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 موجز تنفیذي

 
المسائل عدد منالعمل على معالجة مكونات الحركة ب2005ألزم مجلس المندوبین المنعقد عام

 ویسلط الضوء على2005ویلخص ھذا التقریر نقاط التقدم الرئیسیة منذ عام.المتعلقة باألسلحة
 قرار خاصلمسودةل ھذا التقریر أرضیةكما یشّك. في ھذا المجالإمكانیات العمل المستقبلي المتاحة

أنظر (2007د خالل عام مجلس المندوبین الذي سینعقأمام لالعتمادسیتم طرحھبالذخائر العنقودیة
 ).الملحقات

 
تقدمًا ھامًا منذ عامالقابلة لالنفجار األلغام األرضیة ومخلفات الحربالحد من آثارأحرزت مسألة

یة حظر األلغام المضادةفان أكثر من ثالثة أرباع دول العالم أصبحت الیوم طرفًا في اتفاق.2005
الذي دخل حیز التنفیذ في شھر القابلة لالنفجار لألفراد والبرتوكول الخاص بمخلفات الحرب

وقد عملت اللجنة الدولیة للصلیب األحمر وعدد كبیر من الجمعیات.2006تشرین الثاني/نوفمبر
 الحركة المتعلقة باأللغام األرضیة ومخلفات الحربالوطنیة بشكل دؤوب على تطبیق استراتیجیة

 الوقایة منم الرعایة والمساعدات للضحایا والعمل علىوشمل ھذا النشاط تقدی.القابلة لالنفجار
 . على الجماعاتآثارھاالحوادث والتخفیف من

 
 على لالتفاقیة الخاصة بأسلحة تقلیدیة معینة الثالثاالستعراضيالمؤتمر، وافق2006في عام

 لتعزیزاعھاإتبیتعینالتيسبلالالتفاقیة وعلىلإجراءات جدیدة تھدف إلى الحث على االنضمام
في تطورلالتفاقیة الخاصة بأسلحة تقلیدیة معینة االستعراضيمؤتمرالوقد لحظ .احترام قواعدھا

، بالرغم منزخمًا دولیًا متزایدًا لمعالجة اآلثار اإلنسانیة للذخائر العنقودیةذي دالالت ھامة،آخر
ولھذا السبب،.ي ھذا المجالأن المؤتمر لم یتوصل إلى االتفاق على ضرورة وضع قواعد جدیدة ف

ُع االتفاقیة الخاصة بأسلحة إطارقدت خارجأطلقت الحكومة النرویجیة سلسلة من االجتماعات
حول معاھدة خاصة بالذخائر العنقودیةمفاوضاتإلجراءوضمت دول أبدت استعدادھاتقلیدیة معینة

للصعوبات اإلنسانیة الناجمةاجلوواصلت اللجنة الدولیة الدفع نحو إیجاد حل ع.2008خالل عام
االتفاقیة إطارفي أفضل النتائج الممكنة داخلوسیشمل عملھا المساھمة.عن الذخائر العنقودیة

إلى جانب ذلك، یعمل عدد من الجمعیات الوطنیة.والمبادرة النرویجیةالخاصة بأسلحة تقلیدیة معینة
 .مشكلة الذخائر العنقودیةاألنشطة المحلیة الھادفة إلى مواجھةعلى تشجیع

 
 والذي انعقدالمؤتمر االستعراضي لبرنامج عمل األمم المتحدة المتعلق باألسلحة الصغیرةروقد وّف

 واعتماد، أول فرصة فتحت المجال أمام الدول بتقییم التقدم المحرز في تطبیق البرنامج2006عام
أن المؤتمرمعو.اتفاق على ورقة نھائیةومن المؤسف أن المؤتمر لم یتوصل إلى.خطوات إضافیة

أعادت التأكید على التزامھا بالتطبیق الكامل لبرنامج العمل أن الدولإال إضافیةلم یعتمد خطوات
تجارةب تتعلق تشمل التحضیر لمعاھدة دولیة محتملةالتشریعیةكما نشھد عددًا من المبادرات.الحالي

 .األسلحة
 

بخطر إمكانیة استخدام التقدم في مجال علومالعمل على تعزیز التوعیةوواصلت اللجنة الدولیة
 وبالحاجة إلى أن تعمل الحكومات واألوساط العلمیة والصناعیة على الوقایةعدائیةألغراضالحیاة

 سلحة البیولوجیةباتفاقیة األالمؤتمر االستعراضي الخاصھذا وأعادت الدول خالل.من ھذا الخطر
 في ھذا المجالخبراءللقاءاتالاالتفاقیة ووافقت على سلسلة من التزامھا بأھداف2006المنعقد عام

 .بھدف صیاغة إجراءات وقائیة متماسكة
 

 التابعین للحكوماتالخبراءة معة للصلیب األحمر بعد تشاورات مكثفأصدرت اللجنة الدولیكذلك،
 فية ألسلحة الحرب الجدیدة ووسائلھا وأسالیبھادلیًال خاصاً بالمراجعات القانونیوالجمعیات الوطنیة
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وضمتوقد تم عرض الدلیل خالل حلقة دراسیة عقدت في سویسرا.2006كانون الثاني/شھر ینایر
وقد شكلت ھذه الحلقة أول ورشة عمل من سلسلة تھدف. قانونیین من أوروبا وأمریكا الشمالیةخبراء

 وأسالیبھا والى تبادل ووسائل الحربة الجدیدةسلحألإجراءات مراجعة قانونیة لوضعإلى
 .المعلومات حول ھذه اإلجراءات
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 مقدمة
 

تعزیز المراقبة المالئمة"على أن 2005شدد القرار الثاني الذي اعتمده مجلس المندوبین عام
لتطور واستخدام وانتشار األسلحة أمر ضروري لحمایة المدنیین من االستخدام العشوائي لھا

وقد سلط القرار الضوء على التحدیات". من اآلالم التي ال مبرر لھاتائجھا وحمایة المقاتلینون
ذاھ فياإلنسانيالخاصة وعلى اإلمكانیات المتاحة أمام مكونات الحركة لتعزیز جدول أعمالھا

 .2007 و2005مجال خالل الفترة بین عامال
 

االتفاقیة تناولت2006ستعراضیة عقدت خالل عام ثالث مؤتمرات ااإلطاروقد شمل العمل في ھذا
 وبرنامج عمل األمم المتحدة الخاص باألسلحة الصغیرة واألسلحةالخاصة بأسلحة تقلیدیة معینة

 وتم حث مكونات الحركة على تعزیز التوعیة بھذه المؤتمرات.الخفیفة واتفاقیة األسلحة البیولوجیة
 التخفیف منإلى مضاعفة الجھود الرامیةإلىكما دعا القرار.وبأولویات الحركة الخاصة بنتائجھا

. الذخائر العنقودیةلحرب القابلة لالنفجار بما في ذلك الناجمة عن األلغام ومخلفات ااإلنسانیةالمعاناة
إلى العمل الفعلي على معالجة ھذهمن جانب آخر، حث القرار كافة مكونات الحركة على دفع الدول

كما دعا مكونات الحركة إلى الزیادة من . وتطبیقھاذات الصلةد باالتفاقیاتالتقّیالمسائل وعلى
نشاطاتھا اإلنسانیة عبر تطبیق استراتیجیة الحركة الخاصة باأللغام األرضیة ومخلفات الحرب القابلة

  وضع إجراءات محلیة للمراجعةبالتشجیع علىوأخیرًا، طالب القرار مكونات الحركة .لالنفجار
 .القانونیة لألسلحة الجدیدة

 
 التي اتخذتھا اللجنة الدولیة للصلیب األحمر والجمعیات الوطنیةاإلجراءاتیلخص ھذا التقریر

 أحرزت منذ عاميلوضع ھذه االلتزامات حیز التنفیذ كما یسلط الضوء على أھم التطورات الت
 قسمًا یتناولویتضمن التقریر 2.1والمتعلقة بكل من المواضیع التي أثارھا القرار رقم 2005

 ترتبھوفي ضوء ما. األخیرة بشكل ملحوظ في الفترةإلیھا مسألة تم التطرقالذخائر العنقودیة،
، فقد تم تقدیمالحركةالقانون الدولي اإلنساني والمناقشات الدولیة الدائرة حول الذخائر العنقودیة على

 من قبل مجلس المندوبین الذي سینعقد خالل عامااعتمادھ بالذخائر العنقودیة لیتمة قرار خاصمسودة
 مجموعة من الجمعیات الوطنیة واللجنةرعایتھویرفق بھذه التقریر القرار الذي یشارك في.2007

 .الدولیة للصلیب األحمر
 
  األلغام األرضیة ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار.1
 

 التطورات األساسیة
تداعیات األلغام ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار الرامیة إلى التخفیف منأحرزت الجھود الدولیة

