
United Nations Audiovisual Library of International Law 

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

1

 حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد وتدمير تلك ةاتفاقي
 األسلحة

  
، اعتمد مؤتمر دبلوماسي عقد في جنيف اتفاقية حظر أو تقييد استعمال 1980في عام   

أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر، مع بروتوآوالت إضافية، 
وآول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال األلغام والفخاخ المتفجرة واألجهزة األخرى  البروتمنها

 على األلغام المضادة  آامالافرض حظرلم يهذا البروتوآول  غير أن ).البروتوآول الثاني(
 في المعقودفي الدورة الثانية للمؤتمر االستعراضي األول للدول األطراف في االتفاقية، و. لألفراد
، عدلت الدول األطراف 1996مايو /أيار 3 إلىأبريل /نيسان 22ي الفترة من جنيف ف

انظر الوثيقة الختامية للمؤتمر (الحظر الواردة فيه أوجه  معززة بذلك، يالبروتوآول الثان
 ظلالبروتوآول الثاني بصيغته المعدلة فإن ومع ذلك، ). CCW/CONF.I/16االستعراضي، 

أللغام المضادة لألفراد، على الرغم من أن عددا متزايدا من اآامل على  حظر عن فرضقاصرا 
 آندا سوف تستضيف آندا أنوفي نهاية المؤتمر، أعلن وفد . الحظرلفرض هذا  ظلت تدعوالدول 

لوضع على تلك األلغام،  لصالح فرض حظر آامل 1996عام من اجتماعا للدول في وقت الحق 
قررت و.  حظر عالمي على األلغام المضادة لألفراد فرضنحوالمجتمع الدولي لدفع استراتيجية 

انظر تقرير  (1996سبتمبر / في أيلول، عقد مؤتمر دولي في أوتاوا،لذلكوفقا  ،الحكومة الكندية
  ).A/51/313، “الوقف االختياري لتصدير األلغام األرضية المضادة لألفراد”األمين العام، 

  
 في “أللغام المضادة لألفرادلحظر عالمي نحو ”  لالستراتيجياتالدوليعقد المؤتمر   

إلى وأفضى ذلك المؤتمر . 1996أآتوبر /تشرين األول 5 إلى 3 في الفترة من ،أوتاوا بكندا
، والمعروفة باسم فيهالمشارآة الخمسون لدول الذي اتفقت ااعتماد إعالن مؤتمر أوتاوا، 

في   من أجل تحقيق أهدافها، بماينها فيما ب، على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود “ أوتاوامجموعة”
. قانونا لحظر األلغام المضادة لألفرادملزم اتفاق دولي بإبرام  ، في أقرب وقت ممكنالقيام،ذلك 
لدول والمنظمات الدولية أبدت اخطة عمل تحدد أنشطة ملموسة أيضا عتمد المؤتمر وا

ف، وقررت عقد مؤتمر متابعة في الهدذلك  لتحقيق ها لتنفيذهاوالمنظمات غير الحكومية استعداد
عالوة على ذلك، أعربت الحكومة الكندية عن عزمها . 1997يونيه / في حزيران،بروآسل

 مؤتمر أوتاوا وقد مّهد. 1997ديسمبر عام /آانون األولتوقيع المعاهدة، في لاستضافة مؤتمر 
لغام المضادة من أجل اعتماد معاهدة لحظر األاتخذت مسارا سريعا الساحة لعملية تفاوض 

  .“عملية أوتاوا”المعروفة باسم وهي العملية لألفراد، 
  

أآتوبر / تشرين األول16رسالة مؤرخة بوأرفق اإلعالن الصادر عن مؤتمر أوتاوا   
نزع السالح، غراض آندا لدى األمم المتحدة ألوسفير إلى األمين العام من ممثل  موجهة 1996

) A/C.1/51/10(ألمم المتحدة من وثائق اة رسمية  بوصفها وثيقعممتالتي هي الرسالة و
بعد أسابيع قليلة أي ، 1996نوفمبر /تشرين الثانيفي و.  للجمعية العامةالحادية والخمسينللدورة 

 أول مشروع ،سفاراتهاعن طريق  ،الحكومة النمساويةعممت من اختتام مؤتمر أوتاوا، 
  . األلغام المضادة لألفرادستعمالن ونقل وا وتخزيوإنتاج لتطوير ا واضحالمعاهدة، تضمن حظرل

  
مسألة الترويج ناقشت اللجنة األولى  للجمعية العامة، الحادية والخمسينفي الدورة و  
 وفي. “نزع السالح العام الكامل”حظر األلغام المضادة لألفراد في إطار البند المعنون لالتفاقية 

نون معمشروع قرار دولة،  84 مع ،متحدةالواليات القدمت ، 1996نوفمبر /تشرين الثاني 4
تشرين  13 وفي). A/C.1/51/L.46 (“المضادة لألفرادالبرية اتفاق دولي لحظر األلغام ”

 باعتماده، اعتمدت اللجنة األولى مشروع القرار وأوصت الجمعية العامة 1996نوفمبر /الثاني
 قاف المؤرخ 51/45القرار  الجمعية العامة اتخذت ،فقا لذلكوو). A/51/566/Add.11انظر (

على السعي بهمة إلى إبرام ”، الذي حثت فيه الدول األعضاء 1996ديسمبر /آانون األول 10
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المضادة لألفراد البرية  ونقل األلغام وإنتاج وتخزين استعمال اتفاق دولي ملزم قانونا يحظر فعليا
ى األمين العام أن يعد وطلبت أيضا إل. “ المفاوضات في أقرب وقت ممكنبغية االنتهاء من

