
 

  
  .هذا احملضر قابل للتصويب

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن ُتعرض التصويبات يف مذكرة               
 إىل وحـدة    خالل أسبوع من تاريخ هذه الوثيقـة      وينبغي أن ترسـل    . إدخاهلا على نسخة من احملضر    مع  

  .Editing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva :حترير الوثائق
وسُتدمج أية تصويبات ترد على حماضر جلسات االجتماع يف وثيقة تصويب واحدة تصدر بعـد               

  .زهناية الدورة بأمد وجي
  

(A)   GE.09-64594    100510    120510 

راف املتعاقدةـلألطادي عشر احل السنوياملؤمتر  
 حظرالربوتوكول الثاين املعدَّل التفاقية   السامية يف   

نـة ميك ـأو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معين     
  اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر

 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١١جنيف، 

  للجلسة األوىلحمضر موجز 
  ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١١املعقودة يف قصر األمم، جنيف، يوم األربعاء، 

  ساريفاالسيد    : املؤقتالرئيس
  ب شؤون نزعـر فرع مكتـر نزع السالح ومديـام ملؤمتـنائب األمني الع(    
  )السالح جبنيف    

  )التفيا(.......................................................مازيكسالسيد     :الرئيس

  احملتويات
  افتتاح املؤمتر

  تثبيت ترشيح رئيس املؤمتر وأعضاء املكتب اآلخرين
  إقرار جدول األعمال

  تأكيد العمل بالنظام الداخلي
  تعيني األمني العام للمؤمتر

  ات املتعلقة بالوفاء بتكاليف املؤمتراعتماد الترتيب
  تنظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال أي من اهليئات الفرعية للمؤمتر
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  رسالة األمني العام ملنظمة األمم املتحدة
  التبادل العام لآلراء

  استعراض سري العمل بالربوتوكول وحالته
 من  ٤عاقدة السامية وفقاً للفقرة     النظر يف املسائل الناشئة عن التقارير املقدمة من األطراف املت         

   من الربوتوكول الثاين املعدل١٣املادة 
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  ٣٠/١٠افتتحت اجللسة الساعة 

  افتتاح املؤمتر    
 أعلن، باسم األمني العام لألمم املتحدة، وديع اتفاقية حظر أو تقييد            الرئيس املؤقت   -١

وائية األثر والربوتوكوالت   استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عش         
امللحقة هبا، عن افتتاح املؤمتر السنوي التاسع لألطراف املتعاقدة السامية يف الربوتوكول الثاين             

ة والنبائط األخرى، بصيغته املعّدلة     ـاملتعلق حبظر أو تقييد استعمال األلغام واألشراك اخلداعي       
  .، امللحق باالتفاقية١٩٩٦مايو / أيار٣يف 

  ترشيح رئيس املؤمتر وأعضاء املكتب اآلخرينتثبيت     
 ذكّر بأن األطراف املتعاقدة السامية قررت، يف مؤمترهـا الـسنوي            الرئيس املؤقت   -٢

 يف هناية كل دورة سـنوية، تعـيني         ،الرابع ضماناً الستمرارية األعمال التحضريية، بأن يتم      
ة العاشرة، تعيني ممثل التفيا رئيسا وعليه، فقد جرى، يف الدورة السنوي. الرئيس ونوابه املقبلني 

وقال إنه سيعترب، إن مل يكن      ). ٢١ الفقرة   ،CCW/AP.II/CONF.10/2(للدورة احلادية عشرة    
  .هناك أي اعتراض، أن املؤمتر يرغب يف تثبيت سفري التفيا جانيس مازيكس رئيسا

  .وقد تقرر ذلك  -٣
  .سّدة الرئاسة) التفيا(تبّوأ السيد مازيكس   -٤
 استشهد بالقرار املتخذ يف الدورة السنوية العاشرة خبصوص وظائف نـواب            رئيسال  -٥

فقال إنه يبدو من املتفق عليه انتخاب الـسيد        ،)٢١ الفقرة   ،CCW/AP.II/CONF.10/2(الرئيس  
يل يانغ من الصني وخريمان مونارائني هرنانديس من مجهورية فرتويال البوليفاريـة وهلمـوت              

  .واعترب أن املؤمتر يرغب يف تثبيت تلك الترشيحات. باً للرئيسهوفمان من أملانيا نوا
  .وقد تقرر ذلك  -٦

  )CCW/AP.II/CONF.11/1 (إقرار جدول األعمال    
 ذكّر بأن املؤمتر السنوي العاشر أوصى جبدول أعمال مؤقت للمؤمتر صـدر             الرئيس  -٧

 يرغب يف إقرار جـدول      وقال إنه يفهم أن املؤمتر    . CCW/AP.II/CONF.11/1باعتباره الوثيقة   
  .األعمال املؤقت

  .وقد تقرر ذلك  -٨

  تأكيد العمل بالنظام الداخلي    
 الحظ أن النظام األساسي للمؤمتر السنوي لألطراف املتعاقدة الـسامية يف            الرئيس  -٩

الربوتوكول الثاين قد اعتمده املؤمتر السنوي األول مث عدله املؤمتر السنوي الرابع وأن نـسخة     
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 إنه يفتـرض بـأن      قائالًملة متاحة على موقع نظام الوثائق الرمسية لألمم املتحدة،          منه مستك 
  .املؤمتر يرغب يف تأكيد العمل بالنظام األساسي، يف صيغته املعدلة

  .وقد تقرر ذلك  -١٠

  تعيني األمني العام للمؤمتر    
ـ        ١٠ قال، مشريا إىل املادة      الرئيس  -١١ والروف،  من النظام األساسي، إن السيد بيتر ك

ه األمني العام لألمم املتحـدة      ّينمن فرع مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح جبنيف، ع         
وأضاف أنه يفهم أن املؤمتر يرغب يف تعـيني         . ليكون أميناً عاماً للمؤمتر، حسب السّنة املّتبعة      

  .السيد كوالروف لتويلّ ذلك املنصب
  .وقد تقرر ذلك  -١٢

  قة بالوفاء بتكاليف املؤمتراعتماد الترتيبات املتعل    
 أشار إىل أن التكاليف املقّدرة للمؤمتر ُبحثت يف املؤمتر الـسنوي العاشـر              الرئيس  -١٣

)CCW/AP.II/CONF.1012،  نت تبلغ بالفعل نصف ما كا     وقال إن ميزانية املؤمتر   ).  املرفق الرابع
 والقاضي بـإدراج كـل      عليه يف السنوات السابقة، وذلك نتيجةً للقرار املتخذ قبلئٍذ بسنتني         

وإن . التقارير السنوية على املوقع الشبكي لالتفاقية عوضا عن إصدارها كوثائق رمسية للمؤمتر           
وأضاف أنه يفترض، مع هذا اإليضاح، أن املؤمتر يرغب . القرار أسفر أيضا عن زيادة الشيوع

  .يف اعتماد التكاليف املقّدرة كما قُدمت
  .وقد تقرر ذلك  -١٤

  ألعمال، مبا يف ذلك أعمال أي من اهليئات الفرعية للمؤمترتنظيم ا    
.  قال إن قصر مدة املؤمتر يدفعه إىل عدم اقتراح إنشاء أية هيئات فرعية لـه               الرئيس  -١٥

ومضى يقول إن املؤمتر السنوي العاشر قرر إنشاء فريق عامل مفتوح العضوية يقوم، حتـت               
كول وحالته، واملسائل الناشئة عن التقـارير       إشراف الرئيس، باستعراض سري العمل بالربوتو     

الوطنية السنوية وتطوير تكنولوجيات حلماية املدنيني من اآلثار العشوائية لأللغام، وكذا مسألة 
واستطرد يقول إن آلية اخلربة     . وُعني معاونان للرئيس ملساعدته هو    . األجهزة املتفجرة املرجتلة  

وقـال إن   . عانة هبا يف إطار الربوتوكول الثاين املعدل      التنفيذية تكون هبذا قد استؤنفت االست     
وطُلب مـن معـاوين     . وض بالتعاون فيما بني الدول    ـفريق اخلرباء أثبت قيمته كأداة للنه     

الرئيس إبالغ املؤمتر عما ينجزه فريق اخلرباء من أعمال، وإن تقاريرمها مدرجة على املوقـع               
  . الشبكي لالتفاقية

ملؤمتر بدايةً إىل املعاونني ومها يقدمان تقريريهما وجيري بعدئـذ          اقترح بأن يستمع ا   و  -١٦
وقال إن الوفود اليت ترغب يف احلديث عن تقريري املعاونني سيكون           . التبادل التقليدي لآلراء  
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 ١٠و ٩وأضاف أن املؤمتر سيناقش بعدها البنود . يف مقدورها أن تفعل ذلك بعد تبادل اآلراء
ملؤمتر بكامل هيئته، قبل التشاور غري الرمسي عنـد االقتـضاء،          من جدول األعمال يف ا     ١١و

وقال إنه يعترب أن املؤمتر يوافق على       . وتلي ذلك جلسة عامة ملناقشة مشروع الوثيقة اخلتامية       
  .تنظيم األعمال على هذه الشاكلة

  .وقد تقرر ذلك  -١٧

  رسالة األمني العام لألمم املتحدة    
تال، بدعوة من   ) امي لألمم املتحدة لشؤون نزع السالح     املمثل الس  (السيد دواريت   -١٨

  .الرئيس، رسالة موجهة من األمني العام لألمم املتحدة
أثىن األمني العام، يف رسالته، على قرار املؤمتر القاضي بتعزيز تنفيذ الربوتوكول الثاين               -١٩

مة وقد بذل جهودا كبرية     وقال إن فريق اخلرباء آلية غري رمسية قيّ       . بإعادة إنشاء فريق اخلرباء   
وأضاف أن عاملية الربوتوكول تظل ذات أمهية       . لتحسني تفّهم آثار األجهزة املتفجرة املرجتلة     

 اليت ارتضت بأن تتقيد هبذا الصك، قال إن احلاجة تـدعو إىل             ٩٣ لوإذ هّنأ الدول ا   . حيوية
النامية والدول املتـأثرة    سيما من بني البلدان      مزيد من اجلهود لإلكثار من عدد املوقّعني، ال       