 .2005تقدمًا ملحوظًا منذ انعقاد مجلس المندوبین عام
 

بشكل)اتفاقیة أوتاوا( عدد الدول التي انضمت إلى اتفاقیة حظر األلغام المضادة لألفرادارتفعفقد
أیلول/ دولة في شھر سبتمبر154 إلى2005ولأیل/ في شھر سبتمبرطرف دولة146 منمنتظم
متضررة من دولة45ویشمل ھذا العدد معظم دول األمریكیتین وأفریقیا وأوروبا إضافة إلى .2007
 .وقد وقعت دولتان إضافیتان االتفاقیة من دون أن تصدق علیھا بعد.األلغام

  
دام وسوء استعمال األسلحة وفق خالل ھذه الفترة، واصلت الحركة تنفیذ التزاماتھا في معالجة الثمن اإلنساني الذي یكلفھ انتشار واستخ1

وتم إعداد تقریر شامل یتناول).2الھدف العام رقم (2003لجدول أعمال العمل اإلنساني الذي اعتمده المؤتمر الثامن والعشرون عام
 .مؤتمر الدولي والذي عرضھ المشاركون في ال2007 إلى2003موضوع األسلحة والقانون الدولي اإلنساني والعمل المنجز في الفترة من
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لمضادة لألفراد والتي ألزمتھا االتفاقیة التي تمتلك مخزونات من األلغام االدول األطراف تنلوقد أع
 منیتوقعو .2یق ھذا المطلب في المھلة المحددةتحق أنھا تمكنت من2007 مخزوناتھا في عامبإتالف

، كان قد تم إتالف2007نیسان/ففي األول من أبریل.الدول المتبقیة كذلك إعالن إتالف مخزوناتھا
وتجري.في االتفاقیة لألفراد المخزنة لدى الدول األطرافًا من األلغام المضادة ملیون40أكثر من

والتي كانت قد صرحت عن وجود 45في معظم الدول األطراف البالغ عددھاعملیات نزع لأللغام
وقد أدت سبع دول حتى الیوم كامل الواجبات  3.عن تضررھا من وجود األلغاممناطق ملغمة أو

 .مالمترتبة علیھا في مجال نزع األلغا
 
 المخزوناتوإتالفتمویل عملیات نزع األلغامساھمت الدول بمئات المالیین من الدوالرات لو

 وبقیت مستویات التمویل حتى الیوم.ومساعدة الضحایا واألنشطة األخرى في مجال مكافحة األلغام
 2005و 2004 ي بالمئة بین عام6عالیة إلى حد ما بالرغم من أنھا شھدت انخفاضًا یقارب نسبة

 وكان ذلك أول انخفاض.األلغام األرضیةلمكافحة" مونیتورنیالند ما" المجلة الدولیةوفقًا لتقاریر
 وجاء نتیجة خفض ملموس في التمویل من1992 تمویل عملیة مكافحة األلغام منذ عامفعلي یشھده

المانحة األساسیةأن نصف الھیئاتت تقاریر المجلةأشارمن جھة أخرى،. األساسیینالمانحین
   .2005قد زادت من مساھماتھا خالل عام 20عمة لعملیة مكافحة األلغام وعددھاالدا

البروتوكول الخامس (2003ر اعتماد البروتوكول الخاص بمخلفات الحرب القابلة لالنفجار عاموّف
لتخفیف من المخاطرالمنھجي األول الذي یتیح ا اإلطار) بأسلحة تقلیدیة معینةالخاصةلالتفاقیة
لالتفاقیة الخاصة كعامل دعم ھاماالعتمادوجاء ھذا.والمتروكة عن الذخائر غیر المنفجرةالناجمة

تشرین/ نوفمبر12 فيودخل البروتوكول حیز التنفیذ.والقانون الدولي اإلنسانيبأسلحة تقلیدیة معینة
 وأصبح یشكل قانونًا ملزمًا للدول بعد أن حظي بالتصدیق العشرین الضروري لذلك2006الثاني

 حكومة قد صادقت على ھذا البروتوكول32، كانت2007آب/وفي شھر أغسطس . فیھاألطراف
ویتوقع أن تصادق دول إضافیة على ھذا.وأعلنت عدة حكومات أخرى عن نیتھا بالتصدیق علیھ

 5طراف المزمع عقده فيالبروتوكول في الشھور األخیرة التي تسبق االجتماع األول للدول األ
 .2007تشرین الثاني/نوفمبر

 
 الخبراء الحكومیینوعقب اعتماد البروتوكول الخاص بمخلفات الحرب القابلة لالنفجار، انكّب فریق

 على صیاغة قواعد تتیح الحد من اآلثار العشوائیةالمعنیین باالتفاقیة الخاصة بأسلحة تقلیدیة معینة
 درس فریق العمل جملة من2006 و2002ففي الفترة بین عامي.اتلأللغام المضادة للمركب

فرض أن تكون ھذهالمقترحات لتحسین القواعد التي تنطبق على ھذا النوع من األسلحة ومن بینھا
لكن المؤتمر.األلغام قابلة للرصد وان یكون لھا خصائص تقنیة تسمح بأن تتلف أو تعطل تلقائیًا

لم یتوصل إلى اتفاق على 2006الذي انعقد عام الخاصة بأسلحة تقلیدیة معینةلالتفاقیةاالستعراضي
ھذا ما دفع.بدء المفاوضات فیما یتعلق ببروتوكول جدید ینظم استخدام األلغام المضادة للمركبات

 سیاسة وطنیةإطار من ذلك، ستعتمد فيوبالرغم ، دولة إلى اإلعالن عن أنھاوعشرین بإحدى
فترة فعالیة األلغام المضادة للمركبات على رصد األلغام والحد منبإمكانیة تتعلقمعاییرخاصة،

االتفاقیة اجتماع الدول األطراف في جدول أعمالوبالرغم من أن.غرار ما طرحھ فریق العمل
 أنھ من غیرإال النظر في العمل حول ھذه المسألةإعادة یتضمنالخاصة بأسلحة تقلیدیة معینة

 .دوث تغیرات جادة في مواقف الدولالمتوقع ح
 

  
 من اتفاقیة أوتاوا كل دولة طرف بإتالف مخزوناتھا من األلغام المضادة لألفراد خالل أربع سنوات من دخول المعاھدة حیز4 یلزم البند2

 .التنفیذ في الدول المعنیة
 سنوات من دخول المعاھدة حیز التنفیذ10م خالل فترة من اتفاقیة أوتاوا كل دولة طرف متضررة من األلغام أن ُتتم نزع األلغا5 یلزم البند3

 .في الدول المعنیة
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 حول األلغام المضادة للمركباتإجماع من التوصل إلى2006لم یتمكن المؤتمر االستعراضي لعام
االتفاقیة الخاصة بأسلحة تقلیدیةلكنھ وافق على عدد من الخطوات الخاصة الھادفة إلى تعزیز تطبیق

وقد تم تبني خطة عمل تھدف إلى التعریف باالتفاقیة.التوصل إلى تبنیھا على الصعید العالمي ومعینة
ُووبرنامج بعدإلیھاخمس لدى الدول التي لم تنضملوبروتوكوالتھا ا ضع لتشجیع الدول النامیةرعایة

وبعد عمل دام خمس سنوات،. المقبلةاالتفاقیة الخاصة بأسلحة تقلیدیة معینةعلى حضور اجتماعات
 . بھادوالتقّی تطبیق قواعد االتفاقیةعلىبالمساعدةھج یسمحنجح المؤتمر في اعتماد من

 
  2007 و2005نشاط الحركة بین

سیاسة العمل الخاصة باأللغام لكافة)1999(حددت استراتیجیة الحركة الخاصة باأللغام األرضیة
ُك.مكونات الحركة  فیماةي بین مكونات الحركقیادنة الدولیة للصلیب األحمر بدورلفت اللجوقد

 الحركةاستراتیجیة، مدد مجلس المندوبین2003وفي عام.یخص النشاطات المتعلقة باأللغام
 مخلفات الحرب ووسعت النشاطات المدرجة فیھا لتشمل2009 إلى عام الخاصة باأللغام األرضیة

 ).11القرار(القابلة لالنفجار
 

 وشملت.وضع ھذه االستراتیجیة حیز التنفیذ جھودًا كبیرة ل2005وقد بذلت مكونات الحركة منذ عام
 . القانونیةالصكوكتعزیزھذه الجھود مجاالت مساعدة الضحایا والعمل الوقائي من األلغام و

 األلغاممساعدات جمة لضحایافي مجال الرعایة وإعادة التأھیل قدمت اللجنة الدولیة •
ات الجراحیة لضحایا الحرب ودعم عملیاتومخلفات الحرب القابلة لالنفجار عبر دعم وتوفیر الخدم

