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(A)     GE.06-64880    081106    081106 

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧-٧جنيف، 

تعليقـات االتـحاد األورويب على تقرير منسق ورئيس  
اجتماعات  اخلرباء العسكريني عن العمل املنجز يف سنة 

 ضادة لألفراد  بشأن األلغام غري األلغام امل٢٠٠٦

 مقدمة من فنلندا

 مقدمة

املضادة لألفراد،   إن االحتـاد األورويب شديد االمتنان للجهود اليت بذهلا املنسق املعين باأللغام غري األلغام              -١
سعادة السفري الربازيلي كارلوس أنطونيو داروتشا بارانيوس، وال سيما للعمل الدؤوب الذي اضطلع به وأعضاء               

 .دورة املاضيةفريقه أثناء ال

ويغتنم االحتاد األورويب هذه الفرصة ليعيد التأكيد على دعمه للطلب الذي قدمه الرئيس املعني إىل املنسق،  -٢
رئيس اجتماع اخلرباء العسكريني، العميد جريسون ميناندرو غارسيا دي فَريَتس، وإىل كافة أعضاء فريقه ملواصلة        

ويعترب االحتاد األورويب أن . ادة لألفراد يف الفترة السابقة للمؤمتر االستعراضي      تنسيق عملية األلغام غري األلغام املض     
من املهم جداً إعداد املناقشات اليت ستجرى والقرارات اليت ستتخذ يف املؤمتر االستعراضي بشأن األلغام غري األلغام 

واالحتاد األورويب من جهته قادر وعازم على . املضادة لألفراد إعداداً فعاالً ودقيقاً يف ظل توجيهات املنسق املقتدرة
املشاركة يف هذه االستعدادات على أساس املواقف اليت أعرب عنها يف االجتماعات السابقة حول اتفاقية األسلحة 

 .التقليدية واستعرضها مبزيد من التفصيل يف تعليقات سابقة قدمها إىل املنسق

 من التفصيل تقرير املنسق الذي قدمه أثناء اختتام الدورة وقـد اسـتعرض االحتـاد األورويب اآلن مبزيد     -٣
 .اخلامسة عشرة لفريق اخلرباء احلكوميني، ويود االحتاد تقدمي التعليقات التالية بشأن ذلك التقرير

 تعليقات عامة

ؤولية ال يـود االحتاد األورويب التعليق على أجزاء التقرير الوصفية إدراكاً منه أهنا قد ُعرضت حتت املس                 -٤
ولذلك سيقصر  . الشخصية للمنسق ورئيس اجتماع اخلرباء العسكريني وال ُيقصد هبا أن تعكس وجود اتفاق عام             

االحتـاد األورويب تركـيز تعلـيقاته املفصـلة الـواردة أدنـاه عـلى املـرفقات التقنـية املـلحقة بالوثيقة                      
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CCW/GGE/XV/WG.2/1/Rev.2    لغام غري األلغام املضادة    جمموعـة أحكـام بشـأن اسـتخدام األ        "املعـنونة
 ".جتميع لألحكام اليت ميكن أن حتظى بتوافق اآلراء يف فريق اخلرباء احلكوميني -األلغام املضادة للمركبات /لألفراد

من وحييط االحتاد األورويب علماً مبا صدر عن املنسق أثناء الدورة اخلامسة عشرة لفريق اخلرباء احلكوميني  -٥
ويعرب االحتاد األورويب عن    . اق ال بد أن يشمل كافة األمور وإال فلن يكون هناك اتفاق           تأكـيد على أن االتف    

وانطالقا من هذا املفهوم، يود االحتاد األورويب اآلن إبداء تعليقات على           . امتنانه للمنسق على هذا التوضيح اهلام     
ويواصل االحتاد دعم جمموعة . اء احلكومينيالتقرير املقدم من املنسق أثناء اختتام الدورة اخلامسة عشرة لفريق اخلرب

وال تزال التعليقات املقدمة قبل الدورة      . CCW/GGE/XII/WG.2/1/Rev.2التوصـيات الـيت وردت يف الوثيقة        
وانطالقاً من هذا املفهوم، سيواصل االحتاد األورويب       . اخلامسـة عشـرة لفريق اخلرباء احلكوميني وأثناءها سارية        

