
املؤمتر االستعراضي الثالث للدول األطراف
يف اتفاقـيـة حظــر أو تقييد استعمال
أسـلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة

 الضرر أو عشوائية األثر

 

 

(A)     GE.06-64830    071106    071106 

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧-٧جنيف، 
  من جدول األعمال املؤقت٣البند 

 إقرار جدول األعمال

 جدول األعمال املؤقت

ء احلكوميني للدول   مقـدم بـناء عـلى توصية من فريق اخلربا         
 األطراف يف اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة 

          ميكن اعتبارهـا مفرطة الضرر أو عشوائية األثر

 إضافة

 الشروح

 افتتاح املؤمتر االستعراضي الثالث :١البند 

تفاقيـة حظـر أو تقييد    اسـوف يفتـتح املؤمتـر االستعراضي الثالث لألطراف السامية املتعاقدة يف              -١
 من يوم   ٠٠/١٠ يف متام الساعة     اسـتعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر           

 يف قصر األمم، يف     (XVIII) يف قاعة املؤمترات الثامنة عشرة       ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧الـثالثاء املوافـق     
 . جنيف، سويسرا

  الرئيس املسمىإقرار تسمية :٢البند 

، سوف ينتخب املؤمتر رئيساً من بني       (CCW/CONF.III/3) من مشروع النظام الداخلي      ٦عمالً باملادة    -٢
 .الدول األطراف املشاركة يف املؤمتر

، اختذت الدول   ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥وخالل اجتماع الدول األطراف يف االتفاقية املعقود يف          -٣
مجاع يتعلق بتسمية السفري فرانسوا ريفاسو من فرنسا كرئيس مسمى للمؤمتر االستعراضي    األطـراف قـراراً باإل    

 . وسوف يؤكد املؤمتر االستعراضي هذه التسمية. الثالث

 إقرار جدول األعمال :٣البند 

اء ، قررت الدورة الثالثة عشرة لفريق اخلرب٢٠٠٦ مارس/آذار ١٠خالل اجللسة العامة اخلتامية املعقودة يف  -٤
احلكومـيني توصـية املؤمتـر االستعراضـي الثالث باعتماد جدول األعمال املؤقت للمؤمتر االستعراضي الثالث                
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  النظام الداخلياعتماد :٤البند 

، قررت الدورة الثالثة عشرة لفريق اخلرباء ٢٠٠٦ مارس/آذار ١٠خالل اجللسة العامة اخلتامية املعقودة يف  -٥
ميني توصية املؤمتر االستعراضي الثالث باعتماد مشروع النظام الداخلي للمؤمتر االستعراضي الثالث للدول             احلكو

اتفاقيـة حظـر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية              األطـراف يف    
، نفس النظام الداخلي الذي اعتمده املؤمتر       مع إدخال التغيريات الضرورية   ووافـق الفريق عل أن يطبق،       . األثـر 

 . ، مع إجراء تعديالت شفوية٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٢١ إىل ١١االستعراضي الثاين املعقود خالل الفترة من 

وفيما يتصل باعتماد النظام الداخلي ووفقاً للممارسة السابقة، سيديل رئيس املؤمتر االستعراضي الثالث              -٦
  :بالبيان التايل

 من النظام الداخلي، مت التأكيد على أن األطراف السامية املتعاقدة قد باشرت             ٣٤فـيما يتعلق باملادة     "
أعماهلا، يف مداوالهتا ومفاوضاهتا املتعلقة باالتفاقية وبروتوكوالهتا املرفقة، على أساس توافق اآلراء وأهنا مل 

 ".تتخذ أية مقررات من خالل التصويت

 ية األمني العام للمؤمترإقرار تسم :٥البند 

 مارس/آذار ١٠قررت الدورة الثالثة عشرة لفريق اخلرباء احلكوميني خالل جلستها اخلتامية املعقودة يف              -٧
 تسمية السيد بيتر كوالروف، موظف الشؤون السياسية يف فرع جنيف إلدارة األمم املتحدة لشؤون نزع                ٢٠٠٦

ستعراضي الثالث، عقب تسميته من ِقبل األمني العام لألمم املتحدة، على أن            السالح، أميناً عاماً مؤقتاً للمؤمتر اال     
 . يؤدي هذه املهمة إىل حني انعقاد املؤمتر، وسوف يتم حينذاك تأكيد تسميته

