
  البروتوكول الخامس الملحق باتفاقية حظر مفرطة الضرر أو عشوائية
  

البروتوكول الخامس الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسـلحة تقليديـة معينـة يمكـن     
  ٢٠٠٣نوفمبر /كانون الثاني ٢٨ -اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر

  بروتوكول بشأن المتفجرات من مخلفات الحرب
  راف المتعاقدة السامية،إن األط

إذ تدرك المشاكل اإلنسانية الخطيرة التي تنشأ عقب النـزاع عـن وجـود المتفجـرات مـن     
  مخلفات الحرب،

وإذ تعي الحاجة إلى إبرام بروتوكول بشأن التدابير االستدراكية العامة لمرحلة ما بعد النـزاع 
  من مخلفات الحرب، بغية التقليل إلى الحد األدنى من مخاطر وآثار المتفجرات

وإذ تبدي استعدادها للتطرق لتدابير وقائية عامة من خـالل الممارسـات الطوعيـة الفضـلى     
المحددة في المرفق التقني لتحسين موثوقية العتاد، وبذلك للتقليل إلى الحد األدنى مـن ظهـور   

  المتفجرات من مخلفات الحرب،
  :قد وافقت على ما يلي

  
  ١المادة 

  ونطاق االنطباقاألحكام العامة 
امتثاالً لميثاق األمم المتحدة وقواعد القانون الدولي للمنازعات المسـلحة التـي تنطبـق     - ١

عليها، توافق األطراف المتعاقدة السامية على مراعاة االلتزامات المحددة في هذا البروتوكـول  
دنـى مـن مخـاطر    منفردة وبالتعاون مع األطراف المتعاقدة األخرى بغية التقليل إلى الحد األ

  .وآثار المتفجرات من مخلفات الحرب في الحاالت التي تعقب النـزاع
ينطبق هذا البروتوكول على المتفجرات من مخلفات الحرب التي توجد في أراضي إقلـيم   - ٢

  .األطراف المتعاقدة السامية، بما فيها المياه الداخلية
عن المنازعات المشار إليها في الفقـرات  ينطبق هذا البروتوكول على الحاالت التي تنشأ  - ٣

ديسـمبر  /كـانون األول  ٢١من االتفاقية في صيغها المعدلـة فـي    ١من المادة  ٦إلى  ١من 
٢٠٠١.  

من هذا البروتوكول تنطبق على المتفجرات من مخلفات الحرب  ٨و  ٥و  ٤و  ٣المواد  - ٤
 ٢مـن المـادة    ٥في الفقرة خالف المتفجرات الموجودة من مخلفات الحرب كما ورد تعريفها 

  .من هذا البروتوكول
  



  ٢المادة 
  التعاريف

  ألغراض هذا البروتوكول،
يقصد بالذخائر المتفجرة العتاد التقليدي الذي يحتوي على متفجـرات، باسـتثناء األلغـام     - ١

واألشراك وغيرها من النبائط المعرفة في البروتوكول الثاني لهذه االتفاقية بصـيغتها المعدلـة   
  .١٩٩٦مايو /أيار ٣في 

ويقصد بالذخائر غير المنفجرة ذخائر متفجرة تكون جاهزة لالنفجار أو مزودة بصمام أو  - ٢
وربما تكون هـذه  . مسلحة أو معدة على نحو آخر لالستخدام ثم استخدمت فعالً في نزاع مسلح
  .كنها لم تنفجرالذخائر قد أطلقت أو ُألقيت أو رمي بها أو أسقطت وكان ينبغي أن تنفجر ول

ويقصد بالذخائر المتفجرة المتروكة الذخائر المتفجرة التي لم تستخدم فـي أثنـاء نـزاع     - ٣
مسلح، وتركها أو ألقاها طرف في نزاع مسلح ولم تعد خاضعة لسيطرة الطرف الذي تركهـا  

ة بصـمام  والذخائر المتفجرة المتروكة قد تكون أو ال تكون جاهزة لالنفجار أو مزود. أو ألقاها
  .أو مسلحة أو معدة بشكل آخر لالستخدام

ويقصد بالمتفجرات من مخلفات الحرب الذخائر غيـر المتفجـرة والـذخائر المتفجـرة      - ٤
  .المتروكة

ويقصد بالمتفجرات الموجودة من مخلفات الحرب الـذخائر غيـر المتفجـرة والـذخائر      - ٥
ذا البروتوكول بالنسـبة إلـى الطـرف    المتفجرة المتروكة التي كانت موجودة قبل بدء نفاذ ه
  .السامي المتعاقد الذي توجد هذه المتفجرات في إقليمه

