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اتفاقية الذخائر العنقودية

18 September 2019
Arabic
Original: English

االجتماع التاسع للدول األطراف

جنيف 4- 2 ،أيلول/سبتمرب 2019
البند  14من جدول األعمال املؤقت
النظر يف الوثيقة اخلتامية لالجتماع واعتمادها

التقرير اخلتامي
أوالا -مقدمة
 - 1تنص املادة  11من اتفاقية الذخائر العنقودية على أن "جتتمع الدول األطراف ابنتظام
ررت ا عن ررد
للنظررر أ أم ملررتلة تتعلرري تذبي رري قررذأ اتتفاقيررة أو تنفيررذقا ،وتا ررا ق ررا ا
الضرو ة ،مبا أ لك:
(أ)

سري قذأ اتتفاقية وحالتها؛

(ب)

امللائل الناش ئة عن التقا ير املقدمة مبوجب أحكام قذأ اتتفاقية؛

(ج)

التعاون وامللاعدة الدوليان وفقاً للمادة  6من قذأ اتتفاقية؛

(د)

استحداث تكنولوجيا إلزالة خملفا الذخائر العنقودية؛

(ه)

الذلبا املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادتني  8و 10من قذأ اتتفاقية؛

(و)

طلبا الدول األطراف املنصوص عليها أ املادتني  3و 4من قذأ اتتفاقية".

 - 2وتنص املادة  11أيضاً على أن يدعو األمني العام لألمم املتحدة إىل عقد اجتماعا
الدول األطراف سنوايً إىل أن يُع َقد أول مؤمتر استعراضي.
 - 3وقر املؤمتر اتستعراضي األول لال تفاقية (دو روفنيك ،كرواتيا ،من  7إىل  11أيلول/
سبتمرب  )2015مواصلة عقد اجتماعا الدول األطراف دعوة من األمني العام لألمم املتحدة( .)1
 - 4وتنص املادة  11كذلك على أنه "جيوز أن تُدعى الدول غري األطراف أ قذأ اتتفاقية
وكذلك األمم املتحدة وغريقرا مرن املنظمرا أو املؤسلرا الدوليرة واملنظمرا اإلقليميرة ا
__________

( )1

الفقرة  34من التقرير اخلتامي للمؤمتر اتستعراضي األول ( .)CCM/CONF/2015/7
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الصلة ،وجلنة الصليب األمحر الدولية ،واتحتاد الدويل جلمعيا الصليب األمحر واهلالل األمحر،
واملنظما غري احلكومية ا الصلة ،إىل حضو قذأ اتجتماعا صفة مراقبني وفق اً للنظام
الداخلي املتفي عليه".
 - 5ومبوجر ررب الفقر رررة  7م ر ررن منذر ررو الق ر ررا  54/70املعن ر ررون "تنفير ررذ اتفاقير ررة ال ر ررذخائر
العنقودية" ،الذم اعتمدته اجلمعية العامة أ  7كانون األول/ديلمرب  ، 2015طلبت اجلمعية
العام ررة إىل األم ررني الع ررام "أن يواص ررل عقر ررد اجتماع ررا ال رردول األطر رراف أ اتفاقي ررة الر ررذخائر
العنقودية ،وأن يواصل تقدمي امللاعدة الالزمة وتوفري ما قد يلزم من خدما لالضذالع ابملهام
املوكلة إليه مبوجب اتتفاقية واملقر ا ا الصلة الصاد ة عن املؤمتر اتستعراضي األول".
 - 6وقر الدول األطراف أ اجتماعها الثامن عقد اتجتماع التاسع للدول األطراف أ
الف ر ة م ررن  2إىل  4أيلول/سرربتمرب  2019أ جني ررف ،مررا ر يق ررر الرررئيال أ مرحل ررة تحق ررة
استضافة اتجتماع أ مكان آخر ،وفقاً للفقرة (30د) من التقرير اخلتامي للمؤمتر اتستعراضي
(.)2 ()CCM/CONF/2015/7
ناء على لك ،دعا األمني العام لألمم املتحدة ،عقب م او ا هبذا اخلصوص ،إىل
 -7و ً
وجره دعروة امل راكة فيره إىل مجيرع الردول
عقد اتجتماع التاسع للدول األطراف أ اتتفاقية ،و َّ
األطراف ،وكذلك إىل الدول غري األطراف أ اتتفاقية.
 - 8وقر الدول األطراف أ اجتماعها الثامن أيضاً تعيني اللفري واملمثل الدائم للرم تنكا
لدى األمم املتحدة واملنظما الدولية األخرى أ جنيف ،سعادة الليد عليا لييب عبد العزيز،
ئيلاً لالجتماع التاسع للدول األطراف(  .)3ووفقاً للقرا املتخذ أ املؤمتر اتستعراضري األول،
دأ وتيته أ اليوم التايل تختتام اتجتماع الثامن للدول األطراف وتلتمر إىل آخر يوم من
اتجتماع التاسع للدول األطراف( .)4

اثنيا -تنظيم االجتماع التاسع للدول األطراف
 - 9عُقرد اتجتمراع التاسرع للردول األط رراف أ جنيرف ،سويلررا ،أ الفر ة مررن  2إىل 4
أيلول/سبتمرب .2019
 - 10وشاكت الليدة شيال ن .موميبا ،مديرة وحدة دعم تنفيذ اتفاقية الذخائر العنقودية ،أ
أعمال اتجتماع.
 - 11وأكد اتجتماع قاء مديرة فرع أمانة مؤمتر نزع اللالح وخدما الدعم تجتماعاته التا ع
ملكتب األمم املتحدة ل ؤون نزع اللالح ،الليدة أنيا كاسبريسن ،أ منصبها أمينةً عامةً للمؤمتر.

 - 12واضذلعت الليدة سيلفيا مريكوليانو ،موظفة ال ؤون اللياسية فرع أمانة مؤمتر نزع
اللالح وخدما الدعم تجتماعاته التا ع ملكتب األمم املتحدة ل رؤون نرزع اللرالح ،مبهمرة
أمينة اتجتماع.

