
قائمة مراجعة
التدابير المحلية

لتنفيذ االتفاقية بشأن 
الذخائر العنقودية

االمتثال ألحكامها.  وكفالة  تنفيذها  لتعزيز  متنوعة  وآليات  تدابير  العنقودية  الذخائر  بشأن  االتفاقية  تتضمن 
وقد يستلزم بعض أحكامها اعتماد الدول األطراف تشريعات محلية ولوائح إدارية. وقد يشمل ذلك اعتماد 
الدول  لكفالة احترام أحكام االتفاقية داخل أراضي  تشريعات جنائية، بما في ذلك فرض عقوبات جزائية، 
األطراف واحترامها من قبل األشخاص الخاضعين لواليتها أو سيطرتها. وقد يتطلب األمر إصدار تعليمات 

إدارية للقوات المسلحة وإدراج تغييرات في العقيدة العسكرية والسياسات العسكرية والتدريب العسكري.

تنفيذ  لكفالة  الالزم  اإلداري  التنظيمي/  القانوني/  اإلطار  بشأن  للدول  إرشادات  هذه  المراجعة  قائمة  تتيح 
االتفاقية، وكذلك الممارسات السليمة.

ويقدم القانون النموذجي الصادر عن اللجنة الدولية للصليب األحمر )اللجنة الدولية( دلياًل أساسيًا لصياغة 
األحكام التشريعية. وتضم قائمة المراجعة العديد من اإلحاالت إليه.

المادة 9 التنفيذ
السلوك المحظور    

إقليم مشمول بواليتكم أو 	  القانوني مواطنيكم أو األشخاص اآلخرين الموجودين في  هل يمنع إطاركم 
خاضع لسيطرتكم من القيام بأي من األنشطة اآلتية المرتبطة بالذخائر العنقودية؟

استعمالها	 
استحداثها أو إنتاجها	 
حيازتها	 
امتالكها أو االحتفاظ بها أو تخزينها	 
نقلها	 
مساعدة أو تشجيع أو حث أي شخص بأي صورة من الصور على المشاركة في أي من	 

         األنشطة المذكورة أعاله.1
)القانون النموذجي، القسم 3(

المخالفات والعقوبات   
هل ينص إطاركم القانوني على ما يلي؟	 

يمثل ما يلي مخالفة )جنائية/ إدارية( فيما يتعلق بالذخائر العنقودية:	 
استعمالها   
استحداثها   

1   يمكن إدراج االستثمار في تطوير وإنتاج الذخائر العنقودية باعتباره سلوًكا محظوًرا.
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إنتاجها   
حيازتها   
تخزينها   
االحتفاظ بها   
نقلها   

)القانون النموذجي، القسم 4(

تمثل مساعدة أو تشجيع أو حث أي شخص بأي صورة من الصور على المشاركة في أي	 
      من األنشطة المذكورة أعاله مخالفة فرعية.2

)القانون النموذجي، القسم 3 )3((

قانون  )مثل  قائمة  تشريعات  تعديل  أو  هنا(  النموذجي  )القانون  جديد  تشريع  بذلك عن طريق  القيام  يمكن 
التنفيذ الوطني  النارية؛ يمكن االطالع على أمثلة في قاعدة بيانات  العقوبات أو التشريع المتعلق باألسلحة 

للجنة الدولية(.

االنطباق خارج الحدود   
   هل يمتد انطباق إطاركم القانوني، فيما يتعلق بالسلوك المحظور، إلى خارج أراضي دولتكم؟	  

)القانون النموذجي، القسم 5(

التعريفات   
   هل يشتمل إطاركم القانوني على التعريفات المنصوص عليها في المادة 2 من االتفاقية، أم أن 	  

      التعريفات يشار إليها في المخالفات ذات الصلة؟
)القانون النموذجي، القسم 2(

االستثناءات   
  هل يسمح إطاركم القانوني باالحتفاظ بعدد معين من الذخائر العنقودية والقنيبالت المتفجرة والذخائر 	  

الصغيرة المتفجرة أو حيازتها ألغـراض اسـتحداث تقنيـات الكـشف عن الذخائر العنقودية والقنيبالت 
المتفجرة والذخائر الصغيرة المتفجرة أو إزالتها أو تدميرها، أو تدريب األفراد على هذه التقنيات، أو 
ألغراض وضع تدابير مضادة للذخائر العنقودية، وهل يقدم إطاركم القانوني استثناًء يتعلق بالمخالفة 

الجنائية/ اإلدارية للتعامل مع هذه المواد؟

  هل يكفل إطاركم القانوني حصول األشخاص المعينين بالتعامل مع الذخائر العنقودية على التصاريح 	  
الواجبة؟

