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ــامس ــر يف ) اخل ــتمده املؤمت ــرين ١٣اع  تش

 ٢٠٠٦رب نوفم/الثاين
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CCW/CONF.III/SR.7 احملضر املوجز للجلسة السابعة 
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مل يصـدر اجلزء الرابع يف وثيقة جملَّدة نظراً ألن مجيع احملاضر املوجزة ميكن االطِّالع عليها من خالل                   ∗ 
 .org.un.documents://http، يف املوقع )ODS(نظام الوثائق الرمسية لألمم املتحدة 



 CCW/CONF.III/11(Part I) 
 Page 4

 اجلزء األول

 تقرير املؤمتر االستعراضي الثالث

 مقدمة -أوالً 

وافـق املؤمتـر االستعراضي األول لألطراف املتعاقدة السامية يف اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة                 -١
، يف مجلة ما وافق عليه،   )لحة الالإنسانية اتفاقية األس (تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر          

أن تعقد املؤمترات االستعراضية املقبلة على حنو أكثر تواتراً، مع النظر يف عقد مؤمتر استعراضي كل مخس                 "عـلى   
 ). من اإلعالن اخلتامي٨، اجلزء األول، املرفق الثالث، املادة (CCW/CONF.I/16" سنوات

ين لألطراف املتعاقدة السامية يف االتفاقية، يف مجلة ما وافق عليه، على            ووافـق املؤمتـر االستعراضي الثا      -٢
٣-٨طبقاً للمادة   "ويف هذا الصدد، قرر املؤمتر،    . استمرار عقد املؤمترات االستعراضية يف املستقبل بصورة منتظمة       

ملؤمتر االستعراضي  من االتفاقية، عقد مؤمتر آخر بعد مرور مخس سنوات على دخول التعديالت املعتمدة يف ا              ) ج(
 يف كل األحوال، مع بدء انعقاد االجتماعات التحضريية ٢٠٠٦الثاين حيز النفاذ، ولكن يف موعد ال يتجاوز سنة      

 ). من اإلعالن اخلتامي٨ثاين، املادة جلزء ال، ا(CCW/CONF.II/2"  عند االقتضاء٢٠٠٥حبلول سنة 

 كانون  ٦ املؤرخ   ٦٠/٩٣ من منطوق قرارها     ٨ وأشـارت اجلمعـية العامـة لألمم املتحدة يف الفقرة          -٣
 الذي اعتمدته يف دورهتا الستني، فيما أشارت، إىل قرار األطراف املتعاقدة السامية عقد مؤمتر               ٢٠٠٦يناير  /الثاين

 يف جنيف وأن يسبقه ٢٠٠٦نوفمرب /؛ وطلبت أن يعقد املؤمتر يف تشرين الثاين٢٠٠٦آخر يف موعد ال يتجاوز عام 
 ٢٤دول األطراف الزماً من االجتماعات التحضريية؛ وطلبت أيضاً أن يتخذ اجتماع الدول األطراف يف ما تراه ال

وفضالً عن ذلك، الحظت اجلمعية العامة، يف       .  قراراً هنائياً بشأن هذه املسائل     ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥و
 من االتفاقية، النظر    ٨ثالث، وفقاً للمادة    ميكن للمؤمتر االستعراضي ال   "، أنه   ٦٠/٩٣ من منطوق قرارها     ٩الفقرة  

يف مـا قـد ُيقـترح إدخالـه من تعديالت على االتفاقية أو بروتوكوالهتا وكذلك يف ما قد ُيقترح وضعه من                      
بـروتوكوالت إضـافية بشأن فئات أخرى من األسلحة التقليدية اليت ال تشملها الربوتوكوالت القائمة امللحقة                

 ".باالتفاقية

، قرر اجتماع ٦٠/٩٣مبقرر املؤمتر االستعراض الثاين وتوصية قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  وعمـالً    -٤
 من  ٢٩ و ٢٧ و ٢٦، على حنو ما     )٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥ و ٢٤جنيف،  (الـدول األطراف يف االتفاقية      

لسامية يف االتفاقية يف جنيف يف ، عقد املؤمتر االستعراضي الثالث لألطراف املتعاقدة اCCW/MSP/2005/2الوثيقة 
 بالتزامن مع املؤمتر السنوي الثامن لألطراف املتعاقدة السامية يف    ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧ إىل   ٧الفترة من   

ويف هذا الصدد، قرر اجتماع الدول األطراف إجراء أعمال املتابعة بإشراف الرئيس            . الـربوتوكول الثاين املعدل   
الستعراضي الثالث لألطراف املتعاقدة السامية يف االتفاقية وإجراء مجيع األعمال التحضريية الالزمة املختار للمؤمتر ا

ووافق اجتماع الدول األطراف أيضاً على . لعقد املؤمتر االستعراضي الثالث يف إطار فريق اخلرباء احلكوميني احلايل
، الواردة يف ٢٠٠٦ث لفريق اخلرباء احلكوميني يف عام تقديرات تكاليف املؤمتر االستعراضي الثالث والدورات الثال