  
  ٣المادة 

  إزالة المتفجرات من مخلفات الحرب أو التخلص منها أو تدميرها
يتحمل كل طرف من األطراف المتعاقدة السامية يكون طرفاً فـي نـزاع المسـؤوليات     - ١

علق بجميع المتفجرات من مخلفات الحرب في اإلقلـيم الخاضـع   المبينة في هذه المادة فيما يت
وفي الحاالت التي ال يمارس فيها مسـتخدم الـذخائر المتفجـرة، التـي أصـبحت      . لسيطرته

متفجرات من مخلفات الحرب، السيطرة على ذلك اإلقليم، يتعين عليه أن يقوم حيثمـا أمكنـه   
ة أمور منها المسـاعدة التقنيـة أو الماليـة أو    ذلك، بعد توقف أعمال القتال الفعلية بتقديم جمل

المادية أو المساعدة في مجال الموارد البشرية، على أساس ثنائي أو عن طريق طرف ثالـث  
مقبول من الطرفين، يشمل فيما يشمله منظومة األمم المتحدة أو غيرها من المنظمات المعنيـة  

الحرب وإزالتها أو التخلص منها أو بغية تسهيل وضع عالمات لتحديد المتفجرات من مخلفات 
  .تدميرها



  
وبعد توقف أعمال القتال الفعلية، يقوم في أقرب وقت ممكن كل طرف مـن األطـراف    - ٢

المتعاقدة السامية يكون طرفاً في نزاع مسلح بوضع عالمات لتحديد المتفجرات مـن مخلفـات   
لك المتفجرات أو يتخلص منهـا  الحرب في األقاليم المتأثرة بها التي تخضع لسيطرته ويزيل ت

مـن هـذه المـادة     ٣أما المناطق المتأثرة بهذه المتفجرات التي تقيم وفقاً للفقـرة  . أو يدمرها
باعتبارها تشكل خطراً جدياً على اإلنسان فهي مناطق تولى أولوية فـي عمليـة اإلزالـة أو    

  .التخلص أو التدمير
ممكن، يتخذ كل طرف من األطراف المتعاقدة وبعد توقف أعمال القتال، وفي أقرب وقت  - ٣

السامية الطرف في نزاع مسلح التدابير التالية في األقاليم المتأثرة التي تخضع لسيطرته بغيـة  
  :الحد من المخاطر التي تشكلها المتفجرات من مخلفات الحرب

  استقصاء وتقدير الخطر الذي تشكله المتفجرات من مخلفات الحرب؛) أ(
الحتياجات وترتيبها حسب األولوية وكذلك القدرة على التطبيق في مجـال وضـع   تقدير ا) ب(

  عالمات لتحديد المتفجرات وإزالتها أو التخلص منها أو تدميرها؛
وضع عالمات لتحديد المتفجرات من مخلفات الحـرب وإزالتهـا أو الـتخلص منهـا أو     ) ج(

  تدميرها؛
  .ه األنشطةاتخاذ خطوات لتعبئة الموارد لالضطالع بهذ) د(
عند االضطالع باألنشطة المذكورة آنفاً، تضع األطراف المتعاقدة السامية األطراف فـي   - ٤

  .نزاع مسلح في اعتبارها المعايير الدولية بما فيها المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام
هـا مـن الـدول    تتعاون األطراف المتعاقدة السامية، عند االقتضاء، فيما بينها ومع غير - ٥

والمنظمات اإلقليمية والدولية المعنية والمنظمات غير الحكومية، بشأن تقـديمها، فـي جملـة    
أمور، المساعدة التقنية والمالية والمادية والمساعدة في مجال الموارد البشرية، بما فـي ذلـك   

  .ه المادةالقيام، في الظروف المالئمة، بتنفيذ عمليات مشتركة ضرورية للوفاء بمقتضيات هذ
  

  ٤المادة 
  تسجيل المعلومات وحفظها ونقلها

تقوم األطراف المتعاقدة السامية واألطراف في نزاع مسلح إلى أبعد حد ممكـن وعملـي    - ١
بتسجيل وحفظ المعلومات المتعلقة باستعمال الذخائر المتفجرة أو الذخائر المتفجـرة المتروكـة   

لتها أو الـتخلص منهـا أو تـدميرها بسـرعة،     لتيسير وضع عالمات لتحديد المتفجرات وإزا
والتوعية بمخاطرها وتوفير المعلومات ذات الصلة للطرف الذي يسيطر على اإلقليم وللسـكان  

  .المدنيين فيه



  
األطراف المتعاقدة السامية واألطراف في نزاع مسلح التي استخدمت أو تركـت ذخـائر    - ٢

