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 احملتويات

 الصفحة  

 ١٢- ٣ اإلعالن اخلتامي  -اجلزء الثاين 

إعالن مبناسبة بدء نفاذ الربوتوكول املتعلق باملتفجرات مـن         -املرفق األول 
والذي اعتمده املؤمتر   ) الربوتوكول اخلامس (خملفات احلرب   

 ١٤-١٣ ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٣يف 

لية امتثال ميكن تطبيقها على اتفاقية حظر أو        مقـرر بشأن آ    -املرفق الثاين 
تقيـيد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة         

 ١٧-١٥ الضرر أو عشوائية األثر

خطة عمل لتحقيق انضمام مجيع بلدان العامل إىل اتفاقية حظر  -املرفق الثالث 
أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة 

 ٢٢-١٨ لضرر أو عشوائية األثرا
 ٢٦-٢٣    تذييل- 

بشأن إنشاء برنامج رعاية يف إطار اتفاقية حظـر أو          قررم -املرفق الرابع 
تقيـيد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة         

 ٢٨-٢٧ الضرر أو عشوائية األثر
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 اإلعالن اخلتامي

 لسة العامة اخلتامية اليت عقدهابصيغته املعتمدة مع التعديالت الشفوية يف اجل
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧املؤمتر يف 

إن األطـراف املـتعاقدة السامية يف اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها                  
، ٢٠٠٦رب  نوفم/ تشرين الثاين  ١٧ إىل   ٧مفـرطة الضرر أو عشوائية األثر، اليت اجتمعت يف جنيف يف الفترة من              

الستعراض نطاق االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا وسري العمل هبا، والنظر يف أي مقتَرح بإدخال تعديالت على 
االتفاقـية أو عـلى بروتوكوالهتا القائمة، وكذلك أي مقترحات بربوتوكوالت إضافية تتناول فئات أخرى من                

 ة املرفقة باالتفاقية، األسلحة التقليدية ال تشملها الربوتوكوالت القائم

 واملؤمتر االستعراضي   ١٩٩٦ إىل اإلعالنني اللذين اعتمدمها املؤمتر االستعراضي األول يف عام           وإذ تشـري   
 ، ٢٠٠١الثاين يف عام 

 اقتناعها بأن اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها  وإذ تؤكـد مـن جديد      
 ة األثر ختفِّف إىل حد كبري معاناة املدنيني واملقاتلني، مفرطة الضرر أو عشوائي

بأن معظم النـزاعات املسلحة الكبرية غري دولية يف طابعها وأن هذه النـزاعات قد أُدرجت              وإذ تسلِّم    
  منها،١ضمن نطاق االتفاقية عن طريق تعديل املادة 

لى مناشدة مجيع الدول اليت مل تصبح أطرافاً يف  أمهية حتقيق االنضمام العاملي لالتفاقية وعزمها عوإذ تؤكد 
 االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا أن تفعل ذلك يف أقرب وقت ممكن،

، الذي مت مبوجبه توسيع نطاق ٢٠٠٤مايو / أيار١٨ من االتفاقية يف ١ ببدء نفاذ تعديل املادة وإذ ترحب 
 غري الدويل،تطبيق االتفاقية ليشمل أيضاً النـزاعات ذات الطابع 

  أمهية امتثال مجيع األطراف املتعاقدة السامية ألحكام االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا،وإذ تؤكد 

  ١٢يف ) الربوتوكول اخلامس( ببدء نفاذ الربوتوكول املتعلق باملتفجرات من خملّفات احلرب        وإذ ترحـب   
 ،٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين

ألطراف يف نزاع باختاذ مجيع االحتياطات املمكنة عند استخدام األلغام غري األلغام  بالتزام مجيع اوإذ تذكِّر 
األلغام املضادة للمركبات بغية جتنُّب اخلسارة العرضية يف أرواح املدنيني وإصابة املدنيني واإلضرار /املضادة لألفراد

 بأعيان املدنيني، 

األلغام املضادة  / األلغام غري األلغام املضادة لألفراد      عزمها القوي على محاية املدنيني من آثار       وإذ تؤكـد   
  من الربوتوكول الثاين املعدَّل،٦ من املادة ٣للمركبات، وفقاً للفقرة 
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إزاء املشاكل اإلنسانية واإلمنائية اليت يسببها وجود املتفجرات من خملّفات وإذ يسـاورها بـالغ القلـق       
يني وعائقاً أمام اإلعمار واستعادة الظروف االجتماعية الطبيعية        احلـرب، الـيت تشكل خطراً على السكان املدن        

 والتنمية االقتصادية وتؤكد من جديد يف هذا السياق احلاجة إىل تعزيز التعاون واملساعدة الدوليني يف هذا الشأن،

عامالًَ ينبغي وضعه يف     إىل اآلثار املتوقَّعة للمتفجرات من خملّفات احلرب على السكان املدنيني باعتبارها             وإذ تشري  
 االعتبار عند تطبيق قواعد القانون اإلنساين الدويل على مبدأ التناسب يف اهلجوم وعلى تدابري التحوُّط يف اهلجوم، 

 باألعمـال اليت أجنزها فريق اخلرباء احلكوميني يف جمال مناقشة طرق ووسائل تناول مسألة               وإذ تسـلِّم   
 املتفجرات من خملّفات احلرب،

بالدور احلاسم الذي تؤديه جلنة الصليب األمحر الدولية، وإذ تشجِّعها على مواصلة العمل بغية              ذ تسلِّم   وإ 
تيسري التصديق على االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا واالنضمام إليها، ونشر حمتوياهتا واإلسهام خبربهتا الفنية يف 

  باالتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا،املؤمترات املقبلة وغريها من االجتماعات املتصلة

 باجلهود اإلنسانية القيِّمة اليت تبذهلا املنظمات غري احلكومية يف التخفيف من اآلثار اإلنسانية              وإذ تعترف  
 للرتاعات املسلحة وإذ ترحب باخلربات اليت قدمتها لعمل فريق اخلرباء احلكوميني وللمؤمتر االستعراضي نفسه،

 :تعلن رمسياً

الـتزامها بـأن حتـترم، مبوجـب قواعـد ومبادئ القانون الدويل، أهداف وأحكام االتفاقية                 -١
والربوتوكوالت امللحقة هبا، اليت هي أطراف فيها، وأن متتثل هلا بوصفها صكوكاً دولية ذات حجية تنظِّم استعمال 

 أسلحة تقليدية معّينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر،

ـ  -٢ تزامها بالتنفيذ الكامل لالتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا واليت هي أطراف فيها، واإلبقاء            ال
عـلى أحكـام االتفاقـية والربوتوكوالت امللحقة هبا قيد االستعراض لضمان استمرار صلة أحكامها بالرتاعات                

 املعاصرة،

 الكامل لاللتزامات الواردة يف     عـزمها على التشاور والتعاون فيما بينها من أجل تيسري التنفيذ           -٣
 االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا واليت هي أطراف فيها، معزِّزة بذلك االمتثال هلا،

الـتزامها بالتنفيذ الكامل لالتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا واالمتثال هلا وارتياحها، يف هذا              -٤
 لى االتفاقية وبروتوكوالهتا امللحقة،الشأن، العتماد آلية االمتثال الواجبة التطبيق ع

ارتـياحها إلنشـاء برنامج الرعاية يف إطار االتفاقية وتدعو الدول املاحنة إىل حتديد نفسها بغية جعل                  -٥
 ،٢٠٠٧برنامج الرعاية نافذاً يف أقرب وقت ممكن، وإن أمكن، يف الوقت املناسب لألنشطة املتصلة باالتفاقية يف عام 

 مـن االتفاقية، الذي يوسِّع نطاق تطبيق االتفاقية         ١ نفـاذ تعديـل املـادة        ارتـياحها لـبدء    -٦
 والربوتوكوالت امللحقة هبا ليشمل النـزاعات املسلحة ذات الطابع غري الدويل،
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رغبتها يف أن تقوم مجيع الدول باحترام وضمان احترام النطاق املنقح لتطبيق االتفاقية إىل أقصى                -٧
 أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم        ١جيع مجيع الدول اليت مل تصدِّق على تعديل املادة          حد ممكن، وعزمها على تش    

 إليه بعد، حسب االقتضاء، على أن تفعل ذلك يف أقرب وقت ممكن،

عـزمها على تشجيع مجيع الدول على أن تصبح، يف أقرب وقت ممكن، أطرافاً يف الربوتوكول                 -٨
، والربوتوكول املتعلق حبظر أو تقييد استعمال األلغام        )الربوتوكول األول  (املـتعلق بالشظايا اليت ال ميكن كشفها      

، )الربوتوكول الثاين املعّدل   (١٩٩٦مايو  / أيار ٣واألشـراك اخلداعـية والنـبائط األخـرى بصيغته املعدلة يف            
كول املتعلق بأسلحة   ، والربوتو )الربوتوكول الثالث (والربوتوكول املتعلق حبظر أو تقييد استعمال األسلحة احملرقة         

، وأن تقوم مجيع الدول باحترام وضمان احترام األحكام املوضوعية هلذه          )الربوتوكول الرابع (الليزر املسبِّبة للعمى    
 الربوتوكوالت،

