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اتفاقية الذخائر العنقودية

19 September 2018
Arabic
Original: English

االجتماع الثامن للدول األطراف

جنيف 5-3 ،أيلول/سبتمرب 2018
البند  11من جدول األعمال
النظر يف الوثيقة اخلتامية لالجتماع واعتمادها

التقرير اخلتامي
أوالا -مقدمة
 -1تنص املادة  11من اتفاقية الذخاار الننووديذة علذن أجت معتمذد الذدول األابذ اا ت ذا
للن ذ ذ أأ م ذذقلة تتنل ذ ذ التفبي ذ ذ ت ذذخا اوتفاقي ذذة أو تنفي ذذختا ،وو ذذا ق ذ ذ ا ا ال ذذق ا عن ذذد
الض و ة ،مبا لك:
(أ)

سري تخا اوتفاقية وحالتها؛

(ب)

امل ارل الناشئة عن التوا ي املودمة مبوجب أحكا تخا اوتفاقية؛

(ج)

التناوجت وامل اعدة الدولياجت وفواً للمادة  6من تخا اوتفاقية؛

(د)

استحداث تكنولوجيا إلزالة خملفا الخاار الننوودية؛

(تذ)

الفلبا املودمة من الدول األاب اا مبوجب املادتني  8و 10من تخا اوتفاقية؛

(و)

املادتني  3و 4من تخا اوتفاقيةم.

ابلبا الدول األاب اا املنصوص عليها

 -2وتنص املادة  11أيضذاً علذن أجت يذدعو األمذني النذا لملمذد املتحذدة اج عوذد اجتماعذا
الدول األاب اا سنوايً اج أجت يُن َود أول مؤمت استن اضي.
 -3وق ذ ذ امل ذ ذؤمت اوستن اض ذ ذذي األول ل تفاقي ذ ذذة (دوال وفني ذ ذذك ،ي واتي ذ ذذا 7 ،اج  11أيل ذ ذذول/
س ذذبتمرب  )2015مواص ذذلة عو ذذد اجتماع ذذا ال ذذدول األاب ذ ذ اا ال ذذدعوة م ذذن األم ذذني الن ذذا لملم ذذد
املتحدة(.)1
__________

()1

الفو ة  34من التو ي النهاري للمؤمت اوستن اضي األول (.)CCM/CONF/2015/7
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 -4وتنص املادة  11يخلك علن أ ه مجيوز أجت تُدعن الدول غري األاب اا تخا اوتفاقية
ويذذخلك األمذذد املتحذذدة وغريتذذا مذذن املن مذذا أو املؤس ذذا الدوليذذة واملن مذذا اإلقليميذذة ا
الصلة ،وجلنة الصليب األمح الدولية ،واوحتاد الدويل جلمنيا الصذليب األمحذ والذ ل األمحذ ،
واملن ما غري احلكومية ا الصذلة ،اج حضذو تذخا اوجتماعذا الصذفة مذ اقبني وفوذاً للن ذا
الداالي املتف عليهم.
 -5ومبوج ذ ذذب الفو ذ ذ ذ ة  7م ذ ذذن منف ذ ذذو الو ذ ذ ذ ا  54/70املنن ذ ذذوجت متنفي ذ ذذخ اتفاقي ذ ذذة ال ذ ذذخاار
الننووديذذةم ،الذذخأ اعتمدتذذه اجلمنيذذة النامذذة  7يذذا وجت األول/دي ذذمرب  ،2015ابلبذذا اجلمنيذذة
النامذ ذذة اج األمذ ذذني النذ ذذا مأجت يواصذ ذذل عوذ ذذد اجتماعذ ذذا الذ ذذدول األاب ذ ذ اا اتفاقيذ ذذة الذ ذذخاار
الننوودية ،وأجت يواصل تودمي امل اعدة ال زمة وتوفري ما قد يلز من اذدما ل ضذف اب ملهذا
املويلة اليه مبوجب اوتفاقية واملو ا ا الصلة الصاد ة عن املؤمت اوستن اضي األولم.
 -6وقذ الذذدول األابذ اا اجتماعهذذا ال ذاالد عوذذد اجتماعهذذا النذذامن الفذ ة مذذن  3اج 5
أيلول/سبتمرب  2018جنيف ،ما مل يو ال ريس م حلذة وحوذة استضذافة اوجتمذااب مذا غوا،
يكا اغوا ،وفواً للفو ة (30د) من التو ي اخلتامي للمؤمت اوستن اضي (.)2()CCM/CONF/2015/7
 -7والنذذا ً علذذن لذذك ،عوذذد األمذذني النذذا لملمذذد املتحذذدة ،عوذذب م ذذاو ا ذذخا اخلصذذوص،
اوجتمذااب ال ذاالد للذذدول األابذ اا اوتفاقيذذة ودعذذا أليذد الذذدول األابذ اا ،ويذذخلك الذذدول غذذري
األاب اا اوتفاقية ،اج امل اية اوجتمااب.
 -8وق اوجتمااب ال االد للدول األاب اا أيضذاً تنيذني املمنذل الذدارد لنيكذا اغوا لذد األمذد
املتحذذدة جنيذذف ،ال ذذفري تذذري جت اسذ ادا ومذذاجت ،ري ذاً ل جتمذذااب النذذامن للذذدول األابذ اا(.)3
ووفواً للو ا املتخخ املؤمت اوستن اضذي األول ،الذدأ وويتذه اليذو التذايل واتتذا اوجتمذااب
ال االد للدول األاب اا وت تم اج آا يو من اوجتمااب النامن للدول األاب اا(.)4
 -٩ومبوج ذذب م ذذخي ة ش ذذفوية مؤ ا ذذة  15ي ذذا وجت األول/دي ذذمرب  2017وموجه ذذة اج ألي ذذد
البننذذا الدارمذذة لذذد األمذذد املتحذذدة للذذدول األاب ذ اا اتفاقيذذة الذذخاار الننووديذذة ،أفذذاد املمنذذل
الدارد لنيكا اغوا لد األمد املتحدة جنيف ،ال فري تري جت اس ادا وماجت ،أب ه قذ التنحذي عذن
منصذذبه ي ذذفري فذذو النذذادة ومفذذو و نذذل دارذذد لنيكذذا اغوا لذذد مكتذذب األمذذد املتحذذدة جنيذذف.
وفو ذاً لاج ذ ا ا واملما س ذذا املنم ذذول ذذا ،ا ذذخ مكت ذذب األم ذذد املتح ذذدة ل ذذؤوجت ذزاب ال ذ
شذذباف/فرباي  2018اجذ ا موافوذذة صذذامتة ينذذرب عذذن فهذذد جلنذذة التن ذذي أجت يكذذا اغوا ستواصذذل تذذويل
ذتنني ذذن ً ل ائس ذذة اوجتم ذذااب .ومل تتلذ ذ
ائس ذذة اوجتم ذذااب الن ذذامن لل ذذدول األابذ ذ اا اوتفاقي ذذة وس ذ ً
األما ة النامة لملمد املتحدة أأ اع اضا علن الفهد ال اال ا ل اج ا املوافوة الصامتة.
 -10ومبوج ذذب م ذذخي ة ش ذذفوية مؤ ا ذذة  6آب/أغ ذذفس  ،2018أش ذذا يك ذذا اغوا اج أجت
الو ذذارد ألعم ذذال لنياال ذذة ر ذذب املمن ذذل ال ذذدارد لبنن ذذة الدارم ذذة لنيك ذذا اغوا ل ذذد األم ذذد املتح ذذدة
جنيف ،ال ذيد يذا لوم مذو اليس دافذي  ،سذريأم اوجتمذااب النذامن
واملن ما الدولية األا
للدول األاب اا اتفاقية الخاار الننوودية.

__________

()2
()3
()4
2

 ،CCM/MSP/2017/12الفو ة .53
امل جد ف ه ،الفو ة .52
امل جد ف ه ،الفو ة .52
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اثني ا -تنظيم االجتماع الثامن للدول األطراف
ُ -11عو ذذد اوجتم ذذااب الن ذذامن لل ذذدول األاب ذ اا
أيلول/سبتمرب .2018

جني ذذف ،سوي ذ ا،

الف ذ ة م ذذن  3اج 5

 -12وش ذذايا أعم ذذال اوجتم ذذااب م ذذدي ة وح ذذدة دع ذذد تنفي ذذخ اتفاقي ذذة ال ذذخاار الننوودي ذذة،
ال يدة شي جت .موميبا.
وادما الدعد وجتماعاته التاالد
 -13وأيد اوجتمااب الوا مدي ة ف اب أما ة مؤمت زاب ال
 ،ال يدة أ يا ياسبريسن ،منصبها أمينةً عامةً للمؤمت .
ملكتب األمد املتحدة ل ؤوجت زاب ال

 -14واضذذفلنا موةفذذة ال ذذؤوجت ال ياسذذية الف ذ اب أما ذذة م ذؤمت ذزاب ال ذ واذذدما الذذدعد
وجتماعاتذه التذاالد ملكتذب األمذد املتحذدة ل ذذؤوجت ذزاب ال ذ  ،ال ذيدة سذيلفيا مرييوليذا و ،مبهمذذة
أمينة اوجتمااب.

 -15وشايا أعمال املؤمت الدول األاب اا اوتفاقية التالية أمساؤتا :اسبا يا ،أس اليا،
اي ذوادو  ،ألبا يذذا ،أملا يذذا ،أ ذذدو ا ،أي لنذذدا ،ايفاليذذا ،اللكيكذذا ،الل،ذذا اي ،النمذذا ،الوت ذوا  ،الو و ذذدأ،
البوسذذنة وال سذذك ،الذذريو ،ت ينيذذداد وتو غذذو ،ت ذذاد ،تذذو س ،اجلبذذل األسذذود ،اجلمهو يذذة الت ذذيكية،
اجلمهو ية الدومينيكيذة ،ألهو يذة وو الدميو اابيذة ال ذنبية ،جنذوب أف يويذا ،دولذة فل ذفني ،زامبيذا،
سذذاجت مذذا ينو ،سذذا ا ييذذتس و ذذيفس ،س ذ أ و كذذا ،ال ذذلفادو  ،سذذلوفاييا ،سذذلوفينيا ،ال ذذن،ال،
ال ذذويد ،سوي ذ ا ،شذذيلي ،الن ذ ا  ،غواتيمذذاو ،ف ذذا ،الك سذذي ال سذذويل ،ي واتيذذا ،ينذذدا ،يذذو ،
يوستا يكا ،يولومبيا ،لبناجت ،ليتوا يا ،ليختن تاين ،املك يك ،اململكة املتحذدة لربيفا يذا الن مذن
وأي لندا ال مالية ،مو يتا يا ،موزامبي  ،الن ويج ،النم ا ،يكا اغوا ،يوزيلندا ،تنذدو ام ،تن،ذا اي،
تولندا ،اليا جت.
 -16وش ذذايا أعم ذذال اوجتم ذذااب الدول ذذة التالي ذذة الذ ذ يا ذذا ق ذذد ص ذذدقا عل ذذن اوتفاقي ذذة
الند حيز النفا لن بة اليها :ميبيا.
أو ا ضما اليها ولكن مل تدال اوتفاقية ُ
 -17وشايا الدول التالية املوقنة علن اوتفاقية
أوغندا ،ساجت تومي وال ين ييب ،غامبيا ،الفلبني ،قربص.

