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 ؤمتر االستعراضي الثالث برنامج عمل امل-     ً ثانيا  
  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٧بصيغته املعتمدة يف اجللسة العامة األوىل للمؤمتر املعقودة يف 

 نوفمرب/ تشرين الثاين١٠
 اجلمعة

 نوفمرب/ تشرين الثاين٩
 اخلميس

 نوفمرب/ تشرين الثاين٨
 األربعاء

 نوفمرب/ تشرين الثاين٧
 الثالثاء

 نوفمرب/ تشرين الثاين٦
 ثننياال

 

  -                 من جدول األعمال   ١١      البند   
         جزء ممكن   (                     تـبادل عام لآلراء     

ــيانات   ــتوى وب ــيع املس                            رف
  )                  املنظمات غري احلكومية

                  من جدول األعمال،  ١٠- ١       البنود 
  -                       مـن جدول األعمال        ١١         البـند   

               جزء ممكن رفيع    (                     تـبادل عام لآلراء     
  )      املستوى

              اجللسات العامة

                     اللجنة الرئيسية األوىل        ًصباحا       ًصباحا 
                        اللجنة الرئيسية الثانية   بعد الظهر بعد الظهر

            جلنة الصياغة    
                  جلنة وثائق التفويض    
    

 
 

 الربوتوكول الثاين
     َّ          املعد ل لالتفاقية

 
 نوي الثامناملؤمتر الس

      املكتب
      

 نوفمرب/ تشرين الثاين١٧
 اجلمعة

 نوفمرب/ تشرين الثاين١٦
 اخلميس

 نوفمرب/ تشرين الثاين١٥
 األربعاء

 نوفمرب/ تشرين الثاين١٤
 الثالثاء

 نوفمرب/ تشرين الثاين١٣
 االثنني

 

              مـن جدول      ١٩-  ١٥          البـنود   
                     تقاريـر جلنة وثائق      :         األعمـال 

                               الـتفويض واللجنتني الرئيسيتني    
  .            وجلنة الصياغة

ــية  ــائق اخلتام ــنظر يف الوث                               ال
  .         واعتمادها

           مسائل أخرى

               جلسة استثنائية   
                 ء نفاذ الربوتوكول                 اجتماع مبناسبة بد
               اخلامس لالتفاقية

                                جـزء ممكن رفيع املستوى وبيانات     (
  )     ً صباحاً   ) (                  املنظمات غري احلكومية

              اجللسات العامة

                     اللجنة الرئيسية األوىل       ًصباحا       ًصباحا   
                        اللجنة الرئيسية الثانية  بعد الظهر بعد الظهر  
            جلنة الصياغة بعد الظهر        ً           صباحا  وبعد الظهر 

                   جلنة وثائق التفويض الظهربعد    
      املكتب    
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                                                          النظام الداخلي للمؤمتر االستعراضي الثالث للدول األطراف        -     ً  ثالثاً 
                                                        يف اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحـة تقليدية معينة ميكن 

                                     اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر

للمؤمتر املعقودة                   َّ        ً                     املعتمد بصيغته املعد لة شفويا  يف اجللسة العامة األوىل 
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٧يف 

 الفصل األول

 التمثيل ووثائق التفويض

 تشكيل الوفود

 ١املادة 

                                    سلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها      أ                                                            جيـوز لكل دولة طرف يف اتفاقية حظر أو تقييد استعمال             - ١ 
َ  ّ                            أن ُتَمثّل يف املؤمتر االستعراضي      ) "   قية     االتفا " ُ                               وُيشار إليها فيما يلي باسم       (                                 مفرطة الضرر أو عشوائية األثر            وجيوز   .     ُ 
  .            بصفة مراقب      ملشاركة                            للدول غري األطراف يف االتفاقية ا

                                                                   ركة يف املؤمتر من رئيس للوفد وغريه من املمثلني واملمثلني املناوبني            ا                          يـتألف وفد كل دولة مش      - ٢ 
  .                             واملستشارين الذين يتطلبهم األمر

 تسمية ممثلني

 ٢املادة 

  .                              بناء على تسمية رئيس الوفد له                              ً ثل مناوب أو مستشار أن يعمل ممثالً        جيوز ألي مم 

 تقدمي وثائق التفويض

 ٣املادة 

                                                                                           تقـدم وثـائق تفويض املمثلني وأمساء املمثلني املناوبني واملستشارين إىل األمني العام للمؤمتر يف موعد ال     
ّ                ويقّدم أي تغيري ال     .                            ساعة بعد افتتاح املؤمتر      ٢٤                      يـتجاوز إن أمكـن                          إىل األمني العام                         ً     حق يف تشكيل الوفد أيضاً       

  .                                                                            وتصدر وثائق التفويض إما عن رئيس الدولة أو احلكومة وإما عن وزير الشؤون اخلارجية  .       للمؤمتر
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 جلنة وثائق التفويض

 ٤املادة 

  .                                                 من مخسة أعضاء ينتخبهم املؤمتر بناء على اقتراح الرئيس      تتألف                      جلنة لوثائق التفويض    ّ  تشكّل - ١ 

  .          إىل املؤمتر                          ً  تفويض املمثلني وتقدم تقريراً          بفحص وثائق                    جلنة وثائق التفويض  م   تقو - ٢ 

 املشاركة املؤقتة

 ٥املادة 

  .                                               يف أعمال املؤمتر إىل أن يبت املؤمتر يف وثائق تفويضهم      ً  مؤقتاً       املشاركة           حيق للممثلني  

 الفصل الثاين

 أعضاء املكتب

 ابـاالنتخ

 ٦املادة 

                       ً     نواب للرئيس وكذلك رئيساً          عشرة      و       ً   رئيساً                             األعضاء املشاركة يف املؤمتر                    من بني الدول                 ينتخـب املؤمتر   
        الرؤساء  ُ            وُينتخب هؤالء   .       ً                                                                         ونائباً للرئيس لكل جلنة من اللجان الرئيسية الثالث وجلنة الصياغة وجلنة وثائق التفويض

  .  ١٠                                                           على حنو يكفل الطابع التمثيلي ملكتب املؤمتر املنصوص عليه يف املادة               ونواب الرؤساء 

 الرئيس بالنيابة

 ٧املادة 

                                    جزء منها فإنه يسمي أحد نواب                عن أي       أو   ات  لس        إحدى اجل            تغيبه عن    ل                         إذا رأى الرئيس ضرورة      - ١ 
  .                  الرئيس ليقوم مقامه

  .           من واجبات        ى الرئيس                                                                 لنائب الرئيس الذي يتوىل مهام الرئيس ما للرئيس من سلطات وعليه ما عل - ٢ 

 تغيري الرئيس

 ٨املادة 

  .             أداء وظائفه      ً      قادراً على      الرئيس      مل يعد            جديد إذا ُ           ُينتخب رئيس 
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 اشتراك الرئيس يف اختاذ القرارات

 ٩املادة 

      أن     لـه                                  رك يف اختاذ القرارات ولكن جيوز        ا                                                               ال جيـوز للرئـيس أو نائب الرئيس الذي يقوم مقامه أن يش             
  .     منه    ً  بدالً           للقيام بذلك              آخر من وفده          ً يسمي عضواً

 الفصل الثالث

 املكتب

 لـالتشكي

 ١٠ملادة ا

       اللجان             ونواب رؤساء            ورؤساء         العشرة                                  يتوىل الرئاسة، ونواب الرئيس          الذي                             يـتألف املكتب من الرئيس،       
  .                                        الرئيسية وجلنة الصياغة وجلنة وثائق التفويض

 األعضاء البديلون

 ١١املادة 

  .              يف حالة غيابه           ليقوم مقامه          من وفده                                           ً جيوز للرئيس أو أحد نواب الرئيس أن يسمي عضواً - ١ 

                                                        حدى اللجان الرئيسية أو جلنة الصياغة أو جلنة وثائق          إ                                           إذا مـا تغيـب رئـيس أو نائب رئيس            - ٢ 
ّ       جاز لـه أن يسّمي               تعذر ذلك        ومىت           عنه،                           ً       من مكتب جلنته ليكون بديالً        آخر                          ً        الـتفويض، عليه أن يسمي عضواً                     

                           اختاذ القرارات إذا كان من    يف       املشاركة        احلق يف    لـه      ل ليس ـ               ولكن هذا البدي  .      عنه                    ً من اللجنة ليكون بديالً    ً  عضواً 
  .                                              نفس الوفد الذي ينتمي إليه عضو آخر يف مكتب املؤمتر

 رئيس املكتب

 ١٢املادة 

  .                                                                            يتوىل الرئيس، أو نائب الرئيس الذي يسميه الرئيس يف حالة غيابه، رئاسة مكتب املؤمتر 



CCW/CONF.III/11 (Part III) 
Page 8 

 

 الوظائف

 ١٣املادة 

                     مبساعدة الرئيس يف     ،                         وص عليها يف هذا النظام                                     باإلضافة إىل الوظائف األخرى املنص                          يقـوم مكتب املؤمتر،      
  .                مبا يقرره املؤمتر                        ً  ويكفل تنسيق أعماله رهناً                       ً تصريف أعمال املؤمتر عموماً

 الفصل الرابع

 األمانة

 واجبات األمني العام

 ١٤املادة 

                                               أعماله هبذه الصفة يف كل جلسات املؤمتر وجلانه               العام           األمني     يتوىل و   .                        يكـون للمؤمتر أمني عام     - ١ 
  .                                   من األمانة يقوم مقامه يف هذه اجللسات                 ً  وله أن يسمي عضواً ،               وأفرقته العاملة

  .         الفرعية      هليئاته                        املوظفني الالزمني للمؤمتر و          اإلشراف على                       يتوىل األمني العام للمؤمتر  - ٢ 

 واجبات األمانة

 ١٥ املادة

  :                    هلذا النظام، مبا يلي                      ً تقوم أمانة املؤمتر، وفقاً 

            يف اجللسات؛          اليت تلقى            فوية للكلمات               توفري الترمجة الش  ) أ ( 

                                           وثائق املؤمتر وترمجتها واستنساخها وتوزيعها؛    تلقي  ) ب ( 

                                                                اليت يعتمدها املؤمتر، مبا يف ذلك وثيقته اخلتامية وكل وثائقه الرمسية؛     وثائق             نشر وتعميم ال  ) ج ( 

  ؛          وتعميمها                                 إعداد احملاضر املوجزة للجلسات العامة  ) د ( 

                                      الصوتية للجلسات ووضع الترتيبات حلفظها؛               إعداد التسجيالت     ) ه ( 

                                    وثائق املؤمتر يف حمفوظات األمم املتحدة؛       ون سجالت              ترتيبات حلفظ وص  ال      اختاذ  ) و ( 

  .                               أعمال أخرى فيما يتصل خبدمة املؤمتر             ما يلزم من           بأداء كل            ً القيام عموماً  ) ز ( 
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 التكاليف

 ١٦املادة 

ـ                                                 ً        املؤمتر االستعراضي تكاليف املؤمتر االستعراضي وفقاً            ركة يف  ا                                  الدول األطراف يف االتفاقية املش         تحمل   ت
                                                                                                             جلـدول األنصبة املقررة لقسمة نفقات األمم املتحدة بعد تعديله ملراعاة االختالفات يف العدد بني عضوية األمم                 

    عوة                          ً       ً                              وتشارك الدول اليت ليست دوالً أطرافاً يف االتفاقية وتقبل الد           .                           الدول األطراف يف املؤمتر           ومشاركة          املـتحدة   
   .                                                                                  يف املؤمتر االستعراضي يف التكاليف بنسبة معدالت أنصبة كل منها يف جدول أنصبة األمم املتحدة        للمشاركة

