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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

حتليل للطلب املقدم من شيلي لتمديد املوعد النهائي املنصوو
املادة  4من اتفاقية الذخائر العنقودية

عليوف يف

مقودم موون قريو التحليول املعووب طلبووات التمديود مبوجووب املووادة  - 4أقغانسووتا
واجلبل األسود والسويد وهولندا

أوال -معلومات أساسية
وقعتتت وروةيتتل تتفاق اتااقفتتل ال تتوداةر العن و يتتل  3كتتانون األول /يربتتمرب  ،2008وص تتدقت
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عافرتتا  16ك تتانون األول /يرب تتمرب  ،2010و داتتت افتااقف تتل لف ت الناتتا ابلنرب تتبل لش تتفاق  1ل ي تران/
يونفه  .2011وكانت تفاق قتد أوضتتت ،ت ريتر الشتااففل األوا التود قدميفته أياول/ربتبيفمرب ،2012
أن مربتتالل املنة تتل املاولتتل ابلتتوداةر العن و يتتل الباتتد تبات  96,88كفاتتومًا مراعتتا تيفتتوزأ عاتتم أةاعتتل مواقت
لايفدةيب العربكرد ،و كرت أن لك اليفاوث نيفج عن أنشةل لايفدةيب العربكرد جرت اني عامق 1997
10
و .2008و طاتتب اليفمديتتد امل تتد  24كتتانون الثاين/ينتتاير  ،2020وطاتتب اليفمديتتد املتتن م امل تتد
متوز/يولفتته  ،2020وت ريتتر الشتتااففل الربتتنود لعتتا  2019امل تتد  28نفربتتان/أاري  ،2020أفتتا ت تتفاق
أبن مربالل املنة ل املاولل امل دةة قتد داضتت إىل  64,61كفاتومًا مراعتا انتا عاتم مربتم ريتت ت تج أجترد
عا  .2019وي عام فاق اليف ا  ،مبوجب املا ة  4من افتااقفل ،إبزالل وتدمت املخااات متن التوداةر
العن و يل املوجو ة املناطق املاولتل اااضتعل لوفييفرتا أو الواقعتل يتت ربتفةرهتا أو ضتمان إزاليفرتا وتتدمت ا
حباول  1ل يران/يونفه  .2021و  27تشرين الثتاين/نوفمرب  ،2019أااغتت تفاق ولتدة عتف تنافتو اتااقفتل
الوداةر العن و يل أبنا تعيف ت دمي طاب متديد.

