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امللخص 1

يســتهدف البحــث محاولــة تقديــم مفهــوم إلدارة الجــودة وتطبيــق املعاييـــر الدوليــة فــي أنشــطة مكافحــة األلغــام، والتــي 
وتعليــم  الحــروب،  ومخلفــات  األلغــام  انفجــار  حــوادث  ضحايــا  وأســر  املصابيـــن  ومســاعدة  األلغــام،  إزالــة  عمليــات  تشــمل 

مخاطــر األلغــام بهــدف تقليــل اإلصابــات وتحسيـــن جــودة الحيــاة.

وقــد اعتمــدت الدراســة علــى دراســة حالــة مركــز جينيــف الدولــي إلزالــة االلغــام لألغــراض اإلنســانية بسويســرا، وهــو 
مركــز يقــدم املســاعدات التنفيذيــة والعلميــة والفنيــة والعنايــة باألعمــال املتعلقــة باأللغــام وفقــا للمعاييـــر الدوليــة والوثائــق 

الداعمــة للقانــون الدولــي بهــدف رفــع الكفــاءة املهنيــة للقائميـــن علــى تنفيــذ األنشــطة املتعلقــة باأللغــام حــول العالــم.

اعتمــد الباحثــون علــى املنهــج االســتقرائي واملنهــج الوصفــي لجمــع املعلومــات والبيانــات التفصيليــة عــن مركــز جينيــف 
الدولــي، واســتخدم الباحثــون قائمــة اســتبيان بغــرض جمــع البيانــات حســب متغيـــرات الدراســة كمــا تــم اســتخدام معامــل ألفــا 
كرونبــاخ لحســاب معامــل الثبــات، بينمــا تــم اســتخدام معامــل االرتبــاط لتحليــل بيانــات الدراســة باســتخدام عينــة الدراســة 

املكونــة مــن 39 فــرًدا مــن 9 دول.

وقــد توصــل الباحثــون إلــى وجــود تأثيـــر إلدارة الجــودة واملعاييـــر الدوليــة فــي مكافحــة االلغــام فــي كافــة األنشــطة والتــي تشــمل 
عمليــات إزالــة األلغــام ومخلفــات الحــروب وبـــرمج مســاعدة الناجيـــن وأســر ضحايــا األلغــام وبـــرامج تعليــم مخاطــر األلغــام.

وأو�صــى الباحثــون بعــدد مــن التوصيــات أهمهــا ضــرورة تحديــث وتطويـــر نظــم اإلدارة والجــودة وفقــا للمعاييـــر الدوليــة، 
وســن التشــريعات والقوانيـــن التــي تنظــم كافــة األعمــال املتعلقــة باأللغــام طبقــا للمعاييـــر الدوليــة، مــع مراعــاة املراجعــة الدوريــة 
لكل ما يتعلق بعمليات اإلزالة وعمليات مساعدة املصابيـن وأسر الضحايا وتحسيـن أداء بـرامج تعليم مخاطر األلغام طبًقا 

للمعاييـــر الدولية.

الكلمات املفتاحية: إدارة الجودة، جودة املعاييـر الدولية، مكافحة األلغام..

املقدمة
اإلنســانية  املشــكالت  أعقــد  مــن  واحــدة  املســلحة  والنـــزاعات  الحــروب  ومخلفــات  األرضيــة  األلغــام  مشــكلة  تعتبـــر 
واالجتماعيــة واالقتصاديــة واألمنيــة والبيئيــة حــول العالــم، ألنهــا تســببت والزالــت تســبب هــذه االشــكالية فــي الوقــوع مئــات 
 تهديــد املجتمعــات 

ً
اآلالف مــن القتلــى واملصابيـــن مــن املدنييـــن الضعفــاء مــن األطفــال والنســاء وكبــار الســن دون توقــف، فضــال

وعدم االستقرار والتوتـر الدائم في عمليات التنقل والعمل والتمكيـن من األنشطة الطبيعية للفرد واملجتمع، كما أن وجود 
هــذه املخلفــات الخطــرة يعمــل علــى تعطيــل مشــروعات تنميــة املــوارد الطبيعيــة وتحسيـــن املرافــق العامــة والبنيــة التحتيــة 
والذخائــر  األلغــام  مــن  وامللوثــة  املتضــررة  املناطــق  فــي  واالجتماعيــة  والصحيــة  االقتصاديــة  املجــاالت  فــي  االســتثمار  وزيــادة 

ومخلفــات الحــروب، عــالوة علــى مــا تشــكله هــذه القضيــة مــن أبعــاد أمنيــة وقانونيــة وبيئيــة )ماســلن،2007(.
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يســتهدف البحــث محاولــة تقديــم مفهــوم إلدارة الجــودة وتطبيــق املعاييـــر الدوليــة فــي أنشــطة مكافحــة االلغــام، والتــي تشــمل 
عمليــات إزالــة األلغــام، ومســاعدة املصابيـــن واســر الضحايــا مــن حــوادث انفجــار األلغــام ومخلفــات الحــروب، وتعليــم مخاطــر األلغــام 
بهــدف تقليــل اإلصابــات وتحسيـــن جــودة الحيــاة. وقــد اعتمــدت الدراســة علــى دراســة حالــة حــول مركــز جينيــف الدولــي إلزالــة االلغــام 
لألغــراض اإلنســانية بسويســرا، وهــو مركــز يقــدم املســاعدات التنفيذيــة والعلميــة والفنيــة والعنايــة باألعمــال املتعلقــة باأللغــام وفقــا 
للمعاييـر الدولية والوثائق الداعمة للقانون الدولي بهدف رفع الكفاءة املهنية للقائميـن على تنفيذ األنشطة املتعلقة باأللغام حول 
العالــم. وقــد توصــل الباحثــون إلــى وجــود تأثيـــر إلدارة الجــودة واملعاييـــر الدوليــة فــي مكافحــة االلغــام فــي كافــة األنشــطة والتــي تشــمل 
عمليــات ازالــة االلغــام ومخلفــات الحــروب وبـــرمج مســاعدة الناجيـــن وأســر ضحايــا االلغــام وبـــرامج تعليــم مخاطــر االلغــام. وأو�صــي 
الباحثــون بعــدد مــن التوصيــات أهمهــا ضــرورة تحديــث وتطويـــر نظــم اإلدارة والجــودة وفقــا للمعاييـــر الدوليــة، وســن التشــريعات 
والقوانيـــن التــي تنظــم كافــة األعمــال املتعلقــة باأللغــام طبقــا للمعاييـــر الدوليــة مــع مراعــاة املراجعــة الدوريــة لــكل مــا  يتعلــق بعمليــات 

االزالــة وعمليــات مســاعدة املصابيـــن واســر الضحايــا وتحسيـــن أداء بـــرامج تعليــم مخاطــر االلغــام طبقــا للمعاييـــر الدوليــة.
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لذلك أدى ارتفاع معدل تنافس في صناعة الذخائر واأللغام والقنابل إلى التنوع واإلبداع والتطور والتقدم التكنولوجي 
توضــع عمــًدا إليقــاع إصابــات  »أجهــزة متفجــرة  عــن  عبــارة  وهــي  الخداعيــة  والشــرك  األلغــام  واســتخدام  فــي صناعــة  الهائــل 
وضحايــا بمجــرد تحريــك �صــيء« واملفرقعــات والذخائــر إلــي زيــادة وارتفــاع معــدل التوتـــر والقلــق والخطــر واملخاطــر واألخطــار 
علــى اإلنســان والبيئــة، حيــث تــم تطــور زراعــة األلغــام األرضيــة التــي تـــزرع باليــد وظهــرت طائفــة جديــدة مــن األلغــام يمكــن زراعتهــا 
عــن طريــق إلقاءهــا بواســطة الطائــرات أو املدافــع أو املظــالت، والذخائــر والقنابــل العنقوديــة وغيـــرها مــن العبــوات الناســفة 
حديثــة الصنــع. وبــكل أســف الزالــت األلغــام والذخائــر والقنابــل العنقوديــة تـــزداد خطــورة مــع اســتمرار النـــزاع املســلح ســواء 
بيـــن متمرديـــن وأنظمــة داخــل الدولــة، أو بيـــن تحالــف دولــي ونظــام ضــد املتمرديـــن والتــي ســوف ينتــج عنهــا دمــار وخــراب وتهجيـــر 
 عــن انتهــاكات لحقــوق اإلنســان مــع تدهــور البنيــة التحتيــة والبيئــة، والتــي تحتــاج إلــى مزيــد مــن الجهــود فــي عمليــات 

ً
ولجــوء فضــال

إعــادة اإلعمــار، وتأتــي عمليــات إزالــة األلغــام فــي مقدمــة الخطــوات نحــو عمليــات اإلعمــار، فنجــد أن عمليــة مكافحــة األلغــام 
والتي تشــمل أنشــطة عديدة منها عمليات اإلزالة والتطهيـــر للمخلفات الخطرة، والتي تســتلزم توفيـــر مزيد من األموال والوقت 
إلعــادة اإلعمــار والتنميــة واالســتثمار وتحسيـــن جــودة الحيــاة، حيــث تعتبـــر عمليــات اإلزالــة املكلفــة جــًدا ومــن ثــم عمليــات البنــاء 
 عــن جمــع شــتات العائــالت واملهجريـــن مــن أثـــر 

ً
ومســاعدة املصابيـــن وأســر الضحايــا وأنشــطة التوعيــة بمخاطــر األلغــام، فضــال

 عــن معانــاة املدنييـــن اثنــاء وبعــد انتهــاء النـــزاع املســلح، والتــي تظــل مســتمرة لعقــود )ماسلبيـــرج، 2014(.
ً
الحــروب، فضــال

وعلــى الرغــم أن األعمــال املتعلقــة باأللغــام هــي مجموعــة أنشــطة معقــدة وصعبــة ومحبطــة، إال أنهــا أيًضــا مثيـــرة ومجزيــة 
وقــادرة علــى إحــداث تغييـــر محتمــل فــي حيــاة األشــخاص الذيـــن يعيشــون فــي بلــدان متضــررة، مــا جعــل العديــد مــن املنظمــات 
الشــركات  مــع  بالتعــاون  املحلــي واإلقليمــي والدولــي  املســتوى  باأللغــام علــى  املتعلقــة  فــي مجــال األعمــال  تعمــل  التــي  الدوليــة 
التجاريــة والجهــات املانحــة الدوليــة، فــي إحــداث تطويـــر فــي اإلجــراءات االداريــة، بهــدف تأميـــن العامليـــن وحمايتهــم مــن املخاطــر 
للمتغيـــرات  وفقــا  وتتبــدل  الوقــت  مــع  تتطــور  باأللغــام  املتعلقــة  األعمــال  أن  تبيـــن  املختلفــة، حيــث  التنفيــذ  خــالل مراحــل 
والظــروف املحليــة حســب الخبـــرة املكتســبة والسياســات والعمليــات والتقنيــات املجربــة واملختبـــرة واملقبولــة واملنبــوذة، مــع 
الوضــع فــي االعتبــار أهميــة القوانيـــن والتشــريعات واملعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة التــي تعمــل علــى الحــد مــن املشــكلة، وهــي 
خطــوة تعزيـــزية تعمــل علــى إلــزام الــدول فــي تنفيــذ إجــراءات األعمــال املتعلقــة باأللغــام مــع ضــرورة وضــع معاييـــر ومقاييــس 
 فــي الســنوات األخيـــر )باتـــرسون، 2014(، 

ً
دوليــة تضمــن جــودة إدارة تنفيــذ اإلجــراءات وفقــا للتطــورات الســريعة واملالحــظ

)دليــل األعمــال املتعلقــة باأللغــام مركــز جنيــف الدولــي، 2013(.

لذلك كان من الضرورة االهتمام بوضع معاييـر تعمل على ضمان حماية اإلنسان والبيئة خالل تنفيذ أنشطة األعمال 
املتعلقة باأللغام لحماية العامليـن واألدوات املستخدمة في عمليات تنفيذ أنشطة األعمال املتعلقة باأللغام بشكل كامل.

اإلطار النظري للدراسة
يستعرض الباحثون اإلطار النظري للبحث من خالل النقاط التالية:

 - مصطلحات البحث
ً

أول

مفاهيم ومصطلحات متعلقة باألعمال املتعلقة باأللغام  -

األعمال املتعلقة باأللغام - 

وفقــا لتعريــف األمــم املتحــدة والــوارد فــي املعاييـــر الدوليــة لألعمــال املتعلقــة باأللغــام، فــإن األعمــال املتعلقــة باأللغــام 
تشيـــر إلــى "األنشــطة التــي تهــدف إلــى تقليــل االنعكاســات االجتماعيــة، االقتصاديــة والبيئــة الناجمــة عــن األلغــام والقذائــف 
غيـــر املنفجــرة، وينــص املعيــار املذكــور علــى أن األعمــال املتعلقــة باأللغــام ال تقتصــر علــي عمليــات التطهيـــر فحســب، بــل 
األعمــال  مــن  والهــدف  األرضيــة،  باأللغــام  التلــوث  جــراء  مــن  تضررهــم  وكيفيــة  واملجتمــع  وممتلكاتهــم  النــاس  أيًضــا  تشــمل 
املتعلقــة باأللغــام، هــو الحــد مــن مخاطــر األلغــام األرضيــة إلــي املســتوى الــذي يمكــن النــاس مــن العيــش بأمــان، حيــث يمكــن 
للنمــو االقتصــادي واالجتماعــي والصحــي أن يحــدث دون قيــود مــن جــراء التلــوث باأللغــام األرضيــة، وحيــث يمكــن االســتجابة 
الحتياجــات الضحايــا وتحسيـــن املســتوى املعي�صــي ألســرهم، وفقــا للتعريــف إدارة األعمــال املتعلقــة باأللغــام )دليــل األعمــال 

املتعلقــة باأللغــام، مركــز جنيــف الدولــي، 2014(.
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مركز األعمال املتعلقة باأللغام- 

مركــز تنســيق األعمــال املتعلقــة باأللغــام أو مكافحــة األلغــام، وهــي منظمــة أو مؤسســة وهيــكل إداري يقــوم بــدور املكتــب 
التشــغيلي للســلطة الوطنيــة لألعمــال املتعلقــة باأللغــام كبـــرنامج وطنــي تابــع للســلطة الوطنيــة ويقــوم بــإدارة شــئون األنشــطة 
املتعلقــة بالعمــل املضــاد لأللغــام وفقــا الحتياجــات ومتطلبــات املجتمعــات امللوثــة والتنســيق بيـــن مخططــات املحليــة وأنشــطة 
األعمــال  )دليــل  باأللغــام  املتعلقــة  األعمــال  فــي مجــال  املحلييـــن  والعامليـــن  الحكوميــة  غيـــر  واملنظمــات  الخارجيــة  الــوكاالت 

املتعلقــة باأللغــام، مركــز جنيــف الدولــي، 2014(، ) منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة، 2013(.

