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 تنبيه

الغالف.   المبين على صفحة  التاريخ  من  اعتباراً  المفعول  الوثيقة سارية  لألعمال  أضحت هذه  الدولية  المعايير  أّن  إلى  نظراً 

( تخضع لمراجعة دورية، على المستخدمين استشارة الموقع االلكتروني لمشروع المعايير الدولية من  IMASالمتعلقة باأللغام )

(، أو الموقع االلكتروني لدائرة األمم المتحدة لألعمال  .org/http://www.mineactionstandardsأجل التحقق من وضعها ) 

 (. http://www.mineaction.org)المتعلقة باأللغام 

 

 
 حقوق الطبع والنشر 

 

المتحدة. ال يجوز إعادة   باأللغام، وحقوق الطبع محفوظة لألمم  المتعلقة  لألعمال  دولياً  المتحدة هذه معياراً  تشّكل وثيقة األمم 

نسخها أو تخزينها أو نقلها أو أي جزء منها بأي شكل من األشكال أو بأي وسيلة أو ألي غرض آخر من دون الحصول على  

 متحدة لألعمال المتعلقة باأللغام التي تعمل بالنيابة عن األمم المتحدة.إذن خطي مسبق من دائرة األمم ال

  

 هذه الوثيقة ليست للبيع.

 

 المدير
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 تمهيد 

 

خالل مؤتمر تقني دولي انعقد في   فيالمعايير الدولية لبرنامج إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية ألول مرة من قبل فرق العمل  اقتُِرَحت  

. وتّم تحديد المعايير لكافة جوانب أنشطة إزالة األلغام والتوصية بها، كما تّم االتفاق على تعريف 1996الدنمارك في تموز/يوليو عام  

أعدّت مجموعة عمل بقيادة األمم المتحدة المعايير المقترحة في الدنمارك، وصاغت    1996عالمي جديد لعملية "لتطهير". وفي أواخر عام  

( الطبعة  UNMASاإلنسانية. وأصدرت دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام )  المعايير الدولية لعمليات التطهير لألغراض

 . 1997األولى في آذار/مارس عام 

 

 

التغييرات على  تعكس  باأللغام ولكي  المتعلقة  المكونات األخرى لألعمال  لتشمل  المعايير األصلية  نطاق هذه  توسع  الحين  ومنذ ذلك 

باأللغام  اإلجراءات   المتعلقة  الدولية لألعمال  المعايير  إلى  تسميتها  المعايير وأعيد  تطوير  أُعيد  التشغيلية والممارسات والمعايير. وقد 

(IMAS وصدرت النسخة األولى في تشرين األول/أكتوبر ،)2001 . 

 

 

األعم لبرامج  الفعالة  اإلدارة  وتشجيع  لتمكين  العامة  المسؤولية  المتحدة  األمم  المعايير تتولّى  تطوير  ذلك  في  بما  باأللغام،  المتعلقة  ال 

والمحافظة عليها. لذلك إن دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام هي عبارة عن مكتب ضمن األمم المتحدة مسؤول عن تطوير  

ألنشطة إزالة األلغام لألغراض    ف الدوليوحماية المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام. وأصدرت هذه المعايير بمساعدة مركز جني 

 اإلنسانية.

 

 

ية  يتم إعداد المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام ومراجعتها وتنقيحها على نحو فردي من قبل لجان تقنية بدعم من المنظمات الدول

، باإلضافة  /http://www.mineactionstandards.org. الموقع التاليالحكومية وغير الحكومية. ويرد أحدث إصدار لكل معيار على  

سنوات لعكس    إلى المعلومات عن عمل اللجان التقنية. كما تتم مراجعة المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام على نحو فردي أقلّه مرة كل ثالث 

الدولية.  تطّور قواعد األعمال المتعلقة باأللغام وممارستها، بهدف دمج التعديالت التي لحقت القوانين والمتطلبات  

http://www.mineactionstandards.org/
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 مقدمة 

 

جزًءا من معاهدة متعددة األطراف في    ،أو "مساعدة الضحايا"  منظومة أسلحة معينة  1ضحايا  إلى  مساعدةال  تقديم   كانفي بادئ األمر  

أحكام مساعدة الضحايا في اتفاقية حظر أو    شملتم  وبعد ذلك،    .1997الصادرة في العام    2إطار اتّفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد

توفّر اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الصادرة في العام كذلك،  .  4واتفاقية الذخائر العنقودية  3تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة

على هذه االتفاقيات أو   قامت بالتصديقي  والجدير بالذكر أّن الدول الت   يتعلق بالناجين.  فيماإطاًرا شامالً لتنفيذ مساعدة الضحايا    2006

  انضمت إليها ملزمة باالمتثال ألحكامها المحددة. فيُنظر إلى مساعدة الضحايا على أنها واحدة من "المجموعات التكميلية الخمس لألنشطة" 

 .5" في إطار األعمال المتعلقة باأللغامالخمس  أو "الركائز

 

أّن تلبية االحتياجات قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل للنساء والفتيات والفتيان والرجال الذين أصيبوا وفي هذا السياق، تجدر اإلشارة إلى  

بجروح ناجمة عن الذخائر أو المواد المتفجرة وعانوا من الصدمات الجسدية والعقلية و / أو الحسية نتيجة لذلك، مع معالجة العائالت 

وتتم إدارة معظم عناصر مساعدة الضحايا خارج    .نهجاً شامالً ومتكامالً متعدّد القطاعاتوالمجتمعات المتضررة أيًضا، يتطلّب اتباع  

القطاع يشمل روابط مهمة في هذا الصدد أّن هذا  باأللغام، على الرغم من  المتعلقة  العلم  قطاع األعمال  العناصر تشمل ، مع  أّن هذه 

الطارئة   الطبية  والدالمتواصلةالرعاية  التأهيل،  وإعادة  االجتماعي  ،  واإلدماج  التعليم  إلى  الوصول  وتسهيل  النفسي واالجتماعي،  عم 

تقديم هذا الدعم وفقًا للقواعد والمعايير الواردة في قطاعات الصحة، وإعادة    وينبغيواالقتصادي، والقوانين والسياسات ذات الصلة.  

المتعددة األوجه والمعقدة،  6ة الريفيةالتأهيل، واإلعاقة، والتعليم، والعمالة، والحماية االجتماعية، والتنمي  . ونظراً الحتياجات الضحايا 

 يشمل قسٌم كبير من دور قطاع األعمال المتعلقة باأللغام مبدأ تحديد الهوية واإلحالة إلى السلطات والمؤسسات المختصة. وتُعتبر مساعدة

 المستضعفين وتجاه األشخاص الذين يعانون من إعاقة أو    الضحايا مسؤولية وطنية تجاه جميع األشخاص الذين تعّرضوا إلصابة معّينة

 بشكل خاص ألسباب أخرى. 

