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 االجتماع التاسع للدول األطراف
 2019أيلول/سبتمرب  4-2جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 11البند 
 من االتفاقية  4و 3النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادتني 

مللن اتفاقيللة  3حتليللط طلللب رل للاد  ملدعللد املوئللد الناللاة  مبوجللب املللاد    
 الذخاةر العنقودعة

رلللل و   - 3مقللللد  مللللن لرعلللل  حتليللللط طلبللللات التمدعللللد املقدمللللة مبوجللللب املللللاد    
 وموزامبي   والنمسا  وهولندا

 اسيةمعلومات أس -أوالا  

اتفاقيتتغ التتر الع العنةوسيتتغ،  200٨كتتانوا األول/سيربتتمرب   ٣وقعتتت وروةيتتغ رل تتاة     -1
 1، وس لتتتت ااتفاقيتتتغ نيتتتاب النفتتتاه  لنربتتتبغ  ليرتتتا   2011نيربتتتاا/أرعي   ٦املصتتتدل عليرتتتا   

، 2012آهاة/متتتتاة   2٧. و  تةعيتتتتع الشتتتتفا يغ األويف املةتتتتد    2011تشتتتتعين األول/أكتتتتتورع 
ه تت ع عنةوسيتتغ مشتتمولغ روايترتتا و ارتتعغ لربتتي ع ا  ٦ ٨٧4رل تتاة  عتتن  تتابوا  موعتت  أرل تتت 

وقد ُورعت عليرا عالمات ر عض تدم ها. ورل اة  ملابمغ رتدم  أو رماا تتدم  كت  التر الع 
. و  التةعيتتتع هاتتتت ، أعلنتتتت رل تتتاة  أ تتتا ت تتت  2019تشتتتعين األول/أكتتتتورع  1العنةوسيتتتغ للتتتول 

 هلتتج جتتدول  متتم، لتتتدم   ابول تتا متتن التتر الع العنةوسيتتغ، وأ تتا ستتتن اب هتتر  ، مبتتا     تتا  
العمليتتغ قبتت  املوعتتد النرتتالا ادتتدس ستتا مبتتدع ا يربتتتراا ايتتا. وأعلنتتت رل تتاة    تةعيعهتتا الربتتنو  

ورتتتتت  مشتتتتتعوة   تتتتتغ وهتنيتتتتتغ لتتتتتتدم   ابول تتتتتا ل نرتتتتتا أ تتتتتاةت    أا  2012املةتتتتتد    عتتتتتا  
غ ا تابال لاجغ    توريح. وهكتعت   تةعيعيرتا املتعلةتل  لشتفا يغ املةتدمل   الباةامرتات املالي

أا  عداس اخل غ الوهتنيغ وص     املعنلغ األ ت ع. وقتد أررتعت التةتاةيع  201٥و 2014 عاما
الربنويغ الالنةغ  نعا  تةد  حمدوس   تنفير   غ التدم    رل اة . وأعلنت رل اة ،   تةعيعها 

، أا عمليغ تدم   ابول ا توقفتت ألا املتعاقتد املاتتاة عتن هتعيت  201٧نو  املةد    عا  الرب
وكالتتتتغ التتتتدعت واملشتتتتترت ت التارعتتتتغ ملنيمتتتتغ نلتتتتتف ملتتتتال األهتلربتتتتا  وكالتتتتتغ التتتتدعت واملشتتتتترت ت  

تربتتو  املعتاي  امل لورتغ لللصتول علتي تتع ي  مبوجتي التشتعيعات البل اةيتغ. وأورتلت أ تتا  مل
 .٣ةات جديدع للو اء  لتاباما ا النارعغ من املاسع ستبلث  يا
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و  ااجتمتتتتاة ال تتتتامن للتتتتدول األهتتتتتعا    اتفاقيتتتتغ التتتتر الع العنةوسيتتتتغ التتتتر  عةتتتتد    -2
، أرل تت رل تاة  التدول األهتتعا  س تا ستتةد  هتلتي حديتد   نتال كانتت 201٨أيلول/سبتمرب 

ع للول املوعد النرالا اددس مبوجي املعاهتدع   ترا الوهتنيغ لتدم  الر الع العنةوسيغ غ  جاهاب 
، أرل ت رل تاة  ونتدع 201٨تشعين ال اين/نو مرب  22. و  2019تشعين األول/أكتورع  1  

سعت تنفيتر اتفاقيتغ التر الع العنةوسيتغ  الونتدع   عتابامرتا تةتدد هتلتي حديتد والتمربتت مربتاعدع 
 الوندع و سراما ا  يما يتعل  إبعداس ال لي.