 -UNMAS دائرة األمم املتحدة لخدمة األعمال املتعلقة باأللغام

دائــر األمــم املتحــدة لألعمــال املتعلقــة باأللغــام هــي مكتــب داخــل األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة مســئولة أمــام املجتمــع 
الدولــي عــن تطويـــر وحفــظ املعاييـــر القياســية الدوليــة لألعمــال املتعلقــة باأللغــام )دليــل األعمــال املتعلقــة باأللغــام، مركــز 

جنيــف الدولــي، 2014(.

 - GICHD مركز جنيف الدولي إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية

الناتجــة عــن األلغــام  بهــدف حمايــة اإلنســانية، والحــد مــن اآلثــار  فــي مجــال األعمــال املتعلقــة باأللغــام  يعمــل املركــز 
األرضيــة وغيـــرها مــن املتفجــرات مــن مخلفــات الحــروب. يقــوم املركــز بالتعــاون والشــراكة مــع الحكومــات والــدول واملنظمــات 
الدوليــة واإلقليميــة واملحليــة وتقديــم املســاعدات التنفيذيــة وخلــق نشــر املعرفــة وتحسيـــن إدارة الجــودة واملعاييـــر والوثائــق 
الداعمــة للقانــون الدولــي بهــدف رفــع األداء والكفــاءة املهنيــة لألعمــال املتعلقــة باأللغــام )دليــل األعمــال املتعلقــة باأللغــام، 

مركــز جنيــف الدولــي، 2014(.

مفاهيم متعلقة بإدارة الجودة واملعاييـر الدولية في األعمال املتعلقة باأللغام  -

 -Quality Management إدارة الجودة

ُيعــد مفهــوم إدارة الجــودة مــن املفاهيــم اإلداريــة الحديثــة الــذي تقــوم فلســفته علــى مجموعــة مــن األفــكار واملبــادئ 
 لحداثــة هــذا املفهــوم نجــد لــه العديــد مــن التعريفــات 

ً
ويمكــن ألي إدارة أن تتبناهــا مــن أجــل تحقيــق أفضــل أداء ممكــن، ونظــرا

بســبب عــدم االتفــاق علــى تعريــف محــدد، وهــذا يدفعنــا للتطــرق إلــى مجموعــة منهــا وكاآلتــي: 

يعــرف املعهــد الفيدرالــي للجــودة علــى أنهــا إدارة الجــودة الشــاملة وهــو منهــج تنظيمــي شــامل يهــدف إلــى تحقيــق حاجــات 
وتوقعــات املســتفيد، حيــث يتضمــن اســتخدام األســاليب الكميــة مــن قبــل كل املديـريـــن واملوظفيـــن لغــرض إجــراء التحسيـــن 
املســتمر فــي العمليــات والخدمــات فــي املنظمــة، وهــي أيًضــا عبــارة عــن أنشــطة منســقة لتوجيــه منظمــة معينــة ومراقبتهــا فيمــا 

يتعلــق بالجــودة )دليــل الجــودة فــي األعمــال املتعلقــة باأللغــام، 2007(.

 - Quality Assurance (QA) ضمان الجودة

هــو جــزء مــن إدارة الجــودة التــي تـــرتكز علــى توفيـــر الثقــة والتأكيــد باســتيفاء مســتلزمات النوعيــة والهــدف مــن ضمــان 
تحقيــق  مــن  ســتتمكن  وأنهــا  األنشــطة  تنفيــذ  اثنــاء  مناســبة  واإلجــراءات  اإلدارة  ممارســات  أن  علــى  التأكيــد  هــو  الجــودة 
املســتلزمات املنصــوص عليهــا بأســلوب آمــن وفعــال وذو كفــاءة عاليــة )دليــل الجــودة فــي األعمــال املتعلقــة باأللغــام، 2007(.

 -Quality Control (QC) اقبة الجودة مر

وهــي العمليــات التــي بموجبهــا يتــم التأكــد علــى ان النشــاط املتعاقــد عليــة يجــري وفقــا للعقــد يــؤدي النتائــج املرجــوة منــه، 
وفــي حــال اإلزالــة توافــق الجهــات املختصــة بعمليــات اإلزالــة علــى األرض املطهــرة مــن قبــل املقــاول أو منظمــة األعمــال املتعلقــة 
باأللغام ويهدف تفتيش األرض التي تم تطهيـــرها إلى توفيـــر الثقة التي لبتها متطلبات التطهيـــر وهذا يشــكل جزًءا أساســًيا من 

عمليــة التطهيـــر الشــاملة )دليــل الجــودة فــي األعمــال املتعلقــة باأللغــام، مركــز جنيــف الدولــي، 2007(

 - International Mine Action Standards (IMAS) املعاييـر الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام

هــي الوثائــق التــي تضعهــا االمــم املتحــدة بالنيابــة عــن املجتمــع الدولــي وتـــرمى إلــى تحسيـــن الســالمة والكفــاءة فــي مجــال 
فــي بعــض الحــاالت،  األعمــال املتعلقــة باأللغــام بتوفيـــر االرشــادات ووضــع املبــادئ وتحديــد املتطلبــات واملواصفــات الدوليــة 
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وتوفــر هــذه املعاييـــر إطــار مرجعيــا يشــجع الجهــات الراعيــة وبـــرامج األعمــال املتعلقــة باأللغــام ومديـــريها علــى تحقيــق املســتويات 
املتفق عليها من الفاعلية والســالمة والبـــرهنة عليها ، كما توفر هذه املعاييـــر لغة مشتـــركه وتو�صى باســتعمال اشــكاال وقواعد 
معينــه ملعالجــه املعطيــات بمــا يمكــن مــن التبــادل الحــر للهــام منهــا، ويفيــد هــذا النــوع مــن التبــادل للمعلومــات بـــرامج ومشــروعات 

أخــرى ويســاعد علــى تعبئــه املــوارد وتجديــد اولويتهــا وادارتهــا )دليــل األعمــال املتعلقــة باأللغــام، مركــز جنيــف الدولــي، 2014(.

 -International Organization for Standerdization (ISO( املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس

وهــو اتحــاد عالمــي لألجهــزة الوطنيــة قوامهــا أكثـــر مــن 130 بلــًدا وتتمخــض أعمالهــا عــن اتفاقيــات دوليــه تنشــر بوصفهــا 
معاييـــر املنظمــة الدوليــة لتوحيــد املقاييــس وتوجيهاتهــا وهــي منظمــة غيـــر حكوميــة واملعاييـــر التــي تضعهــا هــي معاييـــر طوعيــه 
ــر مــن البلــدان كجــزء مــن إطــاره  إال إن البعــض منهــا )واملتعلقــة أساًســا بالصحــة والســالمة والجوانــب البيئيــة( قــد تبنتهــا كثيـ
التنظيمــي، وتعالــج املنظمــة الدوليــة لتوحيــد املقاييــس سلســله األنشــطة كاملــة وكثيـــًرا مــن املهــام والعمليــات التــي تســاهم فــي 
اضفــاء مســتواها علــى األعمــال املتعلقــة باأللغــام وتـــرد قائمــه بمعاييـــر وتوجيهــات املنظمــة الدوليــة لتوحيــد املقاييــس فــي البيــان 
املفهــرس للمنظمــة، حيــث يتــم تطويـــر املعاييـــر لألعمــال املنقحــة لألعمــال املتعلقــة باأللغــام حتــى تكــون متطابقــة مــع معاييـــر 
املنظمــة الدوليــة لتوحيــد املقاييــس وتوجيهاتهــا وتوفــر عمليــه اعتمــاد صيغــه هــذه املنظمــة )دليــل األعمــال املتعلقــة باأللغــام، 

مركــز جنيــف الدولــي، 2014(.

 -Committee European Normalization (CNE( اللجنة الوربية لتوحيد املقاييس

إن مهمــة اللجنــة األوروبيــة لتوحيــد املقاييــس هــي تعزيـــز االنســجام التقنــي الطوعــي فــي أوروبــا باالشتـــراك مــع الهيئــات 
العامليــة وشــريكاتها األوروبيــة، حيــث تشــكل املعاييـــر األوروبيــة، والتــي يشــار إليهــا بأنهــا املعاييـــر األوروبيــة لتوحيــد املقاييــس 

مجموعــة مكفولــة االســتمرارية لصالــح املستخدميـــن )دليــل األعمــال املتعلقــة باأللغــام، مركــز جنيــف الدولــي، 2014(.

ثانًيا - تطويـر املعاييـر الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام

لقــد غــدت تجــارب العمــل فــي كوســوفو وشــمال العــراق إلــى جانــب الــدروس املســتفادة مــن البـــرامج األكثـــر نضًجــا، مثــل 
1997، وقــد  أفغانســتان وكمبوديــا وموزمبيــق، النســخة األولــى مــن املعاييـــر الدوليــة لعمليــات إزالــة األلغــام اإلنســانية عــام 
 بهــا منــذ نشــر املعاييـــر الدوليــة 

ً
عكســت هــذه املعاييـــر تغييـــرات فــي اإلجــراءات العمليــة واملمارســات واملقاييــس التــي كان معمــوال

لعمليات إزالة األلغام اإلنســانية عام 1997، وقد توســعت هذه املعاييـــر لتشــمل مكونات أخرى من األعمال املتعلقة باأللغام 
خصوصا تعليم مخاطر األلغام ومساعدة الضحايا. ولألمم املتحدة مسئولية عامة في تعزيـز وتشجيع اإلدارة الفعالة لبـرنامج 
األعمــال املتعلقــة باأللغــام، بمــا فــي ذلــك تطويـــر املعاييـــر وصيانتهــا. وتعتبـــر خدمــة األمــم املتحــدة لألعمــال املتعلقــة باأللغــام 
مكتبــا فــي إطــار األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة وهــو املســئول عــن تطويـــر وصيانــة هــذه املعاييـــر والتــي يقــوم بصياغــة معظمهــا 
مركــز جنيــف الدولــي إلزالــة األلغــام لألغــراض اإلنســانية نيابــة عنهــا وتقــود أعمــال إعــداد املعاييـــر واســتعراضها ومراجعتهــا لجــان 

.www.mineactionstandards.org ــر الحكوميــة فنيــة بدعــم مــن املنظمــات الدوليــة واملنظمــات الحكوميــة واملنظمــات غيـ

تطــور  تعكــس  األقــل حتــى  علــى  ثــالث ســنوات  كل  باأللغــام  املتعلقــة  لألعمــال  الدوليــة  املعاييـــر  املقــرر مراجعــة  ومــن 
األعمــال املتعلقــة باأللغــام وممارســتها، وإدخــال التعديــالت التــي تطــرأ علــى اللوائــح الدوليــة ومتطلباتهــا. وكنتيجــة لذلــك، تــم 
إصــدار طبعــة جديــدة فــي ينايـــر 2003 )النســخة الثانيــة( مــن املعاييـــر الدوليــة لألعمــال املتعلقــة باأللغــام، وقــد تبــع ذلــك إعــداد 

ــر األخــرى، بمــا فــي ذلــك املعاييـــر الدوليــة لتعليــم مخاطــر األلغــام. وتبنــي عــدد مــن املعاييـ

(Guide Mine Action, Geneva International Center, Chapter Two: 31(.ا - األعمال املتعلقة باأللغام والتنمية
ً
ثالث

االجتماعيــة  القضايــا  فــي  النظــر  بمســئولية  املتحــدة  األمــم  منظومــة  ضمــن  اإلنمائــي  املتحــدة  األمــم  بـــرنامج  اضطلــع 
واالقتصاديــة وبنــاء القــدرات فــي مجــال األعمــال املتعلقــة باأللغــام وذلــك فــي إطــار وثيقــة سياســات األمــم املتحــدة لعــام 1998 
وقد ألفت دراسة قامت بإعدادها مؤسسة أميـــركا لقدامى املحاربيـــن في فيتنام بنظرة أولية دقيقة علي آثار األلغام األرضية 
علــي املستوييـــن االجتماعــي واالقتصــادي، غيـــر إنــه كان مــن الضــروري البحــث فــي تأثيـــر األعمــال املتعلقــة باأللغــام وانعكاســاتها 
وبالتالــي، فقــد قــرر بـــرنامج األمــم املتحــدة اإلنمائــي تكليــف مركــز جنيــف الدولــي إلزالــة األلغــام لألغــراض اإلنســانية بإعــداد 
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دراســة عــن انعكاســات األعمــال املتعلقــة باأللغــام االقتصاديــة واالجتماعيــة. وأفــادت الدراســة التــي نشــرها مركــز جنيــف 
 عــام 2001 واســتندت إلــى تـــرتيب األولويــات فــي مجــال األعمــال املتعلقــة باأللغــام، وصاغــت تحاليــل متوقعــة 

ً
واألمــم املتحــدة معــا

فــي التكلفــة والعائــد إلزالــة الذخائــر غيـــر املتفجــرة فــي الوس وإزالــة األلغــام فــي موزمبيــق، وفوجــئ الكثيـــرون حيـــن ظهــرت بــأن 
املراقبــة املســتمرة للتكاليــف قــد تجعــل مــن عمليــة إزالــة الذخائــر غيـــر املتفجــرة فــي الوس أمــًرا يمكــن تبـريـــره اعتمــاًدا علــى 

األســس االقتصاديــة وحدهــا.

وقــد أكــد املانحــون لعــدة ســنوات علــى أهميــة ربــط األعمــال املتعلقــة باأللغــام باألنشــطة اإلنمائيــة علــى نطــاق واســع. 
ويبقــى ذلــك كتحــد كبيـــر الســتكمال العمــل، وُيعــد تـــركز األعمــال املتعلقــة باأللغــام علــى دعــم االستـــراتيجية الوطنيــة للتنميــة 
والتخطيــط والعمــل مــع العناصــر الفاعلــة األخــرى فــي مجــال التنميــة عــن كثــب جــزًءا ال يتجــزأ مــن هــذه العمليــة وباملثــل ُيعــد 
فــي األعمــال املتعلقــة  تعزيـــز تنميــة القــدرات املحليــة إلدارة األعمــال املتعلقــة باأللغــام أيًضــا أمــًرا مركزًيــا لقابليــة االســتمرار 

باأللغــام.

