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اتفاقية الذخاةر العنقودعة

21 June 2019
Arabic
Original: English

االجتماع التاسع للدول األطراف

جنيف 4-2 ،أيلول/سبتمرب 2019
البند  11من جدول األعمال املؤقت
النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادتني  3و 4من االتفاقية

حتليللط طلللب رل للاد ملدعللد املوئللد الناللاة مبوجللب املللاد  3مللن اتفاقيللة
الذخاةر العنقودعة
مقل للد مل للن لرع ل ل حتليل للط طلبل للات التمدعل للد املقدمل للة مبوجل للب املل للاد  - 3ر ل ل و
وموزامبي والنمسا وهولندا

أوالا -معلومات أساسية
 -1وقعتتت وروةيتتغ رل تتاة  ٣كتتانوا األول/سيربتتمرب  200٨اتفاقيتتغ التتر الع العنةوسيتتغ،
املصتتدل عليرتتا  ٦نيربتتاا/أرعي  ،2011وس لتتت ااتفاقيتتغ نيتتاب النفتتاه لنربتتبغ ليرتتا 1
تشت تعين األول/أكت تتورع  .2011و تةعي تتع الش تتفا يغ األويف املة تتد  2٧آهاة/م تتاة ،2012
أرل تتت رل تتاة عتتن تتابوا موعت  ٦ ٨٧4ه ت ع عنةوسيتتغ مشتتمولغ روايترتتا و ارتتعغ لربتتي ع ا
وقد ُورعت عليرا عالمات ر عض تدم ها .ورل اة ملابمغ رتدم أو رماا تتدم كت التر الع
العنةوسي تتغ لل تتول  1تش تعين األول/أكت تتورع  .2019و التةعي تتع هات ت  ،أعلن تتت رل تتاة أ تتا ت ت
تتا ،مبتتا هلتتج جتتدول متتم ،لتتتدم ابول تتا متتن التتر الع العنةوسيتتغ ،وأ تتا ستتتن اب هتتر
العمليتتغ قب ت املوعتتد النرتتالا ادتتدس ستتا مبتتدع ا يربتتتراا ايتتا .وأعلنتتت رل تتاة تةعيعهتتا الربتتنو
املةت تتد ع ت تتا  2012ور ت ت مش ت تتعوة ت تتغ وهتنيت تتغ لت ت تتدم ابول ت تتا ل نر ت تتا أ ت تتاةت أا
الباةامرتات املاليغ ا تابال لاجغ توريح .وهكتعت تةعيعيرتا املتعلةتل لشتفا يغ املةتدمل
املعنلغ األ ت ع .وقتد أررتعت التةتاةيع
عاما  2014و 201٥أا عداس اخل غ الوهتنيغ وص
الربنويغ الالنةغ نعا تةد حمدوس تنفير غ التدم رل اة  .وأعلنت رل اة  ،تةعيعها
الربنو املةد عا  ،201٧أا عمليغ تدم ابول ا توقفتت ألا املتعاقتد املاتتاة عتن هتعيت
وكالت تتغ الت تتدعت واملشت تترت ت التارعت تتغ ملنيمت تتغ نلت تتف ملت تتال األهتلربت تتا وكالت تتغ الت تتدعت واملشت تترت ت
مل تربتتو املعتاي امل لورتغ لللصتول علتي تتع ي مبوجتي التشتعيعات البل اةيتغ .وأورتلت أ تتا
ستبلث ياةات جديدع للو اء لتاباما ا النارعغ من املاسع .٣
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اتفاقي تتغ ال تتر الع العنةوسي تتغ ال تتر عة تتد
 -2و ااجتم تتاة ال تتامن لل تتدول األهت ت تعا
أيلول/سبتمرب  ،201٨أرل تت رل تاة التدول األهتتعا س تا ستتةد هتلتي حديتد نتال كانتت
ترا الوهتنيغ لتدم الر الع العنةوسيغ غ جاهابع للول املوعد النرالا اددس مبوجي املعاهتدع
 1تشعين األول/أكتورع  .2019و  22تشعين ال اين/نو مرب  ،201٨أرل ت رل تاة ونتدع
سعت تنفيتر اتفاقيتغ التر الع العنةوسيتغ الونتدع عتابامرتا تةتدد هتلتي حديتد والتمربتت مربتاعدع
الوندع و سراما ا يما يتعل إبعداس ال لي.