 النظر يف الطلب -اثنياا  
، قتتدمت وروةيتتغ رل تتاة     ةلتتيع ااجتمتتاة التاستت  2019كتتانوا ال اين/ينتتايع   9   -٣

ا   تترع  1٨لتمديتتد املوعتتد النرتتالا ادتتدس ستتا مبتتدع ا  للتتدول األهتتتعا ، متت  نربتتاغ    الونتتدع، هتلبتت
 . 2021نيرباا/أرعي   1نىت 

األهتتتتعا    ااتفاقيتتتغ، التتتر أنشتتت ت  عيتتت  وأ  تتتعت الونتتتدع تنتتتغ التنربتتتي  رتتتل التتتدول  -4
حتليتتت  للنيتتتع   ال لتتتي املةتتتد  متتتن رل تتتاة . ونلتتتف  عيتتت  التلليتتت  متتتن منربتتتةل معنيتتتل رتتتتدم  
املاتتتابولت واانتفتتتام ايتتتا  مو امبيتتت  والنمربتتتا  ومنربتتتةل معنيتتتل  لتعتتتاوا واملربتتتاعدع التتتدوليل 

  ر و وهولندا .
،  ةتتتتد ورتتتتعت تنتتتتغ التنربتتتتي  ٣يعتتتتن رتنفيتتتتر املتتتتاسع  وملتتتا كتتتتاا الفعيتتتت  أول  عيتتتت  حتليتتتت  -٥
منر يتتتتغ ستربتتتتتاد    ويتتتت  هتلبتتتتات التمديتتتتد  2019كتتتتانوا ال اين/ينتتتتايع   1٧متتتتدت   تواع

ل ماا اتباة  ج مونتد   التعامت  مت  كت  ال لبتات. وستُتةد  املنر يتغ املورتوعغ     ،الالنةغ
 لتاس  للدول األهتعا .  ااجتماة اا  الدول األهتعا  من أج  اعتماسها ةمسي

كتتتتتتتانوا   ٦ل لتتتتتتتي التمديتتتتتتتد املةتتتتتتتد  متتتتتتتن رل تتتتتتتاة    ا  أوليتتتتتتتا  وقتتتتتتتدمت الونتتتتتتتدع تةييمتتتتتتت -٦
للت كتد متن عتد  نةصتاا أ  عنصتع  لتة األقيتغ. وقُتدل  رعتد هلتج هتلتي  201٨األول/سيربمرب 

 أني      عي  التللي  كا ينيع  ي .  2019كانوا ال اين/ينايع   9ةمسا   
كتانوا   2٥   استشتاة   ا  لتل   للتةعيع األويف، عةتد  عيت  التلليت  اجتماعتو   هتاة ا -٧

م  ثالث منيمات تةد  اخلربع الفنيغ هات الصلغ، وها: االتال  املنتاه   2019ال اين/ينايع 
للر الع العنةوسيغ، والل نغ الدوليغ للصليي األمحع، ومعكاب جنيف الدويف إل الغ األل ا  لألغعاض 

، هتلي  عي  التللي  معلومات  را يغ متن رل تاة  2019كانوا ال اين/ينايع   ٣1. و  اإلنربانيغ
، أرل تت رل تاة   عيت  التلليت  أا وكالتغ التدعت 2019 باط/ ربايع  1لتيرب  حتلي  ال لي. و  
 يمتتا يتعلت    تيتتاة متعاقتد لتتتدم   2019رشترعين     ايتتغ أ ة/متايو ا  واملشترت ت تتوقت  ن تت  

، قتتتدمت رل تتتاة  معلومتتتات و ي تتتانات  رتتتا يغ رشتتت ا 2019نيربتتتاا/أرعي   2اتتتابولت. و  امل
 املربال  الر أاثةها  عي  التللي .

