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أو تقييااد اسااتعمال أسلاا اة تقليديا اة معينا اة ميحاان
اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر
جنيف 10 ،تشرين الثاين/نوفمرب

2020

البند  10من جدول األعمال املؤقت
األجهزة املتفجرة اليدوية الصنع

استبيان لتيسري زايدة تبادل املعلوماا والتعااون أشامن محافااة األجهازة
املتفجرة اليدوية الصنع
مقدم من فريق خرباء*
وفقا اام لرممااملا ا املابيا ا ف ما ااا اايرا ااق ابا ا ا الملا اااب اة املايرا ااق لايا اااوة الا اادو مل اف ا ا األج ا ا
املافجر املرجتر ليام  ،)CCW/AP.II/CONF.17/WP.1( ،2015فإة الردود عرا ذا ا الملااب اة ذا
ادود طوع .
شجع األطراف املاياقد السام عرا الارد عرا
ومع ذلك ،يف إطاا الربوتوكول الثاين امليدل ،تُ َّ
األملئر ابغ ت سري تبادل امليرومات والاياوة ف ما اب ن ا ابشانة م اف ا الا دااد الا ك تشا ره األج ا
املافجر ال دوا الصنع.
ونظارام لر ساملا امامرا لرميروماات املايرقا ألج ا املافجا ر ال دواا الصانع و اري ذلاك ماان
األمل ااباجي ،ااوا لاط اراف املاياق ااد الس ااام لة ت اادد األمل اائر ال ااج ت ااود ا جااب ا عر ااا ،إة وج اادت،
وك لك مساوى الافص ل ال ك قد تر ب يف تقدميه يف ترك الردود.
ول اش ل ذ ا الملاب اة والردود عر ه ملاابق ألك مبادا من ذ ا القب ل يف املساقبل.

أولا -التنظيم املؤسسي ملحافاة األجهزة املتفجرة اليدوية الصنع ونقاط التصال
الس ا ااؤال  :1ذ ا اال مي ا اان ا لة تب ن ا اوا  -م ا ااع نظ ا ااا تنظ م ا ا ع ا ااام إة لم ا اان  -الس ا اارظات
-1
لو الوحدات لو األج املخارف املشااكِ يف ج ود م اف األج املافجر ال دوا الصنع؟

__________

*

قُ ِدم ذ ا الاقرار ابيد املوعد الن ائ لظروف خااج عن إااد اجل املقدم له.
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السؤال  :2ذل ذناك ملرظ /وحد /ج اا حمدد( ) اضظرع (تضظرع) ابدوا اايدك يف تنس ق
-2
ج ود م اف األج املافجر ال دوا الصنع؟ (ارجا تقادا املاا ذا س السارظ لو الوحاد لو اجل ااا
وتفاص ل التصال الالام  ،مبا يف ذلك الينواة ،واقا اهلاتف ،واقا الفاكس ،وعنواة الرباد ا ل رتوين).
السا ااؤال  :3ما ااا ذا ا السا اارظ لو املنظما ا الا ااج نثا اال نقظا ا التصا ااال الوطن ا ا ا اصا ا اب ا ااا
-3
ف ما اايرق لاياوة الدو يف ج ود م اف األج املافجر ال دوا الصنع؟ (ارج تقدا املاا ذا س
الساارظ لو املنظما وتفاصا ل التصااال ااا ،مبااا يف ذلااك اليناواة ،واقااا اهلاااتف ،واقا ا الفاااكس ،وعناواة
الرباد ا ل رتوين).

اثنيا -املمارسا الوطنية
اهل اادف م اان ذ ا ا الف اارا ذ ااو ت س ااري تب ااادل امليروم ااات اب ااش األط اراف املاياق ااد الس ااام ابش اانة
-4
املمااملات الج وضيا ا ،مبا يف ذلك من خالل األطر القانون .