أعمال اوجتمذااب الصذفة م اقذب :أ ،ذوو،

 -18وشذايا أعمذال اوجتمذااب الصذفة م اقذب أيضذاً يذل مذن األ جنتذني واإلمذا ا الن اليذذة
املتحذذدة والبحذ ين وتييذذا وجنذذوب ال ذذوداجت وسذذن،افو ة وال ذذوداجت وصذ اليا والصذذني وعمذذاجت وفذذا واتو
وفنلندا وامل ،ب.
أعم ذذال اوجتمذذااب الص ذذفة م اق ذذب ،وفو ذاً للم ذذادة  )2(1مذذن الن ذذا ال ذذداالي
 -1٩وشذذا
( ،)CCM/MSP/2018/4يذل مذن دارذ ة األمذد املتحذذدة لاجذ ا ا املتنلوذة ألل،ذذا ومكتذب األمذذد
.
املتحدة ل ؤوجت زاب ال
 -20وشا أيضاً أعمال اوجتمااب الصفة م اقب ،وفواً للمادة  )2(1من الن ا الداالي
( ،)CCM/MSP/2018/4اللكن ذذة الدولي ذذة للص ذذليب األمحذ ذ ومي ذذز جني ذذف ال ذذدويل إلزال ذذة األل ،ذذا
لملغ ا اإل ا ية واورت ا املناتض للخاار الننوودية.
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أعم ذذال اوجتمذذااب الص ذذفة م اق ذذب ،وفو ذاً للم ذذادة  )3(1مذذن الن ذذا ال ذذداالي
 -21وشذذا
( ،)CCM/MSP/2018/4يل من اوحتاد األو ويب وامليز املنذ التحويذ اوسذتو ا واو تنذاى علذن
الصنيد الدويل التاالد جلامنة جيمس مادي وجت وال االفة الدولية جلنود ال ذ والف يذ اوست ذا أ
جمال األل،ا والصليب األمح الن وجيي ومن مة متالو ت سام.

اثلثا -أعمال االجتماع الثامن للدول األطراف
 3أيلول/سذذبتمرب  ،2018افتذذتا اوجتمذذااب النذذامن للذذدول األابذ اا الوذذارد ألعمذذال
-22
لنياالذذة رذذب املمنذذل ال ذذدارد لبننذذة الدارمذذة لنيكذذا اغوا ل ذذد األمذذد املتحذذدة واملن مذذا الدولي ذذة
جنيف ،ال يد يا لوم مو اليس دافي .
األا
 -23وعو ذذد اوجتم ذذااب الن ذذامن لل ذذدول األابذ ذ اا ذذس جل ذذا عام ذذة .و اجلل ذذة النام ذذة
األوج ،املنوذذودة  3أيلول/سذذبتمرب  ،2018أدلذذا البيذذاجت املمنلذذة الدارمذذة ل وي ذ ا لذذد مذؤمت
جنيف ،ال فرية صاال ينا داوفيو  -مات  ،النا ً علن دعوة من ريس اوجتمااب.
زاب ال

 -24و اجلل ذذة ف ذذها ،قذذدما سذذالة فيذذديو املمنلذذة ال ذذامية ل ذذؤوجت ذزاب ال ذ  ،ال ذذيدة
ايزومذذي ياميت ذذو .وأدج البيذذاجت أيض ذاً يذذل م ذذن رذذب ر ذذيس اللكنذذة الدولي ذذة للصذذليب األمح ذ ،
الديتو جيل يا الو ييه ،ومدي اورت ا املناتض للخاار الننوودية ،ال يد تكتو غريا.
 -25و اجلل ذذة ف ذذها ،ا تُخب ذذا لتزيي ذذة لنياال ذذة ر ذذيس اوجتم ذذااب ي ذذل م ذذن أملا ي ذذا وي واتي ذذا
ويوستا يكا وتولندا.

 -26و اجلل ذة ف ذها أيضذاً ،اعتمذد الذدول األابذ اا جذدول أعمذال اوجتمذااب ،الصذذي،ته
الذ ذ ذوا دة الو يو ذ ذذة  ،CCM/MSP/2018/1والذ ذ ذ مج النم ذ ذذل امل ذ ذ ذ و املؤق ذ ذذا ،الص ذ ذذي،ته الذ ذ ذوا دة
الو يوة  ،CCM/MSP/2018/3وأق الن ا الداالي ( CCM/MSP/2010/3و.)CCM/MSP/2018/4
 CCM/MSP/2018/1و CCM/MSP/2018/8وCCM/MSP/2018/WP.1

 -27و ذ اوجتم ذااب الو ر ذ
و Rev.1و CCM/MSP/2018/WP.2و Rev.1و CCM/MSP/2018/WP.3و.CCM/MSP/2018/WP.4

رابع ا -املقررات والتوصيات
 -28اجت اوجتمذذااب ،ا وح ذ أيي ذذة حتوي ذ عاملي ذذة اتفاقي ذذة الذذخاار الننوودي ذذة ،ح ذذب ذ ا ة
ضما س أ و كذا اليهذا وتصذدي ميبيذا عليهذا مذؤا اً وأعذ ب عذن توذدي ا للكهذود الذ تبذخلا
ف ا والنما الصفتهما البلدين املن وني املننيني التحوي عامليتها.
 -2٩وأع الا الدول األاب اا عن قلوها النمي ازا احلوادث ال وقنذا مذؤا اً واألدلذة علذن
استخدا الخاار الننوودية الوااب خمتلفة من النامل وأدا ا أأ اسذتخدا مذن أأ جهذة يا ذا،
مبا يتواف واملادة .)5(21
__________

()5

4

ومل تؤيًذذد يذذو و يكذذا اغوا اد اج عبذذا ة ممبذذا يتواف ذ واملذذادة 21م وابلبتذذا أجت يذُذخ َي اأض ذ أ مذذا ت ذ ايجت أجت تذذخا
اإلشا ة اج املادة  21غامضة وتتنا مد و وتدا اتفاقية الخاار الننوودية ،وأ ا غري مت وة مذد املوقذف
املبدري املتف عليه اع جت دوال وفنيك الخأ يدين أأ استخدا للخاار الننوودية من أأ جهة يا ا.
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 -30وأع ب اوجتمااب عن شك ا ألملا يا للكهود ال الخلتها الصفتها ري ة اوجتمااب ال االد
للدول األاب اا وال أفضا عا  2017اج اعتمذاد الوذ ا  54/72ال ذقجت اوتفاقيذة املننذوجت
متنفيخ اتفاقية الخاار الننووديةم.
 -31واستب اوجتمااب ارياً من التود الارل الخأ شهدته أليذد الذدول األابذ اا تذدمري
املخ ذذزو لتمتن ذذل ولتزاماب ذذا مبوج ذذب امل ذذادة  3قب ذذل املوعذ ذد النه ذذاري لا ذذاز اأ ذذدد  1آب/
أغ فس  .2018وتنق اوجتمااب أيضاً اسبا يا وي واتيا ويو علن اال غها عن امتنالا ولتزامابا
مبوجب املادة  3من اوتفاقية قبذل مواعيذدتا النهاريذة اأذددة مبوجذب اوتفاقيذة .وأعذ ب اوجتمذااب
ع ذذن تو ذذدي ا للكه ذذود الذ ذ تب ذذخلا ي واتي ذذا وموزامبيذ ذ الص ذذفتهما البل ذذدين املن ذذوني املنني ذذني الت ذذدمري
املخزو واوحتفاظ ا تنزيز تنفيخ تخا اولتزا ال ري ي من التزاما اوتفاقية.
 -32واعتمد اوجتمااب م واب اع جت اومتنذال للمذادة  ،)CCM/MSP/2018/WP.4( 3الذخأ
قدمته ي واتيا وموزامبي (امل ف األول).
 -33ود م اوجتمذذااب واعتمذذد اخلفذذوف التوجيهيذذة لفلبذذا متديذذد املهلذذة املنصذذوص عليهذذا
املذ ذذادة  3مذ ذذن اتفاقيذ ذذة الذ ذذخاار الننووديذ ذذة ( ،)CCM/MSP/2018/WP.1/Rev.1الصذ ذذي،تها املندلذ ذذة
شفوايً ،ال قدمتها البوسنة وال سك الصفتها أحد البلداجت املن وة املننيذة حلالذة النامذة ل تفاقيذة
وتنفيختا (امل ف الناين).
 -34و ذذوا اوجتمذذااب مذذد التوذذدي لنمذذل الذذخأ تضذذفلد الذذه تولنذذدا وألهو يذذة وو الدميو اابيذذة
ال ذذنبية ،الصذذفتهما البل ذذدين املن ذذوني املنني ذذني لتفهذذري واحلذذد م ذذن املخذذااب  ،وش ذذدد علذذن أيي ذذة
اس ذذتخدا التكنولوجي ذذا املت ذذمة لفنالي ذذة والكف ذذا ة م ذذا وازال ذذة ال ذذخاار الننوودي ذذة م ذذن
خملفا احل ب املنااب امللو ة ويخلك ض و ة وضد افط إل از عملية التفهري.
 -35ود م اوجتمذذااب واعتمذذد اخلفذذوف التوجيهيذذة لفلبذذا متديذذد املهلذذة املنصذذوص عليهذذا
املذ ذذادة  4مذ ذذن اتفاقيذ ذذة الذ ذذخاار الننووديذ ذذة ( ،)CCM/MSP/2018/WP.2/Rev.1الصذ ذذي،تها املندلذ ذذة
شفوايً ،ال قدمتها البوسنة وال سك الصفتها أحد البلداجت املن وة املننيذة حلالذة النامذة ل تفاقيذة
وتنفيختا (امل ف النالث).
 -36وأعذ ب اوجتمذذااب أيضذاً عذذن شذذك ا إليفاليذا وأي لنذذدا الصذذفتهما البلذدين املن ذذوني املننيذذني
مب ذذاعدة الض ذذحااي عل ذذن جهودي ذذا املبخول ذذة تي ذذري زايدة تب ذذادل املنلوم ذذا فيم ذذا ال ذذني ال ذذدول
األاب ذ اا ال ذذقجت تنفي ذذخ اولتزام ذذا الوارم ذذة مبوج ذذب امل ذذادة  ،5ذذدا حتدي ذذد املما س ذذا اجلي ذذدة
عتبا تا من املوا د املفيدة اأتملة للذدول األابذ اا األاذ  ،وعلذن تذوفري منذرب لتبذادل املنلومذا
ال قجت التحداي املواجهة واإلع اب عن اوحتياجا من امل اعدة.
 -37وا أيذذد اوجتم ذذااب مذذن جدي ذذد أيي ذذة توذذدمي التو ذذا ي الوابني ذذة األوليذذة وال ذذنوية مبوج ذذب
املادة  7من اوتفاقية يذالتزا تذنص عليذه اوتفاقيذة ويذقداة أساسذية لويذام تنفيذختا ولتنزيذز التنذاوجت
وامل اعدة علن الصنيد الدويل ،فود أع ب لزامبيا ،الصذفتها البلذد املن ذ املنذ التذداالري ال ذفافية،
عذذن شذذك ا علذذن النمذذل الذذخأ اضذذفلنا الذذه اب ذوال ال ذذنة ،األم ذ الذذخأ أد اج زايدة يبذذرية
تودمي توا ي ال فافية األولية منخ اوجتمااب ال االد للدول األاب اا.
 -38وا أشا اوجتمااب اج أيية امتنذال الذدول األابذ اا ألحكذا املذادة  ٩مذن اوتفاقيذة ،فه ذه
أع ذ ب عذذن توذذدي ا للنمذذل املتواصذذل الذذخأ توذذو الذذه يوزيلنذذدا ،الصذذفتها البلذذد املن ذ املن ذ التذذداالري
GE.18-15504