ودعا كافة الدول، اليت مل تصّدق على الربوتوكول وسائر         . باأللغام أو اليت تعيش حالة نزاع     
املعاهدات يف ميدان اإلجراءات املتعلقة باأللغام، أي االتفاقية املتعلقة بأسلحة تقليدية معينـة             

األشخاص ذوي اإلعاقة واالتفاقيـة     واتفاقية أوتاوا املتعلقة باأللغام األرضية واتفاقية حقوق        
. بشأن الذخائر العنقودية اجلديدة، اليت من املفروض أن تدخل حيز النفاذ يف املستقبل القريب             

وختاماً، أكد على اخلطر اجلسيم الذي تشكله األلغام غري األلغام املضادة لألفراد، اليت حتول              
تعرقل عودة احلياة املدنية إىل نصاهبا بعـد  يف العديد من املناطق دون تسليم املعونة اإلنسانية و 

وقال إن من املهم، وإن كانت األطراف املتعاقـدة     . األعمال القتالية وتعيق التنمية االقتصادية    
السامية يف االتفاقية املتعلقة بأسلحة تقليدية معينة ما زال عليها أن تتفق على األلغـام غـري                 

  .باه املؤمتر إىل هذا املوضوعاأللغام املضادة لألفراد، أن ُيسترعى انت

  التبادل العام لآلراء    
، معاون الرئيس املعين بسري عمل الربوتوكول وحالته واملعين         )املغرب (السيد لعسل   -٢٠

 مـن   ١٣ من املـادة     ٤باألمور الناشئة عن تقارير األطراف املتعاقدة عمالً بالفقرة الفرعية          
نولوجيات حلماية املدنيني من اآلثـار العـشوائية        الربوتوكول الثاين؛ وكذا املعين بتطوير تك     

 ١٠، فقال إنه، وإن تـضاعف يف ظـرف          )CCW/AP.II/CONF.11/3(قدم تقريره   : لأللغام
 طرفا، مل تنضم عّدة دول      ٩٣سنوات عدد األطراف يف الربوتوكول الثاين املعدل فوصل إىل          

ـ   ـاب سياسية أو قانوني   ـإىل االتفاقية وبروتوكوالهتا ليس ألسب     ـ  راًـة، وإمنا نظ ا ـ لبنيته
لذا، يلزم بذل جهود موصولة لتشجيع العاملية؛ وتظل خطة العمـل آليـة مالئمـة               . املعقدة

  .لتحقيق ذلك اهلدف
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ومل .  إن مسألة الربوتوكول الثاين األصلي قد تطرق إليها فريق اخلرباء          قائالًوأردف    -٢١
ة املتعلقة باستعمال األلغام املضادة     يثبت الربوتوكول جناعته يف منع نشوب األزمات اإلنساني       

وأضاف يقـول إن    . لألفراد، وينبغي لألطراف أن تنظر يف اجلدوى القانونية من إهناء الصك          
باإلمكان، إن هي رغبت يف ذلك، عقد اجتماع لألطراف املتعاقدة يف الربوتوكـول الثـاين               

ـ       . وفسخه مجاعياً  ى الفـسخ، تـستطيع   ويف حني أن الربوتوكول، يف حد ذاته، مل ينّص عل
وميكن أيضا فسخ   .  من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لفسخه      ٥٤األطراف االستناد إىل املادة     

  . من االتفاقية املتعلقة بأسلحة تقليدية معينة٩الربوتوكول بتطبيق املادة 
ل الثاين  وفيما خيص املعلومات املزّود هبا بشأن التدابري الوطنية املتخذة لتنفيذ الربوتوكو            -٢٢

 يف املؤمتر االستعراضي الثالث لألطـراف الـسامية         ، دولة أعلنت انفرادياً   ٢٦املعدل، ذكّر بأن    
املتعاقدة يف االتفاقية، عن نيتها يف متديد نطاق الربوتوكول الثاين املعدل ليشمل األلغـام غـري                

  .ملتخذة لذلك الغرضوطلب من تلك الدول إخبار املؤمتر عن التدابري ا. األلغام املضادة لألفراد
 إنه وجه رسالة إىل الدول اليت ما زالت مل تقـدم تقاريرهـا الوطنيـة      قائالًومضى    -٢٣

السنوية وأوصى بأن تستعني بأطراف أخرى أو بدائرة األمم املتحدة لإلجـراءات املتعلقـة              
ـ    . باأللغام أو مبنظمات غري حكومية خمتصة، إن هي صعب عليها ذلك           اذ ودعا املؤمتر إىل اخت

  .القرارات املوصى هبا يف ختام تقريره
، معاون الرئيس املعين باألجهزة املتفجرة املرجتلة قـدم         )سويسرا (السيد وولينمان   -٢٤

أبريل /، فقال إن املناقشة اليت أجراها فريق اخلرباء يف نيسان )CCW/AP.II/CONF.11/2(تقريره  
نه قد لوحظ، واحلالة هذه، أنه إ قائالًوأضاف . أرست قاعدة ممتازة لفقرات التقرير املوضوعية

ما من صك آخر لتحديد األسلحة أو للقانون اإلنـساين يغطـي             سيكون من املالئم، مبا أنه    
األجهزة املتفجرة املرجتلة تغطية صرحية، تناول تلك املسألة يف إطار الربوتوكول الثاين املعدل،             

عريفات األلغام واألشـراك اخلداعيـة   الذي يطال تقريبا مجيع أنواع تلك األجهزة يف نطاق ت   
  .والنبائط األخرى املتفجرة والذي ينطبق على كل األطراف املتنازعة، مبا فيها اإلرهابيون

واسترسل يقول إن العديد من الوفود ذكرت أن تبادل اآلراء يف فريق اخلرباء أعطى                -٢٥
ت اليت يطرحها احلرص    وأشار البعض إىل التحديا   . إيضاحات قّيمة وأعان على زيادة الوعي     

وقال إن طبيعة كثري من املبـادرات       . على أن يكون للجهود املضطلع هبا أثر عملي يف امليدان         
وهكذا، ومبا أن االشتغال على   .املكافحة لإلرهاب املصّنفة سّريةً ستحد من األعمال مستقبالً       

الـضروري حتاشـي   املسألة جارٍ جمراه يف غري هذا املكان من األمم املتحدة، فسيكون مـن       
 من األعمال املقبلة التفاوض على بروتوكول       ىوقال إنه ينبغي أال ُيتوخّ    . التداخل واالزدواج 

جديد أو إعادة فتح باب النظر يف الربوتوكول املعدل، وإمنا باألحرى حتسني الصك احلـايل               
  .بغية معاجلة املشاكل اإلنسانية

لة تصنع إما من املتفجرات العـسكرية أو    واسترسل يقول إن األجهزة املتفجرة املرجت       -٢٦
وقال إن اخلرباء اتفقوا على أن إطار تلك األجهزة ميكن أن يكون له             . من املواد املتوفرة جتاريا   
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دور إجيايب يف احلد من احلصول على املتفجرات، مبا فيها املواد السالئفية، خاصة يف حاالت               
كول اخلامس وتفعيله الكامل سيكونان ذوا      وأضاف أن تعميم العمل بالربوتو    . ما بعد الرتاع  

وقال إن إدارة املخزونات وتدمري الذخائر واملتفجرات وكفالة نقلها، خارج نطـاق            . أولوية
ولقد أشار اخلرباء، على اخلـصوص، إىل       . االتفاقية وبروتوكوالهتا، تعّد جوانب هامة أيضا     

غري املشروع باألسـلحة الـصغرية      مقتضيات برنامج عمل األمم املتحدة املتعلق مبنع االجتار         
  .واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه

وفيما يتصل باملواد املتاحة جتاريا واملستعملة يف حتضري األجهزة املتفجرة املرجتلة، قال              -٢٧
إن الوفود ناقشت التحديات اليت يطرحها رصد وتعقب وتقييد احلصول على السلع املتيسرة             

  نطاق واسع، مثل وقود الديزل واألمسدة واهلواتف النقالة ولوحات التحكم عـن بعـد            على
. طيسية اليت كثرياً ما استعملت لـتفجري تلـك األجهـزة          اوزنادات األشعة احلمراء أو املغن    

  .وتكلمت أيضا تلك الوفود عن جمهودات مراقبة التصدير يف هذا املضمار
دل اآلراء نافعا واقترحت، أثناء سري األعمال،       واسترسل يقول إن الوفود وجدت تبا       -٢٨

وبعـد  .  من تقريـره   ١٥إدخال بعض التغيريات الطفيفة على التوصيات الواردة يف الفقرة          
  . توضيح تلك التغيريات، دعا املؤمتر إىل اعتماد التوصيات

والبلـدان املرشـحة     قال، متحدثا باسم االحتاد األورويب    ) السويد (السيد وينغرن   -٢٩
نضمام تركيا وكرواتيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وبلدان عملية االستقرار          لال

واالنتساب واملرشحة احملتملة ألبانيا، والبوسنة واهلرسـك، واجلبـل األسـود، وصـربيا،             
وليختنشتاين باإلضافة إىل أذربيجان وأرمينيا ومجهورية مولـدوفا وجورجيـا، إن االحتـاد             

وأضاف أن االمتثال   . أمهية كبرية لتنفيذ الربوتوكول الثاين املعدل تنفيذا كامال       األورويب يويل   
له يف ما حيّرمه يساهم يف التقليل من اآلثار املدمرة اليت ختلفها األلغام واألشـراك اخلداعيـة                 

ومـضى  . والنبائط األخرى على السكان املدنيني وأيضا يف حتسني أمن العسكريني يف امليدان           
لتزاماته فيما يتعلق بتسجيل البيانات عن حقول األلغام وإزالة األلغام ومحاية املدنيني            يقول إن ا  

ال بد منها لتيسري املساعدة اإلنسانية وإعادة اإلعمار بعد الرتاعات وضمان أمـن عمليـات               
وعالوة على ذلك، ميكّن الربوتوكول الثاين املعدل األطراف مـن االنتفـاع            . حفظ السالم 
  .تقنية واملاديةباملساعدة ال