 مراكز التأھیل البدني فيإدارةودعم أو)التي تدیرھا عادة الجمعیات الوطنیة(اإلسعافات األولیة
 18، قدمت اللجنة الدولیة المساعدات للمستشفیات في2006وفي عام.البلدان المعنیة بالنزاعات

وشمل ھذا النشاط الدعم الذي قدمتھ لعشر دول. دولة24 مركزًا للتأھیل البدني في77دولة ودعمت
 األرضیةاأللغامتأوي أعدادًا كبیرة من الناجین من دولة طرفًا في اتفاقیة أوتاوا24من أصل

 السودان،إثیوبیا،یة،أفغانستان، أنغوال، كمبودیا، تشاد، كولومبیا، جمھوریة الكونغو الدیموقراط(
أفغانستان،( اللجنة الدولیة للصلیب األحمر في أربعة من ھذه البلدانعدوُت.)طاجیكستان والیمن

وقد. التي توفر أو تدعم ھذا النوع من الخدماتالرئیسیةالمنظمة الدولیة)وإثیوبیاأنغوال، كمبودیا
ساھم صندوق اللجنة الدولیة للصلیب األحمر الخاص بالمعوقین في تأمین استمراریة الدعم لمراكز

 في الماضي البدني عبر توفیر المساعدة التقنیة والمادیة لمراكز التأھیل التي كانت قد حظیتالتأھیل
 ر ذلك إمكانیة استفادة عدد كبیر من الناجین من األلغام ومخلفات الحربوقد وّف.بدعم اللجنة الدولیة

 مشروعًا56 دعم الصندوق الخاص بالمعوقین،2006وفي عام.القابلة لالنفجار من ھذه الخدمات
 . دولة27في

 
إطار عملیات ألعمال الوقایة" 2005 اللجنة الدولیة للصلیب األحمر عامإدارةاعتمد مجلس •

بھدف تطویر مقاربة شاملة للحد من آثار التلوث باأللغام ومخلفات الحرب القابلة"من األلغام
عقد كامل الدروس التي أفرزھاعلى اإلطاروقد استندت صیاغة ھذا.لالنفجار على السكان المدنیین

وأوضح اإلطار أن للحركة إمكانیات طائلة للحد من تداعیات التلوث. في المیدانمن نشاطات الوقایة
وأن ھذه اإلمكانیات تتعدى نشاطات تعزیز التوعیة التقلیدیة لتشمل عددًا من اإلجراءاتباأللغام
وعقب اعتماد ھذه اإلطار، بذلت الجھود لتطویر.ثارالھادفة إلى تجنب الحوادث وتخفیف اآلالعملیة

 20وتعنى اللجنة الدولیة حالیًا بھذا النوع من النشاطات في ما یناھز .وإعادة توجیھ النشاطات الحالیة
ھذا.وتقوم الجمعیات الوطنیة بأغلبیة ھذه النشاطات وتتلقى دعم اللجنة الدولیة التقني والمادي.دولة

 الوطنیة في كل من ألبانیا وأنغوال وأفغانستانالجمعیاتطات برامج تنفذھاتتضمن ھذه النشو
وأذربیجان والبوسنة والھرسك وكمبودیا وكولومبیا والھند وإیران والعراق واألردن وسوریا

          .وطاجیكستان
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لتي تنعقدفي اجتماعات اللجان الدائمة اشاركت اللجنة الدولیة للصلیب األحمر بشكل فعال •
والحالة العامة التفاقیة األلغام وإتالف المخزوناتنزعكل سنتین والخاصة بمساعدة الضحایا و

ومن أبرز نتائج ھذه.وأوتاوا وتنفیذھا كما شاركت في االجتماعات السنویة للدول األطراف
مدید المھلتاذ القرار عندما یتم تسلم طلبات وشفاف لعملیة اتخموثوقتحدید منھجاالجتماعات

كما اعتمدت الدول األطراف استمارة.2009 ھذه المھل عامى وتنتھي أول. األلغامنزعالخاصة ب
 عملیاتإنجاز عناإلبالغالمتضررة من األلغام عند رغبتھا في نموذجیة تستخدمھا الدولإعالن

 ھذه اإلنجازات لتكللوقد جاءت.نزع األلغام في كافة المناطق التابعة لھا أو الواقعة تحت سیطرتھا
 .جھود بذلتھا اللجنة الدولیة على مدى ثالث سنوات

 
اقیة أوتاوا واالتفاقیةالترویج للتصدیق على اتفعملت اللجنة الدولیة للصلیب األحمر على •

 وتنفیذھالالنفجار وخاصة البروتوكول المتعلق بمخلفات الحرب القابلة معینةتقلیدیةالخاصة بأسلحة
وشملت.واإلقلیمیة عشرات من الحلقات الدراسیة وورش العمل على المستویات الوطنیةمن خالل

 وتناولت موضوع2007 و2006ھذه التظاھرات ورش العمل الثالث التي انعقدت في عامي
األلغام ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار في دول آسیا الجنوبیة ودول مجلس التعاون الخلیجي

مقرات اللجنة الدولیة والجمعیاتوزعت علىإعداد مجموعة من الموادوقد تم .والمغرب العربي
الوطنیة الستعمالھا في التعریف بالبروتوكول الخاص بمخلفات الحرب القابلة للتفجیر وتضمنت

وقد عمل العدید من الجمعیات.ومنشورات وفیلم فیدیولیة التصدیقتساعد في عموثائق توضیحیة
النضمام حكومات بلداھم إلى تلك االتفاقیات ومن بینھا الجمعیات الوطنیة فيترویجالوطنیة على ال

بلجیكا وبلغاریا وجمھوریة الكونغو وكولومبیا وفرنسا ولیتوانیا وباناما وبولندا والسویدكل من
 .وترینداد وتوباغو والمملكة المتحدة

 
        الفرص المستقبلیة المتاحة والتحدیات

  
تلحركة الصلیب األحمر والھالل األحمر فرص ھامة لمواصلة جھودھا في مواجھة التحدیایتوفر

 تقدم ھائل لكن تحدیاتإحرازوقد تم.مخلفات الحرب القابلة لالنفجار الناجمة عن األلغام واإلنسانیة
 .قائمة ال تزالجمة

 
 2009 يعامفيام تنتھي األلغنزعلسبع وعشرین دولة لاتفاقیة أوتاوا التي حددتھاإن المھل

 األلغام الحالي، فسیصعب على العدید من البلدان المتضررة مننزعوبالنظر إلى معدل.2010و
 إلىضطرتطلب أو ست أنھا س27 دولة من أصل14د أشارتفق.األلغام احترام المھل المحددة لھا

لدفع البلدانیز جھودھا على كافة مكونات الحركة تعزإذنیتعین. األلغامنزعمھلتمدید طلب
المتضررة من األلغام إلى فعل كل ما بوسعھا الحترام المھل المحددة لھا بطریقة فعالة وأن یتم تأمین

تعزیزكذلك، یتعین مواصلة الجھود الرامیة إلى.الموارد الالزمة لمكافحة األلغام في السنوات المقبلة
اصة وان العدید من البلدان المخزنة لأللغام المضادةتعمیم اتفاقیة أوتاوا في كافة أنحاء العالم خ

    .لألفراد لم تنضم بعد إلى ھذه االتفاقیة
 

یتعین كذلك الدفع إلى حشد المزید من االنضمام إلى البروتوكول الخاص بمخلفات الحرب القابلة
تنطبقلالنفجارفبالرغم من أن أھم أحكام البروتوكول الخاص بمخلفات الحرب القابلة.لالنفجار

التي تضررت النزاعات المستقبلیة فھو یتضمن بندًا یجبر الدول األطراف على مساعدة البلدانعلى
ومن المتوقع أن یعتمد االجتماع األول.من مخلفات الحرب القابلة لالنفجار بسبب حروب سابقة

لذي سیعقد في شھرللدول األطراف في البروتوكول الخاص بمخلفات الحرب القابلة لالنفجار ا
ومن أبرز.البرتوكولمجموعة من اآللیات الرامیة إلى تسھیل تطبیق 2007 تشرین الثاني/نوفمبر

تضم خبراء ینكبون علىالتطورات المتوقعة، االتفاق على عقد اجتماعات منتظمة وغیر رسمیة
 وتعمیم البروتوكولدراسة المسائل المتعلقة بنزع األلغام ومساعدة الضحایا والتوعیة باألخطار
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ومن المھم كذلك أن تلك االجتماعات ستشكل منتدیات تسمح بمناقشة أفضل السبل اآلیلة إلى.وتطبیقھ
كما ستسھم معالجة المشاكل .التي تعاني الیوم من مخلفات الحرب القابلة لالنفجارمساعدة البلدان

وإطارل البروتوكول إلى وسیلة دینامیةالحالیة الناجمة عن مخلفات الحرب القابلة لالنفجار في تحو
وتشكل ھذه.المتروكةوالذخائر غیر المنفجرةلمعالجة التداعیات اإلنسانیة الناجمة عندولي رئیسي

