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  الملحق باتفاقية حظر أو تقييد ا�سلحة التقليديةالثاني البروتوكول 
  المتعلق 

  بحظر أو تقييد استعمال ا�لغام وا�شراك الخداعية والنبائط ا�خرى
  
  

  1996آيار / مايو 3بصيغته المعدلة في 
  

  )1(المادة 

  نطاق ا<نطباق

وا�شراك الخداعية والنبائط يتصل ھذا البروتوكول بالقيام براً باستخدام ا�لغام  -1
بما في ذلك ا�لغام الموضوعة لمنع الوصول إلى الشواطئ , المعرفة ھنا, ا�خرى

لكنه @ ينطبق على استخدام ا�لغام , أو معابر المجاري المائية أو معابر ا�نھار
  .المضادة للسفن في البحر أو في المجاري المائية الداخلية

من ھذه  1باMضافة إلى الحا@ت المشار إليھا في المادة  ,ينطبق ھذا البروتوكول -2
المشتركة بين اتفاقيات جنيف  3على الحا@ت المشار إليھا في المادة , ا@تفاقية

و@ ينطبق ھذا البروتوكول على حا@ت  1949آب / أغسطس 12المؤرخة في 
دة كأعمال الشغب وأعمال العنف المنفر, ا@ضطرابات والتوترات الداخلية

باعتبار أنھا ليست منازعات , وغيرھا من ا�عمال ذات الطبيعة المماثلة, والمتفرقة
  .مسلحة

في حالة حدوث منازعات مسلحة ليست ذات طابع دولي في إقليم أحد ا�طراف  -3
يكون كل طرف في النزاع ملزماً بتطبيق محظورات وقيود ھذا , المتعاقدة السامية

  .البروتوكول

ستناد إلى أي شئ في ھذا البروتوكول لغرض المساس بسيادة دولة ما @ يجوز ا@ -4
على القانون والنظام في , بكل الوسائل المشروعة, أو مسئولية الحكومة عن الحفاظ

أو عن الدفاع عن الوحدة الوطنية والسlمة اMقليمية , الدولة أو إعادة إقرارھما
  .للدولة

بصورة مباشرة , البروتوكول كمبرر للتدخل @ يجوز ا@ستناد إلى أي شئ في ھذا -5
في النزاع المسلح أو في الشئون الداخلية أو , �ي سبب كان, أو غير مباشرة

  .الخارجية للطرف المتعاقد السامي الذي يحدث ذلك النزاع في إقليمه
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انطباق أحكام ھذا البروتوكول على أطراف نزاع ليست من ا�طراف السامية  -6
مركزھا , سواء صراحةً أو ضمناً , قبلت ھذا البروتوكول @ يغير المتعاقدة التي

  .القانوني أو المركز القانوني Mقليم متنازع عليه

  

  )2(المــادة 

  التعاريــــف

  :�غراض ھذا البروتوكول

ذخيرة موضوعة تحت أو على أو قرب ا�رض أو منطقة " لغم " مصطلح  يعني -1
  .ومصممة بحيث يفجرھا وجود أو قرب أو مس شخص أو مركبة, سطحية أخرى

لغماً لم يزرع مباشرة إنما أطلق بمدفع أو " لغم مبثوث عن بعد " يعني مصطلح  -2
و@ تعتبر . طائرةأو أسقط من , أو وسيلة مماثلة, قذيفة أو صاروخ أو مدفع ھاون

" مبثوثة عن بعد " , متر 500ا�لغام المبثوثة من نظام بري من على بعد يقل عن 
  .والمواد ا�خرى ذات الصلة من ھذا البروتوكول 5شريطة أن تستعمل وفقاً للمادة 

لغماً مصمماً أساساً بحيث يفجره وجود أو " لغم مضاد لyفراد " يعني مصطلح  -3
  .يعجز أو يصيب أو يقتل شخصاً أو أكثرف, قرب أو مس شخص

أي نبيطة أو مادة مصممة أو مبنية أو مكيفة بھدف " شرك خداعي " يعني مصطلح  -4
تنطلق على غير توقع حين يحرك شخص ما شيئاً عديم الضرر , القتل أو اMصابة

  .في ظاھره أو يدنو منه أو يأتي فعlً مأموناً في ظاھره

بما في ذلك النبائط , ذخائر ونبائط موضوعة يدوياً " خرى نبائط أ" يعني مصطلح  -5
ومصممة بھدف القتل أو اMصابة أو اMتlف وتفجر يدوياً أو , المتفجرة المبتكرة

  .بالتحكم عن بعد أو تنفجر تلقائياً بعد فترة من الوقت

بحكم , أي شئ يسھم, فيما يتعلق با�شياء, " ھدف عسكري " يعني مصطلح  -6
ويتيح , إسھاماً فعلياً في العمل العسكري, و موقعه أو غرضه أو استعمالهطبيعته أ

في الظروف القائمة في , تدميره أو ا@ستيlء عليه أو إبطال مفعوله كلياً أو جزئياً 
  .فائدة عسكرية أكيدة, حينه

كل ا�شياء التي ليست أھدافاً عسكرية حسب " أعيان مدنية " يعني مصطلح  -7
  .من ھذه المادة 6د في الفقرة التعريف الوار
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ويعني مصطلح " . ألغام " منطقة محددة زرعت فيھا " حقل ألغام " يعني مصطلح  -8
حقل " ويعني مصطلح . منطقة خطرة بسبب وجود ألغام فيھا" منطقة ملغومة " 

" ويتضمن مصطلح . تحاكي حقل ألغام, منطقة @ توجد فيھا ألغام" ألغام مزيف 
  .حقول ا�لغام المزيفة" حقل ا�لغام 

�غراض , عملية مادية إدارية تقنية يقصد بھا الحصول" تسجيل " يعني مصطلح  -9
على كل ما ھو متاح من معلومات تسھل تحديد , التدوين في السجlت الرسمية

مواقع حقول ا�لغام والمناطق الملغومة وا�لغام وا�شراك الخداعية والنبائط 
  .ا�خرى

آلية مدمجة أو مربوطة خارجياً تعمل تلقائياً " آلية تدمير ذاتي " لح يعني مصط - 10
  .وتكفل تدمير الذخيرة التي أدمجت فيھا أو ربطت بھا ھذه ا{لية

