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 اتفاقية الذخائر العنقودية  
 بقلم القاضي كيفين ريوردان  
 نائب رئيس القضاة يف احملكمة العسكرية لنيوزيلندا،  
 واحملاضر املساعد يف القانون جبامعة فيكتوريا يف ويلينغتون،  
 واملدير العام السابق خلدمات الدفاع القانونية يف قوات الدفاع النيوزيلندية  

  
 لذخائر العنقوديةطبيعة ا - 1 

، كمــــا يُفهـــم مــــن امسهـــا، إىل أي نظــــام مـــن نظــــم “الــــذخائر العنقوديـــة”يشـــري مصـــطلح  
أســلحة ُتطلِــق جمموعــة مــن الــذخائر املتفجــرة األصــغر حجمــا علــى هــدف معــّني. وهــذه الــذخائر 

ميكــــن إطالقهــــا بواســــطة القــــذائف أو املدفعيــــة  “القنابــــل العنقوديــــة”الصــــغرية الــــيت تســــّمى عــــادة 
إلقاؤهــــا مــــن موّزعــــات ثابتــــة كمــــا ميكــــن أيضــــا وبشــــكل مماثــــل متامــــا إلقاؤهــــا يف شــــكل قنابــــل  أو
الطـــــائرات. وعـــــدد الـــــذخائر الصـــــغرية الـــــيت ُتســـــتخدم يف هجـــــوم مـــــا ميكـــــن أن يبلـــــغ املئـــــات  مـــــن
اآلالف. ومفهـــوم الـــذخائر الصـــغرية الـــذي بـــدأ يرســـخ يف أواخـــر احلـــرب العامليـــة الثانيـــة مث  حـــىت أو

يف العديــــد مــــن النزاعــــات بعــــدها لــــه بعــــض املزايــــا العســــكرية مقارنــــة باســــتخدام  أصــــبح يُســــتخدم 
. فعلــى ســبيل املثــال، “أحاديــة”كميــات مماثلــة مــن القــوة التدمرييــة يف شــحنة تفجرييــة وحيــدة أو 

ُحتــدث قنبلــة وحيــدة تُلقــى علــى مهــبط طــائرات العــدو حفــرة يســهل ملؤهــا مهمــا اتســع حجمهــا. 
قوديــة فُيحـــدث املئـــات مــن احلفـــر الـــيت يســتغرق إصـــالحها أيامـــا. ولكـــن أمــا اهلجـــوم بالـــذخرية العن

الذخائر العنقودية مل ُتستخدم يف الواقـع ألغـراض خاصـة مـن هـذا القبيـل إال نـادرا. فهـي ُتسـتخدم 
بشــــكل شــــامل ضــــد كــــل هــــدف عســــكري ميكــــن تصــــّوره، وحــــىت بــــدون أهــــداف حمــــددة أحيانــــا. 

 “إزالــة” ســلحة يُغــري باســتخدامها بوجــه خــاص يففمجــال الــدمار الواســع الــذي حتدثــه تلــك األ
قن مـــن قتـــل مجيـــع مـــن هـــم يف املنطقـــة يمنـــاطق شاســـعة مـــن أرض املعركـــة، بدرجـــة عاليـــة مـــن التـــ

املســـتهدفة أو إصـــابتهم إصـــابات بالغـــة. والـــذخرية العنقوديـــة فعالـــة جـــدا يف إصـــابة عـــدو مـــراوغ أو 
ــــاطق حتــــت ســــيطرة الغــــري، واســــتخداُمها ال يت ــــة يفموجــــود يف من التســــديد، وهــــو  طلــــب دقــــة عالي

خيفــض مــن عــدد الطلعــات اجلويــة الالزمــة وبالتــايل مــن املخــاطر الــيت تتعــرض هلــا القــوات املهاِمجــة. 
لــذلك النــوع مــن اهلجــوم والــيت تبــدو أمــرا ال مفــر منــه تــزداد وضــوحا مــع  “اآلثــار اجلانبيــة”غــري أن 

العنقوديــة، ممــا أدى يف �ايــة املطــاف  مــر الــزمن، كمــا تــزداد االعرتاضــات علــى اســتخدام الــذخائر
 إىل إطالق محلة دولية حلظر استخدامها.
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 الذخائر العنقودية والقانون - 2 

إن تقيــيم شــرعية أي ســالح يبــدأ باملوازنـــة بــني الضــرورة العســكرية واالعتبــارات اإلنســـانية  
دأ يــتلخص الــيت طرحهــا إعــالن ســانت بطرســربغ منــذ قرابــة قــرن ونصــف مضــت. وأصــبح ذلــك املبــ
إصـــابات ال  يف ثالثـــة دواع أساســـية للحظـــر. أوهلـــا، وهـــو حظـــر األســـلحة الـــيت تســـبب معانـــاة أو

داعــي هلــا، مل ُيســتخدم كثــريا فيمــا يتعلــق بالــذخائر العنقوديــة. فاإلصــابات الــيت تلحــق باملقــاتلني، 
 تتجــزأ عنــد اعتهــا، ال ختتلــف إال قلــيال عــن اإلصــابات الــيت ُحتــدثها الــذخائر األحاديــة الــيتظمــع ف

انفجارهــا. كمــا أنــه بــالرغم مــن اآلثــار البيئيــة احلقيقيــة الــيت حتــدثها الــذخائر العنقوديــة، فــإن ضــررها 
ال يُعتــرب عــادة ضــررا شــديدا أو واســع النطــاق أو طويــل األجــل بدرجــة تســتوجب حظرهــا يف نظــر 

