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 االجتماع السابع للدول األطراف
 2017أيلول/سبتمرب  6-4جنيف، 
 )ي( من جدول األعمال املؤقت8البند 

 غايات االتفاقية لتحقيقاستعراض حالة وسير عمل االتفاقية ومسائل أخرى مهمة 
 دعم التنفيذ

تقرير عن العناصر المتعلقة بدراسةة ووعةع مقترحةات ب ةوج أوجةآ التة  ر   
الممكنةةةةة بةةةةين وحةةةةدذ دعةةةةم التنفيةةةةذ المعنيةةةةة باتفاقيةةةةة الةةةةذخائر العنق ديةةةةة 

 دعم التنفيذ األخرى ووحدات
مقةةدم مةةن منسةةقي الفريةةق العامةةل المعنةةي بالحالةةة العامةةة لهتفاقيةةة وسةةير عملهةةا   

 )الب سنة والهرسك، وس يسرا(
اعتمد املؤمتر االستعراضي األول التفاقية الذخائر العنقودية، الذذي عققذد د دووروينيذ ،  -1

قذذذذررال تتعلذذذذع وولذذذذد  دعذذذذ  التنفيذذذذذ ، عذذذذددا  مذذذذن امل2015مجهوريذذذذة ترواتيذذذذا، د أيلول/سذذذذبتمرب 
مذذذذذذذذذذذن الوةيقذذذذذذذذذذذة ا تاميذذذذذذذذذذذة للمذذذذذذذذذذذؤمتر  28واتفاقيذذذذذذذذذذذة الذذذذذذذذذذذذخائر العنقوديذذذذذذذذذذذة  وتت ذذذذذذذذذذذمن الفقذذذذذذذذذذذر   املعنيذذذذذذذذذذذة

(CCM/CONF/2015/7  تكليفا )  ودراسة ووضع مقرتلال وشأن أوجذ  التذر ر املمكنذة مذع ولذدال دعذ"
خذذذ اذذذا     وقذذد ات  غذذاا امل ذذاد  لديذذراد"التنفيذذذ األخذذرال، وال سذذيما مذذع ولذذد  دعذذ  تنفيذذذ اتفاقيذذة ل ذذر األل
 اف د اتفاقية الذخائر العنقودية املقرر وقصد تناول اذه املسألة د االجتماع الساوع للدول األطر 

ويشري املقرر تذل  إىل أن الغرض من حتديد أوج  التر ر او السعي إىل تعزيذز الكفذا    -2
وخفذذذل التكذذذاليف  ويسذذذعق اذذذذا التقريذذذر إىل دراسذذذة ةتلذذذف الوازذذذني املرتب ذذذة وأوجذذذ  التذذذر ر وذذذ  
ولذذد  دعذذ  تنفيذذذ اتفاقيذذة الذذذخائر العنقوديذذة وولذذدال دعذذ  التنفيذذذ األخذذرال، و لذذ  مذذع وضذذع 

الكفذا   د االعتبذار  ويبذدو أزذ  ال فذدد يقذة مسذألة مذا إ ا تازذت ولذد  دعذ  عنصري الكلفة و 
التنفيذذذ قذذادر  علذذق الفذذاس علذذق زفذذا املسذذتوال مذذن الزتاجيذذة وأقذذض تكذذاليف، وذذض ين ذذر أي ذذا  د 

 مسألة ما إ ا تان ممكنا   ياد  األدا  ونفا املستوال من املوارد  
مذذذذن  2.5قوديذذذذة اذذذذي ولذذذذد  نذذذذغري  تتذذذذألف مذذذذن وولذذذذد  دعذذذذ  تنفيذذذذذ اتفاقيذذذذة الذذذذذخائر العن -3

د  78، خقصذذحن  ذذو 2016الوظذائف ويتعلذذع الذذز  األتذذرب مذذن تكاليفهذذا  ذذ ع املذذوظف   ود عذذاا 
 291 719املائذذة مذذذن امليزازيذذذة لتغ يذذذة تكذذذاليف املذذذوظف  )األجذذذور والنفقذذذال االجتماعيذذذة(، أي مبلذذذ  

 455 000أقزفذذع مذذن ميزازيذذة الولذذد  البالغذذة  يرزكذذا  سويسذذريا   370 824يرزكذذا  سويسذذريا  مذذن أنذذض 
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يرزذذ  سويسذذري  ويست ذذيف ولذذد ف دعذذ  تنفيذذذ اتفاقيذذة الذذذخائر العنقوديذذة مرتذذزق جنيذذف الذذدو  ل الذذة 
األلغاا لدغراض الزسذازية ونذا   علذق اتفذار مقذر موقذع وذ  املرتذز والذدول األطذراف د اتفاقيذة الذذخائر 

