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إضـــاءات
) 1نيسان /أبريل–  03حزيران /يونيو )0303

إحفظ التواريخ :مواعيد إجتماعات إتفاقية حظر الذخائر العنقودية()CCM
سيُعقد االجتماع التحضيري الثاني للمؤتمر اإلستعراضي الثاني إلتفاقية حظر الذخائر العنقودية ( )2RCفي  4أيلول /سبتمبر  2222بجنيف ،ومنن النمنقنرر
أن يُعقد المؤتمر اإلستعراضي لل ُمدة  22 –22تشرين الثاني  /نوفمبر  2222في مدينة لوزان.
جميع الوثائق والعلمومات ذات الصلة بهذين اإلجتماعيين ستكون ُمتاحة على الموقعين األلكترونيين لمكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح  UNOGوإتفاقنينة
الذخائر العنقودية  ،CCMاللذين يجري تحديثهما بانتظام.
جلسة إحاطة افتراضية غير رسمية
إستضاف سعادة السفير فيلكس باومان ،رئيس المؤتمر اإلستعراضي الثاني
( )2RCإلتفاقية( ،)CCMجلسة إحاطة افتراضية غير رسمية بتأريخ 8
حزيران /يونيو  ،2222قدم خاللها معلومات ُمحدثة ل ُمجتمع إتفاقية حظر الذخائر
العنقودية ،بشـأن كيفية تنظيم اإلجتماع التحضيري األول وإعداد الوثائق الثالث
الرئيسية للمؤتمر اإلستعراضي :وثيقة ال ُمراجعة ،خطة العمل الجديدة واإلعالن
السياسي .أعلن الرئيس أن المؤتمر اإلستعراضي( )2RCسيُعقد في شهر تشرين
الثاني /نوفمبر في مركز المؤتمرات السويسري للتكنولوجيا( SwissTech
 )Convention Centerفي مدينة لوزانُ ،مضيفا ً بأنه سيتم تنظيم معرض عام
للصور بشأن تأثير الذخائر العنقودية ما بين شهري آب /أغسطس وتشرين
الثاني /نوفمبر  ،2222في العديد من المدن السويسرية ،وذلك خالل ال ُمدة التي تسبق إنعقاد المؤتمر االستعراضي.

اإلجتماع التحضيري األول للمؤتمر اإلستعراضي الثاني()2RC

عُقد اإلجتماع التحضيري األول للمؤتمر اإلستعراضي الثاني( )2RCفي مبنى األمم ال ُمتحدة بمدينة جنيف بتأريخ  22حزيران /يونيو  ،2222وذلك بسبب
القيود ذات الصلة بـإنتشار فايروس( ،)COVID-12إذ كان من ال ُمقرر عقد اإلجتماع بتأريخ  8حزيران /يونيو  ،2222إستنادا ً إلى ما إتفقت عليه الدول
األطراف .عُقد اإلجتماع التحضيري تماشيا ً مع التدابير اإلحترازية اإلتحادية الموصى بها والتي حدّت من عدد المشاركين لكل وفد ،وتطلبت إرتداء أقنعة
الوجه في قاعة اإلجتماع .تجدر اإلشارة إلى أن ُمجريات اإلجتماع تم بثها بشكل ُمباشر عبر شبكة اإلنترنت وبجميع اللغات الرسمية الست لألمم المتحدة،
وذلك لتمكين أولئك الذين لم يحضروا في قاعة اإلجتماع من ُمتابعته.
جرى خالل اإلجتماع تبادل ُمكثف لآلراء بشأن وثيقة المراجعة وخطة عمل لوزان( .)LAPكما نوقشت العديد من المواضيع األخرى كدعم التنفيذ،
اإلسهامات المالية المقدرة لتغطية المؤتمر( ،)2RCوكذلك تقديم معلومات ُمحدثة بشأن إجتماعات إتفاقية حظر الذخائر العنقودية( )CCMالقادمة لهذا العام،
فضالً عن برنامج الرعاية لدعم ال ُمشاركة في إجتماعات اإلتفاقية (.)CCM Sponsorship Programme

