املؤمتر االستعراضي الرابع للدول األطراف يف اتفاقية حظر استعمال وختزين وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك
األلغام
أوسلو 29 – 25 ،تشرين الثاين /نوفمرب 2019
ورقة عمل مقدمة من اللجنة الدولية للصليب األمحر
آراء وتوصيات بشأن االجهزة املتفجرة يدوية الصنع اليت تندرج ضمن نطاق اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد

مقدمة
أدى االستخدام املتزايد لأللغام املضادة لألفراد ذات الطبيعة البدائية (املشار إليها فيما بعد ابسم "األلغام املضادة لألفراد
يدوية الصنع") يف النزاعات األخرية إىل ارتفاع أعداد اإلصاابت بني املدنيني يف العديد من الدول ،مثل أفغانستان ،والعراق ،وسورية،
1
أيضا عواقب اجتماعية واقتصادية ،وهي متتد لفتات طويلة
ومايل ،وكولومبيا ،والفلبني ،وغريها .وتشمل اآلاثر على السكان املدنيني ً

بعد زرع هذه األلغام ،إذ ميكن أن تظل غري مكتشفة أو تنتقل من مكاهنا ،نتيجة للفيضاانت أو االهنيارات األرضية أو الكوارث
األخرى ،على سبيل املثال.
ويف احملافل املختلفة اليت تشارك فيها العديد من اجلهات الفاعلة ،مبا فيها بعض الدول ،واملنظمات الدولية ،واجلهات العاملة يف جمال
إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية والتجارية ،ومنظمات اجملتمع املدين ،يشار إىل هذه األلغام ابسم "األجهزة املتفجرة يدوية الصنع"
للداللة على الطبيعة البدائية هلذه الذخرية .ومع ذلك ،أدى عدم وجود تعريف متفق عليه دوليًا ملصطلح "األجهزة املتفجرة يدوية
الصنع" واستخدام هذا املصطلح على حنو واسع النطاق لوصف جمموعة من األسلحة متتد من الصواريخ وقذائف اهلاون يدوية الصنع

إىل األلغام املضادة لألفراد يدوية الصنع واألجهزة املتفجرة اليت جيري التحكم فيها عن بُعد ،إىل بعض االلتباس حول ماهية األجهزة

املتفجرة يدوية الصنع اليت تندرج ضمن تعريف األلغام املضادة لألفراد ألغراض اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد ("االتفاقية").

ويؤثر عدم الوضوح هذا على تنفيذ الدول األطراف اللتزاماهتا مبوجب االتفاقية ،وال سيما املادة ( 5تدمري األلغام املضادة لألفراد يف
املناطق امللغومة) ،واملادة ( 7تدابري الشفافية) ،وبصفة أعم ،املادة ( 1التزامات عامة).

1
كبريا من اإلصاابت يف صفوف املدنيني من جراء األلغام املضادة لألفراد يدوية الصنع وأعلى عدد مسجل
يف عام  ،2017سجل مرصد األلغام األرضية للعام الثاين على التوايلً ،
عددا ً
يف عام واحد من اإلصاابت بني األطفال .احلملة الدولية حلظر األلغام األرضية ،Landmine Monitor 2018 ،ص.49 .

تعرض هذه الورقة آراء اللجنة الدولية للصليب األمحر (اللجنة الدولية) وتوصياهتا بشأن األجهزة املتفجرة يدوية الصنع اليت تندرج
(أوال) تنطبق االتفاقية على األلغام املضادة لألفراد املصنعة ويدوية الصنع على حد سواء؛
ضمن نطاق االتفاقية ،وتُبني ما يليً :
ألغاما مضادة لألفراد تندرج يف نطاق االتفاقية .وبناء على اخلربة العملية للجنة
(اثنيًا) تشكل بعض األجهزة املتفجرة يدوية الصنع ً
ابعا)
ألغاما مضادة لألفراد؛ و(ر ً
الدولية( ،اثلثًا) تعرض الورقة أمثلة عملية عن احلاالت اليت تشكل فيها األجهزة املتفجرة يدوية الصنع ً
ختتتم بتوصيات مقدمة إىل الدول األطراف بشأن تدابري حمددة على الدول أن تتخذها للوفاء ابلتزاماهتا مبوجب االتفاقية.

