
 

  
  .بل للتصويبهذا احملضر قا

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    . مع إدخاهلا على نسخة من احملضر     

  .Editing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva :حترير الوثائق
 يف وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد هناية        ؤمتربات ترد على حماضر جلسات امل     سُتدمج أية تصوي  و

  .زالدورة بأمد وجي
 

(A)   GE.11-64471    180512    310512  

الربوتوكولألطراف املتعاقدة السامية يف ل اخلامساملؤمتر  
اخلامس املتعلق باملتفجرات من خملفات احلرب التفاقيـة

ـ  ـتقييد استعمال أسلحة تقليدية معين    حظر أو    نـة ميك
  اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر

  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٠-٩جنيف، 
 احملضر املوجز للجلسة األوىل

 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٩، ربعاءاملعقودة يف قصر األمم جبنيف، يوم األ

 )الرابعملؤمتر رئيس ا( وولكوتالسيد   : الرئيس املؤقت
 )بيالروس................................................ (خفوستوفالسيد   : الرئيس

 احملتويات
 افتتاح املؤمتر

 إقرار تسمية الرئيس

 إقرار جدول األعمال

 اعتماد النظام الداخلي

 تعيني األمني العام للمؤمتر

 تنظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال أي هيئات فرعية للمؤمتر

 انتخاب أعضاء مكتب املؤمتر اآلخرين

  تكاليف املؤمترسداداعتماد الترتيبات املتعلقة ب

 ألمم املتحدةنظمة ارسالة من األمني العام مل

 *تبادل عام لآلراء
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 *استعراض حالة الربوتوكول وتنفيذه

لتقـارير  النظر يف املسائل املتعلقة بتنفيذ الربوتوكول على الصعيد الوطين، مبا يف ذلك تقدمي ا             
 *الوطنية أو حتديثها على أساس سنوي

   فرعيةهيئات أي تقارير
  بشأن التعاون واملساعدة وطلبات املساعدةمناقشة مواضيعية   
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 .١٠/١٠افُتِتحت اجللسة الساعة 

 افتتاح املؤمتر    

 لألطراف املتعاقدة السامية يف الربوتوكول امس أعلن افتتاح املؤمتر اخلالرئيس املؤقت  -١
مس املتعلق باملتفجرات من خملفات احلرب امللحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة             اخلا

ـ      . تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر         ة ستوأثىن علـى البلـدان ال
ني اليت أخطرت مبوافقتها على التقيد بالربوتوكول اخلامس ودعا الدول اليت مل تفعـل              بعوالس

 وهّنأ حبرارة األرجنـتني     يف أقرب وقت ممكن   يف قبول التقيد هبذا الصك      ىل النظر   ذلك بعد إ  
، اليت أصبحت طرفاً يف     سانت فنسنت وجزر غرينادين   ازيل والكامريون وبنما وبولندا و    والرب

 ويف معرض إشارة الرئيس املؤقت إىل أن هذا         .الربوتوكول اخلامس بعد املؤمتر السنوي األخري     
املتفجرات مـن    للبلدان النامية كما للبلدان املتقدمة وللبلدان املتضررة من          الصك يقدم مزايا  

 وللبلدان غري املتضررة منها، قال إنه ينتظر بفارغ الصرب نتائج املؤمتر ويعـوِّل              خملفات احلرب 
على الدول األطراف يف احلفاظ على ديناميكية الربوتوكول اخلامس وجعِله يركّز بعزم على             

  .املستقبل

  قرار تسمية الرئيسإ    
 ذكّر بأنه تقررت يف املؤمتر الرابع لألطراف املتعاقـدة الـسامية يف             الرئيس املؤقت   -٢

الربوتوكول اخلامس تسمية سفري بيالروس، السيد ميخائيل خفوستوف، رئيـساً للمـؤمتر            
 مـن الوثيقـة اخلتاميـة للمـؤمتر الرابـع           ٤٧اخلامس وفـق مـا مت بيانـه يف الفقـرة            

)CCW/P.V/CONF/2010/11.(وقال إنه يعترب أن املؤمتر يود إقرار هذه التسمية .  
 .وقد تقرر ذلك  -٣

  .الرئاسة) بيالروس (خفوستوفوتوىل السيد   -٤

  إقرار جدول األعمال    
 وجه العناية إىل جدول األعمال املؤقـت للمـؤمتر اخلـامس املـدرج يف               الرئيس  -٥

  . أن املؤمتر يود إقراره وقال إنه يعترب.CCW/P.V/CONF/2011/1 الوثيقة
  .وقد تقرر ذلك  -٦

 اعتماد النظام الداخلي    

 يف الربوتوكول   مترات األطراف املتعاقدة السامية    ذكّر بأن النظام الداخلي ملؤ     الرئيس  -٧
 ١٧اخلامس اعُتمد خالل املؤمتر األول بتوصية من اللجنة التحضريية، كما هو مبيَّن يف الفقرة           

 وقال إنه يعتـرب أن املـؤمتر      ). CCW/P.V/CONF/2007/1(للمؤمتر األول   من الوثيقة اخلتامية    
  .يرغب يف اعتماده
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  .وقد تقرر ذلك  -٨

  تعيني األمني العام للمؤمتر    
 منه على تعـيني أمـني عـام         ١٠ ذكّر بأن النظام الداخلي ينص يف املادة         الرئيس  -٩

قد عّين السيد بانتـان نوغروهـو،       وأشار إىل أن األمني العام ملنظمة األمم املتحدة         . للمؤمتر
وقال الرئيس إنه يعترب أن املؤمتر يـود        . رئيس وحدة دعم تنفيذ االتفاقية، أميناً عاماً للمؤمتر       

  .تأكيد هذا التعيني
  .وقد تقرر ذلك  -١٠

 تنظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال أي هيئات فرعية للمؤمتر    

  الـذي  )CCW/P.V/CONF/2011/2(ؤقت  الرئيس وجه العناية إىل برنامج العمل امل        -١١
وطلب الرئيس إىل مجيع الوفود أن تتناول يف البيانات اليت تديل . ينبغي تناوله بروح من املرونة    

مجيع البنود املوضوعية ذات الصلة ) تبادل عام لآلراء ( من جدول األعمال     ٩هبا يف إطار البند     
وبعد تبادل اآلراء، سيقدم كل منسق      . ١١ و ١٠الواردة يف جدول األعمال، مبا فيها البندان        

، باإلضـافة إىل    ٢٠١١أبريـل   / نيـسان  ٨ إىل   ٦تقريره ملتابعة اجتماع اخلرباء املعقود من       
النظـام   التعاون واملساعدة وطلبات املساعدة؛ و     -ويف هناية كل مناقشة مواضيعية      . توصياته

تفجرات من خملفات احلرب،    ؛ وإزالة امل  )WISP.V(اإللكتروين ملعلومات الربوتوكول اخلامس     
تسجيل وتبليغ املعلومات املتعلقة بالذخائر املتفجرة املستخدمة والذخائر املتفجرة املتروكـة؛           

، سـُيطلب إىل  -وتقدمي التقارير الوطنية؛ والتدابري الوقائية العامـة؛ ومـساعدة الـضحايا      
وفور إقرار التوصيات،   . صلةاملشاركني يف املؤمتر إقرار التوصيات املعروضة يف التقرير ذي ال         

ستدَرج يف الوثيقة اخلتامية للمؤمتر وسُيسترَشد هبـا يف تنفيـذ الربوتوكـول اخلـامس يف                
  .٢٠١٢ عام
 قال إنه سيعترب أن املشاركني يف املؤمتر يودون العمل وفق الطريقـة الـيت               الرئيس  -١٢

  . كوصفها واعتماد برنامج العمل املؤقت، ما مل توجد اعتراضات على ذل
  .وقد تقرر ذلك  -١٣

 انتخاب أعضاء مكتب املؤمتر اآلخرين    

يرلنـدا،  آقال إنه يبدو أن مثة توافقاً على اختيار السيد جريارد كور، سفري             الرئيس    -١٤
  .وقال إنه يعترب أن املؤمتر يود تأكيد هذا االختيار. نائباً لرئيس املؤمتر اخلامس

  .وقد تقرر ذلك  -١٥
مل يتقـدم أي    ما    لن يعيَّن أحد لشغل منصب النائب الثاين للرئيس        هنبّين أ  الرئيس  -١٦

واقترح الرجوع إىل   .  من جدول األعمال   ٧، األمر الذي تعذر معه إمتام النظر يف البند          مرشح
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 من  ٤٣تناوله يف وقت الحق إذا تقدم مرشح ما، ويف حال مل يتقدم أي مرشح، تطبيق املادة                 
مكانية تعديل النظام الداخلي بقرار من املؤمتر بناًء على توصية          النظام الداخلي اليت تنص على إ     

  . مكتب املؤمتر
  .وقد تقرر ذلك  -١٧

 اعتماد الترتيبات املتعلقة بالوفاء بتكاليف املؤمتر    

 قال إنه مت النظر يف تقديرات التكاليف خالل املؤمتر الرابع وإىل التوصية باعتمادها   الرئيس  -١٨
وقال إنه  . )CCW/P.V/CONF/2010/11( من الوثيقة اخلتامية للمؤمتر الرابع       ٤٨كما ورد يف الفقرة     

  .يعترب أن املؤمتر يود اعتماد هذه الترتيبات
  .وقد تقرر ذلك  -١٩

 نظمة األمم املتحدةملرسالة من األمني العام     

عام تال رسالة األمني ال   ) املدير العام ملكتب األمم املتحدة يف جنيف       (السيد توكاييف   -٢٠
  . ملنظمة األمم املتحدة