 خالل محاولتھا الدفع بالبلدان المتضررة منإبرازھایمكن لمكونات الحركةالنقطة حجة قویة
 تقلیدیةوتوكول والى االتفاقیة الخاصة بأسلحة البرمخلفات الحرب القابلة لالنفجار لالنضمام إلى

     . بشكل عاممعینة
 

نفیذھا الستراتیجیة الحركةكما یتیعن على اللجنة الدولیة للصلیب األحمر والجمعیات الوطنیة خالل ت
 األلغامفنزع. نشاطاتھا الحرب القابلة لالنفجار أن تعزز آثارالخاصة باأللغام األرضیة ومخلفات

ویمكن.المتضررةل الحل الوحید والفعلي للجماعاتشّك یللحاجاتستند إلى دراسة فعلیةذي یال
للحركة دعم ھذه العملیة عبر جمع البیانات حول الحوادث والمشاكل األخرى الناجمة عن األلغام

.المتعلقة بھا األلغام والنشاطاتنزعوتبادلھا مع المنظمات المعنیة بومخلفات الحرب القابلة لالنفجار
تھدف إلى المناطق المشكوك بتلوثھا، یجب القیام بنشاطات مؤقتةتنظیفبانتظار نزع األلغام أوو

.الحد من األخطار على السكان المدنیین وتسھیل الحصول على الطعام والماء والحاجات الضروریة
 الماضي مني تضررت فأو التيوستبقى مساعدة الضحایا حاجة طویلة األمد في البلدان المتضررة

وعلى الحركة، فضًال عن دعمھا المباشر لرعایة الضحایا.األلغام ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار
تعبئة النیة السیاسیة والموارد الالزمة لتوفیر االستجابةوإعادة تأھیلھم، أن تلعب دورًا رئیسیًا في

 . لحاجات الضحایاالمالئمة
 
 

 الذخائر العنقودیة.2
 

 أبرز التطورات
في تنامي الزخم 2005یكمن أھم تطور حدث على ھذا الصعید منذ اجتماع مجلس المندوبین عام

 المراقبة  الجھود الرامیة إلى تعزیزتشھد فلم.الدولي لمعالجة التداعیات اإلنسانیة للذخائر العنقودیة
لكن.سوى تقدم بطيء 2006 تشرین الثاني/الدولیة الخاصة بھذه األسلحة قبل شھر نوفمبر

واإلبالغ عن استخدامھا ضد مناطق شمالاالستعمال المكثف للذخائر العنقودیة في جنوب لبنان
، اظھرا2006آب/أغسطستموز و/لتي دارت خالل شھري یولیوإسرائیل خالل العملیات العدائیة ا

 .تشارھاعلى السكان المدنیین ومكافحة انحاجة ماسة إلى معالجة أثر تلك الذخائر
 

 دولة بصیاغة صك ملزم حول الذخائر25وبعد سنوات من التردد في معالجة ھذه المسألة، طالبت
لكن وبما. معینةتقلیدیةالخاصة بأسلحةتفاقیةاالذلك خالل المؤتمر االستعراضي حولوالعنقودیة

ول األطراف فيالعظمى اعترضت على بدء المفاوضات في تلك المرحلة، وافقت الدأن أھم القوى
على متابعة المناقشات حول الذخائر العنقودیة في إطار فریقاالتفاقیة الخاصة بأسلحة تقلیدیة معینة

 ولم یتمكن من التوصل إلى2007حزیران/وقد اجتمع الفریق في شھر یونیو.الخبراء الحكومیین
 نیتھاكریة أعربت عن من القوى العسوبالرغم من أن عددًا. الخطوات المستقبلیةإجماع حول

آخر بعضفقد عارض ،االتفاقیة الخاصة بأسلحة تقلیدیة معینةالتفاوض حول صك یدخل في إطار
 وبما أن فریق العمل لم یتمكن من التوصل إلى اتفاق فقد أوصى بأن یقرر اجتماع. خطوة كھذهمنھا

السبل التي تتیح معالجة أفضل2007 تشرین الثاني/الدول األطراف الذي سینعقد في شھر نوفمبر
        .أفضل لتداعیات الذخائر العنقودیة اإلنسانیة

 في2006 المنعقد عامأسلحة تقلیدیة معّینةبلالتفاقیة الخاصة وفي ظل إخفاق المؤتمر االستعراضي
  جدیدة تتعلق بالذخائرأحكام الحكومات التي دعمت تطویرالنرویج، دعت حكومة للعملاتخاذ قرار

 للمؤتمر الختامياإلعالنوقد حدد.2007شباط/إلى اجتماع في أوسلو في شھر فبرایرالعنقودیة
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تضمنت صیاغة صك دولي ملزم قانونًا یحظر استخدام مشتركةأھداف عدة) دولة46الذي دعمتھ(
 رإطا ووضع2008على مشارف نھایة عام" للمدنیینمفرطًاالذخائر العنقودیة التي تسبب أذى"

وإعادة تأھیلھم وتطھیر المناطق الملوثة بالذخائر والتوعیةللتعاون وتقدیم المساعدات لرعایة الناجین
وتم تناول ھذه المسألة بدقة أكبر خالل االجتماع. الذخائر العنقودیة المحظورةوإتالفمن األخطار

اتعقد اجتماعست كما. دولة70بحضور)2007أیار/ مایو25-23(الذي أنعقد في لیما في البیرو
 / دیسمبر7-5(نًا في كل من فیینا في النمساأخرى لمواصلة العمل على صیاغة صك ملزم قانو

ودبلن في ایرلندا)2008شباط/فبرایر(وفي مدینة ویلنغتون النیوزیلندیة)2007 كانون األول
 ).2008أیار/مایو(
 

 العنقودیة، یتخذ عدد متزاید منما یتعلق بالذخائر الصعید الدولي فیى إلى التقدم المحرز علباإلضافة
البلدان خطوات على الصعید الوطني لضمان عدم استخدام قواتھا المسلحة الذخائر العنقودیة ذات

 ونقلوإنتاجستخدام تبنت عدة بلدان وقفًا اختیارًا الوقد. أو عدم امتالكھاالمفرطةاآلثار اإلنسانیة
بینما سّنت أخرى قوانین وطنیة تحظر استخدام)، ھنغاریا والنرویجاالنمس(الذخائر العنقودیة
أو أظھرت نیة في اعتماد سیاسات شراء ال یمكنھاواعتمدت دول أخرى).بلجیكا(الذخائر العنقودیة

اإلتالف أوب تتعلقالفائقة الدقة أو التي تتمتع بخصائصمن خاللھا سوى شراء الذخائر العنقودیة
یة، سویسرا، الوالیاتاألرجنتین، كندا، الدانمرك، ألمانیا، بولندا، أفریقیا الجنوب (ینائیالتعطیل التلق

 أوقفت استخدام بعض أنواعمور الھامة أیضًا أن بعض البلدان ومن األ).تحدةمملكة الملالمتحدة وا
بسببنیین جمًا على المد أو التي شكلت خطرًاكبیر للمدنیینالتي تسببت بأذىالذخائر العنقودیة

األرجنتین، النمسا، بلجیكا، كندا، جمھوریة التشیك،(اع معدالت فشلھا باالنفجار وقلة دقتھاتفار
الدانمرك، فرنسا، ألمانیا، ھولندا، النرویج، بولندا، البرتغال، سویسرا المملكة المتحدة والوالیات

 ).المتحدة
 

  2007 و2005عمل الحركة بین
 في سیاقات التي قامت بھا اللجنة الدولیة للصلیب األحمر والجمعیات الوطنیة النشاطآنفًالقد عرضنا

استراتیجیة الحركة للحد من آثار مخلفات الحرب القابلة لالنفجار بما في ذلك الذخائر العنقودیة
تعزیز التوعیة بالقلقباإلضافة إلى ذلك، نشط العدید من الجمعیات الوطنیة في العمل على.الصغیرة

دولي الخاص المرتبط بالذخائر العنقودیة وتشجیع الحكومات على البحث في سیاسیات وطنیةال
وقد لعب الصلیب األحمر.خاصة بالذخائر العنقودیة ودعم األحكام الدولیة الخاصة بھذه األسلحة

عنظم الصلیب األحمر النرویجي بالتعاون مو. في ھذا المجال داخل الحركةالنرویجي دورًا رائدًا
 للجمعیات الوطنیة2007اجتماعًا في مدینة صور في لبنان في أوائل العامالصلیب األحمر اللبناني

قام 4.ة وطنیة جمعیةوقد جمع اللقاء ممثلین عن ثالث عشر.الراغبة في العمل حول ھذه المسألة
یة بتنظیم عدد من لمبادرة الحكومة النرویجیة حول الذخائر العنقودتمھیدًاالصلیب األحمر النرویجي