، )الربوتوكول اخلامس (ارتـياحها لبدء نفاذ الربوتوكول املتعلق باملتفجرات من خملفات احلرب            -٩
 الدول على أن تصبح أطرافاً يف الربوتوكول اخلامس يف أقرب وقت ممكن،             وكذلـك عـزمها على تشجيع مجيع      

 وتشجِّع مجيع الدول على احترام وضمان احترام األحكام املوضوعية للربوتوكول اخلامس،

 ارتياحها إزاء اعتماد خطة العمل الرامية إىل حتقيق عاملية االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا،  -١٠

التزامها بالتصدي على وجه االستعجال لآلثار اإلنسانية الضارة النامجة عن املتفجرات           استمرار   -١١
من خملّفات احلرب، وذلك من خالل تنفيذ الربوتوكول اخلامس تنفيذاً يتسم بالفعالية والكفاءة ومن خالل تعزيز                

 خائر املتفجرة املتروكة إىل أدىن حد ممكن،التعاون الدويل الرامي إىل التقليل من خماطر وآثار الذخائر غري املتفجرة والذ

أن االجتماعات السنوية لألطراف املتعاقدة السامية ستواصل مناقشة تدابري االحتياطات اليت ميكن  -١٢
 األلغام املضادة للمركبات،/اختاذها حلماية املدنيني من آثار األلغام غري األلغام املضادة لألفراد

سامية ستسعى لالعتماد على العمل الذي قام به فريق اخلرباء احلكوميني           أن األطراف املتعاقدة ال    -١٣
عـلى مدى األعوام اخلمسة املاضية بغية حتقيق توافق آراء بشأن التدابري املناسبة ملعاجلة قضية األلغام غري األلغام                  

 األلغام املضادة للمركبات، مبا يف ذلك استخدامها،/املضادة لألفراد

 اإلخـالل بالربوتوكول املتعلق باملتفجرات من خملّفات احلرب، مبواصلة معاجلة           الـتزامها، دون   -١٤
املشاكل اإلنسانية النامجة عن بعض األنواع احملددة من الذخائر من مجيع جوانبها، مبا يف ذلك الذخائر العنقودية،                 

 بغية التقليل إىل أدىن حد ممكن من اآلثار اإلنسانية هلذه الذخائر،

أن تعقد، على وجه االستعجال، اجتماعاً بني الدورات للخرباء احلكوميني وفقاً للمقرر            قرارها ب  -١٥
  أدناه،١

اسـتمرار التزامها بأن تساعد، يف حدود اإلمكان، البعثات اإلنسانية إلزالة األلغام واليت تعمل               -١٦
 عن طريق تقدمي مجيع املعلومات أو الدول ذات الصلة ذات األطراف يف النـزاع، وخباصة/مبوافقة الدولة املضيفة و
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الضـرورية املوجـودة يف حوزهتا واليت تشمل موقع مجيع ما هو معروف من حقول ألغام ومناطق ملغومة وألغام      
 ومتفجرات من خملّفات احلرب وأشراك خداعية ونبائط أخرى يف املنطقة اليت متارس فيها البعثات مهامها،

 فعالً استعراضات على القيام بذلك لتحديد ما إذا كانت          عزمها على حث الدول اليت ال جتري       -١٧
أي أسلحة أو وسائل أو أساليب حربية ختضع للحظر مبوجب القانون اإلنساين الدويل أو القواعد األخرى للقانون 

 ٢٠٠٦ويف هذا السياق، يالحظ املؤمتر أن جلنة الصليب األمحر الدولية قد نشرت يف عام               . الدويل املنطبقة عليها  
 دليالً لالستعراض القانوين لألسلحة والوسائل واألساليب احلربية اجلديدة،

 أن املبادئ واألحكام اهلامة الواردة يف هذا اإلعالن اخلتامي ميكن أن ُتتَّخذ أيضاً أساساً للمضي يف                 تدرك 
 تعزيز االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا وُتعرب عن عزمها على تنفيذها،

 :ت التاليةوتتخذ املقررا
 ١املقرر 

 :عقد اجتماع بني الدورتني للخرباء احلكوميني، على وجه االستعجال، للقيام مبا يلي 

مواصلة النظر يف تطبيق وتنفيذ أحكام القانون اإلنساين الدويل احلالية على ذخائر حمددة ميكن أن تتسبب                 
 الذخائر العنقودية، مبا يف ذلك العوامل       يف وجـود متفجرات من خملّفات احلرب، مع التركيز بصورة خاصة على           

اليت تؤثر على إمكانية التعويل عليها وخصائصها التقنية والتصميمية، قصد التقليل إىل أدىن حد من تأثري استعمال        
 .هذه األسلحة على البشر

 بالذخائر ويقـوم اجـتماع اخلرباء احلكوميني هذا، يف مجلة أمور، بالنظر يف نتائج اجتماع اخلرباء املعين              
ويقدم اجتماع اخلرباء احلكوميني تقريراً إىل االجتماع القادم . العنقودية الذي ستعقده جلنة الصليب األمحر الدولية

 .لألطراف املتعاقدة السامية

وتواصل اجتماعات اخلرباء العسكريني والتقنيني اليت يعقدها فريق اخلرباء احلكوميني أعماهلا التقنية وتقدم     
 .ن املشورة، حبسب االقتضاءاملزيد م

 ٢املقرر 

ختصيص يومني كحد أقصى ملسألة األلغام غري األلغام املضادة لألفراد يف أثناء االجتماع القادم لألطراف                
 .٢٠٠٧املتعاقدة السامية يف عام 

 ٣املقرر 

 من املقرر ٢ للفقرة إنشاء آلية لالمتثال تسرى على االتفاقية، ويطلب إىل األمني العام لألمم املتحدة، وفقاً 
 .٢٠٠٧الوارد يف املرفق الثاين من اإلعالن اخلتامي، عقد اجتماع لألطراف املتعاقدة السامية يف عام 
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 ٤املقرر 

توصـية األمـني العـام لألمم املتحدة، بوصفه وديع االتفاقية وبروتوكوالهتا امللحقة هبا، ورئيس املؤمتر                
راف املتعاقدة السامية، مبمارسة سلطتهما لتحقيق هدف عاملية االتفاقية         االستعراضـي الثالـث، بالنيابة عن األط      

ويف هذا الصدد، تذكِّر األطراف املتعاقدة السامية بالطلب الذي ُوجِّه إىل رئيس املؤمتر . والربوتوكوالت امللحقة هبا
 .تحدةلتقدمي تقرير عن هذه املساعي إىل الدورة احلادية والستني للجمعية العامة لألمم امل

 ٥املقرر 

 .إنشاء برنامج للرعاية يف إطار االتفاقية، على النحو الوارد يف املرفق الرابع لإلعالن اخلتامي 

 ٦املقرر 

 : على النحو التايل٢٠٠٧تنظيم األنشطة املتصلة باالتفاقية لعام  

امس املتعلق  اللجـنة التحضـريية لـلمؤمتر األول لألطراف املتعاقدة السامية يف الربوتوكول اخل             `١`
 ؛٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨يف : باملتفجرات من خملفات احلرب

 إىل ١٩من : فريق اخلرباء احلكوميني، مبا يف ذلك استمرار اجتماعات اخلرباء العسكريني والتقنيني `٢`
 ؛٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٢

باملتفجرات من خملفات املؤمتـر األول لألطراف املتعاقدة السامية يف الربوتوكول اخلامس املتعلق            `٣`
 ؛٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٥يف : احلرب

 تشرين  ٦يف  : املؤمتـر السـنوي التاسع لألطراف املتعاقدة السامية يف الربوتوكول الثاين املعدل            `٤`
 ؛٢٠٠٧نوفمرب /الثاين

ال؛ اجـتماع األطراف املتعاقدة السامية يف االتفاقية مع ختصيص يوم كحد أقصى ملسألة االمتث              `٥`
ويومني ملسألة األلغام غري األلغام املضادة لألفراد؛ ويومني لعقد اجتماع عام لألطراف املتعاقدة             
السـامية، مبا يف ذلك يوم خمصص لتقرير فريق اخلرباء احلكوميني، حتت املسؤولية العامة للرئيس    

 .٢٠٠٧رب نوفم/ تشرين الثاين١٣ إىل ٧من : املعّين الجتماع األطراف املتعاقدة السامية

 .تسمية ممثل جملموعة أوروبا الغربية واجملموعات األخرى رئيساً معيناً الجتماع األطراف املتعاقدة السامية 

 .تعيني السفري جانيس كاركليرت سفري التفيا رئيساً لفريق اخلرباء احلكوميني 
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 :االستعراض
  من الديباجة٣الفقرة 

د، لدى دراسة أو تطوير أو اقتناء أو اعتماد سالح جديد أو وسيلة ُيذكر املؤمتر بااللتزام القاضي بأن ُيحد 
جديدة أو أسلوب جديد للحرب، ما إذا كان استخدام أي منها، يف بعض الظروف أو مجيعها، حمظوراً مبوجب أية 

 .قاعدة من قواعد القانون الدويل تنطبق على األطراف املتعاقدة السامية

  من الديباجة٨الفقرة 

ؤمتـر جمدداً احلاجة إىل القيام، حسب االقتضاء، مبواصلة التدوين والتطوير التدرجييني لقواعد             يؤكـد امل   
 .القانون الدويل املنطبقة على أسلحة تقليدية معينة قد تكون مفرطة الضرر أو عشوائية األثر

