
املتعاقـدةألطـرافلفريق اخلرباء احلكوميني
تفاقيـة حظـر أو تقييد استعماليف ا السامية  

أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارهـا مفرطـة
  الضرر أو عشوائية األثر

  

 

(A)     GE.08-60712    090408    090408 

  ، الدورة الثانية٢٠٠٨
  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١١- ٧جنيف، 

   من جدول األعمال٦البند 
  الذخائر العنقودية

  نقاط إرشادية لتحسني موثوقية ودقة الذخائر العنقودية
  وسيلة لزيادة محاية املدنينيو

  مقدمة من اليابان

تقدم حكومة اليابان هذه الورقة إىل جانب مواد مقترحة يف املرفق سعياً منها لطرح وسيلة تفيد يف زيادة        - ١
  .محاية املدنيني

  نقاط إرشادية لتحسني موثوقية ودقة الذخائر العنقودية  - أوالً

من الذخائر العنقودية شواغل إنسانية ميكن أن تظل قائمة حىت بعـد            تثري الذخائر الصغرية غري املنفجرة        - ٢
خفض عدد الذخائر الصغرية    ) ١(من  ومن أجل التصدي هلذه الشواغل، ال بد لنا         . توقف األعمال القتالية الفعلية   

بزيـادة دقـة    تيسري إزالة الذخائر الصغرية غري املنفجرة       ) ٢(غري املنفجرة بتحسني موثوقية الذخائر العنقودية أو        
  .والنقاط اإلرشادية التالية ميكن أن تفيد يف حتقيق هذه األهداف. الذخائر العنقودية

  إبطال املفعـول الـذايت     بآليات) ب(بآليات التدمري الذايت، أو     ) أ(تزويد الذخائر الصغرية املنفجرة     
  بآليات التخميد الذايت) ج(أو 

 من الربوتوكول الثاين املعدل التفاقية حظر تقييد أو         ٢ املادة   إن هذه اآلليات معرفة على النحو التايل يف         - ٣
  :استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر

آلية مدجمة أو مربوطة خارجياً تعمل تلقائياً وتكفل تدمري الذخرية " آلية تدمري ذايت"يعين مصطلح   )أ(  
  .ا هذه اآلليةاليت أُدجمت فيها أو ُربطت هب

أُدجمت فيها  آلية مدجمة تعمل تلقائياً وجتعل الذخرية اليت        " آلية إبطال مفعول ذايت   "يعين مصطلح     )ب(  
  .هذه اآللية غري صاحلة للعمل

جعل ذخرية ما تلقائياً غري صاحلة للعمل باستنفاد مكون ال بد منـه             " ختميد ذايت "يعين مصطلح     )ج(  
  .، استنفاداً ال رجعة فيهلعمل الذخرية، كبطارية مثالً
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وبتزويد الذخائر الصغرية  املنفجرة     . وميكن إدراج هذه التعاريف يف الربوتوكول اجلديد بشأن الذخائر العنقودية           -٤
  .ري املنفجرة  اليت قد تظل قائمةمن الذخائر العنقودية بأي من هذه اآلليات، ميكن خفض عدد الذخائر الصغرية غ

دية أو ذخائرها الصغرية املنفجرة بنظم توجيه أو ضمان قصر فعاليتها خـالف             تزويد الذخائر العنقو  
  ذلك على مساحة حمددة سلفاً

إن زيادة دقة الذخائر العنقودية أو ذخائرها الفرعية عن طريق هذه التدابري ميكن أن تؤدي إىل خفـض                    - ٥
كن هبذه الطريقة تيسري إزالـة الـذخائر        ومي. نطاق املساحات اليت تكون الذخائر الصغرية املنفجرة متناثرة فيها        

  .الصغرية غري املنفجرة لتناقص حجم املساحات الواجب إزالة الذخائر منها

  احلد من عدد الذخائر الصغرية املنفجرة لكل ذخرية عنقودية  

لـذخائر  مبا أن عدد الذخائر الفرعية املنفجرة حمدود، فإن هذه الذخائر العنقودية ال تتسبب يف تعـدد ا                  - ٦
كما أهنا ال تنثر الذخائر الصغرية املنفجرة على مساحة أوسع، مما ييسر إزالـة الـذخائر                . الصغرية غري املنفجرة  
  .الصغرية غري املنفجرة

  وسيلة لزيادة محاية املدنيني  - ثانياً

ح أن تـثري     هي تلك املرج   بأي من النقاط اإلرشادية املذكورة أعاله      تفي ال إن الذخائر العنقودية اليت       - ٧
  :شواغل إنسانية وينبغي حتديدها أو حظرها بالطريقة التالية لزيادة محاية املدنيني

وميكن هبذه الطريقة ضـمان  . ينبغي القيام فوراً حبظر استحداثها أو إنتاجها أو حيازهتا أو نقلها       )أ(  
  .عدم استمرار زيادة عدد هذه الذخائر العنقودية

  ).فترة انتقالية( حاالت الضرورة القصوى وإىل فترة زمنية معينة فقط ينبغي قصر استخدامها على  )ب(  

  .بعد انقضاء الفترة االنتقالية، ينبغي حظر هذه الذخائر العنقودية متاماً  )ج(  

. مالحظة أن الدول متتلك ذخائر عنقودية ألغراض أمنية مشروعة        االنتقالية   وينبغي عند النظر إىل الفترة      - ٨
  .ني طول الفترة االنتقالية وطريقة ضبط الذخائر العنقوديةوينبغي املوازنة ب
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  مرفق

   العنقوديةائرذخالمواد مقترحة بشأن النقاط اإلرشادية لتحسني موثوقية ودقة 
   ووسيلة لزيادة محاية املدنيني

   قيود عامة- املادة العشرون 

ها أو خالف ذلك حيازهتـا أو       حيظر يف مجيع الظروف استعمال ذخائر عنقودية أو استحداثها أو إنتاج            - ١
  :ختزينها أو امتالكها أو اقتنائها أو نقلها  إىل أي فرد بشكل مباشر أو غري مباشر ما مل

  :حيظر استخدام ذخائر عنقودية ال تفي بأي من املعايري التالية  

 أو بآليـة    تزويد ذخائرها الفرعية املنفجرة بآلية التدمري الذايت أو بآلية إبطال املفعـول الـذايت               )أ(  
  التخميد الذايت،

تزويد الذخائر العنقودية أو ذخائرها الفرعية املنفجرة بنظام توجيه أو قصر فعاليتها فقط علـى                 )ب(  
  مساحة حمددة سلفاً،

  .لكل ذخرية عنقودية) ١٠(تدين عدد ذخائرها الفرعية املنفجرة عن عشرة   )ج(  

  . من هذه املادة١من الفقرة ) ب(و) أ( بالفقرتني الفرعيتني ترد يف املرفق التقين املعايري واحلدود اخلاصة  - ٢

ختزين أو امـتالك أو  [ من هذه املادة، جيوز لطرف سام متعاقد استخدام   ١وبالرغم مما تنص عليه الفقرة        - ٣
ذا ، يف حالة الضرورة القصوى، ذخائر عنقودية ملدة عشرين عاماً بعد بدء نفاذ هذا الربوتوكول بالنسبة هل                ]اقتناء

  .الطرف السامي املتعاقد

 - - - - -  