اتفاقية وقال األمني العام يف رسالته إن الربوتوكول اخلامس، وهو جزء أساسي من               -٢١
، قد كان مبتكَراً حقاًً بفرضـه إزالـة بقايـا           حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة      

نتـهاء األعمـال   املتفجرات من خملفات احلرب واختاذ تدابري حلماية السكان املدنيني بعـد ا          
ويرتكز الصك على التصور الذي مفاده أنه إذا تعذّر جتنب بعض الرتاعات، فإنه من              . العدائية

املمكن فعالً تفادي ألوان املعاناة الطويلة اليت يتكبدها املدنيون بسبب املتفجرات من خملفات             
 املـادة مـن     فما تنص عليه هذه   .  منه ٤وتكمن قوة الربوتوكول اخلامس يف املادة       . احلرب

وجوب تسجيل املعلومات املتعلقة بالذخائر املتفجرة املستخدمة والذخائر املتفجرة املتروكـة           
ومـن مث،   . ووجوب احلفاظ عليها واإلبالغ عنها ال بد أن ميكّن من تسريع عمليات اإلزالة            

ل زاقهم وحياهتم اآلمنة بـشك    ميكن للسكان بعد انتهاء الرتاع استعادة أراضيهم وسبل استر        
  .أسرع
وحّيا األمني العام روح اإلبداع اليت أبانت عنها األطراف املتعاقدة الـسامية والـيت            -٢٢

جتّسدت باخلصوص يف إقامة نظام املعلومات على شبكة اإلنترنت وفيما تقوم به األطراف من       
عمل بغرض تلبية احتياجات َمن طلب املساعدة والتعريف باملمارسات الفـضلى يف جمـال              

وال بد من إضفاء الصبغة العاملية على الربوتوكول لتعزيز االنضمام إليـه            . الضحايامساعدة  
وحث األمني العام مجيع األطراف على أداء دورهـا يف          . واحترام املعايري املنصوص عليها فيه    

وأكد هلا بأن منظمة األمم املتحدة مستعدة لدعم تنفيذ هـذا           . الترويج للربوتوكول اخلامس  
  .٢٠١٢ األساسي ومتىن أن تنجح يف إعداد ورقة الطريق لعام الصك القانوين
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  تبادل عام لآلراء    

 استعراض حالة الربوتوكول وتنفيذه    

النظر يف املسائل املتعلقة بتنفيذ الربوتوكول على الصعيد الوطين، مبـا يف ذلـك تقـدمي                    
  التقارير الوطنية أو حتديثها على أساس سنوي

الحظ أنه ال يزال مثة الكثري الذي جيب فعلـه مـن     ) رانياأوك (السيد نيمشينسكي   -٢٣
رغم التقدم الذي أُحرز حىت اآلن؛ ودعا        أجل إضفاء الصبغة العاملية على الربوتوكول اخلامس      

. حبرارة مجيع الدول اليت مل تنضم بعد إىل هذا الصك أو تصدق عليـه أن تفكّـر يف ذلـك     
 األمر الـذي    -صعيد الوطين إىل أقصى حد ممكن       وأوكرانيا، اليت تدرك أمهية التنفيذ على ال      

، دعت الدول األطراف إىل احترام أحكـام دليـلِ     -يشكل خماطرة بالنسبة لعدد من الدول       
تفاقية حظر أو تقييد استعمال أسـلحة       تقدمي التقارير الوطنية مبوجب الربوتوكول اخلامس ال      

ىل التفكري يف تقوية إجراءات      وإ )Corr.1، و CCW/P.V/CONF/2009/4/Add.1(تقليدية معينة   
وإنّ إزالة بقايا املتفجرات من خملفات احلرب والتعاون واملساعدة وطلبات          . تبادل املعلومات 

املساعدة مسائلٌ ترى أوكرانيا أهنا جيب أن حتظى باألولويـة يف اجتماعـات اخلـرباء ويف                
  .مؤمترات السنة املقبلة

من املتفجرات من خملفات احلـرب، ال تـزال         وأوكرانيا، بوصفها بلداً يعاين بشدة        -٢٤
تتخبط يف مشكلة الذخائر املتقادم عهدها والتلوث باملتفجرات من خملفات احلـرب وإدارة             

وتبذل السلطات ما يف وسعها للحـد مـن   . املخزونات اهلائلة املوروثة عن احلقبة السوفياتية   
سكان ومنع هتريب الذخائر    اخلطر الذي تشكّله عن طريق تنفيذ برامج تتمحور حول أمن ال          

واملتفجرات اهلادف إىل إذكاء نار الرتاعات احمللية والدولية ومكافحة تلوث البيئة وتنظيـف             
. املناطق امللوثة، وهي جماالت ستكون أوكرانيا ممتنَّة للمنظمات الدولية على مساعدهتا فيهـا            

ثَّل آخر تـدخل هلـا يف       ويف هذا الشأن، حيت أوكرانيا جهود دائرة مكافحة األلغام اليت مت          
 بغـرض  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٩ إىل ١٨إرسال أحد خربائها إىل عني املكان يف الفترة من    

  .استطالع حماور جديدة للتعاون التقين
رّحب باالرتفاع الواضح يف عدد األطـراف املتعاقـدة        ) أستراليا (السيد وولكوت   -٢٥

 طرفاً ولكنه وجه العنايـة إىل أن        ٧٦ اآلن   السامية يف الربوتوكول اخلامس واليت بلغ عددها      
أستراليا، اليت انكبت هبمة على الترويج هلذا        و .هدف إضفاء الصبغة العاملية ال يزال بعيد املنال       

اهلدف خالل السنة املنصرمة، تعتزم مواصلة عملها خاصةً مع بلدان منطقة آسـيا واحملـيط               
  . وهي منطقة ناقصة التمثيل-اهلادئ 
دت قوات الدفاع األسترالية النظر يف عقيدهتا فيما خيص الذخائر املتفجـرة            وقد أعا   -٢٦

وال تزال أستراليا متمسكة بتنفيذ تدابري      . حبيث جعلتها تستوعب أحكام الربوتوكول اخلامس     
تفتَّش خمزونات الـذخائر وجتـرَّب      (وقائية عامة وهي تطّبق نظاماً صارماً يف إدارة الذخائر          
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 العزم أيضاً على الوفاء بالتزاماهتا الناشئة عن الربوتوكـول اخلـامس،            وهي عاقدة ). بانتظام
جيتها يف  فاسـتراتي .  واملتعلقة بالتعاون واملساعدة   ٨ومنها على اخلصوص تلك املبيَّنة يف املادة        

 ١٠٠ ، واليت ُرصدت هلا ميزانية قدرها     ٢٠١٤ و ٢٠١٢ما بني عامي    مكافحة األلغام للفترة    
 سامهت يف ختفيف آالم البشر اليت تسببت فيهـا األلغـام األرضـية              مليون دوالر أسترايل،  

 مـن أثرهـا     والذخائر العنقودية وغريها من املتفجرات من خملفات احلرب، إىل جانب احلد          
 بلـداً يف    ١٥    ل ويف اآلونة األخرية، قدمت أستراليا يد املـساعدة          .االجتماعي واالقتصادي 

وهي، عالوةً على ذلك، تؤازر عـدداً مـن         .  اهلادئ أفريقيا والشرق األوسط وآسيا واحمليط    
مراكز إعادة التأهيل واإلدماج لفائدة األشخاص املعاقني، مبن فيهم ضحايا املتفجرات مـن             
خملفات احلرب، وتتعاون مع اجملتمع املدين من أجل أن يعي الضحايا حقوقهم يف املـشاركة               

  .وهاأكثر يف األنشطة االجتماعية واالقتصادية وأن ميارس
قالت، يف معرض حديثها عن اجتماع اخلرباء الذي ُعقد         ) سويسرا (السيدة ليندمنان   -٢٧

، إن هذا االجتماع مكّن من إدراك طبيعة الربوتوكـول اخلـامس            ٢٠١١أبريل  /يف نيسان 
وإن زيادة التنسيق   . فمّهد بذلك الطريق أمام مناقشات موضوعية واستنتاجات هامة        العْرضية

ة وبدرجة من االنضباط يف تقدمي التقارير عواملٌ حامسة يف حتقيـق نتـائج              مقرونة بالشفافي 
فتتحول بذلك التقارير الوطنية إىل قاعدة أساسية للتعاون واملعونة الدوليني إذ متكّن            . ملموسة

من التنسيق بفعاليٍة أكرب بني طلبات الدول املتضررة من املتفجرات من خملفات احلرب وبني              
وتتيح التقارير أيضاً بناء القدرات احمللية على حنو مـستدام          . رها الدول املاحنة  املوارد اليت توف  
ويف هذا الشأن، رّحب الوفد السويسري بتنفيذ الدليل املتعلق بتقدمي التقارير           . وحمدد اهلدف 

 وشدد على أمهية خطة العمل ملساعدة       )Corr.1 و (CCW/P.V/CONF/2009/4/Add.1الوطنية  
 وهي ركيزة الترويج لنهج غري متييـزي        )املرفق الرابع ،  CCW/P.V/CONF/2008/12(الضحايا  

وباملثل، فإن تنفيذ الدليل من أجـل تطبيـق   . ومستفيض وحريص على املساواة بني اجلنسني  
 CCW/P.V/CONF/2010/6/Add.1) (التـدابري الوقائيـة العامـة     ( من املرفق التقين     ٣اجلزء  

تقليل إىل أدىن حد ممكن من اآلثار الكارثية للمتفجرات          يدعم اجلهود الرامية إىل ال     )Corr.1و
  . احلرب على املستوى اإلنساينمن خملفات

