اتفاقية عام  2008بشأن الذخائر العنقودية

ملف التصديق

Convention on cluster munitions ratification kit - December 2008

انضمام الدول إلى االتفاقية بشأن الذخائر العنقودية وتنفيذ االتفاقية
توفر االتفاقية بشأن الذخائر العنقودية إطاراً شامالً ملعاجلة املسائل اإلنسانية املرتبطة منذ أمد طويل هبذ اسأللةة

ويتطلب ضمان وفاء هذ االتفاقية بالتعهدات املوعودة انضمام أكرب عدد ممكن من الدول إليها وتنفيذها تنفيذاً
كامالً ويصف هذا امللف اإلجراءات اليت يتوجب على معظم الدول اتباعها من أجل التصديق على هذ
تقدم إىل الوديع وقد مت إعداد هذ
املعاهدة أو االنضمام إليها كما يتضمن امللف صكوك انضمام منوذجية َ
الصكوك بالتشاور مع قسم املعاهدات مبكتب اسأمم املتةدة للشؤون القانونية يف نيويورك

 -1التوقيع

فُتح باب التوقيع على االتفاقية يف  3كانون اسأول/ديسمرب  2008خالل حفل أقيم يف أللو ،النرويج وميكن
التوقيع على االتفاقية بعد هذا التاريخ وإىل حني دخوهلا حيّز النفاذ ،يف مقر اسأمم املتةدة يف نيويورك (يرجى
االتصال بقسم املعاهدات ،مكتب الشؤون القانونية) وحني تدخل االتفاقية حيّز النفاذ ،تنتهي الفرتة املسموح هبا
للتوقيع عليها
من خالل التوقيع على االتفاقية ،تعلن الدولة املوقعة عن نيتها يف أن تصبح يف املستقبل طرفاً يف هذا الصك وبعد
توقيعها على االتفاقية ،تلتزم الدولة املوقعة "باالمتناع عن اسأعمال اليت تعطل موضوع املعاهدة أو الغرض منها"
(انظر املادة  18من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات)1969 ،
إ ّن جمرد توقيع الدولة على االتفاقية ال جيعل منها طرفاً يف االتفاقية أو ملزمة هبا قانوناً وال يطلب منها البدء يف
تنفيذ مجيع أحكام االتفاقية فلكي تصبح الدولة املوقعة ملزمةً رمسياً بأحكام االتفاقية ،جيب أن تصدق بعد ذلك
على الصك وجيوز أيضاً للدول اليت مل توقع على الصك ،أن توافق على االلتزام باالتفاقية من خالل االنضمام

إليها

 -2التصديق واالنضمام

2

جيب أن تعلن الدولة رمسياً عن موافقتها على أن تكون ملزمة باالتفاق لكي تصبح طرفاً يف االتفاقية بشأن الذخائر
العنقودية ويتطلب ذلك عادة خطوتني رئيسيتني مها :اختاذ اإلجراء الالزم من جانب احلكومة الوطنية وإشعار
الوديع بذلك
أ-

اتخاذ اإلرجرا الالزم من رجانب الحكومة الوطنية

على املستوى الوطين ،جيب أن توافق الدولة على االنضمام إىل االتفاقية ،مبا يتماشى مع اإلجراءات الوطنية املقررة
لكي تصبح طرفاً يف االتفاقات الدولية ويتطلّب ذلك عادة تبادل النقاش داخل البلد واختاذ اإلجراءات الالزمة
من جانب الربملان و/أو السلطة التنفيذية
ب-