  دعذذ  تنفيذذذ اتفاقيذذة ل ذذر األلغذذاا امل ذذاد  لديذذراد الذذ  يست ذذيفها العنقوديذذة  وتشذذرتع د املوقذذع ولذذد
 أي ا  مرتز جنيف الدو  ل الة األلغاا لدغراض الزسازية  

 الج انب اإلدارية  
ويوير مرتز جنيف الدو  ل الة األلغذاا لدغذراض الزسذازية الذدع  الداري الذ  ا لسذري  -4

ة الذذخائر العنقوديذة  ويقذدها اذذا الذدع  دون أن تتلمذض الذدول ولد  دعذ  التنفيذذ املعنيذة واتفاقيذ
األطذذراف د اتفاقيذذة الذذذخائر العنقوديذذة أي تكلفذذة  واذذو يشذذمض لذذغض املكاتذذني واللذذوا ا املكتبيذذة، 
وإدار  املذذذوارد البشذذذرية، وخذذذدمال السذذذفر، والربيذذذد، واالتصذذذاالل، ولذذذبكة تكنولوجيذذذا املعلومذذذال 

، واقتنذذذذا  ور يذذذذال ومعذذذذدال تكنولوجيذذذذا املعلومذذذذال، وإدار  ورزذذذذام  واست ذذذذاية املوقذذذذع اللكذذذذرتوي
الرعايذذذة ا ذذذات واالجتمذذذاع السذذذنوي للذذذدول األطذذذراف د اتفاقيذذذة الذذذذخائر العنقوديذذذة واجتماعذذذال 
أخذذذذرال، والدار  املاليذذذذة  ويذذذذوير مرتذذذذز جنيذذذذف الذذذذدو  ل الذذذذة األلغذذذذاا لدغذذذذراض الزسذذذذازية زفذذذذا 

 عنية واتفاقية ل ر األلغاا امل اد  لديراد  ا دمال لولد  دع  التنفيذ امل
وتازت اذه اهليكلة مفيذد  ألسذباخم ةتلفذة  يالذدع  الداري الذذي يقدمذ  مرتذز جنيذف  -5

ذذن مذذوظفي ولذذد  دعذذ  التنفيذذذ مذذن الرتتيذذز وصذذور   الذذدو  ل الذذة األلغذذاا لدغذذراض الزسذذازية مكح
          تنفيذذذذ املعنيذذة واتفاقيذذذة الذذذخائر العنقوديذذذةال تشذذذمض ولذذد  دعذذ  ال -رئيسذذية علذذق املسذذذائض الفنيذذة 

أو ولذذد  دعذذ  التنفيذذذ املعنيذذة واتفاقيذذة ل ذذر األلغذذاا امل ذذاد  لديذذراد مذذوظف  ةصصذذ  لدعمذذال 
الدارية أو السكرتارية )رغ  أن وعل املهاا الدارية املرتب ة وأزشذ ة ولذد  دعذ  التنفيذذ ي ذ لع 

مذذا فقذذع منذذايع واضذذلة لكذذض مذذن االتفذذاقيت  اللتذذ   هبذذا أي ذذا  موظفذذو ولذذد  دعذذ  التنفيذذذ(، واذذو
يذذدعمهما اذذؤال  املوظفذذون  وتذذون مرتذذز جنيذذف الذذدو  ل الذذة األلغذذاا لدغذذراض الزسذذازية يقذذدا 
الذذذدع  الداري لكذذذض مذذذن الولذذذدت  تذذذان لذذذ  أي ذذذا  أةذذذر إ ذذذا  مذذذن ليذذذ  الكفذذذا    يعلذذذق سذذذبيض 

مرتز جنيف الذدو  ل الذة األلغذاا لدغذراض املثال، ي  لع مراجع الساوال زفس ، املكلف من 
الزسذذذازية،  راجعذذذة السذذذاوال السذذذنوية لكذذذض مذذذن ولذذذد  دعذذذ  التنفيذذذذ املعنيذذذة واتفاقيذذذة الذذذذخائر 
العنقودية وولذد  دعذ  التنفيذذ املعنيذة واتفاقيذة ل ذر األلغذاا امل ذاد  لديذراد  ووالتذا ، عنذدما وذدأ 

د  دع  التنفيذذ املعنيذة واتفاقيذة الذذخائر العنقوديذة، مراجع الساوال عملية مراجعة لساوال ول
است اع أن يعتمد علق سنوال من ا رب  املكتسبة د أدا  اذه املهمة لسذاخم ايكذض مماةذض اذو 
ولد  دع  التنفيذ املعنية واتفاقية ل ذر األلغذاا امل ذاد  لديذراد  وواملثذض، ي ذ لع زفذا املذوظف  

