
 الخدمات االستشارية 
         القانون الدولي اإلنسانيفي مجال 

___________________   

 

 

 بشأن أسلحة تقليدية معيّنة 1980اتفاقية األمم المتحدة لعام 

تُطبّق اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معيّنة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر قاعدتين 
( حظر استعمال األسلحة 1عرفيتين عامتين للقانون الدولي اإلنساني على أسلحة معيّنة، وهاتان القاعدتان هما )

ي تسبب معاناة ال مبرر لها أو إصابات مفرطة. وهذه االتفاقية هي ( وحظر استعمال األسلحة الت2العشوائية األثر، و)
ة تتضمن قواعد مفّصلاالتفاقية  رغم أنسلحة. وفئات معّينة من األبروتوكوالت تحكم استعمال خمسة إطار تكّمله 

تعمال تناع عن استثير مخاوف من الناحية اإلنسانية، فإنها ال تقلل من شأن التزام الدول باالمالستعمال أسلحة معينة 
 أسلحة ال تشملها االتفاقية ولكنها مع ذلك تنتهك القواعد العرفية للقانون الدولي اإلنساني.    

 

 االتفاقية 

حماية إلى التفاقية تسعى ا
 المدنيين من آثار األسلحة
المستخدمة في النزاعات 

حماية المقاتلين إلى و المسلحة،
التي قد معاناة المفرطة من ال

على نحو يتجاوز ما هو تلحق بهم 
ضروري لتحقيق هدف عسكري 

 مشروع.
 
المهمة  ميزاتتُعتبر إحدى الو
 توسيعأن باإلمكان  التفاقيةل

 ةأسلح رلتطو   ستجابةلال نطاقها
 التي تطرأ تغيراتلل أو جديدة

 تبرمأُ  عندماعلى سير القتال. و
كانت  1980 عام فياالتفاقية 
 بروتوكوالت ثالثة تتضمن

 .)البروتوكول األول إلى الثالث(
واعتمدت الدول األطراف الحقاً 
بروتوكولين جديدين أولهما في 

)البروتوكول الرابع  1995عام 
المتعلق بأسلحة الليزر المسببة 

 2003للعمى( والثاني عام 
)وهو البروتوكول الخامس 
المتعلق بالمتفجرات من مخلفات 

 الحرب(.  
 

وتنطبق االتفاقية وثالثة من 
بروتوكوالتها على النزاعات 

المسلّحة الدولية. أما البروتوكول 
الثاني المتعلق باأللغام واألشراك 
الخداعية والنبائط األخرى، 
 3وحسب صيغته المعدّلة في 

خالل  1996 عام مايو/أيار
مؤتمر االستعراض األول للدول 
األطراف، فإنه ينطبق أيضاً على 
 النزاعات المسلّحة غير الدولية.

 
ية قع نطاق تطبيق االتفاوتوس  

ً بحيث أصبح ينطبق على  أيضا
جميع أنواع النزاعات المسلحة. 
وعندما اعتمدت االتفاقية في عام 

كانت تنطبق هي وثالثة  1980
من بروتوكوالتها 

( على 3-1)البروتوكوالت 
النزاعات المسلحة الدولية 
فحسب. بيد أن البروتوكول 
الثاني المتعلق باأللغام واألشراك 

ألخرى، الخداعية والنبائط ا
وحسب صيغته المعدّلة في عام 

خالل مؤتمر  1996
االستعراض األول للدول 
األطراف، أصبح ينطبق أيضاً 
على النزاعات المسلحة غير 

 الدولية. 
د المؤتمر وبالمثل فقد مدّ 

االستعراضي الثاني المنعقد في 
نطاق تطبيق  2001عام 

البروتوكوالت النافذة المتبقية 
لحة غير ليشمل النزاعات المس

. وتنطبق قواعد االتفاقية الدولية
في الوقت الراهن على جميع 

   حاالت النزاع المسلح. 
 