قـانون الـدويل، وهـو مـا القانون الدويل. أما السبب الثالث املسـتوجب حلظـر القنابـل العنقوديـة يف ال
مشـروعة، فهـو أثرهـا العشـوائي. فاألسـلحة الــيت  تركـزت عليـه املطالبـات باعتبـار تلـك األسـلحة غـري

أهــدافا مدنيــة بــدون متييــز هــي أســلحة حمظــورة مبوجــب الفقــرة  تصــيب أهــدافا عســكرية ومــدنيني أو
ــــات جنيــــف املعقــــودة يف  51مــــن املــــادة  4 آب/أغســــطس  12مــــن الربوتوكــــول اإلضــــايف التفاقي

واملتعلـــق حبمايـــة ضـــحايا املنازعـــات املســـلحة الدوليـــة (الربوتوكـــول األول). ومـــن املقبـــول  .1949
 على نطاق واسع أن ذلك احلكم يعكس القانون الدويل العريف.

ولـــذلك فـــإن االعـــرتاض مـــن الناحيـــة اإلنســـانية علـــى الـــذخائر العنقوديـــة ناشـــئ يف املقـــام  
مــن األســلحة. أوالمهــا طــابع تلــك الــذخائر وخصائصــها الــيت جتعلهــا األول عــن صــفتني هلــذه الفئــة 

تصيب غالبـا املقـاتلني واملـدنيني علـى حـد سـواء وذلـك مهمـا كانـت مشـروعية اسـتخدامها. ويشـري 
أنصـــار الـــذخائر العنقوديـــة إىل أنـــه مـــن املمكـــن اســـتخدامها بشـــكل غـــري عشـــوائي، كاســـتخدامها 

مقـــــاتلون فقـــــط. ولكـــــن مـــــن الصـــــعب إنكـــــار أن ضـــــد أهـــــداف عســـــكرية يف مواقـــــع يوجـــــد فيهـــــا 
خصــــائص تلــــك األســــلحة وظــــروف النزاعــــات العصــــرية حيــــث يوجــــد مــــدنيون يف مجيــــع احلــــاالت 

عشــوائية أمــرا  تقريبـا، جتعــل اسـتخدامها بطريقــة عشــوائية أمـرا مرجحــا جـدا، واســتعماهلا بطريقــة غـري
 متزايد الصعوبة.

املنفجــرة  كميــات كبــرية مــن املخلفــات غــري  واالعــرتاض الثــاين هــو أ�ــا تــرتك وراءهــا عــادة 
اليت تودي عشوائيا حبياة عدد أكـرب مـن املـدنيني. وتولّـد اآلثـار الضـارة الـيت حتـدثها خملفـات احلـرب 
من املتفجرات بصفة عامة قلقا دوليـا منـذ مـدة، وقـد اُختـذت بشـأ�ا إجـراءات يف إطـار الربوتوكـول 

ســلحة تقليديــة معّينــة ميكــن اعتبارهــا مفرطــة الضــرر أو اخلــامس التفاقيــة حظــر أو تقييــد اســتعمال أ
عشــوائية األثــر (بروتوكــول اتفاقيــة حظــر األســلحة التقليديــة). وتزايــد ذلــك القلــق بســبب املخلفــات 
من الذخائر العنقوديـة، نظـرا لسـهولة انفجارهـا، وبقـاء أعـداد كبـرية جـدا منهـا بعـد مـدة طويلـة مـن 

والقنيــــــبالت املســـــتخدمة يف العديــــــد مـــــن تلــــــك القنابــــــل  اســـــتخدامها، وشــــــدة فتكهـــــا باملــــــدنيني.
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العنقوديــــة ذات ألــــون ســــاطعة وبراقــــة جتعلهــــا تشــــبه لُعــــب األطفــــال وُحتــــدث خســــائر جســــيمة يف 
صــفوفهم. وال خــالف علــى أن تلــك املخلفــات تعــوق التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة، وتقــّوض 

لتأهيـل والتعمـري، ومتنــع أو تـؤخر عــودة سـبل عـيش املتضــررين منهـا، وتقـف عرضــة يف طريـق إعــادة ا
 الالجئني واملشردين داخليا.

 
 الطريق إلى الحظر - 3 

ُولــدت الــدعوة إىل حظــر الــذخائر العنقوديــة خــالل النزاعــات الــيت شــهدها جنــوب شــرق  
آســيا يف ســتينات وســبعينات القــرن املاضــي والــيت أُلقيــت فيهــا مئــات املاليــني مــن القنيــبالت علــى 

ة دون متييـــز. ولكـــن املســـألة مل ُتطـــرح علـــى الســـاحة الدوليـــة إال يف أواخـــر تســـعينات منـــاطق واســـع
القـــرن املاضـــي عنـــدما ـحـــت منظمـــات اتتمـــع الـــدويل واملنظمـــات الدينيـــة يف إثارتـــا يف احملافـــل 
الدوليــــة. ومل تتحقــــق اآلمــــال يف التطــــرق إىل مســــألة تلــــك الــــذخائر حتديــــدا يف اتفاقيــــة األســـــلحة 

وبعــد مخــس ســنوات مــن احملــاوالت فشــلت حــىت اجلهــود الراميــة إىل احلصــول علــى واليــة التقليديــة، 
 ة القائم على التوافق يف اآلراء.ن حظرها، مصطدمًة بإطار االتفاقيأللتفاوض بش

