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 الدورة احلادية عشرة
 ٢٠٠٥أغسطس / آب١٢-٢جنيف، 

  من جدول األعمال٧البند 
 املتفجرات من خملفات احلرب

 الفريق العامل املعين باملتفجرات من خملفات احلرب

 ون اإلنساين الدويل، املعنونة القانCCW/GGE/X/WG.1/WP.2الردود على الوثيقة 
 ٢٠٠٥مارس / آذار٨واملتفجرات من خملفات احلرب، واملؤرخة 

 رد مجهورية بولندا

  مدى انطباق مبادئ القانون اإلنساين الدويل ذات الصلة-١اجلزء 

ما هي املبادئ القائمة يف القانون اإلنساين الدويل اليت تنطبق على استخدام القوة يف نزاع مسلح واليت يعترب                  
أي (ا ذات صلة باستخدام ذخائر، مبا يف ذلك ذخائر صغرية، ميكن أن تصبح متفجرات من خملفات احلرب؟ أهن

الضـرورة العسـكرية، الـتفرقة، التميـيز، التناسب، التدابري الوقائية املتخذة قبل اهلجوم وبعده، الضرر                
 )املعاناة غري الضرورية، محاية البيئة، أية مبادئ أخرى/املفرط

مبادئ القانون اإلنساين الدويل الواجبة التطبيق يف حالة استعمال القوة خالل صراع مسلح على مجيع               تسري   -١
 .املوارد والذخائر العسكرية، مبا يف ذلك الذخائر الصغرية، اليت ميكن أن تتحول إىل متفجرات من خملفات احلرب

أثناء صراع مسلح على وسائل احلرب      ومـبدأ الضرورة العسكرية، الذي يقصر وسائل احلرب املسموح هبا            -٢
غري أن  . الفائقة" فعاليتها"الالزمـة إلمخـاد حرب بصفة هنائية ومأمونة، ينطبق على الذخائر الصغرية، ال سيما حبكم                

القائد العسكري هو الذي يقرر، استجابة إىل حالة عسكرية حمددة يف امليدان، ما إذا كان ينبغي استخدام تلك الذخائر                   
 . استخدامهاوحيدد مدى

وهو حيظر ضرب أهداف مدنية ويقضي حبصر اهلجمات يف         . وينطـبق يف هذا السياق أيضا مبدأ التفرقة        -٣
وخالفاً لأللغام املضادة لألشخاص اليت ميكن أن تقتل وتشوه بعد انتهاء أعمال العداء . األهداف العسكرية الصرفة

، ال تشكل األلغام    ) حىت يقوم مهندسون بإزالتها    وهـي تشكل خطرا مباشرا على العسكريني واملدنيني       (أيضـا   
لذلك، ال يشكل استخدام    . الصـغرية اليت تتحول إىل متفجرات من خملفات احلرب خطرا إال إذا تناوهلا مدنيون             

يف ظروف امليدان الذي (والذخائر الصغرية اليت ال تنفجر ". التفرقة"الذخائر الصغرية، من هذا املنطلق، خرقاً ملبدأ  
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ميكن ) على افتراض أهنا جمهزة هبذه اآلليات     (، أو اليت ال ُتعطلها آليات اإلتالف أو اإلبطال الذايت           )خدمت فيه اسُت
اليت ميكن أن تتحول إىل     (غري أن عدد هذه الذخائر الصغرية       . أن تـتحول إىل مـتفجرات مـن خملفات احلرب         

الصغرية املستخدمة يف العمليات العسكرية     ميثل نسبة ضئيلة من جمموع الذخائر       ) مـتفجرات من خملفات احلرب    
 ). يف املائة من هذه اآلليات تتعطل١,٥ يف املائة و١تفيد تقديرات بأن نسبة تتراوح بني (