5

CCM/MSP/2018/9

التنفيخ الوابنيذة علذن مذد عذدة سذنوا  ،والذخأ يهذدا اج زايدة فهذد الذدول األابذ اا للمكموعذة
الواسنة من اولتزاما الوا دة اوتفاقية وزايدة تودمي التوا ي املتنلوة التنفيختا لخا اولتزاما .
 -3٩وأعذ ب اوجتمذذااب أيضذاً عذذن شذذك ا ألسذ اليا والذذريو ،الصذذفتهما البلذذدين املن ذذوني املننيذذني
لتناوجت وامل اعدة ،ملا تووماجت اله من عمل من أجل تنزيز ال ذ ايا والتنذاوجت فيمذا الذني الذدول،
ال بل منها مواصلة تفوي مباد ة اورت ا الوف أ ،ال بدا اج تنزيز فنالية تنفيخ اولتزاما
الوا دة اوتفاقية.
 -40وأق ذ ذ امل ذ ذؤمت اوستن اضذ ذذي األول ل تفاقي ذذة ميزا يذ ذذة وحذ ذذدة دع ذذد التنفيذ ذذخ وافذ ذذة عملهذ ذذا
للف ة  .2020-2016وقدما مدي ة وحدة دعذد التنفيذخ ،ال ذيدة شذي جت .موميبذا ،ح ذب مذا
ق ذ ا امل ذؤمت اوستن اضذذي األول ،ميزا يذذة وحذذدة دعذذد التنفيذذخ وافذذة عملهذذا لنذذا  ،201٩اللتذذني
أق يا اوجتمااب  4أيلول/سبتمرب  .)CCM/MSP/2018/2( 2018واتف اوجتمااب أيضاً علذن
أجت تُ َّ
ود ميزا ية وحدة دعد التنفيذخ وافذة عملهذا لنذا  2020سذتني يومذاً قبذل اوجتمذااب التاسذد
للذذدول األاب ذ اا وأجت تواصذذل مذذدي ة وحذذدة دعذذد التنفيذذخ توذذدمي توذذا ي سذذنوية عذذن النمذذل الذذخأ
تضفلد اله الوحدة.
 -41و حذذب اوجتمذذااب لتو يذ امل حلذذي النذذامن وجتمذذااب الذذدول األابذ اا اتفاقيذذة الذذخاار
الننوودية  -صد التود اأذ ز تنفيذخ افذة عمذل دوال وفنيذك ،الذخأ قدمتذه يكذا اغوا الصذفتها
ري ة اوجتمااب النامن للدول األاب اا ( )CCM/MSP/2018/5وأع ب عن ا تياحذه للتوذد اأذ ز
تنفيخ افة عمل دوال وفنيك.
 -42و ذ اوجتم ذذااب الو يو ذذة  CCM/MSP/2018/WP.3ال ذ ق ذذدمتها أملا ي ذذا ال ذذقجت ا ذذا
عمليذذة واتيذذا ائسذذة اتفاقيذذة الذذخاار الننووديذذة .والنذذد تبذذادل لوجهذذا الن ذ ال ذذقجت املو حذذا
الوا دة الو يوة ،أق اوجتمااب أبجت تنا حاجة اج مواصلة التفكري تخا امل ذقلة الامذة واج
استك ذذاا عمليذذة م ذذتدامة جلنذذل ا فذذة ال ائسذذا أين ذ قاالليذذة للتنبذذؤ .واتف ذ اوجتمذذااب علذذن
تخا امل قلة اوجتمااب التاسذد للذدول األابذ اا ذدا التوصذل اج اتفذا
مواصلة الن
املؤمت اوستن اضي الناين ،عندما تُ تنَ آلية اوتفاقية يكل.

 -43واستمد اوجتمذااب اج عذ قدمتذه مذدي ة فذ اب أما ذة مذؤمت ذزاب ال ذ واذدما دعذد
 ،ال يدة أ يا ياسبريسن ،ال ذقجت احلالذة
اجتماعاته التاالد ملكتب األمد املتحدة ل ؤوجت زاب ال
املالية ل تفاقية .وا وح ا ال يدة ياس الريسن أجت اوفتوا اج األموال سذينتج عنذه افذ عذد
ا نوذذاد اوجتماعذذا وعذذد توذذدمي اخلذذدما  ،فه ذذا شذذدد علذذن أييذذة تلوذذي أليذذد اوش ذ ايا
ال يدة ياس الريسن أيضذاً م ذقلة املتذقا ا
املو ة الداية يل سنة من سنوا امليزا ية .وأ
الذدفد علذن ت ذديد مذا عليهذا فذو اً .وأشذا أيضذاً اج أجت صذو ة
وشكنا الدول ال أتا
مفصذلة لملسذذئلة املتكذ ة و ذ الك و يذذة للفذواتري
عامذة ياملذذة عذن احلالذذة املاليذذة ل تفاقيذة وصذذي،ة َّ
ُ ذ علذذن موقذذد شذذبكي مويذذد داولذذه متذذا جلميذذد الذذدول األاب ذ اا والذذدول غذذري األاب ذ اا
اتفاقية الخاار الننوودية امل اية اجتماعاته.
احلالة املالية ل تفاقية ،أشا اوجتمااب الول اج احلالة املاليذة الناألذة
 -44و سيا الن
عذذن التذذقا دفذذد األ صذذبة املوذ ة وشذذدد علذذن أييذذة يفالذذة اومتنذذال التذذا ل لتزامذذا املنصذذوص
عليه ذ ذذا امل ذ ذذادة  .14ودع ذ ذذا اوجتم ذ ذذااب ال ذ ذذدول األاب ذ ذ اا وال ذ ذذدول غ ذ ذذري األاب ذ ذ اا امل ذ ذذاية
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اجتماع ذذا ال ذذدول األابذ ذ اا اج مناجل ذذة امل ذذارل الناش ذذئة ع ذذن املب ذذال امل ذذتحوة .ل ذذخلك ابل ذذب
اوجتمذذااب اج رذذيس اجتمذذااب الذذدول األابذ اا لنذذا  201٩أجت يت ذذاو وينذذد و يوذذة لت ذذاو مذذد
جلنة التن ي ال قجت التداالري املمكن ا ا تا ملناجلذة امكا يذة التنبذؤ حلالذة املاليذة واسذتدامتها لين ذ
فيها اجتمااب الدول األاب اا عا  .201٩ولد اوضف اب ذخا املهمذة ،يُذدعن الذ ريس اج
األا .
اتفاقيا زاب ال
أجت أياخ اوعتبا املناق ا ال ج
 -45و حب املذؤمت النذامن ،جل ذته النامذة اخلام ذة املنوذودة  5أيلول/سذبتمرب ،2018
مبن وني جدد لتوجيه ال مج النمل الني الدو ا  ،و لك علن النحو التايل:
الفريققا العامققع املعققة الالققة العامققة لالتفاقيققة وتنفيققذها أملا يذذا (حذذي ايذذة
(أ)
اوجتمااب التاسد للدول األاب اا) لنمل مد زامبيا (حي اية املؤمت اوستن اضي الناين)؛
(ب) الفريققا العامققع املعققة بعامليققة االتفاقيققة النمذذا (حذذي ايذذة اوجتمذذااب التاسذذد
للدول األاب اا) لنمل مد شيلي (حي اية املؤمت اوستن اضي الناين)؛
(ج) الفريا العامع املعة مبساعدة الضحااي أي لندا (حذي ايذة اوجتمذااب التاسذد
للدول األاب اا) لنمل مد اسبا يا (حي اية املؤمت اوستن اضي الناين)؛
(د) الفريققا العامققع املعققة التحلدققن والققد مققن امل ققاطر ألهو يذذة وو الدميو اابيذذة
ال ذذنبية (حذذي ايذذة اوجتمذذااب التاسذذد للذذدول األاب ذ اا) لنمذذل مذذد ال ذذويد (حذذي ايذذة امل ذؤمت
اوستن اضي الناين)؛
(ه) الفريا العامع املعة بتدمن امل زوانت واالحتفاظ هبا موزامبي (حذي ايذة
اوجتمااب التاسد للدول األاب اا) لنمل مد النم ا (حي اية املؤمت اوستن اضي الناين)؛
(و) الفريا العامع املعة التعاون واملسقاعدة الذريو (حذي ايذة اوجتمذااب التاسذد
للدول األاب اا) لنمل مد تولندا (حي اية املؤمت اوستن اضي الناين).
 -46و اجلل ذ ذ ذذة ف ذ ذ ذذها ،حذ ذ ذذب اوجتمذ ذ ذذااب ملن ذ ذ ذ َوني الل ذ ذ ذ َخين سذ ذ ذذيتولياجت ادا ة ا ذ ذ ذذالني
املواضينيني التاليني:
(أ)

اإلال غ :الن ا ؛

(ب)

تداالري التنفيخ الوابنية :يوزيلندا.

 -47وميك ذذن للمن ذذوني،
التاسد للدول األاب اا.