إشعار الوديع

بعد اتباع اإلجراءات الوطنية واختاذ القرار بشأن االلتزام باالتفاقية ،يتوجب على الدولة إعداد صك التصديق أو
االنضمام
تعلن بصورة عامة الدولة اليت وقعت على االتفاقية عن موافقتها االلتزام هبا من خالل إعداد صك التصديق
وتعلن عاد ًة الدولة اليت مل توقع على االتفاقية عن موافقتها االلتزام هبا من خالل إعداد صك االنضمام
وسألباب تتعلق بالدلتور ،تستخدم بعض الدول مصطلح "قبول" أو "موافقة" لإلشارة إىل انضمامها إىل املعاهدات
الدولية وهلذين املصطلةني نفس اسأثر القانوين الذي ميلكه مصطلح "التصديق" ،وبالتايل يعربان عن رغبة الدولة يف
االلتزام باملعاهدة
جيب أن تودع صكوك التصديق (أو القبول أو املوافقة أو االنضمام) لدى وديع املعاهدة ،وهو يف هذ احلالة اسأمني
العام لألمم املتةدة (لالتصال :ق سم املعاهدات ،مكتب الشؤون القانونية يف اسأمم املتةدة ،نيويورك)10017 ،
ويش ّكل تقدمي هذا الصك إىل الوديع اإلجراء الذي يضع التزامات الدولة مبوجب االتفاقية موضع التنفيذ ويعطيها
قوة قانونية دولية وبعد دخول االتفاقية حيّز النفاذ ،يؤدي أيضاً إيداع الصك لدى اسأمني العام لألمم املتةدة إىل
عالقات تعاهدية ،ومنها حقوق وواجبات بالنسبة إىل الدول اسأطراف اسأخرى وال ختضع مواد هذ االتفاقية
للتةفظات
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تدخل االتفاقية حيّز النفاذ بعد مرور لتة أشهر على إيداع  30دولة صكوك التصديق (أو القبول أو املوافقة أو
وحيدد التاريخ الذي تصبح فيه االتفاقية ملزمة بالنسبة إىل كل دولة من الدول املعنية ،على
االنضمام) اخلاصة هبا َ
النةو التايل:
أ) بالنسبة إىل الدول الثالثني اسأوىل اليت تودع الصكوك لدى اسأمني العام لألمم املتةدة ،تدخل االتفاقية حيّز
النفاذ يف اليوم اسأول من الشهر السادس بعد الشهر الذي يودع فيه الصك الثالثون من صكوك التصديق (أو
القبول أو املوافقة أو االنضمام)
ب) بالنسبة إىل مجيع الدول اسأخرى ،تدخل االتفاقية حيّز النفاذ يف اليوم اسأول من الشهر السادس بعد تاريخ
إيداع تلك الدولة صك التصديق (أو القبول أو املوافقة أو االنضمام) لدى اسأمني العام لألمم املتةدة
وبغية تعزيز املعايري اسألالية الواردة يف االتفاقية ،تدعو املادة  18الدول إىل أن تعلن ،عند تصديقها (أو قبوهلا أو
موافقتها أو انضمامها) يف أهنا لتطبّق مؤقتاً االلتزامات العامة (الواردة يف املادة  )1ريثما تدخل االتفاقية حيّز

وتشجع اللجنة الدولية الدول على التصريح مبثل هذا اإلعالن
النفاذ
ّ
 -3التنفيذ على المستوى الوطني

تقضي االتفاقية (املادة  )9بأن "تتخذ الدول التدابري املالئمة القانونية واإلدارية وغريها لتنفيذ أحكام هذ

االتفاقية ،مبا يف ذلك فرض اجلزاءات اجلنائية ملنع وقمع أي نشاط حمظور على هذ الدول يقوم به أشخاص
مشمولون بواليتها أو خاضعون لسيطرهتا أو يقع يف إقليم مشمول بواليتها أو خاضع لسيطرهتا " ووفقاً للقوانني
واإلجراءات الوطنية ،يتوجب إصدار قانون جنائي خاص لفرض العقوبات القانونية وتبقى بعثات اللجنة الدولية
وشعبة الشؤون القانونية يف مقرها يف جنيف على التعداد لتوفري ما يلزم من توجيه بشأن إعداد مثل هذ القوانني
وقد يتوجب أيضاً اختاذ تدابري إدارية تشمل تغيريات يف العقيدة العسكرية والتعليمات العملياتية ،وإشعار املنظمات
املشاركة يف تطوير اسأللةة وإنتاجها ونقلها ،لضمان عدم حصول أية انتهاكات
وإىل جانب الوقاية من حصول انتهاكات ومعاقبة مرتكبيها ،جيب أن تنظر الدول يف للسلة من التدابري اإلجيابية
لضمان تنفيذ االتفاقية وقد تشمل تلك التدابري ما يلي:
أ-
ب-
ج-

وضع وتنفيذ خطط لتدمري خمزونات الذخائر العنقودية
وضع وتنفيذ خطط إلزالة خملفات الذخائر العنقودية
وضع وتنفيذ خطط للتوعية مبخاطر الذخائر العنقودية وبرامج ملساعدة الضةايا
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د-

وضع وتنفيذ برامج املساعدة لصاحل الدول اسأطراف اسأخرى (املادة  )6يف اجملاالت الواردة أعال يف