واستطرد يقول إن االحتاد األورويب يرحب بانضمام جورجيا مؤخرا على الربوتوكول،            -٣٠
 طرفا، ويدعو الدول اليت مل تنضم بعد إىل هذا الصك           ٩٣مما أوصل عدد األطراف اإلمجايل إىل       

قيـة  شجع االنضمام على نطـاق أوسـع إىل االتفا     يوقال إن االحتاد األورويب     . أن تفعل ذلك  
 وكان ذلك عن طريق اإلجراء املشترك الذي اعتمده جملس االحتاد األورويب يف             ،وبروتوكوالهتا

 قصد تعميم العمل باالتفاقية املتعلقة بأسلحة تقليدية معينـة وبواسـطة احللقـات     ٢٠٠٧عام  
الدراسية اإلقليمية الست، اليت نظمت بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح،             

  .بإسهام منه يف برنامج الرعاية املعين باالتفاقية املتعلقة بأسلحة تقليدية معينةو
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وقال إن تقدمي التقـارير     . وامتدح عمل فريق اخلرباء املنشأ يف املؤمتر السنوي العاشر          -٣١
التعاون يف تنفيذ الربوتوكول الثاين املعدل وعليه، فـإن توصـية           والسنوية يزيد من الشفافية     

حليل مدى الوفاء بالتزامات اإلبالغ وحمتوى التقارير الوطنية أمٌر مستحب، وكـذا            الفريق بت 
االقتراح الداعي إىل تزامن التقارير املقدمة مبوجب الربوتوكـول وصـكوك أخـرى مثـل               

وأضاف أنه ينبغي للفريق أن يواصل حبث اجلدوى القانونية من فـسخ            . الربوتوكول اخلامس 
نبغي للدول اليت ليست أطرافا بعد يف الربوتوكول الثاين املعدل          الربوتوكول الثاين األصلي وي   

وقال إنه ينبغي أن يستمر الفريق يف النظر يف         . أن تنظر يف إمكانية تقدمي التقارير عن طواعية       
مسألة األجهزة املتفجرة املرجتلة موضع نظر من الفريق يف سياق الربوتوكول الثاين املعدل و،              

  .ان مع املسائل ذات الصلة يف إطار الربوتوكول اخلامسحسب االقتضاء، باالقتر
قال إن حكومته أوفت بالتزاماهتا مبوجب الربوتوكـول الثـاين          ) اهلند (السيد راو   -٣٢

، أية ألغام غري قابلة للكشف، كمـا أن مجيـع           ١٩٩٧وإن اهلند مل تنتج، منذ عام       . املعدل
وأضاف أن اهلند تراعـي     . عدنية لتنكشف األلغام املضادة لألفراد املخزونة ُجّهزت حبلقات م      

وتقدر حكومته النهج املتبع يف الربوتوكول الثاين املعدل        . أيضا وقفا اختياريا لتصدير األلغام    
وهي مهتمة بتقـدمي    .  تلك اليت هلا حدود طويلة     ال سيما إلباحة املتطلبات الدفاعية للدول، و    
  .التقارير بانتظام يف إطار الربوتوكول

 يقول إن اهلند اختذت عددا من التدابري جتاوبا مع املخاوف اإلنسانية مـن              واسترسل  -٣٣
كما أن املعلومات املتصلة بااللتزامات ُعّممت مبقتضى       . االستعمال العشوائي لأللغام األرضية   

الربوتوكول الثاين املعدل على القوات املسلحة اهلندية، وذلك بوسائل منـها إدراجهـا يف               
ونشرت املعلومات بشأن   . ومن خالل تنظيم حلقات دراسية وتوزيع أدلة      املقررات التدريبية   

األلغام على السكان املدنيني يف املناطق املتأثرة وعلى وسائط اإلعالم، زيادةً يف وعي اجلمهور              
وقال إنه حيثما استعملت األلغام ألغراض العمليـات العـسكرية          . وتفادياً إلصابة املدنيني  

وإن النظم العاملية لتحديد املواقع ولإلعالم  . يط حمدد املعامل ومسّيج   الدفاعية، وضعت داخل حم   
  .اجلغرايف قد استعملت لتسجيل موقع األلغام وأزيلت كل األلغام بعد االنتهاء من العمليات

ومضى يقول إن القوات املسلحة اهلندية ال تستعمل األلغام حلفظ القانون والنظام أو               -٣٤
 يف عمليات مكافحة العصيان أو اإلرهاب، مبا يف ذلـك ضـد    صون األمن الداخلي أو حىت    

وإن سـالح   . املنظمات اليت تستعمل األجهزة املتفجرة املرجتلة واأللغام استعماال عـشوائيا         
املهندسني يواصل مساعدة السلطات املدنية يف إبطال مفعول تلك األجهزة وإزالتها، ومنـها             

  .اجملموعات اإلرهابيةاأللغام األجنبية املنشأ اليت تستعملها 
واستطرد يقول إن اجلهود ما فتئت تبذل إلعادة تأهيل ضحايا األلغـام بـالتعويض                -٣٥

وفضال عن ذلك، صـدقت     . املايل والتشغيل وغري ذلك من املساعدة، ومنها العناية الترقيعية        
د وتفي. ، على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      ٢٠٠٧أكتوبر  /اهلند، يف تشرين األول   
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التقارير عن تزايد عدد ضحايا األلغام يف اهلند، لكن املعلومات غري دقيقة، ألنه ال مييز بـني                 
  .اإلصابات من جراء األلغام األرضية واليت يتسبب فيها استخدام األجهزة املتفجرة املرجتلة

لة  إن حكومته تساند التعاون والتبادل التقنيني يف تكنولوجيا إزا         قائالًوواصل كالمه     -٣٦
. األلغام ومعداهتا والتدريب عليها وحتث سائر األطراف املتعاقدة السامية أن حتدو حـدوها            

وإهنا تبقى ملتزمة باجملهودات الدولية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل وهـي مـستعدة لتـوفري               
وقال إن اهلند من املسامهني الرئيسيني يف عمليـات األمـم           . املساعدة واخلربة يف هذا اجملال    

فقد شارك عسكريوها يف حلقات عمل وحلقات دراسـية         . املتحدة حلفظ السالم عرب العامل    
. وطنية وإقليمية ودولية واضطلعوا بعمليات إلزالة األلغام يف كمبوديا وأنغوال وأفغانـستان           

ويوفرون بانتظام التدريب على إزالة األلغام للقوات املسلحة الكمبودية، اليت قامت بـدورها           
  .زالة األلغام يف السودان حتت إمرة بعثة األمم املتحدة يف السودانبعمليات إل

 الكـبري   د للعد وقال إن اهلند تعري أمهية خاصة ملسألة األجهزة املتفجرة املرجتلة، نظراً            -٣٧
وإن . من اإلصابات اليت تتسبب فيها تلك األجهزة وألثرها االجتماعي االقتصادي العميـق           

وتوكول اخلامس، ذلك أن سلسالت اإلمداد كثريا ما تكون عابرة          املسألة تتجاوز نطاق الرب   
وأضاف أنه ينبغي اختاذ التدابري الستبانة العناصر األساسية يف سلـسالت           . للحدود بطبيعتها 

وميكن أن تكون اخلطوات    . اإلمداد، اليت ميكن أن حتظرها األطراف أو تقّننها على حنو أفعل          
ية للوسم والتعقب، وزيادة األمان على املخزونات ونقلها املتخذة مشتملةً على مكونات رئيس  

التصدير، ومالحقـة   يف  ومنع الصنع غري املرخص به والتهريب وفرض رقابات أكثر صرامةً           
وبينما ينبغي تشجيع التعاون بني األطراف وتبادهلا للخربة واملعدات،         . ومعاقبة منتهكي احلظر  

وباإلضافة  .صيغ جديدة من األجهزة املتفجرة املرجتلةال بد من احلفاظ على السرية منعاً خللق    
االتفاقية املتعلقـة بأسـلحة      إىل ذلك، ينبغي جلميع اجلهود املبذولة ملعاجلة املشكلة يف سياق         
  .تقليدية معينة أن تتمشى مع سائر مبادرات مكافحة اإلرهاب

ة لأللغام والصانعة   الدول الرئيسة املستعمل   قالت إن انضمام  ) أستراليا (السيدة غريي   -٣٨
هلا كان حامسا للتقدم احملرز يف التعامل مع الشواغل اإلنسانية النامجة عن اسـتعمال األلغـام           

وإهنا ترحب جبورجيا كطرف متعاقد سام جديد       . األرضية املضادة لألفراد واألشراك اخلداعية    
ث عن مسامهاهتا   يف الربوتوكول الثاين املعدل وتتطلع إىل مساع األطراف األخرى وهي تتحد          

وأضافت تقول إن حكومتها تظـل وافيـةً بالتزاماهتـا    . من حيث جمهوداهتا يف تنفيذ الصك 
وكما جاء يف   . مبقتضى الربوتوكول وباعتبارها طرفا يف اتفاقية أوتاوا املتعلقة باأللغام األرضية         
 ٧٥ أفـردت    تقرير أستراليا الوطين السنوي مبوجب الربوتوكول الثاين املعدل، فإن حكومتها         

مليون دوالرا على مدى اخلمسة أعوام املاضية إلزالة األلغام وملساعدة الضحايا والتقليل من             
  .احمليط اهلادئ - خطر األلغام، بالدرجة األوىل يف منطقة آسيا

وإهنا . وأردفت تقول إن حكومتها دعمت اجلهود املبذولة حديثاً لتفعيل الربوتوكول           -٣٩
لفرصة املتاحة لكي جتري يف فريق اخلرباء مناقشة اخلطر الـذي           رحبت، على حنو خاص، با    
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تطرحه األجهزة املتفجرة املرجتلة على القوات املسلحة والسكان املدنيني يف البلدان اليت تنشر             
وقد تأثرت أستراليا بتلك األجهزة مـن خـالل الـتفجريات           . فيها تلك األجهزة عشوائيا   