أوال :األلغام املضادة لألفراد يدوية الصنع ابملعىن الوارد يف االتفاقية
ا
تُعرف املادة  )1( 2من االتفاقية اللغم املضاد لألفراد أبنه "لغم مصمم لالنفجار بفعل وجود شخص عنده أو قريبًا منه أو مسه له،

ويؤدي إىل شل قدرات أو جرح أو قتل شخص أو أكثر ".ومبوجب املادة  )2( 2من االتفاقية ،يشري مصطلح "لغم" إىل "ذخرية
تكون مصممة لتوضع حتت سطح األرض أو حتت رقعة سطحية أخرى أو فوق أو قرب أي منهما وتنفجر بفعل وجود شخص أو

مركبة عندها أو قريبًا منها أو مس أحدمها هلا ".وال مييز أي عنصر من عناصر التعريف بني األلغام املضادة لألفراد املصنعة ويدوية

الصنع ،كما ال تستبعد عناصر التعريف األلغام املضادة لألفراد يدوية الصنع من نطاق االتفاقية.

ويوضح اتريخ املفاوضات املتعلقة بتعريف األلغام املضادة لألفراد الوارد يف االتفاقية أن الدول مل تكن تنوي التمييز بني األلغام املضادة
2
احا لتعديل النص حبيث حيظر صراحة الصناعة
لألفراد املصنعة ويدوية الصنع .ويف أثناء التفاوض على االتفاقية ،رفضت الدول اقت ً

ألغاما مضادة لألفراد ،إذ رأت الدول أن تعريف األلغام املضادة لألفراد يشمل هذه
اليدوية لألجهزة املتفجرة بغرض استخدامها ً
3
األسلحة أصالً.
جمددا على أن األلغام املضادة لألفراد يدوية الصنع تندرج يف نطاق االتفاقية .وجدير
وأكدت االجتماعات األخرية للدول األطراف ً

ابلذكر أن الوثيقتني اخلتاميتني لالجتماعني السادس عشر والسابع عشر شددات على أن الدول األطراف املتضررة من األلغام املضادة
جانبا من الوفاء ابلتزاماهتا مبوجب املادتني  5و  7من االتفاقية،
لألفراد يدوية الصنع جيب أن تتناول مسألة هذه األلغام ابعتبارها ً

نظراً إىل أن ̛التعريف الوارد يف املادة  )1( 2ال يفرق بني لغم مضاد لألفراد "مصنع" أو "يدوي الصنع ̒".

4

وال مييز نص االتفاقية كذلك بني األلغام املضادة لألفراد املصنعة أو يدوية الصنع .وبينما ال تُعرف االتفاقية مصطلح

munition

"ذخرية" ،تشري الصكوك الدولية والتشريعات احمللية ذات الصلة إىل أن مصطلح "ذخرية" هو مصطلح عسكري تقين ،مرادف ملصطلح
5.ammunitionويُراد مبصطلح ذخرية "جهاز كامل حمشو مبتفجرات ،أو مواد دفع ،أو ألعاب انرية ،أو مادة ابدئة لالنفجار ،أو
2

االجتماع السادس عشر للدول األطراف ،التقرير النهائي 22 ،APLC/MSP.16/2017/11 ،كانون األول/ديسمرب  ،2017الفقرة 33؛ اللجنة املعنية بتنفيذ املادة ،5

أيضا  ،S. Maslenاتفاقية حظر استعمال وختزين وإنتاج ونقل األلغام
االستنتاجات 13 ،APLC/ MSP.16/2017/3 ،تشرين األول/أكتوبر  ، 2017الفقرة  .33انظر ً

املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام ،مطبعة جامعة أكسفورد ،2004 ،ص.112 .

 3انظر  ،Maslenص.118 .
 4وثيقة األمم املتحدة  ،APLC/MSP.16/2017/11الفقرة 33؛ اللجنة املعنية بتنفيذ املادة 5؛ ورقة أفكار ،APLC/MSP.17/2018/10 ،الفقرة 8؛ االجتماع
السابع عشر للدول األطراف ،التقرير النهائي ،APLC/MSP.17/2018/12 ،الفقرة .33

 5تشري املادة  3من معاهدة جتارة األسلحة يف نسختها اإلجنليزية األصلية إىل مصطلحي " ammunitionو  "munitionمبعىن واحد .وتستخدم النسخة الفرنسية األصلية من
املعاهدة مصطلح " ،"munitionsمشرية إىل أن هذا يشمل كل من "  ammunitionو  " munitionالواردة يف النسخة اإلجنليزية .وابملثل ،تستخدم بعض الدول األطراف
مصطلحي "  ammunitionو  " munitionمبعىن واحد يف تشريعاهتا وأحكامها الوطنية ،انظر هولنداHumanitair Oorlogsrecht: Handleiding, ،

