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 - 62/74تنفيذ اتفاقية الذخائر العنقودية
إن اجلمعية العامة،
إذ تش ري ري ري ري إىل قرارها  71/63املؤرخ  2كانون األول/ديس ـ ـ ـ ـ ــم  2008املتعلق ابتفاقية الذخائر
العنقودي ـ ــة وقرارا ـ ــا  54/70املؤرخ  7ك ـ ــانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  2015و  45/71املؤرخ  5ك ـ ــانون
األول/ديس ـ ـ ـ ــم  2016و  54/72املؤرخ  4كانون األول/ديس ـ ـ ـ ــم  2017و  54/73املؤرخ  5كانون
األول/ديسم  2018املتعلقة بتنفيذ االتفاقية،
وإذ تعيد أتكيد تص ري ريريميم ا على أن تضـ ـ ــىل ادا إىل األبد للمعااة واليتـ ـ ــاابه ال تتسـ ـ ــب ي ا
الذخائر العنقودية لدى استخدام ا ،أو اينما ال تؤدي وظيفت ا على النحو املتوخى ،أو عند التخلي عن ا،
وإذ تعرب عن أسري ري ري ري ريريف ا إزاء اااله اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدان الذخائر العنقودية ا ونة األخرية وما ينجم
عن ذلك من إيتاابه يتفوف املدنيني ،وتناشد الذين يوايتلون استخدان الذخائر العنقودية أن يتوقفوا
عن القيان أبية أنشطة من هذا القبيل ورا،
قتل أو تش ـ ـ ــويي املدنيني ،ن ي م النس ـ ـ ــاء
وإذ تدرك أن خملفاه الذخائر العنقودية تتس ـ ـ ــب
واألطفال ،وتعيق التنمية االقتص ــادية واالجتماعية ،ألس ــبام عدة من ا قدان س ــبل كس ـ الرز  ،وتعرقل
التأهيل والتعمري مرالة ما بعد انت اء النزاع ،وتؤخر عودة الالجئني واملشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردين داخليا أو ول دو ا،
وميكن أن يكون هلا أتثري سـ ــل على مسـ ــاعي بناء السـ ــالن واملسـ ــاعدة النسـ ــانية املبذولة على الصـ ــعيدين
عواق وخيمة أخرى تستمر آاثرها لسنواه طويلة بعد استخدام ا،
الوطين والدويل ،وتتسب
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وإذ يسري ري ري ري ري ريرياور ريريا الق من األخطــار ال ميال ــا اجم املخزواه الوطنيــة الكبري من الــذخــائر
العنقودية احملتفظ هبا الستخدام ا العملياه ،وتصميما من ا على كفالة تدمريها السريىل،
وإذ تدرك أثر الـذخـائر العنقوديـة على النس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء والرجـال والفتيـاه والفتيـان ،وأ يـة قيـان الـدول
املعنية بتقدمي املساعدة املالئمة ال تراعي نوع اجلنس والسن إىل ضحااي الذخائر العنقودية،
وإذ تعتقد أني من الض ـ ـ ــروري الس ـ ـ ـ ان بفعالية وكفاءة وعلى و منس ـ ـ ــق
املتمال إزالة خملفاه الذخرية العنقودية شىت بقاع العامل ،وضمان تدمريها،

