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المرفق األول
إعالن لوزان
حماية األرواح وتمكين الضحايا وتدعيم التنمية
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هحن مم لي التتدول ال  110األدرا ،في اتفتتاقيتتة التتذختتائر العنقوديتتة إلى جتتاه ت

مم لي التتدول

األخرت الحتاضت ت ت ت ت ت ترة بيت ت ت ت ت ت تتفتهتا موق عة على االتفتاقيتة واألمم المتحتدة واللونتة الدوليتة لليت ت ت ت ت ت تتليت األحمر
واالئتال ،المناه

للذخائر العنقودية ومنظمات ومؤست ت ت تد ت ت تتات دولية وكقليمية وودنية أخرت وقد اجتمعنا

في لو ان في تش ت ت تران ال اهي/هوفمبر  2020لحض ت ت تتو المؤتمر االس ت ت تتتع ارض ت ت تتي ال اهي لالتفاقية هعرب عن
التزامنا الراسخ تحقيق هد ،االتفاقية المتم

معاهاة وخدائر بشراةد
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في وضع حد إلى األ د لما تتدب

مي الذخائر العنقودية من

وكهنا لندتتلهم تيتميمنا من ااهوا ات التي حققتها االتفاقية في الموال ااهدتاهي منذ دخولها حيز

النفاذ قب عشت ت تتر ست ت تتنوات ال ست ت تتيما من حية تعزاز حماية الندت ت تتال والفتيات والفتيان والرجال من تهديدات

و را الذخائر العنقودية ومخلفاتهاد
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لقتد تدت ت ت ت ت ت تتنى تتدمير متا يقرب من  1,5مليون ذخيرة من التذختائر العنقوديتة المخزهتة التي كتاهتة

تحتوع على  178مليون ذخيرة فرةية واست ت ت ت ت ت تتتطاعة  36دولة درف ىا الوفال بالتزاماتها المتعلقة تدمير تلف

دهرت مد تتاحات من األ اض تتي فاقة  530كيلومت اىر مربعاى وُ فع الحظر عن اس تتتخدامها المدهي
الذخائرد و ُ
وأوفة  7دول أدرا ،بالتزاماتها المتعلقة بالتطهيرد وهُفذت رام ت يلية بش تتان مخادر الذخائر العنقوديةد
إن ذلف كل يم
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إهوا ات أتاحة صون عدد ال يحيى من األ وائ واألوصالد

ومع أن هناك الت ير مما ال يزال يندغي عمل في موال مدت تتاعدة الضت تتحايا تظ األحكام الرائدة

ال من عوام التغييرد فقد أصت تتدا ضت تتحايا
والشت تتاملة التي تنص االتفاقية على تطبيقها في هذا اليت تتدد عام ى
التذختائر العنقوديتة بمن فيهم النتاجون يتلقون اليوم عتايتة أفض ت ت ت ت ت ت ت وتعز ت الحقوق المكفولتة لهمد وتُم ت

مشا كتهم النشطة في موتمعاتهم وفي األعمال المضطلع ها في إدا االتفاقية ميد إلهام ال ينقطعد
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وال تقتي ت تتر إهوا ات االتفاقية على الموال ااهد ت تتاهي فحدت ت ت د فتنفيذها ييت ت ت

في تعزاز فعالية

تعتدديتة األدرا ،والنظتام التدولي القتائم على القواعتدد ت إهت يدت ت ت ت ت ت تتهم في إح ار تقتدم في عتدد من الموتاالت

األخرت م

تعزاز تحقيق أهدا ،التنمية المدت ت ت ت ت تتتدامة وتوديد الدت ت ت ت ت تتلم واألمن الدوليين وحقوق ااهدت ت ت ت ت تتان

والقاهون الدولي ااهداهيد واتيا هذا التنفيذ أيضاى تحدين األمن الدشرعد
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وارجع الفض ت ت ت في جزل كبير من هذه ااهوا ات إلى وجود ش ت ت ت ار ة قواة ين الدول األدرا ،في

االتفتاقيتة والمنظمتات التدوليتة وااقليميتة والموتمع المتدهيد وست ت ت ت ت ت تتنظت ملتزمين تعزاز هتذا التعتاون وتوديتده
على جميع المدتواات المناسدة من أج تحقيق أهدافنا المشتركةد
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لقد تحققة إهوا ات عديدة حتى اآلن لتن يدقى الت ير مما يندغي عمل لبلو ،مقاصت ت تتد االتفاقيةد

