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املؤمتر االستعراضي للدول األ راف
يف اتفاقية الذخا ر العنقوداة
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املؤمتر االستعراضي الثاين

لوزان 27-23 ،تشرين الثاين/نوفمرب
البند  10من جدول األعمال املؤقت
النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادتني  3و 4من االتفاقية
2020

حتلي للل ل للب لبن للاو متدا للد املوو للد الن للا ي مبوج للب امل للاد  4م للن اتفاقي للة
الذخا ر العنقوداة
مق للدن م للن لرا للب حتلي للل لب للات التبدا للد املقدم للة مبوج للب امل للاد  - 4ألغانس للتاو
واجلبل األسود والسواد وهولندا

أوال -معلومات أساسية
ت تتمرب 2008

وقعت تتت يةوليت تتا لبنت تتان اتراقلت تتا الت ت ا ر العن و يت تتا (االتراقلت تتا يف  3كت تتانون األول /ي
-1
وصدقت عللةا يف  5تشرين الثاين/نوفمرب  ، 2010و لت االتراقلا حلز النرتا للن تبا ل لبنتان يف 1
أايل/م ت تتايو  .2011وأف ت تتا لبن ت تتان يف ت ري ت تترل األوي امللعل ت ت للش ت تترافلا ال ت ت ق ت تد يف  27تش ت ترين األول/
أكلوبر  ،2011أبن لديه منط ا ملوثا لل ا ر العن و يتا تططتم م تاحا يللتا بتت  54,97كللتوماا مربعتا
يف ثتث منتتام متتن البلتتد .وأو تتن لبنتتان يف وثل تتا ملتتأ اللمديتتد أنتته ةت ا زاي م م تتلمرم يف األلقتتا
األوللا من عا  2012ل عا  2018ب تبأ املنتام امللوثتا املفلشترا حتديثا ،واأل تل متن لت  ،نلل تا
تراكأ املنام امل ت لا .فرتم بدايتا عتا  ،2018كتان الترقل األوي للم تاحا امللوثتا تو  63,27كللتوماا
مربعا ولفن يف هنايا عا  2018أعلد ح اب امل احا للصتبن  54,78كللتوماا مربعتا كمتا ول يف ملتأ
اللمديد املن ن ال قدمه لبنان يف  25شباط/فرباير  .2020وأفا لبنان أيضا أبن عمللا زالا املخلرات
من ال ا ر العن و يتا التب بتدأت يف تشترين األول/أكلتوبر  1990ال تتزال جاليتا .ولبنتان ملتز  ،وجتأ
املا م  4من االتراقلا ،إبزالا وتدمري املخلرات من ال ا ر العن و يا املوجو م يف املنام امللوثا اخلا عا
لواليلةتتا أو الواقعتتا يتتت ةتتلطراا أو تتمان زاللةتتا وتتتدمري ا لتتول  1أايل/متتايو  .2020ويف االجلمتتا
الثتتامن للتتدول األمترا يف االتراقلتتا ،أبلتتن لبنتتان التتدول األم ترا األ تترع أبنتته يواجتته ع بتتات ش ت يف
الوفتتااب لللزاماتتته امللعل تتا ل زالتتا .ويف االجلمتتا اللاةتتا للتتدول األم ترا يف االتراقلتتا ،أكتتد لبنتتان متتن
جديد أنه لن ي لطلا الوفااب لللزاماته وجأ املا م  4لول ل املوعد وأبلن األمرا لعلزامه ت دمي
ملأ متديد.

