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النشرة الدورية
الربع األول من العام 2020

إضاءات

) 1كانون الثاني /يناير–  31آذار /مارس(

إحفظ التواريخ :مواعيد إجتماعات إتفاقية حظر الذخائر العنقودية()CCM
سيُعقد المؤتمر ااستعرا ي الثاضي ات ا ية حظر الذخائر العنقودية ( )7RCللمدة  72-73تشرين الثاضي /ضوفمبر  ،7272في ركز
المؤتمرات السويسري للتكنولوجيا ( )SwissTech Convention Centerفي دينة لوزان ،سويسرا.
فيما سيُعقد االجتماعان التحميريان للمؤتمر االستعرا ي علق النحو أدضاه:
  1حزيران /يونيو :اإلجتماع التحضيري األول (جنيف).  4أيلول /سبتمبر :اإلجتماع التحضيري الثاني (جنيف).الوثائ والمعلو ات ذات الصلة بااجتماعات ستكون توفرة في الو ت المناسب علق المو عين األلكتروضيين لأل م المتحدة UNOG
واات ا ية .CCM

الدولة الطرف  :801جمهورية ( )São Tomé and Príncipe
أودعت جمهورية ( )São Tomé and Príncipeالديمقراطية ،صك تصديق نضمقمقا قهقا نلقق نتق قا قيقة
حظر الذخائر العنقودية ( )CCMبتأريخ  72كاضون الثاضي /يناير  ،7272وبذلك وصق القعقدد ااجقمقالقي
للدول األطراف في اات ا ية نلق  821دولة طرف .نن تصقديق ( )São Tomé and Príncipeعقلقق
اات ا ية يُقرب ن تحقي الهدف ال ُمتمث في الوصول نلق  832دولة طرفا ً بحلول المؤتمر ااستقعقرا قي
( ،)7RCالذي سيُعقد في شهر تشرين الثاضي /ضوفمبر .7272

زيارة إلى زيمبابوي بشأن إتفاقية حظر الذخائر العنقودية()CCM

زار الس ير فيلكس باو ان ،رئيس المؤتمر ااستعرا ي الثاضي (،)7RC
جمهورية زيمبابوي ،وهي دولة غير طرف في نت ا ية ( )CCMبنا ًء علق
الدعوة الموجه نليه ن ن ب حكو ة زيمبابوي بهذا الشأن ،وذلك للمدة 5-4
شباط /فبراير  .7272نلتقق الس ير باو ان ،في العاصمة هراري ،بك ٍ ن وزير
الخارجية والتجارة الدولية ووزير الدفاع وشؤون المحاربين القد اء ،ن أج
الترويج ات ا ية ( )CCMوتشجيع زيمبابوي علق ااضممام نليها .راف الرئيس
نثناء الزيارة السيدة شيال يمبا ،دير وحدة دعم التن يذ ات ا ية (،)CCM
فمالً عن س ير سويسرا لدى زيمبابوي و مثلين عن س ارتي ألماضيا والمملكة
المتحدة في هراري.

العالمية في حدث جانبي ضمن إجتماع مدراء البرامج الوطنية

ّ
ضظم الس ير فيليكس باو ان ،رئيس المؤتمر ااستعرا ي الثاضي( ،)7RCوبدعم قن
وحدة دعم التن يذ ات ا ية( ،)CCMنجتماعا ً ُ غلقققا ً ” قن خقالل القدعقوة فققق “ عقلقق
ها ش ااجتماع الـ( )73لمدراء البرا ج الوطنية ل ُمكافحة األلغقام و سقتقشقاري األ قم
المتحدة ( ،(NDM-UN73بتأريخ  84شباط /فبراير 7272في قر األ ُ م في جنيف.
كان الهدف ن ااجتماع ،هو توفير نبر للدول المو عة علق نت ا ية( )CCMوالقدول
غير األطراف ،لمنا شة التحديات والحلول الممكنة بهدف ااضممام نلق االت ا قيقة فقي
ال ترة التي تسب اضعقاد المؤتمر ااستقعقرا قي القثقاضقي( .)7RCو قد قمقت قائقمقة
المتحدثين في ااجتماع ُك ن دير وحدة دعم التن يذ ات ا ية ( )CCMو مثلين عقن
التحالف الدولي لمناهمة الذحائر العنقودية( )CMCواللجنة الدولية للصليب األحمر( .(ICRCحمر ااجتماع  ُ 81شارك ن  2دول أطقراف
في اات ا ية و  6دول غير أطراف.

إحاطة في بعثة اإلتحاد اإلفريقي في جنيف:
دم الس ير فيلكس باو ان ،رئيس ؤتمر( ،)7RCنحقاطقة عقن نتق قا قيقة
حظر الذخائر العنقودية ( )CCMنلق البقعقثقات القدائقمقة لقدول ااتقحقاد
اافريقي العا لة في جنيف ،وذلك في نطار الدعقوة القتقي ُوجقهقت نلقيقه
بهذا الشأن .و د عُقد ااجتماع علق ستوى الس راء بتأريخ  81شقبقاط/
فبراير  ،7272تممنت نحاطة الس ير باو ان علو ات عقن ااتق قا قيقة
والتن يذ الكا ألحكا ها ،فمقالً عقن تسقلقيق المقوء عقلقق أولقويقات
الرئاسة لهذا العام ،خاصةً فيما يتعل بتحقي عالمية اات ا ية في القققارة
اافريقية والتي ال يزال فيها  1دول و عة و  88دولقة لقيقسقت طقرف،
بعد رور ا يُقارب ن ( )82سنوات علق دخول اات ا ية حيز التن يذ.

