الوحدة التعليمية ( 2اجلزء  2من )2

احلدود املتوجبة فى النزاع املسلح

ما احلدود املطلوبة في احلرب؟ وملاذا؟
من أين تأتي هذه احلدود؟
كيف تتطور قوانني احلد من احلرب؟

استكشاف القانون اإلنساني

وحدات تعليمية للشباب
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املكتب اإلقليمى اإلعالمي بالقاهرة

الوحدة التعليمية ( 2اجلزء  2من )2

استكشافات اجلزء االول ( 6جلسات)
 2أ .احلد من دمار احلرب (جلستان)

4

 2ب .مدونات وأعراف على مر الزمن (جلسة واحدة)

21

 2ج .التركيز على اجلنود األطفال (ثالث جلسات)

34

استكشافات اجلزء الثاني(أربع جلسات)
 2د .التركيز على األسلحة (جلستان)

48

 2هـ .توفر األسلحة بشكل واسع (جلستان)

70

مفاهيم

احلدود املتوجبة في النزاع املسلح
غير املقاتلني (املدنيون ،املقاتلون العاجزون عن القتال)
العالقة بني القانون اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان
احلماية
احتياجات األطفال
األسلحة العشوائية ،واألسلحة التي تسبب آالما ً ال مبرر لها
تداعيات األثر

في كافة الوحدات التعليمية:

الكرامة اإلنسانية
العقبات التي تواجه السلوك اإلنساني
املعضالت
العواقب
وجهات نظر متعددة

املهارات التي تتم ممارستها

تبني وجهة نظر
حتليل املشكالت
تت ّبع العواقب
تقدير النطاق
حتديد احللول

إذا كان وقتك محدوداً ،ولست قادرا ً على أن تعمل في جميع االستكشافات ،فنوصي
بأن تتبع ،على األقل ،السبيل القصير لالستكشافات ،املشار إليه بهذا الرمز.

استكشاف القانون اإلنساني

الوحدة التعليمية ( :)2احلدود املتوجبة في النزاع املسلح

الوحدة التعليمية  :2احلدود املتوجبة في النزاع املسلح

احلدود املتوجبة فى النزاع املسلح

االستكشاف ( 2أ) ع ّرف الطالب بقواعد احلرب ،واالستكشاف
قدم أمثلة على بوادر لهذه القواعد للقانون اإلنساني.
( 2ب) ّ
أما االستكشاف ( 2د) ،فيركز كاالستكشاف ( 2ج) ،على ناحية
مع ّينة واحدة تنطبق عليها هذه القواعد.

األسلحة ،وقواعد أخرى وضعت خصيصا ً ألسلحة محددة.
وفي االستكشاف ( 2هـ) ،سيدرك الطالب كيف أ ّن توفر األسلحة
بشكل واسع جدا ً يسهل استخدامها بطريقة تنتهك القانون
اإلنساني.

وفي االستكشاف ( 2د) ،يستكشف الطالب السبب وراء وجود
قيود على أنواع مع ّينة من األسلحة ميكن استخدامها في احلرب.
ويتفحصون بعض قواعد القانون اإلنساني التي تنطبق على كافة

األهداف

•استكشاف ما األسلحة العشوائية ،وما األسلحة التي تسبب آالماً ال مبرر لها ،ودراسة بعض األمثلة.
•فهم سبب وجود قيود على استخدام أسلحة معيّنة في احلرب.
•النظر ملياً في بعض قواعد محددة من القانون الدولي اإلنساني بشأن األسلحة.
•رؤية كيف ميكن أن يسهم الرأي العام في تطوير القانون الدولي اإلنساني.

(2د)

مرجع

املعلم

(2د) 1.األسلحة والقانون اإلنساني

مرجع

(2د) الطالب
( 2د) 2.صورة :بعد أن أ ُسقطت القنبلة
( 2د) 3.أصوات حول األسلحة
( 2د) 4.شريط فيديو ونصه املطبوع :األلغام األرضية
تواصل القتل (´DVD )9
( 2د) 5.مخلفات احلرب القابلة لالنفجار
( 2د) 6.نظرة على العواقب
( 2د) 7.خريطة :األلغام األرضية ومخلفات احلرب القابلة
لالنفجار في أنحاء العالم
( 2د) 8.قواعد القانون اإلنساني بشأن سالحني
( 2د) 9.كيف صار لنا معاهدة
( 2د) 10.قواعد القانون اإلنساني بشأن أسلحة معيّنة
أخرى
( 2د) 11.التصدي للمشكلة :بعض األمثلة

الوحدة التعليمية  :2احلدود املتوجبة في النزاع املسلح

االستكشاف  2د :التركيز على األسلحة

حتضير
قم باختيار مجموعة القواعد (من “قواعد القانون اإلنساني بشأن سالحني”) التي ستستخدمها في املرحلة .6
ضع خطة لطريقة العمل في االستكشاف على ضوء الوقت املتوفر للصف .عينّ كل القراءة والكتابة التحضيرية كفرض
منزلي (القراءة والكتابة في املرحلة  ،3والقراءة في املرحلة .)7
راجع في دليل املنهج أساليب التعليم ( 1مناقشة)( 2 ،عصف ذهني)( 6 ،استخدام قصص ،وصور ،وأشرطة فيديو)( 7 ،كتابة
وتفكير)( 8 ،إجراء مقابالت) ،و( 9مجموعات صغيرة) ،وكذلك املواد اخلاصة بالتعليم حول العواقب وتداعي اآلثار في أسلوب
التعليم ( 4استخدام املعضالت).

الوقت
جلستان ،مدة كل منهما  45دقيقة (وقت أطول في حال القيام بالعمل كله أثناء جلسات الصف)

استكشاف القانون اإلنساني

االستكشاف ( 2د) :التركيز على األسلحة
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 .1أفكار تثيرها صورة ( 5دقائق)
اطلب من الطالب أن يتأملوا صورة “بعد أن أسقطت القنبلة” ،وأن يتحدثوا عن ردود أفعالهم.

سؤال محتمل:

> ما أنواع األسلحة التي تسببت في مثل هذا الدمار؟

 .2األسلحة العشوائية ،واألسلحة التي تسبب آالماً ال مبرر لها ( 15دقيقة)
ّ
ذكر الطالب بأ ّن القانون اإلنساني يحظر األسلحة “العشوائية” ،واألسلحة التي تسبب “آالما ً ال
مبرر لها” (انظر “ما القواعد األساسية للقانون اإلنساني؟” :التمييز  ،4األسلحة والتكتيك .)1
تع ّرف على مدى إدراك الطالب لهذه العبارات.

أسئلة محتملة:

مرجع

(2د) 2الطالب
الهدف املشروع الوحيد الذي
يتعني على الدول أن تسعى
إلى حتقيقه أثناء احلرب هو
إضعاف القوات العسكرية
للعدو...
(الديباجة ،إعالن سان
بطرسبورغ)1868 ،

األسلحة “العشوائية” هي
التي ال تقدر على التمييز
بني املدنيني واألهداف
العسكرية ،إما ألنها ال ميكن
توجيهها إلى هدف عسكري
محدد ،وإما ألنه ال ميكن
احتواء آثارها.

الوحدة التعليمية  :2احلدود املتوجبة في النزاع املسلح

االستكشاف

> ما الذي ميكن أن يجعل سالحا ً يسبب “آالما ً ال مبرر لها”؟
> ماذا تعني كلمة “عشوائي”؟
> ما الفرق بني عدم إصابة الهدف واستخدام سالح ال يقدر على التمييز بني املدنيني واألهداف
العسكرية؟
يهم إذا كان سالحا ً ال ميكن توجيهه إلى هدف محدد؟
> هل ّ
أحت للطالب الفرصة لعصف ذهني من أجل وضع قائمة بأسلحة محددة ميكن اعتبارها أمثلة على
األسلحة العشوائية ،واألسلحة التي تسبب آالما ً ال مبرر لها.
عال الروايات الواردة في “أصوات حول األسلحة”
ثم اطلب من بعض الطالب أن يقرأوا بصوت ٍ
اطلب من الفصل أن يضيف األسلحة التي جرى وصفها في هذه الروايات إلى القائمة التي أعدوها.

[أمثلة محتملة على األسلحة العشوائية :األسلحة النووية ،األسلحة البيولوجية ،األلغام املضادة
لألفراد]
[أمثلة محتملة على األسلحة التي تسبب آالما ً ال مبرر لها :األسلحة الكيميائية ،األسلحة
البيولوجية ،أسلحة الليزر املسببة للعمى ،الطلقات النارية املتفجرة]

مرجع

(2د) 3الطالب
األسلحة التي تسبب “آالما ً
ال مبرر لها” هي التي تسبب
آالما ً مفرطة للمقاتلني
(على سبيل املثال ،أكثر مما
يلزم جلعلهم يتوقفون عن
القتال)

ناقش القائمة .وأشر إلى أنه ليس من السهل دائما ً التفريق بني هاتني الفئتني من األسلحة.

استكشاف القانون اإلنساني

االستكشاف ( 2د) :التركيز على األسلحة
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 .3أمثلة على أسلحة تواصل القتل بعد انتهاء احلرب ( 25دقيقة)
حتقق من أفكار الطالب حول اخملاطر التي ميكن أن يواجهها الناس من األسلحة بعد انتهاء القتال.
قم بعرض شريط الفيديو “األلغام األرضية تواصل القتل”.

مرجع

(2د) 4الطالب

بعد املشاهدة ،أعط الطالب وقتا ً ليعبروا عن ردود أفعالهم .وتأكد من توفر النص املطبوع للشريط
للعودة إليه إذا لزم األمر.
ثم استكشف ما تعلموه.
مالحظة
في برنامج استكشاف القانون
اإلنساني ،تستخدم املصطلحات
“لغم مضاد لألفراد” ،و“لغم
أرضي” ،و“لغم” ،بشكل تبادلي.

أسئلة محتملة:

> كيف تعمل األلغام األرضية؟
> كيف أصيب هؤالء األشخاص بألغام أرضية؟
> كيف تأثرت حياتهم؟
كواجب منزلي ،اطلب من الطالب أن يقرأوا “مخلفات احلرب القابلة لالنفجار” واإلجابة عن
السؤال في النهاية.

مرجع

(2د) 5الطالب

الوحدة التعليمية  :2احلدود املتوجبة في النزاع املسلح

االستكشاف

 .4نظرة على العواقب ( 15دقيقة)
اطلب من الطالب أن يركزوا على عواقب استخدام األلغام األرضية ومخلفات احلرب القابلة لالنفجار.
باستخدام “نظرة على العواقب” ،اطلب منهم أن يحللوا كيف تؤثر هذه املشكالت على حياة
الفرد من الناحية البدنية ،والنفسية ،والتعليمية ،واالجتماعية ،واالقتصادية.
لتفحص سلسلة
ووسع املوضوع الذي جتري مناقشته
قم بتوزيع الفصل على أربع مجموعاتّ .
ّ
العواقب التي تتعدى الفرد.

سؤال محتمل:

> ما اآلثار املتوقعة لهذه األسلحة على األسر ،واجلماعات ،واجملتمعات ،والعالم األوسع؟

شجع الطالب على االستناد إلى عملهم في املرحلة .3
أعد جمع الصف من أجل املناقشة ،واطلب من اجملموعات مشاركة اآلخرين بأفكارهم .ميكنك
استخدام جدول كالذي يلي أدناه لتسجيل أفكارهم.
مستوى التحليل
بدنية

نفسية

الفرد
األسرة
اجلماعة
اجملتمع
العالم

استكشاف القانون اإلنساني

االستكشاف ( 2د) :التركيز على األسلحة

العواقب
تعليمية

اجتماعية

اقتصادية

مرجع

(2د) 6الطالب
عندما يطأ شخص لغما
مطمورا ،عادة تتطاير
ساقه أو قدمه؛ كما يتطاير
الوحل ،والقذارة ،وقطع
من قدمه لتضرب ساقه
األخرى ،وأعضاءه التناسلية،
وذراعيه .وعندما ينفجر
لغم مزروع فوق األرض،
يصاب الضحية بوابل من
الشظايا املتعددة .ونوع
ثالث من اإلصابات يحدث
عندما يلمس أحدهم لغما ً
وينفجر ،فيسبب انفجاره
تطاير اليد أو الذراع ،وغالبا ً
ما يسبب أيضا ً إصابات
بالغة في الوجه ،وعمى في
العيون.
(طبيب ج ّراح)
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 .5نطاق املشكلة ( 10دقائق)
قم بعرض خريطة “األلغام األرضية ومخلفات احلرب القابلة لالنفجار في أنحاء العالم” ،واطلب
					
من الصف مناقشة األسئلة في النهاية.

مرجع

(2د) 7الطالب

ثم اطلب من الطالب أن يفكروا في هذه املشكلة عاملية االنتشار.

سؤال محتمل:

> ما الذي برأيك يلزم القيام به بهذا الشأن؟
[على سبيل املثال ،حتديد أماكن املناطق املوبوءة وتنظيفها ،وتعريف الناس باخملاطر ،وإعادة تأهيل
الضحايا ،ومنع استخدامها في املستقبل]

 .6مثال على القواعد احملددة ( 10دقائق)
ليقم الطالب مبقارنة أفكارهم بالقواعد التي مت تطويرها.
قم بعرض “قواعد القانون اإلنساني بشأن سالحني” وإدارة مناقشة تتعلق مبجموعة القواعد
التي اخترتها.

(2د)1

مرجع

املعلم

الوحدة التعليمية  :2احلدود املتوجبة في النزاع املسلح

االستكشاف

مرجع

(2د) 8الطالب

سؤال محتمل:

> ما الذي تطلبه هذه اجملموعة من القواعد؟

اجعل الطالب يتذكرون األمثلة األخرى التي أعطوها حول األسلحة العشوائية ،واألسلحة التي
تسبب آالما ً ال مبرر لها .وأشر إلى أنه توجد أيضا ً قواعد محددة في القانون اإلنساني بشأن بعض
هذه األسلحة.

 .7ما الذي يقتضيه وضع قانون دولي؟

( 10دقائق ،وقت إضافي إذا جرت القراءة في الصف)
اطلب من الطالب القيام بعصف ذهني للتوصل إلى أفكار حول كيف يستطيع األشخاص الذين
ليسوا مسؤولني حكوميني تعزيز القانون الدولي اإلنساني.
[على سبيل املثال ،األدوار التي تلعبها املنظمات غير احلكومية واملنظمات اإلنسانية ،والضحايا،
والعاملون في اجملال الطبي ،وشخصيات شعبية ،ومواطنون ،وصانعو أسلحة ،ووسائل اإلعالم
اإلخبارية]

كلّف الطالب بقراءة “كيف صار لنا معاهدة” كواجب منزلي .وفي الفصل ،ناقش كيف كان للحملة الشعبية
تأثير في وضع املعاهدة التي حتظر األلغام املضادة لألفراد ،مستخدما ً األسئلة الواردة في النهاية

استكشاف القانون اإلنساني

االستكشاف ( 2د) :التركيز على األسلحة

في املائة عام األخيرة،
هناك أمثلة كثيرة على
عمليات تطوير أسلحة ،مما
أثار الغضب من العواقب
اإلنسانية لهذه األسلحة،
ثم كانت توقع
ومن ّ
معاهدات مبقتضى القانون
الدولي لتنظيم أو حظر
استخدامها.
(طبيب ج ّراح)
مرجع

(2د) 9الطالب
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! أفكار أساسية
• يضع القانون اإلنساني قيودا ً على استخدام بعض األسلحة في احلرب إما ألنها عشوائية،
وإما ألنها تسبب آالما ً ال مبرر لها.
• األلغام املضادة لألفراد ومخلفات احلرب القابلة لالنفجار تشكل قلقا ً إنسانيا ً بالغا ً ألنها
تواصل القتل لزمن طويل بعد انتهاء احلروب.
• حتريك الرأي العام ميكن أن يسهم في تطوير القانون.

