
فريق اخلرباء احلكوميني لألطراف املتعاقـدة
السامية يف اتفاقيــة حظــر أو تقييـد
استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها

  مفرطة الضرر أو عشوائية األثر

 

 

(A)     GE.08-60729    150408    160408 

  الدورة الثانية، ٢٠٠٨
 ٢٠٠٨أبريل / نيسان١١- ٧جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٦البند 
  الذخائر العنقودية

الـذخائر  مقترح بالعناصر الرئيسية ملشروع بروتوكول بـشأن       
  حظـر أو تقييد استعمال أسـلحة      العنقودية ملحق باتفاقيـة    

  معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر تقليدية  

  مقدم من تركيا

جيوز أن تشتمل العناصر الرئيسية للمشروع املقترح للربوتوكول امللحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال                - ١
  :ن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر عدة مسائل منها ما يليأسلحة تقليدية معينة ميك

  نطاق التطبيق  -  أوالً

  اريفالتع  - اً ثاني

  القيود املفروضة على االستعمال  -  ثالثاً

  محاية املدنيني  - اً رابع

  تطبيق وتنفيذ القانون اإلنساين الدويل القائم  - اً خامس

  .اعدةالتعاون واملس ومساعدة الضحايا  - اً سادس

ومل ُيتوصل إىل اتفاق حىت اآلن بشأن       . لتعاريفيرتبط نطاق التطبيق والقيود املفروضة على االستعمال با         - ٢
 فإن املقترحات املختلفة اليت قدمتها الوفود حىت اآلن، وكذلك نص           ،ويف هذا السياق  . تعريف الذخائر العنقودية  

ستتطلب املزيـد مـن     ) ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين  (لتعاريفاملشروع املوحد الذي أعده الفريق العامل  املعين با        
، ميكن أن ينظر الفريق يف العناصر       ةهذه املناقش توازياً مع    ذلك، و  ويف غضون .  يف فريق اخلرباء احلكوميني    ةاملناقش

  :املمكنة التالية

لـى  ، والقيـود املفروضـة ع     لتعـاريف نطاق التطبيـق، وا   (يما خيص املواضيع الثالثة األوىل      ف  `١`
 فإن الربوتوكول الثاين املعدل امللحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية ،)االستعمال
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  ميكن أن يكون   )الربوتوكول الثاين املعدل  (معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر         
  . ُيبىن عليه سليماًأساساً

إىل مناقشاتنا يف فريق اخلرباء احلكوميني، واالستفادة       وفيما خيص محاية املدنيني، ميكننا االستناد         `٢`
  . كمرجعCCW/GGE/2008-II/1 من الوثيقة ١٦من الفقرة 

أن ُيرفق بالربوتوكول املقتـرح     وفيما خيص تطبيق وتنفيذ القانون اإلنساين الدويل القائم، ميكن            `٣`
، CCW/GGE/2008-II/1 من الوثيقة    ١٥وحسبما ورد يف الفقرة     ". أفضل املمارسات " ل إطاٌر

لقانون اإلنساين الدويل وإىل مساعدة الدول لمتثال االينبغي أن هتدف أفضل املمارسات إىل تعزيز 
  وقواهتا املسلحة على تنفيـذ القـانون عنـد اسـتعماهلا القـوة العـسكرية، مبـا يف ذلـك                  

  .الذخائر العنقودية

 من اتفاقية أوتاوا، ٦ من املادة ٣إن الفقرة وفيما يتعلق مبساعدة الضحايا والتعاون واملساعدة، ف      `٤`
وكذلك الربوتوكول اخلامس امللحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن             

  .ساساأل الشكّيميكن أن  ،اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر

 الدول األعضاء   ربمة فيما بني  عاهدات امل واملالدولية  االتفاقيات  شىت  االنضمام إىل   ونظراً إىل االختالف يف       - ٣
يف اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر، نقتـرح                  

  . من اإلشارات املباشرة بدالً،االستفادة من األساس املنطقي والصياغة يف تلك االتفاقيات واملعاهدات

  :١املراجع املمكنة املتعلقة بكل واحد من املواضيع الستة املذكورة يف الفقرة  التيسري، ألغراض ،وفيما يلي  - ٤

 نطاق التطبيق -  أوالً

 من الربوتوكول الثاين املعدل ذات فائدة يف هذا السياق، ١ من املادة ٦ إىل ٢ميكن أن تكون الفقرات من   - ٥
..] [.هذا الربوتوكول يتصل باسـتعمال      : املقترح. يفلتعاروذلك مبجرد موافقة فريق اخلرباء احلكوميني على ا       

  [...].استعمال على وال ينطبق هنا املعّرفة 

 من هذه االتفاقية علـى      ١ينطبق هذا الربوتوكول، باإلضافة إىل احلاالت املشار إليها يف املادة             - ٢"
  . ١٩٤٩أغـسطس   / آب ١٢ املشتركة بني اتفاقيات جنيف املؤرخة يف        ٣احلاالت املشار إليها يف املادة      