تقوم بعد توقف أعمال القتـال الفعليـة،    متفجرة ربما أصبحت متفجرات من مخلفات الحرب،
ودون تأخير وقدر اإلمكان من الناحية العملية ورهناً بمصالحها األمنية المشروعة، بإتاحة هذه 
المعلومات للطرف أو األطراف التي تسيطر على المنطقة المتأثرة، على أساس ثنائي أو مـن  

مـم المتحـدة، أو عنـد الطلـب     خالل طرف ثالث مقبول من الطرفين ويشمل فيما يشمله األ
المنظمات المعنية األخرى التي يكون الطرف مقدم المعلومات مقتنعـاً بهـا سـوف تضـطلع     
بأعمال التوعية بالمخاطر ووضع عالمات لتحديد المتفجرات من مخلفات الحرب في المنطقـة  

  .المتأثرة وإزالة هذه المتفجرات أو التخلص منها أو تدميرها
طراف المتعاقدة السامية أن تراعي الجزء األول من المرفق التقنـي لهـذا   يتعين على األ - ٣

  .البروتوكول لدى تسجيلها لهذه المعلومات وحفظها ونقلها
  

  ٥المادة 
  التحوطات األخرى المتعلقة بحماية السكان المدنيين والمدنيين من األفراد واألشياء

  الحربالخاصة بالمدنيين من تأثيرات المتفجرات من مخلفات 
تتخذ األطراف المتعاقدة السامية واألطراف في نزاع مسلح كافة التحوطات الممكنة فـي   - ١

اإلقليم الخاضع لسيطرتها والمتأثر بالمتفجرات من مخلفات الحرب لتوفير الحماية من مخـاطر  
 وآثار المتفجرات من مخلفات الحرب للسكان المدنيين والمدنيين من األفراد واألشياء الخاصـة 

والتحوطات الممكنة هي التحوطات القابلة للتطبيق أو الممكنة عملياً، والتي تأخذ في . بالمدنيين
وقد تشمل . االعتبار جميع الظروف السائدة في حينه، بما فيها االعتبارات اإلنسانية والعسكرية

 هذه التحوطات التحذيرات وتوعية السكان المدنيين بالمخاطر ووضـع العالمـات والتسـييج   
ورصد المنطقة المتأثرة بالمتفجرات من مخلفات الحرب، على النحو المبين في الجزء الثـاني  

  .من المرفق التقني
  ٦المادة 

  أحكام تتعلق بحماية البعثات والمنظمات اإلنسانية من آثار المتفجرات من مخلفات الحرب
  :كل طرف من األطراف المتعاقدة السامية والطرف في نزاع مسلح - ١
يوفر الحماية، قدر المستطاع، من آثار المتفجرات من مخلفات الحرب للبعثات والمنظمات  )أ(

اإلنسانية العاملة أو التي سوف تعمل في المنطقة التي تخضع لسيطرة الطرف المتعاقد السامي 
  أو الطرف في نزاع مسلح، وبموافقة ذلك الطرف؛

  



مات اإلنسانية، وقدر المستطاع من الناحية يوفر عند الطلب من قبل تلك البعثات أو المنظ) ب(
العملية، معلومات عن مواقع جميع المتفجرات من مخلفات الحرب التي يعلـم بوجودهـا فـي    

  المنطقة التي ستعمل أو تعمل فيها فعالً المنظمة أو البعثة اإلنسانية التي طلبت المعلومات؛
القائم، أو غيره من الصـكوك الدوليـة    أحكام هذه المادة ال تمس القانون اإلنساني الدولي - ٢

المنطبقة، أو القرارات الصادرة عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، والتي تنص على توفير 
  .قدر أكبر من الحماية

  
  ٧المادة 

  المساعدة المقدمة فيما يتعلق بالمتفجرات الموجودة من مخلفات الحرب
امية طلب المساعدة وتلقيها، حيثما كان ذلـك  يحق لكل طرف من األطراف المتعاقدة الس - ١

مناسباً، من طرف آخر من األطراف المتعاقدة السامية ومن الـدول غيـر األطـراف ومـن     
المنظمات والمؤسسات الدولية، في التعامل مع المشاكل التي تثيرها المتفجرات الموجودة مـن  

  .مخلفات الحرب
مية قادر على ذلك بتقـديم المسـاعدة فـي    ويقوم كل طرف من األطراف المتعاقدة السا - ٢

معالجة المشاكل التي تمثلها المتفجرات الموجودة من مخلفات الحرب، حسـبما يكـون ذلـك    
وتضع األطراف المتعاقدة السامية في اعتبارهـا، لـدى   . ضرورياً وممكناً من الناحية العملية