الذة األلغذاا لدغذراض الزسذازية وذ دار  ورزذام  الرعايذة ا ذات وكذض التاوع  ملرتز جنيف الدو  ل  
اتفاقية، وي بقون زفا العمليال علق االتفاقيت  تلتيهمذا  وتسذتخدا ولذدتا دعذ  التنفيذذ زفذا 
املنذذذرب اللكذذذرتوي ولذذذديهما ايكذذذض مماةذذذض لدار  الوةذذذائع وت ذذذوير املؤسسذذذة  وين بذذذع ز ذذذاا الرقاوذذذة 

وارد البشذذذرية أي ذذذا  وذذذنفا ال ريقذذذة علذذذق الولذذذدت  تلتيهمذذذا  وتسذذذتخدا والجذذذرا ال ا انذذذة وذذذامل
الولذذدتان أي ذذا  ا  ذذة األمنيذذة التاوعذذة ملرتذذز جنيذذف الذذدو  ل الذذة األلغذذاا لدغذذراض الزسذذازية مذذن 

 أجض التخ ية للبعثال وخ ل أدا  البعثال، ي    عن تغ ية التأم   ال الصلة  
 ييما يتعلع والوازني الدارية قد مت تناوهلا وشذكض مسذتفيل ويبدو أن إمكازال التر ر  -6
خذذذل يعذذ   خ ذذذوال عديذذد  د اذذذذا اجلذذال ووقلذذذدل الهذذود ييمذذذا يتعلذذع وذذذالز  األتذذرب مذذذن   وات  

الدع  املقذدا  إضذاية إىل  لذ ، ال تتكبذد الذدول األطذراف التكذاليف الذ  يتلملهذا مرتذز جنيذف 
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زسذازية  لذذا ال  كذن توقذع أي تفي ذال د التكذاليف والنسذبة الدو  ل الة األلغاا لدغراض ال
 إىل الدول األطراف د اذا اجلال  

 مهك م ظفي وحدذ دعم التنفيذ  
تقذذذرر الذذذدول األطذذذراف د اتفاقيذذذة الذذذذخائر العنقوديذذذة مسذذذتوال ومعذذذا  مذذذ ع املذذذوظف   وفذذذدهد  -7

ولذذذد  دعذذذ  التنفيذذذذ املعنيذذذة واتفاقيذذذة الذذذذخائر  مسذذذتوال ومعذذذا  مذذذ ع ملذذذوظف  لسذذذني املهذذذاا الذذذ  تؤديهذذذا
 العنقودية، تما اي مبينة د واليتها ود خ ة العمض ا مسية ال  اعتمداا املؤمتر االستعراضي األول 

ومسذذتوال مذذ ع املذذوظف  د ولذذد  دعذذ  التنفيذذذ املعنيذذة واتفاقيذذة الذذذخائر العنقوديذذة يسذذاوي  -8
لذذذد  دعذذذ  التنفيذذذذ املعنيذذذة واتفاقيذذذة ل ذذذر األلغذذذاا امل ذذذاد  لديذذذراد تقريبذذذا  مسذذذتوال مذذذ ع املذذذوظف  د و 

من الوظذائف، علذق التذوا (  ومسذتوال مذ ع املذوظف  ازيذض، وغالبذا  مذا ي ذ ر أع ذا   2.6و 2.5)
ولد  دع  التنفيذ إىل العمض  ا يفور طاقته  لبلوغ األاداف املرسذومة د خ ذة العمذض والذ  حتذدداا 

مذذذض ولذذذد  دعذذذ  التنفيذذذذ املعنيذذذة واتفاقيذذذة الذذذذخائر العنقوديذذذة والعذذذدد الكامذذذض مذذذن الذذذدول األطذذذراف  وتع
املذذوظف  منذذذ زيسذذان/أوريض مذذن اذذذه السذذنة ملواجهذذة عذذني  العمذذض ال ذذخ   وقذذد ةبذذت أن عمذذض ولذذد  
دعذذ  التنفيذذذ املعنيذذة واتفاقيذذة الذذذخائر العنقوديذذة والعذذدد الكامذذض مذذن املذذوظف  يشذذكض عذذام    ينذذا  يكفذذض 

اسذذة وللمنسذذق  تلقذذي الذذدع  واملسذذتويال ال  مذذة  ومذذن ال ذذروري أي ذذا  التصذذدي للتلذذديال الذذ  للرئ
تواجههذذا اتفاقيذذة الذذذخائر العنقوديذذة د اذذذه املرللذذة املبكذذر  مذذن وجوداذذا، و لذذ  ييمذذا يتعلذذع وتلقيذذع 

  تلذو  د العاملية مث    ومن غذري اتتمذض أن يذنخفل عذني  العمذض د السذنوال القليلذة القادمذة، ليذ
األيذذع مهذذاا جديذذد  )وعلذذق سذذبيض املثذذال، يقتوقذذع أن تتتسذذد خذذ ل السذذنوال القليلذذة القادمذذة الذذاالل 
األوىل املتعلقذذذة وذذذ جرا ال طلذذذني متديذذذد املوعذذذد النهذذذائي ل الذذذة ةلفذذذال الذذذذخائر العنقوديذذذة املتوخذذذا  د 