، أرل تتت الونتتدع التتدول األهتتتعا    ااتفاقيتتغ،  ستتت ةلتتيع 2019نيربتتاا/أرعي   2٥و -٨
واإلي تتانات ااجتمتاة التاست  للتدول األهتتعا ، سا رل تاة  قتدمت هتلتي التمديتد وسا هتلبرتا 

 الر التمربرا  عي  التللي  متانغ   املوق  الشب ا لالتفاقيغ.
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وتشتت  رل تتاة    هتلتتي التمديتتد    أا التتر الع العنةوسيتتغ املشتتمولغ روايترتتا واخلارتتعغ  -9
 لربي ع ا قد  صلت علي النلو التايف: 

 ع ه تتتت ٦ ٨٦2ه تتت ع  ععيتتتتغ متف تتتعع، مبتتتتا  يرتتتا تلتتتتج املد تتتغ    1٨٦ ٣49  أ  
عنةوسيتتغ حل رتتا الةتتوات املربتتللغ البل اةيتتغ، متتن املابمتت  أا يتتدمعها املتعاقتتد التتر  ستتُياتاة عتتن هتعيتت  

 موعتتات:  ٣. وقتتد ُقربتتمت هتتر  التتر الع    2019وكالتتغ التتدعت واملشتترت ت رنرايتتغ أ ة/متتايو 
ا  ال لتي أي ت . ويشت 2020وال ال تغ   عتا   2019األو  وال انيغ من املابمت  تتدم قا رنرايتغ عتا  

 ؛ 2021   أا من املةعة  جعاء عمليغ حتة    الفرتع ما رل كانوا ال اين/ينايع وآهاة/ماة  
 ه  ع  ععيغ ُُيتفظ ايا ألغعاض تدةيي الةوات املربللغ البل اةيغ؛ 400  ب  
 EXPALمتتتتتتتتتن قتتتتتتتتتربك يتوقتتتتتتتتت  أا تتتتتتتتتتتو   تتتتتتتتتعكغ  مربتتتتتتتتتتوةسا   صتتتتتتتتتنفا   1 ٣44  ج  

BULGARIA JCS   2019تشعين األول/أكتورع  1ها قب  اخلاصغ تدم. 
ويش  هتلي التمديد املةد  من رل اة     أا الةوات املربللغ البل اةيغ ا حلج ما يلاب   -10

من املعدات واملعا   والت نولوجيتا واملتورفل املتدةرل لتتدم   ابول تا متن التر الع العنةوسيتغ. و ه 
متتت  التتتوا ت املتلتتتدع ا  ،  ةتتتد وقعتتتت اتفاقتتت٣وجتتتي املتتتاسع تربتتتعي رل تتتاة     الو تتتاء  لتاباما تتتا مب

 1.٨. ويتتترب  هتلتتتي التمديتتتد أا التتتوا ت املتلتتتدع األمعي يتتتغ قتتتدمت 201٣األمعي يتتتغ   عتتتا  
مليتوا سواة متتن سواةات التتوا ت املتلتتدع عتتن هتعيتت  وكالتتغ التتدعت واملشتترت ت لتتتدم   تتابولت 

لتتي كتترلج تفاصتتي  الت تتاليف الربتتنويغ ل تتماا تتتدم  رل تتاة  متتن التتر الع العنةوسيتتغ. ويةتتد  ال 
اجملموعتتات التت الث ادتتدسع، ويشتت     أا اب ومتتغ البل اةيتتغ ورتتعت   تتغ لتعب تتغ املتتواةس ايتتد  

 نمل حوي   را   ها اقت ي األمع.  
وتةد  رل اة    هتلي التمديد معلومات عن التلد ت الةانونيتغ والتةنيتغ التر ستب  أا  -11