 تنظيم األعمال مبا يف ذلك أعمال اهليئات الفرعية للمؤمتر :٦البند 

لي، جلنة عامة تتألف من الرئيس، الذي يتوىل        سينشـئ املؤمتـر االستعراضـي، مع اعتماد النظام الداخ          -٨
كما سينشئ  . الرئاسـة، وعشرة نواب للرئيس ورؤساء اللجنتني الرئيسيتني وجلنة الصياغة وجلنة وثائق التفويض            

املؤمتر االستعراضي جلنتني رئيسيتني تتلقيان مهامهما من املؤمتر وتقدمان تقاريرمها إليه؛ وجلنة للصياغة تتألف من               
 . وللمؤمتر واللجنتني الرئيسيتني إنشاء أفرقة عاملة. نفس الدول املمثلة يف اللجنة العامة؛ وجلنة وثائق تفويضممثلي 

وقد قدم فريق اخلرباء احلكوميون توصيته إىل املؤمتر االستعراضي الثالث بشأن برنامج عمله املؤقت كما                -٩
 :  بني اللجنتني الرئيسيتني على النحو التايلكما اقترح توزيع العمل. CCW/CONF.III/2يرد يف الوثيقة 

 هبا، والنظر يف أي     امللحقةاالتفاقية والربوتوكوالت   وسري تنفيذ   استعراض نطاق   : اللجنة الرئيسية األوىل  
 ؛  وإعداد الوثائق اخلتامية والنظر فيها،مقترحات ذات صلة باالتفاقية أو بالربوتوكوالت املرفقة هبا

 . النظر يف االقتراحات املتعلقة بوضع بروتوكوالت إضافية لالتفاقية: انيةاللجنة الرئيسية الث

 :كما قدم فريق اخلرباء احلكوميون توصية تتعلق بالوثائق التالية للجنتني الرئيسيتني -١٠
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 ؛(CCW/CONF.III/4)جدول األعمال املؤقت للجنة الرئيسية األوىل  -

 ؛(CCW/CONF.III/5)ثانية جدول األعمال املؤقت للجنة الرئيسية ال - 

-CCW/CONF.III/7/Add.4(بــرنامج العمــل املؤقــت للجــنة الرئيســية األوىل      -

(CCW/GGE/XV/6/Add.4؛ و 

ــية     - ــية الثان ــنة الرئيس ــت للج ــل املؤق ــرنامج العم -CCW/CONF.III/7/Add.5(ب

(CCW/GGE/XV/6/Add.5. 

وحترير كل النصوص احملالة    ة الصياغة بتنسيق     من مشروع النظام الداخلي، تقوم جلن      ٣٦وعمـالً باملادة     -١١
إليها من املؤمتر أو من جلنة رئيسية دون تعديل جوهر النصوص، وتقدم تقريراً إىل املؤمتر أو اللجنة الرئيسية حسب 

مشاريع النصوص بصياغة أن تقوم أيضاً، دون إعادة فتح املناقشة املوضوعية بشأن أي مسألة، هلا  وينبغي. االقتضاء
ملمثلي الدول األخرى أيضاً حضور وجيوز . سداء املشورة بشأن الصياغة حسبما يطلب املؤمتر أو اللجنة الرئيسيةوإ

 .جلسات جلنة الصياغة واملشاركة يف مداوالهتا عند مناقشة املسائل اليت هتمهم بشكل خاص

اللجنتني الرئيسيتني  وجلسات تكون جلسات املؤمتر العامة من مشروع النظام الداخلي، ٤٤وعمالً باملادة  -١٢
 وعالوة على ذلك، تنص    .  مثالً علنـية مـا مل تقـرر اهليئة املعنية خالف ذلك، عند التفاوض حول االقتراحات              

 .واألفرقة العاملة سريةاألخرى تكون جلسات اللجان ، على أن كقاعدة عامة، ٤٥املادة 

ونواب رؤساء جلنة الصياغة وجلنة وثائق      انـتخاب نـواب رئـيس املؤمتر االستعراضي ورؤساء           :٧البند 
 التفويض واللجنتني الرئيسيتني 