 .سبتمرب/ أيلول٦ مناقشة النص املرفق بالتقرير املقدم يف املشاركة عملياً يف

 عنوان الوثيقة

األلغام املضادة  /األلغام غري األلغام املضادة لألفراد    "يالحظ االحتاد األورويب أن املنسق قد استعمل عبارة          -٦
بغي استعماهلا يف العنوان ويف    ين" األلغام غري األلغام املضادة لألفراد    "ويرى االحتاد األورويب أن عبارة      ". للمركبات

وينظم الربوتوكول الثاين املعدل مجيع أنواع األلغام وإن كانت بعض أحكامه ال تتعلق إال باأللغام               . كـل النص  
األلغام غري األلغام   "كما يود االحتاد األورويب التذكري بأن والية املنسق الرمسية هي خبصوص            . املضـادة لألفـراد   

 ".املضادة لألفراد

: ويعـتقد االحتاد األورويب أن عنوان الوثيقة ينبغي أن يظل قصرياً وبسيطاً، مبعىن أن يرد على هذا النحو                  -٧
ولن يؤدي ذلك إىل إصدار حكم مسبق على األحكام       ". جمموعة أحكام بشأن األلغام غري األلغام املضادة لألفراد       "

 .اليت ميكن إدراجها يف الوثيقة وال إىل تقييدها سلفاً

 ١ة املاد

ال ختل جمموعة األحكام هذه : "ميكن التعبري عن الغرض من هذه الفقرة على حنو أفضل مبا يلي       : ٣الفقرة   -٨
بالقانون اإلنساين الدويل القائم أو بالصكوك الدولية األخرى، عند انطباقها، أو قرارات جملس األمن التابع لألمم                

وال يشعر االحتاد األورويب باالرتياح لذكر اتفاقية ". سع نطاقاًاملتحدة، اليت تنص على التزامات أكثر صرامة أو أو      
األسلحة التقليدية نفسها يف سياق من هذا النوع، ألن اهلدف الذي يتوخاه االحتاد األورويب هو وضع بروتوكول                 

أو مستصوب  وال يعتقد االحتاد أن إدراج إشارة خاصة إىل االتفاقية ضروري           . جديد ملزم قانونيا ُيرفق باالتفاقية    
فاالتفاقية جزء من القانون اإلنساين الدويل وتكفي اإلشارة إىل هذا القانون ملعرفة األثر املقصود              . يف هذا السياق  
 .منها خري املعرفة

 ٢املادة 

 .يرى االحتاد األورويب أن حتذف اجلملة األخرية املكتوبة خبط مائل): ب(١الفقرة  -٩
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سـتخدمة عـلى حتسن ملموس مقارنة بالورقة السابقة املعممة يف           تـدل الصـيغة امل     ): ه(١الفقـرة    -١٠
كما أن الصيغة املستخدمة يف اجلزء اخلاص بوضع العالمات على حميط املنطقة املعلَّمة، الوارد يف             . أغسـطس /آب

يد ب. أغسطس/قد حتسنت مقارنة بالورقة املقدمة يف آب) يندرج اآلن يف املرفق التقين ألف  (فقرة الحقة من النص     
واألحكام ) الوارد اآلن يف املادة املتعلقة بالتعاريف     (أن مـن األفضل إدراج كل من تعريف حميط املنطقة املعلَّمة            

يف منت نص جمموعة    ) الواردة اآلن يف املرفق التقين ألف     (اخلاصـة بوضـع العالمـات على حميط املنطقة املعلَّمة           
نظر يف الصيغة املقترحة للتعبري عن إمكانية الكشف واحلياة         غـري أن االحتاد األورويب سيحتاج إىل ال       . األحكـام 

 .ولذلك قد يتمم االحتاد األورويب تعليقاته يف وقت الحق. النشطة قبل أن ينهي حتليله ملسألة حميط املنطقة املعلَّمة

لك حىت وذ" ختمد ذاتيا"بعبارة الذخرية اليت " ختميد ذايت"ينـبغي االستعاضة عن عبارة     ): ح(١الفقـرة    -١١
 .تنسجم مع املصطلحات املستخدمة يف الربوتوكول الثاين املعدل

