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 املقدمة 
مرت عقود طو لة عل  اس  ماا ال يائر ال دقود ة يف أثداء الدزاعات املسلحة ، تسببع مبأسا  إنسانبة ال 
تق  عر تلك الي سبب ها أسلحة ال ما  الشام  كالكبمبائبة مدها عل  سبب  امل اا، خمل ة ب لك ع دًا كدبريًا  

الرئبس غري املبا ر، لرتسم صو   غري إنسانبة ال ميكر دحضها  مر الضحا ا ،كان امل نبون ضحب ها وه فها
 .(0)أو نكرانها عل  أ ض الواق 

لقدد  أ ددا ت ال قددا  ر ال و  ددة الددي أعدد تها املدظمددات ال ولبددة احلكومبددة وغددري احلكومبددة إىل حجددم        
  ع  حتركدا دولبدا   ممدا اسد   اإلصابات م رطة الضر  و ال شوائبة األثر الي تسدببع بهدا الد يائر ال دقود دة ،    

واس ا ،ومر ثم ج ال يف األوساط ال بلوماسبة ال ولبة للوقوف عل  مد ى  درعبة اسد  ماا هد ا السدالح      
، وب   مرو  ع   سدوات مر االج ماعات و املؤمترات مت ال وصد  إىل  أي عدام  قضدي ب د م مشدروعبة      (1)

أُعلر  مسبًا عل  اع ماد ات اقبة دولبة ج      إ  باالس داد إىل مبادئ القانون ال ولي اإلنساني، ه ا السالح
ام با ًا وتيو ًا ج  د ًا  ده ه القدانون الد ولي      حتظر إىل األب  وبصو    املة ال يائر ال دقود ة وق  ُع  ه ا

 .(7)وقانون نزع السالح  ي الصلة ةظر األسلحة ال قلب  ة يصوصًا ،اإلنساني عمومًا
والسدبما تلدك الدي تددظم مسدألة حظدر        عد  حتلبد  أ دة ات اقبدة دولبدة    إن هدالك ع دًا مر األسئلة تيرح 

اس  ماا سالح ما ، مدها :ه  كانع االت اقبة حمكمة الصباغة ةب  ال ت ضدمر نصوصدا قد  ت سدر بير قدة      
جت   مدها قابلة لالن هاك ؟ ، وهد  جتداو ت ال دوات الدي اتصد ع بهدا االت اقبدات ال ولبدة الدي حظدرت           

ب  ة ، وما الشيء املمبز فبها ؟، ونقص  هدا كبف عاجلع موضوع االم  اا ألحكام االت اقبدة  األسلحة ال قل
و فض الدزاعات امل وق  ح وثها عد  تيبب  االت اقبة ، وه  ت   جباًل ج   ًا  ضاف إىل ات اقبة أوتاوا حلظر 

السدالح ؟ ، وهد  سد كون    األلغام األ ضبة مر حب  مج ها ملبادئ القانون ال ولي اإلنسداني وقدانون ندزع    
مق مة حنو حظر أسلحة تقلب  ة ج     يف حاا ثبوت ق  تها ؟ أم أنها س كون عل  يالف  لك ونقص  هدا 

 أن تكون أحكامًا غري قابلة لل يبب  يف ظ  ع م انضمام اكرب ال وا املد جة ل ا السالح ؟.
إ  سددب أ البحد  يف نيداق     ،تباعداً سب م ال  رض لا بالبحد    ،ومر اج  اإلجابة عر ك  ه ه األسئلة
ومر ثم سدد ق  للبح  يف اآللبات الي س  ز  مر قو   ،أوال ،احلظر وأهم اآللبات الوا د  ل د ب  االت اقبة

م  مقا ن ها باالت اقبات ال ولبة األيرى الي تيرقع إىل موضوع حظر أسلحة تقلب  ة  ،االت اقبة كلها ثانبًا
يف ه فها ال ام وهو احلظر الشام  . و لك الغداء البح  بال حلب   –مقا ب  بشك  –وغري تقلب  ة جاءت 

و املقا نة بني ه ه االت اقبة وما عد اها، سدواء تلدك الدي، نظمدع اسد  ماا األسدلحة ال قلب  دة أو أسدلحة          
  ال ما  الشدام  ونقصد  بده هددا باطخصدوص أألسدلحة الببولوجبدة و الكبمبائبدة ،أو ات اقبدات حظدر أو تقببد           

، وات اقبددة حظددر األلغددام   0111األسددلحة ال قلب  ددة ونقصدد  هدددا باطخصددوص ات اقبددة األمددم امل حدد   ل ددام   
وصدوال إىل الد ف الدرئبس لبحد  أهمبدة هد ه االت اقبدة ، وهدو هد            0113األ ضبة املضاد  لألفراد عدام  

مر ال زاماتها كمدا حصد     إىل أن تكون جمرد م كر  إنسانبة ميكر لل وا ال حل  س كون ه ه االت اقبة اقرب
والربوتوكوا ال اني مدها بال ات ؟ ، أم أنها س كون اطخيدو    0111بالدسبة الت اقبة األسلحة ال قلب  ة ل ام 

 ، و حنو قبام منو ج عاملي ج    لدزع السالح ؟ . 0113ال البة ب   إبرام ات اقبة حظر األلغام األ ضبة ل ام 

                                                
للمز   حوا ه ا املوضوع انظر، اللجدة ال ولبة للصلب  األمحر، "ال يائر ال دقود ة: عقدود مدر اإلي داق وعقدود مدر م اندا         -3

 .1-7، ص 1111امل نبني "، اللجدة ال ولبة للصلب  األمحر، القاهر ، 
أك دوبر/   15لبدربغر  ئبس اللجددة ال ولبدة للصدلب  األمحدر أمدام ب  دات جدبدف ال بلوماسدبة يف         كلمة ال ك و  جاكوب كبانظر  -2

 . www.icrc.org، املدشو  عل  املوق  االلكرتوني:  1113تشر ر األوا 
حلظر ال يائر ال دقود دة ،   1111ضا ات اقبة دبلر ل ام االسم الرمسي لالت اقبة هو ات اقبة حظر ال يائر ال دقود ة ، و تسم  أ  -1

 ، للمز   انظر  1111ما و أ ا  عام  01باإل ا   إىل ال اصمة اال رلد  ة دبلر حم  أبرام االت اقبة ، و لك يف 
www.stopclustermuntions.org 

http://www.icrc.org/
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 ل ا را ال  د
 

 يات تنفيذ االتفاقية .نطاق احلظر وال -املبحث األول :
قب  البح  يف نياق احلظر الب  مر ة  د باجة االت اقبة، لكونها مت   املق مة واالف  احبة الي تس ه   

 به االت اقبات مرب ات إبرامها و املبادئ ال ولبة الي اس د ت إلبها حلظر سالح ما.
فمدر يدالا    ،  اإلعدالن عدهدا  مسبداً   لق  جاءت االت اقبة  ملة أه اف  ئبسة ات قع علبها الد وا عدد  

  دبني أنهدا جداءت إلنهداء امل اندا  الدي حتملدها املد نبون يدالا الدزاعدات            ،قراء  مس  بضة ل  باجة االت اقبة
املسلحة ال ولبة وغري ال ولبة الي اس  م  فبها أسلحة ال ترحم وال ت يي فرصة حلبدا  املد نبني أو املقداتلني    

وقف م انا  امل نبني ال  ر كانع لم احلصدة األكدرب    ت اقبة اجل     كانع تس ه فإن اال. (4)عل  ح  سواء 
حب  ب ا  لك واضحا يف تأكبد  د باج هدا علد  الب د  اإلنسداني الد ي ٌعد  سدابقه ثانبدة ب د             ،يف اإلصابات

 .(5) 0113ات اقبة أوتاوا ل ام 
أ دا ت إلبهدا ال  باجدة     ،إنسدانبة  لق  اع م ت االت اقبة يف تكببف وجودهدا الشدرعي علد  عد   مبدادئ     

احلددرب  ل ؤكد  مدر ج  دد  حبو  هدا واسدد مرا  م  ولدا  غدم االنقسددام الد ولي الكددبري الد ي متبدزت بدده فدرت          
إلغماض ال ني وال سرت عل  م انا  إنسانبة كبري  تسببع بها ال يائر ال دقود ة . ومر تلك املبدادئ   ،البا د 

  -ما  لي: ،بةال ولبة الي اس د ت إلبها االت اق
 ح  أطراف الدزاع يف اي با  أسالب  احلرب أو وسائلها لبس باحل  امليل .

 . (6)مب أ وجوب ال مببز بني امل نبني واملقاتلني 
إال أنهدا م تغ د  عدر     ،وم  إن االت اقبة كانع واضحة يف أهد افها ونياقهدا وكمدا سددرى  لدك الحقدا      

ر يدالا تأكبد ها " أن احلداالت غدري املشدمولة بهد ه االت اقبدة أو        مد  ،اإل ا   إىل مب أ ما  تدز وبك  صراحة
 ظ  امل نبون واحملا بون مشمولني ةما ة وسلية مبادئ القانون ال ولي املدب قة عدر   ،بات اقبات دولبة أيرى

 .(3)ال رف املس قر وعر مبادئ اإلنسانبة و أمالءات الضمري ال ام " 
ن االت اقبة ق  أعل  الرغم مر  ،  االت اقبة إىل م هوم مب أ ماتدزوق    ساءا الب ض عر السب  يف إ ا 

 غيع م ظم احلاالت والظروف الي ميكر أن ت سب  بها ال يائر ال دقود ة ؟
إن د جة ال يو  الي وصلع ألبهدا مبدادئ القدانون الد ولي اإلنسداني البيديء، وبدد س الوقدع الددق           

أبر ت احلاجة إىل إ ساا م كرتني اثد ني مر  ،و ا باحلرب البا د ال ي عانع مده أبان الصراعات ال ولبة مر
يف ات اقبددة حظدر الدد يائر ال دقود دة : األوىل ل دد كري الد وا األطددراف     (1)يدالا اإل دا   إىل  ددروط مدا تدز   

                                                
4 - Kathrime Harrison ," Report from the Wellington Conference on Cluster 

Munitions" ,18-22 February 2008 , the Women's International League for peace and 
Freedom , March,2008 ,p ???  

هدالك  به كبري بني ات اقبة حظر ال يائر ال دقود ة و ات اقبة أوتاوا حلظر األلغام األ ضبة مدر حبد  تأكبد  د باجدة االثددني علد         -5
  " وتصمبما مدهدا علد  إنهداء امل اندا  و اإلصدابات الدامجدة عدر األلغدام األ ضدبة املضداد  لألفدراد " كمدا و د يف             الب   اإلنساني ب كر عبا 

ا د باجة أوتاوا و وعبا   " وتصمبما مدها عل  إن توقف إىل األب  امل انا  و اإلصابات الي تسببع فبها ال يائر ال دقود دة وقدع اسد  مال   
ملقصود أو عد  هجرها " ، انظر ات اقبة حظر األلغام األ ضدبة ضدمر قدرا  اجلم بدة ال امدة لألمدم امل حد    قدم         أو عد  إي اقها عر الدحو ا

وات اقبددة الدد يائر ال دقود ددة علدد    www.un.org\arabic\ga\52\res\res\52038.htmعلدد  املوقدد  االلكرتونددي   71 \51
 www.stopclustermuntions.orgاملوق  االلكرتوني 

 ل قر  عشر ر مر د باجة ات اقبة حظر ال يائر ال دقود ة، املص   الساب  انظر ا -1
 مر د باجة ات اقبة حظر ال يائر ال دقود ة، مص   ساب . 00انظر ال قر   -9
لجدة ال، انظر  0املاد   1، ال قر   0133متع اإل ا   إىل ه ا املب أ يف ع   صكوك دولبة أهمها الربوتوكوا األوا اإلضايف ل ام  -2

، جدبدف سو سدرا    0141أب أغسيس  01إىل ات اقبة جدبف امل قود  يف  نال ولبة للصلب  األمحر ،" اللحقان "الربوتوكوالن أال ضافبا
املضاد  لألفراد ك الك متع اإل ا   إلبة يف ات اقبات دولبة ع   كان أيرها ات اقبة حظر األلغام األ ضبة  1ص  0113، اليب ة الراب ة ، 

 ، يف ال قر  يامسا مر د باج ها ، للمز   انظر ،  0113عام 
ww.un.org\arabic\ga\52\res\res\52038.htm. 
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ا االت اقبة بصبغ ها احلالبة مر تغيب ه ول ع ان باهها إىل أن أ ة حماولة ل يو ر أو اس ح اث أسلحة م تس ي 
مدا دامدع تلدك األسدلحة ت مد  بير قدة مشدابهة         ،لر  كون ع  ا ويروجا عل  أحكام االت اقبة ،بالكام 

وبال الي فهي حمظو   اس دادا إىل مبادئ اإلنسانبة و أمالءات الضمري ال ام الي جي  أن  ،لل يائر ال دقود ة
امل كر  ال انبة : فهي ل  كري ال وا الي  أما . ال تغب  عر خمبلة صان ي القرا ات يف أثداء الدزاعات املسلحة

أو أنها أعلدع أنها لر ت كر ميلقًا ةظر ال يائر ال دقود ة بصدو     ،م تس    لالنضمام إىل االت اقبة الحقا
أن أحكام االت اقبة لر ت  بها مر ال حل  أو ع م االم  اا الت اقبات أيرى دولبة أصبحع أالن مر  ، املة

ان هاكدا للقواعد  ال رفبدة الدي عرفهدا       ة الراستة بني الش وب والي   ين عد م االم  داا لدا   املبادئ اإلنسانب
 . (1)القانون ال ولي أإلنساني

ه ا املبح  إىل ع   أمو  مهمة جس ت نوا  االت اقبة ومرب ات إبرامهدا ، الدي م  د م     سب م ال يرق يف
  اوضة بشراكة املدظمات غدري احلكومبدة الدي وضد ع     ال وص  إلبها إال مر يالا جه  كبري ب ل ه ال وا امل

 بصماتها جلبًا يف الك ري مر أحكامها .
ومر تلك املواضب  املهمة نياق احلظر الد ي مت حت  د ه مدر يدالا أمدر ر اثددني: األوا حت  د  السدالح          

احلظر علبه ه ا  وال اني حت    صدف الدزاع املسلح ال ي س ديب  أحكام ،املس ه ف باحلظر ومتببزه عر غريه
والي ب ون تضدمبدها سد كون االت اقبدة     ،مر جهة. ومر جهة أيرى سب م ال يرق إىل  لبات تد ب  االت اقبة

أ به مب كر  إنسانبة ال إلزام دولي واضح  رت  ما  صيلح علبه يف القانون ال ولي ال دام باملسدئولبة ال ولبدة    
(01) 

 املطلب األول: نطاق احلظر.
كدال يرق إىل أهدم     قر  سددبح  يف مجلدة مدر املواضدب  الدي حد دت نيداق االت اقبدة        مر يالا ه ه ال

كاالسد  ماا واالسد ح اث    ،ومدر ثدم البحد  يف مقومدات وعداصدر احلظدر       ،ال  ا  ف الوا د  يف االت اقبة
 وإن اج ونق  وختز ر وت مري ال يائر ال دقود ة.

 الفرع األول : التعاريف .