(www.the-monitor.org,landmine-Monitor-2019-Report) 2019 رابًعا - تقريـر مرصد األلغام األرضية عام

أدي النجــاح املذهــل لحملــة حظــر األلغــام األرضيــة إلــى إتبــاع نهــج جديــد تماًمــا يســمى نـــزع الســالح اإلنســاني، والــذي 
قــادة املجتمــع املدنــي وأدى إلــى نشــر ثقافــة الحــد مــن اســتخدام األلغــام األرضيــة كمــا نتــج عنــة أربــع معاهــدات دوليــة وجائزتــي 
نوبــل للســالم، ويواصــل مرصــد األلغــام األرضيــة مــن خــالل تقريـــر 2019 وهــو اســتعراض لعشريـــن عاًمــا والنســخة الســنوية 
الحاديــة والعشريـــن ، رصــد التقــدم الــذي ال يمكــن إيقافــه نحــو عــام خالــي مــن األلغــام، وتظــل وصمــة عــار ضــد األلغــام األرضيــة 
قويــة، وعلــى الرغــم مــن عــدم انضمــام أي دولــة خــالل الفتـــرة املشــمولة بالتقريـــر خــالل عــام 2019 ، إال أنــه يوجــد 164 دولــة 
ملتـــزمة وملزمــة بأحــكام املعاهــدة وتنفيذهــا علــى نحــو ملــزم كمــا تلتـــزم معظــم الــدول 33 التــي ال تـــزال خــارج املعاهــدة بأحكامهــا 
الرئيســة ويســتخدم عــدد قليــل فقــط مــن الجماعــات املســلحة مــن غيـــر الــدول الســالح املحظــور، وغالًبــا مــا يكــون فــي شــكل 
ألغام مرتجلة، وقد أسفرت هذا مرة أخرى عن ارتفاع عدد اإلصابات في عام 2018 حيث كان معظم الضحايا من املدنييـن 
وكان مــن نصفهــم أطفــال، ومــع اســتمرار البلــدان فــي العمــل علــى تطهيـــر األرا�صــي امللوثــة باأللغــام يعــرف املرصــد الكثيـــر الــذي 
ال يـــزال يتعيـــن القيــام بهــا، بمــا فــي ذلــك دعــم احتياجــات الناجيـــن مــن األلغــام ومجتمعهــم، وتســاهم البلــدان داخــل االتفاقيــة 
وخارجهــا علــى حــد ســواء بمواردهــا كبيـــرة مــن أجــل إزالــة األلغــام وغيـــرها مــن األنشــطة املتعلقــة باأللغــام، مؤكــدة علــى األثـــر 

الــذي ال يـــزال لهــذه املعاهــدة اإلنســانية األولــي لنـــزع الســالح بعــد أكثـــر مــن عقديـــن مــن الزمــن.

(www.the-monitor.org,landmine-Monitor-2019-Report, P.18( خامًسا - مناطق التلوث وعمليات التطهيـر

هنــاك تســعة وخمســون دولــة ومناطــق أخــري ملوثــون باأللغــام املضــادة لألفــراد حتــى أكتوبـــر 2019، ولــم يحــدث أي 
تغييـــر منــذ عــام 2018 ويشــمل ذلــك 33 دولــة طرفــا فــي معاهــدة حظــر األلغــام، و22 دولــة غيـــر طــرف فــي االتفاقيــة وأربعــة 
مناطــق أخــرى لــم تســتكمل أي دولــة طــرف التطهيـــر فــي عــام 2018 أعلنــت ســت دول أطــراف بالفعــل اســتكمال املــادة 5، 
أو أعلنــت عــدم وجــود أي تلــوث تحــت واليتهــا أو ســيطرتها، أو لديهــا حالًيــا أو يشــتبه فــي أن لديهــا تلــوث منطبــق، وقــد أنهــت 
الجزائــر وبورونــدي تلــوث املتبقــي ودمــروا األلغــام التــي عثـــروا عليهــا خــالل العــام، وبالتالــي فهمــا ممتثلتــان ملعاهــدة حظــر األلغــام 
ويشــتبه فــي وجــود تلــوث بــكل مــن جيبوتــي والكويــت ومولدوفيــا وناميبيــا، ولكــن لــم تصــدر عنهــم تصريحــات رســمية فــي عــام 
2018، تــم ابــالغ عــن اســتخدام جديــد لأللغــام املضــادة لألفــراد بالــدول األطــراف أفغانســتان ونيجيـــريا واليمــن ويعتقــد أن 
التلــوث الهائــل لأللغــام االرضيــة املضــادة لألفــراد الــذي حددتــه الحملــة الدوليــة لحظــر األلغــام وتحالــف الذخائــر العنقوديــة 
علــى إنهــا أكثـــر مــن 100 كيلومتـــر مربــع موجــودة فــي الــدول األطــراف أفغانســتان وأجــوال والبوســنة والهرســك وكمبوديــا وتشــاد 
وكرواتيــا والعــراق وتايالنــد وتـــركيا واليمــن، ويعتقــد أن دولــة واحــدة غيـــر طــرف هــي أذربيجــان ومنطقــة أخــرى هــي الصحــراء 
140 كيلومتـــر مربــع علــى األقــل مــن األلغــام األرضيــة فــي عــام  الغربيــة لديهمــا تلــوث واســع النطــاق، تــم االبــالغ عــن تطهيـــر 
2018، وهــو انخفــاض عــن املســاحة التــي تــم تطهيـــرها والتــي بلغــت 195 كيلومتـــر مربــع فــي عــام 2017 و2018، يقــدر تطهيـــر 
األلغــام األرضيــة فــي الــدول األطــراف بحوالــي 800 كيلومتـــر علــى مــدار الســنوات الخمــس املاضيــة 6612014 لغًمــا علــى األقــل 
وتدميـــر حوالــي 491 فــي عــام 2018 تحقــق أكبـــر تطهيـــر إجمالــي للمناطــق امللغومــة فــي كرواتيــا، وتليهــا كمبوديــا وأفغانســتان 
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واللذيـــن شــكلوا مًعــا أكثـــر مــن 80% مــن عمليــات التطهيـــر املســجلة، وعلــى مــدار الخمــس ســنوات املاضيــة قامــت أفغانســتان 
وكمبوديا والعراق بتطهيـر أكثـر من 83% من إجمالي األرا�صي التي قامت بتطهيـرها الدول األطراف مجمعة، وفي عام 2018 
اســتمرت أفغانســتان والعــراق واليمــن فــي إزالــة األلغــام رغــم النـــزاع املســتمر أو انعــدام األمــن، وفــي الســنوات الخمــس املاضيــة 
ــر فــي  اســتخدمت الــدول األطــراف مســًحا تقنًيــا وغيـــر تقنًيــا إلطــالق مســاحات كبيـــرة مــن األرا�صــي ممــا أدى إلــى انخفــاض كبيـ

تقديـــرها للتلــوث املتبقــي، وأطلقــت كل مــن أنجــوال وكرواتيــا مــا يصــل إلــى 90% مــن األرا�صــي املشــتبه فيهــا ســابًقا.

املناطــق  أيًضــا املســح بفاعليــة إلطــالق  الســودان وسيـــريالنكا وتايالنــد وزيمبابــوي  كمــا اســتخدمت كمبوديــا وجنــوب 
الخطــرة املشــتبه فيهــا منــذ دخــول معاهــدة حظــر األلغــام حيـــز التنفيــذ عــام 1999، أكملــت 31 دولــة مــن الــدول األطــراف 
ودولــة واحــدة غيـــر طــرف ومنطقــة أخــرى جميــع املناطــق امللغومــة فــي أراضيهــا 2018، وأعلنــت 6 دول أطــراف أنهــا خاليــة مــن 
األلغــام، وهــي الجزائــر علــى مــدار الســنوات الخمــس املاضيــة 2014 و2017، وبورونــدي 2014، وموريتانيــا فــي 2017، والجبــل 
األســود 2014، واملوزمبيــق 2017، واألردن 2018. ولــم تعلــن أي دولــة خلوهــا مــن األلغــام خــالل 2018 حتــى اكتوبـــر 2019، 
وهنــاك 27 دولــة طرفــا لديهــا مواعيــد نهائيــة للوفــاء بالتـــزاماتها بموجــب مــادة 5 قبــل وليــس بعــد عــام 2025، وهنــاك 4 دول 
أطــراف مواعيدهــا النهائيــة بعــد عــام 2025، وهــي كرواتيــا 2026، والعــراق 2028، وفلسطيـــن 2028، وسيـــريالنكا فــي 2028. 
وقــد طلبــت كال مــن اليمــن االنتهــاء فــي 2023، والبوســنة والهرســك فــي 2021، تمديــدات مؤقتــة. ومــن املتوقــع أن يقــدم كالهمــا 
طلبــات تمديــد إضافيــة فــي مــارس 2022، كمــا طلبــت 6 دول تمديــد التـــزاماتها بموجــب املــادة 5 فــي عــام 2019 وهــي األرجنتيـــن 
وكمبوديا وتشــاد وأثيوبيا وطاجيكســتان واليمن وإريتيـــريا لديها موعد نهائي للوفاء بالتـــزاماتها بموجب املادة 5 قبل األول من 
فبـرايـــر 2020، لكنهــا لــم تقــدم بعــد طلــب التمديــد، ولــم تقــدم تقريـــر الشــفافية بموجــب املــادة 7 منــذ 2014. ومــن املرجــح أن 

تفــي زيمبابــوي وسيـــريالنكا والكونغــو وبيـــرو وصربيــا وطاجكســتان واململكــة املتحــدة بالتطهيـــر قبــل 2025.

سادًسا - تقريـر الحملة الدولية لحظر اللغام الرضية لعام 2020

أكــدت الحملــة الدوليــة لحظــر األلغــام األرضيــة، أن التحديــات املتبقيــة أمــام الــدول التــي تســعى جماعًيــا فــي الوقــت 
الحالــي إلحــراز تقــدم نحــو عالــم خــال مــن األلغــام فــي ظــل جائحــة كورونــا، التـــزال تشــمل االرتفــاع املســتمر فــي عــدد الضحايــا 
املدنييـــن، واالســتخدام الجديــد لأللغــام األرضيــة املرتجلــة مــن قبــل الجماعــات املســلحة غيـــر الحكوميــة، إلــى جانــب انخفــاض 
املســاعدة العاملية ملكافحة األلغام، وذكرت الحملة في تقريـــرها لعام 2020 والذي صدر يوم الخميس 20 نوفمبـــر في جنيف 
80٪ مــن العالــم،  23 ســنة مــن تبنيهــا، وهــو مــا يمثــل أكثـــر مــن  164 دولــة ملتـــزمة بمعاهــدة حظــر األلغــام وذلــك بعــد  أن 
مــع بقــاء معظــم البلــدان البالــغ عددهــا 33 دولــة فــي الخــارج، تعمــل فــي حالــة امتثــال فعلــي، ولفــت التقريـــر إلــى أنــه تــم رصــد 
دولــة واحــدة فقــط )ميانمــار( وهــي ليســت طرفــا فــي معاهــدة األلغــام األرضيــة املضــادة لألفــراد خــالل فتـــرة تقريـــر املرصــد مــن 
منتصــف 2019 حتــى أكتوبـــر 2020، وأشــار تقريـــر مرصــد األلغــام األرضيــة التابــع للحملــة الدوليــة إلــى أنــه خــالل تلــك الفتـــرة 
وجــد أن الجماعــات املســلحة مــن غيـــر الــدول اســتخدمت األلغــام املضــادة لألفــراد فــي ســتة بلــدان علــى األقــل، هــي أفغانســتان 
وكولومبيــا والهنــد وليبيــا وميانمــار وباكســتان، وأضــاف التقريـــر أن التدميـــر الهائــل ملخــزون األلغــام املضــادة لألفــراد اليـــزال 
يمثــل أحــد النجاحــات العظيمــة التفاقيــة حظــر األلغــام، الفتــا إلــى أنــه حتــى اآلن دمــرت الــدول األطــراف أكثـــر مــن 55 مليــون 

لغــم مضــاد لألفــراد فــي مخزونهــا؛ بمــا فــي ذلــك أكثـــر مــن 296 ألفــا لغــم مضــاد لألفــراد دمــرت فــي عــام 2019.

سابًعا - محددات خطر األلغام واملتفجرات ومخلفات الحروب على اإلنسان والبيئة

(www.the-monitor.org,landmine-Monitor-2019-Report, P.20(

العامــة  -  الصحــة  علــى  يؤثـــر  ممــا  والنســاء  األطفــال  وخاصــة  املدنييـــن،  بيـــن  والوفيــات  اإلصابــات  معــدل  ارتفــاع 
التكلفــة. مرتفعــة  واالجتماعيــة  الصحــة  الخدمــات  تقديــم  اســتمرار  مــع  للمجتمعــات 

التأثيـــر علــى قــدرة نظــام الرعايــة الصحيــة والبنيــة التحتيــة للــدول املتضــررة علــى تلبيــة االحتياجــات الناجيـــن وأســر  - 
الضحايــا فــي الرعايــة الصحــة الطارئــة واملســتمرة وتلبيــة االســعافات األوليــة.

تعطــل املرافــق العامــة والخدمــات الصحــة واالجتماعيــة ومرافــق الطرائــق واملواصــالت للمجتمعــات الســكنية أثنــاء  - 
وبعــد الحــروب



املجلة العربية لإلدارة )تحت النشر(، مج 44، ع 3 - سبتمبر )أيلول( 2024

41

تعطــل التنميــة واالســتثمار فــي املناطــق امللوثــة مــع انتشــار الحــروب فــي املناطــق الزراعيــة والرعويــة، ومــن ثــم تعطــل  - 
التنميــة الصناعيــة واملجــاالت االقتصاديــة بشــكل كامــل مــع زيــادة التمــدد األفقــي للمجتمعــات املدنيــة الســكنية 

والصناعيــة. والزراعيــة 

التلــوث البيئــي الناتــج عــن مخلفــات الحــروب، والتــي تحتــاج إلــى تكاليــف باهظــة إلعــادة الحفــاظ علــى البيئــة واعــادة  - 
املكونــات البيئيــة إلــى طبيعتهــا.