مواد كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية أو نووية بغرض استخدامها يف عمليات تشمل عمليات اهلدم 6".ويركز هذا التعريف على
مكتمل حني حيتوي
حشوة اجلهاز واستخدامه .ومع ذلك ،فهو ال حيدد كيفية بناء اجلهاز ،ولكن يشتط اكتماله .ويكون اجلهاز
ا
7
مصنعا أو يدوي الصنع.
على مجيع املكوانت اللزمة كي يعمل ،بصرف النظر عما إذا كان ا

وال حتدد االتفاقية يف أي ظروف يصمم اللغم "لالنفجار بفعل وجود شخص عنده أو قريبًا منه أو مسه له" .ويشري مصطلح
"تصميم" ،مبعناه العادي يف سياق االتفاقية ،إىل األداء الطبيعي لسالح ما ،وهو معىن أوسع نطاقًا من مصطلح "تصنيع" 8.وعند

تفسري املصطلح ،أبدت الدول آراء متباينة حول ما إذا كانت االتفاقية تشري إىل نية "املصمم" أو إىل األداء الفعلي للغم 9.وبصرف
النظر عما إذا كان اللغم مصن ًعا أم يدوي الصنع ،فما دام تصميمه جيعله ،من خلل أدائه الطبيعي ،ينفجر بفعل وجود شخص
عنده أو قريباا منه أو مسه له ،وخيلف نفس اآلاثر املتتبة على التصميم وهي شل قدرات أو جرح أو قتل شخص أو أكثر ،فإنه

يندرج ضمن تعريف األلغام املضادة لألفراد مبوجب املادة  )1( 2من االتفاقية.

وينفجر لغم مضاد لألفراد "بفعل وجود شخص عنده أو قريبًا منه أو مسه له ".وعمليًا ،ميكن أن ينفجر لغم مضاد لألفراد بفعل

الضغط الناجم عن وقع قدم عادي ،أو عن طريق إشعال سلك تعثر ،أو سلك تفجري ،أو صمام إشعال ابمليالن ،بفعل شخص،
أو حىت يف حاالت استثنائية ،بفعل وجود حرارة جسم عنده أو قريبًا منه تؤدي إىل االنفجار 10.أما مصطلح "مس" ،وإن مل يكن
حمددا يف االتفاقية ،فيعين ،مبعناه العادي" ،حالة أو وضع اللمس؛ واقعة ملس" ،ويشري إىل أنه ليس من الشرط حتريك اللغم فعليًا.
ً

ومن مث ،فإن هذا العنصر من التعريف يصف فقط األفعال اليت تسبب االنفجار ،لكنه ال يتناول السمات الفنية ملكون اللغم أو

كيفية بناءه .وعليه ،فل يهم إذا كان اللغم مصنعاا أم يدوي الصنع ،ما دام االنفجار يقع بفعل وجود شخص.
أخريا ،جيب أن يؤدي انفجار لغم مضاد لألفراد إىل "شل قدرات أو جرح أو قتل شخص أو أكثر" .ويتمحور هذا العنصر من
و ً

كال من األلغام املصنعة ويدوية الصنع ستخلف اآلاثر نفسها،
التعريف حول اآلاثر اليت خيلفها االنفجار على األشخاص .والواقع أن ً
بصرف النظر عن كيفية بنائها.

ألغاما مضادة لألفراد تندرج يف نطاق االتفاقية
اثنياا :األجهزة املتفجرة يدوية الصنع ابعتبارها ا
 ، 2005 ،Voorschrift No. 27-412, Koninklijke Landmacht, Militair Juridische Dienst,الفقرة 0431؛ وكمبوداي Law Banning
 ،1999 ، Anti-Personnel Minesالقسم 2؛ وأوروغواي،2006 ، Law on the Cooperation with the International Criminal Court ،
أيضا املعايري الدولية بشأن اإلجراءات املتعلقة ابأللغام ،قاموس ابملصطلحات ،والتعريفات ،واالختصارات لألعمال املتعلقة ابأللغام،IMAS 04.10 ،
املادة  .26.3.43انظر ً
الطبعة الثانية ،2003 ،املعدلة  ،2019الفقرة.3.196 .
 6انظر ،على سبيل املثال ،الوالايت املتحدة ،وزارة الدفاع ،Dictionary of Military and Associated Terms ،شباط/فرباير  ،2019ص153 .؛ الناتو،
 ، 2018 ،AAP-06 ،Glossary of Terms and Definitionsص.84 .
 7الناتو ،ص.30 .

