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  2007ین بمجلس المندول  8تقریر بشأن تنفیذ القرار 

  

لخص التقریرم

العواقب الخطیرة  " قلقھ العمیق إزاء عن8 في قراره رقم 2007ب مجلس المندوبین أعر
. "للذخائر العنقودیة على السكان المدنیین والعمل اإلنساني خالل النزاعات وبعد انتھائھا

وعلى ضوء ھذه العواقب، ألزم مجلس المندوبین حركة الصلیب األحمر والھالل األحمر 
القابلة  األخرىا المرتبطة بالذخائر العنقودیة ومخلفات الحرب الدولیة بمعالجة القضای

 ھذه تعمالتصدي للشواغل التي یفرزھا استعزیز اإلجراءات الوطنیة للبلالنفجار، و
، ویسلط الضوء على 2007وھذا التقریر یلخص أھم التطورات واألنشطة منذ عام .األسلحة

.فرص في ھذا المجالما یوفره من 

، 2007شباط /التي أطلقتھا النرویج في فبرایر" عملیة أوسلو"انتھت ، 2008یار أ/ مایو30في 
المعاھدة الدولیة الجدیدة ھذه  وتحظر.العنقودیةالذخائرالمتعقلة بالتفاقیةاوتم اعتماد 

أن تقوم البلدان التي طالب بت، والعنقودیةالذخائرونقلوتخزینوإنتاج وتطویرعمالاست
تلزم المعاھدة البلدان بإزالة الذخیرة الصغیرة القابلة كما . بتدمیر مخزونھاتمتلك ھذه األسلحة

وتشمل أحكاًما جدیدة ، لزم بلداًنا أخرى بمساعدتھا على ذلك، وُتراضیھالالنفجار من أ
. ودینامیة لمساعدة الضحایا األفراد، وأسرھم، والجماعات المتضررة

حمر والكثیر من جمعیات الصلیب األحمر  واللجنة الدولیة للصلیب األ2007ومنذ عام 
 اي تخلفھتالشواغل اإلنسانیة الخطیرة الوالھالل األحمر تعمل على رفع مستوى الوعي ب

 ودعم الذخائر العنقودیة، وتشجع حكوماتھا على مراجعة سیاساتھا بشأن الذخائر العنقودیة،
المجتمعات ركة في صفوف عملت الح.الموثوقةوغیرالدقیقةغیرالعنقودیةحظر الذخائر

المتضررة بغیة التخفیف من آثار ھذه األسلحة، وقدمت مساعداتھا إلى األشخاص المحلیة 
 ، بدعم من االتحاد الدولي،استمرت اللجنة الدولیة للصلیب األحمر و.الذین وقعوا ضحیة لھا

مھا خدمات دعبالقابلة لالنفجار  األخرىفي مساعدة ضحایا الذخائر العنقودیة، والذخائر 
، والعملیات الجراحیة، وإعادة )التي غالبا ما تدیرھا الجمعیات الوطنیة( األولیة سعافاتاإل

. التأھیل البدني، واإلجراءات الكفیلة بتعزیز االندماج االجتماعي

 في عملھا بشأن معینةتقلیدیةبأسلحةالمتعلقةاالتفاقیةكما استمرت الدول األطراف في 
 2007تشرین الثاني /قرَّر االجتماع السنوي للدول األطراف في نوفمبر و.یةالذخائر العنقود
 بمناقشة 2008االتفاقیة في عام فياألطرافللدولالتابعالحكومیینالخبراءأن یقوم فریق

ولألسف، أنھت الدول ". للتأثیر اإلنساني للذخائر العنقودیةفوريمقترح للتصدي ال"
 من دون 2008ة التقلیدیة أعمالھا بشأن الذخائر العنقودیة لعام األطراف في اتفاقیة األسلح

 2008كل اجتماع الدول األطراف في اتفاقیة األسلحة التقلیدیة لعام وقد أْو.التوصل إلى اتفاق
 وحتى  یبدو، بید أنھ2009الفریق مھمة االستمرار في العمل بشأن الذخائر العنقودیة لعام إلى 
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كما .قائمة تظلجوھریة بشأن مجموعة واسعة من القضایا األساسیة االختالفات الن أاآلن 
 ما إذا كان مشروع البروتوكول الراھن قادًرا على التصدي تصدًیا حولبدأت الشكوك تحوم 