استكشاف القانون اإلنساني

االستكشاف ( 2د) :التركيز على األسلحة

الوحدة التعليمية  :2احلدود املتوجبة في النزاع املسلح

االستكشاف
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تاريخ
تفحص طبيعة األسلحة املستخدمة في نزاع مسلح من مقرر دراسة التاريخ الذي تتعلمه.
ّ
>
>
>
>

ما التطورات العلمية أو التقنية التي جعلت وجود تلك األسلحة ممكناً؟
كيف كان تأثير أنواع األسلحة املستخدمة على املقاتلني واملدنيني؟
ما التوقعات ،أو القواعد ،أو األعراف التي أثرت على استخدامها؟
ما الذي حدث لهذه األسلحة بعد أن انتهى النزاع املسلح؟

رياضيات
أجب عن األسئلة التالية باستخدام األرقام الواردة في “نظرة على العواقب” ،واشرح حساباتك.
> كمعدل متوسط ،كم عدد األشخاص الذين يصابون بجروح أو يقتلون كل سنة نتيجة
األلغام والوسائل املتفجرة األخرى التي تخلفها احلروب؟
> كم تبلغ تكاليف تزويد طفل في السادسة من العمر بطرف اصطناعي ،أو أطراف
اصطناعية ،من عمره هذا وحتى يبلغ الثامنة عشرة؟
> إذا كان والدا هذا الطفل البالغ من العمر ست سنوات يكسبان  40دوالرا ً أمريكيا ً في الشهر،
فما النسبة املئوية املستقطعة من دخلهما السنوي لكي تصرف فقط على األطراف
االصطناعية للطفل؟

مرجع
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قم بإعداد مسألة حسابية خاصة بك.

كتابة أو مسرحة إبداعية

اكتب قصة أو مدونة يوميات ،أو مسرحية قصيرة استجابة لبعض هذه األسئلة:
> ما األنشطة التي تؤديها كل يوم؟ وكيف ستكون احلال كي تتعلم تأديتها من جديد إذا تصادف
وفقدت أحد أطرافك فجأة؟
> كيف تكون احلال للقيام بالعمل في الزراعة ،أو جلب املاء ،أو جمع احلطب إذا كان لك ذراع واحدة،
أو ساق واحدة ،أو كنت أعمى ،أو أصم؟
> كيف ستختلف احلياة إذا كانت مخلفات احلرب القابلة لالنفجار منتشرة حول مجتمعك احمللي؟

أو
قم باختيار إحدى الفتاتني الظاهرتني في شريط الفيديو “األلغام األرضية تواصل القتل” (فانا أو
أميليا) أو شخص آخر يظهر فيه ،وألف قصة يقوم فيها هذا الشخص بدور الشخصية األساسية.
وينبغي أن تقع األحداث في القصة بعد أن يكون هذا الشخص قد تعرض للبتر أوالتشويه بلغم
أرضي أو بأحد مخلفات احلرب القابلة لالنفجار.

أو
اقرأ هذه املقالة التي كتبها طالب من البوسنة والهرسك ،واكتب رسالة له أو لشخص آخر من
اختيارك .أو اكتب مقالة من عندك ،ومن وحي مقالته.
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مستلق في سريري ،وأقرأ .وفجأة دوى انفجار في مكان ما في اخلارج.
الليل وسكونه ،والطقس البارد وتساقط الثلج في اخلارج ،وأنا
ٍ
ونظر جميع من في البيت إلى بعضهم البعض ،لتبادل األفكار من خالل النظرات .وساد الصمت .فاحلرب ما زالت في قلوبنا،
وأرواحنا ،وذاكرتنا .ويقول أحدهم“ :على األرجح أ ّن حيوانا ً داس لغما ً في احلقل” .وبعدها واصلنا نومنا .ولكني بقيت أفكر:
سيحل فصل الربيع قريباً ،ومعه الليالي الدافئة التي تغري بالتنزه سيرا ً .ولكن إلى أين أسير؟ فاأللغام حتيط بنا من كل جانب.
وعلى األرجح ،تنتشر األلغام في حقولنا ،ومروجنا ،وغاباتنا .ومن املمكن أن يدمر ذلك حياتي ،أو حياة وشباب وإميان وحب شخص آخر.
أريد أن أركض مع صديقتي في احلقول .أريد أن أقطف لها أول زهرة بنفسج .أريد أن أستلقي على العشب وأراقب السماء
لساعات .أريد أن أحلم .فأنا ما زلت في الثامنة عشرة من العمر .وقد تدبرت أمري بطريقة أو بأخرى كي أبقى حيا ً رغم هذه احلرب
القذرة .ولكنني أتساءل إذا كنت في احلقيقة قد جنوت .هل ينبغي أن توسم حياتي بشكل دائم بكلمة “لغم”؟ فاأللغام حتيط
بنا من كل جانب .وقد وضع العدو حتذيرات في كل زاوية .وبدال ً من امللصقات التي تعلن عن حفالت موسيقى الروك ،أو املباريات
الرياضية ،أوعروض األزياء ،تغطي جدران مدرستي ملصقات “احذر خطر األلغام”.
كم سيدوم ذلك؟ أريد أن أسير بحرية ،أن أكون حراً ،وأن أنسى مرة وإلى األبد كلمات :حرب ...خطر ...ألغام ...خوف .إني أطالب،
وأرجو جميع من باستطاعتهم املساعدة أن يزيلوا األلغام من مروجنا ،وأن يستبدلوها بالنمل ،باألرانب ،بص ّرار الليل ،بالعشاق،
بلعب األطفال .ألن السبب ،ويجب أن نتذكر ،ليس مسألة حياة شخص واحد ،أو ذراع ،أو ساق ،بل إنها آالف وآالف احلاالت .لهذا
السبب ،أطلب منكم أن تساعدونا وتساعدوا البوسنة.
()Admir Mujkic from Velika Brijesnica

املصدر :الصليب األحمر الكندي ،أنشطة معرفة
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منظمات محلية

عينّ منظمة موجودة في منطقتك أو بالدك تقوم بعمل يتعلق باأللغام أو مخلفات احلرب القابلة
لالنفجار .ابحث بشكل أوسع عما تفعله هذه املنظمة ،واعرض هذه املعلومات على الصف.

ضع خطة عمل لقرية

> ما الذي يلزم القيام به في هذه القرية ملساعدة الضحايا وللحؤول دون وقوع حوادث أخرى؟
كانت القرية على خط اجلبهة أثناء احلرب .وأل ّن اجليش الذي يحتل القرية أراد أن مينع املتمردين من العودة للحصول على الطعام
ولكن األلغام بقيت .كما بقيت أيضا ً في مناطق القتال
واإلمدادات ،قام بزرع ألغام في الغابة احمليطة بالقرية .اآلن انتهت احلرب،
ّ
قنابل يدوية غير منفجرة ومخلفات أخرى من احلرب قابلة لالنفجار.
ويعرف سكان القرية أن الغابة مزروعة باأللغام ،ولكنهم يعتمدون عليها للحصول على احلطب للتدفئة والطهي .ونتيجة لذلك،
فإنهم يتعرضون للقتل أو اإلصابة بجروح بانفجار ألغام عندما يدخلون الغابة جلمع احلطب .كما قتل بعض األطفال وهم يجمعون
خردة معدنية.
وتوجد في القرية أيضا ً نقاط تفتيش سابقة لم تنزع منها األلغام أو تنظف من مخلفات احلرب القابلة لالنفجار ،عند انسحاب
اجليش .ومع أ ّن هذه املناطق مت وسمها بعالمة “خطر! ألغام!” ،إال أ ّن األطفال ما زالوا يلعبون هناك.
ضع خطة ،من خالل العمل في مجموعات صغيرة ،للتعامل مع هذه املشكالت .ميكن أن تشمل
اخلطة مساعدة طبية ،ونزع ألغام ،وتوعية سكان القرية حول اخملاطر التي يواجهونها (في املدرسة،
وللراشدين… ،إلخ ،).وبرامج تأهيل .واشرح من يستهدف كل نشاط من هذه األنشطة.
قم بعرض اخلطة على بقية الصف .وارسم خريطة للقرية لتوضيح الوضع.

استكشاف القانون اإلنساني

االستكشاف ( 2د) :التركيز على األسلحة

54

تواصل
قم بتحضير قصة مصورة أو ملصق لتخبر الناس عن قواعد القانون اإلنساني اخلاصة بسالح
أو أكثر من األسلحة الواردة في “قواعد القانون اإلنساني اخلاصة بأسلحة أخرى مع ّينة”

مرجع

(2د) 10الطالب

علوم
استكشف الطرق التي أثر التقدم العلمي أو التقني من خاللها في وسائل خوض احلرب.
> اذكر بعض الطرق اإليجابية والسلبية التي ميكن من خاللها استخدام العلوم ملعاجلة التحديات
املرتبطة باألسلحة واحلرب.

استطالع آراء ومقابالت – األسلحة واملستقبل
أي تقدم في العلوم أو التقنية،
إننا نقف على شفا ثورة شاملة في علوم احلياة والتقنية األحيائية .وإذا عدنا إلى تاريخ البشرية ،فإ ّن ّ
سواء أكان في الكهرباء ،أم الكيمياء ،أم الطيران ،أم الفيزياء النووية ،لرأينا حتوال ً في هذا التقدم ،عند نقطة معينة ،إلى استخدام
عدائي في صنع أسلحة جديدة .ولذلك ،يتعني أن نسأل :ما الذي سيحدث إذا جرى حتول في استخدام التقدم في علوم احلياة
والتقنية األحيائية أيضا ً إلى استخدام عدائي؟ هل سنشهد أشكاال ً جديدة من األسلحة البيولوجية املستخدمة ،والتي رمبا
ميكنها أن تستهدف أناسا ً بشكل أكثر حتديداً ،وبآثار أكثر حتديدا ً ودقة؟ هل سنشهد أسلحة جديدة رمبا ميكنها تغيير سلوك
الناس ،على سبيل املثال؟
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وفي العام  ،2002أطلقت اللجنة الدولية للصليب األحمر مبادرة للفت انتباه احلكومات واجملتمع العلمي إلى مخاطر التقدم
العلمي ،وإلى قواعد القانون اإلنساني ذات الصلة التي يجب التقيد بها مهما كان هذا التقدم .وتناشد مبادرة اللجنة الدولية
العلماء أيضا ً التأكد املطلق من أ ّن نتائج أبحاثهم ال تستخدم إلنتاج أسلحة بغيضة جديدة.
(الدكتور روبن كوبالند ،املستشار الطبي ،اللجنة الدولية للصليب األحمر)
> هل باستطاعتك ذكر أيّ تقدم علمي أو تقني جرى استغالله في صنع أسلحة جديدة؟
> هل هذا التطور أمر ال مفر منه أم باستطاعتك ذكر طرق متنعه من احلدوث؟
تفحص األفكار املوجودة في “التصدي :بعض األمثلة” .ضع عدة أسئلة الستطالع آراء الناس
ّ
كي تتعرف على ما ميكن أن يفكروا به بشأن استخدام التطور العلمي والتقني لصنع أسلحة
جديدة ميكن أن تنتهك القانون اإلنساني.

مرجع
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أي فئات من الناس ستستطلع آراءها (طالب ،معلمون ،والدان ،عاملون في اجملال الطبي ،علماء،
ق ّرر ّ
مهندسون) .قم باالستطالع .ضع جدوال ً بالنتائج .وقم بإعداد تقرير حول ما توصلت إليه.
أو
ضع مجموعة أسئلة إلثارتها مع قادة أو أطباء محليني .قم باختيار من تريد إجراء مقابالت معهم،
وحدد مواعيد لهذه املقابالت.
اعمل مع شريك ميكنه أخذ املالحظات أو تسجيل املقابلة .اكتب مقابالتك وشارك اآلخرين مبا
علمته.
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وفقا ً ألحد أهم مبادئ القانون اإلنساني ،فإ ّن الهدف الوحيد
املشروع في احلرب هو إضعاف القوات املسلحة للعدو.
ويضع هذا املبدأ ،مع قواعد أخرى من القانون اإلنساني ،قيودا ً على
أنواع األسلحة التي يجوز أن يستخدمها املقاتلون في احلرب.
وتشمل األسلحة احملظورة األسلحة غير القادرة على التمييز بني
املدنيني واألهداف العسكرية ،وتلك التي ال ميكن أن توجه بشكل
محدد إلى هدف عسكري ،أو التي ال ميكن احتواء تأثيرها .ويشار
إلى هذه األسلحة على أنها "األسلحة العشوائية" .وباإلضافة
إلى ذلك ،يقيد القانون اإلنساني استخدام األسلحة التي تسبب
آالما ً للمقاتلني تتعدى ما يلزم جلعلهم يتوقفون عن القتال.
وعلى أساس هذه القواعد العامة ،مت اعتماد عدد من معاهدات
القانون اإلنساني التي حتظر أو تقيد استخدام أسلحة مع ّينة.
وتوجد معاهدات بشأن األسلحة البيولوجية ،واألسلحة
الكيميائية ،وأسلحة الليزر املسببة للعمى ،واألسلحة احملرقة
(على سبيل املثال ،األسلحة املصممة إلشعال النار في األشياء،
أو لتسبيب جروح وحروق لألشخاص).

األسلحة الكيميائية والبيولوجية
استخدام األسلحة الكيميائية والبيولوجية محظور مبقتضى
بروتوكول جنيف للعام ( 1925بروتوكول بشأن حظر استعمال
الغازات اخلانقة والسامة أو ما شابهها والوسائل اجلرثومية في
احلرب) .ومتت تكملة هذه املعاهدة وتقويتها باالتفاقية اخلاصة
باألسلحة البيولوجية للعام  ،1972واالتفاقية اخلاصة باألسلحة
الكيميائية للعام  ،1993اللتني حتظران تطوير ،وإنتاج ،وتخزين،
ونقل ،واستخدام هذه األسلحة .كما تطلبان أيضا ً تدمير اخملزون
املوجود .ومبقتضى االتفاقية اخلاصة باألسلحة البيولوجية ،يجب
على احلكومات أن تدمر كافة األسلحة البيولوجية أو حتويلها إلى
أغراض سلمية خالل تسعة أشهر من انضمامها إلى املعاهدة.
وتطلب االتفاقية اخلاصة باألسلحة الكيميائية من احلكومات
أن تدمر كافة األسلحة الكيميائية خالل عشر سنوات من
انضمامها إلى املعاهدة.
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أسلحة الليزر املسببة للعمى
يحظر استخدام ونقل أسلحة الليزر املسببة للعمى مبقتضى
البروتوكول الرابع لالتفاقية اخلاصة بأسلحة تقليدية مع ّينة،
املعتمد في العام  .1995وتطلب هذه املعاهدة أيضا ً اتخاذ
جميع االحتياطات املمكنة لتجنب التسبب بالعمى الدائم عند
استخدام نظم الليزر األخرى.

األسلحة احملرقة
ينظم البروتوكول الثالث لالتفاقية اخلاصة بأسلحة تقليدية
مع ّينة للعام  1980استخدام األسلحة احملرقة (األسلحة
املصممة إلشعال النار في األشياء ،أو لتسبيب حروق
لألشخاص) .ويحظر على احلكومات واجلماعات املسلحة
استخدام األسلحة احملرقة ضد املدنيني ،وال يجوز لها أيضا ً جعل
أي هدف عسكري يقع داخل جتمع مدنيني هدفا ً لهجوم بهذه
ّ
األسلحة .كما يحظر البروتوكول أيضا ً استخدام األسلحة
احملرقة ضد الغابات وغيرها من أنواع الكساء النباتي.
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األسلحة والقانون اإلنساني

األسلحة النووية
أي حظر شامل وعاملي على
ال يوفر القانون الدولي حاليا ً ّ
استخدام األسلحة النووية .غير أ ّن محكمة العدل الدولية
أوضحت في رأيها االستشاري في العام  1996أ ّن التهديد
باألسلحة النووية أو استخدامها سيكون ،بشكل عام ،مخالفا ً
ملبادئ وقواعد القانون الدولي اإلنساني.