لـذا،  . ت يف العراق وأفغانستان، مما أودى حبياة الكثريين       اإلرهابية يف بايل وجاكرتا والعمليا    
  . فإهنا تستثمر يف استحداث تدابري فعالة مضادة لتلك األسلحة ولنشرها

واسترسلت قائلة إن من اهلّين جتميع األجهزة املتفجرة املرجتلة، من مكونات عديدة              -٤٠
وُتنشر من طرف شبكة كبرية ومعقدة      إهنا ُتستنبط وُتمول وُتنشأ وُتركّب وُتنقل       . سهلة املنال 

وإن القوات العسكرية وقوات الشرطة تسعى      . من األشخاص، أشبه ما تكون مبنظمة إجرامية      
وينبغي للمؤمتر، من   . جاهدة متصّديةً للمشكلة ولضمان محاية العاملني العسكريني واملدنيني       

 على املتفجرات أو موادهـا  جهته، أن يركز اجملاالت اليت يّتسع فيها اجملال للحد من احلصول     
السالئفية، وعلى اخلصوص حصول غري الدول على الذخرية العسكرية واملتفجـرات مـن             

وناهتـا وتـشدد    وإن هذا األمر يستلزم من األطراف أن تزيد من أمان خمز          . خملفات احلروب 
 ومضت تقول إنه يتعني   .  اجلميع على القبول بالربوتوكول اخلامس     شجعمراقبة الصادرات وت  

بيـد أن الربوتوكـول   . أن يكون أيضا احلصول على السالئف املتفجرة املتوفرة جتاريا مقيَّداً       
لذا، سيكون من املفيد للدول، يف معاجلة مسالة . الثاين املعدل ال يسعه إال قليالً أن يفعل ذلك

 ذ بعني االعتبار أحكام صكوك أخرى، مثل اتفاقية       ـرة املرجتلة، أن تأخ   ـزة املتفج ـاألجه
 لتمييز املتفجرات البالستيكية بغرض كشفها، وتستند إىل مبادرات متخـذة يف            ١٩٩١عام  

  .ميادين أخرى ذات صلة، منها حماربة اجلرمية املنظمة وتتّبع تدفقات األموال غري املشروعة
وختاماً، قالت إن وفدها يساند توصية معاون الرئيس الداعية إىل مواصـلة فريـق                -٤١

  .املسألة يف سياق الربوتوكول الثاين املعدلاخلرباء استطالع 
قال إن تنفيذ الربوتوكول الثاين املعدل ما بـرح يـشكل           ) الصني(السيد وانغ كون      -٤٢

فقد خصصت، خالل السنة الفائتة، موارد بشرية ومادية ضخمة         . أولوية من أولويات حكومته   
سـنوية وُنظمـت دورات     وُوضعت خطة تنفيذية وطنية     . واختذت تدابري فعالة لذلك الغرض    

  .تدريبية ملدرِّبني العسكريني، وكذا حلقات عمل بشأن التزامات الصني مبوجب الربوتوكول
واستطرد يقول إن حكومته أحرزت تقدما مرموقا يف التغلب على مشاكل األلغـام               -٤٣

لـة  ومتت بنجاح عمليات واسعة النطاق على امتداد السنة إلزا        . األرضية يف املناطق احلدودية   
وانغ احملكوم ذاتيا ومقاطعة يوّنان، وكالمها له حدود مشتركة مع          زاأللغام يف إقليم غوانشي     

وباإلضافة إىل ذلك، أزالت القوات املسلحة الصينية ودمرت ذخائر غري مفجـرة            . فييت نام 
وظلت تدمر األلغام املضادة لألفراد العتيقة اليت ال تستجيب للمتطلبات التقنيـة احملـددة يف               

  .وقد أحرز أيضا تقدم فيما يتعلق بالبحث يف أسلحة بديلة. لربوتوكول الثاين املعدلا
 إن الصني قدمت مساعدة إنسانية دولية يف شكل التعاون على إزالة            قائالًواسترسل    -٤٤

، وهبت حكومته مصَر معدات إلزالة األلغام وأرسلت خرباء لتوفري          ٢٠٠٩ويف عام   . األلغام
ونظمت دورة تدريبية يف ناجنينغ لألفراد املزيلني لأللغام        . سكريني املصريني التدريب التقين للع  
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وقـال إن   . يف أفغانستان والعراق وتقرر منح معدات إزالة األلغام هلذين البلدين بعد الدورة           
حكومته تقلقها قلقا شديدا مشكلة األلغام األرضية املؤثرة على سري النكا تعهدت بتزويد              

وزيادةً على ذلك، أكملت القوات املسلحة      . دة اإلنسانية على إزالة األلغام    ذلك البلد باملساع  
  .للصيغة الثانية من املعايري الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام الصينية الترمجة الصينية

ويف ضوء املشاكل اإلنسانية املنبثقة عن استعمال الفاعلني غـري الـدول لألجهـزة       -٤٥
  . بتقرير معاون الرئيس املعين باألجهزة املتفجرة املرجتلةاملتفجرة املرجتلة، رحب 

ذكّر بأن توافقا واسعا ظهر، يف اجتماع فريق اخلرباء املعقود          ) تركيا (السيد أوُزجمو   -٤٦
، على أن مسألة األجهزة املتفجرة املرجتلة ميكن أن تعاجل يف سـياق             ٢٠٠٩أبريل  /يف نيسان 

راعى بوجه خاص تنوع املتفجـرات الـيت تـستعملها          الربوتوكول الثاين املعدل، على أن ي     
وقال إن فريق اخلرباء يوفر حمفال مثاليا إلجراء        . اجملموعات اإلجرامية وفاعلون من غري الدول     

مناقشة معمقة حول السبل القمينة بكبح حصول مثل تلك األطراف على املتفجرات واملواد             
هذا ما جيعله يساند مواصلة مداوالت الفريق  وأضاف أن   . السالئفية لألجهزة املتفجرة املرجتلة   

ويشجعه على استكشاف اخلطوات العملية املمكنة من أجل التصدي للتحديات اليت تطرحها            
  .تلك األجهزة، مبا يف ذلك تبّين املمارسات الفضلى

الربوتوكول الثاين املعدل، وهو صـك قـانوين        ب إن تعميم العمل     قائالًوأردف    - ٤٧
. زمات العسكرية، تظل ذات أولوية عالية   لاالهتمامات اإلنسانية واملست  رئيسي يوازن بني    

وإن تقدمي التقارير الوطنية السنوية مبوجب الربوتوكول يزيد من الـشفافية والتعـاون             
  .والتفاهم فيما بني الدول

قال إن التفيا انضمت إىل مجيـع بروتوكـوالت         ) التفيا (السيد رومانوفسكيس   -٤٨
وإن حكومته أعلنـت،    . ة وملتزمة متام االلتزام بتنفيذها وتعميم العمل هبا       وتعديالت االتفاقي 

، أهنا سـترجئ االمتثـال   ٢٠٠٢ول الثاين املعدل، يف عام  ـق على الربوتوك  ـوقت التصدي 
 ٢٠٠٧وقد انقضت، يف عـام      . من املرفق التقين، فيما يتعلق بقابلية الكشف      ) ب(٢للفقرة  

اليت آثرت إرجاء االمتثال ومنذئذ، فـإن التفيـا تفـي           مهلة التسع سنوات املعطاة للدول      
  .بالتزاماهتا مبوجب الربوتوكول

وأضاف يقول إنه ينبغي التشديد خصوصا على التعـاون واملـساعدة يف سـياق                -٤٩
وإن . ال تكفيها املـوارد لتنفيـذ الـصك   اليت  توفري املساعدة للدول ال سيماالربوتوكول، و 

  .فاقية اخلاصة بأسلحة تقليدية معينة يلعب دورا هاما يف هذا الصددبرنامج الرعاية املعين باالت
 إن وفده يساند تفعيل الربوتوكول وقد شارك يف اجتماعـات فريـق             قائالًومضى    -٥٠

. كما أنه يرحب خصوصا باملبادرة اهلادفة إىل معاجلة مسألة األجهزة املتفجرة املرجتلة           . اخلرباء
فية تلك األجهـزة، يف عـدة مناسـبات، يف العـراق            وقد صادفت القوات املسلحة الالت    

كانت توضع بصفة عامة كجزء من هجمات معقدة، مع قلة اعتبار اإلصـابات   : وأفغانستان
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وأضاف أن دورة تدريبية بشأن األجهزة املتفجرة املرجتلـة،         . املدنية أو عدم إيالء االعتبار هلا     
سلحة الوطنية وتستكملها بانتظـام     ، توفر اآلن جملموع القوات امل     ٢٠٠٦استحدثت يف عام    

ويستدل من خربهتا أنه ينبغي زيادة التأكيد على املنـع يف           . الفرق العائدة من موقع انتشارها    
  .التدريب العملي بشأن األجهزة املتفجرة املرجتلة

قال إن تصديق كندا على االتفاقية ومجيـع بروتوكوالهتـا          ) كندا (السيد ماكربايد   -٥١
التفاقية املتعلقة بأسلحة تقليدية معينة كمنـرب ملعاجلـة أثـر           ليت تعريها كندا    يظهر األمهية ال  

إال أنه كثرياً ما يقع   . األسلحة التقليدية، مع مراعاة احلتميات اإلنسانية واالعتبارات العسكرية       
 وهلذا الـسبب، . اإلفراط، يف نطاق االتفاقية املذكورة، يف التركيز على االعتبارات العسكرية    

 كندا إىل بلدان أخرى للتفاوض على صك جديد ملعاجلة األثر الفادح الذي ختلفه من    انضمت
 ١٥٦ لوعما قريب، فإن الدول األطراف ا     . الناحية اإلنسانية واإلمنائية األلغام املضادة لألفراد     

يف اتفاقية أوتاوا املتعلقة باأللغام األرضية، النامجة عن ذلك، ستجتمع يف املؤمتر االستعراضـي    
وحبذا لو تـشارك    . الثاين لوضع خطة عمل مخاسية طموحة ولتجديد التزامها بذلك الصك         