التظاھرات الوطنیة لتعزیز توعیة الشعب والسیاسیین حول الثمن اإلنساني لھذه األسلحة والحاجة إلى
اطات تتعلق وقام عدد آخر من الجمعیات الوطنیة بنش.وضع أحكام على الصعید الوطني والدولي

تعلقة بالذخائرلوطنیة المحول السیاسة اومناقشات برلمانیةمناقشات فيبتعزیز التوعیة وشارك
 وشمل العمل. الخاصة من السیاسات الواجب إتباعھا في ھذا الشأنر مواقفھالعنقودیة أو طّو

استرالیا والنمسا وبلجیكا والدانمرك وفنلندا وألمانیا وھولندا والمملكةكل منالجمعیات الوطنیة في
 .المتحدة

 
 الدولیة التي تناولت موضوعالمناقشاتوشاركت اللجنة الدولیة للصلیب األحمر بفعالیة في كافة

 إعالنعملیة متابعة أو في معینةتقلیدیة االتفاقیة الخاصة بأسلحةإطار كان فيإنالذخائر العنقودیة
ت اللجنة الدولیة الدول، دعالخاصة بأسلحة تقلیدیة معینةففي المؤتمر االستعراضي لالتفاقیة .أوسلو

  
 الجمعیات الوطنیة في كل من أفغانستان واسترالیا وكولومبیا والدانمرك وألمانیا والعراق ولبنان وھولندا والنرویج وفلسطین وبولندا4

 وصربیا والسوید
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وعدم نقل إتالفإلى الكف فورًا عن استخدام الذخائر العنقودیة غیر الدقیقة وغیر الموثوقة وضمان
ثم طالبت اللجنة بصیاغة معاھدة دولیة تحظر استخدام وتطویر .من ھذه الذخائركافة المخزونات

كما أعربت عن ضرورة أن.الموثوقة وتخزین ونقل الذخائر العنقودیة غیر الدقیقة وغیروإنتاج
 الذخائر العنقودیة ونشاطات تھدف إلىنزعتتضمن ھذه المعاھدة بنوداً تتعلق بمساعدة الضحایا و

نیسان/واستضافت اللجنة الدولیة في شھر أبریل.التخفیف من آثار ھذه األسلحة على السكان المدنیین
لمناقشة األوجھ اإلنسانیة والعسكریة والقانونیة"مونتره" اجتماعًا للخبراء عقد في مدینة2007

ویتم تعزیز عمل ھذا اللقاء من خالل.فرةالذخائر العنقودیة والحلول المتووالتقنیة الخاصة ب
 5.المناقشات الوطنیة الدولیة المستمرة حول سبل معالجة مشكلة الذخائر العنقودیة

     
         الفرص المستقبلیة المتاحة والتحدیات

 العنقودیة من األولویات المدرجة على جداول األعمال الدولیة مسألة الذخائرتبقىمن المنتظر أن
 دولة لصیاغة صك دولي خاص70فااللتزام الذي تعھد بھ ما یقارب .والوطنیة في السنوات القادمة

تصطفدد الحكومات التي یحشد المزید من الزخم ویزداد ع2008قبل نھایة عامبالذخائر العنقودیة
أما. المسار اعتماد اتفاق جدید ملزم قانونًاأن ینتج عن ھذاویتوقع. ھذا الھدف اإلنسانيبمحاذاة

.في مجال الذخائر العنقودیة فلم یتضح بعد  معینةتقلیدیةلھدف من عمل االتفاقیة الخاصة بأسلحةا
عملیة التي بادرت بھا الحكومة النرویجیة حقیقیة في أن تؤول الإمكانیةوبالرغم من ذلك، فھناك

فتواصل.2009 و2008إلى صیاغة صكوك في الفترة بینبأسلحة تقلیدیة معینةواالتفاقیة الخاصة
تخلفھا الذخائر التياإلنسانیةإیجاد حل سریع للصعوباتاللجنة الدولیة للصلیب األحمر العمل على

 االتفاقیة الخاصةإطاربلورة أفضل النتائج الممكنة فيوسیشمل عملھا المساھمة في .العنقودیة
                . والمبادرة النرویجیة معینةتقلیدیةبأسلحة

.في عدة بلدانكما ستستمر المناقشات الخاصة بالسیاسات الوطنیة المتعلقة بالذخائر العنقودیة
اسات وطنیة واضحة حول استخدامإلى التوصل لسیوستسعى البرلمانات وھیئات المجتمع المدني

وشراء الذخائر العنقودیة مع محاولة توضیح المواقف الوطنیة من مبادرة أوسلو وعمل االتفاقیة
تنشط المنظمات غیر الحكومیة أكثر فأكثر في مسألة الذخائركذلك،.بأسلحة تقلیدیة معینةالخاصة

الوطنیة أن تدرس كیفیة مساھمتھا فيویتعین على الجمعیات.العنقودیة على المستوى الوطني
سبل تشجیع حكوماتھا على معالجة الصعوبات اإلنسانیة الناجمة عن الذخائرو الجھود الوطنیة ھذه

 .العنقودیة عبر مشاركتھا في المناقشات الدولیة الدائرة حالیًا
 

لذخائر العنقودیةعن قلقھ حیال الثمن اإلنساني الباھظ ل 2003منذ عاموقد عبّر مجلس المندوبین
، دعا مجلس المندوبین الدول إلى2005وفي عام. طالب بحظر استعمالھا في المناطق السكنیةحین

وبما أن معاناة.أو ذات مستوى مرتفع من اإلخفاقالتخلص من الذخائر العنقودیة غبر الدقیقة
 تعمل الدول على الصعیدینفقد أصبح من الملح أنالمدنیین وعبء نزع ھذه األلغام في تناٍم مستمر،

السكان واھتمام السیاسیین بالموضوع ومنكذلك، یزداد وعي.الوطني والدولي لمعالجة ھذه المشكلة
وتستطیع مكونات الحركة.المحتمل أن تتبنى الدول قواعد جدیدة ضمن القانون الدولي اإلنساني

 بالمشاكل اإلنسانیة الناجمةي العامالرأقواعد جدیدة فعلیة عبر تعزیز وعيالرفع من حظوظ تبني
كما یمكننا تشجیع الحكومات على مراجعة السیاسات المتعلقة بالذخائر.عن الذخائر العنقودیة

على المستوى الوطني ودعم قواعد صارمة جدیدة ضمن إطار القانون الدولي اإلنسانيالعنقودیة
والصلیب األحمر األسترالي وجمعیة وقد أعّد الصلیب األحمر النرویجي.على الصعید الدولي

الصلیب األحمر الكندي والصلیب األحمر الدانمركي وجمعیة الصلیب األحمر اللبناني والصلیب
واللجنة)قائمة لالستكمال(األحمر الھولندي والصلیب األحمر الصربي والصلیب األحمر السویدي

 . المندوبینسلى مجل سیعرض عھذه المسألة حول ًاالدولیة للصلیب األحمر قرار

  
:ل الوصلة االلكترونیة التالیة یمكن اإلطالع على تقریر ھذا االجتماع من خال5

http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/p0915 
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  لألسلحة الصغیرةالمراقب غیراالنتشار.3
 

 التطوراتأبرز
انعقد المؤتمر االستعراضي األول حول برنامج عمل األمم المتحدة لمنع االتجار غیر المشروع

مروروبعد.2006تموز/ یولیو7حزیران إلى/ یونیو26منباألسلحة الصغیرة واألسلحة الخفیفة
 تقییم التقدم للدولتسنى فیھا كان تلك الفرصة األولى التي اعتماد برنامج العمل،ت علىخمس سنوا

 .المحرز والموافقة على الخطوات المستقبلیة
 

 وثیقةحولومن المؤسف أن المؤتمر االستعراضي لم یتمكن من التوصل وال حتى على اتفاق
 األخیرة من االجتماع، بقیت عدة نقاط من مسودة وبالرغم من التقدم المحرز في األیام الثالثة.ختامیة

وفي حین أن السبب الرئیسي.تموز/عالقة عند اختتام المؤتمر في السابع من یولیوالوثیقة الختامیة
الوفود حول عدد من المسائل الرئیسیة فقد شكل لھذا اإلخفاق یكمن في اختالف وجھات النظر بین

لم یتم االتفاق على أي خطوات جدیدة فقد جددتالرغم من انھوب.أیضًاضیق الوقت عنصرًا ھامًا
.األساسيكافة البلدان المشاركة في المؤتمر االستعراضي التزامھا بالتطبیق الكامل لبرنامج العمل

برنامج العمل على أن یعقد االجتماع تنفیذ حالوستلتقي الدول المعنیة مرة كل عامین لمراجعة
 .2008المقبل عام