 ٤ و٣املادتان 

 تعليقات عامة

يعتقد االحتاد األورويب، شأنه يف ذلك شأن الغالبية العظمى من الدول، أن إدراج تعهدات ملزمة قانونياً                 -١٢
 متعلق باأللغام غري األلغام املضادة      بشـأن إمكانية الكشف واحلياة النشطة يشكل أحد األهداف الرئيسية لصك          

 .لألفراد

 ويتطلع إىل تقرير آخر يقدمه املنسق بشأن مشاوراته مع البلدان اليت مل             ١ويدعم االحتاد األورويب اخليار      -١٣
. تتمكن حىت اآلن من االنضمام إىل توافق اآلراء حول صيغة ملزمة قانونيا بشأن إمكانية الكشف واحلياة النشطة                

 والصيغة  ١ االحتاد األورويب يف تشجيع املنسق على السعي إىل حتقيق توافق يف اآلراء على أساس اخليار                 ويسـتمر 
 .املقترحة من االحتاد األورويب

، ليس لدى االحتاد األورويب أية مالحظة سوى احلاجة إىل جعل هذه الصيغة             ١وفيما يتعلق بصيغة اخليار      -١٤
 :، على النحو التايل"عة األحكامجممو"متسقة تقنياً مع ما تبقى من 

 ٣املادة 

 ".مادة"بكلمة " فصل"ُيستعاض عن كلمة : ٤الفقرة  -١٥

 ".٤"بالرقم " ٢٠"وعن الرقم " مادة"بكلمة " فصل"ُيستعاض عن كلمة : ٦الفقرة  -١٦

يف كامل  " أحكام"بكلمة  " توصيات"وعن كلمة   " مادة"بكلمة  " فصل"ُيستعاض عن كلمة    : ٧الفقـرة    -١٧
 .لنصا

 ٤املادة 

 ".٢ و١"بالرقمني " ٢٥ و٢٤"ُيستعاض عن الرقمني : ٤الفقرة  -١٨
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 ٥املادة 

 تعليقات عامة

. قـد ُيسـتفاد إىل بعض العمل اإلضايف لتحقيق اتساق عنوان املادة مع النص وكذلك تسلسل األحكام              -١٩
ألن النص يتضمن حبق جمموعة من      رمبا كان ضعيفاً جداً     ) إخل...تدابري  (واملالحظـة األولـية هـي أن العنوان         

كما أن من املمكن التمييز بشكل أوضح بني احملظورات والقيود وأحكام التعاون وغريها من خالل           . احملظـورات 
 .وضع تسلسل خمتلف للمادة أو بتقسيم املادة إىل عدة مواد

 تعليقات حمددة

 .ينبغي حذف هذه الفقرة ): ه(٢الفقرة  -٢٠

لالتساق وجتنباً ألي سوء فهم حمتمل، يعتقد االحتاد األورويب أن تعريف املصطلحات    ضماناً  : ٦الفقـرة    -٢١
من الربوتوكول الثاين املعدل فحسب وإمنا      ) ٧(٢املسـتخدمة ال ينبغي أن يشري ال إىل التعاريف الواردة يف املادة             

 .من الربوتوكول ذاته) ٧(٣أيضاً إىل التعاريف الواردة يف املادة 

ضـماناً لالتساق وجتنباً ألي سوء فهم حمتمل، يعتقد االحتاد األورويب أن تعريف             ): ج(و) أ(٧الفقـرة    -٢٢
املصـطلحات املسـتخدمة ينبغي أن يشري صراحة يف مجيع احلاالت إىل التعاريف املستعملة يف الربوتوكول الثاين                 

 .املعدل

يستفسر عن سبب إدراج هذه     يود االحتاد األورويب أن     : ١٣ إىل   ١١تعلـيق عـام عـلى الفقرات من          -٢٣
. بيد أهنا ال توفر إال أساساً حمدوداً ألحكام االمتثال        . فقد يبدو أهنا تتعلق باالمتثال جملموعة األحكام      . الفقـرات 

