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االجتماع التاسع للدول األطراف

جنيف 4-2 ،أيلول/سبتمرب 2019
البند  8من جدول األعمال املؤقت
عرض غري رمسي لطلبات متديد املواعيد النهائية املقدمة يف إطار
املادة  ٣واملادة  ٤من االتفاقية وحتليل هذه الطلبات

املنهجية املتبعة يف طلبات متديد املواعيد النهائيةة ووجةا املةادت  ٣و٤
من اتفاقية الذخائر العنقودية
مقدمة من السويد وهولندا
 -1اعتمددد اتجتمدداث ال ددامن للدددول األادااع امل يفددو  2018املبددا ا التوجيةيددا ا ا ددا
بطلبدداا التمديددد املنعددوا عليةددا املددا  3مددن ااقاقيددا الددالانا ال نيفو يددا ةاتاقاقيددا ةالتيفايددا
ا تدام ،،املاقدا ال داو واملبدا ا التوجيةيدا ا ا ددا بطلبداا التمديدد املنعدوا عليةدا املددا 4
م ددن ااقاقي ددا ال ددالانا ال نيفو ي ددا ةالتيفاي ددا ا ت ددام ،،املاق ددا ال ال ددل م وا ددا امل دداقيف م لوم دداا
اقعدديليا عددن ةيقيددا ايفدددت ال د التمديددد ،ومددا ةدد ،األاددا ال منيددا ،ق د ا عددن ا طددوع ال اي ددا
امليفرتحا لطلباا التمديد ،أي م مون الطلباا وبنيتةام
 -2واكلددف ةنددا انادديا اتاقاقيددا ،ة د املدداقيف  ،ةمددا نشدداف قايددا لي د مؤلددف مددن
املنايف امل ني بتدمري املخ وانا واتحتقاظ هبا واملنايف امل ني ابلت داون واملاداعد الددولي
الباا التمديد وج املا  ،3وقايا لي مؤلدف مدن املناديف امل نيد ابة الدا وا دد مدن
الباا التمديد وج املا 4م
املخااا واملنايف امل ني ابلت اون واملااعد الدولي
 -3وت يوجد املاقيف ذةا لوحد عد انقيدا اتاقاقيدا بعدقتةا ع دوا قايدا التلليد ،
ولكن ابلنظا ىل ورةا احملدوري ايفددت الددع ىل قايدا التلليد قعتدا ا تدرب ع دوا حبكد الواقد
قايددا التللي د  ،حيددل انطل د منةددا املشددارةا مجي د مااح د عم د قايددا التللي د ق د ا عددن
اكليقةا ابألعمال التل رييا نيابا عن قايا التللي م
 -4واملةمددا األوىل لقاييفدد ،التللي د ةدد ،وة د منةعيددا اندتيفب د
وس دديل ع اعتم ددا املنةعي ددا م ددن جاند د ةن ددا التنا دديا ،و راجة ددا،
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التوجيةيا لك ،ي تمدةا اتجتماث امليفب للدول األاااعم وسوع اادتخدع املنةعيدا ىل جاند
قانما ماج يا منقعلا ات لا بطلباا التمديد وج املا ا  3و 4واا ماقيفا هباه الوثييفام
-٥

وييفرتح قاييفا التللي ال نا ا التاليا ة راجةا

املنةعيا:

ألف -أمهية اجلهود السابقة للتحليل
 -٦مددن ابحل ا دداا علددو حددا الوقددت الكددا للدولددا الطدداع امليفدمددا للطل د ةدد ،ان د يفدد
البةددا ،انكلددف وحددد ع د التنقيددا بتوجيددم ق د اراا ماددبيفا ىل الدددول األا دااع امل نيددا ن طاةددا
ابملواعيددد النةانيددا امليفبلددا وا و ةددا بددا ا اوجيةيددا بشددلن م ددمون ال د التمديدددم وينب دد ،اليفيدداع
بالك بواسطا رسالا موجةا من رنيس املؤمتا ورنيس قايا التللي م
 -٧ول ددمان اد دواقا مجيد د امل لوم دداا ال دداوريا ةجد دااف التلليد د الد د ع وا دداو ابلتو دديا
ال دداوريا ،يت د علددو وحددد عد التنقيددا أن دداي ايفييمدا أوليدا ا ددمن بددم ادواقا عنا ددا الطلد
مجي ةا ون نيفص ،واا و علو القور ،ب د التشاور م قايا التللي  ،ىل ا عدول علدو مدا قدد
يل ع من م لوماا ةاقيا ةجااف لي ةام م ومن قلن ةداا أن يكقد م اةدا البداا التمديدد
بكقاف أةرب ،وين علو ةي الطلباا ون أتلري ت ل وع لمم