اثني ا -النظر يف الطلب
 9كتتانوا ال اين/ينتتايع  ،2019قتتدمت وروةيتتغ رل تتاة ةلتتيع ااجتمتتاة التاس ت
-٣
للتتدول األهتتعا  ،مت نربتتاغ الونتتدع ،هتلبتا لتمديتتد املوعتتد النرتتالا ادتتدس ستتا مبتتدع  1٨تترعا
نىت  1نيرباا/أرعي .2021
ااتفاقيتتغ ،التتر أنش ت ت عي ت
 -4وأ تتعت الونتتدع تنتتغ التنربتتي رتتل التتدول األهت تعا
حتلي ت للنيتتع ال لتتي املةتتد متتن رل تتاة  .ونلتتف عي ت التللي ت متتن منربتتةل معنيتتل رتتتدم
املاتتابولت واانتف تتام ايتتا مو امبي ت والنمرب تتا ومنربتتةل معني تتل لتعتتاوا واملرب تتاعدع ال تتدوليل
ر و وهولندا .
 -٥ومل تتا ك تتاا الفعيت ت أول عيت ت حتليت ت يع تتن رتنفي تتر امل تتاسع  ،٣ة تتد ور تتعت تن تتغ التنرب تتي
واعتمت تتدت  1٧كت تتانوا ال اين/ينت تتايع  2019منر يت تتغ ستربت تتتاد وي ت ت هتلبت تتات التمديت تتد
الالنةغ ،ل ماا اتباة ج مونتد التعامت مت كت ال لبتات .وستتُةد املنر يتغ املورتوعغ
الدول األهتعا من أج اعتماسها ةمسيا ااجتماة التاس للدول األهتعا .
 -٦وقت ت تتدمت الونت ت تتدع تةييم ت ت تا أولي ت ت تا ل لت ت تتي التمديت ت تتد املةت ت تتد مت ت تتن رل ت ت تتاة  ٦كت ت تتانوا
األول/سيربمرب  201٨للت كتد متن عتد نةصتاا أ عنصتع لتة األقيتغ .وقُت لد رعتد هلتج هتلتي
عي التللي كا ينيع ي .
ةمسا  9كانوا ال اين/ينايع  2019أني
 -٧و هتاة التل للتةعيع األويف ،عةتد عيت التلليت اجتماعتا استشتاة  2٥كتانوا
ال اين/ينايع  2019م ثالث منيمات تةد اخلربع الفنيغ هات الصلغ ،وها :االتال املنتاه
للر الع العنةوسيغ ،والل نغ الدوليغ للصليي األمحع ،ومعكاب جنيف الدويف إل الغ األل ا لألغعاض
اإلنربانيغ .و  ٣1كانوا ال اين/ينايع  ،2019هتلي عي التللي معلومات را يغ متن رل تاة
لتيرب حتلي ال لي .و  1باط /ربايع  ،2019أرل تت رل تاة عيت التلليت أا وكالتغ التدعت
تيتتاة متعاقتد لتتتدم
ايتتغ أ ة/متايو  2019يمتتا يتعلت
واملشترت ت تتوقت ن ت ا رشترعين
املاتتابولت .و  2نيربتتاا/أرعي  ،2019قتتدمت رل تتاة معلومتتات و ي تتانات رتتا يغ رش ت ا
املربال الر أاثةها عي التللي .
ااتفاقيتتغ ،ستتت ةلتتيع
 -٨و 2٥نيربتتاا/أرعي  ،2019أرل تتت الونتتدع التتدول األهتتعا
ااجتمتاة التاست للتدول األهتتعا  ،سا رل تاة قتدمت هتلتي التمديتد وسا هتلبرتا واإلي تتانات
الر التمربرا عي التللي متانغ املوق الشب ا لالتفاقيغ.
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 -9وتشت رل تتاة هتلتتي التمديتتد
لربي ع ا قد صلت علي النلو التايف:

أا التتر الع العنةوسيتتغ املشتتمولغ روايترتتا واخلارتتعغ

 1٨٦ ٣49ه ت ت ع ععي تتغ متف تتعع ،مب تتا ير تتا تل تتج املد تتغ  ٦ ٨٦2ه ت ت ع
أ
عنةوسيتتغ حل رتتا الةتوات املربتتللغ البل اةيتتغ ،متتن املابمت أا يتتدمعها املتعاقتتد التتر ستتيُاتاة عتتن هتعيت
وكالتتغ التتدعت واملشتترت ت رنرايتتغ أ ة/متتايو  .2019وقتتد قُربتتمت هتتر التتر الع  ٣موعتتات:
األو وال انيغ من املابمت تتدم قا رنرايتغ عتا  2019وال ال تغ عتا  .2020ويشت ال لتي أي تا
أا من املةعة جعاء عمليغ حتة الفرتع ما رل كانوا ال اين/ينايع وآهاة/ماة 2021؛
ب