 

المتفجرة   والمواد  الذخائر  لضحايا  الخدمات  لتقديم  النهائية  المسؤولية  فإن  وبالتالي،  األجل.  طويل  التزاماً  الضحايا  مساعدة  تتطلب 

 ،والتعليم  ،والشؤون االجتماعية  ،ة مثل الوزارات المسؤولة عن الصحةللتعريفات( تقع على عاتق كيانات الدول  3المباشرين )راجع القسم  

 .وحقوق اإلنسان والحماية االجتماعية ،والعمل

 

التلوث بالذخائر والمواد المتفجرة هي في مراحل مختلفة من عملية تطوير المؤسسات    تضّررت إثروالجدير بالذكر أّن تلك الدول التي  

لذلك، يمكن لقطاع األعمال المتعلقة باأللغام أن يلعب دوًرا داعًما   .المختلفة التي تُغني النهج المتعدد القطاعات المتعلق بمساعدة الضحايا

طّور األنظمة واإلجراءات والعمليات الوطنية  في إطار مساندة الكيانات المعنية فتُ جهود محددة ترمي إلى مساعدة الضحايا  بذل  من خالل  

 .7عمر الضحايا ونوعهم االجتماعي وإعاقتهممنظور طويلة األجل والالزمة لدعم ضحايا الذخائر والمواد المتفجرة بطريقة شاملة ل

 

على السلطات الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام والمراكز الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام والعاملين في إطار حوكمتهم أن يكونوا    كذلك،

في كثير من الحاالت، يمكن للجهود المبذولة    .مدركين الحتياجات ضحايا الذخائر والمواد المتفجرة وحقوقهم ودور المنظمات التي تمثلهم

م وتحليل  بهدف  يساعد جمع  الحال عندما  كما هو  باأللغام،  المتعلقة  األعمال  أخرى في  أنشطة ومتطلبات  في  تساهم  أن  الضحايا  ساعدة 

  واستخدام بيانات دقيقة مصنّفة حسب النوع االجتماعي والعمر واإلعاقة عن الضحايا في تحديد أولويات المسح غير التقني، والمسح التقني،

 . 9 8إلى تنسيق واستهداف التوعية بمخاطر الذخائر والمواد المتفجرة والتطهير، باإلضافة 
 

 
 

 .3راجع التعريف في القسم  1
 6.3اتّفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد، المادة   2

 8.2اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، البروتوكول الخامس، المادة   3
 5اتفاقية الذخائر العنقودية، المادة   4
 01.10المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  5
 ،االجتماعية( )الحماية  28، والمادة   )التوظيف(  27، والمادة   )التعليم( 24والمادة  ،التأهيل( )إعادة  26)الصحة(، والمادة   25يمكن العثور على معلومات إضافية في المادة   6

 )التنمية الشاملة( من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 32والمادة  
 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. اإلعاقة( مناألطفال ذوي ) 7والمادة  ،( اإلعاقةالنساء ذوات ) 6والمادة   ،العامة( )االلتزامات  4للحصول على أمثلة، راجع المادة  7
 بشأن إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل اإلنساني  2019ة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت لعام توجيهات األمم المتحدة الصادر 8
 المتفجرة.مخاطر الذخائر والمواد  من خالل فهم من كان يعاني من إعاقة قبل حادث الذخائر والمواد المتفجرة، يتم مثالً تسهيل االستهداف األفضل الُمعتمد في التوعية من  9
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على الرغم من أّن التركيز الرئيسي الستجابة القطاع لمساعدة الضحايا يجب أن يكون موجًها نحو تعزيز استدامة الجهود الوطنية لتقديم 

أّنه يجب أن يبقى االنخفاض  المتعلقة باأللغام، إال  األعمال  الدعم للضحايا الحاليين، حيث يتم تحرير المزيد من األراضي في إطار برنامج  

 .جاحهالثابت والملحوظ في عدد ضحايا الذخائر والمواد المتفجرة الجدد هدفاً أساسياً لقطاع األعمال المتعلقة باأللغام ومؤشراً هاماً على ن 

 

باأللغام، في وضع  و المتعلقة  باأللغام، تحت إدارة السلطة الوطنية لألعمال  المتعلقة   لجمع المعلومات حول  جيد    يُعتبر قطاع األعمال 

الذي   الدعم  نوع  بتوفير  المكلفة  الحكومية  الهيئة  إلى  وإحالتهم  الصلة  ذات  الخدمات  حول  المعلومات  وتوفير  واحتياجاتهم،  الضحايا 

يمكن للسلطة  و  .ةالمتضررة من الذخائر والمواد المتفجر  المحلية  المباشرة مع المجتمعات  القطاع  روابط  وذلك نظراً إلى،  يحتاجون إليه

باأللغام، الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام و / أو اللجنة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام، من خالل دورة حياة برنامج األعمال المتعلقة  

بين القطاعات  تسهيل بذل الجهود المستمرة والشاملة للقطاعات، بما في ذلك التنسيقفي أن تلعب دوًرا في الرصد والفهم وعند اإلمكان 

  لتلبية احتياجات الناجين من الذخائر والمواد المتفجرة وضحاياها غير المباشرة. بهذه الطريقة، يمكن للسلطة الوطنية لألعمال المتعلقة

في  و باأللغام أن تلعب دورها بشكل استباقي في ضمان دعم الحق القانوني للناجين من الذخائر والمواد المتفجرة في االندماج النشط  

 تطوير التشريعات الوطنية ذات الصلة وقرارات السياسة. 

 
 

على الجهود المحددة لمساعدة الضحايا كأحد ركائز األعمال المتعلقة باأللغام وإلى تقديم    شاملةويهدف هذا المعيار إلى تقديم نظرة عامة  

.الفاعلة في األعمال المتعلقة باأللغاملجهات إرشادات حول األدوار المحددة التي تلعبها ا
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 األعمال المتعلقة باأللغام إطار مساعدة الضحايا في 

 

 النطاق  .1

 

يصف    الضحايا،مساعدة     مامسؤولية الدولة المتضررة، وبغض النظر عن المسؤولية العامة الُمناطة بحكومة  تُعتبر مساعدة الضحايا من  

 .هذا المعيار األدوار والمسؤوليات الخاصة بقطاع األعمال المتعلقة باأللغام في دعم مساعدة الضحايا

 

لألعمال المتعلقة باأللغام والمراكز الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام التي  ويصف على وجه التحديد أدوار ومسؤوليات السلطات الوطنية  

تعمل في دعم الكيانات الحكومية ذات الصلة المكلّفة بتنسيق وتوفير مساعدة الضحايا لتلبية االحتياجات ومعالجة حقوق ضحايا الذخائر  

 باأللغام، وأدوار األمم المتحدة ومنظمات الناجين، في دعم هذه الجهود. حدد أدوار مشغّلي األعمال المتعلقة ي كذلك،  .والمواد المتفجرة

 

 المراجع .2

 

من   ترد في الملحق "أ" قائمة بالمراجع المعيارية. وتُعتبر المراجع المعيارية وثائق مهمة يتم اإلشارة إليها في هذا المعيار وتشكل جزًءا

 .أحكام هذا المعيار

 

جزًءا من أحكام هذا المعيار ولكنها توفر معلومات حول    اإلعالمية. وال تشكل المراجع  اإلعالميةبالمراجع    قائمة" ترد في الملحق "ب