 من مشروع النظام الداخلي، ينتخب املؤمتر من بني الدول األطراف املشاركة يف املؤمتر،              ٦وفقاً للمادة    -١٣
صياغة وجلنة رئيساً ونائباً للرئيس لكل جلنة من اللجنتني الرئيسيتني وجلنة الكما ينتخب عشـرة نـواب للرئيس      

اليت تنص  ١٠املنصوص عليه يف املادة للجنة العامة وينتخب هؤالء على حنو يكفل الطابع التمثيلي . وثائق التفويض
ونواب رؤساء  ورؤساء للرئيس،عشرة نواب ويتوىل الرئاسة، الذي ، عـلى أن تـتألف اللجنة العامة من الرئيس    
 .ق التفويضللجنتني الرئيسيتني وجلنة الصياغة وجلنة وثائ

التسمية املؤقتة لنواب رئيس املؤمتر     وقـد تناولـت الدورة الثالثة عشرة لفريق اخلرباء احلكوميني مسألة             -١٤
االستعراضـي ورؤساء ونواب رؤساء اللجنتني الرئيسيتني وجلنة الصياغة وجلنة وثائق التفويض، واتفقت على أن             

ون لديهم قائمة تسميات متاحة قبل اجللسة العامة االفتتاحية  والصني أن تك اإلقليميةتطلب من منسقي اجملموعات
، وذلك على أساس التوزيع التايل      ٢٠٠٦ نوفمرب/تشرين الثاين  ٧، اليت ستعقد يف     الثالثلـلمؤمتر االستعراضـي     

 :للمناصب على الدول األطراف

الصني وسويسرا  وية  اجلمهورية التشيك وبولندا  وبلغاريا  وأملانيا  : نـواب الرئـيس للمؤمتر االستعراضي     
 اليابانواملغرب وكوبا، والفلبني و
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 .الواليات املتحدة األمريكية: ؛ نائب الرئيسليتوانيا: الرئيس: اللجنة الرئيسية األوىل

 .االحتاد الروسي: ؛ نائب الرئيسالربازيل: الرئيس: اللجنة الرئيسية الثانية

 .إسرائيل: ؛ نائب الرئيساهلند: الرئيس: جلنة الصياغة

 .املكسيك: ؛ نائب الرئيسكرواتيا: الرئيس: جلنة وثائق التفويض

 تعيني جلنة وثائق التفويض :٨البند 

من مخسة أعضاء ينتخبهم    تتألف   من مشروع النظام الداخلي، تنشأ جلنة لوثائق التفويض          ٤وفقاً للمادة    -١٥
 . وتقدم تقريراً إىل املؤمتروتفحص اللجنة وثائق تفويض املمثلني. املؤمتر بناء على اقتراح الرئيس

جلنة وثائق  ألعضاء  التسمية املؤقتة   وقـد تناولـت الدورة الثالثة عشرة لفريق اخلرباء احلكوميني مسألة             -١٦
والصني أن تكون لديهم قائمة تسميات متاحة       اإلقليمية  التفويض، واتفقت على أن تطلب من منسقي اجملموعات         

، وذلك  ٢٠٠٦ نوفمرب/تشرين الثاين  ٧، اليت ستعقد يف     الثالثؤمتر االستعراضي    اجللسة العامة االفتتاحية للم    قبل
 .أستراليا وجنوب أفريقيا وسلوفاكيا: على أساس التوزيع التايل للمناصب على الدول األطراف

 الرسالة املوجهة من األمني العام لألمم املتحدة :٩البند 

 املؤمتر االستعراضي الثالث ينقلها املدير العام ملكتب األمم    سـيوجه األمني العام لألمم املتحدة رسالة إىل        -١٧
 .سريجي أودزهونيكيدزياملتحدة يف جنيف السيد 

 تقدمي تقرير فريق اخلرباء احلكوميني :١٠البند 

نوفمرب / تشرين الثاين٢٥قرر اجتماع الدول األطراف يف االتفاقية خالل اجللسة العامة اخلتامية املعقودة يف  -١٨
.  أن تـتم مجيع التحضريات الضرورية للمؤمتر االستعراضي الثالث يف إطار فريق اخلرباء احلكوميني القائم               ٢٠٠٥