ونظراً لسعة املدى الفعال للذخائر الصغرية، فإن اختيار اهلدف العسكري الصائب يلي مباشرة يف األمهية                -٤
جه قائد عسكري خياراً بني عدة أهداف حمتملة، تعد كلها بتحقيق املكاسب فعندما يوا. حسن تطبيق مبدأ التفرقة

العسـكرية ذاهتا، ينبغي لـه أن خيتار اهلدف الذي سيكون اهلجوم عليه أقل خطراً على السكان املدنيني وعلى                  
 .ويف املقابل، ينبغي أال ُيستغل وجود مدنيني أو تنقلهم حلماية أهداف عسكرية. املرافق املدنية

. ويدعو مبدأ التناسب إىل استعمال قوات ومعدات حربية تتناسب وطبيعة العمليات العسكرية ونطاقها             -٥
واستعمال الذخائر الصغرية أكثر مما يلزم لضمان جناح        . وينطـبق هذا املبدأ أيضا على استخدام الذخائر الصغرية        

 .مهمة أمر خيل هبذا املبدأ

 اهلجوم، مراعاة لتدابري احليطة اليت يتعني اختاذها قبل هجوم وأثناءه           وينبغي للقائد العسكري املسؤول عن     -٦
لعـدم التسـبب يف إصابات وآالم ال لزوم هلا، أن يكلف نفسه عناء التأكد من أنه يرمي أهدافا عسكرية وليس              

ادي اخلسائر وينبغي له، عند اختيار وسائل اهلجوم وأساليبه، أن يتخذ مجيع التدابري املمكنة لتف . أهدافـا مدنـية  
وينبغي للقائد أن ميتنع    . البشرية من املدنيني والضرر باملمتلكات املدنية، أو على األقل احلد منها بأقصى املستطاع            

عن اهلجوم أو يوقفه عند التنبه إىل أن هدفه ليس هدفاً عسكرياً، وأن هجومه ُيحتمل أن يسبب للسكان املدنيني                   
ويف معرض . متلكاهتم، على حنو ال يتناسب مع املكاسب العسكرية املتوقعة  خسائر غري مقصودة أو ُيلحق ضرراً مب      

احلديـث عن تدابري احليطة، جيب أيضا ذكر التدابري النابعة من مبدأ جتنيب البيئة املخاطر اجلسيمة الطويلة األمد                  
ما يف حوزته من الذخائر ويضع القائد يف اعتباره، وهو يتخذ تدابري احليطة املشار إليها، خصائص . والضرر الفادح

ويتبع القائد تعليمات االستخدام اليت يضعها املنتج، كالظروف الطبوغرافية اليت تؤثر على سالمة أداء              . الصـغرية 
ورغم أن حتديد وسائل احلرب وأساليبها يعود إىل        ). ميكن أن تتعطل يف املستنقعات واألحراج     (الذخائر الصغرية   

فقبل أن يقرر   . اختياره بإطار املبادئ املنصوص عليها يف القانون اإلنساين الدويل        القائد العسكري، فهو مقيد يف      
 . استخدام هذه املعدات احلربية أو تلك، ينبغي لـه مراعاة كل مبدأ من املبادئ اليت سبقت مناقشتها

. الدويلواسـتخدام الذخائـر الصغرية يف عملية عسكرية ال يشكل يف حد ذاته خرقاً للقانون اإلنساين                  -٧
ونظراً لضخامة عدد الذخائر الصغرية املطلقة على هذا النحو، يبقى عدد ال يستهان به من الذخائر غري املنفجرة                  

لكن، مبا أن عدد الذخائر الصغرية الالزم استخدامها إلجناح عملية          . متـناثراً يف األراضي اليت استهدفها اهلجوم      
، فإن العدد املطلق للذخائر الصغرية غري املنفجرة قد يساوي          قصـف يقل عن عدد الذخائر التقليدية عشر مرات        