__________

( )2
( )3
( )4
2

 ،CCM/MSP/2018/9الفقرة .49
املرجع نفله ،الفقرة .48
املرجع نفله ،الفقرة .48
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 - 13وشاكت أ أعمال اتجتماع الدول التالية األطراف أ اتتفاقية :إسربانيا ،وأسر اليا،
وأفغانلتان ،وإكوادو  ،وألبانيا ،وأملانيرا ،وأو وغروام ،وأيرلنردا ،وإيذاليرا ،والربتغرال ،و لييكرا،
و لغا اي ،و نما ،و نن ،و وتلواان ،و وكينا فاسو ،والبوسنة واهلرسك ،و ريو ،وت اد ،واجلمهو ية
الت يكية ،وتونال ،واجلبل األسود ،ومجهو ية تو الدميقراطية ال عبية ،وجنوب أفريقيا ،ودولة
فللذني ،وزامبيا ،وسان ما ينو ،وسررم تنكرا ،وسرلوفاكيا ،وسرلوفينيا ،واللرنغال ،واللرويد،
وسويلرا ،وشيلي ،والعرا  ،وغواتيمات ،وفرنلا ،والفلبني ،والكرسي الرسويل ،وكرواتيا ،وكندا،
وكرواب ،وكوسرتا يكا ،وكولومبيررا ،ولبنران ،وليتوانيررا ،ومقردونيا ال ررمالية ،واملكلريك ،واململكررة
املتحدة لربيذانيا العظمى وأيرلندا ال مالية ،وموزامبيي ،وموانكو ،وانميبيا ،والنرويج ،والنملا،
ونيوزيلندا ،وقندو اس ،وقولندا ،والياابن.
 - 14وشاكت الدول التالية املوقعة على اتتفاقية أ أعمال اتجتماع صفة مراقب :أنغوت،
ومجهو ية تنزانيا املتحدة ،ومجهو ية الكونغو الدميقراطية ،ونييرياي ،وسان تومي و رينلييب ،وقاييت.
 - 15وشراكت أيضراً أ أعمرال اتجتمراع صرفة مراقرب أ ييران ،واأل جنترني ،واإلمرا ا
العر ية املتحدة ،و نغالديش ،و واتن ،واتيلند ،وجنوب اللودان ،وزمبا وم ،وصر يا ،والصني،
وعمان ،وفانواتو ،وفنلندا ،وفييت انم ،وقذر ،واملغرب ،وملديف ،واململكة العر ية اللعودية،
ومنغوليا ،وميامنا .
 - 16وشرا أ أعمررال اتجتمرراع صرفة مراقررب ،وفق راً للمرادة  )2(1مررن النظررام الررداخلي
( ،) CCM/MSP/2019/3كل من دائرة األمم املتحدة لإلجراءا املتعلقة ابأللغام ومكتب األمم
املتحدة ل ؤون نزع اللالح.
ال ابملر ررادة  )2(1مر رن النظر ررام ال ررداخلي ( ،)CCM/MSP/2019/3شر ررا أيض ر راً أ
 - 17وعمر ر ً
أعمال اتجتماع ،صفة مراقب ،مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنلانية ،واللينة
الدولية للصليب األمحر ،واتئتالف املناقض للذخائر العنقودية.
 - 18وعم رالً ابمل ررادة  )3(1مررن النظ ررام الررداخلي ( ،)CCM/MSP/2019/3ش ررا أ أعم ررال
اتجتمراع املركررز اإلقليمري لإلج رراءا املتعلقرة ابأللغررام الترا ع لرا ذررة أمرم جنرروب شرر آسرريا،
واتحتراد األو و ،،وشربكة ال رعوب األصرلية أ مقاطعرة كولومبيرا الربيذانيرة رتن اإلعاقرة أ
اجملتمع ،ومركز حتقيي اتستقرا والتعراأ مرن آ النزاعرا علرى الصرعيد الردويل الترا ع جلامعرة
جيمال ماديلون ،والفريي اتست ا م املعين ابأللغام ،ومنظمة "قالو ترست".

اثلثا -أعمال االجتماع التاسع للدول األطراف
راع التاسرع للردول األطرراف سرعادة اللريد
 - 19أ  2أيلول/سربتمرب  ،2019افترت اتجتم َ
عليا لييب عبد العزيز ،اللفري واملمثل الدائم للرم تنكا لدى األمم املتحدة واملنظما الدولية
األخرى أ جنيف.
 - 20وعقررد اتجتمرراع التاسررع للرردول األط رراف أ ررع جللررا عامررة يررة .وأ  3أيلررول/
سبتمرب  ،2019عُقد  ،صفة استثنائية ،م او ا غري ية .و دعوة من ئيال اتجتماع،
أدىل سعادة الليد فيليكال ومان ،اللفري واملمثل الدائم للويلرا لدى مؤمتر نزع اللالح أ
جنيف ،بيان أ اجلللة العامة األوىل ،املعقودة أ  2أيلول/سبتمرب .2019
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 - 21وأ اجلللرة اارا  ،تلررت اللريدة أنيرا كاسبريسررن ،مرديرة فررع أمانررة مرؤمتر نرزع اللررالح
وخدما الدعم تجتماعاته التا ع ملكتب األمم املتحدة ل ؤون نزع اللالح ،سالة ابلنيا ة عن
املمثلة اللامية ل ؤون نزع اللالح ،الليدة إيزومي انكاميتلو .وأدىل أيضاً بيانني انئب ئيال
اللينرة الدوليرة للصرل يب األمحرر ،الردكتو جيررل كا ونييره ،ومردير اتئرتالف املنراقض للررذخائر
العنقودية ،الليد قكتو غريا.
 - 22وأ اجلللة ااا ،انتُخبت كرواتيا وقولندا وأملانيا ونيكا اغوا ابلتزكية نواابً لرئيال اتجتماع.

 - 23وأ اجلللة ااا ،أقر الدول األطراف جدول األعمال املؤقت لالجتماع ،صيغته الوا دة
أ الوثيقة  ،CCM/MSP/2019/1واعتمد رانمج العمل امل روح املؤقت ،صيغته الوا دة أ الوثيقة
 ،CCM/MSP/2019/4وأقر النظام الداخلي ( CCM/MSP/2010/3و.)CCM/MSP/2019/3
 - 24ونظر اتج تماع أ الو ئي من  CCM/MSP/2019/1إىل .CCM/MSP/2019/12

رابعا -املقررات والتوصيات
 - 25شكر اتجتماع سرم تنكا على جهودقا اليت أفضت إىل اعتماد اجلمعية العامة لألمم
املتحدة أ عام  2018للقرا  54/73املتعلي ابتتفاقية ،املعنون "تنفيذ اتفاقية الذخائر العنقودية".
 - 26وحب اتجتماع تصديي غامبيرا والفلبرني علرى اتتفاقيرة ،وأعراد ككيرد أةيرة اجلهرود
املبذولة لتحقيي عاملية اتتفاقية والراميرة إىل لروه قردف  130دولرة طرفراً ولرول موعرد املرؤمتر
اتستعراضي الثاين ،وقو أحد أقداف خذة عمل دو روفنيك .وأعرب اتجتماع أيضاً عن تقديرأ
لليهود اليت ذلتها شيلي و نما ،صفتهما املنلقني املعنيني إبجراءا حتقيي عاملية اتتفاقية.
 - 27وأعر ت الدول األطراف عن قلقها البالغ إزاء احلوادث اليت وقعت مؤخراً واألدلة على
استخدام الذخائر العنقودية أ قاع خمتلفة من العار ،وأدانت ،وفقاً للمادة  ،)5 (21استخدام
أم جهة كانت هلذأ الذخائر.
 - 28وحررب اتجتمرراع ابسررتمرا التقرردم امرررز أ ترردمري املخررزوان  ،حي ر ا فررض ع رردد
الدول األطراف اليت ت يزال عليها الوفاء هبذا اتلتزام من ع ر دول إىل مخال أ العام املاضي .
وقنت اتجتماع وتلواان وسويلرا اللترني أوفترا ابلتزاماامرا مبوجرب املرادة  3قبرل حلرول املوعرد
النهائي امدد لكل واحدة منهما مبوجب اتتفاقية ف ة طويلة .وشكر اتجتماع أيض اً النملا
وموزامبيي ،صفتهما املنلقني املعنيني تدمري املخزوان وابلذخائر ام تفظ هبا ،على اجلهود اليت
تبذت ا من أجل تعزيز تنفيذ قذا اتلتزام.
وقيم اتجتماع الذلب الذم قدمته لغا اي لتمديد املوعد النهائي امدد هلا إلمتام تدمري
َّ - 29
مجيع خمزواناا من الذخائر العنقودية وفقاً للمادة  2- 3من اتتفاقية ،ووافي على متديد املوعد 12
شهراً حىت  1ت رين األول/أكتو ر  2020أ انتظا تقدمي خذة عمل مف صلة إلدا ة امل روع
حمدث سيُنظر فيه أ املؤمتر اتستعراضي الثاين.
تُدَج أ طلب متديد ّ