منذ ذ

أدا مه ذذامهد ،أجت يو ذذدموا و رذ ذ موجه ذذة اج اوجتم ذذااب

 -48وقذ اوجتمذذااب النذذامن للذذدول األابذ اا أيضذاً تنيذذني ال ذذفري املمنذذل الذذدارد ل ذ أ و كذذا
جنيذف ،سذنادة ال ذيد عليذا ليذيب عبذد النزيذز،
لد األمد املتحدة واملن ما الدولية األا
ري ذاً ل جتم ذذااب التاس ذذد لل ذذدول األاب ذ اا .ووفو ذاً للو ذ ا املتخ ذذخ امل ذؤمت اوستن اض ذذي األول،
الدأ وويته اليو التايل واتتذا اوجتمذااب النذامن للذدول األابذ اا وت ذتم اج آاذ يذو مذن
اوجتمااب التاسد للدول األاب اا.
 -4٩وق ذ الذذدول األاب ذ اا اجلل ذذة ف ذذها عوذذد اوجتمذذااب التاسذذد للذذدول األاب ذ اا
الف ذ ذ ة مذ ذذن  2اج  4أيلول/سذ ذذبتمرب  201٩جنيذ ذذف ،مذ ذذا مل يو ذ ذ ال ذ ذ ريس م حلذ ذذة وحوذ ذذة
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استضافة اوجتمااب مكاجت آا  ،وفواً للفوذ ة (30د) مذن التو يذ اخلتذامي للمذؤمت اوستن اضذي
(.)CCM/CONF/2015/7
 -50ووفو ذاً للفو ذ ة (30د) مذذن التو ي ذ اخلتذذامي للم ذؤمت اوستن اضذذي (،)CCM/CONF/2015/7
ُح ذذبا ال تيبذذا املاليذذة ل جتمذذااب التاسذذد للذذدول األابذ اا اسذذتناداً اج جنيذذف عتبا تذذا املكذذاجت
الذذخأ يُف ذ أجت تُنوذذد فيذذه اوجتماعذذا  .و ذ اوجتمذذااب تذذخا ال تيبذذا املاليذذة ل جتمذذااب
التاسد للدول األاب اا وأقًتا الصي،تها الوا دة الو يوة .CCM/MSP/2018/7
 -51وق اوجتمااب النامن للدول األاب اا أيضاً تنيني ال فرية املمنلة الدارمة ل وي ا لذد
م ذؤمت ذزاب ال ذ  ،سذذنادة ال ذذيدة ص ذاال ينا داوفيذذو  ،ري ذذة للم ذؤمت اوستن اضذذي النذذاين املو ذ
عودا عا .2020

 -52واعتمذذد اوجتمذذااب النذذامن للذذدول األاب ذ اا ،جل ذذته النامذذة اخلام ذذة املنوذذودة 5
أيلول/سذ ذ ذذبتمرب  ،2018تو ي ذ ذ ذ ا اخلتذ ذ ذذامي ال ذ ذ ذوا د الو يوذ ذ ذذة ،CCM/MSP/2018/CRP.1/Rev.1
الصي،ته املندلة شفوايً ال ستصد الوصفها الو يوة .CCM/MSP/2018/9
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املرفا األول
املادة  - ٣إعالن االمتثال
املقدم من [الدولة الحلرف]

____________________________

املوعد الندائي للتدمن مبوجب املادة ٣
اتريخ اإلجناز

_____________ [اليوم/الشدر/السنة]

_____________ [اليوم/الشدر/السنة]

[الدولققة الحلققرف] صققدقا علت/انضققما إي االتفاقيققة يف [اليوم/الشدر/السققنة] .وأصققتحا
االتفاقية سارية املفعول النستة إي [الدولة الحلرف] يف [اليوم/الشدر/السنة].

املادة  - ٣الت زين وتدمن امل زوانت
 -1توذذو يذذل دولذذة ابذ ا ،وف ًوذذا أل متهذذا الوابنيذذة ،الفصذذل يذذل الذذخاار الننووديذذة امل ذذمولة
الوويتهذذا واخلاضذذنة ل ذذيف با عذذن الذذخاار اأذذتف ذذا ألغ ذ ا اوسذذتنمال النمليذذا وتضذذد
عليها ع مة ألغ ا تدمريتا.
 -2وتتنهذد يذل دولذة ابذ ا التذدمري أو ضذماجت تذدمري يذل الذخاار الننووديذة امل ذا اليهذا
الفو ة  1من تخا املادة أق ب وقا كن علن أو يتند لك مثاين سنوا من داول تذخا
اوتفاقية حيز النفا لن بة لتلك الدولة الف ا .وتتنهد يل دولة اب ا الضماجت امتنال أساليب
التدمري للمنايري الدولية الواجبة التفبي حلماية الصحة النامة والبيئة.

خحلة عمع دوبروفنيك  -اإلجراء 4-2
 -3تُ َّكد الدول األاب اا ال وفا لتزامابا مبوجب املادة  3علن اإلدو إبعذ جت مسذي
عذذن اومتنذذال ل لتزام ذذا ال ذ ت ذذنص عليهذذا امل ذذادة  3وجتماعذذا ال ذذدول األاب ذ اا أو امل ذؤمت ا
اوستن اضية ل تفاقية و توا ي ال فافية ال نوية ال تُ َّ
ود سنوايً مبوتضن املادة .7

اإلعالن
 -4تنل ذذن [الدول ذذة الف ذ ا  ،ينتيك ذذة للكه ذذود ال ذ اض ذذفلنا ذذا من ذذخ تو ي ت ذذا األويل ع ذذن
دم أو ضمنا تذدمري يذل
ال فافية ،أ ا وفا لتزامابا مبوجب املادة  3من اوتفاقية الند أجت ً
خم ذذزو ال ذذخاار الننوودي ذذة وقذ ذ أجت ت ذذخا املخ ذذزو مل تن ذذد م ذذمولة الوويته ذذا أو ااض ذذنة
اذار عنووديذة مل تكذن من وفذة مذن قبذل،
ل يف با .وا ا ايتُ فا ،الند ات ي اإل از ،خمزو
مبذذا فيهذذا الذذخاار الصذذ،رية ،توذذو [الدولذذة الفذ ا  ،مت ذذياً مذذد الفوذ ة (1ز) مذذن املذذادة  ،7إبالذ غ
الدول األاب اا فو اً خا اويت اا وتتواسد تخا املنلومذا عذن اب يذ التوذا ي ال ذنوية املتنلوذة
ل ذذفافية وأأ حمافذذل أا ذ  ،مبذذا لذذك اجتماعذذا الذذدول األاب ذ اا وامل ذؤمت ا اوستن اضذذية
واوجتماعذذا غذذري ال مسيذذة ل تفاقيذذة .وا ا اعتوذذد [الدولذذة الفذ ا أ ذذا لذذن تكذذوجت قذذاد ة علذذن
تذذدمري يذذل الذذخاار الننووديذذة املكت ذذفة حذذديناً أو ضذذماجت تذذدمريتا غضذذوجت املهلذذة املنصذذوص
GE.18-15504
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عليهذذا املذذادة  ،3جذذاز لذذا أجت توذذد اج اجتمذذااب للذذدول األابذ اا أو اج مذؤمت استن اضذذي ابلبذاً
لتمديذذد املوعذذد النهذذاري الف ذ ة أقصذذاتا أ الذذد سذذنوا ح ذذبما تذذنص عليذذه املذذادة  .3وا ا يذذاجت تذذخا
اويت ذاا النذد املوعذد النهذاري األصذلي الذخأ تذنص عليذه املذادة  3ويا ذا [الدولذة الفذ ا غذري
قاد ة علن تدمري تخا الخاار الننوودية قبل اجتمااب الدول األاب اا/املذؤمت اوستن اضذي املوبذل،
جاز لا أجت تفلب متديداً أقصاا أ الد سنوا إل از تخا التدمري.

التوقيع واخلتم الرمسي
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املرفا الثاين
املتادئ التوجيدية اخلاصة بحللتقات التمديقد املنصقو
من اتفاقية الذخائر العنقودية
أوالا -املتادئ التوجيدية اخلاصة بحللتات التمديد املنصو

عليدقا يف املقادة ٣
عليدا يف املادة ٣

 -1تنص املادة  3من اتفاقية الذخاار الننووديذة علذن أجت توذو يذل دولذة ابذ ا مالفصذل يذل
ال ذذخاار الننوودي ذذة امل ذذمولة الوويته ذذا واخلاض ذذنة ل ذذيف با ع ذذن ال ذذخاار اأ ذذتف ذذا ألغ ذ ذ ا
اوسذذتنمال النمليذذا وتضذذد عليهذذا ع مذذة ألغ ذ ا التذذدمريم يمذذا متتنهذذد [ ...التذذدمري أو
ضذذماجت تذذدمري يذذل الذذخاار الننووديذذةم موعذذد أقصذذاا مثذذاين سذذنوا مذذن داذذول اوتفاقيذذة حيذذز
النفا لن بة لتلك الدولة الف ا.
 -2وا ا اعتود الدولة الفذ ا أ ذا لذن تكذوجت قذاد ة علذن تذدمري يذل الذخاار الننووديذة أو
ضذذماجت تذذدمريتا حذذدود النمذذاين سذذنوا ال ذذالفة الذذخي  ،جذذاز لذذا أجت توذذد اج اجتمذذااب للذذدول
األاب اا أو اج مؤمت استن اضذي ابلبذاً لتمديذد املوعذد النهذاري اأذدد الفذ ة أقصذاتا أ الذد سذنوا .
وجيوز للدولة الف ا ،ة وا استننارية ،أجت تفلب ف ة متديد اضافية أقصاتا أ الد سنوا .
 -3وتُ َّكد الدول األاب اا ال تنتز تودمي ابلبا علن التمام امل اعدة واملدا
وحدة دعد تنفيخ اوتفاقية فيما يتنل إبعداد ابلبابا.

