
 

 النشرة الدورية إلتفاقية حظر الذحائر العنقودية 
 

2019الربع الثالث من العام   
  

 

 إضاءات

أيلول/سبتمبر 30-تموز/ يوليو  1المدة   

  

العنقوديةنجاح إجتماع الدول األطراف التاسع إلتفاقية حظر الذخائر   

 

، إجتماع الدول األطراف التاسع إلتفاقية حظر شتراكيةترأس سعاد السفير عليار ليب عبدالعزيز، الممثل الدائم لجمهورية سرسالنكا الديمقراطية اإل

للمؤتمر جرى  أيلول/ سبتمبر. في اليوم األخير 4-2( والذي ُعقد في مبنى األمم المتحدة في جنيف/ سويسرا، للمدة CCMالذحائر العنقودية)

ً ل الثاني إلتفاقية حظر الذخائر  يمؤتمر اإلستعراضلإنتخاب سعادة السفير فليكس باومان، الممثل الدائم لسويسر لدى مؤتمر نزع السالح، رئيسا

ليدل، الممثل الدائم يدن آ، كما وافق اإلجتماع على تعيين سعادة السفير 2020العنقودية والذي سيُعقد خالل شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 

رئيساً إلجتماع الدول األطراف العاشر لإلتفاقية والذي سيُعقد في  ،، لدى مؤتمر نزع السالحالشمالية للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وأيرلندا

 .2021العام 

 

توجد كما ، العنقوديةاأللكتروني إلتفاقية حظر الذحائر  وقعمن خالل زيارة الماألطراف التاسع الدول بيانات ووثائق إجتماع يُمكن العثور على      

  UN Insider Journal on In-Depth News,Berlin ع:موق فرة علىتومجتماع اإلعن ومعلومات  أخبار
  

 :2020-2019تشكيلة اللجنة التنسيقة للمدة 
 

إسبانياالمكسيك&  لخامسةا المادة /الضحايا مساعدة  مبيا& ناميبيازا  وتنفيذها لإلتفاقية العامة الحالة   

دالنهو &مونتينغرو   المادة /الدولية والمساعدة التعاون 
لسادسةا  

ن& الفلبي يليشت ألولىا المادة /اإلتفاقية عالمية   

لسابعةا المادة /الشفافية تدابير العراق  /بها واإلحتفاظ المخزونات تدمير أستراليا & النمسا 
لمادة الثالثةا  

لتاسعةا المادة /الوطني التنفيذ تدابير نيوزيالندا ويدالس غانستان&أف   /المخاطر من والحد التطهير 
لمادة الرابعةا  

 

 

http://www.clusterconvention.org/ninth-meeting-of-states-parties/
http://www.clusterconvention.org/ninth-meeting-of-states-parties/
https://www.indepthnews.net/index.php/sustainability/peace-justice/2965-sri-lanka-praised-for-advancing-the-cluster-munitions-convention-s-objectives
https://www.indepthnews.net/index.php/sustainability/peace-justice/2965-sri-lanka-praised-for-advancing-the-cluster-munitions-convention-s-objectives


:ةيــــــالعالم   
          ومة جمهورية المالديف وثائق إنضمامها بتأريخأودعت حك

في  (107، لتُصبح الدول الطرف الـ)2019أيلول/ سبتمبر 27

. ستدخل اإلتفاقية حيز التنفيذ (CCM)إتفاقية حظر الذحائر العنقودية

، وذلك 2020لمالديف في األول من شهر آذار/ مارس بالنسبة ل

إن إنضمام المالديف إلى  ، من اإلتفاقية.17.2إستناداً إلى المادة 

             عضوية الدول اإلطراف ضمن منطقةيزيد من اإلتفاقية 

 .(CCMدولة طرف بحلول مؤتمر اإلستعراض الثاني إلتفاقية) (130الباسفيك، ويُقرب من تحقيق هدف الوصول إلى ) -آسيا

 

 )التطهير(: )تدمير المخزونات( والمادة الرابعة تنفيذ المادة الثالثة
 :للمادة الثالثة والمادة الرابعةوفقاً  (CCM)ول تمديدات يمنحها إجتماع الدول األطراف التاسع إلتفاقيةأ

 

 يكونوبلغاريا به والذي تقدمت إستناداً إلى المادة الثالثة)تدمير المخزونات( يُقدم لإلتفاقية تمديد طلب أول نظر إجتماع الدول األطراف التاسع في 

اً ثُمفصل وخطة عمل تتضمن تحديقدم مشروع ( شهر، ريثما تُ 12تم منح بلغاريا تمديداً لمدة)، إذ 2019األول/ أكتوبر  تشرين 1 بحلولعده وم

