
 
 بروتوآول بشأن المتفجرات من مخلفات الحرب

  

 ،المتعاقدة الساميةإن األطراف  

ـزاع عن وجود المتفجرات من                      تدرك إذ  شأ عقب الن ي تن رة الت سانية الخطي المشاآل اإلن
 مخلفات الحرب،

دابير             وإذ تعي   شأن الت رام بروتوآول ب ى إب د        الحاجة إل ا بع ة م ة لمرحل تدراآية العام االس
 النـزاع بغية التقليل إلى الحد األدنى من مخاطر وآثار المتفجرات من مخلفات الحرب،

ة الفضلى              وإذ تبدي    استعدادها للتطرق لتدابير وقائية عامة من خالل الممارسات الطوعي
ل إل ذلك للتقلي اد، وب ة العت ي لتحسين موثوقي ي المرفق التقن ور المحددة ف ى من ظه د األدن ى الح

 المتفجرات من مخلفات الحرب،

 : على ما يليقد وافقت 
 

 1المادة 
  األحكام العامة ونطاق االنطباق

ي       - 1  سلحة الت ات الم دولي للمنازع انون ال د الق دة وقواع م المتح اق األم اًال لميث امتث
اة االلتزام        ى مراع سامية عل دة ال راف المتعاق ق األط ا، تواف ق عليه ذا   تنطب ي ه ددة ف ات المح

ى الحد األدنى من                     ل إل ة التقلي دة األخرى بغي البروتوآول منفردة وبالتعاون مع األطراف المتعاق
 .مخاطر وآثار المتفجرات من مخلفات الحرب في الحاالت التي تعقب النـزاع

ي        - 2  د ف ي توج رب الت ات الح ن مخلف رات م ى المتفج ول عل ذا البروتوآ ق ه ينطب
 .ألطراف المتعاقدة السامية، بما فيها المياه الداخليةأراضي إقليم ا

ا في                   - 3  شار إليه شأ عن المنازعات الم ينطبق هذا البروتوآول على الحاالت التي تن
ة في            1 من المادة    6 إلى   1الفقرات من    انون األول   21 من االتفاقية في صيغها المعدل سمبر  / آ دي

2001. 

ات            من هذا ال   8  و 5  و 4  و 3المواد   - 4  ى المتفجرات من مخلف ق عل بروتوآول تنطب
ادة   5الحرب خالف المتفجرات الموجودة من مخلفات الحرب آما ورد تعريفها في الفقرة     من الم

 . من هذا البروتوآول2
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 2المادة 

  التعاريف
 ألغراض هذا البروتوآول، 

صد  - 1  رةيق ذخائر المتفج ى متفجرات، بال وي عل ذي يحت دي ال اد التقلي تثناء  العت باس
صيغتها    ة ب ذه االتفاقي اني له ول الث ي البروتوآ ة ف ائط المعرف ن النب ا م راك وغيره ام واألش األلغ

 .1996مايو / أيار3المعدلة في 

ر المنفجرة    ويقصد   - 2   ذخائر متفجرة تكون جاهزة لالنفجار أو مزودة              بالذخائر غي
م استخدمت                  زاع مسلح       بصمام أو مسلحة أو معدة على نحو آخر لالستخدام ث ًال في ن ا  . فع وربم

ا أو                 م          أتكون هذه الذخائر قد أطلقت أو ُألقيت أو ُرمي به ا ل ان ينبغي أن تنفجر ولكنه سقطت وآ
 .تنفجر

ة    وُيقصد   - 3  ذخائر المتفجرة المتروآ اء        بال ستخدم في أثن م ت ي ل ذخائر المتفجرة الت  ال
د خاض  م تع سلح ول زاع م ي ن ا طرف ف ا أو ألقاه سلح، وترآه زاع م ذي ن سيطرة الطرف ال عة ل

ا ا أو ألقاه زودة  . ترآه ار أو م اهزة لالنفج ون ج ون أو ال تك د تك ة ق رة المتروآ ذخائر المتفج وال
 .بصمام أو مسلحة أو معدة بشكل آخر لالستخدام

 الذخائر غير المتفجرة والذخائر المتفجرة      بالمتفجرات من مخلفات الحرب   ويقصد   - 4 
 .المتروآة

المتفج  - 5  صد ب رب  ويق ات الح ن مخلف ودة م رة  رات الموج ر المتفج ذخائر غي  ال
ى        سبة إل ول بالن ذا البروتوآ اذ ه دء نف ل ب ودة قب ت موج ي آان ة الت رة المتروآ ذخائر المتفج وال

 .الطرف السامي المتعاقد الذي توجد هذه المتفجرات في إقليمه
 

 3المادة 
  هاإزالة المتفجرات من مخلفات الحرب أو التخلص منها أو تدمير

زاع         - 1  ي ن ًا ف ون طرف سامية يك دة ال راف المتعاق ن األط رف م ل ط ل آ يتحم
يم             ات الحرب في اإلقل ع المتفجرات من مخلف ق بجمي ا يتعل المسؤوليات المبينة في هذه المادة فيم