 ا  ف نظرًا ألهمب ها يف حت    ماهبة السالح ال قلب ي ال ي سب م حظره اسد دادا  سب م ال يرق أوال إىل ال 
د جدع   ،وهدو أمدر مديقدي    ،إ  أن حت   ها وال يرق إلبها أوال سبسه  البح  يف نياق احلظدر  ،إىل االت اقبة

ع علد  املداد    . ومر يالا االطدال (00)علبه أك ر االت اقبات ال ولبة الي تيرقع إىل حظر األسلحة أو تقبب ها 

                                                
عاد  ما  وصف القانون ال ولي اإلنساني بأنه قانون املد  ، أي ال ي  رت  احملظو  مر األف اا و ال صرفات ، و غم تردد الك ري  -7

لي اإلنسداني ، إال إن سدرعان مدا ت حدوا هد ه األحكدام املك وبدة إىل ُعدرف دولدي ال    دي           مر ال وا لالنضمام إىل ات اقبات القانون ال و
ال ولة مر االل زام بها ح   لو كانع غري مص قة أو مدظمة الت اقبة ما ، عل  سدبب  امل داا إن االت اقبدة إلدي حظدرت اسد  ماا الرصداص        

، إ  أصبحع أالن عرفا دولبدا حيظدر اسد  مالا بشدك  ميلد  ، و       0111م القاب  لالن شا  أو لل م د يف اجلسم الي وق ع يف الهاي عا
وه ا ما أ ادت ات اقبة حظر ال يائر ال دقود ة مر ال أكب  علبة ، للمز   انظر ات اقبة بشدأن حظدر اسد  ماا الرصداص القابد  لالن شدا  أو       

دة ال ولبة للصلب  األمحر ،" القانون ال ولي امل  ل  اللج، مدشدو  يف   0111 ولبو متو  ،  11ال م د يف اجلسم ،بسهولة ، الهاي 
أ لدوا   \بسري ال ملبات ال سكر ة ، جمموعة ات اقبدات الهداي وب دض امل اهد ات األيدرى ،" جدبدف اليب دة ال انبدة ، سدب مرب          

 .ك لك انظر :030-ص  1110
C.de Rover, "to serve and to protect, Human rights and humanitarian law for police 

and security forces, ICRC, Geneva, 1998, p.48. 
 انظر : -30

Cede Rover, "To serve and to protect, human rights and humanitarian law for police 
and security forces ICRC, Geneva, 1998, p.49. 

حظر أو تقبب  اس  ماا األسدلحة احملرقدة ، الربوتوكدوا ال الد  ،      مر الربوتوكوا ال ال ، بشأن 0انظر عل  سبب  امل اا املاد   -33
مددر ات اقبددة حظددر اسدد ح اث وصددد  وختددز ر واسدد ت ام األسددلحة    1، واملدداد   111، ص  0111تشددر ر األوا و \أك ددوبر  01جدبددف 
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مدر   ،سب ضح أنها جاءت بأسلوب ج    م   رف سدابقًا يف االت اقبدات ال ولبدة األيدرى     ،( مر االت اقبة1)
وق  تيرح عالمة  .(01)حب  ب ئها ب  ر ف " ضحا ا ال يائر ال دقود ة " قب  ت ر ف ال يائر ال دقود ة ن سها 

 اس  هام كبري  حوا ج وى ه ا األسلوب اجل    ؟
مد  ب ا  ها عل  حت    علة إبرامها وامل م لة يف إنهاء م انا  امل نبني  1111اولع ات اقبة دبلر ل ام لق  ح

وان تأكبد ها هد ا    ،(07)ال  ر طدال هم الد يائر ال دقود دة بشد   صددوف األم وال د اب اجلسد ي والد سدي        
 (04)  أي  دديء  يددر.   جلدد  عددد  وضدد  فقددر  ب بدهددا ت يددرق إىل موضددوع ضددحا ا الدد يائر ال دقود ددة وقبدد 

والشدديء اآليددر الدد ي حيسدد  لصدداحل االت اقبددة ال قدد م الواضددح الدد ي طددرأ علدد  م هددوم ضددحا ا الدد يائر    
ال دقود ة،لب جاو  ب لك امل هوم ال قلب ي ال ي سا ت علبة الك ري مر االت اقبات ال ولبة و الي غيع فئة 

ا ا بصدو   غدري مبا در  ون دين هددا باآلسدر       الضحا ا مر السالح بصدو   مبا در  فقدط، لب  د اها إىل الضدح     
واجمل مدد  الدد ي عددان  مددر تلددك اإلصددابات بير قددة غددري مبا ددر  وهددو م هددوم م   ددرف يف ات اقبددات دولبددة   

 (05)سابقة
 

( بأنها " ال يري  ال قلب  ة الي تصمم ل د ر أو تيل   يائر 1( فقر  )1وال يري  ال دقود ة عرف ها املاد  )
وهي تشم  تلدك الد يائر الصدغري  امل  جدر       ،كبلو غرام 11و ن ك  واح   مدها عر صغري  م  جر   ق  

ومر يالا ه ا ال  ر ف   بني أن هدالك ع   ص ات ال ب  مر توفرها يف ال يري  كي تكون حمظو    ،(06)."
 وهي: ،( مر االت اقبة0اس دادا إىل أحكام املاد  )

                                                                                                                                
لجدة ال ولبة للصلب  األمحدر  ال، مص   ساب  ،  105ص  0117كانون ال اني  \ دا ر  07الكبمبائبة وت مري ه ه األسلحة ، با  س 

 ،" القانون ال ولي امل  ل  بسري ال ملبات ال سكر ة ، جمموعة ات اقبات الهاي وب ض امل اه ات األيرى ".
تيرقدع االت اقبدة و ألوا مدر  يف تدأ  خ ات اقبدات القدانون الد ولي         تأكب ا علد  م اجلدة موضدوع ضدحا ا الد يائر ال دقود دة ،       -32

أك در االت اقبدات األيدرى م ت در أي اه مدام       ، إ  أن  سدابقة حتسد  لالت اقبدة    ةظر السالح إىل ه ا املوضوع مما ُعد اإلنساني  ي الصلة 
، ومر ثم ع م ال زام م ظم ال وا األطراف فبها إىل ت و ض الضحا ا أو إعاد  تأهبلهم يف اجمل م  ، حب  كان مؤمتر  ل ا املوضوع دولي

انظر ، تقر ر ياص مؤمتر فبدا حلظر ال يائر  ،بة ، املديل  يف حت بز امل اوضني عل  موضوع مساع   الضحا ا فبدا ال ي سب  أبرام االت اق
 :ال دقود ة ، 

CMC," Report on the Vienna Conference on Cluster munitions, 07-01374, 21 
December, 2007, p.2-3. storage.paxchristi.net/PUBLIC/07-01374.pdf 

مدر ات اقبددة حظددر الدد يائر ال دقود دة والددي نصددع "  ددراد ب  دبري ضددحا ا الدد يائر ال دقود ددة ، كدد      1مددر املدداد   0انظدر ال قددر    -31
األ تاص ال  ر ق لوا أو حلق هم إصابة ب نبة أو ن سانبة أو يسا   اق صداد ة أو تهمدبأل اج مداعي أو حرمدان كدبري مدر أعمداا حقدوقهم         

ود دة ، وهدم  شدملون األ دتاص الد  ر تدأثروا مبا در  بالد يائر ال دقود دة وأسدرهم وجم م داتهم احمللبدة             بسدب  اسد  ماا الد يائر ال دق   
 امل ضر   " ، 

تركزت امل اوضات الي جرت يف مؤمتر ولبدك ون الد ولي ، علد  اآللبدة الدي ميكدر مدر ياللدا   داد  املسداع ات الدي تقد م             -34
فقرات ت  ل  مبساع   الضحا ا مر يدالا بدرامج عمد  وطدبدة ، ومدد  ال  دا ض بدني ت ر دف         لضحا ا ال يائر ال دقود ة ، و لك بإحلاق 

 مصيلح الضحا ا بشم  عام وضحا ا ال يائر ال دقود ة بشك  ياص ، للمز   انظر ،:
 Kathrime Harrison," Report from the Wellington Conference on Cluster Muntions, 

op.Cit, p25. 
مر ات اقبة حظر األلغام األ ضبة املضاد  لألفراد ، الي م ت يرق إىل موضوع ضحا ا األلغام بدد س   6مر املاد   7ر  انظر ال ق -35

ال قدة الدي تيرقدع إلبهدا ات اقبددة حظدر الد يائر ال دقود دة مددر حبد  أ دا ت األوىل إىل مبداد   طوعبدة تقددوم بهدا ال ولدة اليدرف ب قدد  م               
اللجددة ال ولبدة للصدلب  األمحدر ،" القدانون      ، يف  0117ت اقبة بشأن حظر األسلحة الكبمبائبة ل دام  مساع ات إىل الضحا ا ، انظر ا

، كد الك انظدر دومبدبدك لدوي و وبدني كوبالند  " مدر        111 -105ال ولي امل  ل  بسري ال ملبات ال سكر ة ، مص   ساب  ، ص 
 1113كبمبائبة ، وكبف " ،يف خم ا ات مر اجمللة ال ولبة للصدلب  األمحدر   سبق م املساع   إىل ضحا ا األسلحة الدوو ة أو ال قلب  ة أو ال

 . 30، ص 
مصديلح الد يائر ال دقود دة     إن أالمصيلح القداب  ال دقود ة هو األك ر  هر  يف األوساط ال سكر ة و األكادميبدة ،   -31

 و أو مر األ ض ، للمز   مر االطالع انظر هو األصح كونه  غيي كافة أنواع األسلحة ال دقود ة الي تيل  أو تد ر مر اجل
Human rights watch," Fatal Flawed: Cluster Bombs and their use by the United States 

in Afghanistan," A human rights watch report, Vol: 14, No 7 "G", December, 2002. 
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 ائر صغري  م  جر .مصممة للد ر أو اإلطالق ل  د   جاو  عشر  ي
 كبلو غرام . 11ال  ق  و ن ك  واح   مدها عر 

بد    ،( عد  حد  حت  د  أندواع الد يائر احملظدو   وفقدا لد ه االت اقبدة        1( مر املاد  )1وم تك ف ال قر  )
 (ال  دراد بهدا مدا  لدي    )أ ا ت مبضمونها الواضح إىل ع د مر ال يائر الي  سمح باس  مالا و لك ب بدا    

 ومر تلك ال يائر: ،  يف     ال قر  أن ة ال كرالوا د
ال يائر املصممة أصال لد ر قداب  مضبئة أو ال يان أو الله  أو مشاع  ال شو أل أو الد يري  املصدممة   

 حصرًا ألغراض ال فاع اجلوي.
 ال يائر املصممة إلح اث  ثا  كهربائبة أو الكرتونبة.

ا أ دة أثدا  عشدوائبة م رطدة الضدر  علد  املدداط  الدي         ال يائر الي ت سدم خبصدائ  حتدوا دون إحد اثه    
 ت  رض لا وهي :

 تق  ك   يري  عر عشر  يائر صغري  م  جر .
  نة ك  واح   مدها تق  عل  أ ب ة كبلو غرامات .

 تكون ك  قي ة  يري  م  جر  مصممة لكشف ومهامجة غرض مس ه ف واح .
 نبة لل  مري ال اتي.تكون ك  قي ة  يري  م  جر  جمهز  ب لبة الكرتو

 . (03)تكون ك  قي ة  يري  م  جر  جمهز  بوسبلة الكرتونبة لل  يب  ال اتي
 

ن الد يائر الدي مت اسد ه افها بداحلظر هدي تلدك الدي تد هدك مبدادئ          أوبال الي   هدم مدر هد ا ال دصدبف     
م متبدز أو إحد اث إصدابات    "السدبما عد    ،املشا  إلبها فبما سب  يف د باجة االت اقبة القانون ال ولي اإلنساني

مر  يائر عدقود ة فممكر اس  مالا وفقا ألحكام ال قببد  الدي    م رطة الضر  أو ال مرب  لا " أما ما ع اها
أن الصدباغة الدي    و دت أما ضمر أحكام ات اقبات دولبة أو اس دادًا إىل مبدادئ القدانون الد ولي اإلنسداني .    

تلك الي حاولدع تضدب     ،لضغوط الي ما س ها ب ض ال وا امل اوضة( مت   هاحا ل1هي علبها يف املاد  )
م  السماح باس  ماا أنواع أيدرى مدر    ،(01)     ب ق ها يف ال صو   الدياق علبها و حصرها ب لك الي ال

( ف 1( ف )1ال يائر ال دقود ة غري امل روفة بان هاكها ألحكام القانون ال ولي اإلنسداني الدوا د  يف املداد  )   
 .(01)ج( )

 الفرع الثاني: عناصر احلظر الشامل.
ويف ه ه ال رع سب م ال يرق إىل أهم عداصر احلظر الوا د  عل  ال يائر ال دقود ة والدي سدب م ال يدرق    

 ( مر االت اقبة.0ألبها تباعًا حس  ما و د يف املاد  )
 

                                                
 يائر ال دقود دة املسد  دا  مدر احلظدر علد   لبدة ال  يبد  الد اتي ،         انظر مقرتح ك  مدر السدو   وكدد ا حدوا وجدوب اح دواء الد        -39

% كدي تكدون الد يائر مسد  دا  مدر حظدر       0ك الك مقرتح البابان حوا نسبة ال ش  يف  لبة اإلبياا ال اتي ، حب  ح دتها مبدا ال  قد  عدر    
 االس  ماا ، انظر :

 Kathrime Harrison ," Report from the Wellington Conference on Cluster 
Muntions,op.Cit, p.15 

 Kathrime Harrison ," Report from the Wellington Conference on Clusterانظددر  -32
Muntions,op.Cit, p16. 

مر ات اقبة حظر ال يائر ال دقود دة إىل إمكانبدة السدماح بدأنواع م بددة مدر الد يائر باالسد  ماا ،          1أ ا ت ال قر  ج مر املاد   -37
،  ق  عرف ها ال قر  بأنها " ال يري  الي ت سم  مب  اطخصائ  ال البة ، ت اد ا لرثا  ال شوائبة الي ميكر إن ت  رض لدا مدداط  واسد ة   و

 وللمتاطر الدا ئة عر ال يائر الصغري  غري امل  جر  " ، ثم ب أت ال قر  ب كر األنواع اطخاصة باالس  داء مر احلظر .
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 أوال : حظر االستعمال  

إ  بد أت املداد     ،ئر ال دقود ة بشك   ام  وميلد  اس  ماا ال يا 1111لق  حظرت ات اقبة دبلر ل ام 
( )أ( مدر االت اقبدة ب بددا   " ت  هد  كد  دولددة طدرف بدداال تقدوم يف أي ظدرف مددر الظدروف اسدد  ماا         0( )0)

تكدون   ،(1( فقدر  ) 1وباالس داد إىل ت ر دف الد يائر ال دقود دة الدوا د  يف املداد  )     ، (11)ال يائر ال دقود ة "
 االس  ماا طبقًا لالت اقبة اجل    .األيري  وح ها حمظو   

و  هم مر املداد  عمومدًا أنهدا ال تسدمح بإتبدان تصدرف  ددايف مضدمون األحكدام الدوا د  فبهدا وحتدع أي             
ح   لو قامع ظدروف قداهر  وضدرو  ة ،وهدو تقد م واضدح علد  اإل اد  ال ولبدة حلسدم موضدوع            ،ظرف

ياصدة فبمدا    ،وء ألبها حتع     ة الضرو   ال سدكر ة االس  ماا ال ي كانع ال وا غالبًا ما ترتدد إىل اللج
و د يف مشروع الربوتوكوا السادس امللحد  بات اقبدة األسدلحة ال قلب  دة الد ي حظدر اب د ءا االسد  ماا ثدم          

. كمدا إنهدا أ دا ت بدإلزام الد وا ب د م اسد  مالا        (10)أجا   يف حالة الظروف القاهر  والضرو   ال سدكر ة 
 (11)لدزاع املسلح دولبًا أو غري دولي.بشك  ميل  سواء أكان ا

 ثانيا: حظر استحداث وإنتاج وختزين ونقل وحيازة ذخائر عنقودية 

ب( الد وا   -0)( فقدر   0متا بًا م  ه ف االت اقبة الشدمولي ةظدر الد يائر ال دقود دة ألزمدع املداد  )      
أساسا لوجود الد يائر ال دقود دة   األطراف يف االت اقبة باالم داع عر مجلة مر الدشاطات الي مت   مبجملها 

 ،فبالدسدبة إىل حظدر اسد ح اث وإن داج الد يائر ال دقود دة       كسالح تقلب ي. وألهمب ها سب م تداولا تباعًا .
كانع ال وا امل  اوضة عل   قني مر إن ع م ل ع الدظر إىل ه ا اجلان  سب ين االس مرا  ب زو   األسدواق  