 
 2004فقد تمت الموافقة عام. جھود متعددة ذات صلةعلى الصعید الدوليتبذلإلضافة إلى ذلك،با

 تحدید أماكن وجودعلى صك دولي آخر یشكل جزءًا من برنامج العمل ویھدف إلى تمكین الدول من
أنشطةوقد اختتم فریق من الخبراء تناول.بشكل أفضل وتعقبھا  غیر الشرعیةاألسلحة الصغیرة

 وقدم عددًا من2006حزیران/أعمالھ في شھر یونیوالسمسرة غیر المشروعة باألسلحة الصغیرة
التوصیات حول الخطوات الوطنیة والدولیة الممكن اتخاذھا لمكافحة أنشطة السمسرة غیر المشروعة

 سألة لمتابعة م2007آب/في شھر أغسطس نظمت كندا لقاًء دولیًادكذلك فق.باألسلحة الصغیرة
 . بالذاتمراقبة نقل األسلحة الصغیرة

 
بتأیید من الجمعیة العامة لألمم المتحدة، ، الھامة األخرى بدء المشاوراتالتشریعیةومن المبادرات

وسیقوم فریق من.یتوقع أن تشمل كافة األسلحة التقلیدیةحول معاھدة دولیة خاصة بتجارة األسلحة
 . تحقیق ھذه المعاھدة وتحدید مداھا ومعالمھاإمكانیةاسة بدر2008 خالل عامالخبراء الحكومیین

 
 2007 و2005عمل الحركة بین

والخسائر بالنظر إلى حجم المشكلة على المستوى العالمي،تمنت اللجنة الدولیة للصلیب األحمر
فيالبشریة الفادحة الناجمة عنھا، أن یفضي المؤتمر االستعراضي إلى خطة شاملة لتعجیل العمل

أن یؤید المؤتمروتشمل النتائج المقترحة.ألسلحة الصغیرةل المراقب غیراالنتشارمجال الوقایة من
 دوليإطار حول صنع القرار الخاص بنقل األسلحة والحاجة إلىاالستعراضي مبادئ مشتركة

للذخائر وخفضاالنتشار غیر المراقب تسمح بمعالجةوإجراءات لضبط نشاطات السمسرةقانوني
 .الطلب على األسلحة الصغیرة

 
یة عبر تقدیم التحضیرھوشاركت اللجنة الدولیة بشكل فعال في المؤتمر االستعراضي وفي أعمال

وأملت اللجنة الدولیة على وجھ الخصوص التماس تقدم نحو صیاغة.موقف الحركة وتوصیاتھا
رتكابقع أن تستخدم المعاییر مشتركة لضبط نقل األسلحة تتضمن شرطًا بعدم نقل أسلحة یتو

أن یتم التصدیقواقترحت اللجنة الدولیة في ھذا الخصوص .ت كبرى للقانون الدولي اإلنسانيانتھاكا
الدولي  الثامن والعشرونعلى االلتزام الذي اتخذه المؤتمرفي الوثیقة الختامیة للمؤتمر االستعراضي

جدول( معیارًا رئیسیًا في نقل األسلحةللصلیب األحمر والھالل األحمر بجعل القانون اإلنساني
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 جھودھاالدول على مضاعفةت اللجنة الدولیةكما حّض).3.2أعمال العمل اإلنساني، الھدف النھائي
ل وجودھا ارتكاب السمسرة غیر الشرعیة في األسلحة في المناطق التي یسّھمكافحةالھادفة إلى

 .مراقب الذخائر بشكل غیرانتشارالحد منانتھاكات للقانون الدولي اإلنساني و
 

واستفادت عدة جمعیات وطنیة من الفترة التي سبقت المؤتمر االستعراضي لرفع التوعیة في مسألة
وعقدت.األسلحة الصغیرة والتعریف بموقف الحركة لدى الحكومات ووسائل اإلعالم والرأي العام

لصلیب األحمر النرویجي والصلیب األحمر بالتعاون مع ا2006آذار/اللجنة الدولیة في شھر مارس
األسلحةعلى مستوى الجمعیات الوطنیة في مدینة جنیف تناولت موضع انتشارالكندي ورشة عمل

 جمعیة وطنیة سبل الوقایة من العنف المرتبط19وناقش ممثلون عن.الصغیرة والعنف الناجم عنھ
والترویج ألھدافالخاصة بانتشار األسلحة ونقلھاباألسلحة الصغیرة والدفع قدمًا بالسیاسات الوطنیة

 .على الصعید الوطنيالحركة من المؤتمر االستعراضي
 

       التحدیات المستقبلیة
 االستعراضي لبرنامج عمل األمم المتحدة الخاص2006 مؤتمر عامضاعت الفرصة التي أتاحھا

. لألسلحة الصغیرةالمراقبن االنتشار غیرللحد م تعزیز الجھود الدولیةفيباألسلحة الصغیرة
إلى،إضافیة في التوصل إلى اتفاق حول خطوات اإلخفاقیؤولالأوعلى الرغم من ذلك، یتعین

.وضع حد للمعاناة اإلنسانیة التي یسببھا عنف األسلحة الصغیرة لصرف النظر عن الضرورة الملحة
تطبیق االلتزامات المتخذة سابقًا في ھذا)1 (:ایدمتز محط اھتمامةتشكل النقاط التالیویتعین أن

)3(تعزیز مراقبة األسلحة والذخائر، األخرى الھادفة إلىالتشریعیةجھودالدعم)2(المجال،
تم منعدیدة توھناك مسرات.حد من العنف الناجم عن األسلحةلتطویر إجراءات عملیة تھدف إلى ا

.مكونات الحركة المساھمة فیھامتابعة ھذه األھداف ویتسنى لخاللھا

 إطاریبقى الكثیر مما یتعین فعلھ لتنفیذ االلتزامات التي اتخذتھا الدول في برنامج العمل وضمن
كما.تعلیم وتعقب األسلحة الصغیرة والمسمرة غیر المشروعة باألسلحةمتابعتھ حول مسائل تتضمن

 أن أبرز نقاط التقدم التي أحرزتإذئق األھمیةأمر فا  مواصلة الجھود اإلقلیمیة ودون اإلقلیمیةإن
شاملة وملزمة قانونًا حول مراقبةحتى اآلن كانت على ھذین المستویین من خالل إبرام عدة اتفاقات

یتم التوقیع على ھذه االتفاقات اإلقلیمیةأن تكون األولویة ضمان أالویتعین.األسلحة الصغیرة
حث الدول على ضمان وعلى الحركة.ل على تطبیقھا بشكل تام بل أن ُیعم فحسبوالتصدیق علیھا

 . القائمةالوفاء بااللتزامات اإلقلیمیة والدولیة
 

 تنظم نقل األسلحة على الصعید دولیةلمعاھدةأعربت اللجنة الدولیة للصلیب األحمر عن دعمھا
 التي یمكن أناشتراطًا بحظر نقل األسلحةالدولي وشددت على ضرورة أن یتضمن أي صك جدید

 وعلى مكونات الحركة تشجیع حكوماتھا على.تستخدم الرتكاب انتھاكات للقانون الدولي اإلنساني
رتكز علىت بنقل األسلحةة خاصاییروعلى ضمان أن یكون من أھم عناصرھا معدعم معاھدة كھذه

یتناول دلیًال عملیًا2007حزیران/وأصدرت اللجنة الدولیة في شھر یونیو.القانون الدولي اإلنساني
ویمكن للجنة 6.كیفیة تطبیق معیار القانون الدولي اإلنساني على القرارت الخاصة بنقل األسلحة

الدولیة والجمعیات الوطنیة استخدام ھذا الدلیل للترویج لتبني ھذا المعیار وتطبیقھ على المستویات
 .الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة

 
االھتمام للخطوات العملیة التي من شأنھا تعزیز حمایة المدنیینلمزید مناوأخیرًا، یتعین إعارة
.المراقبیرغ المدمرة الناجمة عن سوء استعمال األسلحة الصغیرة وانتشارھاوالتخفیف من اآلثار

 األشخاص والجماعات المھددین بعنف األسلحة ومساعدةتعرضمن سھولةالتخفیفویتضمن ذلك

  
یمكن اإلطالع على الدلیل عبر الوصلة.2007حزیران/، یونیوتطبیق معیار القانون الدولي اإلنساني:القرارت الخاصة بنقل األسلحة 6

 http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/section_ihl_arms_availability:االلكترونیة التالیة
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منتظمة حول القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسانتوفیر تدریباتمن وقعوا ضحیتھا و
ظروف معینةأسباب العنف المسلح فيوقایة من العنف تعالجلحملة السالح ووضع استراتیجیات

ومن الممكن أن تساعد).سیشكل ھذه الموضوع نقطة تركیز ھامة خالل المؤتمر الدولي الثالثین(
في عدد خالل مساھمتھا في ھذه الجھود، على ضمان تحقیق انخفاض ملموسمكونات الحركة، من