ويظهر أن مزايا استعمال الذخائر الصغرية على حنو يوافق مبادئ          . أضـعاف عدد الذخائر التقليدية غري املنفجرة      
لي وسيشكل التخ. القانون اإلنساين الدويل جتعل فرض حظر كامل على هذه الذخائر مستبعداً يف املستقبل القريب

عـن هـذا السـالح ذي الفعالية األكيدة اندفاعاً وهتوراً بالنظر إىل ارتفاع نسبة املدرعات يف القوات املسلحة                   
كالقذائف (وسيخدم هذا احلظر مصلحة البلدان املعروفة بصنع أسلحة حديثة دقيقة وخارقة للمدرعات             . العصرية

 . الوحيد املضاد للدباباتفهذه األسلحة هي بديل الذخائر الصغرية). الذاتية التسيري
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 على  -وتطبيق مبادئ القانون اإلنساين الدويل املتعلقة باستعمال القوة خالل صراع مسلح تطبيقاً سليماً               -٨
 من شأنه أن يقلل إىل احلد األدىن من املشاكل اإلنسانية النامجة عن استعمال هذه               -الذخائـر الصـغرية أيضـاً       

وال تنبع املشاكل   . خص احترام هذه املبادئ يف اختيار األهداف حبذر وتروٍٍ        وعلى صعيد التطبيق، يتل   . الذخائـر 
اإلنسـانية املرتبطة باستعمال الذخائر الصغرية من طبيعة هذه الذخائر يف حد ذاهتا؛ لذا، فال داعي لوضع مبادئ                  

وجدير . د احلربفالذخائر الصغرية ذخائر حديثة ال ختلف الكثري من املتفجرات بع     . حمـددة لتنظـيم استخدامها    
 قد عاجلت، اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينةبالتذكري، يف هذا السياق، أن الدول األطراف يف   

لألغراض العملية، مجيع املسائل املتصلة باحلد من املشاكل اإلنسانية النامجة عن الذخائر اليت تتحول إىل متفجرات           
لذخائر الصغرية يف الربوتوكول اخلامس امللحق هبذه االتفاقية والصادر يف تشرين من خملفات احلرب، مبا يف ذلك، ا

 .٢٠٠٣نوفمرب /الثاين

  تنفيذ مبادئ القانون اإلنساين الدويل ذات الصلة-٢اجلزء 

مـا هـي الـتدابري اليت اختذهتا بولندا لتنفيذ مبادئ القانون اإلنساين الدويل اليت تعتربها مبادئ ذات صلة                   
 م الذخائر، مبا يف ذلك الذخائر الصغرية، اليت ميكن أن تصبح متفجرات من خملفات احلرب؟باستخدا

اختـذت بولندا عددا من التدابري لتنفيذ مبادئ القانون اإلنساين الدويل ذات الصلة جبميع أنواع الوسائل                 -٩
هب العسكري واللوائح والكتب    وتتجلى هذه التدابري يف املذ    . واألسـاليب احلربية، مبا يف ذلك الذخائر الصغرية       

وُتراعى هذه التدابري أيضا يف ختطيط العمليات العسكرية ويف إجراءات          . العسـكرية فضـال عن قواعد االشتباك      
ويتلقى أفراد القوات املسلحة البولندية أيضا بصورة منهجية تدريباً يف جمال القانون اإلنساين             . االستهداف الرمسية 

 .اما للمشورة القانونية فيما يتصل بتطبيق مبادئ القانون اإلنساين الدويلالدويل وتشمل هياكلها نظ

 هل ترد هذه املبادئ يف املذهب العسكري والكتب العسكرية؟ `١` 

يؤكـد املذهب العسكري على تنفيذ مجيع اإلجراءات الرامية إىل ضمان أمن الدولة وفقاً للنظام القانوين    -١٠
وتشكل هذه  . ع اتفاقيات جنيف وبروتوكوالهتا اإلضافية، وعلى اتفاقيات الهاي       وصدقت بولندا على مجي   . القائم

