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اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة 
  الضرر أو عشوائية األثر

  
عقب القرار الثالث والعشرين المتعلق بحقوق اإلنسان في النزاعات المسلحة الذي اتخذه   

عن ، والقرار الثامن والعشرين الصادر 1968مايو / أيار12المؤتمر الدولي لحقوق اإلنسان في 
، اتخذت الجمعية العامة القرار 1968المؤتمر الدولي العشرين للصليب األحمر المعقود عام 

، الذي دعت بموجبه األمين العام، 1968ديسمبر / آانون األول19المؤرخ ) 23- د (2444
بالتشاور مع لجنة الصليب األحمر الدولية والمنظمات الدولية المناسبة األخرى، إلى أن يدرس، 

ة أمور، ضرورة حظر استعمال أساليب ووسائل قتال معينة والحد منها، وطلبت منه أن في جمل
وعقدت لجنة الصليب األحمر الدولية . يتخذ جميع الخطوات األخرى الالزمة لتفعيل أحكام القرار

مؤتمر الخبراء الحكوميين المعني بإعادة توآيد القانون اإلنساني (مؤتمرا للخبراء الحكوميين 
 1972 و 1971، وعقد المؤتمر دورتين عام ) الساري على المنازعات المسلحة وتطويرهالدولي

 19وعمال بتوصية قدمها خبراء . 1949بغية إعداد بروتوآوالت إضافية التفاقيات جنيف لعام 
، اجتمع فريق الخبراء العامل المعني بمشكلة استعمال 1972حكومة في الدورة المعقودة عام 

، وأصدر تقريرا في وقت الحق من ذلك العام، عنوانه 1973معينة مرتين في عام أسلحة تقليدية 
آما طلب الممثلون . “داعي لها أو أن تحدث آثارا عشوائية األسلحة التي يمكن أن تسبب آالما ال”

  . أن يتم تناول مسألة األسلحة التقليدية في اجتماع مستقل1972في دورة المؤتمر المعقودة عام 
  

، اجتمع المؤتمر 1949اعتماد البروتوآوالت اإلضافية التفاقيات جنيف لعام وبغية   
الدبلوماسي المعني بإعادة توآيد القانون اإلنساني الدولي الساري على المنازعات المسلحة 

وأنشأ المؤتمر لجنة جامعة . 1977 و 1974وتطويره في أربع دورات في جنيف بين عامي 
يدية لتنظر في مسألة حظر أو تقييد استعمال األسلحة التقليدية التي مخصصة معنية باألسلحة التقل

وحسبما طلب الممثلون المشارآون في . يمكن أن تسبب آالما ال داعي لها أو تحدث آثارا عشوائية
 لمؤتمر الخبراء الحكوميين المذآور أعاله، ُعقد مؤتمر للخبراء الحكوميين 1972دورة عام 

ليدية معينة برعاية لجنة الصليب األحمر الدولية، في لوسيرن في الفترة معني باستعمال أسلحة تق
 آانون 28 وفي لوغانو في الفترة من 1974أآتوبر / تشرين األول18سبتمبر إلى / أيلول24من 
غير أن المؤتمر الدبلوماسي فشل في التوصل إلى . 1976فبراير / شباط26يناير إلى /الثاني

 9واتخذ في . تحظر تحديدا استعمال األسلحة التقليدية أو تحد منهاتفاق بشأن القواعد التي 
المتابعة المتعلقة بحظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية ” قرارا عنوانه 1977يونيه /حزيران
 بهدف التوصل 1979، أوصى فيه بأنه ينبغي عقد مؤتمر حكومي في موعد أقصاه عام “معينة

  .ذه األسلحة أو تقييدهإلى اتفاقات بشأن حظر استعمال ه
  

، 1976ديسمبر / آانون األول10 المؤرخ 31/64وقررت الجمعية العامة في قرارها   
األسلحة المحرقة ”أن تدرج في جدول األعمال المؤقت لدورتها الثانية والثالثين بندا بعنوان 

تقييد   حظر أووغيرها من أنواع األسلحة التقليدية المحددة التي يمكن أن يكون استعمالها محل 
وقررت الجمعية العامة في الجلسة العامة الخامسة من دورتها الثانية والثالثين، . “ألسباب إنسانية
، إدراج هذا البند في جدول أعمالها وإحالته إلى اللجنة 1977سبتمبر / أيلول23المعقودة في 