إن جت بف مداب  ومصاد  جتهبز ه ا السدالح ت د  مسدالة     ، ة وبكلمة أيرىال املبة و بوفر  بال يائر ال دقود
إ  ال ميكر تصو  ات اقبة حتظر اسد ح اث سدالح دون أن ت يدرق إىل مصداد       ،أيالقبة وقانونبة يف  ن واح 

إن اجها ه ا مر جهة ، ومر جهدة أيدرى كاندع علدة حظدر اسد ح اث الد يائر ال دقود دة الدوا د يف ال قدر            
ر املاد  أن ة ال كر تقوم عل  غل  الباب أمام املدشا  ال سكر ة واملصان  الي تد ج ه ا السالح مر ب( م\0)

                                                
يف االت اقبدات احل   دة و الدي تيرقدع باطخصدوص إىل حظدر أندواع م بددة مدر األسدلحة أنهدا عاجلدع موضدوع               إن الشيء املمبز -20

االل زامات اطخاصة باحلظر بصبغة حمكمة وحم د  ، ال تسمح لل وا األطراف مر االل  اف علبها بسهولة كما حص  بالدسبة إىل ات اقبدات  
، إ  كدر ت ات اقبدة حظدر الد يائر      0111األسدلحة عشدوائبة األثدر أو م رطدة الضدر  ل دام       أيرى كات اقبة حظر أو تقبب  أنواع م بدة مدر  

ال دقود ة ن س ال با   الي اس ت م ها ات اقبة حظر األلغام األ ضبة وهو باس ت ام عبا   " ت  ه  ك  دولة طرف باال تقدوم يف أي ظدرف   
و أسدلوب نداج  وحمكدم للحد  مدر عد م االم  داا ألحكدام االت اقبدة ،          مر الظروف " ، ومر ثم  كرت احملظو ات يف فقدرات تالبدة ، وهد   

 مر ات اقبة حظر ال يائر ال دقود ة . 0مر املاد   0مر ات اقبة حظر األلغام األ ضبة ، وال قر   0مر املاد   0للمز   انظر ال قر  
كر ملس توجه ال وا حندو احلظدر امليلد  أم املقبد ،     إن اإل اد  ال ولبة هي احملرك الرئبسي يف إع اد مسود  االت اقبات، ومدها مي -23

 أي حتع أي ظرف انظر،: in all circumanstances "إ  إن اغل  االت اقبات احل   ة تشري إىل تيببقها ب با   " 
 Dr.Juris Gro Nystuen, "Elements of treaty on cluster munitions", the law faculty, 

University, of Oslo.  
الدسبة إىل ات اقبة حظدر الد يائر ال دقود دة ، فهدي م تسدمح بدإ راد أي اسد  داء علد  إتبدان احملظدو ات الدوا د  يف االت اقبدة ، الن             وب

ال وا أي ت عرب  مر االت اقبات األيرى الي مسحع بإتبان احملظو ات واالنقالب بها مر احلظر إىل السماح ، مما افرغ مضدمون تلدك   
واها األصلي وهو احلظر أو ال قبب  ، فم ال ، أ ا  املشروع املق م مر أملانبا واطخاص بالربوتوكوا امللح  بات اقبة حظدر  االت اقبات مر حم 

أو تقبب  اسد  ماا أسدلحة تقلب  دة م بددة ميكدر اع با هدا م رطدة الضدر  أو عشدوائبة األثدر ، وهدو مشدروع الربوتوكدوا السدادس اطخداص                
ا  املشروع إىل الد  ال الي : " حيظر يف مجب  الظروف اسد ت ام أي مدر الد يائر ال دقود دة ....... إال يف     بال يائر ال دقود ة و حب  أ 

حالة امللجأ األيري إ ا م  وج  أي نوع أير مر ال يري  ل حقبد  املبدز  ال سدكر ة املرغدوب فبهدا " ، وهدو ند   سدمح بداإلفالت مدر أي           
إىل اس  ماا ه ا السالح  غم حظره بد س االت اقبدة ، انظدر فر د  اطخدرباء احلكدومبني للد وا       ال زام دولي ةجة قبام ظروف قاهر  دف ع 

 األطراف يف ات اقبة حظر أو تقبب  اس  ماا أسلحة تقلب  ة ميكر اع با ها م رطة الضر  أو عشوائبة األثر ،انظر
, CCW\GGE\2007\WP.1,1May 2007, p7.   

  اقبة حظر ال يائر ال دقود ة.مر ات 0مر املاد   0انظر ال قر   -22
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يصوصا إ ا كانع إال أنها ت    ال     ،تيو ر واس ح اث أنواع ج     ق  حتاوا اإلفالت مر نياق احلظر
 .(17)ن سه ك يائر عدقود ة 

( بد س الير قة م  0فق  ت املع م ها املاد  ) ،ال دقود ةأما فبما    ل  مبوضوع ختز ر وحبا   ال يائر 
مر يالا حظرها عل  ال وا األطراف لبس فقط ختز ر ه ا السالح وإمنا حبا ته سواء  ،بقا ا عداصر احلظر

دون تد  ع ب دض الد وا     ،للحبلولة ،وهي صباغة كانع م داهبة ال قة ،كان بير قة مبا ر  أم غري مبا ر 
وال   ه ال يائر لصاحل دوله أيرى غري طرف يف االت اقبة وهو مدا م  ل  دع إلبده مدر قبد ُ     األطراف ةبا   ه

. وبالدسدبة إىل  (14)األلغدام األ ضدبة    (حبدا   )الدي م تشدري إىل موضدوع     0113سبما يف ات اقبة أوتاوا ل دام  
وللحبلولة دون وقدوع   ،كدشاط حمظو  ،أن ة ال كر فق  أ ا ت إلبها املاد  ،موضوع نق  ال يائر ال دقود ة

( بأنه " باإلضافة إىل الدقد  املدادي   1( ال قر  )1الدق ( فق  عرفع املاد  ))لبس أو غموض يف حت    م هوم 
غدري انده ال    ،نق  ملكبة ال يائر ال دقود ة ونق  اإل راف علبها ،لل يائر ال دقود ة مر إقلبم وطين أو ألبه

 0113عدقود ة " وهو ت ر ف مياب  ملا و د يف ات اقبة أوتاوا ل اممي   نق  مديقة حت وي عل  خمل ات  يائر 
(15). 

و  هم مر ه ا ال  ر ف إن عداصر احلظر القائمة علد  نقد  الد يائر ال دقود دة لدا ثالثدة أوجده: وهدي         
هبة فباإلضافة إىل حظر نقلها قانونًا أي ببب  أو  ،حظر نق  ه ا السالح داي  إقلبم ال ولة اليرف نقاًل ماد ًا

حظر نقد  األ دراف    ،فهي ت ين أ ضا ،سد ات ملكبة  يائر ال دقود ة إىل ال وا غري األطراف يف االت اقبة
عل  ال يائر، وفبما خي  األيري  فأن األهمبة تكمدر يف سد  أ دة ثغدرات قد  تلجدا إلبهدا الد وا األطدراف          

طدرف إىل دولدة غدري طدرف      لرفالت مر أحكام االت اقبة، و لك مر يالا نقد  مهدام اإل دراف مدر دولدة     
وعاد  ما حي ث  لك يف األحالف ال سكر ة الدي تشدرتك يف عملبدات عسدكر ة  سد  م  فبهدا هد ا         ،أيرى

لق  كان االس  داء الوحب  عل  الدق    م   بالسدماح بدقد  السدبير  أو الوال دة علد  إقلدبم يف        .(16)السالح 

                                                
 للمز   انظر القانون ال ي سده الربملان االنكلبزي وال ي حيظر تيو ر أو اس ح اث ال يائر ال دقود ة: -21

 Cluster Munitions (Prohibition of Development and Acquisition) Bill 2006-07 
www.publications.parliament.uk/.../cluster_munitions_prohibition_of_development.htm 

مدر مسدود  ات اقبدة حظدر الد يائر       0عل  الوف  الباباني امل داوض يدالا مدؤمتر ولبدك دون الد ولي ، علد  ال قدر  ج مدر املداد            -24
ع   أو ال دقود ة بأن ال قر  غري واضحة والب  مر ت     صباغ ها ، حبد  أ دا ت ال قدر  بدالد  " حيظدر علد  كد  دولدة القبدام ، مبسدا          

تشجب  أو ح  أي كان عل  القبام بأي نشاط حمظو  عل  دولة طرف مبوج  ه ه االت اقبة " ، إ  كبف   هم مر االت اقبة حتظر مر جهة 
عل  ال وا األطراف تق  م املساع   ببدما هي مدظمة ألحالف عسكر ة كالدداتو أو قدوات ح دن السدالم ال اب دة لألمدم امل حد   والدي م         

لا إىل االت اقبة ، وقد   د امل داوض األملداني علد  هد ا اإل دكاا بدالقوا " إن االل دزام ب داصدر احلظدر ال ت دين إال باملسداع               تدظم ك  دو
 املبا ر  ل وا م تدظم ب   لالت اقبة ، وهو ال    ا ض م  ال ف الرئبس لالت اقبة "، للمز   انظر 

Kathrime Harrison," Report from the Wellington Conference on Cluster Muntions, 
op.Cit, p8.   

مر ات اقبة حظر ال يائر ال دقود ة ، الدق  بأنده "  شدم  ت دبري الدقد  ، باإلضدافة إىل الدقد  املدادي         1مر املاد   1عرفع ال قر   -25
، غدري انده ال  شدم  نقد  مديقدة حت دوي        لل يائر ال دقود ة مر إقلبم وطين أو إلبه ، نق  ملكبة ال يائر ال دقود ة ونقد  األ دراف علبهدا   

 مر ات اقبة حظر األلغام األ ضبة املضاد  لألفراد. 1املاد   4عل  خمل ات  يائر عدقود ة " . وهو ما أ ا ت إلبة ال قر  
" مر أك ر األحدالف ال سدكر ة الد ي  ضدم دوال اسد  ملع الد يائر ال دقود دة ، وب د          NATO    حلف مشاا األطلسي "  -21

م االت اقبة ، حظرت أك ر ال وا حل ا م  الوال ات امل ح   ، كاململكة امل ح   وفرنسا ه ا السالح ، مما اضير و  ر ال فاع األمر كي إبرا
بال صر ح بأن حظر هد ا السدالح بالدسدبة حلل داء الوال دات امل حد   ، لبمد هدا مدر االسد مرا  يف اسد  مالا أو نقلدها إىل عد   دوا حلب دة              

 مز   انظرأيرى ، لل
 Human Rights Watch," U.S. OUT OF STEP WITH ALLIES WITH HOLLOW “NEW” 

CLUSTER BOMB POLICY," www.stopclustermunitions.org/news.   
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 ل ا را ال  د
 

يائر ال دقود ة يف حاا كون ال ولة الي تلقع ه ا إ  مسحع باس مرا  اس  ماا ال  ،دولة إىل دولة أيرى
 .  (13)اإلقلبم غري طرف يف االت اقبة

 ثالثا: مساعدة أو تشجيع أو حث على القيام بأنشطة حمظورة.

للحبلولة دون نسف ال ف ال ي أبرمع مر اجله االت اقبات ال ولبدة  ات الصدلة ةظدر أسدلحة م بددة       
لشام  ، ف ادً  ما   م ال يرق يف ب ا ة االت اقبة إىل إلزام دولدي عدام  قضدي    سواء تقلب  ة أو أسلحة ال ما  ا

( فقدر   0إ  تضدمدع املداد  )   .(11)وفقدا لالت اقبدة    ب  م مساع   أو تشجب  أو ح  أ دا كدان بأنشدية حمظدو      
أو /ج( مر االت اقبة ألزاما عل  ال وا باالم داع عر مساع   وتشجب  أو ح  أي طرف أير سواء دولة 0)

 جمموعة مسلحة عل  القبام بأي نشاط حمظو  طبقًا ألحكام االت اقبة.
إ  اعرتضع  ،وق  أثا ت ه ه الدقية موجه مر االعرتاضات ل ى قراءتها ألوا مر  يف مؤمتر فبدا ال ولي

ب ض ال وا مر أن إقرا  ه ه ال قر  دون قبود سبسب  لا مشاك  عل  ص ب  االل زامات ال ولبة. ال سبما 
لدسبة لل حال ات ال سكر ة الي تسمح فبها لل وا اس  ماا ال يائر ال دقود ة . وعل  الرغم مر إن ن  با

إال إن  ،0113ال قر  )ج( م  كر خم ل ًا عمدا كدان علبده عدد  صدباغة ن دس ال قدر  يف ات اقبدة أوتداوا ل دام           
 .(11)ا ت سري ه ه ال قر  ج لع مر ال وا ح  ه أك ر حبا ،املشاك  الي سبب ها ال قر  أن ة ال كر

ومر اج  ال وفب  واملواءمة بني أحكام االت اقبة الدي حتظدر مجلدة مدر الدشداطات  ات الصدلة بالد يائر        
كحلف الداتو و قوات ح ن السدالم ال اب دة    و ال  ه ات ال ولبة ال سكر ة واألحالف ال سكر ة ،ال دقود ة

عسكر ة ق   س  م  فبها ال يائر ال دقود ة ، ومر ثم قد   وما   يلبه مر مشا كة يف عملبات  لألمم امل ح  
تدد هم ب ددض الدد وا اإلطددراف يف االت اقبددة باع بددا  إن املشددا كة يف هدد ه ال ملبددات ت دد  ح ددًا وتشددجب ًا علدد   

فق  ات قع ال وا امل  اوضة عل  ح  ه ه امل ضلة مر يالا إ راد ماد  كاملة تددظم   ،اس  ماا ه ا السالح
( مدها إىل هد ا املوضدوع   7( ال قر  )10م  دوا لبسع أطرافا فبها . إ  أ ا ت املاد  ) ،اقبةعالقة ه ه االت 

 ،فانه جيو  لل وا األطراف ،( مر ه ه االت اقبة ووفقًا للقانون ال ولي0بالد  " بالرغم مر أحكام املاد  )
والي ق   ،اف يف ه ه االت اقبةأن    اونوا عسكر ًا م  ال وا غري األطر ،وألفرادها ال سكر ني أو مواطدبها

 .(71)ن  ا كوا يف عملبات عسكر ة م ها" إو  تقوم بأنشية حمظو   عل  دولة طرف

                                                
هدالك ع د مر االت اقبات املوق ة بني دوا تشدرتك يف أحدالف عسدكر ة نظمدع مسدألة الدقد  لألسدلحة ال قلب  دة مدهدا مد كر             -29
حبد  متددع عد د مدر األحكدام اطخاصدة بدقدد         0111د سدمرب   03وق دع بدني الوال دات امل حد   األمر كبدة واالحتداد األو بددي يف       لل  داهم  

 األسلحة ال قلب  ة، للمز   انظر: 
Richard F. Grimmett," International Small Arms and light weapons, Transfers: U.S 

Policy", Foreign Affairs, Defenseman trade division, October, 2006, p.4. 
، انظدر كد لك ات اقبدة حظدر األسدلحة الكبمبائبدة،       0املداد    0161انظر عل  سبب  امل اا، ات اقبدة حظدر االن شدا  الددووي عدام       -22
 .0 املاد  0\مر املاد  األوىل، ك الك انظر ات اقبة حظر األلغام األ ضبة املضاد  لألفراد، ال قر  ب 0 \ال قر  د 
دولدة   01مدر مسدود  ات اقبدة حظدر الد يائر ال دقود دة ، إ  أبد ت         0لق  مت ال  رض يف أثداء مؤمتر فبددا إىل ال قدر  ج مدر املداد       -27

م اوضة عر  غب ها يف توضبح م د  ال قر  أن ة ال كر ، كونها ت ضمر ال زامات ق  ال ت واف  وال زامات دولبة أيرى لل وا الي س دظم 
ق  جت   مر البسري ل وا مدظمة ألحالف عسكر ة كحلف مشداا األطلسدي أو    " interoperabilityمس قبال ، وال وافقبة " لالت اقبة 

قددوات ح ددن السددالم ال اب ددة لألمددم امل حدد   ، إن تدددظم إىل ات اقبددة حظددر الدد يائر ال دقود ددة ، انظددر علدد  سددبب  امل دداا  أي الدد وا أثددداء    
 امل اوضات مؤمتر فبدا ال ولي:

 Kathrime Harrison," Report from the Wellington Conference on Cluster Muntions", 
op.Cit, p8. 