 .(CCMلطلب التمديد من أجل النظر فيه خالل مؤتمر الُمراجعة الثاني إلتفاقية )

ألمانياًوجمهوريةًالوًللذين تقدمت بهما وامن اإلتفاقية ان بموجب المادة الرابعة قدميُ   تمديد طلبي ولأل ًأجرىًإجتماعًالدولًاألطرافًالتاسعًتقيً ما ً

حصلًِكالًالبلدينًعلىًتمديدًلخمسًسنواتًأيً، إذ الديمقراطيةًالشعبية،ًلتمديدًموعدًالتطهيرًالنهائيًوالذيًيكونًبحلول1ًًآب/ًأغسطس2020ً

 .2025 لغاية1ًًأبً/ًأغسطس

للمادةًالثالثةًوالمادةًالرابعة  في 2020 و2021:  الدولًاألطرافًالتيًلديهاًإلتزاماتًبشأنًالمواعيدًالنهائيةًإستناداً 

 

التطهير -الرابعة المادة المخزونات تدمير -الثالثة المادة     
النرويج مونتينغرو، كرواتيا، السويد إيطاليا، فوار، دي كوت بلغاريا،   2020 
 لبنان، غرينادا، تشيلي، والهرسك، البوسنة

 موزمبيق
سويسرا بيرو،  2021 

 
ثالثًدولًأطرافًكوتًديًفوار،ًإيطالياًوالسويد التيًلديهاًإلتزاماتًبموجبًالمادةًالثالثةًبحلول2020ً،ًسبقًوانًأكملتًتدميرًمخزوناتهاًمنً

الذخائرًالعنقوديةًقبلًحلولًالموعدًالنهائيًأيًماًبينًأربعًسنواتًونصفًوسبعًسنواتًونصفًمنًالمواعيدًالنهائيةًذاتًالصلة،ًبلغارياًهيً

لغايةًشهرًتشرينًاألول/ًاكتوبر2020ً،ًمعًإلتزامًبموجبًالمادةًالثالثةًللعامًالقادم،ًوبشأنًالدولتينً الدولةًالوحيدةًالُمتبقية،ًوالتيًتمًمنحهاًتمديداً 

للمادةًالثالثةًللعام2021ً،ًفقدًسبقًوأنًاعلنتًسويسراًإكمالًاإللتزامًقبلًسنتينًمنًالموعدًالُمحدد،ًبينماً الطرفًواللتينًلديهماًإلتزاماتًإستناداً 

ًبتنفيذًتلكًاإللتزاماتًقبلًحلولًالموعدًالنهائيًوالذيًسيكونًفيًاالولًمنًأذار/ًمارسً ًإلتزامها أبلغتًبيروًإجتماعًالدولًاالطرافًالتاسعً

2021 . 

للمادةًالرابعةًبحلولًاألولًمنًآب/ًأغسطس2020ً،ًفقدًأكملتًالنرويجًتطهيرًُمخلفاتًالذحائرً وبشأنًالدولًاالطرافًالتيًلديهاًإلتزاماتًوفقاً 

العنقوديةًلديهاًفيًالعام2013ً،ًبينماًأعلنتًكرواتياًومونتينغروًخاللًإجتماعًالدولًاالطرافًالتاسعًعنًعزمهاًتنفيذًاإللتزاماتًبحلولًالموعدً

النهائي.ًدولتانًطرفًهماًغريناداًوموزمبيق،ًسبقًوانًأكملتاًتنفيذًإلتزاماتًالتطهيرًقبلًحلولًالعام2021ً، (وذلكًفي2012ًو2016ًعلىً

للمادةًالرابعةًمنًاإلتفاقية  ً  ً،الترتيب(،ًأماًالبوسنةًوالهرسكًوتشيليًفقدًأبلغتاًإجتماعًالدولًاألطرافًالتاسعًعنًعزمهماًاإليفاءًباإللتزاماتًوفقا

إلىًعدمًقدرتهاًعلىًإكمالًتطهيرًأراضيهاًالُملوثةًبالذخائرًالعنقوديةًبحلولًاألولًمنًشهرًآيار/ًمايس2021،ًوأعربتًعنًأشارت  ًلبنانإال إن 

 .نيتهاًلتقديمًطلبًتمديد

 

 

 

 
 

Contact details 
Implementation Support Unit of the Cluster Convention Munitions (ISU-CCM) 

Chemin Eugène-Rigot 2C, 1211 Geneva, Switzerland 
info@clusterconvention.org  

See more at: www.clusterconvention.org 
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