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 األطراف للدول الثامن االجتماع
 2018أيلول/سبتمرب  5-3جنيف، 

  املؤقت األعمال جدول من )ط(7 البند
 استعراض حالة وسري عمل االتفاقية 

 أخرى مهمة لتحقيق غاايت االتفاقية ومسائل
 عملية اختيار رائسات االتفاقية يف املستقبل

 إنشاء عملية اختيار رائسة اتفاقية الذخائر العنقودية  
  أملانيامن  ةممقد    

تضطططططائلة اتسطططططا اتااقيطططططا الطططططفااية الدنروريطططططا )اعتااقيطططططا(  طططططدوا ايي ططططط    سططططط  عمططططط   -1
اعتااقيطططاه  تططط  تطططعأا اجتمطططاا الطططدول األاطططةال، ورطططو رييطططا اتطططاة الرطططةاا الةيي طططيا   اعتااقيطططا، 
وتكا  استمةاايا عمليا التنايف وةلك  تردمي التوجيه ال ياس  أثناء الاعة الااصلا  ني الدواات، 

 ا اعجتماعات الداريا للجنا التن يق، على سبي  املثاله  عؤ 
مل يطططنم نص اطططا اعتااقيطططا عمليطططا ااتيطططاا الةؤسطططاء واد طططتتصه علطططى أ  املبطططار  التوجيتيطططا  -2

إلجطططةاء يةاعططط  التطططواي  اإلقليمططط  اً الدااليطططا لدتااقيطططا تطططنا علطططى أ  يكطططو  ااتيطططاا الةؤسطططاء و رططط
 شطأ  رطةواة رقطةاا اتسطتني اً وقد حص  اتااق عام أيض ملتأثةةهوالتناوب  ني الدول املتأثةة وغ  ا

متتطططاليتني   وقطططت واحطططد لتاطططارخت ا اجطططا ر  اتطططاة الرطططةاا   اللنمطططا األاططط ة، ملطططا   ةلطططك مطططن 
 رمكاايا حصول ااتدل   رجةاءات الدم ه

ألعباء، ميكطن األردال الداما لدتااقيا وما أ ةيته من اوح التداو  وتراسص ا مةاً وات اق -3
ا طططعان أ   يطططة الطططدول األاطططةال م طططتددة، مطططن حيطططر املبطططدأ، لتطططو  متطططام الةتسطططاه و  سطططبي  
ت تي  رفا امل طدى، تطنا الرواعطد الدااليطا لدتااقيطا علطى أ  ترطد م وحطدة رعطص التنايطف للةتسطا 

 الدعص   امل اي  الترنيا واإلراايا على حد سواءه
يططططا لدتااقيططططا  دططططد  عمليططططا تديططططني املة ططططنني املناسططططبني وع عمليططططا مل حتططططد نر الرواعططططد الداال -4

اعاتيططططاا اا ططططتاه وقططططد أر  ةلططططك حططططب ار  ر  ااتتططططاا أسططططلوب مة طططط  عنططططد تدامطططط   ططططاغل  
الةتسططططات مططططة م ططططألا املة ططططنني املططططؤرلني مليططططر جدلططططوا عطططط ء حتديططططد املة ططططنني املططططؤرلني مططططن 

ليططططا عططططدم وجططططور مبططططار  توجيتيططططا رجةاييططططا، وممططططا يار مططططن صططططدو ا رططططف  الدم اًهم ططططؤوليتتص حصططططة 
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وحطططاعت التطططأاة النا طططيا عطططن ااترطططال الةتسطططا، والطططعرر  دطططل الشططط ء مطططن جااططط   دطططل الطططدول 
األعضاء   تو  م ؤوليات الةتساه وقطد أر  ةلطك   ريثط  مطن األحيطا  ر  اتطاة الرطةااات   

علطططى اعاتبطططاضه و إلرطططا ا ر  اللنمطططا األاططط ة، ورطططو مطططا ينائطططوخت علطططى عطططدم رمكاايطططا التنبطططؤ،  ططط  
لدططدم وجططور قواعططد وارططنا   حططال عططدم وجططور أخت مة ططر سد ططا الرططايص  لةتسططا، اً ةلططك، وامططة 

 طططذ  ةلطططك يا طططر ايطططال إلمكاايطططا  رطططاء اعتااقيطططا  طططد قيطططارة مطططن األسطططاا، ورططط  الاةرطططيا الططط  
 توجد  شأهنا احتماعت وارناه ع
املة ططططنني املناسططططبني لكاالططططا اسططططتمةاايا سطططط  عمطططط   ومططططن ب ينبعطططط  تدةيططططة عمليططططا تديططططني -5