 قواعدال معظم أن رغمو

المنصوص عليها في االتفاقية 
 النزاعات أثناء السلوك تحكم

ً  تطلبفإنها ت المسلحة،  أيضا
 ً  األعمال انتهاء بعدتحركا
كل  يقضي، حيث الفعلية العدائية
 تهبصيغ الثاني توكوللبرومن ا

 الخامس والبروتوكول المعدلة
 بأن تتخذعلى وجه الخصوص 

 في محددة تدابير النزاع أطراف
 من للحد اعنزال بعد ما سياق

 األلغام طرحهات التيمخاطر ال
 من وغيرها الخداعية واألشراك
من  المنفجرة غير الذخائر

 مخلفات الحرب المتروكة.  
 

الشظايا التي  .البروتوكول األول
 ال يمكن الكشف عنها

البروتوكول األول يحظر 
استعمال أي سالح يكون أثره 

هو إحداث جراح في رئيسي ال
جسم اإلنسان بشظايا ال يمكن 

 الكشف عنها باألشعة السينية.



ف استخدام مثل هذه األسلحة  يعر 
اآلن بأنه جريمة حرب بموجب 
النظام األساسي للمحكمة الجنائية 

( )ب( 2) 8المادتان الدولية. 
 (17( )ه( )2) 8( و 28)

البروتوكول الثاني ـ األلغام 
واألشراك الخداعية 

 والنبائط األخرى
البروتوكول الثاني  حظري

 1996بصيغته المعدّلة في عام 
قيّد استعمال األلغام األرضية أو ي

)سواء كانت مضادة لألفراد أو 
لمركبات( واألشراك الخداعية ل

وبعض النبائط المتفجرة 
ها كما يلي: )في ويعّرف، األخرى
  (2المادة 

 هو لغم اللغم المضاد لألفراد :
ً بحيث يفجره  مصّمم أساسا
وجود أو قرب أو مس 

، فيعجز أو يصيب أو شخص
ً أو أ م )وتحك كثريقتل شخصا

 المضادة األلغاماستعمال 
 1997 عام اتفاقية لألفراد
 المضادة األلغام حظر بشأن

على  تحظر التيو لألفراد،
 استخدام األطراف فيها لدولا

 هذه ونقل وتخزين وإنتاج
 (؛األسلحة

 أي هو : الشرك الخداعي
نبيطة أو مادة مصّممة أو 
مبنية أو مكيّفة بهدف 

ق تنطلالقتل أو اإلصابة، 
على غير توقع حين 
يحرك شخص ما شيئاً 
 عديم الضرر في ظاهره
أو يدنو منه أو يأتي فعالً 

)كفتح  مأموناً في ظاهره
 باب مثالً(؛

 ئط األخرى نبااااا ل هي : ا
 أجااااااهاااااازةذخااااااائاااااار و

موضاوعة يدوياً، بما في 
ذلااااك النبااااائط المتفّجرة 
المبتكرة، ومصاااااااممااااة 
بهدف القتل أو اإلصاااابة 

با يدوياً أو  م لتحكوتفّجر 

عن بعد أو تنفجر تلقائياً 
 بعد فترة من الوقت.

 
رغم أن البروتوكول لم يُعّرف و
فإن  المضادة للمركبات أللغاما
التي وضعها لقواعد العامة ا

الستعمال األلغام واألشراك 
الخداعية والنبائط األخرى 

( تنطبق عليها، فضالً 3)المادة 
 تحظر استعمالها.   6عن أن المادة 

 
 قواعد عامة

 :األفعال التالية حظرتُ 

  أي لغم أو شرك استعمال
 أخرى ذخيرةخداعي أو 

ال ة مصّممة إلحداث إصاب
داعي لها أو معاناة ال 
ضرورة لها، أو كان من 
طبيعتها إحداث ذلك )المادة 

 (؛(3) 3

  إذا استعمال هذه األسلحة
كي تنفجر مصّممة كانت 

بفعل وجود جهاز للكشف 
 (؛(5) 3 المادة)

  توجيه هذه األسلحة ضد
مدنيين أو أعيان مدنية 

 (؛(7) 3 المادة)

 هذه األسلحة عمال است
 ؛((8) 3 المادةعشوائياً )

ويتعين على كل طرف من 

أطراف النزاع يستعمل أي لغم أو 

أخرى ما  أجهزةشرك خداعي أو 

 يلي:  

  إزالتها بعد توقف األعمال
 3مادة ال) فعليةالعدائية ال

 (؛10 ، والمادة(2)