وبعد التصديق، أصبحت هذه االتفاقيات جزءا من النظام القانوين . االتفاقـيات أسـاس القانون اإلنساين الدويل     
ضا بصورة  عند وضع مذهب عسكري؛ وتتجلى أي- وهي تراعى بالفعل   -البولندي الذي جيب أن ُتراعى مبادئه       

 .عملية يف اللوائح والكتب العسكرية اليت تعّرف باجلوانب اإلنسانية للحرب

 هل ترد املبادئ يف قواعد االشتباك؟ `٢` 

تـرد قواعد القانون اإلنساين الدويل يف قواعد االشتباك املتعلقة مبشاركة القوات البولندية يف العمليات                -١١
ليت جتيز استعمال القوة وتضع القيود وحتدد حاالت احلظر التام          وتوضـح هـذه املبادئ الظروف ا      . العسـكرية 

وعالوة على ذلك، تقضي التعليمات بأن يقوم اجليش والقادة يف مجيع املستويات على الدوام              . السـتعمال القوة  
بوقـف األعمـال العسكرية، يف أي مرحلة من مراحل احلرب، حيثما توفر أدىن سبب للشك يف احتمال وجود                   

وعندما يتحول هذا الشك إىل يقني، جيب على اجلنود وقف العملية على الفور، إال إذا كان . يف مرمى النارمدنيني 
 املعنونة قواعد MC 362/1وترد املبادئ املشار إليها سلفا يف الوثيقة . يف ذلك خطر عليهم أو على أشخاص آخرين
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الت جتيز لقوات منظمة حلف مشال األطلسي        وهي وثيقة تعرض مناذج حلا     -اشتباك منظمة حلف مشال األطلسي      
 فيما  "مبادئ الستعمال القوة  "ويعتمد على هذه الوثيقة كمرجع ُيسترشد به كلما جرى وضع           . اسـتعمال القوة  

يتصل بكل عملية عسكرية سينضم إليها جنود من اجليش البولندي، وتتجلى قواعد القانون اإلنساين الدويل على                
وعالوة على ذلك، تصاغ األوامر اليت سيصدرها قائد القوات املشاركة يف عملية عقب             . املبادئالـدوام يف هذه     

 .مشاورات قانونية ترمي إىل التحقق توافقها مع القانون اإلنساين الدويل

 :هل تراعى مبادئ القانون اإلنساين الدويل `٣` 

 يف ختطيط عملية عسكرية؟ )أ( 

ملبادئ "وختضع عملية التخطيط    .  يف ختطيط كل عملية عسكرية     تـراعى مبادئ القانون اإلنساين الدويل      -١٢
 القائمة رقم   -اليت نشرهتـا هيئة األركان العامة      " (DD/3.5 -ختطـيط العمليات يف القوات املسلحة البولندية        

، اجملمعة باالستناد إىل    "مبادئ استخدام التدابري القسرية   "وُتـرفق بكل خطة عمليات نسخة من        ). ١٥٥/٢٠٠٣
وأخذت هذه املبادئ من وثائق منظمة      . ثائق الوطنية ووثائق احللف اليت تتضمن قواعد القانون اإلنساين الدويل         الو

مفهوم استعمال القوة ألغراض عمليات إدارة األزمات العسكرية       "حلـف مشـال األطلسي املذكورة ومن وثيقة         
الوثيقتان وصفاً لنماذج حاالت جتيز استعمال      وتتضمن  . الصادرة عن االحتاد األورويب   " بقـيادة االحتاد األورويب   

القـوة يف العمليات اليت يقودها كل من منظمة حلف مشال األطلسي واالحتاد األورويب، يف سياق تطبيق مبادئ                  
 .القانون اإلنساين الدويل يف ختطيط العمليات العسكرية

