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للجمعية العامة لألمم المتحدة:    47إتفاقية حظر الذخائر العنقودية في الدورة الـ  

لمنمدا لمد  وزيمنَّظمت نيوزيلندا، بصفتها ُمنسق تدابير التنفيذ الوطني، والعراق بصفته ُمنسق تدابير الشفافية، إجتماعاً في مقر البعثة الدائمممة لمنميم   

( 13( للجمعية العاممة لممممم المُممتمحمدةإل تممر ا جمتممما  )47األُمم الُمتحدة في نيويورك وذلك على هامش إجتماعات اللجنة األولى للدورة الــ)

(، إذ جمر  خمال  CCM( ووتدة دعم تنفيذ إتفاقية)CMC( دولة طرف، فمالً عن ُممثل ا ئتالف الُمناهض للذخائر العنقودية)22ُمشارك من )

سيدة ديل ال ا جتما  ُمناقشة المواضيع ذات الصلة بإتفاقية تظر الذخائر العنقودية )الماضي، الحاضر والُمستقبل(إل أدار ا جتما  سفيرة نيوزيلندا

هيغيإل قُدمت عروض من الرؤساء الثالثة  جتماعات ا تفاقية: السيد ساتميماجميمت 

ارجونا رودريغو من سريالنكا، بصفة بالده رئيس مؤتمر الدو  األطراف التاسمع 

الُمنصرم؛ وسعادة السفير فيلكس باومان من سويسمرا، بصمفمتمه رئميمس المممؤتمممر 

ا ستعراضي الثاني لإلتفاقية؛ والسفير آيدن ليد  من المملمكمة المُممتمحمدة، بصمفمتمه 

الرئيس القادم لمؤتمر الدو  األطراف العاشر لمإلتمفماقميمةإل قمدم عمدد ممن أعمماء 

(، والذيمن تممروا ا جمتممما ، ُممداخمالت بشم ن CCMاللجنة التنسيقية  تفاقية)

المواضيع ذات الصملمةإل تمال ذلمك تمبماد  ُممثمممر لمتراء ووجمهمات المنمظمر بميمن 

، تو  موضوعات ِمثل الصلة بين نز  السالح وأهداف األُمم الُمتمحمدة الُمشاركين

إتمفماقميمة تمظمر المذخمائمر  من أجل للُمشاركة في إجمتممماعمات ) SIDSوأهمية رعاية الدو  الجزرية الصغيرة النامية )  (SDGs)للتنمية الُمستدامة

 العسكريةإل -العنقودية وكذلك الحوارات العسكرية 

، على القرار الُمعنون)تنفيذ إتفاقية تظر الذخائر العنقوديمة(2132كانون األو / ديسمبر  5صّوت أعماء الجمعية العامة لمُمم الُمتحدة بت ريخ    

( دولة عن التصويت مع ُمعارضة دولة واتدة فقطإل ومن الجدير بالمذكمر أن دولمة غميمر 13( صوت وإمتنا  )377، إذ تم إعتماد القرار بإغلبية )

 طرف)زيمبابوي( سبق وأن صوتت بــ)ال( في األعوام األربع الماضية، غيّرت موقفها وصوتت بـا متنا إل
 

 :عالمية إتفاقية حظر الذخائر العنقودية 

إستهل السفير فيلكس باومان، وبُمساعدة وتدة دعم التنفيذ، جهود تمعمزيمز عمالممميمة    

(، ُمستثمراً ُمشاركة عدد من الدو  في مؤتمر الُمراجعة الرابع  تفاقية CCMإتفاقية)

تشمريمن المثمانمي/ نموفمممبمر  22-25تظر األلغام الُممادة لمفراد والذي ُعقمد لملمُممدة 

النرويج، ُعقدت العديد  من اللقاءات الثنائية مع دو  موقعة عملمى  -، في أوسلو2132

ا تفاقية ودو  غير أطراف كذلمك والمتمي شممملمت: أنمغموال، بمنمغمالديمش، كمممبموديما، 

جمهورية الكونغو الديمقراطية، إندونيسيا، جنوب السمودان، السمودان،طماجمكمسمتمان،  

 تايلند وفيتنامإل  

(  تفماقميمة     3RCإن خطة عمل دبروفنيك التي إعتُمدت في مؤتمر الُمراجعة االو )   

 )CCM أشارت إلمى همدف الموصمو  2135(، والذي ُعقد في شهر أيلو / سبتمبر ،

كمانمون  13(إل ولغمايمة 2RC( دولة طرف بحلو  مؤتمر الُمراجعة الثاني )311إلى )

 دولة طرف في ا تفاقيةإل 314، هنالك 2132األو / ديسمبر 

 

سعادة السفير فيلكس باومان يلتقي معالي السيد لي توتشي، الوزير األقدم في 

، والموفمد (CMAA)الهيئة الكمبودية لمكافحمة األلمغمام وُمسماعمدة الممحمايما

 الُمرافق له في أوسلوإل
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 (:2RCطلبات التمديد التي سيتم النظر فيها خالل المؤتمر اإلستعراضي الثاني) 