فاقيذذذذة ل ذذذذر األلغذذذذاا امل ذذذذاد  مذذذذن االتفاقيذذذذة(  ود لالذذذذة ولذذذذد  دعذذذذ  التنفيذذذذذ املعنيذذذذة وات 5-4املذذذذاد  
ألسذذباخم ماليذذة ومت إرجذذا  جذذز  مذذن الذذدع   2014 لدطذذراف، جذذرال تفذذيل مذذ ع املذذوظف  د عذذاا

 املقدا إىل الدول األطراف إىل أن تقستوىف وعل املعايري املالية اتدد  )از ر أدزاه(  
لعنقودية وولد  دعذ  وللموظف  د تض من ولد  دع  التنفيذ املعنية واتفاقية الذخائر ا -9

التنفيذ املعنيذة واتفاقيذة ل ذر األلغذاا امل ذاد  لديذراد زفذا املعذا  وا ذربال تقريبذا ،  لذ  أن واليذة  
تذذذض مذذذن الولذذذدت  وخ ذذذة عملهذذذا تتشذذذاهبان إىل لذذذد وعيذذذد  يذذذاملوظفون د تلتذذذا الولذذذدت  اذذذ  

   وعلق الرغ  مذن أن تذض متخصصون د تنفيذ االتفاقية ال  تعنيه ، ولكنه  ليسوا خربا  تقني
موظذذذف م الذذذني وذذذأن يذذذؤدي وعذذذل املهذذذاا اتذذذدد ، يذذذ ن معذذذا  املذذذوظف  ومذذذؤا    اذذذي زفسذذذها 
تقريبذذا   ويعذذزال اذذذا أي ذذا  إىل التذذ  الصذذغري لكلتذذا الولذذدت  الذذذي يسذذتلزا أن يكذذون املوظفذذون 

لذذذد  دعذذذ  قذذادرين علذذذق دعذذذ  وتعذذويل وع ذذذه  وع ذذذا  وسذذهولة  وتمذذذا  قتذذذر أعذذ ه، ال تشذذذمض و 
التنفيذذذ املعنيذذذة واتفاقيذذذة الذذذذخائر العنقوديذذذة )أو ولذذذد  دعذذذ  التنفيذذذذ املعنيذذذة واتفاقيذذذة ل ذذذر األلغذذذاا 

 امل اد  لديراد( موظف  ةصص  لدعمال الدارية أو السكرتارية  
وال تشذذذمض تشذذذوف املرتبذذذال د ولذذذد  دعذذذ  التنفيذذذذ املعنيذذذة واتفاقيذذذة الذذذذخائر العنقوديذذذة  -10
ع  التنفيذ املعنية واتفاقية ل ر األلغاا امل اد  لديراد خربا  تقنيذ ، مذث   د  ذاالل  ولد  د أو

تاليراج عن األراضي أو مساعد  ال لايا  وخبصوت اليراج عن األراضي، تقدا ولدتا دعذ  
اقية التنفيذ توجيهال عامة د اذا اجلال )مث   حت ريا  ل لبال متديد املوعد النهائي د سيار اتف

ل ر األلغاا امل اد  لديذراد(، لكنهمذا ال تقذدمان الذدع  إىل الذدول ييمذا يتعلذع وأزشذ ة اليذراج 
عذذذذن األراضذذذذي د لذذذذد  ا ذذذذا الذذذذ  ي ذذذذ لع هبذذذذا داخذذذذض البلذذذذد  يهذذذذذا الذذذذدع  تقدمذذذذ  مؤسسذذذذال 
متخصصذذذذة  وتتذذذذوخق خ ذذذذة عمذذذذض ولذذذذد  دعذذذذ  التنفيذذذذذ املعنيذذذذة واتفاقيذذذذة ل ذذذذر األلغذذذذاا امل ذذذذاد  
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ازيذذة االسذذتعازة مسذذتقب   خببذذري متخصذذحن د  ذذال مسذذاعد  ال ذذلايا يقذذدا املشذذور  لدطذذراف إمك
والدع  التقين داخض البلد إىل الدول األطراف، و ل  لاملا تقستوىف وعذل الشذروا املاليذة )تذأم  
امليزازيذذذذة األساسذذذذية والتيذذذذاطي األمذذذذان املذذذذا (  وإ ا قذذذذررل الذذذذدول األطذذذذراف د اتفاقيذذذذة الذذذذذخائر 