 8أستاليا ،Anti-personnel Mines Convention Act 1998 ،القسم  :4يراد بتعبري لغم مضادة لألفراد "لغم مصمم أو خمصص أو ُمعدل ليوضع حتت سطح
األرض أو حتت رقعة سطحية أخرى أو فوق أو قرب أي منهما وينفجر بفعل وجود شخص عنده أو قريبًا منه أو مسه له ويؤدي إىل شل قدرات أو جرح أو قتل شخص أو أكثر".
[التأكيد مضاف]؛ كينيا ،The Prohibition of Anti-Personnel Mines Act 2015 ،املادة  ،)1( 2للغرض ذاته .انظر أيضا  ،Maslenص111 .؛ W.
 ،Weapons and the Law of Armed Conflict ،H. Boothbyالطبعة الثانية ،مطبعة جامعة أكسفورد ،2016 ،ص.179 .

 ، Maslen 9ص.112 .
 10دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة ابأللغام ،األلغام األرضي ة واملتفجرات من خملفات احلرب والعبوات الناسفة بدائية الصنع دليل السالمة ،الطبعة الثالثة ،األمم املتحدة،2014 ،
ص11 .؛  ،Maslenص115 .؛ مطبعة  ،Jane’s Mines and Mine Clearance ،C. Kingالطبعة اخلامسة ،2001-2000 ،القسم .2

استخدم املصطلح لوصف جمموعة خمتلفة من األسلحة يدوية
ميكن أن تتخذ األجهزة املتفجرة يدوية الصنع
ً
أشكاال متعددة وقد ُ

ألغاما مضادة لألفراد تندرج يف نطاق االتفاقية ،مما يقتضي وفاء الدول األطراف
الصنع ( .)1وتشكل بعض األسلحة يدوية الصنع ً
ابلتزاماهتا مبوجب االتفاقية فيما يتعلق هبذه األلغام (.)2

 -1سعة نطاق مصطلح "األجهزة املتفجرة يدوية الصنع" وغموضه
إن االلتباس لدى بعض الدول ،واجلهات العاملة يف جمال إزالة األلغام ،واجلهات املعنية األخرى الناتج عن استخدام مصطلح "األجهزة
املتفجرة يدوية الصنع " ينبع إىل حد ما من غموض هذا املصطلح وسعة نطاقه .وال يوجد تعريف متفق عليه دوليًا لألجهزة املتفجرة

يدوية الصنع ،ابإلضافة إىل أن تعريفات املصطلح اليت اعتمدهتا بعض الدول واملنظمات ،وإن كانت خمتلفة يف معظمها وغري متفق

عامليا ،هلا نطاق واسع وتشمل أنواع خمتلفة من األجهزة املتفجرة يدوية الصنع كوهنا أسلحة بدائية الصنع 11،مثل األلغام
عليها ً
املضادة لألفراد واملضادة للمركبات ذات الطبيعة البدائية ،والقنابل املزروعة على جانب الطريق ،واألجهزة املتفجرة يدوية الصنع اليت
حيملها أفراد أو مركبات وتستخدم يف اهلجمات االنتحارية ،وقاذفات الصواريخ احملمولة على الكتف وعدمية االرتداد ،وألغام "كالميور"
يدوية الصنع ،وقذائف اهلاون والصواريخ يدوية الصنع.
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والربوتوكول الثاين املعدل امللحق ابتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ("الربوتوكول الثاين املعدل") هو املعاهدة
الدولية الوحيدة اليت تشري إىل األجهزة املتفجرة يدوية الصنع .ويعين مصطلح "نبائط أخرى" ،وف ًقا للمادة " ،)5( 2ذخائر ونبائط
يدواي أو ابلتحكم عن
يدواي ،مبا يف ذلك النبائط املتفجرة املبتكرة ،ومصممة هبدف القتل أو اإلصابة أو اإلتالف ،وتفجر ً
موضوعة ً

بعد أو تنفجر تلقائيًا بعد فتة من الوقت" .وحاليًا  ،ال تقتصر املناقشات اليت تتم يف إطار الربوتوكول الثاين املعدل على األجهزة
املتفجرة اليت تشكل "نبائط أخرى" ابملعىن املقصود يف املادة  ،)5( 2بل هي ركزت على نطاق أوسع على استخدام األسلحة يدوية
الصنع يف النزاعات احلالية (على عكس األجهزة املتفجرة املصنعة) ،اليت إما جيري التحكم فيها أو تفجريها عن بعد ،مع توقيت
ألغاما مضادة لألفراد.
انفجارها أو تفعيلها بواسطة مركبة أو شخص ،وميكن أن تشكل األخرية ً