فالذخائر العنقودية أو مخلفاتها ما اهفتة ك عام تُعرض عددىا ال يمكن التغاض ت تتي عن من األش ت تتخال -
هدال وفتيات وفتياهاى و جاالى – لإلصابات أو الموت كما يؤدع وجود مخلفات الذخائر العنقودية إلى عرقلة
التنمية في العديد من الموتمعات المحليةد
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واد ت ت ت تتاو ها قلق بالغ إ ال تزايد الخد ت ت ت تتائر في ص ت ت ت تتفو ،المدهيين وك ال التارير ااهد ت ت ت تتاهي الناجم عن

االستتتخدام المتتر  -والمورق توريقاى جيداى  -للذخائر العنقودية منذ المؤتمر االستتتع ارضتتي األولد وانطبق هذا
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القلق الدالغ بيت تتفة خاصت تتة على است تتتخدام الذخائر العنقودية في ست تتو اا التي تشت تتهد الغالبية العظمى مما ُيدت تتو

على الي تتعيد العالمي من خد تتائر بش تراة هاجمة عن هذه األس تتلحة كما ينطبق على اس تتتخدامها في اليمن وفي

ال عن مختل
ه از منطقتة هايو هو  -كا اباخ فضت ت ت ت ت ت ت ى

مزاعم اس ت ت ت ت ت تتتختدام تلتف الذخائر منتذ عام 2015د وكهنتا هؤكد

التزامنا بعدم اس ت ت ت تتتخدام الذخائر العنقودية أ دىا مهما كاهة الظرو ،ووفقىا لموض ت ت ت تتو االتفاقية وأحكامها ُهدين أع

استخدام للذخائر العنقودية من أع جهة فاعلة ميممين على لو ،عالم ال استخدام مي لهذه األسلحةد
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وس ت ت تتنض ت ت تتاع

الوهود من أج

اادة تعزاز المعايير التي أ س ت ت تتتها االتفاقية والتحاو مع الدول التي

ما الة تعتمد على الذخائر العنقودية وتشديد الوصم المتزايد لهذه األسلحة هد ،ت بي أع استخدام جديد لهاد

وس تتنواص ت معالوة االدعالات أو التقا ار أو األدلة المورقة المتعلقة باس تتتخدام الذخائر العنقودية بك ما يلزم من
عناية واهتمامد وهدعو الدول التي تواصت ت ت ت ت است ت ت ت تتتخدام الذخائر العنقودية وكذلف تلف التي تطو هذه األست ت ت ت تتلحة

ال عن تلف التي تحو ها أو تخزهها أو تحتف
أو تنتوها فض ت ت ت ى

أو تشوعها أو تح ها على اللوول إلى هذه األهشطة أن تتوق

ها أو تنقلها إلى جهة أخرت أو تدت ت تتاعد أع جهة
فو ىا عن ذلفد

تحقيق عالمية االهضت ت ت تتمام إلى
وست ت ت تتيتطل وضت ت ت تتع حد للضت ت ت تتر الذع تدت ت ت تتبد الذخائر العنقودية
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د
االتفاقيةد وكذ يشتتك التقدم في هذا الموال أولواة ملحة هحة جميع الدول التي لم تنضتتم بعد إلى االتفاقية
على أن تفعت ذلتف دون إبطتالد وست ت ت ت ت ت تتنت

جهودهتا لتعزاز عتالميتة االهضت ت ت ت ت ت تمتام إلى االتفتاقيتة مع م ارعتاة

التوص ت ت تتيات التي أيدها المؤتمر االس ت ت تتتع ارض ت ت تتي بش ت ت تتان ااجرالات األولية التي يتعين على الدول األدرا،
اتخاذها في موال العالمية ب يادة الرئاسةد
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وستتيتطل

ال في
وضتتع حد للضتتر الذع تدتتبد الذخائر العنقودية أيض ت ىا تنفيذ االتفاقية تنفيذىا كام ى

األج المحددد فريم ما أُحر من خطوات كبيرة في هذا اليت ت ت ت ت ت تتدد ال يزال هناك الت ير مما يندغي عمل
وسنتخذ ك خطوة ممكنة من أج

لو ،هذا الهد ،خالل الوولة االستعراضية المقبلةد

وست ت ت تتنبذل ك جهد ممكن للوفال بالتزاماتنا المحددة مني ىا بحلول المؤتمر االست ت ت تتتع ارضت ت ت تتي ال الةد
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وست ت تتندت ت تتعى إلى اادة وتيرة تدمير المخزوهات وعمليات التطهير على حد ست ت توال بغية الوفال بالتزاماتنا في
أقرب وقة ممكن ال يتواو