ب وأعمـال    الداخلية، كأعمال الـشغ    وال ينطبق هذا الربوتوكول على حاالت االضطرابات والتوترات       
  . وغريها من األعمال ذات الطبيعة املماثلة، باعتبار أهنا ليست نزاعات مسلحة،العنف املنفردة واملتفرقة

م أحـد األطـراف املتعاقـدة       لحة ليست ذات طابع دويل يف إقلي      مس نزاعاتيف حالة حدوث      - ٣
  .السامية، يكون كل طرف يف الرتاع ملزماً بتطبيق حمظورات وقيود هذا الربوتوكول
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ال جيوز االستناد إىل أي شيء يف هذا الربوتوكول لغرض املساس بسيادة دولة ما أو مـسؤولية                   - ٤
أو إعادة إقرارمها أو عـن      احلكومة عن احلفاظ بكل الوسائل املشروعة، على القانون والنظام يف الدولة            

  .الدفاع عن الوحدة الوطنية والسالمة اإلقليمية للدولة

ال جيوز االستناد إىل أي شيء يف هذا الربوتوكول كمربر للتدخل، بـصورة مباشـرة أو غـري                 - ٥
مباشرة، ألي سبب كان، يف الرتاع املسلح أو يف الشؤون الداخلية أو اخلارجية للطرف املتعاقد السامي                

  .ي حيدث ذلك الرتاع يف إقليمهالذ

 األطراف السامية املتعاقـدة الـيت    من على أطراف نزاع ليست الربوتوكولانطباق أحكام هذا      - ٦
قبلت هذا الربوتوكول ال يغري، سواء صراحة أو ضمناً، مركزها القانوين أو املركز القانوين إلقليم متنازع 

  ".عليه

  لتعاريفا - اً ثاني
  .اتفاق فريق اخلرباء احلكوميني: يةالذخائر العنقود  - ٦

 ، على التوايل  ،٧ و ٦ميكن احلصول عليها من الفقرتني      " أعيان مدنية "و  " هدف عسكري " مثل   لتعاريفا  - ٧
  :  من الربوتوكول الثاين املعدل٢من املادة 

 ، أي شيء يسهم، حبكم طبيعته أو موقعه أو غرضه، فيما يتعلق باألشياء"هدف عسكري"يعين مصطلح "
ويتيح تدمريه أو االستيالء عليه أو إبطال مفعوله، كلياً أو . أو استعماله، إسهاماً فعلياً يف العمل العسكري

  ".جزئياً، يف الظروف القائمة يف حينه، فائدة عسكرية أكيدة

ف الوارد يف الفقرة    كل األشياء اليت ليست أهدافاً عسكرية حسب التعري       " أعيان مدنية  "يعين مصطلح  "
  ".من هذه املادة[...] 

  القيود املفروضة على استعمال الذخائر العنقودية - اً ثالث

 للقيـود  كأسـاسٍ  ، من الربوتوكول الثاين املعـدل  ٣ من املادة    ١٠ إىل   ٧نقترح استعمال الفقرات من       - ٨
  :املفروضة على االستعمال

بق عليها هذه املادة ضد السكان املدنيني بصفتهم هذه         ُيحظر يف كافة الظروف توجيه األسلحة اليت تنط       "
  . أو ضد مدنيني فرادى أو أعيان مدنية، سواء يف اهلجوم أو الدفاع أو علـى سـبيل الـرد االنتقـامي                    

  ]٧الفقرة [

ويعترب استعماالً عشوائياً أي نـصب     . ُيحظر االستعمال العشوائي لألسلحة اليت تنطبق عليها هذه املادة        "
  :حةهلذه األسل
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 املخصص عادة   يءوعند الشك فيما إذا كان الش     . ال يكون موجَّهاً إىل هدف عسكري       )أ(  
لعبادة أو كمرتل أو غريه من املساكن أو كمدرسة، جيري استخدامه للمسامهة            لألغراض مدنية، كمكان    

  الفعالة يف األعمال العسكرية، جيب افتراض أنه ال ُيستخدم على ذلك النحو؛

   حمدد؛هدف عسكري فيه طريقة أو وسيلة للبث ال ميكن توجيهها حنو أو تستخدم  )ب(  

عرضاً يف إزهاق أرواح مدنيني أو إصابتهم أو يف إحلاق          أو ميكن أن يتوقع منه التسبب         )ج(  
أو يف مزيج من ذلك، مما يكون مفرطاً بالقياس إىل الفائدة العـسكرية امللموسـة               . ضرر بأعيان مدنية  
  ]٨الفقرة ". [نهواملباشرة املنتظرة م

ال جيوز معاملة  عدة أهداف عسكرية واضحة االنفصال والتمايز وتوجد يف مدينة أو بلدة أو قرية أو أي "
ـ      ".  الواحـد عـسكري الدف منطقة أخرى تضم تركزاً مماثالً من املدنيني أو األعيان املدنية معاملـة اهل