ألف -تقييم املخاطر
السؤال  :4ذل ُ رك ابردكا تق مام وطن ام لرمخاطر املايرق ألج
-5
إذا كاة اجلواجي نيا ،ما ذ املن ج املساخدم يف إجراء تق ا املخاطر ذ ا؟

املافجر ال دوا الصنع؟

السااؤال  :5ذاال املاااخدم ابراادكا لو ايا ا م يف املساااقبل القراااب املاااخدام لدا الاق ا ا ال ا ا
-6
ا اص ا مب اف ا ا األج ا ا املافج اار ال دوا ا الص اانع ،ال ااج وض ااي ا مي ااد األم ااا املا ااد لب ااو نا ا ا
السالح ،لاق ا قدااته ال ات ؟

ابء -السياسا والتشريعا واللوائح
السؤال  :6ذل اساخدم ابردكا ميجمام موحدام ابشنة األج ا املافجار ال دواا الصانع (عرا
-7
مل ااب ل املث ااال ،امليج ااا ال ا ك وض ااياه دائ اار األم ااا املا ااد لاج اراءات املايرق ا أللغ ااام ك ا تس اااخدمه
منظوم ا األم ااا املا ااد )؟ إذا ك اااة اجل اواجي ني ااا ،ذ اال اُس اااخدم ذ ا ا امليج ااا يف تاب ااع ح اواد األج ا
املافجر ال دوا الصنع وقواعد اب اانهتا؟
الس ااؤال  :7ذ اال ل اادى ابر اادكا مل امل ا لو امل ارتات ج وطن ا ابش اانة األج ا املافج اار ال دوا ا
-8
الصاانع؟ إذا كاااة اجلاواجي نيااا ،ذاال تشا ل ذا س الس املا والملارتات ج "جاام لر وما ملاارذا إااء
ج ود ابردكا يف جمال م اف األج املافجر ال دوا الصنع؟
السا ااؤال  :8ذا اال مل ا ا وة ابرا اادكا منفا ا اام عرا ا حماول ا ا تق ا ااق الاا اوا م ا قر م ا ا لرض ا اواابا
-9
الانظ م ؟

جيم -التوعية ابملخاطر
 -10السااؤال  :9ذاال ارصااد ابراادكا ا صااا ت و مااع الب اااانت عاان ا سااائر البش ارا النا ا عاان
األج املافجر ال دوا الصنع؟
 -11السااؤال  :10مااا ذا طاارع الاوع ا مبخاااطر األج ا املافجاار ال دواا الصاانع الااج اساااخدم ا
ابردكا من لجل تثق ف اجلم وا ابشنة املخاطر الج تش ر ا األج املافجر ال دوا الصنع؟
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 -12الس ااؤال  :11م ااا حج ااا اإلم ااالت ا عالم ا ا الياما ا  ،وت ااالت الاثق ااف والا اادااب ،وحج ااا
التصال جملاميات امر ابشنة لك هتداد اايرق ألج املافجر ال دوا الصنع؟
 -13السؤال  :12ذل اقوم ابردكا ابا داث املائل توع ا الناااب ألج ا املافجار ال دواا الصانع
كرما تغريت الا دادات الج تش ر ا ذ س األج ؟

دال -أمن املتفجرا والصواعق والسالئف ومراةبتها
 -14السا ااؤال  :13ذا اال وضا ااع ابرا اادكا تا ااداابري ملنا ااع تسا اراب املافجا ارات ما اان املسا اااخدمش املا اادن ش
واليس راش؟
 -15السؤال  :14ذل لدى ابردكا تشرايات لو لوائح خاص ف ما اايرق ابشراء املافجرات الاجااا
والس ااالئف ال م ائ ا و/لو الص اواعق ال ااج مي اان امل اااخدام ا يف ص اانع األج ا املافج اار املص اانوع يف
املناال ،و لحافاظ ا ونقر ا ومرواذا الياابر واملاخدام ا؟
 -16الساؤال  :15ذاال لاادى ابرادكا وملااائل لايقااب وتاباع ملرساار ا مااداد ملاواد الساار ف لاج ا
املافجاار ال دوا ا الصاانع (مثاال امل اواد ال م ائ ا املساااخدم يف صاانع املافج ارات ،واألملااالك الافجريا ا ،
ولج ا ا الافي ا اال ا ل رتون ا ا  ،واأللي ا اااجي النااا ا ا  ،واملافج ا ارات الاجااا ا ا ) م ا اان لج ا اال اإل ا ااد م ا اان خظ ا اار
الملاخدام ري املشروا هل س املواد؟
-17
املسر