 ١٠ذكّر بانضمام بلده إىل االتفاقيـة يف        ) مراقب عن بوروندي   (السيد مانرياكيزا   -٢٨
، وأخرب املؤمتر بأن بوروندي أخطرت األمني العام ملنظمة األمم          ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول 

 مبوافقتها على االلتزام بأحكام الربوتوكولني الثاين       ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٤دة يف   املتح
وحّيا مجيع اجلهود اليت بذلتها الدول األطراف يف االتفاقية من أجل بلوغ هـدف              . واخلامس

. االتفاقية نفسه وشكرها على الدعم الذي قدمته لبوروندي لكي تصري دولة طرفاً يف االتفاقية 
ألخري، طلب بإحلاٍف إىل املشاركني يف املؤمتر اخلامس لألطراف املتعاقـدة الـسامية يف     ويف ا 

الربوتوكول اخلامس أن يقّدموا لبوروندي التعاون واملساعدة التقنيني الـضروريني لتنفيـذ            
  .الربوتوكول تنفيذاً فعاالً
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ول اخلامس  الحظ، يف معرض إشارته إىل أن الربوتوك      ) الربازيل( السيد بينيفيديس   -٢٩
، أن الربازيل أصبحت بذلك ملَزمة ٢٠١١مايو / أيار٣٠قد دخل حيز النفاذ بالنسبة لبلده يف 

جبميع الربوتوكوالت امللحقة باالتفاقية، ّمما يدل على متسكها الشديد بالقـانون اإلنـساين             
الـسيد  وأعـرب   . الدويل كما حبماية احلياة وصون الكرامة يف سياق الرتاعات املـسلحة          

عن ارتياحه لتصديق ست دول جديدة على الربوتوكول اخلامس خـالل الـسنة             نيفيديس  بي
الفارطة ُمقراً يف الوقت نفسه بأنه ال يزال هناك الكثري الذي جيب فعله قبـل أن يكتـسب                  

وليست الربازيل من البلدان املتضررة من املتفجرات مـن خملفـات           . الصك الصبغة العاملية  
واغل اإلنسانية اجلسيمة اليت تسببها هذه املخلفات بعـد انقـضاء           احلرب، إال أهنا تعي الش    

الرتاعات كما تعي ضرورة اعتماد تدابري يف األقاليم املتضررة والفرصة الساحنة الختاذ تـدابري              
  .وقائية عامة هتدف إىل تقليل احتمال ظهور تلك املخلفات إىل أدىن حد ممكن

ذلت يف سبيل تنفيذ القرارات املعتَمدة يف املـؤمتر         وحّيا الوفد الربازيلي اجلهود اليت بُ       -٣٠
أبريـل املاضـي    /الرابع واعتربت املناقشات املوضوعية اليت شهدها اجتماع اخلرباء يف نيسان         

، يف ٢٠١٢وهو يؤيد فكرة مواصلة النظر، خالل اجتماعٍ للخرباء ُيعقد يف عام       . مفيدة للغاية 
لفات احلرب، وبتسجيل ونقل املعلومات عن الذخائر       املسائل املتعلقة بإزالة املتفجرات من خم     

املتفجرة، وبالتدابري الوقائية العامة، ومبساعدة الضحايا، وبالتعاون واملساعدة، وبتقدمي التقارير          
وشجعت الربازيل بوجه خاص . الوطنية، وكذلك بإدارة نظام املعلومات على شبكة اإلنترنت   

لتفكري يف تقدمي املساعدة استجابةً للطلبـات املقدَّمـة         على ا  مجيع األطراف املتعاقدة السامية   
 من الربوتوكول أو تلبيةً الحتياجات أعربت عنها مبوجباٍت أخرى الدول اليت ٧مبوجب املادة 

ورأى الوفد أنه ال ينبغي تصور التعاون املمكن        . تعاين من آفة املتفجرات من خملفات احلرب      
تضررة من هذه املشكلة كما لو كان بديالً عن مـشاركة           بني البلدان النامية وبني البلدان امل     

فعلية من ِقبل البلدان املتقدمة اليت متلك املوارد الضرورية لتقدمي مثل تلك املساعدة، مع أنـه                
ويف األخري، أعرب الوفد الربازيلي عن سروره بفكرة بدء العمل رمسيـاً            . أمر ينبغي تشجيعه  

  .ص بالربوتوكول اخلامسبنظام املعلومات عرب اإلنترنت اخلا
قال إن حكومته تويل أمهية كـبرية للربوتوكـول         ) االحتاد الروسي  (السيد مالوف   -٣١

اخلامس الذي يكّرس االتفاقية يف الواقع العملي ومن مث يقوي حجيتها، إذ يربهن علـى أن                
وميكـن أن يكـون الربوتوكـول       . االتفاقية تتيح الوسائل ملواجهة حتديات إنسانية جديدة      

اخلامس، بوصفه مثرة حل توافقي معقَّد ومفاوضات مكثفة، منوذجـاً ُيحتـذى يف صـياغة               
وهو جيسِّد املبادئ األساسية اليت تقـوم       . اتفاقات مقبلة حىت لو كان مثة تضارب يف املواقف        

وهـو يف   . عليها االتفاقية وتكفل التوازن بني املتطلبات اإلنسانية والعسكرية واالقتـصادية         
قابل للتطبيق يف الواقع ومن شأنه أن يستحث مساعدة حقيقية لتسوية املشاكل            الوقت نفسه   

اإلنسانية اليت تطرحها املتفجرات من خملفات احلرب، مبا يف ذلك تلك الناشئة عن استخدام              
  .الذخائر العنقودية شريطة أن يطبَّق بالكامل وحبسن نية
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س تقيداً كامالً إذ تبطل يف كـل      وتتقيد احلكومة الروسية بأحكام الربوتوكول اخلام       -٣٢
سنة مفعول عشرات اآلالف من املتفجرات من خملفات احلرب وتنظم دورياً محالت لتوعية             

. السكان وتعدل اإلطار التشريعي وتطّبق جمموعةً من التدابري داخل القوات املسلحة الروسية           
 ألغراض إنسانية وإلبطال وهي مستعدة ألن تقدم مسامهتها يف العمليات الدولية إلزالة األلغام

ويتضمن التقرير الوطين . مفعول املتفجرات من خملفات احلرب إىل جانب تدريب متخصصني      
لالحتاد الروسي معلومات مفصلة عن تنفيذ الربوتوكول، ويشتمل بوجه خاص على معلومات 

ن معاجلـة   عن التدابري اهلامة جداً املتخذة بعد انتهاء الرتاعات واألنشطة الراميـة إىل ضـما             
  .الذخائر معاجلة مناسبة

وأيـد  . وأعرب الوفد الروسي عن ارتياحه لألعمال التحـضريية للمـؤمتر الرابـع      -٣٣
حتفظ فكرة إنشاء قاعدة بيانات بصفة دائمة ختص تنفيذ الربوتوكول اخلامس على الصعيد  بال

سـيما    وال ٢٠١١وأعرب عن سروره بنتائج اجتماع اخلـرباء املعقـود يف عـام             . الوطين
بالتوصيات اليت صيغت يف ذلك اإلطار، واليت يبدو له أهنا تساهم على حنو فعال يف وضـع                 
التقارير الوطنية وأنه من شأهنا، حبكم طبيعتها، أن تيسر حتقيق الشفافية يف تطبيـق أحكـام                

وقال إن أمهية الربوتوكول ستتزايد يف املستقبل بـسبب كثـرة           . الربوتوكول ومرفقه التقين  
وعليه فإن االحتاد الروسي يؤيد إضفاء الصبغة العامليـة عليـه وتعزيـزه             . عات اإلقليمية الرتا

  .باستمرار
حظر أو تقييـد    قالت إن اهلند تتمسك متسكاً كامالً باتفاقية        ) اهلند (السيدة ميهتا   -٣٤

فاهلند تتخذ، منـذ أن دخـل   .  ومبا تكرسه من مبادئ إنسانية  استعمال أسلحة تقليدية معينة   
وتوكول اخلامس حيز النفاذ بالنسبة هلا، مجيع التدابري لضمان تطبيقه بشكل كامل مثلمـا    الرب

وتالحظ ممثلة اهلند بارتيـاح أن عـدد        . تشهد على ذلك التقارير الوطنية اليت يقدمها البلد       
 فقـط،   ٢٠١١ طرفاً وأن الربوتوكول، يف عام       ٧٦األطراف املتعاقدة السامية قد ارتفع إىل       

وقالت إنه ينبغي أن يظل إضفاء الصبغة العاملية        . فاذ بالنسبة لست دول جديدة    دخل حيز الن  
املَهمة ذات األولوية خالل السنوات املقبلة ويف الوقت نفسه تنفيذ مجيع االلتزامات املنصوص             

وإذا ما واصل اجملتمع الدويل بذل جهوده على هذين احملورين، فإنه سيتمكّن مـن           . عليها فيه 
  . اإلنساين الناجم عن املتفجرات من خملفات احلرباحلد من األثر

 ٢٠١٠ و ٢٠٠٩وتابعت ممثلة اهلند قائلةً إن اجتماعات اخلرباء الـيت ُعقـدت يف               -٣٥
 قد ساعدت الدول األطراف يف أن تفهم أكثر اجلوانب املتنوعة املرتبطـة بتطبيـق               ٢٠١١و

ت احلرب أو سحبها أو تدمريها،       فيما يتعلق بإزالة املتفجرات من خملفا      ال سيما الربوتوكول و 
وفيما يتعلق مبساعدة الضحايا وبالتعاون واملساعدة وطلبات املساعدة وبتسجيل املعلومـات           