 بيانات األمانة

 ١٧املادة 

ّ                          ً                     جيـوز لألمني العام أو ألي عضو يف األمانة العامة يسّمى هلذا الغرض أن يلقي، رهناً بأحكام املادة                                                  ٢٠   ،  
  .                   بأي مسألة قيد النظر                             بيانات شفوية أو مكتوبة تتعلق 

 الفصل اخلامس

 تصريف األعمال

 النصاب القانوين

 ١٨املادة 

  .      ً        ً   نصاباً قانونياً           ركة يف املؤمتر ا                                          تشكل أغلبية من الدول األطراف يف االتفاقية املش 

  العامةلرئيساسلطات 

 ١٩املادة 

           ى من هذا                   يف مواضع أخر      لـه   ة  ـ          ات املخول ـ         السلط   ـة                                    يقـوم الرئـيس، باإلضافة إىل ممارس       - ١ 
      إدارة                       من اجللسات العامة، و                 ام كل جلسة    ـ                        وإعالن افتتاح واختت    ،                                             الـنظام، برئاسـة اجللسـات العامة للمؤمتر       

      ويقوم   .      بشأهنا                     وإعالن قرارات املؤمتر  ،      ت فيهاـ                            وعرض املسائل على املؤمتر ليب        يف الكالم،  ق   احل         وإعطاء  ،        املناقشات
                على سري األعمال                   سلطة اإلشراف الكامل    ام، ـ                 ة أحكام هذا النظ          ، مع مراعا   لـه                              بالبت يف النقاط النظامية وتكون 

                                   ة املتكلمني وحتديد الوقت الذي يسمح به ـ                                      وللرئيس أن يقترح على املؤمتر إقفال قائم  .                     وحفظ النظام يف اجللسات
         املناقشة       باب                                           ثل أن يتكلم فيها يف أي مسألة وتأجيل أو إقفال     لكل مم                       عدد املرات اليت جيوز فيها      حتديد           للمتكلمني و

  .                     وتعليق اجللسة أو رفعها

  .             لسلطة املؤمتر      ً  خاضعاً ،                  لدى ممارسة وظائفه ،          يظل الرئيس - ٢ 
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 النقاط النظامية

 ٢٠املادة 

  .          الداخلي                  ألحكام هذا النظام     ً  وفقاً                 ً  فيها الرئيس فوراً    ليبت                 ة نظام يف أي وقت، ـ             ل أن يثري نقطـ      ألي ممث 
         ما مل                           ً      ويبقى قرار الرئيس قائماً                                ً      لطعن على املؤمتر ليبت فيه فوراً          رح ا ـ                 رار الرئيس ويط  ـ                         وألي ممثل أن يطعن يف ق     

  .                  لمسألة قيد املناقشة ل          األساسي    ضمون  امل                                              وال جيوز للممثل الذي يثري نقطة نظامية أن يتكلم يف   .            يبطله املؤمتر

 الكلمات

 ٢١املادة 

       ً   وفقاً  ،                   ويقوم هذا األخري                          على إذن من الرئيس          ً   مسبقاً           دون احلصول                                     ال جيـوز ألحد أن يتكلم يف املؤمتر          - ١ 
  .                                                         بدعوة املتكلمني إىل الكالم حسب ترتيب إبدائهم الرغبة يف الكالم ،  ٢٦  ىل  إ    ٢٢            واملواد من   ٢٠   و  ١٩        للمادتني 

               النظام إذا         مراعاة                                          املؤمتر، وللرئيس أن ينبه املتكلم إىل                            املسألة املعروضة على                       تقتصر املناقشة على     - ٢ 
  .    اقشة                             خرجت أقواله عن املوضوع قيد املن

                                                                                     لـلمؤمتر أن حيدد الوقت املسموح به للمتكلمني وعدد املرات اليت جيوز فيها ملمثل كل دولة أن       - ٣ 
             وللرئيس على    .                         على املؤمتر للبت فيه                                                                  ً             يتكلم فيها يف أي مسألة؛ وأي مقترح إجرائي بفرض هذا احلد يعرض فوراً            

                مدة املناقشة             وإذا حددت   .                          ة مبدة أقصاها مخس دقائق                                   ُ                                   أي حـال أن حيدد وقت الكلمات اليت ُتلقى بشأن املسائل اإلجرائي           
  .                          تأخري إىل وجوب مراعاة النظام      دون         أن ينبهه         الرئيس        كان على     لـه                              وجتاوز أحد املتكلمني الوقت املخصص 

 األسبقية

 ٢٢املادة 

  ح                                                                                                       جيـوز إعطاء األسبقية يف الكالم لرئيس أي من األجهزة الفرعية أو ممثل هلذا اجلهاز الفرعي بغية شر                  
  .              ُ                  النتائج اليت خلُص إليها هذا اجلهاز

 إقفال قائمة املتكلمني

 ٢٣املادة 

        وللرئيس   .                                     مبوافقة املؤمتر أن يعلن إقفال القائمة   لـه                                                 للرئيس أثناء املناقشة أن يعلن قائمة املتكلمني، وجيوز  
  .                                                               أن يعلن إقفال باب املناقشة عند عدم وجود أي متحدثني آخرين يف قائمته
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 حق الرد

 ٢٤ دةاملا

  .                                       طلب ذلك؛ وجيوز منح أي ممثل آخر فرصة الرد ي            ركة يف املؤمتر  ا                                الرئيس حق الرد ملمثل أي دولة مش   مينح 
    يف                                    ويفضل أن يدلوا ببياناهتم يف هذا الشأن                جياز قدر اإلمكان    اإل        يتوخوا                                           وينبغي للممثلني عند ممارسة هذا احلق أن        

  .                                  هناية اجللسة اليت يطلبون فيها هذا احلق

 جللسة أو رفعهاتعليق ا

 ٢٥املادة 

                                وال يسمح مبناقشة هذه املقترحات       .                                                                   جيـوز ألي ممـثل أن يقـترح يف أي وقت تعليق اجللسة أو رفعها               
  .                           ً جرائية بل تطرح للتصويت فوراً  اإل

 تأجيل املناقشة

 ٢٦املادة 

               القتراح اإلجرائي                       وباإلضافة إىل مقدم هذا ا  .                                                               ألي ممـثل أن يقترح يف أي وقت تأجيل مناقشة املسألة قيد البحث        
  .                                              ً لكالم ضده مث يطرح املقترح على املؤمتر للبت فيه فوراً  با              واثنني آخرين       ً    تأييداً لـه     لكالم   با                    يسمح الثنني من املمثلني 

 إقفال باب املناقشة

 ٢٧املادة 

            ممثل آخر     بد        أو مل ي        أبدى                                                                                  ألي ممـثل أن يقترح يف أي وقت إقفال باب مناقشة املسألة قيد البحث سواء                 
                                    ن املتحدثني املعارضني إلقفال باب املناقشة  م     الثنني    إال                                  يسمح بالكالم عن إقفال باب املناقشة   ال  و  .          ه يف الكالم    رغبت

  .     فيه    ليبت            على املؤمتر     ً فوراً                     وبعد ذلك يطرح املقترح 

 ترتيب املقترحات

 ٢٨املادة 

                         تراحات أو املقترحات األخرى              على مجيع االق                         املبينة أدناه أسبقية                 املقترحات      متنح   ،  ١٩                  بأحكام املادة        ً رهناً 
  :                   حسب الترتيب التايل               املطروحة يف اجللسة

             تعليق اجللسة؛  ) أ (
           رفع اجللسة؛  ) ب (
               تأجيل املناقشة؛  ) ج (
  .                 إقفال باب املناقشة  ) د (
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 االقتراحات األساسية

 ٢٩املادة 

                               اف يف اتفاقية حظر أو تقييد                                           من فريق اخلرباء احلكوميني للدول األطر                                                متثل مشاريع االقتراحات املقدمة إىل املؤمتر      
  .                                                                                                       استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر االقتراحات األساسية لينظر فيها املؤمتر

 تقدمي االقتراحات األخرى والتعديالت املوضوعية

 ٣٠املادة 

    قوم                                األمني العام للمؤمتر الذي ي       إىل       كتابة       ادة        يف الع                                                  تقـدم االقـتراحات األخرى والتعديالت املوضوعية         
                                      أي اقتراح أو البت فيه إال بعد              مناقشة              كقاعدة عامة           ال جيوز    و  .                                                  بتعميم نسخ منها بلغات املؤمتر على مجيع الوفود       

                      ولكن جيوز للرئيس أن      .                         اليوم السابق للجلسة        أقصاه         يف موعد          عملها                                              تعمـيم نسخ منه على مجيع الوفود بلغات         
                                                              أو حبثها حىت وإن مل تكن هذه التعديالت واملقترحات قد عممت أو مل                       ت أو املقترحات                           يسـمح مبناقشة التعديال   

  .                           تكن قد عممت إال يف اليوم نفسه

 سحب االقتراحات واملقترحات اإلجرائية

 ٣١املادة 

                                                                                       لصاحب االقتراح أو املقترح أن يسحبه يف أي وقت قبل اختاذ قرار بشأنه شريطة أال يكون قد أصبح حمل  
  .           هبذا الشكل                                                 وجيوز ألي ممثل أن يعيد تقدمي االقتراح أو املقترح املسحوب  .      تعديل

 البت يف االختصاص

 ٣٢املادة 

ُ                                                                                           ُيبـت يف أي مقـترح بطلب اختاذ قرار بشأن اختصاص املؤمتر يف مناقشة أي موضوع أو اعتماد اقتراح        
  .                                                           معروض عليه قبل مناقشة املوضوع واختاذ قرار بشأن االقتراح املذكور

  النظرإعادة

 ٣٣املادة 

     يسمح   ال  و  .       بذلك                                                                                     ً          ال جيوز إعادة النظر يف اقتراح أو مقترح إجرائي بعد اعتماده أو رفضه إال إذا اختذ املؤمتر قراراً          
  .   ُ                                   ً  مث ُيعرض املوضوع على املؤمتر للبت فيه فوراً ه         يعارضان      اثنني        ملتحدثني    إال           إعادة النظر و        مقترح     يف أي       بالكالم 
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 الفصل السادس

 راراتاختاذ الق

 اعتماد القرارات

 ٣٤املادة 

ّ                                   ً  يّصرف املؤمتر أعماله ويتخذ قراراته وفقاً    .             من االتفاقية ٨         للمادة  

 الفصل السابع

 األجهزة الفرعية

 اللجان الرئيسية

 ٣٥املادة 

  .                                                             تنشأ ثالث جلان رئيسية تتلقى مهامها من املؤمتر وتقدم تقاريرها إليه 

 جلنة الصياغة

 ٣٦املادة 

َ                                                للصياغة تتألف من ممثلي نفس الدول املَُمثلة يف مكتب املؤمتر تقوم بتنسيق وحترير كل                تنشأ جلنة  - ١  ُ                                   
                     إىل املؤمتر أو اللجنة              ً  وتقدم تقريراً ،                                                                  النصوص احملالة إليها من املؤمتر أو من جلنة رئيسية دون تعديل جوهر النصوص

                  بصياغة املسودات   ،                    عية بشأن أي مسألة                                     ، دون إعادة فتح املناقشة املوضو               ً  وتقوم أيضاً   .                         الرئيسـية حسب االقتضاء   
  .                                                              وإسداء املشورة بشأن الصياغة حسبما يطلب املؤمتر أو اللجنة الرئيسية