األسلحة التي تواصل القتل بعد انتهاء احلرب
ميكن لأللغام املضادة لألفراد ،ومخلفات احلرب القابلة لالنفجار،
مبا في ذلك الذخائر العنقودية ،أن تع ّرض املدنيني للخطر
لسنوات ،وحتى لعقود من الزمن بعد انتهاء نزاع مسلح .وفي
املناطق التي شهدت قتاالً ،تبقى أعداد ضخمة من مثل هذه
أي شخص
األسلحة على األرض .وميكنها أن جترح أو تقتل ّ
يقترب منها .كذلك فهي جتعل من أنشطة حيوية للعيش،
كالزراعة ،تنطوي على اخملاطر .كما أنها تعيق جهود اإلغاثة
وإعادة اإلعمار.
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األلغام املضادة لألفراد هي أجهزة قابلة لالنفجار ،موضوعة
حتت أوفوق سطح األرض ،ومصممة بحيث “تنشط من قبل
الضحايا” ،أي أنها ميكن أن تنفجر مبجرد وجود شخص عندها،
أو قربه منها ،أو مسه لها.
وحتظر اتفاقية العام  1997بشأن حظر األلغام املضادة لألفراد،
استخدام ،وتخزين ،وإنتاج ،ونقل األلغام املضادة لألفراد ،وتطلب
تدميرها ،سواء أكانت مخزونة أم موجودة في األرض .وعلى كل
حكومة أن تدمر مخزونها من األلغام خالل مدة ال تتعدى أربع
سنوات ،وأن تنظف املناطق املزروعة باأللغام التي حتت سيطرتها
خالل مدة ال تتعدى عشر سنوات .وإلى أن يتم نزع األلغام،
على احلكومات اتخاذ تدابير حلماية املدنيني (على سبيل املثال،
بتحذيرهم من خطر األلغام ووضع عالمات وسياج حول احلدود
اخلارجية للمناطق املزروعة باأللغام) .كذلك تطلب االتفاقية من
احلكومات تقدمي املساعدة في تدمير مخزون األلغام ،ونزع األلغام
املزروعة ،وبرامج التوعية حول مخاطر األلغام ،ورعاية وتأهيل
ضحايا األلغام.
وقد تناقص استخدام األلغام املضادة لألفراد وإنتاجها بشكل
ملحوظ منذ اعتماد االتفاقية ،كما أن التجارة في هذه األسلحة
قد توقفت متاما ً .كذلك مت تدمير عشرات ماليني األلغام ،وتنظيف
آالف الكيلومترات املربعة من األراضي .وأهم ما في األمر ،أ ّن عدد
اإلصابات اجلديدة يتناقص بشكل كبير .ولكن يبقى الكثير من
العمل املطلوب لتنظيف حقول األلغام املتبقية ،ولضمان تلقي
الضحايا الرعاية واملساعدة املناسبة.

مخلفات احلرب القابلة لالنفجار
مخلفات احلرب القابلة لالنفجار هي ذخائر قابلة لالنفجار متروكة
في منطقة بعد انتهاء احلرب .وتشمل قذائف مدفعية ،وقنابل
يدوية ،وقنابل هاون ،وقنابل عنقودية ،وصواريخ ،وقذائف صاروخية،
غير منفجرة .وغالبا ً ما يعتقد املدنيون أ ّن مثل هذه األسلحة ال
تؤذي ،ولكنها في احلقيقة ،غالبا ً ما تكون متفجرات مميتة وغير
مستقرة ،وميكن أن تنفجر عند ملسها أو حتريكها.
ويطلب البروتوكول اخلامس لالتفاقية اخلاصة بأسلحة تقليدية
مع ّينة ،الذي مت اعتماده في العام  2003بشأن مخلفات احلرب
القابلة لالنفجار ،من احلكومات واجلماعات املسلحة إزالة كافة
مخلفات احلرب القابلة لالنفجار من املناطق التي تسيطر عليها.
وأما في املناطق التي ال تسيطر عليها ،فيطلب منها تقدمي
املساعدة التقنية ،أو املادية ،أو املالية ،الالزمة لتسهيل إزالة
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مخلفات احلرب القابلة لالنفجار التي هي من عواقب عملياتها.
ويجب عليها أيضا ً اتخاذ التدابير االحتياطية حلماية املدنيني
بتحذيرهم من اخلطر الذي يتعرضون له من مخلفات احلرب
القابلة لالنفجار ،بتوفير ثقافة وعي للمخاطر ،ووضع عالمات
وسياج حول املناطق املوبوءة ومراقبتها .وفضالً عن ذلك ،يطلب
البروتوكول من احلكومات واجلماعات املسلحة االحتفاظ بسجالت
ألنواع األجهزة القابلة لالنفجار التي استخدمتها أو تركتها
وراءها ،وأين تركتها ،وأن تشاطر هذه املعلومات بعد انتهاء النزاع
مع الطرف الذي يسيطر على املناطق املوبوءة ،ومع املنظمات
املعنية بإزالة هذه اخمللفات وتلك التي تقوم بأنشطة ذات صلة.
كما ينبغي على احلكومات املساعدة في رعاية ضحايا مخلفات
احلرب القابلة لالنفجار ،وتأهيلهم ،وإعادة دمجهم االجتماعي
واالقتصادي .وأخيرا ً تشجع احلكومات على تقدمي املساعدة في
معاجلة املشكالت املوجودة املرتبطة مبخلفات احلرب القابلة
لالنفجار.
ّ
وشكل اعتماد البروتوكول اخلامس اخلاص مبخلفات احلرب القابلة
لالنفجار خطوة مهمة لألمام .فهو ينطبق على كافة الذخائر
القابلة لالنفجار التي تستخدم أثناء نزاع مسلح ،وهو االتفاق
الدولي األول الذي يطلب من احلكومات واجلماعات املسلحة إزالة
كافة الذخائر غير املنفجرة واملتروكة بعد احلرب .ومن األهمية
مبكان أن ينضم أكثر ما ميكن من الدول إلى هذه االتفاقية
وتنفيذها من أجل التمكن من تقليل أثر مخلفات احلرب القابلة
لالنفجار إلى احلد األدنى في املستقبل.
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األسلحة والقانون اإلنساني

األسلحة احلديثة
مبقتضى البروتوكول األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف،
(البروتوكول األول لعام  ،)1977يُطلب من احلكومات أن تضمن
أي سالح جديد أو أداة للحرب أو اتباع
عند دراسة أو تطوير أو اقتناء ّ
أسلوب للحرب ،أن تتحقق من التقيد بأحكام القانون اإلنساني.
والتنفيذ الفعال لهذه القاعدة مهم ،وبخاصة في ضوء التطورات
السريعة في تقنية األسلحة .وغالبا ً ما جرى استخدام التقدم
التقني والعلمي في إنتاج أسلحة جديدة .وتقع املسؤولية على
جميع من يعنيهم األمر (احلكومات ،والعسكريني ،والعلماء،
واحملترفني في اجملال الطبي ،والشركات اخلاصة ،واملنظمات غير
احلكومية ،ومجموعات املراقبة ،واملواطنني العاديني املعنيني) في أن
يبقوا على يقظتهم ،وأن يتخذوا اخلطوات الوقائية الضرورية كي
ال تستغل العلوم والتقنية في تطوير أسلحة تشكل انتهاكا ً
للقانون اإلنساني.
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بعد أن أسقطت القنبلة

احلرب العاملية الثانية ،هيروشيما ناكاكو بعد
انفجار القنبلة النووية.

سؤال :ماذا ترى في هذه الصورة؟
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[ألقت الطائرات قنابل انتشر منها دخان له
رائحة] كالتفاح العفن ( .)...ثم أتت ابنتي
نرجس إليّ تشكو من ألم في عينيها،
وصدرها ،ومعدتها .وعندما اقتربت ألرى ما
تشكو منه ،تقيأت عليّ  )...( .وبعدئذ ساءت
حالتي أيضا ً .وأدركنا عندئذ أ ّن السالح كان
ساما ً وكيميائيا ً )...( .وبقيت فاقدة البصر
ألربعة أيام .كما أ ّن أطفالي لم يعودوا قادرين
على الرؤية .وكنت دائمة الصراخ .وفي

أصوات حول األسلحة

وفيما بعد ،مُلئت قذائف املدفعية بالغاز،
وأطلقت إلى ما وراء خطوط العدو .وبغض
النظر عن أسلوب اإلطالق ،فقد خلق
أثرها جحيما ً على األرض .فغازات الكلور
والفوسجني التي تضرب الرئتني قضت على
إمكانية تنفس الضحايا .أما غاز اخلردل
فكان أسوأ .فعلى األقل ،توفر األقنعة بعض
الوقاية من غازات الكلور والفوسجني.
ولكن غاز اخلردل يضرب اجللد – اجللد الرطب
كالعينني ،واإلبطني ،وأعلى الفخذين .وهو
يشق طريقه بحروق إلى داخل الضحية
مخلفا ً قروحا ً ملتهبة وأملا ً ال ميكن تصوره.

AP

– Gas Attack, 1916, Eyewitness to
History, 1999
(http://www.eyewitnesstohistory.com).

اليوم اخلامس ،بدأت أفتح عينيّ قليالً .وكان
مشهدا ً مرعبا ً ،فقد أصبح لون أطفالي
ولون جلدي أسود.
(أديبة عُال بايز تصف قصف قريتها بليسان،
في  16أبريل/نيسان .)1987
(http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/
middle_east/5277916.stm).

Yahya Ahmed/AP

أتعلم كيف ترى الشمس الساطعة وهي
تغرب في يوم شديد احلرارة؟ حمراء ساطعة
– حمراء برتقالية .ذلك ما كان األمر عليه
( )...بعد أن سمعنا دويا ً قويا ً مثل "بووجن!"،
"بووجن" ،هكذا كان .ذلك كان الصوت)...( .
وبدأ كل شيء يتساقط؛ جميع املباني بدأت
تتطاير في كل املكان .ثم بدأ يتساقط
شيء رطب كاملطر .أظن أ ّن ذلك ما
يسمونه املطر األسود )...( .وواصلنا اجلري،
وكان لهيب النار خلفنا متاما ً ،كما تعرف.
(توميكو مورميوتو ،أحد الناجني من إلقاء
القنبلة النووية على هيروشيما)
(http://www.voanews.com/english/
archive/2005-08/2005-08-05-voa38.cfm).
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وتشمل اإلصابات اخلاصة باأللغام األرضية،
فقد األيدي ،أو األذرع ،أو األقدام ،أو السيقان.
ويفقد كثير من الناس بصرهم ،أو يعانون
من صدمة ال يتمكنون بعدها من أن يعيشوا
حياة طبيعية.

من احملتمل أال نعرف أبدا ً بشكل دقيق عدد
األلغام التي زرعت في أنحاء العالم وعدد
الضحايا الذين سقطوا بسببها .ومن املمكن
أ ّن تكون هناك ماليني كثيرة من األلغام ما
زالت تنتظر إزالتها .ومتتد هذه املشكلة عبر
كل قارة من أمريكا الالتينية إلى آسيا.

هنا في كمبوديا ،يوجد أكثر من 35.000
شخص بترت أطرافهم ،مبا يعادل واحدا ً
من كل  230شخصا ً من السكان .وميوت
الكثيرون على الفور بسبب جروحهم،
أو ينزفون حتى املوت قبل أن يتمكنوا من
احلصول على الرعاية الطبية املناسبة.

الراوي

األلغام األرضية تواصل القتل

ڤانـّا

[في املستشفى]

زائر :كيف حدث ذلك؟

ڤانـّا :كنت أطعم الدجاج.

زائر :عندما تعتنني بها جيدا ً ،وتوفرين لها
طعاما ً كافيا ً ،فإنها تد ّر عليك ماال ً .أليس
كذلك؟

ڤانـّا :أجل.

(العودة إلى املنزل)

قرويون :آه ياصغيرتي ،يافتاتي الصغيرة .لقد
عادت .كوني شجاعة ،وسوف تسيرين من
جديد كاألطفال اآلخرين .ابتسمي ،وانظري
حولك ياطفلتي.

سوف ألقي نظرة على ساقها .إنه جلد
جديد ينمو .اجللد اجلديد يبدو أفضل ،ولكن
ستبقى بعض الندوب .ميكن إزالة اخلدوش
بالدواء ،وسينمو اجللد بشكل طبيعي.

[ مع أطفال في املاء]

فتاة تساعد ڤانـّا :هاتي احلذاء .ما زال
وسخا ً .ميكنك أن تلبسيه اآلن.

ونادرا ً ما يستعيد ضحايا األلغام مصادر
رزقهم ،كما أ ّن التكلفة االجتماعية واملالية
إلعادة التأهيل عادة ما تكون أعلى بكثير مما
تتحمله اجملتمعات.

وال تتوقف األضرار الناجمة عن األلغام
األرضية أبدا ً .فالشخص الذي يفقد رجالً
وهو في اخلامسة والعشرين من العمر
قد يحتاج إلى عشر أرجل اصطناعية إلى
أن يبلغ اخلامسة والستني من العمر .أما
الطفل فقد يحتاج إلى رجل جديدة كل
ستة أشهر.
وباإلضافة إلى العواقب البدنية ،غالبا ً ما
تعيق األلغام الوصول إلى املياه ،واملناطق
الزراعية ،واالحتياجات األساسية األخرى.
واأللغام األرضية استخدام سيئ للتقنية.
وبالنسبة للبلدان الفقيرة ،تشكل
التكاليف عبئا ً ثقيالً ال ميكن حتمله من

الناحيتني اإلنسانية واالقتصادية.
ويجب على العاملني على نزع األلغام العمل
ببطء وبحذر ،وسبر األرض بوصة فبوصة،
للتأكد من أنهم وجدوا وأزالوا كافة املواد
اخلطرة.
وميكن أن يستغرق تنظيف بقعة بحجم
ملعب كرة املضرب حوالي الشهر من فريق

ICRC

عامل من ثالثة أشخاص .ومن املمكن أن
يكون العمل جلعل بلد خاليا من األلغام
مكلفا ً جدا ً ،وأن يستغرق وقتا ً طويالً ،وذلك
بحسب عدد األلغام املزروعة ،واتساع املناطق
املزروعة باأللغام.
أميليا
[في إحدى القرى]
أميليا ،طفلة االثنى عشر عاما ً ،عمياء
ومعوّقة .وهي واحدة من ضحايا األلغام التي
ال يُحصى عددها .ومثل كثير من األطفال
في سنها ،اعتادت أميليا أن جتمع احلطب
وقودا ً للطبخ .ولكنّ العدو كان يتربص بها
هناك؛ وفي أحد األيام ،وفي جزء من الثانية،
حتطمت حياتها.
[في مستشفى للتأهيل]

هنا تأتي أميليا بانتظام لكي تتعلم كيف
تسير من جديد وتتعايش مع إعاقتها.
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سؤال :كيف برأيك تؤثر مخلفات
احلرب القابلة لالنفجار على الناس؟

Explosive remnants of war: The lethal legacy of
modern armed conflict, ICRC, Geneva, 2004.

املصدر:

وفيما بعد )...( ،كانت صدمة اجلرّاح شديدة
من عدد الشظايا املعدنية التي كان عليه
إزالتها من عيني ابن عمي .وحلسن احلظ،
كانت العملية ناجحة ،وابن عمي اآلن بخير.
أما أنا ،فكان على األطباء بتر يدي اليسرى.
( )...لقد حلمت في وقت ما أن أكون
مصارعا ً جيدا ً ،ولكنّ احللم انتهى اآلن.

يدي اليسرى مصابة وتنزف بشكل خطير.
وأصيبت أختي ليلى بجراح في معدتها.
وكان الدم يغطي عينيّ ابن عمي ،ولم
يستطع أن يرى أيّ شيء.