أ ا ت الدرو ج بأن " ال وافقبة " ، ال تدحصر فقط بات اقبات ندزع السدالح ، وإمندا هدالدك عد   وجدوه أيدرى للقدانون الد ولي           -10
إن م ظدم ال حال دات ال سدكر ة م  د د  األطدراف م  كدر كد  أعضدائها طرفدا يف          ال ام  يرح يف ضوئها ه ا املبد أ ، وال أدا علد   لدك    

 احملكمة اجلدائبة ال ولبة ، حب  إن نظامها األساسي م  دحصر  رائم احلرب ، انظر ، مص   ساب  
Kathrime Harrison," Report from the Wellington Conference on Cluster Muntions, 

op.Cit, p9. 
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فأن تصرف ال وا األطراف يف االت اقبة لر  كون خمال ًا ألحكامها  ،واس دادًا إىل ما و د يف ال قر  أعاله
أنشية عسدكر ة تقدوم بهدا دوا غدري أطدراف يف       عد  ا رتاكها هي ب اتها أو مواطدبها عسكر ني أم م نبني يف

االت اقبة ،والسب  يف ه ا احلكم ق   كمر ل توف ك ري مر ال وا امل  اوضة علد  مسدود  االت اقبدة ، بدأن     
( 4ثم عادت ال قدر  )  . م ع د م  رب مر ال وا االت اقبةق  حيوا دون انضما ع م تدظبم ه ه املسألة احلرجة

 كر ال وا األطراف بأن ه ا السماح جاء بداءًا عل  ظروف دولبة ج لع مر الص   مر املاد  أن ة ال كر ل 
وإنها ال ت ط م هومًا ج   ًا جيبز لا ما حظدرت يف أصد  االت اقبدة . بدالقوا " لدبس يف       ،ع م االل  ات ألبها

لدوا د  يف املداد    مر ه ه املاد  ما  ري  لل ولة اليرف بأن..... " ثم  كرت ع دًا مر احملظو ات ا 7ال قر  
هدو م اجل هدا ملوضدوع م     1111إن الشديء اجل  د  الد ي جداءت بده ات اقبدة دبلدر ل دام          ( مر االت اقبة .0)

ب سلبط الضوء علبده إ  أدى إىل قبدام عد د مدر ال سدانالت احملدري  عدر         0113تل  ع ألبه ات اقبة أوتاوا ل ام 
 لدك تشدرتك يف أحدالف عسدكر ة مدا  اا  سد  م  يف       ال كببف القانوني لل وا الي أنظمع لالت اقبدة ومد    

 . (70)عملباتها ال سكر ة ه ا السالح

  املطلب الثاني: آليات تنفيذ االتفاقية.
و لدك مدر يدالا الرتكبدز علد        ،سب م ال يرق يالا ه ا امليل  إىل ع   حماو   ئبسة ل د ب  االت اقبدة 

ألبها يالا امل اوضات إضافة إىل طرق ال حق  مر االم  اا  لبات ت ابري بداء ال قة والش افبة الي مت ال وص  
 وكب بة تسو ة أي يالفات ق  تدشا عد  تيبب  أو ت سري أحكام االت اقبة .

الفرع األول: تدابري الشفافية وبناء الثقة

(32)

 . 

( 1وباطخصدوص أحكدام املداد  )    ،1111إن االطالع عل  أحكام ات اقبة حظدر الد يائر ال دقود دة ل دام     
وهدي   ،0113مدها بال ات   بني أنها سا ت عل  ن س اطخيوات الي مت أتباعها يف تد ب  ات اقبة أوتاوا ل ام 

وفبما خي  ت ابري الش افبة و بدداء   .(77)به ا ترسم طر قني اثدني واجبا االل زام عد  االم  اا ل  ابري الش افبة 
مسألة احل  مر األسلحة أو نزعها بشك   ام  ، لكونهدا   ال قة ، فداد ا ما ختلو مدها بال كر أ ة ات اقبة تدظم

مت دد  ةدد   اتهددا ، مق مددة لدجاعددة االت اقبددة أو إي اقهددا يف تدظددبم أي سددالح ، وكمددا   ددرب عدهددا "بددأن ال قددة  

                                                
ع كد ا بأنهدا وال زامدا بات اقبدة حظدر األلغدام األ ضدبة فدأن قواتهدا لدر تيلد  ولدو بشدك  غدري مبا در باسد  ماا األلغدام                 صرح -13

األ ضبة عل  الرغم مر ع م وضوح االل زام يف االت اقبة ، ببدما صرحع السو   بأن ات اقبة حظر االن شا  الدووي م تيل  مدر الد وا   
مشرتكة ميكر أن  س  م  فبها أسدلحة نوو دة علد  سدبب  إجدراء جتدا ب نوو دة ، إمندا حظدرت أن تقدوم           أن ال تشرتك يف نشاطات عسكر ة 

ال ولة اليرف يف ات اقبة بشك  مبا ر عل  إتبان عم  حمظو  وفقا لالت اقبة ، و كرت بأن السو   ال ميكر أن تشرتك يف اس  ماا األلغدام  
 بة ألفراد دولة حلب ة أصببوا جراء اس  مالم لأللغام األ ضبة ، للمز   انظراأل ضبة و  لك ال   ين م ال تق  م ال دا ة اليب

 Human rights watch, "interoperability and the prohibition on assistance", 
Memorandum to delegates of the Dublin Diplomatic conference on cluster munitions, 
May 2008, p9. www.unhcr.org/refworld/pdfid/494627b72.pdf 

عموما بأنه " جمموعة مدر امل دا ري امل ب دة وفقدا للقدانون الد ولي  ات الصدلة بددزع          عاد  ما   رب عر مصيلح الش افبة و بداء ال قة -12
ات ال سدكر ة الدي   األسلحة و الي ته ف إىل ببان ما حتو ه ال وا مر وسائ  وطرق ق البة باإلضدافة إىل  لدك حت  د  موجدودات الرتسدان     

 هي يف حبا   ال وا ف ال ، أو تلك الي حتع ال يو ر أو االس ح اث " ، انظر
 Andrey Makarov, " Transparency and confidence –building Measures, their place and 

role in space security: the next Generation ", conference report, 31 March-1 April 2008, 
United Nations, Institute for Disarmament Research, UNIDER, 2008 .P69.  

مر ات اقبة حظر ال يائر ال دقود ة إىل " تق م كد  دولدة طدرف إىل األمدني ال دام لألمدم امل حد   يف اقدرب وقدع           3أ ا ت املاد   -11
ه االت اقبة حبز الد ا  بالدسدبة ل لدك ال ولدة تقر درا عدر : " ثدم        وما ب   ديوا ه  011ممكر عملبا ، وعل  أي حاا يف موع  ال   جاو  

 كرت ال قرات ال البة ما جي  عل  ال ولة اليرف مر تضمني تقر رها ، وهي تشدبه مدر حبد  املضدمون مدا و د يف ات اقبدة حظدر األلغدام         
 مدها بال ات انظر : . 3، املاد   0113األ ضبة املضاد  لألفراد ل ام 
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 وألنه متع اإل ا   إىل (74)" . موجود  نظر ا بني ال وا األطراف إال أن ال حق  مر وجودها     أمرًا واجبًا
 افبة و بداء ال قة وأهمب هما عل  ص ب  ات اقبدات ندزع السدالح أو احلد  مدده سددك  ي بدال يرق إىل        م د  الش

( مدهدا  0( فقدر  ) 3إ  ألزمع املاد  ) . 1111( مر ات اقبة دبلر ل ام 3الير قني الل  ر أ ا ت إلبهما املاد  )
وعل  أي حاا ال  ،وقع ممكر عملبًا مبا  لي " تق م ك  دولة طرف إىل أالمني ال ام لألمم امل ح   يف اقرب

ثدم بد أت ال قدر      ، ومًا ب   ديوا ه ه االت اقبة حبز الد ا  بالدسبة ل لك ال ولة تقر درًا عدر "   011  جاو  
ب ح    مضمون  لك ال قر ر ال ي مي   وجيس  صو   واضحة عر برنامج ال وا األطراف فبما  ،أن ة ال كر

 :مر حب   ،خي  ال يائر ال دقود ة
 

( مر االت اقبة واطخاصة. ب رض جزاءات جدائبة ملدد   1ال  ابري الوطدبة الال م أتباعها تد ب ًا للماد  ) - أ
 وق  أي نشاط حمظو  عل  أي دولة طرف مبوج  االت اقبة .

جمموع ال يائر ال دقود ة الي متلكها ال وا األطراف مبا فبها ال يائر الصغري  امل  جر  املشا  إلبهدا   - ب
 ( مر ه ه االت اقبة.7( مر املاد  )0ر  )يف ال ق

اطخصائ  ال قدبة لك  نوع مر أندواع الد يائر ال دقود دة الدي أن ج هدا أو متلكهدا أو حتو هدا الد وا          - ت
 اليرف.

 أو الي مت وقف تشغبلها. ،برامج حتو   املدش ت اإلن اجبة لل يائر ال دقود ة إىل نشاط  ير - ث
 فبها ال يائر الصغري  امل  جر .برامج ت مري ال يائر ال دقود ة مبا  - ج
 أنواع ال يائر ال دقود ة . - ح
 خمزونات ال يائر ال دقود ة. - خ
 مواق  وحجم املداط  امللوثة بال يائر ال دقود ة اطخاض ة لوال  ها أو سبيرتها. - د
 ( مر االت اقبة. 4برامج إ الة وت مري ك  أنواع ال يائر ال دقود ة عماًل باملاد  ) -  
 مل ت   لل  قبف مبتاطر ال يائر ال دقود ة .ال  ابري الوطدبة ا -  
ل ق  م املسداع   امليلوبدة لضدحا ا الد يائر      ،( مر ه ه االت اقبة5اإلجراءات امل ت   عماًل باملاد  ) -  

 ال دقود ة .
 أمساء وعداو ر املؤسسات املكل ة ب ق  م امل لومات وتد ب  ال  ابري الوا د وص ها يف ه ه ال قر . - س
 .5 ،4 ،7البة واملاد ة وال بدبة الي متلكها ال وا اليرف ل د ب  املواد مق ا  املوا د امل -  
( مددر هدد ه 6حجددم وأنددواع ووجهددات ال  دداون الدد ولي واملسدداع   ال ولبددة املق مددة مبوجدد  املدداد  ) - ص

 االت اقبة.
ا وت   ه ه امل لومات الي تق م عل   ك  تقا  ر مهمة للغا ة باع با ها اح  وسائ  ال حق  مدر ام  دا  

إال أن املاد   ن ة ال كر م ت كر اإلجراءات الي ميكر أتباعها فبما لو م  ،ال وا األطراف ألحكام االت اقبة
وهو مي   ثغر  كدان مدر امل دروض     ،(3( مر املاد  )0ت ق م ال ولة اليرف ال قر ر ال ي أ ا ت ألبه ال قر  )
مدر جهدة أيدرى قد  ت دا        . (75)بلة لل سو ف واملماطلةم اجل ها للحبلولة دون اإلحياء بأن أحكام االت اقبة قا

مسألة أيرى ت  ل  ةقبقة امل لومات الوا د  يف ال قر ر عل  اع با  أنها مسألة طوعبة وُت ُ  مدر قبد  ال ولدة    

                                                
 A. Walter Dorn and Doouglas S.Scott, Compliance mechanism forانظددر   -14

disarmament treaties, verification yearbook, 2000, p230. 
مر ات اقبدة حظدر األلغدام األ ضدبة  غدم إن ال دراق هدو         3عل  سبب  امل اا م  ق م ال راق أي تقر ر حباا ما نصع علبه املاد   -15

 ، انظر1111 باط  0يلع حبز الد ا  بالدسبة له ب ا  خ طرف يف االت اقبة الي د
 www.icbl.org/index.php/icbl/content/view/full/23567 
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لقدد  طالبددع املدظمددات غددري احلكومبددة املشددا كة يف مددؤمتر  تدد ي  أي جهددة أيددرى يف إعدد اده . اليددرف دون 
ميكدر حسد     –رو   إفساح اجملاا لا ملراقبة وال حق  مر صحة تلك امل لومدات الدي   ولبدك ون ال ولي بض

أن   رف مق ا  مص اقب ها مر يالا مدظمات غري حكومبة حما    عاملة يف أطا  مداهضة الد يائر   –قولا 
علد    وطالبع تلك املدظمدات للوصدوا إىل الغا دات املرجدو  مدر هد ه ال قدا  ر أن ت لدر وتدشدر          ،ال دقود ة

جي    كره إن اململكة امل ح   أعلدع اعرتاضها عل  تضدمني ال قر در بباندا     ومما .(76)االنرتنع لالطالع علبها 
وقد  عللدع موق هدا هد ا علد  أسداس أن        ،م صال  بني فبه م لومات حوا ييوط اإلن اج وطرقه وأنواعده 

مسد     ل قد  م    هدي لدر تكدون   و  ،اغل  الشركات الي كانع تد ج ال يائر ال دقود ة هي  ركات ياصدة 
م لومات حوا أسرا  عسكر ة ترى مر غري الضرو ي ببانها عرب تلك ال قا  ر امليلوب  ف ها عماًل بأحكام 

 .  (73)(3املاد  )
بدان امل لومدات    ،CMCوبداءا عل   لك االعرتاض أعلدع احلملة ال ولبدة ملداهضدة الد يائر ال دقود دة     

أما الير قة  .(71)لكونها تسه  تد ب  برامج إ الة وت مري ال يائر ال دقود ة  ،اطخاصة باإلن اج ضرو  ة للغا ة
( و لدك بدالد  علد : "    1( فقدر ) 3ال انبة ل  ابري الش افبة الي تيلب ها االت اقبة ، فق  أ ا ت إلبها املاد  )

ر ه ه املاد   غيي السدة ( م0تق م ال وا األطراف تقر رًا سدو ًا اس كماال للم لومات املق مة وفقًا لل قر  )
مر ك  عدام   نبسان / ابر   7 1و بلغ إىل األمني ال ام لألمم امل ح   يف موع  ال   جاو   ،ال قوميبة السابقة

." 
لق   ابهع االت اقبة احلالبة فبما خي  ت ابري الش افبة ما تضمد ه ات اقبدة أوتداوا حلظدر األلغدام األ ضدبة      

 دوم مدر تدا  خ الد يوا يف حبدز الد ددا        011 در ر : األوا  قد م ب دد    مدر حبد  اع مداد تقر    ،0113ل دام  
إ ن ملدا ا مت   ، ق م سدو ًا ب   مدرو  سددة . وقد   يدرح السدؤاا ال دالي       بالدسبة لل وا األطراف، ببدما ال اني

تهد ف هد ه اآللبدة إىل إعيداء فرصدة للد وا        .؟ اي با  ه ا الدمو ج بالد ات لبكدون طر قدًا ل د بد  االت اقبدة     
األطراف بببان ما ل  ها مر  يائر عدقود ة مس  ملة سابقا أو حتع قب  االس  ماا أو االس ح اث أو اإلن اج 
أو الدق  ، فضال عر إن ال قر ر ال داني باطخصدوص  هد ف إىل ببدان مد ى ج  دة الد وا األطدراف يف الوفداء          

نددزع السددالح ال قلبدد ي احل   ددة بال زاماتهددا جتدداه االت اقبددة ككدد  ، ، وهددو مدحدد  ج  دد  تضددمد ه ات اقبددات  
( علد  " توافد    0( فقدر  ) 1ومر اج  بداء ال قة بني الد وا األطدراف، فقد  نصدع املداد  )      ،(71)يصوصا . 