 .CCW/MSP/2005/2 من الوثيقة ٣٩الفقرة 
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 من الوثيقة ٣٨ باإلمجاع، على حنو ما يرد يف الفقرة ٢٠٠٥وقـرر اجـتماع الدول األطراف املعقود عام      -٥
CCW/MSP/2005/2           تعراضي الثالث لألطراف   ، تعـيني سـفري فرنسا السيد فرانسوا ريفاسوه رئيساً للمؤمتر االس

ويف هذا الصدد، وافق اجتماع الدول األطراف على        . ٢٠٠٦، الذي سيعقد يف عام      املـتعاقدة السامية يف االتفاقية    
ضـمان اتباع مبدأ التناوب اجلغرايف العادل فيما بني اجملموعات اإلقليمية عند تناول رئاسة املؤمترات االستعراضية                "

 .ة السامية يف االتفاقيةاملتعاقدلألطراف " املقبلة

، أن CCW/MSP/2005/2 من الوثيقة ٣٠وقـرر اجـتماع الدول األطراف، على حنو ما يرد يف الفقرة       -٦
 : على أساس الوالية التالية٢٠٠٦يواصل الفريق العامل املعين باملتفجرات من خملفات احلرب أعماله يف عام 

اء القانونيني، يف تنفيذ املبادئ احلالية للقانون اإلنساين مواصلة النظر، مبا يف ذلك من خالل مشاركة اخلرب"
الـدويل ومواصـلة دراسـة التدابري الوقائية املمكنة الرامية إىل حتسني تصميم بعض األنواع احملددة من                 
الذخائـر، مبا فيها الذخائر الصغرية، دراسة مفتوحة، مع التشديد بصفة خاصة على اجتماعات اخلرباء               

تقنيني، هبدف التقليل إىل أدىن حد مما تشكله هذه الذخائر من خطر على اإلنسان بتحوهلا               العسكريني وال 
وسيشكل تبادل املعلومات، واملساعدة والتعاون، جزءاً من هذه        . إىل مـتفجرات مـن خملفات احلرب      

 ".٢٠٠٦ام وسيقدم الفريق تقريراً عن األعمال املضطلع هبا إىل املؤمتر االستعراضي الثالث يف ع. األعمال

، أن CCW/MSP/2005/2 من الوثيقة ٣١وقـرر اجـتماع الدول األطراف، على حنو ما يرد يف الفقرة       -٧
 :  على أساس الوالية التالية٢٠٠٦يواصل الفريق العامل املعين باأللغام غري األلغام املضادة لألفراد أعماله يف عام 

أللغام غري األلغام املضادة لألفراد واليت      مواصـلة الـنظر يف مجيع املقترحات املتعلقة با         )أ"( 
قُدمت منذ إنشاء فريق اخلرباء احلكوميني هبدف وضع توصيات مناسبة بشأن األلغام غري األلغام املضادة               

 . ٢٠٠٦لألفراد لتقدميها إىل املؤمتر االستعراضي الثالث يف عام 

 ".ة بشأن هذه األنشطةتعقد أيضاً اجتماعات خلرباء عسكريني من أجل إسداء املشور )ب( 

 أن جيري   CCW/MSP/2005/2 من الوثيقة    ٣٢ما يرد يف الفقرة     على حنو   وقـرر اجتماع الدول األطراف،       -٨
الرئـيس املخـتار مشـاورات خـالل فـترة مـا بني الدورات بشأن اخليارات املمكنة للنهوض باالمتثال لالتفاقية              

ملقدمة يف االعتبار، وأن يقدم إىل األطراف املتعاقدة السامية تقريراً          والـربوتوكوالت املـرفقة هبا، واضعاً االقتراحات ا       
 .ُيعتمد بتوافق اآلراء

 أن جيري   CCW/MSP/2005/2 من الوثيقة    ٣٣وقرر واضعاً الدول األطراف، على حنو ما يرد يف الفقرة            -٩
ية مبوجب االتفاقية وبشأن    الرئيس املختار مشاورات خالل فترة ما بني الدورات بشأن إمكانية وضع برنامج رعا            

 .املتعاقدة الساميةكيفية تطبيق هذا الربنامج، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إىل األطراف 

، أن CCW/MSP/2005/2 من الوثيقة ٣٥وقـرر اجـتماع الدول األطراف، على حنو ما يرد يف الفقرة       -١٠
وكوالت امللحقة هبا، والرئيس املختار، نيابة عن       يوصي األمني العام لألمم املتحدة، بوصفه وديع االتفاقية والربوت        
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، بـأن ميارسـا سلطتهما لتحقيق هدف انضمام مجيع بلدان العامل إىل االتفاقية              املـتعاقدة السـامية   األطـراف   
 ".والربوتوكوالت امللحقة هبا

اء احلكوميني ، عقد فريق اخلرب  ٢٠٠٥وعمـالً مبقرر اجتماع الدول األطراف يف االتفاقية املعقود يف عام             -١١
 :ثالث دورات يف جنيف، على النحو التايل

 ؛٢٠٠٦مارس / آذار١٠ إىل ٦يف الفترة من : الدورة الثالثة عشرة ! 