  اتخاذ جميع االحتياطات
لحماية المدنيين من  الممكنة

آثار هذه األسلحة )المادة 
 (؛(10)3

  إعطاء إنذار مسبق فعّال
بأي زرع لهذه األسلحة من 
شأنه أن يؤذي السكان 

 (؛(11) 3المادة المدنيين )

  تسجيل المعلومات المتعلقة
هذه األسلحة أماكن وجود ب

 (؛9واالحتفاظ بها )المادة 

  الالزمة تدابيرالاتخاذ 
لحماية قوات وبعثات حفظ 
السالم التابعة لألمم المتحدة 
وبعثات اللجنة الدولية 
للصليب األحمر وغيرها 
من البعثات اإلنسانية من 
آثار هذه األسلحة )المادة 

12.) 
 قواعد محدّدة

 ( األلغام1)

  األلغاميجب أن تكون جميع 
قابلة  المضادة لألفراد

للكشف عنها باستخدام 
األجهزة الشائعة للكشف 
 4عن األلغام )المادة 

 والمرفق التقني(؛

  األلغام يجب أن تكون
 خالف المبثوثة عن بعد

 األلغام المضادة لألفراد
لتدمير لمزّودة بآليات 

لتخميد الذاتي بما يتفق ول
مع األحكام الواردة في 
المرفق التقني، ما لم )المادة 

5:) 
توضع تلك األسلحة داخل  (أ)

حقول ألغام تحميها أسيجة 
ويرصدها أفراد عسكريون 

المدنيين عنها  إلبعادضماناً 
 و، بشكل فعال

 إخالءتُزال قبل   (ب)
 المنطقة؛

 

  األلغام  تفييجب أن
المضادة لألفراد المبثوثة 

الخاصة  حكاماألب عن بعد
 التخميدولتدمير الذاتي با

 (؛(2)6الذاتي )المادة 

  األلغام يجب أن تكون
للمركبات  المضادة

قدر ، المبثوثة عن بعد
، مزودة بآلية فعّالة اإلمكان



للتدمير الذاتي أو إبطال 
أن تكون والمفعول الذاتي 

لها آلية داعمة للتخميد 
 (؛(3)6الذاتي )المادة 

  األلغام  نقلال يُمكن
ة بموجب هذا المحظور

 يجوز نقلالبروتوكول، وال 
أي ألغام إلى أي متلق غير 
الدول ويُْحظر نقل أي ألغام 
مضادة لألفراد إلى دول 
غير ملزمة بهذا 
البروتوكول، ما لم تقبل 

تطبيق بالدولة المتلقية 
 (.8البروتوكول )المادة 

 
األشراك الخداعية والنبائط ( 2)

 األخرى

تُحظر األشراك الخداعية 

 والنبائط األخرى التي )المادة

7:) 

  تتخذ شكل األشياء
المحمولة عديمة الضرر 

 ؛في ظاهرها

  تستعمل داخل منطقة تركز
ال يجري فيها أي وللمدنيين 

 قتال؛

 رن على أي تبط أو تقتتر
شياء بمجموعة من األ نحو

الشارات أو  من بينها
أو اإلشارات العالمات 

ً  الحامية المعترف بها  ؛دوليا
أو المرضى أو الجرحى أو 

أو المعدات  ؛الموتى
 ؛أو لعب األطفال ؛الطبية
 المأكوالت والمشروباتأو 

 أو اآلثار التاريخية.
وينبغي للدول األطراف في إطار 

التزاماتها العامة أن تتخذ جميع 

الخطوات المناسبة، بما في ذلك 

ير تدابأي التدابير التشريعية و

انتهاكات هذا وزجر أخرى، لمنع 

البروتوكول على يد أشخاص 

عون لواليتها أو سيطرتها يخض

أو على أراٍض تخضع لواليتها 

 (.  14أو سيطرتها )المادة 

البروتوكول الثالث ـ األسلحة 
 المحرقة

األسلحة المحرقة هي تلك 

المصّممة في المقام األول 

إلشعال النار في األشياء أو 

لتسبيب حروق لألشخاص بفعل 

مثل النابالم اللهب أو الحرارة، 

 (.1ب )المادة قاذفات اللهو

يُحظر في جميع الظروف و

 . كما يُحظراستعمالها ضد مدنيين

قع يهدف عسكري جعل أي 

هدفاً لهجوم  داخل تجمع للمدنيين

 بأسلحة محرقة تُطلق من الجو. 