ويقـترح االحتـاد األورويب تناول مسألة االمتثال بشكل أمشل، وهو يشري إىل هذه النقطة األخرية يف هناية هذه                   
 .التعليقات

تتسبب األلغام غري األلغام املضادة لألفراد اليت تزرعها جهات فاعلة من غري       : ١١دد على الفقرة    تعليق حم  -٢٤
وهناك منظمات تضطلع بعمل قيم إللزام اجلهات الفاعلة من غري الدول بالتخلي     . الدول يف وقوع أغلب الضحايا    

وال . والصكوك الدولية، مثل اتفاقية أوتاواعـن استخدام األلغام األرضية املضادة لألفراد والتعهد بتنفيذ القواعد       
ويشعر االحتاد األورويب بالقلق من أن      . ينـبغي استبعاد هذا النهج فيما يتعلق باأللغام غري األلغام املضادة لألفراد           

 يف صيغتها احلالية قد جيعل من املستحيل على أية منظمة أن تلزم اجلهات الفاعلة من غري                 ١١االحـتفاظ بالفقرة    
كما سيحتاج االحتاد األورويب . ل بتنفيذ أحكام الربوتوكول املرتقب بشأن األلغام غري األلغام املضادة لألفراد  الدو

إىل دراسـة اآلثار األخرى الناجتة عن هذه الصيغة من منظور القانون اإلنساين الدويل، وهو يشجع املنسَق على                  
 الصليب األمحر الدولية بشأن آرائها فيما يتعلق بصيغة هذه          التشاور مع املنظمات اإلنسانية الدولية وال سيما جلنة       

 .الفقرة
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 ٧املادة 

ما "رمبا تكون أكثر تقييداً من صيغة       " ما يتفق عليه الطرفان   "يشعر االحتاد األورويب بالقلق من أن صيغة         -٢٥
 ويعتقد االحتاد األورويب    . من الربوتوكول الثاين املعدل    ١٠ من املادة    ٣الواردة يف الفقرة    " يسمح به هذا الطرف   

أن الصـيغة املسـتخدمة يف جمموعـة األحكـام ال ينبغي أن تكون أكثر تقييداً من تلك الصيغة املستخدمة يف                     
ما "ولذلك يقترح االحتاد األورويب العودة إىل صيغة الربوتوكول الثاين املعدل، أال وهي . الربوتوكول الثاين املعدل  
 ".يسمح به هذا الطرف

 ٩املادة 

يكتسـي احلكم الوارد يف هذه الفقرة أمهية بالغة، بيد أن االحتاد األورويب يشك يف أن       ): ب(١الفقـرة    -٢٦
ومن مث، ال ينبغي االحتفاظ إال بالصيغة البديلة يف الفقرة          . يكون احلكم فعاالً بوجود استثناء حميط املنطقة املعلمة       

 .لصيغة املقترحة يف البداية واملكتوبة باخلط العادياملكتوبة خبط مائل بينما ينبغي حذف ا) ب(الفرعية 

شهادة املستعمل "وينبغي وضع نقطة بعد عبارة      . يرجى االطالع على التعليق الوارد أعاله     ): ج(١الفقرة   -٢٧
 .وحذف ما يليها يف هذه الفقرة" النهائي

سيقترحها املنسق بشأن إمكانية الكشف     وقد يتمم االحتاد األورويب تعليقاته الحقاً، بناء على املعايري اليت            -٢٨
 .واحلياة النشطة

تسري أحكام ومتطلبات هذه    : " بالصيغة التالية  ٤ و ٣وينبغي إضافة فقرة جديدة بني الفقرتني احلاليتني         -٢٩
 املادة مىت بدأ نفاذ جمموعة األحكام هذه، بصرف النظر عن الفترة االنتقالية اليت ميكن أن تستفيد منها الدولة حىت   

 ".ُتليب الشروط املوضوعة فيما خيص إمكانية الكشف عن األلغام غري األلغام املضادة لألفراد وحياهتا النشطة

 ١٠املادة 

كسح "عوض عبارة   " إزالة األلغام "يالحظ االحتاد األورويب أن املنسق قد استعمل تعبري         ): ب(٢الفقرة   -٣٠
لربوتوكول الثاين املعدل، وهو يقترح استعمال نفس       الـيت كانـت قد استخدمت يف هذا الشأن يف ا          " األلغـام 