                       يف مداوالهتا عند مناقشة         واملشاركة                          حضور جلسات جلنة الصياغة                        ً      ملمثـلي الدول األخرى أيضاً     - ٢ 
  .                 اليت هتمهم بشكل خاص       املسائل 

 األفرقة العاملة

 ٣٧املادة 

  .                                    ر واللجان الرئيسية إنشاء أفرقة عاملة     للمؤمت    جيوز  

 أعضاء املكتب

 ٣٨املادة 

  .                                                                                   ً يكون لكل جهاز فرعي رئيس ونائب للرئيس وغري ذلك من أعضاء املكتب حسبما يعترب اجلهاز ضرورياً 
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 املواد املنطبقة

 ٣٩املادة 

                   سب كل حالة، على                                                                                         تنطبق املواد الواردة يف الفصول الثاين واخلامس والسابع، مع ما يلزم من تعديل ح              
  :                                    أعمال األجهزة الفرعية باستثناء ما يلي

                    رك يف اختاذ القرارات؛ ا                            جيوز لرئيس اجلهاز الفرعي أن يش  ) أ ( 

  .        ً  قانونياً                                                    ً تشكل أغلبية املمثلني يف أي جهاز فرعي حمدود العضوية نصاباً  ) ب ( 

 الفصل الثامن

 اللغات واحملاضر

 لغات املؤمتر

 ٤٠املادة 

  .                                            نكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية  اإل        سبانية و  اإل        يسية هي                لغات املؤمتر الرئ 

 الترمجة الشفوية

 ٤١املادة 

  .                                           لغات املؤمتر ترمجة شفوية إىل لغات املؤمتر األخرى    إحدى                  ُ       تترجم الكلمات اليت ُتلقى ب - ١ 

                  ة الشفوية إىل إحدى                                                      بلغة غري لغات املؤمتر إذا اختذ ما يلزم لتوفري الترمج                   يلقي كلمة                ألي ممثل أن     - ٢ 
                األخرى إىل الترمجة                كلمة إىل اللغات            لدى ترمجة ال            أن يستفيدوا                 التابعني لألمانة          الشفويني         وللمترمجني  .           لغات املؤمتر

  .                                                           الشفوية هبذه اللغة األوىل اليت مت هبا توفري الترمجة من اللغة األصلية

 لغات الوثائق الرمسية

 ٤٢املادة 

  .                                                                ل الصكوك اليت يعتمدها املؤمتر، مبا يف ذلك وثيقته اخلتامية، بلغات املؤمتر   ّ                    توفّر الوثائق الرمسية وك 

 احملاضر والتسجيالت الصوتية للجلسات

 ٤٣املادة 

ّ                                                          ُتّعـد احملاضر املوجزة للجلسات العامة للمؤمتر وُتعّمم بأسرع ما ميكن بكل لغات املؤمتر على املمثلني                 - ١    ُ                                       ّ  ُ
  .            إدخاهلا عليها         ات يودون    ويب         ضر بأي تص ا                         مخسة أيام عمل بعد تعميم احمل      غضون                            الذين يقومون بإبالغ األمانة يف 
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                         وتعد هذه التسجيالت يف حالة   .                                                        توفر األمانة تسجيالت صوتية جللسات املؤمتر واللجان الرئيسية   - ٢ 
ّ      أّي من                                           جلسات األجهزة الفرعية األخرى عندما يقرر ذلك    .                                 اهليئة املعنية أو اجلهاز الذي أنشأها 

 عالفصل التاس

 لعلنية والسريةاجللسات ا

 اجللسات العامة للمؤمتر وجلسات اللجان

 ٤٤املادة 

      ً   مثالً  ،   ذلك     خالف                    اهليئة املعنية                      علنية ما مل تقرر                                                         تكون جلسات املؤمتر العامة وجلسات اللجان الرئيسية         
  .                         عند التفاوض حول االقتراحات

 األفرقة العاملة

 ٤٥املادة 

  .    سرية                      واألفرقة العاملة األخرى                               كقاعدة عامة تكون جلسات اللجان  

 الفصل العاشر

 ركون اآلخرون واملراقبونااملش

 املراقب لدى األمم املتحدة                   ُ        ممثلو املنظمات اليت م نحت مركز

 ٤٦املادة 

                                                                            راقب يف مداوالت املؤمتر وأجهزته الفرعية املمثلون الذين تسميهم أي منظمة             امل          رك بصفة    ا             جيـوز أن يش    
  .                                  األمم املتحدة بقرار من اجلمعية العامة       لدىُ                 ُمنحت مركز املراقب

 ذات الصلةممثلو أجهزة األمم املتحدة والوكاالت 
 وغريها من املنظمات احلكومية الدولية

 ٤٧املادة 

    ذات                                                                                   جيـوز للممثلني الذين تسميهم أجهزة األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة أو غريها من الوكاالت    
                       راقب يف مداوالته ومداوالت   امل       بصفة        املشاركة                         األخرى املدعوين حلضور املؤمتر                            واملنظمات احلكومية الدولية      الصلة

  .              أجهزته الفرعية
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 اللجنة الدولية للصليب األمحر

 ٤٨املادة 

                                راقب يف مداوالت املؤمتر وأجهزته       امل         بصفة          املشاركة                                                            جيوز للممثلني الذين تسميهم اللجنة الدولية للصليب األمحر          
  .                                                                            كن املؤمتر من االستفادة من اخلربة الفنية ذات الصلة لدى اللجنة الدولية للصليب األمحر   يتم   كي     اصة  خب   و ،       الفرعية

 ممثلو املنظمات غري احلكومية

 ٤٩املادة 

                                                                                           جيوز للمنظمات غري احلكومية أن تسمي ممثلني حلضور اجللسات العلنية للمؤمتر وجلانه الرئيسية              - ١ 
             ً وحيق هلم أيضاً  .        اخلاصة                 وذلك على نفقتها              ميدان اختصاصها       تدخل يف       اليت    ائل                             ولتوفري مسامهات مكتوبة بشأن املس
  .   ّ                             تلقّي وثائق املؤمتر بناء على طلبهم

           اليت تدخل يف                                                                       جيوز ملمثلي هذه املنظمات اإلدالء يف اجللسات العامة ببيانات شفوية بشأن املسائل  - ٢ 
  .                  مبوافقة تلك اهليئة             ً  املعنية ورهناً                                                بناء على دعوة من عضو املكتب القائم برئاسة اهليئة              ميدان اختصاصها

 البيانات املكتوبة

 ٥٠املادة 

            على مجيع     ٤٧       إىل     ٤٥                                                                                    توزع األمانة البيانات املكتوبة املقدمة من املمثلني املسمني املشار إليهم يف املواد              
  .                                                                 الوفود بالكميات واللغات اليت تتاح هبا البيانات لألمانة ألغراض التوزيع

 الفصل احلادي عشر

 وادهديل النظام الداخلي أو وقف العمل مبتع
 طريقة التعديل

 ٥١املادة 

  .                                                                جيوز تعديل هذا النظام بقرار من املؤمتر بناء على توصية من مكتب املؤمتر 

 طريقة وقف العمل بالنظام الداخلي

 ٥٢املادة 

             بل ذلك بأربع                باقتراح الوقف ق                                                                    جيـوز وقـف العمل هبذا النظام مبوجب قرار من املؤمتر شريطة اإلخطار           
             وجيوز لألجهزة    .                                                                            على أنه جيوز صرف النظر عن هذا الشرط إذا مل يعترض على ذلك أي ممثل                .               وعشـرين ساعة  

                      ً                        ويكون هذا الوقف مقصوراً على غرض حمدد معلن وعلى   .                                                        الفرعـية أن تتخـلى بقرار منها عن املواد املتصلة هبا       
  .                                 الفترة اليت يقتضيها حتقيق ذلك الغرض
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 جلنة وثائق التفويض تقرير -     ً رابعا  

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧بصيغته اليت وافق عليها املؤمتر يف جلسته العامة اخلتامية املعقودة يف 

                                   لدول األطراف يف اتفاقية حظر أو تقييد                          لمؤمتر االستعراضي الثالث ل                          من النظام الداخلي ل     ٤              تـنص املادة     - ١
  :            ، على ما يلي )CCW/CONF.III/3   (                          فرطة الضرر أو عشوائية األثر                                          استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها م

    .                                                                      جلنة لوثائق التفويض من مخسة أعضاء ينتخبهم املؤمتر بناء على اقتراح الرئيس    تنشأ - ١ "

    . "                                                  ً           جلنة وثائق التفويض وثائق تفويض املمثلني وتقدم تقريراً إىل املؤمتر    تفحص - ٢

         تشرين   ٧                                                            ؤمتر االستعراضي الثالث يف جلسته العامة األوىل املعقودة يف              ً                      ّ           وبناًء على اقتراح الرئيس، عّين امل      - ٢
                                     أستراليا وجنوب أفريقيا وسلوفاكيا      :                      ً                                 الـبلدان التالـية أعضاًء يف جلنة وثائق التفويض             ٢٠٠٦         نوفمـرب    /       الـثاين 

  .                وكرواتيا واملكسيك

                       تفويض اليت تلقتها حىت                      ، لفحص وثائق ال       ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٧    و   ١٠                             وعقـدت اللجـنة جلستني يف        - ٣
ُ  ّ      وتوىل السيد إنريكه أوتُشّوا       .                  غوردان ماركوتيتش        السيد     ،            سفري كرواتيا                وترأس اللجنة     .                هذيـن التارخيني        مهام   )       املكسيك (                     
  .                                                      ً      وعمل السيد بانتان نوغروهو، موظف الشؤون السياسية، أميناً للجنة  .                 نائب رئيس اللجنة

             ً                      ، وكان معروضاً عليها املذكرة املقدمة     ٢٠٠٦      نوفمرب  /    لثاين         تشرين ا  ١٠                           وعقدت اللجنة جلستها األوىل يف  - ٤
                      واملتضمنة معلومات عن     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٠                                                من السيد بيتر كوالروف، األمني العام للمؤمتر، املؤرخة 

  .                                         َ             حالة وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف الذين َيحضرون املؤمتر

                                                               باملعلومات املقدمة من األمني العام للمؤمتر وقررت قبول وثائق                                         ً         ويف اجللسـة ذاهتا، أحاطت اللجنة علماً         - ٥
                                                               ً                           تفويض الدول األطراف اليت قدمت وثائق تفويضها الرمسية حسب األصول، فضالً عن الدول األطراف اليت قدمت 

ٍ           ً          وثائق تفويض مؤقتة على أساس أن تقدم الوثائق األصلية يف أقرب وقٍت ممكن، وفقاً للمادة    .    خلي                من النظام الدا ٣                                                           
                                                                                                ً          واتفقـت اللجنة على دعوة الدول األطراف اليت مل تقدم بعد إىل األمني العام للمؤمتر وثائق تفويض ممثليها، وفقاً        

  .                                   من النظام الداخلي، إىل أن تفعل ذلك ٣       للمادة 

             ً                      ، وكان معروضاً عليها املذكرة املقدمة     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٧                              وعقدت اللجنة جلستها الثانية يف  - ٦
                                              واملتضمنة معلومات مستجدة عن حالة وثائق           ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٧                                 األمني العام للمؤمتر، املؤرخة        من

  .                                         تفويض ممثلي الدول األطراف الذين حيضرون املؤمتر