       

 

 

 

( بممموجمل المممادة المثمالمثمة CCMيُشير الجدو  أعاله إلى الدو  األطراف التي من الُمتوقع أن تتقدم بطلبات تمديد لتنفيذ إلتزاماتها في إتمفماقميمة)     

د خال  المممؤتمممر مديالمعنية بـ)تدمير المخزونات( والمادة الرابعة المعنية بــ)ا زالة وتدمير ُمخلفات الذخائر العنقودية(، إذ سيتم النظر في طلبات الت

 .2121( والذي سيُعقد في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2RCا ستعراضي القادم )

( شهر من الموعد النهائي لتنفيذ إلتزاماتها بموجل المادة الثالثة، ريثما تُقدم طلل 32إن مؤتمر الدو  األطراف التاسع منح بلغاريا تمديداً لُمدة)   

على  2132تشرين الثاني/ نوفمبر  24أبلغت بيرو وتدة دعم التنفيذ بت ريخ ، كما )2RCتمديد ُمحدَّث للنظر فيه خال  مؤتمر ا ستعراض الثاني)

وأنها تعمل من أجل  الُمحددالموعد النهائي بإلتزامتها بوجل المادة الثالثة في ( ب نها لن تكون قادرة على الوفاء APMBC 7RCهامش مؤتمر)

 إعداد طلل للتمديدإل

، إلى تاجتها للتعاون والمساعدة الدولية من أجل 2132تشرين الثاني /نوفمبر  21بيساو، في تقرير الشفافية األولي الُمقدم في  -أشارت غينيا      

مير لتدالنظر فيما إذا كان لديها ذخائر عنقودية في مخزوناتها، وفي تا  الت كد من إمتالكها لمخزونات، فستتقدم بطلل لتمديد الموعد النهائي 

 .2132أيار/ مايس  3المخزونات وفقاً للمادة الثالثة من ا تفاقية والذي كان في 

سمتمعمراضمي ا  أما بش ن تنفيذ المادة الرابعة المعنية بإ زالة وتمدير ُمخلفات الذخائر العنقودية، فقد سلّمت لبنان طلل التمديد إلى رئيس المؤتمر     

تشيلي سلّمت في شهر كمانمون علماً أن ، ) CCM(  تفاقية ، وهو متوفر تالياً على الموقع األلكتروني 2132كانون األو / ديسمبر  32الثاني بت ريخ 

 ، المسودة األولية لطلل التمديد الخاص بها لغرض إجراء التقييم المبدئي بش نهإل2132األو / ديسمبر 

 

 

 تقارير الشفافية:  

وللمرة األولى تقديم جميع تقارير الشفافية األولية الُمستحقة خال   2132شهد العام     

سنة تقويمية في الوقت المحدد، وبهذا الش ن نتقدم بالتهنئة لــ)سري النكا، ناميبيا، غامبيا 

والفلبين( على التزامهم بتقديم التقارير األولية في مواعيدها، فمالً عن ذلك سلّمت  

خمسة دو  تقارير الشفافية األولية والتي كانت ُمت خرة لفترة طويلةإل ويُعز  هذا 

كانون  13ا نجاز إلى الُمتابعة الُمستمرة للعراق بصفته ُمنسق تدابير الشفافيةإل بحلو  

ير كان يتوجل رتق 311تقرير أولي من أصل  23، تم استالم 2132األو / ديسمبر 

تسليمهاإل الدو  األطراف الثمانية التي لديها تقارير أولية واجبة التسليم هي: الرأس 

 األخمر، جزر القمر، الكونغو، غينيا، ُغيانا، مدغشقر، رواندا وتوغوإل

ً يُعد ا بالغ التزام    يمنح الدو  الفرصة ، كونه )CCMأساسياً بموجل أتكام إتفاقية) ا

لتقديم معلومات ُمحدثة عن التقدُّم الُمحرز في التنفيذ وكذلك طلل التعاون والُمساعدةإل 

وذلك  2132جميع الدو  األطراف يتوجل عليها إرسا  تقارير الشفافية السنوية لعام 

، إذ ينبغي إرسا  تلك التقارير إلى األمين العام لممم 2121أبريل )نيسان(  11بحلو  

 ن األلكترونيالمتحدة عبر مكتل األمم المتحدة لشؤون نز  السالح وعلى العنوا

 ccm@un.org ، :كما ستكون وتدة دعم التنفيذ ُممتنة إذ ما تم تزويدها بنسخة إلكترونية عن التقرير عبر بريدها ا لكتروني

 info@cmconvention.org. 

  

  

  

 المادة الرابعة

  

 المادة الثالثة
  

 (2221حزيران/يونيو  1تشيلي )الموعد النهائي: 

  

 (2222تشرين األول/ أكتوبر  1بلغاريا )الموعد النهائي: 

(2221آذار/ مارس  1بيرو )الموعد النهائي:  (2221آيار/ مايو  1لبنان ) الموعد النهائي:   
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