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 يةاتفاقية الذخائر العنقود

  االجتماع الرابع للدول األطراف
  ٢٠١٣أيلول/سبتمبر  ١٣-١٠لوساكا، 

  تمن جدول األعمال املؤق (ز) ١٠البند
 النظر في المسائل المتعلقة بالتعاون

  ٦للمادة  اً والمساعدة وفق

 اعدةالتعاون والمس

 المكسيكالسويد ومقدم من 

يقدم منسقو التعاون واملساعدة ورقة العمل هذه إىل االجتماع الرابع للدول األطراف ويلتمسون آراء الدول 
ويستفاد يف هذه الورقة من األفكار اليت طرحت يف ورقة غري رمسية . األطراف عن األفكار الواردة فيها
تلك  لتطوير، بوصفهما منسقني للتعاون واملساعدة، مع حماولة ٢٠١٢قدمتها إسبانيا واملكسيك يف عام 

  .األفكار

 حديات في مجال التعاون والمساعدةالت
على غرار صكوك نزع السالح الشبيهة األخرى، تتقاسم اتفاقية الذخائر العنقودية حتديات محل   - ١

. ات التصدي للتحديات املاثلةأنشطة التعاون واملساعدة إىل البلدان ذات احلاجة، بغرض تعزيز إمكاني
وتواجه الدول املتأثرة صعوبات يف احلصول على رؤية واضحة للموارد املتاحة ووسائل تعبئتها، ويصعب على 

ومن مصلحة اتفاقية الذخائر العنقودية أن تسعى إىل . الدول املاحنة احلصول على نظرة إمجالية لالحتياجات
 .حتسني هذه احلالة

ا لمن اتفاقية الذخائر العنقودية، على أنه حيق لكل دولة طرف، يف أدائها ال ٦وتنص املادة   - ٢ تزاما
، وعلى كل طرف قادر على تقدمي املساعدة أن يفعل مبوجب االتفاقية، أن تلتمس املساعدة وأن تتلقاها

  .ذلك
ع أحكام يف خطة عمل فينتيان، على مجي ٤٢لإلجراء  وينطبق مبدأ التعاون واملساعدة، وفقاً   - ٣

ملساعدة والتعاون التقين وتبادل املعلومات واملمارسات ااملوارد املالية، ويشمل  عدياً االتفاقية وأهدافها، مت
ال لتحديد إىل الدول األطراف كفالة توفري إطار حمدد وفعّ  ٤٣وعالوة على ذلك، يطلب اإلجراء . اجليدة

ضرورة تعزيز التعاون وسط مجيع  ٤٦و  ٤٥اإلجراءان ضافة إىل ذلك، يتناول وباإل. احتياجات تعبئة املوارد
 .والشروع يف تنفيذ هذا التعاون من أجل كفالة التنفيذ الكامل لالتفاقية ،الدول االطراف
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واجملال متاح لتحسني قنوات االتصال بني األطراف يف االتفاقية، وميكن أن تؤدي التكنولوجيات   - ٤
يقرتح منسقو التعاون واملساعدة معاجلة احلاجة إىل حتسني قنوات و . يف هذا الصدد هاماً  احلديثة دوراً 

. نو ملاحنان من التعاون و و ن احملتملو ملستفيدليستخدمها ا ،للتعاونإلكرتونية االتصال من خالل إنشاء بوابة 
مها، اوميكن استخد. باستخدام املعلومات املقدمة على أساس طوعياإللكرتونية ويتعني تصميم هذه البوابة 

من أجل نشر وصف  ،على سبيل املثال، من قبل الدول األطراف الساعية إىل احلصول على مساعدة
، لتبادل ويستطيع املاحنون استخدام البوابة، مثالً . تفصيلي لالحتياجات احملتملة واملقرتحات واملشاريع

لنظر يف إمكانية تقدمي املعلومات عن املوارد املتاحة، وتوفري معلومات عن متطلبات تقدمي املشاريع أو ا
 .الدعم

 مبادئ توجيهية -‘‘ للتعاون البوابة اإللكترونية’’
أية موارد إضافية لوحدة اإللكرتونية لن يتطلب إنشاء هذه البوابة : تكاليف منخفضة أو معدومة  - ٥