__________

( )5

4

ر تؤيّرد كرواب ونيكرا اغوا إد اج عبررا ة "وفقراً للمرادة  "21وطلبتررا أن يُرذ َكر أ امضرر أ مررا ترراين أن قرذأ اإلشررا ة
إىل املادة  21غامضة وتتعا ض مع وح اتفاقية الذخائر العنقوديرة وقردفها ،وت تتلري مرع املوقرف املبردئي املتفري
عليه أ إعالن دو روفنيك تن إدانة أم استخدا م للذخائر العنقودية من أم جهة كانت.
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 - 30ولدى املوافقة على طلب التمديد ،تحظ اتجتماع أن لغا اي كفلت مبلغ  1,8مليون
دوت من دوت ا الوتاي املتحدة لضمان تدمري املخزوان املد جة أ إطا اجملموعة األوىل
وجترم أ الوقت الراقن مفاوضا من أجل احلصول على متويل إضاأ لتدمري
وا جملموعة الثانيةُ ،
الذخائر العنقودية املد جة أ إطا اجملموعة الثالثة.
 - 31وأ قذا الصدد ،تحظ اتجتماع أيضاً أن اتتفاقية ستلتفيد من إ اله لغا اي سنوايً
عما يلي من خالل التقا ير املقدمة مبوجب املادة  7وأ اجتماعا الدول األطراف أو املؤمترا
اتستعراضية:
(أ)

التقدم امرز أ تدمري خمزواناا؛

(ب)

معلوما حمدثة عن املخزوان املتبقية وعن استخدام أم خائر فرعية حمتفظ هبا؛

(ج)

اخلذة املفصلة وامدثة للعام التايل؛

(د)

معلوما أخرى ا صلة.

 - 32وابإلضافة إىل اإل اله على النحرو املذلروب أعرالأ ،أشرا اتجتمراع إىل أةيرة إطرالع
لغا اي للدول األطراف ابنتظام على التذو ا األخرى ا الصلة تنفيذ املادة  3خالل الف ة
امل ررمولة ابلذل ررب واتلتزام ررا األخ رررى الر روا دة في رره ،و ل ررك أ اجتماع ررا ال رردول األطر رراف
أو املؤمت را اتستعراضية وكذلك من خالل تقا يرقا املذلوب تقدميها مبوجب املادة  7قبل 30
نيلان/أ ريل من كل عام.
 - 33وأعررب اتجتمراع عرن تقرديرأ للعمرل الرذم تقروم ره مجهو يرة تو الدميقراطيرة ال رعبية
واللويد ،صفت هما املنلقني املعنيني إبزالة خملفا الذخائر العنقودية وتدمريقا والتثقيف الرامي
إىل احلد من خماطرقا ،وحب ابلتقدم امرز أ قذا اجملال.
املقدم من أملانيرا لتمديرد املوعرد النهرائي امردد هلرا إلمترام
وقيم اتجتماع أيضاً الذلب َّ
َّ - 34
إزالة وتدمري خملفا الذخائر العنقودية وفقاً للمادة  1- 4من اتتفاقية ،ووافي على متديد املوعد
مخال سنوا حىت  1آب/أغلذال .2025
 - 35ولدى املوافقة على الذلب ،أقر اتجتماع أبن أملانيرا أعلنرت أ را سرتكمل عمليرة إزالرة
تلك املخلفا أ عام  2024وستضع الصيغة النهائية للو ئي أ عام  2025وستف ي ابلتايل
ابلتزامااا مبوجب املادة  4ولول املوعد النهائي املمدد.
 - 36ولدى املوافقة على الذلب ،تحرظ اتجتمراع أيضراً أن أملانيرا أ ررز العوامرل الريت مرن
شررت ا احلررد م ررن ملرراحة األ اض رري املذهرررة سررنوايً ،مث ررل الل روائ التنظيمي ررة الوطنيررة واإلقليمي ررة
واألحوال اجلوية ومال املوظفني املكلفني عمليا التذهري .وقد أخذ أملانيا قذأ التحداي
أ اتعتبرا أ خذتهررا ،وقرري ملتزمررة متام راً ابحلفرراا طروال ف ر ة التمديررد علررى متوس ر معرردل
التذهري الذم سيلته.
 - 37ولدى املوافقة على الذلب ،تحظ اتجتماع أن أملانيا كر أنه ،وإن كان استخدام
املل التقين غري ممكن لبب النبا الذم يغذي املنذقة امللوثة واملخاطر اخلاصة اليت ت كلها
خملفا الذخائر العنقودية ،ستنظر أ تكييف منهييااا ولب النتائج لضمان تنفيذ التزامااا
ال.
ال وعاج ً
مبوجب املادة  4تنفيذاً كام ً
GE.19-15998

5

CCM/MSP/2019/13

 - 38ولدى املوافقة على الذلب ،تحظ اتجتماع أيضاً أن أملانيا ستمول ابلكامل عمليا
التذهري من خالل موا دقرا اخلاصرة ،وت ي لرزم ابلترايل وضرع اسر اتييية لضرمان الردعم اخلرا جي
لتمويل تلك العمليا .
 - 39ولدى املوافقة على الذلب ،تحظ اتجتماع أيضراً أن اخلذرة الريت قردمتها أملانيرا قا لرة
للتنفيرذ وميكررن صرردقا وتبر ّرني وضروح العوامررل الرريت ميكررن أن ترؤثر أ وترررية التنفيررذ .وتحررظ
اتجتم رراع ك ررذلك أن اخلذ ررة طموح ررة وأن ياحه ررا يتوق ررف عل ررى ع رردد األايم املتاح ررة لتحضر ررري
األ اضي لعمليا التذهري وعلى األحوال اجلوية ومال املوظفني.
 - 40وأ قذا الصدد ،تحظ اتجتماع أن اتتفاقية ستلتفيد من إ اله أملانيا سنوايً عما يلي
مررن خ ررالل تقا يرق ررا املقدم ررة مبوج ررب امل ررادة  7وأ اجتماع ررا ال رردول األطر رراف أو املر رؤمترا
اتستعراضية:
ال عرن
(أ)
التقدم امرز أ تذهرري األ اضري مرن خملفرا الرذخائر العنقوديرة ،فضر ً
تن خملفا الذخائر املزالة؛
معلوما
(ب)

معلوما حمدثة عن األ اضي امللوثة املتبقية؛

(ج)

اخلذة املفصلة وامدثة للعام التايل ولألعوام التالية أيضاً ،إن أمكن لك؛

(د)

معلوما أخرى ا صلة.