13

وابختصار ،وكما هو موضح يف الشكل أدانه 14،مل يستخدم مصطلح "األجهزة املتفجرة يدوية الصنع" فقط لإلشارة إىل األجهزة
املتفجرة يدوية الصنع اليت جيري التحكم فيها عن بعد أو املوقوتة ،ولكن لتسمية جمموعة واسعة من األسلحة املصنعة خارج
املعايري الصناعية ،مبا يف ذلك األلغام املضادة لألفراد يدوية الصنع.
11
دواي يتضمن مواد أو كيماوايت متفجرة أو مدمرة
حبسب تعريف املعايري الدولية بشأن االجراءات املتعلقة ابأللغام ،فإن اجلهاز املتفجر يدوي الصنع هو "جهاز موضوع أو مصنوع ي ً
أو قاتلة أو ضارة أو انرية أو حارقة ومصممة للتدمري أو التعجيز أو إحلاق الضرر أو اإلهلاء" .وميكن للجهاز أن يتضمن مكوانت عسكرية ولكنها عادة ما تُصمم من مواد غري عسكرية".

أيضا أن " األجهزة املتفجرة يدوية الصنع قد ينطبق عليها تعريف لغم ،أو شرك خداعي ،و/أو أي نوع آخر من األجهزة املتفجرة وف ًقا لبنائه .وميكن اإلشارة إىل
وتشري املعايري الدولية ً
أيضا على أهنا ألغام يدوية الصنع أو منتجة حرفيًا أو مصنوعة حمليًا أو أشراك خداعية أو أنواع أخرى من الذخرية املتفجرة ".املعايري الدولية بشأن االجراءات املتعلقة
هذه األجهزة ً
أيضا األمم املتحدة ،املبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخرية ،الطبعة الثانية ،األمم املتحدة ،01.40 ،2015 ،الفقرة  ،3.140حتتوي على
ابأللغام ،الفقرة  .3.138انظر ً
التعريف نفسه.
 12انظر ،على سبيل املثال ،األمني العام لألمم املتحدة ،التصدي للخطر املتمثل يف األجهزة املتفجرة يدوية الصنع ،وثيقة األمم املتحدة  12 ،A/73/156متوز/يوليه ،2018
أيض ا املؤمتر السنوي العشرين لألطراف املتعاقدة السامية يف الربوتوكول الثاين
الفقرات  8و  ،17-16وأشارت إليها اجلمعية العامة يف القرار  67/73الذي اعتمد دون تصويت .انظر ً

املعدل ،تقرير عن األجهزة املتفجرة يدوية الصنع 30 ،CCW/AP.II /CONF.20/2 ،تشرين األول /أكتوبر  ،2018الفقرات .13-10
 13وثيقة األمم املتحدة  ،CCW/AP.II/CONF.20/2الفقرة .4
 14الغرض من الشكل التوضيح وليس الشمول.

األجهزة املتفجرة

األشراك اخلداعية

األخرى يدوية الصنع

املتفجرة

(مثل املُفجرة عن بعد
 -املوقوتة)

األلغام املضادة لألفراد
يدوية الصنع ابملعىن الوارد

األجهزة املتفجرة
يدوية الصنع

الصنع (الصواريخ

يف االتفاقية والربوتوكول
الثاين املعدل

املقذوفات يدوية

األلغام غري املضادة

وقذائف اهلاون)

لألفراد يدوية الصنع
ابملعىن الوارد يف
الربوتوكول الثاين املعدل

 -2األجهزة املتفجرة يدوية الصنع ابعتبارها ألغامًا مضادة لألفراد ابملعىن الوارد يف االتفاقية
جيب تقييم شرعية استخدام األجهزة املتفجرة يدوية الصنع على أساس كل حالة على حدة ،وهي تتوقف على كيفية تصميم هذه
األسلحة يدوية الصنع ،واستخدام األطراف هلا ،والبيئة املستخدمة فيها .وعلى وجه اخلصوص ،جيب تقييم استخدام األجهزة املتفجرة
يدوية الصنع وف ًقا للقانون الدويل اإلنساين ومبادئ التمييز والتناسب واالحتياطات أثناء اهلجوم الواردة فيه ،وكذلك املعاهدات اليت

تنص على حظر أو تقييد استخدام أسلحة معينة ،مثل اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد حيثما تنطبق.
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 15على سبيل املثال ،ميكن أن تندرج األجهزة املتفجرة يدوية الصنع ضمن تعريف الذخائر العنقودية ابملعىن املقصود يف اتفاقية الذخائر العنقودية ،و/أو أن تشكل متفجرات من خملفات
احلرب ابملعىن الوارد يف الربوتوكول اخلامس امللحق ابتفاقية حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة.