يير الدولية بمـا فيهـا المعـايير    قيامها بذلك، األهداف اإلنسانية لهذا البروتوكول وكذلك المعا
  .الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام

  
  ٨المادة 

  التعاون والمساعدة
يقدم كل طرف من األطراف المتعاقدة السامية قادر على ذلك، المساعدة في مجال وضع  - ١

العالمات وإزالة المتفجرات من مخلفات الحرب أو التخلص منها أو تدميرها وتوعية السـكان  
لمدنيين بالمخاطر وما يتصل بذلك من أنشطة، من خالل جهات منها منظومة األمم المتحدة أو ا

المنظمات أو المؤسسات الدولية أو اإلقليمية أو الوطنية المعنية أو لجنـة الصـليب األحمـر    
الدولية أو جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر الوطنية واتحادها الـدولي أو المنظمـات   

  .كومية أو على أساس ثنائيغير الح
ويقدم كل طرف من األطراف المتعاقدة السامية القادرة على ذلك المسـاعدة مـن أجـل     - ٢

رعاية ضحايا المتفجرات من مخلفات الحرب وإعادة تـأهيلهم وإعـادة إدمـاجهم اجتماعيـاً     
، أو ويجوز تقديم هذه المساعدة من خالل جهات منهـا منظومـة األمـم المتحـدة    . واقتصادياً



المنظمات أو المؤسسات الدولية أو اإلقليمية أو الوطنية المعنية، أو لجنـة الصـليب األحمـر    
الدولية أو جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر الوطنية واتحادها الـدولي، أو المنظمـات   

  .غير الحكومية، أو على أساس ثنائي
  
يه القدرة على ذلك، فـي الصـناديق   ويساهم كل طرف من األطراف المتعاقدة السامية لد - ٣

االستئمانية المنشأة في إطار منظومة األمم المتحدة، فضالً عن الصناديق االستئمانية األخـرى  
  .ذات الصلة، لتيسير تقديم المساعدة بموجب هذا البروتوكول

ويحق لكل طرف من األطراف المتعاقدة السامية المشاركة في أقصى ما يمكن من تبادل  - ٤
عدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية الالزمة لتنفيذ هذا البروتوكـول، باسـتثناء   الم

وتتعهد األطراف المتعاقدة السامية بتيسير عمليـات التبـادل   . التكنولوجيات المتصلة باألسلحة
 هذه وفقاً لتشريعاتها الوطنية، وال تفرض قيوداً ال داعي لها على توفير معدات التطهيـر ومـا  

  .يتصل بها من معلومات تكنولوجية لألغراض اإلنسانية
ويتعهد كل طرف من األطراف المتعاقدة السامية بتوفير المعلومات لقواعد البيانـات ذات   - ٥

الصلة المنشأة في إطار منظومة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام، وال سيما المعلومـات  
إزالة المتفجرات من مخلفات الحرب، أو قـوائم أسـماء    المتعلقة بمختلف وسائل وتكنولوجيات

الخبراء أو كاالت تقديم الخبرة أو مراكز االتصال الوطنية بشأن إزالة المتفجرات من مخلفات 
الحرب، والقيام، على أساس طوعي، بتوفير المعلومات التقنية عن أنواع الـذخائر المتفجـرة   

  .ذات الصلة
السامية أن تقدم إلى األمم المتحدة أو إلى غيرها من الهيئـات  ويجوز لألطراف المتعاقدة  - ٦

ويجـوز تقـديم هـذه    . المختصة أو إلى دول أخرى طلبات مدعومة بالمعلومات ذات الصـلة 
الطلبات إلى األمين العام لألمم المتحدة، الذي يحيلها إلى جميع األطراف المتعاقـدة السـامية   

  .الحكومية ذات الصلةوإلى المنظمات الدولية والمنظمات غير 
ويجوز لألمين العام لألمم المتحدة، في حالة الطلبات المقدمة إلى األمم المتحدة، أن يتخذ،  - ٧

أن يوصي، بالتعـاون مـع   في حدود الموارد المتاحة لـه، الخطوات المالئمة لتقييم الوضع و
الطرف المتعاقد السامي المقدم للطلب وغيره من األطراف المتعاقدة السامية التي تترتب عليها 

ويجوز لألمين العـام  . أعاله، بتقديم المساعدة المالئمة ٣مسؤولية على النحو المبين في المادة 
قييم كهذا وعن نـوع المسـاعدة   أيضاً أن يقدم إلى األطراف المتعاقدة السامية تقريراً عن أي ت