اســتخدامها  والــذخائر الصــغرية غــري املنفجــرة حتــدث آثــارا ال ميكــن التنبــؤ بــا إىل درجــة أن 
حيدثــــه زرع منطقــــة باأللغــــام. ولــــذلك مل يكــــن غريبــــا أن يســــعى  ُحيــــدث عمليــــا نفــــس األثــــر الــــذي

أنصـــار فـــرض حظـــر شـــامل علـــى الـــذخائر العنقوديـــة اىل استنســـاخ احلظـــر الـــوارد يف اتفاقيـــة حظـــر 
اســـتعمال وتكـــديس وإنتـــاج ونقـــل األلغـــام املضـــادة لألفـــراد وتـــدمري تلـــك األلغـــام (اتفاقيـــة أوتـــاوا). 

ىل عــدم حظرهــا إتخدام تلــك الــذخائر (وال تــزال تــدعو) ودعــت الــدول املدافعــة عــن احلــق يف اســ
معـدل فشــل يقــّل ”قبيــل  مــنواالقتصـار علــى تقييـد مــا ال يســتجيب لـبعض معــايري املوثوقيــة التقنيـة 

. وهــي تــرى أن القــانون احلــايل يكفــي حلظــر اهلجمــات العشــوائية. أمــا أنصــار “عــن واحــد يف املائــة
مــن اختبــار ُجيــرى يف ظــروف مثاليــة ال تنطبــق علــى الواقــع  احلظــر فأشــاروا إىل أن النتــائج املســتمدة

غـــري املثـــايل للقتـــال احلقيقـــي حيـــث ُتطلـــق القـــذائف بتســـرّع أو يف حالـــة مـــن الـــذعر، أو ال تنفجـــر 
أسـطح مبـان. وأشـاروا أيضـا  لسقوطها ببطء أحدثته انفجـارات سـابقة أو أغصـان أو تربـة رخـوة أو

ُشــــّوهوا أو لقــــوا  ناملــــدنيني الــــذي يتــــه يف محايــــة املئــــات مــــنإىل أن القــــانون احلــــايل أثبــــت عــــدم فعال
 حتفهم يف الصراعات األخرية.

غـــــري أن هـــــذا اجلمـــــود النـــــاتج عـــــن التبـــــاين الكبـــــري يف املواقـــــف بـــــدأ يـــــزول يف متوز/يوليـــــه  
، عنــــــدما شــــــهد الصــــــراع بــــــني إســــــرائيل وحــــــزب اهللا قصــــــف األراضــــــي اللبنانيــــــة بــــــأكثر 2006

ق عــدد أقـل مــن ذلــك نوعــا مــا علـى مشــال إســرائيل. وكــان أثرهــا كبــريا ماليــني قنيبلــة، وإطــال 4 مـن
أراض  جـــــدا يف لبنـــــان فالعديـــــد مـــــن آالف القنيـــــبالت مل تنفجـــــر وحّولـــــت مســـــاحات زراعيـــــة إىل

صـــاحلة لالســـتعمال، واملـــدارَس واألســـواق إىل أمـــاكن مفخخـــة. ويف حـــاالت عديـــدة، تغـــريت  غـــري
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ة تتعامــل حتديــدا مــع الــذخائر العنقوديــة، نتيجــة مشــاهدة املواقــف الدوليــة بشــأن احلاجــة إىل معاهــد
صــور األثــر العشــوائي لتلــك الــذخائر عنــد إطالقهــا وبعــده، واالطّــالع بوضــوح علــى فشــل القيــود 

 القانونية القائمة ومعايري املوثوقية املزعومة. 
 
 عملية أوسلو - 4 

دة لألفــــراد، انضــــمت بعـــد اســــتخالص الـــدرس مــــن عمليـــة أوتــــاوا املتعلقـــة باأللغــــام املضـــا 
النمســــا، وأيرلنــــدا، واملكســــيك، ونيوزيلنــــدا، وبــــريو، والكرســــي الرســــويل إىل النــــرويج يف دعوتــــا إىل 

خـــارج نطـــاق اتفاقيـــة األســـلحة التقليديـــة. وهـــدف العمليـــة املنصـــوص عليـــه يف  “عمليـــة أوســـلو”
تســبب ضــررا الــذخائر العنقوديــة الــيت ”إعــالن أوســلو هــو التوصــل إىل حظــر اســتخدام وتكــديس 

 با. ، وتأمني الرعاية والتأهيل للناجني منها، وتطهري املناطق امللوثة“غري مقبول للمدنيني

ــــارة   ــــوارد يف عب ــــة بعــــض اخلــــالف بشــــأن الوصــــف ال ــــيت تســــبب ضــــررا ”ونشــــأ يف البداي ال
ملــا قــد تــوحي بــه تلــك العبــارة مــن أن الــذخائر العنقوديــة ميكــن أن تُلحــق  “مقبــول للمــدنيني غــري
. وأمكـــن يف �ايـــة املطـــاف التغلـــب علـــى الصـــعوبات اللغويـــة، وانتقلـــت “مقبـــوال”دنيني ضـــررا باملـــ

 النطاق. تلك الدول بسرعة مثرية لإلعجاب إىل صياغة مث إنفاذ معاهدة عريضة القاعدة وشاملة