  ]٩الفقرة [

. دنيني من آثار األسلحة اليت تنطبق عليهـا هـذه املـادة           ُتتخذ مجيع االحتياطات املستطاعة حلماية امل     "
واالحتياطات املستطاعة هي االحتياطات العملية أو املمكن اختاذها عملياً مع مراعاة مجيـع الظـروف               

وتشتمل هذه الظروف، على سبيل . السائدة يف ذلك الوقت، مبا يف ذلك االعتبارات اإلنسانية والعسكرية
  ]١٠الفقرة : ..." [ ما يلياملثال ال احلصر، على

  محاية املدنيني - اً رابع
  :، النصوص القانونيةCCW/GGE/2008-II/1 من الوثيقة ١٦الفقرة   - ٩

حيظر يف الظروف كافة جعل السكان املدنيني بصفتهم هذه، أو املدنيني الفـرادى أو األعيـان                  `١`"
  .هلجوم بالذخائر العنقوديةاً املدنية، هدف

ملدنيني، أو يف مناطق    احْشد من    وسط   قعظروف كافة معاملة أي هدف عسكري، ي      حظر يف ال  يُُ  `٢`
  .للهجوم باستعمال الذخائر العنقوديةاً ، هدف عادةًيسكنها املدنيون

ُيحظر اهلجوم بالذخائر العنقودية على األعيان اليت ال غىن عنها حلياة السكان املدنيني، مثل املواد   `٣`
ل الري  شغاية اليت تنتجها واحملاصيل واحليوانات وحمطات مياه الشرب وأ        الغذائية واملناطق الزراع  

 املـدنيني  عاشـة إذا كانت هذه املنشآت ال ُتـستعمل إل   اً  ينطبق هذا أيض  و. واملنشآت الدوائية 
  ."أفراد القوات املسلحةوإمنا أيضاً إلعاشة فحسب، 

  تطبيق وتنفيذ القانون اإلنساين الدويل القائم - اً خامس

  :CCW/GGE/2008-II/1 من الوثيقة ١٥وز أن تشتمل أفضل املمارسات على األهداف املوضحة يف الفقرة جي  - ١٠
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حتديد مبادئ القانون اإلنساين الدويل الواجبة التطبيق فيما يتصل باستعمال القوة العـسكرية             "  `١`
  .نة املستعملةواألسلحة املعّي

  .ملراجعة القانونية ان طريقحتديد مشروعية األسلحة قيد النظر ع  `٢`

  . يف املذهب العسكري القانون ذي الصلةانعكاسضمان   `٣`

  ، )مـا ُيعـرف بقـانون الرتاعـات املـسلحة         (اعتماد كتيب عن القانون اإلنساين الـدويل          `٤`
  .لالستعمال العسكري

  . الصلةيلقانون ذل ني العسكريني املخططمراعاةضمان   `٥`

 زهاجتي استهدافية،موظفون مدربون ويقود إىل وضع توجيهات        يتواله لالستهدافإجراٍء  وجود    `٦`
  .السلطات السياسية والقانونية املختصة

  . السلطات السياسية والقانونية املختصة، جتيزهاضمان وضع قواعد لالشتباك  `٧`

ـ  العسكريني يف جمال القانون اإلنساين الدويل وقواعد االشتباك، و         تدريب مجيع العاملني    `٨` ضمان ل
  .مهم وامتثاهلم لاللتزامات اإلنسانية والقانونيةفه

  ضمان إتاحة املشورة القانونية يف كل خطوة مناسبة مـن اخلطـوات أعـاله، مبـا يف ذلـك                     `٩`
  .للتدريب والعمليات

اشتمال القانون احمللي على آلية إنفاذ للتحقيق يف خروقات القانون اإلنساين الدويل والتعامـل                `١٠`
  .ممعها على حنو سلي

  التعاون واملساعدةومساعدة الضحايا  - اً سادس

تـصلح  وميكن أن . ذلك تسّنىمىت ساعدة إىل البلدان احملتاجة،   امل إن استطاعت، ينبغي أن تقدم البلدان،       - ١١
  :مبساعدة الضحاياكأساس للصياغة املتعلقة  من اتفاقية أوتاوا ٦ من املادة ٣الفقرة 

يح هلا تقدمي املساعدة بتوفريها من أجل رعاية تأهيـل ضـحايا     تقوم كل دولة طرف تكون يف وضع يت       "
وجيـوز  ]. األلغام] [باملخاطر[ واالقتصادي ومن أجل برامج للتوعية  أللغام وإعادة إدماجهم االجتماعي   ا

أو املؤسسات الدولية ظمات منظومة األمم املتحدة ، واملنتقدمي هذه املساعدة من خالل جهات شىت منها 
 أو الوطنية، وجلنة الصليب األمحر الدولية، ومجعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر الوطنية             أو اإلقليمية 

  ."أو على أساس ثنائي. غري احلكوميةواحتادها الدويل واملنظمات 

 -  -  -  -  - 