المطلوبة ونطاقها، بما في ذلك المساهمات التي يمكن تقديمها من الصناديق االستئمانية المنشأة 
  .في إطار منظومة األمم المتحدة

  



  ٩المادة 
  التدابير الوقائية العامة

ة على مراعاة لمختلف الحاالت والقدرات يشجع كل طرف من األطراف المتعاقدة السامي - ١
اتخاذ تدابير وقائية عامة ترمي إلى تقليل ظهور متفجرات من مخلفـات الحـرب إلـى الحـد     
األدنى، بما فيها، على سبيل الشمول ال الحصر، تلك المشار إليها في الجزء الثالث من المرفق 

  .التقني
 ويجوز لكل طرف من األطراف المتعاقدة السامية أن يقوم، على أساس طوعي، بتبـادل  - ٢

المعلومات ذات الصلة بالجهود الرامية إلى تعزيز وإرساء أفضل الممارسـات فيمـا يتعلـق    
  .من هذه المادة ١بالفقرة 

  
  ١٠المادة 

  المشاورات بين األطراف المتعاقدة السامية
تتعهد األطراف المتعاقدة السامية بالتشاور والتعاون فيما بينها بشأن كافة المسائل المتعلقة  - ١

ولهذا الغرض، يعقد مؤتمر لألطراف المتعاقدة السامية بموافقة أغلبيـة  . ذا البروتوكولبتنفيذ ه
  .األطراف، على أال يقل العدد عن ثمانية عشر طرفاً من األطراف المتعاقدة السامية

  :وتشمل أعمال مؤتمرات األطراف المتعاقدة السامية ما يلي - ٢
  استعراض حالة هذا البروتوكول وتنفيذه؛) أ(
النظر في المسائل المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول على الصعيد الوطني، بما في ذلك تقديم ) ب(

  تقارير وطنية على أساس سنوي؛
  .التحضير لمؤتمرات االستعراض) ج(
وتتحمل األطراف المتعاقدة السامية والدول غير األطراف المشاركة في مؤتمر األطراف  - ٣

لمؤتمر، وفقاً لجدول األنصبة المقررة في األمم المتحدة معدالً بحسب المتعاقدة السامية تكاليف ا
  .االقتضاء

  ١١المادة 
  االمتثال

يطلب كل طرف من األطراف المتعاقدة السامية قيام قواته المسلحة ووكاالته أو إداراتـه   - ١
اسـب  المعنية بإصدار تعليمات عسكرية وإجراءات تنفيذية مناسبة وتلقـي أفـراده تـدريباً يتن   

  .واألحكام ذات الصلة في هذا البروتوكول
  



وتتعهد األطراف المتعاقدة السامية بأن تتشاور وتتعاون فيما بينها على أسـاس ثنـائي أو    - ٢
عن طريق األمين العام لألمم المتحدة أو من خالل اإلجراءات الدولية المناسبة األخرى، مـن  

  .كام هذا البروتوكول وتطبيقهاأجل حل أي مشاكل قد تنشأ فيما يتعلق بتفسير أح
  

  المرفق التقني
 ٥و ٤يضم هذا المرفق التقني أفضل الممارسات المقترحة لتحقيق األهداف الواردة في المواد 

وتتولى األطراف المتعاقدة السامية تنفيذ هذا المرفـق التقنـي علـى    . من هذا البروتوكول ٩و
  .أساس طوعي

  المتفجرة والذخائر تسجيل المعلومات عن الذخائر غير - ١
  المتروكة، وتخزين هذه المعلومات وإتاحتها

فيما يتعلق بالذخائر التي يحتمل أنها أصبحت ذخـائر غيـر متفجـرة،    : تسجيل المعلومات) أ(
  :ينبغي للدولة أن تسعى إلى تسجيل المعلومات التالية بأقصى قدر ممكن من الدقة

  ئر المتفجرة؛تحديد المناطق المستهدفة باستخدام الذخا’ ١‘
  ؛’١‘العدد التقريبي للذخائر المتفجرة المستخدمة في المناطق الواردة في الفقرة الفرعية ’ ٢‘
  ؛’١‘نوع وطبيعة الذخائر المتفجرة المستخدمة في المناطق الواردة في الفقرة الفرعية ’ ٣‘
  .الموقع العام للذخائر غير المتفجرة المعروفة والمحتملة’ ٤‘

ولة ما إلى ترك ذخائر متفجرة في أثناء سير العمليات، ينبغي لها أن تسـعى  وحيثما تضطر د
  :إلى ترك هذه الذخائر على نحو آمن ومأمون وتسجيل المعلومات عنها كما يلي