 )، وليمـــــــــــا2007شـــــــــــباط/فرباير  23-22وُعقــــــــــدت مـــــــــــؤمترات دوليـــــــــــة يف أوســـــــــــلو ( 
)، وويلنغتــــــــون 2007كــــــــانون األول/ديســــــــمرب  7-5ينــــــــا ()، وفي2007أيار/مــــــــايو  23-25(
)، حيــــــث 2008أيار/مــــــايو  30-19)، وأخــــــريا يف دبلــــــن (2008شــــــباط/فرباير  18-22(

ــــــــاب التوقيــــــــع عليهــــــــا يف 2008أيار/مــــــــايو  30اعُتمــــــــدت االتفاقيــــــــة يف  كــــــــانون   3. وفُــــــــتح ب
ســتة  ، بعــد2010آب/أغســطس  1يف أوســلو. ودخلــت حيــز النفــاذ يف  2008األول/ديســمرب 

، بلـــغ عـــدد الـــدول الـــيت وقعـــت 2014دولـــة عليهـــا. وحـــىت آذار/مـــارس  30أشـــهر مـــن تصـــديق 
 .84وعدد من صدقت عليها أو انضمت إليها  108عليها 

ومـن الســمات الرئيســية للعمليـة الــيت أفضــت إىل احلظـر، الــدور البــارز الـذي اضــطلعت بــه  
وتــــش، واملنظمــــة الدوليــــة للمعــــوقني، منظمــــات اتتمــــع املــــدين، مبــــا فيهــــا منظمــــة هيــــومن رايــــتس و 

واملنظمــة النروجييــة للمســاعدة الشــعبية، الــيت كانــت تعمــل حتــت مظلــة االئــتالف املنــاهض للقنابــل 
العنقوديـــة. واشـــرتكت يف ذلـــك النشـــاط أيضـــا جمموعـــات الضـــحايا، واملنظمـــات الدوليـــة مثـــل جلنـــة 

ـــة األلغـــام وخـــرباء ا لشـــؤون اإلنســـانية أيضـــا، مبـــن فـــيهم الصـــليب األمحـــر الدوليـــة. وقـــدم خـــرباء إزال
خـــرباء مـــن خمتلـــف وكـــاالت األمـــم املتحـــدة، حججـــا وأدلـــة مقنعـــة. وســـّلط ذلـــك النشـــاط املرّكـــز 
ضــغطا كبــريا علــى احلكومــات وكانــت لــه أيضــا فعاليــة يف تعبئــة الــرأي العــام تزامنــا مــع بــذل اجلهــود 

 الدبلوماسية.
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ارج إطــــار االتفاقيــــة، واســــتخدام وبــــالرغم مــــن بقــــاء عــــدد مــــن الــــدول اهلامــــة عســــكريا خــــ 
الـذخائر العنقوديـة يف عـدد مـن املناسـبات مـن جانــب جهـات ليسـت أطرافـا يف االتفاقيـة منـذ بــدء 

مبســتخدميها.  “وصــما”نفاذهــا، فــإن أنصــار املعاهــدة يشــريون إىل أن حظــر تلــك الــذخائر أحلــق 
ة اســـــتخدام تلـــــك فانضـــــمام عـــــدد كبـــــري مـــــن الـــــدول إىل املعاهـــــدة زاد مـــــن صـــــعوبة ادعـــــاء شـــــرعي

األســلحة، حــىت بالنســبة للــدول غــري امللزمــة قانونــا بأحكــام االتفاقيــة. وقــد كــان اســتخدام احلكومــة 
 بلدا. 130 حوايل السورية مؤخرا للذخائر العنقودية على نطاق واسع، مثال، حمل إدانة من

صــناديق وأحــدثت املعاهــدة أيضــا أثــرا هامــا متثــل يف قيــام مســتثمرين مســؤولني، مبــن فــيهم  
 معاشات تقاعدية، بسحب استثماراتم من الشركات اليت تنتج ذخائر عنقودية.

  
 عرض موجز لالتفاقية  
 االلتزامات - 5 

 :تقوم يف التعهد بأال 1تتمثل االلتزامات األساسية لألطراف، كما هو مبّني يف املادة  

 باستخدام الذخائر العنقودية؛ - 

ة أو إنتاجهــــا أو حيازتــــا بــــأي طريقــــة أخــــرى أو ختزينهـــــا باســــتحداث الــــذخائر العنقوديــــ - 
 كان، بصورة مباشرة أو غري مباشرة؛ شخص  االحتفا  با أو نقلها إىل أي  أو

كـان علـى القيـام بـأي نشـاط حمظـور علـى دولـة شـخص  مبساعدة أو تشجيع أو حث أي  - 
 طرف مبوجب تلك االتفاقية.

النزاعــات  أي أنــه ينطبــق علــى كــل مــن ،“أي ظــرف مــن الظــروف”وينطبــق التعهــد علــى  
يف  “للجماعــات املســلحة”املســلحة الدوليــة وغــري الدوليــة. وتشــدد الديباجــة علــى عــدم الســماح 

 دولة طرف بالقيام بأي نشاط حتظره االتفاقية.

وكمــا هــو احلــال مــع معاهــدات أُبرمــت مــؤخرا يف جمــال األســلحة، تتخطــى هــذه االتفاقيــة  
دويل اإلنســـاين ومســـائل نـــزع الســـالح، فهـــي تتنـــاول لـــيس فقـــط اســـتخدام التمييـــز بـــني القـــانون الـــ

 ذلك النوع من السالح، وإمنا أيضا اقتناءه وحيازته ونقله.