)GE.20-12216(A



CCM/CONF/2020/7

اثنيا -النظر يف الطلب
قت ت ت تتد لبنت ت ت تتان مشت ت ت تترو أول ملت ت ت تتأ متديت ت ت تتد ل وحت ت ت تتدم عت ت ت تتل تنرلت ت ت ت االتراقلت ت ت تتا يف  23آب/
-2
أغ تتط  2019لف تتم ت تتو ال وح تتدم إبج ترااب ت ل تتلل أوي للل ت م تتن أن الطل تتأ ي تتلويف ك تتا العناص تتر
األةاةلا املطلوبا .وقد لبنان مشروعا من ا يف  11تشرين األول/أكلوبر .2019
ويف  4تش ترين الث تتاين/نوفمرب  ،2019أ ع متتدير املرك تتز اللبن تتاين لتعمتتال امللعل تتا لأللط تتا زايلم
-3
جماملا ل وحدم عل اللنرل ملواصلا مناقشا مشرو ملأ اللمديتد واللككتد متن أنته لتو علت يلتا
املعلومتتات الضتتروليا املطلوبتتا وجتتأ املتتا م  4متتن االتراقلتتا .وبنتتااب علت ت ا اللبتتا ل لتتنلااب ،قتتد لبنتتان
مشرو ملأ اثلثا يف  6تشرين الثاين/نوفمرب .2019
ويف  27تشترين الثتتاين/نوفمرب  ،2019ع تتد فريت الل للتتا اجلماعتتا غتتري لممتتم متتا ثلتتم لبنتتان
-4
عل امش املؤمتر االةلعرا م الرابا التراقلا حظر األلطا ال ع د يف أوةلو ،النرويج ،هبد زاي م
ي ني مشرو ملأ اللمديد.
ويف  12ك تتانون األول /ي تتمرب  ،2019ق تتد لبن تتان ملب تتا لممل تتا للمدي تتد املوع تتد النة تتا م ا تتد
-5
وجتتأ املتتا م  4ملتتدم ت ةتتنوات ح ت  1أايل/متتايو  .2026وللنلابتتا عتتن ل تتل امل تؤمتر االةلعرا تتم
الثاين ،أبلطت وحدم عل اللنرل الدول األمرا يف االتراقلا يف اللو نر ه أبن لبنان قد ملبه امللعل
لللمديد وأاتحه عل املوقا الشبفم لثتراقلا.
و عتتا فريت الل للتتا ثلتتم اال تتلث املنتتا ل للت ا ر العن و يتتا والل نتتا الدوللتتا للصتتللأ األ تتر
-6
ومركز جنلف الدوي زالا األلطا لتغراض ا ن انلا ل اجلما يف  14كانون الثاين/يناير  2020لثنضتما
ل الرريت متتن أجتتا النظتتر يف الطلتتأ .و تتمام التبتتا هنتتج موحتتد زااب يلتتا الطلبتتات ،اةتتلخد فري ت
الل للتتا املنة لتتا امللبعتتا يف ملبتتات متديتتد املواعلتتد النةا لتتا وجتتأ املتتا تني  3و 4متتن اتراقلتتا ال ت ا ر
العن و يتتا ( CCM/MSP/2019/12التتب اعلمتتدت يف االجلمتتا اللاةتتا للتتدول األمترا لل للتتا ملتتأ
اللمديد ال قدمه لبنان.
وع ت تتأ االجلمت تتا  ،ملت تتأ فريت ت الل للت تتا يف  22كت تتانون الثاين/ينت تتاير  2020مت تتن لبنت تتان ت ت تتدمي
-7
معلومتتات تتافلا للل تتري عمللتتا يللتتا ملبتته .ويف  6شتتباط/فرباير  ،2020قتتد لبنتتان ل ا مرصتتث عل ت
أةئلا فري الل للا.
ويف  11شباط/فرباير  ،2020ع د فريت الل للتا اجلماعتا غتري لممتم يف جنلتف متا منتدوبني متن
-8
املرك تتز اللبن تتاين لتعم تتال امللعل تتا لأللط تتا للب تتا ل ادلااب بش تتكن مل تتأ اللمدي تتد .ق تتد لبن تتان مل تتأ متدي تتد
من ا يف  25شتباط/فرباير  2020أي ت يف االعلبتال تعلل تات فريت الل للتا ومثحظاتته .وقتد أتتلن ملتأ
اللمديد بصلطله ا دثا عل املوقا الشبفم لثتراقلا يف اللو نر ه.
ويشري ملأ اللمديد الت قدمته لبنتان ل أن تلتو قللمته للت ا ر العن و يتا حتد علت
-9
مراحتتا ملعتتد م ،أوثتتا أثنتتااب االحتتلثل ا ةترا للم يف الرتتام متتن عتتا  1978ل عتتا  .2000أمتتا املرحلتتا
الثانلتتا ،فة تتم تطط تتم الرتتام م تتن متوز/يولل تته ل آب/أغ تتط  2006ال تتب ة ت لت ثثتتا أعل ت ن تتأ
الللو نلل ا اث مات الب شنلةا ةرا لا يف تل الرام .وجاابت املرحلا األ ريم كنلل ا غري مباشترم
لتزمات ال وليا بني عامم  2014و .2017ويؤكد الطلأ أن أول لاةتا اةل صتا لا عتن األثتر أجريتت
يف عا  ، 2003وأن لاةا اةل صا لا أ ترع أجريتت يف هنايت ا عتا  ،2006تا أةترر عتن يديتد 1 227
موقعا .وبني عامم  2013و ،2014نتر مشرو م ن غري ت ين لل ديث املعلومات عن مواقا الللو .
ومن عا  ، 2017ما برح املركز اللبناين لتعمال امللعل ا لأللطا يعلمد بشفا ملزايتد علت أفرقتا امل تن
2

