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النشرة الدورية
الربع األول من العام 2021

إضاءات

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

الجزء الثاني من مؤتمر ال ُمراجعة الثاني إلتفاقية حظر الذخائر العنقودية

عقد الجزء األول من مؤتمر ال ُمراجعة الثاني إلتفاقية حظر الذخائر العنقودية( )2RCإفتراضيا ً لل ُمدة 22ــ 22تشرين الثاني/
ُ
نوفمبر  .2222ونظرا ً ألزمة الوباء العالمية المستمرة لـكوفيد 91-في سويسرا ،لم يتم عقد الجزء الثاني من مؤتمر
ال ُمراجعة والذي كان من المقرر إقامته بشكل هجين(حضور شخصي و ُمشاركة إفتراضية) لل ُمدة من  4إلى  2شباط /فبراير
 .2229وبنا ًء على ذلك قررت الدول األطراف تأجيل اإلجتماع إلى إن يسمح الوضع الصحي بذلك ،وفي المرحلة الحالية تم
تحديد موعد مؤقت وحجز قاعة في مبنى األمم المتحدة في جنيف لل ُمدة 2ــ 3حزيران /يونيو ،2229إذا ما سمح الوضع
الصحي بإقامة اإلجتماع.

دعوة لوقف إستخدام الذخائر العنقودية
كررت سويسرا بصفتها رئيس مؤتمر ال ُمراجعة الثاني إلتفاقية حظر الذخائر العنقودية

في البيان الصادر بتأريخ  32آذار /مارس  ،2229دعوتها لجميع األطراف التي
تُشارك في أي نزاع ُمسلح إلى إحترام القانون الدولي اإلنساني واإلمتناع عن إستخدام
الذخائر العنقودية.
دعت سويسرا كذلك جميع الدول التي لم تنضم بعد إلى إتفاقية حظر الذخائر العنقودية
إلى القيام بذلك فوراً .فضالً عن ذلك ،ش ّجعت الدول التي ت َعقّدَ انضمامها إلى اإلتفاقية
على خلفية قضايا تخص األمن اإلقليمي إلى النظر في اإلنضمام لإلتفاقية بصورة
ُمنسقة.

عروض تقديمية عن عمل إتفاقية حظر الذخائر العنقودية
خالل الربع قيد األستعراض ،شاركت وحدة دعم التنفيذ إلتفاقية حظر الذخائر
العنقودية في حدثين إفتراضيين سلطا الضوء على عمل اإلتفاقية.
كانت مديرة وحدة دعم التنفيذ ،السيدة شيال وييمبا ،أحد أعضاء فريق المناقشة في
ندوة إستضافها مركز جنيف للسياسات األمنية ( )GCSPومنظمة مراقبة األسلحة،
بشأن "قرارات نزع السالح في وقت كوفيد "91-وذلك بتأريخ  99آذار /مارس
 ،2229شاركت المديرة وجهات نظرها عن الدروس المستفادة وكيف تم تنفيذ
األعمال ال ُمتعلقة بإتفاقية( )CCMوإحراز تقدُم على الرغم من التحديات التي
واجهت العمل أثناء الوباء العالمي.
قدمت وحدة دعم التنفيذ عرضا ً تقديميا ً خالل "ورشة عمل أصحاب المصلحة في إستراتيجية العراق" بشأن العناصر الرئيسية التي يجب

تضمينها في إستراتيجية العراق الجديدة فيما يتعلق بتنفيذ إتفاقية حظر الذخائر العنقودية .نظ ّم ورشة العمل دائرة شؤون األلغام العراقية
ومركز جنيف الدولي إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية ( )GICHDلل ُمدة من  92إلى  91آذار /مارس .2229

معلومات ُمحدثة بشأن طلبات التمديد التي تم النظر فيها أثناء الجزء األول من مؤتمر ال ُمراجعة الثاني()2RC

نظرا ً لتأجيل الجزء الثاني من مؤتمر المراجعة الثاني إلتفاقية حظر الذخائر العنقودية( ،)2RCتمت الموافقة بتأريخ  9آذار /ماارس ،2229
على طلبات التمديد ال ُمقدمة من بلغاريا وبيرو وفقا ً لــ (المادة  )3من إتفاقية ( )CCMوكذلك البوسنة والهرسك وفقا ً لـاـا(الاماادة  )4وذلاك مان
خالل اإلجراء الصامت ( )silence procedureمن أجل إحترام المواعيد النهائية ال ُمحددة بموجب أحكام اإلتافااقاياة .ومان الامارجاح أن تاتام
الموافقة على القرارات ال ُمتعلقة بطلبات التمديد الخاصة بتشيلي ولبنان وفقا ً لــ(المادة  )4والتي لم تُتخذ بعد من خالل إجراء صامت كاذلاك،
سي ّما وأن الجزء الثاني من مؤتمر ال ُمراجعة الثاني قد يُعقد لل ُمدة من  2إلى  3حزيران /يونيو  .2229ومن الجدير بالاذكار أناه تام الاناظار فاي
عاقاد فاي شاهار
جميع طلبات التمديد المقدمة إلى رئيس مؤتمر ال ُمراجعة الثاني والتوصية بإعتمادها خالل الجزء األول من الاماؤتامار والاذي ُ
تشرين الثاني /نوفمبر  .2222يمكن اإلطالع على بيانات وتحليالت الطلبات ال ُمشار إليها في أعاله على موقع . CCM website

الحاصلون على ميداليات التسليم ال ُمبكر للتقارير السنوية لعام  :2222سانت كيتس ونيفيس ونيكاراغوا وزامبيا

للسنة الرابعة على التواليُ ،منحت الدول األطراف الثالث األولى التي قدمت تقارير الشفافية السنوية الخاصة بها ميداليات إفتراضية وذلك
تقديرا ً لجهودها في اإلمتثال إللتزاماتها بموجب المادة السابعة من إتفاقية( .)CCMوعادت سانت كيتس ونيفيس إلى مركزها األول ،الذي
احتلته خالل السنوات السابقة بإستثناء العام الماضي ،فيما حصلت نيكاراغوا وزامبيا على ميداليتين ألول مرة الفضية والبرونزية على
التوالي .تهانينا!

تذكير :التقارير السنوية للعام  2222ستكون ُمستحقة بحلول  02نيسان /أبريل 2222
نود تذكير الدول األطراف بأن التقارير السنوية لعام  2222ستكون واجبة التسليم بحلول  32نيسان /أبريل  ،2229وذلك إستنادا ً إلى أحكام
المادة السابعة من إتفاقية( .)CCMيجب أن يغطي التقرير المعلومات الخاصة بال ُمدة من  9كانون الثاني /يناير إلى  39كانون األول /ديسمبر
 2222إذ ينبغي إرسال التقرير إلى األمين العام لألمم المتحدة عبر مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح( )UNODAوعلى العنوان

األلكتروني ،ccm@un.org :كما ستكون وحدة دعم التنفيذ ُممتنة إذ ما تم تزويدها بنسخة عن التقرير. info@cmconvention.org :
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