أما بـشأن   . واحلفاظ عليها ونقلها وبتقدمي التقارير الوطنية إىل جانب التدابري الوقائية العامة          
 ٧اهلندية قد قررت، مبوجب املادتني طلبات املساعدة، فأخربت ممثلة اهلند املؤمتر بأن احلكومة     

 تقوم به من أنشطة إلزالة املتفجرات من خملفات         فيما من الربوتوكول، مساعدة بيالروس      ٨و
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وأعربت ممثلة اهلند عـن امتناهنـا       . احلرب، وذلك على اخلصوص من خالل توفري املعدات       
. لق بتطبيق الربوتوكـول للمنسقني الستة على إدارهتم املناقشات اليت تناولت مسائل هامة تتع      

وأضافت أن . وتتضمن التقارير اليت قدموها إىل املؤمتر اخلامس أفكاراً مفيدة بالنسبة للمستقبل  
  .بالًء حسناً وحدة دعم تطبيق االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا قد أبلت بدورها

ل اخلامس ألهنا   قالت إن كرواتيا تثمِّن الربوتوكو    ) كرواتيا (السيدة زونيتش برانت    -٣٦
تعي متاماً التحديات اهلائلة اليت تشكلها املتفجرات من خملفات احلرب بالنسبة للبلدان علـى              
الصعيد اإلنساين ويف جمال التنمية يف الوقت الذي تبذل فيه اجلهود إلعادة بناء نفسها بعـد                

لديها استعداد ألن وقد اكتسبت كرواتيا يف هذا اجملال وال تزال خربة هامة و        . انتهاء الرتاعات 
ورحبت ممثلة كرواتيا بالدول الست اليت صارت أطرافـاً يف          . تفيد منها اجملتمع الدويل برّمته    

الربوتوكول اخلامس منذ وقت قريب وأعربت عن سرورها بفكرة إقامة تعاون مثمر معهـا              
ملشاركة وقالت إن الوفد الكروايت مستعد ملواصلة ا      . هبدف السري قدماً باألعمال ذات الصلة     

  .٢٠١٢يف تنسيق األعمال اليت تنَجز يف جمال مساعدة الضحايا يف عام 
الحظ إحراز تقدم مستمر يف تنفيذ خمتلف أحكـام         ) بيالروس (السيد بونوماريف   -٣٧

الربوتوكول اخلامس بواسطة التوصيات اليت تصدر عن اجتماعات اخلرباء وتقرها املـؤمترات            
تعاقدة السامية، ويف هذا التقدم دليل على أمهية هذا الـصك           السنوية اليت تعقدها األطراف امل    

وحث ممثل بيالروس، وهو يعرب عن ارتياحه النضمام        . على صعيد القانون اإلنساين الدويل    
، الدولَ األطراف على العمل دون      ٢٠١١ست دول جديدة إىل الربوتوكول اخلامس يف عام         

 الربوتوكول اخلامس بأن تركـز جهودهـا        كلل أو ملل من أجل إضفاء الصبغة العاملية على        
. بوجه أخص على املناطق اليت تسجل معدالت مشاركة ضعيفة وتلك اليت مزقتها الرتاعـات   

وقالت بيالروس من جهتها إهنا تعتزم تكريس نفسها لدعوة أعضاء مجاعة الدول املستقلة إىل              
  .االنضمام إىل الربوتوكول اخلامس

ملشكلة قيد النظر إذ تنتشر ماليني املتفجرات من خملفـات      ولبيالروس دراية كبرية با     -٣٨
احلرب على أراضي البلد ويعود تاريخ أكثرها إىل احلرب العاملية الثانية وال تزال توِقع يف كل                

ويعتزم الوفد البيالروسي بيان اجلهود املبذولة على الصعيد        . سنة ضحايا يف صفوف السكان    
ومما يترك أثراً . فصيل أثناء املناقشات املواضيعية ذات الصلةالوطين بغية وقف هذه املشكلة بالت

خاصاً لدى بيالروس أن الربوتوكول اخلامس ال يتمحور حول منع ظهور املتفجـرات مـن    
خملفات احلرب يف املستقبل فحسب، وإمنا يتمحور كذلك حول التعاون واملساعدة على إزالة             

وتدابري التعاون  . ت احلرب قبل دخوله حيز النفاذ     الذخائر اليت حتولت إىل متفجرات من خملَّفا      
اليت يضع الربوتوكول أُسسها ال بد وأن توطّد حجية الصك وتسهم يف إضفاء الصبغة العاملية               

  .عليه
الحظ بارتياح أن اكتساب الربوتوكول اخلـامس الـصبغة         ) الصني (السيد جيان   -٣٩

 كما ال يفتأ حيَرز تقدم يف تنفيذه        ٢٠٠٦ام  العاملية ال يفتأ يتزايد منذ دخوله حيز النفاذ يف ع         
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وينشئ هذا الـصك يف الواقـع       . بفضل تكاثر املبادالت الدولية وأنشطة املساعدة والتعاون      
العملي إطاراً ميكن للمجتمع الدويل من خالله احلد من استخدام بعض األسلحة مع تعزيـز               

  .فعاليته يف حل املشاكل اإلنسانية النامجة عن هذه األسلحة
وتعي الصني، وهي نفسها متضررة من مشكلة املتفجرات من خملفات احلرب، وعياً              -٤٠

وأكدت الصني دائماً أنه    . تاماً الصعوبات اليت جتدها بلدان أخرى تعاين من تلك املتفجرات         
 هبدف تيسري إزالة املتفجرات من خملفات "ث يدفعامللوِّ"ينبغي للمجتمع الدويل أن ينشئ مبدأ 

 البلدان على أن تسلك سلوكاً أكثر مسؤولية وأن تبِني عن اعتدال يف شـراء               احلرب وحث 
والظاهر أن املتفجرات من خملفات احلرب تطرح عـدة مـشاكل           . ونقل أسلحة مت جترميها   

 بل جيب أن تبذل مجيع األطراف جهوداً متواصلة على املـدى            -ميكن حلها مرة واحدة      ال
توكول اخلامس قد دخل حيز النفاذ بالنسبة للـصني يف       وإذ إن الربو  . البعيد للتمكن من ذلك   

، فإهنا تعتزم العمل من اآلن جنباً إىل جنـب مـع األطـراف              ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول 
األخرى من أجل تعزيز تنفيذ أحكام الصك وإضفاء الصبغة العاملية عليه وحـل املـشاكل               

  .النامجة عن املتفجرات من خملفات احلرب
قال إن باكستان تتمسك بشدة بتنفيذ مجيع التزاماهتا الناشئة         ) اكستانب (السيد بالل   -٤١

وقد شاركت بنشاط يف مجيع االجتماعات اليت ُعقدت يف إطـار           . عن الربوتوكول اخلامس  
هذا الصك فور انضمامها إليه وقدمت مجيع التقارير السنوية املطلوبة مبا فيها التقرير املتعلـق               

كذلك يف أعمال املنسقة فيما خيـص مـسألة مـساعدة           وسامهت باكستان   . ٢٠١١بسنة  
  .الضحايا بأن أجابت على االستبيان املوجه إىل الدول األطراف

وقال السيد بالل إنه على الرغم من أنه ال توجد يف باكستان متفجرات من خملفات                 -٤٢
ذا احلرب فإن السلطات الوطنية قد اختذت ترتيبات كي تتمكن من مواجهة أي احتمال يف ه              

ومن مجلة تلك الترتيبات إدماج باكستان يف طرائق العمل العادية اليت تتبعها القوات             . الشأن
املسلحة الباكستانية لتعليمات، تتماشى وأحكام الربوتوكول اخلامس، ختص إزالة املتفجرات          
من خملفات احلرب وسحبها وتدمريها وتسجيل وتعليم مجيع أنواع األلغـام والـذخائر إىل              

وتبّين تلك التعليمات أيضاً مجيع االحتياطات      . زين الذخائر وتدمريها عند االقتضاء    جانب خت 
الواجب اختاذها حرصاً على أن تكون الذخائر املتفجرة املوجـودة يف منـشآت وقواعـد               

  .عسكرية معلَّمةً وحمميةً ومراقَبةً على النحو الصحيح
كستانية شاركت، من جهتها، بنشاط وتابع السيد بالل قائالً إن القوات املسلحة البا         -٤٣

 يف السودان؛ وقدمت، حتـت      ال سيما يف عمليات إزالة األلغام يف مناطق خمتلفة من العامل و         
مظلة األمم املتحدة، مساعدة تقنية يف إزالة املتفجرات من خملفات احلرب يف ليبرييا ودارفور              

  .وكوت ديفوار
 إىل أن مجهورية األرجنتني قد أخطرت       أشار) مراقب عن األرجنتني   (السيد بيالييز   -٤٤

أكتـوبر املاضـي بقبوهلـا التقيـد        / تـشرين األول   ٧األمني العام ملنظمة األمم املتحدة يف       
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وقال . ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٧بالربوتوكول اخلامس الذي سيدخل حيز النفاذ بالنسبة هلا يف          
حظر أو تقييـد    باتفاقية  إن بلده سيكون عندئذ طرفاً كذلك يف مجيع الربوتوكوالت امللحقة           

وعند إرسال هذا اإلخطار األخري، أعلنت مجهورية األرجنتني        . استعمال أسلحة تقليدية معينة   
عن وجود متفجرات من خملفات احلرب على جزر املالوين، وهي إقليم أرجنتـيين، والـيت               

هـذا اإلقلـيم    ميكن لألرجنتني أن تفكر يف إزالتها أو تدمريها ألنه ال ميكنها الدخول إىل               ال
وكانـت  . يرلندا الشمالية بصورة غري شرعية    آالذي حتتله اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و      