 يف اإلجراءات الرمسية املتعلقة بتحديد األهداف؟  )ب( 

وُتراعى أيضا مبادئ القانون اإلنساين     . بادئ املشار إليها أيضاً على إجراءات االستهداف الرمسية       ُتطبق امل  -١٣
وتوضع قواعد االشتباك املتعلقة بعمليات حمددة      . الـدويل الـواردة يف الوثيقة املذكورة أعاله يف هذه اإلجراءات          

ويف حال تنفيذ عملية دولية، جيري التشاور       ):  يف هذا اجلزء من االستبيان     ٢النقطة  (باالسـتناد إىل هذه املبادئ      
 .بشأن قواعد االشتباك مع مجيع األطراف املشاركة

يف سبيل حتقيق ذلك، هل تتيح القوات املسلحة البولندية املشورة القانونية على مستويات القيادة  )ج(
 ؟املالئمة فيما يتعلق بتطبيق وإعمال مبادئ القانون اإلنساين الدويل ذات الصلة

تسـتخدم القوات املسلحة البولندية نظاماً للمشورة القانونية بشأن تطبيق مبادئ القانون اإلنساين الدويل، يقوم                -١٤
ويرافق مستشارون . مبوجـبه حمامون متفرغون بإسداء املشورة لقادة اجليش يف جمال تطبيق مبادئ القانون اإلنساين الدويل     

ن عسكريون على الدوام الوحدات العسكرية البولندية يف بعثات حفظ السلم           قانونيون أو مستشارون سياسيون أو مدعو     
 . وُيعينون يف هذه املناصب إلسداء املشورة إىل القادة بشأن تطبيق مبادئ القانون اإلنساين الدويل واحترامها. يف اخلارج

 هل يتلقى أفراد القوات املسلحة تدريباً بشأن هذه املبادئ؟ `٤` 



CCW/GGE/XI/WG.1/WP.3 
Page 5 

 

وتشكل املسائل املتصلة .  اجلنود البولنديني تدريبا بشأن تطبيق مبادئ القانون اإلنساين الدويل     يتلقى مجيع  -١٥
. بالقانون الدويل اإلنساين يف سياق الصراعات املسلحة عنصرا من عناصر التعليم املدين املقدم إىل اجلنود اجملندين               

دة مبوجب قرار وزارة الدفاع الوطين رقم وُيقـدم هـذا التعلـيم وفقـا للمـبادئ التوجيهية ذات الصلة املعتم      
289MON/PSSS    وتبني تلك الوثيقة طائفة املواضيع املدرجة يف التدريب        . ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلـول  ٢٨ املـؤرخ

ونطاقها، وتربز املشاكل القانونية واألخالقية املتصلة باخلدمة العسكرية والقتال املسلح، وتقدم قائمة من املهام اليت 
 . العسكرية تنفيذها قصد إعداد اجلنود لالضطالع مبهامهم بوعيينبغي للوحدات

 :واملواضيع التالية مدرجة يف برنامج التدريب بشأن القانون اإلنساين الدويل -١٦

 مدخل لقانون احلرب؛ `١`

 تطبيق قواعد القانون الدويل للصراعات املسلحة يف سياق القتال؛ `٢`

 لندية لألصول الثقافية املعرضة للخطر يف وقت احلرب والسلم؛احلماية القانونية الدولية والبو `٣`

 قواعد سلوك اجلنود يف ميدان املعركة وفقا للقانون الدويل للصراعات املسلحة؛ `٤`

 مسؤولية القوات عن خرق القانون والنظام العسكري؛ `٥`

 القواعد الدولية للحرب؛ `٦`

 . يف سياق مهام البعثاتالقانون اإلنساين الدويل للصراعات املسلحة `٧`

ومتثلت هذه املشاريع التدريبية .  مشروعاً تدريبيا٣٠ًوأجنزت القوات املسلحة يف العام املاضي وحده قرابة  -١٧
يف دورات تطبيقية متخصصة يف جمال القانون الدويل من إعداد وتنفيذ إدارة التعليم ودعم القدرات الدفاعية التابعة 