اثنيا -النظر يف الطلب
ق تتدمت تتفاق مش تتروأ أول طا تتب متدي تتد إىل ول تتدة ع تتف تناف تتو افتااقف تتل  27تش ترين الث تتاين/
-2
نوفمرب  2019لكق ييفربىن لاولدة إجرا ت ففف أوا لايفت ق من أن الةاتب يربتيفو كت العناصتر األرباربتفل
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املةاوال .وقدمت فاق مشروعا من تتا  16كتانون األول /يربتمرب  .2019واعتد تا تق تعاف تات إضتاففل
مت تتن ولت تتدة عت تتف اليفنافت تتو ،وابفربت تيفنا إىل املعاومت تتات املربت تيفمدة مت تتن املربت تتم ريت تتت اليف ت تتج الت تتود أجت تترد
عا  ،2019قدمت فاق مشروأ طاب متديد اثلث  15كانون الثاين/ينتاير  2020لاتصتول عاتم م يتد
من تعاف ات الولدة.
و  24كانون الثاين/يناير  ،2020قدمت فاق إىل ةةفس املؤمتر افربيفعراضق الثاين طابا ةمسفا
-3
ليفمديتتد املوعتتد النرتتاةق مبوجتتب املتتا ة  4ملتتدة تتس ربتتنوات لت  1ل يران/يونفتته  .2026وابربتتف ةةتتفس
افتااقفتل 27 ،كتانون الثتاين/
املؤمتر افربيفعراض الثاين ،أااغت ولدة عتف اليفنافتو التدول األطترا
يناير  ،2020أبن فاق قدمت طاب متديد وأاتليفه املوق الشبكق لالتااقفل.
و ع تتا فريت تتق اليفتافت ت ةثات تتق الاصنت تتل الدولف تتل لاصت تتافب األرت تتر ،وافةت تيفال املنت تتا لات تتوداةر
-4
العن و يل ،ومرك جنفف الدوا إلزالل األلغا لألريراض اإلنربانفل إىل اجيفماأ  18باط/فرباير 2020
لالنضما إىل الاريق ةاربل الةاب .ومن أج ضمان اتباأ نج مولد إزا وف الةابات ،اربيفخد
فريق اليفتاف ربفاق يافاه لةاب اليفمديد امل د من فاق املنرصفل امليفبعل طابات متديتد املواعفتد
النراةفل مبوجب املا تني  3و 4من اتااقفل الوداةر العن و يتل ( )CCM/MSP/2019/12الت اعيفمتدت
افجيفماأ اليفارب لادول األطرا .
وع ب افجيفماأ ،طاب فريتق اليفتافت  24تباط/فرباير  2020إىل تفاق ت تدمي معاومتات
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إضتتاففل ليففربتتت عمافتتل اليفتاف ت امليفعا تتل اةابرتتا .و  1نفربتتان/أاري  ،2020قتتدمت تتفاق ة ا ماصتتال
عام األربئال ال طرلرا فريق اليفتاف  ،وأتفم الر الفو ناربه املوق الشبكق لالتااقفل.
واجيفم ت فري تتق اليفتاف ت  7نفرب تتان/أاري  2020لانظتتر املعاوم تتات اليفكمفاف تتل ال ت ق تتدميفرا
-6
فاق .واعد لك ،قتد الاريتق 15 ،نفربتان/أاري  ،2020ماللظتات وتعاف تات إضتاففل إىل تفاق.
و  13أاية/مايو  ،2020قدمت فاق معاومات حمدلل انا عام ما طاب إلفرا.
و  14أاية/مايو  ،2020ع د فريق اليفتاف اجيفماعا ريت ةمسق م املمث الداةف لشفاق لدى
-7
األمف امليفتدة واملنظمات الدولفل األدرى جنفف ملواصال تبا ل اآلةا اشأن طاب اليفمديد .واجيفمت
فري تتق اليفتافت ت اع تتد ل تتك  20أاية/م تتايو  2020لانظ تتر املعاوم تتات اادل تتل الت ت وة ت م تتن ت تتفاق
ارب تيفصاال لةا تتب اليفوض تتفم اإلضتتا امل تتد م تتن الاري تتق .وقتترة افجيفم تتاأ ف تيفم ل تواة م ت الدول تتل ص تتالبل
الةاب لاتصول عام توضفتات اشأن املعاومات اإلضاففل املةاوال.
و  11ل يران/يونفه  ،2020ع د اجيفماأ افًاضق ،مبشاةكل ةةفس املؤمتر افربيفعراضق الثاين،
-8
ضتتف أعضتتا فريتتق اليفتافت عاتتم مربتيفوى الربتتارا وةثاتتق تتفاق ربتتانيففاريو متتن أجت مواصتتال مناقشتتل