  من الديباجة١٠الفقرة 

ويرحب املؤمتر  . كوالت امللحقة هبا  يشـدد املؤمتـر على ضرورة حتقيق انضمام أوسع لالتفاقية والربوتو           
بالتصـديقات األخـرية على االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا وباالنضمامات األخرية إليها وحيث األطراف              
املـتعاقدة السامية على إيالء أولوية عالية جلهودها الدبلوماسية الرامية إىل تشجيع املزيد من االنضمام بغية حتقيق              

 .ي يف أقرب وقت ممكناالنضمام العامل

 ١املادة 

 .٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٢١ بصيغتها املعدَّلة يف ١حييط املؤمتر علماً بأحكام املادة  

 أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه أن          ١ويطلب املؤمتر إىل الدول اليت مل تصدِّق بعد على تعديل املادة             
 .تفعل ذلك، حسب االقتضاء

 ٢املادة 

ملؤمتر جمدداً أنه ال يوجد يف االتفاقية أو يف الربوتوكوالت امللحقة هبا ما جيوز تفسريه بأنه ينتقص                 يؤكد ا  
 .من االلتزامات األخرى اليت يفرضها القانون اإلنساين الدويل على األطراف املتعاقدة السامية

 ٣املادة 

 .٣حييط املؤمتر علماً بأحكام املادة  

 ٤املادة 

 . دولة قد صدَّقت على االتفاقية أو قبلتها أو انضمت إليها أو خلفت غريها فيها١٠٠ يالحظ املؤمتر أن 



CCW/CONF.III/11(Part II) 
Page 9 

ويطلـب املؤمتر إىل الدول غري األطراف يف هذه االتفاقية أن تصدِّق عليها أو تقبلها أو توافق عليها أو                    
 .تنضم إليها، حسب االقتضاء، مسامهة بذلك يف حتقيق االنضمام العاملي لالتفاقية

عـو املؤمتـر األطراف املتعاقدة السامية إىل تشجيع املزيد من االنضمام إىل االتفاقية والربوتوكوالت          ويد 
 .امللحقة هبا

 .ويرحب املؤمتر، يف هذا السياق، باعتماد خطة العمل الرامية إىل تعزيز الطابع العاملي لالتفاقية 

 ٥املادة 

 .٥حييط املؤمتر علماً بأحكام املادة  

 من هذه املادة اليت تنص على أن كل بروتوكول من           ٣ؤمتـر بوجه خاص إىل أحكام الفقرة        ويشـري امل   
الربوتوكوالت امللحقة باالتفاقية يبدأ سريانه بعد ستة أشهر من التاريخ الذي تكون فيه عشرون دولة قد أخطرت 

الربوتوكول (جرات من خملفات احلرب ويرحب املؤمتر ببدء نفاذ الربوتوكول املتعلق باملتف. مبوافقتها على االلتزام به
 .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٢يف ) اخلامس

 ٦املادة 

يشجع املؤمتر على التعاون الدويل يف جمال نشر االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا ويسلِّم بأمهية التعاون      
ادل املدربني وتنظيم حلقات دراسية     املتعدد األطراف فيما يتعلق بالتدريب وتبادل اخلربات على مجيع الُصعد وتب          

ويشدد املؤمتر على أمهية التزام األطراف املتعاقدة السامية بنشر هذه االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا . مشتركة
 .وقيامها بصفة خاصة بإدراج حمتوى االتفاقية يف براجمها اخلاصة بالتدريب العسكري يف مجيع املستويات

 هذا السياق، بإنشاء برنامج للرعاية يف إطار االتفاقية يهدف، يف مجلة أمور، إىل تعزيز ويرحب املؤمتر، يف 
تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا ودعم التقيد العاملي بالقواعد واملبادئ املنصوص عليها فيها، ودعم عاملية 

ملعلومات واملشاورات فيما بني األطراف املتعاقدة      االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا، وحتسني التعاون، وتبادل ا       
 .السامية بشأن القضايا املتصلة باالتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا

ويرحـب املؤمتر بإنشاء صفحة خمصصة لالتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا على املوقع الشبكي لألمم               
مني العام لألمم املتحدة أن يواصل إتاحة مجيع الوثائق املتصلة املتحدة وعلى املوقع الشبكي للرئاسة، ويطلب إىل األ

 .باالتفاقية على املوقع الشبكي لألمم املتحدة

 ٧املادة 

 .٧حييط املؤمتر علماً بأحكام املادة  

 .ؤمتروفيما يتعلق باالمتثال، حييط املؤمتر علماً بالعمل الذي أجراه املؤمتر االستعراضي والقرار الذي اختذه هذا امل 
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 ٨املادة 

 .٨حييط املؤمتر علماً بأحكام املادة  

وفيما يتعلق باأللغام غري األلغام املضادة لألفراد، حييط املؤمتر علماً بالعمل الذي قام به املؤمتر االستعراضي  
 . والقرار الذي اختذه هذا املؤمتر

اجتماع لألطراف املتعاقدة السامية يف     ، أن يدعو إىل عقد      ٨من املادة   ) ج(٣ويقرر املؤمتر، طبقاً للفقرة      
، بالتزامن مع مؤمتري األطراف املتعاقدة السامية يف الربوتوكول         ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣ إىل   ٧الفترة من   

 .الثاين املعدَّل واألطراف املتعاقدة السامية يف الربوتوكول اخلامس

 فيما يتعلق   ٢٠٠١ؤمتر االستعراضي الثاين يف عام      وُتذكِّـر الدول األطراف باالتفاق الذي توصل إليه امل         
 . من االتفاقية٨باستعراض املادة 

وفـيما يتعلق باملتفجرات من خملفات احلرب، حييط املؤمتر علماً بالعمل الذي قام به املؤمتر االستعراضي                 
 .والقرار الذي اختذه هذا املؤمتر

يعارض اعتماد املؤمتر للمقرر اخلاص باملتفجرات من       ويالحـظ املؤمتر، يف هذا الصدد، أن وفداً، وإن مل            
خملفات احلرب، مل ينضم إىل توافق اآلراء املتعلق هبذا املقرر، ألنه اعترب أن النص ال يعاجل الشواغل اإلنسانية بشكل 

 .مناسب

 ٩املادة 

 .يالحظ املؤمتر بارتياح أنه مل يتم االحتجاج بأحكام هذه املادة 

 ١٠املادة 

 .١٠ؤمتر علماً بأحكام املادة حييط امل  

 ١١املادة 

 .١١حييط املؤمتر علماً بأحكام املادة  

وحييط املؤمتر علماً بالتصويبات اليت أدخلها األمني العام لألمم املتحدة، بصفته وديعاً، على النص األصلي       
وعلى النسخ  ) وسية والفرنسية باللغات اإلسبانية والر  (للربوتوكول اخلامس املتعلق باملتفجرات من خملفات احلرب        

 .املشهود بأهنا مطابقة لألصل

 

 



CCW/CONF.III/11(Part II) 
Page 11 

 )الربوتوكول األول(الربوتوكول املتعلق بالشظايا اليت ال ميكن كشفها 

 .حييط املؤمتر علماً بأحكام هذا الربوتوكول 

 الربوتوكول املتعلق حبظر أو تقييد استعمال األلغام واألشراك اخلداعية والنبائط األخرى 
 واملرفق التقين للربوتوكول) توكول الثاينالربو(

 .حييط املؤمتر علماً بأحكام هذا الربوتوكول 

 الربوتوكول املتعلق حبظر أو تقييد استعمال األلغام واألشراك اخلداعية والنبائط األخرى بصيغته املعدَّلة 
 ولواملرفق التقين للربوتوك) الربوتوكول الثاين املعدَّل (١٩٩٦مايو / أيار٣يف 

يعـترف املؤمتـر بأن األطراف املتعاقدة السامية عززت الربوتوكول الثاين يف عدد من اجملاالت يف املؤمتر                 
 .االستعراضي األول

 من الربوتوكول الثاين املعدَّل، ُعقدت مثانية ١٣ويالحـظ املؤمتـر أيضاً بارتياح أنه طبقاً ألحكام املادة          
مية ألغراض التشاور والتعاون يف مجيع القضايا املتصلة بالربوتوكول الثاين          مؤمترات سنوية لألطراف املتعاقدة السا    

 .املعدَّل

ويوصي املؤمتر بأن ُتعقد املؤمترات السنوية املقبلة لألطراف املتعاقدة السامية يف الربوتوكول الثاين املعدَّل               
ية ومؤمترات األطراف املتعاقدة السامية يف      بالتزامن مع أية اجتماعات تعقدها األطراف املتعاقدة السامية يف االتفاق         

 .الربوتوكول اخلامس

وحييط املؤمتر علماً بالتزامات األطراف املتعاقدة السامية بتقدمي التقارير مبقتضى الربوتوكول الثاين املعدَّل،  
 . وكاملةويطلب إىل األطراف املتعاقدة السامية أن تفي هبذه االلتزامات يف الوقت املناسب وبصورة متسقة

من املرفق التقين، اليت تسمح     ) ج(٣و) ج(٢وُيذكِّر املؤمتر بأن فترة التأجيل، املنصوص عليها يف الفقرتني           
 املتعلقة بإمكانية الكشف عن األلغام املضادة لألفراد        ٤للـدول املتعاقدة السامية بتأجيل االمتثال ملتطلبات املادة         