مخلفات احلرب القابلة لالنفجار

لعبة التقاط

ثمانية أطفال تتراوح أعمارهم بني  10و16
سنة كانوا يلعبون على قمة تلّ عندما
وجدوا قنابل صغيرة عنقودية غير منفجرة.
وبدأ اثنان من األطفال األكبر سنا ً يلعبان
بها .وقال أحد األوالد أنه وعلى الرغم من
حتذير األطفال اآلخرين له بعدم القيام بذلك،
فقد رمى واحدة من هذه القنابل على األرض
عدة مرات ولم تنفجر .ثم رماها إلى صديق،
ولكنها انفجرت في الهواء ،مما تسبب مبقتل
ولد عمره  12سنة وإصابة أخيه البالغ 10
سنوات من العمر بجراح بالغة .كما أصيب
جميع األطفال اآلخرين.

املصدر:

Cluster Bombs and Landmines in Kosovo: Explosive
Remnants of War, ICRC, Geneva, 2000.

يوم من أيام الصيف

جيورجي ،فتى في السابعة عشرة من العمر
كان ميضي عطلة الصيف وأقاربه في بيت
جدته في شرقي جورجيا .وفي أحد األيام،
وجد ابن عمه الصغير شيئا ً يشبه رصاصة
كبيرة .وكانت تشبه كما ظنّ جيورجي
النوع الذي يقطعه الصيادون وآخرون،
لفتحه وإزالة البارود منه وبيع املعدن
كخردة .ولذلك قرر وأبناء عمه أن يأخذوها
إلى عمه .وفي الطريق ،دفعهم الفضول إلى
محاولة كسرها وفتحها ،فضربوها بصخرة.

جيورجي :ال أكاد أتذكر أي شيء ما عدا دويا ً
رهيبا ً ،ودما ً وبقعا ً ملونة في عينيّ  .وكانت

ما مخلفات احلرب القابلة لالنفجار؟
“ مخلفات احلرب القابلة لالنفجار” هي
املصطلح املستخدم لوصف الذخائر
القابلة لالنفجار املتروكة بعد نهاية نزاع
مسلح .وتشمل قذائف مدفعية ،وقنابل
يدوية ،وقنابل هاون ،وقنابل عنقودية،
وصواريخ ،وقذائف صاروخية ،غير
منفجرة .وقد يبدو للمدنيني ،وبخاصة
األطفال ،الذين يجدون هذه األسلحة
على األرض أنها ال تؤذي .غير أنها شديدة
اخلطورة ألنها ميكن أن تنفجر عند ملسها
أو حتريكها .وميكن أن يستغرق تنظيف
بقعة من مخلفات احلرب القابلة لالنفجار
سنوات ،أو حتى عقودا ً من الزمن ،بعد نزاع
مسلح.
ملاذا تشكل القنابل العنقودية قلقاً
خاصاً؟
لقد جرى استخدام هذه األسلحة في
نزاعات مسلحة كثيرة خالل السنوات
األربعني املاضية ،وكانت لها آثار مدمرة
على املدنيني بشكل خاص .وهي تتكون
من حاوية تفتح وتنثر عشرات أو مئات من
القنابل العنقودية الصغيرة على مساحة
واسعة .القنابل الصغيرة (وتدعى أيضا ً
ذخائر فرعية) مصممة كي تنفجر عند
الصدمة ،ولكن عمليا ً فالكثير منها
ال ينفجر .ونتيجة لذلك ،يبقى آالف
أوحتى ماليني من مخلفات احلرب القابلة
لالنفجار املميتة على األرض.

وعندما تستخدم هذه األسلحة في
مناطق مأهولة ،حيث يكون املدنيون
قريبني جدا ً من األهداف العسكرية ،فإ ّن
باستطاعتها أن تتسبب بإصابات كثيرة
في صفوف املدنيني.
املصدر:
Explosive remnants of war: The lethal legacy of
modern armed conflict, ICRC, Geneva, 2004.

تذكار طفل من البوسنة والهرسك
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التكاليف .وحتى الذين يتاح لهم الوصول
إلى هذه اخلدمات ،قد تكون تكاليف
األطراف االصطناعية أكثر مما يستطيعون
دفعه في كل األحوال .وعلى سبيل املثال،
ينبغي استبدال اجلهاز التعويضي للطفل
كل ستة أشهر ،وللشخص الراشد كل
ثالث إلى خمس سنوات .فالطفل الذي
يصاب وهو في سن العاشرة يحتاج إلى
 25جهازا ً تعويضيا ً على األقل قبل بلوغه
سن اخلمسني .وملّا كانت تكلفة اجلهاز
التعويضي الواحد حوالي  250دوالرا ً
أمريكياً ،ففي البلدان التي يتراوح فيها
متوسط دخل الفرد ما بني  15و  20دوالرا ً
أمريكيا ً في الشهر ،فإ ّن العكازات (حوالي
 10دوالرات) هي كل ما يستطيع أن
قدرت
يحصل عليه من بترت أطرافهم .وقد ّ
الدراسات أ ّن أكثر من ثلثي ضحايا األلغام
ينبغي أن يستدينوا كي يدفعوا تكاليف
املعاجلة الطبية ،إذا كان ذلك متاحا ً لهم.

نظرة على العواقب

ما مدى اخلطر الذي تتسبب به األلغام
املضادة لألفراد ومخلفات احلرب القابلة
لالنفجار؟
هناك اآلن عدة ماليني من األلغام ومخلفات
احلرب القابلة لالنفجار تتربص بالناس
في أكثر من  80سياقا ً في أنحاء العالم.
ومن الصعب تقدير عددها ،ألنه لم يتم
االحتفاظ إال نادرا ً بسجالت دقيقة عندما
جرى زرع األلغام أو عندما بقيت الذخائر
متروكة بعد النزاع.

ما التكاليف اإلنسانية؟
قدر أ ّن ما بني  550و 620شخصا ً
يُ ّ
يسقطون كل شهر ضحايا لأللغام األرضية
واألدوات األخرى القابلة لالنفجار املتروكة
على األرض بعد احلرب .وعادة ،فاألشخاص
الذين يبقون على قيد احلياة يحتاجون إلى
البتر ،واخلضوع إلى عدة عمليات ،وفترات
طويلة من التأهيل البدني .وفي يومنا هذا،
قدر عدد الذين بقوا على قيد احلياة بعدما
يُ ّ
تعرضوا النفجار ألغام أرضية أو مخلفات
حرب قابلة لالنفجار ما بني  400.000و
 500.000شخص في أنحاء العالم.

ومعظم الذين بترت أطرافهم ال يتاح لهم
الوصول إلى خدمات التأهيل البدني ،إما
ألنهم يقطنون في أماكن بعيدة ،وإما أل ّن
تد ّبر النقل أمر صعب جدا ً أو ألنه باهظ

وباإلضافة إلى اإلصابات البدنية التي
تسببها األلغام األرضية ومخلفات احلرب
القابلة لالنفجار ،توجد أيضا ً عواقب
نفسية خطيرة بالنسبة للضحايا .فمن
الصعب جدا ً على األطفال واملراهقني وحتى
الراشدين التغلب على إعاقتهم البدنية.
وتوجد أيضا ً عواقب مهمة بالنسبة
للعائالت أل ّن اإلصابات التي يتكبدها

الضحايا ،وبخاصة عندما تتسبب بإعاقات
دائمة ،ميكن أن تعطل تعليمهم ،أو تعوق
إمكانيات زواجهم ،أو متنعهم من كسب
عيشهم.
ما العواقب األوسع؟
يشكل وجود األلغام األرضية ومخلفات
احلرب القابلة لالنفجار عقبة خطيرة
أيضا ً أمام التنمية احلقيقية في كثير
من بلدان العالم األكثر فقراً؛ فاملكونات
مهمة للبنى التحتية كالطرقات واجلسور
غالبا ً ما يتم زرعها باأللغام ،واملساحات
الزراعية الشاسعة ،وحتى املدن ،ميكن
أن تنتشر فيها األدوات القابلة لالنفجار
نتيجة لنزاع مسلح .وينشأ عن األلغام
األرضية ومخلفات احلرب القابلة لالنفجار
مشكالت الجئني ،وتهدر آالف الهكتارات من
األراضي الزراعية القابلة لإلنتاج ،وتعرقل
حركة النقل والتواصل .وفي غياب البدائل،
يجد كثير من الناس أنفسهم مجبرين
على اخملاطرة بزراعة األرض أو جمع احلطب
في مناطق تنتشر فيها هذه األسلحة.
وباإلضافة لكل هذا ،فإ ّن تنظيف مناطق
األلغام األرضية ومخلفات احلرب القابلة
لالنفجار قد تستنزف مبالغ ضخمة
من املوارد الشحيحة املتوفرة للنهوض
وإعادة اإلعمار في مجتمعات تسببت

احلرب بإفقارها .فإعادة بناء اجملتمعات
واالقتصادات أمر بالغ الصعوبة في هذه
األحوال.
املصادر:
Landmines and international humanitarian law,
ICRC (http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/
htmlall/section_ihl_landmines?OpenDocument).
Anti-personnel landmines and explosive remnants
of war, ICRC (http://www.icrc.org/web/eng/
siteeng0.nsf/htmlall/mines?OpenDocument).
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كيريباتي
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جزر ماريانا
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هاواي

Questions:
?> I n which places has war ended
> I n which parts of the world do people suffer most
?from landmines and explosive remnants of war
>W
 hat must it be like to live in a place where you
?always have to be on guard
Sources: Landmine Monitor Report 2006. Explosive remnants of war and mines other than anti-personnel mines: Global survey 2003-2004
This map and the data included are for information purposes only and have no political significance.
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يجب على احلكومات:

قواعد القانون
اإلنساني بشأن
مخلفات احلرب
القابلة لالنفجار

قواعد القانون اإلنساني بشأن سالحني

قواعد القانون
اإلنساني بشأن
األلغام املضادة
لألفراد

•أال تقوم باستعمال ،أو استحداث ،أو إنتاج ،أو تخزين،
أو نقل األلغام املضادة لألفراد

•أن تدمّر كل اخملزون خالل أربع سنوات من انضمامها إلى
املعاهدة

•أن تزيل كل األلغام املضادة لألفراد في املناطق اخلاضعة
لسيطرتها خالل عشر سنوات من انضمامها إلى
املعاهدة .وإلى أن يتم ذلك ،تتخذ تدابير حلماية املدنيني
(مثالً :وضع عالمات وسياج حول احلدود اخلارجية
للمناطق امللغومة)

•أن تساعد احلكومات األخرى في إزالة األلغام ،وأنشطة
التوعية مبخاطر األلغام ،ورعاية وتأهيل ضحايا األلغام.

(اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد)1997 ،

يجب على احلكومات واجلماعات املسلحة:
•أن تضع عالمات حول كل مخلفات احلرب القابلة
لالنفجار ،وأن تزيلها بأسرع ما ميكن بعد نهاية النزاع
املسلح.
•أن حتمي السكان املدنيني بتحذيرهم من مخاطر
مخلفات احلرب القابلة لالنفجار (مثالً :القيام بأنشطة
التوعية مبخاطرها ،ووضع عالمات وسياج حول املناطق
املوبوءة)
•أن تسجل نوع ومكان األدوات القابلة لالنفجار التي
استعملتها وأن تشاطر هذه املعلومات بعد نهاية النزاع
مع الذين يسيطرون على املناطق املوبوءة ،ومع املنظمات
املعنية بإزالة هذه األدوات واملعنية بأنشطة ذات صلة.
ويجب على احلكومات أيضا ً:
•أن تساعد في رعاية وتأهيل الضحايا وإعادة دمجهم
اجتماعيا ً واقتصاديا ً.
•أن تساعد البلدان التي تأثرت مبخلفات احلرب القابلة
لالنفجار في نزاعات مسلحة سابقة.
(البروتوكول اخلامس لالتفاقية اخلاصة بأسلحة تقليدية
معيّنة ،بشأن مخلفات احلرب القابلة لالنفجار)2003 ،
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كيف أصبح هذا األمر أكثر من مجرد
نشاط أكادميي بالنسبة لك؟
أردت أن أبحث فيه من منظور محايد.
ولذلك ،جلست ومعي دفتر مالحظاتي،
في الصفوف اخللفية في اجتماع للحملة
النيوزيلندية حلظر األلغام األرضية .وقد
رأوني هناك ،وقالوا لي" :هل ميكنك كتابة
محضر اجتماعنا؟" .ولذا ،قمت بكتابة
احملضر .وفي االجتماع الثاني ،قالوا لي" :هل
ميكنك كتابة بياننا الصحفي؟" .فقمت
بكتابة بيانهم الصحفي .وكنت أقوم
بكتابة مراسالت إلى أعضاء مجلس النواب،
قبل أن أعرف أنني ُعيّنت متحدثة رسمية.
وجرى إرسالي إلى اجتماعات املؤمتر اخلاص
مبعاهدة األسلحة التقليدية في جنيف.
( )...وهكذا أدركت أ ّن هذا الدور في نصرة
القضية كان دورا ً محتما ً ،وعندها اتخذت
قراري الشخصي بأ ّن هذا السالح مقيت،
وعشوائي ،وغير إنساني ،وأنه ينبغي عليّ أال
أقوم بتمرين أكادميي فحسب – بل ميكنني
أن أحدث فرقا ً كبيرا ً.

كيف صارت لنا معاهدة؟

مقابلة مع ماري ويرهام

ما الذي دفعك إلى االهتمام باأللغام
األرضية؟
في نيوزيلندا ،كنا قلقني جدا ً في الثمانينيات
بشأن التجارب النووية في احمليط الهادئ،
وبشأن السفن اجملهزة باألسلحة النووية
والقوة النووية .ولذا ،فقد نشأت على
ذلك .وفي اجلامعة ،رأيت مقالة عن األلغام
األرضية في "نشرة العالِم الذري" ،وشعرت
فعليا ً بالذهول من هذا السالح .ولذلك،
أجريت بحوثا ً فيه ،ولكنني لم أجد شيئا ً.
وها هو السالح الذي قتل أناسا ً أكثر من
أيّ من األسلحة األخرى مجتمعة ،ولكن ما
العمل الذي يجري بشأنه؟

كم كان عمرك حينذاك؟
كنت طالبة على وشك إمتام دراستي
اجلامعية في العلوم السياسية .وتقدمت
بطلب للحصول على منحة دراسية للبحث
في مسألة األلغام األرضية .وفي الوقت
عينه ،أردت أن أعرف ما الذي كانت تفعله
حكومتي على املستويات السياسية،
والدولية ،والدبلوماسية ملعاجلة هذه املسألة
في إطار نزع السالح.

ما األمر الذي كان جديداً بالنسبة حلملة
األلغام األرضية؟
الشيء األساسي بالنسبة حلملة األلغام
األرضية هو أنها ليست ملك "خبراء".
فخبراؤنا هم الناس الذين تعرضوا النفجار
هذا السالح ،وبقوا على قيد احلياة ليحكوا
قصصهم ،وكذلك الناس الذين يخرجون
يوميا ً للعمل على إزالة هذا السالح ،وأناس
مثلي أيضا ً قاموا بإجراء بحوث فيه .وهذه
احلملة تخص الناس العاديني الذين يجعلون
أشياء غير عادية تتحقق.
ملاذا ال تترك القضية للدبلوماسيني؟
يتفاوض الدبلوماسيون مع البلدان األخرى،
ويقومون بذلك بناء على تعليمات من
قيادتهم السياسية في بلدانهم .ولن
تقدم القيادة السياسية على العمل إال إذا
أجبرها الناس على ذلك .ولذلك ،فالطريقة
الوحيدة لدفع الدبلوماسيني للعمل هي
في وجود استنهاض من جانب الرأي العام
في بلدانهم.
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وبعدئذ يُترك األمر للناس في كل بلد من
البلدان كي يقرروا ما يريدون القيام به فيما
يخص العمل مع حكومتهم .ولم يكن
ولكن
أي نوع من التوجيهات الفوق ّية،
ّ
هناك ّ

كيف كانت تعمل املنظمات غير
احلكومية والبلدان معاً؟
في بداية احلملة ،كان من املهم احلصول
على تغطية في وسائل اإلعالم من أجل إثارة
الوعي لدى اجلمهور .وكان من املهم وضوح
وبساطة ما ندعو إليه ،وهو احلظر التام على
استعمال ،وإنتاج ،ونقل ،وتخزين األلغام
املضادة لألفراد.