تعطل التعليم ألسباب تتعلق بدمار البنية التحتية للتعليم من مدارس وجامعات وانشغال الجميع بالحروب - 

ارتفاع معدل التهديد من الجماعات ملسلحة وانتشار الجريمة وزيادة معدل انتهاكات حقوق اإلنسان خاصة املرأة - 

ثامًنا - مستويات اإلدارات املتعلقة بمكافحة اللغام
(Guide to Mine Action. 5th. Geneva International Mine Action Center, Chapter Two, p. 46(

الهيئة الوطنية ملكافحة اللغام  -

تعتبـر الهيئة الوطنية ملكافحة األلغام الجهة املسئولة عن االشراف على األعمال املتعلقة باأللغام في الدول املتضررة 
وامللوثــة باأللغــام ومخلفــات الحــروب< ويعتبـــر مــن أهــم اإلجــراءات اإلداريــة بالنســبة للدولــة هــو أن إنشــاء الهيئــة الوطنيــة 
ملكافحــة األلغــام ألنهــا تعــد أبـــرز أغــراض التشــريع الخــاص باألعمــال املتعلقــة باأللغــام وتحديــد املهــام املكلفــة بهــا، لذلــك يتــم 
تحديــد املســئوليات مــن خــالل إيجــاد مخطــط للســلطة الوطنيــة لألعمــال املتعلقــة باأللغــام ووظائفهــا وينبغــي أن يتضمــن 

التشــريع أحكاًمــا واضحــة فــي املجــاالت اآلتيــة:

السلطة الوطنية لألعمال املتعلقة باأللغام  -

مــن الضــروري علــى الــدول املتضــررة مــن األلغــام ومخلفــات الحــروب مــن إنشــاء الســلطة الوطنيــة لألعمــال املتعلقــة 
باأللغــام. وهــذه الســلطة تشتـــرك فيهــا الــوزارات أو االدارات أو عضــو الســلطة التنفيذيــة املختــص باألشــراف علــى أعمــال 

باأللغــام. املتعلقــة  الوطنيــة لألعمــال  الســلطة  وأنشــطة 

العضويةأ- 

املتعلقــة  لألعمــال  الوطنيــة  الســلطة  فــي  أعضــاء  ســيصبحون  الذيـــن  واملسئوليـــن  الــوزارات  إلــى  هنــا  العضويــة  تشيـــر 
باأللغــام، وهــذه الهيئــات تشــمل مسئوليـــن مــن الــوزارات أو اإلدارات املرتبطــة باألعمــال املتعلقــة باأللغــام مثــل وزارة الدفــاع 
ووزارة الصحــة والتعليــم والخارجيــة والداخليــة والزراعــة واملجتمعــات العمرانيــة والشــئون االجتماعيــة والــري، كمــا يمكــن أن 
تضــم الســلطة الوطنيــة ممثليـــن مــن املنظمــات الدوليــة والهيئــات واملنظمــات العاملــة فــي األعمــال املتعلقــة باأللغــام وفــي العــادة 

يتــم دعــوة هــذه الكيانــات للمشــاركة بصفــة مراقــب فــي أعمــال الســلطة الوطنيــة لألعمــال املتعلقــة باأللغــام.

املسئولياتب- 

يجــب أن تحــدد إجــراءات تشــريعات األعمــال املتعلقــة باأللغــام الســلطة الوطنيــة لألعمــال املتعلقــة باأللغــام كســلطة 
مكلفــة باملســئولية الشــاملة عــن األعمــال املتعلقــة باأللغــام داخــل الدولــة، كمــا إنهــا هــي املســئولية عــن القــرارات االستـــراتيجية 
والسياســات األساســية املتعلقــة باأللغــام، كمــا ينبغــي أن يبيـــن القانــون بصفــة خاصــة أن الســلطة الوطنيــة لألعمــال املتعلقــة 

باأللغــام مســئولة عــن:

التنفيذ الشامل للتشريعات املتعلقة باألعمال املتعلقة باأللغام- 

تبنــي سياســة وطنيــة واستـــراتيجية وأولويــات وخطــة عمــل ســنوية للحــد مــن آثــار االلغــام واملتفجــرات ومخلفــات - 
الحــروب علــى مســتوي الدولــة

اإلبــالغ عــن التقــدم املحــرز فــي األعمــال املتعلقــة باأللغــام إلــى البـــرملان والشــعب والجهــات املانحــة واألمــم املتحــدة - 
الصلــة. واملحافــل األخــرى ذات 



إطار مقترح إلدارة جودة املعايير الدولية في مكافحة األلغام ...

42

اإلشراف على أنشطة مركز األعمال املتعلقة باأللغام.- 

جمع األموال من املوارد املالية الوطنية والجهات املانحة.- 

مركز األعمال املتعلقة باأللغام  -

الوطنيــة  الســلطة  سياســات  تنفــذ  والتــي  مليدانيــة  األنشــطة  تديـــر  التــي  اإلدارة  هــو  باأللغــام  املتعلقــة  األعمــال  مركــز 
أرض  علــى  باأللغــام  املتعلقــة  اليوميــة  واألنشــطة  األعمــال  لتنســيق  املركزيــة  النقطــة  إنــه  كمــا  باأللغــام،  املتعلقــة  لألعمــال 
الواقــع، وفــي ســياق املناطــق التــي تعتبـــر فيهــا االلغــام ومخلفــات الحــروب مــن املتفجــرات والذخائــر القابلــة لالنفجــار مشــكالت 

تهــدد املجتمعــات، يقــوم املركــز بالعديــد مــن املســئوليات والواجبــات.

املكاتــب اإلقليميــة  إداراتــه  امللوثــة، بحيــث تشــمل  للدولــة  بالنســبة  باأللغــام مركــزي  املتعلقــة  ويعتبـــر مركــز األعمــال 
الحــروب. ومخلفــات  واملتفجــرات  باأللغــام  تلوثهــا  تأكــد  والتــي  امللوثــة،  باملحافظــات 

التمويلأ- 

يجــب أن يكــون مصــدر تمويــل املركــز وأنشــطة بمــا فيــه رواتــب املوظفيـــن مــن ميـــزانية الدولــة املتضــررة، وهــذا ســوف 
يســاعد علــى ضمــان أن املركــز لــه مصــدر موثــوق بــه للتمويــل ويمكــن بالتالــي أن يخطــط لنشــاطه، وباإلضافــة إلــى التمويــل 
الوطنــي فهنــاك أيًضــا تمويــل والــذي يمكــن الحصــول عليــة مــن الجهــات املانحــة واملانحيـــن الدولييـــن واملصــادر الخاصة وغيـــرها 

مــن أنــواع التمويــل املالــي والعينــي مثــل األجهــزة واملعــدات وتبــادل الخبـــرات والتدريــب.

املسئوليات والواجباتب- 

يتحمــل  أن  العملــي وامليدانــي  الصعيــد  الهيئــة اإلشــراقية علــى  باأللغــام بصفتــه  املتعلقــة  يتعيـــن علــى مركــز األعمــال 
مجموعــة مــن املســئوليات وااللتـــزامات والتشــريعات الفاعلــة باألعمــال املتعلقــة باأللغــام، لــذا يجــب أن تعطــي ملركــز األعمــال 

املتعلقــة باأللغــام الســلطات ألداء املهــام والواجبــات واملســئوليات التاليــة:

تنسيق األعمال املتعلقة باأللغام في البالد أي داخل الدولة.- 

إدارة ونشر معلومات األعمال املتعلقة باأللغام.- 

اعداد وتنفيذ خطة استـراتيجية سنوية وطنية لألعمال املتعلقة باأللغام.- 

وضع املعاييـر ألولويات أنشطة األعمال املتعلقة باأللغام.- 

اعتماد املوظفيـن بما يتناسب مع خبـراتهم ومؤهالتهم االدارية والفنية.- 

وضع معاييـر وطنية لألعمال املتعلقة باأللغام.- 

مراقبة أنشطة األعمال املتعلقة باأللغام من خالل فريق الجودة.- 

جدولة أنشطة األعمال املتعلقة باأللغام وفقا لخطة عمل الدولة.- 

تأكيد إدارة الجودة في األعمال املتعلقة باأللغام.- 

منظمة األعمال املتعلقة باأللغام  -

املنظمــة قــد تكــون جمعيــة أهليــة أو مؤسســة خيـــرية أو اتحــاد نوعــي للجمعيــات أو املنظمــات العاملــة فــي مجــال مكافحــة 
االلغــام، أو شــركات تجاريــة تعمــل كقطــاع خــاص بالتعــاون مــع مركــز األعمــال املتعلقــة باأللغــام

التمويلأ- 

بالنســبة ملنظمــات األعمــال املتعلقــة باأللغــام قــد تكــون تجاريــة، وهنــا يكــون مصــدر التمويــل مــن خــالل رأس مــال، وتكــون 
املشــاركة مــن خــالل مناقصــات تجاريــة للعمــل مــع مركــز األعمــال املتعلقــة باأللغــام، وإذا كانــت املنظمــة غيـــر حكوميــة يكــون 
مصــدر التمويــل فــي الغالــب مــن التبـــرعات أو املنــح، باإلضافــة إلــى املشــاركة فــي املناقصــات لتنفيــذ األنشــطة والتعــاون مــع مركــز 

األعمــال املتعلقــة باأللغــام.
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املسئوليات والواجباتب- 

مركــز -  ملتطلبــات  وفقــا  مناســب،  بشــكل  املعلومــات  إلدارة  املوحــدة  التشــغيلية  اإلجــراءات  وتنفيــذ  وتطويـــر  إدارة 
األلغــام. بمكافحــة  املتعلقــة  اإلجــراءات  لكافــة  املنظمــة  الوطنيــة  واملعاييـــر  باأللغــام  املتعلقــة  األعمــال 

بـــرنامج األعمــال املتعلقــة باأللغــام، مــن أجــل التخطيــط -  االســتفادة مــن القــدرة الحاليــة إلدارة املعلومــات ضمــن 
التشــغيلية. األنشــطة  ومتابعــة  وتنفيــذ 

املشاركة في إجراءات إدارة الجودة في دورة إدارة املعلومات بأكملها.- 

ضمان مشاركة وتدريب موظفي إدارة املعلومات في األنشطة التشغيلية.- 

تقديم ردود فعل والتحقيق وتصحيح املعلومات كلما تبيـن وجود أخطاء أو تناقض.- 

تاسًعا - نطاق عمل إدارة الجودة

A Handbook for Mine Action Manahment, 10 Steps to National Quality Management, Systems, 
GICHD, Dec. 2013, P. 12

إن الهدف العام من إدارة الجودة هو تقديم اإلجراءات اإلدارية والخطوات امليدانية امللموسة في دعم بـرامج األعمال 
املتعلقة باأللغام وتطويـر نظام إدارة الجودة الذي يعزز الكفاءة والفعالية بغرض:

الحد من اإلصابات واآلثار االجتماعية واالقتصادية السلبية للتلوث بسبب األلغام ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار. - 

ضمان مشاركة النساء والفتيات والفتيان والرجال واستفادتهم على قدم املساواة من املبادرات املتعلقة باأللغام. - 

زيادة القيمة مقابل املال في بـرامج األعمال املتعلقة باأللغام. - 

تحسيـن املساهمات في مشروعات التنمية. - 

تنفيذ خطط الحكومة والتـزاماتها التعهدية. - 

فــي قطــاع األعمــال  وتشــمل األهــداف املحــددة تعزيـــز قــدرات املسئوليـــن عــن األعمــال املتعلقــة باأللغــام واملمارسيـــن 
مــن أجــل: باأللغــام  املتعلقــة 

فهم املناهج املختلفة إلدارة الجودة. - 

وضع املصطلحات املتعلقة بإدارة الجودة املشتـركة. - 

تحديد وتصور وتحسيـن جميع العمليات الداخلية واملتعلقة بالعمالء. - 

دمج إدارة الجودة )QM( وإدارة املعلومات )IM( والعمليات. - 

اختيار واستخدام أدوات إدارة الجودة. - 

تحسيـن نظم إدارة الجودة على الصعيد التنظيمي وعلى مستوي البـرنامج. - 

تشجيع تطويـر واعتماد وتنفيذ سياسات إدارة الجودة في بـرامج األعمال املتعلقة باأللغام. - 

تعزيـز إدارة الجودة كجزء ال يتجزأ من اإلدارة لتحقيق السالمة والكفاءة والفعالية والنتائج اإلنسانية واإلنمائية والسياسية. - 

تعميم املساواة بيـن الجنسيـن في نظم إدارة الجودة. - 

ويتمثــل أحــد أهــداف إدارة الجــودة، فــي إيجــاد فهــم مشتـــرك ومتســق للمصطلحــات والنهــج لتتما�صــي األعمــال املتعلقــة 
باأللغــام باســتمرار مــع اســتخدام وفهــم القطاعــات األخــرى ألســاليب إدارة الجــودة الحديثــة، حيــث تنطبــق املبــادئ والنمــاذج 
املنظمــات  مــن  )مجموعــة  البـــرنامج  مســتوى  علــى  اإلجــراءات  وتطبيــق  نهــج  والســيما  الجــودة،  بــإدارة  املوصوفــة  واألدوات 
واملؤسســات التــي تتعــاون لتحقيــق هــدف مشتـــرك، مــن دون أن يكــون لهــا تسلســل هرمــي واحــد ومحــدد( أو علــى مســتوى 

محــدد(. إداري  هيــكل  ذو  واحــد  )كيــان  املؤسســة 

املنظمــات املعنيــة مباشــرة باألعمــال املتعلقــة باأللغــام وتشــمل مراكــز لألعمــال املتعلقــة باأللغــام )MAC(، والشــركاء 
الجــودة  ضمــان  ومــزودي  التجاريــة،  والشــركات   ،)NGO( والدوليــة  الوطنيــة  الحكوميــة  غيـــر  واملنظمــات   )IP( املنفذيـــن 
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)املعروفيـــن أيًضــا باســم مــزودي خدمــات التحقــق والتثبــت املستقليـــن(، كمــا يشــمل مســتوي البـــرامج عــادة الســلطة الوطنيــة 
املانحــة  والجهــات  الحكوميــة  الــوزارات  مــن  وعــدد   ،)UN( املتحــددة  األمــم  ووكاالت   ،)NMAA( باأللغــام  املتعلقــة  لألعمــال 
واملؤسســات الدولية ومراكز األعمال املتعلقة باأللغام وبعض املنظمات العاملة بما في ذلك الشــركات التجارية، يســعى علم 
ــر لتغطيتــه،  إدارة الجــودة إلــي تغطيــة جميــع جوانــب إدارة الجــودة، فهــو نظــام واســع يحتــاج العديــد مــن املنشــورات والتقاريـ
كمــا يهــدف إلــى توفيـــر الحوافــز إلنشــاء نظــام إلدارة الجــودة القائمــة علــى النتائــج وذات التـركيـــز القــوي علــى العمــالء والجهــات 
املعنيــة ومحصــالت البـــرامج، حيــث يتمحــور دور إدارة الجــودة حــول كيفيــة تحقيــق األداء الجيــد والنتائــج باســتخدام مبــادئ:

نهج العملية. - 

التحسيـن املستمر. - 

مقاربة واقعية التخاذ القرارات. - 

القيادة وإشراك األشخاص. - 

إن إدارة الجــودة ال تســعي إلــى الــرد عــن أســئلة محــددة مثــل: علــى مــاذا يجــب أن يحتــوي نمــوذج مربــع فحــص التفتيــش 
امليدانــي؟ مــا عــدد فــرق التفتيــش الــذي أحتــاج إليــه فــي بـــرنامجي؟ تختلــف هــذه الجوانــب بيـــن بـــرنامج وآخــر ويمكــن أن تتغيـــر 
بســرعة، فمــن األفضــل معالجــة مثــل هــذه املســائل فــي التوجيــه املخصــص للبـــرنامج أو فــي اجتماعــات مخصصــة ملــدراء إدارة 
ــز علــى شــرح اإلجــراءات  الجــودة، وتعمــل إدارة الجــودة بشــكل منظــم وموجــز لنهــج ومبــادئ تطبيــق إدارة الجــودة قبــل التـركيـ
والخطــوات امللموســة إلنشــاء نظــام إدارة الجــودة، وهــو يقــدم باإلضافــة إلــى ذلــك املــوارد علــى شــكل دراســات حالــة وأدوات لــكل 

املشــروعات والبـــرامج الوطنيــة.