اعتااقيططططا، وللتشططططجية علططططى حت ططططني الريططططام اططططفا الططططدوا الريططططارخت ا ططططام، ولكاالططططا رم ططططاض الططططدول 
األاطططةال  ةمطططام األمطططوا  رطططدا أريطططرب   رطططفا الصطططدره و يمطططا يلططط  ايطططااا  ينبعططط  النمطططة  يتمطططا   

 وأريثة مشوليا على حد سواء:اً جةاء عملي  اعجتماا الثامن للدول األاةال  عيا جد  رفا اإل
ينبعططط  للطططدول األاطططةال، مطططن اطططدل قطططةاا يتنطططف   اعجتمطططاا الثطططامن للطططدول  )أ( 

األاططةال، رقططةاا و رييططد الةغبططا   ااتتططاا أسططلوب التنططاوب اسعططةا  علططى الةتسططا   اجتماعططات 
عط  علطى وجطه اسصطوج تشطجية الدول األاةال املربلا، مبا   ةلطك املطؤاةات اعستدةارطياه وينب

حطططب حيننطططه علطططى النمطططة يديطططا   رمكاايطططا  الطططدول األاطططةال املنتميطططا ر  منطططااق ريااطططت أقططط  اثطططيدً 
اعرطططائدا  طططدوا الطططةيي ه و رطططةاا يتنطططف   اعجتمطططاا الثطططامن للطططدول األاطططةال، ينبعططط  تشطططجية 

ته مطططة املة طططنني الطططةيي  علطططى أ  دطططةج،  طططدعص مطططن األمااطططا وسنطططا التن طططيق، علطططى جدططط  مشطططاواا
 اسعةا ؛ احملتملني تعري ة على تي   التناوب

وعطططات رقليميطططا ملنائطططد  طططدر للتنطططاوب  طططني  ماً ينبعططط  ااتيطططاا الةتسطططات و رططط )ب( 
تا ، وآسيا واحمليد ا ار ، وأواو ، مةتبًا تةتيباً أيدايً   ةول الدتينيا( يتدطني )أ ةيريا، واألمةيك

 طفا العطةن اً ويرتضط  ةلطك أ  ترطد م ايموعطات اإلقليميطا احملطدرة اصيصطربائتا  فا العطةنه 
توصيات   اجتماا الدول األاةال عن مة ر ري   موعا وتردمي ةلك املة طر أثنطاء تنطاول  نطد 
جططدول األعمططال اسططاج  ملورططوا   اجتمططاا الططدول األاططةاله وميكططن أ  ينمططة اجتمططاا الططدول 

ا ال  تردم اااا رااا املنائد الدارخت املةسطوم رةا حترطق اإل طاا األاةال   الع ينات الدملي
  ني ايموعات اإلقليمياه

 عامةاعتبارات   
  تطططاا، ينبعططط  أ  تمططط  عمليطططا ااتنطططاب الةتسطططا  صطططةل النمطططة عطططن الصطططيعا الططط  ت 

رجططططةاًء عمليططططاً مططططداجاً   جططططدول األعمططططال ال ططططنوخت عجتمططططاا الططططدول األاططططةال 
ن  نطططططور جطططططدول األعمطططططال، و نطططططداً ريطططططفلك مطططططن  نطططططور  وصطططططاه  نطططططداً  صصطططططاً مططططط

 اعجتماعات الداريا للجنا التن يقه

  ااتنطاب  2018يتدني على اجتماا الدول األاةال الثامن املةمة عرد    عطام
لإلجططططةاء ال ططططا ق   ططططب  رططططيق اً ايططططي  عجتمططططاا الططططدول األاططططةال التاسططططة و رطططط

مة طططناً للمطططؤاة اً ضطططالوقطططته لكطططن اجتمطططاا الطططدول األاطططةال الثطططامن سطططينتاا أي
الططططفخت سططططين   طططط  اجتمططططاا الططططدول األاططططةال ال ططططنوخته  2020اعستدةارطططط  

ويكاططط   طططفا الع طططير عنديطططف  طططةر رعطططارة  رييطططد    اجتمطططاا الطططدول األاطططةال 
ه و  الوقططططططت اا ططططططه، سططططططول  تططططططاا اجتمططططططاا الططططططدول 2019التاسططططططة   عططططططام 