طاب اليفمديد .وع ب لك افجيفمتاأ ،وانتا عاتم متا اتاتق عافته ،اعثتت ولنتدا ،اصتايفرا ةةفربتل فريتق
اليفتاف  ،ةربالل إىل فاق توصق ففرا ايفن فم طاب اليفمديد األصاق واليفماس متديد مؤقت أقصر مدة،
مب تتا ييف تتفم و ت ك ت املعاوم تتات املةاوا تتل حلرب تتف ف تتًة اليفمدي تتد الاعاف تتل الالزم تتل فميفث تتال تتفاق لام تتا ة .4
وربيفةاب فاق وا اليفمديد الثاين افجيفماأ العا ر لادول األطرا .
وة ا عام لك ،قدمت فاق  10متوز/يولفت ه  2020طاتب متديتد من تتا تاتيفمس ففته متديتد
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املوعتتد النر تتاةق مبوجتتب امل تتا ة  4ملتتدة رب تتنل والتتدة ل ت  1ل يران/يونفتته  .2022واجيفم ت فريتتق اليفتاف ت
 18آب/أريربةس  2020لانظر طاب اليفمديد املن م.
 -10ويشت تتت طات تتب اليفمديت تتد الت تتود ت ت تتدمت ات تته ت تتفاق إىل أنت تتا لت تتد ت منة ت تتل يشت تيفبه تاولرت تتا
مبخااات داةر عن و يل تبا مرباليفرا  96,88كفاومًا مراعا تيفوزأ عام أةاعل مفا ين عربكريل لارمايل
خمصصتتل ألري تراض اليفتتدةيب .وقتتد لتتدث اليفاتتوث دتتالل تتتدةيبات عربتتكريل اتتني عتتامق  1997و.2008
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و وه املواق األةاعل ق أماكن لايفدةيب العربتكرد النشت  ،وف تت ال تربتيفخد كمواقت اديفبتاة ملخيفاتف
األرب تتاتل اليف افدي تتل .و تتق ت ت من تتاطق ةف تتل اعف تتدا ع تتن املن تتاطق املأ ول تتل ابلرب تتكان ،و ظ تتر وص تتول
املدنفني إلفرا.
 -11ويافد الةاب أبن تفاق تبتدأ إزالتل خمااتات التوداةر العن و يتل ابلنظتر إىل أنتا قترةت أن
تض تتةا أوف إبزال تتل األلغ تتا املض تتا ة لألف ترا ال ت يت رجم وجو تتا من تتاطق تش تتك دة ترا حم تيفمال عا تتم
املتتدنفني .وتشتتت تتفاق إىل أن عتتد متكنرتتا مت ن إزالتتل وتتتدمت كت متتن األلغتتا املضتتا ة لألفترا والتتوداةر
العن و يل آن والد مر ه حمدو يل مواة ا وقدةاهتا الوطنفل.
 -12ويافد الةاب أبن فاق أجرت عا  2019مربتا ريتت ت تج أات ت اتف مربتالل املنتاطق
املاولل ابلوداةر العن و يل املشيفبه دةوةهتا إىل  64,61كفاومًا مراعا .ويشت الةاتب كتولك ،اربتيفنا ا
إىل املربتم ريتت اليف تج التود أجترد ،إىل ضتروةة إجترا مربتم ت تج ليفتديتد منتاطق ااةتوةة املؤكتدة وةفت
احلظر عن األةاضق ال ييفبني أنا ريت ماولل ابلوداةر العن و يل.
 -13وتةاتتب تتفاق متديتتدا أولفتتا ملتتدة ربتتنل اعيفبتتاةا متتن املوعتتد النرتتاةق ااتتد مبوجتتب املتتا ة  4التتود
يصا  1ل يران/يونفه  .2021وتشت فاق إىل أن املربم اليف ج ربفناو وف ل ول الرمايل األةاعل
دالل فًة اليفمديد وه ،وأن دةل أكثر قل لعمافل اإلزالل ربيفوض اربيفنا ا إىل نيفاةج املربم اليف ج.
 -14وتاتيفمس تتفاق طابرتتا اليفعتتاون واملربتتاعدة التتدولفني لتتدو مبات  1,43مافتتون وفة متتن
وفةات الوفايت امليفتدة ( وفة) خيصت لامعتدات الالزمتل ليفنافتو أنشتةل اليفةرت ت و 200 000وفة
لايفوعفتتل ابملختتاطر .وتربتتا تتفاق الضتتو عاتتم أن جاةتتتل كوففتتد 19-ميكتتن أن تشتتك هتديتتدا دة تتا
لوضعرا املاا ،ةا ربفؤلر عام قدةهتا عام تنافو األنشةل املخةةل.