 نطاق االتفاقية - 6 

وهــو نفســه  “الــذخائر العنقوديـة”أساســا مـن مصــطلح  2تنبـع التعــاريف الـواردة يف املــادة  
تطلــــق  ديـــة (أي غــــري نوويــــة) ُتصـــّمم لتنثــــر أومعـــّرف تعريفــــا واســــعا. وهـــو يشــــمل أي ذخــــائر تقلي

كيلوغرامـــا. ويشـــمل التعريـــف فـــرادى   20ذخـــائر صـــغرية متفجـــرة يقـــل وزن كـــل واحـــدة منهـــا عـــن 
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درجــة تطورهــا أو  الــذخائر الصــغرية. وال تتطــرق االتفاقيــة ملســائل مثــل عمــر الــذخائر أو جيلهــا، أو
 الذخائر الصغرية. موثوقيتها. كما أ�ا ال تعري أمهية لطريقة إيصال تلك

وهنــاك جمموعــة صــغرية مــن الــذخائر ال يشــملها احلظــر. وهــي تتعلــق بشــكل ال لــبس فيــه  
بأســـــــــــلحة متطـــــــــــورة الستشـــــــــــعار وتـــــــــــدمري املركبـــــــــــات املصـــــــــــفحة ال يتجـــــــــــاوز عـــــــــــدد ذخائرهـــــــــــا 

كيلوغرامـــات. وينبغـــي أن تكــــون جمهـــزة بآليــــة   4ذخـــائر ويزيــــد وزن كـــل منهـــا علــــى  10 الصـــغرية
ري الــــذايت، وبوســــيلة إلكرتونيــــة للتعطيــــل الــــذايت. ومــــن الواضــــح أن األســــلحة الــــيت إلكرتونيــــة للتــــدم

عتــني ال حتــدث اآلثــار واملخــاطر الــيت تتناوهلــا تشــمل ذخــائر صــغرية ال يزيــد عــددها أحيانــا عــن قط
االتفاقيـــــــة. كمـــــــا اســـــــتُبعدت أيضـــــــا القنابـــــــل املضـــــــيئة، والقنابـــــــل الدخانيـــــــة، واملرّكبـــــــات املتفجـــــــرة 
(املســــتخدمة للتشــــويش علــــى الــــرادارات) والــــذخائر املصــــممة للــــدفاع اجلــــوي أو إلحــــداث آثــــار  

مـــن الناحيـــة اإلنســـانية القلـــق الـــذي يثـــريه األصـــناف أيضـــا ال تثـــري  هكهربائيـــة أو إلكرتونيـــة. وهـــذ
اســـتخدام القنيـــبالت املتفجـــرة. وال تتنـــاول االتفاقيـــة األلغـــام اخلاضـــعة لقيـــود مفروضـــة يف صـــكوك 

 أخرى (أو احملظورة مثل األلغام املضادة لألفراد).
 
 التخزين وتدمير المخزونات - 7 

وقــت مبكــر ذخــائر عنقوديــة  ال متلــك معظــم الــدول الــيت أصــبحت أطرافــا يف االتفاقيــة يف 
كبـــري جـــدا.   3أصـــال. أمـــا الـــدول الـــيت متلـــك تلـــك الـــذخائر، فـــإن عـــبء تـــدمريها مبوجـــب املـــادة 

فالـــذخائر العنقوديـــة ُختـــّزن وتُنشـــر عـــادة مـــع عـــدة ذخـــائر أخـــرى. ولـــذلك جيـــب فصـــلها عـــن بقيـــة 
ذلــك  علــى أال يتعــدى “يف أقــرب وقــت ممكــن”الــذخائر ووضــع عالمــات عليهــا لغــرض تــدمريها 

 ذ بالنسبة للدولة الطرف املعنية.مثاين سنوات من دخول االتفاقية حيز النفا

وهنـــاك آليـــة متاحـــة للـــدول األطـــراف لتمديـــد موعـــد التـــدمري فـــرتة أقصـــاها أربـــع ســـنوات،  
ــــنح متديــــد آخــــر لفــــرتات أقصــــاها أربــــع ســــنوات. وال تتعــــدى فــــرتات  ويف الظــــروف االســــتثنائية، ُمي

لسنوات الضرورية قطعا إلمتـام تـدمري تلـك الـذخائر، ويبـّني كـل طلـب متديـد التمديد املطلوبة عدد ا
أســبابه وخطــة تشــرح تفاصــيل الوفــاء بالتعهــد. وينبغــي ألســاليب التــدمري أن متتثــل للمعــايري الدوليــة 

 املنطبقة يف محاية الصحة العامة والبيئة.

