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HI \فاركاس

ي  ي أعقاب المسح غ�ي التق�ف
منطقة محددة تم التوصل إل عدم احتوائها عىل أدلة تلوث بالذخائر المتفجرة �ف

لـلمناطق المؤكدة و المشكوك بخطورتها.
المنطقة الملغاة\

االرض الملغاة
ي سياق األعمال المتعلقة باأللغام ، يش�ي المصطلح إىل المهام أو اإلجراءات لضمان اإلزالة و / أو تدم�ي 

�ف
جميع الذخائر المتفجرة من منطقة محددة إىل عمق محدد أو غ�ي ذلك من المعلمات المتفق عليها كما 

هو منصوص عليه من قبل NMAA / سلطة تكليف المهام.

االزالة

ي تتطلب استجابة مكافحة األلغام؟
أي من الذخائر التالية ، ال�ت

• االلغام
• الذخائر العنقودية

• الذخائر غ�ي المنفجرة
وكة • الذخائر الم�ت

ف )الفخ( • مصائد الغافل�ي
)CCW APII أجهزة أخرى )عىل النحو المحدد بواسطة •

• العبوات الناسفة المبتكرة1

الذخائر المتفجرة 

)EO(

الكشف عن الذخائر المتفجرة وتحديدها وتقييمها وتأمينها واستعادتها والتخلص منها. يمكن القيام 
بالتخلص من الذخائر المتفجرة:

ي من عمليات األعمال المتعلقة باأللغام ، عند اكتشاف الذخائر المتفجرة ؛
أ( كجزء روتي�ف

ا 
ً
ب( التخلص من المتفجرات من مخلفات الحرب المكتشفة خارج المناطق الخطرة )قد يكون هذا صنف

منفرًدا من المتفجرات من مخلفات الحرب أو عدًدا أك�ب داخل منطقة معينة( ؛ أو
. ي أصبحت خطرة بسبب التدهور أو التلف أو محاولة التدم�ي

ج( التخلص من الذخائر المتفجرة ال�ت

التخلص من الذخائر 
)EOD( المتفجرة

ي تهدف إىل الحد من مخاطر اإلصابات الناتجة من األلغام أو المتفجرات من مخلفات الحرب 
األنشطة ال�ت

ا لنقاط ضعفهم وأدوارهم واحتياجاتهم المختلفة ، 
ً
من خالل زيادة وعي الرجال والنساء واألطفال وفق

ي ذلك ن�ش المعلومات العامة والتعليم والتدريب وأاالتصال المجتمعي الخاص 
وتعزيز تغي�ي السلوك بما �ف

بمجال االعمال المتعلقة بااللغام.

التوعية بمخاطر الذخائر 
)EORE( المتفجرة

مواد مثل الملصقات واللوحات اإلعالنية والجداريات والمنشورات والملصقات وما إىل ذلك المستخدمة 
للمعلومات والتعليم واالتصال.

ادوات المعلومات, 
)IEC( التعليم والتواصل

المعاي�ي الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام )IMAS( هي المعاي�ي السارية لجميع عمليات األعمال المتعلقة 
ي جميع أنحاء العالم ، يواصل إطار عمل المعاي�ي الدولية 

ي وضع معاي�ي العمليات الميدانية �ف
باأللغام. �ف

لألعمال المتعلقة باأللغام )IMAS( دفع السالمة والجودة والكفاءة.

المعاي�ي الدولية لألعمال 
)IMAS( المتعلقة باأللغام

امج الميدانية المدعومة من  ي ال�ب
نظام المعلومات المفضل لدى األمم المتحدة إلدارة البيانات الهامة �ف

ف الدعم لجمع البيانات وتخزين البيانات ، إعداد التقارير  األمم المتحدة. يوفر IMSMA للمستخدم�ي
ي مراكز مكافحة 

وتحليل المعلومات وأنشطة إدارة المشاريــــع. يتم استخدامه األساسي من قبل موظ�ف
ي واإلقليمي ، ومع ذلك يتم ن�ش النظام أيًضا لدعم منفذي مشاريــــع األعمال 

األلغام عىل المستوى الوط�ف
المتعلقة باأللغام ومنظمات األعمال المتعلقة باأللغام عىل جميع المستويات.

نظام ادارة المعلومات 
لألعمال المتعلقة باأللغام 

)IMSMA(

ي سياق األعمال المتعلقة باأللغام ، يصف المصطلح عملية تطبيق "كل الجهود المعقولة" لتحديد 
�ف

ي و / أو 
ي والمسح التق�ف

ي الذخائر المتفجرة من خالل المسح غ�ي التق�ف
وتعريف وإزالة كل وجود واشتباه �ف

. يجب تحديد معاي�ي "كل الجهود المعقولة" من قبل السلطة الوطنية لمكافحة األلغام. التطه�ي

تحرير االرض

ي دولة موبوءة باأللغام مكلفة بمسؤولية 
ف الوزارات ، �ف كة ب�ي  ما يكون لجنة مش�ت

ً
الكيان الحكومي ، وغالبا

ي حالة عدم وجود السلطة الوطنية لمكافحة 
تنظيم وإدارة وتنسيق األعمال المتعلقة باأللغام. مالحظة: �ف

ف بها ، أن  وري والمناسب لألمم المتحدة ، أو أي هيئة دولية أخرى مع�ت األلغام ، قد يكون من ال�ف
.NMAA ، .أو ، بشكل أقل MAC تتحمل بعض أو كل المسؤوليات ، والوفاء ببعض أو جميع وظائف

السلطة الوطنية 
لألعمال المتعلقة 

باأللغام

جمع وتحليل البيانات ، دون استخدام التدخالت الفنية ، حول وجود التلوث بالذخائر المتفجرة ونوعه 
وتوزيعه والبيئة المحيطة به ، من أجل تحديد مكان وجود تلوث EO ، وحيث ال يوجد ، ودعم تحديد 

ي وعمليات صنع القرار من خالل تقديم األدلة.
أولويات  تحرير األرا�ف

)NTS( ي المسح غ�ي التق�ف

التعريفات والمخت�ات

¹ عبوات متفجرة )العبوات الناسفة( التي ينطبق عليها تعريف األلغام والشراك الخداعية )مصائد الغافلين( أو األجهزة األخرى تندرج تحت نطاق اإلجراءات المتعلقة 
باأللغام، عندما يتم تطهيرها لألغراض اإلنسانية وفي المناطق التي توقفت فيها األعمال العدائية الفعلية.
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يش�ي إىل جمع وتحليل البيانات ، باستخدام التدخالت التقنية المناسبة ، حول وجود التلوث بالذخائر المتفجرة ونوعه 
وتوزيعه والبيئة المحيطة به ،

ي 
من أجل تحديد مكان وجود تلوث بالذخائر المتفجرة بشكل أفضل ، وحيث ال يوجد ، ولدعم تحديد أولويات  تحرير األرا�ف

وعمليات صنع القرار من خالل توف�ي األدلة.

)TS( ي المسح التق�ف

ام حقوقهم. وهي تشمل الرعاية الطبية الطارئة والمستمرة  يش�ي إىل اإلجراءات المتخذة لضمان تلبية احتياجات الضحايا واح�ت
ي ذلك األطراف الصناعية وتقويم العظام( ، والدعم النفسي واالجتماعي واإلدماج االجتماعي 

ي )بما �ف
، وإعادة التأهيل البد�ف

ي المجتمع 
واالقتصادي ، باإلضافة إىل تطوير السياسات وجمع البيانات ، وكلها تهدف إىل دعم مشاركة الضحايا الكاملة �ف

ية. ف بطريقة غ�ي تمي�ي

)VA( مساعدة الضحايا

ة لمجموعة واشنطن حول االعاقة مجموعة االسئلة القص�ي ة  مجموعة االسئلة القص�ي
)WGSS( لمجموعة واشنطن
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        الغرض       المقدمة

 IMAS 07.10 , IMAS 09.30 , IMAS 10.20, TNMA كما في , IMAS 05.10 2 بعض اوجه هذه التعريفات واالرشادات قد تم ادراجها مسبقا في ملحق ب في

. 10.20, IMAS 12.10 , IMAS 13.10

هذه الوثيقة, المبنية عىل النسخة األول المعدة من قبل هالو 
 )MAG( لاللغام  االستشارية  المجموعة   ,)HALO( ترست 
لتأسيس  جهدا  تعد   ,)NPA( ويجية  ال�ف الشعبية  والمساعدات 
المتعلقة  األعمال  نشاطات  من  للمستفيدين  كة  مش�ت تعاريف 
بيانات  لجمع  للمقارنة  وقابلة  لضمان طريقة موحدة  باأللغام. 
اصحاب  قبل  من  تستخدم  ان  يمكن  ي  وال�ت المستفيدين 
المصلحة من عمليات األعمال المتعلقة باأللغام, استوحينا من 
تجربتنا,  من خالل مشاركة افضل االعمال من برامج األعمال 
ي 

المتعلقة باأللغام عىل مستوى العالم, والدروس المستفادة �ف
تعريف وتحديد المستفيدين.

ونتائج  مخرجات  لقياس  كة  مش�ت رغبة  من  الجهد  هذا  استمد 
ا. ينظر االن  عمليات األعمال المتعلقة باأللغام بشكل اك�ث تأث�ي
ي جوهر  كل 

كما كان ينظر سابقا بشكل اساسي ان الناس هم �ف
المحلية  والسلطات  المانحون,  يتمكن  ولكي  عملنا,  تفاصيل 
نخدمهم  الذين  للناس  والتطلعات  االحتياجات  تحقيق  من 
من  تحديد  بعد  فقط  هم  من  نحدد  ان  اوال  يجب  المركز,  ي 

�ف
يستفيد, نستطيع ان نفهم اولوياتهم بشكل كامل و نحدد كيف 

نعمل بشكل افضل باتجاه هذه االولويات بطريقة كاملة.

وذات  دقيقة  بطرق  المستفيدين  وعد  تحديد  ان  نؤمن  نحن   
مع�ف يجب فقط ان يكون نقطة البداية لقطاع األعمال المتعلقة 
باأللغام. فهم كب�ي لنتائج  عملنا وطرق التقييم المحتملة يعت�ج 
األعمال  لعمليات  الفعال  والتقييم  الرقابة,  للتطبيق,  مجمل 
ان  نتم�ف  فوائد عملنا.  وبلورة  لفهم  باأللغام ولقدرتنا  المتعلقة 
ي تطويره 

ك المطبق �ف ي المش�ت
تضع هذه الوثيقة و المنهج التعاو�ف

أن يغدو االساس ألي جهود مستقبلية ضمن هذا المجال.