آلية مدمجة تعمل تلقائياً وتجعل الذخيرة " آلية إبطال مفعول ذاتي " يعني مصطلح  - 11
  .التي أدمجت فيھا ھذه ا{لية غير صالحة للعمل

جعل ذخيرة ما تلقائياً غير صالحة للعمل باستنفاد " تخميد ذاتي " ني مصطلح يع - 12
  .استنفاداً @ رجعة فيه, كبطارية مثlً , مكون @بد منه لعمل الذخيرة

  .التحكم عن طريق جھاز تشغيل من على بعد" التحكم عن بعد " يعني مصطلح  - 13

صد منھا أن تحمي لغماً ما نبيطة يق" نبيطة مضادة للمناولة " يعني مصطلح  - 14
وتشكل جزءاً منه أو تكون متصلة به أو مربوطة به أو موضوعة تحته وتعمل عند 

  .أي محاولة للعبث به

باMضافة إلى التحريك المادي لyلغام من أو إلى اMقليم , " النقل " يشمل مصطلح  - 15
نقل ملكية اMقليم  غير أنه @ يشمل, نقل ملكية ا�لغام أو السيطرة عليھا, الوطني

  .المحتوي على ا�لغام المزروعة

  

  )3(المــادة 

  القيود العامة المفروضة على استعمال ا�لغام وا�شراك الخداعية والنبائط ا�خرى

  :تنطبق ھذه المادة على ما يلي -1

  .ا�لغام) أ(

  .ا�شراك الخداعية) ب(
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  .النبائط ا�خرى) ج(

وفقاً �حكام ھذا , يكون كل طرف متعاقد سام أو طرف في نزاع ما مسئو@ً  -2
عن جميع ا�لغام وا�شراك الخداعية والنبائط ا�خرى التي , البروتوكول

ويتعھد بكسحھا أو إزالتھا أو تدميرھا أو صيانتھا حسبما ھو منصوص , استخدمھا
  .من ھذا البروتوكول 10عليه في المادة 

جميع الظروف استعمال أي لغم أو شرك خداعي أو نبيطة أخرى  تحظر في -3
أو من طبيعتھا , مصممة Mحداث إصابة @ داعي لھا أو معاناة @ ضرورة لھا

  .إحداث ذلك

يجب ا@متثال بشكل صارم في ا�سلحة التي تنطبق عليھا ھذه المادة للمعايير  -4
  .فئة منھاوالقيود المنصوص عليھا في المرفق التقني بشأن كل 

يحظر استعمال ا�لغام وا�شراك الخداعية والنبائط ا�خرى التي تستخدم آلية أو  -5
نبيط ة مصممة بالتحديد لتفجير الذخيرة بفعل وجود المكاشيف الشائعة لyلغام 
نتيجة لتأثيرھا المغناطيسي أو غير ذلك من التأثير عن غير طريق التماس خlل 

  .لمكاشيف في عمليات الكشفا@ستخدام المعتاد لھذه ا

يحظر استخدام لغم ذي تخميد ذاتي مزود بنبيطة مضادة للمناولة يكون مصمماً  -6
بطريقة يمكن معھا للنبيطة المضادة للمناولة أن تعمل بعد أن يكون اللغم قد أصبح 

  .من غير المستطاع أن يعمل

المادة ضد السكان  يحظر في كافة الظروف توجيه ا�سلحة التي تنطبق عليھا ھذه -7
سواء في الھجوم أو , المدنيين بصفتھم ھذه أو ضد مدنيين فرادى أو أعيان مدنية

  .الدفاع أو على سبيل الرد ا@نتقامي

يحظر ا@ستعمال العشوائي لyسلحة التي تنطبق عليھا ھذه المادة ويعتبر استعما@ً  -8
  :عشوائياً أي نصب لھذه ا�سلحة

وعند الشك فيما إذا كان . سكري أو @ يكون موجھاً إليه@ يقع على ھدف ع) أ(
كمكان للعبادة أو كمنزل أو غيره , الشيء المخصص عادى �غراض مدنية

يجرى استخدامه للمساھمة الفعالة لyعمال , من المساكن أو كمدرسة
  .يجب افتراض أنه @ يستخدم على ذلك النحو, العسكرية

لة للبث @ يمكن توجيھھا نحو ھدف عسكري أو تستخدم فيه طريقة أو وسي) ب(
  ,محدد
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أو يمكن أن يتوقع منه التسبب عرضاً في إزھاق أرواح مدنيين أو إصابتھم أو ) ج(
مما يكون مفرطاً , أو في مزيج من ذلك, في إلحاق ضرر بأعيان مدنية

  .بالقياس إلى الفائدة العسكرية الملموسة والمباشرة المنتظرة منه

ملة عدة أھداف عسكرية واضحة ا@نفصال والتمايز وتوجد في مدينة @ يجوز معا -9
أو بلدة أو قرية أو أي منطقة أخرى تضم تركزاً مماثlً من المدنيين أو ا�عيان 

  .المدنية معاملة الھدف العسكري الواحد

تتخذ جميع ا@حتياطات المستطاعة لحماية المدنيين من آثار ا�سلحة التي تنطبق  - 10
وا@حتياطات المستطاعة ھي ا@حتياطات العملية أو الممكن . ھذه المادةعليھا 

بما في ذلك , اتخاذھا عملياً مع مراعاة جميع الظروف السائدة في ذلك الوقت
وتشتمل ھذه الظروف على سبيل المثال @ . ا@عتبارات اMنسانية والعسكرية

  :على ما يلي, الحصر

ر والطويل على السكان المدنيين المحليين طوال أثر ا�لغام في ا�جلين القصي) أ(
  .مدة وجود حقل ا�لغام

  ).مثlً ا�سيجة والعlمات والتحذير والرصد(التدابير الممكنة لحماية المدنيين ) ب(

  .مدى توافر خيارات بديلة وإمكانية استعمالھا) ج(

  .الضرورة العسكرية لحقل ا�لغام في ا�جلين القصير والطويل) د(

يجب إعطاء إنذار مسبق فعال بأي زرع �لغام أو أشراك خداعية أو نبائط أخرى  - 11
  .ما لم تحل الظروف دون ذلك, قد تؤذي السكان المدنيين