كيف صارت لنا معاهدة؟

ولكن كيف يعرف الشخص العادي الذي
يهتم باألمر ماذا يفعل؟
حسناً ،انظر إلى ما حدث في نيوزيلندا .ذهب
شخص إلى مؤمتر دولي ،وملا عاد دعا إلى عقد
اجتماع .هذا شيء ميكنك القيام به :قم
مبجرد توجيه دعوة إلى اجتماع وسترى من
يحضر .قم بدعوة إلى اجتماع في مدرستك
ووجه
احمللية ،أو في جامعتك ،أو في بلدتكّ ،
دعوات إلى مختلف املنظمات التي تظن أنها
قد تكون مهتمة بهذه املسألة.

وفي نيوزيلندا ،متكنا من جمع رابطة األمم
املتحدة ،وبعض روابط احملاربني القدماء،
وجماعات البيئة كمنظمة السالم األخضر
 ،Green Peaceومنظمات إنسانية
كمنظمة أنقذوا األطفال Save the
 ،Childrenوأوكسفام  ،Oxfamواجلمعية
الوطنية للصليب األحمر.

ثم كنا محظوظني جدا ً نتيجة عمل
جودي وليامز كمنسقة للحملة الدولية
حلظر األلغام األرضية ،التي كانت تبلغنا
باألنشطة التي كانت جتري في بلدان في
كافة أنحاء العالم – من جانب املنظمات
غير احلكومية واملنظمات احلكومية على حد
سواء.
Ou Neakiry/AP

جودي قامت بزيارة العديد من البلدان .وقد
أدى قدوم شخص من اخلارج إلى رفع مستوى
انتباه اجلمهور واحلكومة .وكانت تلتقي
بوزير اخلارجية ،ورئيس الوزراء ،ورئيس مجلس
النواب ،ووزير الدفاع ،إلى جانب مضيف
احلملة في البلد ،ومنظمات غير حكومية.

وكانت تطرح األمر قائلة“ :هذا ما يقوم به
الناس على صعيد دولي ،وهذا ما نود أن نرى
مساعدتكم فيه فعليا ً”.
ما الذي حققته هذه الدبلوماسية
اجلديدة؟
حسناً ،لقد فتح باب التوقيع على املعاهدة
في أوتاوا ،كندا ،في كانون األول/ديسمبر
 ،1997وتقدمت  122دولة للتوقيع عليها.
وارتفع العدد منذ ذلك احلني ( )...ومن بني
هذه البلدان الكثير من الدول التي كانت
تنتج األلغام سابقاً ،والكثير من كبار
املستخدمني السابقني لأللغام املضادة
أي دليل على
لألفراد .ولم نستطع إيجاد ّ
أ ّن الدول األطراف في االتفاقية ما زالت
تستعمل األلغام األرضية.
املصدر:
Source: Interview with Mary Wareham, senior
advocate for Human Rights Watch, October 2000.
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ما الفارق الذي أحدثته املعطيات التي
قدمها العاملون في مجال الصحة؟

العمل الذي قامت به اللجنة الدولية
للصليب األحمر إزاء عملية جمع التأييد
والنصرة التي جنمت عنها املعاهدة التي
حتظر األلغام املضادة لألفراد ،كان يرتكز
على أربعة أعمدة :جمع املعطيات ،وااللتزام
باملصداقية ،وجعل املسألة حتظى باهتمام
شعبي ،وتوفير الصور .وكان دوري أساسا ً في
هذا األمر ،الذي أصبح يعرف باحلملة ،تقدمي
املعطيات والكثير من الصور الفوتوغرافية
األولى ،التي عززت احلملة في ذلك احلني.

ماذا كان دورك في العمل من أجل احلصول
على معاهدة؟

ومؤمترات دبلوماسية .وأدركت أنني فجأة
أصبحت “شاهدا ً خبيرا ً” وأن الناس يريدون
ّ
أن يسمعوا شهادتي.

كيف صارت لنا معاهدة؟

مقابلة مع الدكتور روبني
كوبالند

ما الذي دفعك للعمل من أجل معاهدة
حلظر األلغام األرضية؟

إحدى الصور الذهنية األولى التي أتذكر منذ
بدأت عملي كجراح في امليدان مع اللجنة
الدولية للصليب األحمر في عام ،1987
هي العدد الكبير جدا ً من الناس الذين
تعرضوا للبتر .وجميع عمليات البتر هذه
كانت ناجمة فعليا ً عن إصابات تعرض لها
أشخاص بألغام مضادة لألفراد .وبعد حوالي
ثالث سنوات من اجلراحة في امليدان ،أدركت
أنني ضقت ذرعا ً بقطع هذه األرجل املتضررة
ومحاولة شفاء ما بقي منها بعد القطع،
وقررت أنه ينبغي في احلقيقة القيام بشيء
حملاولة منع زرع ألغام جديدة في األرض.

كيف انخرطت في ذلك؟

لقد قررت أ ّن اخلطوة األولى للمنع تبدأ في
جمع املعطيات .ولذلك جمعت معلومات
عن عدد كبير من الناس أدخلوا إلى
مستشفياتنا .ومتت كتابة هذه املعلومات
على أنها جتربة اللجنة الدولية للصليب
األحمر مع إصابات األلغام كما رأيناها في
مستشفياتنا ،ومت نشرها في “اجمللة الطبية
البريطانية” .وما فاجأني كثيرا ً عندما
عدت بعدئذ إلى أوروبا ،أنه لم يُطلب مني أن
أذهب إلى مؤمترات جراحية أو طبية ،بل طلب
مني الذهاب إلى مؤمترات قانونية دولية،

األطباء ،والعاملون في حقل
التمريض،والعالج الفيزيائي ،وتركيب
األطراف – جميعنا لعبنا دورا ً بإظهار اآلثار
اإلنسانية التي تسببها هذه األسلحة.
ولكن ليست اآلثار التي تقع على األفراد
فحسب ،فقد شهدنا آثارها على اجملتمع،
كاألثر على عودة الالجئني .وكنا قادرين على
أن نظهر “باملعطيات احملددة” أ ّن الناس
يواجهون خطرا ً كبيرا ً في تنقالتهم من
اإلصابة باأللغام املضادة لألفراد ،وبخاصة
الالجئني العائدين إلى ديارهم بعد احلرب.

تخيل عند وصولك أخيرا ً إلى منزلك بعد
سفر لعدة أيام ،أن يطأ أحد أفراد أسرتك
لغما ً مت تركه في احلديقة .وأمثلة كهذه
ميكن أن توقف برنامجا ً كامالً لعودة
الالجئني.
ما الدور الذي لعبه الناس العاديون؟
أحد األمور الفريدة بخصوص هذه املعاهدة
أ ّن القوة الدافعة للعملية كانت من جانب
اجملتمع املدني .ولذلك ،فتعبئة الرأي العام
كانت أحد املكونات الرئيسة للحملة.
ما أثر احلظر على األلغام املضادة لألفراد؟
ما من شك أ ّن توحيد حملة التأييد والنصرة
مع املعاهدة كان له تأثير مهم جدا ً .وكما
أعتقد ،فهو يتعدى تلك الدول التي وقعت
على االتفاقية إلى الدول التي لم توقع بعد،
فاحتمال استخدام األلغام املضادة لألفراد
من جانب هذه الدول ضعيف جدا ً بسبب
حملة التأييد والنصرة التي أدت إلى املعاهدة
في نهاية املطاف...
املصدر:
Source: Interview with Dr Robin Coupland, surgeon
and medical adviser, ICRC, November 2005.

أسئلة:
> كيف متكن الناس العاديون من
جعل األشخاص الذين في السلطة
يُصغون إليهم؟
> ما العقبات التي متكنوا من جتاوزها؟
> ما أثر احلظر على األلغام املضادة
لألفراد؟
> هل كان للمعاهدة ّ
أي آثار حيث
تعيش؟
> هل تعرف أحدا ً أسهم في احلملة
حلظر األلغام األرضية؟ ماذا فعل
هذا الشخص؟
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يجب على احلكومات:

•أال تقوم باستعمال ،أو استحداث ،أو إنتاج ،أو تخزين،
أو نقل األسلحة البيولوجية.

•تدمير جميع األسلحة البيولوجية أو حتويلها
لالستعمال في األغراض السلمية خالل تسعة أشهر
من االنضمام إلى االتفاقية.

(البروتوكول بشأن حظر استعمال الغازات اخلانقة والسامة
أو ما شابهها ،1925 ،واالتفاقية اخلاصة باألسلحة
البيولوجية)1972 ،

يجب على احلكومات:

•أال تقوم باستعمال ،أو استحداث ،أو إنتاج ،أو تخزين،
أونقل األسلحة الكيميائية

•تدمير جميع األسلحة الكيميائية خالل عشر سنوات
من االنضمام إلى االتفاقية.

(البروتوكول بشأن حظر استعمال الغازات اخلانقة والسامة
أو ما شابهها ،1925 ،واالتفاقية اخلاصة باألسلحة
الكيميائية)1993 ،

أسلحة الليزر
املسببة للعمى

األسلحة النووية

يجب على احلكومات واجلماعات املسلحة:

(الرأي االستشاري بشأن شرعية التهديد باستعمال
األسلحة النووية ،أو استعمالها 8 ،يوليو/متوز ،1996
محكمة العدل الدولية)

ال يوجد في يومنا هذا حظر شامل وعاملي بشأن استعمال
األسلحة النووية .غير أ ّن محكمة العدل الدولية قضت بأ ّن
التهديد باستعمال األسلحة النووية ،أو استعمالها ،يخالف
بشكل عام قواعد ومبادئ القانون اإلنساني.

(البروتوكول الرابع لالتفاقية اخلاصة بأسلحة تقليدية
مع ّينة)1995 ،

•أال تنقل أسلحة الليزر املسببة للعمى.

•أن تتخذ جميع االحتياطات املمكنة لتجنب حدوث عمى
دائم عند استخدامها نظم الليزر األخرى.

يجب على احلكومات:

•أال تقوم باستعمال أسلحة الليزر املسببة للعمى.

قواعد القانون اإلنساني اخلاصة بأسلحة أخرى مع ّينة

األسلحة
البيولوجية

األسلحة
الكيميائية

األسلحة احملرقة

يجب على احلكومات واجلماعات املسلحة:

•أال تقوم باستعمال األسلحة احملرقة ضد املدنيني.

•أال تقوم باستعمال األسلحة احملرقة في الهجوم على
األهداف العسكرية الواقعة في مناطق مدنية.

(البروتوكول الثالث لالتفاقية اخلاصة بأسلحة تقليدية
مع ّينة)1980 ،
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املصدر:
World Medical Association press release,
25 October 1996 (http://www.wma.net/e/
press/1996_2.htm).

إ ّن القرار املتخذ اليوم هو إعالن جلميع
األطباء بأ ّن عليهم مسؤولية تتعدى معاجلة
الشخص اجلريح كفرد ،ويجب عليهم أن
يتحدوا في اتخاذ مقاربة وقائية بالنسبة
لتأثير األسلحة.

وتعليقا ً على القرار ،قال الدكتور أندرس
ميلتون ،رئيس مجلس الرابطة الطبية
العاملية:

التصدي للمشكلة :بعض األمثلة

قرار تاريخي من جانب املهن الطبية

في عام  ،1996قررت الرابطة الطبية
العاملية ( )WMAأنه ينبغي على املهن
الطبية أن تعالج آثار األسلحة كمسألة
صحية وقائية وعاملية.

ونتيجة لهذا القرار التاريخي ،فإ ّن الرابطة
الطبية العاملية:

•تدعم اجلهود الدولية لقياس تأثير
األسلحة ،اآلن وفي املستقبل ،من أجل
وقف تطوير ،وصنع ،وبيع ،واستعمال
األسلحة؛

•تص ّر على عدم إساءة استخدام التقنية
الطبية أو حتويلها إلى تطوير لألسلحة؛

•تدعو الروابط الطبية الوطنية إلى دعم
البحوث في تأثير استعمال األسلحة
على الصحة العامة ،ونشر النتائج
لكي يدرك اجلمهور واحلكومات عواقبها
الصحية طويلة األمد.

مبادرة من جانب اللجنة الدولية
للصليب األحمر
في أيلول/سبتمبر  ،2002أصدرت اللجنة
الدولية نداء بشأن “التقنية األحيائية،
واألسلحة ،واإلنسانية” ،دعت فيه
احلكومات ،واجملتمع العلمي ،والعاملني في
صناعة التقنية األحيائية ،واجملتمع املدني،
أن يكفلوا استخدام التقدم في علوم احلياة
لفائدة اإلنسانية فقط ،وليس ألغراض
عدائية .وحثت كافة هذه اجلماعات على
العمل سويا ً لتوفير سيطرة فعالة على
املعلومات اخلطرة احملتملة بالقيام مبا يلي:
•تنظيم البحوث التي ميكن أن تؤدي إلى
إساءة استخدام ،ومراقبة األفراد الذين
يتاح لهم الوصول إلى تقنية خطرة
محتملة؛

•اعتماد مدونات سلوك للعلماء
والشركات من أجل منع إساءة استخدام
وسائل بيولوجية؛
•معاجلة هذا املوضوع في التعليم
العلمي والطبي.
املصادر:
The ICRC’s Appeal on Biotechnology, Weapons
and Humanity, September 2002, and the ICRC’s
Principles of Practice on key ethical issues related to
the life sciences.

موقف اتخذته شركات استثمار
بلجيكية
شركة  ،INGأكبر مؤسسة مالية خاصة
في بالد بنلوكس [بلجيكا ،وهولندا،
ولوكسمبورغ مجتمعة] ،واحلادية عشرة
بني أكبر هذه املؤسسات في العالم ،قررت
في العام  2005أنها لن مت ّول بعد اآلن
الشركات املعنية بإنتاج ،أو صيانة ،أو بيع
الذخائر العنقودية .وباإلضافة إلى ذلك،
فإنها لن تستثمر في هذه الشركات بعد
اآلن .وكذلك اتخذ أحد املصارف الكبيرة في
بلجيكا ،KBC ،موقفا ً .فهو لن يفتح بعد
اآلن اعتمادات مصرفية لصانعي الذخائر
العنقودية ،ولن يشتري أسهما ً في هذه
الشركات .وستستثنى األسهم في هذه
الشركات من قروض االستثمار التي يقدمها
املصرف لزبائنه.
املصدر:
Ending investment in cluster munition producers,
Joint Statement by Handicap International, Human
Rights Watch and Network Vlaanderen, April
2005 (http://hrw.org/english/docs/2005/04/07/
belgiu10427.htm).
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في حني عرض االستكشاف  2د ملسائل تتعلق باحلدود التي
يضعها القانون اإلنساني بشأن أسلحة معيّنة ،يدرس الطالب
في االستكشاف  2هـ مشكلة إمكانية احلصول على األسلحة
الصغيرة واألسلحة اخلفيفة بشكل غير منظم في أنحاء

العالم .ويتفحصون آثار هذه األسلحة على املدنيني ،واقتراحات
للتصدي للمشكالت ذات الصلة.

األهداف
•
•
•
•

(2هـ)

إدراك أ ّن أحد األخطار الرئيسة على املدنيني في النزاعات املسلحة في أيامنا هذه يأتي من األسلحة الصغيرة
واألسلحة اخلفيفة.
األخذ بعني االعتبار كيف أ ّن احلصول بسهولة على األسلحة والذخائر من جانب مجموعات متنوعة يُصعّ ب بشكل
أكبر ضمان احترام القانون اإلنساني.
فهم أ ّن على احلكومات مسؤولية ضبط احلصول على األسلحة.
التفكير في أفكار للتصدي للمشكلة على املستويات الوطنية والدولية للتقليل من احلصول غير املضبوط على
األسلحة وإساءة استخدامها.