ي أصبحت                . الخاضع لسيطرته  ذخائر المتفجرة، الت ا مستخدم ال وفي الحاالت التي ال يمارس فيه
ك،           متفجرات من مخلفا   ه ذل ا أمكن وم حيثم ت الحرب، السيطرة على ذلك اإلقليم، يتعين عليه أن يق
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ة أو                           ة أو المادي ة أو المالي ساعدة التقني ا الم ة أمور منه ديم جمل ة بتق ال الفعلي بعد توقف أعمال القت
ول من                            ائي أو عن طريق طرف ثالث مقب ى أساس ثن شرية، عل وارد الب المساعدة في مجال الم

سهيل                   الطرفين، يشمل    ة ت ة بغي ا من المنظمات المعني فيما يشمله منظومة األمم المتحدة أو غيره
 .وضع عالمات لتحديد المتفجرات من مخلفات الحرب وإزالتها أو التخلص منها أو تدميرها

ن       - 2  ل طرف م ن آ ت ممك رب وق ي أق وم ف ة، يق ال الفعلي ال القت ف أعم د توق وبع
اً      د المتفجرات من                 األطراف المتعاقدة السامية يكون طرف سلح بوضع عالمات لتحدي زاع م  في ن

تخلص                  مخلفات الحرب في األقاليم المتأثرة بها التي تخضع لسيطرته ويزيل تلك المتفجرات أو ي
دمرها ا أو ي رة  . منه ًا للفق يَّم وفق ي تق ذه المتفجرات الت أثرة به اطق المت ا المن ادة 3أم ذه الم ن ه  م

تخلص           باعتبارها تشكل خطرًا جديًا على       اإلنسان فهي مناطق تولى أولوية في عملية اإلزالة أو ال
 .أو التدمير

وبعد توقف أعمال القتال، وفي أقرب وقت ممكن، يتخذ آل طرف من األطراف                  - 3 
المتعاقدة السامية الطرف في نزاع مسلح التدابير التالية في األقاليم المتأثرة التي تخضع لسيطرته              

 :تي تشكلها المتفجرات من مخلفات الحرببغية الحد من المخاطر ال

 استقصاء وتقدير الخطر الذي تشكله المتفجرات من مخلفات الحرب؛ )أ( 

ق في مجال                )ب(  ى التطبي تقدير االحتياجات وترتيبها حسب األولوية وآذلك القدرة عل
 وضع عالمات لتحديد المتفجرات وإزالتها أو التخلص منها أو تدميرها؛

ا           وضع عالما  )ج(  تخلص منه ا أو ال ات الحرب وإزالته ت لتحديد المتفجرات من مخلف
 أو تدميرها؛

 .اتخاذ خطوات لتعبئة الموارد لالضطالع بهذه األنشطة )د( 

سامية    - 4  دة ال راف المتعاق ضع األط ًا، ت ذآورة آنف شطة الم طالع باألن د االض عن
ة       األطراف في نزاع مسلح في اعتبارها المعايير الدولية بما فيه          ال المتعلق ا المعايير الدولية لألعم

 .باأللغام

ن   - 5  ا م ع غيره ا وم ا بينه ضاء، فيم د االقت سامية، عن دة ال اون األطراف المتعاق تتع
ة              ديمها، في جمل شأن تق الدول والمنظمات اإلقليمية والدولية المعنية والمنظمات غير الحكومية، ب

ة وال  ة والمادي ة والمالي ساعدة التقني ور، الم ك  أم ي ذل ا ف شرية، بم وارد الب ال الم ي مج ساعدة ف م
 .القيام، في الظروف المالئمة، بتنفيذ عمليات مشترآة ضرورية للوفاء بمقتضيات هذه المادة
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 4المادة 

  تسجيل المعلومات وحفظها ونقلها
ّد ممكن                      - 1  د ح ى أبع سلح إل زاع م سامية واألطراف في ن تقوم األطراف المتعاقدة ال

سجيل  ي بت رة      وعمل ذخائر المتفج رة أو ال ذخائر المتفج تعمال ال ة باس ات المتعلق ظ المعلوم  وحف
المتروآة لتيسير وضع عالمات لتحديد المتفجرات وإزالتها أو التخلص منها أو تدميرها بسرعة،             
سكان                     يم ولل ى اإلقل سيطر عل ذي ي صلة للطرف ال والتوعية بمخاطرها وتوفير المعلومات ذات ال

 .المدنيين فيه

ي استخدمت أو ترآت                  - 2  زاع مسلح الت األطراف المتعاقدة السامية واألطراف في ن
ال        ال القت ف أعم د توق وم بع رب، تق ات الح ن مخلف رات م ا أصبحت متفج رة ربم ائر متفج ذخ
شروعة،     ة الم صالحها األمني ًا بم ة ورهن ة العملي ن الناحي ان م در اإلمك أخير وق ة، ودون ت الفعلي