  

  )4(المــادة 

  القيود المفروضة على استعمال ا�لغام المضادة لEفراد

حسبما ھو محدد في الفقرة , استعمال ألغام مضادة لyفراد غير قابلة للكشف عنھا يحظر
  .من المرفق التقني 2

  )5(المــادة 

  القيود المفروضة على استعمال ا�لغام المضادة لyفراد غير ا�لغام المبثوثة عن بعد

  .عن بعد تنطبق ھذه المادة على ا�لغام المضادة لyفراد غير ا�لغام المبثوثة -1
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يحظر استعمال ا�سلحة التي تنطبق عليھا أحكام ھذه المادة والتي @ تتفق مع  -2
  :ما لم, ا�حكام المتعلقة بالتدمير الذاتي والتخميد الذاتي والواردة في المرفق التقني

توضع تلك ا�سلحة داخل منطقة محيطھا محدد بعlمات يرصدھا أفراد ) أ(
ضمناً لصد المدنيين عنھا صداً , أو وسائل أخرى عسكريون وتحميھا أسيجة

ويجب أن تكون على , ويجب أن تكون العlمات ذات طابع مميز دائم. فعا@ً 
ا�قل واضحة للعيان لشخص يوشك أن يدخل المنطقة المحدد محيطھا 

  .بعlمات

ما لم تسلم ھذه المنطقة إلى قوات , تكسح تلك ا�سلحة قبل مغادرة المنطقة) ب(
ة أخرى تقبل المسئولية عن صيانة وسائل الحماية المطلوبة بموجب ھذه دول

  .المادة وعن كسح تلك ا�سلحة فيما بعد

) أ( 2@ يعفى أي طرف في نزاع من مواصلة ا@متثال �حكام الفقرتين الفرعيتين  -3
من ھذه المادة إ@ إذا تعذر عليه ھذا ا@متثال بسبب فقدانه السيطرة على ) ب( 2و 

بما في ذلك الحا@ت التي يستحيل , لمنطقة قسراً نتيجة لعمل عسكري من العدوا
فإذا استعاد ذلك الطرف . فيھا ھذا ا@متثال بسبب عمل عسكري مباشر من العدو

 2السيطرة على المنطقة وجب عليه أن يستأنف ا@متثال �حكام الفقرتين الفرعيتين 
  .من ھذه المادة) ب( 2و ) أ(

سبت قوات طرف في نزاع السيطرة على منطقة نصبت فيھا أسلحة تنطبق إذا ما ك -4
وسائل , إلى أقصى حد مستطاع, فعلى ھذه القوات أن تصون, عليھا ھذه المادة

, وأن تقي م وسائل الحماية ھذه إذا لزم ا�مر, الحماية المطلوبة بموجب ھذه المادة
  .إلى أن تكسح ھذه ا�سلحة

لمستطاعة لمنع القيام دون إذن بإزالة أو تغيير مظھر أو تدمير تتخذ جميع التدابير ا -5
أو إخفاء أي نبيطة أو جھاز أو مادة استخدمت لتعيين محيط منطقة محيطھا محدد 

  .بعlمات

يجوز استعمال أسلحة تنطبق عليھا ھذه المادة تقذف شظايا في محيط قوس أفقي يقل  -6
ض بدون التدابير المنصوص وتوضع على ا�رض أو فوق ا�ر, درجة 90عن 

  :ساعة إذا) 72(من ھذه المدة لمدة أقصاھا ) أ( 2عليھا في الفقرة الفرعية 

  .كان موقعھا في الجوار المباشر للوحدة العسكرية التي نصبتھا) أ(

وكانت المنطقة يرصدھا أفراد عسكريون لضمان صد المدنيين عنھا صداً ) ب(
  .فعا@ً 
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  )6(المــادة 

  وضة على استعمال ا�لغام المبثوثة عن بعدالقيود المفر

) ب( 1يحظر استعمال ا�لغام المبثوثة عن بعد التي @ تسجل وفقاً للفقرة الفرعية  -1
  .من المرفق التقني

يحظر استعمال ا�لغام المضادة لyفراد المبثوثة عن بعد التي @ تفي بأحكام التدمير  -2
  .الذاتي الواردة في المرفق التقني الذاتي والتخميد

ما لم تكن , غير ا�لغام المضادة لyفراد, يحظر استعمال ا�لغام المبثوثة عن بعد -3
قدر اMمكان مزودة بآلية فعالة للتدمير الذاتي أو Mبطال المفعول الذاتي وتكون لھا 

متى أصبح @ تكون مصممة بحيث @ يعمل اللغم كلغم , آلية داعمة للتخميد الذاتي
  .يخدم الغرض العسكري الذي وضع من أجله في مكانه

يجب إعطاء إنذار مسبق فعال بأي بث أو إسقاط �لغام مبثوثة عن بعد قد تؤذي  -4
  .ما لم تحل الظروف دون ذلك, السكان المدنيين

  

  )7(المــادة 

  محظورات بشأن استعمال ا�شراك الخداعية والنبائط ا�خرى

1- lخMل بقواعد القانون الدولي المنطبقة في النزاع المسلح بخصوص الخيانة دون ا
يحظر في كافة الظروف استعمال ا�شراك الخداعية والنبائط ا�خرى التي , والغدر

  :تربط أو تقرن على أي نحو بما يلي

  .الشارات أو العlمات أو اMشارات الحامية المعترف بھا دولياً ) أ(

  .أو الموتىالمرضى أو الجرحى ) ب(

  .أماكن دفن أو حرق الجثث أو المقابر) ج(

  .أو النقل الطبي, أو اللوازم الطبية, أو المعدات الطبية, المرافق الطبية) د(

لعب ا�طفال أو ا�شياء أو المنتجات ا�خرى المحمولة المصممة خصيصاً )ھـ(
  .مھمMطعام ا�طفال أو لlعتناء بصحتھم أو نظافتھم أو ملبسھم أو تعلي

  .المأكو@ت والمشروبات) و(
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أواني أو أجھزة الطبخ إ@ ما كان منھا في منشآت عسكرية أو مواقع عسكرية ) ز(
  .أو مخازن إمدادات عسكرية