ألغاما مضادة لألفراد وفق التعريف الوارد يف املادة
وتندرج األجهزة املتفجرة يدوية الصنع يف نطاق االتفاقية إذا ومىت شكلت ا
 ،)1( 2أي لغم مصمم للنفجار بفعل وجود شخص عنده أو قريباا منه أو مسه له.

16

وترى اللجنة الدولية أن اجلهاز املتفجر يدوي الصنع املصمم ليكون شرًكا خداعيًا ،أي خمفيًا أو خمبأ يف جسم غري مؤذ و/أو يشتعل

مضادا لألفراد يندرج يف نطاق االتفاقية ،ما دام لغماً مصمماً لالنفجار بفعل
نتيجة فعل عدمي الضرر ،ميكن ً
لغما ً
أيضا أن يكون ً
وجود شخص عنده أو قريبًا منه أو مسه له.

17

وإن هدف االتفاقية والغرض منها هو إهناء املعاانة واإلصاابت الناجتة عن األلغام املضادة لألفراد ،وتفعيل حظر اهلجمات اليت
يُستخدم فيها سلح ال ميكن توجيهه حنو هدف عسكري حمدد 18.وعندما تكون األجهزة املتفجرة يدوية الصنع خمبأة أو خمفية
على هيئة أشياء يستخدمها عادة املدنيون ،أو يف مناطق أو مبان مدنية ،ال ميكنها حينئذ التمييز بني املدنيني واملقاتلني ،حاهلا حال

األلغام املصنعة ،وهي تثري نفس املخاوف اليت اعتُمدت االتفاقية ملواجهتها ،ولذا جيب تناوهلا بنفس طريقة تناول األلغام املضادة
لألفراد املصنعة.
ألغاما مضادة لألفراد
اثلثاا :أمثلة عملية على استخدام األجهزة املتفجرة يدوية الصنع ا
شاهدت اللجنة الدولية ،من خالل عملياهتا امليدانية يف عدد من السياقات ،أجهزة متفجرة يدوية الصنع تندرج ضمن تعريف األلغام
املضادة لألفراد وف ًقا للمادة  )1( 2من االتفاقية .ووضعت هذه األجهزة حتت سطح األرض أو حتت رقعة سطحية أخرى أو فوق
وجهزت آبليات تفجري تستخدم عادة يف األلغام املصنعة ،منها على سبيل املثال ال احلصر أقراص الضغط،
أو قرب أي منهما ُ
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16
أيضا ،على سبيل املثال ،كولومبياPolítica nacional de acción integral contra minas antipersonal, municiones sin explotar y ،
انظر ً
 ،2009 ،artefactos explosivos improvisadosصLas minas antipersonal de fabricación artesanal son conocidas " :" 15.

’)[ como Artefactos Explosivos Improvisados (AEIتُعرف األلغام املضادة لألفراد املنتجة حرفيًا ابألجهزة املتفجرة يدوية الصنع ،ترمجة اللجنة الدولية]؛ زامبيا،
 ،2003 ،The Prohibition of Anti-Personnel Mines Actاملادة  :2اللغم املضاد لألفراد هو "لغم مصمم لالنفجار بفعل وجود شخص عنده أو قريبًا منه أو

مسه له ،ويؤدي إىل شل قدرات أو جرح أو قتل شخص أو أكثر [ ]...أو أي لغم أو جهاز آخر يعمل بطريقة تتفق مع الفقرة (أ) '[التأكيد مضاف] .انظر كذلك أستالياAnti- ،
 personnel Mines Conventionلعام  ،1998الباب 4؛ كينيا The Prohibition of Anti-Personnel Mines ،لعام  ،2015املادة .)1( 2
 17يُعرف الشرك اخلداعي ابملعىن الوارد يف املادة  )4( 2من الربوتوكول الثاين املعدل أبنه "أي مادة مصممة أو مبنية أو مكيفة هبدف القتل أو اإلصابة ،تنطلق على غري توقع حني حيرك