 - 41وابإلضافة إىل اإل اله على النحرو املذلروب أعرالأ ،أشرا اتجتمراع إىل أةيرة إطرالع
أملانيا للدول األطراف ابنتظام على التذو ا األخرى ا الصلة تنفيذ املادة  4خالل الف ة
امل ررمولة ابلذل ررب واتلتزام ررا األخ رررى الر روا دة في رره ،و ل ررك أ اجتماع ررا ال رردول األطر رراف
أو املؤمترا اتستعراضية وكذلك من خالل تقا يرقا املذلوب تقدميها مبوجب املادة  7قبل 30
نيلان/أ ريل من كل عام.
املقدم من مجهو ية تو الدميقراطية ال عبية لتمديد امل وعد
وقيم اتجتماع أيضاً الذلب َّ
ّ - 42
النهائي امدد هلا إلمتام عملية إزالة وتدمري خملفا الذخائر العنقودية وفقراً للمرادة  1- 4مرن
اتتفاقية ،ووافي على متديد املوعد مخال سنوا حىت  1آب/أغلذال .2025
 - 43ولدى املوافقة على الذلب ،تحظ اتجتماع أن مجهو ية تو الدميقراطية ال عبية ،غم
اجلهرود الدوو ر ة واجلبرا ة الرريت رذلتها ،ت ت رزال تواجره حتررداي كبررية أ سرربيل الوفراء ابلتزامااررا
مبوجب املادة .4
 - 44ولدى املوافقة على الذلب ،استحلن اتجتماع أن مجهو ية تو الدميقراطية ال عبية،
وإن ليلت لديها حىت اآلن تقديرا موثوقة تن حيم تلوثها مبخلفا الذخائر العنقودية،
التملت إسهاما مجيع األطراف املعنية لوضع وتنفيذ منهيية قائمة على األدلة ملل خملفا
الذخائر العنقودية وإزالتها.
 - 45ولرردى املوافق ررة علررى الذل ررب أيضر راً ،تحررظ اتجتم رراع كررذلك أن التر رزام مجهو ي ررة تو
الدميقراطية ال عبية إبجراء مل ملخلفا الذخائر العنقودية وتوسيع نذاقه تد جيياً لي مل مجيع
املقاطعرا مرن املتوقرع أن يفضري إىل تقيريم قرائم علرى األدلرة ملردى التلروث مبخلفرا الرذخائر
العنقودية على الصعيد الوطين.
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 - 46ولدى املوافقة على الذلب ،أشا اتجتماع إىل التزام مجهو ية تو الدميقراطية ال عبية
تقدمي تقا ير منتظمة عرن التقردم امر رز أ ملر خملفرا الرذخائر العنقوديرة وإبطرالع الردول
األط رراف علررى نتائيرره وتزويرردقا نلررخة منقحررة مررن خذررة العمررل واجلرردول الررزمين وامليزانيررة.
وابإلضافة إىل لك ،تحظ اتجتماع أن اجلميع سيلتفيد من استخدام مجهو ية تو الدميقراطية
ال رعبية ملعلومرا ترزداد وضروحاً ابلترد يج مرن أجررل وضرع خذرة وطنيرة واحردة إلزالرة الررذخائر
العنقودية كخذ أ اتعتبا كفاءا مجيع اجلها املعنية ومكامن قواا.
 - 47ولدى املوافقة على الذلب أيضاً ،أثىن اتجتماع على مجهو ية تو الدميقراطية ال عبية
لوضعها قوانني وطنية شاملة ومعايري وطنية لإلجراءا املتعلقة ابلذخائر غري املنفيرة/األلغرام
كخذ أ اتعتبا املعايري الدولية لإلجراءا املتعلقة ابأللغام.
 - 48ولدى املوافقة على الذلب ،تحظ اتجتماع أن مجهو ية تو الدميقراطية ال عبية أ رز
عدداً من التحداي اليت ُحدد اس اتيييا عدة ملواجهتها.

 - 49وأ قررذا الص رردد ،تحررظ اتجتم رراع أن اتتفاقيررة ستل ررتفيد مررن إ رراله مجهو ي ررة تو
الدميقراطية ال عبية سنوايً عما يلي من خالل تقا يرقا املقدمة مبوجب املادة  7وأ اجتماعا
الدول األطراف أو املؤمترا اتستعراضية:

التقدم امرز فيما يتعلي ابلتزاما مجهو ية تو الدميقراطية ال عبية الوا دة أ
(أ)
خذة عملها خالل ف ة التمديد؛
(ب) معلوما حمدثة عما تبقى من األ اضي امللوثة ،مصنفة وفقاً للمعايري الدولية
لإلجراءا املتعلقة ابأللغام ،مبا أ لك معايري اإلفراج عن األ اضي؛
راء
(ج) خذ سنوية مفصلة وحمدثرة لتنفيرذ التزاماارا الروا دة أ طلرب التمديرد ن ً
على ما ُجيمع من معلوما جديدة من خالل أن ذة املل ؛

(د) جهرود تعبئرة املروا د والتمويرل اخلرا جي الرذم تتلقراأ مجهو يرة تو الدميقراطيررة
ال عبية واملوا د اليت توفرقا حكومتها لدعم جهود التنفيذ؛

(ه) معلومرا عرن جهرود مجهو يرة تو الدميقراطيرة ال رعبية مرن أجرل كفالرة أخرذ
عملية إزالة الذخائر غري املنفيرة والذخائر الصغرية وملتلة دعم الضحااي أ اتعتبا أ خذ
التنمية الوطنية وغريقا من اخلذ ا الصلة اليت ميكن أن تفيد جهودقا الرامية إىل تعبئة املوا د؛
(و)

معلوما أخرى ا صلة.