وفمبر، قدمت السويد ن/  تشرين الثاني14وفي ). A/32/369انظر تقرير اللجنة األولى (األولى 
وست دول أخرى مشروع قرار للجنة األولى يدعو، بصيغته المنقحة 

(A/C.1/32/L.29/Rev.1) بهدف التوصل إلى  ”1979، إلى عقد مؤتمر لألمم المتحدة في عام
، ويوصي بعقد مؤتمر تحضيري “اتفاقات بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة

انظر الوثيقة (وعمال بتوصية اللجنة األولى .  إليه المؤتمر الرئيسيبهدف وضع أساس يستند
A/32/369( 1977ديسمبر / آانون األول19 المؤرخ 32/152، اتخذت الجمعية العامة القرار ،

  .استنادا إلى مشروع القرار المنقح المذآور أعاله
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ت في جنيف  دولة في الدورة األولى للمؤتمر التحضيري التي عقد74وشارك ممثلو   

وفي نهاية هذه الدورة األولى، قرر . 1978سبتمبر / أيلول15أغسطس إلى / آب28في الفترة من 
المؤتمر التحضيري، رهنا بإقرار الجمعية العامة، أن يعقد دورة أخرى في الفترة من 

، يكمل خاللها عمله، وأوصى بأنه ينبغي عقد مؤتمر 1979أبريل / نيسان12مارس إلى /آذار 19
انظر تقرير المؤتمر  (1979سبتمبر / أيلول28 إلى 10مم المتحدة في جنيف في الفترة من األ

انظر (وعمال بتوصية اللجنة األولى )). 1978نوفمبر / تشرين الثانيA/33/44 ،3(التحضيري 
، اتخذت الجمعية العامة في دورتها الثالثة والثالثين القرار )A/33/437تقرير اللجنة األولى، 

، فأيدت قرار المؤتمر التحضيري القاضي بعقد 1978ديسمبر / آانون األول14 المؤرخ 33/70
دورة أخرى بهدف مواصلة االضطالع بعمله التحضيري المتعلق بكال الجانبين التنظيمي 

 10والموضوعي لمؤتمر األمم المتحدة، وأيدت آذلك توصيته بعقد المؤتمر بجنيف في الفترة من 
  .1979ر سبتمب/ أيلول28إلى 

  
وفي . 1979مارس / آذار19وعقدت الدورة الثانية للمؤتمر التحضيري في جنيف في   

الجلسة العامة التاسعة عشرة للمؤتمر التحضيري، أنشئ الفريق العامل المعني بالمؤتمر 
التحضيري المتعلق بحظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر 

 1979مايو / أيار25انظر تقرير المؤتمر التحضيري، المؤرخ (ة األثر أو عشوائي
)A/CONF.95/3(( مارس/ آذار21، وعقد الفريق عشرة اجتماعات في الفترة بين  

أحدهما يتعلق بالشظايا الخفية واآلخر : أبريل وأعد مشروعي معاهدتين مقترحين/ نيسان11و 
وتم إقرار هذين ). ، المرفق الثانيA/CONF.95/3(باأللغام األرضية واألجهزة األخرى 

. 1979أبريل / نيسان10المشروعين خالل الجلسة العامة للمؤتمر التحضيري الثاني في 
يتوصل المؤتمر التحضيري إلى اتفاق بشأن هيكل االتفاقية المقبلة، غير أنه وضع آال من   ولم

  .ا النهائيةجدول أعمال مؤقت ونظام داخلي مؤقت للمؤتمر المقبل في صيغتهم
  

اعتمد مؤتمر األمم المتحدة المعني بحظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن   
/  أيلول10اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر، في جلسته العامة األولى المعقودة في 

، جدول األعمال المؤقت والنظام الداخلي المؤقت اللذين أعدهما المؤتمر 1979سبتمبر 
ثم أنشأ . وبذلك، أنشأ لجنة وثائق تفويض، ومكتبا، ولجنة صياغة، ولجنة جامعة. التحضيري