في ك األحوال المواعيد النهائية المتُحددة في االتفاقيةد

وست ت ت ت ت ت تتنمضت ت ت ت ت ت تتي قتدمت ىا بتالوهود الراميتة إلى إعمتال رام فعتالتة وهتادفتة لتوةيتة الموتمعتات المحلية
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المعرضة للخطر هد ،منع وقو خدائر بشراة جديدةد وسنضطلع بومع البياهات وتحليلها من أج لو،
فهم أفض لتارير جهود التوةية بالمخادر بما في ذلف من حية التغيرات الدلوكيةد
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ولئن كان الهد ،الذع ه توخاه هو تون

أع خدتائر بشتراة جديدة بدتب

الذخائر العنقودية فإهنا

هد ك أن هذا ال يعني أن العالم أض تتحى خالي ىا من ض تتحايا الذخائر العنقوديةد فال تزال هناك تحديات كبيرة
تعترض تلبية احتياجات هذه الفئة وضتتمان حقوقهاد وستتنعز الوهود الرامية إلى تلبية احتياجات الضتتحايا

م لما سنضمن مشا كتهم في الموتمع على هحو كام وفعال وقائم على المداواةد وسنظ ملتزمين بضمان

إدماج مدتتاعدة الضتتحايا في الدتتياستتات واألدر القاهوهية الودنية المتعلقة بحقوق األشتتخال ذوع ااعاقة

وكتذلتف في الخط المتعلقتة بموتاالت اليت ت ت ت ت ت تحتة والتعليم والختدمتات االجتمتاةيتة والعمتالتة وبوهود الحتد من

الفقر دعما لتحقيق أهدا ،التنمية المدتدامةد
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ال عن التعاون
إهنا هد ت ت ت تتلم بان التملف الودني القوع لزمام األمو وتعزاز القد ات الودنية فضت ت ت ت ت ى

والمدت ت ت ت ت ت تتاعدة الدوليين كلها عوام ست ت ت ت ت ت تتتؤدع دو اى هاماى في تنفيذ االتفاقية تنفيذاى كامالى في األج المحددد

وستتنعز الش ت ار ات على جميع المدتتتواات الممكنة والمناستتدة من أج مواصتتلة نال القد ات وتعزاز الد اية
التقنية على الي ت تتعيد الودني هد ،تقليص االعتماد على الخبرة األجنبيةد وس ت تتند ت تتتتشت ت ت

خيا ات تد ت تتما

تعبئة مياد تموا جديدة وبديلة هد ،اادة الموا د التي يمكن تدخيرها لبلو ،مقاصد االتفاقيةد
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وست تتنتخذ في ست تتياق تنفيذ االتفاقية خطوات عملية من أج مراعاة مختل

الهشت تتاشت تتة واالعتدا ات المتعلقة بالندت تتال والفتيات والفتيان والرجال من مختل

االحتياجات وموادن

الفئات واألعما د وست تتندت تتعى

إلى كفالة المش ت ت تتا كة في أعمال االتفاقية وفي اجتماعاتها مش ت ت تتا كة كاملة وهادفة ومتوا هة جند ت ت تتاهياى وقائمة

على المداواةد

وكهنا لنش ت ت ت تتدد على أن التنفيذ الفعال لالتفاقية يد ت ت ت تتهم إس ت ت ت تتهام ىا مداشت ت ت ت ت ىار في تحقيق أهدا ،التنمية
-17
المدتتتدامة وفي الوفال بااللتزام الرامي إلى عدم ترك أع أحد خل الرك د وستتنواص ت لو ة أوج تن ين
االتفتتاقيتتة وخطتتة التنميتتة المدت ت ت ت ت ت تتتتدامتتة حتى هتفت تحقيق أ بر قتتد ممكن من المنتتافع للموتمعتتات المحليتة

المتضر ة من الذخائر العنقوديةد
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وس ت ت ت ت تتنلتزم تت ي

جهودها من أج

لو ،عالم خال من الخد ت ت ت ت تتائر الدشت ت ت ت ت تراة والمعاهاة والتاريرات

ال
ال كام ى
االجتمتاةيتة  -االقتيت ت ت ت ت ت تتادية النتاجمتة عن الذخائر العنقوديةد وكهنتا لنؤكد عزمنتا على االمت تال امت تا ى

لوميع االلتزامات الناش ت ت تتئة عن االتفاقية وعلى الوفال بالتزاماتنا المحددة مني ىا بك ما يلزم من اس ت ت تتتعوالد
وستتون خطة عم لو ان للفترة  2026-2020بمنزلة خا دة دراق حاسمة في الوفال هذا االلتزامد
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