 - 50وابإلضافة إىل اإل اله على النحرو املذلروب أعرالأ ،أشرا اتجتمراع إىل أةيرة إطرالع
مجهو ية تو الدميقراطية ال عبية للدول األطرراف ابنتظرام علرى التذرو ا األخررى ا الصرلة
تنفيذ املادة  4خالل الف ة امل مولة ذلب التمديد واتلتزاما األخرى الوا دة فيه ،و لك أ
اجتماعرا الرردول األطرراف أو امل رؤمترا ا تستعراضرية ،وكررذلك مرن خررالل تقا يرقرا املذلرروب
تقدميها مبوجب املادة  7قبل  30نيلان/أ ريل من كل عام.
 - 51ود س اتجتم رراع واعتم ررد الوثيق ررة  CCM/MSP/2019/12املعنون ررة املنهيي ررة املتبع ررة أ
طلبا متديد املواعيد النهائية مبوجب املادتني  3و 4من اتفاقية الذخائر العنقودية ،ال يت جيب
استخدامها أ حتليل طلبا التمديد املقدمة مبوجب اتتفاقية.
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 - 52وأ معرض اإلقرا أبةية اتباع ج متكامل مللراعدة الضرحااي وضررو ة زايدة التمويرل
املخصررص هلررذا القذرراع ،أع رررب اتجتمرراع عررن تقررديرأ لليه ررود الرريت ررذلتها أيرلنرردا وإس رربانيا،
صفتهما املنلقني املعنيني مبلاعدة الضحااي ،أ سبيل الدفع قدماً هبذا العمل.
 - 53ومن ابب ات ع اف أبن تقدمي التقا ير الوطنية األولية واللنوية التزام أساسي مبوجب
املادة  7من اتتفاقية ابعتبا أ أداة ئيلية لقياس ملتوى التنفيذ ،أحاط اتجتماع علماً ابلزايدة
الكبرية أ عدد التقا ير األولية املقدمة أ عرام  .2019وأثرىن اتجتمراع علرى العررا  ،صرفته
املنلي املعين تدا ري ال فافية ،نظراً ملا قام ه طوال اللنة من ال عمل املكثف الذم أفضرى إىل
قذأ النتائج اإلجيا ية.
 - 54وأ معرض التذكري أبةية امتثال الدول األطراف ألحكام املادة  9من اتتفاقية ،أعرب
اتجت ماع عن تقديرأ ملا تقوم ه نيوزيلندا ،صفتها املنلي املعين تدا ري التنفيذ الوطنية ،من عمل
متواصل منذ عدة سنوا  ،أفضى إىل زايدة مذرردة أ عردد الردول األطرراف الريت تقردم تقرا ير
ملتفيضة عن التدا ري القانونية واإلدا ية وغريقا من التدا ري املتخذة لتنفيذ اتتفاقية.
 - 55وأثىن اتجتماع أيضاً على جهود قولندا و ريو ،صفتهما املنلرقني املعنيرني ابلتعراون
وامللاعدة ،لعملهما من أجل تعزيز ال راكا ني الدول األطراف اليت حتتاج إىل امللاعدة والدول
وال ركاء اآلخرين الذين مبقدو قم تقدمي امللاعدة الالزمة .وعلى وجه اخلصوص ،حب اتجتماع
تعزيزةا ملباد ة التحالفا القذرية اليت أفضت إىل حصول دولتني طرفني على امللاعدة الالزمة،
وابلتايل ،تيلري وفائهما ابلتزامااما قبل املواعيد النهائية امددة مبوجب اتتفاقية.
 - 56وأقررر املر رؤمتر اتستعراضرري األول لالتفاقي ررة ميزانيررة وح رردة دعررم التنفي ررذ وخذررة عمله ررا
للف ة  .2020- 2016وعلى حنو ما قر أ املؤمتر اتستعراضي األول ،قدمت مديرة وحدة دعم
التنفيررذ ،اللرريدة شرريال ن .موميب ررا ،ميزانيررة الوحرردة وخذررة عمله ررا لعررام  ،2020اللتررني أقرة ررا
اتجتماع أ  4أيلول/سبتمرب .)CCM/MSP/2019/2( 2019
 - 57وحب اتجتماع ابلتغذية الكاملة مليزانية وحدة دعم التنفيذ لعامي  2017و ، 2018
وتحظ أنه تزايد على مدى اللنوا عدد الدول األطراف اليت تقدم ملاةا لتلديد الفواتري
اليت تصد قا وحدة دعم التنفيذ .وتحظ أيضاً أن وحدة دعرم التنفيرذ َّحلرت إىل عرام 2019
حوايل  170 392فرنكاً سويلرايً فضل مدخرااا خالل قذين العامني .ووافي اتجتماع على
املرحرل إىل الصررندو اتحتيرراطي
طلرب مررديرة وحردة دعررم التنفيرذ املتعلرري تحويررل قرذا املبلررغ َّ
لرأس املال املتداول حىت يتياوز التمويل املتاح فيه امللتوى املوصرى ره امردد أ 400 000
فرنك سويلرم.
قدم ميزانية وحدة دعم التنفيذ وخذة عملها لعام 2021
 - 58ووافي اتجتماع أيضاً على أن تُ َّ
ستني يوماً قبل املؤمتر اتستعراضي الثاين وأن تواصل مديرة وحدة دعم التنفيذ تقدمي تقا ير سنوية
عن العمل الذم تضذلع ه الوحدة.
 - 59وأ مع رررض اإلش ررا ة إىل التق رردم املتواص ررل أ تنفي ررذ خذ ررة عم ررل دو روفني ررك ،حر ررب
اتجت مراع ابلتقريرر املرحلري لالجتمراع التاسرع للردول األطرراف أ اتفاقيرة الرذخائر العنقوديرة -
صد التقدم امرز أ تنفيذ خذة عمل دو روفنيك ،الرذم قدمتره سررم تنكرا ،صرفتها ئريال
اتجتماع التاسع للدول األطراف (.)CCM/MSP/2019/11
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 - 60وخررالل امل رراو ا غررري الر ي ررة ،املعقررودة أ  3أيلول/سرربتمرب  ،2019أعلررن ئ رريال
اتجتماع ،سعادة الليد عليا لييب عبد العزيز ،اللفري واملمثل الدائم للرم تنكا لدى األمم
املتحدة واملنظما األخرى أ جنيف ،عن احتمال مباشرة عملية اختيا ائسة اتفاقية الذخائر
العنقودية .ووافي اتجتماع على مواصلة امل او ا غرض ااا قرا أ املؤمتر اتستعراضي الثاين
أ عام .2020
 - 61وشرا اللريد غيبررونز ،الررئيال ابلنيا رة ،قلررم اذري الرربامج وامليزانيررة مبكترب األمررم
املتحدة أ جنيف ،أ امل او ا غري الر يرة املعقرودة أ  3أيلول/سربتمرب  ،2019و َّد علرى
استفلا ا الوفود.
 - 62واستمع اتجتماع أيضاً إىل عرض قدمته الليدة كاسبريسن عن الوضع املايل لالتفاقية .
وقدمت الليدة كاسبريسن معلوما إىل الدول األطراف عن ملتوى املتتخرا والوضع املايل
الراقن لالتفاقية ،وأشا إىل أن قذأ املعلوما متاحة أيضاً على املوقع ال بكي املايل ملكتب
األمم املتحدة ل ؤون نزع اللالح أ جنيف.
 - 63و ينمرا أعررب اتجتمراع عرن قلقره البررالغ إزاء الوضرع املرايل النراجم عرن الترتخر أ دفررع
األنصربة املقرر ة ،فقررد شردد علررى أةيرة ضرمان الوفرراء الكامرل ابتلتزامررا املنصروص عليهررا أ
املرادة  14ودعررا مجيررع الردول األط رراف والرردول غررري األطرراف امل رراكة أ اجتماعررا الرردول
األطراف إىل معاجلة امللائل الناشئة عن عدم دفع املبالغ امللتحقة.
 - 64وأ قذا ال ليا  ،نظر اتجتماع أ الوثيقة املعنونة "التدا ري املمكنة ملعاجلة إمكانية التنبؤ
ابحلالة املالية واستدامة احلالة املالية تتفاقية الذخائر العنقودية" ( )CCM/MSP/2019/5اليت قدمها
الرئيال ،وفقاً لتوصيا اتجتماع الثامن للدول األطراف .وطلب اتجتماع كذلك إىل ئريال
تن "التدا ري املمكنة ملعاجلة إمكانية التنبؤ ابحلالة
املؤمتر اتستعراضي الثاين أن جيرم م او ا
املاليرة واسرتدامة احلالرة املاليرة تتفاقيرة الرذخائر العنقوديرة" ،وأن يقردم مزيرداً مرن التفاصريل عرن
املناق ا اليت دا أ اتجتماع التاسع للدول األطراف وعن الوثيقة  ،CCM/MSP/2019/5غية
تقدمي مق ح قرا أ املؤمتر اتستعراضي الثاين.
 - 65وحب اتجتماع التاسع ،أ جللته العامة الرا عة املعقودة أ  4أيلول/سبتمرب ، 2019
ابملنلقني اجلدد الذين سيوجهون رانمج العمل خالل ف ة ما ني الدو ا  ،وقم كالتايل:
الفريق العامل املعين ابحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها :زامبيا (حرىت ايرة
(أ)
املؤمتر اتستعراضي الثاين) ابلتعاون مع انميبيا (حىت اية اتجتماع العاشر للدول األطراف)؛
(ب) الفريقق العامققل املعققين بتعقيقق عامليققة االتفاقيققة :شريلي (حررىت ايررة امل رؤمتر
اتستعراضي الثاين) ابلتعاون مع الفلبني (حىت اية اتجتماع العاشر للدول األطراف)؛
(ج) الفريق ققق العامق ققل املع ق ققين ق ققاعد ال ق ققعاا :إس ر رربانيا (حر ررىت اير ررة املر ر رؤمتر
اتستعراضي الثاين) ابلتعاون مع املكليك (حىت اية اتجتماع العاشر للدول األطراف)؛
(د) الفريق العامل املعين ابلتطهري واحلد من املخاطر :اللويد (حىت اية املؤمتر
اتستعراضي الثاين) ابلتعاون مع أفغانلتان (حىت اية اتجتماع العاشر للدول األطراف)؛
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(ه) الفريق العامل املعين بتدمري املخزوانت وابلذخائر احملتفظ هبا  :النملا (حىت
اية املؤمتر اتستعراضي الثاين) ابلتعاون مع أس اليا (حىت اية اتجتماع العاشر للدول األطراف)؛
(و) الفري ققق العامق ققل املعق ققين ابلتعق ققاو وامل ققاعد  :قولنر رردا (حر ررىت اير ررة امل ر رؤمتر
اتستعراضي الثاين) ابلتعاون مع اجلبل األسود (حىت اية اتجتماع العاشر للدول األطراف).
اللذين سيتوليان إدا ة اجملالني املواضيعيني
 - 66وأ اجلللة ااا ،حب اتجتماع ابملنل َقني َ
التاليني:
(أ)