  هل تقوم دولتكم بعمليات مشتركة مع دول ليست أطرافًا في االتفاقية، أو تشارك في أشكال أخرى من 	  
التعاون العسكري معها؟ إذا كان األمر كذلك، هل ينص إطاركم القانوني على ذلك صراحة، على سبيل 

المثال عن طريق إدراج قسم يتناول المادة 21 من االتفاقية؟
)القانون النموذجي، القسم 6(

مساعدة الضحايا   
  هل ينص إطاركم القانوني/ التنظيمي/ اإلداري على تقديم الرعاية الطبية وإعادة التأهيل البدني والدعم 	  

النفسي لضحايا الذخائر العنقودية، وعلى إدماجهم االجتماعي واالقتصادي؟
قد يتخذ هذا صوًرا مختلفة، مثل:	    

تقييم احتياجات الضحايا.   
وضع خطة وميزانية وطنيتين، بما في ذلك األطر الزمنية لألنشطة المقترحة أو األنشطة    

              قيد النظر.
كفالة عدم التمييز ضدهم.   
تعيين جهة تنسيق داخل الحكومة لتنسيق المسائل المتعلقة بتقديم الرعاية الطبية وإعادة    

              التأهيل البدني والدعم النفسي للضحايا والمساعدة على إدماجهم االجتماعي واالقتصادي،     
              مع تخصيص ميزانية لهذه األنشطة.

)القانون النموذجي، القسم 10(

2    وقد يشمل ذلك مخالفة االستثمار في تطوير وإنتاج الذخائر العنقودية، إذا كان هذا االستثمار محظوًرا بموجب 
التشريع الوطني.

https://www.icrc.org/ar/document/2008-convention-cluster-munitions-model-law
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf
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التخزين وتدمير المخزونات  	
هل يتطلب إطاركم القانوني/ التنظيمي/ اإلداري تدمير جميع الذخائر العنقودية المخزنة بخالف الذخائر 	 

التي تحتفظ بها دولتكم أو التي تنُقل إليها لألغراض المسموح بها؟ وهل ينص ذلك اإلطار على أن تسعى 
دولتكم إلى تمديد الموعد النهائي المحدد إلتمام تدمير مخزوناتها عند الضرورة؟

)القانون النموذجي، القسم 8(

إزالة مخلفات الذخائر العنقودية وتدميرها والتوعية بمخاطرها  	
هل يحدد إطاركم القانوني/ التنظيمي/ اإلداري كيف ستكفل دولتكم إزالة وتدمير جميع مخلفات الذخائر 	 

العنقودية في المناطق الملوثة بهذه األسلحة المشمولة بواليتها أو الخاضعة لسيطرتها، وكيف ستسعى 
إلى تمديد الموعد النهائي المحدد إلتمام إزالتها وتدميرها عند الضرورة؟

بالذخائر 	  الملوثة  المناطق  على  عالمات  وضع  على  اإلداري  التنظيمي/  القانوني/  إطاركم  ينص  هل 
العنقودية ورصدها واتخاذ تدابير لحماية المدنيين إلى حين إزالتها؟

هل يكفل إطاركم القانوني/ التنظيمي/ اإلداري التوعية بشأن المخاطر إلعالم المدنيين بالمخاطر التي 	 
تشكلها مخلفات الذخائر العنقودية؟
)القانون النموذجي، القسمان 7 و9(

تدابير أخرى لتيسير التنفيذ
المادة 	 التقرير  9

هل يكلف إطاركم القانوني/ التنظيمي/ اإلداري هيئةً وطنية بمهمة جمع المعلومات وإعداد هذا التقرير؟	 
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المهمة
اللجنة الدولية للصليب األحمر منظمة غير متحيزة ومحايدة ومستقلة، تؤدي مهمة إنسانية بحتة تتمثل في 
حماية أرواح وكرامة ضحايا النزاعات المسلحة وغيرها من حاالت العنف األخرى وتقديم المساعدة لهم. 
وتبذل أيًضا اللجنة الدولية كل الجهود الممكنة لتفادي المعاناة بنشر أحكام القانون اإلنساني والمبادئ اإلنسانية 
العالمية وتعزيزها. أنشئت اللجنة الدولية للصليب األحمر عام 1863 وقد تمخّضت عنها اتفاقيات جنيف 
والحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر. وهي توجه وتنسق األنشطة الدولية التي تنفذها الحركة في 

حاالت النزاعات المسلحة وغيرها من حاالت العنف. 
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