 ؛٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٣ إىل ١٩يف الفترة من : الدورة الرابعة عشرة ! 

 .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٦أغسطس إىل / آب٢٨يف الفترة من : الدورة اخلامسة عشرة !

وقـرر فـريق اخلرباء احلكوميني يف دورته الثالثة عشرة، فيما قرر، أن يوصي املؤمتر االستعراضي الثالث        -١٢
، وكذلك مشروع النظام الداخلي للمؤمتر      (CCW/GGE/XIII/1)باعـتماد جـدول األعمال املؤقت هلذا املؤمتر         

يتر كوالروف، موظف الشؤون    وقرر الفريق أيضاً تسمية السيد ب     . (CCW/GGE/XIII/3)االستعراضـي الثالث    
 .، أميناً عاماً مؤقتاً للمؤمتر االستعراضي الثالث)فرع جنيف(السياسية بإدارة األمم املتحدة لشؤون نزع السالح 

وقـرر فريق اخلرباء احلكوميني يف دورته الرابعة عشرة، فيما قرر، أن يوصي املؤمتر االستعراضي الثالث                 -١٣
، وبإقرار جدول األعمال املؤقت للجنته الرئيسية األوىل،        (CCW/CONF.III/2) باعـتماد بـرنامج عمله املؤقت     

(CCW/CONF.III/4)        وجدول األعمال املؤقت للجنته الرئيسية الثانية ،(CCW/CONF.III/5) .   كما قرر الفريق
التفاقية أن يوصـي املؤمتـر االستعراضـي الثالـث باعتماد خطة العمل لتحقيق انضمام مجيع بلدان العامل إىل ا                  

(CCW/CONF.III/6). 

وقـرر فريق اخلرباء احلكوميني يف دورته اخلامسة عشرة، فيما قرر، أن يوصي املؤمتر االستعراضي الثالث         -١٤
-CCW/CONF.III/7/Add.4(باعـتماد برنامج العمل املؤقت للجنة الرئيسية األوىل للمؤمتر االستعراضي الثالث            

CCW/GGE/XV/6/Add.4(   االستعراضي الثالث  مـل املؤقـت للجـنة الرئيسية الثانية للمؤمتر          ، وبـرنامج الع
(CCW/CONF.III/7/Add.5-CCW/GGE/XV/6/Add.5) .         كمـا قرر الفريق أن يوصي املؤمتر االستعراضي الثالث

ــث      ــي الثال ــلمؤمتر االستعراض ــية ل ــيقة اخلتام ــروع الوث ــتماد مش -CCW/CONF.III/7/Add.7(باع

(CCW/GGE/XV/6/Add.7،  ع اإلعالن املتعلق ببدء نفاذ الربوتوكول اخلامس امللحق باالتفاقية واملتعلق           ومشـرو
، وكذلك مشروع   (CCW/CONF.III/7/Add.6-CCW/GGE/XV/6/Add.6)باملـتفجرات من خملفات احلرب      

 . (CCW/CONF.III/7/Add.8-CCW/GGE/XV/6/Add.8)مقرر بشأن وضع برنامج رعاية مبوجب االتفاقية 

  املؤمتر االستعراضي الثالثتنظيم -ثانياً 

 .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧ إىل ٧ُعقد املؤمتر االستعراضي الثالث يف جنيف يف الفترة من  -١٥

، قام السيد تيم كويل، مدير إدارة األمم املتحدة لشؤون نزع السالح     ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧ويف   -١٦
 .بافتتاح املؤمتر) فرع جنيف(



CCW/CONF.III/11(Part I) 
Page 7 

، أقر املؤمتر بالتزكية تعيني سفري فرنسا ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٧سة العامة األوىل املعقودة يف ويف اجلل -١٧
 .السيد فرانسوا ريفاسوه رئيساً للمؤمتر االستعراضي الثالث

ويف اجللسـة العامـة ذاهتـا، أقر املؤمتر جدول أعماله بصيغته اليت أوصى هبا الفريق اخلرباء احلكوميني                   -١٨
(CCW/CONF.III/1). 

ويف اجللسة العامة ذاهتا، اعتمد املؤمتر النظام الداخلي بصيغته املعدَّلة شفوياً، على حنو ما أوصى به فريق                  -١٩
 :وفيما يتصل باعتماد النظام الداخلي، أدىل رئيس املؤمتر االستعراضي الثالث بالبيان التايل. اخلرباء احلكوميني

م الداخلي، مت التأكيد على أن األطراف املتعاقدة السامية قد باشرت            من النظا  ٣٤فـيما يتعلق باملادة     "
أعماهلا، يف مداوالهتا ومفاوضاهتا املتعلقة باالتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا، على أساس توافق اآلراء             

 ".وأهنا مل تتخذ أية مقررات من خالل التصويت

اع تسمية السيد بيتر كوالروف، موظف الشؤون السياسية ويف اجللسـة العامـة ذاهتا، أقر املؤمتر باإلمج      -٢٠
 .أميناً عاماً للمؤمتر) فرع جنيف(بإدارة األمم املتحدة لشؤون نزع السالح، 