اجلمعية العامة قد اعترفت، منذ دورهتا العشرين، بأن هناك خالفاً بشأن السيادة على جـزر               
 ذلك احلني،   ، ومل تفتأ اجلمعية العامة منذ     وجزر جورجيا اجلنوبية وساندوتش اجلنوبية    املالوين  
، حتث أطراف هذا اخلالف علـى اسـتئناف         اللجنة اخلاصة املعنية بإهناء االستعمار    وبعدها  

  .التفاوض من أجل حل هذا اخلالف بطريقة سلمية وهنائية
وقال ممثل األرجنتني إن بلده قد فّعل على الصعيد الوطين أحكامـاً خمتلفـة مـن                  -٤٥

 يف صـياغة    هيئة األركان العامة للجيش   لدفاع و الربوتوكول اخلامس، بينما شرعت وزارة ا     
وأشار بوجه خاص إىل أنه     . توجيهات بغرض تكييف عقيدة القوات املسلحة مع الربوتوكول       

وكان الوفد األرجنتيين قد    . علق بإدارة الذخائر وإنتاجها وختزينها    اتُّخذت منذ اآلن ترتيبات تت    
 وثيقة عمل إىل فريق اخلرباء احلكوميني املنشأ يف إطار االتفاقية وصـف             ٢٠٠٥قدم يف عام    

فيها التدابري املتخذة على الصعيد الوطين يف جمال إدارة الذخائر املتقادم عهدها، وهي تـدابري               
 من الربوتوكول وأحكام اجلزء الثالث من مرفقه        ٩ احلايل أحكام املادة     تطابِق متاماً يف الوقت   

ويف اخلتام، فكرت القوات املسلحة األرجنتينية يف تدريب خمتصني يف معاجلة الذخائر            . التقين
اليت مل تنفجر وشاركت يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم بأن انتدبت هلـذا الغـرض                

وال تزال األرجنتني وفيـة     . رحها املتفجرات من خملفات احلرب    خمتصني يف املشاكل اليت تط    
وتأمل أن حتذو حذوها يف هـذا       .  بروتوكوهلا اخلامس  ال سيما ألهداف ومقاصد االتفاقية و   

  .الشأن مجيع الدول األخرى األطراف يف االتفاقية
 يؤيد  قال إن بلده  ) مراقب عن مجهورية الو الدميقراطية الشعبية      (السيد تامايونغسا   -٤٦

فجمهوريـة الو   . الربوتوكول ألنه متضرر بشكل خاص من املتفجرات من خملفات احلرب         
الدميقراطية الشعبية، وهي حالياً يف طور االنتهاء من إجراءات التصديق، تعتزم تقدمي الوثيقـة          

وتنوي البـدء يف    . اليت تعرب فيها عن قبوهلا االلتزام بالربوتوكول يف غضون الشهور املقبلة          
  .يذ الربوتوكول والتعاون مع الدول األطراف األخرىتنف
 ١قال إن رئيس مجهورية بولنـدا صـّدق يف          ) مراقب عن بولندا   (السيد هينكزيل   -٤٧
 على الربوتوكول اخلامس املتعلق باملتفجرات من خملفات احلرب وإن بولندا ٢٠١١يوليه /متوز

وسيدخل الربوتوكول . املاضيسبتمرب / أيلول٢٦أودعت صك تصديقها على الربوتوكول يف  
  .٢٠١٢مارس /حيز النفاذ بالنسبة هلذا البلد يف آذار
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قال إن برامج املساعدة يف مكافحـة       ) الواليات املتحدة األمريكية   (السيد سبيكتور   -٤٨
األلغام األرضية اليت أدارهتا الواليات املتحدة لسنوات عديدة متحورت حول املتفجرات مـن             

ويف اآلونة األخرية، اتسع نطاق املساعدة ليشمل تـدمري         . ام األرضية خملفات احلرب واأللغ  
وتأمني املخزونات الفائضة واملخزونات املعّرضة للخطر من األسـلحة اخلفيفـة والـصغرية             

 مليـار   ١,٩، خصصت الواليات املتحدة أكثر مـن        ١٩٩٣ومنذ عام   . والذخائر التقليدية 
، دفعت وزارة ٢٠١١ويف عام   .  أكثر من مثانني بلداً    دوالر لربامج تدمري األسلحة التقليدية يف     

وتشتمل قوة الرد السريع، وهـي      .  بلداً ٣٤ مليون دوالر ألغراض مساعدة      ١٤٢اخلارجية  
ذراع من أذُرع املساعدة الرئيسية، على خمتصني يف تدمري األسلحة التقليدية ميكن إرساهلم إىل       

ور مع سفارات الواليات املتحدة والبلدان املضيفة       امليدان يف كافة أحناء العامل ويعملون بالتشا      
  .من أجل التخلص من األخطار املرتبطة باملتفجرات من خملفات احلرب

وقدمت الواليات املتحدة أيضاً مساعدة ال ُيستهان هبا إىل الناجني يف خمتلف أحنـاء                -٤٩
 ال على أسـاس  تياجاتة األمريكية على أساس االحاألحوال، تقدَّم املساعد  ويف مجيع   . العامل

وتواصل الواليات املتحدة توسيع نطاق برنـامج شـراكتها مـع           . نوع الذخائر أو منشأها   
 منظمـة بأعمـال     ٦١وتقوم املنظمات الشريكة اليت يبلغ عددها       . القطاعني العام واخلاص  

وهي تطلع السكان املدنيني على األخطار      . وحتشد املوارد ألغراض مكافحة األلغام    حتسيسية  
ليت تشكلها املتفجرات من خملفات احلرب وتساعد الناجني من احلوادث اليت تتسبب فيهـا              ا

وهي عالوة  . تلك املتفجرات واأللغام األرضية على التكيف واالندماج من جديد يف اجملتمع          
  .على ذلك تقدم يد العون من أجل إزالة األلغام األرضية واملتفجرات من خملفات احلرب

بالتدابري الوقائية العامة، تنفِّذ وزارة الدفاع برناجماً هاماً لتـأمني وإدارة           وفيما يتعلق     -٥٠
على الصعيد الوطين، يشمل رصداً دورياً الغاية منه ضمان أن تظـل            مجيع خمزونات الذخائر    

وتعرض الواليات املتحدة أيضاً معونتها على الدول الـيت         .  لالستخدام صاحلةمجيع األسلحة   
  .رة خمزوناهتاترغب يف حتسني إدا

اتفاقية حظر  قالت إن إثيوبيا ليست طرفاً يف       ) ن إثيوبيا مراقبة ع  (السيدة جربمياريام   -٥١
 إالّ أهنا تشاركها مقاصدها وتتمسك جبهود اجملتمـع         أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة     

   .واتية للتنميةالدويل الرامية إىل جعل العامل أكثر أماناً واستقراراً فيهيئ بذلك الظروف امل
 إىل اتفاقية أوتاوا حلظر األلغام األرضية       ٢٠٠٤وهبذه الروح، انضمت إثيوبيا يف عام         -٥٢

وقد متت عملية تدمري    .  األلغام كافحةملوهي تطبق أحكامها بواسطة مكتبها      . املضادة لألفراد 
، تنفَّـذ   وزيادةً على ذلـك   . ٢٠٠٩خمزونات األلغام املضادة لألفراد بنجاح قبل حلول عام         

أنشطة إزالة األلغام األرضية والتعريف باملخاطر املرتبطة باأللغام بعزم من أجل التقيد باألجل             
ويف إطار بروتوكول نريويب، دمرت إثيوبيا أيضاً آالف األسـلحة         . ٢٠١٥املضروب يف عام    

نيـة  وأخرياً، تنفذ وزارة العمل والشؤون االجتماعية خطة عمـل وط         . الصغرية غري القانونية  
  . ضحايا األلغام املضادة لألفرادال سيمالفائدة األشخاص املعاقني و
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فريق األمم املتحدة   قال إن   ) فريق األمم املتحدة املعين مبكافحة األلغام      (السيد لوري   -٥٣
 يؤيد توصيات املنسقني املتعلقة مبواصلة األطراف املتعاقدة الـسامية يف           املعين مبكافحة األلغام  

، مـع التركيـز     ٢٠١٢ني يف عام     الفاصلة بني الدورت   ةالفترأثناء  العمل  امس  الربوتوكول اخل 
بوجه خاص على دعم وضع التقارير بشكل منهجي ودعم التسجيل املنهجي الستخدامات            

وال تزال األمم املتحدة تويل عنايةً خاصة لضرورة سـن          . الذخائر املتفجرة وحاالت تركها   
وأحلت يف الطلب إىل جممـوع      . الستخدام والترك هذه  ممارسة وطنية ثابتة بتسجيل حاالت ا     

 منها تلك اليت ختوض نزاعات مسلحة، أن تفي جبميـع        ال سيما األطراف املتعاقدة السامية، و   
 إن الفريق، باإلضافة إىل ذلك، يعيد تأكيـد     السيد لوري وقال  . ٤التزاماهتا الناشئة عن املادة     

ويذكّر بأن أعضاء فريق األمم املتحدة املعين       تصميمه على تسهيل تطبيق أحكام الربوتوكول       
 وبرنامج األمم املتحدة    دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام     مبكافحة األلغام، وهم    

اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، سيظلون على استعداد لتقدمي العون للدول األطراف            
  .اليت تكون حباجة إليه

اللجنة الدولية للـصليب    قال إن   ) اللجنة الدولية للصليب األمحر    (كاالسيد ماريس   -٥٤
 تعرب عن سرورها بالعناية الدائمة اليت حتظى هبا مسألة مساعدة الضحايا والتعاون مع              األمحر