اإل اله :العرا ؛

(ب)

تدا ري التنفيذ الوطنية :نيوزيلندا.

 - 67وميكر ررن للمنل ر ررقني ،أ سر رريا أداء مه ر ررامهم ،أن يق ر رردموا و ئر رري موجه ر ررة إىل املر ر رؤمتر
اتستعراضي الثاين أو اتجتماعا التحضريية هلذا املؤمتر.
 - 68وقر اتجتماع التاسع للدول األطراف تعيني سرعادة اللريد فيلريكال ومران ،اللرفري
واملمثل الدائم للويلرا لدى مؤمتر نزع اللالح أ جنيف ،ئيلاً للمؤمتر اتستعراضري الثراين.
ووفقاً للقرا املتخذ أ املؤمتر اتستعراضي األول ،دأ وتيته أ اليوم التايل تختتام اتجتماع
التاسع للدول األطراف وستلتمر حىت اليوم األخري من املؤمتر اتستعراضي الثاين.
 - 69وقر الدول األطراف أن جترم اتجتماعا التحضريية للمؤمتر اتستعراضي الثاين أ
جنيف أ  8حزيران/يونيه و 4أيلول/سبتمرب  .2020وقر الدول األطراف أيضاً عقد املؤمتر
اتستعراضي الثاين أ الفر ة مرن  16إىل  20ت ررين الثراين/نوفمرب  2020أ قصرر األمرم أ
جنيف ،ما ر يقر ئيله أ مرحلة تحقة استضافته أ مكران آخرر ،وفقراً للفقررة (30د) مرن
التقرير اخلتامي للمؤمتر اتستعراضي (.)CCM/CONF/2015/7
 - 70ووفقاً للفقرة (30د) من التقرير اخلتامي للمؤمتر اتستعراضي (،) CCM/CONF/2015/7
ُحلبت ال تيبا املالية للمؤمتر اتستعراضي الثاين على أساس اعتبا جنيف املكران املفر ض
لعقرردأ .ونظررر اتجتم رراع أ قررذأ ال تيب ررا املاليررة للم رؤمتر اتستعراض رري الثرراين واتجتماع ررا
أقرقا صيغتها الوا دة أ الوثيقة .CCM/MSP/2019/9
التحضريية له و ّ

 - 71وقر اتجتماع التاسع للدول األطراف أيضاً تعيني سعادة الليد أيدان ليدل ،اللفري
واملمثرل الردائم للمملكرة املتحردة لربيذانيرا العظمررى وأيرلنردا ال رمالية لردى مرؤمتر نرزع اللررالح،
ئيلاً لالجتماع العاشر للدول األطراف.

 - 72واعتمرد اتجتمرراع التاسررع للرردول األطرراف ،أ جللررته العامررة الرا عررة املعقررودة أ 4
أيلول/سر رربتمرب  ،2019تقرير رررأ اخلتر ررامي ال ر روا د أ الوثيقر ررة ،CCM/MSP/2019/CRP.1/Rev.1
صيغته املعدلة شفوايً اليت ستصد وصفها الوثيقة .CCM/MSP/2019/13
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املرفق األول
املنهجية املتبعة يف طلبات متديد املواعيد النهائيقة وجقا املقادت  3و4
من اتفاقية الذخائر العنقودية
أوالا -أمهية اجلهود ال ابقة للتعليل
 - 1مرن ابب احلرررص علررى إاتحرة الوقررت الكرراأ للدولرة الذرررف املقدمررة للذلرب كرري تُعر ّرد
طلبها ،تُكلف وحدة دعم التنفيذ توجيه إشعا ا ملبقة إىل الدول األطرراف املعنيرة ُاذرقرا
ابملواعيد النهائية املقبلة وتزودقا مببادئ توجيهية تن مضمون طلب التمديد .وينبغي القيام
ذلك واسذة سالة موجهة من ئيال املؤمتر و ئيال فريي التحليل.
 - 2ولضررمان ت روافر مجيررع املعلومررا الض رررو ية إلج رراء التحليررل الررالزم واخلررروج ابلتوص ررية
الضرو ية ،يتعني على وحدة دعم التنفيذ أن جترم تقييماً أولياً تضمن ه توافر عناصرر الذلرب
مجيعها دون نقص ،وتلعى على الفو  ،عد الت او مع فريي التحليل ،إىل احلصول على ما قد
يلزم من معلوما إضافية إلجراء حتليل كامل .ومن شتن قذا أن يكفل معاجلة طلبا التمديد
كفاءة أكرب ،ويُعني على جتهيز الذلبا دون كخري ت لزوم له.