GE.20-12216

CCM/CONF/2020/7

غتري الل تين التب تعمتا لةتلمرال لإبتث لللطتريات يف حالتا كتا موقتا ،وترتلتأ أولتوايت أعمتال ا زالتتا
برعاللا أكرب ،واللككد من وجو األةوجا والعثمات.
 -10وجتتااب يف الطلتتأ أن لبنتتان كتتان لديتته يف هنايتتا عتتا  2018م تتاحا ملوثتتا أوللتتا تططتتم
كللوماا مربعا ،منةا  %21,48أو  11,78كللوماا مربعا ال يزال يلعني تطةري ا .و تثل األشتةر اخلم تا
األول م تتن ع تتا  2019ألط تتم  1,87كلل تتوما مرب تتا ،وب ل تتت ب ت ل مواق تتا ملوث تتا لل ت ا ر العن و ي تتا تطط تتم
م تتاحا  9,91كللتتوماات مربعتتا .وول يف ملتتأ اللمديتتد أيضتتا أن امل تتاحا التتب ةتتلرر عنةتتا لتتول هنايتتا
عتا  ،2020ح تأ ت تديرات مل رظتا ،تم  1,46كللتتوما مربتا .ويت كر الطلتأ كت ل أن املركتز اللبنتتاين
لتعمتتال امللعل تتا لأللطتتا ططتتم للطةتتري م تتاحا تتافلا تططتتم ،ح تتأ ت تتديرات مل رظتتا ج تتدا8,7 ،
كللوماات مربعا ابلدااب من أايل/مايو  ،2021أ بدايا فام اللمديد .و عدل اللطةري ال نو الاي ال
يبلتتن يف امللوةتتم  1,527كللتتوما مربتتا ،متتن امللوقتتا أن ت تتمن األم توال ا تتافلا التتب صصتتلةا حفومتتا
لبنتتان لل تتنوات التتثث األول متتن فتتام اللمديتتد بت زاي م معتتدل اللطةتتري ال تتنو تتدال  0,4كللتتوما مربتتا
لل تتنوات التتثث  .ويف صتتولم الرتتات علت اللمويتتا اخلتتالجم الت يلل تتال املركتتز اللبنتتاين لتعمتتال امللعل تتا
لأللطا  ،فإن لبنان يلوقا أن ي لفما تطةري يلا األلا م امللوثا لل ا ر العن و يا املعروفا بصولم آمنتا
لول هنايا عا .2025
54,78

 -11ويشتتري الطلتتأ ل أن لبنتتان يلوقتتا أن يلل ت تتثل فتتام اللمديتتد متتتويث الجلتتا تتدال
مثيتتني والل ةتتنواي ،و تتو املبلتتن امللوةتتم الت حصتتا عللتته بتتني عتتامم  2016و .2018ول تتافا ل
ل  ،تعةدت حفوما لبنان واصلا متويا املركز اللبناين لتعمال امللعل ا لأللطا وبلوفري متويا تايف
قدلل ثثثا مثيني والل ةنواي لل نوات الثث األول من فام اللمديد .وططم املركز اللبناين لتعمال
امللعل ا لأللطا ملواصلا العما ما منلدع ا جراابات امللعل ا لأللطا يف لبنان ،ال ي لند ل مرةو
اال لثفات ال طريا ،وال أنشئ يف كانون الثاين/يناير  2018بدعل من النرويج .واثد من ل و
ا ب تتااب علت اللواصتتا واللعتتاون التتوثل ني متتا ااةتتات املاغتتا بطلتتا ومتتني اللمويتتا اخلتتالجم التتثز للنرلت
طا عما املركز.
6,61