  .ا�شياء ذات الطابع الديني الواضح) ح(

ا{ثار التاريخية أو ا�عمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي ) ط(
  أو, ي للشعوبأو الروح

  .الحيوانات أو جيفھا) ى(

يحظر استعمال ا�شراك الخداعية أو النبائط ا�خرى التي ھي في شكل أشياء  -2
محمولة عديمة الضرر في ظاھرھا مصممة ومركبة بالتحديد @حتواء مادة 

  .متفجرة

المادة يحظر استعمال ا�سلحة التي تنطبق عليھا ھذه , 3دون اMخlل بأحكام المادة  -3
في أي مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركزاً مماثlً من المدنيين و@ 

  :ما لم, يجري فيھا قتال بين قوات برية أو @ يبدو أن قتا@ً وشيكاً سيجري فيھا

  .تكن موضوعة على ھدف عسكري أو بجواره مباشرة) أ(

إقامة مخافر إنذار أو إصدار  مثل, أو تتخذ تدابير لحماية المدنيين من آثارھا) ب(
  .تحذيرات أو نصب أسيجة

  

  )8(المــادة 

  عمليات النقل

  :يقوم كل طرف سام متعاقد بما يلي, من أجل النھوض بمقاصد ھذا البروتوكول -1

  .التعھد بعدم نقل أي ألغام محظور استعمالھا بموجب ھذا البروتوكول) أ(

بعدم نقل أي ألغام إلى أي متلق غير الدول أو وكالتھا المرخص لھا  التعھد) ب(
  .بتلقي ھذه ا�لغام المنقولة

. التعھد بممارسة ا@نضباط في نقل أي ألغام يقيد ھذا البروتوكول استعمالھا) ج(
تتعھد ا�طراف المتعاقدة السامية بعدم نقل أي ألغام , وعلى وجه الخصوص

ما لم تقبل الدولة , ير ملزمة بھذا البروتوكولمضادة لyفراد إلى دول غ
  .المتلقية البروتوكول وتطبقه
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من , التعھد بالتأكد من أن أي نقل وفقاً لھذه المادة يتم في ظل امتثال كامل) د(
لyحكام ذات الصلة من ھذا , جانب الدولة الناقلة والدولة المتلقية كليھما

  .ولي المنطبقةالبروتوكول وقواعد القانون اMنساني الد

في حالة قيام طرف سام متعاقد بإعlن أنه سيرجئ ا@متثال لyحكام المحددة  -2
, على النحو المنصوص عليه في المرفق التقني, المتعلقة باستعمال ألغام معينة

  .من ھذه المادة على ھذه ا�لغام) أ( 1وتنطبق الفقرة الفرعية 

عن أي , ريثما يبدأ نفاذ ھذا البروتوكول, ةتمتنع جميع ا�طراف السامية المتعاقد -3
  .من ھذه المادة) أ( 1أفعال تتعارض مع الفقرة الفرعية 

  

  )9(المــادة 

  تسجيل واستعمال المعلومات عن حقول ا�لغام

  والمناطق الملغومة وا�لغام وا�شراك الخداعية والنبائط ا�خرى

يجب أن تسجل وفقاً �حكام المرفق التقني كل المعلومات المتعلقة بحقول ا�لغام  -1
  .والمناطق الملغومة وا�لغام وا�شراك الخداعية والنبائط ا�خرى

وأن تقوم , يجب على ا�طراف في نزاع أن تحتفظ بكل السجlت من ھذا القبيل -2
اتخاذ كل التدابير الضرورية بدون تأخير بعد توقف ا�عمال العدائية النشطة 

لحماية المدنيين من آثار حقول , بما في ذلك استعمال ھذه المعلومات,المناسبة
ا�لغام والمناطق الملغومة وا�لغام وا�شراك الخداعية والنبائط ا�خرى في 

  .المناطق الخاضعة لسيطرتھا

ا�خرى في  أن توفر للطرف ا{خر أو لyطراف, في الوقت نفسه, وعليھا أيضاً 
النزاع ولyمين العام لyمم المتحدة كل ما في حوزتھا من ھذه المعلومات عن 
حقول ا�لغام والمناطق الملغومة وا�لغام وا�شراك الخداعية والنبائط ا�خرى 

حيثما , رھناً للمعاملة بالمثل, التي نصبتھا في مناطق لم تعد تحت سيطرتھا ولكن
يجوز �ي من , موجودة في إقليم طرف معادتكون قوات أحد أطراف نزاع 

بقدر اقتضاء , الطرفين أن يحجب ھذه المعلومات عن ا�مين العام والطرف ا{خر
وفي . إلى أن @ يكون أي من الطرفين في إقليم ا{خر, مصالح أمنية ذلك الحجب

تفشى المعلومات المحجوبة فور ما تسمح بذلك تلك المصالح , الحالة ا�خيرة
إلى , باتفاق بينھما, يجب على طرفي النزاع السعي, وحيثما يكون ممكناً . يةا�من
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بطريقة تتفق مع , اتخاذ ما يلزم Mفشاء تلك المعلومات في أقرب وقت ممكن
  .المصالح ا�منية لكل من الطرفين

  .من ھذا البروتوكول 12و  10@ تخل ھذه المادة بأحكام المادتين  -3

  

  )10(المــادة 

  قول ا�لغام والمناطق الملغومة وا�لغامإزالة ح

  والتعاون الدولي, وا�شراك الخداعية والنبائط ا�خرى

تكسح أو تزال أو تدمر أو تصان , بدون تأخير بعد توقف ا�عمال العدائية النشطة -1
من ھذا البروتوكول كل حقول ا�لغام  5من المادة  2والفقرة  3وفقاً للمادة 

  .وا�لغام وا�شراك الخداعية والنبائط ا�خرىوالمناطق الملغومة 

تتحمل ا�طراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع ھذه المسئولية فيما يتعلق بحقول  -2
ا�لغام والمناطق الملغومة وا�لغام وا�شراك الخداعية والنبائط ا�خرى في 

