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إضاءات
) 2تموز /يوليو–  02أيلول /سبتمبر (0202

إختتام أعمال المؤتمر اإلستعراضي الثاني بنجاح

عقد المؤتمر اإلستعراضي الثاني للدول
برئاسة سعادة فيليكس بومان ،السفير والممثل الدائم لسويسرا لدى مؤتمر نزع السالحُ ،
عقد الجزء األول لل ُمدة  22-22تشرين الثاني /نوفمبر  2222بشكل
األطراف في إتفاقية حظر الذخائر العنقودية( )2RCفي جزأينُ ،
عقد الجزء الثاني لل ُمدة  22-22أيلول /سبتمبر  2222بشكل ُمختلط (  )hybrid formatفي مقر األُمم
إفتراضي(  )virtual formatو ُ
في جنيف .إستعرض المؤتمر التقدم ال ُمحرز في تنفيذ إتفاقية حظر الذخائر العنقودية منذ المؤتمر اإلستعراضي األول (دوبروفنيك،
ُ )2222مسترشدا ً بخطة عمل دوبروفنيك .إعتمد المؤتمر اإلستعراضي الثاني خطة عمل لوزان لدعم إحراز تقدُّم كبير و ُمستدام في تنفيذ
اإلتفاقية لل ُمدة  . 2222-2222وفي سياق اإلعراب عن إلتزامها الراسخ بمعايير إتفاقية حظر الذخائر العنقودية ،إعتمدت الدول األطراف
كذلك إعالن لوزان :حماية األرواح وتمكين الضحايا وتدعيم التنمية.

أكد المؤتمر في إختتام أعماله تعيين سعادة آيدن ليدل ،السفير والممثل الدائم للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية لدى
مؤتمر نزع السالح ،رئيسا ً لإلجتماع العاشر للدول األطراف( ،)22MSPالمقرر عقده لل ُمدة من  02آب /أغسطس إلى  2أيلول/
سبتمبر  .2222فضالً عن ذلك إعتمد المؤتمر تعيين سعادة عبد الكريم هاشم مصطفى ،السفير والممثل الدائم لجمهورية العراق لدى
مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى في جنيف ،رئيسا ً ُمعينا ً لإلجتماع الحادي عشر للدول األطراف ( .)22MSPيُمكن
العثور على بيانات ووثائق المؤتمر اإلستعراضي الثاني على موقع اإلتفاقية . CCM website
جلسة إحاطة ومشاورات غير رسمية إستعدادا ً للمؤتمر اإلستعراضي الثاني

عقد سعادة السفير فيليكس باومان ،بصفته رئيس المؤتمر اإلستعراضي الثاني إلتفاقية حظر الذخائر العنقودية()2RC CCM
جلسة إحاطة غير رسمية بتأريخ  22آب /أغسطس  ،2222قدم خاللها معلومات ُمحدثة بشأن تنظيم الجزء الثاني من المؤتمر
عقدت جلسة اإلحاطة بشكل مختلط (  )hybrid formatفي قصر األمم ،إذ كانت
اإلستعراضي الثاني والفترة التي تسبق إنعقادهُ .
من ال ُمشاركة عن بُعد( ُ )virtual formatممكنة كذلك.
كما عقد الرئيس  ،إجتماعات غير رسمية بتأريخ  2و 20و 22أيلول /سبتمبر  2222في مقر األُمم ال ُمتحدة ،ألصحاب المصلحة في
إتفاقية حظر الذخائر العنقودية ،سعيا ً للتوصل إلى إتفاق بشأن صياغة الفقرة الثامنة من مشروع إعالن لوزان.