ابء -احلصول على خربات الدعم من خارج فريقي التحليل
 -8ةندداع عددد مددن املنظمدداا وايتيتدداا الددذ ايفدددع ا ددرب ذاا العددلا ،ومنةددا ،علددو سددبي
امل ددال ت ا عددا ،األم د املتلددد ووةات ددا واللعنددا الدوليددا للعددلي األ ددا واتنددت ع املندداة
للدالانا ال نيفو يددا وماةد جنيددف الددو ة الددا األل داع لاندااف اةنادانيا ،ق د ا عدن منظمدداا
ألدداخ ول درباف اددال الددا األل دداع ،يل د ع التشدداور م ددم والبددم ايفدددت ا ددرب أثندداف لي د ال د
التمديد ،حا ما يااه قايا التللي مناسبام

جيم -احتمال تضارب املصاحل
 -9من أج اقا ي ا ارحل املعاحل ،ميتن أع اف قايا التللي عن لي الباا التمديد
املعدداحلم و ذا
الددذ ايفدددمةا حكومددا  ،وةددالك ا دداتا الددذ يكددون قيةددا ا ددارحل واةد
ةانددت ةندداع أي ق ددكوع قيمددا يت ل ددا ابحتمددال ا دارحل املع دداحل حالددا م ددا ،ميكددن أن ددال
املاللا ىل الانيس للبت قيةام

دال -إمكانية مواصلة حتس العملية
 -10سيا ددت قاييف ددا التللي د د ابليف د دوان املاج ي ددا املدرج ددا املنةعي ددا ،وس ددوع ات دداح يتم ددا
القا ا ،استنا ا ىل لرب ما ةي الباا التمديد ،من أج موا لا اطويا أ واا عملةمدا،
د ددا ذلد ددك اتسد ددتماراا ،ب يد ددا انظد ددي عملةمد ددا انظيم د دا بنيد ددو ا ق لي د دا واملاد دداعد علد ددو ايفد ددديا
امل لومدداا امليفدمددا م ددن حيددل اةتمايتددا ونوعيتة ددا ،ق د ا عددن ة ددمان املادداوا ا ام د قاييف دد،
التلليد م د مجي د الطلبدداا امليفدمددام وسدديل ع عدداف أي عم د اطددوياي ةدداا ا ددال علددو ةنددا
التنايا ب يا اعتما ه قب بدف ال م بمم
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هاء -أمهية احلوار املستمر مع الدول األطراف املقدمة للطلبات
 -11ييفي قاييفا التللي حوارا ماتماا ،حا اتقت اف ،م الدولا الطاع امليفدما للطلد ،
ددا يشددم التمدداح اوةدديلاا ةدداقيا بشددلن ماددان ملتلقددا ،وايفدددت املشددور بشددلن سددب اد
الطلباا ،واوجيم الدعو ىل مم ل ،الدولا الطاع امليفدما للطل ل يفد اجتماعاا نري رمسيدا مد
قايا التللي م