                                                
سلبمان س ا  الدا دط يف جمداا مداهضدة الد يائر ال دقود دة يف مدؤمتر ولبدك دون الد ولي بإ دراك املدظمدات غدري احلكومبدة              اقرتح -11

مر االت اقبة ، كما الد و  الد ي ل ب ده     3ق  عل  ال زامات ال وا األطراف فبما خي  تد ب  املاد  املداهضة ل ا السالح ، بل   دو  املرا
مدر   3ه ه املدظمات يف ات اقبة حظر األلغام األ ضبة ، ببدما اقرتحع تشبلي ، بأن تدشر ال قا  ر الي ترف ها ال وا األطراف وفقا للمداد   

 ة دون أي قبود عل  اجلمهو  ، للمز   انظر االت اقبة و عل  موق  الشبكة االلكرتونب
، Kathrime Harrison ," Report from the Wellington Conference on Cluster 

Muntions,op.Cit, p31.. 
 أ  ت أملانبا ه ا املقرتح ، للمز   انظر  -19

 ، Kathrime Harrison ," Report from the Wellington Conference on Cluster 
Muntions,op.Cit, p31..   

 www.bandvocates.org 
أ  ت األ جد ني ه ا املقرتح ، وتسأا وف ها امل اوض املشا ك يف مدؤمتر ولبدك دون ، عدر مدرب ات حد ف ال قدر  الدي ت يلد           -12

 م لومات حوا ان اج ال يائر ال دقود ة ، للمز   انظر
 ، Kath rime Harrison ," Report from the Wellington Conference on Cluster 

Muntions,op.Cit, p31.. 
ل ى مراج ة أحكام االت اقبات ال ولبة الي تيرقع إىل حظر أو تقبب  اسد  ماا أسدلحة م بددة ،   دبني بأنهدا م تشدر إىل ألدزام         -17

جمل م  ال ولي  ن اك ال سبما أثداء ال وا األطراف إىل  ف  تقا  ر حوا د جة الوفاء بال زاماتها ، وق  تكون الظروف ال ولبة الي سادت ا
،  0113فرت  احلرب البا د  هي السب  الرئبس يف تبين ه ا الدهج ، و ال أدا عل   لك إن ات اقبة حظر األلغدام األ ضدبة املربمدة يف عدام     
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ال وا األطراف عل  ال شاو  وال  اون فبما ببدها بشان تد ب  أحكام ه ه االت اقبة أو عل  ال م  م ا بدروح  
 ل زاماتها مبوج  ه ه االت اقبة "ف الال  اون بغبة تبسري ام  اا ال وا األطرا

،  0113 ال خت لددف عمددا سددبقها مددر أحكددام ات اقبددة أوتدداوا ل ددام   1111أن أحكددام ات اقبددة دبلددر ل ددام  
وهو مدا م هد ه يف االت اقبدات ال ولبدة      ،خبصوص الرتكبز عل  قضبة إنسانبة ب  جة أساس وقب  أي  يء

ري ال قلب  ة الي تقوم ب  جة أساس علد  تدوا ن القدوى    األيرى الي تيرقع إىل موضوع حظر األسلحة غ
 . (41) كز األيري عل  م ا ري ت   ى الش افبة اليوعبة  واألمر اجلماعي حب 

 الفرع الثاني:تيسري االمتثال وتوضيحه.
لقي موضوع ال حق  مر االم  اا وتسو ة اطخالفدات بدني الد وا األطدراف اه مامدًا ملحوظدًا بدني الد وا         

إ  أمج ع عل  ضرو   وض   لبة حم د  ميكر مر ياللا اختدا  إجدراءات    ،عل  مسود  االت اقبةامل اوضة 
ف لد  سدبب  امل داا     م بدة فبما خي  ال حقد  مدر عد م ام  داا أي مدر الد وا األطدراف ألحكدام االت اقبدة .         

ام  دداا الدد وا اقرتحددع اململكددة امل حدد   ب ضددمني االت اقبددة اجل  دد   ن ددس اإلجددراءات امل ب ددة لل حقدد  مددر    
عل  اع با  أنها كانع واضحة ومديقبة وميكدر مدر ياللدا حد  أ دة       0113األطراف يف ات اقبة أوتاوا ل ام 

( 6( فقدر  ) 1ببدما طالبع هولد ا يالا اس  راضها ملشروع املداد  )  .(40)يالفات ق  تدشا مر ع م االم  اا 
وا األطراف عل  غرا  ات اقبة األمم امل ح   ملكافحة باإل ا   إىل أمكانبة أنشاء جها  لل حق  مر ام  اا ال 

، ومر اج  ال  رض إىل ه ا املوضدوع بشدك  أك در سدب م ال يدرق إىل مسدأل ني جدوهر  ني لمدا         (41)ال ساد 
 األطراف ألحكام االت اقبة وهما :عالقة مبا ر  بام  اا ال وا 

 أوال :آلية التحقق من االمتثال .

م ضدمدة  لبدة حمد د  ميكدر مدر       1111ة الدي مت اع مادهدا يف مدؤمتر دبلدر عدام      لق  كانع املسدود  الدهائبد  
 . (7،4،5،6 ،1)( فقدر   1ياللا ال حق  مدر عد م ام  داا احد  أطدراف االت اقبدة و لدك طبقدًا للمداد  )         

و شرتط عل  ال ولة اليرف الي تشك يف ام  اا دولة طرف أيرى ، ب ق  م طل  عر طر   أالمدني ال دام   
تبني فبده أسدباب اليلد  مرفقدة م ده م لومدات كافبده حدوا الشدكوك املزعومدة حبداا عد م              ،مل ح  لألمم ا

عددد  قبامهددا ب قدد  م  املشددكوك يف ام  الددا   شددرتط علدد  ال ولددة اليددرف ببدمددا  االم  دداا ألحكددام االت اقبددة .
أال تسدديء  وثانبددًا ،ت ددوي  أمددر ر: األوا أن  كددون طلبهددا مببدددًا علدد  أسدداس واق ددي ومديقددي  أن،اليلدد 

 اس  ماا احل  يف ه ه اآللبة .
وعددد  تددوافر هدد ه الشددروط  رسدد  األمددني ال ددام لألمددم امل حدد   اليلدد  إىل الدد وا اليددرف املشددكوك يف  

 دودًا مدر  دانها أن تسداع  يف     ، ومًا مر تأ  خ تبلبغها باليلد   11ام  الا، عل  أن جتب  األيري  يالا 
ويف حالة ع م  د ال ولة امليلوب مدها اإل ضاح أو كدان الدرد    . (47)  ااتوضبح املسالة  ات الصلة ب  م االم

                                                                                                                                
  سدبب  امل داا أسدباب إبدرام     كانع األوىل مر نوعها يف ه ا اإللزام ال ولي ، وهدو مدا كر تده ات اقبدة حظدر الد يائر ال دقود دة ، انظدر علد         

 ولبس قب  ه ا ال ام ، انظر : 0117ات اقبة حظر األسلحة الكبمبائبة عام 
 Dr.Thomas Stock, "History of the negotiation on CWC- short overview", SIPRI, 1992, 

P. 1. 
 انظر ، -40

 Thomas Nash , " Stopping, cluster munitions , " disarmament forum , Geneva , 2006 , 
p38 

 ك الك أ  ت فرنسا ه ا املقرتح للمز   انظر : -43
 Kathrime Harrison," Report from the Wellington Conference on Cluster Muntions, 

op.Cit, p32.. 
ء إىل تشدكب  جهدا  يداص    مر ات اقبدة األمدم امل حد   ضد  ال سداد ، بأمكانبدة الد وا األطدراف بداللجو          64و 67املاد   أ ا ت -42

 لل حق  مر ام  الا ألحكام االت اقبة، للمز   انظر :
 www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/.../Convention-e.pdf  

 مر ات اقبة حظر ال يائر ال دقود ة. 1، املاد  1انظر ال قر   -41
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جا  لأليري  وعر طر   األمني ال ام لألمم امل ح   أن   ،غري مرض بالدسبة لل ولة اليرف اليالبة لل وضبح
جدا    ويالا ال رت  الي تسب  ان قاد املدؤمتر  .(44)تيل  عرض املسالة عل  االج ماع ال اني لل وا األطراف

ألي دولة طرف أيرى أن تيل  مر األمني ال ام لألمم امل ح   ب ا مساعبه احلمب   ل بسدري احلصدوا علد     
  درض املوضدوع علد  اج مداع      ،ويف حالة ع م ال وص  إىل ح   د كر  . (45)ال وضبح امليلوب قب  ان قاده
وال فبمدا أ ا كدان هدالدك أسداس     االج مداع أ  ( مر ه ه املاد  علد  أن  قدر   7)ال وا األطراف عماًل بال قر  

مددر يددالا  قددانوني  سدد  عي االسدد مرا  يف الدظددر يف اليلدد  مددر ع مدده ، حبدد  قدد  جتدد  الدد وا األطددراف  
فدإ ا ات قدع الد وا األطدراف علد        امل لومات امليروحة علبها أن اليل  ال  قوم علد  أسداس موضدوعي .   

مر اج  ح  ه ه القضبة ميكر اختا  اإلجراءات  وس بًا ،اس مرا  الدظر يف اليل  املق م حوا ع م االم  اا
( بأنها " سباًل ووسائ  لز اد  توضبح املسالة قب  الدظر أو حلها " مبا يف 1( مر املاد  )5الي وص  ها ال قر  )

 .(46) لك حتر ك اإلجراءات املالئمة طبقًا للقانون ال ولي "
  أن ة ال كر ماهبة تلك اإلجراءات ال ولبة، أقص ت ومما  ؤي  علبه يف ه ه ات اقبة أنها م تبني يف ال قر

( 5. وم تغ د  ال قدر  )  (43)اللجوء إىل جملس األمر أم حمكمة ال  ا ال ولبة أم إىل احملكمة اجلدائبدة ال ولبدة   
يف ما إ ا كان ع م االم  اا كان بسب  ظروف يا جة عر سبير  ال ولة اليرف امليلوب مدها  (1مر املاد  )
مبدا يف   ،  أ ا ت ةكم  قضي بأن " جيو  الج مداع الد وا األطدراف أن  وصدي ب د ابري مالئمدة      إ ،ال وضبح

ومدر اجلد  ر بالد كر أن ات اقبدة      . ( مدر هد ه االت اقبدة "   6 لك اس ت ام ت ابري ال  اون املشا  ألبها يف املاد  )
تداوا الدي اع مد ت علد      ق  عاجلع موضوع ال حق  بير قة خم ل ة عما كدان علبهدا يف أو   1111دبلر ل ام 

 .(41)جلدة تقصي احلقائ 

 ثانيا: تسوية اخلالفات  

قب  البع يف  لبة تسو ة اطخالفات الي ق  تدشا عر تيبب  أو ت سري أحكام االت اقبة ال ب  مر اإل ا   إىل 
 ة الدي اع مد ت يف تسدو    0113جداءت بإهدا  ج  د  م ت رفده ات اقبدة أوتداوا        1111أن ات اقبة دبلر ل دام  

 . (41)اطخالفات عل   لبة غري واضحة امل ام
علد  حت  د   لبدة واضدحة      1111لق  تركدزت امل اوضدات الدي جدرت علد  مسدود  ات اقبدة دبلدر ل دام          

للحبلولة دون قبام ال وا األطراف ب يبب  أو ت سري أحكام االت اقبة وفقًا ملصاحلها اطخاصة . ومر اج   لك 
ن أبضرو   اإل ا   إىل حمكمة ال  ا ال ولبة كجها  قضدائي دولدي ميكدر    اقرتحع جمموعة ال وا امل اوضة 

                                                
  دقود ة مر ات اقبة حظر ال يائر ال 1مر املاد   7انظر ال قر   -44
 مر ات اقبة حظر ال يائر ال دقود ة. 1مر املاد   4انظر ال قر   -45
غالبا ما   م ال يرق إىل اإلجراءات الواج  إتباعهدا عدد  االم  داا بددوع مدر عد م حت  د  ماهبدة تلدك اإلجدراءات ، إ  د جدع             -41

مة وفقا للقانون الد ولي " ، وهدو ممدا  ضد ف ات اقبدات ندزع       ات اقبات نزع السالح عل  ه ا الدهج ، ب كر عبا   " حتر ك اإلجراءات املالئ
 السالح عموما .

مر ات اقبة حظر ال يائر ال دقود ة ، إىل ه ا امل دد  ، بدالد  " إضدافة إىل اإلجدراءات املدصدوص       1مر املاد   6أ ا ت ال قر   -49
قر  اع ماد ما  راه مر اإلجدراءات ال امدة األيدرى أو اآللبدات     مر ه ه املاد  جيو  الج ماع ال وا األطراف إن   5إىل  1علبها يف ال قرات 

 احمل د  ل وضبح االم  اا ، مبا يف  لك الوقائ  ول سو ة حاالت ع م االم  اا ألحكام ه ه االت اقبة . 
، فبما خي  ال حقد   اقرتحع اململكة امل ح   أثداء مؤمتر ولبدك ون بأن   م تضمني االت اقبة ،  لبة ل شكب  جلدة تقصي احلقائ   -42

مدر األفضد     تمر ع م االم  اا ، كما هو علبة األمر يف ات اقبة حظر األلغام األ ضبة ، إال إن هولد ا اعرتضع عل  ه ا املقدرتح ، و أ 
 ظر :ع م اطخوض يف حت     لبة حم د  ب بدها لل حق  مر ع م االم  اا ، وترك حت    اآللبة املداسبة الج ماع ال وا األطراف ، ان

 Kathrime Harrison," Report from the Wellington Conference on Cluster Muntions", 
op.Cit, p.32. 