 

ى تقنيـــــات وُيســـــمح لألطـــــراف باالحتفـــــا  بعـــــدد مـــــن الـــــذخائر ألغـــــراض التـــــدريب علـــــ 
الكشــف عــن الــذخائر العنقوديــة أو إزالتهــا أو تــدمريها أو وضــع تــدابري مضــادة هلــا. وفيمــا ُحيتمــل 
أن يكـــون وســـيلة لاللتفـــاف علـــى احلظـــر املفـــروض علـــى التخـــزين، تقضـــي االتفاقيـــة بـــأال تتجـــاوز  

 لتلك األغراض. “عدد الالزم قطعاال”كمية الذخائر احملتف  با 
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 لذخائر العنقودية وتدميرهاإزالة مخلفات ا - 8 

مادتـا  مـن بـني أهـم االلتزامـات الـيت نصـت عليهـا االتفاقيـة ورمبـا أكثرهـا تكلفـة مـا ورد يف 
مــن التــزام بإزالــة خملفــات الــذخائر وتــدمريها. وجيــب علــى الدولــة الطــرف إزالــة تلــك املخلفــات  4

و مــــا يعــــين أساســــا إقليمهــــا وهــــ “املشــــمولة بواليتهــــا أو اخلاضــــعة لســــيطرتا”مــــن املنــــاطق امللوثــــة 
 “تزيـــل” الســـيادي أو األراضـــي الـــيت حتتلهـــا. وقـــد يعـــين ذلـــك أنـــه يتعـــني علـــى ضـــحية العـــدوان أن

 تركها يف إقليمها عدٌو أو معتٍد.املخلفات من النفايات القاتلة اليت 

وجيــب مســح تلــك املنــاطق، وتقيــيم خطورتــا، وإحاطتهــا بســياج، ووضــع عالمــات عليهــا  
توعية املـدنيني احملليـني مبخاطرهـا. وجيـب القيـام بعمليـات اإلزالـة والتـدمري وفـق املعـايري وتسجيلها، و 

الدوليــة وإمتامهــا يف غضــون املواعيــد النهائيــة املنصــوص عليهــا، وهــي عشــر ســنوات مــن بــدء نفــاذ 
االتفاقيـة بالنســبة ملنطقــة ملوثــة قائمــة، وعشــر سـنوات مــن تــاريخ حــدوث التلــوث بالنســبة للمنــاطق 

 النهائية. يت ستتلوث يف املستقبل. وميكن يف هذه احلالة أيضا طلب متديد للمواعيدال

الــدول الــيت اســتخدمت ذخــائر عنقوديــة أو تركتهــا يف إقلـــيم  “تشــّجع االتفاقيــة بقــوة” و 
دولـــة أخـــرى قبـــل بـــدء نفـــاذ املعاهـــدة علـــى تقـــدمي املســـاعدة التقنيـــة أو املاليـــة أو املاديـــة أو بـــاملوارد 

إىل الدولـــة املتضـــررة، لتســـهيل وضـــع العالمـــات علـــى خملفـــات الـــذخائر العنقوديـــة وإزالتهـــا البشـــرية 
وتـــدمريها. وكانـــت دول متضـــررة عديـــدة تأمـــل يف أن تتضـــمن االتفاقيـــة التزامـــا أقـــوى مـــن ذلـــك يف 

 هذا الصدد.

وتتــداخل هــذه االلتزامــات مــع االلتزامــات املتعلقــة جبميــع املخلفــات مــن متفجــرات احلــرب  
 صوص عليها يف الربوتوكول اخلامس التفاقية األسلحة التقليدية.املن

 
 مساعدة الضحايا - 9 

املنـاطق  ، املسـاعدة لضـحايا الـذخائر العنقوديـة يف5تقدم كل دول طرف، مبوجـب املـادة  
املشــــمولة بواليتهـــــا أو اخلاضــــعة لســـــيطرتا، مبــــن فـــــيهم مجيــــع األشـــــخاص املتضــــررين مباشـــــرة مـــــن 

 وجمتمعاتم احمللية املتضررة. ة، فضال عن أسرهمالذخائر العنقودي

وتقضـي االتفاقيــة بــأن يتلقــى مجيـع هــؤالء الضــحايا الرعايــة الطبيـة وإعــادة التأهيــل والــدعم  
األطــراف  النفســي الــذي يراعــي اعتبــارات الســن ونــوع اجلــنس ويقــدَّم بــدون أي متييــز ضــار. وعلــى

 موثوقا با. واقتصاديا، وأن جتمع عنهم بياناتأن تسعى إىل إدماج املتضررين إدماجا اجتماعيا 
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وعلــى الدولــة الطــرف أن تضــع خطــة وميزانيــة وطنيتــني للقيــام بأنشــطة مســاعدة الضــحايا،  
وأن تعــّني لتنســيقها جهــة تنســيق داخــل احلكومــة. وينبغــي التشــاور مــع ضــحايا الــذخائر العنقوديــة 

 ومع املنظمات اليت متثلهم وإشراكهم يف هذه العملية.
 
 التعاون والمساعدة الدوليان - 10 

، 6الـــذي ميكـــن أن يكـــون ثقـــيال، وعمـــال باملـــادة  5و  4و  3كتخفيـــف لعـــبء املـــواد  
تقــوم كـــل دولـــة طـــرف يف وضـــع يتـــيح هلـــا تقــدمي املســـاعدة بتـــوفري املســـاعدة التقنيـــة واملاديـــة واملاليـــة 

سـاعدة، الـيت تصـفها االتفاقيـة للدول األطـراف املتضـررة مـن الـذخائر العنقوديـة. وميكـن لطلبـات امل
بأ�ــــا حــــق، أن تشــــمل إزالــــة خملفــــات املتفجــــرات، وتــــدمريها، والتوعيــــة مبخاطرهــــا. وينطبــــق ذلــــك 
االلتـــزام أيضـــا علـــى الـــدول الـــيت حتتـــاج إىل مـــوارد للوفـــاء بالتزاماتـــا بتـــدمري املخزونـــات، ومســـاعدة 

 الضحايا، واالنتعاش االجتماعي واالقتصادي.