ويف اجللسـة العامـة ذاهتـا، اعتمد املؤمتر برنامج العمل بصيغته اليت أوصى هبا فريق اخلرباء احلكوميني                   -٢١
(CCW/CONF.III/2) .اً توزيع أعماله بني اللجنتني الرئيسيتني على النحو التايلوقرر املؤمتر أيض: 

استعراض نطاق وتنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا؛ والنظر يف         : اللجنة الرئيسية األوىل   -
ما قد يقدَّم من مقترحات تتصل باالتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا؛ وإعداد الوثائق اخلتامية             

 والنظر فيها؛

 .النظر يف مقترحات تتعلق باعتماد بروتوكوالت إضافية ُتلحق باالتفاقية: اللجنة الرئيسية الثانية -

ويف اجللسة العامة ذاهتا، انتخب املؤمتر باإلمجاع، وفقاً لنظامه الداخلي، عشرة نواب للرئيس من األطراف  -٢٢
ية التشيكية وسويسرا والصني والفلبني وكوبا واملغرب       أملانيا وبلغاريا وبولندا واجلمهور   : املتعاقدة السامية التالية  

 .واليابان

ويف اجللسـة العامة ذاهتا، انتخب املؤمتر باإلمجاع رؤساء ونواب رؤساء جلنة وثائق التفويض واللجنتني                -٢٣
 :الرئيسيتني وجلنة الصياغة، على النحو التايل

 )اتياكرو(السيد غوردن ماركوتيتش  الرئيس :جلنة وثائق التفويض

 )املكسيك(السيد أنريكه أوتشووا مارتينس  نائب الرئيس 

 )ليتوانيا(السيد إدفارداس بوريسوفاس  الرئيس :اللجنة الرئيسية األوىل
 )الواليات املتحدة(السيدة كاثرين َبيكر  نائب الرئيس 
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 )الربازيل(السيد كارلوس أنتونيو دا روتشا بارانوس  الرئيس :اللجنة الرئيسية الثانية
 )االحتاد الروسي(السيد فالدميري نوفوخاتسكيي  نائب الرئيس 

 )اهلند(السيد جايانت براساد  الرئيس :جلنة الصياغة

 )إسرائيل(السيد إتزحاق ليفانون  نائب الرئيس 

ضاًء يف وعّين املؤمتر أيضاً، بناًء على اقتراح الرئيس، ممثلني من األطراف املتعاقدة السامية الثالثة التالية أع      -٢٤
 .أستراليا وجنوب أفريقيا وسلوفاكيا: جلنة وثائق التفويض

ويف اجللسـة العامة ذاهتا، تلقى املؤمتر رسالة من األمني العام لألمم املتحدة تالها السيد تيم كويل، مدير          -٢٥
ا السيد  وبعد ذلك، قدم رئيس املؤمتر االستعراضي الثالث، سفري فرنس        ). فرع جنيف (إدارة شؤون نزع السالح     

 .فرانسوا ريفاسوه، تقرير فريق اخلرباء احلكوميني لكي ينظر فيه املؤمتر

االحتاد الروسي، واألرجنتني،  : وشارك يف أعمال املؤمتر ما يلي من األطراف املتعاقدة السامية يف االتفاقية            -٢٦
نيا، وأوكرانيا، وآيرلندا، وإيطاليا،    واألردن، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وإكوادور، وألبانيا، وأملا       

وباكسـتان، والربازيل، والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنغالديش، وبنن، والبوسنة واهلرسك، وبولندا، وبريو،            
وبـيالروس، وتركـيا، وتونـس، واجلمهورية التشيكية، ومجهورية كوريا، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية،              

وسالفية السابقة، وجنوب أفريقيا، والدامنرك، ورومانيا، وسري النكا، والسلفادور،    ومجهوريـة مقدونـيا اليوغ    
وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسنغال، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وصربيا، والصني، وغواتيماال، وفرنسا، والفلبني، 

، وكندا، وكوبا،   ، وفنلـندا، وقربص، والكرسي الرسويل، وكرواتيا      ) البولـيفارية  -مجهوريـة   (وفـنـزويال   
وكوستاريكا، وكولومبيا، والتفيا، ولكسمربغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، وليسوتو، ومالطة، واملغرب، واملكسيك، 
واململكـة املـتحدة لـربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ومنغوليا، ومولدوفا، وموناكو، والنرويج، والنمسا،              

 .، والواليات املتحدة األمريكية، واليابان، واليونانونيوزيلندا، واهلند، وهنغاريا، وهولندا

 .أفغانستان ومصر: كما شاركت يف أعمال املؤمتر الدولتان املَوقَّعتان التاليتان -٢٧

أذربيجان، واإلمارات العربية املتحدة،    : وشاركت بصفة مراقٍب الدولُ التالية غري األطراف يف االتفاقية         -٢٨
بية، واجلهورية العربية السورية، ومجهورية كونغو الدميقراطية، وزمبابوي، وسنغافورة،         واجلماهرييـة العربية اللي   

وغينيا، وقطر، والكامريون، وكوت ديفوار، والكويت، ولبنان، وماليزيا، ومدغشقر، واململكة العربية السعودية،         
 .وميامنار، ونيبال، واليمن