التص ـ ـ ــدي للتحدي

وإذ تضري ريريا يف اعتبار ا ض ـ ــرورة التنس ـ ــيق الكا للج ود املبذولة ش ـ ــىت احملا ل ،بوس ـ ــائل من ا
اتفاقية اقو األشـ ــخا ذوي العاقة( ،)1من أجل يتـ ــون اقو ضـ ــحااي خمتل أنواع األسـ ــلحة وتلبية
ااتياجا م ،وتصميما من ا على جتن التمييز بني ضحااي خمتل أنواع األسلحة،
وإذ تؤكد من جديد أن املدنيني واملقاتلني يظلون ،احلااله غري املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمولة ابتفاقية الذخائر
العنقوديــة( )2أو ابالتفــاقــاه الــدوليــة األخرى ،ــط ــايــة وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطــة مبــاد القــانون الــدويل املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمــدة
من األعراف املرعية ومن مباد النسانية ومما ميليي الضمري العان،
وإذ ترحب ابخلطواه املتخذة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنواه األخرية على كل من الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيد الوطين والقليمي
والعــاملي سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيــل اظر أو تقييــد أو وق اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدان الــذخــائر العنقوديــة و زين ــا وإنتــاج ــا ونقل ــا،
وإذ ترا أيضا هذا الصدد ابنضمان مجيىل دول أمريكا الوسطى منذ عان  2014إىل االتفاقية ،حمققة
بذلك تطلع ا إىل أن تصبح أول منطقة خالية من الذخائر العنقودية العامل،
وإذ تؤكد دور الض ـ ـ ـ ـ ــمري العان االرتقاء باد النس ـ ـ ـ ـ ــانية ،كما يدل على ذلك النداء العاملي
لوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىل اد ملعااة املدنيني النامجة عن الذخائر العنقودية ،وإذ تقر ابجل ود املبذولة هلذه الغاية من قبل
األمم املتحــدة ،واللجنــة الــدوليــة للصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي ـ األ ر ،واالئتالف املنــاه للــذخــائر العنقوديــة ،والعــديــد
من املنظماه غري احلكومية األخرى شىت أ اء العامل،
وإذ تالحظ أن  121دولة
و  14دولة موقعة،

اجملموع انضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمط إىل االتفاقية ،من ا  107من الدول األطراف

وإذ تالحظ أيض ري ريريا أن عان  2020سـ ـ ــيصـ ـ ــادف الذكرى السـ ـ ــنوية العاشـ ـ ــرة لبدء نفاذ االتفاقية،
وإذ تشدد على ضرورة بذل املزيد من اجل ود التعجيل بعملية قيق عاملية االنضمان،
وإذ حتيط ع ما بادرة األمني العان ،أتمني مس ـ ــتقبلنا املش ـ ـ ال خطة لنزع الس ـ ــال  ،وال س ـ ــيما
اجلزء الاالث املعنون ”نزع السال الذي ينقذ األروا “،
وإذ حتيط ع ما أيض ري ري ري ريريا إبعالن دوبرو نيك لعان  )3(2015وخطة عمل دوبرو نيك( )4املعتمدين
املؤمتر االستعراضي األول للدول األطراف اتفاقية الذخائر العنقودية ،املعقود دوبرو نيك ،كرواتيا،
الف ة من  7إىل  11أيلول/سبتم ،2015
_________________
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()2
()3
()4
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وإذ حتيط ع ما كذلك ابلعالن الس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــي الذي ادد يي عان  2030كموعد مس ـ ـ ـ ــت دف
لتنفيذ مجيىل االلتزاماه الفردية واجلماعية املتبقية وج هذه االتفاقية ،كما اعتمده بتوا ق ا راء برائس ــة
هولندا االجتماع السـ ـ ـ ـ ـ ــادف للدول األطراف اتفاقية الذخائر العنقودية ،املعقود جني  ،الف ة
من  5إىل  7أيلول/سبتم ،)5(2016
وإذ ترحب ابحلوار الذي أجرتي الرائس ـ ـ ــة األملانية لالجتماع الس ـ ـ ــابىل للدول األطراف االتفاقية
مىل الــدول غري األطراف ي ــا ،ــا ذلــك احلوار بني األج زة العسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكريــة ،دعمــا لعــامليــة االنض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــان
إىل االتفاقية ،وإذ تس ـ ـ ــلم ابملس ـ ـ ــاعدة ال ميكن أن يقدم ا مف ون االئتالف القطري إىل البلدان املتض ـ ـ ــررة
تنفيذ التزاما ا وج االتفاقية،
وإذ تالحظ ما االرتياح التقدن احملرز
امل مة املتبقية قيق هذا اهلدف،