من

 -4وجي ذذب تو ذذدمي ابلب ذذا التمدي ذذد قب ذذل موع ذذد ا نو ذذاد اجتم ذذااب ال ذذدول األابذ ذ اا أو املذ ذؤمت
اوستن اضي الخأ سين فيها الت نة أشه علن األقل .وينب،ي توجيه الفلب اج ال ريس احلذايل
امل ؤول عن اوجتمااب املوبل للدول األاب اا اتفاقيذة الذخاار الننووديذة أو مذؤمت استن اضذها،
يما ينب،ي توجيه خة منه اج وحدة دعد تنفيخ اوتفاقية.
 -5وستبل وحدة دعد تنفيذخ اوتفاقيذة الذدول األابذ اا التلوذي ابلذب التمديذد وتُفلنهذا عليذه
إباتحته علن املوقد ال بكي ل تفاقية.
 -6وتوجه وحدة دعد تنفيخ اوتفاقية ا تباا جلنة تن ي اوتفاقية اج الفلذب .وستن ذ جلنذة
خمصذذص مهمتذذه الن ذ أليذذد الفلبذذا املودمذذة .وميكذذن أيضذاً ا ذذا ف يذ
التن ذذي ف يذ حتليذذل ً
التحليذذل م حلذذة مبكذ ة ،وفوذاً لل ذذلفة التودي يذذة للكنذذة التن ذذي  ،مذذن أجذذل امل ذذاعدة اعذذداد
الفلبا أو امل او ا مد الدول األاب اا املو ًدمة للفلبا .
 -7ويُن ذ ًد ف ي ذ التحليذذل ويو ذ ًد تو ي ذ اً يتضذذمن م ذ واب ق ذ ا  ،وا ا لذذز األم ذ توصذذيا  ،اج
ال ذ ذ ريس ال ذذخأ س ذذيتيحه لل ذذدول األاب ذ ذ اا لتن ذ ذ في ذذه أ ن ذذا اجتم ذذااب ال ذذدول األاب ذ ذ اا أو امل ذ ذؤمت
اوستن اضي املوبل.
-8
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ويتقلف ف ي التحليل من:
واوحتفاظ ا؛



من وني مننيني التدمري املخزو



من وني مننيني لتناوجت وامل اعدة علن الصنيد الدويل.
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وميكن ملمنلي وحدة دعد تنفيخ اوتفاقية ويخلك الدول األاب اا األا أجت يووموا الدو الدعد.
 -٩وتنذذا عذذدد مذذن املن مذذا واليئذذا الذ توذذد اخلذذربة ا الصذذلة ،ومنهذذا ،علذذن سذذبيل
املنذذال و احلص ذ  ،األمذذد املتحذذدة ووياوبذذا واللكنذذة الدوليذذة للصذذليب األمح ذ واورذذت ا املنذذاتض
للذخاار الننووديذذة وميذز جنيذذف الذدويل إلزالذذة األل،ذا لملغذ ا اإل ذا ية ،فضذ ً عذن من مذذا
أاذ واذربا جمذذال ازالذذة األل،ذذا سذذيتد الت ذذاو منهذذد ويُفلذذب الذذيهد توذذدمي اخلذذربة أ نذذا حتليذذل
ابلب التمديد ،ح ب ما ي اا ف ي التحليل مناسباً.
 -10ومذذن أجذذل تفذذادأ تضذذا ب املصذذا  ،سذذيمتند أعضذذا ف ي ذ التحليذذل عذذن حتليذذل ابلبذذا
التمديد ال تودمها حكومابد ،ويخلك احلاو ال يكوجت فيها تضا ب واضا املصا .
 -11وسيتوج ف ي التحليذل األول وضذد منهكيذة تُنذَ علذن جلنذة التن ذي لتنتمذدتا ويتنذني
استخدامها ملناجلة أليد الفلبا املوبلة ضما ً وتبااب ج موحد حيال أليد الفلبا  .وستُد ج
املنهكي ذذة ال ذ ذ ي ذذتد وض ذذنها ت ذذخا املب ذذاد التوجيهي ذذة ،ال ذ ذ س ذ ذتُذ َن عل ذذن ال ذذدول األاب ذ ذ اا
وعتمادتا اجتمااب الدول األاب اا أو املؤمت اوستن اضي املوبل.
 -12وسيوو ف ي التحليل ،غضوجت مثا يذة أسذااليد مذن تلوذي ابلذب التمديذد ،إبعذداد تو يذ
أويل يقسام ملزيد من التوضيحا  ،ح ب اوقتضا  ،من الدولة الف ا صاحبة الفلب .وحيلل
تخا التو ي األويل مذد مشذول الفلذب وم ذتو التفاصذيل الذوا دة فيذه ،ح صذاً علذن حت ذني أليذد
ابلبا التمديد وسنياً اج مناجلة أأ أوجه قصو حمتملة فيها .وجيوز لف ي التحليذل أجت يفلذب،
أأ وقا ،توضيحا أو منلوما اضافية مذن الدولذة الفذ ا صذاحبة الفلذب .وجيذوز للدولذة
الف ا صاحبة الفلب ،أأ وقا ،تودمي تندي علن ابلب التمديد اخلاص ا.
 -13ومبك ذ د وضذذد التو ي ذ صذذي،ته النهاريذذة ،يُن ذَ علذذن الدولذذة الف ذ ا صذذاحبة الفلذذب
إلالذذدا تنليوابذذا و/أو لتصذذحيا النوذذاف الوقارنيذذة .والنذذد لذذك ،سذذيود التو ي ذ اج ال ذ ريس علذذن
النحو املبني الفو ة  7أع ا.
 -14وسذذيتوج اجتمذذااب الذذدول األاب ذ اا أو امل ذؤمت اوستن اضذذي تويذذيد الفلبذذا والبذذا ،وفو ذاً
لن ام ذذه ال ذذداالي ،فيم ذذا ا ا ي ذذاجت ينب ،ذذي املوافو ذذة عل ذذن ابل ذذب التمدي ذذد .وجي ذذوز وجتم ذذااب ال ذذدول
األابذ اا أجت يوذ مذنا التمديذد وفوذاً لفلذذب الدولذة الفذ ا ،أو وفوذاً لتوصذيا ف يذ التحليذذل أو
أجت مينا متديداً مبدة خمتلفة ،وفواً ل تفاقية.
 -15وجيوز للدول األاب اا أيضاً أجت تو منايري للتمديد ا ا مذا أ أجت لذك أمذ ضذ و أ
جداً .والص ا الن عن املنايري املو حة مذن الذدول األابذ اا ،توذد الدولذة الفذ ا الذ منحذا
متديذذداً توذذا ي م حليذذة سذذنوية ،مذذن ا ذ ل توذذا ي ال ذذفافية الوارمذذة ،أو مذذن ا ذ ل البيذذا  ،أو
التودمي توا ي اج اجتمااب الدول األاب اا واملؤمت ا اوستن اضية.
 -16وسذتوو جلنذذة تن ذي اوتفاقيذذة سذذنوايً سذتن ا تذذخا املبذذاد التوجيهيذة .أمذذا الت،يذريا ،
ال قد توتضيها الض و ة ،فتُو َ ليتد اعتمادتا اوجتمااب التايل للدول األاب اا اوتفاقية.
وسذذيُك اسذذتن ا شذذامل ومناق ذذة للمبذذاد التوجيهيذذة واملنهكيذذا أ نذذا امل ذؤمت اوستن اضذذي
با مزيذذد مذذن امل ذذارل الدارمذذة واملؤس ذذية
ل تفاقيذذة املو ذ عوذذدا عذذا  ،2020حيذذث سذذيُ ً
ويخلك املنهكية.
12

GE.18-15504

CCM/MSP/2018/9

اثني ا -اجلدول الزمة لحللتات التمديد مبوجب املادة ٣
 -17ملا يا ا اجتماعا الدول األاب اا اوتفاقية تُنود عادة ا ل شه أيلول/سذبتمرب
من يل عذا  ،ينب،ذي اعذداد ابلبذا التمديذد مبوجذب املذادة  3وتوذدميها وحتليلهذا والن ذ فيهذا وفوذاً
للكذذدول الذذزم املوذ أد ا .ويتنلذ اجلذذدول الذذزم دارمذاً وجتمذذااب املوبذذل للذذدول األابذ اا
اوتفاقية أو ملؤمت املوبل وستن ا اوتفاقية.
ال ذه (سذنة اجتمذااب الذدول األابذ اا
اوتفاقية/املؤمت اوستن اضي)

اإلج ا الخأ ا خته الدولة الف ا
أو وحدة دعد تنفيخ اوتفاقية/جلنة تن ي اوتفاقية

أاي /م ذ ذذايو (قبذ ذ ذذل سذ ذ ذذنة مذ ذ ذذن اجتمذ ذ ذذااب
الدول األاب اا/املؤمت اوستن اضي)

تبذذدأ الدولذذة الفذ ا إبعذذداد ابلذذب التمديذذد مبوجذذب املذذادة  ،3وتُبلذ  ،اجت
أمكن ،وحدة دعد تنفيخ اوتفاقية عتزامها تودمي ابلب

أاي /مذ ذ ذ ذذايو  -ت ذ ذ ذ ذ ين النذ ذ ذ ذذاين /وفمرب
(قب ذ ذ ذ ذذل س ذ ذ ذ ذذنة م ذ ذ ذ ذذن اجتم ذ ذ ذ ذذااب الذ ذ ذ ذذدول
األاب اا/املؤمت اوستن اضي)

تنذذد الدولذذة الفذ ا ابلذذب التمديذذد مبوجذذب املذذادة  3وتت ذذاو مذذد وحذذدة
دعد التنفيخ ومد ف ي التحليل ح ب اوقتضا

 1يذ ذذا وجت األول/دي ذ ذذمرب (قبذ ذذل سذ ذذنة
م ذ ذ ذذن اجتمذ ذ ذ ذااب ال ذ ذ ذذدول األاب اا/املذ ذ ذ ذؤمت
اوستن اضي)

توذذد الدولذذة الف ذ ا ابلبهذذا اج ال ذ ريس ،وتوجذذه يذذخلك ذذخة منذذه اج
وحدة دعد تنفيخ اوتفاقية.