  ٢٠٠٦وقـد مت االضـطالع بعمـل فـريق اخلـرباء احلكومـيني خالل ثالث دورات ُعقدت يف جنيف عام                     
وسوف يقوم  ). ٢٠٠٦ سبتمرب/أيلول ٦ - أغسطس/آب ٢٨؛ و يونيه/حزيران ٢٣-١٩؛  مـارس /آذار ١٠-٦(

الرئيس املسمى للمؤمتر االستعراضي الثالث، السفري فرانسوا ريفاسو من فرنسا، بتقدمي التقرير املتعلق بأعمال فريق 
 . إىل املؤمتر االستعراضي كي ينظر فيه)  واإلضافةCCW/CONF.III/7(اخلرباء احلكوميني 

 )اجللسات العامة(تبادل عام لآلراء  :١١البند 

 التبادل العام لآلراء خالل اجللسات      يسيجرنامج العمل املؤقت للمؤمتر االستعراضي الثالث،       وفقـاً لرب   -١٩
، وبعد ذلك يف أي وقت      )رفيع املستوى قد يكون هناك جزء      (نوفمرب/تشرين الثاين  ٨ و ٧العامة املزمع عقدها يف     

 . رئيس املؤمتر أنه ضرورييرى
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اخلي جيوز ملمثلي املنظمات غري احلكومية اإلدالء يف         مـن مشروع النظام الد     )٢(٤٩ووفقـاً لـلمادة      -٢٠
رئيس اجللسة  بناء على دعوة من     نطاق اختصاصها و  اجللسـات العامة ببيانات شفوية بشأن املسائل الداخلة يف          

سة عقد جلووفقاً لربنامج العمل املؤقت للمؤمتر االستعراضي الثالث، من املزمع       .  املعنية  ورهناً مبوافقة اهليئة   العامة
 . ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين ٨عامة لذلك الغرض يف 

ومبناسبة بدء سريان الربوتوكول اخلامس لالتفاقية املتعلق باملتفجرات من خملفات احلرب، من املزمع عقد               -٢١
قد يكون هناك جزء رفيع (نوفمرب / تشرين الثاين١٣جلسـة عامـة خمصصـة لالحتفال هبذه املناسبة صباح يوم         

 ). يانات تديل هبا منظمات غري احلكوميةاملستوى وب

 االتفاقية والربوتوكوالت املرفقة هباوسري عمل استعراض نطاق  :١٢البند 

عقب القرار الذي اختذه املؤمتر االستعراضي الثاين للدول األطراف يف االتفاقية كما ورد يف اجلزء الثاين                  -٢٢
يف الوثيقة اخلتامية   )" إعادة النظر والتعديالت   (٨واد، املادة   إعادة النظر يف امل   "مـن اإلعـالن اخلتامي يف الفقرة        

(CCW/CONF.II/2)     عقد مؤمتر آخر بعد مرور مخس سنوات على دخول التعديالت املعتمدة يف            ب"، فـيما يتعلق
 يف كل األحوال، مع بدء انعقاد    ٢٠٠٦املؤمتـر االستعراضـي الثاين حيز النفاذ، ولكن يف موعد ال يتجاوز سنة              

، قرر اجتماع الدول األطراف يف االتفاقية يف جلسته العامة " عند االقتضاء٢٠٠٥سنة يف جتماعات التحضريية اال
 عقد املؤمتر االستعراضي الثالث للدول األطراف يف االتفاقية         ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥اخلتامية املعقودة يف    

 جنيف باالقتران مع انعقاد املؤمتر السنوي الثامن للدول  يف٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧ إىل ٧خالل الفترة من 
 . األطراف يف الربوتوكول الثاين املعّدل

  ٦ املؤرخ   ٦٠/٩٣وقـد ذكّـرت اجلمعـية العامـة لألمـم املـتحدة يف دورهتـا الستني، وبقرارها                   -٢٣
تفاقية عقد مؤمتر االول األطراف يف قرار املؤمتر االستعراضي الثاين للد"، جبملة أمور منها ٢٠٠٦يناير /كانون الثاين