الدراسات السابقة

)تقريـــر دائــرة األمــم املتحــدة لألعمــال املتعلقــة باأللغــام، 2020) إن إنجــازات دائــرة األمــم املتحــدة لألعمــال املتعلقــة 
2020، مقابــل النتائــج االستـــراتيجية للخطــة االستـــراتيجية متعــددة الســنوات لدائــرة األمــم املتحــدة  باأللغــام خــالل عــام 
لألعمــال املتعلقــة باأللغــام 2019-2023، وبمــا يتفــق مــع الرؤيــة وسياســة املهمــة والنتائــج املتوقعــة الستـــراتيجيات البـــرنامج 
فــي بلــدان العمليــات، منهــا علــى ســبيل املثــال تقديــم مناهــج متماســكة لألعمــال املتعلقــة باأللغــام حيــث تشــكل األلغــام األرضيــة 
 عــن تعطيــل 

ً
واملتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب واألجهــزة املتفجــرة املرتجلــة تحدًيــا إنســانًيا كبيـــًرا، وتهديــدا للمجتمعــات فضــال

التنمية االجتماعية واالقتصادية، إن إجراءات األمم املتحدة املتعلقة باأللغام تختـرق الصوامع التقليدية، وتحفز التعاون 
عبـــر الجهــود اإلنســانية واإلنمائيــة وجهــود بنــاء الســالم، حيــث تقــوم دائــرة األمــم املتحــدة لألعمــال املتعلقــة باأللغــام بدمــج 
األعمــال املتعلقــة باأللغــام بشــكل منهجــي فــي األطــر االستـــراتيجية والسياســات ذات الصلــة، والعمليــات الحكوميــة الدوليــة، 
تنفيــذ الخطــط طبقــا لألولويــات، وطلبــات توفيـــر املــوارد. كمــا تضمــن دائــرة األمــم املتحــدة لألعمــال املتعلقــة باأللغــام اتبــاع 
 عــن الجهــود املبذولــة علــى املســتوى 

ً
نهــج متســق لألعمــال املتعلقــة باأللغــام مــن خــالل عــدد مــن آليــات التنســيق العامليــة، فضــال

القطري أو اإلقليمي، ومن خالل تطويـــر شراكات استـــراتيجية مع كيانات األمم املتحدة واملنظمات غيـــر الحكومية والهيئات 
اإلقليميــة وأصحــاب املصلحــة اآلخريـــن مــن جميــع أنحــاء العلــم، ومجموعــة التنســيق بيـــن الــوكاالت التابعــة لألمــم املتحــدة 

واملعنيــة باإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام.

في عام 2020، واصلت دائرة األمم املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام التنسيق في تنفيذ أنشطة فريق التنسيق املشتـرك 
بيـــن الــوكاالت التابــع لألمــم املتحــدة واملعنــي باإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام، مــن خــالل اجتماعــات شــهرية علــى املســتوى الفنــي، 
واجتماعــات نصــف ســنوية للمديـريـــن، واجتماعــات مخصصــة، كمــا عملــت املجموعــة علــى تعظيــم تأثيـــر الدعــوة لليــوم الدولــي 
للتوعيــة باأللغــام فــي الرابــع مــن إبـــريل 2020، واملســاعدة فــي اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام، وكذلــك اليــوم الدولــي لألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة ويــوم الطفــل العالمــي واليــوم العالمــي للعمــل اإلنســاني، تهــدف الدعــوة والتنســيق إلــى حشــد الدعــم لتنفيــذ اتفاقيــة 

حظــر األلغــام املضــادة لألفــراد، واتفاقيــة الذخائــر العنقوديــة واتفاقيــة بعــض املــواد وإضفــاء الطابــع العالمــي عليهــا.

ســهلت دائــرة األمــم املتحــدة لألعمــال املتعلقــة باأللغــام إعــداد بيانــات "أمــم متحــدة واحــدة" للمؤتمــرات الدوليــة، والتــي 
تــم معظمهــا عبـــر اإلنتـــرنت بســبب   -COVID. قــدم خبـــراء دائــرة األمــم املتحــدة لألعمــال املتعلقــة باأللغــام عروًضــا عبـــر 
التقليديــة والبـــروتوكول الخامــس، وتــم  الثانــي املعــدل التفاقيــة األســلحة  البـــروتوكول  فــي  فــي اجتماعــات الخبـــراء  اإلنتـــرنت 
اإلدالء ببيانات في االجتماع الثامن عشــر االفتـــرا�صي للدول األطراف والجزء األول من املؤتمر االســتعرا�صي الثاني التفاقية 

األســلحة التقليديــة.
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شــاركت دائــرة األمــم املتحــدة لخدمــة األعمــال املتعلقــة باأللغــام أيًضــا كمراقــب فــي مجموعــة العمــل املعنيــة بالقضايــا 
البيئيــة واألعمــال املتعلقــة باأللغــام، والتــي تــم تشــكيلها بعــد حلقــة نقــاش فــي االجتمــاع الدولــي الثالــث والعشريـــن للمديـريـــن 
الوطنييـــن لألعمــال املتعلقــة باأللغــام ومستشــاري األمــم املتحــدة فــي فبـرايـــر 2020، والعمــل علــى تعزيـــز اســتجابة متماســكة 

لالعتبــارات البيئيــة فــي األعمــال املتعلقــة باأللغــام.

)تقريـــر مرصــد األلغــام األرضيــة عــام، 2019) أدي النجــاح املذهــل لحملــة حظــر األلغــام األرضيــة إلــى إتبــاع نهــج جديــد 
تماًمــا يســمي نـــزع الســالح اإلنســاني، والــذي قــادة املجتمــع املدنــي وأدي إلــى نشــر ثقافــة الحــد مــن اســتخدام األلغــام األرضيــة 
كمــا نتــج عنــة أربــع معاهــدات دوليــة وجائزتــي نوبــل للســالم، ويواصــل مرصــد األلغــام األرضيــة مــن خــالل تقريـــر 2019 وهــو 
اســتعراض لعشريـــن عامــا والنســخة الســنوية الحاديــة والعشريـــن، رصــد التقــدم الــذي ال يمكــن إيقافــه نحــو عــام خالــي مــن 
األلغــام، وتظــل وصمــة عــار ضــد األلغــام األرضيــة قويــة، وعلــى الرغــم مــن عــدم انضمــام أي دولــة خــالل الفتـــرة املشــمولة 
بالتقريـــر خــالل عــام 2019 ، إال أنــه يوجــد 164 دولــة ملتـــزمة وملزمــة بأحــكام املعاهــدة وتنفيذهــا علــى نحــو ملــزم كمــا تلتـــزم 
معظم الدول 33 التي ال تـزال خارج املعاهدة بأحكامها الرئيسة ويستخدم عدد قليل فقط من الجماعات املسلحة من غيـر 
الــدول الســالح املحظــور، وغالًبــا مــا يكــون فــي شــكل ألغــام مرتجلــة، وقــد أســفرت هــذا مــرة أخــرى عــن ارتفــاع عــدد اإلصابــات فــي 
عــام 2018 حيــث كان معظــم الضحايــا مــن املدنييـــن وكان مــن نصفهــم أطفــال، ومــع اســتمرار البلــدان فــي العمــل علــى تطهيـــر 
األرا�صــي امللوثــة باأللغــام يعــرف املرصــد الكثيـــر الــذي ال يـــزال يتعيـــن القيــام بهــا، بمــا فــي ذلــك دعــم احتياجــات الناجيـــن مــن 
األلغــام ومجتمعهــم، وتســاهم البلــدان داخــل االتفاقيــة وخارجهــا علــى حــد ســواء بمواردهــا كبيـــرة مــن أجــل إزالــة األلغــام 
وغيـــرها مــن األنشــطة املتعلقــة باأللغــام، مؤكــدة علــى األثـــر الــذي ال يـــزال لهــذه املعاهــدة اإلنســانية األولــى لنـــزع الســالح بعــد 

أكثـــر مــن عقديـــن مــن الزمــن.

دراســة )ياســري، اســراء صبــاح، 2018)، والتــي أوضحــت أن القانــون الدولــي اإلنســاني فــرع مهــم مــن فــروع القانــون 
إلــى حمايــة  يهــدف  والــذي  املســلحة، وهــو ذي طابــع غيـــر دولــي  النـــزاعات  قانــون  أحياًنــا  يطلــق عليــه  والــذي  العــام،  الدولــي 
األشــخاص املتضرريـــن مــن النـــزاع وأن هنــاك دور مهــم للمنظمــات الدوليــة وخاصــة األمــم املتحــدة بصفتهــا املســئولة عــن 

الدولييـــن. الســالم واألمــن  حفــظ 

دراســة )عامر، أحمد، 2018)، واســتهدفت محاولة تقديم مفهوم اإلدارة ملنظومة األعمال املتعلقة باأللغام لحد من 
األضــرار والخســائر البيئيــة الناتجــة عنهــا مــع تقديــم الحلــول للتصــدي لهــا حيــث تهــدف إلــى محاولــه فهــم إدارة منظومــة اإلعمــال 
املتعلقــة باأللغــام بشــكل كامــل والــذي يحتــوى علــى عــدة عناصــر مهمــة يأتــي فــي مقدمتهــا عنصــر عمليــات اإلزالــة والتطهيـــر ثــم 
عنصــر بـــرامج وطــرق مســاعدة الناجيـــن مــن األلغــام ومســاعدة أســر ضحايــا األلغــام باإلضافــة إلــى العنصــر املتعلــق بتعليــم 
مخاطــر األلغــام لجميــع شــرائح املجتمــع مــع مراجعــة وتحسيـــن السياســات والتشــريعات ذات الصلــة مــن أجــل تقليــل األضــرار 

والخســائر البيئيــة بشــكل عــام.

دراســة )مركــز املســتقبل لألبحــاث والدراســات املتقدمــة،2017)، والتــي أوضحــت أنــه رغــم مــن الــدور الفعــال لألمــم 
املتحــدة مــن خــالل بـــرامجها وإداراتهــا والجهــود املبذولــة مــن املنظمــات الدوليــة غيـــر الحكوميــة واملنظمــات اإلقليميــة واألهليــة 
املحليــة فيمــا يخــص نـــزع االلغــام وإبطــال املتفجــرات مــن أرا�صــي دول الشــرق األوســط، إال أن هنــاك عديــد مــن التحديــات التــي 
تواجــه تلــك الجهــود وتحــول دون إزالتهــا، ومــن أهــم هــذه التحديــات: غيــاب املعرفــة الكاملــة بأماكــن زرع األلغــام - محدوديــة 
املــوارد املاليــة - ضعــف بنــاء القــدرات الوطنيــة فــي مجــال األعمــال املتعلقــة باأللغــام - محدوديــة الثقافــة املجتمعيــة - تنــازع 
االختصاصــات. فوجــود ألغــام أرضيــة يفــرض تأثيـــرات ســلبية مــن عــدم اســتغالل مســاحات واســعة مــن األرا�صــي وقلــة تنميــة 

املــوارد الطبيعيــة وصعوبــة تقديــم االغاثــة اإلنســانية

دراسة )حسن، آمال حسن محمد، 2017)، واستهدفت بيان اإلطار القانوني الدولي الحاكم ملواجهة مشكلة األلغام 
فــي ضــوء املبــادئ العامــة للقانــون الدولــي اإلنســاني، وفــي إطــار االتفاقيــات الدوليــة ومــا يتـــرتب مــن تحقــق للمســئولية الدوليــة فــي 
حالــة انتهــاك الــدول لقواعــد ومبــادئ القانــون الدولــي، وكذلــك كيفيــة مواجهــة مشــكلة األلغــام علــى الصعيــد الوطنــي مــن خــالل 
إبـــراز املخطــط االستـــراتيجي لتنميــة الســاحل الشــمالي الغربي"التطهيـــر والتنميــة والتــي تعنــى ربــط عمليــة إزالــة األلغــام بقضيــة 
التنميــة، وقــد انتهــت الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج مــن أهمهــا أن مســئولية مكافحــة األلغــام ال تقــع فقــط علــى الــدول املســئولة 
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عــن زراعتهــا والتــي خالفــت القوانيـــن واألعــراف الدوليــة التــي توجــب إزالتهــا فــور انتهــاء العمليــات العســكرية، بــل تقــع مســئولية 
مكافحــة األلغــام علــى املجتمــع الدولــي ككل ممثــال فــي األمــم املتحــدة، باعتبارهــا وفقــا مليثاقهــا مســئولة عــن حفــظ األمــن والســلم 
الدولييـــن، وتظهــر النتائــج أيًضــا أن هنــاك اهتمــام عالمــي ملواجهــة كارثــة األلغــام، ولعــل الحملــة الدوليــة لحظــر األلغــام التــي 
بــدأت نشــاطها منــذ عــام 1991، وتدخــل األمــم املتحــدة بثقلهــا وإمكاناتهــا مــن عــام 1994 للبحــث عــن حلــول جذريــة لهــذه 

املشــكلة، والــذي أســفر عــن اتفاقيــة دوليــة تحظــر وتحــرم اســتخدام األلغــام األرضيــة.

دراســة )رشــيدة، حسيـــن، 2016)، وأظهــرت نتائجهــا أنــه ال يمكــن للمجتمــع الدولــي أن ينكــر األزمــة التــي يمــر بهــا مــن 
جــراء األلغــام املضــادة لألفــراد، لــذا وجــب علــى املجتمــع الدولــي تكاتــف الجهــود الدوليــة للتقليــل مــن هــذه املأســاة فــي إطــار 
قانونــي كــي تكــون نتائجــه إيجابيــة وفعالــة فــي جديــة االتفاقيــات والبـــروتوكوالت واملعاهــدات الدوليــة وضــرورة االنضمــام إليهــا، 
لذلــك وجــب علــى الــدول أن تســعي جاهــدة لتشــجيع االحتـــرام العالمــي للتدبيـــرات وحظــر وتقييــد اســتعمال األلغــام وتســعى 
أيًضــا إلــى وقــف انتشــار األلغــام األرضيــة وتخصيــص قــدر كبيـــر مــن املــوارد املاليــة لبـــرامج إرهــاف حــس الــرأي العــام بأضــرار 

األلغــام وخطورتهــا مــع ضــرورة نـــزعها ومســاعدة ضحاياهــا وتقديــم كل الدعــم لهــم.