ثالثة أفرقة عاملة، تشمل فريقا عامال معنيا بالتوصل إلى معاهدة عامة، حسبما تسمح به المادة 
، أوآل إليه مهمة التوصل إلى اتفاق بشأن نص )A/CONF.95/2النظام الداخلي المؤقت،  (35
ية سُتلحق بها بروتوآوالت أو بنود اختيارية تكرس حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية اتفاق

وعقد الفريق العامل تسعة اجتماعات . معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر
تقرير الفريق العامل،  (1979سبتمبر / أيلول27 إلى 13رسمية في الفترة من 

A/CONF.95/WG/1 .(1979سبتمبر / أيلول28ت الدورة األولى للمؤتمر في وُرفع .
 تشرين A/CONF.95/8 ،8(وأوصى المؤتمر الجمعية العامة في تقريره المقدم إليها 

بعقد دورة أخرى للمؤتمر في جنيف لمدة أقصاها أربعة أسابيع، اعتبارا ) 1979أآتوبر /األول
م التوصل بالفعل إلى اتفاق بشأنها لن وقرر أيضا أن المسائل التي ت. 1980سبتمبر /من أيلول

  .يعاد فتحها في الدورة المقبلة
  

مؤتمر األمم المتحدة المعني ”في دورتها الرابعة والثالثين، وفي إطار البند المعنون   
: بحظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر

انظر تقرير اللجنة (الجمعية العامة، عمال بتوصية اللجنة األولى ، اتخذت “تقرير المؤتمر
، الذي أيدت فيه 1979ديسمبر / آانون األول11 المؤرخ 34/82، القرار )A/34/751األولى، 

  . بهدف إتمام المفاوضات1980توصية المؤتمر بعقد دورة أخرى في جنيف عام 
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 1980سبتمبر / أيلول15ي جنيف يوم افتتحت الدورة الثانية للمؤتمر في جلسة عامة ف  

واعتمد المؤتمر في جلسته األخيرة . 1980أآتوبر / تشرين األول10وواصلت عملها إلى غاية 
تقييد استعمال  ، اعتمد بها اتفاقية حظر أو)، المرفق األولA/CONF.95/15(وثيقته الختامية 

األثر، إلى جانب البروتوآول أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية 
، والبروتوآول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال )البروتوآول األول(المتعلق بالشظايا الخفية 

، والبروتوآول المتعلق بحظر )البروتوآول الثاني(األلغام واألفخاخ المتفجرة واألجهزة األخرى 
  ).البروتوآول الثالث(أو تقييد استعمال األسلحة المحرقة 

  
واتخذت الجمعية العامة، في دورتها الخامسة والثالثين، عمال بتوصية اللجنة األولى   

ديسمبر / آانون األول12 المؤرخ 35/153، القرار )A/35/695انظر تقرير اللجنة األولى، (
 الذي رحبت فيه باالختتام الناجح للمؤتمر وأشادت باالتفاقية وبروتوآوالتها الثالثة الملحقة 1980

. لدى جميع الدول األعضاء بهدف تحقيق أوسع قدر ممكن من االنضمام إلى هذه الصكوكبها 
وُفتح باب التوقيع على االتفاقية من قبل جميع الدول في مقر األمم المتحدة في نيويورك لمدة اثني 

  .1983ديسمبر / آانون األول2وبدأ نفاذها في . 1981أبريل / نيسان10عشر شهرا اعتبارا من 
  

 من االتفاقية، يمكن عقد مؤتمرات للنظر في إدخال تعديالت على 8وجب المادة وبم  
االتفاقية أو أي من البروتوآوالت الملحقة بها، أو للنظر في إعداد بروتوآوالت إضافية تتصل 
بفئات أسلحة تقليدية أخرى ال تغطيها البروتوآوالت القائمة، أو الستعراض نطاق االتفاقية 

وفي دورة الجمعية الثامنة واألربعين، وعمال بتوصية . لملحقة بها وتطبيقهاوالبروتوآوالت ا
ديسمبر / آانون األول16 المؤرخ 48/79، اتخذت الجمعية القرار (A/48/680)لجنتها األولى 

 رحبت فيه بطلب وجهته الدول األطراف إلى األمين العام بعقد مؤتمر، إن أمكن عام 1993
تفاقية، وشجعت الدول األطراف على أن تطلب إلى األمين العام ، من أجل استعراض اال1994