                                                                                                       ويف اجللسة ذاهتا، فحصت اللجنة املعلومات الواردة يف مذكرة األمني العام، وكذلك الوثائق الواردة من                - ٧
  :                                                          اف يف االتفاقية والدول غري األطراف فيها، وسجلت املالحظات التالية          الدول األطر
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              اإلطار القانوين -   ً  أوالً 

  :                              من النظام الداخلي على ما يلي ٣          تنص املادة  

                                                                                                      تقـدم وثـائق تفويض املمثلني وأمساء املمثلني املناوبني واملستشارين إىل األمني العام للمؤمتر يف موعد                 "

ّ                                 ً           ويقّدم أي تغيري الحق يف تشكيل الوفد أيضاً إىل األمني   .                      ساعة بعد افتتاح املؤمتر    ٢٤                   ال يتجاوز إن أمكن     
                                                                                    وتصـدر وثـائق الـتفويض إمـا عـن رئـيس الدولة أو احلكومة وإما عن وزير                  .                  العـام لـلمؤمتر   

   ".              الشؤون اخلارجية

             الدول األطراف -     ً  ثانياً 

  :    ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٧              من صباح يوم   ١٠ /  ٠٠          حىت الساعة    

                                                                   ً                            اسـتلم األمني العام للمؤمتر وثائق التفويض الرمسية املقدمة حسب األصول، وفقاً ملا تنص عليه                 ) أ ( 
  :                                                   من النظام الداخلي، خبصوص ممثلي الدول األطراف التالية ٣      املادة 

           ، إيطاليا،                                                                                              االحتاد الروسي، األرجنتني، األردن، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، أوكرانيا، آيرلندا
                                                                                                         باكستان، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة واهلرسك، بولندا، بريو، بيالروس، تركيا، تونس،            
                                                                                                     اجلمهوريـة التشـيكية، مجهوريـة كوريا، جنوب أفريقيا، سري النكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد،              

                                    ، الكرسي الرسويل، كرواتيا، كندا،                                                                     سويسـرا، شيلي، صربيا، الصني، غواتيماال، فرنسا، فنلندا، قربص        
                                                                                                          التفـيا، ليتوانـيا، ليختنشـتاين، مالطة، املغرب، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا              
  .                                                                                                      الشمالية، منغوليا، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، اهلند، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان

  :                                                             العام للمؤمتر وثائق تفويض مؤقتة خبصوص ممثلي الدول األطراف التالية            واستلم األمني   ) ب ( 

  .                                                                                                       أملانيا، الدامنرك، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، رومانيا، السلفادور، السنغال، الفلبني، كوبا، مولدوفا

  :                 وية أو رسائل رمسية                                                                   وأبلغت الدول األطراف التالية األمني العام للمؤمتر أمساء ممثليها مبذكرات شف  ) ج ( 

         ، كوبا،   )              البوليفارية -        مجهورية   (                                                                      إكـوادور، بنغالدش، بنن، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، فنـزويال          
  .                                           كوستاريكا، كولومبيا، لكسمربغ، ليسوتو، موناكو

                الدول غري األطراف -     ً  ثالثاً 

                           الدول التالية غري األطراف             ، قدمت       ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٧                                    حىت الساعة العاشرة من صباح يوم          
  :                                                                  يف االتفاقية، واليت كانت من بني املدعوين بصفة مراقب، وثائق تفويض ممثليها

               نافذة بالنسبة              االتفاقية       تصبح            َّ                                                      الـدول الـيت صدَّقت على االتفاقية أو انضمت إليها، ولكن مل               ) أ ( 

  .     ال أحد  :          إليها بعد
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  .              أفغانستان ومصر  :             الدول املوقعة  ) ب ( 

                                                                            أذربيجان، اإلمارات العربية املتحدة، اجلماهريية العربية الليبية، اجلمهورية          :           غري املوقعة          الـدول     ) ج ( 
                                                                                                                العربـية السـورية، مجهورية الكونغو الدميقراطية، زمبابوي، سنغافورة، غينيا، قطر، الكامريون، كوت ديفوار،              

  .          بال، اليمن                                                                   الكويت، لبنان، ماليزيا، مدغشقر، اململكة العربية السعودية، ميامنار، ني

    ً                                                                                                     وبناًء على اقتراح الرئيس، وافقت اللجنة على قبول وثائق تفويض مجيع الدول األطراف املشار إليها يف                 - ٨
                                                                               أعاله، على أن تقدم وثائق التفويض األصلية ملمثلي تلك الدول األطراف املشار              )  ج ( و  )  ب ( و  )  أ (      ً    ثانياً    ٧        الفقرة  

  .                   من النظام الداخلي ٣            ً         قت ممكن، وفقاً للمادة         يف أقرب و  )  ج ( و  )  ب (      ً   ثانياً  ٧               إليها يف الفقرة 

      أن      ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٧                                                                       وبالـنظر إىل ما سبق، قررت اللجنة يف جلستها الثانية املعقودة يف              - ٩
   .                                                       توصي املؤمتر باعتماد مشروع القرار بصيغته الواردة يف املرفق

       ، الذي  )CCW/CONF.III/CC/CRP.1 (        تقريرها                                                 ويف اجللسة ذاهتا، اعتمدت اللجنة بتوافق اآلراء مشروع  -  ١٠
  .CCW/CONF.III/CC/1                   سيصدر كوثيقة رمزها 
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 مرفق

 )١(توصية جلنة وثائق التفويض

  :                                                       توصي جلنة وثائق التفويض املؤمتر باعتماد مشروع القرار التايل 

                                                           تقريـر جلنة وثائق التفويض إىل املؤمتر االستعراضي الثالث          "
                             أو تقييد استعمال أسلحة                                     للـدول األطراف يف اتفاقية حظر     

        األثـر                                                  تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائيـة

                                                                                             املؤمتر االستعراضي الثالث للدول األطراف يف اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية                 إن   
                                                معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر،

                            ويض ويف التوصية الواردة فيه،                        يف تقرير جلنة وثائق التف       وقد نظر 

   ".                           على تقرير جلنة وثائق التفويض      يوافق  

                                                        

  .    ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٧                                                    اعتمد املؤمتر القرار يف جلسته العامة اخلتامية املعقودة يف   ) ١ (
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  تقرير اللجنة الرئيسية األوىل-     ً خامسا  

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٦بصيغته اليت أحاط املؤمتر هبا يف جلسته العامة اخلتامية املعقودة يف 

                                           ثالث للدول األطراف يف اتفاقيـة حظـر أو                           لمؤمتر االستعراضي ال                           من النظام الداخلي ل      ٣٥            تنص املادة    - ١
  :                                                                                     تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر على ما يلي

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

  ،     ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ٧                     األوىل املعقودة يف                                                املؤمتر االستعراضي الثالث، يف جلسته العامة               وقد قرر    - ٢
                                                                  استعراض نطاق االتفاقية والربوتوكوالت املرفقة هبا وكيفية تطبيقها         "      ِّ                                      أن يكلِّـف اللجـنة الرئيسية األوىل مبهمة         

   ".                                                                                          والنظر يف أي مقترحات متصلة باالتفاقية وبروتوكوالهتا احلالية، وإعداد الوثيقة اخلتامية والنظر فيها

                          ، برئاسة سفري ليتوانيا،        ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٦       إىل    ٨                                     قـدت اللجنة جلسات يف الفترة من          وع - ٣
                                     ً                       َ                                                   السـيد إدفـارداس بوريسوفاس، بوصفه رئيساً للجنة، والسيدة كاثرين َبيكر من الواليات املتحدة األمريكية،                

                            ية بإدارة األمم املتحدة لشؤون                                             وعمل السيد بيتر كوالروف، موظف الشؤون السياس    .             ً                بوصفها نائباً لرئيس اللجنة   
   .        ً       ، أميناً للجنة )        فرع جنيف (          نزع السالح 

                 ، جدول أعماهلا       ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ٨                                                     واعـتمدت اللجـنة، يف جلسـتها األوىل املعقودة يف            - ٤
ــيقة  ( ــفوية CCW/CONF.III/4          الوث ــالت ش ــن تعدي ــيها م ــا أُدخــل عل ــع م ــلها   )         ُ                                          م ــرنامج عم                   وب

(CCW/CONF.III/7/Add.4 - CCW/GGE/XV/6/Add.4).  

                                     من جدول أعمال املؤمتر االستعراضي        ١٣    و   ١٢           ً                                               وكـان معروضـاً على اللجنة، أثناء نظرها يف البندين            - ٥
        النظر يف  " و  "                                                           استعراض نطاق االتفاقية والربوتوكوالت املرفقة هبا وكيفية تطبيقها "                              الثالث، وعنواهنما، على التوايل، 

  :                                                        ، وأثناء نظرها يف الوثيقة اخلتامية للمؤمتر، الوثائق التالية "           والهتا احلالية                                  أي مقترحات متصلة باالتفاقية وبروتوك

  ؛Amend.1)   وCCW/CONF.III/6        الوثيقة  (                                                  خطة عمل لتحقيق انضمام مجيع بلدان العامل إىل االتفاقية  -
ــتقرير - ــرائي          ال ــيني    -            اإلج ــرباء احلكوم ــريق اخل ــرة لف ــة عش ــدورة اخلامس                                                          ال

(CCW/CONF.III/7 - CCW/GGE/XV/6)؛  
  ؛(CCW/CONF.III/7/Add.3 - CCW/GGE/XV/6/Add.3)                 َّ                   تقرير الرئيس املسمَّى عن مسألة االمتثال  -
                                              مشروع الوثيقة اخلتامية للمؤمتر االستعراضي الثالث -

 ) CCW/CONF.III/7/Add.7 - CCW/GGE/XV/6/Add.7و   (Amend.1؛  
                                                 مشروع مقرر بشأن إنشاء برنامج رعاية مبوجب االتفاقية -

 (CCW/CONF.III/7/Add.8 - CCW/GGE/XV/6/Add.8)؛  
  ؛Amend.1)   وCCW/CONF.III/8 (                        مشروع مقرر بشأن االمتثال  -
  ؛ )CCW/CONF.III/WP.2        الوثيقة  (                                   اقتراح بشأن والية لدراسة نظم الليزر  -
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                                                                                               اقـتراح بشـأن فقرة من ديباجة اإلعالن اخلتامي املقرر اعتماده يف املؤمتر االستعراضي الثالث                -
(CCW/CONF.III/WP.4)؛  

          املعنونة CCW/CONF.III/7/Add.7 - CCW/GGE/XV/6/Add.7                            اقـتراح بـتعديل الوثـيقة     -
  ؛(CCW/CONF.III/WP.7)  "                      مشروع الوثيقة اخلتامية "

          املعنونة CCW/CONF.III/7/Add.7 - CCW/GGE/XV/6/Add.7                            اقـتراح بـتعديل الوثـيقة      -
  ؛(CCW/CONF.III/WP.8)  "                      مشروع الوثيقة اخلتامية "

          املعنونة CCW/CONF.III/7/Add.7 - CCW/GGE/XV/6/Add.7                            اقـتراح بـتعديل الوثـيقة     -
  ؛(CCW/CONF.III/WP.9)  "                      مشروع الوثيقة اخلتامية "

  ؛(CCW/CONF.III/WP.10)                                                 املسائل اليت يتعني دراستها بشأن نظم الليزر العسكرية  -
          املعنونة CCW/CONF.III/7/Add.7 - CCW/GGE/XV/6/Add.7                            اقـتراح بـتعديل الوثـيقة     -