األقلية من الدول اليت مل تنضم بعد إىل اتفاقية أوتاوا، كما أن وجود ما يدل علـى قـصد                   
  .االنضمام أو التصديق أمر حمبذ

هم، ليس ألنه   ن الربوتوكول الثاين املعدل م    إقال  ) االحتاد الروسي  (السيد فاسيلييف   -٥٢
يقيد استعمال األلغام األرضية وغريها من األجهزة املتفجرة، ولكن ألنه، رغـم التطـورات              

وينبغي، بالتـايل،   . الدولية اجلارية، يظل يوازن بفعالية بني االعتبارات اإلنسانية والعسكرية        
وينبغي إعطاء األولويـة لتـشجيع      . لكافة لدول أن متتثل متاما ألحكامه على الصعيد الوطين        

 يف ضوء صعوبة الظروف السياسية يف بعض البلدان اليت          ال سيما تعميم العمل بالربوتوكول،    
 ٢٠٠٩أبريل  /وأعرب عن تقديره للعمل الذي قام به فريق اخلرباء يف نيسان          . مل تنضم إليه بعد   

، وقال إنه يرجو أن تعقد      بشأن تنفيذ األحكام األساسية للربوتوكول، وبشأن تعميم العمل به        
  .تلك االجتماعات بانتظام

 واستطرد يقول إن االحتاد الروسي ميتثل للربوتوكول على املستوى الوطين وقد اختذ             -٥٣
 سنوات خلـت، عـن      ١٠خطوات عملية للتقليل من خطر األلغام، ومن ذلك الكف، قبل           

 مدمِّراً يف اآلونة    -ضادة لألفراد    وهي أخطر نوع من أنواع األلغام امل       -إنتاج األلغام العصفية    
وقال إن القـوات املـسلحة الروسـية       .  ماليني لغم مضاد لألفراد    ١٠األخرية ما يربو على     

صدرت إليها التعليمات باالمتثال ملتطلبات الوسم والتسييج مبوجب الربوتوكول فيما يتعلـق      
 األلغام األرضية وفقاً  كذلك، وضعت توصيات متصلة بزرع حقول       . باأللغام املضادة لألفراد  

  .للربوتوكول وهي تدّرس يف املدارس العسكرية وللقوات املسلحة
واسترسل قائال إن االحتاد الروسي اعتمد نظاما وطنيا للمعايري التقنية لأللغام، مبا فيها   -٥٤

واستحدثت أيضا تقنيات جديدة أكثر فعالية للكشف       . األلغام املضادة لألفراد وألغام أخرى    
وُيضطلع بوسـم   . طيل، كشرط مسبق للحد من خطر األلغام على املدنيني والعسكريني         والتع
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وتسييج األلغام واألجهزة املتفجرة يف قطاعات خمتلفة من حدود الدولة مع االمتثال الكامـل              
، أصدرت وزارة ٢٠٠١ويف عام . ألحكام القانون االحتادي بشأن التصديق على الربوتوكول     

، مبنية على القانون اإلنساين الدويل، الستعمال األلغام األرضية عمال          الدفاع مبادئ توجيهية  
وجيري اختبار صيغة مستكملة من تلك املبادئ وُيتوقع إقرارها يف          . بالربوتوكول الثاين املعدل  

  .٢٠١٠سنة 
وأردف يقول إن االحتاد الروسي مستعد للمساعدة يف أنشطة إزالة األلغام، مبـا يف                -٥٥

وقد شارك مزيلو األلغام الروس     . أفرقة ومعدات إلزالة األلغام وخبرباء مدرِّبني     ذلك التزويد ب  
ومن بني البلدان . بنجاح يف عمليات إزالة األلغام يف كرواتيا، والبوسنة واهلرسك، وأفغانستان

اليت جتري فيها أنشطة إزالة األلغام صربيا ونيكاراغوا ولبنـان وسـري النكـا وبلغاريـا                
هذا، وتقدم املساعدة على إزالة األلغـام يف أخبازيـا وأوسـيتيا            . عربية الليبية واجلماهريية ال 

وقال إن التقرير الوطين يتضمن مزيدا من املعلومات عن أنشطة مـا بعـد الـرتاع           . اجلنوبية
  .اضطلع هبا يف منطقة القوقاز، وفقا ألحكام الربوتوكول الثاين املعدل

اٍت حنو عامل خال من األلغام، أن يكـون التقـدم           وقال إنه ينبغي، ضماناً للسري بثب       -٥٦
وإن الربوتوكول الثاين املعدل يؤدي دورا فعاال ومتزايدا هلذه الغاية وينبغي           . واقعيا ومتدرجا 

  .زيادة تعزيزه وحتسينه
قال إن األرجنتني، باعتبارها دولة طرفا يف اتفاقية أوتاوا         ) األرجنتني(السيد بياليس     -٥٧

ة يف مضمار األلغام املضادة لألفراد تتعدى       ـات وطني ـم األرضية، تنفذ سياس   املتعلقة باأللغا 
ما هو منصوص عليه يف الربوتوكول الثاين املعـدل، إال أهنـا ملتزمـة بالتنفيـذ الكامـل                  

ويف هذا الصدد، قـال إن خطـة   . للربوتوكول، الذي يبقى صكا مالئما، وبتعميم العمل به     
العمل باالتفاقية أداة مناسبة لتعزيز االتفاقية وبروتوكوالهتـا يف       العمل الرامية إىل تعزيز تعميم      

  .املشاورات املتعددة األطراف والثنائية اجلارية
وأضاف قائال إن الربوتوكول الثاين أداة دينامية تستوجب املوازنة على الدوام بـني               -٥٨

فيـذ الربوتوكـول    لذا، من املهم أن يستعرض بانتظام تن      . االعتبارات العسكرية واإلنسانية  
واملسائل اليت ميكن أن تنشأ عن التقارير الوطنية ومسألة تطوير تكنولوجيات جديدة حلمايـة            

  .٢٠٠٩أبريل /املدنيني، كما فعل فريق اخلرباء يف اجتماعاته املعقودة يف نيسان
واسترسل يقول إن تضاءل عدد التقارير املقدمة يف السنوات األخرية يشري، وإن كان    -٥٩
املشجع أن أغلبية األطراف السامية املتعاقدة قدمت تقاريرها الوطنية، إىل لزوم املتابعـة             من  

ومن التدابري العملية للحفاظ على مستويات جيدة من االمتثال تزامن          . املنتظمة يف هذا الباب   
تواريخ تقدمي التقارير مبوجب خمتلف الربوتوكوالت، ألن كثرة التزامات اإلبالغ أوقعت محال 

  .ائدا على عاتق اخلرباء العسكرينيز
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وقال إن وفده يود مواصلة مناقشة مسألة األلغام غري األلغام املضادة لألفراد، اليت يعد   -٦٠
  .اجتماع األطراف املتعاقدة السامية حمفال مالئما هلا

ومضى يقول إن وفده مستعد لالستمرار، بكيفية أشد تركيزاً، يف املناقشة املتعلقـة               -٦١
هزة املتفجرة املرجتلة، باستبانة فريق اخلرباء للمسائل املتصلة بتلك األجهزة اليت تدخل يف            باألج

وقال إنه يضم صوته إىل صوت آخرين ملساندة التوصـيات          . نطاق الربوتوكول الثاين املعدل   
  .اليت قدمها فريق اخلرباء يف هذا الشأن

توكول الثاين املعـدل آليـة     قال إن الربو  ) مجهورية كوريا  (جو - السيد كيم هاك    -٦٢
وقـد سـاهم هـذا      . فعالة توازن بني املتطلبات األمنية والعسكرية والشواغل اإلنـسانية        

واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة، يف        الربوتوكول، إىل جانب الربوتوكول اخلامس    
  . تعزيز اإلطار القانوين العاملي اخلاص باأللغام األرضية مسامهة عظيمة

رد قائال إن مجهورية كوريا تويل أمهية كبرية للربوتوكول الثاين املعدل، الذي            واستط  -٦٣
 لغم أرضي ١ ٥٠٠وقد كثفت احلكومة جهودها يف إزالة األلغام وأزالت حوايل . ينفذ بأمانة

كـذلك، يراعـى   .  وحدها، وإن استغرقت اإلزالة أكثر من الزمن املتوقع هلا٢٠٠٩يف سنة   
  .فرادأللغام املضادة لوقف اختياري لتصدير األ

وأضاف أن املساعدة والتعاون الدوليني يعدان جزءا ال يتجزأ من اجلهود العاملية الرامية               -٦٤
إىل التخفيف من معاناة البشر من األلغام األرضية وتواصل مجهورية كوريا مشاريع إزالة األلغام              

ماين لتقـدمي املـساعدة يف   ومساعدة الضحايا عرب شىت القنوات، مثل صندوق التربعات االستئ   
اإلجراءات املتعلقة باأللغام وللصندوق االستئماين املواضيعي ملنع األزمات ولإلنعـاش التـابع            
لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي والصندوق االستئماين الدويل املعين بإزالـة األلغـام ومـساعدة       

 يف إزالة األلغام مـع      اا وتقنياهت هتاوأردف قائال إن حكومته ملتزمة بتقاسم خرب      . ضحايا األلغام 
  .البلدان املتأثرة وبالتعاون عامليا مع بلدان أخرى ومنظمات دولية ومع اجملتمع الدويل

واسترسل قائال إن ضمان تعميم العمل بـالربوتوكول ينبغـي أن يعطـى األولويـة                 -٦٥
 معاجلة املـشاكل    وسيبّين التنفيذ الفعال للربوتوكول الدور اجلوهري الذي يؤديه يف        . القصوى

وقـد آن األوان    . اليت تطرحها األلغام األرضية كما أنه يفضي إىل زيادة االخنراط يف العضوية           
للنظر يف طرائق كفيلة بزيادة مالءمة الربوتوكول، وكانت املناقشات املتعلقة باألجهزة املتفجرة            

 مبثابة خطوات هادفـة     ،٢٠٠٩أبريل  /املرجتلة، اليت دارت يف اجتماعات فريق اخلرباء يف نيسان        
  .وينبغي أن تواصل تلك املناقشات، مع مراعاة اإلطار الدويل املوجود. يف ذلك االجتاه