 كانون  ٣لـذايت والتعطيل الذايت لأللغام املضادة لألفراد، تنتهي يف           املـتعلقة بالـتدمري ا     ٥ومتطلـبات املـادة     
 .٢٠٠٧ديسمرب /األول

ويعـترف املؤمتر بالعمل القيِّم الذي تقوم به وكاالت األمم املتحدة وهيئاهتا ذات الصلة، وجلنة الصليب                 
دويل إلزالة األلغام ألغراض    األمحـر الدولية مبقتضى واليتها املتمثلة يف مساعدة ضحايا احلرب، ومركز جنيف ال            

إنسـانية، وكذلك املنظمات غري احلكومية يف عدد من اجملاالت، وخاصة رعاية ضحايا األلغام وإعادة تأهيلهم،                
 .وتنفيذ برامج التوعية مبشكلة األلغام وإزالة األلغام
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 )الربوتوكول الثالث(الربوتوكول املتعلق حبظر أو تقييد استعمال األسلحة املُحرقة 

 .حييط املؤمتر علماً بأحكام هذا الربوتوكول 

 )الربوتوكول الرابع(الربوتوكول املتعلق بأسلحة الليزر املسببة للعمى 

 .حييط املؤمتر علماً بأحكام هذا الربوتوكول 

 )الربوتوكول اخلامس(الربوتوكول املتعلق باملتفجرات من خملفات احلرب 
 واملرفق التقين للربوتوكول

 .ر علماً بأحكام هذا الربوتوكول ويرحب بارتياح ببدء نفاذهحييط املؤمت 

ويشـجع املؤمتـر األطـراف املتعاقدة السامية على بذل قصارى جهدها لالمتثال للممارسات الفضلى                
 . من الربوتوكول٩ و٥ و٤املقترحة، املبيَّنة يف املرفق التقين، لتحقيق األهداف املذكورة يف املواد 

 من  ١٠ عمالً باملادة    ٢٠٠٧ىل مؤمتر األطراف املتعاقدة السامية الذي سُيعقد يف عام          ويـتطلع املؤمتـر إ     
الـربوتوكول املـتعلق باملتفجرات من خملفات احلرب، حسب الرغبة اليت أعربت عنها الدول اليت قررت االلتزام            

 .بالربوتوكول

وهيئاهتا ذات الصلة، وجلنة الصليب     ويعـترف املؤمتر بالعمل القيِّم الذي تقوم به وكاالت األمم املتحدة             
األمحر الدولية، مبقتضى واليتها املتمثلة يف مساعدة ضحايا احلرب، ومركز جنيف الدويل إلزالة األلغام ألغراض               
إنسـانية، وكذلـك املنظمات غري احلكومية يف عدد من اجملاالت، وخاصة رعاية ضحايا املتفجرات من خملفات                 

توعية باملخاطر، وإزالة الذخائر غري املتفجرة والذخائر املتفجرة املتروكة أو التخلص      احلـرب وإعادة تأهيلهم، وال    
 .منها أو تدمريها
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 املرفق األول

إعالن مبناسبة بدء نفاذ الربوتوكول املتعلق باملتفجرات مـن خملفات 
 تشرين ١٣والذي اعتمده املؤمتر يف ) الربوتوكول اخلامس(احلرب 

 ٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

ن األطـراف املـتعاقدة السامية يف اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها                 إ 
 مفرطة الضرر أو عشوائية األثر،

  إىل املبدأ العام املتمثل يف محاية السكان املدنيني من آثار األعمال احلربية، إذ تشري 

تهاء األعمال احلربية، يتعرضون للقتل أو اإلصابة        ألن الناس يظلون، بعد ان     وإذ يسـاورها بـالغ القلق      
بالذخائر غري املتفجرة والذخائر املتفجرة املتروكة، وألن هذه املتفجرات من خملفات احلرب ميكن أن تظل تشكل                
لعقـود مـن الزمن سبباً للمعاناة اإلنسانية وهتديداً يومياً للمدنيني والعسكريني على السواء، وعقبة أمام عودة                 

جـئني وغريهم من األشخاص املشردين، وعائقاً خطرياً أمام املساعدة اإلنسانية وعمليات حفظ السلم وإعادة   الال
 اإلعمار والتنمية االقتصادية بعد انتهاء الصراع، وكذلك أمام استعادة األوضاع االجتماعية الطبيعية،

تفاوض عليه  ) الربوتوكول اخلامس ( بأن الربوتوكول املتعلق باملتفجرات من خملفات احلرب         وإذ ُتذكِّـر   
 يف اجتماع   ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨ وأنه اعُتمد بتوافق اآلراء يف       ٢٠٠٣فريق اخلرباء احلكوميني يف عام      

 ،٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ و٢٧الدول األطراف يف االتفاقية املعقود يف جنيف يف 

ابري العالجية التالية النتهاء الصراع واليت تتسم بطابع عام  بأن الربوتوكول اخلامس يتناول التدوإذ تعترف 
مـن أجل التقليل إىل أدىن حد من خماطر وآثار املتفجرات من خملفات، ويشجع الدول األطراف على اختاذ تدابري   

لفات عالجية تالية النتهاء الصراع وتدابري وقائية عامة ترمي إىل التقليل إىل أدىن حد من ظهور متفجرات من خم                 
 احلرب، 

 عن عزمها على اختاذ     وإذ تعرب  على أمهية حتقيق االنضمام العاملي إىل الربوتوكول اخلامس،          وإذ تشـدد   
 مجيع التدابري املالئمة لتحقيق االنضمام العاملي إىل الربوتوكول اخلامس،

 قد أخطرت  دولة٢٦، وبكون ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٢ ببدء نفاذ الربوتوكول اخلامس يف ترحب 
 الوديع حىت ذلك التاريخ بقبوهلا االلتزام بالربوتوكول اخلامس،

 اقتناعها بأن الربوتوكول اخلامس يهدف إىل التقليل إىل حد كبري من معاناة الناس              تؤكـد مـن جديد     
 ،واملسامهة يف محاية السكان ملدنيني والعاملني يف اجملال اإلنساين من آثار املتفجرات من خملفات احلرب
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 اإلعراب عن عزمها على التصدي للتأثري اإلنساين واإلمنائي والبيئي للمتفجرات من خملفات احلرب، تكرر 
  باجلهود املبذولة فعالً يف هذا الصدد،وترحبمبا يف ذلك املتفجرات احلالية من خملفات احلرب، 

ملتصلة بتنفيذ الربوتوكول    على تصميمها على تعزيز التعاون واملساعدة الدوليني بشأن القضايا ا          تشـدد  
اخلـامس، وخباصة يف جمال كسح املتفجرات من خملفات احلرب أو إزالتها أو تدمريها، ونقل املعلومات، ومحاية                 
البعثات واملنظمات اإلنسانية، والتوعية باملخاطر، ومساعدة الضحايا، وختصيص املزيد من اجلهود واملوارد، حسب 

 االقتضاء، هلذه الغاية، 

 األطراف املتعاقدة السامية يف الربوتوكول اخلامس على بدء األعمال التحضريية لعقد مؤمتر، وفقاً              تشجع 
  من الربوتوكول،١٠للمادة 

 . مجيع الدول اليت مل تصبح أطرفاً بعد يف الربوتوكول على أن تفعل ذلك يف أقرب وقت ممكنحتث 



CCW/CONF.III/11(Part II) 
Page 15 

 املرفق الثاين

لى اتفاقية حظر أو مقرر بشأن آلية امتثال ميكن تطبيقها ع
تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة 

 الضرر أو عشوائية األثر

 أوالً

سـعياً إىل ضـمان االمتثال، تتعهد األطراف املتعاقدة السامية بالتشاور والتعاون فيما بينها على صعيد                 -١
جراءات الدولية الطوعية، بشأن أية شواغل تتصل       ثـنائي، من خالل األمني العام لألمم املتحدة، أو من خالل اإل           

بالوفـاء بالتزاماهتا القانونية أو حبل أية مسألة قد تنشأ فيما يتعلق بتفسري وتطبيق أحكام هذه االتفاقية وأي من                   
 .الربوتوكوالت امللحقة هبا اليت تلتزم هبا

قدة السامية يف غضون سنة، يف سياق       هلـذا الغرض، يعقد األمني العام اجتماعاً منفصالً لألطراف املتعا          -٢
وُتعقد االجتماعات  . االجـتماعات األخرى لألطراف املتعاقدة السامية يف االتفاقية أو الربوتوكوالت امللحقة هبا           

 . الالحقة حسبما تتفق عليه األطراف املتعاقدة السامية

ضي الثالث، مع إجراء ما يلزم من       تـتقرر املشاركة يف االجتماع طبقاً للنظام الداخلي للمؤمتر االستعرا          -٣
 .تعديل

 :تشمل أعمال االجتماع ما يلي -٤

 استعراض سري العمل باالتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا وحالتها؛ )أ( 

 من  ٥النظر يف املسائل الناشئة عن املعلومات املقدمة من األطراف املتعاقدة السامية وفقاً للفقرة               )ب( 
 هذا املقرر؛

 عداد للمؤمتر االستعراضي املقبل؛اإل )ج( 

 النظر يف التعاون واملساعدة الدوليني من أجل تيسري تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا؛ )د( 

