
املؤمتر االستعراضي الثالث للدول األطراف
فـي اتفاقيــة حظـر أو تقييد استعمال
أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة

 ر أو عشوائية األثرالضر

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

(A)     GE.06-65233    161106    161106 

 
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧-٧جنيف، 

 تقرير اللجنة الرئيسية الثانية

 مـن الـنظام الداخـلي لـلمؤمتر االستعراضي الثالث للدول األطراف يف اتفاقية حظر أو               ٣٥تـنص املـادة      -١
 :ال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر على ما يليتقييد استعم

 ".ُتنَشأ جلنتان رئيسيتان تتلقيان مهامهما من املؤمتر وتقدمان تقاريرمها إليه" 

/  تشرين الثاين  ٧وقـد قـرر املؤمتـر االستعراضـي الثالـث، يف جلسـته العامة األوىل، املعقودة يف                   -٢
النظر يف املقترحات املتعلقة بوضع بروتوكوالت "، أن يعهـد للجـنة الرئيسـية الثانـية مبهمة      ٢٠٠٦نوفمـرب   

 ".إضافية لالتفاقية

، جلسـات رأسها السيد     ٢٠٠٦نوفمـرب   / تشـرين الـثاين    ١٦ إىل   ٨وعقـدت اللجـنة يف الفـترة مـن           -٣
السـيد فالدميري   وعمـل   . كـارلوس أنطونـيو داروشـا بـاراهنوس، سـفري الـربازيل، بوصـفه رئـيس اللجـنة                 

وتـوىل السيد بيتر كوالروف، موظف الشؤون       . نوفوخاتسـكي، مـن االحتـاد الروسـي، نائـباً لرئـيس اللجـنة             
 .، مهام أمني اللجنة)فرع جنيف(السياسية بإدارة شؤون نزع السالح التابعة لألمم املتحدة 

 ، جدول أعماهلا   ٢٠٠٦  نوفمـرب / تشـرين الـثاين    ٨وأقـرت اللجـنة، يف جلسـتها األوىل، املعقـودة يف             -٤
)CCW/CONF.III/5مــع إدخــال تعديــالت شــفوية علــيه  (وبــرنامج عمــلهاCCW/CONF.III/7/Add.5-) 

CCW/GGE/XV/6/Add.5مع إدخال تعديالت شفوية عليه .( 

النظر يف املقترحات   " مـن جـدول أعمال املؤمتر االستعراضي الثالث املعنون           ١٤وخـالل الـنظر يف البـند         -٥
 :، كانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة"بوضع بروتوكوالت إضافية لالتفاقيةاملتعلقة 

 الدورة اخلامسة عشرة لفريق اخلرباء احلكوميني. التقرير اإلجرائي - 
  (CCW/CONF.III/7-CCW/GGE/XV/6)؛ 

 تقرير عن األعمال املتعلقة باملتفجرات من خملفات احلرب - 
  (CCW/CONF.III/7/Add.1-CCW/GGE/XV/6/Add.1)؛ 
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  بشـأن األلغام غري األلغام املضادة لألفراد ٢٠٠٦تقريـر عـن األعمـال املضـطلع هبـا يف عـام             - 
  (CCW/CONF.III/7/Add.2-CCW/GGE/XV/6/Add.2)؛ 

مقـترح بشـأن واليـة للـتفاوض عـلى صك ملزم قانوناً يتناول أوجه القلق اإلنسانية اليت تثريها                    -
 ؛)CCW/CONF.III/WP.1(الذخائر العنقودية 

 ؛)CCW/CONF.III/WP.3(مقترح خبصوص والية بشأن مسألة املتفجرات من خملفات احلرب  -

تعلـيقات االحتـاد األورويب عـلى تقريـر منسق ورئيس اجتماعات اخلرباء العسكريني عن العمل                 -
 ؛)CCW/CONF.III/WP.5( بشأن األلغام غري األلغام املضادة لألفراد ٢٠٠٦املنجز يف سنة 

هنـج مـتكامل إزاء اجلهـود الرامـية إىل تـأمني محاية أكثر فعالية للمدنيني من األلغام غري األلغام                     -
 ؛)CCW/CONF.III/WP.6(املضادة لألفراد 

 ؛(CCW/CONF.III/WP.14)مقترح مقرر بشأن والية خاصة بالذخائر العنقودية  -

 ؛(CCW/CONF.III/WP.15) احلرب مقترح خبصوص والية بشأن مسألة املتفجرات من خملفات -

 مشروع تقريرها   ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦واعـتمدت اللجـنة يف جلسـتها اخلتامـية املعقـودة يف              -٦
(CCW/CONF.III/MC.II/CRP.1) وسيصدر بوصفه الوثيقة ،CCW/CONF.III/10. 

 



CCW/CONF.III/10 
Page 3 

 املرفق األول

 جدول أعمال اللجنة الرئيسية الثانية

 )٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٨يف كما اعتمدته اللجنة (

 .افتتاح الرئيس لالجتماع -١

 .البيانات العامة بشأن املقترحات اجلديدة -٢

 .)١(النظر يف األلغام غري األلغام املضادة لألفراد -٣

 .)٢(النظر يف املتفجرات من خملفات احلرب  -٤

 .النظر يف املسائل اإلجرائية واملتابعة  -٥

 .أي مسائل أخرى -٦

 .االستنتاجات -٧

                                                      

 .٢٠٠٦فرباير / شباط١٤ املؤرخة CCW/MSP/2005/2 من الوثيقة ٣١وفقاً للوالية كما وردت يف الفقرة  )١(
 .٢٠٠٦فرباير / شباط١٤ املؤرخة CCW/MSP/2005/2 من الوثيقة ٣١وفقاً للوالية كما وردت يف الفقرة  )٢(
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 املرفق الثاين

 برنامج عمل اللجنة الرئيسية الثانية

 )٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٨كما اعتمدته اللجنة يف (

 التاريخ بند جدول األعمال العنوان

 ١ افتتاح الرئيس لالجتماع

 ٢ يدةالبيانات العامة بشأن املقترحات اجلد

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٩اخلميس 
٠٠/١٨-٠٠/١٥ 

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٠اجلمعة   ٣ )٣(النظر يف األلغام غري األلغام املضادة لألفراد
٠٠/١٨-٠٠/١٥ 

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٤الثالثاء   ٤ )٤(النظر يف املتفجرات من خملفات احلرب
٠٠/١٨-٠٠/١٥ 

 ٥ النظر يف املسائل اإلجرائية واملتابعة
 ٦ أي مسائل أخرى

 ٧ االستنتاجات

 ٢٠٠٦نوفمرب /لثاين تشرين ا١٥األربعاء 
٠٠/١٨-٠٠/١٥ 

----- 

                                                      

 .٢٠٠٦فرباير / شباط١٤ املؤرخة CCW/MSP/2005/2 من الوثيقة ٣١اً للوالية كما وردت يف الفقرة وفق )٣(
 .٢٠٠٦فرباير / شباط١٤ املؤرخة CCW/MSP/2005/2 من الوثيقة ٣٠وفقاً للوالية كما وردت يف الفقرة  )٤(