  .المناطق الواقعة تحت سيطرتھا

مناطق الملغومة وا�لغام وا�شراك الخداعية والنبائط فيما يتعلق بحقول ا�لغام وال -3
يجب على , ا�خرى التي نصبھا طرفھا في مناطق لم يعد يمارس السيطرة عليھا
في , أعlه 2ھذا الطرف أن يوفر للطرف المسيطر على المنطقة بموجب الفقرة 

بھذه  المساعدة التقنية والمادية الlزمة للنھوض, حدود ما يسمح به ھذا الطرف
  .المسئولية

حيثما كان , فيما بينھا وكذلك, إلى التوصل @تفاق, كلما لزم ذلك, تسعى ا�طراف -4
بشأن توفير المساعدة التقنية , مع دول أخرى ومع المنظمات الدولية, ذلك مlئماً 

ا@ضطlع بالعمليات المشتركة , في الظروف المlئمة, بما في ذلك, والمادية
  .بھذه المسئولياتالlزمة بالنھوض 

  

  )11(المــادة 

  التعاون والمساعدة التكنولوجيان

يتعھد كل من ا�طراف السامية المتعاقدة بتسھيل أتم تبادل ممكن للمعدات والمواد  -1
والمعلومات العلمية والتكنولوجية المتعلقة بتنفيذ ھذا البروتوكول ووسائل كسح 
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تتعھد , وعلى وجه الخصوص, التبادل وله الحق في ا@شتراك في مثل ھذا, ا�لغام
ا�طراف السامية المتعاقدة بالعمل على توفير المعدات والمعلومات التكنولوجية 

  .الlزمة لكسح ا�لغام

يتعھد كل من ا�طراف السامية المتعاقدة بتوفير معلومات لقاعدة البيانات المنشأة  -2
وعلى ا�خص المعلومات , في إطار منظومة ا�مم المتحدة بشأن كسح ا�لغام
والقوائم بأسماء الخبراء أو , المتعلقة بمختلف وسائل وتكنولوجيات كسح ا�لغام

  .ھيئات تقديم الخبرة أو مراكز ا@تصال الوطنية بشأن كسح ا�لغام

يوفر كل من ا�طراف السامية المتعاقدة مساعدة بخصوص كسح ا�لغام من خlل  -3
أو يتبرع , ئات دولية أخرى أو على أساس ثنائيمنظومة ا�مم المتحدة أو ھي

  .لصندوق ا�مم المتحدة ا@ستئماني للتبرعات من أجل المساعدة في كسح ا�لغام

مدعومة بالمعلومات ذات , يمكن لyطراف السامية المتعاقدة تقديم طلبات للمساعدة -4
ويجوز . رىإلى ا�مم المتحدة أو إلى ھيئات مختصة أخرى أو إلى دول أخ, الصلة

فيحيلھا إلى كل ا�طراف السامية , تقديم ھذه الطلبات إلى ا�مين العام لyمم المتحدة
  .المتعاقدة وإلى المنظمات الدولية ذات الصلة

في , يجوز لyمين العام لyمم المتحدة, في حالة الطلبات المقدمة إلى ا�مم المتحدة -5
, وأن يحدد, ات المlئمة لتقييم الوضعأن يتخذ اMجراء, حدود الموارد المتاحة له

المساعدة المlئم توفيرھا في , بالتعاون مع الطرف السامي المتعاقد المقدم للطلب
ويجوز لyمين العام أيضاً أن يرفع إلى . كسح ا�لغام أو في تنفيذ البروتوكول

طلوبة ا�طراف السامية المتعاقدة تقريراً عن أي تقييم وكذلك عن نوع المساعدة الم
  .ونطاقھا

دون المساس بأحكامھا الدستورية وأحكامھا , تتعھد ا�طراف السامية المتعاقدة -6
بالتعاون وبنقل التكنولوجيا تيسيراً لتطبيق المحظورات , القانونية ا�خرى

  .والتقييدات المنصوص عليھا في ھذا البروتوكول

حيثما , تلقي مساعدة تقنيةلكل من ا�طراف السامية المتعاقدة الحق في التماس و -7
من طرف سام متعاقد آخر بشأن تكنولوجيا محددة مناسبة غير , كان ذلك مناسباً 

بھدف التقليل من أية فترة تأجيل , بالقدر الlزم والممكن عملياً , تكنولوجيا ا�سلحة
  .نص عليھا في المرفق التقني
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  )12(المــادة 

  الملغومة الحماية من آثار حقول ا�لغام والمناطق

  والنبائط ا�خرى, وا�لغام وا�شراك الخداعية

  التطبيق -1

@ تنطبق ھذه المادة إ@ على البعثات التي تؤدي مھامھا في منطقة ما بموافقة ) أ(
وتستثنى من , الطرف السامي المتعاقد الذي تؤدى ھذه المھام على أراضيه

من ھذه "  1) " أ( 2الفرعية ذلك القوات والبعثات المشار إليھا في الفقرة 
  .المادة

@ يؤدي تطبيق أحكام ھذه المادة على أطراف نزاع ما ليست أطرافاً سامية ) ب(
متعاقدة إلى تغيير في مركزھا القانوني أو في المركز القانوني Mقليم متنازع 

  .عليه سواء صراحة أو ضمناً 

أو سائر ا لصكوك , لي القائم@ تخل أحكام ھذه المادة بالقانون اMنساني الدو) ج(
, أو قرارات مجلس ا�من التابع لyمم المتحدة, عند انطباقھا, الدولية القائمة

التي توفر قدراً أكبر من الحماية للموظفين الذين يؤدون مھامھم وفقاً لھذه 
  .المادة

  قوات وبعثات حفظ السlم وغيرھا من القوات والبعثات المعنية -2

  :فقرة علىتنطبق ھذه ال) أ(

أو المراقبة أو , أية قوة أو بعثة تابعة لyمم المتحدة تقوم بمھام حفظ السlم -1
  .بمھام مماثلة في أية منطقة وفقاً لميثاق ا�مم المتحدة

وأية بعثة تنشأ عمlً بالفصل الثامن من ميثاق ا�مم المتحدة وتؤدي مھامھا  -2
  .في منطقة نزاع

إذا طلب منه , اقد أو طرف في نزاع أن يعمديجب على كل طرف سام متع) ب(
  :ذلك رئيس البعثة التي تنطبق عليھا ھذه الفقرة إلى