. فعاًال لمسألة الشواغل اإلنسانیة التي تفرزھا الذخائر العنقودیة

س التفاقیة األسلحة التقلیدیة ، انصبت الدول األطراف في البروتوكول الخام2008في عام 
 على دراسة النھج القمینة بمساعدة الدول في جھودھا مخلفات الحرب القابلة لالنفجاربشأن 

 صیاغة نموذج خاص بالبلدان المتضررة تعلى سبیل المثال، تمو. على تنفیذ البروتوكول
 لالنفجار، التي تسعى إلى الحصول على مساعدة في مجال إزالة مخلفات الحرب القابلة

صیاغة التقاریر الوطنیة بشأن تنفیذ البروتوكول الخامس، وتقاسم المعلومات إلى كیفیة و
وقد اعتمد اجتماع الدول .بشأن الذخائر المتفجرة، ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار

مة لمساعدة ضحایا  أیضا خطة عمل ملِز2008األطراف في البروتوكول الخامس لعام 
وعالوة على ھذه األدوات اإلداریة، فإن األمل معقود على  .القابلة لالنفجارمخلفات الحرب 

صدي بشكل أن تنتھز الدول األطراف االجتماعات السنویة بشأن البروتوكول الخامس للت
مخلفات الحرب القابلة لالنفجار التي یعاني منھا حالیا بعض خاص للمشاكل المرتبطة ب

، أجرت اللجنة الدولیة للصلیب األحمر والصلیب 2009ن حزیرا/في یونیو.الدول المتضررة
من األلغام  متضررة لخبراء ینتمون إلى بلدان من أرجاء العالم اجتماًعااألحمر النرویجي 

ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار، وذلك بغیة مناقشة السبل الكفیلة بتحسین ظروف عیش 
. مخلفات الحرب القابلة لالنفجار في بلدانھمضحایا األلغام األرضیة، والذخائر العنقودیة، و

. وقد خرج ھذا االجتماع بتصور عن الطریقة المثلى لترجمة ھذه االلتزامات إلى ممارسات
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المقدمـة

العواقب الخطیرة للذخائر العنقودیة على " عن 8 في قراره رقم 2007أعرب مجلس المندوبین 
 الضوء على قرارال سلطو. "النزاعات وبعد انتھائھاالسكان المدنیین والعمل اإلنساني خالل 

تلك التحدیات التي تواجھ الحركة وعن تلك الفرص التي تتوافر لھا عند تعزیز جدول أعمالھا 
.2009 إلى 2007اإلنساني في ھذا المجال خالل الفترة من 

 من أجل 2007في عام ج التي أطلقتھا النروی" ملیة أوسلوع"وتشمل ھذه التحدیات والفرص 
ما شملت اجتماعات للدول األطراف في ك. معاھدة دولیة تحظر الذخائر العنقودیةوضع 

اتفاقیة األسلحة التقلیدیة ھدفھا االستمرار في بذل الجھود من أجل تطویر قواعد ملزمة قانونًیا 
 العمل القائم بغیة تخفیف معاناة ضحایا الذخائر قرارشجع الو. بشأن الذخائر العنقودیة

القابلة لالنفجار في البلدان  األخرىلعنقودیة، وإزالة الذخیرة الصغیرة، ومخلفات الحرب ا
وعالوة على ذلك، حثت جمیع مكونات الحركة على تعزیز االنضمام إلى .المتضررة

البروتوكول الخامس التفاقیة األسلحة التقلیدیة بشأن مخلفات الحرب القابلة لالنفجار وتنفیذه 
 مستوى الوعي بالخسائر البشریة المرتفعة التي تفرزھا الذخائر العنقودیة، بالكامل، ورفع

وغیرالدقیقةغیرالعنقودیةوشحذ الدعم الوطني للخروج بمعاھدة جدیدة فعالة تحظر الذخائر
. الموثوقة

 تنفیًذا مكونات الحركة األخرىویلخص ھذا التقریر عمل اللجنة الدولیة للصلیب األحمر و
ویسلط الضوء أیضا على أھم التطورات، وھي تطورات قانونیة أساًسا، منذ . تزاماتلھذه االل