حظر جعل الغابات وغيرها يً و

ً من أنواع الكساء النباتي هدف  ا

، إال المحرقة ألسلحةباهجوم ل

حين تستخدم هذه العناصر 

الطبيعية إلخفاء محاربين أو 

أهداف عسكرية أخرى )المادة 

2.) 

البروتوكول الرابع ـ أسلحة 
 الليزر المسببة للعمى

 لليزريحظر استعمال أسلحة ا

المصّممة خصيصاً إلحداث 

العمى الدائم، كما يحظر نقل هذه 

األسلحة إلى أي دولة أو أي كيان 

 (.1آخر )المادة 

ة لممكنتُتّخذ جميع االحتياطات او

 لتجنبزر يعند استخدام نظم الل

حدوث عمى دائم. وتتضمن تلك 

االحتياطات تدريب القوات 

المسلحة وغير ذلك من التدابير 

 (. 2العملية )المادة 

 المصممةاستخدام أسلحة الليزر  

خصيصا إلحداث العمى الدائم 

 يعرف حالياللرؤية غير المعززة 

بوصفه جريمة حرب بموجب 

 ةالجنائيمحكمة األساسي للالنظام 

( 29( )ب( )2) 8الدولية )المادة 

 . ((18( )ه( )2) 8والمادة 

 بشأن البروتوكول الخامس
 المتفجرات من مخلفات الحرب

يقتضي البروتوكول الخامس من 
أطراف النزاع اتخاذ التدابير 
الالزمة للحد من المخاطر التي 
تطرحها المتفجرات من مخلفات 

 الحرب. 

ويُقَصد بالمتفجرات من مخلفات 
الحرب ذخائر استُخدمت فعالً أو 
أطلقت أو أُلقيت وكان ينبغي أن 

ان كتنفجر ولكنها لم تنفجر كما 
المقصود منها )أو كما يُطلق 
عليها الذخائر غير المنفجرة(، 
ومخزونات الذخائر المتفجرة 
المتروكة في ميدان القتال )أو 
. الذخائر المتفجرة المتروكة(

 قذائفوتشمل تلك األسلحة 
 لقنابالو هاونال وقذائف مدفعيةال
 صغيرةال ذخائرالو يدويةال

ق ب. وال ينطمماثلة أخرى وأسلحة
البروتوكول على األسلحة 
الواردة في البروتوكول الثاني 
بصيغته المعدّلة )أي األلغام 
واألشراك الخداعية والنبائط 

 األخرى(.

ويشترط البروتوكول على كل 
ف في نزاع مسلح القيام بما طر

 يلي: 

  وضع عالمات لتحديد
المتفجرات من مخلفات 
الحرب في األراضي التي 
تخضع لسيطرة هذا الطرف 

 (؛(2) 3)المادة 

  تقديم المساعدة التقنية أو
المالية أو المادية بغية تيسير 
عملية إزالة المتفجرات من 
مخلفات الحرب التي تنجم عن 



ها هذا العمليات التي قام ب
الطرف في المناطق غير 
الخاضعة لسيطرته. ويمكن 
تقديم هذه المساعدة مباشرة 
إلى الطرف الذي تقع 
األراضي تحت سيطرته أو 
عن طريق طرف ثالث مقبول 
من الطرفين مثل األمم 
المتحدة أو غيرها من الهيئات 
الدولية أو المنظمات غير 

 (؛(1) 3الحكومية )المادة 

  االحتياطات اتخاذ كافة
الممكنة لحماية المدنيين من 
 آثار المتفجرات من
مخلفات الحرب. وقد 
يتضمن ذلك وضع 
العالمات والسياج ورصد 