  ؛(CCW/CONF.III/WP.11)  "                      مشروع الوثيقة اخلتامية "
          املعنونة CCW/CONF.III/7/Add.7 - CCW/GGE/XV/6/Add.7                            اقـتراح بـتعديل الوثـيقة     -

  ؛(CCW/CONF.III/WP.12)  "                      مشروع الوثيقة اخلتامية "
          املعنونة CCW/CONF.III/7/Add.7 - CCW/GGE/XV/6/Add.7                            اقـتراح بـتعديل الوثـيقة     -

  .(CCW/CONF.III/WP.13)  "                      مشروع الوثيقة اخلتامية "

                                                                                                            واعتمدت اللجنة خطة العمل لتحقيق انضمام مجيع بلدان العامل إىل االتفاقية، بصيغتها الواردة يف الوثيقة                - ٦
CCW/CONF.III/6 و    Amend.1           ثيقة                                                                                ؛ واملقرر بشأن إنشاء برنامج رعاية مبوجب االتفاقية، بصيغته الواردة يف الو     

CCW/CONF.III/7/Add.8 - CCW/GGE/XV/6/Add.8 ،؛ ونص املقرر بشأن آلية لالمتثال تطبَّق على االتفاقية                 َّ                                 
                               منه هي موضع مزيد من التشاور؛   ١٥      ً              ، علماً بأن الفقرة   Amend.1    و CCW/CONF.III/8                        بصـيغته الـواردة يف      

 CCW/CONF.III/7/Add.7 - CCW/GGE/XV/6/Add.7                                                  ومشروع الوثيقة اخلتامية، بصيغتـه الواردة يف الوثيقة 
  .                                           ، وأوصت املؤمتر باعتماد مشروع الوثيقة اخلتاميةAmend.1 و

                  ، مشروع تقريرها       ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٦                                                  واعـتمدت اللجنة، يف جلستها األخرية املعقودة يف          - ٧
(CCW/CONF.III/MC.I/CRP.1) الذي سيصدر يف وثيقة رمزها ،                           CCW/CONF.III/9.  
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 ألولاملرفق ا

 جدول أعمال اللجنة الرئيسية األوىل

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٨بصيغته اليت اعتمدهتا اللجنة يف 

  .                             افتتاح االجتماع من جانب الرئيس - ١

  .                                بيانات عامة بشأن املقترحات اجلديدة  :                                                         استعراض نطاق االتفاقية والربوتوكوالت املرفقة هبا وسري العمل هبا - ٢

  . )١ (                                                      املمكنة لتشجيع االمتثال لالتفاقية والربوتوكوالت املرفقة هبا               النظر يف اخليارات - ٣

  :                                                        النظر يف نطاق االتفاقية والربوتوكوالت املرفقة هبا وسري العمل هبا - ٤

                                                       خطة عمل بشأن جعل االتفاقية والربوتوكوالت املرفقة هبا عاملية؛  ) أ (  

  .                                  إنشاء برنامج رعاية يف إطار االتفاقية  ) ب (  

  .            نظم الليزر       النظر يف - ٥

  .                                النظر يف املسائل اإلجرائية واملتابعة - ٦

  .              أية مسائل أخرى - ٧

  .          االستنتاجات - ٨

                                                        

  .    ٢٠٠٦      فرباير  /      شباط  ١٤         املؤرخة CCW/MSP/2005/2             من الوثيقة   ٣٢       الفقرة     ً                          وفقاً للوالية بصيغتها الواردة يف   ) ١ (
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 املرفق الثاين

 برنامج عمل اللجنة الرئيسية األوىل

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٨بصيغته اليت اعتمدهتا اللجنة يف 

 التاريخ بند جدول األعمال العنوان

 ١                     افتتاح الرئيس للجلسة

                                                     اسـتعراض نطـاق االتفاقية والربوتوكوالت املرفقة هبا        
                                   بيانات عامة متعلقة باقتراحات جديدة  .          وسري عملها

٢ 

    ميس  اخل
     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين ٩

   ١٣ /  ٠٠     حىت   ١٠ /  ٠٠          من الساعة 

                                                          الـنظر يف اخلـيارات املمكنة لتعزيز االمتثال لالتفاقية        
  ) ١ (                     والربوتوكوالت املرفقة هبا

      اجلمعة ٣
     ٢٠٠٦      نوفمرب  /       الثاين       تشرين  ١٠

   ١٣ /  ٠٠     حىت   ١٠ /  ٠٠          من الساعة 

                                                       النظر يف نطاق االتفاقية والربوتوكوالت املرفقة هبا وسري        
  :     عملها

٤ 

                                                   خطة عمل بشأن جعل االتفاقية والربوتوكوالت املرفقة       
          هبا عاملية؛

 )أ(٤

 )ب(٤                       رعاية مبوجب االتفاقية؛            إحداث برنامج

        الثالثاء
       ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٤

   ١٣ /  ٠٠     حىت   ١٠ /  ٠٠          من الساعة 

 ٥                   النظر يف نظم الليزر

 ٦                                 النظر يف املسائل اإلجرائية واملتابعة

 ٧              أي مسائل أخرى

 ٨           االستنتاجات

        األربعاء
     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٥

   ١٣ /  ٠٠     حىت   ١٠ /  ٠٠          من الساعة 

                                                        

  .    ٢٠٠٦      فرباير  /      شباط  ١٤         املؤرخة CCW/MSP/2005/2             من الوثيقة   ٣٢    ً                                 وفقاً للوالية بصيغتها الواردة يف الفقرة   ) ١ (
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  تقرير اللجنة الرئيسية الثانية-     ً سادسا  

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٦ هبا يف جلسته العامة املعقودة يف بصيغته اليت أحاط املؤمتر

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

َ      ُتنَشأ جلنت "     ".                                                          ان رئيسيتان تتلقيان مهامهما من املؤمتر وتقدمان تقاريرمها إليه ُ 

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

   ".        لالتفاقية       إضافية 

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

                ، موظف الشؤون                              وتـوىل السيد بيتر كوالروف      .                                   ً                                 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     ٨                                                      وأقـرت اللجـنة، يف جلسـتها األوىل، املعقـودة يف             - ٤
) CCW/CONF.III/5مــع إدخــال تعديــالت شــفوية علــيه                                       (  وبــرنامج عمــلها                 CCW/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             ١٤                             وخـالل الـنظر يف البـند         - ٥
  :                                        ، كانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة "                                      املتعلقة بوضع بروتوكوالت إضافية لالتفاقية

                                       الدورة اخلامسة عشرة لفريق اخلرباء احلكوميني  .    ائي            التقرير اإلجر - 
  (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)؛  
           ادة لألفراد                             بشـأن األلغام غري األلغام املض     ٢٠٠٦                                                تقريـر 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     ٢٠٠٦            املنجز يف سنة 
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      أللغام                                                                                                     هنـج مـتكامل إزاء اجلهـود الرامـية إىل تـأمني محاية أكثر فعالية للمدنيني من األلغام غري ا                    -
  ؛ )CCW/CONF.III/WP.6 (              املضادة لألفراد 

  ؛(CCW/CONF.III/WP.14)                                             مقترح مقرر بشأن والية خاصة بالذخائر العنقودية  -
  ؛(CCW/CONF.III/WP.15)                                                  مقترح خبصوص والية بشأن مسألة املتفجرات من خملفات احلرب  -

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

 جدول أعمال اللجنة الرئيسية الثانية

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٨بصيغته اليت اعتمدهتا اللجنة يف 

  .                     افتتاح الرئيس لالجتماع - ١

  .            ترحات اجلديدة                        البيانات العامة بشأن املق - 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

                                                        

  .    ٢٠٠٦      فرباير  /      شباط  ١٤         املؤرخة CCW/MSP/2005/2             من الوثيقة   ٣١    ً                          وفقاً للوالية كما وردت يف الفقرة   ) ١ (
  .    ٢٠٠٦      فرباير  /      شباط  ١٤         املؤرخة CCW/MSP/2005/2             من الوثيقة   ٣١  ً                          قاً للوالية كما وردت يف الفقرة   وف  ) ٢ (
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 املرفق الثاين

 برنامج عمل اللجنة الرئيسية الثانية

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٨للجنة يف بصيغته اليت اعتمدهتا ا

 التاريخ بند جدول األعمال العنوان

 ١                      افتتاح الرئيس لالجتماع

 ٢                                     البيانات العامة بشأن املقترحات اجلديدة

     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين ٩      اخلميس 
١٨ /  ٠٠-  ١٥ /  ٠٠   

     ٢٠٠٦      نوفمرب  / ين            تشرين الثا  ١٠      اجلمعة    ٣  )١ (                                      النظر يف األلغام غري األلغام املضادة لألفراد
١٨ /  ٠٠-  ١٥ /  ٠٠   

     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٤        الثالثاء    ٤  )٢ (                              النظر يف املتفجرات من خملفات احلرب
١٨ /  ٠٠-  ١٥ /  ٠٠   

 ٥                                 النظر يف املسائل اإلجرائية واملتابعة
 ٦              أي مسائل أخرى

 ٧           االستنتاجات

     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٥        األربعاء 
١٨ /  ٠٠-  ١٥ /  ٠٠   

 

                                                        

  .    ٢٠٠٦      فرباير  /      شباط  ١٤         املؤرخة CCW/MSP/2005/2             من الوثيقة   ٣١    ً                          وفقاً للوالية كما وردت يف الفقرة   ) ١ (
  .    ٢٠٠٦      فرباير  / ط     شبا  ١٤         املؤرخة CCW/MSP/2005/2             من الوثيقة   ٣٠    ً                          وفقاً للوالية كما وردت يف الفقرة   ) ٢ (
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 ير جلنة الصياغةتقر -     ً سابعا  

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٦بصيغته اليت أحاط املؤمتر هبا يف جلسته العامة املعقودة يف 

                                                                                             من النظام الداخلي للمؤمتر االستعراضي الثالث للدول األطراف يف اتفاقية حظر أو تقييد                ٣٦            تنص املادة    - ١
  :                         عشوائية األثر على ما يلي                                                       استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو

َ                                                 تنشأ جلنة للصياغة تتألف من ممثلي نفس الدول املَُمثلة يف مكتب املؤمتر تقوم بتنسيق وحترير كل          - ١ " ُ                                           
             إىل املؤمتر                ً    وتقدم تقريراً   ،                                                                              النصوص احملالة إليها من املؤمتر أو من جلنة رئيسية دون تعديل جوهر النصوص            

   ،                                              ، دون إعادة فتح املناقشة املوضوعية بشأن أي مسألة        ً قوم أيضاً  وت  .                                    أو اللجـنة الرئيسية حسب االقتضاء    
  .                                                              وإسداء املشورة بشأن الصياغة حسبما يطلب املؤمتر أو اللجنة الرئيسية              مشاريع النصوص        بصياغة 

                       يف مداوالهتا عند مناقشة         واملشاركة                           حضور جلسات جلنة الصياغة                         ً      ملمثـلي الدول األخرى أيضاً     - ٢
  . "     ل خاص            اليت هتمهم بشك       املسائل 

                     برئاسة السفري اهلندي     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٧     إىل  ٨                                    وعقدت جلنة الصياغة جلسات يف الفترة من  - ٢
                  وعمل السيد بانتان   .                                         ً               وعمل السفري اإلسرائيلي إسحاق ليفانون نائباً لرئيس اللجنة   .                              جايانت براساد، رئيس اللجنة   

  .                                    ً       نوغروهو، موظف الشؤون السياسية، أميناً للجنة