 .العنف باألسلحة الصغیرة مة عنبات والمعاناة الممكن تجنبھا والناجالوفیات واإلصا
 
               البیولوجیة واألسلحةالتقنیة.4
     

 أبرز التطورات
، الذي أیده"التقنیة البیولوجیة واألسلحة واإلنسانیة"شأندعا نداء اللجنة الدولیة للصلیب األحمر ب

االكتشافات الجدیدةإلى وضع سبل مراقبة فعلیة تضمن أن یتم استخدام،2003مجلس المندوبین عام
النداءمنھدفكان الو. ولیس ألغراض عدائیةاإلنسانیة لمصلحةالتقنیة البیولوجیةوفي علوم الحیاة

في ضمان اإلبقاء على الحظر المفروض علىلق بمسؤولیة كافة المجموعاترفع الوعي فیما یتع
 . والنشر المتعمد لألمراض قائمًا أمام ھذه التحدیات الجدیدةالتسمیم

 
جاء التقدم في علوم الحیاة والتقنیة البیولوجیة لیبرر القلق الذي،2002ومنذ أن أطلق ھذا النداء عام

أجمع عدد متزاید من الحكومات وغیرھا من المعنیین على أن السبیل وفي الفترة نفسھا،.عّبر عنھ
الوحید للحد الفعال من خطر التسمیم والنشر المتعمد لألمراض ھو توفیر معالجة متعددة

 .التخصصات
 

 التأكیدإعادة في2006عامونجح المؤتمر االستعراضي حول اتفاقیة األسلحة البیولوجیة الذي انعقد
صیاغة إجراءات وقائیة إلىبتطلعھكما قرر المؤتمر،.ات الدول بأھداف المعاھدةعلى التزام

متماسكة، عقد سلسلة من اجتماعات متعددة التخصصات للخبراء قبل المؤتمر االستعراضي المقبل
وتشمل المسائل التي ستتم دراستھا في ھذا المؤتمر تطبیق االتفاقیة.2011المزمع عقده عام

واعتماد مدونة لقواعد السلوك والتعاون ینھادفة إلى تحسین السالمة واألمن البیولوجیوالخطوات ال
.والمساعدة الدولیین

  2007 و2005عمل الحركة بین
واصلت اللجنة الدولیة للصلیب األحمر العمل على رفع التوعیة في الخطر الذي تشكلھ إمكانیة

ونفذت اللجنة الدولیة جزءًا رئیسیًا من استراتیجیتھا.ةاستخدام التقدم في علوم الحیاة ألھداف عدائی
وقطاع الصناعة مركزة علىالترویجیة ألھداف النداء عبر تواصلھا مع األوساط العلمیة والصحیة

وقد شاركت اللجنة الدولیة منذ.فعلیة "شبكة وقائیة" ببناءاإلسھامفيالمسؤولیة الملقاة على عاتقھا
ة وعبرت خاللھا عنعلمیة بارز  وأكادیمیات من اللقاءات ضمت جمعیات في العشرات2005عام

 .حاتھادواعي قلقھا ومقتر
 

على اتخاذ عدد منوقطاع الصناعةوقد حّضت اللجنة الدولیة األوساط العلمیة والحكومات
 :اإلجراءات من بینھا

مان خضوعھاالتدقیق في جمیع األبحاث التي من الممكن أن تكون لھا آثار خطرة وض ▪
   من األقران؛لمراجعة صارمة ومستقلة ودقیقة

  تجنب التسمیم والنشر المتعمد لألمراض؛ قواعد سلوك مھنیة وصناعیة تھدف إلىتبني ▪
فعال لبرامج البحث والمنشآت والعناصر البیولوجیة التي من الممكن إساءةیمتنظضمان ▪

  ؛الدقیقةول على التقنیاتاستخدامھا ومراقبة األشخاص الذین یمكنھم الحص
 .اكافحتھلمنع انتشار األمراض المعدیة ومالمعززةدعم البرامج الوطنیة والدولیة ▪
 .إدراج دواعي القلق التي أثارھا النداء في مضامین التعلیم الطبي والعلمي ▪



 2007مجلس المندوبین
CD07/8.1

13

 
 یدركون أنخاصة وأن معظم أفرادھا لم یكونواوقد رحبت األوساط العلمیة بشكل عام بھذه الرسائل

من العدیدوأظھر.قد یستخدم ألغراض عدائیة أو أن ھناك ثمة قوانین تنظم ھذا المجالعملھم
كان لھا وقع ھام على"الشبكة الوقائیة"أن الرسائل التي أطلقھا النداء وخاصة مفھومالمؤشرات

 .الحوار القانوني والدبلوماسي المتعلق باألسلحة البیولوجیة
 

 تحت عنوان2004التي طورتھا عام"قواعد الممارسات"لجنة الدولیة الترویج لـھذا وواصلت ال
".الوقایة من إمكانیة سوء استخدام علوم الحیاة، من األخالقیات والقانون إلى أفضل الممارسات"

وحددت ھذه الوثیقة عددًا من المبادئ الرئیسیة وعناصر العمل التي تھدف إلى تشجیع األوساط
وأعدت.في قواعد أفضل الممارساتذات صلةوقوانینإدخال أخالقیات علوم الحیاة علىالمعنیة ب

 نموذجي یرمي إلىقانون مسودة VERTICبالتعاون مع منظمة مراقبة األسلحةاللجنة الدولیة
 والمؤتمرات االستعراضیة بواجباتھا وفقًا التفاقیة األسلحة البیولوجیةاالضطالعمساعدة الدول على

   .تي عقبتھاال
 

وأقامت مجموعة من الجمعیات الوطنیة حوارًا مع السلطات المحلیة تناول دواعي القلق التي أثارھا
والجمعیات الوطنیة  المعنیة ھي.بالتعریف بالحركةالنداء وأدرجت المسألة في نشاطاتھا الخاصة

مرك واإلكوادور وفرنسا وألمانیاجمعیات كل من بلغاریا وكندا وكرواتیا وجمھوریة التشیكیة والدان
 . والنرویج وبولندا وقطر والسوید وأوكرانیا والمملكة المتحدةومالیزیاوأیسلندا

 
 الفرص المستقبلیة المتاحة والتحدیات

تنفیذ جزء أساسي من مھمتھا الھادفة إلى تجنبإطارب األحمر ضمنییمكن للجنة الدولیة للصل
بالعملیات الحیاتیة الكامنةقطالتالعب أن تساعد على ضمان أال یتمنسانالمعاناة واحترام كرامة اإل

في مجال علوم الحیاة والتقنیة البیویولوجیةفالمشھد.ألغراض عدائیةفي جوھر الوجود اإلنساني
 في ھذهاإلنجازاتاإلمكانیات لمرتكبي الجرائم المحتملین الستخداممولدًا المزید من سریعًایتغیر
 .االت للتسمیم والنشر المتعمد لألمراضالمج

 
بكل مغزاھا أمام اإلنجازات"ة واألسلحة واإلنسانیةیالتقنیة البیولوج" رسائل مبادرةتحتفظوبھذا

 المسائل لمعالجةوتوفر المبادرة إطارًا.في مجال علوم الحیاة والتقنیة البیولوجیةالعلمیة الجدیدة
 وبالرغم من اإلمكانیات الھائلة التي،معقدة كالتقنیات النانویة التيالمتعلقة بالتقنیات الجدیدة وال

وعلى مكونات الحركة مواصلة الحوار مع الحكومات . قلق في المستقبلمحط تكونقد،توفرھا
آثار علىواألوساط العلمیة والصناعة حول التطورات العلمیة والتقنیة التي یمكن أن یكون لھا

لضمان عدم استخدام مثل ھذه اإلنجازات ألغراضمقاربة وقائیة وتعاونیةتطویر األسلحة وتشجیع
 .عدائیة

 
 
 

 المراجعة القانونیة لألسلحة الجدیدة.5
 

 أبرز التطورات
 ت كانإذا اإلضافي التفاقیات جنیف الدول األطراف بتحدید ما من البروتوكول األول36 یلزم البند
 أوتقتنیھاتجري علیھا األبحاث أو تطورھا أو دة التيووسائل وأسالیب الحرب الجدی األسلحة
كذلك، فمن مصلحة.أو كافتھابموجب القانون الدولي اإلنساني في بعض الظروفمحرمةتعتمدھا

كافة الدول، إن كانت أطرافًا في البروتوكول اإلضافي األول أم لم تكن، تقییم قانونیة األسلحة
 .أن تقود القوات المسلحة عملیاتھا العدائیة وفقًا لاللتزامات الدولیةویسھم التقییم في ضمان.الجدیدة
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 ومن. إجراءات رسمیة لمراجعة األسلحة الجدیدةھادا اعتم أعلنتوھناك عدد قلیل من الدول التي