وتم   2016 عام  من  ي 
الثا�ف ين  ترسش ي 

�ف االول  الطبعة  اكمال  تم 
للمدراء   ون  والعرسش الواحد  الدوري  االجتماع  ي 

�ف تقديمها 
ف لألعمال المتعلقة باأللغام ولمستشاري االمم المتحدة  المحلي�ي
ف قد تم استعمال التعاريف عىل نطاق  ي 2017. منذ ذلك الح�ي

�ف
ف  المانح�ي بعض  قبل  من  تبنيها  وتم  المتأثرة,  البلدان  ي 

�ف اوسع 
ف وسلطات األعمال المتعلقة باأللغام المحلية. الرئيسي�ي

لهذه  وتوضيحات  تحسينات  الثانية عىل  الطبعة  هذه  تحتوي 
ة الميدانية واستشارات اوسع مع  التعاريف باالعتماد عىل الخ�ج

ف واصحاب المصلحة من ذوي العالقة. المشغل�ي

للقياس,  ارشاد  نقاط  و  قياسية  تعريفات  المستند  هذا  يوفر 
التسجيل, و إعداد التقارير الرقام المستفيدين للتوعية بمخاطر 
الذخائر المتفجرة, تحرير االرض, مساعدة الضحايا, و مهمات 
معالجة العنارص المتفجرة )EOD(. النقاط االرشادية ال تضمن 
باأللغام  المتعلقة  األعمال  لعامودي  المستفيدين  تعريفات 

: المنارصة و تدم�ي المخزون.  ف الباقي�ي

نأمل ان تستخدم هذه الوثيقة كدليل لمشغىلي األعمال المتعلقة 
لمشاركة  المحلية,  السلطات  ف  المانح�ي االخرين,  باأللغام 
ي 

المعاي�ي الدولية للقطاع �ف ي  
الممارسة االفضل و المساهمة �ف

تقارير المستفيدين. 2 
 

ي 
جم المشغلون هذا المستند ال اللغات المحلية, �ف يجب ان ي�ت

الوقت الذي يعملون عىل اخذ اراء الزمالء والسلطات المحلية 
ف االخرين للتأكد من الفهم الكامل للتعريفات. والمشغل�ي



المبادئ

  1
يجب ان تكون التعريفات المستخدمة واقعية 
ارقام  لتجنب  نامج,  ال�ج سياق  ي 

�ف االمكان  قدر 
مبالغ فيها.

يجب أن تكون األساليب المستخدمة لحساب 
التعريفات  تتاح  وأن  شفافة  المستفيدين 

رين ف والسكان المترصف المستخدمة للمانح�ي

ي عد
قد تكون الطرق المستخدمة �ف

 المستفيدين محددة السياق ، بينما ال تزال 
تقع ضمن دليل التعريف العالمي

التعريفات القياسية هذه للمستفيدين مستندة عىل مجموعة المبادئ التالية للتأكد من أن كل التعريفات تم تطويرها وتقييمها 
بالمقارنة مع ذات المواصفات. 

ي سياق كل برنامج ويجب ان يكون متصال بالمبادئ التالية:
ر �ف المنطق خلف كل التعريفات يجب ان يكون واضح وم�ج

التعاريف والطرق المستخدمة
أن  يجب  ما  نشاط  من  المستفيدين  لحساب 

يتناسب مع الوقت والموارد مع تلك المطلوبة
للقيام بالنشاط نفسه ، ويجب ربطه بالمعاي�ي 

. ف المستخدمة لتحديد السكان المستهدف�ي
  2

  3

  4

عد  ي 
�ف المستخدمة  الطرق  تكون  ان  يجب 

المصلحة  أصحاب  ف  ب�ي متناسقة  المستفيدين 
الوطنية  السلطات  ذلك  ي 

�ف بما  ف  الرئيسي�ي
األمم  وكيانات   ، باأللغام  المتعلقة  لألعمال 
المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام ، والجهات 
ف داخل الدولة لضمان اتساق  المانحة والمشغل�ي

النهج.

الثانية7 الطبعة  االنسانية:  لالغراض  بااللغام  المتعلقة  األعمال  مجال  ي 
�ف المستفيدين  تعريفات  توحيد 

5

يجب أن تكون جميع أرقام المستفيدين
ما  اإلعاقة،  و  والعمر  الجنس  حسب  مصنفة 
أمكن )تم إستخدام المخترص SADDD والذي 
والعمر  الجنس  حسب  مصنفة  بيانات  ي  يع�ف
واإلعاقة(. يجب تعريف األطفال عىل أنهم من 
تقل أعمارهم عن 18 عاًما3. يمكن إجراء مزيد 
 / الثقافية  بالخلفية  يتعلق  فيما  التفصيل  من 
قد  البيئات  بعض  ي 

�ف أنه  المقبول  من  الهوية. 
يكون من الصعب التقاط المعلومات المتعلقة 

باإلعاقة والمعلومات الثقافية4.

  6

قد يتم اإلبالغ عن المستفيدين أك�ث
من مرة إذا استفادوا من أك�ث من نشاط.   7

وفقا  للمستفيدين  المزدوج  العد  تجنب  يجب 
لكل نشاط حيثما أمكن ذلك ، ولكن من المسلم 
حتمًيا  يكون  قد  المزدوج  العد  بعض  أن  به 
و  المتفجرة  الذخائر  معالجة  لمهام  خاصة   ،

التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة.
  8

أي حوادث عد مزدوج محتملة
يجب أن تكون موضحة عند إعداد التقارير.   9

ة من عمره". ف الطفل بأنه "إنسان لم يتجاوز الثامنة عرسش 3 وفًقا التفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل ، ُيعرَّ

4 فيما يتعلق بجمع البيانات حول اإلعاقة ، تمت اإلشارة إل مجموعة األسئلة المخترصة لمجموعة واشنطن حول اإلعاقة ، الموضحة أدناه.



جمع البيانات المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة
اك مجموعات سكانية  إ�ش إليها وتشجيع  الوصول  بطريقة يسهل  باأللغام  المتعلقة  األعمال  أنشطة  إجراء جميع  يجب 
واسعة ومتنوعة. يعد جمع البيانات المصنفة حسب اإلعاقة وسيلة مهمة لتحقيق هذه الغاية. إذا كان االتصال المجتمعي 
ي ، مساعدة الضحايا5 وأنشطة التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرةليست شاملة ومتاحة لألشخاص ذوي  ، المسح غ�ي التق�ف

اإلعاقة ، ال يمكن للمشاريــــع أن تستجيب بشكل كامل لالحتياجات المتنوعة للمجتمعات.
6 : األهداف األساسية لجمع البيانات عن األشخاص ذوي اإلعاقة هي

ي االعتبار عند 
ف عموم السكان بحيث تكون قادرة عىل أخذ ذلك �ف 1.لفهم تأث�ي التلوث عىل األشخاص ذوي اإلعاقة ب�ي

يتضمن  الضحايا.  المتفجرةو مساعدة  الذخائر  بمخاطر  التوعية  و  والتطه�ي  ي  التق�ف ي وغ�ي  التق�ف المسح  أولويات  تحديد 
ة  ذلك جمع بيانات الضحايا المصنفة حسب اإلعاقة. من خالل فهم من كان يعيش بالفعل مع إعاقة قبل حادث الذخ�ي

المتفجرة، يتم تسهيل وضع االهداف بالنسبة التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرةبشكل أفضل ، عىل سبيل المثال.
ي المسح 

ي تعيق مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة �ف 2. تحديد الحواجز السلوكية والمادية والمؤسسية وحواجز التواصل ال�ت
للمنظمة  يمكن   ، المعلومات  المتفجرة. من خالل هذه  الذخائر  من مخاطر  التوعية  و  الضحايا  و مساعدة  ي  التق�ف غ�ي 
هذه  تفيد  اإلعاقة.  ذوي  األشخاص  مشاركة  لضمان  ميرسين  الحواجز ووضع  إزالة  وآلياتها عن طريق  برامجها  ف  تحس�ي

ي المنظمة.
ف وزيادة الوعي وثغرات القدرات �ف ي القرارات المتعلقة بتدريب الموظف�ي

المعلومات أيًضا �ف
وع وتحديد األولويات ، من األهمية بمكان أيًضا مراعاة آراء وأولويات األشخاص ذوي  ف تخطيط المرسش 3. لتعزيز تحس�ي

ف والمقابالت. ك�ي اإلعاقة. للحصول عىل البيانات النوعية الالزمة ، يو� باستخدام مجموعات ال�ت
ي ، و االتواصل 

ي ، واالستفادة من  تحرير األرا�ف 4. لرصد ما إذا كان األشخاص ذوي اإلعاقة يقومون بإبالغ المسح غ�ي التق�ف
المجتمعي و التوعية من مخاطر الذخائر المتفجرةو مساعدة الضحايا بطريقة مساوية لبقية السكان.

 يمثل أولوية ، فإن البيانات المتعلقة 
ً
5. بما أن الحد من عدم المساواة وما يرتبط به من استهداف لألشخاص األك�ث ضعفا

باألشخاص ذوي اإلعاقة يمكن أن توضح مدى وصول العمل الجاري.

المعاي�ي لتحديد األشخاص ذوي اإلعاقة  مجموعة أسئلة مجموعة واشنطن )WGSS( هي الحد األد�ف المو� به من 
أو األ�ة ، وتطبيقها  الفرد  البيانات عىل مستوى  باأللغام. يجب أن يتم دمجها عند جمع  المتعلقة  ي أنشطة األعمال 

�ف
البيانات عىل مستوى  WGSS ليست مناسبة لجمع  عىل أولئك الذين يبلغون من العمر ست سنوات أو أك�ث .7 أسئلة 

المجموعة أو المجتمع.

ي ، واإلدراك ، والرعاية الذاتية ، والتواصل. تم اختيار 
تغطي األسئلة ستة مجاالت من الوظائف: الرؤية ، والسمع ، والمسش

هذه المجاالت ألنها تتضمن تلك المجاالت األك�ث عرضة لخطر تقييدها المشاركة إذا لم يتم إجراء التسهيالت المناسبة. 
ي تحول دون  ال�ت العوائق  تحديد  ي 

�ف اآلخرين  المصلحة  ف وأصحاب  المشغل�ي لمساعدة  البيانات  استخدام  ، يجب  لذلك 
تقليل هذه  أو  إزالة  ، وتمكيننا من  المتفجرة، و مساعدةالضحايا  الذخائر  التوعية ضد مخاطر  و   ، المسح  ي 

�ف المشاركة 
الحواجز ح�ت يتمكن األشخاص ذوو اإلعاقة المشاركة عىل قدم المساواة مع اآلخرين. 