لدا ة املةمة عرد   عجتماا الدول األاةال الدارخت ااً األاةال التاسة مة ن
 ه2021عام 
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  ينبعططط  ررمطططاا الةؤسطططاء الدحرطططني   أعمطططا ص وةلطططك  تمكيطططنتص مطططن تطططو  متطططام
وم طططططؤوليات  لتشطططططاوا ا ثيطططططر مطططططة الرطططططايص  لةتسطططططا، ريطططططأ  يشطططططااريوا   اتسطططططا 

  داليات مة الةتسا وينو وا عن الةيي    حال العياب غ  املتوقةه

علططى مةاعططاة اععتبططااات اسن ططاايا عنططد ترططدمي مة ططنني اً وتشططج ة الططدول األاططةال أيضطط -6
 ادل حتريق تواي    اثي  اسن ني   اعتااقيا مبواو الوقته

 نظرة عامة على دور رئيس اتفاقية الذخائر العنقودية  
يعأا  ةانمج ما  ني رواات اتااقيطا الطفااية الدنروريطا، أخت مطن آاطة يطوم مطن اعجتمطاا  -7

ه تديينطططططه للةتسطططططا ر  آاطططططة يطططططوم مطططططن اجتمطططططاا الطططططدول األاطططططةال التطططططا ، ورططططط  الطططططفخت جطططططة   يططططط
اعجتماعات الط  تدرطد عطارة   األسطبوا األول مطن أيلول/سطبتمرب ملطدة ثدثطا أايمه وترطدم وحطدة 

 رعص التنايف التا دا لدتااقيا الدعص الترين واإلرااخت للةتسا وللجنا التن يقه
ض ططة ويططعأا اجتمططاا الططدول األاةال/املططؤاة اعستدةارطط   -8  لتدططاو  مططة سنططا التن ططيق  -د 

ومكت  األمص املتندة لشؤو  اةا ال دح ووحدة رعص التنايطفه ويرطدم مكتط   طؤو  اطةا ال طدح 
م طططورة النشطططةات اليوميطططا  لتدطططاو  مطططة وحطططدة رعطططص التنايطططفه وتكطططو  جنيطططف املوقطططة املاطططعن لدرطططد 

 الدول األاةال   اعتااقيا، لكن إبمكا  الةيي  ااتياا  لد آاة عستضا تتاهاجتماعات 
يدرطد عطارة مطةة   الشطتةه وت دنطد  وحطدة  -يعأا اجتماعات سنا التن طيق رةا لطةم األمطة  -9

 رعص التنايف جداول األعمال ومشااية احملارة  لتشاوا مة الةيي ه
 ططفلك ر  اجتمططاا الططدول اً رولططا( ويرططدم ترةيططة  14ي ن  ططق أاشططائا أعضططاء سنططا التن ططيق ) -10

 األاةال ال نوخت الفخت يعأسهه
 ططفلك   غضططو  اً يرططور عمليططا تنايططف أخت قططةاا تتنططف  الططدول األاططةال ويرططد م  ططا ترةيططة  -11

 املتلا الةمنيا املرةاةه 
ي صططططدنا  يطططططاانت عامططططا عنطططططد اعقتضططططاء  سطططططص األاططططةال   اعتااقيطططططا للططططعويج ألرطططططدال  -12

 اعتااقيا ولتدةية الرواعد الةاميا ر  مكا نا استندام الفااية الدنرورياه
يشطططج ة علطططى تنايطططف اعتااقيططططا وعلطططى حتريطططق عامليتتطططا عططططن اةيطططق تنايطططف  طططب األاشططططائا،  -13
  يتا رلراء  ياانت متدلرا  عتااقيا   احملا   املناسباه مبا

 يتردم م اع  البنر عن الةيي ني التاليني، مة مةاعاة التواي  اإلقليم ه  -14
 يرور استور الةاميا ر  رياالا تو   ما يكا  من املواار لتموي  عمليات وحدة رعص التنايفه -15

 مالحظة:
ة   ية األاشائا  دد تلر  الدعص الترين واملشواة من وحدة رعص التنايطف  صطواة مبا طةة،     

مثلمططا تططنا عليططه وعيتتططاه  ططالةرين األسططاا   وعيططا وحططدة رعططص التنايططف رططو ترططدمي مططا يلططةم مططن الططدعص 
 صوب  لوغ أردا تاهاً الاين واملشواة ر  الةيي  ور  سنا التن يق لضما  مض  اعتااقيا قدم

    