 .مساعدة الضحايا الرامية إلى جهودلالنطاق األوسع ل

 

 المصطلحات والتعريفات واالختصارات .3

 

للمصطلحات والتعريفات واالختصارات المستخدمة في سلسلة  مسرد كامل   04.10 يتوفر في المعيار الدولي لألعمال المتعلّقة باأللغام

 .المعايير الدولية لألعمال المتعلّقة باأللغام

 

الدرجة   إلى  لإلشارة  و"يجوز"  و"ينبغي"  "يجب"  الكلمات  تُستخدَم  باأللغام،  المتعلّقة  لألعمال  الدولية  المعايير  سلسلة  في  كذلك، 

 (ISO):خدام مع اللغة المستخدمة في معايير وتوجيهات المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس المقصودة من االمتثال. ويتوافق هذا االست 

 
بالمعيار   االلتزام  تطبيقها من أجل  الواجب  المواصفات  أو  أو األساليب  المتطلبات  إلى  تُستخدم كلمة "يجب" لإلشارة  أ( 

 المحدد؛

 ب أو المواصفات التي من المفّضل استخدامها؛ب( تُستخدم كلمة "ينبغي" لإلشارة إلى المتطلبات أو األسالي 

 .ج( تُستخدم كلمة "يمكن" أو "يجوز" لإلشارة إلى طريقة محتملة أو مسار عمل محتمل

 

باأللغام   المتعلّقة  بلد  (NMAA)مصطلح "السلطة الوطنية لألعمال  الهيئة الحكومية في  تكون    متضرر    " يشير إلى  التي  من األلغام 

 .مسؤولة عن تنظيم وإدارة وتنسيق األعمال المتعلّقة باأللغام

 

مالحظة: في حالة عدم وجود سلطة وطنية لألعمال المتعلّقة باأللغام، يجوز لألمم المتحدة أو لهيئة دولية أخرى معترف  

ألعمال المتعلّقة باأللغام وقد تؤدي بعض أو  بها أن تتحمل بعض أو جميع المسؤوليات التي تتواّلها السلطة الوطنية ل

 .جميع وظائفها

 

 

باأللغام المتعلقة  لألعمال  الوطني  "المركز  مصطلح  والتنسيق   "(NMAC) يشير  التخطيط  بمسؤولية  عادةً  تضطلع  منظمة  إلى 

تنفيذ مشاريع  بمسؤولية  الحاالت تضطلع  بعض  وفي  باأللغام حيثما وجدت،  المتعلقة  لألعمال  الوطنية  السلطة  عن  نيابةً  واإلشراف، 

يتعلق بالبرامج الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام، فيعمل المركز الوطني لألعمال المتعلقة باأللغام    فيمااألعمال المتعلقة باأللغام. أما  

.كمكتب تشغيلي للسلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام عادةً 
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 :لذخائر التاليةعلى أنه يشمل استجابة األعمال المتعلقة باأللغام على ا (EO) "يُفَّسر مصطلح "الذخائر والمواد المتفجرة

 

 األلغام ●

 الذخائر العنقودية  ●

 الذخائر غير المنفجرة ●

 الذخائر المتروكة  ●

 الشرك الخداعية  ●

األجسام األخرى )وفقاً لتعريف االتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة، البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال األلغام  ●

 واألشراك الخداعية واألجسام األخرى( 

 العبوات الناسفة المبتكرة  ●

 

في سياق األعمال المتعلقة باأللغام إلى مجموعة من األنشطة التي تتناول احتياجات وحقوق   "(VA) يشير مصطلح "مساعدة الضحاياو

الطارئة   الطبية  الرعاية  وتشمل  المتفجرة  والمواد  الذخائر  االوالمتواصلةضحايا  والنفسي  النفسي  والدعم  التأهيل،  جتماعي،  ، وإعادة 

"خدمات مساعدة الضحايا" في هذا المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام. وتشمل    واإلدماج االجتماعي االقتصادي، التي يشار إليها بـ

 .للحصول على المزيد من المعلومات( )راجع الملحق "ب" 10مساعدة الضحايا أيًضا عملية جمع البيانات والقوانين والسياسات

 

يشير مصطلح "الضحية" إلى األشخاص الذين تعرضوا إما بشكل فردي أو جماعي إلصابة جسدية وعاطفية ونفسية أو خسارة اقتصادية  و

يشمل  و  .المتفجرة  غفاالت المتعلقة باستخدام الذخائر والموادأو الذين تم إلحاق ضرر كبير بحقوقهم األساسية من خالل األفعال أو اال

  11مصطلح الضحايا األشخاص المصابين والقتلى وعائالتهم والمجتمعات المحلية المتضررة من الذخائر والمواد المتفجرة.

 

ضوا لحادث متعلق بالذخائر والمواد المتفجرة، ويُشار إليهم أيًضا بمصطلح يشير مصطلح "الضحية المباشرة" إلى األشخاص الذين تعرّ و

 .""اإلصابات 
 

يشير مصطلح "الضحية غير المباشرة" إلى أفراد عائالت األشخاص المصابين والقتلى، وكذلك األشخاص الذين يعيشون في المناطق و

 .المتضررة من الذخائر والمواد المتفجرة

 

ئر ومواد متفجرة  حادث ناتج عن ذخا إثرامرأة أو فتاة أو فتى أو رجل تعرض إلصابة  كلّ  يشير مصطلح "الناجي" إلىو

 .ونجا من الموت
 

النساء والفتيات والفتيان والرجال الذين أصيبوا بحادث متعلق بالذخائر والمواد    من  فراداأليتعلق ب   فيما ينبغي استخدام مصطلح "الناجي"و

ند اإلشارة إلى مجموعات أوسع  عشائعاً  استخدام مصطلح "الضحية"    ال يزالإال أّنه    .المتفجرة وربما أصيبوا بإعاقات نتيجة هذا الحادث

 نطاقاً من الضحايا وذلك لتجنب االلتباس في االلتزامات القانونية السارية نظراً إلى أّن المصطلح يظهر في الصكوك القانونية. 

 

والضحايا غير المباشرين، ل الناجين وتعمل لصالحهم، كما تمثّل األشخاص ذوي اإلعاقة  يشير مصطلح "منظمة الناجين" إلى منظمة تمثّ و

يتم إنشاء منظمات الناجين من قبل الضحايا ولصالحهم، وغالبًا ما  و  .وتشمل الناجين و / أو الضحايا غير المباشرين في هيكلها التشغيلي

من خاللها  الند للند، وتقدم خدمات أخرى يمكن    دعم في الحصول على دعم وإحاالت فريدة من نوعها قائمة على  هذه المنظمات  تساهم  

المناصرة التي يقودها الناجون، وزيادة الوعي، وحشد المجتمع، وتساهم في تنسيق   ر عادةً تلبية مختلف احتياجات الضحايا. كذلك، توفّ 

 عملية مساعدة الضحايا. 