مر ات اقبة حظر األلغام األ ضبة ، نصا غامضا ،وق   ؤدي إىل االيد الف يف ت سدريه علد  الدرغم      01املاد   1تضمدع ال قر   -47
ألج  ح  اطخالفات ،فم ال نصدع " جيدو  الج مداع الد وا األطدراف أن  سدهم يف تسدو ة أي         مر املاد  أن ة ال كر ن  علبها يف االت اقبة

 الدزاع بأي طر قة  راها مالئمة ........... " .
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. وقد    سداءا الدب ض عدر سدب  اي بدا        (51)حت كم ألبه األطراف ال ولبة يف تيبب  وت سري أحكام االت اقبدة 
حمكمة ال  ا ال ولبة ل كون جهة ال ص  يف اطخالفات الدا ئة عر تيبب  و ت سري أحكدام ات اقبدة دبلدر ل دام     

 .؟ 1111
 أن اإلجابة عر ه ا السؤاا س كون وافبة فبما لو اس  رضدا اآللبات امل ب دة عداد  يف االت اقبدات ال ولبدة    
عموما والي حت د ب اتها طرقًا ل سو ة الدزاعات وهي : إما أن تكون جلدة ل قصي احلقائ  الي أ ا ت ألبها 

 .(50) 0113ل ام  ( مر ات اقبة أوتاوا1/ فقر  1عل  سبب  امل اا املاد  )
والن جتربة جلدة تقصي احلقائ  كانع غدري ناجحدة وغدري موثقدة بالدسدبة للد وا األطدراف الدي عداد  مدا           

ناهبدك عدر أن جلددة تقصدي احلقدائ  ال       ،ت همها بال  ي  يف املسائ  ال ايلبة وان هاكها ملب أ السباد  الوطدبة
ا هي جمرد فر د    د  تقر درًا عدر حقدائ  مت االطدالع       إمن ،ت رض بد سها حلواًل للقضبة املوكوا ال حق  فبها

علبها دون أن  كون ، احل  يف إص ا  أ ة قرا ات حل  اطخالفات وتسو  ها .... ول ا السب  م   م البح  
. أما اآللبة ال انبدة ف قدوم   1111عر  لبة ل شكب  جلدة ل قصي احلقائ  يف ات اقبة حظر ال يائر ال دقود ة ل ام 

كمدا هدو    ،  جها  خم   ب سو ة اطخالفات الدا ئة عر تيبب  أو ت سدري أحكدام ات اقبدة دولبدة مدا     عل  تشكب
تشدكب  م د     مدهدا بالد ات   4، 7ال قر   3م روف يف ات اقبة حظر األسلحة الكبمبائبة الي ح دت يف املاد  

أمدا اآللبدة    .(51)الفدات ه ا اجلها  لل حق  مر ام  اا ال وا األطدراف ألحكدام االت اقبدة أو مهمدة تسدو ة اطخ     
فهي باللجوء إىل جملس األمر لغرض تسو ة أ ة يالفات ق  تدشا عدر تيببد  ات اقبدة حظدر الد يائر       ،ال ال ة

فان مجلة مر االعرتاضات ق  تدشدا   ،ال دقود ة ، والن جملس األمر هو مبدزلة هبئة سباسبة ولبسع قضائبة
 –فهو مر جهة هبئة سباسبة  .(57)ل القة بني ال وا األطرافعر اي با ه كجها  لل ص  يف املسائ  اطخالفبة ا

وبرندامج أسدلحة    ،كانع وما تزاا  دظر ألبهدا ب د م احلباد دة يف الكد ري مدر املواضدب   ات الصدلة باألسدلحة        
ح د  لدو كدان جملدس األمدر  دظدر ألبده         ،ومدر جهدة أيدرى    .(54)ال ما  الشام  ال راقبة يري م اا عل   لك

إال أن ع م اي صاصه القضائي  ،عل  انه حبادي و  سم باملوضوعبة_ال وا ال ظم   عل  األق  مر قب _

                                                
مت اإل ا   إىل حمكمة ال  ا ال ولبة كجهة قضائبة حي كم ل  ها عد  االي الف يف تيبب  أو ت سدري أحكدام االت اقبدة أثدداء مدؤمتر       -50

وق  اعرتضع أملانبا عل  ه ا املقدرتح علد  أسداس إن الد وا حدر  يف اللجدوء إىل هد ه احملكمدة ، ببدمدا أ د ت هولدد ا ال ولدة             ولبدك ون ، 
 احملكمة، انظر : اللجوء إىلاملضب ة للمحكمة مقرتح 

Kathrime Harrison," Report from the Wellington Conference on Cluster Muntions", 
op.Cit, p.33. 

ل ى اس  راض ات اقبات نزع السالح ال ولبة ، فأنه غالبا ما ال ت يدرق تلدك االت اقبدات إىل  كدر  لبدة حمد د  ل دض أي يدالف          -53
حوا ام  اا ال وا فبها ، وق  تكون الظروف ال ولبة أبان أبرام تلك االت اقبات السب  الرئبسي يف ع م اإل ا   إلبها ، انظر الصد وبات  

ألطراف يف ات اقبة حظر األسلحة الببولوجبة حباا أنشاء جها  لل حق  مر ع م ام  اا ال وا ، انظر األمدم امل حد     الي تواجهها ال وا ا
، أو ق    ود السب  يف ع م  كرها هو أمكانبة اللجدوء إلبهدا مدر يدالا      11 -35، ص  0116،  10،" حولبة نزع السالح" ، اجملل  

ت اقبة ضمدا بإمكانبة  لك ، إال إن ات اقبة حظر األلغام األ ضبة ان دردت بد كرها جلددة تقصدي     قرا   ص   عر جملس األمر إ ا أ ا ت اال
 .  1مر املاد   1احلقائ  ، انظر ال قر  

اللجدة ال ولبة للصلب  األمحر ،" القانون ال ولي امل  لد  بسدري ال ملبدات ال سدكر ة ، جمموعدة ات اقبدات الهداي        ، -52
 .101مص   ساب  ، ص . وب ض امل اه ات األيرى ،

، بالد  "  قوم املؤمتر يف احلاالت اطخيري  بص ة ياصة، ب رض 0117أ ا ت إىل  لك ات اقبة حظر األسلحة الكبمبائبة ل ام  -51
 .للقضبة، مبا يف  لك امل لومات واالس د اجات  ات الصلة عل  اجلم بة ال امة لألمدم امل حد   وعلد  جملدس األمدر ال داب  لألمدم امل حد          

اللجدددة ال ولبددة للصددلب  األمحددر ،" القددانون الدد ولي امل  لدد  بسددري ال ملبددات ال سددكر ة ، جمموعددة ات اقبددات الهدداي وب ددض  
 . 111مص   ساب  ، ص.  امل اه ات األيرى ،

54             سدلبح  ما  زاا اجل ا حيوم حدوا موضدوعبة و حباد دة اللجددة السدابقة اطخداص ال اب دة لألمدم امل حد   بدال   بأل عدر برندامج ال 
 ، انظر:0110ابر   عام  7يف  613ال راقي الي تشكلع مبوج  قرا  جملس األمر، املرقم 

 Malcolm Rifkind," THE WORK OF THE UNITED NATIONS SPECIAL COMMISSION 
IN IRAQ"  
The Guardian, London, 28 June, 1996. 
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ك ب  ب  م أهلبة جملس األمر للدظر يف قضا ا ت سري ة قد  ال تقبد  مدر قبد  الد وا األطدراف املت ل دة علد          
لدس األمدر   قضا ا م بدة يف االت اقبة . ول ه األسدباب جم م دة مت إسدقاط أ دة اقرتاحدات تد عو للجدوء إىل جم       

عل  انه ميكر اللجوء ألبه يف حالة و ود حكم قضائي دولي صاد  مدر جهدا  قضدائبة دولدي قبلدع       ،اب  ءا 
 . 1111ال وا األطراف به كحكم أو م ي يف القضا ا اطخالفبة الدا ئة عر ات اقبة دبلر ل ام 

تص  يف البع وال  سري يف أنها جها  قضائي م  ،لق  مت اي با  حمكمة ال  ا ال ولبة ألسباب ع   مدها
. (55)كما انه جها  عرف ةباد  ه عد  الك ري مر ال  اوى الي م تقب  ال وا ال ظم  بها ،قضا ا دولبة ك ري 

إن اللجوء إىل حمكمة ال  ا ال ولبة   يل  موافقة أطراف الدزاع جم م ة وبه ا  ،والشيء األهم مر ه ا كله
 .(56)ألطراف امل دبة باالي الف مر ام  اا اح  ال وا األطراف يف االت اقبةال ميكر اللجوء ألبها إال بات اق أ

( 01إىل ند  املداد  )   (اإلمجاع)أي  (Mutual Consentويف ه ا الص د اقرتحع اململكة امل ح   إضافة )
أال إن  ،إال ب وافد  الد وا املت ل دة    كإ ا   إىل ع م إمكانبة اللجوء إىل حمكمة ال  ا ال ولبة ،مر االت اقبة

إسددهابًا و  داد  غدري مددرب   علد  اع بددا  أن الدظدام األساسددي      نبو لدد ا اعرتضدع علدد  هد ا املقددرتح باع بدا ه    
 . (53)للمحكمة ال ولبة ال  قب  الدظر يف أ ة دعوى إال مبوافقة ال وا امل دا عة م جم ة

ر ال وا األطراف بشان ت سري ( بأنه " عد ما  دشا نزاع بني اثدني أو أك ر م0( فقر  )01لق  نصع املاد  )
ت شداو  الد وا األطدراف امل دبدة فبمدا ببدهدا بغبدة ال  جبد  ب سدو ة الددزاع عدر طر د               ،وتيبب  ه ه االت اقبة

مبا فبها اللجوء إىل اج ماع الد وا األطدراف وإحالدة الددزاع إىل      ،ال  اوض أو بوسائ  مالئمة أيرى خت ا ها
 ألساسي للمحكمة " .حمكمة ال  ا ال ولبة طبقًا للدظام ا

ومر يالا االطالع عل  ه ه ال قر    بني بأن حمكمة ال  ا ال ولبة مدا هدي إال يبدا  ميدروح مدر عد         
أو عدر طر د     ،مدها ال شاو  مدا بدني الد وا األطدراف امل دبدة      ،يبا ات ميكر اللجوء ألبها ل سو ة الدزاعات

( الدي أ دا ت بصدراحة إىل    01( مدر املداد  )  1وهو مدا أك تده ال قدر  )    ،ال  اوض باس ت ام وسائ  سلمبة
إمكانبة ح  الدزاعات عر طر   أ ة وسائ  سلمبة تراها ال وا األطراف امل دبة باألمر أنها مالئمة مبا يف  لك 

 عرض املساعي احلمب   . 
 

 املبحث الثاني: آليات تزيد من امتثال الدول األطراف ألحكام االتفاقية.
، وبال الي وجود ال زامدات دولبدة نظم هدا    (51)اإلنساني   رف بأنه قانون احملظو ات  مبا إن القانون ال ولي 

آلج  احل  أو ال قلب  مر  االت اقبات ال ولبة ،  كون الاجس مر ع م االم  اا لا قو ا وحم م  بشك  كبري،
فقد  مت   ،1111تلك الواجس مر ع م االم  اا، مت إضد اء ندوع مدر القدو  علد  أحكدام ات اقبدة دبلدر ل دام          

                                                
 ة اس  ماا السالح الدووي أو ال ه    باس  ماله، انظر: انظر ال  وى الصاد   عر حمكمة ال  ا ال ولبة حوا  رعب -55

 Doswald –Beck L, "International Humanitarian law and the advisory Opinion of the 
international court of justice on the threat of use of nuclear weapons", IRRC, Vol, 316, 

1997, pp.35-55. 
مر الدظام األساسدي حملكمدة ال د ا ال ولبدة ، " يف مب داق األمدم امل حد   والدظدام األساسدي حملكمدة            16مر املاد   7انظر ال قر   -51

 . 0113ال  ا ال ولبة ، أدا    ؤون االلغام باألمم امل ح   ، األمم امل ح   ، نبو و ك ، 
 Kathrime Harrison ," Report from the Wellington Conference on Clusterانظدر :   -59

Muntions,op.Cit, p33. 
 
بك ، تبني بشك  واضح بأن االع قاد القانوني للقانون  –ما ي هدكرتس و لو ز دوسال  –إن نظر  فاحصة عل  مؤلف جلون  -52

 – مدا ي هدكدرتس و لدو ز دو والد      -جونال ولي اإلنساني  قوم عل  حظر املما سات الي تقوم بها أطراف الدزاع ، للمز   انظر 
،  1113ال ريف "، اجملل  األوا ، القواعد  ، اللجددة ال ولبدة للصدلب  األمحدر ، القداهر  ،        اإلنسانيبك ،" القانون ال ولي 

 ،  xxxivميب ة برنع  ا ع لإلعالن و ال عا ة ، ص 
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االت اق عل  مجلة مر اآللبات الي ت ز  مر قوتها وت م  عل  وح   متاسكها . ول ا سب م البح  أوال يف 
ت ابري تد ب  أحكام االت اقبة عل  الصد ب  الدوطين للد وا األطدراف و ثانبدًا البحد  يف  لبدة ال ح ظدات وحد           

 االنسحاب مر االت اقبة.

 األطراف يف تنفيذ أحكام االتفاقية على الصعيد الوطين. املطلب األول: تدابري الدول
سب م ال يدرق يف هد ا امليلد  إىل أهدم ال د ابري الواجد  اختا هدا مدر قبد  الد وا األطدراف يف االت اقبدة             

واإلجراءات ال شر  بة ثانبًا  ،بربامج ختز ر ال يائر ال دقود ة وت مريها أوال امل م لة باإلجراءات  ات الصلة
مدر   ، عر غريها مر االت اقبات ال ولبة  ات الصلة ةظر أسلحة م بدة 1111 لف ات اقبة دبلر ل ام إ  خت .

إىل ع   ييوات واج  علد    ( مدها7إ  أ ا ت املاد  ) ،حب  تد ب  أحكام االت اقبة عل  الص ب  الوطين
فأوا إجدراء تقدوم    ريها .ال ولة اليرف إتباعها فبما خي  م اجلة موضوعي خمزنات ال يائر ال دقود ة وت م

بدده ال ولددة اليددرف هددو ال صدد  وفقددًا ألنظم هددا الوطدبددة بددني الدد يائر ال دقود ددة املسدد ت مة مددر قبدد  قواتهددا   
ب د ها   . (51)ال سكر ة عر تلك املتزنة واحمل  ن بها ألغراض االس  ماا يف ال ملبات ال سكر ة يف املس قب 

مة ل د مري تلدك الد يائر أو الضدمان ب د مريها يف اقدرب وقدع        تشرع ال وا األطراف باختا  اإلجراءات الال 
ممكر علد  أن ال    د ى  لدك مثداني سددوات مدر تدا  خ ديدوا االت اقبدة حبدز الد دا  بالدسدبة ل لدك الد وا               
األطراف عل  أن تقوم األيري  أثداء ت مريها ل لك احملزونات بأتباع امل دا ري ال ولبدة الواجبدة ال يببد  حلما دة      

 .(61) امة والببئبة الصحة ال
ق   اعع ظروف ال وا األطراف مر الداحبة االق صاد ة وال دبة عد   1111و ب و أن ات اقبة دبلر ل ام 

( 7اختا ها ت ابري ل  مري خمزون ال يائر ال دقود ة و لدك باإل دا   إىل ال بدا   ال البدة الدي و دت يف املداد  )      
طدرف ب د مري أو ضدمان تد مري ... " حبد  خت لدف الد وا         ( الي نصع علد  أن " ت  هد  كد  دولدة    1فقر  )

 .(60)ول ا مدحع فرت  مثاني سددوات ل د مري املتدزون     ،األطراف مر حب  ق  تها عل  الوفاء به ا االل زام
ويف حالة ع م ق    ال ولة اليرف للوفاء به ا االل زام يالا مثان السدوات فبمكر مت    ال رت  بشرط تق  م 

اع ال وا األطراف أو إىل املؤمتر االس  راضي، ل م    املوع  الدهائي لغرض أمتام ت مري تلك طل  إىل اج م
إال أن االت اقبدة عدادت ل جبدز لل ولدة اليدرف أن ت قد م بيلد  أيدر          ال يائر ل درت  أقصداها أ بد  سددوات .    