  :                              ونظرت اللجنة يف الوثائق التالية - ٣

 (CCW/CONF.III/6)                                                  خطة عمل لتحقيق انضمام مجيع بلدان العامل إىل االتفاقية  -
 (CCW/CONF.III/6/Amend.1)                                                  خطة عمل لتحقيق انضمام مجيع بلدان العامل إىل االتفاقية  -
                من خملفات احلرب                                                                              مشـروع إعـالن مبناسبة بدء نفاذ بروتوكول االتفاقية املتعلق باملتفجرات             -

 (CCW/CONF.III/7/Add.6)  )                الربوتوكول اخلامس (
 (CCW/CONF.III/7/Add.7)                                              مشروع الوثيقة اخلتامية للمؤمتر االستعراضي الثالث  -
 (CCW/CONF.III/7/Add.7/Amend.1)                                              مشروع الوثيقة اخلتامية للمؤمتر االستعراضي الثالث  -
 (CCW/CONF.III/7/Add.8)           ب االتفاقية                                       مشروع مقرر بشأن إنشاء برنامج رعاية مبوج -
 (CCW/CONF.III/8)                        مشروع مقرر بشأن االمتثال  -
 (CCW/CONF.III/8/Amend.1)                        مشروع مقرر بشأن االمتثال  -
 (CCW/CONF.III/CRP.1)                                   مشروع تقرير املؤمتر االستعراضي الثالث  -

                             وبعد ذلك قام رئيس اللجنة       .  ٣      فقرة                                                                       تناولـت اللجنة تعديالت صياغة مشاريع الوثائق املشار إليها يف ال           - ٤
                                    واعـتمدت اللجـنة مشروع تقريرها        .                                                                     بعـرض مشـاريع الوثـائق عـلى املؤمتـر مـن أجـل اعـتمادها               

(CCW/CONF.III/DC/CRP.1) الذي جيري حالياً إصداره بوصفه الوثيقة ،                       ً                CCW/CONF.III/DC/1.  
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  يف                                                         التكاليف التقديرية الجتماع األطراف املتعاقدة السامية        -     ً  ثامناً 
                                                            اتفاقـيـة حظـر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة         

                                         ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧بصيغتها اليت اعتمدها املؤمتر يف جلسته العامة اخلتامية املعقودة يف 

                                            و تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن                                                                  املؤمتر االستعراضي الثالث للدول األطراف يف اتفاقيـة حظـر أ             قرر   - ١
     ، أن     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٧     إىل  ٧                                                                             اعتـبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر، الذي عقد يف جنيف يف الفترة من           

   ها             ً                                                                                                           يعقد اجتماعاً ملدة مخسة أيام للدول األطراف يف اتفاقيـة حظـر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبار                 
  .    ٢٠٠٧      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٣     إىل  ٧                                         مفرطة الضرر أو عشوائية األثر، يف الفترة من 

        دوالر     ٤٧٢     ١٠٠                      ً                                                                       وهذه الوثيقة مقدمة عمالً بقرار الدول األطراف اآلنف الذكر، وتورد تكاليف تقديرية مببلغ               - ٢
  .             اجلدول املرفق                          وترد تفاصيل هذه التكاليف يف  .                                          من دوالرات الواليات املتحدة لعقد ذلك االجتماع

  ُ               وسُتحدد التكاليف    .                                 َّ                                                           وتنـبغي اإلشارة إىل أن التكاليف مقدَّرة على أساس التجربة السابقة وحجم العمل املتوقع              - ٣
              وعندئذ ستتقرر   .                                                                                                     الفعلـية بعد اختتام االجتماع وإمتام األعمال املتصلة به، وتسجيل مجيع النفقات املتصلة به يف احلسابات          

  .                                       يف مسامهات املشاركني الذين يتقامسون التكاليف    ً                تبعاً لذلك أي تعديالت 

                                     َّ      ً                                                                             أما بالنسبة إىل الترتيبات املالية، فيذكَّر وفقاً للممارسة املتبعة يف املؤمترات السابقة املتعددة األطراف املتعلقة برتع                 - ٤
                      لدول األطراف املشاركة                                      ً                                                           السالح ويف االجتماعات املتصلة هبا، ووفقاً لنظامها الداخلي، جيري تقاسم التكاليف فيما بني ا             

                 ً                                                                                                   يف املؤمتـرات اسـتناداً إىل جدول األمم املتحدة لألنصبة املقررة على أساس تناسيب لكي يؤخذ يف احلسبان عدد الدول                    
                                                                                  أما الدول غري األطراف اليت قبلت الدعوة للمشاركة يف االجتماعات فتساهم يف هذه               .                              األطراف املشاركة يف االجتماعات   

  .                                                            األنصبة املقررة لكل منها مبوجب جدول األمم املتحدة لألنصبة املقررة                  التكاليف مبقدار نسب

     ً                                      َّ                                                                 ورهناً مبوافقة الدول األطراف على التكاليف املقدَّرة وصيغة تقاسم التكاليف، سيجري إعداد إشعارات األنصبة               - ٥
                                              ن األنشطة اآلنفة الذكر ال تترتب عليها أية              ومبا أ   .        ً                 َّ                       َّ                          استناداً إىل التكاليف املقدَّرة اإلمجالية والصيغة املطبَّقة لتقاسم التكاليف        

                                                                                               َّ                                   آثـار مالـية يف امليزانية العادية للمنظمة، فينبغي أن تقوم الدول األطراف بدفع نصيبها من التكاليف املقدَّرة حاملا تردها                    
  .              إشعارات األنصبة
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         االتفاقية                                   اجتماع األطراف املتعاقدة السامية يف -                          اتفاقية األسلحة الالإنسانية   :            عنوان الدورة

 ٢٠٠٧نوفمرب /  تشرين الثاين١٣ إىل ٧جنيف، يف الفترة من 

 *اجملموع
$ 

االحتياجات 
 *األخرى

$ 

االحتياجات من
*خدمات الدعم

$ 

 بعدوثائق ما 
 *الدورة

$ 

 احملاضـر
 *املوجزة

$ 

 الوثائق الصادرة
 *أثناء الدورة

$ 

  قبلوثائق ما
 *الدورة

$ 

 اتـخدم
 *اجللسات

$ 
 

 ؤمترات املاتبنود خدم
         

 الترمجة الشفوية وخدمة اجللسات ٨٦ ٤٠٠       ٨٦ ٤٠٠
         

 ترمجة الوثائق  ٤١ ٨٠٠ ٤١ ٨٠٠ ١٨٥ ٢٠٠ ٥٤ ٢٠٠   ٣٢٣ ٠٠٠
         

 االحتياجات من خدمات الدعم      ٤ ٨٠٠  ٤ ٨٠٠
         

 االحتياجات األخرى       ١٥ ٥٠٠ ١٥ ٥٠٠
         

اجملموع ١٢ ٦٠٠ ٤١ ٨٠٠ ٤١ ٨٠٠ ١٨٥ ٢٠٠ ٥٤ ٢٠٠ ٤ ٨٠٠ ١٥ ٥٠٠ ٤٢٩ ٧٠٠
              فرنك سويسري    ١,٢٥  =                                 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة  ١  *   

     )         يف املائة  ١٣                                يشمل تكاليف الدعم الربناجمي بنسبة  (                                جمموع االحتياجات من خدمات املؤمترات  -   ألف    ٤٢٩     ٧٠٠
     *    مترات                         االحتياجات من غري خدمات املؤ -   باء  

             ثالثة أشهر       واحدة ل   ٣-       وظيفة ف       ) ١ (     ٣٤     ٥٠٠
               معدات ومواد       ) ٢ (    ٣     ٠٠٠
   اجملموع الفرعي    ٣٧     ٥٠٠
                    يف املائة من باء  ١٣                           تكاليف الدعم الربناجمي بنسبة      ٤     ٩٠٠
                    اجملموع الفرعي باء       ٤٢     ٤٠٠
       باء  +     ألف   )      املقرب (            اجملموع الكلي         ٤٧٢     ١٠٠
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                  لفـريق اخلرباء        ٢٠٠٧                                   التكالـيف الـتقديرية الجـتماع        -     ً  تاسعاً 
                                                            احلكوميني التابع لألطراف املتعاقدة السامية يف اتفاقية حظر        
                                                        أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة 

                      الضرر أو عشوائية األثر

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧ودة يف بصيغتها اليت اعتمدها املؤمتر يف جلسته العامة اخلتامية املعق

                                                                                                  قـرر املؤمتر االستعراضي الثالث للدول األطراف يف اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة        - ١
      نوفمرب  /               تشرين الثاين    ١٧       إىل    ٧                                                                                    ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر، الذي عقد يف جنيف يف الفترة من               

  .                                ة أربعة أيام لفريق اخلرباء احلكوميني             ، عقد مؤمتر ملد    ٢٠٠٦

     ٢٩٧     ٦٠٠                      ً                                                           وهذه الوثيقة مقدمة عمالً بقرار الدول األطراف اآلنف الذكر، وتورد تكاليف تقديرية مببلغ  - ٢
   .                                   وترد تفاصيل التكاليف يف اجلدول املرفق  .                                                 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة لعقد هذه االجتماعات

َ                                                                 تكاليف مقدََّرة على أساس التجربة املكتسبة يف املاضي وحجم العمل املتوقع                                      وتنـبغي اإلشارة إىل أن ال      - ٣ َّ           .  
  ُ                                                                                                                وسُتحدد التكاليف الفعلية بعد اختتام االجتماع وإمتام األعمال املتصلة به، وتسجيل مجيع النفقات املتصلة به يف                

   .            ون التكاليف                  ً                                             وعندئذ ستتقرر تبعاً لذلك أي تعديالت يف مسامهات املشاركني الذين يتقامس  .        احلسابات

                                  ُ   َّ          ً                                                                  أما بالنسبة إىل الترتيبات املالية، فُيذكَّر أنه وفقاً للممارسة املتبعة يف املؤمترات السابقة املتعددة األطراف                - ٤
                                               ً                                                    املتعلقة برتع السالح ويف االجتماعات املتصلة هبا، ووفقاً لنظامها الداخلي، جيري تقاسم التكاليف فيما بني الدول 

              ً                                                              ملؤمترات استناداً إىل جدول األمم املتحدة لألنصبة املقررة على أساس تناسيب لكي يؤخذ يف                   األطراف املشاركة يف ا
                                                       أما الدول غري األطراف اليت قبلت الدعوة للمشاركة يف           .                                                  احلسبان عدد الدول األطراف املشاركة يف االجتماعات      

                         مبوجب جدول األمم املتحدة                                                                                    االجـتماعات فتسـاهم يف هذه التكاليف مبقدار نسب األنصبة املقررة لكل منها              
  .             لألنصبة املقررة

     ً                                      َّ                                                          ورهناً مبوافقة الدول األطراف على التكاليف املقدَّرة وصيغة تقاسم التكاليف، سيجري إعداد إشعارات              - ٥
                            ومبا أن األنشطة اآلنفة الذكر ال   .               ً                 َّ                       َّ                          األنصبة استناداً إىل التكاليف املقدَّرة اإلمجالية والصيغة املطبَّقة لتقاسم التكاليف      

                                                                                                           تترتب عليها أية آثار مالية يف امليزانية العادية للمنظمة، فينبغي أن تقوم الدول األطراف بدفع نصيبها من التكاليف 
  .                                املقدرة حاملا تردها إشعارات األنصبة
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 فريق اخلرباء احلكوميني للدول األطراف يف اتفاقية األسلحة التقليدية املعينة :عنوان الدورة
 ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٢-١٩جنيف،  