الثانية الطبعة  االنسانية:  لالغراض  بااللغام  المتعلقة  األعمال  مجال  ي 
�ف المستفيدين  تعريفات  8توحيد 

. ي نهج عمىلي
ي حد ذاتها ؛ يجب أن يكون المشغلون مستعدين وضع ذلك �ف

ي يحتاجها الضحايا شاملة �ف اض أن الخدمات ال�ت 5 عالوة عىل ذلك ، ال يمكن اف�ت

ي العمل 
ف الوكاالت بشأن إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة�ف كة ب�ي ي المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المش�ت

6 تم تكييف هذه األهداف من السبعة المبينة �ف

https:// .ف الوكاالت لضمان أن األنشطة تشمل األشخاص ذوي اإلعاقة كة ب�ي ف عىل اتباع إرشادات اللجنة الدائمة المش�ت . يتم تشجيع المشغل�ي ي
اإلنسا�ف

 interagencystandingcommittee.org/iasc-task-team-inclusion-persons-disabilities-humanitarian action / documents /
iascguidelines

اوح  ي تغطي األطفال الذين ت�ت ي عام 2016 ، وال�ت
7 بالنسبة ألولئك الذين يعملون مع األطفال ، هناك وحدة WGSS محددة حول أداء األطفال ، تم االنتهاء منها �ف

https://data.uncief.org/resources/module-child-functioning  ف 2 و 17 عاًما ، انظر أعمارهم ب�ي



التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة

: ين يعرفون بانهم االشخاص الذين يتلقون رسائل التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة 9 بشكل شخصي المستفيدين المبا�ش
؛ ● من خالل التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة بشكل شخصي

ية والرقمية؛ ● من خالل التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة عىل سائل اإلعالم الجماه�ي
ف عىل توصيل التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة. ● من خالل تدريب المدرب�ي

الثانية الطبعة  االنسانية:  لالغراض  بااللغام  المتعلقة  األعمال  مجال  ي 
�ف المستفيدين  تعريفات  توحيد 

ف  وب�ي  ، الوطنية  دون  المناطق  أو  البلدان  ف  ب�ي بالمقارنة  أيًضا  المحدودة  األسئلة  من  القياسية  المجموعة  هذه  تسمح 
التفصيلية حول األسئلة واستخدامها متاحة  التدريبية  المواد والموارد  النشاط.  ي 

ف �ف المستهدفة والمشارك�ي المجتمعات 
عىل موقع ويب مجموعة واشنطن.8 

ة  ي تم جمعها مبا�ش ي تكون فيها المعلومات ال�ت ي الحاالت ال�ت
عند وصف مدى الوصول والتأث�ي عىل المستوى الكىلي ، أو �ف

عن األشخاص ذوي اإلعاقة حساسة أو  متعذر الوصول اليها بأي طريقة أخرى ، قد تكون البيانات متاحة من مصادر 
حكومية أو مصادر ثانوية أخرى.

ي افغانستان الزالت ملوثة بشكل كب�ي بااللغام المضادة لالشخاص. يحتاج هؤالء االطفال من قرية 
�ت ي شمال �ش

ي دارواز �ف
ي االعىل: المنطقة الجبلية �ف

الصورة �ف
FSD © .اب منهم عند اللعب خارجا ف المخلفات الحربية المتفجرة وعدم االق�ت ي باال لتعلم كيفية تمي�ي جانمار�ب

9

تعريف المستفيدين

http://www.washingtongroupdisability.com/ :ي طورتها مجموعة العمل حول إحصاءات اإلعاقة واالستخدام المو� به 8 راجع أدوات جمع البيانات ال�ت

ي والندوات ع�ج 
و�ف wp-content/uploads/2016/12/WG-Document-1 Developed-by-the-Washington-Group.pdf )ص 7( وأدوات التعلم اإللك�ت

/ http://www.washingtongroup-disability.com/washington-group-question-sets/e-learningtools :نت لمجموعة واشنطن اإلن�ت
IMAS 12.10 9 انظر



طريقة القياس امثلة الوصف النوع

عدد األشخاص الذين تبلغ أعمارهم 
ين لجميع  ست سنوات أو أك�ث الحا�ف

الرسائل األساسية للجلسة ، مصنفة 
حسب الجنس والعمر.

يجب اإلبالغ عن المستفيدين من 
الجلسات الشاملة بشكل منفصل عن 

ي 
الجلسات المخصصة أو تلك المقيدة �ف

الوقت أو النطاق.

األنشطة والعروض التقديمية  
المستمدة من المجتمع 

ة والطويلة( والعروض  )القص�ي
المرسحية وعروض الدىم 

والعروض الثقافية واالندماج 
ي المدارس وجلسات 

�ف
ة  اضية الصغ�ي المجموعة االف�ت

، إلخ.

عملية ثنائية االتجاه 
تتضمن نقل واكتساب 

المعرفة والمواقف 
والممارسات من خالل 

التدريس والتعلم.

قد تتضمن التوعية 
الشخصية أدوات ع�ج 

نت طالما أنها تسمح  اإلن�ت
بالتفاعل.

التوعية بمخاطر الذخائر 
المتفجرة بشكل شخصي 

) IMAS 12.10 ي
)التوعية �ف

العدد التقديري لألشخاص الذين تم 
الوصول إليهم من خالل الحملة ، مع 
تصنيف الجنس والعمر عند اإلمكان.

وسائل اإلعالم )تلفزيون ، 
راديو ، مطبوعة( ؛ الوسائط 
ي 

االجتماعية / الرقمية بما �ف
ذلك تطبيقات المراسلة.

ي المقام األول شكل من 
�ف

ي اتجاه 
أشكال االتصال �ف

واحد يمكن أن يزود أعداًدا 
ة من األشخاص  كب�ي

بالمعلومات والمشورة ذات 
الصلة بطريقة فعالة من 

ي الوقت 
حيث التكلفة و�ف

المناسب.

التوعية بمخاطر  الذخائر 
المتفجرة عن طرق وسائل 

ي  االعالم المرئية والرقمية )ال�ت
تندرج تحت مسم نرسش 

 IMAS ي
المعلومات العام 10 �ف

) 12.10

ف  ف ، والمصنف�ي عدد األشخاص المدرب�ي
حسب الجنس والعمر وحالة اإلعاقة عند 

اإلمكان.

تدريب نقاط االتصال 
ف وأعضاء  المجتمعية والمعلم�ي
المنظمات غ�ي الحكومية، إلخ.
بالمعرفة و / أو المواد الالزمة 
لنرسش رسائل التوعية بمخاطر 

الذخائر المتفجرة.

ف من هم خارج قطاع  تجه�ي
األعمال المتعلقة باأللغام 

إلجراء جلسات التوعية 
بمخاطر الذخائر المتفجرة 

أو توصيل رسائل متعلقة 
بـالتوعية بمخاطر الذخائر 

المتفجرة .

ي
ف )تدريب �ف تدريب المدرب�ي

)IMAS 12.10

الثانية الطبعة  االنسانية:  لالغراض  بااللغام  المتعلقة  األعمال  مجال  ي 
�ف المستفيدين  تعريفات  10توحيد 

قياس  طرق  توضيح  تم  األرقام.  تجميع  ي 
ينبعف وال  الثالث،  العرض  فئات  من  فئة  لكل  منفصل  بشكل  ين  المبا�ش المستفيدين  عدد  عن  اإلبالغ  يجب 

ي الجدول أدناه.
ين �ف المستفيدين المبا�ش

ين من التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة األشخاص الذين يتعلمون من األشخاص الذين تصلهم رسالة التوعية بمخاطر  يشمل المستفيدين غ�ي المبا�ش
ين من التوعية  ة؛ عىل سبيل المثال، أولياء أمور وإخوة أطفال المدارس. عىل الرغم من تقدير وجود مستفيدين غ�ي مبا�ش الذخائر المتفجرة بصورة مبا�ش
ين بالنسبة للتوعية  بمخاطر الذخائر المتفجرة ، إال أنه من الصعب حسابهم أو تقديرهم بدرجة دقيقة. ولهذا, ال يجب حساب المستفيدين غ�ي المبا�ش

ف او السلطات الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام. ي حالة طلب ذلك من المانح�ي
بالمخاطر اال �ف

ات والكتيبات والملصقات وما إل ذلك. 10 يشمل نرسش المعلومات العامة وسائط أخرى غ�ي وسائل اإلعالم ، مثل اللوحات اإلعالنية والملصقات والنرسش



الثانية11 الطبعة  االنسانية:  لالغراض  بااللغام  المتعلقة  األعمال  مجال  ي 
�ف المستفيدين  تعريفات  توحيد 

ال  للوصول  المبذولة  الجهود  حول  تقارير  اعطاء  يتم  ان  يجب   ●
اسئلة  دمج  ان  المفهوم  من  يكن,  مهما  االعاقة.  ذوي  االشخاص 
المتفجرة  الذخائر  بمخاطر  التوعية  جلسات  ي 

�ف واشنطن  مجموعة 
ليس ممكنا بشكل عام )انظر تحت المبادئ(.

ين لجلسات  المبا�ش للمستفيدين  المزدوج  العد  ان  المعروف  ● من 
يتم  ال  )حيث  حتميا  يكون  قد  المتفجرة  الذخائر  بمخاطر  التوعية 
االحتفاظ بسجالت االفراد(. مهما يكن, يو� المشغلون بتسجيل 

ف الول مرة بجلسات شخصية. ارقام االشخاص المشارك�ي
اع االخ�ي  ف ي حاالت ال�ف

ي جملة امور, �ف
وسيكون هذا مهما بشكل خاص �ف

ي  ي الحاالت ال�ت
او المستمر الذي يؤدي ال تلوث بالذخائرالمتفجرة. �ف

ف ان الناس معرضون للمخاطر  ف \الالجئ�ي ي فيها تحركات النازح�ي تع�ف
ي 

انتشاره, و�ف التلوث ومدى  ي ال يعرفون فيها طبيعة  ال�ت المناطق  ي 
�ف

دمج  يتم  الطويل حيث  المدى  التلوث عىل  من  رة  المترصف المناطق 
ي المناهج الدراسية 11.      

التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة �ف
                                                

التواصل  )وسائل  الرقمي  االعالم  من  ون  المبا�ش المستفيدون   ●
البيانات  بواسطة  تحسب  ان  يمكن  النصية(  الرسائل   \ االجتماعي
الواردة من قبل المجهز لوسيلة التواصل االعالىمي )عىل سبيل المثال, 
, نقرات  ف ف الخاص�ي ي منطقة محدد, المستخدم�ي

ف �ف ارقام المستحدم�ي
الروابط, التعليقات الموجودة, ..الخ(. يجب ان تظهر هذه التقديرات, 
عىل المستوى العام, الوصول المحتمل بواسطة وسيلة االعالم وعىل 
ي يجب ان توفر معلومات لعدد الناس الذين تفاعلوا 

المستوى الثا�ف
الموقع  يتم تسجيل  ان  االمكان, يجب  يمكن حسابها. عند  بطريقة 
اذا كانت  ما  لتحديد  التقارير  ي 

�ف ويتم كتابته  ف  للمستخدم�ي ي 
الجغرا�ف

الرسائل تصل ال الجمهور المحدد. 