ة يوما  ما أز  ينبغي لولد  دع  التنفيذ املعنية واتفاقيذة الذذخائر العنقوديذة أي ذا  أن تعتمذد العنقودي
علذذق ا ذذرب  التقنيذذة الداخليذذة، قذذد يكذذون مذذن امل لذذوخم وقت ذذذ دراسذذة ا يذذارال املتالذذة للتعذذاون مذذع 

قذدر ممكذن  ولد  دع  التنفيذ املعنية واتفاقية ل ر األلغاا امل اد  لديراد من أجض حتقيع أقصذق
من الكفذا   وتفذيل التكذاليف إىل الذد األدق )وقذد تشذمض ا يذارال امل رولذة االسذتعازة خببذري 
يعمض لبعل الوقت لساخم تض ولد ، وخبري يتخذ مقره د إلدال الولدت  وي  لع وأعمال 

 استشارية لصاحل الولد  األخرال، وما إىل  ل (  
لد  مشرتتة و  االتفاقيت  من لأز  أن خيفحل وطقرلت مقرتلال مفاداا أن إزشا  و  -11

التكاليف وفسحن الكفا    ود الوقت زفس ، أودل الدول األطراف اعرتاضها علق اذا املقرت   
يذذذدم  الولذذذدت  سذذذيت لني إدخذذذال تغيذذذريال جواريذذذة علذذذق تذذذض مذذذن ولذذذد  دعذذذ  التنفيذذذذ املعنيذذذة 

نية واتفاقية ل ر األلغاا امل اد  لديراد، علمذا  واتفاقية الذخائر العنقودية وولد  دع  التنفيذ املع
أن تذذذض ولذذذد  أقزشذذذ ت لكذذذي تعذذذ  واتفاقيذذذة تذذذدد  وعلذذذق أسذذذا  أن تكذذذون مسذذذؤولة أمذذذاا الذذذدول 
األطذذراف د االتفاقيذذة الذذ  تعنيهذذا  وسيسذذتلزا دمذذ  ولذذد  دعذذ  التنفيذذذ املعنيذذة واتفاقيذذة الذذذخائر 

فاقيذذذة ل ذذر األلغذذذاا امل ذذاد  لديذذذراد )أو أي تقذذذارخم العنقوديذذة مذذذع ولذذد  دعذذذ  التنفيذذذ املعنيذذذة وات
 مؤسسي مع تل  الولد ( إدخال تغيريال تبري  علق اهليكض القائ   

ولذذذن يت لذذذذني دمذذذ  ولذذذذد  دعذذذ  التنفيذذذذذ موايقذذذة الذذذذدول األطذذذراف د اتفاقيذذذذة الذذذذذخائر  -12
فاقيذذذذة املعنيذذذذة العنقوديذذذذة يلسذذذذني، وذذذذض سيسذذذذتلزا أي ذذذذا  قذذذذرارا  ممذذذذاة   مذذذذن الذذذذدول األطذذذذراف د االت

األخرال  ووعبارال أخرال، ال  كن الن ر إىل مسألة الع وية من  اوية اتفاقية الذخائر العنقوديذة 
يقذذذة  يذذذأروع دول أطذذذراف د اتفاقيذذذة الذذذذخائر العنقوديذذذة ليسذذذت أطرايذذذا  د اتفاقيذذذة ل ذذذر األلغذذذاا 

نق ذذة از ذذ ر، يذذ ن اذذذا امل ذذاد  لدطذذراف  وإ ا اتذذذزا اتفاقيذذة ل ذذر األلغذذاا امل ذذاد  لديذذراد ت
دولة طريا  د اذا الص  ال  اي غري أطراف  60يهناع أتثر من  -العدد سيكون أترب وكثري 

د اتفاقيذذة الذذذخائر العنقوديذذة  لذذذا، يثذذري امل ذذي  ذذو ولذذد  مشذذرتتة لذذدع  التنفيذذذ ق ذذايا قازوزيذذة 
   وسياسية أساسية لعديد الدول ال  اي غري أطراف د االتفاقيت  معا  

وإىل جازني الق ايا القازوزية والسياسية، ليا واضلا  اليوا ما إ ا تازت ولد  مشرتتة  -13
لدع  التنفيذ ستف ي إىل اخنفاض د التكاليف  وقد يسذتلزا دمذ  الولذدت  االسذتعازة  ذوظف  
أتثر تصصا  مما علي  الال اليوا، لكن مستوال م ع املوظف  )واو وظيفة من وظذائف خ ذ  
العمذذذض( قذذذد ال ي ذذذرأ عليذذذ  أي تغيذذذري  وال وذذذد مذذذن القيذذذاا وتلليذذذض أوسذذذع للتذذذأةريال املمكنذذذة علذذذق 
مستوال ومعذا  مذ ع املذوظف  املرتتبذة عذن دمذ  الولذدت  مذن أجذض يهذ  األةذر اتتمذض ملثذض اذذا 