واو -اإلطار الزمين
 -12متش د دديا م د د د اة د ددداول ال مني د ددا امليفرتح د ددا الد د دوار املاق د ددا ال د دداو واملاق د ددا ال ال د ددل م د ددن
الوثييفا  ،CCM/MSP/2018/9ينكم قاييفا التللي ليلةما األو  ،الاي يناتند ليم لطل م يد
مددن اةي دداحاا مددن الدول دا الطدداع امليفدمددا للطل د  ،حا د اتقت دداف ،وذلددك ن ددون 8
أسابي من ريخ است ع ال التمديدم مث اتداح للقداييف مةلدا  12أسدبوعا للت داا ،مد الدولدا
الطاع امليفدما للطل من أج استي اح املاان ال اليفا و حالا ايفايامها األو بعور رمسيا ىل
الدولددا الطدداع امليفدمددا للطل د ةبددداف م حظا ددا ا تاميددا عليددمم ومتددن قددرت  4أسددابي للدولددا
الطاع امليفدما للطل مدن أجد عداف م حظا دا الامسيدام وفدو لقاييفد ،التلليد أن يطلبدا،
أي وقددت ،اوةدديلاا أو م لومدداا ةدداقيا مددن الدولددا الطدداع امليفدمددا للطل د م وفددو للدولددا
الطدداع امليفدمددا للطل د أن ايفدددع ،أي وقددت ،ا دددي ا علددو ال د التمديددد ا دداا هبددا أو
ددي ا منيفلددا مددن ال د التمديدددم ونميددن قايددا التللي د مةلددا  4أسددابي ب ددد اليفدد ،م حظدداا
الدولا الطاع لك ،ي اف ايفاياه النةان ،علو الانيسم وسي اف الانيس التيفايا النةان ،مشدقوع ا
ابليفد د داار املو د ددو ب د ددم عل د ددو نظ د ددا ال د دددول األاد د دااع اجتم د دداث ال د دددول األاد د دااع أو املد د دؤمتا
اتست ااة،م
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املرفق األول
القائمة املرجعية لفريق التحليل املعين بطلبات التمديد ووجا املادة ٣

ة1

الدولا الطاع امليفدما للطل _____________ :
الوقان ذاا العلا الوار

الطل

امل حظاا/اآلراف

كميةةة ونةةوع الةةذخائر العنقوديةةة أو الةةذخائر الصة رية
املتفجرة احملتازة وقت بدف النقاذ ،علو النلو احملدد
القيفاا  2و 3من املا  2والقيفا 4ة من املا 3
كمية ة ة ةةة ونة ة ة ةةوع الة ة ة ةةذخائر العنقودية ة ة ةةة أو الة ة ة ةةذخائر
الص رية املتفجرة ،اليت اكتشفت منا بدف النقاذ وقيفا
للقيفا 4ة من املا 3
كمية وأنواع الذخائر العنقودية أو الةذخائر الصة رية
املتفجةةرة املةةدمرة منددا بدددف النقدداذ وقيف د ا للقيفددا  2مددن
املا 3
طريق ةةة اطرائ ةةقم الت ةةدمري والش ةةركات واملواق ةةع ،وم ةةا
إليه ،وا يف ذلك احرتام معايري الصحة العامة والبيئة
السارية واملطبقة على عمليات التدمري املاضية
الظروف اليت أعاقت تدمري مجيع املخزوانت
كميةةة ونةةوع الةةذخائر العنقوديةةة أو الةةذخائر الصة رية
املتفجرة املتبقية وقيفا للقيفا 4ةو من املا 3
كميةةة ونةةوع الةةذخائر العنقوديةةة أو الةةذخائر الصة رية
املتفجرة احملتفظ هبا وقيفا للقيفا  ٦من املا 3
كمية وأنواع الذخائر العنقودية أو الةذخائر الصة رية
املتفجرة املفصولة وقيفا للقيفا  1من املا 3
الفرتة الزمنية املطلوبة ،وقيف ا للقيفا 4ةأ من املا 3
كميةةة ونةةوع الةةذخائر العنقوديةةة أو الةةذخائر الصة رية
املتفجرة املقرر تةدمريها لد ل قدرت التمديدد امليفرتحدا،
وقيفا للقيفا 4ةو من املا 3
__________

ة1

4

ين بيفئ ة ع و قايا التللي قانما ماج يا لكد الد ميفددع ةابسدت ناف ا داتا الدذ ي لدن قيةدا ع دو قايدا
التللي عن وجو ا ارف املعاحل م وألع اف قايا التللي حايا التعداع اوندا مد ةداه اليفانمدا املاج يدا،
ةلن ييفدموا امل حظاا واآلراف األوليا قك سا ي وليس قك جداول علو سبي امل الم
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الوقان ذاا العلا الوار

الطل

امل حظاا/اآلراف

معة ة ةةدل التة ة ةةدمري السة ة ةةنو املتوقة ة ةةع حتقيقة ة ةةه وقيف د د دا
للقيفا 4ةو من املا 3
طريق ةةة اطرائ ةةقم الت ةةدمري والش ةةركات واملواق ةةع ،وم ةةا
إليه ،وا يف ذلك احرتام معايري الصحة العامة والبيئة
السارية
االحتياجات املالية والتقنية ومن املوظف يف السنة
املسؤولية الوطنية اما هي مسامهة الدولة الطرفم
االحتياجات من املساعدة
خطة تعبئة املوارد