ائي           بإتاحة هذه المعلومات لل    طرف أو األطراف التي تسيطر على المنطقة المتأثرة، على أساس ثن
د الطلب                           م المتحدة، أو عن شمله األم ا ي شمل فيم ول من الطرفين وي أو من خالل طرف ثالث مقب
ال                  ا سوف تضطلع بأعم المنظمات المعنية األخرى التي يكون الطرف مقدم المعلومات مقتنعًا به

أثرة                التوعية بالمخاطر ووضع عالما    ة المت ات الحرب في المنطق ت لتحديد المتفجرات من مخلف
 .وإزالة هذه المتفجرات أو التخلص منها أو تدميرها

ي                - 3  يتعين على األطراف المتعاقدة السامية أن تراعي الجزء األول من المرفق التقن
 .لهذا البروتوآول لدى تسجيلها لهذه المعلومات وحفظها ونقلها

 
 5المادة 

 ات األخرى المتعلقة بحماية السكان المدنيين والمدنيين من األفراد واألشياءالتحوط
  الخاصة بالمدنيين من تأثيرات المتفجرات من مخلفات الحرب

ات       - 1  ة التحوط سلح آاف زاع م ي ن راف ف سامية واألط دة ال راف المتعاق ذ األط تتخ
المتفجرات من           أثر ب ة         الممكنة في اإلقليم الخاضع لسيطرتها والمت وفير الحماي ات الحرب لت  مخلف

ياء           من مخاطر وآثار المتفجرات من مخلفات الحرب للسكان المدنيين والمدنيين من األفراد واألش
ًا، والتي                 . الخاصة بالمدنيين  ة عملي ق أو الممكن ة للتطبي والتحوطات الممكنة هي التحوطات القابل

ا ف               ه، بم سائدة في حين ع الظروف ال سانية والعسكرية    تأخذ في االعتبار جمي ارات اإلن ا االعتب . يه
ات         ع العالم اطر ووض دنيين بالمخ سكان الم ة ال ذيرات وتوعي ات التح ذه التحوط شمل ه د ت وق
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ين في               الجزء   والتسييج ورصد المنطقة المتأثرة بالمتفجرات من مخلفات الحرب، على النحو المب
 .الثاني من المرفق التقني

 
 6المادة 

  عثات والمنظمات اإلنسانية من آثار المتفجرات من مخلفات الحربأحكام تتعلق بحماية الب
 :آل طرف من األطراف المتعاقدة السامية والطرف في نزاع مسلح - 1 

ات                   )أ(  ات الحرب للبعث ار المتفجرات من مخلف يوفر الحماية، قدر المستطاع، من آث
ة الت     ي المنطق ل ف وف تعم ي س ة أو الت سانية العامل ات اإلن رف  والمنظم سيطرة الط ضع ل ي تخ
 المتعاقد السامي أو الطرف في نزاع مسلح، وبموافقة ذلك الطرف؛

يوفر عند الطلب من قبل تلك البعثات أو المنظمات اإلنسانية، وقدر المستطاع من               )ب( 
ا                    م بوجوده ات الحرب التي يعل ع المتفجرات من مخلف ع جمي الناحية العملية، معلومات عن مواق

  ستعمل أو تعمل فيها فعًال المنظمة أو البعثة اإلنسانية التي طلبت المعلومات؛في المنطقة التي

ره من الصكوك                       - 2  ائم، أو غي دولي الق ساني ال انون اإلن أحكام هذه المادة ال تمس الق
ى                  الدولية المنطبقة، أو القرارات الصادرة عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، والتي تنص عل

 . من الحمايةتوفير قدر أآبر

 
 

 7المادة 
  المساعدة المقدمة فيما يتعلق بالمتفجرات الموجودة من مخلفات الحرب

ا                      - 1  ا، حيثم ساعدة وتلقيه سامية طلب الم دة ال يحق لكل طرف من األطراف المتعاق
ر األطراف ومن           دول غي آان ذلك مناسبًا، من طرف آخر من األطراف المتعاقدة السامية ومن ال

ا المتفجرات الموجودة من                    المنظمات و  ي تثيره شاآل الت المؤسسات الدولية، في التعامل مع الم
 .مخلفات الحرب

ساعدة                    - 2  ديم الم ك بتق ى ذل ادر عل سامية ق دة ال ويقوم آل طرف من األطراف المتعاق
ات الحرب، حسبما يكون ذلك                          ا المتفجرات الموجودة من مخلف ي تمثله في معالجة المشاآل الت

ا  . كنًا من الناحية العملية ضروريًا ومم  وتضع األطراف المتعاقدة السامية في اعتبارها، لدى قيامه
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ة        ايير الدولي ا المع ا فيه ة بم ايير الدولي ذلك المع ول وآ ذا البروتوآ سانية له داف اإلن ذلك، األه ب
 .لألعمال المتعلقة باأللغام

