
GE.19-10923(A) 



 االجتماع التاسع للدول األطراف 
 2019أيلول/سبتمرب  4-2جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 8البند 
املقدمة يف إطار  رمسي لطلبات متديد املواعيد النهائيةعرض غري 

 من االتفاقية وحتليل هذه الطلبات ٤واملادة  ٣املادة 

 ٤و ٣ملنهجية املتبعة يف طلبات متديد املواعيد النهائيةة ووجةا املةادت  ا  
 من اتفاقية الذخائر العنقودية

 مقدمة من السويد وهولندا  
املبددا ا التوجيةيددا ا ا ددا  2018لدددول األاددااع امل يفددو    اعتمددد اتجتمدداث ال ددامن ل -1

مددن ااقاقيددا الددالانا ال نيفو يددا ةاتاقاقيددا  ةالتيفايددا  3بطلبدداا التمديددد املنعددوا عليةددا   املددا   
 4ا تدام،، املاقدا ال داو  واملبدا ا التوجيةيدا ا ا ددا بطلبداا التمديدد املنعدوا عليةدا   املددا   

ل نيفو يددددا ةالتيفايددددا ا تددددام،، املاقددددا ال الددددل م واددددا    املدددداقيف  م لومدددداا مددددن ااقاقيددددا الددددالانا ا
عددن ا طددوع ال اي ددا  اقعدديليا عددن ةيقيددا ايفدددت الدد  التمديددد، ومددا ةدد، األاددا ال منيددا، ق دد ا 

 امليفرتحا لطلباا التمديد، أي م مون الطلباا وبنيتةام
نشدداف قايددا  ليدد  مؤلددف مدددن واكلددف ةنددا انادديا اتاقاقيددا،   ةدد  املدداقيف ،  ةمددا   -2

املنايف  امل ني  بتدمري املخ وانا واتحتقاظ هبا واملنايف  امل ني  ابلت داون واملاداعد  الددولي  
، وقايا  لي  مؤلدف مدن املناديف  امل نيد  ابة الدا وا دد مدن 3  الباا التمديد  وج  املا   

 م 4لدولي    الباا التمديد  وج  املا   املخااا واملنايف  امل ني  ابلت اون واملااعد  ا
  قايدا التلليد ، اا وت يوجد   املاقيف  ذةا لوحد   عد  انقيدا اتاقاقيدا بعدقتةا ع دو  -3

حبكد  الواقد  اا ولكن ابلنظا  ىل  ورةا احملدوري   ايفددت الددع   ىل قايدا التلليد  قعتدا ا تدرب ع دو 
عددن  ةا   مجيدد  مااحدد  عمدد  قايددا التلليدد  ق دد ا   قايددا التلليدد ، حيددل انطلدد  منةددا املشددار 

 اكليقةا ابألعمال التل رييا نيابا عن قايا التللي م 
واملةمددا األوىل لقاييفدد، التلليدد  ةدد، وةدد  منةعيددا ادنتيفبدد    النظددا   البدداا التمديدددم  -4

وسددديل ع اعتمدددا  املنةعيدددا مدددن جانددد  ةندددا التناددديا، و  راجةدددا،   ماحلدددا تحيفدددا،   املبدددا ا 
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التوجيةيا لك، ي تمدةا اتجتماث امليفب  للدول األاااعم وسوع اادتخدع املنةعيدا  ىل جاند  
 واا  ماقيفا هباه الوثييفام 4و 3منقعلا ات لا بطلباا التمديد  وج  املا ا  قانما ماج يا 

 وييفرتح قاييفا التللي  ال نا ا التاليا ة راجةا   املنةعيا: -٥

 أمهية اجلهود السابقة للتحليل -فأل 
مدددن ابحل ا ددداا علدددو   حدددا الوقدددت الكدددا  للدولدددا الطددداع امليفدمدددا للطلددد  ةددد، ان دددديف  -٦

طاةددا البةددا،  انكلددف وحددد   عدد  التنقيددا بتوجيددم  قدد اراا ماددبيفا  ىل الدددول األاددااع امل نيددا  ن
ابملواعيددد النةانيددا امليفبلددا وا و ةددا  بددا ا اوجيةيددا بشددلن م ددمون الدد  التمديدددم وينب دد، اليفيدداع 

 بالك بواسطا رسالا موجةا من رنيس املؤمتا ورنيس قايا التللي م
ال دددداوريا ةجددددااف التلليدددد  الدددد  ع وا دددداو  ابلتو دددديا  ول ددددمان اددددواقا مجيدددد  امل لومدددداا -٧