 

 دور قطاع األعمال المتعلقة باأللغام في مساعدة الضحايا  .4
 

ً ينبغي أن يتم تنفيذ وتنسيق مساعدة الضحايا   :"لنهج متكامل". أما الضرورات المزدوجة لهذا النهج فهي وفقا

 

المشاركة المتعددة القطاعات من قبل الجهات الفاعلة غير العاملة في مجال األعمال المتعلقة باأللغام والتي تصل إلى األشخاص   ●

 المصابين والناجين واألشخاص المتأثرين بحوادث الذخائر والمواد المتفجرة؛

 الجهود المحددة لمساعدة الضحايا التي يبذلها قطاع األعمال المتعلقة باأللغام؛و ●
 

( بعنوان "مساعدة الناجين من األلغام األرضية ومخلفات الحرب األخرى القابلة لالنفجار في سياق  2011منشور صادر عن وحدة دعم تنفيذ اتفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد )  10

 Assisting landmine and other ERW survivors in the context of Disarmament, Disability and Developmentاقة والتنمية." نزع السالح واإلع
 من اتفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد واتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة واتفاقية الذخائر العنقودية. يحمل مصطلح "الضحية" أهمية قانونية بالنسبة لكّل   11
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o ؛13، بما في ذلك جمع البيانات وتحليل البيانات المصنفة ونشر البيانات المجمعة12إدارة المعلومات 

o   الذخائر ضحايا  الحكومية  إحالة  الهيئة  خالل  من  الصلة  ذوي  الخدمات  مقدمي  إلى  المتفجرة  والمواد 

 المناسبة، باستخدام آليات اإلحالة الحالية إذا كانت متوفرة؛ 

o   مع بالضحايا  تتعلق  قضايا محددة  المعلومات حول  وتبادل  القطاعات  المتعددة  المشاركة  تعزيز ورصد 

 طراف المعنية وتهيئة استجابة متعددة القطاعات؛ الجهات الفاعلة المعنية في محاولة لحشد األ 

o الموارد  و تعبئة  ذلك  في  بما  الصلة  ذات  التنسيق  وآليات  الصلة  ذات  الوطنية  العمل  خطط  تطوير  دعم 

 .المطلوبة لدعم مساعدة الضحايا

 
من خالل بذل الجهود المذكورة أعاله، وال سيما من خالل دعم جهود حكومات الدول   بدور مهمقطاع األعمال المتعلقة باأللغام  يضطلع

وبالتالي فإن مشاركة القطاع مع المجاالت األخرى ضرورية لتعزيز التعميم  .المتضررة لضمان إتاحة الخدمات وإمكانية الوصول إليها

والعمالة، والتنمية، وحقوق اإلنسان، والحماية االجتماعية، والحد    التدريجي لمساعدة الضحايا في مجاالت الصحة، واإلعاقة، والتعليم،

طالما  كما أّنه مطلوب  الذكر أّن هذا األمر مطلوب حتى يتم دمج مساعدة الضحايا بشكل كامل في القطاعات األخرى  ب من الفقر. والجدير  

 قطاع األعمال المتعلقة باأللغام نشٌط في الدولة.  أنّ 

 

 األدوار والمسؤوليات .5

 

 الدول المتضررة  5.1

 

 

  مع احترام الهياكل الوطنية التي تضطلع بمسؤولية معينة في األعمال المتعلقة باأللغام في كل دولة، سوف تقوم السلطات الوطنية لألعمال 

 .عمال المتعلقة باأللغام حسب االقتضاء بما يليالمتعلقة باأللغام وجميع المراكز الوطنية لأل

 

 

 السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام  5.1.1

 

 يتعيّن على السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام القيام بما يلي: 

 

االجتماعي نوع الأ( ضمان توافر البيانات الحالية عن الضحايا واحتياجاتهم، وجمع البيانات الموّحدة المصنفة حسب 

والسن واإلعاقة المتعلقة بضحايا الذخائر والمواد المتفجرة كما هو مطلوب مع األخذ في االعتبار القوانين الوطنية  

كتها مع الكيانات الحكومية المناسبة والجهات الفاعلة األخرى، بما في لحماية البيانات، وتحليل هذه البيانات، ومشار

وأنظمة المعلومات المتعلقة باإلعاقة، وذلك   14ذلك مقدمي الخدمات، واألنظمة المعنية بالمراقبة الوطنية لإلصابات

 بهدف الوصول إلى البيانات على المدى الطويل؛ 

 الحكومية المتعلقة بدعم ضحايا الذخائر والمواد المتفجرة؛  ب( نشر السياسات والمبادئ التوجيهية والنظم

ج( مساعدة الهيئات الحكومية غير المعنية باألعمال المتعلقة باأللغام والمسؤولة عن مختلف عناصر مساعدة الضحايا  

 في إطار تطوير سياساتها وبرامجها؛

المحلية والتأكد من توفّره ألصحاب المصلحة الذين قد يتفاعلون د( إعداد دليل للخدمات يكون متوفراً للضحايا باللغات  

 مع المجتمعات المتضررة؛

بالدولة يكون  باأللغام ضمن نهج خاص  المتعلقة  ه( وضع معايير وطنية تشرح أدوار ومسؤوليات قطاع األعمال 

 متعدّد القطاعات ومعنياً بمساعدة الضحايا؛

األعمال المتعلقة باأللغام تستخدم آليات اإلحالة عند المشاركة في عملية و( ضمان أن المنظمات العاملة في قطاع  

 ؛مساعدة الضحايا

ز( المشاركة في آليات التنسيق القائمة المعنية باإلعاقة والدعوة إلى المشاركة الفعالة للناجين من الذخائر والمواد  

تعزيز ودعم فكرة وضع  ت التنسيق هذه،  المتفجرة وغيرهم من األشخاص ذوي اإلعاقة؛ وفي حال عدم وجود آليا

وتنفيذ لجنة تنسيق مشتركة بين الوزارات ألصحاب المصلحة المتعددين بشأن مساعدة الضحايا و/أو اإلعاقة لضمان 
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الفرص   تأمين  ولضمان  المتفجرة  والمواد  الذخائر  عن  الناجمة  اإلعاقة  ذوي  واألشخاص  الضحايا  حقوق  احترام 

 المتكافئة لهم؛

ة إلجراء تقييم حول احتياجات الناجين وغيرهم من األشخاص ذوي اإلعاقة لتعزيز  التعاون مع الوزارات المعنّي ح(  

 التخطيط والبرمجة، مع التركيز بشكل خاص على المجتمعات المتضررة من الذخائر والمواد المتفجرة؛ 

ون متزامنة مع التشريعات والسياسات  ط( دعم السلطات الوطنية المناسبة المسؤولة عن تنفيذ خطة عمل وطنية تك

 والبرامج الوطنية المتعلقة بالصحة واإلعاقة وتشكل جزًءا منها؛

ل المشاركة الهادفة للناجين من الذخائر والمواد المتفجرة. وتسهيل  ي( تعزيز عمليات التخطيط المجتمعية التي تسهّ 

تحديد   إلى  الرامية  بين اإلجراءات  الروابط  الفاعلة في مجال  إقامة  تحرير األراضي والجهات  لعمليات  األولويات 