 
 8المادة 

  التعاون والمساعدة
راف الم  - 1  ن األط ل طرف م دم آ ي   يق ساعدة ف ك، الم ى ذل ادر عل سامية ق دة ال تعاق

دميرها         ا أو ت تخلص منه رب أو ال ات الح ن مخلف رات م ة المتفج ات وإزال ع العالم ال وض مج
ة                      ا منظوم شطة، من خالل جهات منه وتوعية السكان المدنيين بالمخاطر وما يتصل بذلك من أن

صليب        األمم المتحدة أو المنظمات أو المؤسسات الدولية أو اإلقليمي         ة أو الوطنية المعنية أو لجنة ال
دولي أو   ا ال ة واتحاده ر الوطني الل األحم ر واله صليب األحم ات ال ة أو جمعي ر الدولي األحم

 .المنظمات غير الحكومية أو على أساس ثنائي

ساعدة من                     - 2  ى ذلك الم ادرة عل سامية الق دة ال ويقدم آل طرف من األطراف المتعاق
ة ضحايا المتفجر ًا  أجل رعاي اجهم اجتماعي ادة إدم أهيلهم وإع ادة ت ات الحرب وإع ن مخلف ات م

صاديًا دة، أو . واقت م المتح ة األم ا منظوم ات منه الل جه ن خ ساعدة م ذه الم ديم ه وز تق ويج
ة                 المنظمات أو المؤسسات الدولية أو اإلقليمية أو الوطنية المعنية، أو لجنة الصليب األحمر الدولي

ر و   صليب األحم ات ال ر       أو جمعي ات غي دولي، أو المنظم ا ال ة واتحاده ر الوطني الل األحم اله
 .الحكومية، أو على أساس ثنائي

ي      - 3  ك، ف ى ذل درة عل ه الق سامية لدي دة ال راف المتعاق ن األط ل طرف م ساهم آ وي
تئمانية                  صناديق االس الصناديق االستئمانية المنشأة في إطار منظومة األمم المتحدة، فضًال عن ال

 .الصلة، لتيسير تقديم المساعدة بموجب هذا البروتوآولاألخرى ذات 

ا يمكن                     - 4  شارآة في أقصى م سامية الم دة ال ويحق لكل طرف من األطراف المتعاق
ول،   ذا البروتوآ ذ ه ة لتنفي ة الالزم ة والتكنولوجي ات العلمي واد والمعلوم دات والم ادل المع من تب

لحة صلة باألس ات المت تثناء التكنولوجي ات وتتعه. باس سير عملي سامية بتي دة ال د األطراف المتعاق
ودًا ال داعي            ر      التبادل هذه وفقًا لتشريعاتها الوطنية، وال تفرض قي دات التطهي وفير مع ى ت ا عل له

 .يتصل بها من معلومات تكنولوجية لألغراض اإلنسانية وما

د        - 5  ات لقواع وفير المعلوم سامية بت دة ال راف المتعاق ن األط رف م ل ط د آ  ويتعه
يما                   ام، وال س ة باأللغ ال المتعلق البيانات ذات الصلة المنشأة في إطار منظومة األمم المتحدة لألعم
وائم              المعلومات المتعلقة بمختلف وسائل وتكنولوجيات إزالة المتفجرات من مخلفات الحرب، أو ق
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ة المتف شأن إزال ة ب رة أو مراآز االتصال الوطني ديم الخب االت تق راء أو آ جرات من أسماء الخب
ذخائر        واع ال ن أن ة ع ات التقني وفير المعلوم وعي، بت اس ط ى أس ام، عل رب، والقي ات الح مخلف

 .المتفجرة ذات الصلة

ا من                     - 6  ى غيره م المتحدة أو إل ى األم دم إل ويجوز لألطراف المتعاقدة السامية أن تق
صلة            ذه      وي. الهيئات المختصة أو إلى دول أخرى طلبات مدعومة بالمعلومات ذات ال ديم ه جوز تق

ى        سامية وإل دة ال ع األطراف المتعاق الطلبات إلى األمين العام لألمم المتحدة، الذي يحيلها إلى جمي
 .المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة

م المتحدة،              - 7  ى األم ة إل ات المقدم ة الطلب ويجوز لألمين العام لألمم المتحدة، في حال
اون            أن يتخذ، في حدود      يم الوضع وأن يوصي، بالتع ة لتقي الموارد المتاحة لـه، الخطوات المالئم

سام       د ال سامية التي تترتب                   مع الطرف المتعاق دة ال ره من األطراف المتعاق دم للطلب وغي ي المق
ادة      ين في الم ة    3عليها مسؤولية على النحو المب ساعدة المالئم ديم الم ين   .  أعاله، بتق ويجوز لألم