 *اجملموع
$ 

االحتياجات 
 *األخرى

$ 

االحتياجات من
*خدمات الدعم

$ 

 بعدوثائق ما 
 *الدورة

$ 

 احملاضـر
 *املوجزة

$ 

 الوثائق الصادرة
 *أثناء الدورة

$ 

  قبلوثائق ما
 *الدورة

$ 

 اتـخدم
 *اجللسات

$ 
 

  املؤمتراتاتبنود خدم
         

  وخدمة اجللساتالترمجة الشفوية ٦٩ ٢٠٠       ٦٩ ٢٠٠
         

 ترمجة الوثائق  ٤١ ٨٠٠ ٥٤ ٢٠٠  ٤١ ٨٠٠   ١٣٧ ٨٠٠
         

 االحتياجات من خدمات الدعم      ٣ ٩٠٠  ٣ ٩٠٠
         

 االحتياجات األخرى       ٨ ٧٠٠ ٨ ٧٠٠
        

اجملموع ٦٩ ٢٠٠ ٤١ ٨٠٠ ٥٤ ٢٠٠ - ٤١ ٨٠٠ ٣ ٩٠٠ ٨ ٧٠٠ ٢١٩ ٦٠٠
              فرنك سويسري    ١,٢٥  =                            ر من دوالرات الواليات املتحدة      دوال ١  *   

     )         يف املائة  ١٣                                يشمل تكاليف الدعم الربناجمي بنسبة  (                                جمموع االحتياجات من خدمات املؤمترات  -   ألف    ٢١٩     ٦٠٠
     *                             االحتياجات من غري خدمات املؤمترات -   باء  

          أشهر          واحدة لستة   ٣-       وظيفة ف     ٦٩     ٠٠٠
   رعياجملموع الف    ٦٩     ٠٠٠
                    يف املائة من باء  ١٣                           تكاليف الدعم الربناجمي بنسبة      ٩     ٠٠٠
                    اجملموع الفرعي باء       ٧٨     ٠٠٠
       باء  +     ألف   )      املقرب (            اجملموع الكلي         ٢٩٧     ٦٠٠
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  إعالن بشأن األلغام املضادة للمركبات-     ً عاشرا  

                      يا، البوسنة واهلرسك،                                                                      مقـدم من أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، بلجيكا، بلغار        
                                                                                   مجهوريـة كوريـا، مجهوريـة مقدونـيا اليوغوسالفية السابقة، الدامنرك، رومانيا،            
                                                                                       السـلفادور، سـلوفينيا، صربيا، فرنسا، كرواتيا، كندا، التفيا، لكسمربغ، ليتوانيا،           

                                  ، النرويج، نيوزيلندا، هولندا،                                                            اململكـة املـتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية       
                            الواليات املتحدة األمريكية       

     ً                                                                                     ً                   إن كـالً من حكوماتنا تأسف ألنه مل يتسن للمؤمتر االستعراضي لالتفاقية أن يعتمد بتوافق اآلراء بروتوكوالً                  - ١
     ً                          ً                                                                                          جديداً يتضمن تعهدات ملزمة قانوناً فيما يتعلق باأللغام غري األلغام املضادة لألفراد حسبما يرد تعريفها يف الربوتوكول                 

   ٣                                                                                       ّ                احملظورات أو القيود املفروضة على استعمال األلغام واألشراك اخلداعية والنبائط األخرى بصيغته املعّدلة يف                      املـتعلق ب  
    ").                      األلغام املضادة للمركبات "   أو   "                               األلغام غري األلغام املضادة لألفراد "ُ                   ُيشار إليها بعبارة    (    ١٩٩٦     مايو  /    أيار

                                                         ن ما يترتب على هذه األسلحة من آثار إنسانية، فإهنا               ً            ً                                 ونظـراً ملا يساور كالً من حكوماتنا من قلق بشأ          - ٢
  :                                                                تعتزم اختاذ ما يلزم من خطوات لألخذ باملمارسات التالية كسياسية وطنية

                                                                                         عدم استخدام أي لغم مضاد للمركبات خارج منطقة حميطها حمدد بعالمات إذا كان ذلك اللغم            ̀  ١̀ 
                                ى زرعه، إشارة استجابة تعادل                                              واللغم القابل للكشف هو لغم يعطي، لد        .                  غـري قابل للكشف   

                                                                                   إشارة صادرة عن مثانية غرامات أو أكثر من احلديد يف كتلة متماسكة واحدة مدفونة يف األرض    
  .                                                                               على عمق مخسة سنتيمترات وميكن كشفها بواسطة األجهزة اليت تستخدم عادة لكشف األلغام    

            ُ               أو غريهم ممن ُيصرح هلم                                                                        واملـنطقة احملدد حميطها بعالمات هي منطقة يتوىل مراقبتها عسكريون         
ّ     بذلك، أو حممية بسياج أو بوسائل أخرى، ضماناً إلبعاد املدنيني عنها بشكل فّعال                          ً                                         .  

                                                                               عدم استخدام أي لغم مضاد للمركبات خارج منطقة حميطها حمدد بعالمات ال تكون جمهزة بآلية  ̀  ٢̀ 
                     األلغام اجملهزة لالنفجار     َّ       َّ                             مصمَّمة ومصنَّعة حبيث ال تتعدى نسبة                                         تدمـري ذايت أو بآلية إبطال ذايت      

     وعدم                      ً                       ً                 ً                          الـيت يفشـل تدمريها ذاتياً يف غضون مخسة وأربعني يوماً بعد تسليحها عشرةً يف املائة؛               
                                                                            ً               اسـتخدام أي لغم مضاد للمركبات خارج منطقة حميطها حمدد بعالمات ما مل يكن اللغم جمهزاً             

                             االقتران مع آلية التدمري الذايت     َّ      َّ                مصمَّم ومصنَّع حبيث يكفل، ب    ً                            أيضاً جبهاز احتياطي للتخميد الذايت
                                                                                                   أو آلية اإلبطال الذايت، عدم أداء أكثر من واحد يف األلف من األلغام اجملهزة لالنفجار لوظيفتها                

  .                           ً            كألغام بعد مائة وعشرين يوماً من تسليحها

                                                إىل أية جهة غري الدول أو الوكاالت احلكومية املصرح هلا   )  أ   (                            منع نقل أي لغم مضاد للمركبات ̀  ٣̀ 
                      ً                                                  إن مل يكن اللغم مستوفياً املعايري احملددة يف هذا اإلعالن فيما يتعلق بكشف األلغام   )  ب (         بتلقيها؛ 

                                                                                                    واحلياة النشطة هلذه األلغام، عدا نقلها لغرض تدمريها، أو لتطوير تقنيات كشفها أو إزالتها أو               
                 ا احملددة يف هذا                                        إىل أية دولة مل تعلن السياسة ذاهت        )  ج (                                         تدمريهـا والتدريب على هذه التقنيات؛       

  .                                   بدون شهادة صادرة عن املستعمل النهائي  )  د (       اإلعالن؛ 
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  ُ                                   ً                                                               وسـُتتبع هذه املمارسات ما مل يكن يوجد أصالً لدى كل من احلكومات اليت تقرر اختاذ هذه اخلطوات                   
  .                                                                 ممارسات أكثر صرامة حلماية املدنيني مما قد يترتب على هذه األسلحة من آثار

             ً   َ                                                               الظروف مستقبالً، وَبدا من املمكن حتقيق توافق يف اآلراء على صيغة لربوتوكول                                    ويف حال ما إذا تغريت       - ٣
                                   ً                                                                        بشأن األلغام املضادة للمركبات، فإن كالً من حكوماتنا تعتزم االنضمام إىل احلكومات األخرى يف معاودة بذل                

                        من عمل يف هذا الشأن عرب                                                    ً                        اجلهود يف سبيل اعتماد هذا الربوتوكول، لتكون بذلك رديفاً ملا أجنزه منسقو االتفاقية
  .                   السنوات اخلمس املاضية

                                                                                                     وتشـجع كل من حكوماتنا مجيع الدول اليت مل تعلن اعتزامها تطبيق السياسات احملددة يف هذا اإلعالن                  - ٤
  .                                  على أن تبادر إىل ذلك بالسرعة املمكنة
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 إعالن بشأن األلغام املضادة للمركبات -حادي عشر 
 تحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشماليةاململكة امل   َّ            مقد م من فرنسا و

                                      من بني أوىل البلدان اليت دعت إىل                                                            اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية                     كانـت فرنسا و    - ١
ٍ                                                      الـتفاوض، يف إطار اتفاقية األسلحة الالإنسانية، على بروتوكوٍل حمدٍد بشأن األلغام غري األلغام املضادة لألفراد                     ٍ                                                       

                                            وما برح هدف البلدين وضع بروتوكول يضيف         .                             َّ                        ق أحكام الربوتوكول الثاين املعدَّل امللحق باالتفاقية                يتعدى نطا 
  .                                                         ً قيمة إنسانية ذات شأن إىل القانون اإلنساين الدويل الساري حالياً

     إطار                                                                                                         ومـا فتئ البلدان يعمالن يف هذا االجتاه منذ مخس سنوات حىت اآلن، يف إطار فريق اخلرباء احلكوميني ويف                     - ٢
   .                                          ً                                وقد ذكرا أن مقترح األمم الثالثني مقبول عموماً، شريطة أن ينص على فترة انتقالية  .                    هذا املؤمتر االستعراضي

           َ  َ                       ِّ                                                                    وقـد أعـرب الـَبلَدان عـن تأيـيدمها لـنص املنسِّق، السفري السيد رمياء، وخباصة الصيغة األخرية                    - ٣
(CCW/GGE/XII/WG.2/1/Rev.2) .  موقفيهما والتزاماهتما                            وما زال هذا النص هو األقرب إىل                      .  

  (-CCW/CONF.III/7/Add.1                             ِّ                                            كمـا أعـربا عـن دعمهمـا لعمـل املنسِّق، السفري السيد بارانوس                 - ٤
CCW/GGE/XV/6/Add.1   الذي جنح يف إزالة العقبات اليت كانت تعترض مناقشاتنا، مما يسَّر   )                   ، املـرفق الـثاين   َّ                                                       

  .                                             التفاهم وزاد من مستوى االتفاق على مسائل أساسية

        ُّ                        لعدم متكُّن هذا املؤمتر االستعراضي                                                    اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية                     وتأسـف فرنسا و    - ٥
  .                                 ً      ً                                                             من أن يعتمد بتوافق اآلراء بروتوكوالً جديداً يتضمن التزامات قانونية بشأن األلغام غري األلغام املضادة لألفراد

  .                             لن تتخليا عن هذا اهلدف                                  العظمى وآيرلندا الشمالية                           اململكة املتحدة لربيطانيا                            ومـع ذلك، فإن فرنسا و      - ٦
  .                                                                                                ومن اجلوهري االلتزام هنا واآلن بالتفاوض على بروتوكول من هذا القبيل يف إطار اتفاقية األسلحة الالإنسانية

         َ  َ                   ً                                                                             ويشارك الَبلَدان الدامنرك وبلداناً أخرى ما يساورهم من قلق بشأن األثر اإلنساين الذي يترتب على هذه                 - ٧
                              ً                                                                        لغـام، وعلـيه، فهمـا يعتزمان أيضاً اختاذ ما يلزم من خطوات يف سبيل اعتماد املمارسات الواردة يف إعالن          األ

  .                    ً                                               الدامنرك بوصفها عنصراً من عناصر السياسة الوطنية، وليس كمسألة قانونية