دراســة )املضمــض، نـــزهة، 2013)، وأوضحــت أن األلغــام املضــادة لألفــراد مــن أكثـــر أشــكال التلــوث انتشــاًرا وتدميـــًرا 
تبــذل ملكافحــة األلغــام املضــادة  التــي  الدوليــة  الجهــود  مــن  الزمــن وبالرغــم  مــن  لعقــود  العالــم، ألنهــا تســتمر  علــى مســتوى 
لألفــراد، والتــي أدت إلــى احتوائهــا، إال أنهــا جهــود تبــذل دون القضــاء عليهــا، وذلــك يتطلــب جهــود أخــرى تتمثــل فــي املســاءلة 
القانونيــة وذلــك اللتـــزام الدولــة بإزالــة األلغــام البـــرية التــي وضعتهــا فــي أرا�صــي دول الغيـــر بعــد انتهــاء العمليــات العســكرية، 
 للمطالبــة بالتعويــض عــن الخســائر التــي لحقــت باملنييـــن األبـــرياء، والتــي كان لهــا تأثيـــر أيًضــا علــى القطاعــات البيئيــة 

ً
وأيضــا

والتنمويــة والســياحية واالقتصاديــة واألمنيــة، والتــي تمثــل تهديــدات وتأثيـــرات خطيـــرة تمتــد ألجيــال الحقــة.

كمــا أوضحــت الدراســة أن منظمــات املجتمــع املدنــي لهــا دور مهــم فــي تعريــف الضحايــا بحقوقهــم القانونيــة، مــع توثيــق 
األضــرار الســتخدامها فــي الوقــت املناســب. ألن هــذه الجرائــم ال تســقط بالتقــادم ولكــن تســقط نتيجــة عــدم وجــود أدلــة وعــدم 

توثيــق األضــرار.

دراســة )محمــود، أحمــد إبـــراهيم، 2000)، أوضحــت قيــام بعــض البــدو الرحــل بجهــود ضخمــة فــي إزالــة بعــض األلغــام 
حيــث قــام البعــض باســتخراج حوالــي 1.5 مليــون لغــم مــن الصحــراء الغربيــة خــالل 15 عــام، وشــاركوا بفعاليــة بتكويـــن فــرق 
إلزالــة وتطهيـــر األلغــام بهــا منــذ عــام 1962. كمــا أشــارت الدراســة ألــي أن هنــاك العديــد مــن التطــورات وخاصــة فــي فتـــرة النصــف 
الثانــي منــذ تســعينيات القــرن املا�صــي، حيــث شــهدت انتصــار فريــد فــي تاريــخ جهــود نـــزع الســالح العالمــي، فقــد قدمــت معاهــدة 

أوتــاوا لحظــر األلغــام املضــادة لألفــراد نموذًجــا فريــًدا مــن نوعــه فــي التعــاون بيـــن الحكومــة واملنظمــات غيـــر الحكوميــة.

تعقيب على الدراسات السابقة:

باستعراض الباحثيـن للدراسات السابقة يتضح ما يلي:

إن كل هــذه الدراســات تتحــدث عــن محاولــة إيجــاد حلــول إلشــكاليات متعلقــة باآلثــار الســلبية ومعانــاة املدنييـــن مــن 
منظــور الفقــه القانونــي وعــن مــدى تحمــل الــدول املســئولية الدوليــة لحمايــة املدنييـــن علــى املســتوي اإلقليمــي والدولــي. أمــا 
مــا يميـــز هــذه الدراســة عــن غيـــرها مــن الدراســات الســابقة: أهميتهــا مــن املنظــور االجرائــي واإلداري والتطبيقــي خــالل العمــل 
امليدانــي، مــع الوضــع فــي االعتبــار أهميــة إدارة الجــودة واالهتمــام باملعاييـــر الدوليــة التــي تلــزم املشــروعات فــي تطبيــق املعاييـــر 
فــي كافــة األنشــطة املتعلقــة بمكافحــة األلغــام، ســواء إجــراءات عمليــات البحــث عــن األلغــام والتخلــص منهــا بشــكل عــام دون 
النظــر ألهــداف البحــث تنمويــة كانــت، أو إنســانية، أو عســكرية، وكذلــك إجــراءات مســاعدة الناجيـــن مــن حــوادث األلغــام 
وأســر الضحايــا وأيًضــا إجــراءات تعليــم مخاطــر األلغــام، بشــكل يجعــل مقتـــرح وضــع املعاييـــر الدوليــة قابــل للتنفيــذ فــي جميــع 
مناطــق الصــراع ومــع مراعــاة االحــكام القانونيــة والتشــريعات والسياســات التــي تعمــل علــى تعزيـــز عمليــات التطبيــق بمــا يحقــق 

ــر القياســية. ضمــان الوصــول إلــى األهــداف واألهميــة فــي اإلدارة املثلــى للجــودة فــي األداء طبقــا للمعاييـ
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مدي الستفادة من الدراسات السابقة:

ســاعدت الباحثــون علــى االختيــار الدقيــق للمشــكلة البحثيــة ومــن ثــم تحديــد عنوانهــا ومحاولــة تقديــم مفهــوم إلدارة  - 
الجــودة واملعاييـــر الدوليــة فــي مكافحــة االلغــام وذلــك مــا ينفــرد بــه هــذا البحــث

اســتفاد الباحثــون مــن هــذه الدراســات فــي صياغــة الفــروض الخاصــة بدراســته وتحديــد منهــج للدراســة واألدوات  - 
املالءمــة لهــا وأســاليب املعالجــة اإلحصائيــة وأهــم النتائــج ملقارنتهــا بنتائــج البحــث الحالــي ممــا يســاعد علــى توضيحهــا 

وتفسيـرها.

مشكلة البحث

والبلــدان  الــدول  حكومــات  عاتــق  علــى  تقــع  باأللغــام  املتعلقــة  األعمــال  إجــراءات  لتنفيــذ  األساســية  املســئولية  إن 
املتضــررة مــن األلغــام ومخلفــات الحــروب املختلفــة، وهــذه الحكومــات مســئولة عــن السياســة الخاصــة بالتنظيــم واإلدارة 
الشــاملة للبـــرامج الوطنيــة لألعمــال املتعلقــة باأللغــام، وهــي الســلطة الوطنيــة املعنيــة فــي مكافحــة األلغــام داخــل الدولــة، 
وعــادة مــا تكــون هيئــة مشتـــركة مــن الــوزارات وهــي املســئولة فــي نهايــة املطــاف عــن جميــع مراحــل وجوانــب بـــرنامج مكافحــة 
األلغــام داخــل حــدود الدولــة، بمــا فيهــا االستـــراتيجيات الوطنيــة واملعاييـــر والتعليمــات الوطنيــة واللوائــح املنظمــة لإلجــراءات 
املتعلقــة باألنشــطة ذات الصلــة بمكافحــة االلغــام، ففــي الســنوات األخيـــرة تعاظــم وعــي املجتمــع الدولــي بمــدى ضخامــة وشــدة 
أزمــة انتشــار األلغــام االرضيــة وغيـــرها مــن املخلفــات الخطــرة علــى املســتوى الدولــي، ووصــل إلــى االقتنــاع بأنهــا مشــكلة عامليــة 
تتطلــب تنســيق االســتجابات عــن املســتوى العالمــي، وثمــة اعتـــراف أيًضــا بــأن االمــم املتحــدة لهــا دور أســاس عليهــا أن تؤديــه 
فــي تنســيق هــذه االســتجابة العامليــة، وفــي توفيـــر الدعــم الدولــي الــالزم وآليــات التنســيق، مــع تطــور أنشــطة مكافحــة األلغــام فــي 
العالــم خــالل الســنوات األخيـــرة، ومــع زيــادة االهتمــام الدولــي بتعزيـــز االحســاس القــوي باملســئولية وااللتـــزام الشــديد بتشــجيع 

التخصــص املنهــي واعطــاء أهميــة أكبـــر لنتائــج أساســها اإلدارة فــي مكافحــة األلغــام ثــم تطــورت إلــى إدارة الجــودة.

ومــن هنــا يتبيـــن عــدم وجــود معاييـــر دوليــة تســتند إليهــا إجــراءات العمليــات اإلداريــة فــي إعــداد وتخطيــط وتنفيــذ ومتابعــة 
وتقييــم األنشــطة املتعلقــة بمكافحــة األلغــام، غيـــر أن اإلجــراءات املتعلقــة بمكافحــة األلغــام ال يمكــن تناولهــا بمعــزل عــن 
بعضهــا نظــًرا لوجــود تداخــل ملمــوس بينهــا وبيـــن البـــرامج اإلنســانية واإلنمائيــة التكميليــة وبيـــن حفــظ ودعــم الســالم فــي بعــض 
الحــاالت وتســتلزم اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام وجــود معاييـــر دوليــة ذات جــودة عاليــة بالتنســيق علــى املســتويات العامليــة 
والوطنية واملحلية، كما تشــمل أصحاب املصلحة على املســتوى الدولي والتجاري والعســكري واملنظمات غيـــر الحكومية التي 
تعمــل فــي ظــل ظــروف متنوعــة، فــكان مــن املهــم تحديــد إطــار عمــل يشــمل إجــراءات محــددة إلدارة جــودة للمعاييـــر واملقاييــس 
فــي تنفيــذ أنشــطة العمــل املضــاد لأللغــام أو إجــراءات مكافحــة األلغــام التــي يتــم تنفيذهــا بشــكل متــواز وبتنســيق العمــل الــذي 

يشــمل املعاييـــر واملبــادئ التوجيهيــة الدوليــة مــن أجــل حمايــة وأمــن وســالمة اإلنســان والبيئــة )ديفيــد، 2007(.

تساؤلت البحث

تــدور الدراســة حــول الســؤال الرئيــس: هــل يوجــد تأثيـــر إلدارة جــودة املعاييـــر الدوليــة فــي مكافحــة األلغــام؟. ويتفــرع مــن 
الســؤال الرئيــس عــدة أســئلة:

هل يوجد تأثيـر إلدارة جودة املعاييـر الدولية في عمليات إزالة األلغام؟ - 

هل يوجد تأثيـر إلدارة جودة املعاييـر الدولية في أنشطة مساعدة الناجيـن )املصابيـن( وبـرامج التوعية بمخاطر األلغام؟ - 

أهمية الدراسة
يعتبـــر علــم إدارة الجــودة ووضــع املعاييـــر القياســية فــي تنفيــذ إجــراءات مكافحــة األلغــام، أو األعمــال املتعلقــة باأللغــام 
لهــذه املعاييـــر  املناســب  املبــادئ واإلجــراءات االرشــادية لالســتخدام  فــي وضــع  تلعــب دوًرا أساســًيا  املهمــة والتــي  العلــوم  مــن 
مــن قبــل الســلطات الوطنيــة واملنظمــات الدوليــة واملنظمــات املشــاركة فــي عمليــات اإلعــداد والتخطيــط والتنفيــذ إلجــراءات 
األعمــال املتعلقــة باأللغــام، علــى املســتوى اإلداري أو العمــل امليدانــي، كمــا تعتبـــر مــن العلــوم ذات قيمــة علميــة بالنســبة 
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للمنظمــات الدوليــة العاملــة فــي مجــال األعمــال املتعلقــة باأللغــام بشــكل عــام ملــا لهــا مــن نتائــج ايجابيــة، وبالتالــي ســوف يكــون 
لهــذه الدراســة قيمــة علميــة لعلــوم إدارة الجــودة ووضــع املعاييـــر القياســية فــي كافــة إجــراءات عمليــات إعــداد وتخطيــط وتنفيــذ 
تــم اختيــار  ثــم جــودة حيــاة اإلنســان والبيئــة، فقــد  ومتابعــة وتقييــم أنشــطة مكافحــة األلغــام لضمــان جــودة العمــل ومــن 

موضــوع الدراســة لألســباب اآلتيــة:

تـــزايد الخســائر البشــرية لعناصــر العامليـــن فــي عمليــات اإلزالــة والتطهيـــر وبـــرامج مكافحــة األلغــام مــع اســتمرار  - 
)2018 النـــزاعات املســلحة )تقاريـــر دائــرة األمــم املتحــدة لخدمــة األعمــال املتعلقــة باأللغــام، 

الحاجــة إلــى وضــع املعاييـــر املحليــة والدوليــة فــي تطبيــق اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام محلًيــا وإقليمًيــا ودولًيــا )دليــل  - 
.)IMAS ،2013 ،2 تطبيــق املعاييـــر الدوليــة، ط

أن مــن أكثـــر النــاس تأثـــًرا باأللغــام هــم البــدو الرحــل والرعــاة والفالحيـــن علــى القــرى التــي تقــع علــى حــدود الصحــراء  - 
والباديــة وبالطبــع ثـــرواتهم الحيوانيــة.

 -  .Anti-Personnel Mine Ban Convention". Apmineban Convention.Org.    October  0  "

أن وجــود األلغــام األرضيــة يعيــق عمليــات التنميــة واإلعمــار، وُيعرقــل وصــول اإلغاثــة اإلنســانية )مركــز املســتقبل  - 
لألبحــاث والدراســات املتقدمــة، 2017(، )دائــرة األمــم املتحــدة لإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام، 2020(.

ضــرورة تضميـــن ثقافــة الجــودة والتحسيـــن فــي بـــرامج األعمــال املتعلقــة باأللغــام )دليــل التخطيــط االستـــراتيجي فــي  - 
األعمــال املتعلقــة بالأللغــام، 2014(.

أهداف البحث
تهدف الدراسة إلى اآلتي:

دراسة مدى تطبيق وتنفيذ إجراءات األعمال املتعلقة باأللغام بشكل آمن. - 

التعرف على دور إدارة الجودة في تطبيق إجراءات األعمال املتعلقة باأللغام. - 

وضع إطار مقتـرح إلدارة الجودة في تطبيق وتنفيذ إجراءات األعمال املتعلقة باأللغام. - 

وضع إطار مقتـرح لتطبيق املعاييـر الدولية في إجراءات األعمال املتعلقة باأللغام. - 

التوصــل لعــدد مــن التوصيــات ملســاعدة متخــذي القــرار فــي تطبيــق إجــراءات األعمــال املتعلقــة باأللغــام وأصحــاب  - 
املصلحــة املستفيديـــن

فروض البحث
في ضوء مشكلة وأهمية وأهداف البحث، تم صياغة الفروض التالية للبحث:

الفرض العام: 

ال يوجد تأثيـر ذو داللة إحصائية إلدارة جودة املعاييـر على أبعاد أنشطة مكافحة األلغام.