 -12ويربز الطلأ بشفا اص يتداي يواجةته لبنتان يف تطةتري متا يطلت عللته ياللضتالي التوعرمي
الب يرةمةا فري الل للا يف ال لاق اللبناين عل أهنا تعين ياأل ا يد واملن دلات العمل ا والا م جدا
حلث ي ل لا ت ريبا جرااب امل ن واللطةري لةلخدا األةاللأ واألصول امللوافرم حاللاي .ويؤكد املركز
اللبن تتاين لتعم تتال امللعل تتا لأللط تتا م تتن جدي تتد أن تته كلم تتا تب تتني وج تتو تل تتو  ،تلخ ت ا ج تراابات الثزم تتا
لل ديدل و زالله وف ا للما م  4من االتراقلا ،وأن ااةو ملواصلا الةلفشا حلول قابلا لللطبل من
أجا ال لطلأ عل ل امل كلا .ويل ل ال لناليو األول وال لناليو الثاين ث ا الل د كاديت :ةلناليو
أول حلث تفون عمللا تطةري امل احات املؤكدم اخلطولم قد اةلفملت ولفن م افا اال لرااب املعلاليا
ت تتا تتمن منط تتا وعتترمي وةتتلناليو اثن حلتتث ت تتا امل تتاحات املؤكتتدم اخلطتتولم يف منط تتا وعتترم .ويرلتتد
املركز اللبناين لتعمال امللعل ا لأللطا أبنه لن يد ر جةدا لللعاما ما ين ال لناليو ني ،الل ين قد
يلطلبان األ بنةو تطةري خمللرا من أجا املثال أحفا االتراقلا.

اثلثا -استنتاجات
 -13يثحتتف فريت الل للتتا متتا الل تتدير اللتزا حفومتتا لبنتتان ال تتو بلمويتتا عمللتتات املركتتز اللبنتتاين
لتعمتتال امللعل تتا لأللطتتا للفامتتا وبلخصتتلم أم توال عامتتا متتن أجتتا تطةتتري املنتتام امللوثتتا لل ت ا ر
العن و يتتا .غتتري أن الرريت يثحتتف أيضتتا أن ختصتتلم األمتوال متتن جانتتأ حفومتتا لبنتتان قتتد تطترأ عللتته
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تطل تريات .ويثح تتف فري ت الل لل تتا للتلتتاح نش تتااب ا تتلث قطتتر يف ش تتفا منلتتدع ا ج تراابات امللعل تتا
لأللطا يف لبنان بدعل من النرويج ،ا يعزز تنرل لبنان للما م  4من االتراقلا.
 -14ويثحف فري الل للا للتلاح أن املعلومات امل دما يف الطلأ يف الر عل تعلل اته شاملا
وشتترافا و تتافلا .ويثحتتف الرريت كت ل أن طتتا العمتتا التتب قتتدمةا لبنتتان تتم طتتا مموحتتا وقابلتتا
لللنرل وميفن لصد ا .ويثحف الرري أيضا أن جنتاح اخلطتا يلوقتف علت قتدلم املركتز اللبنتاين لتعمتال
امللعل تتا لأللطتتا علت ومتتني اللمويتتا واللطلتتأ علت مشتتفلا اللضتتالي التتوعرم يف الوقتتت املناةتتأ ،ل
جانأ عواما أ رع مثا الظرو ااويا ال لئا.
 -15ويثحتتف فري ت الل للتتا أن االتراقلتتا ميفتتن أن ت تتلرلد متتن الل تتالير التتب ي تتدمةا لبنتتان ةتتنواي
وجأ املا م  7ويف اجلماعات الدول األمرا أو املؤمترات االةلعرا لا ،بشكن امل ا ا اللاللا:
(أ

الل د ا رز م النا لللوقعات الب قدمةا لبنان يف ملأ اللمديدي

(ب

معلومات حمدثا عن األلا م امللوثا امللب لاي

(

طا مرصلا حمدثا لل نا اللاللا ،و ن أمفن ،لل نوات الثح ا أيضاي

جةتتو تعبئتتا املتوال  ،تتا يف لت اللمويتتا اخلتتالجم الت
(
توفر ا حفوما لبنان عما اةو اللنرل ي

يلل ت ال لبنتتان ،واملتوال التتب

معلومتات عتن جةتو لبنتان الراملتا ل اللطلتأ علت الل تد الت
(ت
الوعرم قبا هنايا فام اللمديدي
(و

متثلته اللضتالي

أ معلومات أ رع ات صلا.