 التنمية لتقديم دعم شامل للناجين والضحايا غير المباشرين من بين الفئات المستضعفة األخرى؛ 

ك( متابعة تصميم وتقديم دورات التوعية بالمخاطر التي تقوم بها الجهات الفاعلة في مجال األعمال المتعلقة باأللغام 

 ركاؤها المنفذون لضمان تيسير وصول الناجين وغيرهم من األشخاص ذوي اإلعاقة إليها؛أو ش

ل( رصد الرسائل المتعلقة بدمج ذوي اإلعاقة لضمان شملها في إطار التوعية بالمخاطر لتعزيز المعرفة والمواقف  

 ؛ المحلي مجتمعوالممارسات اإليجابية تجاه النساء والفتيات والفتيان والرجال ذوي اإلعاقة في ال

م( تعزيز ممارسات التوظيف الشاملة في قطاع األعمال المتعلقة باأللغام، بما في ذلك توظيف الناجين واألشخاص  

 ذوي اإلعاقة والضحايا غير المباشرين؛ 

 .دعم اعتماد وتنفيذ القوانين التي تتناول احتياجات وحقوق الناجينون( 

 المتعلقة باأللغام المركز الوطني لألعمال   5.1.2

 

 يتعيّن على المركز الوطني لألعمال المتعلقة باأللغام القيام بما يلي: 

أ( تحديد الناجين والضحايا غير المباشرين الذين يشّكل نقص المعلومات بالنسبة لهم العائق الرئيسي أمام الوصول  

 بالتنسيق مع الوزارة أو السلطة المعنية؛  إلى الخدمات المطلوبة وتقديم معلومات عن الخدمات المتاحة

ب( مشاركة المعلومات تماشياً مع القوانين ذات الصلة المتعلقة بحماية البيانات حول الناجين وغيرهم من األشخاص  

ذوي اإلعاقة والضحايا غير المباشرين مع أصحاب المصلحة المشاركين في التنمية االقتصادية الريفية ومع السلطات  

مع التأكد من احترام أخالقيات االحتفاظ بالبيانات ومبادئ الحماية )بما في ذلك مبادئ احترام الخصوصية  المحلية  

 وتوفير المعلومات وتقديم الموافقة المستنيرة وتحقيق األمن( وذلك في محاولة لتسهيل الوصول إلى الخدمات؛

لتي يجب فيها تعزيز الرعاية الطبية الطارئة بناًء على ج( إبالغ السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام بالمواقع ا

السلطة   المتفجرة، وإبالغ  الذخائر  المتضررة من  المناطق  في  الوطني  المعلومات  إدارة  نظام  الناتجة عن  البيانات 

حتياجات  الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام والجهات الفاعلة في القطاعات التي تعتبر مساعدة الضحايا جزًءا منها با

المصابين والناجين والضحايا غير المباشرين استناداً إلى البيانات المتاحة، وذلك بهدف المشاركة في دعم  أوسع نطاقاً  

 يشمل عدة قطاعات؛ 

د( ووضع وتنفيذ أنشطة توعية مجتمعية حول حقوق الضحايا وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ووضع برنامج يهدف  

 .حقوقهم وبالخدمات المتاحة لهمإلى ضمان معرفة الضحايا ب 

 مشغّلو األعمال المتعلقة باأللغام  5.2

 

 :يجب على مشغلي األعمال المتعلقة باأللغام أو شركائهم المنفذين القيام بما يلي

 

 ؛الضحاياأ( إبالغ السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام بجميع جهودهم المحددة الرامية إلى مساعدة 

ب( جمع بيانات عن الضحايا مصنفة بحسب العمر والنوع االجتماعي واإلعاقة بما يتماشى مع قوانين حماية البيانات  

الوطنية المناسبة مع التأكد من احترام أخالقيات االحتفاظ  ذات الصلة، وضمان مشاركة البيانات ذات الصلة مع الهيئة  

بالبيانات ومبادئ الحماية )بما في ذلك مبادئ احترام الخصوصية وتوفير المعلومات وتقديم الموافقة المستنيرة وتحقيق  

 األمن(؛

وير دليل الخدمات الذي  ج( جمع البيانات المتعلقة بالخدمات القائمة ذات الصلة في منطقة العمليات كمساهمة في تط 
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 تقوم بجمعه الجهة الحكومية المعنية؛

د( دعم نشر أي دليل للخدمات للناجين والضحايا غير المباشرين وغيرهم من األشخاص الذين يحظون باحتياجات ال  

الرئيسي تهدد حياتهم والذين يشكل نقص المعلومات )المقدَّمة باللغة المحلية أو بشكل يسهل الوصول إليها( العائق  

 أمام الوصول إلى الخدمات المتوفرة؛

ه( بالتنسيق مع وزارة الصحة أو السلطات الصحية األخرى ذات الصلة، توفير خدمة النقل الطبي الطارئ لألشخاص  

المصابين بجروح خطيرة من جّراء الذخائر والمواد المتفجرة وغيرهم من األشخاص الذين يعانون من إصابات تهدد 

 رفق رعاية صحية قريب في المناطق التي يعملون فيها وتسهيل الوصول إلى خدمة النقل هذه؛ الحياة إلى م

و( واإلبالغ عن المواقع التي يجب تعزيز الرعاية الطبية الطارئة فيها استناداً إلى البيانات التي تم الحصول عليها  

الوطنية   السلطة  إلى  المتفجرة  والمواد  الذخائر  من  المتضررة  المناطق  في  المعلومات  إلدارة  الوطني  النظام  من 

واإلبالغ   ُوجدت؛  إذا  باأللغام  المتعلقة  والناجين لألعمال  خطيرة  بإصابات  المصابين  األشخاص  احتياجات  عن 

إلى البيانات المتاحة   والسلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام   للجهات المانحة والضحايا غير المباشرين استناداً 

القطاعات    والجهات الفاعلة في القطاعات التي تشّكل مساعدة الضحايا جزًءا منها من أجل المشاركة في دعم متعدّد

 ً  .وأوسع نطاقا

 

باإلضافة إلى ذلك، يجب على مشغلي األعمال المتعلقة باأللغام الذين يتلقون تموياًل مخصًصا لمساعدة الضحايا لتقديم خدمات  

 :إما بأنفسهم أو من خالل الشركاء المنفذين، أن يقوموا بما يلي 15مساعدة الضحايا

 

لقة باأللغام والمجتمعات المتأثرة بجميع خدمات مساعدة الضحايا التي ز( إبالغ السلطة الوطنية لألعمال المتع 

 يقدمونها وبالدعم المتوفّر؛

ح( والتأكد من أّن أي خدمة يقدمونها لمساعدة الضحايا تتوافق مع المعايير الوطنية و / أو الدولية ذات الصلة ومع  

 لصلة؛ السياسات الصحية والتعليمية واالجتماعية واالقتصادية ذات ا

ط( والتأكد من أن الشركاء المنفذين مسّجلون لدى الوزارة و / أو الهيئات اإلدارية األخرى المعنية المسؤولة عن  