  موقع الذخائر المتروكة؛’ ٥‘
  الكمية التقريبية للذخائر المتروكة في كل موقع محدد؛’ ٦‘
  .قع محددأنواع الذخائر المتروكة في كل مو’ ٧‘
أن تخـزن هـذه   ) أ(ينبغي ألي دولة قد سجلت معلومات وفقاً للفقرة : تخزين المعلومات) ب(

  ).ج(المعلومات بطريقة تسمح باستعادتها وإتاحتها الحقاً وفقاً للفقرة 
أن ) ب(و) أ(ال بد ألي دولة تسجل وتخزن المعلومات وفقـاً للفقـرتين   : إتاحة المعلومات) ج(

مات، مع مراعاة مصالحها األمنية وما يترتب على الدولة المقدمة للمعلومـات  تتيح هذه المعلو
  :من التزامات أخرى، وذلك وفقاً لألحكام التالية

  :المضمون’ ١‘
  :ينبغي أن تتضمن المعلومات المتاحة عن الذخائر غير المتفجرة تفاصيل عما يلي

  لة؛الموقع العام للذخائر غير المتفجرة المعروفة والمحتم) ١(
  



  أنواع الذخائر المتفجرة المستخدمة في المناطق المستهدفة والعدد التقريبي لهذه الذخائر؛) ٢(
طريقة التعرف على الذخائر المتفجرة، بما في ذلك لونها وحجمها وشكلها ومـا يتصـل   ) ٣(

  بذلك من عالمات أخرى؛
  .طريقة التخلص اآلمن من الذخائر المتفجرة) ٤(

  :علومات المتاحة عن الذخائر المتروكة تفاصيل عما يليوينبغي أن تتضمن الم
  موقع الذخائر المتروكة؛) ٥(
  العدد التقريبي للذخائر المتروكة في كل موقع محدد؛) ٦(
  أنواع الذخائر المتروكة في كل موقع محدد؛) ٧(
  طريقة التعرف على الذخائر المتروكة، بما في ذلك لونها وحجمها وشكلها؛) ٨(
  ت عن نوع وطرائق تغليف الذخائر المتروكة؛معلوما) ٩(
  جاهزية هذه الذخائر لالستخدام؛) ١٠(
  .موقع وطبيعة أي أفخاخ متفجرة يعلم عن وجودها في منطقة الذخائر المتروكة) ١١(
ينبغي إتاحة المعلومات للطرف أو األطراف التي تسيطر على المنطقة المتـأثرة  : المتلقي’ ٢‘

التي تقتنع الدولة المتيحة للمعلومات بأنها تشارك، أو ستشارك، في ولألشخاص أو المؤسسات 
تطهير المنطقة المتأثرة من الذخائر غير المتفجرة أو الذخائر المتروكة، وفي توعيـة السـكان   

  .المدنيين بمخاطر الذخائر غير المتفجرة أو الذخائر المتروكة
تستخدم اآلليات المنشـأة علـى الصـعيد     ينبغي للدولة، حيثما كان ذلك ممكناً، أن: اآللية’ ٣‘

الدولي أو المحلي إلتاحة المعلومات، كأن تتيحها عن طريق استخدام آلية دائرة األمم المتحـدة  
لألعمال المتعلقة باأللغام، ونظام إدارة المعلومات بشأن عمليات إزالة األلغام، وغيرهمـا مـن   

  .حة للمعلوماتالوكاالت ذات الخبرة، حسبما تستنسبه الدولة المتي
ينبغي أن تتاح المعلومات بأسرع ما يمكن، مع مراعاة مسائل من قبيل مـا قـد   : التوقيت’ ٤‘

يكون جارياً في المناطق المتأثرة من عمليات عسكرية وإنسانية، ومـدى تـوافر المعلومـات    
  .وموثوقيتها، وما يتصل بذلك من قضايا أمنية

  لعالمات والتسييج والرصدالتحذيرات والتوعية بالمخاطر ووضع ا - ٢
  المصطلحات األساسية

التحذيرات هي توفير المعلومات التحذيرية للسكان المدنيين في الوقـت المحـدد، بقصـد    ) أ(
التقليل إلى أدنى حد من المخاطر التي تسببها المتفجرات من مخلفات الحـرب فـي المنـاطق    

  .المتأثرة
من أن تضم برامج التوعية بالمخـاطر لتيسـير   ينبغي لتوعية السكان المدنيين بالمخاطر ) ب(

تبادل المعلومات بين المجتمعات المحلية المتأثرة والسلطات الحكومية والمنظمـات اإلنسـانية   