املختصني يف هذا النشاط والناجني من احلوادث اليت تتسبب فيها املتفجرات مـن خملفـات               
اجتماع فريق اخلرباء احلكوميني، على أوجه التآزر والفوائـد         ومت التشديد، يف إطار     . احلرب

. املتوقعة من تنسيق أوثق بني الربوتوكول اخلامس وصكوك أخرى تتعلق مبساعدة الـضحايا            
فمن شأن توسيع نطاق خطة مساعدة الضحايا ليشمل صكوكاً أخرى أُبرمـت يف إطـار               

لة، أن يلقى ترحيباً خاصاً فيمـا يتعلـق          الربوتوكول الثاين بصيغته املعد    ال سيما االتفاقية، و 
  .باحتياجات ضحايا األلغام

وتابع قائالً إنه، وفق أحد التحليالت، ال يزال مثة الكثري الذي جيب فعله على الرغم                 -٥٥
من أن عدداً من الدول، صغريةً وكبريةً، قد اختذ تدابري من أجل الوفاء التام بالتزاماهتا الناشئة                

والحظت اللجنة الدولية   . ربوتوكول اخلامس واجلزء األول من املرفق التقين       من ال  ٤عن املادة   
للصليب األمحر بارتياح ما أُجنز من عمل خبصوص هذه املسألة يف إطار اجتمـاع اخلـرباء                
وأعربت عن سرورها بإتاحة الدول األطراف لبعضها البعض االطالع على املعلومات املتعلقة            

 واجلزء  ٤ وشجعتها مجيعها على اإلسراع يف تنفيذ أحكام املادة          بأساليب التطبيق اخلاصة هبا   
وأعربت اللجنة الدولية للصليب األمحر عن سـرورها إذ الحظـت           . األول من املرفق التقين   

  .ارتفاع عدد األطراف املتعاقدة السامية اليت تقدم تقريراً سنوياً
ن املنـصوص عليـه يف      وتابع السيد ماريسكا قائالً إن إطار املـساعدة والتعـاو           -٥٦

 دولة طرفاً مساعدة    ٣٠حيث قّدم أكثر من     . الربوتوكول ال يزال من مواطن قوة هذا الصك       
ويف الـسنوات األخـرية، انـصب       . إىل أطراف متضررة من املتفجرات من خملفات احلرب       

غري أنه ال ينبغي إغفـال كـون        . االهتمام على املسائل اإلنسانية اخلاصة بالذخائر العنقودية      
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مشكلة الذخائر العنقودية، والعتباراٍت عديدة، ال متثل سوى جانباً من مشكلة أكرب تتعلـق              
  .باملتفجرات من خملفات احلرب اليت يعاجلها الربوتوكول اخلامس بكلّيتها

 بيساو صّدقت على االتفاقية     - ذكّر بأن غينيا  ) بيساو - غينيا (السيد دو كارفالو    -٥٧
وكانت أنشطة إزالة األلغام قد بدأت يف هذا البلـد          . ٢٠٠٨ام  وبروتوكوالهتا اخلمسة يف ع   

، أُجريت زيارات إىل مجيع املنشآت العـسكرية بغـرض          ٢٠١٠ويف عام   . ٢٠٠١يف عام   
 مبساعدة  ٢٠١٢ومن املقرر تدمري تلك الذخائر يف عام        . إحصاء الذخائر اليت ساءت حالتها    

ر دائرة مكافحة األلغام وبرنامج األمـم       بيساو تشك  - وقال إن غينيا  . دائرة مكافحة األلغام  
املتحدة اإلمنائي وأستراليا والواليات املتحدة األمريكية وأملانيا وتركيا والنرويج على ما قدموه            

  .من دعم تقين ومايل

  تقارير أي هيئات فرعية    

 (CCW/P.V/CONF/2011/4)مناقشة مواضيعية بشأن التعاون واملساعدة وطلبات املساعدة     

اعدة وطلبات املـساعدة، إىل     ، املنسق املعين بالتعاون واملس    السيد أوشيا  دعا   الرئيس  -٥٨
   .CCW/P.V/CONF/2011/4 الوارد يف الوثيقة هتقريرتقدمي 
قال، مربِزاً بعض   ) اعدة وطلبات املساعدة  املنسق املعين بالتعاون واملس    (السيد أوشيا   -٥٩

من األنشطة يف جمال التعاون واملساعدة قد ُنفّذ، وإن         النقاط اهلامة يف تقريره، إن عدداً كبرياً        
املساعدة املتوفرة تتخذ عدة أشكال، وإن مقدمي املساعدة متعددون ومتنوعون، وإن التعاون            
بني البلدان اليت تقدم املساعدة قد يساهم يف حتقيق أكرب استفادة ممكنة منـها، وإن تعزيـز                 

وقد يكون من   . هان به من أنشطة التعاون واملساعدة     ُيست القدرات الوطنية قد يشكل جانباً ال     
 منها التعاون فيما بني البلـدان  ال سيمااملفيد إيالء اهتمام أكرب ملزايا خمتلف أشكال التعاون و      

املتضررة من املتفجرات من خملفات احلرب وفيما بني الدول النامية وفيمـا بـني مقـدمي                
ومهما يكن من   . ولية، وكذلك التعاون الثالثي   املساعدة بشكل عام، مبن فيهم املنظمات الد      

أمر، ميكن اجلزم بأن كل دولة تقريباً قادرة على أداء دور يف التعاون الدويل وعلـى تقـدمي                  
  .وبالتايل، ينبغي جلميع الدول أن تدرس إمكانياهتا يف هذا الشأن. املساعدة بشكل أو بآخر

 يف إطار الربوتوكول وقدمت تقارير      ويف اآلونة األخرية، طلبت ثالث دول املساعدة        -٦٠
وعالوةً على ذلـك،    . ٢٠١١أبريل  /يف هذا الشأن أثناء اجتماع اخلرباء الذي ُعقد يف نيسان         

  .قررت اهلند مد يد العون إىل بيالروس تلبيةً لطلب هذه األخرية
وأوصى املنسق مبواصلة إعطاء األولوية ملسائل التعاون واملساعدة وطلبات املساعدة            -٦١

 إىل إمكانيات التعاون فيما بني البلدان النامية، وفيما بني          ٢٠١٢وبإيالء عناية خاصة يف عام      
البلدان املتضررة من املتفجرات من خملفات احلرب، وفيما بني مقدمي املساعدة؛ كما أوصى             
بتقدمي املساعدة بصفة عامة وبدعوة الدول اليت تطلب املساعدة إىل االسـتمرار يف تقـدمي               

  .ات بانتظام عّما آلت إليه طلباهتامعلوم
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قال، فيما يتعلق بالبحث عن أجهزة متفجرة وتدمريها،        ) بيالروس (السيد فوينوف   -٦٢
، زار ممثلون ٢٠١٠وابتداًء من عام . إن بيالروس قد أقامت عالقة تعاون مع عدد من البلدان        

 /ويف آب . لروسـي عن القوات املسلحة البيالروسية منشآت إزالـة األلغـام يف االحتـاد ا            
، زار خمتصون بيالروسيون، بناًء على دعوة من بولندا، مراكز إزالة األلغام            ٢٠١١ أغسطس

، ُنظمت زيارة إىل مركز من هذا الطراز يف         ٢٠١١أكتوبر  /ويف تشرين األول  . يف ذلك البلد  
ل وقد أتاحت مجيع تلك الزيارات التعرف على خمتلف األساليب املتبعـة يف إبطـا   . أوكرانيا

وهذه معونة حتظى بالتقدير ستساعد يف وضع املعايري ويف زيـادة           . مفعول األجهزة املتفجرة  
، قدمت بـيالروس طلـب      ٢٠١٠مايو  /ويف أيار . فعالية عمليات إزالة األلغام يف بيالروس     

، أُبلغت رمسياً بأن اهلند     ٢٠١١أكتوبر  /ويف تشرين األول  . مساعدة ُنشر على شبكة اإلنترنت    
  .وقد مت بالفعل التخطيط لتلك املساعدة. مي مساعدة تقنية هلامستعدة لتقد

عّرفت بفريق دعم أعمـال مكافحـة       ) الواليات املتحدة األمريكية   (السيدة وزير   -٦٣
، يقـوم  ١٩٩٨وهذا الكيان، الذي أنشئ يف عام ). Mine Action Support Group(األلغام 

 املاحنـة الرئيـسية يف العـامل، وبتوزيـع          بتنسيق برامج مكافحة األلغام اليت تنفذها اجلهات      
األولويات بني هذه الربامج، وبتقوية الدعم الذي تقدمه اجلهات املاحنة إىل هـذه األعمـال               

 جهة ماحنة وقد شـاركت      ٢٨ويتكون الفريق حالياً من     . حيثما كانت احلاجة أشد إحلاحاً    
اً يف السنة يف نيويورك أو يف       ويعقد الفريق اجتماعاً واحد   . بعض املنظمات الدولية يف أنشطته    

  .جنيف
قال إنه ُيعهد يف بلده بأنشطة إزالة األلغام إىل وزارة          ) أوكرانيا (السيد نيمشينسكي   -٦٤

وينفَّذ هذا التعاون على    . حاالت الطوارئ اليت تشارك بنشاط يف التعاون الدويل يف هذا اجملال          
ائرة األمم املتحـدة لإلجـراءات      ودوالتعاون يف أوروبا    وجه اخلصوص بدعم منظمة األمن      

ويف أوكرانيا، تستلزم إزالة األلغام موارد مادية كبرية وال ميكـن           . املتعلقة بـمكافحة األلغام  
  .التفكري يف إجنازها دون معونة