النظر يف اختاذ أية إجراءات إضافية قد يقتضيها حتقيق أهداف االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا   )ه( 
 .واختاذ هذه اإلجراءات

ني على األطراف املتعاقدة السامية، قبل انعقاد االجتماع، تقدمي معلومات إىل األمني العام الذي يقوم               يتع -٥
 :بتعميمها على مجيع األطراف املتعاقدة السامية، وتتناول هذه املعلومات أياً من املسائل التالية

لى قواهتا املسلحة وعلى نشـر املعلومـات عن االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا وتعميمها ع       )أ( 
 السكان املدنيني؛
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اخلطـوات املُـتخذة للوفاء باملتطلبات التقنية املناسبة لالتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا وأية              )ب( 
 معلومات أخرى مناسبة ذات صلة هبا؛

 التشريعات املتصلة باالتفاقية وبالربوتوكوالت امللحقة هبا؛ )ج( 

 يف جمال التعاون واملساعدة التقنيني؛التدابري املُتخذة  )د( 

 .املسائل األخرى ذات الصلة  )ه( 

ينـبغي أن تقع تكاليف اجتماع األطراف املتعاقدة السامية على عاتق األطراف املتعاقدة السامية والدول          -٦
 التسويات  غـري األطـراف املشاركة يف أعمال االجتماع، وفقاً جلدول األنصبة املقررة لألمم املتحدة مع إجراء               

 .املناسبة

 ثانياً

يـتعني عـلى كـل طرف من األطراف املتعاقدة السامية اختاذ مجيع اخلطوات املالئمة، مبا فيها التدابري                   -٧
التشريعية وغريها من التدابري، حبسب االقتضاء، ملنع وقمع انتهاكات االتفاقية وأي من الربوتوكوالت امللحقة هبا               

 .ص خيضعون لواليتها أو سيطرهتا، أو على إقليم خيضع هلذه الوالية أو السيطرةاليت تلتزم هبا من جانب أشخا

 من هذا املقرر، عند االقتضاء، التدابري املالئمة لضمان فرض اجلزاءات ٧تشمل التدابري املتوخاة يف الفقرة  -٨
 تفرضها أحكام االتفاقية اجلنائية على األشخاص الذين يتعمدون، فيما يتصل برتاع مسلح وخرقاً ألوجه احلظر اليت

 .والربوتوكوالت امللحقة هبا، قتل مدنيني أو إصابتهم إصابة خطرية، وإلحالة هؤالء األشخاص إىل القضاء

يتعني على كل طرف من األطراف املتعاقدة السامية أيضاً أن يشترط أن ُتصدر قواته املسلحة التعليمات                 -٩
ن توفر ألفرادها تدريباً يتناسب مع واجباهتم ومسؤولياهتم بغية         العسـكرية وإجـراءات التشغيل ذات الصلة وأ       

 .االمتثال ألحكام االتفاقية وأي من الربوتوكوالت امللحقة هبا اليت يلتزم هبا

ولكل طرف من األطراف املتعاقدة السامية أن يقدم لكل من . ُينشـأ مبوجب هذه املادة فريق من اخلرباء        -١٠
ويكون كل خبري ُيدرج يف الفريق خبرياً مشهوداً        . تفاقية خبرياً واحداً ُيضم إىل الفريق     الربوتوكوالت امللحقة باال  

 .لـه بالرتاهة والكفاءة التقنية أو القانونية أو غريها من ميادين الكفاءة املالئمة

اء تدعـو األطـراف املتعاقدة السامية األمني العام لألمم املتحدة إىل وضع وحتديث قائمة تتضمن األمس                -١١
واجلنسـيات وغري ذلك من البيانات ذات الصلة عن اخلرباء الذين يضمهم الفريق وإحالتها إىل األطراف املتعاقدة            

 .السامية

ألي طرف من األطراف املتعاقدة السامية أن يلتمس مساعدة فريق اخلرباء فيما يتعلق بأية شواغل هلا صلة  -١٢
 .االتفاقية وأي من الربوتوكوالت امللحقة هبا اليت يلتزم هبابالوفاء بالتزاماته القانونية مبوجب أحكام 
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لذلك الغرض، يدعى األمني العام إىل القيام، بناًء على هذا الطلب وبالتشاور مع الطرف املتعاقد السامي                 -١٣
املقـدم للطلب وعلى أساس كل حالة على حدة، باختيار خبري أو جمموعة خرباء من الفريق، لينظروا يف أي من                    

ولدى اختيار اخلرباء، يراعى األمني العام بشكل خاص        .  من هذا املقرر   ١٢الشـواغل املشـار إلـيها يف الفقرة         
 .كفاءاهتم املناسبة، فضالً عن التوزيع اجلغرايف العادل

 . يؤدي اخلبري أو اخلرباء املختارون واجباهتم بصفتهم الشخصية -١٤

لطرف املتعاقد السامي املعين وإىل األمني العام تقريراً يتضمن آراءهم يقدم اخلبري أو اخلرباء املختارون إىل ا -١٥
ويقوم األمني العام، بعد إعالم الطرف      . وتوصياهتم احملتملة بشأن القضية اليت يثريها الطرف املتعاقد السامي املعين         

 . طلبهاملتعاقد السامي املعين بالتقرير، بإحالة هذا التقرير إىل طرف متعاقد سام، بناء على

ينـبغي أن يتحمل الطرف املتعاقد السامي املعين تكاليف ما يقدمه اخلبري أو اخلرباء املختارون من عمل                  -١٦
 .ورأي فين، أو يتم حتمُّل هذه التكاليف من خالل التربعات

عاقدة ال ُتخـل األحكام الواردة يف هذا املقرر بأية أحكام مقبلة بشأن االمتثال قد تقررها األطراف املت                 -١٧
 .السامية

ينطبق هذا املقرر، حال اعتماده، على مجيع األطراف املتعاقدة السامية يف االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة  -١٨
ويقوم األمني العام لألمم املتحدة بإعالم الدول غري األطراف يف االتفاقية هبذا املقرر وسري العمل به لفائدة                 . هبـا 

والغرض من هذا املقرر هو إمتام األحكام القائمة املتصلة باالمتثال والواردة يف            . ميةمجـيع األطراف املتعاقدة السا    
 .الربوتوكوالت امللحقة باالتفاقية وليس احللول حملها
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 املرفق الثالث

خطـة عمل لتحقيق انضمام مجيع بلدان العامل إىل اتفاقية          
 حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها 

 مفرطة الضرر أو عشوائية األثر 

 مقدمة -أوالً 

الغرض من اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية                 -١
. األثر والربوتوكوالت امللحقة هبا هو محاية السكان املدنيني ومحاية املقاتلني يف ظروف معينة من آثار أعمال القتال

يؤكد عنوان االتفاقية، فإن الطريق حنو حتقيق هذا اهلدف متر عرب فرض شروط حمددة حلظر أو تقييد استعمال وكما 
واالتفاقية هي صك قانوين ديناميكي أثبت موثوقيته وقدرته على االستجابة بطريقة مناسبة            . أسلحة تقليدية معينة  

 .تكنولوجيا صنع األسلحةومسؤولة للتحدي اإلنساين الذي تطرحه بعض جوانب التقدم يف 

وتستند االتفاقية، بوجه خاص، إىل     . واالتفاقـية هي أحد الصكوك الرئيسية يف القانون اإلنساين الدويل          -٢
القواعد العرفية األساسية يف صميمها املتصلة بسري أعمال القتال، وحتديداً مبدأ التمييز بني املدنيني واملقاتلني ومبدأ 

وعالوة على ذلك، ترد يف الربوتوكوالت امللحقة       . هلا أو املعاناة اليت ال ضرورة هلا      اإلصـابات الـيت ال داعـي        
 .باالتفاقية قواعد عدة من القانون اإلنساين الدويل

 جعل االتفاقية عاملية -ثانياً 

  مـن االتفاقية، فُتح باب التوقيع على االتفاقية جلميع الدول يف مقر األمم املتحدة يف               ٣وفقـاً لـلمادة      -٣
، بلغ عدد الدول ١٩٨٢أبريل / نيسان١٠وحىت . ١٩٨١أبريل / نيسان١٠نيويورك لفترة اثين عشر شهراً تبدأ يف 

 دولة، وبذلك تكون هذه الدول قد أعلنت قبوهلا ملوضوع وهدف االتفاقية وأكدت             ٥٠املوقعـة على االتفاقية     
، أصبحت كافة الدول املوقعة، عدا ست       ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥ويف  . اعتزامها التصديق على االتفاقية   

 .أطرافاً يف االتفاقية) أفغانستان وآيسلندا والسودان وفييت نام ومصر ونيجرييا(دول 

كما تنص على أنه    .  على أن االتفاقية ختضع لتصديق املوقعني عليها أو قبوهلم أو إقرارهم           ٤وتنص املادة    -٤
وتنص هذه املادة أيضاً على أن صكوك التصديق أو القبول أو           . إليهاأليـة دولة مل توقع هذه االتفاقية أن تنضم          

وبلغ .  من االتفاقية، األمني العام لألمم املتحدة      ١٠ وهو وفقاً للمادة     -اإلقـرار أو االنضمام تودع لدى الوديع        
 . دولة١٠٠عام جمموع الدول اليت قامت بإيداع وثائق التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام لدى األمني ال