ة اليدرف طلبدًا   أقصداها أ بد  سددوات أيدرى ل د مري املتدزون، بشدرط أن تقد م ال ولد          ل م    مهلدة إضدافبة  
م  ال  كري بان هد ا ال م  د     ، بني فبه قبام ظروف اس  دائبة حاا دون الوفاء بال زاماتها   ضمر  رحًا وافبًا

ةب  ال   جاو  امل   امليلوبة والضرو  ة إلمتام وفاء تلك ال ولة اليرف بال زاماتها وفقًا لل قر   ،هو األيري
 . (61)أي أل مان سدوات ،( مر ه ه املاد 1)

ومما جي    كره أن ال  اوض بشان ت مري املتزون كان ص بًا وخم ل ًا فبه. إ  ترى ب دض الد وا املشدا كة    
يف م اوضددات االت اقبددة، امل روفددة مبتزوناتهددا الائلددة إن املدد   املمدوحددة للدد وا األطددراف وفقددًا ملسددود          

هدي قصدري  وغدري     ،دد  الضدرو   "  االت اقبة،والي ح دت" سع سدوات ميكر مت   ها إىل عشر  سددوات ع 
ال كالبف الباهظدة الدي سد د قها     بالقباس إىل ص وبة إجراءات ت مري ال يائر ال دقود ة، إضافة إىل ،واق بة

                                                
 مر ات اقبة حظر ال يائر ال دقود ة  7مر املاد   0انظر ال قر   -57
 ر ات اقبة حظر ال يائر ال دقود ةم 7مر املاد   1انظر ال قر   -10
عاد  ما ت يرق االت اقبات ال ولبة  ات الصلة بدزع السالح إىل موضوع ت مري املتزنات مر األسلحة بير قدة واق بدة ، مراعبدة     -13

 ظدم االت اقبدات ال ولبدة    ب الك اس   اد ال وا األطراف يف تيبب  األحكام اطخاصة بال  مري مر الداحبة املالبة و ال دبة ، وهو نهج اتب  ه م
مدر   174، ال قدرات   0117، وات اقبة حظدر األسدلحة الكبمبائبدة ل دام      0131مدها ، ات اقبة حظر األسلحة الببولوجبة و ال كسبدبة ل ام 

 مدها بال ات . 0املاد  
 مر ات اقبة حظر ال يائر ال دقود ة  7املاد   \ 7انظر ال قر   -12
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وق  أ  ت بريو  .(67)ال وا األطراف للوفاء به ا االل زام ، وق  اقرتحع مت    ه ه ال رت  إىل عشر  سدوات 
وطالبدع ب م  د  ال درت  إىل     ،هد ا املقدرتح   الضتمة مر ال يائر ال دقود ة وهي دولة غري م روفة مبتزوناتها

. ببدما  أت دوا أيرى أن فرت  سع سددوات كحد  أدند  ل د مري خمدزون       (64)عشر سدوات أيرى كح  أدن 
إضدافة إىل إنهدا ت د  م بدا  حقبقدي ل حقبد  غا دة االت اقبدة          ،هدي مد   م قولدة وواق بدة     ،ال يائر ال دقود ة

ة بإنهاء وجود خمزون ال يائر ال دقود ة، وللحبلولة دون اس  مالا يف املس قب  عد  انسحاب أي دوا امل م ل
وعل  الدقبض صرحع الدرو ج بان مد   سع.سددوات هدي فدرت  طو لدة وال حي داج        .(65)طرف مر االت اقبة 

حتدوا دون وفداء الد وا     وأضافع" أن االدعاء بوجود ص وبات تقدبة ومالبة ،املتزون إىل ه ه امل   ل  مريه
لكون  لك املتزون حي داج أصدال إىل تدوفري تقدبدات وأمدواا       ،هو أمر مردود ومرفوض ،بال زاماتها بال  مري

 .(66)باهظة طخزنها وهو أمر ال ميكر فصله عر ق    تلك ال وا عل  توفريها عد  ال  مري "
ها وسدبلة للضدغط علد  الد وا     ببدما صرحع كرواتبا بضدرو   وضد  حد ود  مدبدة م قولدة ل م د  بد ات       

م تقدم احلكومدة    ،للوفاء بال زاماتها وأضافع" انه ومر يالا جترب دا مد  األلغدام األ ضدبة املضداد  لألفدراد     
إال  ،الكرواتبة باختا  أ ة إجراءات ل  مري ه ا السالح يالا سد ني ونصف مر تأ  خ االنضمام إىل االت اقبة

دفد  احلكومدة وب  د  ضدغط الدزمر       ،حة لا مبوج  أحكام ات اقبة أوتداوا إن قرب موع  ان هاء ال رت  املمدو
ببدمدا صدرح وفد      .(63)ب  مري ما  قا ب مئي ألف لغم يالا أ ب ة أ هر فقط مر ان هاء امل   املمدوحدة لدا "  

د دة  " بان م ظم خمزون ال يائر ال دقو،اللجدة ال ولبة للصلب  األمحر املشا ك يف م اوضات إبرام االت اقبة
وبال الي فان ال وا عل  م رفة كاملة بان ه ه ال يائر حت اج ف اًل لل  مري ب  د    ،  ود صد ها ل ا  خ ق  م

وهو أمر ت  ق  اللجدة ال ولبة للصلب  األمحر بأنده ال   ،عوام  ال غبري يف ف الباتها كسالح قاب  لالس  ماا
( والدي نصددع علدد   0( ف)7  علدد  املدداد  )ببدمددا عددادت ب دض الدد وا لل  لبد   . (61)حي داج إىل جدد ا كدبري"  

 ضرو   قبام ال وا ب ص  ك  ال يائر ال دقود ة املشمولة بوال  ها واطخاض ة لسبيرتها عر تلك احمل  ن بهدا 
بالقوا إن  لدك   يلد  إعد اد  لبدات ج  د   ومبزانبدات        ،ألغراض ال      عل  ت مري ال يائر ال دقود ة

إال إن احلملددة ال ولبددة ملداهضددة الدد يائر   ،إلبدده ال قددر  أن ددة الدد كر  أضددافبة ألجددراء ال صدد  الدد ي أ ددا ت  
( ال 0( فقدر  ) 7الدوا د  يف املداد  )   (ال صد  )" إن عبدا    ، دت عل  ه ا ال  لبد  بدالقوا   ،CMCال دقود ة

  يل  سوى القبام بإجراءات وتد ابري أدا  دة دون احلاجدة إىل إن داق املز د  مدر األمدواا واسد ح اث طدرق          
 .(61)ج     للتزن"  والبات

                                                
 ، أملانبا ، البابان ، سو سرا ، تركبا ، واململكة امل ح   ، يفانظر موقف ال وا : فرنسا  -11

 Kathrime Harrison ," Report from the Wellington Conference on Cluster Muntions, 
op.Cit, p27. 

 Kathrime Harrison ," Report from the Wellington Conference on Clusterانظددر  -14
Muntions,op.Cit, p28. 

انظر موقف ال وا مدر هد ا املوضدوع : األ جدد ني ، كرواتبدا ، لدد و اس ، جواتبمداال ، ان نوسدبا ، ا يالبدا ، املكسدبك ،            -15
 املغرب ، الدرو ج ، بابوا جبدبا اجل     و اسبانبا ،وأيريا السو  

 Kathrime Harrison ," Report from the Wellington Conference on Cluster Muntions, 
op.Cit, p28. 

11- Kathrime Harrison," Report from the Wellington Conference on Cluster Muntions, 
op.Cit, p28. 

19- Kathrime Harrison," Report from the Wellington Conference on Cluster Muntions, 
op.Cit, p28. 

12- Kathrime Harrison," Report from the Wellington Conference on Cluster Muntions, 
op.Cit, p28. 

Kathrime Harrison," Report from the Wellington Conference on Cluster Muntions, 
op.Cit, p28. 17-   
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 ل ا را ال  د
 

 املطلب الثاني :اإلجراءات القانونية واإلدارية .
 م تكر امل اوضات حوا  لبة اإلجراءات القانونبة و اإلدا  دة الواجد  إتباعهدا ل يببد  أحكدام االت اقبدة      

سدوى أن احلملدة    ،مس  بضة أو واس ة يالا املؤمترات الي مت ال  اوض مر ياللا علد  مسدود  االت اقبدة   
 ولبة ملداهضدة الد يائر ال دقود دة اقرتحدع بدأن مدر الضدرو ي اإل دا   إىل مجلدة مدر ال د ابري ال شدر  بة             ال

( مدر االت اقبدة و لدك بسدر قدوانني وطدبدة ت داجل موضدوع ضدحا ا          1)املداد    واإلدا  ة وتضمبدها مدر يدالا  
إىل ع م  م للة    لك ،رتاحاعرتضع عل  ه ا االق ،إال إن اململكة امل ح   ،ال يائر ال دقود ة ومساع تهم

(    امد  مد  كد  فقدرات االت اقبدة      1)احلاجة لل يرق إىل موضوع الضدحا ا علد  اع بدا  إن مضدمون املداد       
( علد  املضدمون الد ي    1. لق  متدع صدباغة املداد  )    (31)بال ساوي دون ا الء اه مام مبوضوع ب بده دون غريه

حبد  نصدع علد " أن ت تد  كد  الد وا األطدراف مجبد           ،ات   علبه املشا كون يف مؤمتر ولبدك ون ودبلر
و  هم مر مضدمون هد ه املداد  أن     اإلجراءات وال  ابري املالئمة القانونبة واإلدا  ة وغريها ل د ب  االت اقبة" .

حب  تشرع قوانني ياصدة ت داجل    ،أوال عل  املس وى اجلدائي ،ع دًا مر اإلجراءات س  ب ها ال ولة اليرف
وت رض جزاءات علد  مد هكدي هد ه البددود وفقدًا ل شدر   دايلدي .         ،عداصر يف بدود االت اقبةما حمظو  مر 

 ،وثانبددًا علدد  املسدد وى اإلدا ي الدد ي   ددبح اإلمكانبددة لل ولددة اليددرف مددر تسددهب  تد بدد  أحكددام االت اقبددة   
 دد     علدد  كدداإلجراءات اإلدا  ددة الددي تسددمح بدقدد  الدد يائر ال دقود ددة لغددرض ال دد مري أو ال تددز ر أو ال

 . (30)ت مريها . وثال ًا أ ة إجراءات أيرى ترى ال ولة اليرف مر املداس  اختا ها يف ه ا الدياق

 املطلب الثالث: التحفظات وحق االنسحاب من االتفاقية.
سب م ال يرق يالا ه ا امليل  إىل موضوعي ال ح ظات وح  االنسحاب مر االت اقبدة ومقا ن هدا مد     

 األيرى الي عاجلع ن س املوضوع انف ال كر. االت اقبات ال ولبة

 :عدم خضوع أحكام االتفاقية ألية حتفظات . الفرع األول

ال بد  مدر ببددان م دد  الد ح ن وأثددره يف      ،( الددي عاجلدع موضدوع الدد ح ن  01قبد  ال يدرق إىل املداد  )    
ئر ال دقود ددة بصددو   ال زامددات الدد وا األطددراف يف االت اقبددات ال ولبددة بصددو   عامددة وات اقبددة حظددر الدد يا 

 ياصة.
ال ح ن بأنه " إعالن 0161لق  عرفع ال قر  " د "مر املاد  ال انبة مر ات اقبة فبدا لقانون امل اه ات لسدة 

مددر جاندد  واحدد  أ ددا كانددع صددبغ ه أو تسددمب ه  صدد   عددر دولددة عددد  توقب هددا أو تصدد  قها ، أو قبولددا أو  
لق  جداءت ات اقبدة    .اد أو ت     األثر القانوني ألحكام م بدة انضمامها إىل م اه   ، و ته ف به إىل اس ب 

( بالد " ال ختضد  مدواد هد ه    01ب با   قصري  وخم صر  تضمها املاد  ) 1111حظر ال يائر ال دقود ة ل ام 
وللحبلولدة دون أفسداد    .(37) يف امل اه   مر حب  سدر انها علد  هد ه ال ولدة "،     .(31)االت اقبة لل ح ظات " 

                                                
 90- Kathrime Harrison," Report from the Wellington Conference on Cluster Muntions, 

op.Cit, p32. 
رام ات اقبة حظر ال يائر ال دقود ة ب شر   قوانني عل  املس وى الوطين حتظر بصو    املة ه ا السدالح  قامع ع   دوا قب  أب -93

 ومدها الدرو ج وبلجبكا والسو   واسرتالبا، للمز   حوا ه ا املوضوع انظر 
Stive Gosse , " Cluster Munitions: toward a Global Solution , on web site 

www.hrw.org/legacy/wr2k4/12.htm 
م تددبم ال يددرق أثددداء امل وضددات علدد  مسددود  ات اقبددة حظددر الدد يائر ال دقود ددة إىل تضددمبدها حدد  الدد وا األطددراف بإبدد اء            -92

ال ح ظات، إ  أمج ع ال وا املشا كة يف امل وضات إن قو  االت اقبة تقوم عل  عدصر قوي و مؤثر وهدو عد م يضدوع أحكدام االت اقبدة      
 إىل أي حت ن.

،  ددركة ال اتددك بالقدداهر  و املك بددة الوطدبددة  1116انظددر الدد ك و  عصددام ال يبددة ، القددانون الدد ولي ال ددام ، اليب ددة السادسددة  -91
 . انظر ك الك  040ببغ اد، ص 

C.de Rover, "To serve and to protect, human rights and humanitarian law for police 
and security forces, OP.CIT.P.52. 
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ال ي أبرمع مر اجله االت اقبة ، وهو إنهاء وجود ال يائر ال دقود ة ، أو للحد  مدر حماولدة إفدراغ     الغرض 
االت اقبة مر مضمونها وهدو إنهداء هد ا السدالح مدر الوجدود يف احلاضدر و املسد قب  وم اجلدة األضدرا  الدي            

علد   فدض أي اقدرتاح     اقبدة فق  ات قع م ظم ال وا املشا كة يف امل وضات املمه   إلبدرام االت   ،تسب  بها
   عو إىل تضمني أي حت ظات ق  ترد عل  أحكام االت اقبة.

 الفرع الثاني:حق االنسحاب من االتفاقية.
ال  ،وان كان مر حب  املب أ ،نظمع االت اقبات ال ولبة موضوع االنسحاب مدها عل  مس و ات خم ل ة

بة تدظم ألبهدا اسد دادا إىل مبد أ حد  الد وا باالنضدمام إىل       تلزم ال وا باالس مرا  يف ال زاماتها اجتاه أ ة ات اق
 إال أن ب ض االت اقبات ق  حتظر عل  أطرافها ح  االنسحاب مر االت اقبة وف  ظروف ،االت اقبات ال ولبة

فب ض االت اقبات ال ولبة حتظر النسدحاب ميلقدًا علد      دولبة م بدة أو بسب  موضوعبة ب ض االت اقبات .
وق  حتظر ب دض االت اقبدات ال    .(34) بدة و لك الع با ات أبرمع االت اقبة أصال عل  علبهاأطراف دولبة م

 ،وإمنا موضوعها ميد  ال وا األطراف فبها مر ح  االنسحاب ،عل  أساس د جة مساهمة دوا م بدة فبها
الراهددة هد ا   ببدمدا نظمدع م ظدم االت اقبدات ال ولبدة       .(35)ك لك االت اقبات الي تدظم حقوق احلد ود مد ال   

مبد  سر ان ح  االنسحاب مر حب  املب أ، إال إن االس  داء عل   لك  قوم م   ما اتب ع ال ولدة   املوضوع
كدأن تقد م ال ولدة اليدرف طلبدًا حتر ر دًا   ضدمر نب هدا          ،مجلة مر اإلجراءات اليرف الراغبة يف االنسحاب

يف حدني ال  سدري االنسدحاب إال     ،االت اقبدة باالنسحاب بسب  حتق  ظروف قاهر  متد ها مر االس مرا  يف 
ويف ب ض االت اقبات الي ت داجل حظدرًا أو تقببد  اسد  ماا      .(36)ب   مرو  فرت   مدبة م بدة حت دها االت اقبة 

متد  األطراف فبها مر ح  االنسحاب إ ا كانع مشرتكة يف نزاعات مسلحة دولبدة أو   ،أسلحة تقلب  ة م بدة
 . (33)غري دولبة
فقد  اتب دع ال قالبد  امل روفدة عدد  أك در االت اقبدات ال ولبدة الدي           1111خي  ات اقبة دبلدر ل دام   وفبما 

حب  حظرت مر حب  املبد أ  لدك و أو دت حقدا باالنسدحاب      ،حظرت مر حب  املب أ األسلحة ال قلب  ة
بة ،ولكر وف   دروط  مر االت اقبة اس  داءًا و لك باالس داد إىل ح  ال ولة اليرف يف مما سة السباد  الوطد

( مدها بال ح   . إ  ألزمع ال ولة اليرف الدي ترغد  باالنسدحاب بضدرو       781( فقر  )11ح دتها املاد  )
إييددا  كدد  مددر الدد وا األطددراف والود دد  و جملددس األمددر ال دداب  لألمددم امل حدد     ضددمر أسددبابا كافبددة         

 ة أ دهر مدر اسد الم الود د  صدك      . ومد   لدك ال  سدري ن دا  االنسدحاب أال ب د  مدرو  سد        (31)لالنسحاب
االنسحاب، عل  أن   وقف ن ا ه إ ا تبني أن ال ولة اليرف مشرتكة يف نزاع مسلح، و سري حدني االن هداء   