 الت ور يهما  تام    
ذه الولذذد  املشذذرتتة  وتبقذذق غذذري واضذذلة أي ذذا  مسذذائض عديذذد  تتعلذذع والسذذري العملذذي ملثذذض اذذ -14

وتشمض اذه املسائض سل  السل ة، والشذروا املت ذاروة الذ  قذد ت ذعها  موعتذان ةتلفتذان مذن الذدول 
األخذذذرال، واذذذذا علذذذق  األطذذذراف، وتصذذذيحن املذذذوارد مذذذن املذذذوظف  لتلبيذذذة التياجذذذال اذذذذه االتفاقيذذذة أو

الذذخائر العنقوديذة وولذد  دعذ  التنفيذذ سبيض املثال ال الصر  وتون ولد  دع  التنفيذ املعنيذة واتفاقيذة 
املعنيذذة واتفاقيذذة ل ذذر األلغذذاا امل ذذاد  لديذذراد تعتمذذدان علذذق ز ذذام  ةتلفذذ  ييمذذا يتعلذذع واملسذذا ال 

 املالية، يشكض أي ا  عائقا  أماا توليد عمض الولدت   
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سذذذة ورغذذذ  أن دمذذذ  ولذذذدال معنيذذذة وذذذدع  تنفيذذذذ اتفاقيذذذال دوليذذذة ةتلفذذذة ال يشذذذكض ممار  -15
لذذائعة، يهذذذا ال يعذذين أن اذذذه املمارسذذة غذذري معرويذذة علذذق الطذذ ر  يقذذد قامذذت اتفاقيذذال وذذا ل 

، و لذ  علذق الذرغ  مذن 2012وروترداا واستكهو  ودم  األمازذال التاوعذة لكذض اتفاقيذة د عذاا 
           طريذذذذذا ف واتفاقيذذذذذة  186االخذذذذذت ف د ع ذذذذذوية تذذذذذض مذذذذذن اذذذذذذه الصذذذذذكوع )ياتفاقيذذذذذة وذذذذذا ل تعذذذذذد 

طريذذا (  وقذذد حتققذذت زتيتذذة دمذذ  اذذذه األمازذذال  180طريذذا ف واتفاقيذذة اسذذتكهو   156روتذذرداا 
ويذذورال تبذذري  د التكذذاليف و يذذاد  مللوظذذة د الكفذذا    ود اجلمذذوع، تازذذت األمازذذال الذذث   
تسذذذتخدا العشذذذرال مذذذن األلذذذخات  وتازذذذت تذذذض أمازذذذة تعتمذذذد علذذذق موظفيهذذذا املتخصصذذذ  د 

اوع  هلا ) ا د  ل  ما تعلع وتن ي  مؤمترال الدول األطراف(، وقد الشؤون العلمية والدارية الت
 ض دم  اؤال  املوظف  قيمة م اية واضلة من لي  تفا   التكاليف وأوج  التر ر  لكح 
ويذذذذذولي التبذذذذذاين د مواقذذذذذف الذذذذذدول األطذذذذذراف د اتفاقيذذذذذة الذذذذذذخائر العنقوديذذذذذة )والذذذذذدول  -16

( وشذأن دمذ  ولذد  دعذذ  التنفيذذ املعنيذة واتفاقيذة الذذذخائر األطذراف د االتفاقيذال املعنيذة األخذذرال
العنقودية مع ولدال أخرال لدع  التنفيذ، وأن أي عمليذة د اذذا اجلذال سذتؤدي إىل ازقسذامال 

 سياسية وستستغرر وقتا  طوي  ، أما النتيتة يتبقق غري مؤتد   

 أوجآ الت  ر المرتبطة بون طة وحدات دعم التنفيذ  
قذذت يعذذ   أو زقفذذذل أزذذواع ةتلفذذة مذذن أوجذذ  التذذر ر ييمذذا يتعلذذع واألزشذذ ة الذذ  لقذذد حتق -17

 ت  لع هبا ولد  دع  التنفيذ املعنية واتفاقية الذخائر العنقودية وولدال مماةلة  
وقذذذد وقذذذذل  د املاضذذذي جهذذذود لتن ذذذي  اجتماعذذذال اتفاقيذذذة الذذذذخائر العنقوديذذذة د تذذذاري   -18

اقيذذة ل ذذر األلغذذاا امل ذذاد  لديذذراد  يهذذذه املمارسذذة حتقذذع يوائذذد قريذذني مذذن ازعقذذاد اجتماعذذال اتف
عديذذذد   يهذذذي تتذذذيخل، ووجذذذ  ا صذذذوت، االسذذذتفاد  إىل أقصذذذق لذذذد مذذذن املذذذوارد املتالذذذة د إطذذذار 
ورزذذا ي الرعايذذة )اللذذذين تذذدير ا ولذذد  دعذذ  التنفيذذذ املعنيذذة وكذذض مذذن االتفذذاقيت  وذذدع  مذذن مرتذذز 