قال إن سياسة األلغام األرضية املتبعة يف       ) الواليات املتحدة األمريكية   (السيد ماتياس   -٦٦
الوة على تنفيـذ    وع. الواليات املتحدة تليب أو تفوق كل متطلبات الربوتوكول الثاين املعدل         

الربوتوكول على الصعيد الوطين، تقدم الواليات املتحدة أنواعا متعددة من املساعدة اإلنسانية            
 عنوانـه   ٢٠٠٩ لإلجراءات املتعلقة باأللغام حول العامل، كما جاء يف تقرير صدر يف عـام            
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ت ، قـدم  ١٩٩٣ومنذ سنة   . ، متاح يف غرفة االجتماعات    "املشي يف مناكب األرض بأمان    "
 بلدا، لالستعمال يف مآرب منها إزالـة األلغـام   ٥٤ بليون دوالر إىل   ١,٥الواليات املتحدة   

والذخرية غري املفجرة والتوعية مبخاطر األلغام، ومساعدة الناجني مـن األلغـام، والبحـث     
والتطوير يف جمال كشف وإزالة األلغام، وأنشطة أخرى متصلة باخلطر الذي تـشكله علـى              

  .املتفجرات املخلفة من احلروبمن غام وغريها املدنيني األل
األجهزة املتفجرة املرجتلة اليت جرت يف اجتماعـات        باملناقشات املتعلقة ب  ورحب    - ٦٧

وقال إن احلاجة تدعو، وإن كان بإمكان الدول أن         . ٢٠٠٩أبريل  /فريق اخلرباء يف نيسان   
ية بشأن ما يتسىن حتقيقه يف      تتخذ اإلجراءات للتحذير من تلك األجهزة، إىل التحلي بالواقع        

وميكن أن يتبّين مدى قيمة تركيز املناقشات على الوشائج         . نطاق الربوتوكول الثاين املعدل   
  .مع الربوتوكول اخلامس

أكد على أمهية اإلطار اإلمجايل لالتفاقية املتعلقة بأسـلحة         ) الفلبني (السيد دومينغو   -٦٨
املتفجرة املرجتلة، تلكم األسلحة املـسؤولة عـن        تقليدية معينة، خاصة فيما يتصل باألجهزة       

وقال إن باالستطاعة إحراز مزيد من التقدم صوب تعميم العمـل           . معظم الوفيات يف الفلبني   
 أجنع بتشجيع الوشائج مع الصكوك ذات الصلة، مثل فيذه تنفيذاًنبالربوتوكول الثاين املعدل وت  

تعلقة باأللغام األرضية واالتفاقية بشأن الذخائر      سائر بروتوكوالت االتفاقية واتفاقية أوتاوا امل     
العنقودية وإعالن جنيف بشأن العنف املسلح والتنمية، ومع شىت مبادرات مناهضة اإلرهاب            

  .واجلرمية املنظمة
ومضى يقول إن االرتباط األوثق باملؤسسات العسكرية ومؤسـسات الـشرطة يف              -٦٩

. الثاين املعدل وغريه من بروتوكوالت االتفاقيـة      الفلبني عامل رئيسي يف تعزيز الربوتوكول       
لذا، فإنه يتطلع إىل زيادة أنشطة التقّرب يف املنطقة ليزداد الوعي باإلطار اإلمجايل لالتفاقيـة               

. املتعلقة بأسلحة تقليدية معينة؛ وستكون أيضا املساعدة على اإلبالغ الوطين موضع تقـدير            
فضلى مع القوات املسلحة وقوات الشرطة يف الفلبني        وقال إن تبادل املعلومات واملمارسات ال     

 هود منظمات اجملتمع ملدين واجلامعيني وخمتلف اخلرباء      جبورحب  . ستكون له قيمة وأميا قيمة    
  .املبذولة للمسامهة يف النهوض باالتفاقية وبروتوكوالهتا

 أحكام  قال إن حكومته اختذت اخلطوات الضرورية لتنفيذ      ) اليابان(السيد ماتسورا     -٧٠
الربوتوكول الثاين املعدل تنفيذ كامال وتسهم يف املساعدة الدولية للتخفيف من خماطر وآثار             

وإن اليابان تتوىل، فيما    . األلغام واألشراك اخلداعية والنبائط األخرى اليت حيظرها الربوتوكول       
وا تنفيذا فعـاال    خيص األلغام املضادة لألفراد، القيام بدور قيادي يف ضمان تنفيذ اتفاقية أوتا           
، بتوفري املساعدة وشامال، وذلك، أوال، بإجراء حوار ثنائي مع الدول اليت ليست أطرافا وثانياً

وإن اهلدف املتوخى هو احلظـر الـشامل        . للضحايا وإعانة أنشطة اإلزالة يف املناطق املوبوءة      
  .لأللغام األرضية املضادة لألفراد
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ألجهزة املتفجرة املرجتلة، اليت أجريت مـؤخرا       واسترسل يقول إن مناقشة موضوع ا       -٧١
يف اجتماعات فريق اخلرباء، ينبغي أن تتواصل ومتتد لتطال مسائل مثل استعمال الفاعلني غري              

وأضاف أنه لن يكون من اجملدي االنسحاب من        . الدول هلا وحتسني إدارة خمزونات الذخائر     
ساري املفعول، ذلك أن بعض الـدول مل        الربوتوكول الثاين األصلي أو إهناؤه، وهو ال يزال         

تنضم إال إىل ذلك الصك وليست بعد يف وضع خيول هلا أن تصبح أطرافا يف الربوتوكـول                 
وسيكون من األحسن، كنهجٍ ُيّتبع، تبّين العقبات اليت منعت تلك الدول من أن       . الثاين املعدل 
  . تفعل ذلك

بتنفيذ مجيع أحكام الربوتوكـول     قال إن باكستان ملتزمة     ) باكستان (السيد خوخر   -٧٢
 أن يقلل من املعاناة اليت تتسبب فيها        - إن هو ُنفذ بالكامل      -الثاين املعدل، الذي يف مقدوره      

وأضاف أن الربوتوكول حيافظ على توازن دقيق       . األلغام واألشراك اخلداعية والنبائط األخرى    
وقـد  . قليدية واحلتميـات األمنيـة    بني االهتمامات اإلنسانية املتعلقة باستعمال األسلحة الت      

عممت باكستان، بانتظام، على قواهتا املسلحة وعلى السكان املـدنيني، معلومـات عـن              
ووردت، يف تقرير باكـستان الـوطين   . ١٣الربوتوكول الثاين املعدل، حسبما تقتضيه املادة   

ية مستلزماته  السنوي، معلومات عن التشريعات املتصلة بالربوتوكول واخلطوات املتخذة لتلب        
واستطرد يقول إن باكستان تقيدت بالفعل باألجل املضروب لالمتثال باملواصـفات           . التقنية

. هكذا، غُّيرت التنبيهات والعالمات، وفقاً ملتطلبات الربوتوكول      . التقنية بشأن قابلية الكشف   
 يف  فقواهتـا املـسلحة تـساهم     . جد معروفة  وإن مسامهة باكستان يف مضمار إزالة األلغام      

العمليات الدولية إلزالة األلغام يف السودان، يف إطار أنشطة األمم املتحدة إلزالـة األلغـام               
  .ووفرت مساعدة مماثلة لبلدان أخرى فيما مضى والتخلص من الذخرية املتفجرة،

وبينما  .٢٠٠٩أبريل  /وأردف قائال إنه يقدر العمل الذي أجنزه فريق اخلرباء يف نيسان            -٧٣
جليوش املهنية األجهزة املتفجرة املرجتلة، فإن استعمال الفاعلني غري الدول هلا متنامٍ            ال تستعمل ا  

وقال . وإن تلك األجهزة عشوائية حبكم طبيعتها وتزهق أرواح املدنيني األبرياء         . يف العامل بأسره  
 منعـاً السـتعمال     ال سـيما  إن مناقشة كيفية القضاء على نقل وتطوير تلك األجهزة مفيد،           

وقد استعمل اإلرهابيون، يف عدة مناسبات، أثناء عمليات إنفاذ القانون اجلارية           . هابيني هلا اإلر
وإن لتلك األجهزة   . يف باكستان، ألغاما أرضية وأجهزة متفجرة مرجتلة ضد العساكر واملدنيني         
  .بصمات أجنبية، مما يؤكد صلة اإلرهابيني بفاعلني خارج حدود باكستان

 فريق اخلرباء ناقش أيضا كيفية الدفع بتطور التكنولوجيا حلمايـة           واستطرد قائال إن    -٧٤
وقال إن الدول استحدثت تكنولوجيات جديدة يف هذا        . املدنيني من اآلثار العشوائية لأللغام    

وال بد من زيادة نقل التكنولوجيا يف إطار        . امليدان يلزم تقاسم املعرفة عنها مع بلدان أخرى       
وإعـادة    منه املنظمات غري احلكومية املشاركة يف إزالة األلغـام الربوتوكول ومن أن تستفيد 

  .تأهيل الضحايا وإعادة اإلعمار ويف التنمية
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نه إقال إن الربوتوكول الثاين املعدل أداة هامة، من حيث          ) ائيلرإس(السيد إسحاقي     -٧٥
لربوتوكول يظل وإن تعميم العمل با. يعاجل كال من االعتبارات اإلنسانية والعسكرية يف توازٍن

من أولويات األطراف املتعاقدة السامية، خاصة يف املناطق اليت تنشب فيها الرتاعات، ومنـها              
 من الربوتوكول، اليت حتظر نقـل األلغـام إىل          ٨وإن تنفيذ اجلميع للمادة     . الشرق األوسط 

  . فاعلني غري الدول، سيزيد من األمن اإلقليمي
يدة اليت يطرحها استعمال األجهزة املتفجرة املرجتلة،       ورحب مبناقشات املشكلة املتزا     -٧٦