لحماية القوة أو , بقدر ما تتوفر له القدرة على ذلك, اتخاذ التدابير الlزمة -1
البعثة من آثار ا�لغام وا�شراك الخداعية وسائر النبائط في أية منطقة 

  .تحت سيطرته
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إزالة كافة ا�لغام وا�شراك الخداعية وسائر النبائط المزروعة في تلك  -2
عند اللزوم وبقدر ما تتوفر له القدرة , المنطقة أو جعلھا عديمة الضرر

  .من أجل حماية ھؤ@ء الموظفين حماية فعالة, على ذلك

مة إبlغ رئيس القوة أو البعثة بمواقع جميع حقول ا�لغام والمناطق الملغو -3
وا�لغام وا�شراك الخداعية وسائر النبائط المعروفة في المنطقة التي 

بقدر , واطlع رئيس القوة أو البعثة, تؤدي فيھا القوة أو البعثة مھامھا
على كافة المعلومات الموجودة بحوزته فيما يتعلق بحقول ا�لغام , اMمكان

  .النبائط ھذه والمناطق الملغومة وا�لغام وا�شراك الخداعية وسائر

  البعثات اMنسانية وبعثات تقصي الحقائق التابعة لمنظومة ا�مم المتحدة -3

تنطبق ھذه الفقرة على أية بعثة إنسانية أو بعثة لتقصي الحقائق تابعة لمنظومة ) أ(
  .ا�مم المتحدة

إذا طلب منه , يجب على كل طرف سام متعاقد أو طرف في نزاع أن يعمد) ب(
  :وة أو البعثة التي تنطبق عليھا ھذه الفقرة إلىذلك رئيس الق

 2تزويد موظفي البعثة بأوجه الحماية المنصوص عليھا في الفقرة الفرعية  -1
  .من ھذه المادة 1) ب(

إذا استلزم ا�مر الوصول إلى أي مكان تحت سيطرته أو عبوره لكي تؤدي  -2
ي البعثة إلى ذلك البعثة وظائفھا وعمlً على توفير الم رور ا{من لموظف

  :المكان أو عبوره

إبlغ رئيس البعثة بالطريق ا{من المؤدي إلى ذلك المكان إذا ) أ أ(
ما لم تحل دون ذلك عمليات حربية , توافرت مثل ھذه المعلومات

  أو, جارية

القيام عند اللزوم وبقدر المستطاع بتطھير ممر عبر حقول ) ب ب(
ات تحدد الطريق ا{من المشار إذا لم تتوفر لديه معلوم, ا�لغام

  ).أ أ(إليه في الفقرة الفرعية 

  بعثات اللجنة الدولية للصليب ا�حمر -4

تنطبق ھذه الفقرة على أية بعثة للجنة الدولية للصليب ا�حمر تؤدي مھامھا ) أ ( 
 12بموافقة الدولة أو الدول المضيفة بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخة في 

  .توكليھا اMضافيين عند انطباقھماوبرو 1949آب /أغسطس
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إذا طلب منه , يجب على كل طرف سام متعاقد أو طرف في نزاع أن يعمد) ب(
  :ذلك رئيس البعثة التي تنطبق عليھا ھذه الفقرة إلى

 2تزويد موظفي البعثة بأوجه الحماية المنصوص عليھا في الفقرة الفرعية  -1
  .من ھذه المادة 1) ب(

من ھذه  2) ب( 3المنصوص عليھا في الفقرة الفرعية  اتخاذ التدابير -2
  .المادة

  البعثات اMنسانية وبعثات التحقيق ا�خرى -5

تنطبق ھذه الفقرة على البعثات التالية عندما تؤدي مھامھا في منطقة نزاع أو ) أ(
  :أعlه منطبقة عليھا 4و 3و 2ما لم تكن الفقرات , تساعد ضحايا نزاع ما

انية تابعة لجمعية وطنية للصليب ا�حمر أو الھlل ا�حمر أو أي بعثة إنس -1
  .@تحادھا الدولي

بما في ذلك أية بعثة إنسانية محايدة , أي بعثة تابعة لمنظمة إنسانية محايدة -2
  .تقوم بتطھير حقول ا�لغام

 12أي بعثة تحقيق تنشأ عمlً بأحكام اتفاقيات جنيف المؤرخة في  -3
عند  1977أو بروتوكوليھا ا@ضافيين لعام , 1949آب /أغسطس
  .انطباقھما

إذا , يجب على كل طرف سام متعاقد أو طرف في نزاع أن يعمد بقدر اMمكان) ب(
  :طلب منه ذلك رئيس البعثة التي تنطبق عليھا ھذه الفقرة إلى

 2تزويد موظفي البعثة بأوجه الحماية المنصوص عليھا في الفقرة الفرعية  -1
  .من ھذه المادة 1) ب(

من ھذه  2) ب( 3اتخاذ التدابير المنصوص عليھا في الفقرة الفرعية  -2
  .المادة

  الســـرية -6

كل المعلومات التي تقدم في سرية عمlً بھذه المادة بسرية تامة من جانب  تعامل
و@ يكشف عنھا خارج دائرة القوة أو البعثة المعنية دون إذن صريح من , المتلقي لھا

  .مقدم المعلومات
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  احترام القوانين وا�نظمة -7

دون , المادة يجب على ا�فراد المشاركين في القوات والبعثات المشار إليھا في ھذه
القيام , اMخlل بما قد يتمتعون به من امتيازات وحصانات أو بمقتضيات واجباتھم

  :بما يلي

  .احترام قوانين الدولة المضيفة وأنظمتھا) أ(

وا@متناع عن أي فعل أو نشاط يتنافى مع الطابع المحايد والدولي الذي تتسم ) ب(
  .به واجباتھم

  )13(المــادة 

  ا�طراف السامية المتعاقدة مشاورات

تتعھد ا�طراف السامية المتعاقدة بأن تتشاور وتتعاون الواحدة منھا مع ا�خرى في  -1
يعقد مؤتمر , ولھذا الغرض. جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ ھذا البروتوكول