الفروض الفرعية:
ال يوجد تأثيـر ذو داللة إحصائية إلدارة جودة املعاييـر على عمليات ازالة األلغام. - 

ال يوجد تأثيـر ذو داللة إحصائية إلدارة جودة املعاييـر على أنشطة مساعدة الناجيـن من األلغام. - 

متغيـرات البحث
املتغيـر املستقل: إدارة الجودة - 

الناجيـــن مــن  -  التالييـــن )عمليــات إزالــة األلغــام – أنشــطة مســاعدة  الُبعديـــن  التابــع: مكافحــة االلغــام ويمثلــه  املتغيـــر 
األلغــام(.
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أسلوب ومنهج البحث

اعتمد الباحثون في خطتهم االستـراتيجية بشكل عام واملعالجات التي سوف يتصدى لها من خالل اآلتي:

 - مصادر ثانوية
ً

أول
الســتقرائي: اســتخدم الباحثــون املنهــج االســتقرائي عــن طريــق األبحــاث والدوريــات والكتــب  -  املنهــج  اســتخدام 

والدراســات الســابقة واملقــاالت والوثائــق والتقاريـــر الدوليــة واإلحصائيــات والبيانــات واملعلومــات العربيــة واألجنبيــة 
فــي مجــال إدارة جــودة املعاييـــر الدوليــة وإجــراءات تطبيقهــا فــي عمليــات مكافحــة األلغــام وعمليــات الكشــف عــن 
وإزالــة األلغــام فــي العالــم بصفــة عامــة ومركــز جينيــف الدولــي بصفــة خاصــة كدراســة حالــه عــن أداء املنظمــات 
الدوليــة العاملــة فــي مجــال إدارة إزالــة األلغــام لألغــراض اإلنســانية وذلــك مــن أجــل أهــداف الدراســة مــع توضيــح 

العالقــات واملفاهيــم ذات الصلــة.

اســتخدام املنهــج الوصفــي: وتــم اســتخدام املنهــج الوصفــي اتســاقا مــع موضــوع الدراســة، حيــث دراســة الحالــة عــن  - 
مركــز جنيــف الدولــي إلزالــة األلغــام لألغــراض اإلنســانية بسويســرا، بهــدف وصــف الظواهــر والبيانــات واملعلومــات 
فــي مجــال تطبيــق إجــراءات املعاييـــر الدوليــة مــع توضيــح  واإلصــدارات والوثائــق والحقائــق واإلحــداث والتقاريـــر، 

العالقــات واملفاهيــم ذات الصلــة التــي تتســق ومضمــون وأهــداف الدراســة.

ثانًيا - مصادر أولية
تتمثــل فــي اســتخدام املنهــج التحليلــي مــن خــالل جمــع البيانــات واملعلومــات األوليــة بهــدف تحليــل البيانــات املتوافــرة حــول 

مشكلة الدراسة من أجل الوقوف على العالقات بيـــن متغيـــرات الدراسة

حدود البحث
الحدود املوضوعية

وتتعلــق بــدور إدارة جــودة املعاييـــر الدوليــة وتأثيـــرها فــي األعمــال املتعلقــة بمكافحــة األلغــام بشــكل عــام فــي اإلجــراءات 
اإلداريــة وامليدانيــة فــي تطبيــق إجــراءات منظومــة مكافحــة األلغــام بشــكل عــام وشــامل علــى أنشــطة عمليــات تحديــد وإزالــة 

األلغــام ومخلفــات الحــروب ومســاعدة الضحايــا وبـــرامج التوعيــة بمخاطــر األلغــام.

الحدود املكانية

وتتعلــق بإجــراءات تطبيــق إدارة الجــودة واملعاييـــر الدوليــة بالــدول امللوثــة باأللغــام باملناطــق امللوثــة باأللغــام ومخلفــات 
الحــروب ومناطــق النـــزاعات والصراعــات التــي تخلفــت عنهــا ألغــام وذخائــر قابلــة لالنفجــار وعبــوات ناســفه وشــراك خداعيــة 
مــن خــالل املنظمــات الدوليــة أو املشــروعات الوطنيــة التــي تنفذهــا الدولــة بالتعــاون مــع آليــات األمــم املتحــدة والجهــات املانحــة.

الحدود الزمنية

رصــد حالــة الدراســة "مركــز جينيــف الدولــي إلزالــة األلغــام لألغــراض اإلنســانية" خــالل العشــر ســنوات املاضيــة مــن 
.2020 2010 حتــى 

أدوات البحث
 اســتخدم الباحثــون عــدة طــرق فــي جمــع البيانــات واملعلومــات خــالل دراســة حالــة حــول "مركــز جينيــف الدولــي إلزالــة 

االلغــام لألغــراض اإلنســانية" املســتهدفة باآلتــي:

التنســيق واملتابعــة واملراقبــة ألنشــطة فريــق إدارة الجــودة فــي عمليــات إزالــة األلغــام مــع القــوات املســلحة فــي املناطــق  - 
امللوثــة باأللغــام فــي منطقــة العلميـــن وبالتعــاون مــع بـــرنامج األمانــة التنفيذيــة إلزالــة األلغــام.

متابعــة واملراقبــة واملشــاركة املؤتمــرات واالجتماعــات عــن ُبعــد عبـــر اإلنتـــرنت والتواصــل االجتماعــي لفعاليــات مركــز  - 
جينيــف الدولــي ودائــرة األمــم املتحــدة لخدمــة األعمــال املتعلقــة باأللغــام.
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التنسيق مع متخصصيـن بمركز جينيف الدولي إلزالة االلغام لألغراض حول موضوعات الدراسة - 

فــي مصــر وليبيــا خاصــة مدينــة ســرت  -  بـــزيارات متعــددة للمجتمعــات امللوثــة باأللغــام ومخلفــات الحــروب  القيــام 
الليبيــة والتــي تعتبـــر أكبـــر مدينــة منكوبــة باأللغــام ومخلفــات الحــروب املحرمــة دوليــا خــالل هجــوم الناتــو علــى مدينــة 

ســرت الليبيــة فــي 2020.

وصف أداة الدراسة وكيفية تقييمها

اســتخدم الباحثــون االســتبانة كأداة للدراســة فــي جمــع البيانــات واملعلومــات ووجهــت إلــى عينــة البحــث وقــد اشــتملت 
علــى اآلتــي:

عــن  -  شــخصية  معلومــات  عــن  عبــارة  وهــو  األول:  القســم 
"مركــز  واملركــز  الوظيفــة  ونــوع  )اســم  علــى  وتحتــوي  املســتجيب 

املركــز( لهــا  التابــع  والدولــة  باأللغــام"  املتعلقــة  األعمــال 

الجــودة  -  إدارة  عــن  يعبـــر  الــذي  القســم  وهــو  الثانــي:  القســم 
عبــارة.  )11( مــن  ويتكــون 

الــذي يعبـــر عــن أنشــطة مكافحــة  -  القســم الثانــي: وهــو القســم 
األلغــام ويتكــون مــن )10( عبــارات مقســمة علــى ُبعديـــن، وبصــورة 
 يوضح الجدول رقم )1( متغيـرات البحث وعناصر 

ً
أكثـر تفصيال

قياســها ورمــوز أســئلتها التــي تعكســها قائمــة االســتبانة.

ليكــرت  مقيــاس  وفــق  االســتبانة  تصميــم  تــم 
فقــرات  تعــرض  حيــث  الخما�صــي،   )Likert Scale(
االســتبانة علــى أفــراد العينــة ومقابــل كل فقــرة خمــس 
عطــى فيــه 

ُ
إجابــات تحــدد مســتوى موافقتــه عليهــا وت

علــى  اإلجابــة  درجــة  تمثــل  رقميــة  أوزان  اإلجابــات 
.)2( رقــم  الجــدول  فــي  موضــح  هــو  كمــا  العبــارة، 

مجتمع وعينة البحث
إجراءات تطبيق أداة الدراسة 

 الثبات والصدق ألدوات الدراسة

- ثبات أدوات الدراسة
ً
أول

:)Alpha Cronbach( الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ

 Cronbach( كرونبــاخ  ألفــا  معادلــة  الباحثــون  اســتخدم  االســتبيان  ثبــات  مــن  للتحقــق 
املعادلــة. هــذه  باســتخدام  الناتجــة  الثبــات  معامــالت   )3( رقــم  الجــدول  ويوضــح   ،)Alpha

الثبات ملقياس إدارة الجودة  -

هــي  الجــودة  إدارة  ملقيــاس  الثبــات  معامــل  قيمــة  أن   )4( رقــم  الجــدول  مــن  يتضــح 
)0.881(، وتــدل مؤشــرات ألفــا كرونبــاخ أعــاله علــى تمتــع عبــارات إدارة الجــودة بمعامــل ثابــت 
عــاٍل وبقدرتهــا علــى تحقيــق أغــراض الدراســة، ويطمئــن الباحثــون لتطبيقــه علــى عينــة البحــث.

الثبات ملقياس أنشطة مكافحة األلغام  -

يوضــح الجــدول رقــم )5( قيــم ثبــات أبعــاد أنشــطة مكافحــة األلغــام والتــي تـــراوحت بيـــن )0.857( لعمليــات إزالــة األلغــام 
كحــد أعلــى، و)0.789( ألنشــطة مســاعدة الناجيـــن مــن األلغــام كحــد أدنــى، وتــدل مؤشــرات ألفــا كرونبــاخ أعــاله علــى تمتــع أبعــاد 

جدول رقم )1) 
متغيـرات البحث

 وعناصر قياسها ورموز أسئلتها

عدد الرمزاملتغيـرات
األسئلة

X111)املتغيـر املستقل( جودة املعاييـر

)املتغيـر التابع( 
أنشطة مكافحة 

االلغام

Y15عمليات ازالة األلغام
أنشطة مساعدة 

Y25الناجيـن من األلغام

جدول رقم )2) 
درجات مقياس ليكرت

افق  مو
افقبشدة غيـر محايدمو

افق او
افق  غيـر مو

بشدة

54321

جدول رقم )4) 
ثبات ملقياس إدارة الجودة 

باستخدام معادلة ألفا كرونباخ

عدد البيان
األسئلة

قيمة 
ألفا

110.881إدارة الجودة

جدول رقم )3) 
الدول وعدد األفراد 

ممثليـن عن مراكز مكافحة 
األلغام بتلك الدول 

النسبةالعددالدولة
512.8مصر1
512.8سوريا2
512.8العراق3
512.8ليبيا4
512.8فلسطيـن5
512.8لبنان6
512.8األردن7
37.7اليمن8
12.7موريتانيا9

39100اإلجمالي
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مقياس أنشــطة مكافحة األلغام بمعامل ثابت عاٍل وبقدرتها على تحقيق 
أغــراض الدراســة، ويطمئــن الباحثــون لتطبيقــه علــى عينــة الدراســة. 

الثبات بالتجزئة النصفية:

الثبات ملقياس إدارة الجودة  -

يتضــح مــن الجــدول رقــم )6( أن معامــل ثابــت إدارة الجــودة تتمتــع 
عينــة  علــى  تطبيقــه  إلــى  الباحثــون  يطمئــن  الثبــات  مــن  جيــدة  بدرجــة 

الدراســة.

الثبات ملقياس أنشطة مكافحة األلغام  -

أنشــطة  أبعــاد  ثابــت  معامــل  أن   )7( رقــم  الجــدول  مــن  يتضــح 
مكافحــة األلغــام تتمتــع بدرجــة جيــدة مــن الثبــات يطمئــن الباحثــون إلــى 

الدراســة. عينــة  علــى  تطبيقــه 

ثانًيا - صدق أدوات الدراسة: 

قيــم  جميــع  أن   )8( رقــم  الجــدول  مــن  يتضــح 
داللــة  مســتوى  عنــد  إحصائًيــا  دالــة  االرتبــاط  معامــالت 
صــدق  علــى  يؤكــد  ممــا  الجــودة،  إدارة  لعبــارات   )0.01(

الجــودة. إدارة  لعبــارات  الداخلــي  االتســاق 

قيــم  جميــع  أن   )9( رقــم  الجــدول  مــن  يتضــح 
عنــد  إحصائًيــا  دالــة  االرتبــاط  معامــالت 
مســتوى داللــة )0.01( لعبــارات أبعــاد أنشــطة 
صــدق  علــى  يؤكــد  ممــا  األلغــام،  مكافحــة 
الجــودة. إدارة  لعبــارات  الداخلــي  االتســاق 

النتائج

"إطــار مقتـــرح  الدراســة  نتائــج  وكانــت 
مكافحــة  فــي  الدوليــة  املعاييـــر  جــودة  إلدارة 
ال  األسا�صــي  الفــرض  ضــوء  وفــي  االلغــام" 
إلدارة  إحصائيــة  داللــة  ذو  تأثيـــر  يوجــد 
أنشــطة  علــى  القياســية  املعاييـــر  جــودة 

االلغــام. مكافحــة 

أساليب التحليل اإلحصائي:

االجتماعيــة  للعلــوم  اإلحصائيــة  الحــزم  بـــرنامج  املعــروف  اإلحصائــي  البـــرنامج  طريــق  عــن  البيانــات  تفريــغ  تــم 
Statistical Package For Social Sciences وتــم التحليــل اإلحصائــي باســتخدام الحاســب اآللــي مــن خــالل بـــرنامج الحــزم 
اإلحصائيــة SPSS V. 25، وتعــد هــذه الخطــوة – تفريــغ البيانــات – خطــوة تمهيديــة لتبويــب البيانــات، ومــن خاللــه تــم:

اختبار الثبات من خالل معامل ألفا كرونباخ Alpha Cronbach's الختبار ثبات األدوات. - 

اختبار صدق االتساق الداخلي من خالل معامل ارتباط بيـرسون بيـن األبعاد وإجمالي االستبيان. - 

االنحدار البسيط لدراسة تأثيـر املتغيـر املستقل على املتغيـر التابع للتحقق من صحة فروض الدراسة. - 