 31ي ذذا وجت الناين/ين ذذاي أو  8أسذ ذااليد
الن ذ ذ ذذد تلو ذ ذ ذذي ابل ذ ذ ذذب التمديذ ذ ذذد (س ذ ذ ذذنة
اجتمذ ذ ذ ذ ذ ذذااب ال ذ ذ ذ ذ ذذدول األاب اا/امل ذ ذ ذ ذ ذ ذؤمت
اوستن اضي)

يتوج ف ي ُ التحليل اعداد التحليل األويل

ش ذ ذذباف/فرباي  -حزي اجت/يو ي ذ ذذه (سذ ذ ذذنة
اجتمذ ذ ذ ذ ذ ذذااب ال ذ ذ ذ ذ ذذدول األاب اا/امل ذ ذ ذ ذ ذ ذؤمت
اوستن اضي)

يتذوج ف يذ التحليذذل حتليذذل الفلذذب التنذاوجت و يذ مذذد الدولذذة الفذ ا ل ذذد
الفل ذذب؛ ويُنذ ذ التو يذ ذ اخلت ذذامي عل ذذن الدول ذذة الفذ ذ ا
أأ ،ذ ذ ا
إلالذذدا تنليوابذذا عليذذه؛ ويوذذد ف ي ذ التحليذذل التو ي ذ اج ال ذ ريس ،مبذذا
لك م واب مو والتوصيا اأتملة

متوز/يوليذ ذ ذ ذذه (س ذ ذ ذ ذذنة اجتم ذ ذ ذ ذذااب الذ ذ ذ ذذدول
األاب اا/املؤمت اوستن اضي)

يتيا ال ريس التو ي اخلتامي جلميد الدول األاب اا لتن فيه

أيلول/سذ ذذبتمرب (سذ ذذنة اجتمذ ذذااب الذ ذذدول
األاب اا/املؤمت اوستن اضي)

تن ذ الذذدول األابذ اا الفلذذب املوذذد وتبذذا
للدولة الف ا صاحبة الفلب

م ذذقلة مذذنا التمديذذد

اثلثا -اجلدول الزمة لحللتات التمديد مبوجب املادة ٣
 -18تتوج الدولة الف ا اعداد ابلبا التمديد مبوجب املذادة  3علذن أمشذل وجذه كذن لن ذ
اج التحذداي املوذ َّذد ة للوفذذا ولتزامذذا الذ تذذنص عليهذذا املذذادة  3وفيمذذا يتنلذ ألسذذاليب والفذ ة
الزمنية ال زمة ملواجهة لتلك التحداي  .وينب،ي أجت تتضمن الو يوة ال ستُ َّ
ود النناص التالية:

ألف -موجز تنفيذي
يتض ذذمن  4اج  8ص ذذفحا ويب ذذني إبجي ذذاز التفاص ذذيل األساس ذذية ،وفو ذ ذاً للفو ذ ذ ة  4م ذذن
املادة  3من اوتفاقية:
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األس ذذام املنفو ذذي وح ذذد املذ ذوا د :الي ذذاجت م ذذوجز للتمدي ذذد املو ذ ذ  ،مب ذذا ل ذذك
الوس ذذارل املالي ذذة والتوني ذذة املتاح ذذة للدول ذذة الف ذ ذ ا أو تل ذذك ال ذ ذ تفلبه ذذا ،والي ذذاجت
ال وا اوستننارية ال ترب لك ،عند اوقتضا ؛



اخلفوف النامة لف يوة تدمري املخزوجت وات ي ا ازا  -افة عمل موجزة لف ة التمديد؛



يمية و واب الخاار الننووديذة والذخاار الصذ،رية املتفكذ ة اأذتف ذا وقذا الذد
ف ذذا اوتفاقي ذذة للدول ذذة الفذ ذ ا وأأ ا ذذار عنوودي ذذة اض ذذافية أو ا ذذار ص ذذ،رية
متفك ة يتد ايت افها الند الد تخا النفا ؛



ذدم ة اذ ل النمذاين
يمية و واب الذخاار الننووديذة والذخاار الصذ،رية املتفكذ ة امل َّ
سنوا التالية لبد فا اوتفاقية لن بة لتلك الدولة الف ا؛



يمي ذذة و ذواب ال ذذخاار الننوودي ذذة وال ذذخاار الص ذذ،رية املتفك ذ ة املتبوي ذذة ال ذ يتن ذذني
تدمريتا ا ل ف ة التمديد املو حة ومندل التدمري ال نوأ املتوقد حتويوه؛



ال وا ال ح ًد من قد ة الدولذة الفذ ا علذن تذدمري يذل الذخاار الننووديذة
امل ذذمولة الوويته ذذا أو اخلاض ذذنة ل ذذيف با ا ذ ذ ل ف ذ ذ ة النم ذذاين س ذذنوا األوج،
وال وا ال قد حت ًد من تخا الود ة ا ل ف ة التمديد املو حة؛




اآل اإل ا ية واوجتماعية واوقتصادية والبيئية للتمديد املو ؛
تودمي التفاصيل الكاملة للتواصل مد املن ً الواب ألغ ا

املتاالنة.

اء -السرد املفصع
توضيا التفاصيل املوجزة أع ا ،والويا  ،أللة أمو  ،إبال غ الدول األاب اا مبا يلي:


14

من ق التحداي ال حتول دوجت الوفا ملواعيد النهارية

اابا املادة 3؛

؛



الود ا الوابنية املتاحة للتخزين ولتدمري املخزو



اببينة ومد التود اأ ز حي اآلجت؛



املوا د املتاحة لدعد التود اأ ز حي اآلجت؛



األساليب واملنايري امل تخدمة؛



اببينة و فا التحداي املتبوية؛



اآل اإل ا ية واوقتصادية واوجتماعية والبيئية؛



الوسذارل واملذوا د املؤس ذية واملاليذذة والتونيذة والب ذ ية املتاحذة و/أو ال زمذذة ملواجهذذة
التحداي املتبوية؛



الف ة الزمنية املفلوالة واألسام املنفوي و ا الف ة الزمنية املفلوالة؛



افة النمل املفصلة ال ت،في الف ة الزمنية املفلوالذة ،مذد منذايري قااللذة للويذام،
مبا لك ،علن سبيل املنال و احلص :
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املو ذ ة لكذذل سذذنة مذذن سذذنوا



مذذا تذذي قذذد ا التخ ذزين وتذذدمري املخذذزو
ف ة التمديد؟



ما تي التكاليف ال نوية املتوقنة ،مبا



ما تي مصاد التمويل ال ز املتوقنة لتنفيخ اخلفة؟



مذذا تذذي التحذذداي و/أو عوامذذل اخلف ذ اأتملذذة ال ذ قذذد تذذؤ سذذلباً علذذن تنفيذذخ
اخلفة؟

لك توزيد التكاليف؟

ال وا ال قد تنذو قذد ة الدولذة الفذ ا علذن تذدمري أليذد املخذزو
ف ة التمديد املو حة؛
أأ منلوما أا

اذ ل

ا صلة الفلب التمديد املو .
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املرفا الثالث
املتادئ التوجيدية اخلاصة بحللتقات التمديقد املنصقو
من اتفاقية الذخائر العنقودية
أوالا -املتادئ التوجيدية اخلاصة بحللتات التمديد املنصو

عليدقا يف املقادة 4
عليدا يف املادة 4

 -1تذذنص املذذادة  4مذذن اتفاقيذذة الذذخاار الننووديذذة علذذن أجت متتنهذذد يذذل دولذذة اب ذ ا إبزالذذة
وتذذدمري أو ضذذماجت ازالذذة وتذذدمري خملفذذا الذذخاار الننووديذذة الواقنذذة املنذذااب امللو ذذة لذذخاار
الننووديذذة وامل ذذمولة الوويتهذذا أو اخلاضذذنة ل ذذيف بام موعذذد أقصذذاا  10سذذنوا مذذن الذذد فذذا
اوتفاقية لن بة اج تلك الدولة (أو ،حذال ذوب أعمذال قتذال فنليذة ،موعذد أقصذاا 10
سذذنوا مذذن ايذذة أعمذذال الوتذذال الفنليذذة ال ذ أصذذبحا الذذخاار الننووديذذة ا لذذا مذذن خملفذذا
الخاار الننوودية).
 -2وا ا أ دولة اب ا أ ا لن تكوجت قاد ة علن ازالة وتدمري أو ضماجت ازالة وتدمري أليد
خملفا الخاار الننوودية غضوجت ال نوا الن املخيو ة أع ا ،جيوز لذا أجت توذد ابلبذاً اج
اجتمااب للذدول األابذ اا أو اج مذؤمت اسذتن ا ال،يذة متديذد املوعذد النهذاري اأذدد لفذ ة تصذل اج
س سنوا  ،علماً أجت فذ ة التمديذد املفلوالذة و ميكذن أجت تتنذد عذدد ال ذنوا الضذ و ية قفنذاً
لن ذذبة للدولذذة الف ذ ا مذذن أجذذل الوفذذا لتزامابذذا .وجيذذوز أيض ذاً للدولذذة الف ذ ا أجت تفلذذب ف ذ ة
تول عن س سنوا للوفا لتزامابا مبوجب املادة .4
متديد ً
 -3وتُ َّكد الدول األاب اا ال تنتز تودمي ابلبا علن التمام امل اعدة واملدا
وحدة دعد تنفيخ اوتفاقية فيما يتنل إبعداد ابلبابا.

من

 -4وجي ذذب تو ذذدمي ابلب ذذا التمدي ذذد قب ذذل موع ذذد ا نو ذذاد اجتم ذذااب ال ذذدول األابذ ذ اا أو املذ ذؤمت
اوستن اضي الخأ سين فيها الت نة أشه علن األقل .وينب،ي توجيه الفلب اج ال ريس احلذايل
امل ؤول عن اوجتمااب املوبل للدول األاب اا اوتفاقية أو مؤمت استن اضها ،يما ينب،ي توجيه
خة منه اج وحدة دعد تنفيخ اوتفاقية.
 -5وستبل وحدة دعد تنفيذخ اوتفاقيذة الذدول األابذ اا التلوذي ابلذب التمديذد وتُفلنهذا عليذه
إباتحته علن املوقد ال بكي ل تفاقية.
 -6وتوجه وحدة دعد تنفيخ اوتفاقية ا تباا جلنة تن ي اوتفاقية اج الفلذب .وستن ذ جلنذة
خمصذذص مهمتذذه الن ذ أليذذد الفلبذذا املودمذذة .وميكذذن أيضذاً ا ذذا ف يذ
التن ذذي ف يذ حتليذذل ً
التحليذذل م حلذذة مبكذ ة ،وفوذاً لل ذذلفة التودي يذذة للكنذذة التن ذذي  ،مذذن أجذذل امل ذذاعدة اعذذداد
الفلبا أو امل او ا مد الدول األاب اا املو ًدمة للفلبا .
 -7ويُن ذ ًد ف ي ذ التحليذذل ويو ذ ًد تو ي ذ اً يتضذذمن م ذ واب ق ذ ا  ،وا ا لذذز األم ذ توصذذيا  ،اج
ال ذ ذ ريس ال ذذخأ س ذذيتيحه لل ذذدول األاب ذ ذ اا لتن ذ ذ في ذذه أ ن ذذا اجتم ذذااب ال ذذدول األاب ذ ذ اا أو امل ذ ذؤمت
اوستن اضي املوبل.
-8
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جمال احلد من املخااب ؛



من وني مننيني إلزالة والتنويف



من وني مننيني لتناوجت وامل اعدة علن الصنيد الدويل.

وميكن ملمنلي وحدة دعد تنفيخ اوتفاقية ويخلك الدول األاب اا األا

أجت يووموا الدو الدعد.