  .لyطراف السامية المتعاقدة سنوياً 

  .لسنوية ا@شتراك في ھذه المؤتمراتيحدد النظام الداخلي المتفق عليه للمؤتمرات ا -2

  :تشمل أعمال المؤتمر -3

  .استعراض العمل بھذا البروتوكول وحالته) أ(

والنظر في المسائل الناشئة عن التقارير المقدمة من ا�طراف السامية ) ب(
  .من ھذه المادة 4المتعاقدة وفقاً للفقرة 

  .والتحضير للمؤتمرات ا@ستعراضية) ج(

  .ي تطوير تكنولوجيات لحماية المدنيين من ا{ثار العشوائية لyلغاموالنظر ف) د(

يقوم ھو بتعميمھا على , تقدم ا�طراف السامية المتعاقدة تقارير سنوية إلى الوديع -4
  :بشأن أي من المسائل التالية, جميع ا�طراف السامية المتعاقدة قبل المؤتمر

  .ھا المسلحة وعلى السكان المدنييننشر المعلومات عن البروتوكول على قوات) أ(

  .برامج إزالة ا�لغام وإعادة التأھيل) ب(

الخطوات المتخذة للوفاء بالمتطلبات التقنية للبروتوكول وأي معلومات مناسبة ) ج(
  .أخرى ذات صلة بھا
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  .التشريعات ذات الصلة بالبروتوكول) د(

لتقنية وبشأن التعاون الدولي التدابير المتخذة بشأن التبادل الدولي للمعلومات ا)ھـ(
  .وبشأن التعاون التقني والمساعدات التقنية, في إزالة ا�لغام

  .غير ذلك من المسائل ذات الصلة) و(

تتحمل ا�طراف السامية المتعاقدة والدول غير ا�طراف المشاركة في أعمال  -5
نصبة المقررة وفقاً لجدول ا�, المؤتمر تكاليف مؤتمر ا�طراف السامية المتعاقدة

  .لقسمة نفقات ا�مم المتحدة مع تعديله على الوجه المناسب

  )14(المــادة 

  اZمتثــال

, على كل طرف من ا�طراف السامية المتعاقدة أن يتخذ جميع الخطوات المناسبة -1
لمنع وقمع انتھاكات ھذا , بما في ذلك اتخاذ تدابير تشريعية وتدابير أخرى

أشخاص يخضعون لو@يته أو سيطرته أو انتھاكاته البروتوكول من جانب 
  .المرتكبة على أراض تخضع لو@يته أو سيطرته

من ھذه المادة تدابير مناسبة لضمان توقيع  1في الفقرة  تشمل التدابير المتوخاة -2
فيما يتصل بنزاع مسلح وعلى نحو , جزاءات عقابية على ا�شخاص الذين يعمدون

إلى قتل المدنيين أو التسبب في إلحاق إصابات , مخالف �حكام ھذا البروتوكول
  .وتقديم ھؤ@ء ا�شخاص إلى العدالة, خطيرة بھم

ا�طراف السامية المتعاقدة أيضاً أن يلزم قواته المسلحة بأن  على كل طرف من -3
وأن يفرض تلقي , تصدر تعليمات عسكرية وأوامر عمليات ذات صلة بالموضوع

أفراد القوات العسكرية تدريباً يتناسب مع واجباتھم ومسئولياتھم با@متثال �حكام 
  .ھذا البروتوكول

لتشاور والتعاون فيما بين الواحد منھا وا{خر تتعھد ا�طراف السامية المتعاقدة با -4
بصورة ثنائية وعن طريق ا�مين العام لyمم المتحدة أو عن طريق إجراءات دولية 

من أجل حل أية مشاكل قد تنشأ فيما يتعلق بتفسير وتطبيق أحكام , مناسبة أخرى
  .ھذا البروتوكول
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  المرفق التقني

  التسجيل -1

يجب تسجيل موقع ا�لغام غير المبثوثة عن بعد وحقول ا�لغام والمناطق ) أ(
  :الملغومة وا�شراك الخداعية والنبائط ا�خرى وفقاً لyحكام التالية

يحدد موقع حقول ا�لغام والمناطق الملغومة ومناطق ا�شراك الخداعية  -1
نقطتين مرجعيتين على والنبائط ا�خرى تحديداً دقيقاً بالنسبة إلى إحداثيات 

ا�قل وا�بعاد التقديرية للمنطقة التي تحتوي ھذه ا�سلحة بالنسبة لھذه 
  .النقاط المرجعية

يتم إعداد الخرائط والرسوم التوضيحية أو السجlت ا�خرى بطريقة تبين  -2
موقع حقول ا�لغام والمناطق الملغومة وا�شرا ك الخداعية والنبائط 

ويجب أن تبين ھذه السجlت أيضاً , ى نقاط مرجعيةا�خرى بالنسبة إل
  .محيطاتھا ومداھا

يجب , �غراض كشف ا�لغام وا�شراك الخداعية والنبائط ا�خرى وكسحھا -3
أن تتضمن الخرائط أو الرسوم التوضيحية أو السجlت ا�خرى معلومات 
كاملة عن نوع جميع الذخائر المنصوبة وعددھا وطريقة زرعھا ونوع 

وعن النبائط , فتيل المستخدم فيھا ومدة مفعولھا وتاريخ ووقت نصبھاال
و غير ذلك من المعلومات المتصلة بجميع ) إن وجدت(المضادة للمناولة 

, و يجب أن يبين سجل حقل ا�لغام كلما أمكن ذلك, ھذه ا�سلحة المنصوبة
 إ@ في حالة حقول ا�لغام المصفوفة حيث يكفي, موقع كل لغم بالضبط

, ويجب أن يسجل بالضبط موقع كل شرك خداعي منصوب. موقع الصف
  .على حدة, ونوع آلية تشغيله

يجب تحديد الموقع المقدر والمساحة المقدرة لyلغام المبثوثة عن بعد ) ب(
ويجب التثبت منھا ووضع , )نقاط الزوايا عادة(بإحداثيات نقاط مرجعية 

ويجب أيضاً . في أقرب فرصةعlمات تقابلھا على ا�رض متى أمكن ذلك 
, وتاريخ ووقت نصبھا, تسجيل العدد الكلي لyلغام المنصوبة ونوعھا