 , ي
التلفزيو�ف البث  )الراديو,   12 االعالم  من  ين  المبا�ش المستفيدين   ●

ارقام  باستخدام  يقدرون  قد   ) ي
و�ف االلك�ت المطبوع\االعالم  االعالم 

 . ف ك�ي المش�ت ارقام  او  تواجدها  عند  البث,  يوم ووقت  للوسط,  البث 
ف لقناة للراديو\ التلفزيون, قد  عند غياب وجود بيانات المستخدم�ي
ي المحتمل لقناة 

ون وفقا للوصول الجغرا�ف يقدر المستفيدون المبا�ش
وقت  ي 

�ف /المشاهدين  ف المستمع�ي عدد  ومتوسط  الراديو/التلفزيونية 
ي 

الجغرا�ف التوزيــــع  المتفجرة.  الذخائر  بمخاطر  التوعية  رسائل  بث 
ي التقارير لتحديد المناطق الملوثة 

للرسالة يجب ان يسجل ويكتب �ف
ي المقابل, اذا ما كانت الرسالة 

ي لم يتم الوصول اليها . و�ف بااللغام ال�ت
ورية. يجب  ت بشكل ابعد مما قد يقود ال حالة خوف غ�ي رصف قد نرسش
ي مباديء هذه التوجيهات. 

تجنب االرقام المبالغ فيها كما هو مؤكد �ف
حلقات,  من  كجزء  أو   متكرر  بشكل  الرسالة  بث  حال  ي 

�ف تحديدا, 
ف  المستمع�ي او  المشاهدين  اعداد  المشغلون  يضاعف  ال  ان  يجب 
المشغل متوسط عدد  ان يسجل  البث, حيث يجب  بعدد حلقات 

ف مرة واحدة للعدد الكامل لحلقات البث. المشاهدين\المستمع�ي

ف هم فقط اولئك الذي  ون من تدريب المدرب�ي ● المستفيدون المبا�ش
سيقدمون التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة عىل سبيل المثال نقاط 
ف و اولئك خارج قطاع االعمال المتعلقة  االتصال المجتمعي والمعلم�ي
بااللغام الذين سيقومون بتدريب االخرين عىل كيفية توصيل رسائل 
(. وهي ال تشمل  ف التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة )تدريب المدرب�ي
ي يشار اليها احيانا  التوعية المؤسسية بمخاطر الذخائر المتفجرة وال�ت

باسم )التدريب(.

عامة,  كقاعدة  ون,  المبا�ش المستفيدون  يحسب  اال  يجب   ●
بالنسبة لمواد المعلومات, التعليم والتواصل )IEC( مثل الملصقات, 
ح  المق�ت الخ. بل من  الالصقات,  المنشورات,  الجداريات,  اللوحات, 
ان  يمكن  االستثناءات  الموزعة.  او  المنصبة  المواد  ارقام  ان تسجل 
والتواصل  التعليم  المعلومات,  وسائل  تشمل  ي  ال�ت الحاالت  تضمن 
الذين يصعب  المتفجرة للسكان  الذخائر  التوعية بمخاطر  لحمالت 

الوصول اليهم.

ي تجميع االرقام الخاصة بانواع 
● من المهم التأكيد عىل انه ال ينبعف

المتفجرة  الذخائر  بمخاطر  للتوعية  بالنسبة  المختلفة  المستفيدين 
النه  نظرا  ذلك,  عالوة عىل  تضخيمه.  يمكن  اجمالي  عىل  للحصول 
التوعية  اك�ث من مرة لكل نشاط من انشطة  المستفيدين  يمكن عد 
ون اك�ث  بمخاطر الذخائر المتفجرة, عىل سبيل المثال , النهم يحرصف
التغطية  اضات حول  اف�ت المهم عدم وضع  من جلسة واحدة, فمن 
ب من  ي تم تحقيقها عندما يصل عدد المستفيدين او يق�ت الشاملة ال�ت

عدد السكان الي منطقة معينة.

التقارير بوضوح االنواع المختلفة للتوعية بمخاطر  ف  ●يجب ان تم�ي
تحليل  من  البيانات كجزء  ف  تمي�ي ال  تهدف  وان  المتفجرة  الذخائر 
البيانات. بشكل  عام, يجب وصف اي نشاط وحسابه, عىل الرغم 

ين.  من انه قد يكون من الصعب تقدير عدد المستفيدين المبا�ش

ض ان تفيد انشطة التوعية بمخاطر الذخائر  ف انه من المف�ت ي ح�ي
● �ف

المتفجرة المستفيدين, فان عدد المستفيدين ال يمكن ان يوضح ما 
ي السالمة واالمن 

ات السلوكية المرغوبة او الزيادات �ف اذا كانت التغي�ي
التوعية  مقدىمي  لدى  يكون  ان  يجب  ولهذا,  االنشطة.   عن  ناتجة 
النتائج  لتقييم  والتقييم  المراقبة  اليات   المتفجرة  الذخائر  بمخاطر 

ات االثر. الفورية والمتوسطة ومؤ�ش

ارشادات حول قياس المستفيدين و اعداد تقارير التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة 

ين وما إذا كان سيتم حساب  بية والتعليم تقديم التوجيه داخل نظام التعليم حول كيفية حساب المستفيدين المبا�ش 11 يتطلب EORE الذي تقدمه المدارس من وزارات ال�ت

ي العام الدراسي ، وما إذا كانت هذه هي المرة األول لهم عىل 
ح عد الطالب المستفيدين من التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة مرة واحدة �ف المستفيدين ألول مرة أيًضا. ُيق�ت

اإلطالق.
ية أو IEC. الفرق هو ما إذا كانت هناك وسيلة موثوقة لتقدير عدد األشخاص الذين يتلقون  ي ظروف معينة ، يمكن تصنيف نفس الوسيلة إما عىل أنها وسائط جماه�ي

12 �ف

ات الصوت جزًءا من حملة مستهدفة تستهدف مجموعة معينة من المستفيدين )وسائل اإلعالم( ، والذين  الرسالة بهذه الوسيلة. عىل سبيل المثال ، قد يكون استخدام مك�ج
يمكن تقدير أعدادهم بسهولة ، أو قد يكون جزًءا من اتصال شامل )IEC( حيث تكون أعداد المستفيدين يصعب تقديرها بدقة.
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تحرير االرض

تعريف المستفيدين
ها أو تقليصها. القاعدة العامة هي عدم احتساب  ي تم تطه�ي ي ال�ت

13 فقط لألرا�ف ي
يجب احتساب المستفيدين من تحرير األرا�ف

ي يكون فيها دليل واضح و موثق أن األرض لم يتم استخدامها  المستفيدين من األرض الملغاة ؛ ستشمل االستثناءات الحاالت ال�ت
ي ، يمكن تحديد المستفيدين بوضوح ممن يستخدمون / سيستخدمون  بسبب الخوف أو الشك ، وأنه بعد المسح غ�ي التق�ف

ة ما بعد الرصاع(. ي ف�ت
ية �ف األرض )عىل سبيل المثال, يمكن أن ينطبق هذا عىل المناطق الحرصف

ين عىل أنهم أفراد )نساء وفتيات وفتيان ورجال( تمت حماية أرواحهم وأطرافهم ألنهم  يتم تعريف المستفيدين المبا�ش
ي و / أو متكرر و / أو مستدام14.  ها وتقليصها بعد التطه�ي من أجل نشاط إنتا�ج يستخدمون / سيستخدمون أرًضا تم تطه�ي

ين ، حيث سيتأثرون بشكل  ي البيت مستفيدين مبا�ش
ي اعتبار جميع األشخاص اآلخرين الذين يعيشون �ف

باإلضافة إل ذلك ، ينبعف
مبا�ش بأي حالة وفاة أو إصابة يتعرض لها الشخص الذي يستخدم األرض.

ي 
ها ألنهم أعضاء �ف ي تم تطه�ي ي ال�ت

ين عىل أنهم أولئك الذين قد يستفيدون من األرا�ف يتم تعريف المستفيدين غ�ي المبا�ش
ي 

ها بأنفسهم. قد تتجىل هذه الفوائد �ف ي تم تطه�ي ين ، ولكن دون استخدام األرض ال�ت نفس المجتمع مثل المستفيدين المبا�ش
ي جميع 

ف سبل العيش العامة. لتحقيق االتساق �ف ي المجتمع ، أو تقليل المخاطر أو تحس�ي
حالة اقتصادية محسنة بشكل عام �ف

ين باستخدام بيانات السكان ألصغر وحدة إدارية 15 أقرب إل األرض  السياقات القطرية ، يجب حساب المستفيدين غ�ي المبا�ش
ين. ها أو تقليصها ، مطروًحا منها إجمالي عدد المستفيدين المبا�ش ي تم تطه�ي ال�ت

ي الجدول أدناه. توفر هذه اإلرشادات بشأن كيفية حساب وتعريف 
ي عىل النحو المحدد �ف

ست فئات الستخدام األرا�ف
ي عرسش شهًرا من  تسليمها. ي ُيتوقع من خاللها استخدام األرض بعد ستة إل اث�ف ين استناًدا إل الطرق ال�ت المستفيدين المبا�ش

ي �يالنكا. © هالو ترست
ي االسفل: حصد البصل من ارض مطهرة �ف

الصورة �ف
MAG / ي جنوب السودان. © شون ساتون

ي منطقة ملغومة سابقة �ف
: الحياة �ف ف الصورة عىل اليم�ي

13 انظر  IMAS 07.11    للتعاريف الخاصة بالمصطلحات المفتاحية المتعلقة بتحرير االرض.

14 انظر IMAS 05.10  ملحق ب.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ ف 15 اضغر وحدة ادارية ربما تعرف عىل انها المرحلة الرابعة من التقسيمات االدارية )او اصغر( ضمن بلد مع�ي

ي بعض السياقات 
ية, االحياء او المناطق ربما تعرف عىل انها الوحدات االدارية االصغر. �ف ي السياقات الحرصف

administrative_divisions_by_country. . مهما يكن, �ف
ف اصحاب  ي حاالت كهذه, هذه يجب ان يتم تعيينها كقرية او بلدة. التوافق ب�ي

ة جدا, و�ف الريفية, الوحدة االدارية االصغر المحددة من قبل الحكومة الوطنية قد تكون كب�ي
ي الريف يكون مطلوبا,  ولكن يجب ان تتم المحافظة عىل مبدأ تفادي االرقام المتضخمة,  وقد يكون هذا مهما بصورة محددة عندما تكون ارقام السكان غ�ي دقيقة 

المصلحة �ف
وح او وجود الجماعات البدوية. ف اع, ال�ف ف بسبب ال�ف
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ين ي وتعريفات المستفيدين المبا�ش
فئات استخدامات األرا�ف

تعريف المستفيد المبا�ش االستخدام المتوقع لألرض

ي ذلك المساكن 
إعادة تأهيل / بناء المساكن والمستوطنات بما �ف

ئ المؤقتة أو  ئ المؤقتة والمال�ج الدائمة والمجمعات السكنية والمال�ج
المستوطنات المؤقتة.