. كيما يتسنى إطالع هذه المجتمعات على المخاطر التي تشكلها المتفجرات من مخلفات الحرب
  .األمدوعادة ما تكون برامج التوعية بالمخاطر نشاطاً طويل 

  العناصر المكونة ألفضل الممارسات المتعلقة بالتحذيرات والتوعية بالمخاطر
ينبغي أن تراعى في جميع برامج التحذيرات والتوعية بالمخاطر، حيثما أمكن، المعـايير  ) ج(

  .الوطنية والدولية السائدة، بما فيها المعايير الدولية المتعلقة بعمليات إزالة األلغام
ذير السكان المدنيين المتأثرين وتوعيتهم بالمخاطر، بحيث يشمل ذلـك المـدنيين   ينبغي تح) د(

الذين يعيشون في المناطق التي توجد فيها متفجرات من مخلفات الحرب وحول هذه المنـاطق،  
  .والمدنيين الذين يمرون بهذه المناطق

. المتاحـة ينبغي إصدار تحذيرات في أسرع وقت ممكن، تبعاً للموقـف والمعلومـات   ) هـ(
. وينبغي أن يحل برنامج التوعية بالمخاطر محل برنامج التحذيرات في أسرع وقـت ممكـن  

وينبغي تحذير المجتمعات المحلية المتأثرة وتوعيتها بالمخاطر على الدوام فـي أبكـر وقـت    
  .ممكن

ينبغي لألطراف في صراع ما أن تستعين بأطراف ثالثة مثل المنظمات الدولية والمنظمات ) و(
  .غير الحكومية عندما ال تمتلك الموارد والمهارات لتوعية السكان بالمخاطر على نحو فعال

ينبغي لألطراف في صراع ما أن توفر، إن أمكن، موارد إضافية من أجـل التحـذيرات   ) ز(
تقديم الدعم اللوجسـتي، وإنتـاج   : وقد تشمل البنود من هذا القبيل ما يلي. والتوعية بالمخاطر

  .ية بالمخاطر، وتقديم الدعم المالي ومعلومات عامة عن الخرائطمواد التوع
وضع العالمات لتحديد المنطقة المتأثرة بالمتفجرات من مخلفات الحرب وتسييج هذه المنطقـة  

  ورصدها
ينبغي لألطراف في صراع ما، أن تكفل، حيثما أمكن، وفي أي وقت في أثنـاء الصـراع   ) ح(

من مخلفات الحرب، أن تقوم في أبكر وقـت ممكـن وإلـى     وبعده، وحيثما وجدت المتفجرات
أقصى مدى ممكن، بوضع عالمات لتحديد المناطق التي توجد فيها المتفجرات مـن مخلفـات   
الحرب، وبتسييج هذه المناطق ورصدها كيما تضمن إبعاد السكان المدنيين عنهـا عـن نحـو    

  .فعال، وذلك وفقاً لألحكام التالية
لعالمات التحذيرية المستندة إلى طرائق وضع العالمات المتعارف عليهـا  ينبغي استخدام ا) ط(

من جانب المجتمعات المحلية المتأثرة، في وضع عالمات لتحديد المناطق التي يشتبه في أنهـا  
وينبغي أن تكون اإلشارات وغيرها من العالمات التي تحدد تخوم المنـاطق الخطـرة   . خطرة

متينة ومقاومة للتأثيرات البيئية قدر اإلمكان، وينبغي أن تحـدد  ظاهرة للعيان وسهلة القراءة و
بوضوح أي الجوانب المعلمة بحدود يعتبر ضمن المنطقة المتأثرة بالمتفجرات مـن مخلفـات   

  .الحرب وأيها يعتبر آمناً



  
ينبغي إرساء هيكل مناسب يتولى مسؤولية رصد وصيانة نظم وضع العالمـات الدائمـة   ) ي(

  .إدماجه في البرامج الوطنية والمحلية للتوعية بالمخاطر والمؤقتة، ويتم
  التدابير الوقائية العامة - ٣

ينبغي للدول التي تنتج الذخائر المتفجرة أو تشتريها أن تسعى، إلى أقصى مدى ممكن وكلمـا  
  .كان ذلك مناسباً، إلى ضمان تنفيذ ومراعاة التدابير التالية خالل دورة حياة الذخائر المتفجرة

  إدارة صنع الذخائر) أ(
  .ينبغي تصميم عمليات اإلنتاج بحيث تحقق أكبر قدر ممكن من الموثوقية في الذخائر’ ١‘
  .ينبغي أن تخضع عمليات اإلنتاج لتدابير معتمدة لمراقبة الجودة’ ٢‘
ينبغي خالل إنتاج الذخائر المتفجرة أن تطبق المعايير المعتمدة لضمان الجودة المعتـرف  ’ ٣‘