 -٩وتنذذا عذذدد مذذن املن مذذا واليئذذا الذ توذذد اخلذذربة ا الصذذلة ،ومنهذذا ،علذذن سذذبيل
املنذذال و احلص ذ  ،األمذذد املتحذذدة ووياوبذذا واللكنذذة الدوليذذة للصذذليب األمح ذ واورذذت ا املنذذاتض
للذخاار الننووديذذة وميذز جنيذذف الذدويل إلزالذذة األل،ذا لملغذ ا اإل ذا ية ،فضذ ً عذن من مذذا
أاذ واذربا جمذذال ازالذذة األل،ذذا سذذيتد الت ذذاو منهذذد ويُفلذذب الذذيهد توذذدمي اخلذذربة أ نذذا حتليذذل
ابلب التمديد ،ح ب ما ي اا ف ي التحليل مناسباً.
 -10وم ذذن أج ذذل تف ذذادأ تض ذذا ب املص ذذا  ،ميتن ذذد أعض ذذا ف يذ ذ التحلي ذذل ع ذذن حتلي ذذل ابلب ذذا
التمديد ال تودمها حكومابد ،ويخلك احلاو ال يكوجت فيها تضا ب واضا املصا .
 -11وسيتوج ف ي التحليذل األول وضذد منهكيذة تُنذَ علذن جلنذة التن ذي لتنتمذدتا ويتنذني
استخدامها ملناجلة أليد الفلبا املوبلة ضما ً وتبااب ج موحد حيال أليد الفلبا  .وستُد ج
املنهكي ذذة ال ذ ذ ي ذذتد وض ذذنها ت ذذخا املب ذذاد التوجيهي ذذة ،ال ذ ذ س ذ ذتُذ َن عل ذذن ال ذذدول األاب ذ ذ اا
وعتمادتا اجتمااب الدول األاب اا أو املؤمت اوستن اضي املوبل.
 -12وسيوو ف ي التحليل ،غضوجت مثا يذة أسذااليد مذن تلوذي ابلذب التمديذد ،إبعذداد تو يذ
أويل يقسام ملزيد من التوضيحا  ،ح ب اوقتضا  ،من الدولة الف ا صاحبة الفلب .وحيلل
تخا التو ي األويل مذد مشذول الفلذب وم ذتو التفاصذيل الذوا دة فيذه ،ح صذاً علذن حت ذني أليذد
ابلبا التمديد وسنياً اج مناجلة أأ أوجه قصو حمتملة فيها .وجيوز لف ي التحليذل أجت يفلذب،
أأ وقا ،توضيحا أو منلوما اضافية مذن الدولذة الفذ ا صذاحبة الفلذب .وجيذوز للدولذة
الف ا صاحبة الفلب ،أأ وقا ،تودمي تندي علن ابلب التمديد اخلاص ا.
 -13ومبك ذ د وضذذد التو ي ذ صذذي،ته النهاريذذة ،يُن ذَ علذذن الدولذذة الف ذ ا صذذاحبة الفلذذب
إلالذذدا تنليوابذذا و/أو لتصذذحيا النوذذاف الوقارنيذذة .والنذذد لذذك ،سذذيود التو ي ذ اج ال ذ ريس علذذن
النحو املبني الفو ة  7أع ا.
 -14وسذذيتوج اجتمذذااب الذذدول األاب ذ اا أو امل ذؤمت اوستن اضذذي تويذذيد الفلبذذا والبذذا ،وفو ذاً
لن ام ذذه ال ذذداالي ،فيم ذذا ا ا ي ذذاجت ينب ،ذذي املوافو ذذة عل ذذن ابل ذذب التمدي ذذد .وجي ذذوز وجتم ذذااب ال ذذدول
األابذ اا أجت يوذ مذنا التمديذد وفوذاً لفلذذب الدولذة الفذ ا ،أو وفوذاً لتوصذيا ف يذ التحليذذل أو
أجت مينا متديداً مبدة خمتلفة ،وفواً ل تفاقية.
 -15وجيوز للدول األاب اا أيضاً أجت تو منايري للتمديد ،ا ا ما أ أجت لك أم ض و أ
جداً .والص ا الن عن املنايري املو حة مذن الذدول األابذ اا ،توذد الدولذة الفذ ا الذ ُمنحذا
متديذذداً توذذا ي م حليذذة سذذنوية ،مذذن ا ذ ل توذذا ي ال ذذفافية الوارمذذة ،أو مذذن ا ذ ل البيذذا  ،أو
التودمي توا ي اج اجتمااب الدول األاب اا واملؤمت ا اوستن اضية.
 -16وجيذذوز عديذذد ف ذ ة التمديذذد ألأ دولذذة اب ذ ا توذذد ابلب ذاً جديذذداً لذذخا ال ،ذ ملذذدة أقصذذاتا
ذذس س ذذنوا  ،وفو ذاً ل تفاقي ذذة ول ذذخا املب ذذاد التوجيهي ذذة .وتو ذذد الدول ذذة الف ذ ا ،عن ذذد ابل ذذب متدي ذذد
جديد ،املنلوما اإلضافية ا الصلة ال قجت ما مت اوضف اب اله ف ة التمديد املمنوحة ساالواً.
GE.18-15504
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 -17وستوو جلنة التن ي التاالنة ل تفاقية سذنوايً سذتن ا تذخا املبذاد التوجيهيذة .وتُوذ
الت،ي ذريا  ،عنذذد اوقتضذذا  ،ال ،ذ اعتمادتذذا اوجتمذذااب التذذايل للذذدول األاب ذ اا اوتفاقيذذة.
وسذذيُك اسذذتن ا شذذامل ومناق ذذة للمبذذاد التوجيهيذذة واملنهكيذذا أ نذذا امل ذؤمت اوستن اضذذي
با مزيذذد مذذن امل ذذارل الدارمذذة واملؤس ذذية
ل تفاقيذذة املو ذ عوذذدا عذذا  ،2020حيذذث سذذيُ ً
ويخلك املنهكية.

اثنيا -اجلدول الزمة لحللتات التمديد مبوجب املادة 4
 -18ملا يا ا اجتماعا الدول األاب اا اوتفاقية تُنود عادةً ا ل شه أيلول/سذبتمرب
من يل سنة ،ينب،ذي اعذداد ابلبذا التمديذد مبوجذب املذادة  4وتوذدميها وحتليلهذا والن ذ فيهذا وفوذاً
للكذذدول الذذزم املوذ أد ا .ويتنلذ اجلذذدول الذذزم دارمذاً وجتمذذااب املوبذذل للذذدول األابذ اا
اوتفاقية أو ملؤمت اوستن اضي املوبل لتنفيخ اوتفاقية.
ال ه
(سنة ا نواد اجتمااب الذدول األابذ اا
اوتفاقية/املؤمت اوستن اضي)

اإلج ا املتخخ من قبل الدولة الف ا
أو وحدة دعد تنفيخ اوتفاقية/جلنة تن ي اتفاقية

أاي /م ذ ذذايو (قب ذ ذذل س ذ ذذنة م ذ ذذن اجتم ذ ذذااب
الدول األاب اا/املؤمت اوستن اضي)

تبذذدأ الدولذذة الف ذ ا إبعذذداد ابل ذذب التمديذذد مبوج ذذب املذذادة  ،4وتُبل ذ  ،اجت
أمكن ،وحدة دعد تنفيخ اوتفاقية عتزامها تودمي الفلب

أاي /م ذ ذذايو  -ت ذ ذ ذ ين الن ذ ذذاين /وفمرب
(قب ذ ذ ذذل س ذ ذ ذذنة م ذ ذ ذذن اجتم ذ ذ ذذااب الذ ذ ذذدول
األاب اا/املؤمت اوستن اضي)

تُن ذ ًد الدولذذة الف ذ ا ابلذذب التمديذذد مبوجذذب املذذادة  ،4وتت ذذاو مذذد وحذذدة
دعد التنفيخ وف ي التحليل ح ب اوقتضا

 1يذذا وجت األول/دي ذذمرب (قبذذل سذذنة
مذذن اجتمذذااب الذذدول األاب اا/امل ذؤمت
اوستن اضي)

وتوجذذه يذذخلك ذذخة مذذن الفلذذب
توذذد الدولذذة الفذ ا ابلبهذذا اج الذ ريسً ،
اج وحدة دعد تنفيخ اوتفاقية

 31يا وجت الناين/يناي أو  8أسااليد
النذ ذذد تلو ذ ذذي ابل ذ ذذب التمديذ ذذد (س ذ ذذنة
اجتم ذ ذ ذ ذذااب الذ ذ ذ ذذدول األاب اا/امل ذ ذ ذ ذؤمت
اوستن اضي)

يتوج ف ي ُ التحليل اعداد التحليل األويل

شذذباف/فرباي  -حزي اجت/يو ي ذذه (س ذذنة
اجتم ذ ذ ذ ذذااب الذ ذ ذ ذذدول األاب اا/امل ذ ذ ذ ذؤمت
اوستن اضي)

يتوج ف ي التحليل حتليل الفلب التناوجت و ي مذد الدولذة الفذ ا ل ذد أأ
الفل ذذب؛ ويُن ذ التو ي ذ اخلت ذذامي عل ذذن الدول ذذة الف ذ ا إلال ذذدا
،ذ ا
تنليوابذ ذذا عليذ ذذه؛ ويوذ ذذد ف ي ذ ذ التحلي ذذل التو يذ ذ اج الذ ذ ريس ،مب ذذا لذ ذذك
م واب مو والتوصيا اأتملة

متوز/يولي ذ ذذه (س ذ ذ ذذنة اجتم ذ ذ ذذااب ال ذ ذذدول
األاب اا/املؤمت اوستن اضي)

يتيا ال ريس التو ي اخلتامي جلميد الدول األاب اا لتن فيه

أيلول/سذذبتمرب (سذذنة اجتمذذااب الذذدول
األاب اا/املؤمت اوستن اضي)

18

تن ذ ذ ال ذذدول األابذ ذ اا الفل ذذب املو ذذد وتب ذذا
للدولة الف ا صاحبة الفلب

م ذذقلة م ذذنا التمدي ذذد
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اثلث ا -اخلحلوط العامة لحللتات التمديد مبوجب املادة 4
تتذذوج الدولذذة الف ذ ا اعذذداد ابلبذذا التمديذذد مبوجذذب املذذادة  4علذذن أمشذذل وجذذه كذذن
َّ
املود ة للوفا ولتزاما ال تنص عليها املادة  4وفيما يتنل ألسذاليب
لن اج التحداي
والف ة الزمنية ال زمذة ملواجهذة لتلذك التحذداي  .وينب،ذي أجت تتضذمن الو يوذة الذ سذتُ َّ
ود النناصذ
التالية:

ألف -موجز تنفيذي
يتضذذمن  4اج  10صذذفحا  ،وين ذ
املادة  4من اوتفاقية ،أأ:

التفاصذذيل األساسذذية إبجيذذاز وفو ذاً للفو ذ ة  6مذذن



مدة ف ة التمديد املو حة (املدة املفلوالة واملخااب واوف اضا )؛



األسذذام املنفوذذي وتنبئذذة امل ذوا د :ش ذ مذذوجز ألسذذباب التمديذذد املو ذ  ،مبذذا
لك الوسارل املالية والتونية املتاحة للدولة الفذ ا أو الذ حتتذاج اليهذا مذن أجذل
ازالة وتدمري يل خملفا الخاار الننوودية ا ل ف ة التمديد املو حة؛



التحضذذري لملعمذذال املوبلذذة وحالذذة األعمذذال املنكذذزة فن ذ ً اابذذا ال ذربامج الوابنيذذة
للتفهري وازالة األل،ا ا ل ف ة ال نوا الن األوج وأأ ف ا متديد وحوة؛



موجز افة عمل لف ة التمديد؛



امل ذ ذذاحة اإلألاليذ ذذة ال ذ ذ تتضذ ذذمن خملفذ ذذا الذ ذذخاار الننووديذ ذذة عنذ ذذد الذ ذذد فذ ذذا
اوتفاقي ذذة لن ذذبة لتل ذذك الدول ذذة الفذ ذ ا ،وأأ من ذذااب أاذ ذ تتض ذذمن خملف ذذا
للخاار الننوودية يتد ايت افها الند الد تخا النفا ؛



امل ذذاحة اإلألاليذذة الذ تتضذذمن خملفذذا الذذخاار الننووديذذة الذ مت تفهريتذذا منذذخ
الد فا اوتفاقية (تفبي منهكيا اال ا األ اضي)؛



امل ذ ذذاحة اإلألاليذ ذذة املتبويذ ذذة ال ذ ذ تتضذ ذذمن خملفذ ذذا الذ ذذخاار الننووديذ ذذة ويتنذ ذذني
تفهريتا ا ل ف ة التمديد املو حة؛



ال ذ وا الذ حذ ًد مذذن قذد ة الدولذذة الفذ ا علذذن تذدمري يذذل خملفذذا الذذخاار
الننووديذة الواقنذذة املنذذااب امل ذذمولة الوويتهذذا أو اخلاضذذنة ل ذذيف با اذ ل فذ ة
الن ذ ذ س ذذنوا األوج ،وال ذ ذ وا الذ ذ ق ذذد حتذ ذ ًد م ذذن ت ذذخا الو ذذد ة اذ ذ ل فذ ذ ة
التمديد املو حة؛



اآل اإل ا ية واوجتماعية واوقتصادية والبيئية للتمديد املو ؛



تودمي التفاصيل الكاملة للتواصل مد املن ً الواب ألغ ا

املتاالنة.

اء -السرد املفصع
توضيا التفاصيل املوجزة أع ا ،والويا  ،أللة أمو  ،إبال غ الدول األاب اا مبا يلي:
GE.18-15504
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اابا املادة 4؛



من ق التحداي ال حتول دوجت الوفا ملواعيد النهارية



األسذذاليب امل ذذتخدمة لتحديذذد املنذذااب ال ذ حتتذذوأ علذذن اذذار عنووديذذة (وفو ذاً
للمنايري الدولية لملعمال املتنلوة ألل،ا )؛



اليايل والود ا الوابنية الوارمة إلزالة األل،ا ؛



اببينذذة ومذذد التوذذد اأ ذ ز حذذي اآلجت سذذتخدا مصذذفلحا وتوذذدمي منلومذذا
علذن وذو يت ذ مذد املنذايري الدوليذذة لملعمذال املتنلوذة ألل،ذا (اد اج قارمذة ميذذد
املنااب املناجلذة ،وتصذنيف املنذااب الذ أل،اتذا امل ذا غذري التوذ وحذد منهذا امل ذا
التو واملنااب ال مت تفهريتا وتودمي منلوما عن املوقد اجل ،ا لكل منفوة)؛



املوا د املتاحة لدعد التود اأ ز حي اآلجت؛



األسذذاليب واملنذذايري امل ذذتخدمة إلال ذ ا املنذذااب امل ذذتبه ذذا ،مبذذا
ضماجت اجلودة؛



اجلهود املبخولة من أجل اوستبناد الفنلي للمد يني من املنااب امل تبه ا؛



اببينذذة ومذذد التحذذداي املتبويذذة ،سذذتخدا املصذذفلحا ال ذوا دة ضذذمن املنذذايري
الدولية لملعمال املتنلوة ألل،ا والف يوة تت ذ منهذا (اد اج قارمذة ميذد املنذااب
املتبويذذة املؤيذذدة افو بذذا واملنذذااب امل ذذتبه افو بذذا ،مذذد تضذذمن تذذخا الوارمذذة
امل احة املود ة لكل منفوة ،واملنلوما املتنلوة ملوقد اجل ،ا لكل منفوة)؛



اآل اإل ا ية واوجتماعية واوقتصادية والبيئية للتمديد املو ؛



الوسذارل واملذوا د املؤس ذية واملاليذذة والتونيذة والب ذ ية املتاحذة و/أو ال زمذذة ملواجهذذة
التحداي املتبوية؛



الف ة الزمنية املفلوالة واألسام املنفوي و ا الف ة الزمنية املفلوالة؛



افة النمل املفصلة ال ت،في الف ة الزمنية املفلوالذة ،مذد منذايري قااللذة للويذام،
مبا لك ،علن سبيل املنال و احلص :

لذذك منذذايري



عند اوقتضا  ،مذا تذي األ ذفة اوستوصذارية الذ سذتنفَّخ مذن أجذل حتديذد
املوقد الفنلي ،وامل احة ،واخلصارص األا للمنااب امل تبه ا؟



ما تي امل احة املوذ اال اؤتذا يذل سذنة مذن سذنوا فذ ة التمديذد؟ (امل احذل
ال ري ية)؟



ما تي األساليب واملنايري ال ستفبَّ إلال ا األ اضي؟
لك توزيد التكاليف؟



ما تي التكاليف ال نوية املتوقنة ،مبا



ما تي مصاد التمويل ال ز املتوقد لتنفيذخ اخلفذة؟ توذدمي وصذف تفصذيلي
وس اتيكية الدولة جمال تنبئة املوا د؟



ما تي التحداي و/أو عوامل اخلف اأتملة ال قد تؤ سلباً علن تنفيخ اخلفة؟

GE.18-15504
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ال ذ وا ال ذ قذذد تنذذو قذذد ة الدولذذة الف ذ ا علذذن تذذدمري يذذل خملفذذا الذذخاار
الننووديذة الواقنذذة املنذذااب امل ذذمولة الوويتهذذا أو اخلاضذذنة ل ذذيف با اذ ل فذ ة
التمديد املو حة؛
ا صلة الفلب التمديد املو ؛



أأ منلوما أا



ا فا الو ر الداعمة ،منل اخلفة اوس اتيكية الوابنية ،واملنذايري الوابنيذة لملعمذال
املتنلوة ألل،ا  ،وافة التنويف جمال احلد من املخااب  ،وما اج لك.
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املرفا الرابع
قائمة الواثئا
قائمة واثئا االجتماع الثامن للدول األطراف يف اتفاقية الذخائر العنقودية
الننواجت

ال مز
CCM/MSP/2018/1
CCM/MSP/2018/2
CCM/MSP/2018/3
CCM/MSP/2018/4
CCM/MSP/2018/5

CCM/MSP/2018/6

CCM/MSP/2018/7

CCM/MSP/2018/8

CCM/MSP/2018/9
CCM/MSP/2018/INF.1

جدول األعمال املؤقا
افة عمل وميزا ية وحدة دعد التنفيخ لنا 201٩
ال مج النمل املؤقا امل و
الن ا الداالي  -مود من ريس اوجتمااب النامن للدول األاب اا
التو ي ذ امل حلذذي ل جتمذذااب النذذامن للذذدول األاب ذ اا اتفاقيذذة الذذخاار
الننوودي ذذة  -ص ذذد التو ذذد اأذ ذ ز تنفيذ ذخ اف ذذة عم ذذل دوال وفني ذذك -
مود من ريس اوجتمااب النامن للدول األاب اا
وحدة دعد تنفيخ اتفاقية الخاار الننووديذة  -التو يذ ال ذنوأ لنذا - 2017
َّ
مود من مدي وحدة دعد تنفيخ اوتفاقية
التكاليف املود ة ل جتمااب التاسد للذدول األابذ اا اتفاقيذة الذخاار
الننوودية  -مخي ة من األما ة
موجه ذ ذذة م ذ ذذن البننت ذ ذذني
م ذ ذذخي ة ش ذ ذذفوية مؤ ا ذ ذذة  10متوز/يولي ذ ذذه ً 2018
ال ذذدارمتني لنيوزيلن ذذدا وأسذ ذ اليا حت ذذي جت ذذا ذذص اعذ ذ جت أوي ذذد ال ذذقجت
مناتدا األسلحة التوليدية
التو ي اخلتامي
Information for States parties, observer States, intergovernmental
organizations and non-governmental organizations - Note by the Secretariat

CCM/MSP/2018/MISC.1
CCM/MSP/2018/CRP.1
CCM/MSP/2018/CRP.1/Rev.1
CCM/MSP/2018/WP.1

CCM/MSP/2018//WP.1/Rev.1

CCM/MSP/2018/WP.2

CCM/MSP/2018/WP.2/Rev.1

CCM/MSP/2018/WP.3.
CCM/MSP/2018/WP.4

Provisional list of participants
Draft final report
Draft final report – Revision

املبذذاد التوجيهيذذة اخلاصذذة الفلبذذا التمديذذد ال ذوا د ي تذذا املذذادة  3مذذن
اتفاقية الخاار الننوودية  -و يوة مودمة من البوسنة وال سك
املبذذاد التوجيهيذذة اخلاصذذة الفلبذذا التمديذذد الذوا د ي تذذا املذذادة  3مذذن
اتفاقية الخاار الننوودية  -و يوة مودمة من البوسنة وال سك  -تنويا
املباد التوجيهية املتنلوة الفلبا التمديد اابا املادة  4مذن اتفاقيذة
الخاار الننوودية  -مودمة من البوسنة وال سك
املبذذاد التوجيهيذذة املتنلوذذة الفلبذذا التمديذذد اابذذا املذذادة  4مذذن اتفاقيذذة
الخاار الننوودية  -مودمة من البوسنة وال سك  -تنويا
ا ا عملية ااتيا ائسة اتفاقية الخاار الننوودية  -مودَّمة من أملا يا
Draft Article 3 Declaration of Compliance - Submitted by Croatia
and Mozambique
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