ي
سك�ف
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زراعي 

الزراعة و حدائق السوق  ورعي الحيوانات بشكل مكثف )حيثما 
كان ذلك مناسًبا للبلد(.

الخدمات المجتمعية / العامة
الخدمات العامة ، مثل المرافق الصحية والمرافق التعليمية 

ي المجتمعية 
والمالعب ومناطق اللعب والمتاجر واألسواق والمبا�ف

فيهية. / اإلدارية والمواقع الثقافية والدينية وال�ت

الموارد الطبيعية
الصيد ، البحث عن الطعام ، جمع المواد الطبيعية ، باستخدام 

لي مثل 
ف ي ذلك االستخدام الم�ف

مصادر المياه الطبيعية )بما �ف
ي الحيوانات وصيد األسماك(. قد تندرج 

الطهي واالستحمام أو س�ت
ي هذه الفئة إذا كانت ذات صلة بالدولة.

حيوانات الرعي المكثف �ف

الب�ف التحتية
ة - متوسطة الحجم فقط(18  )صغ�ي

ي المحررة من أجل االستخدام اآلمن / بناء الب�ف التحتية 
األرا�ف

ة الحجم ، مثل البنية التحتية للري ، وحفر اآلبار ، واآلبار ،  الصغ�ي
وخطوط الطاقة المحلية ، إلخ.

الوصول
ي ذلك الطرق والجسور( 

)بما �ف
ي تم تحريرها لالستخدام اآلمن / البناء / تجديد طرق  ي ال�ت

األرا�ف
ي ذلك الممرات والطرق والجسور.

الوصول ، بما �ف

ي األ� الذين يعيشون / سوف يعيشون أو سيتم 
عدد األشخاص �ف

ئ قائمة أو  ي مستوطنات / مجمعات / مساكن / مال�ج
توطينهم �ف

ي تم تسليمها. جديدة عىل األرض ال�ت

ي ذلك ، إذا كان ذلك مناسًبا ، العمال( 
ي المنازل )بما �ف

عدد األشخاص �ف
الذين يستخدمون / سيستخدمون األرض المحررة لزراعة المحاصيل 

أو  حدائق سوقية أو لرعي الحيوانات بشكل مكثف.

ي األ� الذين يستخدمون / سيستخدمون ، أو 
عدد األشخاص �ف

ي تم تحريرها. ي مرافق16عىل األرض ال�ت
يعملون / سيعملون �ف

ي المنازل الذين يستخدمون / سيستخدمون بشكل 
عدد األشخاص �ف

ي أو جمع  ي العلف أو الصيد البحري و ال�ج
ي المحررة �ف

متكرر17 األرا�ف
المواد أو استخدام مصادر المياه الطبيعية أو رعي الحيوانات عىل 

نطاق واسع.

ي المنازل الذين يستخدمون / سيستخدمون بشكل 
عدد األفراد �ف

ة والمتوسطة الحجم مثل البنية التحتية  متكرر البنية التحتية الصغ�ي
للري ، وحفر اآلبار ، واآلبار ، وخطوط / مصادر الطاقة المحلية ، 

ي تم تحريرها. ي ال�ت
والبنية التحتية لالتصاالت وما إل ذلك عىل األرا�ف

ي المنازل الذين يستخدمون / سيستخدمون 
عدد األشخاص �ف

الممرات أو الطرق أو الجسور كطريق وصول أساسي ، و / أو عدد 
ي تم اإلفراج عنها  ي ال�ت

ون بانتظام ع�ج األرا�ف األشخاص الذين سيع�ج
ي األخرى.19

للوصول إل األرا�ف

ي األقسام( من حيث المستفيدين ويجب أن تكون منفصلة عن 
ة )عىل سبيل المثال ، مستشفيات المقاطعات / مبا�ف 16 يصعب تحديد الخدمات ذات مناطق التجمعات الكب�ي

عدد المستفيدين هذا لتجنب التضخم والتحريف الخاطئ للمزايا. يجب اإلبالغ عن المستفيدين من هذه الخدمات من خالل وسائل أخرى ، مثل دراسات الحالة المحددة.
نامج وأن يتماسش مع المعاي�ي الوطنية )عىل  17 قد يكون للخدمات المختلفة تعريفات مختلفة لكلمة "متكرر" فيما يتعلق باالستخدام. يجب ان يتم  تحديد لتعكس سياق ال�ج

ي قطاعي الصحة والتعليم(.
سبيل المثال ، �ف

18 يصعب تحديد المستفيدين من البنية التحتية واسعة النطاق )مثل خطوط السكك الحديدية وخطوط الكهرباء الرئيسية ، وما إل ذلك( ويجب اإلبالغ عنها بشكل منفصل 

ين لتجنب التضخم وتحريف الفوائد. يجب اإلبالغ عن المستفيدين من هذه الب�ف التحتية من خالل وسائل أخرى ، عىل سبيل  ين وغ�ي المبا�ش عن عدد المستفيدين المبا�ش
المثال ، دراسات حالة محددة.

ي اليوم
ي األسبوع. لحساب االستخدام المنتظم للمسارات والطرق ، يبلغ متوسط عدد األشخاص �ف

19 يتم تعريف "بانتظام" عىل أنه مرة واحدة أو أك�ث �ف

ف داخل الدولة. ف المشغل�ي مو� به. ومع ذلك ، يجب السعي إل االتفاق عىل التعريفات ب�ي



ي وكتابة التقارير
إرشادات بشأن قياس المستفيدين من تحرير األرا�ف
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مراحل  مختلف  أساس  عىل  المستفيدين  احتساب  يتم  قد   ●
بعد  ما  أو   ، المستفيدين(  )متوقع  التطه�ي  قبل  ما  النشاط: 
التطه�ي 20 )المستفيدون الفعليون(. يجب أن يكون واضحا إذا 
 . ي تم االبالغ عنها هي أرقام قبل أو بعد التطه�ي كانت األرقام ال�ت
ي  المتوقع ال يع�ف أن مصطلح  إل  ، يجدر اإلشارة  بشكل خاص 
أن المستفيدين ما قبل التطه�ي هي أرقام تقديرية. يتم احتساب 
العادية )المسح  اعداد المستفيدين من خالل عمليات المسح 
 ، ف ي ،مسح األ�ة ، مسح المجتمع ، سجالت النازح�ي غ�ي التق�ف
وما إل ذلك( ولكن استخدامهم الفعىلي لألرض هومتوقع وغ�ي 
معروف ح�ت تحرير األرض كاملة ، حيث قد تكون هناك عوامل 
ي عرسش  اث�ف ي غضون ستة إل 

أخرى تمنع استخدامهم لألرض �ف
شهًرا.

إل  التقارير  لتقديم   ، ذلك  خالف  عىل  المانح  ينص  لم  ما   ●
ة العقد ، يجب اإلبالغ عن المستفيدين  الجهات المانحة طيلة ف�ت
ف عند بدء كل مهمة من قبل فرق عقد المانح ، ويجب  المتوقع�ي
ين(  المبا�ش )للمستفيدين  مهمة  لكل  فقط  واحدة  مرة  حسابها 
ة  ف�ت طيلة  ين(  المبا�ش غ�ي  )للمستفيدين  إدارية  وحدة  وأصغر 
الفعلية  المستفيدين  أرقام  جمع  يتم  عندما  المانح.  مع  العقد 
ف  ، يجب استخدامها للتحقق من صحة المستفيدين المتوقع�ي

ات مهمة وأسبابها. ف عىل علم بأي تغي�ي ويجب إبقاء المانح�ي

ي  اث�ف إل  ستة  بعد  ف  الفعلي�ي المستفيدين  تعداد  عادة  ي 
ينبعف  ●

أن  ي 
ينبعف  ، ذلك  ومع   . التطه�ي عملية  إتمام  من   شهًرا  عرسش 

حساب  من  للتمكن  االعتبار  ف  ع�ي ي 
�ف ي 

األرا�ف استخدام  يؤخذ 
ي وقت الذروة من االستخدام: عىل سبيل المثال 

المستفيدين �ف
ي زراعية ، فإن إحصاء المستفيدين بعد عملية 

، إذا كانت األرا�ف
التطه�ي سيكون بشكله االمثل خالل موسم الحصاد أو الحرث 
ي اقل من ستة أشهر. يمكن أيًضا احتساب 

، والذي قد يكون �ف
المستفيدين عىل مدى أطول كجزء من النتائج طويلة المدى أو 
ة  تقييم األثر ؛ ومع ذلك ، يجب حساب المستفيدين خالل  ف�ت
ما قبل عملية التطه�ي بناًء عىل االستخدام المتوقع لألرض بعد 

. ي عرسش شهًرا من التطه�ي ستة إل اث�ف

 لكل عقد. 
ً
ف وفقا ● يتم اإلبالغ عن أعداد المستفيدين للمانح�ي

، من المتوقع أن يحدث الحساب المزدوج للمستفيدين  بالتالي
المانحة  للجهات  ي 

ينبعف وال   ، التعاقدية  الدورات  مختلف  ع�ج 
اإلبالغ  ، يجب  داخلًيا  العقود.  المستفيدين ع�ج  أعداد  تجميع 
عن المستفيدين من كل مهمة مرة واحدة فقط ح�ت ال يتم تعدد 

ي التقارير المنظمة )مثل التقارير السنوية(.
احتسابهم �ف

ي ظروف معينة ، قد يكون األشخاص نفسهم مستفيدين 
● �ف

قد   ، المثال  سبيل  )عىل  واحدة  مهمة  من  أك�ث  من  ين  مبا�ش
الزراعية وبعد  أراضيها  تطه�ي  مبا�ش من  تستفيد األ�ة بشكل 
تحريرها(.  تم  أرض  عىل  مجتمعية  لمنشأة  ف  ذلك كمستخدم�ي
ي 

ين �ف المبا�ش المزدوج للمستفيدين  الحساب  سيتطلب تجنب 
هويات  ومراجعة  لتسجيل  متناسب  غ�ي  جهًدا  الظروف  هذه 
األفراد. عندما يكون من المحتمل حدوث هذا األمر ، يجب عىل 

ي تقاريره وقد يقدم دراسات الحالة.
المشغل اإلشارة ال ذلك �ف

مستفيدين  األشخاص  نفس  فيها  يكون  ي  ال�ت الحاالت  ي 
�ف  ●  

نفس  ي 
�ف إجراءها  يتم  أن  المحتمل  من   ، مهام  لعدة  ين  مبا�ش

ي كل 
�ف ف  المدرج�ي المستفيدين  عدد  أن  وحيث   ، ي  الزم�ف اإلطار 

نهج  اعتماد  يتم  قد   ، العد  ي 
�ف تكرار كب�ي  إل  يؤدي  قد  مهمة 

تسجيل المستفيدين واإلبالغ عنهم عىل مستوى المجموعات 
حاالت كهذه  ي 

�ف الحساب.  ازدواجية  لتجنب   - المجتمع  او   –
وغ�ي  ين  المبا�ش للمستفيدين  اإلجمالي  العدد  تسجيل  يجب   ،
ين لمجموعة من المهام أو المجتمع ، ويجب اإلبالغ عن  المبا�ش
هؤالء المستفيدين مرة واحدة فقط لكل عقد. من المستحسن 
عىل  المستفيدين  بيانات  تسجيل  ي 

�ف المشغلون  يستمر  أن 
المجموعة  مستوى  عىل  ذلك  إل  باإلضافة  المهمة  مستوى 

ألغراض تحديد األولويات.