ساعدة                وع الم العام أيضًا أن يقدم إلى األطراف المتعاقدة السامية تقريرًا عن أي تقييم آهذا وعن ن
شأة                  المطلوبة ونطاق  تئمانية المن صناديق االس ديمها من ال ها، بما في ذلك المساهمات التي يمكن تق

 .في إطار منظومة األمم المتحدة
 

 9المادة 
  التدابير الوقائية العامة

دة       - 1  راف المتعاق ن األط رف م ل ط شجع آ درات ُي االت والق ف الح اة لمختل مراع
ى           السامية على اتخاذ تدابير وقائية عامة ترمي إلى        ات الحرب إل  تقليل ظهور متفجرات من مخلف

ا في الجزء الثالث من                         شار إليه ك الم شمول ال الحصر، تل بيل ال ى س ا، عل ا فيه ى، بم الحد األدن
 .المرفق التقني

ى أساس طوعي،                 - 2  وم، عل ويجوز لكل طرف من األطراف المتعاقدة السامية أن يق
ق            بتبادل المعلومات ذات الصلة بالجهود الرامية إ       ا يتعل لى تعزيز وإرساء أفضل الممارسات فيم

 . من هذه المادة1بالفقرة 

 

 
 

 10المادة 
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  المشاورات بين األطراف المتعاقدة السامية
سائل             - 1  تتعهد األطراف المتعاقدة السامية بالتشاور والتعاون فيما بينها بشأن آافة الم

ة         ولهذا الغرض، يعقد م    . المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوآول    سامية بموافق دة ال ؤتمر لألطراف المتعاق
 .أغلبية األطراف، على أال يقل العدد عن ثمانية عشر طرفًا من األطراف المتعاقدة السامية

 :وتشمل أعمال مؤتمرات األطراف المتعاقدة السامية ما يلي - 2 

 استعراض حالة هذا البروتوآول وتنفيذه؛ )أ( 

ا في              النظر في المسائل المتعلقة ب     )ب(  وطني، بم صعيد ال ى ال تنفيذ هذا البروتوآول عل
 ذلك تقديم تقارير وطنية على أساس سنوي؛

 .التحضير لمؤتمرات االستعراض )ج( 

ؤتمر                 - 3  شارآة في م ر األطراف الم دول غي وتتحمل األطراف المتعاقدة السامية وال
صبة ا  دول األن ًا لج ؤتمر، وفق اليف الم سامية تك دة ال دة األطراف المتعاق م المتح ي األم ررة ف لمق

 .معدًال بحسب االقتضاء
 

 11المادة 
  االمتثال

ه أو                  - 1  سلحة ووآاالت ه الم ام قوات سامية قي يطلب آل طرف من األطراف المتعاقدة ال
دريبًا يتناسب               راده ت إداراته المعنية بإصدار تعليمات عسكرية وإجراءات تنفيذية مناسبة وتلقي أف

 .هذا البروتوآولواألحكام ذات الصلة في 

ى أساس     - 2  ا عل ا بينه اون فيم شاور وتتع أن تت سامية ب دة ال د األطراف المتعاق وتتعه
ثنائي أو عن طريق األمين العام لألمم المتحدة أو من خالل اإلجراءات الدولية المناسبة األخرى،   

 .امن أجل حل أي مشاآل قد تنشأ فيما يتعلق بتفسير أحكام هذا البروتوآول وتطبيقه
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 المرفق التقني

واد          واردة في الم ق األهداف ال يضم هذا المرفق التقني أفضل الممارسات المقترحة لتحقي
ى             .  من هذا البروتوآول   9 و 5 و 4 ي عل ذا المرفق التقن وتتولى األطراف المتعاقدة السامية تنفيذ ه

 .أساس طوعي

 تسجيل المعلومات عن الذخائر غير المتفجرة والذخائر - 1
 المتروآة، وتخزين هذه المعلومات وإتاحتها       

ات )أ(  سجيل المعلوم ر  : ت ائر غي ا أصبحت ذخ ل أنه ي يحتم ذخائر الت ق بال ا يتعل فيم
 :متفجرة، ينبغي للدولة أن تسعى إلى تسجيل المعلومات التالية بأقصى قدر ممكن من الدقة

 تحديد المناطق المستهدفة باستخدام الذخائر المتفجرة؛ ‘1’ 

رة            ‘2’  ي الفق واردة ف اطق ال ي المن ستخدمة ف رة الم ذخائر المتفج ي لل دد التقريب الع
 ؛‘1’الفرعية 

ة          ‘3’  رة الفرعي  نوع وطبيعة الذخائر المتفجرة المستخدمة في المناطق الواردة في الفق
 ؛‘1’

 .الموقع العام للذخائر غير المتفجرة المعروفة والمحتملة ‘4’ 

ى          ا إل ا أن                 وحيثما تضطر دولة م ات، ينبغي له اء سير العملي رك ذخائر متفجرة في أثن ت
 :تسعى إلى ترك هذه الذخائر على نحو آمن ومأمون وتسجيل المعلومات عنها آما يلي