جدول رقم )5) 
ثبات ملقياس أنشطة مكافحة األلغام

باستخدام معادلة ألفا كرونباخ

عدد أبعاد أنشطة مكافحة األلغام
األسئلة

قيمة 
ألفا

50.857عمليات ازالة األلغام
50.789أنشطة مساعدة الناجيـن من األلغام

جدول رقم )6) 
معامالت ثبات مقياس إدارة الجودة
باستخدام طريقة التجزئة النصفية

عدد البيانم
العبارات

الرتباط قبل 
التعديل

معامل الثبات 
بعد التعديل

110.8390.913إدارة الجودة1

جدول رقم )8) 
صدق التساق الداخلي لعبارات 

إدارة الجودة
رقم 

العبارة
معامل 
الرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
الرتباط

إدارة الجودة
1)**(0.7757)**(0.794
2)**(0.7578)**(0.813
3)**(0.5529)**(0.698
4)**(0.71510)**(0.501
5)**(0.71911)**(0.875
6)**(0.784

)**( ارتباط معنوي عند مستوى داللة 0.01 

جدول رقم )9) 
صدق التساق الداخلي لعبارات 

أبعاد أنشطة مكافحة األلغام
رقم 

العبارة
معامل 
الرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
الرتباط

عمليات ازالة 
األلغام

أنشطة مساعدة 
الناجيـن من األلغام

1)**(0.7306)**(0.673
2)**(0.6977)**(0.828
3)**(0.6258)**(0.844
4)**(0.4479)**(0.518
5)**(0.51610)**(0.634

)**( ارتباط معنوي عند مستوى داللة 0.01 

جدول رقم )7) 
معامالت ثبات مقياس أنشطة مكافحة األلغام

باستخدام طريقة التجزئة النصفية

عدد أبعاد أنشطة مكافحة األلغامم
العبارات

الرتباط قبل 
التعديل

معامل الثبات 
بعد التعديل

50.8410.903عمليات ازالة األلغام1
50.8650.914أنشطة مساعدة الناجيـن من األلغام2
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النتائج الوصفية للبيانات الشخصية لعينة الدراسة:

 )10( رقــم  الجــدول  مــن  يتضــح 
 )5( بعــدد  كانــت  مصــر  مــن  عينــة  أن 
مــن  وعينــة   )%12.8( بنســبة  مفــردة 
بنســبة  مفــردة   )5( بعــدد  كانــت  ســوريا 
كانــت  العــراق  مــن  وعينــة   )%12.8(
 )%12.8( بنســبة  مفــردة   )5( بعــدد 

 )5( بعــدد  مــن فلسطيـــن كانــت  )12.8%( وعينــة  )5( مفــردة بنســبة  بعــدد  ليبيــا كانــت  مــن  وعينــة 
مفــردة بنســبة )12.8%( وعينــة مــن لبنــان كانــت بعــدد )5( مفــردة بنســبة )12.8%( وعينــة مــن األردن 
كانــت بعــدد )5( مفــردة بنســبة )12.8%( وعينــة مــن اليمــن كانــت بعــدد )3( مفــردة بنســبة )%7.7( 

.)%2.7( بنســبة  مفــردة   )1( بعــدد  كانــت  موريتانيــا  مــن  وعينــة 

 )25( بعــدد  مفــردة موزعــة   )39( قوامهــا  الدراســة  عينــة  أن   )11( رقــم  الجــدول  مــن  يتضــح 
)اإلنــاث(. لعينــة   )%35.9( بنســبة  مفــردة   )14( وعــدد  )الذكــور(  لعينــة   )%64.1( بنســبة  مفــردة 

وصف العينة
فــي مجــاالت -  تمثــل متخصصيـــن  مفــردة   )39( مــن  الدراســة علــى عينــة مكونــة  اقتصــرت 

مختلفــة ألنشــطة مكافحــة االلغــام يعملــون بمراكــز مكافحــة االلغــام بعــدد )9( دولــة ملوثــة باأللغــام ومخلفــات 
ولديهــا الحــروب 

بالــدول -  أنهــا ممثلــة عــن مراكــز مكافحــة األلغــام  الباحثــون  اقتصــرت الدراســة علــى العينــات املذكــورة ســلفا القتنــاع 
الدولــي إلزالــة األلغــام لألغــراض اإلنســانية مــع مركــز جنيــف  ارتباطــا وتنســيقا  الحــروب واألكثـــر  باأللغــام ومخلفــات  امللوثــة 

تم تطبيق الدراسة خالل الفتـرة الزمنية من نوفمبـر 2020 وحتى األسبوع األول من إبـريل 2021.- 

التحقق من صحة الفروض:

الفرض الرئيس: ال يوجد تأثيـر ذو داللة إحصائية إلدارة جودة املعاييـر على أبعاد أنشطة مكافحة األلغام.

ويتفرع من هذا الفرض الفروض الفرعية التالية:

الفرض الفرعي األولى: ال يوجد تأثيـر ذو داللة إحصائية إلدارة جودة املعاييـر على عمليات ازالة األلغام.

وللتحقق من صحة الفرض الفرعي األولى قام الباحثون باستخدام االنحدار الخطي البسيط.

 R يتضــح مــن الجــدول رقــم )12( وجــود تأثيـــر إلدارة جــودة املعاييـــر علــى عمليــات ازالــة األلغــام، حيــث بلــغ معامــل االرتبــاط
)0.988( عنــد مســتوى معنويــة 0.05، أمــا معامــل التحديــد R2 فقــد بلــغ )0.976(، أي أن مــا قيمتــه )97.6%( مــن التغيـــر فــي عمليــات 
ازالــة األلغــام ناتــج عــن إدارة الجــودة، كمــا بلغــت قيمــة درجــة معامــل االنحــدارβ )0.773(، وهــذا يعنــي أن الزيــادة بدرجــة واحــدة فــي 
إدارة الجــودة، يــؤدي إلــى زيــادة فــي عمليــات إزالــة األلغــام بمقــدار قــدره )0.773(، وتؤكــد معنويــة هــذا التأثيـــر قيمــة F املحســوبة والتــي 
بلغــت )1513.88( وهــي دالــة عــن مســتوى معنويــة 0.05، كمــا بلغــت قيمــة T املحســوبة )38.909( وهــي دالــة عنــد مســتوى معنويــة 

0.05، وممــا ســبق يتضــح لنــا عــدم 
األولــى  الفرعيــة  الفرضيــة  تحقــق 
التــي تنــص علــى أنــه: ال يوجــد تأثيـــر 
جــودة  إلدارة  إحصائيــة  داللــة  ذو 
املعاييـــر علــى عمليــات ازالــة األلغــام. 

الفــرض  نقبــل  وبالتالــي 
تأثيـــر  يوجــد  أنــه:  علــى  ينــص  الــذي 
جــودة  إلدارة  إحصائيــة  داللــة  ذو 
املعاييـــر علــى عمليــات إزالــة األلغــام.

جدول رقم )10) 
 ملتغيـر الدولة

ً
توزيع عينة الدراسة تبعا

اإلجماليموريتانيااليمناألردنلبنانفلسطيـنليبياالعراقسوريامصرالدولة
55555553139العدد

12,812,812,812,812,812,812,87,72,7100النسبة

جدول رقم )12) 
يوضح نتائج تحليل النحدار الخطي البسيط لتأثيـر إدارة الجودة على عمليات ازالة األلغام

املتغيـر 
التابع

الرتباط
(R)

معامل 
التحديد 

R2

املحسوبة
F

مستوي 
الدللة

Sig

درجات 
الحرية

DF

معامل 
النحدار
β

املحسوبة
T

مستوي 
الدللة

Sig

عمليات 
ازالة 

األلغام
0.9880.9761513.880.00

املقدار 1النحدار
7.059الثابت

38.9090.00 إدارة 37البواقي
0.773الجودة

38املجموع

جدول رقم )11) 
النتائج الوصفية 

للبيانات الشخصية 
لعينة الدراسة 

النسبةالعددالنوع
2564.1ذكر
1435.9أنثى

100%39اإلجمالي
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ال  الثانــي:  الفرعــي  الفــرض 
إحصائيــة  داللــة  ذو  تأثيـــر  يوجــد 
إلدارة جــودة املعاييـــر علــى أنشــطة 

األلغــام. مــن  الناجيـــن  مســاعدة 

ولــــــــلــــــــتــــــــحــــــــقــــــــق مــــــــــــــن صـــــحـــــة 
الـــفـــرضـــيـــة الـــفـــرعـــيـــة الـــثـــانـــيـــة قـــام 
الـــبـــاحـــثـــون بـــاســـتـــخـــدام االنـــحـــدار 

الخطي البسيط.

رقــم  الجــدول  مــن  يتضــح 
 )0.989( R وجــود تأثيـــر إلدارة جــودة املعاييـــر علــى أنشــطة مســاعدة الناجيـــن مــن األلغــام، حيــث بلــغ معامــل االرتبــاط )13(
عنــد مســتوى معنويــة 0.05، أمــا معامــل التحديــد R2 فقــد بلــغ )0.978(، أي أن مــا قيمتــه )97.8%( مــن التغيـــر فــي أنشــطة 
مســاعدة الناجيـــن مــن األلغــام ناتــج عــن إدارة الجــودة، كمــا بلغــت قيمــة درجــة معامــل االنحــدارβ )0.939(، وهــذا يعنــي أن 
الزيــادة بدرجــة واحــدة فــي إدارة الجــودة، يــؤدي إلــي زيــادة فــي أنشــطة مســاعدة الناجيـــن مــن األلغــام بمقــدار قــدره )0.939(، 
وتؤكــد معنويــة هــذا التأثيـــر قيمــة F املحســوبة والتــي بلغــت )1679.54( وهــي دالــة عــن مســتوى معنويــة 0.05، كمــا بلغــت قيمــة 
T املحســوبة )40.982( وهــي دالــة عنــد مســتوى معنويــة 0.05، وممــا ســبق يتضــح لنــا عــدم تحقــق الفرضيــة الفرعيــة األولــى 
التــي تنــص علــى أنــه: ال يوجــد تأثيـــر ذو داللــة إحصائيــة إلدارة جــودة املعاييـــر علــى أنشــطة مســاعدة الناجيـــن مــن األلغــام. 

تأثيـــر ذو داللــة إحصائيــة إلدارة جــودة املعاييـــر علــى أنشــطة  أنــه: يوجــد  ينــص علــى  الــذي  وبالتالــي نقبــل الفــرض 
األلغــام. مــن  الناجيـــن  مســاعدة 

أي يوجــد تأثيـــر إلدارة جــودة املعاييـــر الدوليــة فــي مكافحــة االلغــام فــي كافــة األنشــطة والتــي تشــمل عمليــات ازالــة االلغــام 
ومســاعدة الناجيـــن وأســر ضحايــا االلغــام وبـــرامج تعليــم مخاطــر االلغــام.

التوصيات
تطويـر إدارة الجودة وتعميمها في كافة األنشطة ذات الصلة باألعمال املتعلقة بمكافحة األلغام. - 

تحديــد املتطلبــات واملواصفــات الدوليــة املتعلقــة بمكافحــة األلغــام وهــي مصممــة لتحسيـــن الســالمة وفعاليــة إدارة  - 
الجــودة فــي اإلجــراءات املتعلقــة بمكافحــة األلغــام.

وضع منهجية مشتـركة ومتناسقة لتسييـر العمليات املتعلقة بمكافحة األلغام. - 

املساعدة على تحويل املعاييـر الدولية إلى معاييـر وطنية وبما يتناسب ويتفق مع الدول امللوثة. - 

وضع املعاييـر الدولية كمبادئ توجيهية ملعاييـر وطنية ضمن البـرامج واملشروعات الوطنية بالدول امللوثة. - 

وصيانتهــا  -  باأللغــام  املتعلقــة  لألعمــال  املالءمــة  املعاييـــر  لتطويـــر  الوطنيــة  للقــدرات  والدعــم  املســاعدات  تقديــم 
األحــداث. ومواكبــة  التطــورات  ويــالءم  يتفــق  بمــا  وتطويـــرها  وتطبيقهــا 

يو�صى بأن تتوافق إدارة الجودة املعاييـر الدولية ذات الصلة بعمليات مكافحة االلغام مع االتفاقيات واملعاهدات  - 
والبـروتوكوالت والتعاون الدولي في إجراءات مكافحة االلغام

تشجيع حكومات الدول امللوثة باأللغام ومخلفات الحروب اقامة هياكل أساسية ادارية ووضع تـرتيبات مؤسسية  - 
تتحمل مسئوليتها

جدول رقم )13) 
 نتائج تحليل النحدار الخطي البسيط لتأثيـر إدارة الجودة 

على أنشطة مساعدة الناجيـن من األلغام

املتغيـر 
التابع

الرتباط
(R)

معامل 
التحديد 

R2

املحسوبة
F

مستوي 
الدللة

Sig

درجات 
الحرية

DF

معامل 
النحدار
β

املحسوبة
T

مستوي 
الدللة

Sig

أنشطة 
مساعدة 
الناجيـن 

من األلغام

0.9890.9781679.540.00
املقدار 1النحدار

2.369الثابت
40.9820.00 إدارة 37البواقي

0.939الجودة
38املجموع
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 ABSTRACT

The research aims to try to present a concept of quality management and the application of inter-
national standards in mine action activities, which include demining operations, assisting the injured and 
families of victims of mine explosion accidents and remnants of war, and mine risk education in order to 
reduce casualties and improve the quality of life.

The study is based on a case study on the Geneva International Center for Humanitarian Demining in 
Switzerland, the center provides operational, scientific and technical assistance, procedures, dissemination 
of knowledge, improvement of management, quality assurance, information systems management, and 
care for the mine-related media in accordance with international standards and documents supporting in-
ternational law with the aim of raising the professionalism of mine-related actions around the world.

The study relied on the appropriate approach to the study, The researchers used a survey list prepared 
for purpose of collecting data according to the study variables, also used Alpha. Researchers used a sample 
of    individuels from   countries.

The study concluded with several results, the most prominent of which is the effect of managing the 
quality of international standards in mine action, and then proof of the validity of the assumption and the 
existence of a statistically significant negative impact on managing the quality of standards in mine action 
activities, as there is an impact of managing the quality of international standards in mine action in all ac-
tivities, which include Mine clearance operations, assistance to survivors and families of mine victims, and 
mine risk education programs.

The study recommends the need to improve the performance of national authorities working in the 
field of mine action, national authorities, mine action centers, and international, regional and local orga-
nizations working in the field of mine action. The study also recommends the necessity of developing the 
management system and quality management, ensuring quality management, updating and developing 
management systems in accordance with international standards. Taking into account the review of rele-
vant international agreements and treaties, enactment of legislation and laws that regulate all mine-related 
actions in accordance with international standards, taking into account the periodic review of all that is 
needed and the new information and data related to clearance operations and operations to assist the in-
jured and victims' families, and improving the performance of mine risk education programs in accordance 
with international standards.

Key Words: Quality Management, International Standard Quality, Mine Action.