مرجع

املعلم

( 2هـ) 1.التكاليف البشرية لتوفر األسلحة بشكل غير
منظم

مرجع

(2هـ) الطالب
( 2هـ) 2.صورة فوتوغرافية :أسئلة حول ما تراه
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االستكشاف  2هـ :توفر األسلحة بشكل واسع

( 2هـ) 3.أصوات بشأن التكاليف البشرية لتوفر األسلحة
بشكل غير منظم
( 2هـ) 4.ورقة عمل :من يقدر /من ينبغي أن يقوم بهذا األمر
أو ذاك؟
( 2هـ) 5.التصدي للمشكلة :بعض األمثلة

حتضير

ضع في خطتك أن تعينّ موضوع “التصدي للمشكلة :بعض األمثلة” (يتم استخدامه في املرحلة  )5كواجب منزلي عند
نهاية اجللسة األولى لصفك.

راجع في دليل املنهج أساليب التعليم ( 1مناقشة)( 6 ،استخدام قصص ،وصور ،وأشرطة فيديو)( 7 ،كتابة وتفكير)( 8 ،إجراء
مقابالت)( 9 ،مجموعات صغيرة) ،و( 10جمع قصص وأخبار).

الوقت

جلستان ،كل منهما  45دقيقة
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 .1أسئلة تثيرها صورة فوتوغرافية ( 15دقيقة)
أعط الطالب بضع دقائق لدراسة الصورة في “أسئلة حول ما تراه” .وقل لهم أن يركزوا على
التفاصيل كما على الصورة ككل ،وأن يكتبوا بعدئذ سؤالني أو ثالثة حول ما يرونه.
اجعل الطالب يشاطرون زمالءهم بعض أسئلتهم ،واكتب هذه األسئلة حيث يستطيع اجلميع أن
يراها.
[مثالً :من هو؟ ملاذا يحمل بندقية؟ كيف حصل على البندقية؟ مباذا يفكر أو ما شعوره؟ ما الذي
سيفعله بالبندقية؟]
اطلب من الطالب أن يختاروا سؤاال ً واحدا ً من كل األسئلة التي وضعت حول الصبي ،وأن يكتبوا
إجابات قدر ما يستطيعون في خمس دقائق.
 .2األسلحة الصغيرة = مشكلة كبيرة؟ ( 10دقائق)
اشرح للطالب أن مصطلح “أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة” أو مجرد “أسلحة صغيرة”
يستخدم ليصف األسلحة التي ميكن أن يستعملها شخص مبفرده أو مجموعة صغيرة .البنادق
الهجومية ،واملدافع الرشاشة ،ومدافع الهاون ،والقنابل اليدوية ،واملدافع املضادة للدبابات واملضادة
للطائرات التي ميكن حملها ،هي أمثلة على هذه األسلحة.
ثم قدم ملوضوع انتشار األسلحة الصغيرة من خالل جعل الطالب يفكرون مليا ً بالبيان التالي:

مرجع

(2هـ)  2الطالب

الوحدة التعليمية  :2احلدود املتوجبة في النزاع املسلح

االستكشاف

إ ّن حصيلة املوت باألسلحة الصغيرة تقزم احلصيلة التي تسببها كل أنظمة األسلحة األخرى
– وفي معظم السنوات ،تفوق هذه احلصيلة بكثير حصيلة القنبلتني الذريتني اللتني دمرتا
هيروشيما وناغازاكي .ومن زاوية اجملزرة التي تسببها ،فاألسلحة الصغيرة ،في احلقيقة ،ميكن
وصفها على أنها “أسلحة دمار شامل”.
(كوفي أنان ،تقرير األمني العام لألمم املتحدة مبناسبة األلفية)2000 ،

Kofi Annan, Millennium Report of the Secretary-General of the United Nations, 2000

أعط الطالب بضع دقائق ليكتبوا أفكارهم .ثم اطلب من البعض منهم أن يشاطروا أفكارهم مع
بقية الصف.

سؤال محتمل:
> في مشاهد من نزاعات مسلحة حديثة ،ما األسلحة الصغيرة واألسلحة اخلفيفة التي رأيتها
تستخدم ضد الناس؟
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 .3من لديه هذه األسلحة؟ وملاذا؟ ( 20دقيقة)

ﺮﻣ

ﻣﺠ

ﻣﺘﻤﺮﺩﻭﻥ

ﻮﻥ

ﲡ

ﺎﺭ ﺃ
ﺳﻠ
ﺤﺔ

قدم فكرة “دوالب املفهوم” مع سؤال في وسط الدوالب وأجوبة على أشعته.

كل رجل في قريتي لديه
بندقية خاصة به .واآلن،
إذا لم يكن لديك بندقية
خاصة بك ،فليس لك اسم
في القرية .وميكن اغتصاب
زوجتك .ميكنهم أن يسرقوا.
أي شيء
وميكنهم
ﺟﻨﻮﺩ أن يفعلوا ّ
لك.
(فرنسيس دانغا ،بابوا نيو
غينيا)

ﻋﺴﻜﺮﻳﻮﻥ

ﻣﻦ

ﺣﺮﺍ

ﺱ

> من لديه هذه األسلحة؟

ﻣﺠ
ﻮﻥ

ﺮﻣ

ﻣﺘﻤﺮﺩﻭﻥ

ﲡ

ﺎﺭ ﺃ

ﺳﻠ

ﺤﺔ

ميكن للصف أن يُنشئ دوالبا ً شبيها ً بهذا الدوالب:

ﻣﻦ
ﺃ

ﺷ

ﺮ
ﻃﺔ
ﺻﻴﺎﺩﻭﻥ

قم بإدارة اقتراحات األجوبة من جانب الصف عن السؤال التالي لوضعها على أشعة دوالب املفهوم:

الوحدة التعليمية  :2احلدود املتوجبة في النزاع املسلح

االستكشاف

ﺣﺮﺍ
ﻣﻦ
ﺱﺃ

ﺷﺮ

ﺻﻴﺎﺩﻭﻥ

ﻃﺔ

ﻋﺴﻜﺮﻳﻮﻥ

ﻣﻦ

ﺟﻨﻮﺩ

خالل هذا النشاط ،ميكن أن يستقي الطالب أفكارا ً من كتاباتهم السابقة حول الصورة وبيان كوفي
أنان املستخدم في املرحلة .2
اطلب من الصف أن يعملوا في مجموعات صغيرة إلنشاء دواليب مفهوم للسؤال التالي:
> ملاذا لديهم هذه األسلحة؟

[مثالً :أسباب أمنية ،هواية ،قتال ،مهنة ،ارتكاب جرائم ،كسب املال ،ضغط اجملتمع ،خوف ،تقاليد،
وضع اجتماعي]
أعد جمع الصف واطلب من اجملموعات أن يستخدموا عملهم للمساهمة في دوالب مفهوم لكل
الصف.

سؤاالن محتمالن:
> ما االستخدامات املشروعة لهذه األسلحة؟
> ما االستخدامات غير املشروعة لهذه األسلحة؟
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 .4ما تأثير هذا الوضع على حياة الناس؟ ( 15دقيقة)
اجعل الطالب يقرأون “أصوات بشأن التكاليف البشرية لتوفر األسلحة بشكل غير منظم”،
واطلب منهم أن ينشئوا دوالب مفهوم ثالثا بشأن التكاليف البشرية ،مسجلني الطرق التي
ميكن أن يؤثر فيها توفر السالح بشكل واسع على حياة الناس وسبل عيشهم.

ثم ناقش اآلثار اإلنسانية التي حددوها( .ميكن أن يضيف الطالب أفكارا ً لدواليب املفاهيم الثالثة
خالل هذا النقاش)

[مثالً :اإلصابات في صفوف املدنيني ،األمن العام ،اإلجرام ،العنف ضد األطفال ،التنمية االقتصادية،
الصحة والرعاية الصحية ،الغوث اإلنساني]

أسئلة محتملة:
> ملاذا ميكن احلصول بسهولة على األسلحة في أنحاء كثيرة من العالم؟
> ما تأثير توفر األسلحة بشكل غير منظم على مختلف اجملموعات (مثالً :األطفال ،النساء،
الرجال)؟
> ما هو التأثير الذي قد يسببه توفر األسلحة بشكل واسع في بلدان أو في مناطق حيث ال يدور
وبأي طرق؟
نزاع مسلح؟ ّ

[مثالً :عنف مسلح على صورة إجرام ،خطر امتداد العنف إلى مناطق أخرى ،تهديد للتنمية
االقتصادية ،بالد تدعم النزاع املسلح أو العنف في مكان آخر ،الدور النامي للبالد املنتجة واملصدرة
لألسلحة]

(2هـ)1

مرجع

املعلم

مرجع

(2هـ) 3الطالب
يوجد نصف مليار قطعة
من األسلحة اخلفيفة
متداولة في أنحاء
العالم – واحدة لكل 12
شخصا ً .هذه األسلحة
رخيصة ،وميكن احلصول
عليها بسرعة ،وسهلة
االستعمال .فثمن بندقية
هجومية AK-47
(كالشينكوف) يساوي
ثمن فرخ الدجاج في أوغندا
أو كيس من الذرة في
موزمبيق.
(يونيسيف )UNICEF

الوحدة التعليمية  :2احلدود املتوجبة في النزاع املسلح

االستكشاف

 .5كيف ميكن معاجلة املشكلة؟ ( 25دقيقة)
أوضح للطالب أن ليس هناك من حل بسيط .وفي احلقيقة ،يجب معاجلة ثالث مسائل رئيسة:
األسلحة

–––––> ضرورة معاجلة مسألة توفرها

املستخدمون –––––> ضرورة منع إساءة استخدام األسلحة
الضحايا

–––––> ضرورة التقليل من تعرض الضحايا للهجمات

اطلب من الطالب أن يقدموا أفكارا ً حول كيف ينبغي معاجلة هذه املسائل الثالث.
وزع ورقة العمل “ من يقدر /من ينبغي أن يقوم بهذا األمر أو ذاك؟” ملساعدتهم.

مرجع

(2هـ) 4الطالب

سجل األفكار التي يقترحها الطالب حيث يستطيع أن يراها اجلميع ،مستخدما ً البنية ذاتها كورقة
العمل.
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اجعل الطالب يفيدون من “التصدي للمشكلة :بعض األمثلة” في البحث عن األفكار التي
متت جتربتها كي يتحفزوا للتفكير في أفكار جديدة.

مرجع

(2هـ) 5الطالب

بعد أن يكون الطالب قد اقترحوا بعض األفكار ،اطلب من طالب الصف أن يحددوا األفكار التي ميكن
تنفيذها في كل من األوضاع التالية:
•قبل النزاع املسلح (تدابير وقائية عندما يكون هناك خطر اندالع نزاع مسلح)؛
•أثناء النزاع املسلح؛
•بعد انتهاء النزاع املسلح؛
•ما يتعدى النزاع املسلح
[مثالً :في أماكن ليس فيها نزاع مسلح ،ولكنها تتأثر بأشكال أخرى من العنف؛ بلدان تنتج
األسلحة أو تتاجر بها].
 .6اخلامتة ( 5دقائق)
بالعودة إلى “التصدي للمشكلة :بعض األمثلة” ،اطلب من الطالب أن يحددوا األفعال التي
متت:
•على الصعيد الدولي؛
•على الصعيد اإلقليمي؛
•على الصعيد الوطني؛
•على الصعيد احمللي.

! أفكار أساسية

صعب
•يُشكل توفر األسلحة الصغيرة بشكل واسع وإساءة استخدامها تهديدا ً للمدنيني ،مما ي ُ ّ
ضمان احترام القانون اإلنساني.
•ضرورة مقاربة شاملة ملعاجلة املشكلة ،بحيث تتضمن تدابير لتقييد احلصول على األسلحة،
وتقليل إساءة استخدامها ،وتخفيض تع ّرض الضحايا للهجمات.

مرجع

(2هـ) 5الطالب

الوحدة التعليمية  :2احلدود املتوجبة في النزاع املسلح

االستكشاف

 ...السالمة واألمن ال يأتيان
صدفة؛ فهما نتيجة إجماع
كلي واستثمار عام.
(نيلسون مانديال)

من أجل تعزيز حماية املدنيني
أثناء النزاعات املسلحة وبعدها،
هناك حاجة لضوابط أكثر
صرامة ملنع احلصول بسهولة
على األسلحة والذخائر من
جانب الذين يُحتمل أن ينتهكوا
القانون اإلنساني )...( .ويجب
القيام بجهود متممة للتأثير
على سلوك الذين يحملون
األسلحة ،وحلماية ومساعدة
الضحايا.
(ورقة معلومات من جانب
اللجنة الدولية للصليب
األحمر)2006 ،
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تأ ّمل وكتابة مقالة
انظر مرة أخرى في األسئلة واألجوبة التي كتبتها حول الصورة ،وما كتبته استجابة للبيان الوارد في
بداية هذا االستكشاف .ما هو رأيك اآلن؟ اكتب مقالة استجابة للبيان االفتتاحي.

ثقافة
ابحث عن أمثلة حول استخدام السالح في ثقافتك (في صور ،أفالم ،أغاني… ،إلخ).
> ما األدوار التي تلعبها األسلحة في الثقافات اخملتلفة؟ ملاذا قد يحمل الشبان أسلحة
أو يقتنونها؟
> كيف ميكن التقليل من إغراء األسلحة للشبان؟
مناقشة
ناقش السؤال التالي:
> هل ينبغي أن تعتبر األسلحة مجرد صنف آخر من أصناف السلع التجارية يخضع لقوانني العرض
والطلب؟

الوحدة التعليمية  :2احلدود املتوجبة في النزاع املسلح

أنشطة إضافية

بحث
البحث  :1كيف يتأثر الشبان باألسلحة الصغيرة؟
تظهر اإلحصاءات أ ّن األشخاص الذين هم في مرحلة الشباب ،وبخاصة الشبان ،هم من بني الضحايا
األساسيني للعنف املسلح وكذلك من بني املرتكبني األساسيني له.
> ما أسباب هذا األمر ،وفقا ً للباحثني؟
> ما الذي ميكن فعله ملعاجلة هذا الوضع؟
> ما الفروقات في طرق تأثر الفتيات والفتيان بالنزاع املسلح؟
> ما نظرة الفتيات والفتيان في منطقتك إلى استخدام السالح ،وما الذي ميكن القيام به ،وفقا ً
آلرائهم ،بشأن العنف املسلح؟
قم باستطالع للرأي أو بسلسلة مقابالت ملعرفة ذلك.