 .العربيةكما شارك يف أعمال املؤمتر ممثل جامعة الدول  -٢٩

وشارك يف أعمال املؤمتر ممثلو إدارة األمم املتحدة لشؤون نزع السالح، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،                -٣٠
ومعهـد األمـم املتحدة لبحوث نزع السالح، ودائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام، فضالً عن جلنة                 

 .ملؤمتر ممثل مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام ألغراض إنسانيةكما شارك يف أعمال ا. الصليب األمحر الدولية
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وحضـر جلسـات علنـية عقدها املؤمتر ممثلو فريق العمل األملاين إلزالة األلغام الربية، ورابطة احملامني                  -٣١
ئر األمريكـية، ومركـز الدبلوماسية الوقائية وتسوية املنازعات بطرق بديلة، واالئتالف من أجل مكافحة الذخا             

العـنقودية، واملـنظمة الدامنركية للمساعدة الكنسية، ومعهد فافو للدراسات الدولية التطبيقية، ونداء جنيف،               
، )اململكة املتحدة (واملنظمة الدولية للمعوقني، ومنظمة رصد حقوق اإلنسان، واحلملة الدولية حلظر األلغام الربية             

لنروجيية للمساعدة الشعبية، واحلركة املسيحية الدولية للسالم       ، واملنظمة ا  )كندا(ومـنظمة العمل إلزالة األلغام      
 .، واحلملة السويسرية حلظر األلغام الربية، والرابطة النسائية الدولية للسلم واحلربة)باكس كريسيت إنترناُشَنل(

 أعمال املؤمتر االستعراضي الثالث -ثالثاً 

وترد يف الوثيقة اخلتامية    .  فرنسا عشر جلسات عامة    َعقـد املؤمتر برئاسة السيد فرانسوا ريفاسوه سفري        -٣٢
 .وثائق هذه اجللسات وحماضرها املوجزة

: ، أجرى املؤمتر تبادالً عاماً لآلراء، شاركت فيه الدول التالية         ٢٠٠٦نوفمرب  / تشـرين الثاين   ٨ و ٧ويف   -٣٣
يطاليا، وباكستان، والربازيل، وبريو،    االحتـاد الروسي، واألرجنتني، وأستراليا، وإسرائيل، وأملانيا، وأوكرانيا، وإ        

نيابة (وتركيا، واجلمهورية التشيكية، ومجهورية كوريا، وزمبابوي، وسويسرا، وشيلي، والصني، والفلبني، وفنلندا 
عـن االحتاد األورويب، وبلغاريا ورومانيا، وكرواتيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وألبانيا، والبوسنة             

، والكرسي الرسويل، وكندا، وكوبا، )، وكذلك أوكرانيا ومولدوفا)مونتنغرو(وصربيا، واجلبل األسود واهلرسك، 
كما شارك . وكولومبيا، ولبنان، واملكسيك، والنرويج، ونيوزيلندا، واهلند، والواليات املتحدة األمريكية، واليابان

ات املتعلقة باأللغام، وجلنة الصليب األمحر الدولية، يف التـبادل العـام لآلراء ممثلون لفريق األمم املتحدة لإلجراء        
وشاركت أيضاً يف التبادل العام لآلراء منظمات غري        . ومركـز جنـيف الـدويل إلزالة األلغام ألغراض إنسانية         

االئتالف من أجل مكافحة الذخائر العنقودية، واملنظمة الدولية للمعوقني، ومنظمة رصد حقوق : حكومـية، هي  
 ).كندا(نظمة العمل إلزالة األلغام الربية، ومنظمة العمل إلزالة األلغام اإلنسان، وم

، عقد املؤمتر جلسة عامة استثنائية مبناسبة بدء نفاذ الربوتوكول ٢٠٠٦نوفمرب / تشـرين الـثاين    ١٣ويف   -٣٤
لتالية يف  وشاركت الوفود ا  . ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢اخلـامس املتعلق باملتفجرات من خملفات احلرب يف         
االحتاد الروسي، واألردن، وأستراليا، وإستونيا، وأوكرانيا، : تبادل اآلراء الذي جرى مبناسبة بدء نفاذ الربوتوكول

نيابة عن  (وإيطالـيا، وباكستان، والربازيل، وبيالروس، ومجهورية كوريا، وسويسرا، والصني، وفرنسا، وفنلندا            
كرواتيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وألبانيا، والبوسنة       االحتـاد األورويب، وبلغاريـا ورومانـيا، و       

، وكرواتيا، ولتوانيا، واململكة املتحدة )، وكذلك أوكرانيا ومولدوفا)مونتنغرو(واهلرسك، وصربيا، واجلبل األسود 
 .واليابانلربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، واهلند، وهولندا، 
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ويف اجللسة العامة االستثنائية ذاهتا، تلقى املؤمتر رسالة من األمني العام لألمم املتحدة تالها وكيل األمني                 -٣٥
 . ، السيد نوبواكي تاناكاالعام لشؤون نزع السالح

 وعرض. ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين  ١٦ إىل   ٨وعقـدت اللجنة الرئيسية األوىل جلسات يف الفترة من           -٣٦