الثانية  المسألة، وتقديمه في الدورة تلكتقريرا عن الخطوات التي اتخذت إلبرام اتفاق دولي بشأن 
  .والخمسين

  
 ، في فيينا1997فبراير /وقررت الحكومة النمساوية استضافة اجتماع حكومي في شباط  

 وزع، والذي دعت الذي مشروع المعاهدةلتمكين الدول من تبادل وجهات النظر حول مضمون 
لصليب األحمر الدولية، ا الدول واألمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك لجنة إليه

 األلغام حظر اتفاقية بنصوقد عقد اجتماع الخبراء المعني . البريةوالحملة الدولية لحظر األلغام 
جرت بعد مناقشات و. 1997فبراير /شباط 14 إلى 12 في الفترة من ،المضادة لألفراد في فيينا

 14 في ا ثانيا مشروعتاألصلي وأصدرالمعاهدة  النمسا مشروع نقحتفي االجتماع، 
لمفاوضات في اجتماع ا أوضحت  آماو.  الذي عمم مرة أخرى للتعليق عليه،1997مارس /آذار

فقد  بين الدول، واسع النطاق ثير جدالت سوفلتحقق الممكن لتدابير إمكانية وضع فيينا أن مسألة 
اجتماع وقد عقد . هذه المسألةمناقشة  لحصرا يكرس استضافة اجتماع حكومي ألمانياقررت 

 ، في المضادة لألفراد في بونالبريةتدابير التحقق الممكنة لحظر األلغام ب المتعلقالخبراء الدولي 
مايو /أيار 13مساوي في  للمشروع النة نهائيت نسخةوصدر. 1997أبريل /نيسان 25 و 24

  .لتداول لغرض ا1997
  

المؤتمر الدولي لفرض حظر عالمي على هو متابعة لمؤتمر أوتاوا، وال مؤتمر وقد عقد  
. 1997يونيه /حزيران 27 إلى 24 في الفترة من ،األلغام المضادة لألفراد، في بروآسل، بلجيكا

 دولة 97 الذي وقعتهضادة لألفراد،  األلغام المبشأنالمؤتمر إعالن مؤتمر بروآسل  عن وصدر
 للتفاوض، افي اإلعالن، وافقت الدول المشارآة على مشروع النمسا أساسو.  دولة156من أصل 

 المشروع تقديم حكومة النرويج في أوسلو، وقررت تستضيفه بعقد مؤتمر دبلوماسي تورحب
عالن من جديد أيضا  أآد اإلوقد.  المؤتمر الدبلوماسي القادم للنظر فيه واعتماده إلىالنمساوي

قام و. 1997حظر األلغام المضادة لألفراد قبل نهاية عام ل على معاهدة ، في أوتاوا،هدف التوقيع
إلى إعالن بروآسل بإحالة مكتب الممثل الدائم لبلجيكا لدى مؤتمر نزع السالح في وقت الحق 

وعمم اإلعالن  ؛)CD/1467 (1997 هيولي/تموز 9 رسالة مؤرخة بموجبمؤتمر نزع السالح 
  .وبوصفه وثيقة رسمية من وثائق مؤتمر نزع السالح

  
حظر دولي آامل فرض ، عقد المؤتمر الدبلوماسي المعني ب1997سبتمبر /أيلول 1في و  

وآان معروضا على .  البرية المضادة لألفراد في أوسلو، النرويج، آما آان مقرراعلى األلغام
واستمر المؤتمر . نقطة انطالق للمفاوضاتبوصفه الثالث ة ويالمؤتمر مشروع المعاهدة النمسا

ثالثة أسابيع، واعتمد النص النهائي التفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل األلغام المضادة 
  .1997سبتمبر /أيلول 18لألفراد وتدمير تلك األسلحة في 

  
اتفاقية ” معنونوع قرار مشرقدمت آندا  للجمعية العامة، الثانية والخمسينفي الدورة و  

 الدول باسم “ ونقل األلغام المضادة لألفراد وتدمير تلك األسلحةوإنتاجحظر استعمال وتخزين 
انظر ( اللجنة األولى ته، واعتمد)A/C.1/52/L.1( دول 106البالغ عددها األعضاء 

A/52/600 .(ألف 52/38 الجمعية العامة القرار اتخذتبناء على توصية من اللجنة األولى، و 
شيء   صوتا مقابل ال142، بتصويت مسجل بأغلبية 1997ديسمبر /آانون األول 9المؤرخ 
اتفاقية حظر استعمال وهو القرار الذي اعتمدت بموجبه  عضوا عن التصويت، 18وامتناع 

 إلىجميع الدول دعت وتخزين وإنتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد وتدمير تلك األسلحة، و
  .ليهاالتوقيع ع

  



United Nations Audiovisual Library of International Law 

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

3

 ،1997ديسمبر /آانون األول 4 و 3في ، تح باب التوقيع على االتفاقية في أوتاواتفوا  
ودخلت االتفاقية حيز . 1997ديسمبر /آانون األول 5 مقر األمم المتحدة في نيويورك يوم فيو

الصك األربعين من صكوك التصديق إيداع ، بعد ستة أشهر من 1999مارس /آذار 1 في النفاذ
 ).211 ، ص2056 المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد األمم(
  