 تشمل فرًعا خاًصا بالذخائر العنقودیة، وآخر 8 مرتبطة بقضایا انصب علیھا القرار 2007عام 
  . یشمل أیضا الذخائر العنقودیة القابلة لالنفجار عن مخلفات الحرب القابلة لالنفجار

ودیةالذخائر العنق -1

التطورات األساسیة

اتفاقیة بشأن الذخائر العنقودیة

 ا لغیاب رٍد الذخائر العنقودیة، ونظًرتخدمسبالنظر إلى ما كابده المدنیون عقوًدا في كل مرة ُت
في " عملیة أوسلو"لة في منتدیات أخرى، أطلقت النرویج أمناسب بشأن ھذه المس

ة تحظر الذخائر العنقودیة التي تسبب معاناة  الخروج بمعاھدة دولیبھدف 2007شباط /فبرایر
باعتماد ھذه تلتزم وظلت العملیة مفتوحة على جمیع الدول التي . غیر مقبولة بین المدنیین

 وبعد مؤتمرات المتابعة في لیما، وفیینا، وویلنتون، واجتماعات إقلیمیة في .المعاھدة فوًرا
م التفاوض بشأن اتفاقیة الذخائر العنقودیة في أفریقیا، وآسیا، وأوروبا، وأمریكا الالتینیة، ت

وقد شاركت في المؤتمر أكثر . 2008أیار / مایو30مؤتمر دبلوماسي في دبلن، واعتمدت في 
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 وخمس جمعیات وطنیة  واالتحاد الدولي، دولة، واللجنة الدولیة للصلیب األحمر،100من 
. ثیر من المنظمات غیر الحكومیة، والكاعتمدھا االتحاد الدولي، إضافة إلى األمم المتحدة

إن اعتماد اتفاقیة الذخائر العنقودیة اعتراف بأن الذخائر العنقودیة تفرز عواقب رھیبة، وغیر 
أنواع الذخائر العنقودیة جمیعتحظر المعاھدة استعمال. مقبولة، بالنسبة للسكان المدنیین

سنة الماضیة، وإنتاجھا، التي تسببت في سقوط عدد كبیر من الضحایا طوال الخمسین 
ثماني (ونقلھا، وتخزینھا، ووضعت مواعید محددة للدول األطراف لتدمیر مخزونھا 

ونتیجة للجھود النشطة التي بذلتھا ).عشر سنوات(، وإزالتھا من المناطق المتضررة )سنوات
ئرالذخامكافحةأجلمناللجنة الدولیة للصلیب األحمر، والكثیر من الدول، واالئتالف

تأجیل االلتزام بصلب الحظر الخاص بالعنقودیة، فإن المعاھدة ال تسمح للدول األطراف 
 خدامباالستعمال، الذي تقدم الكثیر من الدول بطلبھ، ألن من شأن ذلك أن یسمح باستمرار است

التطبیق "تتصدى مادة معینة لقضیة  في حین عنقودیة خالل الفترات االنتقالیةالذخائر ال
".المشتركالعسكري

وعالوة على ذلك، تشمل اتفاقیة الذخائر العنقودیة أحكاًما جدیدة ودینامیة لمساعدة الضحایا 
إن الدول األطراف التي بھا ضحایا الذخائر . األفراد، وأسرھم، والجماعات المتضررة

لى العنقودیة ملزمة بتوفیر الرعایة الطبیة لھم، وبإعادة تأھیلھم، ودعمھم نفسًیا، والعمل ع
ویتعین على الدول األطراف تطویر الخطط . إدماجھم اجتماعًیا واقتصادًیا دون تمییز

والسیاسات الضروریة وتنفیذھا توفیًرا لمساعدة من ھذا القبیل، وتتخذ الخطوات القمینة بشحذ 
یشمل أیضا األفراد، " الضحایا"فھذه األحكام، واالتفاق بأن مصطلح . الموارد الضروریة

شائرھم، أدت إلى تضمین المعاھدة أوسع االلتزامات نطاًقا من حیث مساعدة وأسرھم، وع
. الضحایا مقارنة بأي معاھدة أخرى للقانون الدولي اإلنساني حتى اآلن