  .والفترات الزمنية للتدمير الذاتي

يحتفظ بنسخ من السجlت لدى مستوى من القيادة كاف لضمان سlمتھا إلى ) ج(
  .أقصى حد ممكن
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روتوكول ما لم تكن عليھا يحظر استعمال ا�لغام المنتجة بعد بدء نفاذ ھذا الب) د(
عlمات باللغة اMنكليزية أو باللغة أو اللغات الوطنية ذات الصلة تبين 

  :المعلومات التالية

  .اسم بلد المنشأ -1

  .وشھر وسنة اMنتاج -2

  .والرقم المسلسل أو رقم دفعة اMنتاج -3

ا{ثار ويجب أن تكون العlمات واضحة للعيان وسھلة القراءة ومعمرة وتقاوم 
  .البيئية قدر اMمكان

  مواصفات القابلية للكشف -2

, 1997كانون الثاني / يناير 1فيما يتعلق با�لغام المضادة لyفراد المنتجة بعد ) أ(
, يجب أن تتضمن ھذه ا�لغام في بنائھا مادة أو نبيطة تتيح كشف اللغم

ة تعادل اMشارة وتعطي إشارة استجاب, بالمعدات التقنية الشائعة لكشف ا�لغام
  .الصادرة عن ثمانية غرامات أو أكثر من الحديد في كتلة متماسكة واحدة

كانون الثاني / يناير  1فيما يتعلق با�لغام المضادة لyفراد المنتجة قبل ) ب(
يجب أن تتضمن ھذه ا�لغام في بنائھا أو يجب أن يربط بھا قبل , 1997
أو نبيطة تتيح كشف اللغم بالمعدات  مادة, على نحو @ يسھل إزالته, نصبھا

التقنية الشائعة لكشف ا�لغام تعطي إشارة استجابة تعادل اMشارة الصادرة 
  .عن ثمانية غرامات أو أكثر من الحديد في كتلة متماسكة واحدة

إذا ما قرر طرف سام متعاقد أنه ليس بوسعه ا@متثال فوراً للفقرة الفرعية ) ج(
وقت تقديم إخطاره بالموافقة على ا@لتزام بھذا يجوز له أن يعلن ) ب(

 9لفترة @ تتجاوز ) ب(البروتوكول أنه سيؤجل ا@متثال للفقرة الفرعية 
عليه خlلھا أن يقلل إلى أدنى حد ممكن , أعوام بعد بدء نفاذ ھذا البروتوكول

  .من استعمال ا�لغام المضادة لyفراد غير المطابقة

  الذاتي والتخميد الذاتي مواصفات بشأن التدمير -3

يتعين تصميم وبناء كل ا�لغام المضادة لyفراد المبثوثة عن بعد بحيث @ يفشل ) أ(
 30في المائة من ا�لغام المنشطة في تدمير نفسه في غضون  10أكثر من 

ويتعين أن يكون بكل لغم سمة احتياطية للتخميد الذاتي تصمم , يوماً بعد نصبه
بحيث @ يستمر في العمل كلغم أكثر من , ية التدمير الذاتيمقترنة بآل, وتبنى

  .يوماً من نصبه 120واحد من كل ألف لغم منشط بعد 
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المستخدمة , يجب أن تفي كل ا�لغام المضادة لyفراد غير المبثوثة عن بعد) ب(
من ھذا  5حسبما حددت في الفقرة , خارج المناطق التي عليھا عlمات

ت التدمير الذاتي والتخميد الذاتي المبينة في الفقرة بمتطلبا, البروتوكول
  ).أ(الفرعية 

إذا ما قرر طرف سام متعاقد أنه ليس بوسعه ا@متثال فوراً للفقرتين الفرعيتين ) ج(
يجوز له أن يعلن وقت تقديم إخطاره بالموافقة على ا@لتزام ) ب(أو /و) أ(

جة قبل بدء نفاذ ھذا البروتوكول بھذا البروتوكول أنه فيما يتعلق با�لغام المنت
أعوام  9لفترة @ تتجاوز ) ب(أو / و) أ(سيؤجل ا@متثال للفقرتين الفرعيتين 

  .من تاريخ نفاذ ھذا البروتوكول

  :وعلى الطرف السامي المتعاقد القيام بما يلي خlل فترة التأجيل ھذه

لمضادة لyفراد أن يضطلع بالتقليل إلى أدنى حد ممكن من استخدام ا�لغام ا -1
  .غير المطابقة على ھذا النحو

أن يمتثل أما , فيما يتعلق با�لغام المضادة لyفراد المبثوثة عن بعد -2
وأن يمتثل فيما يتعلق , لمتطلبات التدمير الذاتي أو لمتطلبات التخميد الذاتي

  .با�لغام ا�خرى المضادة لyفراد ولو لمتطلبات التخميد الذاتي

  ت الدولية لحقول ا�لغام والمناطق الملغومةالع^ما -4

يجب أن تستعمل في وضع العlمات على حقول ا�لغام والمناطق الملغومة 
وحسبما ھو مبين أدناه ضماناً لوضوحھا للعيان , عlمات على غرار المثال المرفق

  :وتعرف السكان المدنيين عليھا

سنتيمتراً  28على أ@ تقل أبعاد المثلث عن , مثلث أو مربع :الحجم والشكل ) أ(
وأ@ يقل طول ضلع المربع عن , )بوصة 7.9(سنتيمتراً  20و ) بوصة 11(

  ).بوصات 6(سنتيمتراً  15

  .أحمر أو برتقالي بحافة عاكسة صفراء: اللون ) ب(

طقة التي أو بديل يسھل تمييزه في المن, الرمز الموضح في الضميمة: الرمز ) ج (
  .تنصب فيھا العlمة الدالة على وجود منطقة خطرة

بإحدى اللغات الرسمية الست )) ألغام((ينبغي أن تتضمن العlمة كلمة : اللغة ) د(
) الفرنسية, العربية, الصينية, الروسية, اMنكليزية, ا�سبانية(لھذه ا@تفاقية 

  .وكذلك باللغة أو اللغات السائدة في تلك المنطقة
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ينبغي وضع العlمات حول حقل ا�لغام أو المنطقة : المسافات بين العlمات ) ـھ(
الملغومة على مسافة تكفي لتأمين وضوحھا للعيان عند أي نقطة بالنسبة 

  .لمدني يقترب من المنطقة

 