را   ا تياة متعاقد وتورتح أا وكالتغ التدعت واملشترت ت نيمتت مناقصتغ جديتدع ا تيتاة واجرت
.  ا أا هر  العمليغ ن عت ررببي رعوةع تعم  الوكالغ   2019متعاقد   كانوا ال اين/ينايع 

تتتدقي  واثلتت  املشتتعوة. لتترا يشتت  ال لتتي    أا اا تيتتاة النرتتالا للمتعاقتتد يتوقتت  أا يتتتت رنرايتتغ 
 ٣0وأنتت  ستتي وا علتتي املتعاقتتد تةتتدد   تتغ  اليتتغ إلساةع املشتتعوة   غ تتوا  2019ة/متتايو أ 
 رعد منح العةوس. ا  يوم
ويبتتتل ال لتتتي أا كتتتعا  الشتتتعوط التتتر  وا ةتتتت عليتتت  و اةع التتتد اة البل اةيتتتغ   تشتتتعين  -12

عل علي املتعاقتد يععض املباسئ التوجيريغ ألساليي التدم  واملعاي  الر يت 201٨األول/أكتورع 
 املاتاة استادامرا لتف يج الر الع العنةوسيغ، مبا   هلج املعاي  البي يغ املن بةغ. 

وتشتتت  رل تتتاة    هتلتتتي التمديتتتد    أا التتتتدم  ينب تتتا أا ي تمتتت    غ تتتوا األ تتترع  -1٣
هتتع   ااثم عشع التر تعةتي متنح العةتوس وأا متن املتعجح تنفيتر   تاةج  قليمرتا   سولتغ أ تع 

   ااتفاقيغ. 
رشتتت ا مربتتتؤوليغ رل تتتاة  الوهتنيتتتغ عتتتن عمليتتتغ تتتتدم  ا  وقتتتد هتلتتتي  عيتتت  التلليتتت  تورتتتيل -14

املاابولت، ا سيما  يما يتعل    تياة املتعاقد وةصد تنفير العةد. وتورح رل اة    ةسها أ تا 
ا  ليتتتغ رعمترتتتا ةصتتتدستشتتترتط، قبتتت  توقيتتت  العةتتتد متتت  املتعاقتتتد املاتتتتاة، تتتتو   رتتتمالت لعصتتتد العم

 ومناسي التوقيت.   امال  
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 االستنتاجات -اثلثاا  
مليتوا سواة لتتدم   ابول تا،  1.٨يالنظ  عي  التللي  رتةديع أا رل اة  أمنتت مبلتة  -1٥

  غ لتعب غ املواةس علي الصعيد التوهتم. وستي وا متن املفيتد للتدول األهتتعا  ا  وأ ا ورعت أي 
 ابصول علي مابيد من التفاصي  رش ا هر  اخل غ. 

ويالنتتظ  عيتت  التلليتت  أا املعلومتتات املةدمتتغ   ال لتتي و  التتعس الالنتت  علتتي أستت لغ  -1٦
 .  عي  التللي  تربتند    املعلومات املتانغ ناليا  

أا التنفيتتتر الفعلتتتا ل لتتتي التمديتتتد ستتتيعتمد علتتتي ا تيتتتاة ا  عيتتت  التلليتتت  أي تتتويالنتتتظ   -1٧
 .2019ألندث معلومات تلةاها   نابيعاا/يوني  ا  متعاقد ألععاض تدم  الر الع العنةوسيغ و ة

ويالنتتتظ الفعيتتت  كتتترلج أا علتتتي املتعاقتتتد املاتتتتاة أا يةتتتد  عنتتتد ا تيتتتاة    تتتغ إلساةع  -1٨
مفصتتتلغ لتتتتدم  التتتر الع العنةوسيتتتغ. وستتتي وا متتتن املفيتتتد للتتتدول املشتتتعوة مشتتتفوعغ ل تتتغ عمتتت  

األهتعا  ابصول من رل اة  علتي املابيتد متن التفاصتي  رشت ا   تغ  ساةع املشتعوة و  تغ العمت ، 
 نال  جنا قا.