السؤال  :16ذل لدى ابردكا تشرايات لو لوائح خاصا لر اد مان خظار حصاول اجلماعاات
عر املافجرات اليس را  ،ول مل ما ف ما اايرق ابانمش مرافق خت ان ال خري اليس را ونقر ا؟

 -18السااؤال  :17ذاال اناق ا ابراادكا ابدق ا األف اراد ال ا ان اا ا ح هلااا إم ان ا الوصااول ابااال ق ااود إ
املافجرات؟ إذا كاة اجلواجي نيا ،ذل مي ن ا تب اة ممااملات الناقاء ذ س؟
 -19السؤال  :18ذل اخت ابردكا تداابري حمر حمدد لرصد لو تقر ص لو منع نشر امليرومات ،من
خالل لك ومل ر  ،مبا يف ذلك ا نرتنت ،عن ك ف تصن ع األج املافجر ال دوا الصنع؟

هاء -تطوير ةدرا محافاة األجهزة املتفجرة اليدوية الصنع
 -20السا ااؤال  :19ذا اال لا اادى ابرا اادكا تيا اااوة مشا اارتك ابا ااش الوكا ااالت يف
املين ؟ إذا كاة اجلواجي نيا ،ذل مي ن تب اة عمر الاياوة ابش الوكالت؟

ا ااع ا دااات اإل وم ا ا

 -21السؤال  :20ذل لدى ابردكا فرع مدااب وجم لراخف ف من الا داد ال ك تش ره األج
املا فجاار ال دوا ا الصاانع؟ ذاال لنشاان ابراادكا مراك ا تاادااب ماخصص ا يف جمااال الاصاادك لرا داااد ال ا ك
تش ره األج املافجر ال دوا الصنع؟
 -22السااؤال  :21ذاال كرَّاف ابرا ُدكا ك اااانت حماادد مب ما تظااوار الااادااب عرا األج ا املافجاار
ال دوا الصنع ،وتداد ماظربات الادااب ،واإلصول عر امليدات ا اص س األج ؟
 -23السؤال  :22ذل طوا ابردكا لدوات حمدد ذات صر ألج
قاعد اب اانت لو ميدات خاص ؟

املافجر ال دوا الصنع ،مثال

 -24السؤال  :23ذل اقوم ابردكا جبمع وتر ل امليروماات الملااخبااا املايرقا اباااألج
ال دوا الصنع؟
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واو -الضواأط احلدودية
 -25السااؤال  :24ذاال لاادى ابراادكا تااداابري رك ا لاابااع و/لو كشااف م ااوانت األج ا املافج اار
ال دوا الصنع؟
 -26السؤال  :25ذل لدى ابردكا "ج منسق إااء لمن اإلادود ومراقبا اجلماااك يف اع ا دااات
اإل وم املين ا ؟ ذال انظاوك املااغالل م اوانت األج ا املافجار ال دواا الصانع املسارتجي عرا نشار
امليرومات ذات الصر عر ك اانت مثل قوات تاا اإلدود؟
 -27السؤال  :26ذل اشااك ابردكا يف ابرامج الاياوة اجلمرك لا سش الرقااب عر اإلادود واإلاد
من الادفقات الج تغ ك ملرسر م وانت تصن ع األج الامافجر ال دوا الصنع ،مثل ابرانمج الداا
اليامل الااابع ملنظم اجلمااك اليامل ؟

