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 2022تشرين الثاني/نوفمبر  15جنيف، 
 من جدول األعمال المؤقت 10البند 

 األجهزة المتفجرة اليدوية الصنع

 تقرير عن األجهزة المتفجرة اليدوية الصنع  

م من المنسَقين    (1)مقدَّ

 مقدمة  -أولا  

اجتمع فريق خبراء األطراف المتعاقدة السااااااااااااااامول فل البرولمعمل التاال المعدل لقل ا ول المتع  ل   -1
لمناقشااااااااااال مساااااااااااألل األج  ة المت  رة    2022لممز/يملوه    21و 20نوف يممل  بأسااااااااااا مل ل  فد ل معفنل فل ج

ا  ( 2) الفدويل الصااااانعا وف ار ل  رالات المتي ة فل المؤلمر السااااانما التال  والعشااااارين ل برولمعمل التاال المعدل
 .(3)وفل المؤلمر االستعراضل السادس لقل ا ول

ا ُاظمت  2009وبناءر ع ى العمل ال ا اضاااااااار ع به فريق اليبراء بشااااااااأذ ع م المسااااااااألل من  عا    -2
 المناقشات المتع  ل باألج  ة المت  رة الفدويل الصنع ع ى النمم التالل:

 لبادل عا  لآللاء؛  '1'

 ح  ل ا اش بشأذ األاماع ال ديدة من األج  ة المت  رة الفدويل الصنع؛  '2'

 ب إزالل ع م األج  ة؛ ح  ل ا اش بشأذ أسالف '3'

ح  ل ا اش بشااااأذ التمبول بمياطر األج  ة المت  رة الفدويل الصاااانع و فرعا من أسااااالفب   '4'
 حما ل المداففن؛ 

مع ممات ممدثل عن الترملات ذات الصاااااااا ل فل ممافل أخرب معنول بالتصاااااااادا ل ت ديد   '5'
 ال ا لشك ه األج  ة المت  رة الفدويل الصنع؛

 ت المطنول واإلق ومول. ح  ل ا اش بشأذ االست ابا '6'

  

 الم دَّ  باسكال ل اذ من فراساا والسفدة د ااا إسبفرااتا عاستففم عاسترو من عملممبوا. (1)

(2) CCW/AP.II/CONF.23/6 37ا ال  رة. 

(3) CCW/CONF.VI/11 ا ال  رة )ط(.4ا الم رل 
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ووف ار لم رل المؤلمر الساااانما المادا والعشاااارين الداعل إلى  االعتراف بأعمول اإلتاااارا  المتمازذ   -3
ل  مدم الرامول إلى التصدا ل ت ديدات التل لشك  ا األج  ة المت  رة    ل نساء والرجال فل فريق اليبراء دعمار 

. (4)ال  مد الرامول إلى ل سااافد ع ا التمازذ فل لشاااكفل األفرقلالفدويل الصااانعا  تاااال  المنسااا اذ  نشااااط فل 
 فل المائل من المشالعفن فل ح  ات الن اش.  75واتو ل ل  م ال  مدا تك ت النساء أكتر من 

 (2022تموز/يوليه  21تموز/يوليه إلى  20سير الجتماع )من  -ثانياا  

 تبادل عام لآلراء -ألف 

ومنظماات الم تمع المادال عن ق   إ إزاء ااتشااااااااااااااال األج  ة المت  رة الفادويل  أعرب ممت م الادول   -4
الصاااااانع وزيادة اسااااااتيدام ا وأثرعا النااااااال ع ى المداففن. وتااااااددت المفمد ع ى ا ثال اإلاسااااااااول الشااااااديدة  

ن  الناجمل عن األج  ة المت  رة الفدويل الصاااانعا ال سااااوما فل البفرات المنااااريلا ويثالعا الساااا بول ع ى األم 
واالسااات رال والتنمول االجتمابول واالقتصااااد ل. وتاااددت عدة وفمد أ ناااار ع ى النااارل ال ا لساااببه األج  ة  

 المت  رة الفدويل الصنع لم ظل السق .