واىف بآخر املستجدات يف بلده قائالً إنه ُنفذت     ) مراقب عن صربيا   (السيد زفيكيتش   -٦٥
ة يف املناطق امللوثة جراء العمليات العسكرية اليت قام هبا حلف           تسعة مشاريع يف اآلونة األخري    

، وهي مشاريع ُمّولت من تربعات قدمتها الواليات املتحـدة          ١٩٩٩مشال األطلسي يف عام     
ا للصندوق االستئماين الدويل اخلاص بإزالة األلغـام ومـساعدة          آيرلنداألمريكية والنرويج و  

 ٢٣ ذخرية عنقودية و   ٥٠مليون متر مربع وتدمري      ١,٥فتسىن بذلك تنظيف حنو     . ضحاياها
ومكّن مشروع آخر، مّولتـه صـربيا، مـن         . نوعاً آخر من املتفجرات من خملفات احلرب      

 يبلغ وزهنـا طّنـاً واحـداً يف حمـيط           ٨٤-نبلة جوية مل تنفجر من نوع إم كا       اكتشاف ق 
روعان آخران،  ومكّن مش . كراغوجيفاتش بالقرب من املدخل الرئيسي ملصنع سيارات فيات       

 ٣٧٤ متر مربع ومن تـدمري       ٥٠٠ ٠٠٠مّوهلما االحتاد الروسي، من تنظيف مساحة قدرها        
 كيلوغراماً يعـود    ٥٠ذخرية مل تنفجر، منها باخلصوص قنابل جوية يبلغ وزن الواحدة منها            
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وحسب مصادر مدنية، مكّنت العمليات اليت نفذهتا فـرق         . تارخيها إىل احلرب العاملية الثانية    
تصة تابعة لقسم حاالت الطوارئ يف وزارة الداخلية يف مناطق ملوثـة أساسـاً بـذخائر                خم
 ذخرية من أنواع ١ ٢٤٨تنفجر يعود تارخيها إىل احلربني العامليتني األوىل والثانية من تدمري  مل

 مـن األسـلحة     ٢ ١٩٠ نظام بدء ومفجِّر و    ٥٧٦خمتلفة مل تكن قد انفجرت، ومن تدمري        
وقال السيد زفيكيتش إن أولويات صربيا يف جمـال         . لوغراماً من املتفجرات   كي ٢٧الصغرية و 

 مل تتغري وشكر باسم حكومتـه       ٢٠١٢إزالة األلغام واملتفجرات من خملفات احلرب يف عام         
  .البلدان املاحنة على ما قدمته من مساعدة

السياسة اليت قال إن بلجيكا أولت دائماً أمهية كربى، يف ) بلجيكا (السيد ديواجينري  -٦٦
تنتهجها ملساعدة البلدان املتضررة، لتخفيف املعاناة اليت تسببها للبشر املتفجرات من خملفات            

والدليل على ذلك املشاريع املذكورة يف تقريرها       . احلرب، وذاك من أهم مقاصد الربوتوكول     
  .السنوي واليت تتمحور أساساً حول تنمية القدرات الوطنية ومساعدة الضحايا

وهكذا فإن القوات املسلحة البلجيكية تضع منذ عدة سنوات خربهتا ودرايتها بشكل        -٦٧
فعمليات إزالة األلغـام الـيت   . واقعي يف خدمة البلدان امللوَّثة باملتفجرات من خملفات احلرب  

 من املتفجرات   ١٣ ٠٠٠ُنفّذت يف جنوب لبنان مكّنت يف غضون مخس سنوات من تدمري            
 يوجد خمتصون عسكريون يف إزالة األلغام يف أفغانستان، وقـّدمت           من خملفات احلرب؛ كما   

  .دائرة إزالة األلغام مساعدة تقنية لكمبوديا وأمرت بترمجة دليل إلزالة األلغام إىل لغة اخلمري
وعالوةً على ذلك، مولت بلجيكا مشاريع تنفذها منظمات أخـرى، كاملـشروع              -٦٨

 واهلادف إىل تطوير قدرات منظمة إزالة األلغام        أللغامجمموعة األعمال املتعلقة با   الذي تنفذه   
ودعمت بلجيكا كـذلك عـدة      . وإعادة تأهيل األفغان، وهي منظمة غري حكومية أفغانية       

املنظمـة  ففي كولومبيا، دعمت بلجيكا     . مشاريع ثنائية ومتعددة األطراف ملساعدة الضحايا     
لوطنية يف جمال التكفـل بالـضحايا        فرع بلجيكا من أجل تعزيز القدرات ا       الدولية للمعوقني 

املدنيني لأللغام املضادة لألفراد؛ ومولت وزارة اخلارجية دراسة تناولت تطور املساعدة املقدمة  
للضحايا وأوجه التقدم الذي أُحرز يف هذا اجملال؛ ودعمت بلجيكا أيضاً مـشروع احلملـة               

ث اليت تتسبب فيها األلغام والذخائر الدولية حلظر األلغام األرضية الرامية إىل منع وقوع احلواد
  .الصغرية يف إطار اإلعداد للمؤمتر الثاين الستعراض اتفاقية أوتاوا

ويف األخري، قدمت بلجيكا مساعدة يف إطار مشروعني للتوعية باملخـاطر َنفـذت               -٦٩
بلـغ  فتربعت مب . أحدمها يف كمبوديا واآلخر يف كولومبيا     إلجراءات املتعلقة باأللغام    اجمموعةُ  

كبري للجنة الدولية للصليب األمحر ألغراض مكافحة األلغام كما سامهت يف مشاريع دوليـة       
يف ميدان البحث العلمي، إذ شاركت املدرسة امللكية العسكرية يف عدة برامج هتم باألساس              

  .استخدام األقمار االصطناعية يف البحث عن املناطق امللوَّثة
عن مـشروع   " باوربوينت"عرضاً بواسطة شرائح    قدمت  ) إستونيا (السيدة التس   -٧٠

تعزيز القدرات الوطنية ألغراض التخلص من املتفجرات من خملفات احلرب وإعادة التكيـف      
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املرتبطة بذلك، والذي جيري تنفيذه يف جورجيا حيث أصيب أكثر من أربعمائـة شـخص               
ية وليتوانيا وإسـتونيا    جبروح خطرية تسّببت فيها ذخائٌر مل تنفجر من ِقبل اجلمهورية التشيك          

وذلك يف إطار الصندوق االستئماين اخلاص بالشراكة من أجل السالم برعاية حلف مشـال              
  .األطلسي

وتابعت السيدة التس قائلةً إنه ُشرع يف تنفيذ هذا املشروع، الذي تقـدر ميزانيتـه          -٧١
لطلب مـساعدة    استجابةً   ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢١ مليون يورو، يف     ١,٨    باملنقَّحة  

واهلـدف  . ٢٠٠٨أغـسطس   /كانت جورجيا قد قدمته إىل حلف مشال األطلسي يف آب         
األساسي من ذلك الربنامج هو تدريب العاملني احملليني وتوفري املعدات لتزويـد جورجيـا              
بالقدرات املناسبة يف جمال إزالة األلغام ألغراض إنسانية لتنظيف ساحات احلرب فيها، بـل              

رى إلزالة األلغام على الصعيد الدويل بعد فترة؛ كما يهـدف إىل تقـدمي              لدعم عمليات أخ  
  .املساعدة لضحايا املتفجرات من خملفات احلرب من مدنيني وعسكريني

 فرداً من أفراد فصيل اهلندسة العسكرية تـدريباً         ٦٦ويف إطار هذا املشروع، تلقى        -٧٢
لذخائر يف مركـز التـدريب التـابع        على تقنيات إزالة األلغام وإبطال مفعول املتفجرات وا       

. للوكالة الوطنية األذربيجانية ملكافحة األلغام، باإلضافة إىل دروس أُعطيت هلم يف تبيليـسي            
وبسبب حاالت التأخري اليت حصلت يف تسليم املعدات والتجهيزات، من املرجح أن تـستمر      

هود الرامية إىل تـدمري  وعالوةً على هذه اجل. ٢٠١٢فترة تدريب أفراد الفصيل إىل غاية عام        
الذخائر اليت مل تنفجر، جيري إنشاء مركز متخصص يف إعادة التأهيل الطيب يتسع خلمـسني               

ومت تسليم أول التجهيزات املتخصصة وتقرر تقدمي       . سريراً داخل مستشفى غوري العسكري    
  .تدريب خاص لألطباء واملمّرضني

 حصلت، فإن النجاح كـان حليـف        ويف اخلتام، وبالرغم من حاالت التأخري اليت        -٧٣
ومن الضروري توفري مبلغ    . ٢٠١٢املشروع الذي من املتوقع إمتامه بنجاح حبلول ربيع عام          

  . يورو هلذا الغرض٥٠٠ ٠٠٠إضايف قدره 
قال، وهو يشدد على أمهية التعاون الـدويل يف جمـال           ) أستراليا (السيد كيمبتون   -٧٤

ل اخلامس، إن أستراليا عاقدة العزم على التعـاون         املساعدة من أجل بلوغ مقاصد الربوتوكو     
مع شركائها يف البلدان املتضررة بغرض إزالة املتفجرات من خملفـات احلـرب، وبغـرض               

ويرد عرض موجز ملشاريع املساعدة اليت نفّـذهتا        . مساعدة الناجني وتعزيز القدرات الوطنية    
  .أستراليا يف تقريرها السنوي

قاً من جتربتها، أنه من املستحسن إدراج اإلجـراءات املتعلقـة       وترى أستراليا، انطال    -٧٥
بإزالة األلغام ومكافحة املتفجرات من خملفات احلرب والتوعية باملخاطر ومساعدة الـضحايا        
يف إطار استراتيجية شاملة ومتكاملة على املدى البعيد، حىت تكـون للمـساعدة الفعاليـة               