ي 
ف ، يجب اإلبالغ عن أعداد المستفيدين �ف ي تقارير المانح�ي

● �ف
ي تم خاللها العمل عىل مهمة من  ة التقرير ال�ت الربــع األول / ف�ت
ي حال تم تحرير 

ف المحددة بموجب العقد. �ف قبل فرق المانح�ي
ي 

ي مجتمع ما عىل مدار العقد وتم اإلبالغ عنها �ف
مناطق إضافية �ف

ين ربما  أرباع الحقة ، فمن المقبول أن بعض المستفيدين المبا�ش
ين من هذا المجتمع  تم اعتبارهم بالفعل مستفيدين غ�ي مبا�ش
ي هذه الحاالت ، يجب عىل المشغل إخطار 

ي الربــع السابق. �ف
�ف

مناسًبا  ذلك  وإذا كان   ، العد  ازدواج  باحتمال  المانحة  الجهة 
 ، يجب تصحيح إجمالي عدد المستفيدين.

ً
وممكنا

األ�  عدد  لحساب  ف  الفعلي�ي األشخاص  استخدام  يفضل   ●
األمر،  تجنب  تعذر  حال  ي 

�ف األ�.  متوسط  حجم  ي 
�ف وبا  مرصف

عليه  واالتفاق  األ�ة  عدد  متوسط  مصدر  تسجيل  يجب 
اك مع أصحاب المصلحة اآلخرين داخل البلد. 21 باالش�ت

ي من خالل التطه�ي والتقليص ، وال عالقة له باإللغام.
ي هذا القسم مرتبط ب تحرير األرا�ف

" �ف 20 مصطلح "ما بعد التطه�ي

ون من  ي ، عىل سبيل المثال ، المستفيدون المبا�ش
ي بعض سياقات استخدام األرا�ف

ين قد يكون صعًبا �ف 21  تقر هذه التعريفات بأن احتساب أفراد األ�ة كمستفيدين مبا�ش

ي هذه السياقات ، مع التمسك 
ف أفراد األ�ة �ف الطرق والمدارس والمستشفيات واستخدامات الخدمات العامة األخرى. يجب عىل المشغل استخدام تقديره الخاص عند تضم�ي

بالمبدأ الرئيسي للحفاظ عىل التعريفات الواقعية قدر اإلمكان لتجنب األرقام المبالغ فيها.
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. سانتا هيلينا, مقاطعة  ف ي الصباح الباكر. بعض هؤالء االطفال يأتون من طريق يبعد ساعدت�ي
ي االعىل: اطفال من مدرسة سانتا هيلينا عىل احصنتهم �ف

الصورة �ف
 NPA\ ي

ي ديفيدين�ت
ميتا, كولومبيا. ©جيوفا�ف

ي نفس الوحدة 
ي قد تقيم فيها أ� متعددة �ف ي الحاالت ال�ت

● �ف
ف تعريف أفراد األ�ة عىل أنهم  السكنية ، يجب عىل المشغل�ي
ك للطعام  "األشخاص الذين يعيشون مًعا  ولديهم إمداد مش�ت
وريات للمعيشة"22.  و بالتالي لتجنب تضخيم  ه من الرصف أو غ�ي
مدى كون  تحديد  المشغل  ين عىل  المبا�ش المستفيدين  أرقام 
ي نفس الوحدة 

ي تقيم بشكل دائم أو منتظم �ف األ�ة هي تلك ال�ت
السكنية ويجب أال تشمل أفراد األ�ة الممتدة الذين يعيشون 
ي مكان آخر )ما لم يتم تحديدهم أيًضا عىل أنهم أولئك الذين 

�ف
ها و تقليصها – ما  يستخدمون / سيستخدمون أرًضا تم تطه�ي

.) بعد  عملية التطه�ي

●ثبت أن سياقات الذخائر العنقودية صعبة عندما تهدف إل 
ين ما قبل عملية التطه�ي ، حيث  إحصاء المستفيدين المبا�ش
إن حجم مضلع المهمة )أو البصمة( غالًبا ما يزداد أثناء التطه�ي 
ي هذه الحاالت 

من خالل عملية التمدد للخارج )fade out(. �ف
، يجب عىل المشغل:

أ( يهدف إل تحديد المنطقة الخطرة بأك�ج قدر ممكن من الدقة 

أثناء المسح قبل التطه�ي الكامل ؛ 
المستفيدين  عدد  ي 

�ف ات  التغي�ي تجنب  تعذر  حال  ي 
�ف ب( 

ف بأي تقلبات  ين ، قم بإخطار أصحاب المصلحة المعني�ي المبا�ش
ي تقارير المستفيدين السابقة.

�ف

ي
فئات استخدامات األرا�ف

ُيشجع  ال   ، التطه�ي  لعملية  المسبق  التقييم  عمليات  أثناء   ●
أساسية واحدة فقط  بفئة استخدام  المطالبة  المشغلون عىل 
ي خضعت للمسح من المهمة )ما لم  لألرض لكامل المنطقة ال�ت
المتوقع  االستخدام  من  واحد فقط  نوع  الواقع  ي 

�ف هناك  يكن 
لألرض( ، ألن القيام بذلك قد يؤثر بشكل غ�ي صحيح عمليات 

تحديد أولويات التخليص.

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/sconcerns/family/#docs :ي األمم المتحدة
22 هذا التعريف مأخوذ من شعبة اإلحصاءات �ف
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ي 
األرا�ف استخدام  فئات  من  العديد  تحديد  تم  حال  ي 

�ف   ●
فإن   ، للتطه�ي  المسبق  التقييم  أثناء  واحدة  لمهمة  المتوقعة 
التصنيف  المشغل تسجيل هذا  ح عىل  تق�ت الممارسات  أفضل 
تحويل هذه  ذلك  بعد  يمكن  إل 100٪.  تصل  مئوية  كنسب 

النسب المئوية إل مساحة أرض عند الحاجة.

ين المستفيدون غ�ي المبا�ش
أصغر  كة عىل  المش�ت المصلحة  اصحاب  ف  ب�ي االتفاق  ي 

ينبعف  ●
ين  المبا�ش غ�ي  المستفيدين  لحساب  مستخدمة  إدارية  وحدة 
ي IMSMA أو 

داخل الدولة. يجب استخدام هذه الوحدة أيًضا �ف
قواعد البيانات المماثلة داخل البلد.

ي حالة عدم توفر بيانات سكانية دقيقة أو موثوقة لحساب 
● �ف

تحديد  سهولة  عدم  حالة  ي 
�ف أو   ، ين  المبا�ش غ�ي  المستفيدين 

لهذه  معقول  غ�ي  بشكل  ة  اعتبارها كب�ي أو  اإلدارية  الوحدات 
نامج مع مديري المنظمات ذات  الطريقة ، يجب أن يعمل ال�ج
المزيد  لتحديد  المحلية  السلطات  من  المشورة  وطلب  الصلة 
ي هذا السياق.

ين �ف طرق أك�ث دقة لقياس المستفيدين غ�ي المبا�ش

ين  المبا�ش المستفيدين  من  كب�ي  عدد  هناك  يكون  عندما   ●
الذين تم تحديدهم عىل أنهم يعيشون خارج أصغر وحدة إدارية 
ي ان يكون عدد المستفيدين 

قريبة، فهناك مخاطرة قد تتمثل �ف
ين المحسوب أقل من الصفر. هذا هو الحال بشكل  غ�ي المبا�ش
االستخدام  يكون  حيث  أو  ية  الحرصف المناطق  بعض  ي 

�ف خاص 
ي 

ي المقام األول خدمات مجتمعية / عامة. �ف
المتوقع لألرض �ف

المشغل  أن  إل  الممارسات  أفضل  تش�ي   ، الظروف  هذه  مثل 
صفر  المبا�ش  غ�ي  المستفيد  عدد  ي 

تلقا�ئ بشكل  يعت�ج  أ(  إما: 
ف  ف ، حيثما أمكن ، من ب�ي )ح�ت ال ينتج عدًدا سالًبا( ؛ أو ب( يم�ي
ين الذين يعيشون خارج أصغر وحدة إدارية  المستفيدين المبا�ش
ومن ثم استبعاد هذه المجموعة المختارة من حساب المستفيد 

. غ�ي المبا�ش

● عندما تقع منطقة تمت عملية التطه�ي أو التقليص فيها داخل 
ين  ف أو أك�ث ، يمكن عد المستفيدين غ�ي المبا�ش ف  ناحبت�ج أو ب�ي
اإلدارية  الوحدات  كل   / من  كل  ي 

�ف السكان  عدد  باستخدام 
ط وصول  ين( ، برسش األصغر المتأثرة )ناقص المستفيدين المبا�ش
المنطقة بشكل  الوحدات اإلدارية األصغر إل  كل من / جميع 
واقعي )عىل سبيل المثال ، ال يتم منع الوصول بسبب المسافة 

أو الحواجز الطبيعية(.

البلد  نفس  ي 
�ف العاملون  المصلحة  أصحاب  يتفق  أن  يجب   ●

عىل نقطة زمنية لتحديث البيانات السكانية ، عادة مرة واحدة 
ي السنة ، ولكن هذا قد يعتمد عىل انتظام بيانات التعداد.