 يف جنيف وأن يسبقه ٢٠٠٦نوفمرب / أن يعقد املؤمتر يف تشرين الثاينت، وطلب٢٠٠٦آخر يف موعد ال يتجاوز عام 
  ٢٤ أن يتخذ اجتماع الدول األطراف يف        تطلبكما   من االجتماعات التحضريية،     الزماً ما تراه الدول األطراف   

 أنه  وعالوة على ذلك، الحظت اجلمعية العامة     .  بشأن هذه املسائل    هنائياً  قراراً ٢٠٠٥ نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٥و
 من االتفاقية، النظر يف أية مقترحات بإدخال تعديالت على          ٨ للمادة   ميكـن للمؤمتر االستعراضي الثالث، وفقاً     

اع أخرى من األسلحة    االتفاقـية أو بـروتوكوالهتا وكذلك يف أي مقترح بوضع بروتوكوالت إضافية بشأن أنو             
 من املؤمتر االستعراضي الثالث     ت اجلمعية العامة أيضاً   طلبو. لالتفاقيةاحلالية  التقلـيدية ال تشملها الربوتوكوالت      

واجتماعاته التحضريية بذل قصارى اجلهد لتعزيز عاملية االتفاقية، بصيغتها املعدلة، ومجيع بروتوكوالهتا، من خالل 
 .ؤمترات وحلقات دراسية إقليميةمجلة أمور منها تنظيم م

 النظر يف أي مقترحات بشأن االتفاقية وبروتوكوالهتا احلالية :١٣البند 

 مشاريع االقتراحات املقدمة إىل املؤمتر من فريق اخلرباء  من مشروع النظام الداخلي، ُتعد٢٩وفقاً للمادة    -٢٤
 .ينظر فيها املؤمتراليت ة االقتراحات األساسي)  وإضافاهتا(CCW/CONF.III/7احلكوميني 
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تقدم االقتراحات األخرى والتعديالت املوضوعية يف العادة  من مشروع النظام الداخلي، ٣٠ووفقاً للمادة  -٢٥
وال جيوز كقاعدة عامة . كتابة إىل األمني العام للمؤمتر الذي يقوم بتعميم نسخ منها بلغات املؤمتر على مجيع الوفود

 إال بعد تعميم نسخ منه على مجيع الوفود بلغات عملها يف موعد أقصاه اليوم               لبت فيه امناقشـة أي اقـتراح أو       
 . السابق للجلسة

 النظر يف املقترحات املتعلقة بوضع بروتوكوالت إضافية لالتفاقية :١٤البند 

فريق اخلرباء  مشاريع االقتراحات املقدمة إىل املؤمتر من  من مشروع النظام الداخلي، ُتعد٢٩وفقاً للمادة    -٢٦
 .ينظر فيها املؤمتراليت االقتراحات األساسية )  وإضافاهتا(CCW/CONF.III/7احلكوميني 

تقدم االقتراحات األخرى والتعديالت املوضوعية يف العادة  من مشروع النظام الداخلي، ٣٠ووفقاً للمادة  -٢٧
وال جيوز كقاعدة عامة .  املؤمتر على مجيع الوفودكتابة إىل األمني العام للمؤمتر الذي يقوم بتعميم نسخ منها بلغات

 إال بعد تعميم نسخ منه على مجيع الوفود بلغات عملها يف موعد أقصاه اليوم               البت فيه مناقشـة أي اقـتراح أو       
 .السابق للجلسة

 تقرير جلنة وثائق التفويض :١٥البند 

 .يقر املؤمتر تقرير جلنة وثائق التفويض -٢٨

 للجنتني الرئيسيتنيتقريرا ا :١٦البند 

 .سوف حييط املؤمتر علماً بتقريري اللجنتني الرئيسيتني -٢٩

 تقرير جلنة الصياغة :١٧البند 

 .سوف حييط املؤمتر علماً بتقرير جلنة الصياغة -٣٠

 النظر يف الوثائق اخلتامية واعتمادها :١٨البند 

 .هذا البند ويعتمدهاسوف ينظر املؤمتر يف الوثائق اخلتامية املعدَّة يف إطار  -٣١

 مسائل أخرى :١٩البند 

 .جيوز طرح أي مسائل أخرى حسبما يقتضيه احلال -٣٢

- - - - - 