. إنشاء فريق خبراء حكوميين في أقرب وقت ممكن للتحضير لمؤتمر االستعراض وتيسير عمله
 آانون 22وقدمت الدول األطراف في االتفاقية رسالة إلى األمين العام لهذا الغرض في 

كوميين المنشأ بناء على ذلك أربع دورات في ، وعقد فريق الخبراء الح1993ديسمبر /األول
انظر الوثيقة  (1995يناير / وآانون الثاني1994مارس /جنيف في الفترة بين آذار
CCW/CONF.1/8/Rev.1 .( وعقدت المرحلة األولى من المؤتمر االستعراضي للدول

 تشرين 13بر إلى سبتم/ أيلول25األطراف في اتفاقية األسلحة التقليدية في فيينا في الفترة من 
/  تشرين األول13واعتمد المؤتمر، في جلسته العامة الثامنة المعقودة في . 1995أآتوبر /األول

) البروتوآول الرابع(، نص البروتوآول المتعلق بأسلحة الليزر المسببة للعمى 1995أآتوبر 
(CCW/CONF.1/7) ابعة عشرة وفي جلسته العامة الر. 1998يوليه / تموز30، وبدأ نفاذه في

، اعتمد المؤتمر التعديالت التي أدخلت على البروتوآول الثاني 1996مايو / أيار3المعقودة في 
المتعلق بحظر أو تقييد استعمال األلغام، واألفخاخ المتفجرة واألجهزة األخرى، التي قدمت 

اد، ووسعت تعاريف أدق لألجهزة التي يغطيها البروتوآول، بما في ذلك األلغام المضادة لألفر
. نطاق تطبيق البروتوآول ليشمل المنازعات المسلحة غير الدولية، وعززت بصورة أعم حظرها

واعتمد المؤتمر خالل الجلسة . 1998ديسمبر / آانون األول3وبدأ نفاذ البروتوآول المنقح في 
 يتجاوز عام  ذاتها إعالنه الختامي، الذي قرر فيه عقد مؤتمر استعراضي آخر في موعد ال

انظر ( إن اقتضى األمر 2000، مع بدء عقد اجتماعات الخبراء التحضيرية في عام 2001
  .(CCW/CONF.1/16 (Part I))التقرير النهائي للمؤتمر االستعراضي 

  
 المؤرخ 55/37واتخذت الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين القرار   

، )A/55/563انظر الوثيقة (لجنة األولى ، بناء على توصية ال2000نوفمبر /تشرين الثاني 20
الذي ذّآرت فيه بقرار الدول األطراف في االتفاقية المذآورة أعاله وأوصت بعقد المؤتمر 



United Nations Audiovisual Library of International Law 

Copyright © United Nations, 2010. All rights reserved  
www.un.org/law/avl 

4

وأشارت الجمعية العامة آذلك إلى أنه . 2001ديسمبر /االستعراضي في جنيف في آانون األول
ظر في أي مقترح لتنقيح االتفاقية أو  من االتفاقية، يمكن للمؤتمر االستعراضي الن8وفقا للمادة 

البروتوآوالت الملحقة بها إلى جانب أي اقتراحات تتعلق بفئات أسلحة تقليدية أخرى ال تغطيها 
وعقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر االستعراضي الثاني ثالث دورات في . البروتوآوالت القائمة
وباإلضافة . 2001سبتمبر /  أيلول28 و 2000ديسمبر / آانون األول14جنيف في الفترة بين 

 إجراء مشاورات غير رسمية 2001أبريل / نيسان6إلى ذلك، قررت اللجنة التحضيرية في 
 إلى 27مفتوحة للدول األطراف في االتفاقية والدول األخرى التي تبدي اهتمامها في الفترة من 

دول األطراف في وُعقد المؤتمر االستعراضي الثاني لل.  في جنيف2001أغسطس / آب31
 آانون 21 إلى 11اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة في جنيف في الفترة من 

 CCW/CONF.II/2 (Part)انظر تقرير المؤتمر االستعراضي الثاني،  (2001ديسمبر /األول
I) . ديسمبر /ول آانون األ21واعتمد المؤتمر االستعراضي في جلسته العامة الرابعة المعقودة في

 إعالنه الختامي الذي قرر فيه توسيع نطاق االتفاقية والبروتوآوالت الملحقة بها لتشمل 2001
المنازعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي، وإنشاء فريق خبراء حكوميين مفتوح العضوية 