المتأثرة  المناطق
بالمتفجرات من مخلفات 
الحرب ووضع تحذيرات 
والتوعية بمخاطر تلك 

  (. 5المخلفات )المادة 

  تسجيل المعلومات المتعلقة
 يبالذخائر المتفجرة الت

استعملتها القوات المسلحة 
 الطرفلدولة لالتابعة 

وحفظ تلك  المعنية
المعلومات، وبعد توقف 
أعمال القتال الفعلية، إتاحة 
هذه المعلومات لألطراف 
األخرى المنخرطة في 
النزاع والمنظمات 
المشاركة في إزالة هذه 
المتفجرات أو في برامج 
توعية السكان المدنيين 

ت بمخاطر تلك المخلفا
 (.  4)المادة 

 االلتزامات إلى إضافةو
 أطراف على المفروضة

 جميع على يجب النزاع،
القادرة على  األطراف الدول
في  المساعدة تقديمذلك، 

 العالمات وضعمجال 
 من المتفجرات وإزالة
 والتوعية الحرب، مخلفات
 وتوفير ،هابمخاطر

 وإعادة لرعايةوا المساعدة
 االجتماعي واإلدماج التأهيل

لضحايا  واالقتصادي
 مخلفات من المتفجرات

  . الحرب

 

هذا  في الواردة االلتزاماتو
 ،مطلقة ليست البروتوكول

 إطاراً مع ذلك  توفرولكنها 
 ً  يلتسهومتفقاً عليه ل واضحا

ة لمشكل السريعة االستجابة
 مخلفات من متفجراتال

 بحسن تنفذ ما إذاو الحرب،
 يفتحقق الكثير  أن يمكن نية

 . المشكلة معالجة

 قواعد أن رغمو
 فقط تنطبق البروتوكول

 تحدث التي تنزاعاال على
ح تُمن النفاذ، حيز هدخول بعد

 نم لبالفع المتضررة الدول
 من المتفجراتعواقب 
 عندما الحرب مخلفات
ً  تصبح لب ط في الحق" طرفا

 الدول من" وتلقيها المساعدة
للتعامل  األخرى األطراف

مع المشكالت التي تثيرها 
 مخلفات من المتفجرات

. وبالمثل، تلتزم الحرب
القادرة على  األطراف الدول
 لللدو المساعدة بتقديم ذلك،

من عواقب  ةالمتضرر
 مخلفات من المتفجرات

 من حدفي ال الحرب
ه هذ تشكلها التي التهديدات
 . األسلحة

 التنفيذ وآلية االستعراض

 األطراف الدول تجتمع
 ً  وضع الستعراض سنويا

 االتفاقية سيرو
وتُعقد . وبروتوكوالتها

 ذلك إلى باإلضافة
 للخبراء دورية اجتماعات
 على للمساعدة الحكوميين

 هذه طبيقتالنهوض ب
 اجتماعاتوتنظر ، الصكوك
ً هذه  الخبراء في  أيضا
 قد التي الجديدة القضايا

 اهتنظيم مناسبمن ال كوني
 األسلحة اتفاقية بموجب
األلغام ، مثل التقليدية

المضادة للمركبات والذخائر 
"منظومات العنقودية و

األسلحة الفتاكة الذاتية 

 . التشغيل"

 فيوأنشأت الدول األطراف 
" امتثال آلية" 2006 عام

 للدول تيحت لالتفاقية
الفرصة لعقد  األطراف
 الضرورة، عند ،اجتماعات

المتعلقة  قضاياال بشأن
. حكامهاأل االمتثالب

أيًضا وتشترط هذه اآللية 
 اتخاذ األطراف الدول على

 زمةالال التشريعية التدابير
 من التدابير وغيرها

 انتهاكلحيلولة دون ل
االتفاقية وبروتوكوالتها 
ومنع تلك االنتهاكات، فضالً 

 المسلحة قواتها إرشادعن 
. االتفاقية متطلبات إلى

ً بموجب هذه  وُشّكل أيضا
 الخبراء من فريقاآللية 
 الدول إلى المساعدة لتقديم
 بالتزاماتها يتعلق ما في

 .االتفاقية بموجب

قررت  2009في عام و
 تأسيس األطراف الدول
 االتفاقية تنفيذ دعمل وحدة

كافة ل أمانة بمثابة كونلت
 دعملو االتفاقية اجتماعات

 ها. تنفيذ في الدول

 2018آب/أغسطس 