اثني ا -احلصول على خربات الدعم من خارج فريقي التعليل
 - 3قنا عدد من املنظما واهليئرا الريت تقردم اخلرربة ا الصرلة ،ومنهرا ،علرى سربيل
املثال ت احلصر ،األمم املتحدة ووكاتاا واللينة الدولية ل لصليب األمحرر واتئرتالف املنراقض
للذخائر العنقودية ومركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنلانية ،فض ًال عن منظما
أخررى وخررباء أ لرال إزالررة األلغرام ،يلرزم الت رراو معره وطلبره تقردمي اخلررربة أثنراء حتليرل طلررب
التمديد ،حلب ما يراأ فريي التحليل مناسباً.

اثلثا -احتمال ت ارب املصاحل
 - 4من أجل تفادم تضا ب املصاحل ،ميتنع أعضاء فريي التحليل عن حتليل طلبا التمديد
اليت تقدمها حكوماام ،وكذلك أ احلات اليت يكون فيها تضرا ب واضر أ املصراحل .وإ ا
كانرت قنررا أم شرركو فيمررا يتعلري ابحتمررال تضررا ب املصرراحل أ حالرة مررا ،ميكررن أن حتررال
امللتلة إىل الرئيال للبت فيها.

رابعا -إمكانية مواصلة حت

العملية

 - 5سيلررتعني فريقررا التحلي ررل ابلق روائم املرجعي ررة املد جررة أ املنهييررة ،وس رروف تترراح هلم ررا
الفرصة ،استناداً إىل خرباما أ جتهيز طلبا التمديد ،من أجل مواصلة تذوير أدوا عملهما،
مبررا أ ل ررك اتسررتما ا  ،غي ررة تنظرريم عملهم ررا تنظيمر راً نيرروايً فعلير راً وامللرراعدة عل ررى تق رردير
GE.19-15998
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ال عرن ضرمان امللراواة أ تعامرل فريقرري
املعلومرا املقدمرة مرن حير اكتماهلرا ونوعيتهرا ،فضر ً
التحليل مع مجيع الذلبا املقدمة .وسيلزم عررض أم عمرل تذرويرم أ قرذا اجملرال علرى جلنرة
التنليي غية اعتمادأ قبل دء العمل ه.

خام ا -أمهية احلوار امل تمر مع الدول األطراف املقدمة للطلبات
 - 6يقيم فريقا التحليل حوا اً ملتمراً ،حلب اتقتضاء ،مع الدولة الذرف املقدمة للذلب،
مبا ي مل التماس توضيحا إضافية تن ملائل خمتلفة ،وتقدمي امل و ة تن سبل حتلني
الذلبا  ،وتوجيه الدع وة إىل ممثلي الدولة الذرف املقدمة للذلب لعقد اجتماعا غري ية مع
فريي التحليل.

سادس ا -اإلطار الزمين
 - 7مت رياً مرع اجلررداول الزمنيرة املق حرة ال روا دة أ املرفري الثراين واملرفرري الثالر مرن الوثيقررة
 ،CCM/MSP/2018/9يُكمل فريقا التحليل حتليلهما األويل ،الذم يُلتند إليه لذلب مزيد مرن
اإليضاحا من الدولة الذرف املقدمة للذلب ،حلب اتقتضاء ،و لك أ غضون  8أسا يع
من ات يخ استالم طلب التمديد .مث تتاح للفريقني مهلة  12أسبوعاً للتعاطي مع الدولة الذرف
املقدمة للذلب من أجل استيضاح امللائل العالقة وإحالة تقريرةا األويل صو ة ية إىل الدولة
الذرف املقدمة للذلب لتقدمي تعليقااا النهائية عليه .ومتن ف ة  4أسا يع للدولة الذرف املقدمة
للذلررب م ررن أج ررل تق رردمي تعليقاا ررا الر ي ررة .وجي رروز لفريق رري التحلي ررل أن يذلب ررا ،أ أم وق ررت،
توضيحا أو معلوما إضافية من الدولة الذرف املقدمة للذلب .وجيوز للدولة الذرف املقدمة
للذلب أن تقدم ،أ أم وقت ،تعديال على طلب التمديد اخلاص هبا أو صيغة منقحة من
طلرب التمديرد .وُميرن فريري التحليرل مهلرة  4أسرا يع عرد تلقري تعليقرا الدولرة الذررف لكري
يعرض تقريرأ النهائي على الرئيال .وسيعرض الرئيال التقرير النهائي م فوعاً ابلقرا ا ملوصى ه
على نظر الدول األطراف أ اجتماع الدول األطراف أو أ املؤمتر اتستعراضي.
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القائمة املرجعية لفريق التعليل املعين بطلبات التمديد وجا املاد 3

( )6

الدولة الذرف املقدمة للذلب :ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر
الوقائع ا الصلة الوا دة أ الذلب

املالحظا /اآل اء

كمية ونوع الذخائر العنقودية أو الذخائر الصغري
املتفجر احملاز وقت دء النفا  ،على النحو امدد
أ الفق ررتني  2و 3مررن املررادة  2والفقرررة (4د) م ررن
املادة 3
كمي ق ققة ونق ق ققوع ال ق ققذخائر العنقوديق ق ققة أو الق ق ققذخائر
الصقغري املتفجقر القا اكتتقف منرذ ردء النفررا
وفقاً للفقرة (4د) من املادة 3
كمية وأنواع الذخائر العنقودية أو الذخائر الصغري
املتفجر املدمر منذ دء النفا وفقاً للفقرة  2من
املادة 3
طريقق ققة ئطرائق ققق التق ققدمري والتق ققركات واملواق ق ققع
وما إىل ذلك ا يف ذلك احقاا معقايري الصقعة
العام ققة والبيا ققة ال ققارية واملطبق ققة عل ققى عمليق ققات
التدمري املاضية
الظروف الا أعاق تدمري مجيع املخزوانت
كمية ونوع الذخائر العنقودية أو الذخائر الصغري
املتفجر املتبقية وفقاً للفقرة (4و) من املادة 3
كمية ونوع الذخائر العنقودية أو الذخائر الصغري
املتفجر احملتفظ هبا وفقاً للفقرة  6من املادة 3
كمية وأنواع الذخائر العنقودية أو الذخائر الصغري
املتفجر املفصولة وفقاً للفقرة  1من املادة 3
الفا الزمنية املطلوبة وفقاً للفقرة (4أ) من املادة 3
كمية ونوع الذخائر العنقودية أو الذخائر الصغري
املتفجر املقرر تدمريها خالل ف ة التمديد املق حة،
وفقاً للفقرة (4و) من املادة 3
معق ققدل الت ق ققدمري ال ق ققنوه املتوق ق ققع حتقيق ق ق وفقر ر راً
للفقرة (4و) من املادة 3
__________
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يُ ّعبئ كل عضو أ فريي التحليل قائمة مرجعية لكل طلب مقدم (ابسرتثناء احلرات الريت يعلرن فيهرا عضرو فريري
التحليل عن وجود تضا ب أ املصاحل) .وألعضاء فريي التحليل حرية التصررف مبرونرة مرع قرذأ القائمرة املرجعيرة،
كتن يقدموا املالحظا واآل اء األولية أ شكل سردم وليال أ ش كل جداول على سبيل املثال.
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الوقائع ا الصلة الوا دة أ الذلب