اللجنة التنسيقية تعقد إجتماعاتها إفتراضيا

نتيجةً إلجراءات التباعد اإلجتماعي على الصعيد الوطني ،إجتمعت اللجنة التنسيقية إلتفاقية حظر الذخائر العنقودية في ظل الرئاسة السويسرية إفتراضيا ً
ُّ
تعطل بعض خطط الرئيس والمنسقين بسبب وباء
خالل شهري نيسان /أبريل وآيار /مايو  2222وذلك من خالل إستخدام برنامج( .)Zoomوبالرغم من
كورونا ،إال إن غالبية العمل الذي كان ُمقررا ً خالل هذه ال ُمدة تم تنفيذه وكما كان مخططا ً له .ومن المؤمل أن يكون باإلمكان مواصلة الجهود لعقد ُورش
العمل اإلقليمية في وقت الحق من هذا العام بشأن عالمية اإلتفاقية والتي تم تأجيلها لذات السبب.

عروض إفتراضية عن إتفاقية حظر الذخائر العنقودية ()CCM
قدمت وحدة دعم التنفيذ إلتفاقية حظر الذخائر العنقودية ( )CCMعرضين إفتراضيين عن اإلتفاقية خالل الربع الثاني من العام الجاري .العرض األول كان
في ندوة " ُمقدمة لألعمال المتعلقة باأللغام" نظمها مركز جنيف الدولي إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية( ،)GICHDعبر شبكة اإلنترنت ل ُممثلي الدول
المانحة وذلك بتأريخ  28نيسان /أبريل  .2222والعرض الثاني كان عبارة عن ُمحاضرة ألقتها مدير وحدة دعم التنفيذ إلتفاقية( )CCMللطالب ال ُجدد في
دورة اللغة اإلنجليزية ال ُمتقدمة في أكاديمية الحرب اإلكوادورية وذلك بتأريخ  12آيار /مايو .2222

فريق عامل بشأن عالمية اإلتفاقية
أنشأ المنسقان ،المعنيان بتحقيق عالمية إتفاقية(ُ )CCMكالً من تشيلي والفلبين ،الفريق العامل
غير الرسمي لتعزيز عالمية إتفاقية( )CCMوذلك بتأريخ  22حزيران /يونيو  ،2222إذ يتألف
الفريق من الرئاسة السويسرية لإلتفاقية ،أستراليا ،إيطاليا ،المكسيك ،إئتالف الذخائر العنقودية
( ،)CMCاللجنة الدولية للصليب األحمر( )ICRCووحدة دعم التنفيذ لإلتفاقية(.)ISU CCM
سيعمل الفريق العامل على وضع خارطة طريق كدليل إرشادي بشأن أنشطة تعزيز عالمية
اإلتفاقية على المديين القريب والبعيد .تتمثل األهداف الثالثة لخريطة الطريق في دعم جهود
تعزيز عالمية إتفاقية( ،)CCMوإيجاد أوجه للتآزر وتبسيط اإلستراتيجيات.

تحدياث بشأن طلبات تمديد المواعيد النهائية للنظر فيها خالل مؤتمر()2RC
إستمرت عملية تحليل طلبات التمديد بموجب المادة الثالثة خالل الربع الثاني من العام الجاري ،إذ أُختتمت تحليالت طلبي التمديد لبلغاريا وبيرو ،والعمل
جاري إلكمال التقرير النهائي لفريق التحليل للطلبين آنفي الذكر .كما واصل فريق التحليل للمادة الرابعة أعماله بشأن تحليل طلب تمديد الموعد النهائي ال ُمقدم
من تشيلي.
يُمكن العثور على جميع الطلبات الرسمية ال ُمتعلقة بتمديد المواعيد النهائية بموجب اإلتفاقية على الموقع األلكتروني .CCM website

Contact details
Implementation Support Unit of the Convention on Cluster Munitions info@cmconvention.org
more at: www.clusterconvention.org