شكلها املتفجرات من خملفات احلرب من طريق التنمية        الفضلى، مما يتيح إزالة العقبات اليت ت      
وإن مساعدة البلدان على وضع براجمها الوطنية اخلاصـة هبـا           . اليت ينشدها السكان احملليون   
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ويف األخري، وّممـا    . وعلى كفالة حسن إدارهتا وتنسيقها يشكل أيضاً ضماناً للكفاءة والدوام         
 اجلنس وكذلك جمموع الضحايا واألشـخاص       جدال فيه أن مراعاة اعتبارات السن ونوع       ال

  .املعاقني حتّسن نتائج األعمال اليت ُتنَجز يف اجملتمعات احمللية املعنية
وتشجع أستراليا، بصفتها بلداً ماحناً، الدول اليت تواجه مـشاكل إزالـة األلغـام                -٧٦

من تنظيـف   واملتفجرات من خملفات احلرب على استخدام كل الوسائل املتاحة اليت متكّنها            
وبفـضل  . املناطق املشتبه يف احتوائها على متفجرات من خملفات احلرب بسرعة وسـالمة           

التمويل املتعدد املصادر، استطاعت أستراليا كذلك حتسني إمكانية توقُّع ما تقدِّمه من دعـم              
وهي تشجع شـركاءها علـى      . وزيادة مرونته ومتكنت من تقليل نفقاهتا اإلدارية وتكاليفها       

  . يف احلذو حذوهاالتفكري
وإن تعبئة وتنسيق املساعدة الدولية بشكل فعال يشكالن حتدياً دائماً بالنسبة للبلدان              -٧٧

وتتأتى مزايا عديدة من حتسني تنـسيق األنـشطة         . واملنظمات املشاركة يف مكافحة األلغام    
يدان، كما تتأتى   بوسائل منها حتسني توزيع أو توجيه املوارد اليت تتوفر للجهات الفاعلة يف امل            

والحظـت أسـتراليا أن     . مزايا عن التحليل وعن ابتداع مناهج مبتكرة يف مكافحة األلغام         
جهود التنسيق كانت أكثر فعالية على مستوى البلدان وهي ستواصل، هلذا الغرض، دعـم              

 العاملي، أما على الصعيد. الربامج املنسَّقة إلزالة األلغام اليت تضعها البلدان على الصعيد الوطين    
فترى أستراليا أنه من املمكن إنشاء عدد أكرب من الشراكات االستراتيجية بني اجلهات املاحنة              
  .ّمما سيمكّن من تقدمي املزيد من العون للدول يف إحراز التقدم يف جماالت العمل ذات األولوية

، )١٩قـرة   ، الف CCW/P.V/CONF/2011/14(املنـسِّق   ورّحبت أستراليا بتوصيات      -٧٨
اليت تشدد على ضرورة إنشاء عالقات تعاون بـني مقـدمي           ) ب( منها التوصية    سيما الو

وستكرس أستراليا جهودها، بصفتها الرئيسة اجلديدة جملموعـة دعـم مكافحـة            . املساعدة
األلغام، لتشجيع التنسيق والتعاون بني اجلهات املاحنة على الصعيد الدويل وإلنـشاء عالقـة              

  .تفيدينتعاون وثيقة مع املس
وعلى العموم، أعربت أستراليا عن سرورها لعدد األنشطة اليت أُجنـزت يف إطـار                -٧٩

فتلك األنشطة حجة تؤيد إضـفاء الـصبغة        . املساعدة والتعاون املعروضني يف تقرير املنسق     
إذ ميكن يف الواقع االعتداد بأنه ميكن للدول اليت جتد أن الـتخلص             . العاملية على الربوتوكول  

تفجرات من خملفات احلرب املوجودة يف أقاليمها أمر مكلف وصعب حالياً أن حتـصل        من امل 
إذا مـا انـضمت إىل       ٨ و ٧على أنشطة التعاون واملساعدة املنصوص عليهـا يف املـادتني           

  .الربوتوكول
 أوضح، يف عرضٍ قدمـه      )املعين مبكافحة األلغام  فريق األمم املتحدة     (السيد برادي   -٨٠

ُخصص لدور منظمة األمم املتحدة يف جمال مكافحة األلغـام          " باوربوينتال"بواسطة شرائح   
 يتألف من   املعين مبكافحة األلغام  وباألخص يف إزالة املتفجرات من خملفات احلرب، أن الفريق          

إدارات وبرامج وصناديق ووكاالت تابعة لألمم املتحدة، وأكثرها نشاطاً برنـامج األمـم             
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مم املتحدة للطفولة ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية واملفوضـية         املتحدة اإلمنائي ومنظمة األ   
  . ومكتب شؤون نزع السالحبرنامج األغذية العامليالسامية لشؤون الالجئني و

وتنفَّذ إجراءات األمم املتحدة ملكافحة األلغام باالستناد إىل قرارات اجلمعية العامـة              -٨١
 اآلونة األخرية، باملشاكل النامجة عـن وجـود         املتعلقة باملساعدة على مكافحة األلغام، ويف     

خمزونات فائضة عن احلاجة من الذخائر التقليدية، وكذلك باالستناد إىل سياسـات األمـم              
املتحدة واالستراتيجية املتفق عليها بني املؤسسات يف جمال إزالة األلغام إىل جانـب املعـايري               

اإلجراءات أيضاً بالصكوك الدولية ذات الصلة      وُيسترَشد يف تنفيذ تلك     . الدولية إلزالة األلغام  
اتفاقية حظـر    و اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد     منها اتفاقية الذخائر العنقودية و     ال سيما و
، وخباصة بروتوكوهلا اخلامس وبروتوكوهلـا الثـاين        تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة     أو

  .اإلعاقةبصيغته املعدلة، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي 
أما فيما يتعلق بتمويل إجراءات إزالة األلغام، فقد ُدفعت تربعات إىل صندوق األمم               -٨٢

 مليون دوالر واستفاد    ١٧٢املتحدة االستئماين اخلاص بإجراءات مكافحة األلغام بلغ قدرها         
كافحـة   دولة وإقليماً متضرراً كما ورد يف تقرير األمني العام املتعلق باملساعدة يف م        ٢١منها  

 / ومتـوز  ٢٠٠٩أغـسطس   / والذي يغطي الفترة ما بني آب      ٢٠١١األلغام الصادر يف عام     
 مليون ١٦١وجتاوزت ميزانية عمليات حفظ السالم املخصصة ملكافحة األلغام . ٢٠١١ يوليه

ويف الفتـرة مـا بـني       . ٢٠١١يونيـه   / وحزيـران  ٢٠٠٩يوليه  /دوالر للفترة ما بني متوز    
التربعات اليت ُدفعت للصندوق االستئماين اخلـاص التـابع         ، مكّنت   ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ عامي

 ٨٠ لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي ألغراض منع األزمات واإلنعاش، واليت جتاوزت قيمتـها           
وخالل تلك الفترة، ُخصص مبلغ     .  برناجماً وطنياً ملكافحة األلغام    ٢٨مليون دوالر، من متويل     

املتحدة للطفولة لدعمها يف مكافحة األلغام يف أكثـر          مليون دوالر ملنظمة األمم      ٢٥يتجاوز  
  .من عشرة بلدان وأقاليم

وميكن إرسال طلبات املساعدة إىل دائرة مكافحة األلغام للنظر فيها يف إطار اجملموعة          -٨٣
املشتركة بني املؤسسات من خالل املوظف األعلى رتبة من موظفي األمم املتحدة يف البلـد               

وبإمكـان الـدول األطـراف يف       . الدائمة لدى منظمة األمم املتحدة    من خالل البعثات     أو
الربوتوكول اخلامس أيضاً أن تقدم طلب مساعدة وتعاون دوليني حسب الصيغ اليت أوصـى         

 مـن   ٨ و ٧ و ٤ويف األخري، ووفقـاً للمـواد       . هبا املؤمتر الثاين لألطراف املتعاقدة السامية     
 عن استعداده لتقدمي املـساعدة    عين مبكافحة األلغام  فريق األمم املتحدة امل   الربوتوكول، أعرب   

للدول األطراف املتضررة من املتفجرات من خملفات احلرب، وخاصـةً ألغـراض إبـالغ              
وعّبر السيد بـرادي،   . املعلومات عن الذخائر املتفجرة املستخَدمة والذخائر املتفجرة املتروكة       

ن أنه سيقدم عما قريب معلومات عن       يف هذا الشأن، عن شكره حللف مشال األطلسي إذ أعل         
  .العمليات اليت نفذها يف ليبيا تطبيقاً لقرار جملس األمن
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ذكّر، يف تدخله بصفته املنسق، بأن األنشطة املنفَّذة ال تدخل          ) اآيرلند(السيد أوشي     -٨٤
ل يف خانة املساعدة وإمنا يف خانة التعاون وبأنه من واجب األطراف املتعاقدة السامية أن تعم              

وشكر مجيع الدول املمثَّلة يف املـؤمتر علـى         . على حتقيق األهداف املتوخاة من الربوتوكول     
  .مشاركتها البّناءة وعلى روح التعاون اليت أبدهتا

 من تقرير املنسق    ١٩ اعترب أن املؤمتر يود إقرار التوصيات الواردة يف الفقرة           الرئيس  -٨٥
)CCW/P.V/CONF/2011/4.(  

  .وقد تقرر ذلك  -٨٦
  .٥٠/١٢رفعت اجللسة الساعة 

        