اثلثا -استنتاجات
 -15يعرب فريق اليفتاف عن أرباه إ ياللظ عد متكن فاق من تنافو اليف اماهتا مبوجب املا ة
ريضون فتًة الربتنوات العشتر األوىل ،لكنت ه يعترب عتن ت تديره لعتد طاتب تفاق افربتيفاا ة متن احلتد
األقصم من الوقت املربمو اه مبوجب افتااقفل لاوفتا ابليف اماهتتا مبوجتب املتا ة  .4ويثتج فريتق اليفتافت
عاتتم تتفاق لةابرتتا فتتًة متديتتد مؤقيفتتل قصتتتة فربتيفخدامرا إجترا مربتتم ت تتج يتتوفر املعاومتتات الالزمتتل
ليفتديد الوقت اإلضا الاعاق الالز  ،فضال عن وض دةل امال إلجناز افليف امات مبوجب املا ة .4
4

 -16وفلظ فريق اليفتاف أن طاب اليفمديد الود قدميفته تفاق كتان ينةتود عاتم عتد متن أوجته
عتد افتربتتاق الت لااتتت الولف تل امل دمتتل .ويةاتتب الاريتق إىل تتفاق معاجتل أوجتته عتد افتربتتاق تتوه
عند ت دمي طاب اليفمديد إىل املؤمتر افربيفعراضق الثاين وكولك عند ت دمي الةاب الاللق الود ربفنظر
عا .2021
ففه افجيفماأ العا ر لادول األطرا
 -17وياللتتظ فريتتق اليفتافت ا اتتق أن تتفاق يصت اعتتد عاتتم متويت وطتتج و وا لامربتتم اليف تتج
امل م إجراؤه دالل فًة اليفمديد ،وأيربف ألن فاق ت د معاومات واضتل عن دةل العم امل رةة
لاتتًة اليفمديتتد وعتتن جرتتو تعبئتتل امل تواة  .ويةاتتب الاريتتق إىل تتفاق أن يتتر  ،عنتتد ت تتدمي الةاتتب إىل
املؤمتر افربيفعراضق الثاين ،عام اإل ف مبعاومات أكثر تاصفال عن وه املرباة وعن اليف د اارز منو
ت دمي طاب اليفمديد.
 -18وياللتتظ فريتتق اليفتافت مت اليف تتدير أن تتفاق أ تتاةت إىل اربتيفخدا املعتتايت الدولفتتل ل جترا ات
امليفعا ل ابأللغا ربفاق املربم ريت اليف ج ،وأنا تعيف مواصال مراعاة وه املعايت املربم اليف ج امل رة.
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 -19وياللظ فريق اليفتاف أيضا أن فاق تعيف إجترا مربتم ت تج لامنتاطق املشتيفبه دةوةهتتا متن
أج وض دةل عم أكثر قل إلزالل أد خمااات من الوداةر العن و يل .ويةاب فريتق اليفتافت أن تبتني
فاق إ اةهتا لامشروأ وأن ت د دةل عم واضتل مبصر افنيفرا من يديد مناطق ااةوةة املؤكدة.
 -20ويةا تتب فري تتق اليفتاف ت أن ت تتد
واجيفماعات الدول األطرا ما ياق:
(أ)
طاب اليفمديد؛

تتفاق رب تتنواي م تتن د تتالل اليف تتاةير امل دم تتل مبوج تتب امل تتا ة

7

معاومات عن اليف د ااترز ففمتا ييفعاتق ابملربتم اليف تج امل ترة إجنتازه انتا عاتم متا وة

(ب)

معاومات حمدلل عما تب م من تاوث ابلوداةر العن و يل اربيفنا ا إىل نيفاةج املربم اليف ج؛

(ج)

معاومات تبني دةل عم الربنل الالل ل ومف انفيفرا؛

معاومت تتات عت تتن جرت تتو تعبئت تتل املت تواة  ،مبت تتا لت تتك مت تتن دت تتالل اليفعت تتاون واملربت تتاعدة
()
الدولفني ،وعن املواة ال تيففترا لكومل فاق لدعف جرو اليفنافو؛
(ه)

معاومات أدرى ات صال.