 400ه ع ععيغ ُُيتفظ ايا ألغعاض تدةيي الةوات املربللغ البل اةيغ؛

ج  1 ٣44صت ت ت تتنفا مربت ت ت تتتوةسا مت ت ت تتن قت ت ت تتربك يتوق ت ت ت ت أا تتت ت ت تتو
 BULGARIA JCSاخلاصغ تدم ها قب  1تشعين األول/أكتورع .2019

ت ت ت تتعكغ

EXPAL

 -10ويش هتلي التمديد املةد من رل اة أا الةوات املربللغ البل اةيغ ا حلج ما يلاب
من املعدات واملعا والت نولوجيتا واملتورفل املتدةرل لتتدم ابول تا متن التر الع العنةوسيتغ .و ه
تربتتعي رل تتاة الو تتاء لتاباما تتا مبوجتتي املتتاسع  ،٣ةتتد وقعتتت اتفاق تا م ت التتوا ت املتلتتدع
األمعي ي تتغ ع تتا  .201٣وي تترب هتل تتي التمدي تتد أا ال تتوا ت املتل تتدع األمعي ي تتغ ق تتدمت 1.٨
مليتوا سواة متتن سواةات التتوا ت املتلتتدع عتتن هتعيت وكالتتغ التتدعت واملشتترت ت لتتتدم تتابولت
رل تتاة متتن التتر الع العنةوسيتتغ .ويةتتد ال لتتي كتترلج تفاصتتي الت تتاليف الربتتنويغ ل تتماا تتتدم
أا اب ومتتغ البل اةيتتغ ورتتعت تتغ لتعب تتغ امل تواةس ايتتد
اجملموعتتات ال ت الث ادتتدسع ،ويشت
نمل حوي را ها اقت ي األمع.
 -11وتةد رل اة هتلي التمديد معلومات عن التلد ت الةانونيتغ والتةنيتغ التر ستب أا
واجرت را ا تياة متعاقد وتورتح أا وكالتغ التدعت واملشترت ت نيمتت مناقصتغ جديتدع ا تيتاة
متعاقد كانوا ال اين/ينايع  .2019ا أا هر العمليغ ن عت ررببي رعوةع تعم الوكالغ
تتتدقي واثلت املشتتعوة .لتترا يش ت ال لتتي أا اا تيتتاة النرتتالا للمتعاقتتد يتوق ت أا يتتتت رنرايتتغ
أ ة/متتايو  2019وأن ت ستتي وا علتتي املتعاقتتد تةتتدد تتغ اليتتغ إلساةع املشتتعوة غ تتوا ٣0
يوما رعد منح العةوس.
 -12ويب تتل ال ل تتي أا ك تعا الش تتعوط ال تتر وا ة تتت علي ت و اةع ال تتد اة البل اةي تتغ تش تعين
األول/أكتورع  201٨يععض املباسئ التوجيريغ ألساليي التدم واملعاي الر يتعل علي املتعاقتد
املاتاة استادامرا لتف يج الر الع العنةوسيغ ،مبا هلج املعاي البي يغ املن بةغ.
 -1٣وتش ت رل تتاة هتلتتي التمديتتد أا التتتدم ينب تتا أا ي تم ت غ تتوا األ تترع
ااثم عشع التر تعةتي متنح العةتوس وأا متن املتعجح تنفيتر تاةج قليمرتا سولتغ أ تع هتتع
ااتفاقيغ.
 -14وقتتد هتل تتي عي ت التللي ت تور تتيلا رش ت ا مربتتؤوليغ رل تتاة الوهتني تتغ ع تتن عملي تتغ ت تتدم
تياة املتعاقد وةصد تنفير العةد .وتورح رل اة ةسها أ تا
املاابولت ،ا سيما يما يتعل
ستشتترتط ،قب ت توقي ت العةتتد م ت املتعاقتتد املاتتتاة ،تتتو رتتمالت لعصتتد العمليتتغ رعمترتتا ةصتتدا
امال ومناسي التوقيت.
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اثلث ا -االستنتاجات
 -1٥يالنظ عي التللي رتةديع أا رل اة أمنتت مبلتة  1.٨مليتوا سواة لتتدم ابول تا،
وأ ا ورعت أي ا غ لتعب غ املواةس علي الصعيد التوهتم .وستي وا متن املفيتد للتدول األهتتعا
ابصول علي مابيد من التفاصي رش ا هر اخل غ.
 -1٦ويالنتتظ عي ت التللي ت أا املعلومتتات املةدمتتغ
عي التللي تربتند املعلومات املتانغ ناليا.