مأموان يف ظاهره ".يف اإلجراءات اليت سبقت اعتماد اتفاقية األسلحة التقليدية وبروتوكوالهتا ،أشار اخلرباء احلكوميون
فعال
شخص ما شيئًا عدمي الضرر يف ظاهره أو يدنو منه أو أييت ً
ً
لغما مضاد لألفراد .اللجنة الدولية للصليب األمحرWeapons that may Cause ،
اعتبارها
ا
تلقائي
متنع
ال
خداعيا من النوع املتفجر
إىل أن الذخرية اليت تشكل شرًكا
ً
ً
ً
 ،1973 ،Unnecessary Suffering or have Indiscriminate Effects: Report on the Work of Expertsالفقرة  .152يف التشريعات الوطنية
و/أو األدلة العسكرية لعدد من الدول األطراف ،يشمل تعريف لغم مضاد لألفراد األجهزة املتفجرة اليت تتسبب يف اإلصابة أو الوفاة عند القيام بعمل عدمي الضرر :انظر على سبيل
املثال كندا ،مكتب القاضي احملامي العام ،2001 ،The Law of Armed Conflict at the Operational and Tactical Levels ،الفقرة 511.3؛ وساحل
العاج ،وزارة الدفاعDroit de la Guerre, Manuel d’Instruction, Livre IV: Instruction du chef de section et du commandant ،
 ،2007 de compagnie, Manuel de l’élève,ص.52 .
 18ديباجة االتفاقية.

 19انظر الدراسة االستقصائية لألسلحة الصغرية ،Everyday Dangers ،مطبعة جامعة كامربيدج ،2013 ،ص .221 .قد تعمل أقراص الضغط عن طريق الضغط أو تسريح
الضغط ،وهي طريقة لتفعيل العبوة الناسفة من خالل الضغط أو تقليص الضغط .دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة ابأللغام ،معجم العبوات الناسفة املبتكرة ،األمم املتحدة ،غري
مؤرخ ،ص.25 .

وأسالك التعثر 20،وأسالك السحق ،21ومفاتيح السحب .22وتنفجر األجهزة بفعل شخص أو مسه هلا ،مثل ممارسة ضغط بوزن
اجلسم أو تسريح هذا الضغط ،أو بفعل وجود شخص عندها أو قريبًا منها ،من خالل أجهزة استشعار األشعة حتت احلمراء السلبية

مثالً 23.وعلى سبيل املثال ،أفادت التقارير أبن األجهزة املتفجرة يدوية الصنع اليت تعمل أبقراص الضغط غالبًا ما تُفعل بضغط عشرة

كيلوغرامات ،أي وزن طفل صغري 24.عالوة على ذلك ،فإن اللجنة الدولية على علم ابستخدام أجهزة متفجرة يدوية الصنع أبلواح

ضغط مزروعة مباشرة جبانب احلشوات الرئيسية مما يتسبب يف إحلاق أكرب ضرر ابلشخص الذي يقوم بتفعيلها.
ألغاما مضادة لألفراد يدوية الصنع خمبأة يف مداخل املنازل أو
وشهدت اللجنة الدولية ،وغريها من اجلهات ،يف كثري من األحيانً ،
املنشآت املدنية مثل حمطات تنقية املياه واملدارس ،تكون حشواهتا خمبأة يف حاوايت ختزين املواد الغذائية وغريها من املواد اليت

يستخدمها املدنيون يوميًا.

25

وغالبًا ما تكون األلغام املضادة لألفراد يدوية الصنع ،وف ًقا لتجربة اللجنة الدولية ،منتجة حرفيًا ،أو مبنية أو معدلة منزليًا ،حيث
تُستخدم املواد اليومية مثل طالء األظافر والوقود ،على سبيل املثال ،مواد للتفجري .وإن انتشار املكوانت اليت تسمح ببناء األجهزة،

إىل جانب الطبيعة عدمية الضرر لألفعال اليت تتسبب يف كثري من األحيان يف وقوع التفجريات ،ال يسهم يف زايدة استخدام األلغام
املضادة لألفراد يدوية الصنع فحسب ،بل يؤدي على حنو أكثر خطورة إىل ارتفاع عدد اإلصاابت بني صفوف املدنيني يف النزاعات
األخرية .وبناء هذه األلغام خارج إطار املعايري الصناعية جتعل عمليات اإلزالة أكثر صعوبة ،ما يتسبب يف تفاقم اخلطر على املنظمات
اإلنسانية العاملة يف امليدان ،مبا يف ذلك اجلهات العاملة يف جمال إزالة األلغام.
وبذلك ،فإن وفاء الدول األطراف ابلتزاماهتا مبوجب االتفاقية ،مبا يف ذلك ،من بني أمور أخرى ،إزالة مجيع األلغام املضادة لألفراد
يدوية الصنع واإلبالغ عنها يف املناطق اليت ختضع لواليتها أو سيطرهتا ليس مسألة المتثال للتفاقية فحسب ،بل مسألة إنسانية
ذات أمهية قصوى.
ابعا :امللخص والتوصيات
را
شامال لأللغام املضادة لألفراد ،فهي تلتزم إبهناء املعاانة واإلصاابت املدنية الناجتة عن
حظرا ً
حني تطبق الدول األطراف يف االتفاقية ً

استخدام األلغام املضادة لألفراد  -وهو مطلب مهم يف مواجهة األضرار املدنية واسعة النطاق اليت سببتها هذه األلغام حىت اآلن.
20

تتضمن أسالك التعثر ،على سبيل املثال ،القنابل اليدوية املوصلة بسلك ،فمثلما يُقطع سلك التعثر بسبب حركة شخص ما ،يُسحب الصمام لتفجري القنبلة ،Maslen :ص.