وتعطي السمات الصلبة اللتزامات االتفاقیة في مجالي إزالة الذخائر العنقودیة، ومساعدة 
ومن الواضح أن االتفاقیة .أن التعاون الدوليالضحایا، أھمیة خاصة ألحكام االتفاقیة بش

لزم االتفاقیة الدول كما ُت.تحتاج إلى مساعدات دولیة وموارد أخرى لكي تحقق أھدافھا
األطراف التي تستطیع المساعدة توفیر مساعداتھا التقنیة، والمادیة، والمالیة إلزالة الذخائر 

یمكن لھذه المساعدات أن تأتي عبر و. العنقودیة، وتدمیر مخزونھا، ومساعدة الضحایا
منظومة األمم المتحدة، أو مكونات الحركة، أو المنظمات الدولیة، أو اإلقلیمیة، أو الوطنیة، 

.أو المنظمات غیر الحكومیة، أو مباشرة من الدول ذاتھا

، وتت الموتستطیع اتفاقیة الذخائر العنقودیة اإلطالع بدور أساس في الحد من حاال
كما تضع حًدا لما قد تسببھ من . ومختلف المعاناة التي تفرزھا الذخائر العنقودیةواإلصابة،

 عشرات المالیین من الذخائر العنقودیة خدامفي المستقبل، وذلك بضمان عدم استأذى 
وبتوسع نطاق االنضمام إلى االتفاقیة . الصغیرة المخزونة أبًدا، وتدمیرھا على المقابل

فوائد مباشرة للجماعات المتضررة من ھذه األسلحة من خالل بذل وتنفیذھا، فإنھا ستوفر 
المزید من الجھود إلزالة المناطق الملوثة بالذخائر الصغیرة القابلة لالنفجار، وُتمكِّن بالتالي 

كما .من إنقاذ األرواح، واستغالل األراضي مرة ثانیة ألغراض زراعیة وأغراض أخرى
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ة، بفضل االتفاقیة، من المزید من الرعایة الطبیة، وإعادة سیستفید ضحایا الذخائر العنقودی
  . التأھیل البدني، واإلدماج االجتماعي واالقتصادي، ومساعدات أخرى

معینةتقلیدیةبأسلحةالمتعلقةاالتفاقیة

قرَّر حیث  التقلیدیة عملھا بشأن الذخائر العنقودیةاألسلحةاتفاقیةتستمر الدول األطراف في 
 2007تشرین الثاني /السنوي للدول األطراف في اتفاقیة األسلحة التقلیدیة في نوفمبراالجتماع 

 بمناقشة 2008االتفاقیة في عام فياألطرافللدولالتابعالحكومیینالخبراءأن یقوم فریق
".مقترح للتصدي العاجل للتأثیر اإلنساني للذخائر العنقودیة"

 على صیاغة تعریف للذخیرة 2008ت عام وقد انصب مجمل عمل الفریق في اجتماعا
 العنقودیة، وتحدید القواعد الموجودة في القانون الدولي اإلنساني ذات الصلة بھذه األسلحة

تمیزت االجتماعات بمشاركة دول لھا مخزون ھائل من الذخائر العنقودیة، وبالعروض حیث 
 وتطویر ذخائر عنقودیة جدیدة التي ُقدمت بشأن قیمتھا العسكریة، وكیف یتم اختیار أھدافھا،

وانصبت االجتماعات على دراسة مقترحات لحظر الذخائر .استشعاریةتفجیرصماماتذات
وقد  . أو وضع قیود علیھا، والحلول التقنیة الممكنة للنھوض بمستوى موثوقیتھا،العنقودیة

 المثلى للتصدي ما یتعلق بالطریقة كشفت المناقشات أن ثمة انقساًما عمیًقا بین الدول في
.للمشاكل التي تفرزھا ھذه األسلحة

 بشأن الذخائر ا عملھتي اتفاقیة األسلحة التقلیدیة أنھ فطرافولسوء الحظ، فإن الدول األ
ة  من دون التوصل إلى اتفاق بشأن محتوى بروتوكول جدید التفاقی2008العنقودیة لعام 

 الذخائر العنقودیة، أو االتفاق بشأن ما إذا كان المطلوب ھو خداماألسلحة التقلیدیة یحد من است
اتفاقیة  في طرافومع ذلك، فإن الدول األ. ملزمةاعتماد بروتوكول عوض وثیقة غیر 