البحث  :2هل توجد مشكلة توفر األسلحة بشكل غير منظم والعنف املسلح في املنطقة التي
تعيش فيها؟
> ما التأثيرات؟ وما اجملموعات املعرضة للخطر بسبب هذا العنف وكيف تتأثر؟
ولم ال؟
> هل توجد هذه املشكلة في منطقتك؟ ملاذا؟ َ
> ما الذي ميكن فعله للتقليل من هذه املشكلة في منطقتك؟
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(2هـ)1

مرجع

املعلم ()1/2

توفر األسلحة الصغيرة
البنادق الهجومية ،والبنادق اآللية ،والقنابل اليدوية ،ومدافع
الهاون ،واألسلحة احملمولة املضادة للدبابات واملضادة للطائرات،
هي من بني األسلحة األكثر استخداما ً بشكل عام في النزاعات
املسلحة .وغالبا ً ما يشار إليها إجماال ً على أنها “أسلحة صغيرة
وأسلحة خفيفة” أو مجرد “أسلحة صغيرة” .ومع أنها ،في
الغالب ،األسلحة األكثر استخداما ً في استهداف املدنيني،
انتهاكا ً للقانون الدولي اإلنساني ،هناك بضع قواعد دولية لضبط
احلصول عليها .ونتيجة لذلك ،فيمكن احلصول عليها بسهولة
من جانب مجموعات متنوعة كثيرة :اجلماعات املسلحة،
املنظمات اإلجرامية ،املدنيني ،وحتى األطفال.
ولألسلحة الصغيرة خصائص مع ّينة تسهم في توفرها
واستخدامها بشكل واسع.
•ميكن حملها وتشغيلها من قبل شخص مبفرده أو من قبل
طاقم صغير.
•وألنه من السهل استخدامها ،فبعض هذه األسلحة يتطلب
تدريبا ً قليالً جدا ً لتشغيلها .وهي تستخدم بشكل واسع في
نزاعات يشترك فيها مقاتلون يتلقون إما تعليما ً قليالً وإما دون
تعليم ،كاجلنود األطفال.
•وهي زهيدة الثمن نسبيا ً .ففي بعض البلدان ،ميكن شراء
بندقية هجومية بأقل من  15دوالرا ً أمريكيا ً أو حتى مقابل
كيس من الذرة .وتنتج األسلحة الصغيرة في كافة أنحاء
العالم ،وتوجد مئات املاليني من هذه األسلحة في التداول
حاليا ً.
تعمر طويالً (ميكن أن
•وألنه من السهل احملافظة عليها ،وألنها ّ
تبقى البندقية الهجومية ما بني  20و 40سنة ،وحتى أكثر من
ذلك) ،فغالبا ً ما تنتقل هذه األسلحة من منطقة نزاع إلى
أخرى.
ً
•وألن البعض منها يسهل إخفاؤه ،غالبا ما يكون من السهل
جدا ً تهريبها أو نقلها عبر احلدود وإلى مناطق النزاع.
وبخالف األسلحة التي مت حظرها ألنها تنتهك القواعد األساسية
للقانون اإلنساني – كاأللغام املضادة لألفراد – فاألسلحة
الصغيرة ليست بحد ذاتها أسلحة غير شرعية .فمعظم
األسلحة الصغيرة لها استعماالت مشروعة ،كإنفاذ القانون
والدفاع الوطني .ولذلك ،فإ ّن حظرها ليس احلل .واملطلوب بدال ً من
ذلك ،هو تنظيم مناسب للحصول عليها والستخدامها.
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معاناة املدنيني

•أثناء النزاع املسلح
توفر األسلحة بشكل واسع ميكن أن يزيد من معاناة املدنيني
أثناء النزاعات املسلحة بعدة طرق .فاحلصول على األسلحة
بسهولة ال يجعل من املمكن قتل وجرح املدنيني فحسب ،وإمنا
أيضا ً الترهيب أو االغتصاب ،أو إكراه الناس على الفرار من
بيوتهم ،أو جتنيد األطفال قسرا ً كمقاتلني .وغالبا ً ما يتعرض
الذين يقيمون في مخيمات الالجئني خلطر الترهيب ،والهجوم،
والقتل .وكذلك ،عادة تزيد األمراض ،واجلوع ،والعنف ،عندما
يتم منع املنظمات اإلنسانية من تقدمي الغوث نتيجة الظروف
غير اآلمنة والتهديدات التي تتلقاها .كما أ ّن توفر األسلحة
والذخائر ميكن أن يؤثر أيضا ً في حدة ،وتدمير ،وأمد النزاع
املسلح.
•بعد النزاع املسلح
توفر األسلحة بشكل غير منظم ميكن أن يُطيل معاناة
املدنيني بعد النزاع املسلح .وحتى بعد انتهاء النزاع املسلح،
ميكن أن تبقى أعداد ضخمة من األسلحة العسكرية في نطاق
التداول ما بني محاربني سابقني وبني مدنيني .وهذا ميكن أن يزيد
في التوترات ويبقيها حية بني األطراف املتحاربة سابقاً ،ويعيق
ويصعب تكريس السالم .وميكن أن
اجلهود من أجل املصاحلة،
ّ
تدوم التوترات وعدم الثقة طاملا بقي الناس مسلحني .كما
ميكن أن يق ّوض توفر األسلحة بشكل واسع حكم القانون؛
فذلك يسهّ ل على اجملموعات اإلجرامية ،على سبيل املثال،
ترهيب اآلخرين أو أذيتهم .وفي كثير من أماكن ما بعد النزاع،
توجد عادة فرص اقتصادية أو إمكانيات توظيف قليلة .وبسبب
العوز ،ميكن أن يستخدم الناس أسلحتهم في مثل هذه
الظروف الرتكاب جرائم من أجل تأمني عيشهم.
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•ما يتعدى النزاع املسلح
مع ذلك ،فالناس ال يتأثرون بتوفر السالح بشكل واسع،
وبالعنف املسلح ،وبعدم األمان ،أثناء النزاع أو بعده فقط .فقد
يشعرون بعدم األمان بسبب املعدالت العالية للجرمية،
أواملنظمات اإلجرامية ،أو عنف العصابات .وفي مناطق مع ّينة
تعتبر أنها في “حالة سالم” ،فإ ّن معدالت الوفيات واإلصابات
التي يسببها العنف املسلح هي من بني املعدالت األعلى في
العالم .ووفقا ً للبنك الدولي ،فالعنف هو من بني األسباب
اخلمسة الرئيسة للموت في أمريكا الالتينية ،وهي السبب
األساسي للموت في البرازيل ،وكولومبيا ،والسلفادور،
واملكسيك ،وفنزويال .والكثير من هذا العنف يتم ارتكابه
بالسالح .وكولومبيا هي البلد الوحيد الذي يشهد نزاعا ً
مسلحا ً من بني هذه الدول.
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عواقب العنف املسلح بصورة عامة

باإلضافة إلى التكاليف البشرية املباشرة ،فإ ّن للعنف املسلح
وعدم األمان ،اللذين يسببهما توفر األسلحة بشكل غير منظم،
عواقب اجتماعية – اقتصادية خطيرة أيضا ً بالنسبة للضحايا
وأسرهم ،وللمجتمع ككل .وميكن ملس هذه العواقب في كثير من
النواحي اخملتلفة ،من التجارة والزراعة إلى اخلدمات االجتماعية
كالتعليم والرعاية الصحية .وميكن أن يعيق النزاع املسلح
واألشكال األخرى من العنف املسلح النشاط االقتصادي ،أل ّن من
املمكن أال يستطيع الناس متابعة أعمالهم املعتادة .كما أ ّن
العنف املسلح في بلد ما يُبعد املستثمرين والسياح عنه.

وميكن أن يُشكل عالج اإلصابات التي تسببها األسلحة عبئا ً ثقيالً
على خدمات الرعاية الصحية للبلد .وغالبا ً ما يحتاج الضحايا
عالجا ً متخصصا ً وباهظ التكاليف ،مبا في ذلك العمليات
اجلراحية ،وفترات طويلة من االستشفاء والتأهيل اجلسدي
والنفسي .ومعظم البلدان املتأثرة بنزاع مسلح ومستويات عالية
من العنف املسلح هي من البلدان النامية التي تفتقر أصالً إلى
املوارد.
وقد وثقت منظمة الصحة العاملية العواقب املدمرة للعنف
املسلح على القطاع الصحي بشكل عام .فاملستشفيات
والعيادات ميكن أن تصاب بأضرار ،ويكون من الصعب إيجاد عاملني
مؤهلني ،كما ميكن أن يحصل نقص في اإلمدادات من معدات
طبية وأدوية .وهذا يزيد بشكل كبير مخاطر تفشي األمراض
املعدية ،ومشكالت الوالدة وما قبل الوالدة ،وسوء التغذية،
ومشكالت صحية أخرى.

احلل الشامل ضروري

ال يوجد حل بسيط ملشكلة توفر األسلحة بشكل غير منظم،
وإساءة استخدامها بشكل واسع االنتشار .لذلك ،هناك حاجة
الستجابة شاملة على األصعدة الدولية ،والوطنية ،واجملتمعات
احمللية .وفي حني تقع املسؤولية بشكل أساسي على احلكومات
ملعاجلة املسألة ،يستطيع اآلخرون ،مبا في ذلك املنظمات الدولية
واجملتمع املدني ،أن يسهموا في ذلك.
واملطلوب أن يكون هناك ضبط أكثر صرامة ملنع احلصول بسهولة
على األسلحة والذخائر من جانب من يُحتمل أن ينتهكوا القانون
الدولي اإلنساني.

وتشمل األعمال التي ميكن القيام بها:
•تنفيذ الصكوك الدولية واإلقليمية املوجودة ،كبرنامج عمل
األمم املتحدة بشأن األسلحة الصغيرة والسالح اخلفيف؛
•منع جتارة األسلحة من الوصول إلى األماكن التي يُحتمل
أن تستخدم فيها بشكل ينتهك القانون الدولي اإلنساني،
ومعاقبة الذين يقومون بتهريب األسلحة بطريقة غير شرعية؛
•التقليل من عدد األسلحة املتداولة بعد النزاعات بجمعها،
والتخلص من األسلحة التي لم تعد هناك حاجة لها؛
•تأمني لوائح صارمة بشأن احلصول على الذخائر ،إذ قد يكون
لها تأثير كبير وفوري أكثر من تنظيم احلصول على األسلحة
بحد ذاتها.
وينبغي أيضا ً اتخاذ تدابير ملنع االستخدام غير املشروع لألسلحة
ومعاجلة العوامل املعقدة (ما تسمى “عوامل الطلب”) التي
تدفع الناس القتناء األسلحة واستخدامها إلحلاق األذى باآلخرين.
وميكن أن تشمل األفعال احملتملة ما يلي:
•تدريب من يستخدمون األسلحة ألغراض مشروعة،
كالعسكريني والشرطة ،على استخدامها بطريقة مسؤولة
ووفقا ً للقواعد الدولية ،مبا في ذلك القانون اإلنساني؛
•دعم تسريح املقاتلني السابقني وإعادة دمجهم ،من خالل
التعليم والتدريب على الوظائف التي ميكن أن توفر لهم
وسائل بديلة لكسب عيشهم؛
•ترويج األساليب غير العنيفة حلل النزاعات.
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وأخيراً ،يجب تعزيز حماية املدنيني من أجل أن يكونوا أقل عرضة
للخطر في حاالت العنف .وهذا األمر ميكن أيضا ً أن يقلل من
الطلب على األسلحة ،أل ّن اخلوف وعدم األمان غالبا ً ما يدفعان
املدنيني القتناء األسلحة من أجل الدفاع عن النفس .وميكن أن
تشمل األفعال احملتملة:
•إعادة تنظيم الشرطة وقوات األمن وتعزيز قدراتها ،من أجل
جعلها أكثر فاعلية ومسؤولية ،وبناء ثقة اجلمهور فيها؛
•توفير الوصول اآلمن للماء ،والوقود ،واألشياء الضرورية األخرى
للجماعات املعرضة خلطر العنف املسلح؛
•دعم الرعاية والتأهيل بالشكل املناسب لضحايا النزاع املسلح
للتقليل من العواقب اجلسدية ،والنفسية ،واالجتماعية –
االقتصادية ،التي قد يعانون منها ،إلى احلد األدنى.
املصادر:

Sources: World Bank, Latin America, Preventing Urban Crime and Violence
(http://www.worldbank.org). Securing Development: UNDP’s Support
for Addressing Small Arms Issues, UNDP, New York, 2005. World Report
on Violence and Health, World Health Organization, Geneva, 2002. Arms
Availability and the Situation of Civilians in Armed Conflict, ICRC, Geneva,
1999.

استكشاف القانون اإلنساني

( 2هـ) :توفر األسلحة بشكل واسع

77

(2هـ)2

مرجع

الطالب

االستكشاف ( 2أ) :احلد من دمار احلرب

أسئلة حول ما تراه
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Ayacucho, Toccasquesera village, Peru.
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توجد حوادث ،كتلك التي حدثت
عندما وقع املركز الصحي وسط تبادل
للنار بني العصابات ،أو عندما وضعت
العصابات في أماكن رئيسة قناصة
يطلقون النار على الناس القادمني إلى
املراكز الصحية أو املغادرين منها .كل
هذه األمور تخيف طاقمنا؛ وفي إحدى
املرات تعرضت سيارة الطبيب إلطالق
النار .وفي مرة أخرى ،اضطر الطاقم
للبقاء في الداخل بسبب إطالق النار
في اخلارج.
(أحد العاملني في احلقل الصحي)

إذا كان عليك أن تتخلى عن القسم
األكبر مما تكسبه من عمل شاق محض
أليّ شخص يأتي ومعه بندقية ،فما
الفائدة إذا ً من العمل أساسا ً؟
(أحد العمال)
وكأننا منسح األرض واحلنفيات
مفتوحة .فإطالق وابل من الرصاص
يستغرق خمس دقائق ،ولكنّ عالج
وترميم كل شخص يستغرق ثالث
ساعات ويتطلب موارد ضخمة.
(طبيب جرّاح)
الرجال الذين أطلقوا النار على هؤالء
الفتيات يعتبرون أنفسهم خارج
القانون .فهم يحملون البنادق كأنها
حلى للذكور.
(أحد العاملني في احلقل الصحي)

ليس لدينا أيّ لعبة نلعب بها ...ولذلك
نصنع من بعض العصي بندقية ...وهذه هي
طريقتنا في اللعب .وباستطاعتي أن أفكك
بندقية  T56التي تخص والدي .وأحيانا ً
يطلب مني والدي أن أنظف بندقيته .واآلن
أصبحت ماهرا ً جدا ً في تفكيك وجتميع
البندقية ( )...وطموحي األساسي أن ألتحق
باجليش.
(أحد األطفال)

أصوات بشأن التكاليف البشرية لتوفر األسلحة بشكل غير منظم

كانوا يعرضون لنا بنادقهم ،أي إذا
لم نفعل هذه األشياء – ننام معهم
ونطهو لهم – سيقتلوننا.
(إحدى الالجئات)

من أجل البقاء على قيد احلياة ،كنت
أزرع امللفوف والكرّاث وأبيعه في
السوق .وغالبا ً ما يحدث أن نسمع
حتذيرا ً عسكريا ً أو طلقة نارية ،فيصبح
السوق خاليا ً خالل دقائق معدودة.
وجتري سرقة الكثير من امللفوف من
حقلي – ال أحد يستطيع النوم في
حقله كل ليلة.
(مزارع)
املصادر Putting People First: Human Security Perspect-
ives on Small Arms Availability and Misuse, Centre
for Humanitarian Dialogue, Geneva, 2003 (http://
www.hdcentre.org). Shattered Lives: The Case
for Tough International Arms Control, Oxfam and
Amnesty International, London, 2003
(http://www.controlarms.org).

Charles J. Page/ICRC

Teun Anthony Voeten/ICRC
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من يستطيع أن يجرّب؟

من يقدر /من ينبغي أن يقوم بهذا األمر أو ذاك؟

أفكار للتصدي

املسائل

توفر األسلحة

إساءة استخدام األسلحة

تعرض الضحايا للخطر

ما العمل؟
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برنامج عمل األمم املتحدة

التصدي للمشكلة :بعض األمثلة

التعاون اإلقليمي

في عام  ،2001نظمت األمم املتحدة
مؤمترا ً عامليا ً بشأن التجارة غير املشروعة
باألسلحة الصغيرة والسالح اخلفيف .وفي
االجتماع ،وافقت الدول على برنامج عمل
يشجع احلكومات على البدء بفرض سيطرة
أفضل على األسلحة الصغيرة والسالح
اخلفيف ،مبا في ذلك:

•السيطرة على إنتاجها ونقلها.

•ضمان أن تكون إدارة األسلحة التي
متتلكها احلكومة بالشكل املناسب ،وأن
يتم تخزينها بشكل آمن.

•جمع وتدمير األسلحة بعد نزاع مسلح.

في أواخر عام  ،2003أطلقت مجموعة من
املنظمات غير احلكومية تتقدمها شبكة
العمل الدولية بشأن األسلحة الصغيرة،
ومنظمة العفو الدولية ،حملة من أجل
معاهدة بشأن التجارة الدولية باألسلحة.
وهدفها وضع اتفاق يكرس معايير مشتركة

معاهدة دولية بشأن جتارة األسلحة

تتعاون حكومات كثيرة من خالل منظمات
إقليمية في معاجلة مسألة توفر األسلحة
بشكل غير منظم .ومت اعتماد أول اتفاق
إقليمي في هذا الشأن في عام 1997
من جانب دول في األمريكتني .كما أبرمت
اتفاقات بشأن ضبط األسلحة الصغيرة
من جانب منظمات في قارات أخرى ،مبا في
ذلك في أفريقيا وفي أوروبا .وتطلب هذه
املعاهدات إلى احلكومات تعزيز القوانني
واللوائح في املناطق التي يتم فيها إنتاج
األسلحة ،أو نقل األسلحة ،أو اقتناء
األسلحة من قبل املدنيني ،أو تخزين
األسلحة التي متتلكها احلكومة.