 جعل الربوتوكوالت عاملية -ثالثاً 

 على أنه جيوز ألية دولة اإلفصاح عن موافقتها على االلتزام بأي بروتوكول من              ٤تـنص نفـس املادة       -٥
الربوتوكوالت امللحقة هبذه االتفاقية، شريطة أن تعمد تلك الدولة لدى إيداعها صك تصديقها على هذه االتفاقية    

قـرارها أو انضـمامها إليها، إىل إشعار الوديع مبوافقتها على االلتزام بأي اثنني أو أكثر من هذه      أو قـبوهلا أو إ    
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وجيوز ألية دولة يف أي وقت بعد إيداع صك تصديقها على هذه االتفاقية أو قبوهلا أو إقرارها أو     . الربوتوكوالت
ويشكل أي . توكول ملحق هبا مل تلتزم به من قبلانضمامها إليها، أن ُتشعر الوديع مبوافقتها على االلتزام بأي برو

لِزم طرفاً سامياً متعاقداً، جزءاً ال يتجزأ من هذه االتفاقية بالنسبة هلذا الطرف               وعند انعقاد املؤمتر   . بـروتوكول ُي
 دولة طرفاً يف    ٩٨: االستعراضـي الثالـث، كـان عدد األطراف يف الربوتوكوالت امللحقة باالتفاقية كما يلي             

 دولة طرفاً يف الربوتوكول الثاين املتعلق حبظر أو         ٨٧توكول األول املتعلق بالشظايا اليت ال ميكن كشفها، و        الـربو 
 ٩٣ دولة طرفاً يف الربوتوكول الثاين املعدَّل، و       ٨٦تقييد استعمال األلغام واألشراك اخلداعية والنبائط األخرى، و       

 دولة طرفاً يف الربوتوكول ٨٣تقييد استعمال األسلحة املُحرقة، ودولة طرفاً يف الربوتوكول الثالث املتعلق حبظر أو 
 دولة طرفاً يف الربوتوكول اخلامس املتعلق باملتفجرات من خملفات ٢٧الرابع املتعلق بأسلحة الليزر املسببة للعمى، و

 دولة ٤٨ية  من االتفاق١وعـالوة على ذلك، بلغ عدد الدول األطراف اليت صدَّقت على تعديل املادة              . احلـرب 
 ).انظر املرفق(

 بدء النفاذ  -رابعاً 

 من االتفاقية، يبدأ سريان االتفاقية بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إيداع الصك              ٥وفقـاً ألحكام املادة      -٦
ويبدأ سريان كل من الربوتوكوالت امللحقة . العشـرين مـن صكوك التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام         

وقد . مضي ستة أشهر من التاريخ الذي تكون فيه عشرون دولة قد أشعرت مبوافقتها على االلتزام بهباالتفاقية بعد 
ودخل الربوتوكول . ١٩٨٣ديسمرب / كانون األول  ٢بدأ سريان االتفاقية وبروتوكوالهتا األول والثاين والثالث يف         

 ٣٠يف حني بدء سريان الربوتوكول الرابع يف ، ١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٣الثاين بصيغته املعدَّلة حيز النفاذ يف 
 .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٢وبدأ سريان الربوتوكول اخلامس يف . ١٩٩٨يوليه /متوز

 . التركيز على الدول املتأثرة-خامساً 

رغم ما أُحرز من تقدم كبري على درب االنضمام العاملي إىل االتفاقية، فإن حنو نصف الدول األعضاء يف                   -٧
وبينما أصبح معظم دول    . مم املتحدة مل ُيصدِّق بعد على االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا أو مل ينضم إليها             األ

جمموعـيت الـدول األوروبية وأغلبية دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب أطرفاً يف االتفاقية، فإن معدل                 
ومع ذلك، فنصف   . ا جنوب شرقي آسيا، والشرق األوسط     االنضـمام يظـل ضعيفاً يف أفريقيا وآسيا، وال سيم         

وال . الـدول اليت مل تصبح بعد أطرفاً يف االتفاقية، هي من الدول املتأثرة باأللغام واملتفجرات من خملفات احلرب                 
ترتب تزال دول عدة منها أطرفاً يف أعمال قتال ٍفعلية أو كانت يف الفترة األخرية أطرافاً يف هذه األعمال، مع ما ي   

 .على ذلك من نتائج على الصعيد اإلنساين

وأفضت املرونة اليت تتسم هبا بنية االتفاقية وبروتوكوالهتا إىل تعدد النظم القانونية بني الدول األطراف،                -٨
 :وذلك على النحو التايل
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أو " ةحزمة االتفاقي" دولة طرفاً يف االتفاقية قامت حىت اآلن بالتصديق على كامل ٢٤هناك فقط  `١`
وتشـمل هـذه احلـزمة الـربوتوكول األول والربوتوكول الثاين املعدَّل          : باالنضـمام إلـيها   

 ؛)١( من االتفاقية١والربوتوكوالت الثالث والرابع واخلامس، وكذلك تعديل املادة 

ال تريان حىت اآلن     )٢( األطراف يف االتفاقية، هناك دولتان طرفان فقط       ١٠٠ مـن بني الدول ال         `٢`
 نية إبداء موافقتهما على االلتزام بالربوتوكول األول؛إمكا

وفضالً عن ذلك، ما زال     . مل تنضـم إىل الربوتوكول الثاين املعدل       )٣( دولـة طـرفاً    ١٣مثـة    `٣`
على الرغم من إقرار نصه املعدَّل وبدء سريانه         )٤(الربوتوكول الثاين حيظى بانضمام دول جديدة     

عدَّل يعزز حظر وتقييد استعمال األلغام واألشراك اخلداعية        يف وقـت مبكر، علماً بأن النص امل       
 إىل أي من نصي الربوتوكول الثاين؛ )٥(ومثة دولة طرف واحدة مل تنضم. والنبائط األخرى

وثالث من هذه البلدان كانت من الدول       . مل تنضم إىل الربوتوكول الثالث     )٦(هـناك سبع دول    `٤`
 اخلمسني املوقعة؛

 دولة فقط قامت حىت اآلن بإيداع صكوك        ٤٨ من إمجاع، فإن     ١ه تعديل املادة    رغم ما حظي ب    `٥`
 تصديقها أو قبوهلا أو إقرارها أو انضمامها لدى األمني العام لألمم املتحدة؛

وقد أمكن اآلن حل هذه . حال بعض املشاكل الفنية دون دخول الربوتوكول اخلامس حيز النفاذ `٦`
 . اليت أفصحت عن قبوهلا االلتزام به يتزايد بسرعةاملشاكل، وما فتئ عدد الدول 

 خطة العمل

نظـراً ملـا أُحـرز حـىت اآلن من تقدم، سيظل تشجيع انضمام مجيع بلدان العامل إىل االتفاقية ومجيع                     -٩
الـربوتوكوالت املـلحقة هبا من األهداف ذات األولوية للتعاون فيما بني الدول األطراف خالل الفترة من عام                  

                                                        

كية، والدامنرك، وسلوفاكيا، والسويد، ألبانيا، وأملانيا، وأوكرانيا، وآيرلندا، وبلغاريا، واجلمهورية التشي )١(
وسويسـرا، وسرياليون، وفرنسا، وفنلندا، والكرسي الرسويل، وكرواتيا، ولكسمربغ، وليبرييا، وليتوانيا، وليختنشتاين،        

 . ومالطة، والنرويج، واهلند، وهنغاريا، وهولندا
 .السنغال واملغرب )٢(
اللتزام بالربوتوكول الثاين املعدَّل لكنها أطراف يف الدول األطراف اليت مل ُتعرب بعد عن موافقتها على ا )٣(

النص األصلي للربوتوكول هي أوزبكستان، وأوغندا، وتوغو، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، وجورجيا، وجيبويت،             
 .وصربيا واجلبل األسود، وكوبا، وليسوتو، واملكسيك، ومنغوليا، وموريشيوس، والنيجر

 .سوتوأوزبكستان، وصربيا، ولي )٤(
 .بنن )٥(
 .إسرائيل، وتركمانستان، وتركيا، ومجهورية كوريا، واملغرب، وموناكو، والواليات املتحدة األمريكية )٦(
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وهلـذا الغرض، ينبغي للدول األطراف القيام مبا يلي، حسب االقتضاء ووفقاً للقانون             . ٢٠١١عـام   ىل  إ ٢٠٠٦
 : الدويل

االسـتعراض املتعمق ملشاركتها يف االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا بغية النظر، يف قبول تلك               :١اإلجراء 
 عليها بعد أو تنضم إليها، يف أقرب         من االتفاقية، اليت مل تصدق     ١الـربوتوكوالت وتعديل املادة     

 . وقت يناسبها

. إيالء أمهية خاصة لتشجيع الدول املوقعة على االتفاقية على التصديق عليها يف أقرب وقت ممكن               :٢اإلجراء 
 . وتشمل هذه الدول أفغانستان وآيسلندا والسودان وفييت نام ومصر ونيجرييا

يع انضمام مجيع بلدان العامل إىل االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة  تعزيـز جهودها الرامية إىل تشج      :٣اإلجراء 
هبا، وذلك بالسعي الدائم لبلوغ هذا اهلدف، يف اتصاالهتا مع الدول غري األطراف، والتماس تعاون 