 العزم على االستمرار في طرق مختلف السبل لتحقیق تقدم في ھذا ةاألسلحة التقلیدیة عاقد
. الصدد

 فریق الخبراء الحكومیین 2008یة األسلحة التقلیدیة لعام كلف اجتماع الدول األطراف في اتفاق
. 2009بمھمة االستمرار في العمل بشأن الذخائر العنقودیة في عام 

وبرغم توزیع رئیس الفریق مشروع بروتوكول جدید، إال أنھ یبدو أن الخالفات التزال قائمة 
والشروط التقنیة بشأن مجموعة من القضایا الجوھریة من قبیل تعریف المصطلحات، 

الخاصة بتلك الذخائر العنقودیة المسموح بھا، والفترات االنتقالیة، ومدى السماح بنقل أو عدم 
نقل جزء من الذخائر العنقودیة أو جمیعھا، والمواعید المحددة لتدمیر بعض أنواع الذخائر 

  .العنقودیة المخزونة حالیا

ظمات، بما فیھا اللجنة الدولیة للصلیب  وعالوة على ذلك، أعرب الكثیر من الدول والمن
األحمر، عن تحفظاتھ بشأن قدرة مشروع البروتوكول التصدي للمشاكل التي تفرزھا الذخائر 

 ،فثمة بعض القلق بأن النھج الذي تتخذه اتفاقیة األسلحة التقلیدیة من شأنھ أن یسمح. العنقودیة
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التي ما فتئت تفرز مشاكل إنسانیة  الذخائر العنقودیة خدام باستمرار است،لسنوات أخرى
. معینة

 2009-2007نشاط الحركة في الفترة 

االتفاقیة المتعقلة بالذخائر العنقودیة

قام عدد من الجمعیات الوطنیة، بدعم من اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، برفع مستوى 
ت بلدانھ على حظر الوعي بالشواغل اإلنسانیة التي تفرزھا الذخائر العنقودیة، وشجع حكوما

واطلع الصلیب . 8الموثوقة، كما یرد ذلك في القرار وغیرالدقیقةغیرالعنقودیةالذخائر
. األحمر النرویجي بدور بارز داخل الحركة

وبغیة التخفیف من الضرر الذي تلحقھ ھذه الذخائر، فإن الحركة عملت على تعزیز بعض 
 المتضررة للتخفیف من آثار ھذه األسلحة، حلیةمجتمعات المقواعد الجدیدة، وعملت مع الال

وقد شاركت اللجنة الدولیة للصلیب األحمر بنشاط في جمیع . وعملت على مساعدة ضحایاھا
المناقشات المتعددة األطراف التي جرت بشأن الذخائر العنقودیة، واطلعت بدور ھام في 

 المفاوضات بشأن القضایا رىمما سمح لھا بالتأثیر تأثیًرا بالًغا في مج، مفاوضات دبلن
 .رئیسیةال

طلعت اللجنة الدولیة للصلیب األحمر والجمعیات الوطنیة بمجموعة من األنشطة ضوا
للتخفیف من آثار التلوث بالسالح على المدنیین، بما في ذلك الذخائر العنقودیة القابلة 

علىالحصولسھیلھا جمع بیانات الحوادث، والتوعیة بالمخاطر، وتشمل عمُل و.لالنفجار
   .الغذاء، والمیاه، والوقود في المناطق الملوثة

 اإلسعافاتاستمرت اللجنة الدولیة في مساعدة ضحایا الذخائر العنقودیة بدعمھا خدمات و
، والعملیات )، بدعم من االتحاد الدوليتوفرھا الجمعیات الوطنیة في الغالب(األولیة 

. الھادفة إلى تعزیز االندماج االجتماعي واالقتصاديالجراحیة، وإعادة التأھیل، واألنشطة 
كما عمد االتحاد الدولي إلى استغالل كل الفرص المتاحة لتسلیط الضوء على اآلثار السلبیة 

وعالوة على ذلك، سعى . التي تخلفھا الذخائر العنقودیة على التنمیة في البلدان المتضررة
تدعم األشخاص المعاقین، ا في برامج أخرى االتحاد إلى دمج الشواغل المرتبطة بالضحای
دخلت حیز  التي حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةوخاصة من خالل الرجوع إلى أحكام اتفاقیة 