، عتتتن هتعيتتت  ويشتتت   عيتتت  التلليتتت     أا ااتفاقيتتتغ ستربتتتتفيد متتتن  رتتتال  رل تتتاة  ستتتنو    -19
و  اجتماعتات التدول األهتتعا  أو املتؤحعات ااستععارتيغ، عتن  ٧املتاسع  تةاةيعها املةدمغ مبوجي

 األموة التاليغ:
 ؛التةد  ادع    تدم   ابول ا  أ  
 ؛معلومات حمدثغ عن األةصدع املتبةيغ واستادا  ه العها الفععيغ ادتفظ ايا  ب  
 ؛  غ عم  مفصلغ للربنغ التاليغ  ج  
 صلغ. أ  معلومات أ ع  هات  س  

وعالوع علي تةدد التةاةيع    التدول األهتتعا ، يشت   عيت  التلليت     أقيتغ أا ت لت   -20
 تالل  ٣رل اة  الدول األهتعا   نتيا  علتي الت توةات املرمتغ األ تع   يمتا يتعلت  رتنفيتر املتاسع 

 الفرتع املشمولغ  ل لي   اجتماة الدول األهتعا  أو املؤحعات ااستععاريغ.

 3مشروع مقرد رشأن طلب التمدعد املقد  من رل اد  مبوجب املاد   -دارعاا  
قيت ااجتماة ال لي الر  قدمت  رل تاة  لتمديتد املوعتد النرتالا ادتدس إلحتا  تتدم  ويت   -21

ا   ترع  12 من ااتفاقيغ، ووا   علي التمديد مبتدع 2-٣للماسع ا   ابول ا من الر الع العنةوسيغ و ة
ةي متتتا ُاتتتتاة املتعاقتتتد وتةتتتدي    تتتغ تفصتتتيليغ إلساةع املشتتتعوة  2020تشتتتعين األول/أكتتتتورع  1نتتتىت 

 و  غ عم  تُدةجاا   هتلي حديد حمدلث سينيع  ي    املؤحع ااستععارا ال اين.
ولتتتتد  املوا ةتتتتغ علتتتتتي ال لتتتتي، أ تتتتتاة ااجتمتتتتاة    أا رل تتتتاة  ستتتتتل ت ال تتتتوء علتتتتتي  -22

 ا تياة املتعاقد. التلد ت الر واجرترا  
مليتتوا  1.٨ولتتد  املوا ةتتغ علتتي ال لتتي، يالنتتظ ااجتمتتاة أا رل تتاة  قتتد أمنتتت مبلتتة  -2٣

 سواة ل ماا تدم  املاابولت.
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 و  هرا اخلصوك، أ اة ااجتماة    أا ااتفاقيغ ستربتفيد من  رال  رل اة ، ستنو    -24
ماعتتتتتات التتتتتدول األهتتتتتتعا  أو املتتتتتؤحعات و  اجت ٧عتتتتتن هتعيتتتتت  تةاةيعهتتتتتا املةدمتتتتتغ مبوجتتتتتي املتتتتتاسع 

 ااستععاريغ، عن األموة التاليغ:
 ؛التةد  ادع    تدم   ابول ا  أ  
 ؛معلومات حمدثغ عن األةصدع املتبةيغ واستادا  ه العها الفععيغ ادتفظ ايا  ب  
 ؛  غ عم  مفصلغ للربنغ التاليغ  ج  
 أ  معلومات أ ع  هات صلغ.  س  

و إلرتا غ    تةتدد التةتاةيع علتتي النلتو امل لتوب أعتتال ، أ تاة ااجتمتاة    أقيتتغ أا  -2٥
 تالل  ٣ُت ِل  رل اة  الدول األهتعا   نتيتا  علتي الت توةات األ تع  هات الصتلغ رتنفيتر املتاسع 

الفتترتع املشتتمولغ  ل لتتي واالتابامتتات األ تتع  التتواةسع  يتت ، وهلتتج   اجتماعتتات التتدول األهتتتعا  
التر يتعتل تةتد را  ٧و املؤحعات ااستععاريغ وكرلج من  الل تةاةيعهتا املةدمتغ مبوجتي املتاسع أ

 نيرباا/أرعي  من ك  عا . ٣0قب  
    