  .المياًبها ع
ينبغي إجراء اختبارات قبول من خالل القيام بتجارب بالذخيرة الحية عبـر طائفـة مـن    ’ ٤‘

  .األوضاع أو من خالل إجراءات معتمدة أخرى
ينبغي اشتراط استيفاء معايير عالية الموثوقية في صفقات الـذخائر المتفجـرة وعمليـات    ’ ٥‘

  .نقلها
  إدارة الذخائر) ب(

قية ممكنة في الذخائر المتفجرة على األجل الطويل، تشجع الـدول  من أجل ضمان أفضل موثو
على تطبيق أفضل قواعد الممارسات واإلجراءات التنفيذية فيما يتعلق بتخزين هـذه الـذخائر   

  .ونقلها وخزنها ميدانياً ومناولتها، وفقاً لإلرشادات التالية
آمنة أو حاويات مناسبة تـوفر  ينبغي، عند الضرورة، خزن الذخائر المتفجرة في مرافق ’ ١‘

  .الحماية للذخائر ومكوناتها في وسط تتم مراقبته، إن اقتضت الضرورة ذلك
ينبغي للدولة أن تقوم بنقل الذخائر من وإلى مرافق اإلنتاج ومرافق التخـزين والميـدان   ’ ٢‘

  .بطريقة تقلل إلى أدنى حد من تلف الذخائر
لذخائر المتفجرة ونقلها، أن تستخدم، حيثمـا تقتضـي   ينبغي للدولة، عندما تقوم بتخزين ا’ ٣‘

  .الضرورة، حاويات مناسبة وأوساطاً خاضعة للمراقبة
وينبغي التقليل من خطر حدوث انفجارات في مخزونات الذخائر إلـى أدنـى حـد عـن     ’ ٤‘

  .باستخدام ترتيبات تخزين مناسبة
متفجـرة وتعقبهـا واختبارهـا،    ينبغي للدول أن تطبق إجراءات مناسبة لتسجيل الذخائر ال’ ٥‘

بحيث تشتمل على معلومات عن تاريخ صنع كل عدد أو مجموعة أو دفعـة مـن الـذخائر،    



ومعلومات عن المكان الذي كانت توجد فيه، وأوضاع تخزينها، والعوامل البيئية التي تعرضت 
  .لها
ختبارات بالـذخيرة  ينبغي أن تخضع الذخائر المتفجرة المخزونة، كلما كان ذلك مناسباً، ال’ ٦‘

  .الحية بصفة دورية ضماناً ألداء هذه الذخائر حسب المطلوب
ينبغي لعمليات التجميع الفرعي للذخائر المتفجرة المخزونة أن تخضع، كلما كـان ذلـك   ’ ٧‘

  .مناسباً، لتجارب مختبرية ضماناً ألداء هذه الذخائر حسب المطلوب
ي الضرورة، بما في ذلك إدخال تغييرات علـى  ينبغي اتخاذ إجراءات مناسبة حيثما تقتض’ ٨‘

العمر المتوقع للذخائر، وذلك نتيجة للمعلومات التي يتم الحصول عليها من خـالل إجـراءات   
  .التسجيل والتعقب واالختبار، من أجل المحافظة على إمكانية االعتماد على هذه الذخائر

  التدريب) ج(
ة الذخائر المتفجرة ونقلها واسـتخدامها تـدريباً   يعد تدريب جميع الموظفين العاملين في مناول

. مالئماً أحد العوامل المهمة في السعي إلى ضمان تشغيلها تشغيالً موثوقاً على النحو المتوخى
ولذلك ينبغي للدول أن تضع برامج تدريب مناسبة وأن تُبقي عليها ضماناً لتـدريب المـوظفين   

  .يتعين عليهم التعامل معها تدريباً مالئماً فيما يتعلق بالذخائر التي
  النقل) د(

ينبغي ألي دولة تعتزم نقل ذخائر إلى دولة أخرى لم تكن في السابق تمتلك هـذا النـوع مـن    
الذخائر أن تسعى إلى ضمان أن تكون لدى الدولة المتلقية لتلك الذخائر القدرة علـى تخزينهـا   

  .وصيانتها واستخدامها بشكل صحيح
  بلاإلنتاج في المستق) هـ(

ينبغي أن تدرس الدولة سبل ووسائل تحسين الموثوقية في الذخائر المتفجرة التي تعتزم إنتاجها 
  .أو شراءها، بقصد تحقيق أعلى درجة من الموثوقية

  
   
  
   
 