، وتتضمن مجموعة واسعة من األحكام تتصل بوضع ضحایا 2008أیار /التنفیذ في مایو
.قابلة لالنفجارالذخائر العنقودیة، ومخلفات الحرب ال

م الخسائر البشریة التي تفرزھا الذخائر العنقودیة، قامت اللجنة الدولیة وبھدف تعزیز فھ
للصلیب األحمر بتوزیع مواد إعالمیة، بما فیھا كتیبات، وصحائف الوقائع، وقرص فیدیو 

.  الو، أشد البلدان تضرًرا من ھذه األسلحة لجمھوریةونظمت للصحافة العالمیة زیارة. رقمي
لحة التقلیدیة، سارعت اللجنة الدولیة للصلیب األحمر بتحدیث وعقب اعتماد اتفاقیة األس

موادھا اإلعالمیة، وأنتجت كتیًبا یحوي النص الكامل لالتفاقیة، وصحیفة حقائق تلخص أحكام 
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للدول التي تتبع نظام القانون  ا نموذجًیااتفاقیة األسلحة التقلیدیة، ومحفظة للتصدیقات، وقانوًن
یل عملیة التصدیق على االتفاقیة وتنفیذھا على المستوى لمساعدة على تسھالوضعي ل

وقد ُوزعت نسخ من ھذه المواد على العموم، وعلى الجمعیات الوطنیة، باللغة . الوطني
وعالوة على ذلك، قامت .سبانیةیة، والصینیة، والروسیة، واإلاإلنكلیزیة، والفرنسیة، والعرب

اإلنترنت بشأن اتفاقیة األسلحة التقلیدیة لفائدة اللجنة الدولیة بتنظیم نشرات إعالمیة عبر 
 في عشرات تشارك كما .الصحافة، والجمعیات الوطنیة، وأصدرت شریط فیدیو إخباري

عمل، لتعزیز وتوضیح اتفاقیة األسلحة التقلیدیة ال ورشاتالندوات اإلقلیمیة والوطنیة، و
. كبارلمسؤولین حكومیین 

معینةدیةتقلیبأسلحةالمتعلقةاالتفاقیة

وتستمر اللجنة الدولیة في المشاركة في اجتماعات الدول األعضاء في اتفاقیة األسلحة 
التقلیدیة لمناقشة االقتراحات المقدمة للتصدي الفوري للشواغل اإلنسانیة التي تفرزھا الذخائر 

وطرحت اللجنة الدولیة في أكثر من مناسبة آراءھا بشأن محتویات مختلف . العنقودیة
وأكدت بشكل خاص أنھ یتعین على أي بروتوكول في إطار اتفاقیة . قتراحات وتبعاتھااال

األسلحة التقلیدیة التصدي تصدًیا مناسًبا للمشاكل التي تفرزھا الذخائر العنقودیة، وتكمیل 
. أحكام اتفاقیة األسلحة التقلیدیة المعتمدة مؤخًرا

الفرص المستقبلیة المتاحة والتحدیات

 المتعقلة بالذخائر العنقودیةاالتفاقیة

وقد تم التخطیط لعقد عدد من . تستمر الجھود الدولیة لتعزیز االتفاقیة على قدم وساق
.  لتعزیز اتفاقیة الذخائر العنقودیة، وتسھیل فھم مقتضیاتھا2010االجتماعات خالل عام 

ة األسلحة التقلیدیة قد ویكمن الھدف األول لمسألة الذخائر العنقودیة في التأكد من أن اتفاقی
بالحصول على التصدیقات ملزًما دخلت حیز النفاذ، وأنھا أصبحت قانوًنا دولًیا إنسانًیا 

في حین یكمن الھدف الثاني في العمل من أجل تحقیق ، الثالثین الضروریة في أقرب اآلجال
. عالمیة االتفاقیة وتنفیذھا بالكامل

یة تمثل تقدًما بالًغا، إال أن تنفیذ قواعدھا الجدیدة یتطلب وفي حین أن اتفاقیة األسلحة التقلید
یتعین على بعثات اللجنة الدولیة عبر العالم و. المزید من الوقت، والطاقات، والموارد