•رفع درجة وعي عواقب التجارة غير
املشروعة باألسلحة الصغيرة.

•التعاون مع احلكومات األخرى ملعاجلة هذه
املشكلة.

وجتتمع احلكومات كل سنتني لتقييم
التقدم احلاصل في وضع برنامج العمل
موضع النفاذ.

للنقل الدولي لألسلحة ،وحتديد األوضاع
التي ينبغي أال تتم املوافقة فيها على نقل
األسلحة .ومبقتضى املعاهدة املرتقبة ،ال
ينبغي الترخيص بالنقل إذا كان ينتهك
التزامات الدول طبقا ً للقانون الدولي ،وإذا
كان من احملتمل أن يتم استخدام األسلحة
التي يجري نقلها في ارتكاب مخالفات
جسيمة حلقوق اإلنسان أو القانون
اإلنساني .وقد وافقت احلكومات على البدء
في العام  2008مبناقشة إمكانية اعتماد
مثل هذه املعاهدة.
إجراء اقتصادي
اقترح البعض أن تفرض احلكومات ضريبة
على كافة مبيعات األسلحة والذخائر.
وتكون هذه الضريبة مثل الضرائب
املفروضة على املشروبات الروحية ،والتبغ،
وتذاكر السفر ،والسيارات .ومت االقتراح أيضا ً
أن جتمع حصيلة هذه الضريبة في صندوق
عاملي ،وتستخدم لتخفيف الفقر ،ولتعزيز
التنمية.

نزع السالح بعد نهاية النزاع
عندما وصلت احلرب األهلية في كمبوديا
إلى نهايتها بعد ما يقارب ثالثة عقود ،كانت
كميات هائلة من األسلحة ما تزال متداولة،
والكثير منها بني أيدي املدنيني .وملعاجلة هذه
املشكلة ،وبدعم من االحتاد األوروبي ،واليابان،
وآخرين ،اعتمدت احلكومة استراتيجية
شاملة لضبط األسلحة والتقليل منها.
وعلى مدى عدة سنوات ،مت اتخاذ مجموعة
إجراءات واسعة :قوانني جديدة صارمة
بشأن امتالك البنادق ،وجمع األسلحة من
اجملموعات في مقابل مشروعات تنمية،
وتدمير الفائض من األسلحة ،وبرامج توعية
للجمهور ،وتسجيل للمخزون االحتياطي،
وخطة للتخزين اآلمن ألسلحة العسكريني
والشرطة.

الوحدة التعليمية  :2احلدود املتوجبة في النزاع املسلح

(2هـ)5

مرجع

الطالب ()2/1

81

استكشاف القانون اإلنساني

( 2هـ) :توفر األسلحة بشكل واسع

بدائل من العنف

نساء ضد السالح

في البرازيل ،األسلحة النارية الصغيرة هي
السبب األساسي ملوت الناس الذين تتراوح
أعمارهم ما بني  15و 29سنة .ويشكل
الفتيان والشبان الغالبية العظمى من
ضحايا هذه الفئة العمرية .واستجابة لهذا
الوضع ،نظمت املنظمة البرازيلية ملناهضة
العنف ،فيفا ريو  ،Viva Rioحملة نسائية
ضد عنف السالح أسموها “Choose
Gun-Free! It’s your Weapon or
( ”Meاختارِي من ال يحمل السالح! واختر
بيني وبني سالحك) .وكان الهدف جعل
النساء يرفعن أصواتهن ضد عنف الذكور،
وتشجيع أزواجهن ،وأبنائهن ،وآبائهن،
وأصدقائهن ،على عدم حمل األسلحة
واستخدامها.

التصدي للمشكلة :بعض األمثلة
مدارس خالية من السالح
تشهد جنوب أفريقيا إحدى أعلى نسب
العنف املرتبط باألسلحة النارية الصغيرة.
وفي العام  ،1996أطلقت منظمة تدعى
( Gun Free South Africaجنوب
أفريقيا خالية من السالح) مشروعا ً إلنشاء
مناطق خالية من السالح .وهذه أماكن
متتد بني املكاتب احلكومية واألحياء اجملاورة،
وال يُسمح فيها بحمل األسلحة .وأنشئت
مثل هذه املناطق في مدارس كثيرة في
أنحاء البالد .ومن خالل احلوار بني الطالب،
واملعلمني ،ومديري املدارس ،والشرطة،
وأشخاص آخرين ممن يعنيهم األمر ،حددت
املشكالت ومت االتفاق على حلول مناسبة
لتحقيق بيئة مدرسية خالية من السالح.

استجابة للعنف القبلي في جنوب بابوا
نيو غينيا ،تأسست جلنة سالم .وكان
يرأسها أساقفة من الكنيسة الكاثوليكية
والكنيسة املتحدة ،ورجل أعمال محلي.
وقامت اللجنة بوساطة من أجل التوصل
إلى اتفاق سالم بني القبائل .وتضمن هذا
االتفاق أحكاما ً ألساليب بديلة حلل النزاعات،
مثل “دفع تعويضات” ،واعتذارات علنية،
وعبارات أسف .كما مت التوصل إلى عدد
من االلتزامات األخرى ،من ضمنها وضع
كافة األسلحة حتت إشراف قادة القبائل،
وعدم عرض األسلحة علناً ،ومعاجلة إساءة
استعمال املشروبات الروحية واخملدرات،
التي يُعتقد أنها كانت تسهم في ارتكاب
العنف.
املصادر:
Sources: Missing Pieces: Directions for Reducing
Gun Violence through the UN Process on Small Arms
Control, Centre for Humanitarian Dialogue, Geneva,
2005 ( http://www.hdcentre.org). David Atwood,
Anne-Kathrin Glatz, Robert Muggah, Demanding
Attention: Addressing the Dynamics of Small Arms
Demand, Small Arms Survey, Geneva, 2006
( http://www.smallarmssurvey.org). Viva Rio
(http://www.vivario.org.br).
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الهدف

إقامة عالقة بني ما تتعلمه حول القانون اإلنساني وتغطية وسائل اإلعالم للحرب.

 .1ابحث عن تقرير إخباري يتعلق بالقانون اإلنساني.
 .2ضع دائرة حول ثالث إلى خمس كلمات لها عالقة ما بالقانون اإلنساني ،أو ضع خطا ً حتتها.
[مثالً :مدنيون ،ألغام أرضية ،الجئون ،جنود أطفال]
 .3اربط كل كلمة بشيء تعلمته وناقشته في برنامج استكشاف القانون اإلنساني.
 .4كيف تتعرض الكرامة اإلنسانية للخطر في الوضع الذي تصوره هذه املقالة؟
> من الذي تتعرض كرامته اإلنسانية للخطر؟
أي قاعدة من قواعد القانون اإلنساني ،إن وجدت ،تنطبق في هذا الوضع؟
> ّ
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أساليب التقومي

التقومي املستمر
يوفر استكشاف القانون اإلنساني للمدرسني فرصا ً يومية للتعرف على ما يتعلمه طالبهم ،وما قد
يكون لديهم من مفاهيم خاطئة .وتتوفر هذه الفرص من خالل جميع أساليب التعليم العملية
كاملناقشة في الصف ،والعمل في مجموعات صغيرة ،والعصف الذهني ،ومتثيل األدوار.
خصص خمس دقائق في نهاية احلصة حتى يكتب الطالب جملة أو اثنتني إجابة عن السؤالني
التاليني:
> ماذا تعلمتم اليوم؟
> ما األسئلة املتبقية لديكم؟
أي فهم خاطيء في الدرس
اقرأ إجاباتهم
ّ
بتمعن ،واستخدمها للبناء على معرفة الطالب وتوضيح ّ
التالي.

حقيبة عمل الطالب
في كل وحدة من الوحدات التعليمية ،يُطلب من الطالب القيام بأنشطة كإجراء مقابالت مع الناس،
وتوضيح مفاهيم عن طريق أبيات من الشعر ،أو مسرحيات ،أو أعمال فنية ،وكتابة أوراق أبحاث حول
مواضيع مع ّينة.
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احتفظ بحافظة أوراق أو حقيبة لكل طالب ،حتتوي على ما أسهم به في الصف من أعمال كتابية
أو فنية ،ومقابالت ،وقصاصات أخبار .وقم مبراجعة دورية ،مع الطالب نفسه ،ألعماله من أجل اإلطالع
على التقدم الذي أحرزه في فهم القانون اإلنساني.
قم بلصق مناذج من أعمال الطالب حيث ميكن للجميع رؤيتها.

أسئلة ختام الوحدة التعليمية
بعد إمتام الوحدة التعليمية الثانية ،قد ترغب في تكريس اجللسة األخيرة للصف لتقييم خطي ملا
تعلمه الطالب .وميكنك القيام بذلك بسؤال واحد يتطلب كتابة مقالة ( 30-20دقيقة) وسؤالني
أوثالثة من األسئلة التي تتطلب إجابات قصيرة ( 10دقائق لكل سؤال).

سؤاالن محتمالن لكتابة مقالة:
> ما القانون الدولي اإلنساني وملاذا جرى تطويره؟
> ما العالقة بني القانون اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان؟ (ما أوجه التشابه واالختالف بني االثنني؟)

أسئلة محتملة ألجوبة قصيرة:
> حدد ثالث طرق يوفر فيها القانون اإلنساني احلماية للمدنيني؟
> اذكر أربع عواقب لتجنيد األطفال أو استخدامهم من جانب القوات املسلحة أو اجلماعات
املسلحة؟
> اشرح سبب حظر استخدام األسلحة العشوائية واألسلحة التي تسبب آالما ً ال مبرر لها؟

استكشاف القانون اإلنساني
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ميكنك أن تطلب من الطالب صياغة أسئلة أخرى في مجموعات صغيرة ،ثم اختر سؤاال ً منها لكتابة
املقالة من الصف بكامله .أو ميكنك أن تطلب من كل طالب أن يقترح سؤاال ً ومن ثم أن يجيب عنه.
(ويتم تقييم الطالب على أساس نوعية السؤال واإلجابة أيضا ً ).كما ميكنك أن تختار مقتطفا ً من
مقالة في إحدى الصحف ،أو من إطار جانبي من املواد ،أو من مصدر آخر ،وأن تطلب من الطالب أن
يحددوا الفكرة األساسية في املقتطف ،وما إذا كانوا يوافقون عليها أم ال.

معايير التقومي
اإلجابة الفعلية للطالب هي التي تتصف مبا يلي:
•تستخدم مفاهيم كاملشاهد ،أو املقاتل ،أو املعضلة ،أو سلسلة ردود األفعال ،او مصطلحات أخرى
ترد في مواد استكشاف القانون اإلنساني.
•تعطي أمثلة ملموسة تدعم األفكار.
•تتضمن أمثلة من مصادر متنوعة كوسائل اإلعالم اإلخبارية ،واملقابالت ،واملناقشات داخل الصف،
والقراءات اخلارجية.
التقنيات املشار إليها أعاله هي مجرد اقتراحات ملساعدتك في تقييم عمل طالبك بشأن مواد
استكشاف القانون اإلنساني .ولك كامل احلرية في أن تتصرف بها تبعا ً ملا تقتضيه احلاجة.
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القانون اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان
•قواعد بيانات معاهدات ووثائق القانون اإلنساني ،اللجنة الدولية للصليب األحمر
()http://www.icrc.org/ihl

•(موقع اللجنة الدولية للصليب األحمر باللغة العربية):
()http://www.icrc.org/ara

•جرائم احلرب :ما ينبغي أن يعرفه اجلمهور ،مشروع بشأن جرائم احلرب
()http://www.crimesofwar.org/thebook/book.html

•صكوك القانون حلقوق اإلنسان ،مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة
()http://www.ohchr.org/english/law/index.htm

•القانون اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان ،اللجنة الدولية للصليب األحمر
()http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/57JR8L/$File/IHL_and_IHRL.pdf

اجلنود األطفال
•األطفال والقانون اإلنساني ،اللجنة الدولية للصليب األحمر
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)(http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/section_ihl_children_in_war?opendocument

•اتفاقية حقوق الطفل
()http://www.ohchr.org/english/law/crc.htm

•البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن مشاركة األطفال في النزاع املسلح
()http://www.ohchr.org/english/law/crc-conflict.htm

•التحالف من أجل وقف استخدام اجلنود األطفال
()http://www.child-soldiers.org

•األطفال والنزاع املسلح ،صندوق رعاية الطفولة التابع لألمم املتحدة
()http://www.unicef.org/emerg/index_child-soldiers.html

	•اجلنود األطفال ،منظمة العفو الدولية Amnesty International
()http://web.amnesty.org/pages/childsoldiers-index-eng

	•اجلنود األطفال ،منظمة مراقبة حقوق اإلنسان Human Rights Watch
()http://www.hrw.org/campaigns/crp/index.htm

•مكتب املمثل اخلاص ألمني عام األمم املتحدة بشأن األطفال والنزاع املسلح
()http://www.un.org/children/conflict/english/home6.html

•أطفال النزاع ،اإلذاعة البريطانية
)(http://www.bbc.co.uk/worldservice/people/features/childrensrights/childrenofconflict
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األسلحة
•األسلحة والقانون اإلنساني ،اللجنة الدولية للصليب األحمر
()http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/iwpList2/Humanitarian_law:Weapons

•األسلحة والصحة ،اللجنة الدولية للصليب األحمر
)(http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/section_weapons_and_health
•األسلحة ،منظمة مراقبة حقوق اإلنسان Human Rights Watch
)(http://www.hrw.org/doc/?t=arms

•األلغام األرضية ومخلفات احلرب القابلة لالنفجار ،اللجنة الدولية للصليب األحمر
)(http://www.icrc.org/eng/mines

•احلملة الدولية حلظر األلغام األرضية
)(http://www.icbl.org

•منظمة مراقبة األلغام األرضية Landmine Monitor
)(http://www.icbl.org/lm
•منظمة العمل بشأن األلغام األرضية Landmine Action
()http://www.landmineaction.org
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•شبكة املعلومات اإللكترونية بشأن األلغام E-mine: Electronic Mine Information Network
()http://www.mineaction.org/index.asp

•التقنية البيولوجية ،األسلحة واإلنسانية ،اللجنة الدولية للصليب األحمر
)(http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/html/bwh

•نزع األسلحة :األسلحة البيولوجية والسامة ،األمم املتحدة
)(http://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/29B727532FECBE96C12571860035A6DB?OpenDocument

•احلرب العاملية األولى :نداء من اللجنة الدولية ضد استخدام الغازات السامة ،اللجنة الدولية للصليب األحمر
()http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/57JNQH

•منظمة حظر األسلحة الكيميائية
()http://www.opcw.org

•قصف هيروشيما ،شاهد للتاريخ
()http://www.eyewitnesstohistory.com/hiroshima.htm

•توفر األسلحة الصغيرة والقانون اإلنساني ،اللجنة الدولية للصليب األحمر
)(http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/section_ihl_arms_availability? OpenDocument
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•تقرير عن األسلحة الصغيرة
()http://www.smallarmssurvey.org

•ضبط األسلحة
()http://www.controlarms.org

•إدارة األسلحة في أفريقيا (قسم خاص عن األطفال والشبان ،والنزاع) ،مؤسسة الدراسات األمنية
()http://www.smallarmsnet.org

•فيفا ريو Viva Rio
()/http://www.vivario.org.br

•شبكة الشرق األوسط وشمال أفريقيا للعمل بشأن األسلحة الصغيرة
()http://www.mena-small-arms.org

•األسلحة الصغيرة ،صندوق رعاية الطفولة التابع لألمم املتحدة
()http://www.unicef.org/emerg/index_smallarms.html
•أمن البشرية واألسلحة الصغيرة ،مركز احلوار اإلنساني
()http://www.hdcentre.org/About+the+programme
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