ا ددمن بددم اددواقا عنا ددا الطلدد  اا أوليدداا ايفييمدد   علددو وحددد   عدد  التنقيددا أن  ددايال دداوريا، يت دد
مجي ةا  ون نيفص، واا و علو القور، ب د التشاور م  قايا التللي ،  ىل ا عدول علدو مدا قدد 

ام م ومن قلن ةداا أن يكقد  م اةدا البداا التمديدد يل ع من م لوماا  ةاقيا ةجااف  لي  ة
 بكقاف  أةرب، وين   علو  ةي  الطلباا  ون أتلري ت ل وع لمم

 احلصول على خربات الدعم من خارج فريقي التحليل -ابء 
ةندداع عددد  مددن املنظمدداا وايتيتدداا الددذ ايفدددع ا ددرب  ذاا العددلا، ومنةددا، علددو سددبي   -8

املتلددد  ووةات ددا واللعنددا الدوليددا للعددلي  األ ددا واتنددت ع املندداة   امل ددال ت ا عددا، األمدد 
للدالانا ال نيفو يددا وماةد  جنيددف الددو  ة الددا األل داع لانددااف اةنادانيا، ق دد ا عدن منظمدداا 
ألددداخ ولدددرباف   ادددال   الدددا األل ددداع، يلددد ع التشددداور م دددم والبدددم ايفددددت ا دددرب  أثنددداف  ليددد  الددد  

 يااه قايا التللي  مناسباامالتمديد، حا  ما 

 احتمال تضارب املصاحل   -جيم 
من أج  اقا ي ا ارحل املعاحل، ميتن  أع اف قايا التللي  عن  لي  الباا التمديد  -9

الددذ ايفدددمةا حكومددا  ، وةددالك   ا دداتا الددذ يكددون قيةددا ا ددارحل واةدد    املعدداحلم و ذا  
ارحل املعددداحل   حالدددا مدددا، ميكدددن أن  دددال ةاندددت ةنددداع أي قدددكوع قيمدددا يت لدددا ابحتمدددال ا ددد

 املاللا  ىل الانيس للبت قيةام

 إمكانية مواصلة حتس  العملية -دال 
سياددددت   قاييفددددا التلليدددد  ابليفددددوان  املاج يددددا املدرجددددا   املنةعيددددا، وسددددوع اتدددداح يتمددددا  -10

 واا عملةمدا،  ىل لرب ما    ةي  الباا التمديد، من أج  موا لا اطويا أاا القا ا، استنا 
واملادددداعد  علددددو ايفددددديا اا ق ليدددد بنيددددو ا اا  ددددا   ذلددددك اتسددددتماراا، ب يددددا انظددددي  عملةمددددا انظيمدددد
عدددن ةدددمان املاددداوا    ا امددد  قاييفددد،  امل لومددداا امليفدمدددا مدددن حيدددل اةتمايتدددا ونوعيتةدددا، ق ددد ا 

نددا التلليدد  مدد  مجيدد  الطلبدداا امليفدمددام وسدديل ع عدداف أي عمدد  اطددوياي   ةدداا ا ددال علددو ة
 التنايا ب يا اعتما ه قب  بدف ال م  بمم
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 أمهية احلوار املستمر مع الدول األطراف املقدمة للطلبات -هاء 
حا  اتقت اف، م  الدولا الطاع امليفدما للطلد ،  اا،ماتما اا ييفي  قاييفا التللي  حوار  -11

سددب   ادد    ددا يشددم  التمدداح اوةدديلاا  ةدداقيا بشددلن ماددان  ملتلقددا، وايفدددت املشددور  بشددلن
الطلباا، واوجيم الدعو   ىل مم ل، الدولا الطاع امليفدما للطل  ل يفد اجتماعاا نري رمسيدا مد  

 قايا التللي م 

 اإلطار الزمين -واو 
مدددددد  اةددددددداول ال منيددددددا امليفرتحددددددا الددددددوار     املاقددددددا ال دددددداو واملاقددددددا ال الددددددل مددددددن اا متشددددددي -12

ي   ليلةما األو ، الاي يناتند  ليم لطل  م يد ، ينكم  قاييفا التللCCM/MSP/2018/9 الوثييفا
 8الطددداع امليفدمدددا للطلددد ، حاددد  اتقت ددداف، وذلدددك   ن دددون  ااةي ددداحاا مدددن الدولددد مدددن

للت داا، مد  الدولدا اا أسدبوع 12أسابي  من  ريخ است ع ال  التمديدم مث اتداح للقداييف  مةلدا 
و حالا ايفايامها األو  بعور  رمسيا  ىل  الطاع امليفدما للطل  من أج  استي اح املاان  ال اليفا