ا والجمعیات الوطنیة بذل قصارى جھودھا لكي تصبح وعود اتفاقیة األسلحة التقلیدیة واقًع
. على األرض في أقرب اآلجال الممكنة

ال تتوقف عن "وضع حد شامل ألسلحة سوى خطوة واحدة لاتفاقیة األسلحة التقلیدیة یست ل
عددھا أكبر بكثیر ویتعرض المدنیون في بلدان  .حتى عندما تنتھي النزاعات المسلحة" القتل

وتنشط . القابلة لالنفجارالحرب لمخاطر األلغام ضد األفراد، ومجموعة من مخلفات 
لجنة الدولیة للصلیب األحمر والكثیر من المنظمات األخرى في البلدان الجمعیات الوطنیة وال

 بمخاطرھا، ومساعدة  دورات للتوعیةر من المناطق الملوثة، وتوفیرالمتضررة إلزالة الذخائ



2009 المن�����������دوبین مجلس
CD/09/8.1

8

باالنضمام إلى اتفاقیة األسلحة التقلیدیة، (الضحایا، وتعزیز القانون الدولي اإلنساني 
ة األسلحة التقلیدیة بشأن مخلفات الحرب القابلة لالنفجار، والبروتوكول الخامس التفاقی

غیر أن ھذه الجھود تظل متواضعة مقارنة .وتنفیذھالألفرادالمضادةاأللغامحظر واتفاقیة
مة حاجة لزیادة مطردة في االلتزام السیاسي، والموارد فث.  االحتیاجات تناميعلى استمرار

متنامي عبر العالم لمخلفات الحرب القابلة لالنفجار، المتوافرة للتصدي بفعالیة للعبء ال
. الذخائر العنقودیة واأللغام األرضیةخدامستالواإلرث الدموي 

االتفاقیة المتعلقة بأسلحة تقلیدیة معینة

 قواعد ومعاییر فعالة لتلك الدول غیر المستعدة بعد  وضعتفاقیة األسلحة التقلیدیةُیمِكن ال
ومع ذلك، فإن المفاوضات الراھنة في إطار اتفاقیة األسلحة .ضمام إلیھاللتوقیع علیھا أو االن

التقلیدیة تحتاج إلى متابعة عن كثب ضماًنا للخروج بقواعد جدیدة تحمي المدنیین على المدى 
  .كمل القواعد الواردة في اتفاقیة األسلحة التقلیدیةالقریب، وُت

  

  اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 الرجوع إلى اللجنة اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةى الدول األطراف في تعین علیو
 في ما یتعلق باإلجراءات التي  التي أنشئت حدیًثاالمعنیة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

سبل وسیوفر االتحاد الدولي المشورة للجمعیات الوطنیة بشأن . اتخذتھا الدول تنفیًذا لالتفاقیة
والبرامج المرتبطة بھا في التقاریر الحكومیة طبًقا لھذه م الضحایا إدماج احتیاجات دع

.المعاھدة

 القابلة لالنفجارمخلفات الحرب - 2

رئیسیة التطورات ال

، ابتدعت الدول األطراف في البروتوكول الخامس بشأن مخلفات الحرب القابلة 2008في عام 
فعلى سبیل المثال، تم . ى تنفیذ ھذا الصكلالنفجار طرًقا لمساعدة الدول في جھودھا الھادفة إل

صیاغة نموذج خاص بالبلدان المتضررة التي تسعى إلى الحصول على مساعدة في مجال 
إزالة مخلفات الحرب القابلة لالنفجار، وتقدیم التقاریر الوطنیة بشأن تنفیذ البروتوكول 

وقد .ب القابلة لالنفجارالخامس، وتقاسم المعلومات بشأن الذخائر المتفجرة، ومخلفات الحر
 أیضا خطة عمل ملزمة 2008اعتمد اجتماع الدول األطراف في البروتوكول الخامس لعام 

وعالوة على ھذه األدوات اإلداریة، فإن .لمساعدة ضحایا مخلفات الحرب القابلة لالنفجار
 الخامس األمل معقود على أن تنتھز الدول األطراف االجتماعات السنویة بشأن البروتوكول