 موقع الذخائر المتروآة؛ ‘5’ 

 الكمية التقريبية للذخائر المتروآة في آل موقع محدد؛ ‘6’ 

 .أنواع الذخائر المتروآة في آل موقع محدد ‘7’ 

رة           : تخزين المعلومات  )ب(  ًا للفق أن تخزن   ) أ(ينبغي ألي دولة قد سجلت معلومات وفق
 ).ج(هذه المعلومات بطريقة تسمح باستعادتها وإتاحتها الحقًا وفقًا للفقرة 

ات )ج(  ة المعلوم رتين    : إتاح ًا للفق ات وفق زن المعلوم سجل وتخ ة ت د ألي دول ) أ(ال ب
ات، م) ب(و ذه المعلوم يح ه ة  أن تت ة المقدم ى الدول ب عل ا يترت ة وم صالحها األمني اة م ع مراع

 :للمعلومات من التزامات أخرى، وذلك وفقًا لألحكام التالية
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 :المضمون ‘1’ 

 :ينبغي أن تتضمن المعلومات المتاحة عن الذخائر غير المتفجرة تفاصيل عما يلي 

 الموقع العام للذخائر غير المتفجرة المعروفة والمحتملة؛ )1( 

ذه                  )2(  ي له دد التقريب ستهدفة والع اطق الم ستخدمة في المن أنواع الذخائر المتفجرة الم
 الذخائر؛

ا                  )3(  ا وشكلها وم ا وحجمه ك لونه ا في ذل ذخائر المتفجرة، بم طريقة التعرف على ال
 يتصل بذلك من عالمات أخرى؛

 .طريقة التخلص اآلمن من الذخائر المتفجرة )4( 

 :علومات المتاحة عن الذخائر المتروآة تفاصيل عما يليوينبغي أن تتضمن الم 

 موقع الذخائر المتروآة؛ )5( 

 العدد التقريبي للذخائر المتروآة في آل موقع محدد؛ )6( 

 أنواع الذخائر المتروآة في آل موقع محدد؛ )7( 

 طريقة التعرف على الذخائر المتروآة، بما في ذلك لونها وحجمها وشكلها؛ )8( 

 علومات عن نوع وطرائق تغليف الذخائر المتروآة؛م )9( 

 جاهزية هذه الذخائر لالستخدام؛ )10( 

 .موقع وطبيعة أي أفخاخ متفجرة ُيعلم عن وجودها في منطقة الذخائر المتروآة )11( 

ة              : المتلقي ‘2’  ى المنطق سيطر عل ي ت ينبغي إتاحة المعلومات للطرف أو األطراف الت
خاص أو ا أثرة ولألش ا   المت ات بأنه ة للمعلوم ة المتيح ع الدول ي تقتن سات الت لمؤس

ر المتفجرة أو            ذخائر غي أثرة من ال ة المت ر المنطق تشارك، أو ستشارك، في تطهي
الذخائر المتروآة، وفي توعية السكان المدنيين بمخاطر الذخائر غير المتفجرة أو            

 .الذخائر المتروآة

ة ‘3’  ك م  : اآللي ان ذل ا آ ة، حيثم ي للدول ى   ينبغ شأة عل ات المن ستخدم اآللي ًا، أن ت مكن
ة              الصعيد الدولي أو المحلي إلتاحة المعلومات، آأن تتيحها عن طريق استخدام آلي
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شأن         ات ب ام إدارة المعلوم ام، ونظ ة باأللغ ال المتعلق دة لألعم م المتح رة األم دائ
ة  عمليات إزالة األلغام، وغيرهما من الوآاالت ذات الخبرة، حسبما تستنسبه الد           ول

 .المتيحة للمعلومات

ل                 : التوقيت ‘4’  سائل من قبي اة م ينبغي أن تتاح المعلومات بأسرع ما يمكن، مع مراع
سانية، ومدى                        ات عسكرية وإن أثرة من عملي اطق المت ًا في المن د يكون جاري ما ق

 .يتصل بذلك من قضايا أمنية توافر المعلومات وموثوقيتها، وما

 خاطر ووضع العالمات والتسييج والرصد التحذيرات والتوعية بالم - 2

 المصطلحات األساسية

دنيين في الوقت المحدد،                   )أ(  سكان الم ة لل وفير المعلومات التحذيري التحذيرات هي ت
اطق       ات الحرب في المن بقصد التقليل إلى أدنى حد من المخاطر التي تسببها المتفجرات من مخلف

 .المتأثرة

دن      )ب(  سكان الم ة بالمخاطر              ينبغي لتوعية ال رامج التوعي يين بالمخاطر من أن تضم ب
ات           ة والمنظم سلطات الحكومي أثرة وال ة المت ات المحلي ين المجتمع ات ب ادل المعلوم سير تب لتي
ات                   شكلها المتفجرات من مخلف ي ت اإلنسانية آيما يتسنى إطالع هذه المجتمعات على المخاطر الت