وقال إن تلك املناقشات ستعني على استبانة املوارد اليت . فاعلني غري الدول  من طرفال سيما
وأضاف أن اآلليات   . حيتمل أن يهتم هبا اإلرهابيون، وهي مسألة تدخل يف نطاق الربوتوكول          

 والسالئف اليت تستعمل كأجهزة متفجرة مرجتلة ميكن        الالزمة لزيادة رقابة الدول على املواد     
وميكن إلسرائيل، كدولة متـضررة     . أن تطور يف إطار االتفاقية املتعلقة بأسلحة تقليدية معينة        

وقال إهنـا    .ألجهزة املتفجرة املرجتلة، أن تساهم يف املناقشات      امن استعمال اإلرهابيني لتلك     
لحيلولة دون وقوع املواد العسكرية وأنواع أخرى       أوجدت، على مر السنني، استراتيجيات ل     

لذا، فإهنا تساند التوصيات اليت قدمها، يف تقريـره، معـاون           . من املواد يف أيدي اإلرهابيني    
  .الرئيس املعين باألجهزة املتفجرة املرجتلة

واسترسل يقول إن إسرائيل ملتزمة باحلد من املعاناة اإلنسانية اليت يتـسبب فيهـا                -٧٧
عمال العشوائي والطائش لبعض األسلحة التقليدية وترتئي أن االتفاقية املتعلقة بأسـلحة            االست

وقال إن االتفاقية تظل توازن حـسب       . تقليدية معينة هي املنرب األنسب ملعاجلة تلك املشاكل       
الضرورة بني االعتبارات العسكرية واإلنسانية وأهنا، منذ بداية عهدها، تضمنت مـن بـني              

  .ستعملني واملنتجني الرئيسيني لألسلحة التقليديةأطرافها امل
قال إن بلده صّدق على االتفاقية ومجيـع بروتوكوالهتـا          ) غواتيماال(السيد أفيال     -٧٨

وإن التـشريع اجلديـد، الـذي ُسـّن يف          . ، دولةً خالية من األلغام    ٢٠٠٥وأُعلن، يف عام    
نقل أو هتريب األلغام واألشـراك      ، جيّرم استرياد أو تصدير أو ختزين أو         ٢٠٠٩أبريل  /نيسان

ـ      ٢٠٠٧ومنذ عام   . اخلداعية، وفقاً للربوتوكول الثاين املعدل     يل ا، حيظـر التـشريع الغواتيم
وقد ساعد خرباء من قوات غواتيماال املـسلحة      . استعمال األلغام املضادة لألفراد واالجتار هبا     

  .ّول على دعم غواتيماالوميكن للمؤمتر أن يع. راغواايف عمليات إزالة األلغام يف نيك
قال إن حكومته تعترب أن االتفاقية وبروتوكوالهتا هي        ) أوكرانيا (السيد بودينرينكو   -٧٩

أهم أدوات يف ميدان نزع السالح وحتديد األسلحة وآلية فعالة لنصرة القـانون اإلنـساين               
، ومـن ذلـك   وإهنا تتخذ اخلطوات إلشاعة املعلومات عن الربوتوكول الثاين املعدل       . الدويل

وأضاف يقول  . توفري التدريب املالئم يف األكادمييات العسكرية وللقوات املسلحة األوكرانية        
. إن التشريع ذا الصلة ُيستكمل وقد ُشّنت محالت لتوعية اجلمهور بالسالمة مـن األلغـام              

 ، ستزال مبوجبه، من املناطق املدنية ومن      ٢٠١٤-٢٠٠٩واعتمد برنامج مضاد لأللغام للفترة      
  .املواقع العسكرية السابقة، األلغام األرضية واملتفجرات من خملفات احلروب
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 :وأردف قائال إن أوكرانيا تفي متاًما بالتزاماهتا مبوجب مرفقات الربوتوكول التقنيـة             -٨٠
وقال إن  . فكل الذخائر اليت حيظرها الصك قد توقفت القوات املسلحة األوكرانية عن استعماهلا           

  .بذل لتحديث املواصفات واملعايري ذات الصلة بالنسبة ألنواع شىت من الذخريةجهودا كبرية ُت
وأضاف يقول إن من اجلوانب الرئيسية لفّض مشكلة األلغـام حماربـة اسـتعمال                -٨١

وتقع على كاهل وحدة إزالة األلغام التابعـة للقـوات املـسلحة             .األجهزة املتفجرة املرجتلة  
عيد عن مجع وحتليل املعلومات عن تلك األجهزة وغريها مـن           األوكرانية املسؤولية إىل حد ب    

 ٣ ٠٠٠وقد قامت تلك الوحدة، طيلة اخلمس سنوات املاضية، بتـدريب زهـاء             . الذخائر
خبري، قدموا املساعدة يف أنشطة إزالة األلغام يف مجهورية إيران اإلسالمية ولبنان ومجهوريـة              

  .يوغوسالفيا االحتادية سابقاً
قالت إن تركيا تويل أمهية كبرية لنظام االتفاقيـة املتعلقـة           ) تركيا (نكارالسيدة سا   -٨٢

وقد وردت، يف تقريرها الوطين الـسنوي،       . بأسلحة تقليدية معينة والربوتوكول الثاين املعدل     
ومبا أن تركيا طـرف يف اتفاقيـة        . معلومات مفصلة عن التدابري املتخذة لتنفيذ الربوتوكول      

وأضـافت أن   .  التخزين والتدمري وإزالة األلغام حمكومة بذلك الصك       أوتاوا، فإن أنشطتها يف   
خرباء من القوات املسلحة التركية شاركوا يف شىت عمليات إزالـة األلغـام يف أفغانـستان                

  .فو ولبنانووكوس
وأعربت عن دعمها للجهود الرامية إىل زيادة مالءمة الربوتوكول وللقيام، يف إطار              -٨٣

وقالت إهنـا تؤيـد     . حديات اليت تطرحها األجهزة املتفجرة املرجتلة     ذلك الصك، ببحث الت   
وختاماً، قالت إهنا . التوصيات الواردة يف تقرير معاون الرئيس املعين باألجهزة املتفجرة املرجتلة 

تشاطر املخاوف املعرب عنها خبصوص استعمال اإلرهابيني واجملرمني لتلك األجهزة والـرأي    
  .مر ينبغي أن يواصل فريق اخلرباء مناقشتهالذي مفاده أن ذلك األ

تكلم ) دائرة اإلجراءات املتعلقة باأللغام التابعة ملنظمة األمم املتحدة        (السيد كالرك   -٨٤
باسم فريق األمم املتحدة املعين باإلجراءات املتعلقة باأللغام، فقال إن هذا الفريق قد سـاند               

متدح تعيني معاوين الرئيس لتنـاول املـسألتني        وا. القرار القاضي بتقوية وتفعيل الربوتوكول    
  .املتمثلتني يف سري العمل بالربوتوكول وحالته، واألجهزة املتفجرة املرجتلة

وقال، فيما يتصل مبا سلف، أن الفريق املعين باإلجراءات املتعلقة باأللغـام يـدعم                -٨٥
وبغض النظـر عـن     . طينالتنفيذ الفعال للربوتوكول، مبا يف ذلك األحكام بشأن اإلبالغ الو         

. كون تقدمي التقارير الوطنية مطلبا قانونيا يقتضيه الربوتوكول فإهنا تصلح كتدبري لبناء الثقـة       
 يف املائة فقط من األطراف املتعاقـدة الـسامية وفـت            ٥٠وقال إن من املؤسف أن قرابة       

ف أن أعـضاء    وأضا. بالتزاماهتا اإلبالغية؛ ويا ليت كل األطراف تفعل مثلها يف أقرب وقت          
  .الفريق املذكور متاحون لتقدمي املساعدة يف هذا الصدد
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وواصل كالمه قائال إن األجهزة املتفجرة املرجتلة يظل هلا وقٌع هام علـى املـدنيني                 -٨٦
  .والعاملني يف اجملال اإلنساين وقوات حفظ السالم يف عدد متزايد من البلدان

ملتحدة أوصى، يف تقريـره األخـري بـشأن      وأسترسل يقول إن األمني العام لألمم ا        -٨٧
املساعدة يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام، بأن تظل الدول األعضاء تنسق فيما بينـها وتلتـزم             
هبدف وقف املعاناة اليت تتسبب فيها األلغام واملتفجرات املخلفة من احلروب، ومنها خملفات             

فجرة املرجتلة، عن طريق التزويد املناسب      الذخائر العنقودية، والذخرية املتروكة واألجهزة املت     
 ببناء القدرات الوطنية وتطويرها وتعزيزها يف جمال اإلجـراءات         ال سيما  و ،باملوارد الضرورية 

وقال إن األمني العام أوصى أيضا مبنع إيذاء املدنيني، وخاصة األطفال، عن            . املتعلقة باأللغام 
املخاطر وغريها من التدابري الالزمة حلمايتهم من آثار       طريق توفري تدابري فعالة للتنبيه والتوعية ب      

وعسى أن تقرر األطراف املتعاقدة السامية      .  األجهزة املتفجرة املرجتلة   اتلك األسلحة، اليت منه   
  .مواصلة االستعانة باآلليات التشاورية ملعاجلة تلك املسائل اهلامة

 من التقدم يف إبعاد اخلطر اجلسيم،       وناشد األطراف املتعاقدة السامية بأن حتقق املزيد        -٨٨
وقال إن املعايري القانونية . من الناحية اإلنسانية وعلى التنمية، املتمثل يف األلغام املضادة لألفراد

ورحب بتصديق جورجيـا    . يف ذلك اجملال ينبغي أن يعاد فيها النظر وأن تنقح عند االقتضاء           
رفع عدد الدول اليت رضيت بأن تتقيد بالـصك         ول الثاين املعدل، مما ي    ـحديثاً على الربوتوك  

  . دولة٩٣إىل 
قال إن اآلثار العشوائية لألجهزة املتفجرة ) جلنة الصليب األمحر الدولية (السيد هرييب  -٨٩

وإن نـشرها   . املرجتلة راجعة عموماً إىل الطرائق اليت تستعمل هبا األسلحة، ال إىل تصميمها           
. ين املعدل والقانون اإلنساين الدويل    اه الربوتوكول الث  ضد املدنيني يشكل جرمية حرب وحيظر     