 ضمان كفاءتهم وتدريبهم وتأهيلهم وتجهيزهم بشكل مناسب؛

تمثلهم ومشاركتهم وإ   التي  المتفجرة والكيانات  الذخائر والمواد  الناجين من  التشاور مع  دماجهم في  ي( وضمان 

 .خدمات مساعدة الضحايا التي يقومون بها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   05.10راجع المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 12
 .يجب إحالة البيانات والتحليالت إلى الهيئة الوطنية ذات الصلة  13
.12.10/01راجع المذكرة التقنية لألعمال المتعلقة باأللغام  14
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 منظمات الناجين والهيئات التي تمثّلها  5.3

 

يُعتبر الناجون وغيرهم من األشخاص ذوي اإلعاقة والمنظمات التي تمثلهم )بما في ذلك الجمعيات والشبكات( جهات فاعلة مهمة في  

يتعلّق   فيما الضحايا، ال سيما من خالل جهودهم الرامية إلى ضمان المبادئ التشاركية ومناصرتها، وتوسيع الذاكرة المؤسسيةمساعدة  

ومن المعروف    .بأفضل الممارسات المحلية والتأكد من فهم مساعدة الضحايا بشكل جيد على جميع مستويات األعمال المتعلقة باأللغام

 هم من األشخاص ذوي اإلعاقة تتمتّع بمنظور فريد بشأن وضعهم واحتياجاتهم المتعلقة بمساعدة الضحايا. منظمات الناجين وغير أنّ 

 

يجب استشارة منظمات الناجين من خالل اآلليات الوطنية المناسبة، في جميع الجوانب المتعلقة بالتخطيط والتنسيق والتنفيذ والمراقبة  و

التي تؤث  الناجين المشاِركة في ركيزة مساعدة الضحايا في   .ر على حياتهموالتقييم واإلبالغ عن األنشطة  كذلك، يجب على منظمات 

 التطورات االستراتيجية الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام حسب االقتضاء. مراعاة األعمال المتعلقة باأللغام القيام بأنشطة متسقة مع 

 

 :يجوز لمنظمات الناجين القيام بما يلي

  وضع تقييم احتياجات أعضاء الشبكة وتصنيفها حسب النوع االجتماعي والعمر واإلعاقة، من أجل اإلبالغ عن  أ(  

وسياسات أخرى ذات الصلة بالقطاعات التي تشكل مساعدة الضحايا   أو لمساعدة الضحايا خطة عمل وطنية لإلعاقة

 جزًءا منها؛

 االستراتيجية الوطنية ذات الصلة في القطاعات األخرى؛ المساهمة في تطوير الخطط ب( 

تمكين الناجين واألشخاص ذوي اإلعاقة على مستوى المجتمع المحلي من تسهيل بذل الجهود الرامية إلى إعادة ج(  

 تأهيلهم وإدماجهم على الصعيد االجتماعي واالقتصادي؛ 

 ظمات والمؤسسات األخرى؛ اعتماد مبدأ دعم األقران والعمل كنموذج يحتذى به للمن د( 

 إقامة رابط بين الضحايا وخدمات مساعدة الضحايا وإحالتهم إليها؛ه( 

دعم مشاركة الناجين أثناء جمع البيانات األولية لتحديد الضحايا، بما في ذلك النتائج المتعلقة بالبقاء على قيد الحياة، و(  

الم والعجز  االجتماعي،  والنوع  والعمر،  اإلصابات،  العسكريين وبنوع  أو  المدنيين  األفراد  وحالة  مسبقًا،  وجود 

 واالحتياجات الخاصة؛ 

 تطوير الشراكات وإنشاء الشبكات؛ز( 

 التعاون مع القطاعات الحكومية ذات الصلة بما في ذلك مكاتب األعمال المتعلقة باأللغام والجهات الفاعلة المعنية؛ ح(  

 والمؤتمرات الوطنية والدولية وغيرها من الفعاليات المتعلقة بالضحايا؛ تمثيل الضحايا في االجتماعات  ط( 

 تبادل الخبرات والممارسات الجيدة مع المنظمات األخرى؛ ي( 

بالتنسيق مع  ك(   الصلة،  ذات  القطاعات  الخدمات ونشرها على  لمقدمي  التفصيلية  التعريف  ملفات  وتجميع  وضع 

 األلغام؛ب  لألعمال المتعلقةاأللغام / المركز الوطني ب  لألعمال المتعلقةالسلطة الوطنية 

 تيسير جلسات التوعية بمخاطر األلغام مع زيادة الوعي بحقوق الضحايا على مستوى المجتمع المحلي؛ ل( 

المناصرة لتعزيز حقوق الضحايا على المستويين المحلي والوطني، مع إمكانية تعزيز جهود المناصرة الدولية  وم(  

 .ذات الصلة

 األمم المتحدة  5.4

 

خذها أي وكالة تشكل جزًءا من منظومة األمم المتحدة ستصمم استراتيجياتها بناًء على ديناميكيات كل دولة وضمن  إّن اإلجراءات التي تتّ 

 .إطار السياسات التي تضعها الدول عادةً من خالل السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام

 

أدوار ومسؤوليات األمم المتحدة بشكل عام بما في ذلك وكاالت األمم المتحدة المحددة في مساعدة الضحايا، يرجى مراجعة    لالطالع على

وسياسة األمم المتحدة ذات الصلة بشأن مساعدة الضحايا واستراتيجية األمم المتحدة    02.10المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  

 .لغاملألعمال المتعلقة باأل

 مساعدة الضحايا"لتعريف " 3راجع القسم   15
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  الملحق أ

 مراجع )معيارية( 
 

لى  تحتوي الوثائق المعيارية التالية على أحكام تُعتَبر من أحكام هذا الجزء من المعيار من خالل اإلشارة إليها في هذا النص. وبالنسبة إ

ع أطراف    المراجع المؤرخة، ال تنطبق التعديالت أو التنقيحات التي أُجريت الحقًا على أّي من هذه  المنشورات. ومع ذلك، فإنَّنا نُشّجِ

 تفاقات القائمة على هذا الجزء من المعيار على النظر في إمكانية األخذ بأحدث إصدارات الوثائق المعيارية المبينة أدناه. أما بالنسبة اال

المقاييس   لتوحيد  الدولية  المنظمة  أعضاء  ويحتفظ  إليها.  المشار  المعيارية  للوثيقة  إصدار  بأحدث  يُعَمل  المؤرخة،  غير  المراجع  إلى 

 بسجالت األيزو أو المعايير األوروبية المعمول بها حاليًا:  (IEC)واللجنة الكهروتقنية الدولية )األيزو(  
 

 

 دليل تطبيق المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام؛ 01.10أ( المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 

 لمصطلحات والتعريفات واالختصارات لألعمال المتعلقة باأللغام؛قاموس با 04.10ب( المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 

 إدارة المعلومات في األعمال المتعلقة باأللغام؛ 05.10ج( المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 

 الدعم الطبي ألنشطة إزالة األلغام؛  10.40د( المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 

 األمم المتحدة بشأن مساعدة الضحايا ه( سياسة 

 

 و( أهداف التنمية المستدامة   

 

 (CRPD)ز( اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     

 

 اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد وتدمير تلك األلغامح(    

 

 5  بروتوكول- اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ط(     

 

 اتفاقية الذخائر العنقودية ي(   

 

المتحدة  ك(     األمم  والثقافية لجنة  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  رقم  المعنية  العام  التعليق  االقتصادية  20،  الحقوق  في  التمييز  ، عدم 

 واالجتماعية والثقافية 

 

 ، إمكانية الوصول 9التعليق العام للجنة المعنية باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على المادة ل(  

 

 ميثاق إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل اإلنساني م(  

 

 استراتيجية األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام ن(  

 

 ن الوكاالت بشأن إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل اإلنسانيالمبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بي س(  

 

 : إرشادات اليونيسف بشأن مساعدة الضحايا التي تركز على األطفالمخلفات الحرب القابلة لالنفجارمساعدة ضحايا األلغام األرضية وع(   

 

 ةالمبادئ التوجيهية إلعادة تأهيل المجتمع التابعة لمنظمة الصحة العالمي ف( 

 

ا المضادة لألفراد  األلغام  اتّفاقية حظر  تنفيذ )ص(  األلغام األرضية وغيرها من   (2011لصادرة عن وحدة دعم  الناجين من  "مساعدة 

"مخلفات الحرب القابلة لالنفجار في سياق نزع السالح واإلعاقة والتنمية 
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 الملحق ب

 ( عالمي)إ

 مراجع 

 

 الضحايا )بالتفصيل( عناصر مساعدة 

 

جرة، تُعتبر مساعدة الضحايا جزءاً من األعمال المتعلقة باأللغام، إال أنها ليست مسعى محدودًا مثل التوعية بمخاطر الذخائر والمواد المتف

لوطنية األوسع  كذلك تُعتبر مساعدة الضحايا جزءاً من السياسات والخطط واألطر القانونية ا  .والمسح، والتطهير، وتدمير المخزونات

ال يمكن  ونطاقاً المتعلقة بالصحة وحقوق اإلنسان والتعليم واإلعاقة والعمل والحد من الفقر والحماية االجتماعية ويتّم االعتماد عليها.  

 تنفيذ عناصرها المختلفة على هذا النحو إال من خالل اعتماد نهج متعدد القطاعات. 

 

 تتم مواجهتها جمع البيانات: فهم التحديات التي  1

 :جمع المعلومات وتحليلها وتبادلها لفهم المعلومات واإلبالغ عنها ونشرها من خالل جمعيجب 

o المتفجرة   البيانات الذخائر والمواد  باستخدام مجموعة    المتعلقة بضحايا  النوع االجتماعي والسن واإلعاقة  المصنفة حسب 

واشنطن    بفريقالخاصة    القصيرةمجموعة األسئلة    نسانية، من بينهامتنوعة من األدوات التي تم اختبارها في السياقات اإل

والمواد   الذخائر  الناجين من  يحدد  إضافي  بسؤال  استكمالها  الطفل، مع  أداء  اليونيسف وواشنطن حول  ووحدة مجموعة 

 االحتياجات الخاصة؛ يالمتفجرة ضمن مجموعة أوسع من االشخاص ذو

o  المتوفرة لدعم اإلحالةبيانات عن الخدمات. 

 

تُعتبر الخدمات ذات الصلة مهمة إذا كان الضحايا سيصلون إلى الخدمات المتاحة وإن لم يتم ذكر عملّيتَي تحديد الهوية واإلحالة في  

يميل الضحايا ف  .ة معينةاتّفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد أو اتفاقية الذخائر العنقودية أو اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدي 

  إلى العيش في المناطق الريفية والنائية، بعيدًا عن العواصم حيث يتم تقديم معظم الخدمات. وتجدر اإلشارة إلى ظهور العديد من الحواجز

نقص المعلومات  في المناطق الحضرية، وغياب رعاية األطفال واإلقامة، و  متوفرة منها الوقت والتكلفة للوصول إلى الخدمات التي تكون  

أو الوصول المادي، والمواقف التمييزية. ويُعدّ تحديد الضحايا في المكان الذي يعيشون فيه ودعمهم للوصول إلى الخدمات خطوة حيوية  

 تصّب في ضمان تعزيز المشاركة وتحسين نوعية الحياة.

 

  والمتواصلةالرعاية الطبية الطارئة  2

جزًءا من قطاع الصحة وتشمل اإلسعافات األولية واإلخالء في حاالت الطوارئ والرعاية    والمتواصلةتعتبر الرعاية الطبية الطارئة  

 .الطبية بما في ذلك الجراحة ونقل الدم ومعالجة األلم وغيرها من الخدمات الصحية األخرى

 

 إعادة التأهيل   3

وصيانة الخدمات المتعلقة باألطراف االصطناعية    وإمدادمن قطاع الصحة وتتألف من تركيب  أصبحت إعادة التأهيل بشكل متزايد جزًءا  

المتحركة؛   والكراسي  العظام  األطراف    الفيزيائيالعالج  ومن  وتقويم  مثل  المساعدة  األجهزة  استخدام  على  التدريب  ذلك  في  بما 

 .العالج الوظيفي وعالج النطقمن االصطناعية، وأجهزة تقويم العظام، والمشي، والكراسي المتحركة؛ و

 

 الدعم النفسي والنفسي االجتماعي  4

 :يُعتبر الدعم النفسي والنفسي االجتماعي جزءاً من قطاع الصحة النفسية والقطاع النفسي االجتماعي ويتكّون من

o  :؛استشارة المتخصصين في علم النفس والطب النفسي الدعم النفسي 

o األنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية التي تهدف بشكل رئيسي إلى تحسين الرفاه النفسي؛الدعم النفسي االجتماعي : 

o  ل  : تقديم الدعم االجتماعي والعاطفي من قبل األشخاص الذين يواجهون مواقف وتحديات مماثلة من خالدعم الند للند

 .زيارات فردية أو مجموعات دعم اجتماعي
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 اإلدماج االجتماعي االقتصادي 5

يُعتبر اإلدماج االجتماعي االقتصادي جزءاً من قطاع التعليم والتوظيف والحماية االجتماعية. ويشير هذا المصطلح الواسع إلى اإلدماج  

 .، ويتألف األخير من العمل المدفوع األجر والعمل الحر، فضالً عن الحماية االجتماعيةاالجتماعي، والتعليم الشامل واإلدماج االقتصادي

 

 اإلدماج االجتماعي 

 :المكونات الرئيسية لإلدماج االجتماعي هي

o  16الدعم الشخصي االجتماعي 

o   :ع األشخاص بعالقات إيجابية من خالل تغيير المواقف األسرية  ضمان تمتّ يهدف إلى  دعم العالقات الصحية والحياة األسرية

 هدف إلى منع العنف ضد الناجين وغيرهم من األشخاص ذوي اإلعاقة ومعالجته؛ي والمجتمعية السلبية. كذلك، 

o األنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية. 