ورشة العمل اإلقليمية لدول( )CARICOMبشأن إتفاقية(:)CCM
عُقدت ورشة العم اا ليمية لمجموعة دول الكاريبي( )CARICOMبرعاية
كندا ،في ساضت جورج ،عاصمة غرينادا ،لل ُمدة  4-3آذار /ارس  ،7272نلتقق
وفدون ن الدول الــ 88األعماء في ( ،)CARICOMل ُمنا شة تحقي عالمية
اات ا ية وتن يذ أحكا ها في المنطقة .واختُتم ااجتماع بإعتماد "التزام ساضت جورج
بشأن العالمية وتن يذ نت ا ية حظر الذخائر العنقودية" .ضُظمت ورشة العم ن ِب
سويسرا وكندا بدعم فني ولوجستي ن وحدة دعم التن يذ ات ا ية (،)CCM
واستمافتها غرينادا .شاركت سويسرا بص تها رئيس المؤتمر ااستعرا ي الثاضي
لإلت ا ية ( )7RCوالتحالف الدولي ل ُمناهمة الذحائر العنقودية ( )CMCووحدة
دعم التن يذ لإلت ا ية ( )ISUوفقا ً لخبراتهم في هذا المجال.

ورشة عمل أفريقيا للتصديق على إتفاقية(:)CCM
تم تأجي ورشة عم أفريقيا بشأن التصدي علق نت ا ية حظر الذخائر العنقودية نلق أج ٍ غير ُ سقمقق ،وذلقك بقعقد
ت شي فايروس كوروضا ( ،)COVID-81ونستمرار نضتشاره عالمياً .ن الجدير بالذكر أضه كان قن الق ُمقققرر عقققد
ورشة العم بشك شترك ن ِب سويسرا وجمهورية ضيجيريا ااتحادية في العاصمة أبوجا ،لقلق ُمقدة  76نلقق 72
آذار /ارس  . 7272جرى توجيه الدعوة لجميع الدول اافريقية التسع المو عة علقق ااتق قا قيقة لقتقققديقم قعقلقو قات
ُ ستكملة عن خططها والتقدم المحرز بإتجاه التصدي علق اات ا ية.

معلومات ُمحدثة بشأن طلبات التمديد التي سيتم النظر فيها خالل مؤتمر اإلستعراض الثاني إلتفاقية(:)2RC

د ت لبنان خالل الربع األول ن العام الجاري طلب التمديد ال ُمحدث بشأن الموعد النهائي لتن يذ أحكام المادة ( 4اازالة) ن نت ا قيقة( )CCMنلقق
رئيس المؤتمر ااستعرا ي الثاضي وذلك بتأريخ  74شباط /فبراير  ،7272وكذلك سلّمت تشيلي بتأريخ  74كاضون القثقاضقي /يقنقايقر  ،7272طقلقب
التمديد الخاص بها لتمديد الموعد النهائي لتن يذ المادة  .4يُمكن ااطالع علق الطلبين ن خالل يارة و ع األلكتروضي لإلت ا قيقة . CCM website
كما د ت بيرو وبلغاريا سودتين عن طلبّي التمديد لتن يذ أحكام المادة ( 3تد ير المخزوضات) ،وذلك اجراء التقييم األولي بشأضهما في ذات الق ُمقدة.
ستكون جميع الطلبات ُ تاحة للنظر فيها ن ب الدول األطراف خالل الربع الثاضي ن هذا العام.

التقارير السنوية لعام  ،2082الحاصلون على الميداليات الثالث األولى :غينيا بيساو ،أستراليا وسانت كيتس & نيفيس:

للسنة الثالثة علق التوالي ُ ،نحت أول ثالث دول أطراف تُقدم تقارير الش افية السنوية لعام  7281يداليات .الحاصلون علق يداليات هذا القعقام هقم
غينيا بيساو وأستراليا وساضت كيتس & ضي يس علق التوالي .تهاضيا ً لجمهورية غاياضا والتي د ت تقرير الش افية األولي الخاص بها ،تاركةً سبع دول
أطراف ال يزال يتوجب عليها تسليم تقارير الش افية األولية .ضُشيد بجميع الدول األطراف التي د ت كذلك تققاريقر الشق قافقيقة لقلقعقام  .7281تقجقدر
ااشارة نلق نضه يتوجب علق الدول األطراف تقديم تقارير الش افية السنوية لعام  7281بحلول  00نيسان /أبرريرل  .2020ويقمقكقن االطقالع عقلقق
تعليمات اابالغ الخاصة بتقارير الش افية علق المو ع األلكتروضي .CCM website
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