 .املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية

مام إىل االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة إيالء األولوية لتشجيع الدول يف مناطق الرتاع على االنض  ٤: اإلجراء
هبا، وهو ما ميكن أن يشكل تدبرياً هاماً لبناء الثقة، وبالتايل لتشجيع إعادة التفاهم والثقة فيما بني      

 . األطراف يف نزاع فعلي

يت ال يزال بذل جهود حمددة لتشجيع االنضمام إىل االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا يف املناطق ال :٥اإلجراء 
 . فيها مستوى قبول االتفاقية ضعيفاً

اختـاذ كـل اإلجراءات املناسبة ملنع وقمع انتهاكات االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا من قبل     :٦اإلجراء 
 . أشخاص خاضعني لواليتها أو لسيطرهتا أو على األراضي اخلاضعة لواليتها أو سيطرهتا

 والتعاون النشط يف هذه اجلهود الرامية إىل انضمام مجيع دول العامل إىل             تشـجيع ودعم املشاركة    :٧اإلجراء 
االتفاقية من جانب مجيع الشركاء املعنيني، ومن بينهم األمم املتحدة وغريها من املؤسسات الدولية   
واملنظمات اإلقليمية وجلنة الصليب األمحر الدولية، فضالً عن الربملانيني واملنظمات غري احلكومية،            

 .ل يف جمال عملهك

ولتنفـيذ اإلجراءات املشار إليها آنفاً، ووفقاً للقانون الدويل، ينبغي للدول األطراف اختاذ مجيع التدابري                -١٠
 : الالزمة، ومنها

اغتنام فرصة االتصاالت الثنائية واستخدام مجيع القنوات الدبلوماسية املتاحة لتشجيع االنضمام  `١`
 ت امللحقة هبا؛إىل االتفاقية والربوتوكوال

زيـادة املعرفة باالتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا من خالل تنظيم حلقات عمل وحلقات              `٢`
دراسية وحلقات عمل إقليمية ودون إقليمية واختاذ ما يلزم من تدابري لزيادة الوعي باالتفاقية              

حدة، واختاذ التدابري وبـروتوكوالهتا، مبـا يف ذلك عن طريق النشر باللغات الرمسية لألمم املت     



CCW/CONF.III/11(Part II) 
Page 22 

 

الالزمة لبلوغ الفئات املستهدفة لدى الدول غري األطراف، والتعاون مع مجيع العناصر املهتمة، 
 سواء كانت حكومية أو حكومية دولية أو غري حكومية؛

تنسـيق اإلجراءات اإلقليمية وفقاً خلصائص كل منطقة، ويف املقام األول يف املناطق اليت يظل                `٣`
وميكن أن تقوم مراكز السالم ونزع السالح       . ى االنضمام إىل االتفاقية ضعيفاً    فـيها مسـتو   

 اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة، واملنظمات اإلقليمية عند االقتضاء، بدور هام يف هذا الصدد؛ 

 . استعراض هذه املسألة خالل االجتماعات اليت تعقدها الدول األطراف `٤`

ن تنفيذ خطة العمل هذه، وتقوم بإطالع الدول األطراف بانتظام على التقدم احملرز،             تعد األمانة تقريراً ع    -١١
 .كيما يتسىن هلا استعراض التقدم ورصد التنفيذ على حنو فعال

سـيتوىل املؤمتر االستعراضي الرابع استعراض تنفيذ خطة العمل هذه وسيتخذ يف هذا الشأن أية قرارات                 -١٢
 .يراها ضرورية
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 تذييل

 ل األطراف يف اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكنالدو
  )٧(اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر والربوتوكوالت امللحقة هبا

الربوتوكول 
 )٨(اخلامس

)٢٧( 

الربتوكول 
 )٧(الرابع

)٨٣( 

الربوتوكول 
 )٦(الثالث

)٩٣( 

الربوتوكول 
 )٥(الثاين املعدل

)٨٦( 

الربوتوكول 
 )٤(الثاين

)٨٧( 

الربوتوكول 
 )٣(األول

)٩٨( 

 ١املادة 
 )٨(املعدلة

)٤٨( 

االتفاقية 
 الدول األطراف )١٠٠(

  ألبانيا-١ √ √ √ √ √ √ √ √

  األرجنتني-٢ √ √ √ √ √ √ √ 

  أستراليا-٣ √ √ √ √ √ √ √ 

  النمسا-٤ √ √ √ √ √ √ √ 

  بنغالديش-٥ √  √ √ √ √ √ 

 روس بيال-٦ √  √ √ √ √ √ 

  بلجيكا-٧ √ √ √ √ √ √ √ 

  بنن-٨ √  √   √  

  بوليفيا-٩ √  √ √ √ √ √ 

  البوسنة واهلرسك-١٠ √  √ √ √ √ √ 

  الربازيل-١١ √  √ √ √ √ √ 

  بلغاريا-١٢ √ √ √ √ √ √ √ √

  بوركينا فاسو-١٣ √ √ √ √ √ √ √ 

                                                        

 .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٥يف  )١(
توسيع نطاق تطبيق االتفاقية كيما تنطبق أحكامها على مجيع النـزاعات املسلحة، مبا فيها النـزاعات  )٢(

 .املسلحة غري الدولية

 .وكول املتعلق بالشظايا اليت ال ميكن كشفهاالربوت )٣(

 .الربوتوكول املتعلق حبظر أو تقييد استعمال األلغام واألشراك اخلداعية والنبائط األخرى )٤(

الربوتوكول املتعلق حبظر أو تقييد استعمال األلغام واألشراك اخلداعية والنبائط األخرى بصيغته املعدلة         )٥(
 .١٩٩٦مايو / أيار٣يف 

 . املتعلق حبظر أو تقييد استعمال األسلحة احملرقةالربوتوكول  )٦(

 .الربوتوكول املتعلق بأسلحة الليزر املسببة للعمى )٧(

 .الربوتوكول املتعلق باملتفجرات من خملفات احلرب )٨(
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الربوتوكول 
 )٨(اخلامس

)٢٧( 

الربتوكول 
 )٧(الرابع

)٨٣( 

الربوتوكول 
 )٦(الثالث

)٩٣( 

الربوتوكول 
 )٥(الثاين املعدل

)٨٦( 

الربوتوكول 
 )٤(الثاين

)٨٧( 

الربوتوكول 
 )٣(األول

)٩٨( 

 ١املادة 
 )٨(املعدلة

)٤٨( 

االتفاقية 
 الدول األطراف )١٠٠(

  كمبوديا-١٤ √  √ √ √ √ √ 

  كندا-١٥ √ √ √ √ √ √ √ 

 الرأس األخضر -١٦ √  √ √ √ √ √ 

  شيلي-١٧ √  √  √ √ √ 

  الصني-١٨ √ √ √ √ √ √ √ 

  كولومبيا-١٩ √  √ √ √ √ √ 

  كوستاريكا-٢٠ √  √ √ √ √ √ 

  كرواتيا-٢١ √ √ √ √ √ √ √ √

  كوبا-٢٢ √  √ √  √  

  قربص-٢٣ √  √ √ √ √ √ 

  اجلمهورية التشيكية-٢٤ √ √ √ √ √ √ √ √

  الدامنرك-٢٥ √ √ √ √ √ √ √ √

  جيبويت-٢٦ √  √ √  √  

  إكوادور-٢٧ √  √ √ √ √ √ 

  السلفادور-٢٨ √  √ √ √ √ √ √

  إستونيا-٢٩ √ √ √  √ √ √ 

  فنلندا-٣٠ √ √ √ √ √ √ √ √

  فرنسا-٣١ √ √ √ √ √ √ √ √

  جورجيا-٣٢ √  √ √  √ √ 

  أملانيا-٣٣ √ √ √ √ √ √ √ √

  اليونان-٣٤ √ √ √ √ √ √ √ 

  غواتيماال-٣٥ √  √ √ √ √ √ 

  الكرسي الرسويل-٣٦ √ √ √ √ √ √ √ √

  هندوراس-٣٧ √  √ √ √ √ √ 

  هنغاريا-٣٨ √ √ √ √ √ √ √ √

  اهلند-٣٩ √ √ √ √ √ √ √ √

  آيرلندا-٤٠ √ √ √ √ √ √ √ √

  إسرائيل-٤١ √  √ √ √  √ 

  إيطاليا-٤٢ √ √ √ √ √ √ √ 

  اليابان-٤٣ √ √ √ √ √ √ √ 

  األردن-٤٤ √  √  √ √  
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الربوتوكول 
 )٨(اخلامس