غراض الزسازية(  ياملندوخم الذي متوهل مشارتت  د االجتماع من جنيف الدو  ل الة األلغاا لد
ألد الربزا    كن أن يتكفض الربزذام  الثذاي والتكذاليف املرتب ذة واملذد  املتبقيذة مذن إقامتذ  )دون 

 أن ي  ر إىل العود  إىل مقر عمل  ليساير من جديد إىل جنيف(  
الذذ  تعقذذد وذذذ  الذذدورال لكذذذض مذذن اتفاقيذذذة  وقذذد تعاقبذذت د مناسذذذبال عذذد  االجتماعذذذال -19

الذخائر العنقودية واتفاقية ل ر األلغاا امل اد  لديراد  وأقهني العمض هبذه املمارسة وعد أن تقرر د 
املذذذؤمتر االستعراضذذذي األول التفاقيذذذة الذذذذخائر العنقوديذذذة التخلذذذي عذذذن االجتماعذذذال الذذذ  تعقذذذد وذذذ  

ري رمسيذذة ل تفذذاقيت  وصذذور  تعاقبيذذة ي ذذر  حتذذديال أتذذرب الذذدورال  وةبذذت أن تن ذذي  اجتماعذذال غذذ
واعتبذذار أن وعذذل اذذذه االجتماعذذال ال يذذزال يعقذذد خذذارج جنيذذف ألسذذباخم تتعلذذع وتلقيذذع العامليذذة 
ووالتوعيذذة واالتصذذال، ولكذذن اذذذه الصذذيغة تبقذذق إمكازيذذة م رولذذة  ويبذذدو أن ا يذذار املتمثذذض د عقذذد 

اجتماعذذذال االتفاقيذذذال األخذذذرال، مثذذذض اتفاقيذذذة األسذذذللة  االجتماعذذذال د تذذذاري  قريذذذني مذذذن ازعقذذذاد
التقليدية، ل ي وقدر أقذض مذن االاتمذاا  و كذن عذ  وعذل ا يذارال د اذذا اجلذال،  ذا د  لذ  
الن ذذر د مسذذألة مذذا إ ا تذذان والمكذذان ت بيذذع التعذذاون العملذذي السذذائد وذذ  ورزذذام  الرعايذذة لكذذض مذذن 

 ية ل ر األلغاا امل اد  لديراد علق اتفاقية األسللة التقليدية أي ا   اتفاقية الذخائر العنقودية واتفاق
التعاون و  ولذد  دعذ  التنفيذذ املعنيذة ايا الوارية، يبدو أن التبادل و وييما يتصض والق  -20

واتفاقيذذذة الذذذذخائر العنقوديذذذة وولذذذد  دعذذذ  التنفيذذذذ املعنيذذذة واتفاقيذذذة ل ذذذر األلغذذذاا امل ذذذاد  لديذذذراد، 
  التنفيذذذ املعنيذذة واتفاقيذذة األسذذللة التقليديذذة أو ر ذذا ولذذدال أخذذرال تعذذ  وذذدع  تنفيذذذ وولذذد  دعذذ
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نذذكوع  ال نذذلة واتفاقيذذة الذذذخائر العنقوديذذة وألكامهذذا،  كذذن أن فقذذع يوائذذد واضذذلة  و ذذة 
قيذود ييمذا يتعلذذع والشذكض الذذي  كذذن أن يتخذذه اذذذا التعذاون وذالن ر إىل الع ذذوية املختلفذة هلذذذه 

الساسذذيال النامجذذة عذذن اذذذا الوضذذع  لذذذا يبذذدو أن األزشذذ ة  ال ال ذذاوع غذذري الرمسذذي الصذكوع و 
 تتمالق علق  و أوةع مع الواقع السياسي  

ويبدو أن اذا الةذرا  املتبذادل النذات  عذن  يذاد  الكفذا   يتسذ  وأ يذة خانذة د  ذاالل  -21
اعد  أو الوذذ غ، علذذق سذذبيض مثذذض اليذذراج عذذن األراضذذي أو مسذذاعد  ال ذذلايا أو التعذذاون واملسذذ

 املثال ال الصر  
واملمارسذذذذال الف ذذذذلق د  ذذذذال اليذذذذراج عذذذذن األراضذذذذي اذذذذي زفسذذذذها سذذذذوا  تعلذذذذع األمذذذذر  -22

والذخائر العنقودية أو واأللغاا امل اد  لديراد أو املتفترال من ةلفال الرخم  وقد جتسد يع   
التعاون غري الرمسي و  ولد  دع  التنفيذ املعنيذة واتفاقيذة الذذخائر العنقوديذة وولذد  دعذ  التنفيذذ 