التنفيذ الكامل والفعال لالتفاقية ،مىل مراعاة التحدايه

وإذ تس ري ري ري م أب ية املش ـ ـ ــاركة الكاملة وتكا ؤ الفر من أجل املش ـ ـ ــاركة اجملدية للنس ـ ـ ــاء والرجال
عملياه نزع السال و القراراه املتعلقة ابلسياساه وال امج ذاه الصلة ابالتفاقية،
 - 1حتث مجيىل الدول ال مل تنضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم إىل اتفاقية الذخائر العنقودية( )2على أن تفعل ذلك
أقرم وقط ممكن ،سواء ابلتصديق علي ا أو االنضمان إلي ا ،و ث مجيىل الدول األطراف ال بوسع ا
ال ويج لالنض ــمان إىل االتفاقية من خالل االتص ــااله الانائية ودون القليمية واملتعددة األطراف وأنش ــطة
الدعوة والوسائل األخرى على أن تفعل ذلك؛
 - 2تؤكد أ ية تنفيذ االتفاقية واالمتاال هلا بصـ ــورة كاملة و علية ،بوسـ ــائل من ا تنفيذ خطة
عمل دوبرو نيك()4؛
 - 3تعرب عن ق ق ا الش ري ري ري ري ريريديد إزاء ارتفـاع عدد االدعاءاه أو التقـارير أو األدلة املوثقة
عن استخدان الذخائر العنقودية بقاع خمتلفة من العامل ،وما ينجم عن ا من إيتاابه يتفوف املدنيني
وعواق أخرى تعيق قيق التنمية املستدامة؛
 - 4حتث مجيىل الدول األطراف على تزويد األمني العان علوماه كاملة الوقط املناس
طبقا ملا هو مطلوم وج املادة  7من االتفاقية من أجل تعزيز الشفا ية واالمتاال لالتفاقية؛
 - 5تدعو مجيىل الدول ال مل تص ـ ـ ـ ـ ــد على االتفاقية أو تنض ـ ـ ـ ـ ــم إلي ا إىل أن تقدن طواعية
املعلوماه ال ميكن أن تزيد من عالية أنشــطة التط ري من خملفاه الذخرية العنقودية وتدمريها وما يتصــل
هبا من أنشطة؛
 - 6تكرر أتكيد دعوة الدول األعض ـ ــاء غري األطراف للمش ـ ــاركة اوار متوايت ـ ــل بش ـ ــأن
املســائل ذاه الصــلة ابالتفاقية بغية تعزيز أثرها النســاي وتشــجيىل عاملية االنضــمان إلي ا ،وكذلك اال را
اوار بني األج زة العسكرية ملعاجلة ما حيدد من مسائل أمنية تتصل ابلذخائر العنقودية؛
 - 7تكرر دعوهتا مجيىل الدول األطراف والدول امل تمة واألمم املتحدة وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائر املنظماه
أو املؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاه الدولية املعنية واملنظماه القليمية واللجنة الدولية للص ـ ـ ـ ــلي األ ر واالئتالف املناه
_________________

( ،CCM/MSP/2016/9 )5املر ق األول.
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للذخائر العنقودية واملنظماه غري احلكومية األخرى املعنية للمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركة
تُعقد وج االتفاقية ،وتكرر تشجيع ا هلا على القيان بذلك؛

االجتماعاه الر ية املقبلة ال

 - 8تط ب إىل األمني العان أن يعقد املؤمتر االسـ ـ ــتعراضـ ـ ــي الااي للدول األطراف اتفاقية
الذخائر العنقودية ،وأن يوايتــل تقدمي املســاعدة الالزمة وتو ري ما قد يلزن من خدماه لالضــطالع ابمل ان
املوكلة إليي وج االتفاقية و املقرراه ذاه الصـ ـ ـ ـ ـ ــلة الصـ ـ ـ ـ ـ ــادرة عن اجتماعاه الدول األطراف واملؤمتر
االستعراضي األول؛
 - 9هتيب ابلدول األطراف والدول املشــاركة أن تعاا القضــااي الناشــئة عن املبالح املســتحقة
غري املس ــددة ،ا ذلك خياراه تكفل التمويل املس ــتدان جلميىل االجتماعاه الر ية وتس ــديد اصـ ـ
كل من ا على وجي السرعة من التكالي املقدرة؛
 - 10تقرر أن تدرج جدول األعمال املؤقط لدور ا اخلامسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبعني البند الفرعي
املعنون ”تنفيذ اتفاقية الذخائر العنقودية“ إطار البند املعنون ”نزع السال العان الكامل“.
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