االستنتاجات:
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املرفق الثاين
القائمة املرجعية لفريق التحليل املعين بطلبات التمديد ووجا املادة ٤

ة2

الدولا الطاع امليفدما للطل _____________ :
الوقان ذاا العلا الوار

الطل

امل حظاا/اآلراف

املس ةةاحة اإلمجالي ةةة ال ةةيت يتعة ة معاجلته ةةا وق ددت ب دددف
النقدداذ ،علددو النلددو احملددد القيفددا  11مددن املددا 2
والقيفا ٦ةه من املا 4
املساحة اإلمجالية اليت اكتشفت منا بدف النقداذ وقيفدا
للقيفا ٦ة من املا 4
جممةةوع حةةاالت التلةةود اجلديةةدة وةةا يف ذلةةك ري ة
التلود منا بدف النقاذ وقيف ا للقيفا 1ةحل من املا 4
املنطق ةةة املعاجل ةةة من ةةذ ب ةةدء النف ةةاذ مص ةةنفة حس ةةا
اإلل اء بواسطة املسوح غري التقنية ،والتخفةي عةن
طريق املسوح التقنية أو التطهري
كمية ونوع الذخائر العنقودية املدمرة
املس ةةاحة املتبقي ةةة امليف د يفددر ال ةةيت يتعة ة معاجلته ةةا ام ةةع
حتديةد املنةةاطق املشةتبه يف خطور ةةا واملنةاطق املؤكةةدة
اخلطورةم وقيفا للقيفا ٦ةو من املا 4
الفرتة الزمنية املطلوبة ،وقيف ا للقيفا ٦ةأ من املا 4
الظروف اليت أعاقت قدرة الدولا الطاع امليفدمدا للطلد
علو الوقاف ابلت اما ا ،وقيف ا للقيفا ٦ة من املا 4
م ة ةةاهي الق ة ةةوان واملع ة ةةايري الوطني ة ةةة املعم ة ةةول هب ة ةةا
معلومات عن اهليكل الوطين إلزالة األل ام
اإلسة ة ةةقاطات السة ة ةةنوية للمند د ددااا امللوثد د ددا خلقد د دداا
ال ددالانا ال نيفو ي ددا ال ددذ يت د د م اةتة ددا و ي ااييف ددا
ةاملاددوح نددري التيفنيددا ،واملاددوح التيفنيددا والتطةددري  ،وقيفدا
للقيفا ٦ةحل من املا 4
__________

ة2

6

ين بيفددئ ة د ع ددو قايددا التللي د قانمددا ماج يددا لك د ال د ميفدددع ةابسددت ناف ا دداتا الددذ ي لددن قيةددا اليفددان
ابلتلليد عددن وجددو ا ددارف املعدداحل م ولليفددانم ابلتلليد حايددا التعدداع اونددا مد ةدداه اليفانمددا املاج يددا،
ةلن ييفدموا امل حظاا واآلراف األوليا قك سا ي وليس قك جداول علو سبي امل الم
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الوقان ذاا العلا الوار

الطل

امل حظاا/اآلراف

األس ةةاليا ال ةةيت ستس ةةتخدم لتلويد د املن ددااا امللوث ددا
خلق دداا ال ددالانا ال نيفو ي ددا ىل من ددااا ن ددري لط ددا ،
وقيفا للقيفا ٦ةحل من املا 4
االحتياجات املالية والتقنية ومن العتاد واملوظف يف
السنة
املوارد املالية الوطنية املطلوبا ،وقيف ا للقيفا ٦ةحل من
املا 4
االحتياجات من املساعدة وا يف ذلك املوارد املاليةة
ال ما ،وقيفا للقيفا ٦ةحل من املا 4
خطة تعبئة املوارد
اآلاثر اإلنس ةةانية واالجتماعي ةةة واالقتص ةةادية والبيئي ةةة
املرتابا علو التمديد ،وقيف ا للقيفا ٦ةح من املا 4
أ معلومة ة ةةات أخة ة ةةر ذاا د د ددلا ابلطل د د د  ،وقيف د د دا
للقيفا ٦ةع من املا 4

االستنتاجات:
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