 -16ويشتتري فريت الل للتتا ل أ لتتا متث التتدول األمترا لنلظتتا علت اللطتتولات األ تترع ات
الصلا ح أ االقلضااب ،و لت ل تافا ل الل تالير التب ي تدمةا لبنتان ل التدول األمترا علت غتو
ما كر آنرا.

رابعا -مشروع مقرر بشأو لب التبداد املقدن من لبناو مبوجب املاد
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 -17قلل االجلما الطلأ امل د من لبنان للمديد األجا ا تد جنتاز عمللتا زالتا املخلرتات متن
الت ا ر العن و يتتا وتتتدمري ا وف تتا للر تترم  1متتن املتتا م  4متتن االتراقلتتا ،ويوافت علت ملتتأ متديتتد ل ت
األجا ح  1أايل/مايو .2026
 -18ويف ةلاق املواف ا عل الطلأ ،أشال االجلمتا ل أن لبنتان أبترز العوامتا التب ميفتن أن يتد
من م احا األلا م املطةرم ةنواي ،مثا يويا وجةا األموال ومشفا اللضالي الوعرم وةواب األحوال
ااوي تتا .وأق تتر االجلم تتا أبن تته يف ح تتني أن لبن تتان ق تتد أ ت ت ت ل الل تتدايت يف االعلب تتال يف اخلط تتا ال تتب
و عةا ،فإنه ال ميفن اللنبؤ جبملا حاالت الطوالئ املمفنا.
 -19ويثين االجلما  ،يف ةلاق املواف ا عل الطلأ ،عل اللزا لبنان إبجترااب م تن غتري ت تين وم تن
ت تتين ح تتأ االقلضتتااب ،ويوصتتم لبنتتان أبن ي تتد ل التتدول األمترا لنلظتتا ت تتالير عتتن نلتتا ج عمللتتات
امل ن وأن ي د بلامت حمدثا تشما طا العما واادول الزمين وامللزانلا وتراعم الظرو ال ا دم.
 -20ويف ت ا الصتتد  ،الحتتف االجلمتتا أن االتراقلتتا ميفتتن أن ت تتلرلد متتن الل تتالير التتب ي تتدمةا لبنتتان
ةنواي وجأ املا م  7ويف اجلماعات الدول األمرا أو املؤمترات االةلعرا لا ،بشكن امل ا ا اللاللا:
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(أ

الل د ا رز م النا لللوقعات الب قدمةا لبنان يف ملأ اللمديدي

(ب

معلومات حمدثا عن األلا م امللوثا امللب لاي

(

طا مرصلا حمدثا لل نا اللاللا ،و ن أمفن ،لل نوات الثح ا أيضاي

جةتتو تعبئتتا املتوال  ،تتا يف لت اللمويتتا اخلتتالجم الت
(
توفر ا حفوما لبنان عما اةو اللنرل ي

يلل تتال لبنتتان ،واملتوال التتب

معلومتات عتن جةتو لبنتان الراملتا ل اللطلتأ علت الل تد الت
(ت
الوعرم قبا هنايا فام اللمديدي
(و

متثلته اللضتالي

أ معلومات أ رع ات صلا.

 -21ول افا ل ت دمي الل تالير علت الن تو املطلتوب أعتثل ،أشتال االجلمتا ل أ لتا أن يطلتا
لبنان الدول األمرا لنلظا عل اللطولات األ رع ات الصلا بلنرل املا م  4ثل الرتام املشتمولا
بطل تتأ اللمدي تتد واالللزام تتات األ تترع ال توال م فل تته ،و ل ت يف اجلماع تتات ال تتدول األم ترا أو امل تؤمترات
االةلعرا ت تتلا وكت ت ل مت تتن ت تتثل ت ت تتاليرل امل دمت تتا وجت تتأ املت تتا م  7الت تتب ت تتا موعت تتد ت ت تتدميةا قبت تتا 30
نل ان/أبريا من كا عا .
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