 تشرين  ١٦رئـيس اللجـنة، السيد إدفارداس بوريسوفاس، تقرير اللجنة إىل املؤمتر يف جلسته العامة املعقودة يف                 
 .٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

وعرض . ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦ إىل   ٨وعقـدت اللجنة الرئيسية الثانية جلسات يف الفترة من           -٣٧
س سفري الربازيل، تقرير اللجنة إىل املؤمتر يف جلسته العامة املعقودة         رئيس اللجنة، السيد كارلوس دا روتشا بارانو      

 .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٦يف 

وعرض رئيس اللجنة،   . ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧ و ١٠وعقدت جلنة وثائق التفويض جلستني يف        -٣٨
 تشرين ١٧سته العامة اخلتامية املعقودة يف السيد غوردان ماركوتيتش سفري كرواتيا، تقرير اللجنة إىل املؤمتر يف جل

 .٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

وعرض رئيس  . ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧ إىل   ٩وعقـدت جلـنة الصياغة جلسات يف الفترة من           -٣٩
ين  تشر١٧اللجنة، السيد جايانت براساد سفري اهلند، تقرير اللجنة إىل املؤمتر يف جلسته العامة اخلتامية املعقودة يف 

 .٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

   مقررات وتوصيات املؤمتر االستعراضي الثالث-رابعاً 

 مبناسبة بدء نفاذ    ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣اعتمد املؤمتر، يف جلسته العامة االستثنائية املعقودة يف          -٤٠
الربوتوكول املتعلق   الـربوتوكول اخلـامس املـتعلق باملـتفجرات من خملفات احلرب، اإلعالن مبناسبة بدء نفاذ              
 .باملتفجرات من خملفات احلرب، بصيغته الواردة يف الوثيقة اخلتامية، اجلزء الثاين، املرفق األول

، خطة العمل   ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥واعـتمد املؤمتـر، يف جلسته العامة السابعة املعقودة يف            -٤١
يغتها الواردة يف الوثيقة اخلتامية، اجلزء الثاين، املرفق الثالث، لتحقـيق انضمام مجيع بلدان العامل إىل االتفاقية، بص     

واملقـرر املـتعلق بإنشاء برنامج رعاية مبوجب االتفاقية، بصيغته الواردة يف الوثيقة اخلتامية، اجلزء الثاين، املرفق                 
 .الرابع

، بتقريري  ٢٠٠٦نوفمرب  /ين تشرين الثا  ١٦وأحـاط املؤمتـر علماً، يف جلسته العامة الثامنة املعقودة يف             -٤٢
 .اللجنة الرئيسية األوىل واللجنة الرئيسية الثانية، بصيغتيهما الواردتني يف الوثيقة اخلتامية، اجلزء الثالث
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، املقرر بشأن آلية    ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧واعتمد املؤمتر، يف جلسته العامة التاسعة املعقودة يف          -٤٣
 .تفاقية، بصيغته الواردة يف الوثيقة اخلتامية، اجلزء الثاينامتثال ميكن تطبيقها على اال

، على تقرير جلنة    ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧ووافـق املؤمتر، يف جلسته العامة اخلتامية املعقودة يف           -٤٤
الوثيقة وثـائق التفويض واعتمد مشروع القرار الوارد فيه، وأحاط علماً بتقرير جلنة الصياغة، بصيغته الواردة يف   

 .اخلتامية، اجلزء الثالث

ويف اجللسة العامة ذاهتا، اعتمد املؤمتر إعالنه اخلتامي، بصيغته املعدَّلة شفوياً والواردة يف الوثيقة اخلتامية،                -٤٥
 لألطراف املتعاقدة السامية يف االتفاقية، والتكاليف       ٢٠٠٧اجلزء الثاين؛ كما اعتمد التكاليف التقديرية الجتماع        

 . لفريق اخلرباء احلكوميني، بصيغتيهما الواردتني يف الوثيقة اخلتامية، اجلزء الثالث٢٠٠٧يرية الجتماع التقد

وأعرب املؤمتر االستعراضي الثالث عن بالغ امتنانه جلميع من تولوا مهام يف فريق اخلرباء احلكوميني منذ أن  -٤٦
 .الفريق أنشأه املؤمتر االستعراضي الثاين على مسامهتهم يف أعمال

، CCW/CONF.III/CRP.1واعـتمد املؤمتر يف جلسته العامة اخلتامية تقريره اخلتامي، الوارد يف الوثيقة              -٤٧
 .CCW/CONF.III/11 (Part I)بصيغته املعدَّلة شفوياً، والذي يصدر كوثيقة رمزها 
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 املرفق

 قائمة وثائق املؤمتر االستعراضي الثالث

 الرمز  العنوان
 CCW/CONF.III/1 and Add.1  املؤقت وشروحه جدول األعمال

 CCW/CONF.III/2  برنامج العمل املؤقت

مشـروع النظام الداخلي للمؤمتر االستعراضي الثالث للدول األطراف يف          
اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة           