 . نشاطًا طويل األمدوعادة ما تكون برامج التوعية بالمخاطر. الحرب
 

 العناصر المكونة ألفضل الممارسات المتعلقة بالتحذيرات والتوعية بالمخاطر

ن،                   )ج(  ا أمك ة بالمخاطر، حيثم رامج التحذيرات والتوعي ع ب ينبغي أن تراعى في جمي
 .مالمعايير الوطنية والدولية السائدة، بما فيها المعايير الدولية المتعلقة بعمليات إزالة األلغا

شمل ذلك                   )د(  وعيتهم بالمخاطر، بحيث ي أثرين وت دنيين المت سكان الم ينبغي تحذير ال
ذه                          ات الحرب وحول ه ا متفجرات من مخلف ي توجد فيه اطق الت المدنيين الذين يعيشون في المن

 .المناطق، والمدنيين الذين يمرون بهذه المناطق

. لموقف والمعلومات المتاحة   ينبغي إصدار تحذيرات في أسرع وقت ممكن، تبعًا ل         )ـه( 
ن       ت ممك رع وق ي أس ذيرات ف امج التح ل برن اطر مح ة بالمخ امج التوعي ل برن ي أن يح . وينبغ
 .وينبغي تحذير المجتمعات المحلية المتأثرة وتوعيتها بالمخاطر على الدوام في أبكر وقت ممكن
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ل المنظمات             )و(  ة مث أطراف ثالث ستعين ب ا أن ت ة  ينبغي لألطراف في صراع م الدولي
دما ال  ة عن ر الحكومي ى  والمنظمات غي سكان بالمخاطر عل ة ال ارات لتوعي وارد والمه ك الم تمتل

 .نحو فعال

ل          )ز(  ن أج افية م وارد إض ن، م وفر، إن أمك ا أن ت راع م ي ص راف ف ي لألط ينبغ
ي           . التحذيرات والتوعية بالمخاطر   ا يل ل م ذا القبي دعم اللوجستي     : وقد تشمل البنود من ه ديم ال ، تق

 .وإنتاج مواد التوعية بالمخاطر، وتقديم الدعم المالي ومعلومات عامة عن الخرائط

ة                ذه المنطق سييج ه وضع العالمات لتحديد المنطقة المتأثرة بالمتفجرات من مخلفات الحرب وت
 ورصدها

اء                    )ح(  ن، وفي أي وقت في أثن ا أمك ل، حيثم ا، أن تكف ينبغي لألطراف في صراع م
وم في أبكر وقت ممكن                      الصراع وبعده، وح   ات الحرب، أن تق يثما ُوجدت المتفجرات من مخلف

ات         وإلى أقصى مدى ممكن، بوضع عالمات لتحديد المناطق التي توجد فيها المتفجرات من مخلف
ال،                  الحرب، وبتسييج هذه المناطق ورصدها آيما تضمن إبعاد السكان المدنيين عنها عن نحو فع

 .وذلك وفقًا لألحكام التالية

ات        )ط(  ع العالم ق وض ى طرائ ستندة إل ة الم ات التحذيري تخدام العالم ي اس ينبغ
ي                  اطق الت د المن المتعارف عليها من جانب المجتمعات المحلية المتأثرة، في وضع عالمات لتحدي

اطق    . يشتبه في أنها خطرة    وينبغي أن تكون اإلشارات وغيرها من العالمات التي تحدد تخوم المن
ان، وينبغي أن                الخطرة ظاهرة ل   در اإلمك ة ق أثيرات البيئي لعيان وسهلة القراءة ومتينة ومقاومة للت

ات                تحدد بوضوح أي الجوانب المعلمة بحدود يعتبر ضمن المنطقة المتأثرة بالمتفجرات من مخلف
 .الحرب وأيها يعتبر آمنًا

ولى مسؤولية رصد وصيانة نظم وضع العالمات                    )ي(  ينبغي إرساء هيكل مناسب يت
 .لدائمة والمؤقتة، ويتم إدماجه في البرامج الوطنية والمحلية للتوعية بالمخاطرا

  التدابير الوقائية العامة - 3

ى أقصى مدى ممكن                          سعى، إل شتريها أن ت ذخائر المتفجرة أو ت تج ال ي تن ينبغي للدول الت
الل دورة        ة خ دابير التالي اة الت ذ ومراع مان تنفي ى ض بًا، إل ك مناس ان ذل ا آ ذخائر  وآلم اة ال حي

 .المتفجرة

 إدارة صنع الذخائر )أ( 
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ي    ‘1’  ة ف ن الموثوقي ن م در ممك ر ق ق أآب ث تحق اج بحي ات اإلنت صميم عملي ي ت ينبغ
 .الذخائر

 .ينبغي أن تخضع عمليات اإلنتاج لتدابير معتمدة لمراقبة الجودة ‘2’ 