ال لتتي و التتعس الالن ت علتتي أس ت لغ

 -1٧ويالن تتظ عيت ت التلليت ت أي تا أا التنفي تتر الفعل تتا ل ل تتي التمدي تتد س تتيعتمد عل تتي ا تي تتاة
متعاقد ألععاض تدم الر الع العنةوسيغ و ةا ألندث معلومات تلةاها نابيعاا/يوني .2019
 -1٨ويالن تتظ الفعيت ت ك تترلج أا عل تتي املتعاق تتد املات تتاة أا ية تتد عن تتد ا تي تتاة تتغ إلساةع
املش تتعوة مش تتفوعغ ل تتغ عم ت مفص تتلغ لت تتدم ال تتر الع العنةوسي تتغ .وس تتي وا م تتن املفي تتد لل تتدول
األهتعا ابصول من رل اة علتي املابيتد متن التفاصتي رشت ا تغ ساةع املشتعوة و تغ العمت ،
نال جنا قا.
أا ااتفاقيتتغ ستربتتتفيد متتن رتتال رل تتاة ستتنو  ،عتتن هتعي ت
 -19ويش ت عي ت التللي ت
تةاةيعها املةدمغ مبوجي املتاسع  ٧و اجتماعتات التدول األهتتعا أو املتؤحعات ااستععارتيغ ،عتن
األموة التاليغ:
تدم

ابول ا؛

أ

التةد ادع

ب

معلومات حمدثغ عن األةصدع املتبةيغ واستادا ه العها الفععيغ ادتفظ ايا؛

ج

غ عم مفصلغ للربنغ التاليغ؛

س

أ معلومات أ ع هات صلغ.

أقيتغ أا ت لت
 -20وعالوع علي تةدد التةاةيع التدول األهتتعا  ،يشت عيت التلليت
رل اة الدول األهتعا نتيا علتي الت توةات املرمتغ األ تع يمتا يتعلت رتنفيتر املتاسع  ٣تالل
الفرتع املشمولغ ل لي اجتماة الدول األهتعا أو املؤحعات ااستععاريغ.

دارعا -مشروع مقرد رشأن طلب التمدعد املقد من رل اد مبوجب املاد 3
 -21قيت ااجتماة ال لي الر قدمت رل تاة لتمديتد املوعتد النرتالا ادتدس إلحتا تتدم ويت
ابول ا من الر الع العنةوسيغ و ةا للماسع  2-٣من ااتفاقيغ ،ووا علي التمديد مبتدع  12ترعا
ن تتىت  1تش تعين األول/أكت تتورع  2020ةي م تتا ُات تتاة املتعاق تتد وتة ت يد تتغ تفص تتيليغ إلساةع املش تتعوة
و غ عم تُدةجاا هتلي حديد حم لدث سينيع ي املؤحع ااستععارا ال اين.
 -22ولت تتد املوا ةت تتغ علت تتي ال لت تتي ،أ ت تتاة ااجتمت تتاة أا رل ت تتاة ست تتل ت ال ت تتوء علت تتي
التلد ت الر واجرترا ا تياة املتعاقد.
 -2٣ولتتد املوا ةتتغ علتتي ال لتتي ،يالنتتظ ااجتمتتاة أا رل تتاة قتتد أمنتتت مبلتتة  1.٨مليتتوا
سواة ل ماا تدم املاابولت.
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 -24و هرا اخلصوك ،أ اة ااجتماة أا ااتفاقيغ ستربتفيد من رال رل اة  ،ستنو
عت تتن هتعي ت ت تةاةيعهت تتا املةدمت تتغ مبوجت تتي املت تتاسع  ٧و اجتماعت تتات الت تتدول األهت ت تعا أو املت تتؤحعات
ااستععاريغ ،عن األموة التاليغ:
تدم

ابول ا؛

أ

التةد ادع

ب

معلومات حمدثغ عن األةصدع املتبةيغ واستادا ه العها الفععيغ ادتفظ ايا؛

ج

غ عم مفصلغ للربنغ التاليغ؛

س

أ معلومات أ ع هات صلغ.

 -2٥و إلرتا غ تةتدد التةتاةيع علتتي النلتو امل لتوب أعتتال  ،أ تاة ااجتمتاة أقيتتغ أا
تُ لِ رل اة الدول األهتعا نتيتا علتي الت توةات األ تع هات الصتلغ رتنفيتر املتاسع  ٣تالل
الفتترتع املشتتمولغ ل لتتي واالتابامتتات األ تتع التواةسع يت  ،وهلتتج اجتماعتتات التتدول األهتتعا
أو املؤحعات ااستععاريغ وكرلج من الل تةاةيعهتا املةدمتغ مبوجتي املتاسع  ٧التر يتعتل تةتد را
قب  ٣0نيرباا/أرعي من ك عا .
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