)٢٧( 

الربتوكول 
 )٧(الرابع

)٨٣( 

الربوتوكول 
 )٦(الثالث

)٩٣( 

الربوتوكول 
 )٥(الثاين املعدل

)٨٦( 

الربوتوكول 
 )٤(الثاين

)٨٧( 

الربوتوكول 
 )٣(األول

)٩٨( 

 ١املادة 
 )٨(املعدلة

)٤٨( 

االتفاقية 
 الدول األطراف )١٠٠(

  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية-٤٥ √  √ √  √  

  التفيا-٤٦ √ √ √ √ √ √ √ 

  ليسوتو-٤٧ √  √ √  √  

  ليبرييا-٤٨ √ √ √ √ √ √ √ √

  ليختنشتاين-٤٩ √ √ √ √ √ √ √ √

  ليتوانيا-٥٠ √ √ √  √ √ √ √

 غ لكسمرب-٥١ √ √ √ √ √ √ √ √

  ملديف-٥٢ √  √  √ √ √ 

  مايل-٥٣ √  √ √ √ √ √ 

  مالطة-٥٤ √ √ √ √ √ √ √ √

  موريشيوس-٥٥ √  √ √  √ √ 

  املكسيك-٥٦ √ √ √ √  √ √ 

  مولدوفا-٥٧ √ √ √ √ √ √ √ 

  موناكو-٥٨ √  √  √   

  منغوليا-٥٩ √  √ √  √ √ 

  املغرب-٦٠ √   √ √  √ 

  ناورو-٦١ √  √ √ √ √ √ 

  هولندا-٦٢ √ √ √ √ √ √ √ √

  نيوزيلندا-٦٣ √  √ √ √ √ √ 

  نيكاراغوا-٦٤ √  √  √ √ √ √

  النيجر-٦٥ √  √ √  √  

  النرويج-٦٦ √ √ √ √ √ √ √ √

  باكستان-٦٧ √  √ √ √ √ √ 

  بنما-٦٨ √ √ √ √ √ √ √ 

  باراغواي-٦٩ √  √ √ √ √  

  بريو-٧٠ √ √ √  √ √ √ 

  الفلبني-٧١ √  √ √ √ √ √ 

  بولندا-٧٢ √ √ √ √ √ √ √ 

  الربتغال-٧٣ √  √ √ √ √ √ 

  مجهورية كوريا -٧٤ √ √ √  √   

  رومانيا-٧٥ √ √ √ √ √ √ √ 
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الربوتوكول 
 )٨(اخلامس

)٢٧( 

الربتوكول 
 )٧(الرابع

)٨٣( 

الربوتوكول 
 )٦(الثالث

)٩٣( 

الربوتوكول 
 )٥(الثاين املعدل

)٨٦( 

الربوتوكول 
 )٤(الثاين

)٨٧( 

الربوتوكول 
 )٣(األول

)٩٨( 

 ١املادة 
 )٨(املعدلة

)٤٨( 

االتفاقية 
 الدول األطراف )١٠٠(

  االحتاد الروسي-٧٦ √  √ √ √ √ √ 

  السنغال-٧٧ √    √ √  

  صربيا-٧٨ √ √ √ √  √ √ 

  سيشيل-٧٩ √  √ √ √ √ √ 

  سرياليون-٨٠ √ √ √  √ √ √ √

  سلوفاكيا-٨١ √ √ √ √ √ √ √ √

  سلوفينيا-٨٢ √  √ √ √ √ √ 

  جنوب أفريقيا-٨٣ √  √ √ √ √ √ 

  إسبانيا-٨٤ √ √ √ √ √ √ √ 

  سري النكا-٨٥ √ √ √ √ √ √ √ 

  السويد-٨٦ √ √ √ √ √ √ √ √

  سويسرا-٨٧ √ √ √ √ √ √ √ √

  طاجيكستان-٨٨ √  √ √ √ √ √ √

 مجهوريــة مقدونــيا اليوغوســالفية -٨٩ √  √ √ √ √  
        السابقة

  توغو-٩٠ √  √ √  √  

  تونس-٩١ √  √ √ √ √ √ 

  تركيا-٩٢ √ √ √  √  √ 

  تركمانستان-٩٣ √  √ √ √   

  أوغندا-٩٤ √  √ √  √  

  أوكرانيا-٩٥ √ √ √ √ √ √ √ √

 اململكـة املـتحدة لربيطانيا العظمى       -٩٦ √ √ √ √ √ √ √ 
       وآيرلندا الشمالية 

  الواليات املتحدة األمريكية-٩٧ √  √ √ √   

  أوروغواي-٩٨ √  √ √ √ √ √ 

  أوزبكستان-٩٩ √  √ √  √ √ 

  فنـزويال-١٠٠ √  √ √ √ √  

 .أفغانستان، وآيسلندا، والسودان، وفييت نام، ومصر، ونيجرييا:  هيالدول املوقعة على االتفاقية
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 ابعاملرفق الر

مقرر بشأن إنشاء برنامج رعاية يف إطار اتفاقية حظـر أو 
تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة 

 الضرر أو عشوائية األثر

إن مؤمتر األطراف املتعاقدة السامية يف اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها  
 :ية األثرمفرطة الضرر أو عشوائ

  إنشاء برنامج رعاية يف إطار االتفاقية؛يقرر -١ 

 : التالينياملبدأين العامني على يوافق -٢ 

 تقدم االشتراكات إىل الربنامج على أساس طوعي؛ `١` 

يـدار هذا الربنامج بشكل غري رمسي وبطريقة مرنة مع االحترام الكامل للطابع احملدد               `٢`
 ملتصلة باالتفاقية؛واملخصص املميز لالجتماعات ا

 : التالية لربنامج الرعايةاألهداف األساسية حيدد -٣ 

 تعزيز تنفيذ االتفاقية وبالربوتوكوالت امللحقة هبا؛ `١` 

 تعزيز االحترام العاملي للمعايري واملبادئ املتجسدة يف االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا؛ `٢` 

 الت امللحقة هبا؛دعم عاملية االتفاقية والربوتوكو `٣` 

تعزيـز التعاون، وتبادل املعلومات واملشاورات فيما بني الدول األطراف بشأن املسائل             `٤`
 اليت تتعلق باالتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا؛

 : التالية لربنامج الرعايةاألغراض التنفيذية األساسية حيدد -٤ 

ثلي الدول املتأثرة باملتفجرات من     دعـم مشـاركة ممثلي الدول األطراف، وال سيما مم          `١`
وينبغي منح  . خملفات احلرب وباأللغام واحملدودة املوارد، يف األنشطة املتصلة باالتفاقية        
 األولوية للدول األطراف اليت تعتربها األمم املتحدة من أقل البلدان منواً؛

عد أطرافاً فيها ويف    إتاحـة الفرصة للدول املوقعة على االتفاقية والدول اليت مل تصبح ب            `٢`
بـروتوكوالهتا للمشاركة يف األنشطة املتصلة باالتفاقية ولإلطالع على العمل املتصل            

وينبغي إيالء األفضلية للدول اليت تعتربها األمم املتحدة، من أقل البلدان منواً، . باالتفاقية
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لحقة هبا  والـدول الـيت هي يف طريقها إىل االنضمام إىل االتفاقية والربوتوكوالت امل            
 والدول اليت تضطلع بأنشطة تتعلق بتنفيذها لالتفاقية وبروتوكوالهتا؛

دعم حضور خرباء مناسبني مؤهلني من ذوي اخلربة امليدانية أو أهل العلم، وخباصة من               `٣`
أو تقدمي عروض عن مواضيع     /، إلعداد دراسات و   `١`٤الدول املشار إليها يف الفقرة      

 االجتماعات أو احللقات الدراسية املعنية؛حمددة مثرية لالهتمام يف 

 تقدمي أشكال أخرى من املساعدة قد تراها الدول األطراف مناسبة؛ `٤`

 : التاليةللطرائق التنفيذية األساسية تنفيذ برنامج الرعاية وفقاً يقرر -٥ 

لغام تعهـد الدول األطراف باإلدارة التقنية للربنامج إىل مركز جنيف الدويل إلزالة األ             `١`
 ألغراض إنسانية؛ 

الطرائق التنفيذية اليت ") اللجنة"يشار إليها فيما يلي باسم (حتدد جلنة توجيهية غري رمسية  `٢`
مل حتدد يف هذا املقرر وتتوىل توفري التوجيه للتنفيذ اليومي لربنامج الرعاية؛ وتتألف من              

  لشؤون نزع السالح؛ممثلني عن الدول املاحنة هلذا الربنامج وإدارة األمم املتحدة

وهلذا الغرض، يدعى ممثلو اجملموعات اإلقليمية      : متـارس اللجنة أعماهلا بطريقة شفافة      `٣`
الـثالث والصني؛ والرئيس املسمى الجتماع الدول األطراف؛ وممثلو دائرة اإلجراءات           
املـتعلقة باأللغـام والـتابعة لألمـم املتحدة للمشاركة يف اجتماعاهتا بصفة مراقبني              

 ومن املفهوم أن لكل دولة طرف أن تطلب استماع اللجنة إليها؛. مستشارينو

تـتخذ اللجنة مجيع القرارات املتعلقة بأداء برنامج الرعاية، مبا يف ذلك منح بدل السفر       `٤`
وبـدل املعيشـة الـيومي للمشاركة يف األنشطة املتصلة باالتفاقية أو لتغطية النفقات              

 امج األساسية وأغراضه التنفيذية املبينة آنفاً؛األخرى، وفقاً ألهداف الربن

تقـدم اللجنة إىل الدول األطراف تقريراً سنوياً عن أنشطتها، مبا يف ذلك عن اجلهات                `٥`
وتقوم الدول األطراف باستعراض وتقييم الربنامج وأدائه يف        . املسـتفيدة من الربنامج   
 املؤمتر االستعراضي التايل؛

ة لربنامج الرعاية ملراجعة حسابات يقوم هبا مراجع حسابات         ختضـع األموال املخصص    `٦`
خـارجي وترسل التقارير عن مراجعة احلسابات إىل مجيع أعضاء اللجنة، وتتيح األمم             

 . املتحدة هذه التقارير ألي دولة طرف بناًء على طلبها

- - - - 