دة                ‘3’  ايير المعتم ذخائر المتفجرة أن تطبق المع اج ال ضمان الجودة     ينبغي خالل إنت  ل
 .المعترف بها عالميًا

ة                 ‘4’  ر طائف ة عب ذخيرة الحي ينبغي إجراء اختبارات قبول من خالل القيام بتجارب بال
 .من األوضاع أو من خالل إجراءات معتمدة أخرى

رة        ‘5’  ذخائر المتفج فقات ال ي ص ة ف ة الموثوقي ايير عالي تيفاء مع تراط اس ي اش ينبغ
 .وعمليات نقلها

  الذخائرإدارة )ب( 

شجَّع              ل، ت ى األجل الطوي ذخائر المتفجرة عل من أجل ضمان أفضل موثوقية ممكنة في ال
ذه          زين ه ق بتخ ا يتعل ة فيم راءات التنفيذي ات واإلج د الممارس ضل قواع ق أف ى تطبي دول عل ال

 .الذخائر ونقلها وخزنها ميدانيًا ومناولتها، وفقًا لإلرشادات التالية

بة           ينبغي، عند الضرورة   ‘1’  ، خزن الذخائر المتفجرة في مرافق آمنة أو حاويات مناس
 .توفر الحماية للذخائر ومكوناتها في وسط تتم مراقبته، إن اقتضت الضرورة ذلك

زين      ‘2’  ق التخ اج ومراف ق اإلنت ى مراف ن وإل ذخائر م ل ال وم بنق ة أن تق ي للدول ينبغ
 .والميدان بطريقة تقلل إلى أدنى حد من تلف الذخائر

ا  ‘3’  ستخدم، حيثم ا، أن ت ذخائر المتفجرة ونقله وم بتخزين ال دما تق ة، عن ينبغي للدول
 .تقتضي الضرورة، حاويات مناسبة وأوساطًا خاضعة للمراقبة

ى أدنى حد                       ‘4’  ذخائر إل ات ال وينبغي التقليل من خطر حدوث انفجارات في مخزون
 .عن باستخدام ترتيبات تخزين مناسبة

دول أن ت ‘5’  ي لل ا   ينبغ رة وتعقبه ذخائر المتفج سجيل ال بة لت راءات مناس ق إج طب
واختبارها، بحيث تشتمل على معلومات عن تاريخ صنع آل عدد أو مجموعة أو               
اع  ه، وأوض د في ت توج ذي آان ان ال ن المك ات ع ذخائر، ومعلوم ن ال ة م دفع

 .تخزينها، والعوامل البيئية التي تعرضت لها
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ارات             ينبغي أن تخضع الذخائر المتفج     ‘6’  بًا، الختب ك مناس ان ذل ا آ ة، آلم رة المخزون
 .بالذخيرة الحية بصفة دورية ضمانًا ألداء هذه الذخائر حسب المطلوب

ان               ‘7’  ا آ ينبغي لعمليات التجميع الفرعي للذخائر المتفجرة المخزونة أن تخضع، آلم
 .ذلك مناسبًا، لتجارب مختبرية ضمانًا ألداء هذه الذخائر حسب المطلوب

ال          ‘8’  ك إدخ ي ذل ا ف ضرورة، بم ضي ال ا تقت بة حيثم راءات مناس اذ إج ي اتخ ينبغ
تم الحصول                  ك نتيجة للمعلومات التي ي تغييرات على العمر المتوقع للذخائر، وذل
ى                   ار، من أجل المحافظة عل سجيل والتعقب واالختب عليها من خالل إجراءات الت

 .إمكانية االعتماد على هذه الذخائر

 التدريب )ج( 

تخدامها       ا واس رة ونقله ذخائر المتفج ة ال ي مناول املين ف وظفين الع ع الم دريب جمي د ت يع
و     ى النح ًا عل شغيًال موثوق شغيلها ت ى ضمان ت سعي إل ي ال ة ف ل المهم د العوام ًا أح دريبًا مالئم ت

وخى دريب  . المت ا ضمانًا لت ي عليه بة وأن ُتبق دريب مناس رامج ت ضع ب دول أن ت ذلك ينبغي لل ول
 . تدريبًا مالئمًا فيما يتعلق بالذخائر التي يتعين عليهم التعامل معهاالموظفين

 

 

 النقل )د( 

وع من                     ينبغي ألي دولة تعتزم نقل ذخائر إلى دولة أخرى لم تكن في السابق تمتلك هذا الن
ا   ى تخزينه درة عل ذخائر الق ك ال ة لتل ة المتلقي دى الدول ون ل ى ضمان أن تك سعى إل ذخائر أن ت ال

 . واستخدامها بشكل صحيحوصيانتها

 اإلنتاج في المستقبل )ـ ه( 

زم                     ي تعت ذخائر المتفجرة الت ة في ال ينبغي أن تدرس الدولة سبل ووسائل تحسين الموثوقي
 .إنتاجها أو شراءها، بقصد تحقيق أعلى درجة من الموثوقية
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