 المراجعاتخاصًا بھذه اللجنة الدولیة دلیًالإصدار،2005أبرز التطورات في ھذا المجال منذ عام
 .متصلةوالمناقشات وتبادل الخبرات ال)ًالأسفأنظر(
 

  2007و 2005عمل الحركة بین
دلیل المراجعة القانونیة ألسلحة الحرب الجدیدة" 2006عامأصدرت اللجنة الدولیة للصلیب األحمر

ومساندة الدول التي تعتمد ھذه بھدف تشجیع تطویر آلیات لمراجعة األسلحة7 "ووسائلھا وأسالیبھا
الكندياألحمرمل نظمھا الصلیبعھذا الدلیل في ورشةوقد تم أوًال عرض مسودة من.اتجراءاإل

وقد جمع ھذا اللقاء خبراء. في أوتاوا2005شباط/الحكومة الكندیة في شھر فبرایر معبالتعاون
واستنادًا إلى المالحظات التي أعطیت في ورشة العمل وبالتشاور .حكومیین من سبع دول مختلفة

بصیغتھمن الخبراء الحكومیین أو التابعیین للجمعیات الوطنیة، نشرت اللجنة الدولیة النصع عددم
 وجمع.2006حزیران/ دراسیة عقدت في سویسرا في شھر یونیوالنھائیة وقدمتھ خالل حلقة خبراء

 االجتماع كما شارك في. حكومة من أوروبا وأمریكا الشمالیة21 خبیرًا من40ھذا اللقاء ما یقارب
في واجبفي رفع الوعي وتكمن أھداف الدلیل.ألمانیا وھولنداالوطنیتین في نجمعیتیالخبراء من

التحقق من مشروعیة األسلحة الجدیدة وتبادل التجارب الخاصة بإجراءات المراجعة الموجودة
 .لم تعتمدھا بعدوتشجیع وضع آلیات مشابھة في الدول التي

 
 لمتاحة والتحدیات المستقبلیة االفرص

 لعرض الدلیل ورفع الوعيإضافیة إقلیمیةستنظم اللجنة الدولیة للصلیب األحمر ورش عمل
ومن المقرر أن تنظم. مراجعة بعدإجراءات في البلدان التي لم تعتمد36بااللتزام الذي یفرضھ البند

سیویة ودول أمریكیاوذلك للدول اآل في كل من الصین والبیرو2008ورش عمل كھذه خالل عام
  .الالتینیة

 
 الذي اعتمده المؤتمر الدولي الثامن والعشرون، تتسماإلنسانيوكما لحظ جدول أعمال العمل

في ضوء التطور السریع لتقنیات األسلحة وبھدف"المراجعة القانونیة لألسلحة الجدیدة بأھمیة كبرى
"تلین من المعاناة المفرطة واألسلحة المحظورةحمایة المدنیین من آثار األسلحة العشوائیة والمقا

وقد تبنى عدد ضئیل من الدول آلیات مراجعة لألسلحة الجدیدة وتقوم عدة).5.2الھدف النھائي(
ستتیح الخبرة التي اكتسبتھا بعض الدول في ھذا المجال للدولھذا و.بلدان أخرى باإلعداد لذلك

لكن عدد البلدان.إجراءات إداریة وقانونیة بسرعة وفعالیةالراغبة باعتماد إجراءات المراجعة وضع
ال یزال ضئیًال جدًا ویتعین على اللجنة الدولیة والجمعیات الوطنیة تشجیع الدول على وضع آلیات

بالتحقق من أن األسلحة الجدیدة ووسائل الحرب وأسالیبھا تخضع ألحكاموطنیة أو إجراءات تسمح
 كما یتعین تشجیع البلدان على تبادل المعلومات حول اإلجراءات التي.القانون الدولي اإلنساني

     .اتبعتھا في مجال المراجعة

  
: التالیةة یمكن اإلطالع على الدلیل من خالل الصلة االلكترونی7

http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/section_ihl_new_weapons 
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 مسودة قرار

    
 القانون الدولي اإلنساني والذخائر العنقودیة

 
  مجلس المندوبین،إن
 

اصالخالثاني)2005تشرین الثاني/ نوفمبر18-16سول،(مجلس المندوبینقرار بریذّكإذ
باألسلحة والقانون الدولي اإلنساني ویرحب بتقریر المتابعة الصادر عن اللجنة الدولیة للصلیب

 األحمر،
 

عامل أساسي في حمایة المدنیین من على أن المراقبة المالئمة الستخدام وانتشار األسلحةیشددوإذ
 اآلثار العشوائیة والمقاتلین من المعاناة المفرطة،

 
 قرخالل النزاعات وبعد انتھائھا، ویالثمن البشري للذخائر العشوائیة إزاء العمیققھ عن قلیعربوإذ

  والتنمیة فیما بعد النزاع،عماراإلإعادةعملیةالعقبات التي تضعھا تلك األسلحة أمامب
 

یینوتداعیاتھا على السكان المدن اآلثار العشوائیة للذخائر العنقودیة عن قلقھ البالغ إزاءیعربوإذ
ھ من مالیین الذخائر العنقودیة غیر الدقیقة وغیر الموثوقة الموجودة فيتخوفواإلنسانيوالعمل

  مخزونات الدول في كافة أنحاء العالم،
 

التحدیات اإلنسانیة والعسكریة:" بتقریر اللجنة الدولیة حول اجتماع الخبراء الذي تناولیرحبوإذ
 ،2007نیسان/في أبریل"مونتره"الذي انعقد في مدینة"قودیةوالتقنیة والقانونیة للذخائر العن

 
 معاھدةإبرام 2007شباط/ الدول خالل مؤتمر دولي عقد في أوسلو في شھر فبرایربتعھد یرحبوإذ

 تحظر استخدام الذخائر العنقودیة التي تتسبب بأضرار مفرطة2008دولیة على مشارف نھایة عام
مبذولة لمعالجة ھذه المسألة في سیاق االتفاقیة الخاصة بأسلحة تقلیدیةللمدنیین ویرحب بالجھود ال

 معینة،
 

بتنامي عدد الدول التي قررت تشریع وقف اختیاري الستخدام الذخائر العنقودیة غیریرحبوإذ
 التخلص من ھذا النوع من األسلحة،والدقیقة وغیر الموثوقة

 
ھادفة إلى التخفیف من معاناة ضحایا الذخائر العنقودیةالحالیة ال المؤتمر كافة األنشطةیشجع 1

 الذخائر الصغیرة وغیرھا من مخلفات الحرب القابلة لالنفجار التي تلوث البلدان التينزعو
    تعاني من الحروب،

 
 مكونات الحركة على الترویج لتبني بروتوكول االتفاقیة الخاصة بأسلحة تقلیدیة معینةیحّض 2

 ، وتنفیذه الكامللفات الحرب القابلة لالنفجارالمتعلق بمخ
 
 كافة مكونات الحركة على تعزیز اتخاذ إجراءات محلیة تھدف إلى معالجة دواعيیحث 3

ونقلالقلق اإلنساني الناجمة عن استخدام الذخائر العنقودیة بما في ذلك وضع حد الستخدام
نزع المساعدات للضحایا وتعزیز جھودالذخائر العنقودیة غیر الدقیقة غیر الموثوقة وتوفیر

 العنقودیة غیر الدقیقة غیر الموثوقة الموجودة في مخزونات الذخائروالتخلص من األلغام
     البلدان،
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الداعمة إلعالن أوسلو على متابعة جھودھا إلبرام معاھدة دولیة في عام الحكوماتیحّض 4

لتي تتسبب بأضرار مفرطةذخائر العنقودیة اتحظر استخدام وإنتاج وتخزین ونقل ال 2008
  للمدنیین،

 
ینعقد االجتماع السنوي للدول األطراف في االتفاقیة الخاصة بأسلحة تقلیدیة معینة في جنیف( 5

في حال تم اتخاذ قرار بشأن الذخائر العنقودیة، تضاف.2007تشرین الثاني/ نوفمبر13 إلى7من
  )اجتماع مجلي المندوبینفقرة ھنا ویتم توزیعھا خالل

 
 كافة مكونات الحركة على رفع التوعیة في األثمان اإلنسانیة واالجتماعیةیحّض 5

واإلسھام في بناء دعم وطني لمعاھدةالناجمة عن استخدام الذخائر العنقودیة واالقتصادیة الباھظة
   دقیقة وغیر الموثوقة،قودیة غیر الجدیدة فعالة للقانون الدولي اإلنساني تحظر الذخائر العن

 
رفع تقریر حول التقدم المحرز في تحقیق ھذه من اللجنة الدولیة للصلیب األحمریطلب 6

  .2009األھداف أما مجلس المندوبین الذي سینعقد عام
 