أيضا الدراسة االستقصائية لألسلحة الصغرية ،ص.221 .
 .118انظر ً
 21يتكون سلك السحق من نقطة متاس (أو أكثر من واحدة) ممتدة على طول السلك تُفعل اجلهاز املتفجر عندما يتم سحقها .دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة ابأللغام ،ص.

.24
 22يعمل مفتاح السحب عند شد آلية اإلشعال  -مثل سحب النابض .يتسبب هذا الشد يف حترير دبوس اإلشعال أو تفعيل مفتاح كهرابئي أو إلكتوين .دائرة األمم املتحدة لإلجراءات
املتعلقة ابأللغام ،ص.25 .
 23انظر الدراسة االستقصائية لألسلحة الصغرية ،ص.221 .
 24انظر الدراسة االستقصائية لألسلحة الصغرية ،ص.228 .
25

انظر على سبيل املثال ،حكومة كندا 18 ،Cleaning Up Daesh’s Explosive Legacy in Iraq ،نيسان/أبريل :2018

https://international.gc.ca/world-monde/stories-histoires/2018/cleaning_daesh_legacy-

أيضا معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالحAddressing Improvised Explosive Devices: ،
nettoyer_heritage_daech.aspx؟ .lang=engانظر ً
 ،Options and Opportunities to Better Utilize UN Processes and Actorsمعهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح ،2015 ،ص.15-14 .

وتنطبق مجيع االلتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية على األلغام املضادة لألفراد سواء يدوية الصنع أم املصنعة ،حسبما أكدت
الدول األطراف مر ًارا وتكر ًارا.
وإن عدم وجود تعريف متفق عليه دوليًا وسعة نطاق مصطلح "األجهزة املتفجرة يدوية الصنع" أداي إىل عدم يقني بعض اجلهات

املعنية مبدى انطباق االتفاقية على هذه األجهزة .وعندما تُصمم األجهزة املتفجرة يدوية الصنع لالنفجار بفعل وجود شخص عندها
ألغاما يدوية
أو قريبًا منها أو مسه هلا ،وتكون قادرة على شل قدرات أو جرح أو قتل شخص أو أكثر ،فإن هذه األجهزة تشكل ً
الصنع مضادة لألفراد وتندرج ابلتايل يف نطاق االتفاقية.

ويف ضوء ما تقدم ،حتث اللجنة الدولية الدول األطراف على استخدام مصطلح "لغم مضاد لألفراد يدوي الصنع" صراحة
بدالا من "جهاز متفجر يدوي الصنع" ألغراض االتفاقية .وسيؤمن ذلك وضوحاً أكرب للدول األطراف لتسهيل الوفاء ابلتزاماهتا
التعاهدية ،وال سيما:

• تطهري املناطق امللوثة ابأللغام املضادة لألفراد يدوية الصنع اخلاضعة لواليتها أو سيطرهتا ،وتقدمي طلبات متديد إذا لزم األمر
وف ًقا للمادة  5من االتفاقية.

• اإلبلغ عن املناطق املشتبه أو املؤكد أهنا حتتوي على ألغام مضادة لألفراد يدوية الصنع مبوجب املادة  7من االتفاقية.
• تنفيذ برامج تثقيفية للحد من خماطر األلغام فيما يتعلق هبذه األلغام عمالً ابملادة  )3( 6من االتفاقية واإلجراء  10من
خطة عمل مابوتو.

• اعتماد تدابري تنفيذ على الصعيد الوطين و/أو موائمة التدابري القائمة ،مبا يف ذلك ،بني أمور أخرى ،التشريعات والعقائد
العسكرية ،كما فعلت بعض الدول األطراف ،للتأكيد على أن تطوير األلغام املضادة لألفراد يدوية الصنع واستخدامها
حمظوران ،وابلتايل فرض عقوابت جزائية ملنع األنشطة احملظورة وقمع استخدامها ،وف ًقا للمادتني  1و  9من االتفاقية.