ملعنيذذذة واتفاقيذذذة ل ذذذر األلغذذذاا امل ذذذاد  لديذذذراد د اذذذذا اجلذذذال، تمذذذا يؤتذذذد  لذذذ  الذذذد  الذذذذذي ا
الرتتت د تن يم  رئاسة اتفاقية الذخائر العنقوديذة ورئاسذة اتفاقيذة ل ذر األلغذاا امل ذاد  لديذراد 

أن   و كذذن أي ذذا  حتقيذذع عامليذذة اليذذراج عذذن األراضذذيلتنذذاول مسذذألة  2016لزيران/يوزيذذ   7د 
تتلقذذع يوائذذد وف ذذض  يذذاد  التعذذاون، ز ذذرا  ملذذا اتتسذذبت  ولذذد  دعذذ  التنفيذذذ املعنيذذة واتفاقيذذة ل ذذر 
األلغاا امل اد  لديراد من خرب  طويلة د مسذاعد  الذدول األطذراف علذق إعذداد طلبذال التمديذد 

نفيذاا قريبا  واي عملية سيقشرع د ت -من اتفاقية ل ر األلغاا امل اد  لديراد  5د إطار املاد  
 د سيار اتفاقية الذخائر العنقودية  

تما تن بع املمارسال الف لق أيقيا  علق نذعيد االتفاقيذال ييمذا يتصذض  سذألة مسذاعد   -23
ال ذذلايا  ليذذ   كذذن أن تسذذتفيد ولذذد  دعذذ  التنفيذذذ املعنيذذة واتفاقيذذة الذذذخائر العنقوديذذة مذذن ا ذذرب  

ع  التنفيذ التاوعة التفاقية ل ر األلغاا امل اد  لديراد وتذذل  ال  اتتسبتها د اذا اجلال ولد  د
إطذذار اتفاقيذذة لقذذور اتفاقيذة األسذذللة التقليديذذة )الربوتوتذذول ا ذذاما( ي ذذ   عذذن ا ذذرب  املكتسذذبة د 

  وتن بذذذع زفذذذا امل ل ذذذة ييمذذذا يتعلذذذع والتعذذذاون واملسذذذاعد   وعلذذذق سذذذبيض األلذذذخات  وي العاقذذذة
الذذذي وقضذذع د إطذذار اتفاقيذذة ل ذذر األلغذذاا امل ذذاد  لديذذراد  الذذنه  الفذذردي  املثذذال، انذذاع تقذذارخم وذذ

الذذذذذي وقضذذذذع د إطذذذذار اتفاقيذذذذة الذذذذذخائر العنقوديذذذذة، وإن تبذذذذادل ا ذذذذربال  االئذذذذت ف الق ذذذذريويكذذذذر  
 املكتسبة مفيد للصك  تليهما  

و كن ملسألة الو غ أي ا  أن تستفيد من تعذاون أوةذع وذ  ولذدال دعذ  التنفيذذ ووذ   -24
االتفاقيذذذال  و كذذذن أي ذذذا  أن تتلقذذذع يوائذذذد مذذذن  يذذذاد  تنسذذذيع النهذذذوج املتبعذذذة إ ا  الوذذذ غ، مذذذن 
خذذ ل حتقيذذع التذذزامن وذذ  املواعيذذد النهائيذذة، وليذذال أزشذذ ة االتصذذال وغيذذة مسذذاعد  البلذذدان الذذ  

 لذذ  د مجذذع املعلومذذال علذذق املسذذتوال الذذوطين  ويتعذذز  األسذذا  املن قذذي للتعذذاون د اذذذا ت لذذني 
اجلذذال واعتبذذار أن زفذذا الولذذد  الكوميذذة اذذي الذذ  تكذذون د مع ذذ  األليذذان مسذذؤولة عذذن إعذذداد 
التقارير امل لووة  وجني تذض مذن اتفاقيذة الذذخائر العنقوديذة واتفاقيذة ل ذر األلغذاا امل ذاد  لديذراد 

تفاقيذذة األسذذللة التقليديذذة  و كذذن هلذذذا التنسذذيع أن يسذذه  أي ذذا  د التصذذدي ملسذذألة السذذأا مذذن وا
 تقدمي التقارير  

ود تذذذض اذذذذذه اجلذذذذاالل  كذذذذن أن يتخذذذذ التعذذذذاون عذذذذد  ألذذذذكال، مثذذذض التبذذذذادل غذذذذري الرمسذذذذي  -25
ل تدريبيذذة للمعلومذذال والتعذذاون ييمذذا يتعلذذع وأزشذذ ة االتصذذال )للقذذال دراسذذية وللقذذال عمذذض ودورا

 وأزش ة ونا  القدرال(، واملشارتة املتبادلة د االجتماعال ال  تعقداا ةتلف االتفاقيال املعنية 
    