 -21ويش تتت فري تتق اليفتاف ت إىل أ ف تتل أن تةا ت تتفاق ال تتدول األط ترا ابنيفظ تتا عا تتم م تتا ية ترأ م تتن
تةوةات ات صال ابملوضوأ ،لربتب افقيفضتا  ،و لتك إضتافل إىل متا ت دمته متن معاومتات إىل التدول
األطرا وف ا ما كر آناا.
 -22ويوصتتق فريتتق اليفتافت ايفعصفت إنشتتا جنتتل معنفتتل انت أ الربتتال ليفصنتتب أد ريلتتت ربتتا عاتتم
تنافو املربم اليف ج امل رة.

را عا -مشروع مقرر شأ طلب التمديد املقدم من شيلي مبوجب املادة
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 -23ق تتفف افجيفم تتاأ الةا تتب ال تتود قدميف تته تتفاق ليفمدي تتد املوع تتد النر تتاةق فرب تيفكمال إزال تتل وت تتدمت
خمااتتات التتوداةر العن و يتتل وف تتا لامتتا ة  1-4متتن افتااقفتتل ،ووافتتق عاتتم متديتتد املوعتتد  12تتررا لت 1
ل يران/يونفتته  2022انيفظتتاة ت تتدمي دةتتل عمت ماصتتال إل اةة املشتتروأ وةصتتد مف انفتتل تتوا الصتتد
يدةجان طاب متديد فلق ينظر ففه افجيفماأ العا ر لادول افطرا .
 -24وفلتتظ افجيفمتتاأ ،لتتدى تابفتتل الةاتتب ،أن املربتتم اليف تتج ينبغتتق أن ييفتتفم دت أربتتاس واضتتتا
اشأن املناطق امليفب فل املاولل ابلوداةر العن و يل ال ييفعني تةرت ا.
 -25وأوصتتم افجيفمتتاأ ،لتتدى تابفتتل الةاتتب ،أبن ت تتد تتفاق ت تتاةير منيفظمتتل إىل التتدول األطترا
عن نيفاةج املربم اليف ج ،ودةل عم حمد ة اليفكالفف ،ودةل ليفعبئتل املتواة  ،وجتدول عمت ربتنواي مبتواب
لربب الشروة لاًة اليفمديد اليفالفل.
 -26وفلظ افجيفماأ ،وا الصتد  ،أن افتااقفتل ربيفربتيفافد متن ت تدمي تفاق معاومتات ربتنويل -
من دالل ت اةير املا ة  7واجيفماعات الدول األطرا  -تشم ما ياق:
(أ)
طاب اليفمديد؛
اليف ج؛
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(ب)

معاومات عن اليف د ااترز ففمتا ييفعاتق ابملربتم اليف تج امل ترة إجنتازه انتا عاتم متا وة
معاومتتات حمدلتتل عمتتا تب تتم متتن تاتتوث ابلتتوداةر العن و يتتل اربتيفنا ا إىل نيفتتاةج املربتتم
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(ج)

معاومات تبني دةل عم الربنل الالل ل ومف انفيفرا؛

معاومت تتات عت تتن جرت تتو تعبئت تتل املت تواة  ،مبت تتا لت تتك مت تتن دت تتالل اليفعت تتاون واملربت تتاعدة
()
الدولفني ،وعن املواة ال أاتليفرا لكومل فاق لدعف جرو اليفنافو؛
( ت)

معاومات أدرى ات صال.

 -27وإضتتافل إىل اإلاتتالى عاتتم النتتتو املةاتتوب أعتتاله ،أ تتاة افجيفمتتاأ إىل أ فتتل أن تةا ت تتفاق
ابنيفظتتا التتدول األط ترا عاتتم متتا يرب تيفصد متتن تةتتوةات ات صتتال ايفنافتتو املتتا ة  ،4الاتتًة املشتتمولل
ابلةاب ،وعام افليف امات األدرى امليفعرتد اتا ربتفاق الةاتب ،و لتك متن دتالل اجيفماعتات التدول
األطرا أو اليف اةير امل دمل مبوجب املا ة  7ال ني موعد ت دميرا قب  30نفربان/أاري من ك عا .
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