ولنظر معظإ المفمد إلى البرولمعمل التاال المعدل باعتبالم عنصاااااااارار حاساااااااامار فل ال اامذ الدولل   -5
أللغا  وال ياخ المت  رة واألج  ة المت  رة الفدويل الصاااااااااااانع. ومن أجل  اإلاساااااااااااااال  مد من ا ثال المدمرة ل

لمسفن لن ف  الت امات البرولمعملا تددت عدة وفمد ع ى أعمول الت الير السنميل المطنول وأتالت إلى الت ا   
توف األطراف المتعاقدة السااامول  ت د إ ع م الت الير. وعقوة ع ى ذل ا تااددت وفمد عديدة ع ى ضاارولة ل 

ال  مد الرامواااال إلى لم فق عااااالمواااال البرولمعمل التاااااال المعاااادل. وُينظمر إلى عاااادف لم فق عااااالمواااال عااا ا  
 البرولمعمل ع ى أاه خرمة أساسول لتع ي  لن ف م ال امل. 

وسااا رت عدة وفمد النااامء ع ى ال ائدة الياةااال ألداة الت فوإ ال الل الرمعل التل وضاااع ا مع د   -6
ا ع السااااااااقة لمساااااااااعدة الدول المتعاقدة السااااااااامول ع ى لمديد التغرات والتمد ات فل األمإ المتمدة لبممث  

لمائم ا التنظومول المطنول ومدب لأعب ا فوما يتع ق باألج  ة المت  رة الفدويل الصاااااااااااااانعا وف ار ل رال ال م ول  
73/67العامل  

داة الت فوإ  . وعرض ممتل من مع د بممث ا ع السااااااااقة فل أحد أفرقل اليبراء عرضااااااااار أل(5)
 ال الل الرمعل ع م ومع ممات ممّدثل عن لن ف عا. ولحب عدد من المفمد    م األداة ولن ف عا.

وأتاااااااااالت المفمد إلى ضااااااااارولة إعراء األولميل لمضاااااااااع ا ل إق ومول متماساااااااااكل لمماج ل الت ديدات   -7
األطراف المتعاقدة السامول ع ى    المتعددة األوجه التل لشك  ا األج  ة الم  رة الفدويل الصنع. ومن ثإا تددت

لمساااااافن   ‘2‘ إ  اد لقحإ  فن ج مد  ناء ال دلات ع ى الصاااااااعفد المطنل واإلق ومل والدوللا ’1الماجل إلى ’
 ‘ لع ي  المعل العا .3ال دلات المؤسسولا ’

ودعت وفمد عديدة إلى مماةاااا ل لبادل ا لاء بشااااأذ أفناااال الممالساااااتا   دف التمةاااال إلى ف إ   -8
  ل ت ديد ال ا لشك ه األج  ة المت  رة الفدويل الصنعا فنقر عن عماقب ا ع ى المداففن وح ظل السق ا  مشتر 

وعم ما من تااأاه أذ  ساا إ فل وضااع ا ل تااامل إزاء ع ا الت ديد. وفل ع ا الصااددا لحبت المفمد باالسااتبواذ  
 .(6)مد إلى الرد ع ى ع ا االستبواذالرمعل الممّدث بشأذ األج  ة المت  رة الفدويل الصنع. وُدِعفت المف

  

(4) CCW/AP.II/CONF.23/6 ز(.34ا ال  رة( 
(5) A/RES/73/67. 

يتإ لممفل الردود ع ى ع ا االساااااااااتبواذ الم دمل من األطراف المتعاقدة الساااااااااامول ع ى ممقع تااااااااابكل مممل  مكن ل موع األطراف   (6)
 المتعاقدة السامول التل لدت ع ى االستبواذ المةمل إلوه.