َ         ً                                 ويود الَبلَدان أن يشدِّدا على أهنما غري ملزَمني قانوناً باختاذ هذه اخلطوات، ولكن، بوص - ٨                ف ذلك مسألة من        َ  َ          ِّ                  
                                      ِّ                                            ً                               مسـائل السياسة العامة، فإهنما يعتزمان اتِّباع هذه املمارسات حيثما مل تكن توجد لديهما أصالً ممارسات أكثر                 

    َّ                                              ويودَّان أن يشريا إىل أنه يلزمهما فترة انتقالية مدهتا   .                                                      صرامة حلماية املدنيني مما قد يترتب على هذه األلغام من آثار
      ً                                                  وحتقيقاً هلذه الغاية، فهما يعتزمان االمتثال للمتطلبات         .                     مل شروط هذا اإلعالن                                   سـنة مـن أجل استيفاء كا         ١٥

  .                                  املفصلة املدرجة يف وثيقة رمياء الثانية

                                           أن تؤكدا أهنما، بتعهدمها هبذا االلتزام                                                           اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية                    وترغب فرنسا و   - ٩
                           ً                                         هذا اإلعالن دفعة إضافية، أمالً منهما أن يفضي ذلك إىل زيادة التصميم                                             بالـتعاون وحسن السلوك، يعتزمان إعطاء     

                                                                                                                      على التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن بروتوكول يتضمن التزامات قانونية بشأن األلغام غري األلغام املضادة لألفراد،                 
                                ية، فإهنما سيعمالن يف العام القادم       ً          وحتقيقاً هلذه الغا  .                                                         وأن يضيف ذلك قيمة حقيقية يف إطار اتفاقية األسلحة التقليدية

  .                                                                                          بال كلل، بناء على املقترحات املقدمة من السفري السيد بارانوس، املتمخضة عن وثيقة السفري السيد رمياء
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  إعالن بشأن األلغام املضادة للمركبات-ثاين عشر 

 مقدم من إسرائيل

        بشأن  CCW/CONF.III/WP.16               يف الوثيقة                                                                   تنضـم إسـرائيل إىل اإلعالن الصادر عن ممثل الدامنرك والوارد           - ١
  .                                                                    األلغام غري األلغام املضادة لألفراد والذي يتمشى مع سياسة إسرائيل وممارساهتا

                                                                                                            وتـود إسـرائيل أن تؤكـد من جديد التزامها هبدف احلد من معاناة اإلنسان بسبب االستخدام غري املسؤول                    - ٢
  .                                ً                        االلتزام يف كون إسرائيل أصبحت طرفاً يف الربوتوكول الثاين املعدل            وقد جتلى هذا   .                                والعشوائي لبعض األسلحة التقليدية

     ً                                       ً     ً                                                        ونظـراً الزدياد خطر اإلرهاب، ترحب إسرائيل ترحيباً حاراً باحلكم الوارد يف هذا اإلعالن الذي حيظر نقل                  - ٣
                  دول عن منع نقل                                                              وترى إسرائيل أن هلذا احلكم أمهية أساسية يف مسؤولية ال           .                                         األلغـام إىل جهات فاعلة من غري الدول       

  .                  األسلحة إىل اإلرهابيني

  :                                                وترغب إسرائيل أن تؤكد فهمها فيما يتعلق هبذا اإلعالن - ٤

                                                                                                      تفهم إسرائيل أن مبادئ اإلعالن تتالءم مع التمييز الالزم بني املمارسات العسكرية السائدة يف أثناء                ̀  ١̀ 
                              التمييز هو التفاهم الذي              وكان هذا   .                                                         الصراع واملمارسات العسكرية اليت تنطبق على حاالت أخرى       

                                                                                                    مت التوصـل إلـيه يف خـالل املفاوضات اليت أجريناها بشأن األلغام غري األلغام املضادة لألفراد يف                  
  .                  السنوات اخلمس األخرية

                         من اإلعالن أهنا متمشية مع  ٢              من الفقرة   ̀  ٣̀                              الواردة يف الفقرة الفرعية       "     تعلن "                         تفهم إسرائيل من كلمة      ̀  ٢̀ 
                                                                              من الربوتوكول الثاين املعدل، أي اإلشارة إىل موافقة الدولة املتلقية لتطبيق             )  ج ( ) ١ ( ٨                  أحكـام املـادة     
  .               مبادئ هذا اإلعالن

                                                                                                                وتعتقد إسرائيل أن هذا اإلعالن مسامهة مهمة يف أهداف اتفاقية األسلحة التقليدية وأنه قد يشكل نقطة انطالق                  - ٥
  .                                                         م غري األلغام املضادة لألفراد يف إطار اتفاقية األسلحة التقليدية                                                  جيدة للمفاوضات املقبلة بشأن الربوتوكول املتعلق باأللغا
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 بشأن األلغام غري األلغام املضادة لألفراد إعالن -ثالث عشر 

 مقدم من أملانيا

                                                                                                                      ترحـب أملانيا بالتقدم احملرز يف إطار اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة                   - ١
           فبعد سنوات   .                                                                                            عشوائية األثر فيما يتعلق مبعاجلة املخاطر اإلنسانية اليت تسببها األلغام غري األلغام املضادة لألفراد             الضـرر أو  

                                                                                                                          عدة من املناقشات املثمرة، آن األوان لوضع الصيغة النهائية لربوتوكول موضوعي بشأن األلغام غري األلغام املضادة لألفراد                 
   .                                                                 ون اإلنساين الدويل مبا يشكله من إضافة إىل الربوتوكوالت امللحقة باالتفاقيةُ                           ُيرفق باالتفاقية، ويعزز القان

                                                                                   ً       ومما يؤسف لـه أن اقتراح أملانيا الداعي إىل تكثيف املفاوضات حول وضع بروتوكول ملزم قانوناً بشأن  - ٢
                            توافق يف اآلراء خالل هذا املؤمتر                                                                         األلغام غري األلغام املضادة لألفراد، والذي أيده االحتاد األورويب واليابان، مل حيظ ب

                                                                               ومع ذلك، ال تزال أملانيا، شأهنا شأن معظم الدول األطراف، تؤمن حبيوية االتفاقية بوصفها   .                   االستعراضي لالتفاقية
                                           فمسألة األلغام غري األلغام املضادة لألفراد        .                                                                    آلـية أساسية من اآلليات املتعددة األطراف للقانون اإلنساين الدويل         

                                                                       وينبغي أن تستمر املفاوضات خالل فترة أقصاها االجتماع القادم للدول األطراف يف   .              ى جدول األعمال        ستبقى عل
   .     ٢٠٠٧      نوفمرب  /                                  االتفاقية، املقرر عقده يف تشرين الثاين

                                                                                                 وعـلى الصعيد الوطين، تتبع أملانيا بشأن األلغام غري األلغام املضادة لألفراد السياسة التالية، وهي سياسة    - ٣
  :                                                                         امة من االقتراحات املقدمة من االحتاد األورويب اليت تؤيدها أملانيا يف سياق االتفاقية       أكثر صر

   .                                                                                   تكون األلغام غري األلغام املضادة لألفراد اليت تستخدمها القوات املسلحة األملانية قابلة للكشف ̀  ١̀  

َ                                                           ُتَزود األلغام غري األلغام املضادة لألفراد اليت تستخدمها القوات امل ̀  ٢̀                               سلحة األملانية بآلية تكفل احلد ُ 
  .               من حياهتا النشطة

                                               ُ                                                    جيـب أن تسـتويف األلغام غري األلغام املضادة لألفراد اليت ُتنقل إىل دول ثالثة الشروط املتعلقة                  ̀  ٣̀  
  .                    بالكشف واحلياة النشطة

                   ز القانون اإلنساين                                                                                                   وقـد أثبتـت االتفاقية، منذ ما يزيد على عقدين، أهنا احملفل العاملي النموذجي ملواصلة تعزي                - ٤
                                                                                                               وال بد أن يستمر زخم هذا الصك الديناميكي، ومسامهته الفريدة يف محاية السكان املدنيني يف مواجهة الصراعات                   .      الدويل

                                                                     ً                   وميكن أن تتجسد هذه املسامهة يف وضع بروتوكول جديد بشأن تعهدات ملزمة قانوناً فيما                .                           املـتزايدة اخلطورة والعنف   
  .                                 وتظل أملانيا ملتزمة هبذا املسعى اهلام  .                                              األلغام املضادة لألفراد، وحياهتا النشطة، ونقلها                    يتعلق بكشف األلغام غري
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 إعالن بشأن الذخائر العنقودية -رابع عشر 

                                                                                 مقدم من أملانيا، آيرلندا، الربتغال، بلجيكا، البوسنة واهلرسك، بريو، اجلمهورية          
                        سويسرا، صربيا، الكرسي                                                         التشـيكية، الدامنرك، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد،       

                                                                              الرسـويل، كرواتـيا، كوسـتاريكا، لكسمربغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة،          
                                            املكسيك، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا   

                                                                                                    حنـن، حكومـات أملانـيا وآيرلندا والربتغال وبلجيكا والبوسنة واهلرسك وبريو واجلمهورية التشيكية               
                                                                             يا والسويد وسويسرا وصربيا والكرسي الرسويل وكرواتيا وكوستاريكا ولكمسربغ                                     والدامنرك وسلوفاكيا وسلوفين  

                                                                           وليتوانيا وليختنشتاين ومالطة واملكسيك والنرويج والنمسا ونيوزيلندا وهنغاريا،

َ  ِّ     نَسلِّم                                           ً        ً      ً                                                 بأن الذخائر العنقودية ميكن أن تثري قلقاً إنسانياً بالغاً أثناء الرتاعات املسلحة وبعدها ألهنا ميكن أن           
                                             أو الشتداد خطر حتوهلا إىل متفجرات من خملفات احلرب؛ /                            تسفر عن إحداث آثار عشوائية و

                                                                                    بالنداء الذي وجهه األمني العام لألمم املتحدة، السيد كويف عنان، الختاذ إجراءات عاجلة للتصدي      نرحب  
                         لقضية الذخائر العنقودية؛

                     ن أجل حتقيق هذا اهلدف؛                                      باملسامهة األساسية اليت قدمها اجملتمع املدين م      نعترف  

       ُ        ً             ً               موزعات ُتحمل جواً أو تطلق أرضاً وتتضمن                                                          ، ألغراض هذا اإلعالن، أن الذخائر العنقودية هي               نفهـم  
                                                                                                         ذخائـر فرعية وأن كل موزع قد صمم لقذف ذخائر فرعية تتضمن متفجرات إلحداث االنفجار عند االرتطام                 

  .                                 باهلدف احملدد أو قبله أو بعده مباشرة

  :                               اتفاق ينص يف مجلة أمور على ما يلي    عقد         ندعو إىل  

                                                حظر استخدام ذخائر عنقودية يف مناطق جتمعات املدنيني؛  ) أ ( 

                                                                                           حظـر استحداث وإنتاج وختزين ونقل واستخدام الذخائر العنقودية اليت تثري خماطر إنسانية مجة            ) ب ( 
          أو الدقة؛ /             ً               ألهنا تفتقر مثالً إىل املوثوقية و

                                                  ً              ئر العنقودية اليت تثري خماطر إنسانية مجة ألهنا تفتقر مثالً إىل املوثوقية                       ضمان تدمري خمزونات الذخا  ) ج ( 
  .                                                   أو الدقة، ويف هذا الصدد تأسيس أشكال للتعاون واملساعدة / و

----- 