هـ-

النقاط أ وب وج
إعداد تقارير لنوية بشأن عمليات التنفيذ وتدابري بناء الثقة اسأخرى وتقدميها إىل الوديع (املادة )7
ومن املطلوب تقدمي أول تقرير بعد  180يوماً من دخول االتفاقية حيّز النفاذ بالنسبة إىل الدولة
الطرف املعنية

 -4صكوك نموذرجية للتصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام

ترفق طياً الصكوك النموذجية اليت جيب إيداعها لدى الوديع ويرفق كذلك منوذج لإلعالن عن نية التطبيق
املؤقت ،وهو اإلعالن الذي تشجع اللجنة الدولية الدول على النظر يف تقدميه إىل الوديع وقت التصديق (أو
القبول أو املوافقة أو االنضمام)

إ ّن بعثات اللجنة الدولية يف كافة أرجاء العامل وشعبة الشؤون القانونية يف مقرها يف جنيف على التعداد لتوفري أي
معلومات إضافية أو توضيةات ترغبون يف احلصول عليها
كانون اسأول/ديسمرب 2008
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ملحق
النموذج ألف

خاص بالدول املوقعة
صك منوذجي للتصديق [أو القبول أو املوافقة] على االتفاقية بشأن الذخائر العنقودية
حيث إن االتفاقية بشأن الذخائر العنقودية مت اعتمادها يف دبلن بتاريخ  30أيار/مايو  2008وفُتح باب
التوقيع عليها يف أوللو بتاريخ  3كانون اسأول/ديسمرب ،2008
وحيث إنه مت التوقيع على االتفاقية املعنية بالم حكومة ___________ بتاريخ ____________،
نحن الموقعون أدناه _________________________ [االلم والصفة لرئيس الدولة أو رئيس
احلكومة أو وزير اخلارجية] نعلن أ ّن حكومة ____________ ،بعد النظر يف االتفاقية املشار إليها أعال ،

تص ّدق [أو تقبل أو توافق] على هذ االتفاقية وتتعهد بااللتزام باسأحكام الواردة فيها وبتنفيذها
وإثباتاً لذلك ،وقعنا على صك [التصديق أو القبول أو املوافقة]
حرر يف _________ بتاريخ _________________
ّ
________________________
[التوقيع] [ +اخلتم]
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جيب أن يوقّع على هذا الصك رئيس الدولة أو رئيس احلكومة أو وزير اخلارجية

النموذج بـاء

خاص بالدول غري املوقعة
صك منوذجي لالنضمام إىل االتفاقية بشأن الذخائر العنقودية
حيث إن االتفاقية بشأن الذخائر العنقودية مت اعتمادها يف دبلن بتاريخ  30أيار/مايو ،2008
نحن الموقعون أدناه [االلم والصفة لرئيس الدولة أو رئيس احلكومة أو وزير اخلارجية] نعلن أ ّن حكومة
____________ ،بعد النظر يف االتفاقية املشار إليها أعال  ،انضمت إىل هذ االتفاقية وتتعهد بااللتزام
باسأحكام الواردة فيها وتنفيذها
وإثباتاً لذلك ،وقعنا على صك االنضمام
حرر يف ______________ بتاريخ _____________
ّ
________________________
[التوقيع] [ +اخلتم]

جيب أن يوقّع على هذا الصك رئيس الدولة أو رئيس احلكومة أو وزير اخلارجية
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النموذج جيم

خاص بالدول املوقعة والدول غري املوقعة
منوذج إعالن نية بتطبيق االتفاقية بشكل مؤقت

إعالن اختياري
حنن _______________________ [االلم والصفة لرئيس الدولة أو رئيس احلكومة أو وزير
اخلارجية] نعلن أ ّن حكومة ____________ ،لوف تطبّق مؤقتاً املادة  1من االتفاقية بشأن الذخائر
العنقودية ،ريثما تدخل االتفاقية حيّز النفاذ
حرر يف ______________ بتاريخ _____________
ّ
________________________
[التوقيع] [ +اخلتم]

جيوز تقدمي هذا اإلعالن إىل الوديع يف الوقت نفسه الذي يتم فيه إيداع صك التصديق على االتفاقية املعنية أو
صك االنضمام إليها
جيب أن يوقّع على هذا اإلعالن رئيس الدولة أو رئيس احلكومة أو وزير اخلارجية
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