إجتماعات جانبية على هامش الجزء الثاني من المؤتمر اإلستعراضي الثاني

نُظمت خمسة أحداث جانبية إفتراضية لل ُمدة  22و 22أيلول /سبتمبر  2222على هامش أعمال الجزء الثاني من المؤتمر اإلستعراضي
الثاني ،من بينها ندوة عبر اإلنترنت ل ُمناقشة إمكانية ُمشاركة دول المحيط الهادئ في إتفاقية حظر الذخائر العنقودية واإلستفادة منها ،نظم
الندوة ( ،SafeGround Incالتحالف الدولي لحظر الذخائر العنقودية وال ُممثلية الدائمة لنيوزيلندا في جنيف) .إستضافت المجموعة
االستشارية لأللغام( )MAGإجتماعا ً لتوضيح التقدُّم والتحديات في إزالة الذخائر العنقودية في لبنان .كما نظمت المجموعة اإلستشارية
للتوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة ( )EORE AGجلسة إعالمية بشأن "سياق ُمحدد ومصمم خصيصا ً لتعليم المخاطر".
عقد إجتماع إحاطة بتأريخ  22أيلول /سبتمبر ل ُمناقشة
بعد إطالق دليل ُمراقبة الذخائر العنقودية للعام  2222في  22أيلول /سبتمبرُ ،
التطورات األخيرة في سياسة حظر الذخائر العنقودية واستخدامها وإنتاجها وتجارتها وتخزينها ،وكذلك إزالة الذخائر العنقودية والتوعية
عقد إجتماع بشأن آخر ُمستجدات إزالة مخلفات الذخائر العنقودية ،والتي نُشرت في شهر أيلول /سبتمبر
بالمخاطر ومساعدة الضحايا .كما ُ
الصلة بإزالة الذخائر
 ،2222جرى ذلك في  22أيلول /سبتمبر ،إذ شهد اإلجتماع تبادل ُمعمق لآلراء بشأن اإلنجازات والتحديات ذات ِ
العنقودية.
معلومات ُمحدثة بشأن طلبات التمديد
تم النظر خالل أعمال الجزء الثاني من المؤتمر اإلستعراضي الثاني إلتفاقية( )CCMفي ثالثة طلبات تمديد وإعتمادها ،وذلك إستنادا ً إلى
أحكام المادة الرابعة من اإلتفاقية .إذ ُمنحت تشيلي تمديدا ً إضافيا ً لمدة  22شهر حتى  2حزيران /يونيو  ،2220بعد أن قدمت خطة عمل
المسح التقني الخاصة بها إلى المؤتمر .و ُمنحت موريتانيا ،تمديدا ً لمدة عامين للموعد النهائي المحدد لها حتى  2آب /أغسطس  ،2222علما ً
أنها إكتشفت مناطق ملوثة غير ُمعروفة سابقا ً بعد أن كانت إعلنت إستكمال التزاماتها بموجب المادة  2في العام  .2222كما قدمت أفغانستان،
التي أبلغت سابقًا أنها على المسار الصحيح إلكمال إلتزامتها ،طلب تمديد في شهر آب /أغسطس  ،2222بسبب تأخيرات تتعلق بالتمويل
ال ُمقدم من المانحين وكذلك إكتشاف مناطق ملوثة بالذخائر العنقودية غير معروفة سابقاً .وقد وافق المؤتمر اإلستعراضي على منح أفغانستان
تمديدًا ألربع سنوات حتى  2آذار /مارس  ،2222مع اإلشارة إلى أن التطورات السياسية التي تمر بها البالد قد تُثير تحديات تتعلق بتنفيذ
اإللتزامات ال ُمستقبلية ألفغانستان بموجب المادة الرابعة.
تشكيلة أعضاء اللجنة التنسيقية لل ُمدة 0200-0202

رئيس اإلجتماع العاشر للدول األطراف( :(22MSPالمملكة ال ُمتحدة
الرئيس ال ُمعين لإلجتماع الحادي عشر للدول األطراف( :(22MSPالعراق
رئيس المؤتمر اإلستعراضي الثاني :سويسرا
الحالة العامة لإلتفاقية والعمليات

ناميبيا& فرنسا

العالمية

تدمير المخزونات

أستراليا & بلغاريا

اإلزالة وتقليل المخاطر

الفلبين & إسبانيا
السويد & غايانا

مساعدة الضحايا

المكسيك & تشيلي

التعاون وال ُمساعدة الدولية

الجبل األسود & ألمانيا

تدابير الشفافية

العراق

تدابير التنفيذ الوطنية

نيوزيالندا
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