كليف بشأن مخلفات الحرب من المتفجرات واأللغام األخرى غير األلغام المضادة لألفراد، وت
هيئة باالضطالع بأعمال متابعة القرارات الصادرة عن المؤتمر تحت إشراف الرئيس المعين 

 2002ديسمبر / آانون األول13 و 12الجتماع الدول األطراف في االتفاقية الذي سيعقد يومي 
، على أن يبدأ 2006وقرر آذلك عقد مؤتمر استعراضي آخر في موعد أقصاه عام . في جنيف
انظر اإلعالن الختامي للمؤتمر االستعراضي  (2005ماعات التحضيرية من عام عقد االجت

(CCW/CONF.II/2 (Part II).  
  

وعقد فريق الخبراء الحكوميين الذي أنشأه المؤتمر االستعراضي الثاني ثالث دورات   
 و CCW/GGE/II/1 و CCW/GGE/I/2انظر الوثائق  (2002خالل عام 

(CCW/GGE/III/1 .12ع الدول األطراف في االتفاقية، المعقود في جنيف يومي وقرر اجتما 
، أن يواصل فريق الخبراء الحكوميين االضطالع بعمله خالل 2002ديسمبر / آانون األول13و 

 وقرر تكليف هيئة بأعمال المتابعة تحت إشراف الرئيس المعين الجتماع الدول 2003عام 
 في جنيف 2003نوفمبر / تشرين الثاني28و  27األطراف في االتفاقية المزمع عقده يومي 

وعمال بتوصيات ). CCW/MSP/2002/2انظر تقرير اجتماع الدول األطراف في االتفاقية، (
فريق الخبراء الحكوميين، قرر اجتماع الدول األطراف في االتفاقية، المعقود في جنيف يومي 

لق بمخلفات الحرب من  اعتماد البروتوآول المتع2003نوفمبر / تشرين الثاني28 و 27
انظر تقرير اجتماع الدول األطراف في االتفاقية، ) (البروتوآول الخامس(المتفجرات 

CCW/MSP/2003/3( 2006نوفمبر / تشرين الثاني12، وبدأ نفاذ هذا البروتوآول في.  
  

، اتخذت الجمعية العامة )A/60/467انظر الوثيقة (وبناء على توصية اللجنة األولى   
، ذّآرت فيه بقرار 2005ديسمبر / آانون األول8 المؤرخ 60/93ها الستين القرار في دورت

، وطلبت أن يعقد 2006المؤتمر االستعراضي الثاني بعقد مؤتمر آخر في موعد أقصاه عام 
 في جنيف وأن ُيسبق بالعدد الذي تعتبره الدول 2006نوفمبر /المؤتمر في شهر تشرين الثاني

تماعات التحضيرية، وطلبت من اجتماع الدول األطراف المعقود يومي األطراف الزما من االج
وبناء على ذلك، .  اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه المسائل2005نوفمبر / تشرين الثاني25 و 24

قرر اجتماع الدول األطراف عقد المؤتمر االستعراضي الثالث للدول األطراف في االتفاقية في 
 في جنيف باالقتران مع المؤتمر السنوي الثامن 2006نوفمبر /ثاني تشرين ال17 إلى 7الفترة من 

للدول األطراف في البروتوآول الثاني المنقح، وقرر أن تتم جميع األعمال التحضيرية الالزمة 
انظر تقرير اجتماع الدول األطراف، (ضمن إطار فريق الخبراء الحكوميين القائم 

CCW/MSP/2005/2 .(اضي الثالث المعقود في جنيف في الفترة من وقرر المؤتمر االستعر
انظر اإلعالن الختامي (، إنشاء آلية امتثال لالتفاقية 2006نوفمبر / تشرين الثاني17 إلى 7
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ووضع برنامج رعاية ضمن ) ، المرفق الثانيCCW/CONF.III/11 (Part II)للمؤتمر، 
، المرفق CCW/CONF.III/11 (Part II)انظر اإلعالن الختامي للمؤتمر، (إطار االتفاقية 

انظر اإلعالن الختامي (، واعتمد خطة عمل لتحقيق االنضمام العالمي إلى االتفاقية )الرابع
  ).، المرفق الثالثCCW/CONF.III/11 (Part II)للمؤتمر، 

  