( 03وطبقدًا للمداد  )   1111ومر اجل  ر بال كر أن ات اقبة حظر ال يائر ال دقود ة ل ام  .(31)مر  لك الدزاع 
أ هر مر تا  خ تص    ثالثني دولدة. أمدا بالدسدبة للد وا الدي       ( س  ي  حبز الد ا  ب   مرو  س ة0-1)

                                                
م اا عل   لك ات اقبة حلف مشاا األطلسي ، والي حظرت عل  دولة طرف بصو   مد رد  إعالن االنسحاب مدهدا ، انظدر    -94

 .111مص   ساب ، ص.  ، ال ك و  عصام ال يبة ،" القانون ال ولي ال ام" ،
 .111مص   ساب ، ص.  القانون ال ولي ال ام"، "ال ك و  عصام ال يبة،  انظر، -95
مدر ات اقبدة حظدر األسدلحة      06مدر املداد     1و ال قدر    0131مر ات اقبة حظر ال سدلح البا لوجبدة ل دام     01املاد   1ال قر   انظر -91

 مر ات اقبة حظر األلغام األ ضبة املضاد  لألفراد .  11و مر املاد   1الكبمبائبة ، ال قر  
 ة املضاد  لألفراد. حظر األلغام األ ضب مر ات اقبة 11مر املاد   7انظر ال قر   -99
 مر ات اقبة حظر ال يائر ال دقود ة  11مر املاد   1انظر ال قر   -92
 مر ات اقبة حظر ال يائر ال دقود ة 11مر املاد   7انظر ال قر   -97
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 فبسدري علبهدا ب د  مدرو  سد ة أ دهر مدر تدا  خ إ د اع تلدك ال ولدة            ،تدظم ب   ديوا االت اقبة حبز الد دا  
 .(11)تص  قها أو قبولا أو انضمامها 

ال د د امليلدوب    وفبما خي  موضدوع ديدوا االت اقبدة حبدز الد دا  فقد  اي ل دع الد وا امل اوضدة علد           
 ف بما أب ت ب ض الد وا مقرتحدًا  قضدي بد يوا االت اقبدة حبدز الد دا  ب د  إ د اع          ،ل يوا االت اقبة ل لك

. وقد   (10)عشر ر وثبقة تص    ، فضع فرنسا ه ا املقرتح واع ربت إن ال  د ال   داس  وأهمبدة االت اقبدة  
 صد  قات ال  قد  عدر نصدف عد د الد وا       أ  ت اململكة امل ح   مقدرتح فرنسدا وطالبدع بدان  كدون عد د ال      

عل  أساس أن ب ض  إال إن ع دًا مر ال وا  فض ه ا امل با  ،املشا كة يف مؤمتر ولبدك ون عل  سبب  امل اا
ق  دي  حبز الد ا   0111االت اقبات وال سبما الربوتوكوا اطخامس امللح  بات اقبة األسلحة ال قلب  ة ل ام 

كانع مئة    عل  الرغم مر إن ع د ال وا الي  ا كع يف امل اوضات  ن اكب   إ  اع عشر ر وثبقة تص  
 .(11)دولة 

 

 املصادر باللغة العربية
 أوال: الكتب 

اللجدددة ال ولبددة للصددلب  األمحددر ،" القددانون الدد ولي امل  لدد  بسددري ال ملبددات ال سددكر ة ، جمموعددة       .0
 .1110أ لوا  \انبة ، سب مرب ات اقبات الهاي وب ض امل اه ات األيرى ،" جدبف اليب ة ال 

اللجدة ال ولبة للصلب  األمحر، "ال يائر ال دقود ة: عقود مر اإلي اق وعقود مر م انا  امل نبني "،  .1
 1111اللجدة ال ولبة للصلب  األمحر، القاهر ، 

ا األساسي حملكمدة ال د ا ال ولبدة ، " يف مب داق األمدم امل حد   والدظدام األساسدي حملكمدة ال د            الدظام .7
 .0113األمم امل ح   ، نبو و ك ، ال ولبة ، إدا    ؤون األعالم باألمم امل ح   ، 

ال دريف "، اجمللد  األوا ،    اإلنسانيبك ،" القانون ال ولي  –ما ي هدكرتس و لو ز دو وال   -جون .4
القواعدد  ، اللجدددة ال ولبددة للصددلب  األمحددر ، القدداهر  ، ميب ددة برنددع  ا ددع لإلعددالن و ال عا ددة ،  

1113. 
بالقداهر  و املك بدة    ال ك و  عصام ال يبة ،" القانون ال ولي ال ام" ، اليب ة السادسة ،  دركة ال اتدك   .5

 .1116الوطدبة ببغ اد، ، 

 ثانيا:االتفاقيات الدولية  
 . 0161ات اقبة حظر االن شا  الدووي عام -0
 01318عام  ات اقبة حظر األسلحة الببولوجبة وال كسبدبة-1
 . 0117بة حظر األسلحة الكبمبائبة عام ، ات اق-7

                                                
ا املوق دة  دولدة ببدمدا الد و    05بلغ ع د ال وا املصد قة علد  االت اقبدة ح د  أالن      1111ما و أ ا  عام  71مت تبين االت اقبة يف  -20

 ، للمز   انظر:11بلغع 
www.hrw.org/.../united-states-ratification-international-human-rights-treaties 

 انظر : -23
 .Kathrime Harrison ," Report from the Wellington Conference on Cluster 

Muntions",op.Cit, p33  
 انظر : -22

 Kathrime Harrison," Report from the Wellington Conference on Cluster Muntions", 
op.Cit, p33.  
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إىل ات اقبة جدبف امل قدود    ن"الربوتوكوالن أال ضافبا ناللجدة ال ولبة للصلب  األمحر ،" الللحقا-4
 01138، جدبف سو سرا ، اليب ة الراب ة ،  0141أب أغسيس  01يف 

 . 0113ات اقبة حظر األلغام األ ضبة ل ام -5
س  ماا أسلحة م بدة ميكر اع با هدا م رطدة الضدر  أو عشدوائبة األثدر ل دام       ات اقبة حظر أو تقبب  ا-6

01118 
أك وبر  01الربوتوكوا بشأن حظر أو تقبب  اس  ماا األسلحة احملرقة، الربوتوكوا ال ال ، جدبف -3

 01118تشر ر األوا و \
 . 1111عام  ات اقبة حظر ال يائر ال دقود ة-1

 

 لوثائق الدوليةثالثا : البحوث , اجملالت و ا
دومبدبك لوي و وبني كوبالن  " مر سبق م املساع   إىل ضدحا ا األسدلحة الدوو دة أو ال قلب  دة أو     -0

 . 1113وكبف " ،يف خم ا ات مر اجمللة ال ولبة للصلب  األمحر  الكبمبائبة
كلمددة الدد ك و  جدداكوب كبلبدربغددر  ئددبس اللجدددة ال ولبددة للصددلب  األمحددر أمددام ب  ددات جدبددف    -1

 www.icrc.org، املدشو  عل  املوق  االلكرتوني:  1113أك وبر/ تشر ر األوا  15ال بلوماسبة يف 
فر   اطخرباء احلكومبني لل وا األطراف يف ات اقبدة حظدر أو تقببد  اسد  ماا أسدلحة تقلب  دة ميكدر        -7

  ,CCW\GGE\2007\WP.1,1May 2007 لوثبقة،األثر، ا ةاع با ها م رطة الضر  أو عشوائب
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 اخلامتة 
عل  ع   نقاط جوهر ة عاد    ما   م البح  فبها ب م  م  حتلبد  ومقا نده   لق  مت الرتكبز يف ه ا البح  

موضوعبة ، فمر جهة متع اإلجابة عل  السؤاا ال ي عاد  ما  يرح مبداسبة إبرام ات اقبة ال يائر ال دقود ة 
، وهددو هدد  إن االت اقبددة كانددع جمددرد مددواد ت ضددمر أحكامددا ال ميكددر أن تيبدد  علدد  ا ض الواقدد  ، وهدد    

رتم مر قب  ال وا األطراف فبها ؟ وه  جاءت بسدابقة علد  صد ب  االت اقبدات ال ولبدة الدي حظدرت        س ح
أنواع م بدة مر األسلحة ؟، وه  كان ال ف مر و ائها هو إسكات احلملة ال ولبة الدي نظم هدا املدظمدات    

ي عدرف عدده بالصد وبة    ال ولبة غري احلكومبة ، أم إن تغريا طرأ عل  ج وا أعماا نزع السالح ال ولي ال 
ال غبري وال حدوا ال سدبما لد ى الد وا الدي كاندع  ومدا مدر األ دام ت ضد  عد م اطخدوض يف حظدر الد يائر               

 ال دقود ة ميلقا ؟. 
لق  مت اإلجابة عل  ه ه األسئلة إثداء ة  ا ه ا املوضوع ، إ  مر ممبزات ه ه االت اقبة أنها م ت ط جماال  

يف املدا عات ال ولبة وغري ال ولبة بشدك   دام  وميلد ، أي أنهدا م تسدر       حالسال الس مرا  اس  ماا ه ا
عل  ن س الدهج ال ي كانع علبه ات اقبات أيرى فضلع تقببد  اسد  ماله أو حظدره يف ظدروف حمد د  دون      

http://www.stopclustermunitions.org/news/?id=420
http://www.bandvocates.org/
http://www.icbl.org/index
http://www.un.org/arabic/ga/52/res/res/52038.htm
http://www.un.org/arabic/ga/52/res/res/52038.htm
http://www.unhcr.org/refworld/pdfid
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مدها عل  احلظر امليل  الس  ماا وإن اج واس ح اث أو  0 كر م با  واضح ل لك احلظر ،إ  أ ا ت املاد  
 ر ال يائر ال دقود ة بصو    املة. مر جان  أير، كانع ات اقبدة حظدر الد يائر ال دقود دة، فر د   يف      ختز

ميالب ها ال وا وإلزامها عل  تق  م مساع ات لضحا ا ال يائر ال دقود ة سواء أكانوا ممر ت رضوا لإلصابة 
ق   اح  أفرادها بسب  اس  ماا ه ا مبا ر    أو ملر تأثروا جراءها و قص  بهم هدا ال ائالت الي أصب  أو 

السالح، وهو ما م   م تدظبمه يف ات اقبات دولبة سابقة ، مما جي   مدها ات اقبة ت رضع لك  املسدائ   ات  
الصلة به ا السالح اب  ءا مر حظرها بصو    املة مرو ا ب ق  م املسداع   وإعداد  تأهبد  ضدحا ا الد يائر      

 ال دقود ة.
 ه االت اقبدة أنهدا وألوا مددر  حتظدر سدالح م  كدر مدظمدا بصدو   صدرحية ضددمر         و ممدا حيسد  أ ضدا لد    

االت اقبات ال ولبة، مما ميكر ع ُه سابقة وتيوٌ  كبري يف القانون ال ولي اإلنساني، إ  عداد    مدا  د م ال يدرق     
 دداوا هد ا السدالح    اب  اء بال قبب  ثم احلظر أما ه ه االت اقبة فق  حظرت ه ا السالح يف أوا ات اقبة دولبة ت

ال ي أضاف ه ه ه االت اقبدة أ ضدا    كمدر يف إن طر د  حظدر األسدلحة ال قلب  دة         صراحة . إن الشيء اجل   
األمد  يف   الي ت صف بكونها ال ت ما د  وأحكدام القدانون الد ولي اإلنسداني ، ال  اا ممكددا   ، مد  وجدود        

واع ج     مر األسلحة ، إ  برهددع هد ه االت اقبدة    اطخوض يف إبرام ات اقبات دولبة أيرى مس قبال حتظر أن
 بأن ال  يء مس حب  إ ا توفرت اإل اد  ال ولبة ، حلظر أنواع م بدة مر األسلحة . 

ول ى مراج  دا إلحكام االت اقبات ال ولبة األيرى اطخاصة ةظر األسلحة سدواء ال قلب  دة أو غريهدا ،    
ئ القانون ال ولي اإلنساني والي ته ف باألساس إىل ال ت بدف    بني بأن ه ه االت اقبة ق  مج ع بني مباد

امل نبني واملقاتلني مر و التها، وبني مبادئ قانون نزع السالح ال ي  مر و الت احلرب وجتدب  ق   اإلمكان
عدد  ال يدرق جملموعدة      قوم عل  أساس توا ن القوى وح ن السدلم و األمدر الد ولبني ، وهد ا مدا وجد ناه      

يف ات اقبة حظدر أو تقببد  أندواع م بددة      ي تداولع إلبة االم  اا بير قة خم ل ة عما كانع علبه م الاألحكام ال
، حبدد  م حتدد د  0111مدر األسددلحة ال قلب  ددة م رطددة الضدر  أو عشددوائبة األثددر واملوق ددة يف جدبدف عددام    
ها اقرب إىل م كر  إنسانبة األيري  م ا ري م بدة خت  ام  اا ال وا األطراف إلحكامها ، وبال الي ج لع مد

مدهددا إىل ات اقبددة دولبددة، وهدد ا مددا م نلمسدده يف ات اقبددة حظددر الدد يائر ال دقود ددة ، والددي ج لددع مددر أوا  
واطخاصدة ب د ابري الشد افبة ،     3أحكامها ببانًا مل ى ج  ة ال وا األطراف يف تد بد  االت اقبدة و لدك يف املداد      

اع با  أنها ألزمع ال وا األطراف بببان مجلة مر احلقائ  حبداا مدا    وهي مبز  حتس  ل ه االت اقبة ، عل 
  فبما خي  موضوع ت مري خمزناتها. حتو ه مر  يائر عدقود ة وم ى تد ب ها ألحكام االت اقبة ال سبما

كما إن االت اقبة  ادت مر قوتها حبدما حظرت عل  ال وا األطراف إب اء ال ح ظات عدد  ال صد    أو   
مما ول  ا تباحا دولبا بأن ال اس  داء سدريد علد  أحكدام االت اقبدة ميكدر أن   دوت الد ف الد ي          االنضمام ،

أبرمع مر  جلة ، واألمر األير هو أنها مد ع علد  الد وا األطدراف حد  االنسدحاب إال بشدروط ، مدهدا        
بدة م ماسدكة   ع م سر ان طل  االنسحاب إ ا كانع ال ولة مشا كة يف نزاعات مسدلحة ممدا ج د  مدهدا ات اق    

 األحكام و ات ه ف غري قاب  لل سو ف أو املماطلة.
وهدي مق مدة    0113حظر األلغام األ ضبة عدام   وي اما فأن ه ه االت اقبة مت   اطخيو  ال انبة ب   ات اقبة

حلظر أنواع أيرى مر األسلحة ، كونها حتظ  ب أ ب  دولي كبري سرعان مدا سد  حوا إىل عدرف دولدي علد       
ت جدبف األ ب ة وات اقبات حظر األسلحة الببولوجبة أو الكبمبائبة ، وهي ييدو  ج  د   حندو    غرا  ات اقبا

كسر اجل ا  ال ي صد  ه ال وا ال ظم  أبان فدرت  احلدرب البدا د  ، مدر حبد  إن الد وا الدي أسدهمع يف         
و املسدؤوا عدر    إبرام ه ه االت اقبة كانع ت م  يا ج مظلة األمدم امل حد   ومدؤمتر ندزع السدالح ال داب  لدا       

ج وا أعماا نزع السالح عل  املس وى الد ولي ، وهدي بهد ا ال مت د  إال ات اقبدة مب دد  الكلمدة مدر حبد           
إمكانبة عرض أي نزاع ياص ب يببد  االت اقبدة أو اطخدالف يف ت سدريها إىل حمكمدة ال د ا ال ولبدة ، حبد          
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الح باللجوء إىل مؤسسة قضائبة دولبدة عر قدة   ناد ا ما   م الد  يف االت اقبات ال ولبة  ات الصلة ةظر الس
 يوفا مر تب ات املسؤولبة ال ولبة ، وهو ما هحع ب دظبمه ات اقبة حظر ال يائر ال دقود ة .