 الضرر أو عشوائية األثر

 CCW/CONF.III/3 

 CCW/CONF.III/4  األعمال املؤقت للجنة الرئيسية األوىل جدول

 CCW/CONF.III/5  جدول األعمال املؤقت للجنة الرئيسية الثانية

 CCW/CONF.III/6 and Amend.1  خطة عمل لتحقيق انضمام مجيع بلدان العامل إىل االتفاقية

اتفاقية  احلكوميني للدول األطراف يف    فريق اخلرباء  -الـتقرير اإلجـرائي     
حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر           

 اخلامسة عشرة الدورة -أو عشوائية األثر 

 CCW/CONF.III/7-

CCW/GGE/XV/6 

-CCW/CONF.III/7/Add.1  تقرير عن العمل املتعلق باملتفجرات من خملفات احلرب

CCW/GGE/XV/6/Add.1 

 بشأن األلغام غري األلغام     ٢٠٠٦يت جرت يف عام     تقريـر عن األعمال ال    
 املضادة لألفراد

 CCW/CONF.III/7/Add.2-

CCW/GGE/XV/6/Add.12 

 -CCW/CONF.III/7/Add.3  تقرير الرئيس املسمى عن مسألة االمتثال

CCW/GGE/XV/6/Add.3 

 -CCW/CONF.III/7/Add.4  الرئيسية األوىل اللجنة -برنامج العمل املؤقت 

CCW/GGE/XV/6/Add.4 

 CCW/CONF.III/7/Add.5  الرئيسية الثانية اللجنة -برنامج العمل املؤقت 

CCW/GGE/XV/6/Add.5 

مشـروع إعالن مبناسبة بدء نفاذ بروتوكول االتفاقية املتعلق باملتفجرات          
 )الربوتوكول اخلامس(من خملفات احلرب 

 CCW/CONF.III/7/Add.6- 

CCW/GGE/XV/6/Add.6 
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الوثيقة اخلتامية للمؤمتر االستعراضي الثالث لألطراف املتعاقدة       مشـروع   
السـامية يف اتفاقـية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن             

 اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر

 CCW/CONF.III/7/Add.7- 

CCW/GGE/XV/6/Add.7 

and Amend.1  

وجب اتفاقية حظر أو تقييد     مشـروع مقرر بشأن إنشاء برنامج رعاية مب       
اسـتعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية           

 األثر

 CCW/CONF.III/7/Add.8- 

CCW/GGE/XV/6/Add.8 

 CCW/CONF.III/8 and Amend.1  مشروع مقرر بشأن االمتثال

 CCW/CONF.III/9  تقرير اللجنة الرئيسية األوىل

 CCW/CONF.III/10  ئيسية الثانيةتقرير اللجنة الر

Final Document - Report of the Third Review Conference  CCW/CONF.III/11 (Part I) 

Final Document - Final Declaration  CCW/CONF.III/11 (Part II) 

Final Document - Documents of the Third Review Conference  CCW/CONF.III/11 (Part III) 

Final Document - Summary Records of the Plenary Meetings of 

the Third Review Conference∗ 
 CCW/CONF.III/11 (Part IV) 

 CCW/CONF.III/CC/1  تقرير جلنة وثائق التفويض

 CCW/CONF.III/DC/1  تقرير جلنة الصياغة

ناول أوجه القلق   مقـترح بشأن والية للتفاوض على صك ملزم قانوناً يت         
 اإلنسانية اليت تثريها الذخائر العنقودية

 CCW/CONF.III/WP.1* 

 *CCW/CONF.III/WP.2  مقترح بشأن والية لدراسة أنظمة الليزر

 *CCW/CONF.III/WP.3  مقترح خبصوص والية بشأن مسألة املتفجرات من خملفات احلرب

قرر اعتماده يف املؤمتر    اقـتراح بشأن فقرة من ديباجة اإلعالن اخلتامي امل        
 االستعراضي الثالث

 CCW/CONF.III/WP.4* 

تعلـيقات االحتاد األورويب على تقرير منسق ورئيس اجتماعات اخلرباء           
 بشأن األلغام غري األلغام   ٢٠٠٦العسـكريني عـن العمل املنجز يف سنة         

 املضادة لألفراد

 CCW/CONF.III/WP.5 and Corr.1 

)ة والروسية فقطباإلنكليزية والفرنسي(  

                                                        

صـدر اجلزء الرابع يف وثيقة جملَّدة نظراً ألن مجيع احملاضر املوجزة ميكن االطِّالع عليها من خالل                 مل ي  ∗
 . org.un.documents://httpيف املوقع ) ODS(نظام الوثائق الرمسية لألمم املتحدة 
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هنج متكامل إزاء اجلهود الرامية إىل تأمني محاية أكثر فعالية للمدنيني من            
 األلغام غري األلغام املضادة لألفراد

 CCW/CONF.III/WP.6 

ــيقة     ــلى الوث ــل ع ــترح تعدي -CCW/CONF.III/7/Add.7مق

CCW/GGE/XV/6/Add.7        املعـنونة مشـروع الوثيقة اخلتامية للمؤمتر 
ضـي الثالث لألطراف املتعاقدة السامية يف اتفاقية حظر أو تقييد           االستعرا

اسـتعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية           
 األثر

 CCW/CONF.III/WP.7 

خطة عمل لتحقيق   " املعنونة   CCW/CONF.III/6مشروع تعديل للوثيقة    
قييد استعمال أسلحة   انضـمام مجـيع بلدان العامل إىل اتفاقية حظر أو ت          

 "تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر

 CCW/CONF.III/WP.8 

 إىل أي مدى ينبغي أخذ النتائج       -الضرر املدين املتوقع ومعادلة التناسب      
املتوسطة إىل الطويلة األمد املترتبة على املتفجرات من خملفات احلرب يف           

 ناسباالعتبار لدى تقييم الت

 CCW/CONF.III/WP.9 

 CCW/CONF.III/WP.10  املسائل اليت يتعني دراستها بشأن نظم الليزر العسكرية

ــيقة     ــلى الوث ــل ع ــترح تعدي -CCW/CONF.III/7/Add.7مق

CCW/GGE/XV/6/Add.7        املعـنونة مشـروع الوثيقة اخلتامية للمؤمتر 
 حظر أو تقييد    االستعراضـي الثالث لألطراف املتعاقدة السامية يف اتفاقية       

اسـتعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية           
 األثر

 CCW/CONF.III/WP.11 

ــيقة     ــلى الوث ــل ع ــترح تعدي -CCW/CONF.III/7/Add.7مق

CCW/GGE/XV/6/Add.7        املعـنونة مشـروع الوثيقة اخلتامية للمؤمتر 
 اتفاقية حظر أو تقييد     االستعراضـي الثالث لألطراف املتعاقدة السامية يف      

اسـتعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية           
 األثر

 CCW/CONF.III/WP.12 

-CCW/CONF.III/7/Add.7مقــــترح تعديــــل للوثــــيقة 

CCW/GGE/XV/6/Add.7        املعـنونة مشـروع الوثيقة اخلتامية للمؤمتر 
ة يف اتفاقية حظر أو تقييد      االستعراضـي الثالث لألطراف املتعاقدة السامي     

اسـتعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية           
 األثر

 CCW/CONF.III/WP.13 

 CCW/CONF.III/WP.14  مقترح خبصوص مقرر بشأن والية خاصة بالذخائر العنقودية

 CCW/CONF.III/WP.15  مقترح خبصوص والية بشأن مسألة املتفجرات من خملفات احلرب
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 ,CCW/CONF.III/WP.16, Amend.1  إعالن بشأن األلغام املضادة للمركبات

Amend.2, Add.1 and Add.2 

 CCW/CONF.III/WP.17  إعالن بشأن األلغام غري األلغام املضادة لألفراد

 CCW/CONF.III/WP.18  إعالن بشأن الذخائر العنقودية

املتعاقدة السامية يف اتفاقية حظر أو      التكاليف التقديرية الجتماع األطراف     
تقيـيد اسـتعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو            

 عشوائية األثر

 CCW/CONF.III/L.1 

 لفريق اخلرباء احلكوميني التابع     ٢٠٠٧التكالـيف الـتقديرية الجتماع      
حة لألطـراف املـتعاقدة السامية يف اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسل           

 تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر

 CCW/CONF.III/L.2 

 CCW/CONF.III/SR.1  احملضر املوجز للجلسة األوىل

 CCW/CONF.III/SR.2  احملضر املوجز للجلسة الثانية

 CCW/CONF.III/SR.3  احملضر املوجز للجلسة الثالثة 

 CCW/CONF.III/SR.4  احملضر املوجز للجلسة الرابعة

 CCW/CONF.III/SR.5  احملضر املوجز للجلسة اخلامسة

 CCW/CONF.III/SR.6  احملضر املوجز للجلسة السادسة

 CCW/CONF.III/SR.7  احملضر املوجز للجلسة السابعة

 CCW/CONF.III/SR.8  احملضر املوجز للجلسة الثامنة

 CCW/CONF.III/SR.9  احملضر املوجز للجلسة التاسعة

 CCW/CONF.III/SR.10  احملضر املوجز للجلسة العاشرة

List of Participants  CCW/CONF.III/INF.1  

)باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية فقط(  

 CCW/CONF.III/CRP.1  مشروع الوثيقة اخلتامية

 CCW/CONF.III/CC/CRP.1  مشروع تقرير جلنة وثائق التفويض

 CCW/CONF.III/DC/CRP.1  الصياغةمشروع تقرير جلنة 
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 CCW/CONF.III/MC.I/CRP.1  مشروع تقرير اللجنة الرئيسية األوىل

 CCW/CONF.III/MC.II/CRP.1  مشروع تقرير اللجنة الرئيسية الثانية

Provisional List of Participants  CCW/CONF.III/MISC.1 

)باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية فقط(  

ئق املذكورة أعاله ميكن االطالع عليها جبميع اللغات الرمسية من خالل نظام الوثائق الرمسية لألمم         الوثـا  
، ويف موقع االتفاقية كجزء من موقع مكتب األمم املتحدة يف جنيف org.un.documents://httpاملتحدة يف املوقع 

/disarmament/ch.unog.www://http. 
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