CCW/AP.II/CONF.24/2 

3 GE.22-14502 

 تبادل المعلومات  -باء 

 خطر األجهزة المتفجرة اليدوية الصنع واألنواع الجديدة من األجهزة المتفجرة اليدوية الصنع ‘1’ 

قد  المشاااااالعمذ فل ح  ل الن اش من ال مات المسااااا مل األلمااولا ومرع  الدلاساااااات االساااااترالو ول  -9
واال ت الات فل  اواداا والدلاساااال االساااات صااااائول لألساااا مل الصااااغفرة اظرة ثا بل عن التمد ات التل لررح ا 

الترمل المت ايد لألج  ة  األاماع ال ديدة من األج  ة المت  رة الفدويل الصاانع. وساا رما جموع إ الناامء ع ى 
الممجمدة ع ى األلض. وعقوة ع ى ذلاا ا أكااد اليبراء أذ عاا م األج  ة لترمل باااسااااااااااااااتمرالا ممااا   عاال 
اكتشااااااف ا ولعرف  ا أمرار ةااااا بار. وبالتاللا فهذ متابعل ع م الترملات عن عتب قدل اإلمكاذ أمر ضااااارولا  

وف اار لا لا ا متال التمبوال باالميااطر. وبعاد ح  ال  لت فوف ج مد مكاافمال األج  ة المت  رة الفادويال الصاااااااااااااانع  
الن اااشا لبااادلات المفمد مع مماات عن أاماع جاديادة من األج  ة المت  رة الفاادويال الصاااااااااااااانعا وأاماع العبمات  
رات الرئوسااااااااااولا واقتناء مكماات جديدة من مماد األج  ة التل لدخل ألاضاااااااااال الدولا ومع ممات عن  والم  ِّ

 الفدويل الصنع. إدالة األج  ة المت  رة 

 أساليب إزالة األجهزة المتفجرة اليدوية الصنع، مع التر يز على البيئات الحضرية ‘2’ 

أ رز ممت م ال ريق االسااااااااتشااااااااالا المعنل باأللغا ا ودائرة األمإ المتمدة لألعمال المتع  ل باأللغا    -10
إلى لرمير عم وات جديدة إلزالل  فل الصااااممالا والمؤسااااساااال السااااميسااااريل لمكافمل األلغا  الماجل المسااااتمرة  

األلغا  اسات ابل لترمل األج  ة ع ى األلضا فناقر عن الت ديد المرلبب باألج  ة المت  رة الفدويل الصانع.  
وال ق جموع المشااااااالعفن فل ح  ل الن اش ع ى أذ العمل فل المناطق ذات ال تافل السااااااكااول العالول يتر ب  

ال ريق االسااااااتشااااااالا المعنل باأللغا  ع ى أذ لشاااااا وع النساااااااء ع ى  إجراءات ممددة. وتااااااددت اليبفرة من 
االضااااااااارقع بأدوال ل نول فل عم وات إزالل األلغا   مكن أذ  سااااااااااعد فل لع ي  وضاااااااااع ن فل الم تمعات  
المم ول. وأتااالت المؤسااساال السااميسااريل لمكافمل األلغا  أ نااار إلى أذ أفرقل إزالل األلغا    ب أذ لأخ  فل 

  فرول ممددة لمما ل التنمع البفملمجل.  المسباذ أاظمل

 حماية المدنيين: التوعية بالمخاطر وغيرها من األساليب  ‘3’ 

تااااااااال  فل المناقشاااااااال أعناااااااااء من حم ل عملممبوا ضااااااااد األلغا ا ومنظمل األمإ المتمدة ل ر ملل   -11
)الفماوسااااااوف(ا ومنظمل اإلاسااااااااول واإلدمالا وال  ما ع ى أذ التمبول بالمياطر خرمة حاساااااامل ل تي وف من  

ع ى الماجل إلى    المياطر المتصاااااااا ل باألج  ة المت  ر الفدويل الصاااااااانع. ولمةو ار ل  م الغا لا تاااااااادد اليبراء
اإلدلال المبكر ل تمبول بمياطر األلغا  فل البرامل التع ومول فل الب داذ المتناااااارلةا وأتااااااالوا إلى العديد من  
الدلاسااات التل لبفن أذ التمبول باألج  ة المت  رة الفدويل الصاانع ل يد من ال شااأل عن األج  ة وبالتالل ل  ل  

ل ا أتاااااااافر إلى التعاوذ مع الم تمعات المم ول وال ادة المم ففن  من عدد النااااااااما ا المداففن. وعقوة ع ى ذ
لنشااار المع ممات المتع  ل باألج  ة المت  رة الفدويل الصااانع ع ااب لئوسااال من جمااب اساااترالو وات التمبول  
بالمياطر. وع ب عروض ح  ل الن اشا تااارحت المفمد عوف  مكن لمضاااع لدا فر وقائول وا ل اساااتبا ول أذ  