للتصدي بشكل خاص للمشاكل الراھنة التي تفرزھا مخلفات الحرب القابلة لالنفجار والتي 
  . 2010وسیتم النظر أكثر في ھذه القضایا في عام .یعاني منھا حالیا بعض الدول المتضررة
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 2009-2007نشاط الحركة في الفترة 

مخلفات الحرب القابلة لالنفجار في اجتمع خبراء من بلدان حول العالم متضررة من األلغام و
 لمناقشة سبل تحسین ظروف عیش 2009حزیران / یونیو25 إلى 23أسلو خالل الفترة من 

ضحایا األلغام األرضیة، والذخائر العنقودیة، ومخلفات أخرى من الحرب قابلة لالنفجار في 
لیب األحمر ونظمت اللجنة الدولیة للصلیب األحمر االجتماع واستضافھ الص. بلدانھم

، وإعادة التأھیل طبیةیعملون في مجال توفیر الرعایة المھنیون ھ شارك فیي، والنرویج
ن عن و مسؤول،ن عن المنظمات الدولیةوالبدني، ودعم الضحایا اجتماعًیا واقتصادًیا، وممثل

.حوادث سببتھا ھذه األسلحةوأفراد نجوا من وضع المعاییر في ھذه المیادین، 

، بتصور عن الطریقة المثلى لترجمة ھذه االلتزامات إلى ممارساتأوسلو اع وقد خرج اجتم
توصیات عملیة للدول بلألفراد، والمضادةاأللغامحظر إلى الدول األطراف في اتفاقیةوبنداٍء

الناجین من ھذه األسلحة، وأسرھم، تحسین حیاة بھدف ضمان ذات الصلة والمنظمات 
واتفق المشاركون على أن تحسین ظروف عیش الناجین .لةوعشائرھم، خالل السنوات المقب

من حوادث األسلحة، والمعاقین اآلخرین سیقتضي من الدول إعطاء أولویات أكبر إلى 
ینبغي تضمین التزامات الدول كما . عموًمااألشخاص ذوي اإلعاقة مساعدة ضحایا األسلحة و

وارد الكافیة للنھوض بمستوى ترتب عنھا توفیر المیفي خططھا التنمویة الوطنیة إذ س
.  الخدمات الصحیة واالجتماعیة، وضمان توزیع عادل لفرص التعلیم والعمل

الفرص المستقبلیة المتاحة والتحدیات

 وما بعد، فإن األمل یظل معقوًدا أن الدول ستستعمل االجتماعات السنویة 2010وبالنسبة لعام 
نة التي تعترض البلدان الملوثة بالذخائر بشأن البروتوكول الخامس لحل المشاكل الراھ

العنقودیة القابلة لالنفجار، وصیاغة طرق أخرى لجعل البروتوكول الخامس صكا فعاًال 
وستستمر .یتصدى فوًرا للشواغل اإلنسانیة التي تفرزھا الذخائر العنقودیة القابلة لالنفجار

ر الدعم یالدول في ھذا الصدد، وتوفاللجنة الدولیة للصلیب األحمر في بذل جھودھا لمساعدة 
. الحكومات من أجل ضمان تنفیذ فعال للبروتوكولوالجمعیات الوطنیة القائم بین تعاون لل

ویظل المدنیون في الوقت الراھن في أغلب المناطق عبر العالم عرضة لمخاطر األلغام 
القابلة الحرب فات األرضیة المضادة لألفراد، والذخائر العنقودیة، ومجموعة أخرى من مخل

وستستمر الجمعیات الوطنیة، واللجنة الدولیة للصلیب األحمر، واالتحاد الدولي .لالنفجار
بالمخاطر وتخفیف وطأتھا، ومساعدة الضحایا، لتوعیة ا في البلدان المتضررة بتوفیر اعملھ

دیة، وتعزیز القانون الدولي اإلنساني، وخاصة االنضمام إلى اتفاقیة األسلحة التقلی
ثم إن .والبروتوكول الخامس بشأن مخلفات الحرب، واتفاقیة حظر األلغام المضادة لألفراد

استمرار نشاط الحركة، والزیادة المنتظمة في االلتزام السیاسي باالتفاقیة، وصرف المزید 
من الموارد، أمور ضروریة للحد من المعاناة التي تفرزھا الذخائر العنقودیة، واأللغام 

. یة، والذخائر األخرىاألرض