أسدددابي  للدولدددا  4الدولدددا الطددداع امليفدمدددا للطلددد  ةبدددداف م حظا دددا ا تاميدددا عليدددمم ومتدددن  قدددرت  
الطاع امليفدما للطل  مدن أجد  عداف م حظا دا الامسيدام وفدو  لقاييفد، التلليد  أن يطلبدا،   

طدداع امليفدمددا للطلددد م وفددو  للدولدددا أي وقددت، اوةدديلاا أو م لومددداا  ةدداقيا مددن الدولدددا ال
الطدداع امليفدمدددا للطلدد  أن ايفددددع،   أي وقدددت، ا دددي ا علدددو الددد  التمديددد ا ددداا هبدددا أو 

ددن  قايددا التلليدد  مةلدددا  أسددابي  ب ددد اليفدد، م حظددداا  4 ددي ا منيفلددا مددن الدد  التمديددددم ومين
اا ا النةان، مشدقوعالدولا الطاع لك، ي اف ايفاياه النةان، علو الانيسم وسي اف الانيس التيفاي

ابليفدددددداار املو ددددددو بددددددم علددددددو نظددددددا الدددددددول األاددددددااع   اجتمدددددداث الدددددددول األاددددددااع أو   املددددددؤمتا 
 اتست ااة،م
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 املرفق األول

  1ة٣املادة  القائمة املرجعية لفريق التحليل املعين بطلبات التمديد ووجا  
 _____________ الدولا الطاع امليفدما للطل :

 اآلراف/امل حظاا الوار     الطل الوقان  ذاا العلا  
كميةةة ونةةوع الةةذخائر العنقوديةةة أو الةةذخائر الصةة رية    

وقت بدف النقاذ، علو النلو احملدد    املتفجرة احملتازة 
 3   من املا   ة4والقيفا   2من املا    3و 2القيفاا  

  

كميةةةةةةةةة ونةةةةةةةةوع الةةةةةةةةذخائر العنقوديةةةةةةةةة أو الةةةةةةةةذخائر 
 منا بدف النقاذ وقيفاا املتفجرة، اليت اكتشفت  الص رية
 3   من املا   ة4للقيفا  

  

كمية وأنواع الذخائر العنقودية أو الةذخائر الصة رية 
مدددن  2للقيفددا  اا مندددا بدددف النقدداذ وقيفددداملتفجةةرة املةةدمرة 

 3املا   

  

طريقةةةة اطرائةةةقم التةةةدمري والشةةةركات واملواقةةةع، ومةةةا 
الصحة العامة والبيئة  إليه، وا يف ذلك احرتام معايري

 السارية واملطبقة على عمليات التدمري املاضية

  

   الظروف اليت أعاقت تدمري مجيع املخزوانت

كميةةة ونةةوع الةةذخائر العنقوديةةة أو الةةذخائر الصةة رية 
 3و  من املا   ة4للقيفا  اا وقيفاملتفجرة املتبقية 

  

كميةةة ونةةوع الةةذخائر العنقوديةةة أو الةةذخائر الصةة رية 
 3من املا    ٦للقيفا  اا وقيفاملتفجرة احملتفظ هبا 

  

كمية وأنواع الذخائر العنقودية أو الةذخائر الصة رية 
 3من املا    1للقيفا  اا وقيفاملتفجرة املفصولة 

  

   3أ  من املا   ة4للقيفا  اا وقيفالفرتة الزمنية املطلوبة، 

كميةةة ونةةوع الةةذخائر العنقوديةةة أو الةةذخائر الصةة رية 
لد ل قدرت  التمديدد امليفرتحدا، املتفجرة املقرر تةدمريها 

 3و  من املا   ة4للقيفا  اا وقيف

  

__________ 

ا داتا الدذ ي لدن قيةدا ع دو قايدا ين بيفئ ة  ع و   قايا التللي  قانما ماج يا لكد  الد  ميفددع ةابسدت ناف   1ة
التللي  عن وجو  ا ارف   املعاحل م وألع اف قايا التللي  حايا التعداع  اوندا مد  ةداه اليفانمدا املاج يدا،  

 مةلن ييفدموا امل حظاا واآلراف األوليا   قك  سا ي وليس   قك  جداول علو سبي  امل ال
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 اآلراف/امل حظاا الوار     الطل الوقان  ذاا العلا  
اا وقيفدددددددمعةةةةةةةدل التةةةةةةةدمري السةةةةةةةنو  املتوقةةةةةةةع حتقيقةةةةةةةه    

 3و  من املا   ة4 للقيفا 
  

طريقةةةة اطرائةةةقم التةةةدمري والشةةةركات واملواقةةةع، ومةةةا 
يف ذلك احرتام معايري الصحة العامة والبيئة وا  إليه،

 السارية

  