املالحظا /اآل اء

طريقق ققة ئطرائق ققق التق ققدمري والتق ققركات واملواق ق ققع
وما إىل ذلك ا يف ذلك احقاا معقايري الصقعة
العامة والبياة ال ارية
االحتياجات املالية والتقنية ومن املوظف يف ال نة
امل ؤولية الوطنية ئما هي م امهة الدولة الطرف
االحتياجات من امل اعد
خطة تعباة املوارد

االستنتاجات:
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القائمة املرجعية لفريق التعليل املعين بطلبات التمديد وجا املاد 4

( )7

الدولة الذرف املقدمة للذلب_____________ :
الوقائع ا الصلة الوا دة أ الذلب املالحظا /اآل اء
امل ققاحة اإلمجاليققة الققا يتع ق معاجلتهققا وقررت رردء
النفا  ،على النحو امردد أ الفقررة  11مرن املرادة 2
والفقرة (6ه) من املادة 4
امل ققاحة اإلمجاليققة الققا اكتتققف
وفقاً للفقرة (6د) من املادة 4

منررذ رردء النف ررا

جمموع حاالت التلوث اجلديد قا يف ذلقك يريق
التلوث منذ دء النفا وفقاً للفقرة (1ب) من املادة 4
املنطقققة املعاجل ققة منققذ ب ققدص النفققاذ مص ققنفة ح ققا
اإللغقاص عققن طريقق امل ق غقري التقققين والتخفققي
عن طريق امل التقين أو التطهري
كمية ونوع الذخائر العنقودية املدمر
امل ققاحة املتبقيققة املقر ر ّد ة الققا يتعق ق معاجلتهققا ئم ققع
حتديق ق ققد املن ق ق ققاطق املت ق ق ققتب يف خطور ق ق ققا واملن ق ق ققاطق
املؤكد اخلطور وفقاً للفقرة (6و) من املادة 4
الفا الزمنية املطلوبة ،وفقاً للفقرة (6أ) من املادة 4
الظقروف الققا أعاق ق قققدر الدولررة الذرررف املقدمررة
للذلب على الوفاء ابلتزاماارا ،وفقراً للفقررة (6ز) مرن
املادة 4
مق ققاهي الق ق ققوان واملع ق ققايري الوطني ق ققة املعم ق ققول هب ق ققا
معلومات عن اهليكل الوطين إلزالة األلغا
اإلس ق قققاطات ال ق ققنوية للمن ر رراطي امللوث ر ررة مبخلف ر ررا
الر ررذخائر العنقودير ررة الر رريت يتعر ررني معاجلتهر ررا والذريق ر ررة
املتبعررة (املل ر غررري التقررين واملل ر التقررين والتذه ررري)،
وفقاً للفقرة (6ب) من املادة 4

__________

( )7
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يُ ّعبئ كل عضو أ فريي التحليل قائمة مرجعية لكل طلب مقدم (ابسرتثناء احلرات الريت يعلرن فيهرا عضرو فريري
التحليل عن وجود تضا ب أ املصاحل) .وألعضاء فريي التحليل حرية التصررف مبرونرة مرع قرذأ القائمرة املرجعيرة،
كتن يقدموا املالحظا واآل اء األولية أ شكل سردم وليال أ شكل جداول على سبيل املثال.
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الوقائع ا الصلة الوا دة أ الذلب املالحظا /اآل اء
األسققاليا الققا ست ققتخد لتحويررل املنرراطي امللوث ررة
مبخلفرا الرذخائر العنقوديررة إىل منراطي غرري خذرررة،
وفقاً للفقرة (6ب) من املادة 4
االحتياجقات املاليقة والتقنيققة ومقن العتقاد واملققوظف
يف ال نة
املقوارد املاليققة الوطنيققة املذلو رة ،وفق راً للفقرررة (6ب)
من املادة 4
االحتياج ققات مق ققن امل ق ققاعد ققا يف ذلق ققك املق ققوارد
املالية الالزمة ،وفقاً للفقرة (6ب) من املادة 4
خطة تعباة املوارد
اآلاثر اإلن قانية واالجتماعيققة واالقتصقادية والبيايققة
امل تبة على التمديد ،وفقاً للفقرة (6ح) من املادة 4
أه معلوم ق ققات أخ ق ققر ا ص ر ررلة ابلذل ر ررب ،وفق ر ر راً
للفقرة (6ط) من املادة 4

االستنتاجات:
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املرفق الثاين
قائمة الواثئق
قائمة واثئق االجتماع التاسع للدول األطراف يف اتفاقية الذخائر العنقودية
العنوان

الرمز
CCM/MSP/2019/1
CCM/MSP/2019/2
CCM/MSP/2019/3

CCM/MSP/2019/4
CCM/MSP/2019/5

CCM/MSP/2019/6

CCM/MSP/2019/7

CCM/MSP/2019/8

CCM/MSP/2019/9

CCM/MSP/2019/10

CCM/MSP/2019/11

CCM/MSP/2019/12

CCM/MSP/2019/13
CCM/MSP/2019/CRP.1
CCM/MSP/2019/CRP.1/Rev.1
CCM/MSP/2019/INF.1

CCM/MSP/2019/INF.2
CCM/MSP/2019/MISC.1
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جدول األعمال املؤقت
خذة عمل وميزانية وحدة دعم التنفيذ لعام 2020
النظام الداخلي  -مقدم من ئيال اتجتمراع التاسرع للردول
األطراف
رانمج العمل امل روح املؤقت
التدا ري املمكنة ملعاجلة إمكانية التنبؤ ابحلالة املالية واستدامة
احلالة املالية تتفاقية الذخائر العنقودية
حتليل طلب أملانيا متديد املوعد النهائي مبوجب املادة  4من
اتفاقية الذخائر العنقودية
التقرير ررر اللر ررنوم لع ر ررام  2018لوحر رردة دع ر ررم تنفير ررذ اتفاقي ر ررة
الذخائر العنقودية
حتليرل طلررب مجهو يررة تو الدميقراطيرة ال ررعبية متديررد املوعررد
النهائي مبوجب املادة  4من اتفاقية الذخائر العنقودية
التكاليف املقد ة للمؤمتر اتستعراضي الثاين تتفاقية الذخائر
العنقودية عام  2020وجلانه التحضريية
حتليل طلب لغا اي متديد املوعد النهائي مبوجب املادة  3من
اتفاقية الذخائر العنقودية
التقرير املرحلي لالجتماع التاسع للدول األطراف أ اتفاقية
الذخائر العنقودية  -صد التقدم امرز أ تنفيذ خذة عمل
دو روفنيك
املنهييررة املتبعررة أ طلب ررا متديررد املواعي ررد النهائيررة مبوج ررب
املادتني  3و 4من اتفاقية الذخائر العنقودية
التقرير اخلتامي
م روع التقرير اخلتامي
م روع التقرير اخلتامي املنق
معلوما للدول األطراف ،والدول املراقبة ،واملنظما احلكومية
الدولية ،واملنظما غري احلكومية – مذكرة مقدمة من األمانة
قائمة امل اكني
قائمة امل اكني املؤقتة
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العنوان

الرمز
CCM/MSP/2019/MISC.2
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إيضراح املوقررف ررتن "دولررة فللرذني" مقرردم مررن أس ر اليا،
وأ ملانيا ،واجلمهو ية الت يكية ،وقولندا
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