وخالل هذا العام، يشارك ضباط ميثلون هذه املؤسسة يف سلسلة من املشاريع التدريبية             . لـوزارة الدفاع الوطين   
الرامية إىل نشر وتنفيذ املعلومات املتعلقة بقانون احلرب ومحاية األصول الثقافية وقت احلرب يف صفوف القوات                

وجيري حالياً  .  األطلسي املسـلحة، ال سـيما الوحدات املشاركة يف قوات االستجابة التابعة ملنظمة حلف مشال             
وسُيتاح تدريب بشأن القانون الدويل للصراعات املسلحة وعمليات حفظ   : ختطـيط بعـض الدورات املتخصصة     

 .وسُينشر أيضا كتيب خمصص هلذه املواضيع. السلم لقادة الكتائب والسرايا وقادة أسراب القوات اجلوية

ديدة وأساليب احلرب واملذهب العسكري؟     هل لدى بولندا آلية الستعراض شرعية األسلحة اجل        `٥`
 )يف حالة اإلجياب، ما هو السند القانوين هلذه النظم؟(

وُعهد هبذه  . جيري فحص األسلحة وأساليب احلرب اجلديدة للتأكد من توافقها مع قانون احلرب الدويل             -١٨
ى دراية وخربة املستشارين    وباستطاعتها أن تعتمد عل   . املسـؤولية إىل املؤسسـات اليت استحدثت هذه األسلحة        

القانونيني والوحدات املتخصصة بوزارة الدفاع الوطين واهليئة العامة ألركان اجليش البولندي ومؤسسات ومدارس 
وعالوة على ذلك، جيري التشاور بشأن األسلحة وأساليب احلرب اجلديدة          . وجامعات العلوم العسكرية البولندية   
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وتشكل اتفاقيات جنيف وبروتوكوالهتا اإلضافية اليت صدقت       . ال األطلسي مع شركاء بولندا يف منظمة حلف مش      
 MON/5قانون وزارة الدفاع الوطين     (علـيها بولندا واتفاقيات الهاي والالئحة التنظيمية لوزارة الدفاع الوطين           

 .السند القانوين هلذه اجلهود) ٢٠٠٢فرباير / شباط٢٠املؤرخ 

 ذة لكفالة تنفيذ هذه املبادئ؟ما هي التدابري األخرى املتخ `٦` 

أصدرت وزارة الدفاع الوطين عدة مطبوعات لالستعمال الرمسي فقط خبصوص القانون اإلنساين الدويل              -١٩
 :وهذه النشرات هي. بغية املساعدة يف عملية التنفيذ

`١` "Materiały do nauczania międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych dla 

podoficerów i szeregowych) " كتيب يف القانون الدويل للصراعات املسلحة موجه إىل ضباط
إدارة التعليم ودعم القدرات الدفاعية . ، حرره بافيل زاكوفسكي ورافال بيكسا)الصف واجملندين

 ؛١٩٩٩التابعة لوزارة الدفاع الوطين؛ وارسو، 

`٢` “Materiał szkoleniowy dla instruktorów do nauczania prawa wojennego”)   قـانون
إدارة . ، حرره بافيل زاكوفسكي وداريوس رادزيفيلوفيتش     ) كتيب للمدربني  -احلـرب الدويل    

 ؛٢٠٠٢التعليم ودعم القدرات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع الوطين، وارسو، 

`٣` "Informator dotyczący praw i obowiązków żołnierzy uczestniczących w działaniach 

"wojennych)  حررته إدارة -)  دليل-حقوق ومسؤوليات اجلنود املشاركني يف عمليات القتال 
التعلـيم ودعـم القدرات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع الوطين لفائدة قوات اجليش البولندي              

 .٢٠٠٢املشاركة يف البعثة الدولية لتحقيق االستقرار يف العراق، وارسو، 

 ـ ـ ـ ـ ـ

 