زا  -الستجااب التقنية لستخدام األجهزة املتفجرة اليدوية الصنع
 -28السااؤال  :27مااا ذا طاارع الاوع ا مبخاااطر األج ا املافجاار ال دواا الصاانع الااج اساااخدم ا
ابردكا من لجل تدااب املسيفش عر ناطر األج املافجر ال دوا الصنع؟
 -29السؤال  :28ذل لدى ابردكا وحدات شرط لو وحادات عسا را مداابا وجم ا لرايامال ماع
الا داد ال ك تش ره األج املافجر ال دوا الصنع؟
 -30السااؤال  :29ذاال حاادد ابراادكا املمااملااات اجل ااد اماادد والااداواب املسااافاد ابشاانة لملااال ب
إاال األج املافجر ال دوا الصنع أل راض إنسان ؟
 -31الس ااؤال  :30ذا اال ل اادى ابرا اادكا ق ااداات عرا ا حف ااا و ا ااع وتر اال امليروما ااات املس اااقا ما اان
حواد األج املافجر ال دوا الصنع ف ماا اايراق جلواناب الا ا ا (مثال لملاروجي اليمال ،وتدااد
األذ ااداف ،وتر اال األا اااب) واجلوان ااب الاقن ا (مث اال ص اانع األج ا املافج اار ال دوا ا الص اانع) ،وك ا لك
اجلوانب املايرق ابيرا األدل اجلنائ ؟

اء -العملية القضائية  -مقاضاة مستخدمي األجهازة املتفجارة اليدوياة الصانع أشاح
غري ةانوين
-32
لاج

السؤال  :31ذل ااناول القاانوة اجلناائ لبرادكا عرا وجاه الا دااد الملااخدام اري القاانوين
املافجر ال دوا الصنع ،وإذا كاة اجلواجي نيا ،ك ف ااا تناوله؟

 -33الس ااؤال  :32ذ اال ايم اال ابر اادكا م ااع ال اادول األخ اارى انائ اام ،حس ااب القاض اااء ،ف م ااا ااير ااق
لا ق ق يف الملاخدام ري املشروا لاج املافجر ال دوا الصنع ومالحق مرت ب ه قضائ ام؟
 -34السؤال  :33ذل ااياوة ابردكا مع املنظم الدول لرشرط اجلنائ (ا نرتابول) يف اجل ود الج
تب هلا يف م اف األج املافجر ال دوا الصنع؟

اثلث ا -تبادل املعلوما والتعاون
 -35إة اهلاادف م اان ذ ا ا القس ااا ذااو املس اااعد يف املااا خراظ ا لرقااداات القائم ا املفاوح ا لاب ااادل
امليرومات و/لو الاياوة.
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هل أنتم منفتحون على هل أنتم منفتحون على
التبادل املتعدد األطراف التبادل اإلقليمي/الدويل
للمعلومات؟
للمعلومات؟

ذل لناا منفا وة
عر الاياوة الثنائ ؟

ذل لناا منفا وة عر
الاياوة ا قر م /الدو ؟

تق ا املخاطر
الس املات والاشرايات الوطن
والقواعد الانظ م
الاوع

ملخاطر

لمن املافجرات و/لو السالئف
و/لو الصواعق ومراقبا ا
تظوار قداات م اف األج
املافجر ال دوا الصنع
اليمر ات الج تقودذا الملاخبااات
الضواابا اإلدودا
لرمسرتد من
الملاغالل الاقين ُ
األج املافجر ال دوا الصنع
وضع تداابري مضاد لاج
املافجر ال دوا الصنع
الاظ ري أل راض إنسان
اليمر القضائ
تداد ذوايت مفجرك ذ س األج
إداا امليرومات
تر ل األدل من األج املسرتد
امل ا اااغالل امليروم ا ااات ال ا ااج مي ا ااا
فراا ااق الا ق ا ااق ما اان مسا اارح انفجا اااا
األج املافجر ال دوا الصنع

 -36الس ا ااؤال  :34ذا ا اال اق ا ااوم ابر ا اادكا ابانظا ا ا ا حرق ا ااات عم ا اال لو حرقا ا ااات دااملا ا ا لو ما ا ااؤنرات
لو منامل اابات تدااب ا ا وطن /دول ا ا مفاوحا ا لما ااام املشا ااااكش الا اادول ش ابش اانة ج ا ااود م اف ا ا األج ا ا
املافجر ال دوا الصنع؟
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