 تي وف من خرر األج  ة المت  رة الفدويل الصنع ويساعد ع ى زيادة المعل  فن السكاذ المداففن.  ي يد من ال
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معلومات محدثة عن التطورات ذات الصاااااااالة في محافع أخرب معنية بالتصاااااااادي للتهديد ال ي تشااااااااكله   ‘4’ 
 (7)األجهزة المتفجرة اليدوية الصنع

قد  المشاااااااااالعمذ فل ح  ل الن اش من مكتب األمإ المتمدة لشاااااااااؤوذ ا ع الساااااااااقةا ومع د األمإ   -12
اإللعابا ومنظمل مكافمل العنأل المساااااااااااا      المتمدة لبممث ا ع السااااااااااااقةا ومكتب األمإ المتمدة لمكافمل

عروضااااااااااااااار عن ج مد مكاافمال األج  ة المت  رة الفادويال الصاااااااااااااانع فل مماافال أخرب. وقادمات عوااااات األمإ  
المتمدة التقثل مع ممات عن المناقشاااااااات المتع  ل باألج  ة المت  رة الفدويل الصااااااانع والروابب المؤد ل إلف ا  

ألمنا واساااااااااااااترالو ول األمإ المتمدة العالمول لمكافمل اإللعابا واليرل  فل إطال ال م ول العاملا وم  س ا
. وع ى وجه اليصاااااااااااام ا أ رز ممتل مع د األمإ المتمدة لبممث ا ع  (8)المتع  ل بالمرأة والسااااااااااااق  واألمن

السااااااااقة أذ لمأوف المرأة فل أدوال ميت  ل فل اإلجراءات المتع  ل باأللغا  وفل مكافمل ااتشااااااااال األج  ة  
مت  رة الفدويل الصااااانعا بما فل ذل  العم وات واإلدالةا  سااااا إ فل لمكفن المرأة اقتصااااااد ار ومشاااااالعت ا فل ال

ع ى    19-ةاااانع ال رال. وعرض المشااااال  فل ح  ل الن اش من منظمل مكافمل العنأل المساااا   لأثفر عمففد
 ال  مات باألج  ة المت  رة الفدويل الصنع فل المناطق المأعملل بالسكاذ.

 الستجابات الوطنية والدولية ‘5’ 

لباادل ممت مذ من مع اد األمإ المتمادة لبممث ا ع السااااااااااااااقة ومنظمال الادول األمريكوال وال مااعل   -13
االقتصاااااااااد ل لدول  رب أفريةوا وااللماد األفري ل الدلوس المساااااااات ادة بشااااااااأذ لرمير ولمحفد االساااااااات ابات  

ة الفدويل الصاااانع. وفل ع ا الصااااددا أ رز المشااااالعمذ فل المطنول واإلق ومول لمماج ل خرر األج  ة المت  ر 
ح  ل الن اش ع ى وجه اليصاام  الماجل إلى ا ل منسااقا سااماء ع ى الصااعفد المطنل أو اإلق ومل وفوما  
 فن جموع أةااااماب المصاااا مل المعنففنا مشاااافرين إلى أذ االسااااترالو وات المكممول الدولول ينبغل أذ لمفر 

 ة المت  رة الفدويل الصااااانع والتصااااادا ل ا عن طريق لوسااااافر الم يد من التعاوذ  إطالار لمنع اساااااتيدا  األج 
والتنساااافق والعمل ال ماعل. وباإلضااااافل إلى ذل ا قد  مع د بممث ا ع السااااقة اممذل اناااال ال دلة ع ى  

 مكافمل األج  ة المت  رة الفدويل الصنع وأداة الت فوإ ال الل ومع ممات ممّدثل عن لن ف عا.

    

  

ل   رة   (7) المتعااااااااقااااااادة  34وف اااااااار  لألطراف  والعشاااااااااااااارين  التاااااااالااااااا   الساااااااااااااانما  ل مؤلمر  اليتااااااااموااااااال  المثو ااااااال  من  الساااااااااااااااااااااموااااااال  )و( 
(CCW/AP.II/CONF.23/6.) 

(8) S/RES/1325. 
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