�ف

اعتبارات إضافية
ي سياق بلدها ، 

امج تنقيح التعاريف بشكل أك�ج �ف ● قد تختار ال�ج
امج عىل نطاق واسع بالتعاريف  م تعريفات ال�ج ف ولكن يجب أن تل�ت
ي االعتبار أي 

ي الصفحة 13 ويجب أن تأخذ �ف
العالمية الواردة �ف

معاي�ي أو إرشادات وطنية لتعريفات المستفيدين. يجب وضع 
نامج بالتشاور مع مدراء المنظمات ذات  أي تعريفات خاصة بال�ج
ف داخل الدولة لضمان االتساق  ف المشغل�ي الصلة وبالتنسيق ب�ي

. ف ف المشغل�ي ع�ج برامج المنظمة وب�ي

ي عدة 
● هناك حاالت حيث يتم تطبيق أنشطة  تحرير األرا�ف

البحث  يتبع  قد   ، المثال  سبيل  عىل  معينة.  منطقة  ي 
�ف مرات 

ومرتبط  الزمن  من  ة  ف�ت بعد   ، السط�ي  البحث  السطح  تحت 
ي هذه الحالة ، يمكن مراجعة عدد 

لمتطلبات استخدام األرض. �ف
ي تكراره.

المستفيدين ولكن ال ينبعف

المتفجرة  الذخائر  عىل  عالمات  بوضع  المشغلون  يقوم   ●
ي ذلك السياج. يمكن أن يكون وضع 

والمناطق الخطرة ، بما �ف
دخول  من  األشخاص  ويمنع   ، للحياة  ا 

ً
منقذ نشاًطا  العالمات 

أو  التطه�ي  ات طويلة ح�ت تصبح عملية  لف�ت الخطرة  المناطق 
ف حساب  المتفجرة ممكًنا. لم يتم تضم�ي الذخائر  التخلص من 

ي هذه الوثيقة.
المستفيدين من وضع العالمات �ف

ي الملغاة )انظر أعاله 
● عند اإلبالغ عن المستفيدين من األرا�ف

عن  منفصل  بشكل  عنهم  اإلبالغ  يجب   ، المحددة(  للظروف 
المستفيدين من التطه�ي أو التقليص
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ف الذي يوجه مساعدة الضحايا. ون أشخاًصا آخرين لديهم احتياجات مماثلة ، وفًقا لمبدأ عدم التمي�ي قد يشمل المستفيدون المبا�ش
: ف ين من مساعدة الضحايا من مجموعت�ي يتألف المستفيدون غ�ي المبا�ش

ي تقدم خدمات مساعدة  • الضحايا الذين تم تحديدهم وفًقا لمعيار 24IMAS 13.10 وتمت مشاركة معلوماتهم مع المنظمات ال�ت
الضحايا.

ي الخدمات( 
ل مع المستفيد المبا�ش )وقت تل�ت ف ي نفس الم�ف

• األشخاص الذين يعيشون �ف

ي حاالت الطوارئ 
ي �ف ي ذلك النقل الط�ج

مساعدة الضحايا هي جزء من القطاعات التالية: الطوارئ والرعاية الطبية المستمرة ، بما �ف
ي ذلك األطراف الصناعية وتقويم العظام ؛ الصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي ؛ واإلدماج االجتماعي 

؛ إعادة التأهيل ، بما �ف
فيه واألنشطة الثقافية. ي أو المأجور والرياضة وال�ت

واالقتصادي ، عىل سبيل المثال ، دعم الوصول إل التعليم والعمل الذا�ت

يتم تعريف المستفيدين المباشرين من مساعدة الضحايا VA(23( على أنهم ضحايا الذخائر المتفجرة الذين تتم إحالتهم او يتلقون 
خدمات  من القطاعات التي تشكل مساعدة ضحايا الحرب جزءًا منها  على النحو المبين في المربــع أدناه.

مساعدة الضحايا 

HI \ ي وعالج ضعف العضالت. ©  جاويد تانف�ي
ي حادث انفجار لغم تل�ت خدمات اعادة التاهيل البد�ف

ي افغانستان الذي اصيب �ف
الصورة ادناه: هذا الرجل �ف

تحديد المستفيدين

ار الجسيم  ف ، تعرضوا إلصابة جسدية وعاطفية ونفسية أو خسارة اقتصادية أو اإلرصف ف أو جماعي�ي IMAS 13.10 23 يعرف "الضحايا" بأنهم "أشخاص ، فردي�ي

رة من   ف وأ�هم والمجتمعات المترصف ف الضحايا القتىل المصاب�ي بحقوقهم األساسية من خالل األفعال أو اإلغفاالت المتعلقة باستخدام الذخائر المتفجرة ". من ب�ي
ر نتيجة لحادث  " فيما يتعلق بأفراد النساء والفتيات والفتيان والرجال الذين كانوا قد أصيبوا ونجوا ، وربما أصيبوا برصف ي الذخائر المتفجرة. يستخدم مصطلح "النا�ج

مع الذخائر المتفجرة.
هم من  ي مجال األعمال المتعلقة باأللغام مشاركة بيانات الضحايا ومعرفتهم باحتياجات الضحايا المحددين وغ�ي

ف �ف 24 يتطلب معيار IMAS 13.10 من جميع العامل�ي

ي تعت�ج  مصاعدة  ي القطاعات ال�ت
ي المناسب. كما يو� مشاركة هذه البيانات مع الجهات الفاعلة األخرى �ف األشخاص ذوي االحتياجات المماثلة ضمن الكيان الوط�ف

اكات غ�ي رسمية ومشاركة عامة للمعلومات  ف عىل حد سواء. قد يأخذ هذا شكل �ش ي دعم أوسع متعدد القطاعات و مع المانح�ي
الضحايا جزًءا منها من أجل المشاركة �ف

، بداًل من إحالة األفراد إل مقدم الخدمة - لذلك ال يملك عاملو األعمال المتعلقة باأللغام وسيلة للتحقق مما إذا كانت الخدمات متاحة الحًقا أو تم تسهيل وصول 
ون من مساعدة الضحايا. األفراد اليها ، وبالتالي ُينظر إل األشخاص المستفيدين من هذا النوع من األنشطة عىل أنهم مستفيدون غ�ي مبا�ش
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إرشادات بشأن قياس المستفيدين من مساعدة الضحايا وكتابة التقارير
ي مجال األعمال المتعلقة باأللغام دوًرا مركزًيا 

● يلعب العاملون �ف
ي تحديد ضحايا  الذخائر المتفجرة. وفًقا للمعاي�ي الدولية 

�ف
لألعمال المتعلقة باأللغام 13.10 ، يجب أن يساهم قطاع 

ي تسهيل وصول الضحايا 
األعمال المتعلقة باأللغام ، عىل األقل ، �ف

أو االشخاص ذوي احتياجات مماثلة إل الخدمات  و الذين تم 
تحديدهم من خالل جهد محدد كجزء من أنشطة  المسح غ�ي 

ها من  ي و التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة والنارصة وغ�ي التق�ف
األنشطة. قد يذهب القطاع إل أبعد من ذلك ويقدم أيًضا خدمات 

ي قطاعات الصحة وإعادة التأهيل والصحة العقلية 
ة �ف مبا�ش

والدعم النفسي واالجتماعي والتعليم وسبل العيش واالندماج 
. االجتماعي

ي تهدف  ين من الجهود ال�ت ي اعتبار المستفيدين المبا�ش
● ينبعف

إل تسهيل الوصول إل خدمات مساعدة الضحايا عىل أنهم عدد 
األشخاص:

ي  ◊ الذين يعانون من ظروف تهدد الحياة ويتم توف�ي النقل الط�ج
الطارئ لهم ؛

ي يتم تسهيل وصولها إل الخدمات  ي ظروف ال تهدد الحياة وال�ت
◊ �ف

من خالل توف�ي وسائل النقل أو االتمويل؛
ي  ي القطاعات ال�ت

◊ الذين تتم احالتهم لخدمات أخرى ذات الصلة �ف
تعد مساعدة الضحايا جزًءا منها.

ي 
ي مجال األعمال المتعلقة باأللغام أيًضا �ف

● إذا شارك العاملون �ف
ي تعد مساعدة الضحايا  ي القطاعات ال�ت

تقديم مبا�ش للخدمات �ف
ين من هذه  ي اعتبار المستفيدين المبا�ش

جزًءا منها ، فينبعف
الخدمات عىل أنهم عدد األشخاص الذين يتلقون:

ي ذلك من خالل مسارات اإلحالة ؛
◊ إدارة الحالة ، بما �ف

◊ الطوارئ والخدمات الطبية المستمرة.
الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي ؛

. ◊ العالج الطبيعي
◊ الخدمات الخاصة  باألطراف الصناعية و مقومات العظام 

ي ذلك الوسائل 
ها من  األجهزة الداعمة والتقنيات25، بما �ف وغ�ي

المساعدة عىل الحركة مثل الكراسي المتحركة والعكازات ، 
ها ؛ فضاُلعن الوسائل السمعية والبرصية وغ�ي

◊ دعم اإلدماج االجتماعي واالقتصادي.

ون من العديد من الجهود  ● قد يستفيد المستفيدون المبا�ش
ف ونتائج  ف مختلف�ي المحددة ألن هذه األنشطة تشمل موظف�ي

ين مرة واحدة ،  ح حساب إجمالي المستفيدين المبا�ش مختلفة. ُيق�ت
ح�ت لو استفادوا من جهود متعددة ، واإلبالغ عن عدد األشخاص 

الذين يتلقون كل نوع من الخدمات عىل حدة.

ين عىل أنهم عدد  ● يجب احتساب المستفيدين غ�ي المبا�ش
األشخاص:

ف حسب IMAS 13.10 ممن تم جمع بياناتهم  ◊ المعرف�ي
بخصوص اإلصابات او اإلحتياجات و مشاركتهم الي جهات أخرى 

مسؤولة عن توف�ي وضمان وصولهم الي الخدمات )مثال: الطوارئ 
ي ذلك األطراف 

والرعاية الطبية المستمرة، إعادة التأهيل، بما �ف
الصناعية وتقويم العظام، الصحة العقلية والدعم النفسي و 

ي أو المأجور و الرياضة 
، والعمل الذا�ت ، واإلدماج التعليمي االجتماعي

فيه واألنشطة الثقافية(. وال�ت
ع

ي وقت 
ي نفس األ�ة مع المستفيد المبا�ش )�ف

◊ الذين يعيشون �ف
ي الخدمات(26.