 .املصطلحات الواردة يف الربوتوكول

 ١١املادة 

 .١٠من املادة ) ب(٢انظر التعليق على الفقرة ): ج(١الفقرة  -٣١

 ١٢املادة 

ويعتقد االحتاد األورويب أن الدول األطراف هي على        . ينـبغي االحـتفاظ بالنص الذي اقترح يف البداية         -٣٢
وال يرى االحتاد   . وشك الوصول إىل توافق يف اآلراء بشأن القسم املتعلق بتصميم الصمامات يف املرفق التقين باء              
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األورويب أن حذف هذا القسم، وبذلك إهدار نتائج سنوات من عمل اخلرباء، سيؤدي إىل تغري هام يف موقف أي                   
 .ضادة لألفرادبلد من البلدان املشاركة يف عملية األلغام غري األلغام امل

 املرفق التقين ألف

 ".هذا املرفق ملزم قانونياً لألطراف املتعاقدة السامية: "يقترح االحتاد األورويب إضافة ما يلي -٣٣

 . وقد يعود إليه٢من املادة  ) ه(١وجيدد االحتاد األورويب التأكيد على التعليق الذي أبداه على الفقرة  -٣٤

جيب أن تكون العالمات واضحة     : "`٣`)د(١، أي بعد    ١" الفصل"تالية يف هناية    وينبغي إدراج اجلملة ال    -٣٥
فهذه اجلملة ضرورية هنا ضمن األحكام املتعلقة ". للعيان وسهلة القراءة ومميزة ومقاومة لآلثار البيئية قدر اإلمكان

 .موعة األحكامبتسجيل حقول األلغام، مع أهنا قد تكون منطقية أيضاً يف أجزاء أخرى ذات صلة من جم

 املرفق التقين باء

 بعبـارة " qualified personnel"يقـترح االحتـاد األورويب االستعـاضـة عـن العبـارة اإلجنليزية      -٣٦
"authorized personnel " ه(٢انسجاما مع صيغة املادة.(  

 مالحظات أخرى

ويدرك االحتاد أن هذه املسألة . االمتثاليالحظ االحتاد األورويب أن جمموعة األحكام مل تتناول مسألة آلية  -٣٧
قـد وضعت جانباً يف عملية األلغام غري األلغام املضادة لألفراد، يف انتظار ظهور نتائج املناقشة العامة بشأن آلية                   

وحييط . وقد دخلت هذه املناقشة العامة اآلن مرحلتها األخرية. االمتثال اليت ستضاف إىل اتفاقية األسلحة التقليدية
، CCW/GGE/XV/2/Rev.2(الحتـاد األورويب علما يف هذا السياق مبقترح الرئيس املعني األخري بشأن االمتثال              ا

وبناء على  ). الوارد فيه  اجلزء الثالث / ثالثاً ٧ من املادة    ١١، وال سيما الفقرة     ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٥بـتـاريخ   
بأية أحكام مقبلة بشأن االمتثال قد تقررها       ... م  ال ختل أحكا  "هـذه الفقـرة الـيت تنطبق على االتفاقية ذاهتا،           

ويعتقد االحتاد األورويب أن عملية األلغام غري األلغام املضادة لألفراد إذا ما أدت إىل              ". األطراف املتعاقدة السامية  
رويب، فإن وضع بروتوكول ملزم قانونياً يرفق باتفاقية األسلحة التقليدية، وهو اهلدف الذي يسعى إليه االحتاد األو

هـذا الربوتوكول اجلديد ال ينبغي أن يشتمل على آلية امتثال أضعف من تلك اليت ينص عليها الربوتوكول الثاين              
ويعترب االحتاد  . وتسـري هـذه املالحظة على املضمون والوضع القانوين آللية االمتثال على حد سواء             . املعـدل 

 املعدل ينظم أصالً األلغام غري األلغام املضادة لألفراد من          األورويب هـذه املالحظـة مهمة ألن الربوتوكول الثاين        
 .جوانب عديدة

- - - - -  

 