 

 التعليم الشامل 

ال لالحتياجات الفردية لجميع  فهي عملية تزيد من المشاركة في التعليم وتستجيب بشكل فعّ   .التعليميُعتبر التعليم الشامل جزءاً من قطاع  

المتعلمين، بما فيهم الفتيات والفتيان واألشخاص في حاالت الضعف )مثل الناجين من الفتيان والفتيات واألطفال اآلخرين ذوي اإلعاقة(.  

لتسهيل إعمال الحقوق األخرى )مثل الوصول إلى الخدمات الصحية والعمل والمشاركة  التعليم الشامل هو حق في حد ذاته، ووسيلة  

 السياسية(. 

 

 :مكونات التعليم هي

o رعاية الطفولة المبكرة والتعليم؛ 

o  التعليم االبتدائي؛ 

o التعليم الثانوي والعالي؛ 

o التدريب المهني والتلمذة الصناعية؛ 

o  التعليم غير الرسمي 

o  الحياةوالتعلم مدى. 

 

 اإلدماج االقتصادي بما في ذلك الحماية االجتماعية 

يشمل اإلدماج االقتصادي األنشطة التي تعمل على تحسين الوضع االقتصادي للضحايا من خالل القيام بالتدريب المهني، والحصول  

 .على االئتمانات الصغيرة، وتوليد الدخل وفرص العمل، وتأمين الحماية االجتماعية والتنمية االقتصادية للبنية التحتية المجتمعية

 

 القوانين والسياسات  6

شمل االستجابة الحتياجات الضحايا في وضع األطر القانونية وأطر السياسات لضمان حقوقهم بما يتماشى مع القانون الدولي تهدف إلى  

والحماية  العمل  والتعليم،  الصحة  ذلك  في  بما  اآلخرين،  مع  المساواة  قدم  على  المجتمع  في  الفرص  بهدف ضمان  اإلنسان،  لحقوق 

 .قةاالجتماعية وإدماج اإلعا

 

 مبادئ مساعدة الضحايا 

 

  على غرار جميع الجوانب األخرى لألعمال المتعلقة باأللغام، يجب تنفيذ مساعدة الضحايا وفقًا للمبادئ اإلنسانية األساسية للحياد وعدم

باإلضافة إلى ذلك، يرتبط قطاع األعمال المتعلقة باأللغام ارتباًطا وثيقًا بالسكان المعّرضين    .التحيز واالستقالل واإلنسانية بشكل عام

للخطر، فضالً عن العديد من الروابط المشتركة التي تصله بالقطاعات األخرى اإلنسانية وقطاعات حقوق اإلنسان والتنمية. والجدير  

 : 17ئ اإلضافية التاليةبالذكر أّن مساعدة الضحايا يجب أن تسترشد بالمباد

بين ضحايا الذخائر والمواد المتفجرة، أو بين ضحايا    فيما الجهود الرامية إلى مساعدة الضحايا يجب أال تمّيز  عدم التمييز: •

الذخائر والمواد المتفجرة واألشخاص الذين عانوا من إصابات أو عاهات من أسباب أخرى. ويجب أن تستند االختالفات في  

 إلى احتياجات الضحايا الطبية أو التأهيلية أو النفسية أو االجتماعية االقتصادية؛ العالج فقط  

: يجب استشارة الضحايا والمنظمات التي تمثلهم ومشاركتهم في عمليات صنع القرار ذات الصلة  المشاركة واإلدماج  •

 وتنفيذها، بما في ذلك السياسات والبرامج التي تهّمهم؛ 
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ي إمكانية الوصول • التي يحتاجونها. وفي حال وجود أي عوائق تحول دون  : يجب أن  حصل الضحايا على الخدمات 

 ؛18الوصول إلى هذه الخدمات، يجب معالجتها بشكل منهجي

التي قد تحدّ من قدرة الضحايا والناجين واألشخاص ذوي القابلية للتأثر • : يجب فهم الظروف البيئية واالجتماعية األوسع نطاقاً 

فيمكن للحواجز البيئية والسلوكية أن تضع الضحايا وغيرهم من   .التعامل مع تأثير التلوث بالذخائر والمواد المتفجرةاإلعاقة، على  

األشخاص ذوي اإلعاقة في وضع من الضعف المالي واالجتماعي والجسدي واألمني، ما قد يُولّد حواجز تحول دون مشاركتهم 

 العوامل التي تضع األشخاص في حاالت الضعف خالل برمجة عملية مساعدة الضحايا؛   الكاملة والمتساوية. وبالتالي، يجب مراعاة

والتنوع • االجتماعي  النوع  األخرى مراعاة  وخبراتهم  الضحايا  واحتياجات  واإلعاقة  االجتماعي  والنوع  العمر  مراعاة  يجب   :

خد تكييف  ويجب  الضحايا،  لمساعدة  محددة  جهود  وتنفيذ  وتخطيط  تصميم  في  احتياجات  المتنوعة  مع  الضحايا  مساعدة  مات 

المختلفة المجموعات  المعروفة    .ومعطيات  بالضحايا،  المتعلقة  البيانات  يجب تصنيف  للبرامج،  الفعال  التخطيط  دعم  أجل  ومن 

 ببيانات الضحايا، وبيانات المستفيدين، حسب النوع االجتماعي والعمر واإلعاقة؛

مساعدة الضحايا مسعى طويل األجل. ويجب أن يشّكل تقديم خدمات مساعدة الضحايا، وتطوير  : تُعتبر  االستدامة والملكية الوطنية •

السياسات وخطط العمل ذات الصلة، وتخصيص الميزانيات، مبادرات مستدامة ومملوكة وطنياً وموّجهة وطنياً لدعم األشخاص  

 المتأثرين سلبًا من الذخائر والمواد المتفجرة؛

: تتعلّق مساعدة الضحايا بإعمال حقوق اإلنسان للمصابين والناجين والضحايا غير المباشرين وفقًا للقانون  وقالنهج القائم على الحق  •

الدولي لحقوق اإلنسان لهم التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة، وإعادة التأهيل،    .اإلنساني الدولي والقانون  فيجب أن يحّق 

 كة الكاملة واالندماج في المجتمع، والمستوى المعيشي الالئق، والحماية االجتماعية؛والتعليم الشامل، والعمل والتوظيف، والمشار

: يجب على الدول النظر في التزاماتها بموجب األحكام ذات الصلة التناسق مع القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان  •

ك الدولية مثل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، التي  الواردة في القانون الدولي المعمول به، بما في ذلك التزامات الصكو

تشكل الدول طرفاً فيها، وذلك عند تطوير نهجها بشأن مساعدة الضحايا. ويجب أن تنفذ البرامج الوطنية االلتزامات الدولية، حسب  

 .االقتضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .فردية لضمان التمكين في إطار زيادة المشاركة االجتماعية في حياة المجتمع المحليالدعم االجتماعي المخصص هو تقديم الدعم بطريقة  16
 بعض المبادئ المدرجة هي مبادئ أساسية لحقوق اإلنسان تُعتبر متأّصلة بالفعل في النظام الدولي لحقوق اإلنسان. 17

.بشأن إمكانية الوصول 2ن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتعليق العام رقم م 9يمكن العثور على اإلرشادات ذات الصلة في المادة  18
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