تل�ت

ي 2017. بالرغم من محدودية استعماله ليده, 
ق اوكرانيا �ف ي �ش

ي المراهق ثالثة من اصابع يده اليم�ف جراء حادث انفجار لغم �ف ي االسفل: خ� هذا الص�ب
الصورة �ف

DRC\DDG © .كان قادرا عىل اكمال دراسته بعد حصوله عىل حاسوب محمول من خالل برنامج مساعدة الضحايا
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ا ، ويكون جميع أفراد األ�ة اآلخرين مستفيدين بشكل غ�ي مبا�ش ألنهم يستفيدون بشكل  ً 26 عىل سبيل المثال ، يكون الشخص الذي يتل�ت جهاًزا اصطناعًيا مستفيًدا مبا�ش

ون وبقية األ�ة المستفيدة  ي المدرسة - األطفال هم المستفيدون المبا�ش
ي انفجار الذخائر المتفجرة الدعم للبقاء �ف

تلوا �ف
ُ
غ�ي مبا�ش ؛ أو يتل�ت أطفال أحد الوالدين الذين ق

. بشكل غ�ي مبا�ش
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تحديد المستفيدين

الثانية الطبعة  االنسانية:  لالغراض  بااللغام  المتعلقة  األعمال  مجال  ي 
�ف المستفيدين  تعريفات  توحيد 

ي حقل عىل حافة 
ة �ف ي نونسومبوم ، الوس يملئون أكياس الرمل كجزء من أعمال الحماية المطلوبة عندما تم العثور عىل قنبلة طائرة كب�ي

الصور أعاله : قرويون �ف
ي األنشطة اليومية دون خوف. ©  هالو ترست

ف ، الذين يمكنهم اآلن المشاركة �ف ا للقروي�ي ً قريتهم. لقد أزال تدم�ي القنبلة تهديًدا كب�ي
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ف  عىل الرغم من أن عمليات التخلص من الذخائر المتفجرة و تحرير األرض قد تبدو متشابهة ، فإن المستفيدين من هذين النشاط�ي
ي 

ف ليست متساوية �ف . فوائد النشاط�ي ف ف المستفيدين من النشاط�ي يستفيدون بطرق مختلفة. لذلك من المهم عدم المساواة ب�ي
ي ، فإنهم يستفيدون 

ي حالة تحرير األرا�ف
القيمة لألفراد من النساء والفتيات والفتيان والرجال  المتأثرين بوجود الذخائر المتفجرة. �ف

ي حالة التخلص من الذخائر المتفجرة تكون الفائدة 
من منطقة ال يوجد بها دليل عىل بقاء المتفجرات عند تسليمها لهم ، بينما �ف

ر ي شكل مخاطر أقل ، و دون ضمان  عدم وجود تهديدات متفجرة أخرى قد ال تزال تسبب الرصف
�ف

ين من المهام الموضعية للتخلص من الذخائر المتفجرة عىل أنهم األشخاص الذين تعرضوا بشكل  يتم تعريف المستفيدين المبا�ش
ين ،  ي ذلك أفراد أ�هم المبا�ش

ي تلحق بالممتلكات نتيجة للمهمة ، بما �ف ار الجسيمة ال�ت مبا�ش لخطر الموت أو اإلصابة أو األرصف
ي أو متصور.

ي وجود الذخائر المتفجرة والتهديد الذي تشكله ، سواء كان حقي�ت
وأولئك الذين ُمنعوا من استخدام األصول المادية �ف

ُمنعوا من استخدام أصل مادي بسبب وجود ذخائر  الذين  أولئك  أفراد أ�ة  أنهم  ين عىل  المبا�ش المستفيدين غ�ي  يتم تعريف 
متفجرة وأي أشخاص آخرين تم إجالؤهم لتنفيذ مهمة التخلص من الذخائر المتفجرة بأمان.

ي عد المستفيدين من التخلص من الذخائر المتفجرة باستخدام عملية من ثالث خطوات:
•ينبعف

IMAS 09.30 27 انظر
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ي حقلهما ، 
ي وجدتها هذه المستفيدة الكمبودية وزوجها �ف

الصور أعاله: قام فريق التخلص من الذخائر المتفجرة بفحص القذائف الصاروخية وقذائف الهاون ال�ت
MAG \ ي مكان آخر. ©  سيان سوتون

ها �ف قبل إزالتها بأمان لتدم�ي

ين. 1.الشخص الذي يبلغ عن الذخائر المتفجرة وأفراد أ�ته هم من المستفيدين المبا�ش
2.أي مستخدم منتظم ألصل مادي ُيمنع من استخدامه بسبب وجود ذخائر متفجرة والتهديد الذي يشكله ، سواء كان حقيقًيا أو 
ف غ�ي القادرين عىل الوصول إل المدرسة بسبب وجود  ون )عىل سبيل المثال ، األطفال والمعلم�ي متصوًرا ، هم مستفيدين مبا�ش

.) ي صف دراسي
ذخائر متفجرة �ف

ي المرحلة 2 أعاله ، باإلضافة إل أي أشخاص آخرين قد يحتاجون إل اإلجالء 
ين المحددين �ف 3.أفراد األ�ة من المستفيدين المبا�ش

ين. من أجل تنفيذ مهمة التخلص من الذخائر المتفجرة ، هم مستفيدون غ�ي مبا�ش

"الجهد  لمبدأ  وفًقا  المتفجرة.  الذخائر  من  للتخلص  موضعية  مهمة  من  أك�ث  من  األشخاص  بعض  يستفيد  أن  المتوقع  ●من 
عدد  إجمالي  وصل  إذا  الموضعية.  المهام  من  محددين  مستفيدين  إلحصاء  محاوالت  أية  لبذل  حاجة  توجد  ال   ، المتناسب" 
ي أصغر وحدة إدارية قبل تنفيذ جميع المهام الموضعية 

المستفيدين من التخلص من الذخائر المتفجرة إل إجمالي عدد السكان �ف
الذخائر  من  التخلص  من  المستفيدين  عن  اإلبالغ  ي 

�ف المشغل  يستمر  فقد   ، المنطقة  تلك  ي 
�ف المتفجرة  الذخائر  من  للتخلص 

اط أن ي الرسد ، مع اش�ت
المتفجرة إل الجهة المانحة ، �ف

أ( لن يتم إضافة هذه األرقام اإلضافية للمستفيدين إل اجمالي مجموع المستفيدين من التخلص من الذخائر المتفجرة المبلغ عنها 
لتلك المنطقة, 

ب( يتم إبالغ هذا بشكل مناسب إل المانح.

من  المستفيدين  تسجيل  ي 
�ف االستمرار  منظمة  ألي  ي 

ينبعف ال  سنوي،  بشكل  عنها  اإلبالغ  يتم  ي  ال�ت  ، الداخىلي اإلحصاء  •ألغراض 
ي أصغر وحدة إدارية.

التخلص من الذخائر المتفجرة بمجرد الوصول إل إجمالي عدد السكان �ف
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البلد  نفس  ي 
�ف العاملون  المصلحة  أصحاب  يتفق  أن  يجب   ●

عىل نقطة زمنية لتحديث البيانات السكانية ، عادة مرة واحدة 
ي السنة ، ولكن هذا قد يعتمد عىل انتظام بيانات التعداد.

�ف
الكثافة  ذات  المناطق  من  ها  غ�ي أو  ية  الحرصف المناطق  ي 

�ف  ●
السكانية العالية ، قد ال يكون من الممكن الحصول عىل أعداد 
محددة من األشخاص الذين تم إجالؤهم ، أو تعداد أفراد األ�ة 
ي تلك الحاالت ، يمكن استخدام 

ين. �ف للمستفيدين غ�ي المبا�ش
الكثافة  باستخدام  التقديرات  هذه  تحديد  يمكن  التقديرات. 
السكانية للمنطقة المحيطة 28 أو من خالل مقابالت مع ممثىلي 
ة  المجتمع. يجب تسجيل مصادر أرقام المستفيدين غ�ي المبا�ش
واإلبالغ عنها )أي ، العدد الفعىلي لألشخاص الذين تم إجالؤهم 

.) ف ين الرئيسي�ي ، أو بيانات الكثافة السكانية ، أو مقابلة المخ�ج

لكل عنرص  وليس   ، لكل مهمة  المستفيدين  ● يجب تسجيل 
من الذخائر المتجرة. لذلك ، إذا كانت المهمة تتضمن أك�ث من 
ة متفجرة واحدة ، فيجب بذل جهد معقول لضمان عدم  ذخ�ي

ازدواج حساب المستفيدين .29

الموضعية  للمهمة  فيها  يكون  قد  ي  ال�ت السيناريوهات  ي 
�ف  ●

من  كب�ي  عدد  إفادة  إمكانية  المتفجرة  الذخائر  من  للتخلص 
األشخاص ، يجب اإلبالغ عن ذلك بشكل منفصل )عىل سبيل 
البنية  ي 

أرا�ف استخدام  غرار  عىل  الحالة(  دراسات   ، المثال 
ي تعريفات تحرير األرض أعاله. 

ة كما هو مفصل �ف التحتية الكب�ي
استنتاج  تم  واضًحا كيف  يكون  أن  يجب   ، الحاالت  هذه  ي 

�ف
أعداد المستفيدين المقتبسة.

ال  المتفجرة  الذخائر  من  التخلص  مهام  أن  من  الرغم  عىل   ●
المشغلون  ، قد يرغب  ذاتها  ي حد 

، �ف إل تحرير األرض  تؤدي 
بسبب  إليها  الوصول  منع  ي  ال�ت المناطق  اإلبالغ عن طبيعة  ي 

�ف
وجود ذخائر متفجرة. يجب أن يتم ذلك باستخدام نفس فئات 
ي 

المستفيدين من تحرير األرا�ف ي لإلبالغ عن 
استخدام األرا�ف

ي القسم أعاله.
المبينة �ف

NPA \ ي ي ديفيدين�ت
ي ساحة مدرسة ابتدائية, سانتا هيلينا, ميتا, كولومبيا © جيوفا�ف

ي االسفل: االطفال يلعبون �ف
الصورة �ف

ي ال تكون فيها هذه  ي الحاالت ال�ت
28 للحصول عىل أرقام الكثافة السكانية )عدد السكان لكل كيلوم�ت مربــع أو ميل( ، هناك حاجة إل حجم مساحة الوحدة اإلدارية بأكملها. �ف

ف عىل نظام المعلومات الجغرافية حساب المنطقة التقريبية بناًء عىل حدود أصغر وحدة إدارية. ثم يتم تطبيق هذا الرقم  ف المدرب�ي البيانات متاحة للجمهور ، يمكن للموظف�ي
ي ال تتناسب فيها الكثافة السكانية ألصغر وحدة إدارية مع طبيعة  ي المناطق ال�ت

عىل جميع المهام الموضعية للتخلص من الذخائر المتفجرة داخل هذه المنطقة الجغرافية. �ف
ف التنسيق لالتفاق عىل أفضل وحدة إدارية يتم تطبيقها وسيتم استخدامها. التلوث ، يمكن للمشغل�ي

ي عادًة أن يحسبوا.
ة )عيار أقل من 20 مم( ال ينبعف ي تتكون من أصناف من ذخائر األسلحة الصغ�ي 29 المستفيدون من المهام الموضعية ال�ت
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MAG \ يا. © سيان سوتون ي قرية نكاماري, نيج�ي
ات �ف ي االعىل: شابات صغ�ي

الصورة �ف