تزام بتقدمي مسـاعدة عاجلـة يف حـاالت الطـوارئ إىل األطـراف املتضـررة مـن وهناك أيضا ال 
 هجوم بالذخائر العنقودية يف املستقبل.

الوطنيـة  وميكن تقدمي املساعدة من خـالل منظومـة األمـم املتحـدة أو املنظمـات الدوليـة أو 
 أو اإلقليمية أو املنظمات غري احلكومية أو يف إطار ثنائي.

 
 لشفافيةتدابير ا - 11 

يومـا بعـد دخـول هـذه  180يف موعـد ال يتجـاوز  7تقدم كل دولـة طـرف مبوجـب املـادة  
االتفاقيـــة حيـــز النفـــاذ مث ســـنويا بعـــد ذلـــك إىل األمـــم املتحـــدة تقريـــرا عـــن حالـــة تنفيـــذها لالتفاقيـــة. 
ـــــة  ـــــذخائر العنقودي ـــــوع ال ـــــذ الوطنيـــــة؛ ون ـــــدابري التنفي وجيـــــب أن تتضـــــمن التقـــــارير معلومـــــات عـــــن ت

خائر الصـــغرية املخزّنـــة وكمياتـــا وخصائصـــها التقنيـــة؛ وحالـــة بـــرامج تـــدمريها والتقـــدم احملـــرز يف والـــذ
ذلــــك؛ ومرافــــق حتويــــل إنتــــاج الــــذخائر العنقوديــــة إىل نشــــاط آخــــر أو وقــــف تشــــغيلها؛ ومســــاحة 
املنـــاطق امللوثــــة ومواقعهـــا؛ وحالــــة بـــرامج تــــدمري تلــــك الـــذخائر والتقــــدم احملـــرز يف ذلــــك؛ والتــــدابري 

تخذة للتوعيـة مبخاطرهـا؛ وحالـة تنفيـذ أحكـام املعاهـدة املتعلقـة مبسـاعدة الضـحايا والتقـدم احملـرز امل
يف ذلـــــك؛ ومقـــــدار املـــــوارد الوطنيـــــة املخصصـــــة إلزالـــــة تلـــــك الـــــذخائر وختزينهـــــا وتـــــدمريها وتقـــــدمي 
املســـــاعدة لضـــــحاياها، وحجـــــم التعـــــاون الـــــدويل وشـــــكله، واملســـــاعدة الدوليـــــة املقدمـــــة واجلهـــــات 

 ستفيدة منها.امل
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 تيسير االمتثال وتوضيحه - 12 

علــى التشــاور والتعــاون فيمــا بينهــا بشــأن تنفيــذ  8توافــق الــدول األطــراف مبوجــب املــادة  
أحكام االتفاقية، وعلى العمل معـا بغيـة تيسـري االمتثـال اللتزاماتـا. وأُنشـئت عمليـة لتوضـيح وحـل 

املتحــدة  لتوضــيحات عــن طريــق األمــني العــام لألمــماملســائل املتعلقــة باالمتثــال مبــا يف ذلــك طلــب ا
يف اجتمــاع للــدول األطــراف. وجيــوز الجتمــاع الــدول  “التــدابري املناســبة”وتقــدمي توصــيات بشــأن 

 األطراف أن يعتمد إجراءات أو آليات حمددة أخرى لتوضيح االمتثال.
 
 تدابير التنفيذ الوطنية - 13 

مجيــع التــدابري املالئمــة القانونيــة واإلداريــة وغريهــا ، 9تتخــذ الــدول األطــراف، وفقــا للمــادة  
لتنفيذ االتفاقيـة، مبـا يف ذلـك فـرض جـزاءات جنائيـة علـى مـن يقـوم بأنشـطة حمظـورة. وقـد أدرجـت 

 العنقودية. عدة دول أحكاما حتظر االستثمار يف الشركات الضالعة يف صنع الذخائر
 
 اض، والتعديالتاجتماعات الدول األطراف، ومؤتمرات االستعر  - 14 

االجتماعـــــــــات الســـــــــنوية للـــــــــدول األطـــــــــراف، ومـــــــــؤمترات  12و  11تتنـــــــــاول املادتـــــــــان  
 على أنه جيوز لألطراف اقرتاح تعديالت. 13االستعراض. وتنص املادة 

 
 التحفظات محظورة - 15 

، تقـــدمي أي حتفظـــات علـــى االتفاقيـــة عنـــد التصـــديق 19ال جيـــوز للـــدول، مبوجـــب املـــادة  
وفقـــا  2010آب/أغســطس  1نضــمام إليهـــا. وقــد دخلـــت االتفاقيــة حيــز النفـــاذ يف عليهــا أو اال

 .17 للمادة
 
 الدول غير األطراف في االتفاقية العالقات مع - 16 

واملفصـــلة بشـــكل غـــري معتـــاد التعامـــل بـــني الـــدول  21حتكـــم األحكـــام الـــواردة يف املـــادة  
األحكـــام الـــيت متثـــل حـــال وســـطا يف  األطـــراف والـــدول غـــري األطـــراف يف االتفاقيـــة. وتعـــرتف تلـــك

قضـــية رئيســـية أثـــريت خـــالل املفاوضـــات بشـــأن املعاهـــدة حباجـــة العديـــد مـــن الـــدول إىل االعتمـــاد 
ســيما يف  الــدفاع عــن نفســها علــى القــوات اجلويــة أو القــدرات العســكرية لــدول غــري أطــراف، ال يف