   والتقنية ومن املوظف  يف السنة االحتياجات املالية

   املسؤولية الوطنية اما هي مسامهة الدولة الطرفم

   االحتياجات من املساعدة

   خطة تعبئة املوارد

 الستنتاجات:ا  
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 املرفق الثاين

  2ة٤املادة القائمة املرجعية لفريق التحليل املعين بطلبات التمديد ووجا   
 _____________ الدولا الطاع امليفدما للطل :

 اآلراف/امل حظاا الوقان  ذاا العلا الوار     الطل  
وقدددت بددددف  املسةةةاحة اإلمجاليةةةة الةةةيت يتعةةة  معاجلتهةةةا   

 2مددن املددا    11النقدداذ، علددو النلددو احملددد    القيفددا  
 4ةه  من املا   ٦والقيفا  

  

اا منا بدف النقداذ وقيفد ملساحة اإلمجالية اليت اكتشفتا
 4ة   من املا   ٦للقيفا  

  

جممةةوع حةةاالت التلةةود اجلديةةدة وةةا يف ذلةةك  ريةة  
 4   ةحل  من املا1للقيفا  اا منا بدف النقاذ وقيف التلود

  

املنطقةةةةة املعاجلةةةةة منةةةةذ بةةةةدء النفةةةةاذ مصةةةةنفة حسةةةةا 
اإلل اء بواسطة املسوح غري التقنية، والتخفةي  عةن 

 طريق املسوح التقنية أو التطهري

  

   كمية ونوع الذخائر العنقودية املدمرة

الةةةيت يتعةةة  معاجلتهةةةا امةةةع   امليفدددديفر املسةةةاحة املتبقيةةةة 
واملنةاطق املؤكةةدة حتديةد املنةةاطق املشةتبه يف خطور ةةا 

 4ةو  من املا   ٦للقيفا  اا وقيف اخلطورةم

  

   4ةأ  من املا   ٦للقيفا  اا ، وقيفالفرتة الزمنية املطلوبة

 الدولا الطاع امليفدمدا للطلد  الظروف اليت أعاقت قدرة
 4ة   من املا   ٦للقيفا  اا علو الوقاف ابلت اما ا، وقيف

  

املعمةةةةةةول هبةةةةةةا  مةةةةةةاهي القةةةةةةوان  واملعةةةةةةايري الوطنيةةةةةةة 
 معلومات عن اهليكل الوطين إلزالة األل ام

  

للمندددددددااا امللوثدددددددا  خلقددددددداا  اإلسةةةةةةةقاطات السةةةةةةةنوية
الددددالانا ال نيفو يددددا الددددذ يت دددد  م اةتةددددا و ي ااييفددددا 
اا ةاملاددوح نددري التيفنيددا، واملاددوح التيفنيددا والتطةددري ، وقيفدد

 4ةحل  من املا   ٦للقيفا  

  

__________ 

ين بيفددئ ةددد  ع دددو   قايددا التلليددد  قانمدددا ماج يددا لكددد  الددد  ميفدددع ةابسدددت ناف ا ددداتا الددذ ي لدددن قيةدددا اليفدددان    2ة
ابلتلليدد  عددن وجددو  ا ددارف   املعدداحل م ولليفددانم  ابلتلليدد  حايددا التعدداع  اونددا مدد  ةدداه اليفانمددا املاج يددا،  

 مامل ال سبي جداول علو ةلن ييفدموا امل حظاا واآلراف األوليا   قك  سا ي وليس   قك  
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 اآلراف/امل حظاا الوقان  ذاا العلا الوار     الطل  
لتلويدددد  املنددددااا امللوثددددا  األسةةةةاليا الةةةةيت ستسةةةةتخدم   

 خلقددداا الدددالانا ال نيفو يدددا  ىل مندددااا ندددري لطدددا ، 
 4ةحل  من املا   ٦للقيفا  اا وقيف

  

االحتياجات املالية والتقنية ومن العتاد واملوظف  يف 
 السنة

  

ةحل  من ٦للقيفا  اا املطلوبا، وقيفاملوارد املالية الوطنية 
 4املا   

  

 وا يف ذلك املوارد املاليةةاالحتياجات من املساعدة 
 4ةحل  من املا   ٦للقيفا  اا ال  ما، وقيف

  

   خطة تعبئة املوارد

 اآلاثر اإلنسةةةانية واالجتماعيةةةة واالقتصةةةادية والبيئيةةةة
 4ةح  من املا   ٦للقيفا  اا املرتابا علو التمديد، وقيف

  

اا ذاا  دددددددلا ابلطلددددددد ، وقيفددددددد أ  معلومةةةةةةةات أخةةةةةةةر 
 4ةع  من املا   ٦ للقيفا 

  

 الستنتاجات:ا  
  

 
 
 
 
 

    