كما أن أنسب الوسائل للتقليل من آثار تلك األجهزة هو ضمان مراعاة جانب مجيع أطراف               
وأضـاف قـائال إن مـصداقية    .  من الربوتوكـول   ٣الرتاعات الدولية وغري الدولية للمادة      

ور نظما لعـدم االنتـشار أو لتحديـد       أن تقّوض إذا ما بدا أن الدول تط        نالربوتوكول ميك 
وقال إن جلنة الصليب األمحر الدولية      . األسلحة موجهة فقط إىل طرف واحد يف نزاع مسلح        

تساند السياسة اهلادفة إىل احلد من حصول كل من يرتكبون انتهاكات خطـرية للقـانون               
 أن احلد من احلصول إال. اإلنساين الدويل على األسلحة التقليدية والذخرية واألجهزة املتفجرة      

عتها واليت ال تتسبب يف معاناة غري ضرورية ميكن أن          يعلى األسلحة اليت ليست عشوائية بطب     
  .تنظر إليه الدول غري األطراف على أنه متييزي

واستطرد يقول إن تشجيع أطراف الربوتوكول الثاين األصلي علـى االنـضمام إىل               -٩٠
ريق توطيد الربوتوكول الثاين املعدل، بـصفته املعيـار   الصيغة املعدلة سيكون خطوة هامة يف ط     

وقال إنه يستشّف مـن     . الدويل األدىن الستعمال األلغام واألشراك اخلداعية والنبائط األخرى       
 مـن تقريـر معـاون الـرئيس املعـين بـسري عمـل الربوتوكـول وحالتـه                   ١٣الفقرة  

)CCW/AP.II/CONF.11/3 (      صك املعدل أصبح االنضمام    أنه مىت انضمت مجيع األطراف إىل ال
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" فسخ" مضللة، ذلك أن كلمة    ١٣لكن الصياغة احلالية للفقرة     . إىل الربوتوكول األصلي متعذراً   
هلذا، ارتـأى أن كلمـيت      . ميكن أن تفهم على أن الدول يتعني عليها أن تنسحب من املعاهدة           

قسم املعاهـدات يف    وارتأى أيضا أن    . ميكن أن تكون أنسب   " إغالق باب التصديق  "أو  " إهناء"
  .األمم املتحدة قد يستطيع اإلرشاد يف هذا الشأن للنظر يف األمر يف مؤمتر قادم

ومضى قائال إن تعميم العمل بالربوتوكول خطوة هامة حنو القضاء علـى األلغـام                -٩١
املضادة لألفراد، ذلكم اهلدف الذي تسانده كل الدول تقريبا يف سلسلة من قرارات اجلمعية              

 اليت مل تنضم بعد على اتفاقية أوتـاوا         ،وحث األطراف يف الربوتوكول الثاين املعدل     . العامة
املتعلقة باأللغام األرضية، أن تفعل ذلك قبل أو بعيد املؤمتر االستعراضي الثاين للدول األطراف 

  .يف ذلك الصك
عقب واسترسل يقول إن فترة اإلرجاء اليت قدرها تسع سنوات املمنوحة لالمتثال،              -٩٢

بدء نفاذ الربوتوكول، ألحكام املرفق التقين املتعلق بقابلية الكشف والتدمري الـذايت لأللغـام    
ومع ذلك، ليس من الواضح بعـد كيـف أن          . املضادة لألفراد وإبطاهلا الذايت، قد انقضت     

وقال إن عدة بيانات عامة تؤكد      . األطراف اليت متّسكت باإلرجاء متتثل اآلن لتلك املتطلبات       
متثال الكامل قد أدلت هبا الوفود املعنية، لكن مع قلة التفاصيل عن الكيفية اليت يتحقق هبا                اال

ويبدو أن بعض الدول تعترب أن االنقطاع عن إنتاج األلغام املضادة لألفراد اليت تتنـاىف               . ذلك
 مع الربوتوكول يشكل امتثاال كامال، بينما ترى جلنة الصليب األمحر الدولية أن ذلك يعـين              

يف كل مكان، والقيـام، بعـد        حظر استعمال األلغام املضادة لألفراد غري القابلة للكشف،       
انقضاء فترة اإلرجاء اليت مدهتا تسع سنوات، وخارج حقول األلغام املـسّيجة واملوسـومة              

  . وقال إن هذا األمر يستوجب بعض اإليضاح. واملرصودة، باستعمال األلغام املعّمرة
ه سيعترب، إن هو مل يسمع أي اعتراض، أن املؤمتر يرغب يف اعتمـاد               قال إن  الرئيس  -٩٣

 من تقرير معاون الـرئيس املعـين بـسري عمـل            ١٣ و ١٢التوصيات الواردة يف الفقرتني     
  ).CCW/AP.II/CONF.11/3(الربوتوكول وحالته 

  .وقد تقرر ذلك  -٩٤
 يرغب يف اعتمـاد      قال إنه سيعترب، إن هو مل يسمع أي اعتراض، أن املؤمتر           الرئيس  -٩٥

 من تقرير معاون الرئيس املعين باألجهزة املتفجرة املرجتلـة          ١٥التوصيات الواردة يف الفقرة     
)CCW/AP.II/CONF.11/3 (بصيغتها املعدلة شفويا ،.  

  .وقد تقرر ذلك  -٩٦

  استعراض سري العمل بالربوتوكول وحالته    
كول تنص على أنـه ينبغـي أن         من الربوتو  ١٣ من املادة    ٣ قال إن الفقرة     الرئيس  -٩٧

وقـد  . تشتمل أشغال املؤمتر على استعراض لسري العمل بالربوتوكول الثاين املعدل وحالتـه           
التزمت األطراف املتعاقدة السامية، يف املؤمتر االستعراضي األول لالتفاقية اخلاصـة بـبعض             
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ـ           زام يف املـؤمتر    األسلحة التقليدية، باستعراض أحكام الربوتوكول وأعيد تأكيد ذلـك االلت
ة قبلت، إىل حد الساعة، بأن تتقيـد بـالربوتوكول،          ف دول ٩٣وقال إن   . االستعراضي الثاين 

وأضاف أنه يود، قبل أن يدعو األطـراف  . وهذا رقم متواضع نسبيا يف حالة صك دويل هام 
 وتنفِّذ  املتعاقدة إىل النظر يف الكيفية اليت ميكن أن تشجِّع هبا على االنضمام الشامل إىل الصك              

  .هبا خطة العمل لتعزيز عاملية االتفاقية وبرتوكوالهتا، أن يسترعي انتباهها إىل نقطتني
أوال، وعمال بقرار املؤمتر السنوي العاشر لألطراف املتعاقدة السامية يف الربوتوكول             -٩٨

 الثاين املعدل لتشجيع تعميم العمل باالتفاقية، ُبعثت رسائل إىل الـدول غـري األطـراف يف         
وبعثت رسائل مماثلة إىل    . االتفاقية تدعوها إىل التفكري يف االنضمام إىل الصك وبروتوكوالته        

  .األطراف املتعاقدة السامية تدعوها إىل استعراض مشاركتها يف االتفاقية
وثانيا، مثة مسألة اجلدوى القانونية من فسخ أو إهناء الربوتوكول الثـاين األصـلي،                -٩٩

. ملفعول، بينما ال تزال بضع دول مل تقبل بأن تتقيد بالربوتوكول املعدل           الذي ما زال ساري ا    
ويلزم الدول املعنية أن تبذل جمهودا إضافيا لالنضمام إىل الربوتوكول الثاين يف أقرب وقـت               

ومبجرد ما يتم ذلك، ُينظر يف الكيفية اليت ُينهى هبا الربوتوكول الثاين األصلي؛ ومـن               . ممكن
  . بنية االتفاقية، املربكة أحياناً، خاصة بالنسبة للدول غري امللّمة بالصكشأن هذا أن يبّسط

 ٤النظر يف املسائل الناشئة عن التقارير املقدمة من األطراف املتعاقدة السامية وفقاً للفقرة                  
   من الربوتوكول الثاين املعدل١٣من املادة 

ليت أخطرت الوديع بقبوهلـا      ا ٩٣ ل ا  دولة فقط، من بني الدول     ٣٧ قال إن    الرئيس  -١٠٠
. ١٣ من املـادة     ٤ئٍذ تقارير سنوية، حسبما تقتضي الفقرة       ينالتقيد بالربوتوكول، قدمت ح   

وباإلمكان إرفاق الوثيقة اخلتامية للمؤمتر بقائمة تضم أمساء تلك البلدان ومعها ملخص جلـلّ        
وي التاسع، فإن التقـارير     ومبوجب القرار ذي الصلة الذي اختذه املؤمتر السن       . التقارير الواردة 

الوطنية السنوية ال تصدر كوثائق رمسية للمؤمتر وإمنا تتاح على قاعدة بيانات التقارير الوطنية              
واسترسل يقول إن اإلبالغ الوطين الزم مبوجب الربوتوكول الثـاين املعـدل وإن             . السنوية

 طرفا متعاقـدا    ٢٠ربو على   وجتدر اإلشارة إىل أن ما ي     . ١٣الدول اليت ال تلتزم ختلّ باملادة       
ساميا مل تقدم أبدا تقريرا سنويا، يف حني أن ثلث األطراف مل يقدم تقارير مستكملة طيلـة                 

  .السنوات األربع املنصرمة
ومضى قائال إنه قد تقرر، إّبان املؤمتر اخلامس، تبسيط تقـدمي التقـارير الوطنيـة                 -١٠١
 أن تذكر على صحيفة موجزة أن املعلومات        فاألطراف املتعاقدة ال حتتاج سوى إىل     . السنوية

اليت تتضمنها التقارير مل تتغري منذ السنة الفارطة؛ وال حاجة إىل تقدمي اسـتمارات اإلبـالغ     
  . قدمت على صفحة موجزة٢٠٠٩فما يقارب ثالثة أرباع املعلومات املتلقّاة يف عام : نفسها

  ٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة 

        