 مثــــل ذلــــك الــــدعم نــــادرا عمليــــات يقــــوم بــــا حتــــالف بــــني عــــدة بلــــدان. والبلــــدان الــــيت حتتــــاج إىل
تكــون يف وضــع يســمح هلــا بــأن ُمتلــي مــا ميكــن اســتخدامه مــن أســلحة إلنقاذهــا، وإذا كانــت ال  مــا

متلــك تلــك القــدرة فهــي ال ختــرق التزاماتــا مبوجــب االتفاقيــة إذا مــا اتضــح أن الــدعم الــذي تلقتــه 
الدولـــة الطـــرف تضـــّمن اســـتخدما لـــذخائر عنقوديـــة. ولكـــن، كنتيجـــة طبيعيـــة لـــذلك، مـــن واجـــب 
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ليس فقط أن ختطر بالتزاماتا حلفاءها من الـدول غـري األطـراف، بـل أن تـدعو أيضـا للقواعـد الـيت 
ترســيها االتفاقيـــة وأن تبــذل قصـــاراها لثــين الـــدول غــري األطـــراف عــن اســـتعمال الــذخائر العنقوديـــة 

 عها على االنضمام إىل االتفاقية.وأن تشج

لـــى االلتزامـــات املنصـــوص عليهـــا، بـــأن تطلـــب دولـــة بااللتفـــاف ع 21وال تســـمح املـــادة  
طــرف مــن شــريك يف التحــالف القيــام مبــا ال ميكــن للطــرف نفســه القيــام بــه. وهــذه املــادة ال تقلــل 

 من االلتزامات األساسية للدول بتطبيق املعاهدة حبسن نية (املعاهدة شريعة املتعاهدين).
 
 مواد ذات صلة  
 صكوك قانونية -ألف  

، غـــــرام وقـــــت احلـــــرب 400اســـــتخدام املقـــــذوفات املتفجـــــرة الـــــيت يقـــــل وز�ـــــا عـــــن إعـــــالن نبـــــذ 
 .1868كانون األول/ديسمرب   11 - تشرين الثاين/نوفمرب 29بطرسربغ،  سانت

، واملتعلــق حبمايـــة 1949آب/أغســطس  12الربوتوكــول اإلضــايف التفاقيــات جنيــف املعقــودة يف 
، األمــم 1977حزيران/يونيــه  8، جنيــف، ول)األضــحايا املنازعــات املســلحة الدوليــة (الربوتوكــول 

 .3، الصفحة 1125املتحدة، جمموعة املعاهدات، اتلد 

عشــوائية  اتفاقيـــــــة حظــر أو تقييــد اســتعمال أســلحة تقليديــة معينــة ميكــن اعتبارهــا مفرطــة الضــرر أو
، األمــم 1980تشــرين األول/أكتــوبر  10، جنيــف، األثــر (والربوتوكــوالت األول والثــاين والثالــث)

 .137، الصفحة 1342املتحدة، جمموعة املعاهدات، اتلد 

الربوتوكـول املتعلــق حبظــر أو تقييــد اســتعمال األلغـام واألفخــاخ املتفجــرة واألجهــزة األخــرى، بصــيغته 
) 1996 أيار/مـــــايو 3 (الربوتوكـــــول الثـــــاين بصـــــيغته املعدلـــــة يف 1996أيار/مـــــايو  3املعدلـــــة يف 

ـــ ة حظــر أو تقييــد اســتعمال أســلحة تقليديــة معينــة ميكــن اعتبارهــا مفرطــة الضــرر أو امللحــق باتفاقيــــ
ـــــر ، األمـــــم املتحـــــدة، جمموعـــــة املعاهـــــدات، اتلـــــد 1996أيار/مـــــايو  3، جنيـــــف، عشـــــوائية األث

 .93، الصفحة 2048

اتفاقيــــة حظــــر اســــتعمال وتكــــديس وإنتــــاج ونقــــل األلغــــام املضــــادة لألفــــراد وتــــدمري تلــــك األلغــــام، 
ــــــد  ، األمــــــم املتحــــــدة، جمموعــــــة املعاهــــــدات،1997أيلول/ســــــبتمرب  18، أوســــــلو ، 2056اتل
 )).1( 2من املادة  2(انظر بشكل خاص الفقرة  211الصفحة 

ــــة حظـــر أو تقييـــد اســـتعمال  الربوتوكـــول املتعلـــق مبخلفـــات احلـــرب مـــن املتفجـــرات، امللحـــق باتفاقيــــ
، ر أو عشــــوائية األثــــر (الربوتوكــــول اخلــــامس)أســــلحة تقليديــــة معينــــة ميكــــن اعتبارهــــا مفرطــــة الضــــر 
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، 2399، األمــم املتحــدة، جمموعــة املعاهــدات، اتلــد 2003تشــرين الثــاين/نوفمرب  28جنيــف، 
 .100الصفحة 

 
 الوثائق -باء  

(نـزع السـالح العـام  1996 كـانون األول/ديسـمرب  10قـاف املـؤرخ  51/45قرار اجلمعية العامة 
 الكامل).

 .2007 شباط/فرباير 23-22إعالن مؤمتر أوسلو بشأن الذخائر العنقودية، أوسلو، 

ـــــــذخائر  2008كـــــــانون األول/ديســـــــمرب   2املـــــــؤرخ  63/71قـــــــرار اجلمعيـــــــة العامـــــــة  (اتفاقيـــــــة ال
 العنقودية).
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