سؤولة عن وينبغي أن تكون الدول املشاركة هي امل. دعم التنفيذ يف املستقبل، خالف ما هو متاح منها أصالً 
 .احملتويات املنشورة على صفحة املوقع الشبكي

. عرب األثري املتصورة قاعدة بيانات معقدة، بل أداة ومنرباً  اإللكرتونية لن تكون البوابة: البساطة  - ٦
من التوحيد، مع إتاحة حيز  ميكن تصميم استمارة أو قالب لتنظيم املعلومات املقدمة وكفالة مستوى معني و

 .كاف للمناورة بغرض تنظيم املعلومات على أنسب وجه لكل دولة طرف
ا عن أية آلية من آليات اإللكرتونية ال يتمثل القصد من البوابة : السمة التكميلية  - ٧ يف االستعاضة 

غري أن املعلومات . اقيةكما لن حتل حمل متطلبات تقدمي التقارير مبوجب االتف. التعاون القائمة بالفعل
ملزيد من املداوالت يف جمال كل منها، عند تقدمي مواد من خالل  الواردة يف التقارير الوطنية قد تشكل أساساً 

 .لتعاونلبوابة اإللكرتونية ال
 .جلميع الدول األطراف لتعاون طوعياً لاإللكرتونية  ةبوابالسيكون استخدام : السمة الطوعية  - ٨

 األداء
توسع نطاقها إىل أقصى حد ، من أجل كفالة اإللكرتونية كون اإلنكليزية هي لغة عمل البوابةست  - ٩

سيتعذر احلفاظ على مبدأ التكلفة املنخفضة أو املعدومة، يف حالة قيام وحدة دعم التنفيذ برتمجة و. ممكن
 .مواد يف املستقبل

اإللكرتوين، باستخدام القوالب املذكورة بالربيد  دعم التنفيذ وينبغي إرسال املعلومات إىل وحدة  -  ١٠
لكيفية احلصول إىل الدعم، للمشاريع  لالحتياجات وشرحاً  ويتعني أن تتضمن هذه النصوص وصفاً . أعاله

مث تنتقل الوحدة إىل مرحلة نشرها عرب البوابة . اجلارية اليت ستشكل أداة لتبادل اخلربات، على سبيل املثال
 .عقب ذلك

وسيكفل هذا إتاحة . باستخدام كلمة مرور وتغيريها بانتظاماإللكرتونية ة البوابة ويتعني محاي  -  ١١
 .املعلومات بشكل حصري للدول األطراف، أو األطراف املوقعة على االتفاقية، بناء على طلبها

وميكن حتديد عمر افرتاضي معني للمعلومات . ويتعني حتديث املعلومات ضمن إطار زمين معقول  -  ١٢
 .قبل ذلك حديثهاالنهائي، إذا مل تقم الدولة الطرف املعنية بت هاعند انقضاء موعدحذفها و  املقدمة
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على حنو يتيح إمكانية نشر املعلومات املستقاة من اإللكرتونية تصميم البوابة  ويتعني أيضاً   -  ١٣
  .املنظمات الدولية ذات الصلة واملنظمات غري احلكومية العاملة يف هذا القطاع

إىل أن  ونظراً . عمل مماثل يف إطار اتفاقية حظر األلغام األرضية املضادة لألفراد رى حالياً وجي  -  ١٤
اهلياكل القائمة لإلجراءات املتعلقة باأللغام متاثل يف نواح كثرية هياكل اإلجراءات املتعلقة بالذخائر 

يف سياق اتفاقية  لغام مفيداً قد يكون كثري من اخلربات املكتسبة يف العمل باتفاقية حظر األفالعنقودية، 
 .الذخائر العنقودية

وميكن، إذا مسحت موارد وحدة دعم التنفيذ يف املستقبل، توسيع نطاق املعلومات املتاحة لتشمل   -  ١٥
 إطار اتفاقية يفاملتاحة  االستئمانيةمصادر التمويل واخلربات اليت ال توفرها الدول األطراف، مثل الصناديق 

 .ليميقي اإلعاقة والصكوك األخرى الشبيهة أو منظمات التعاون اإلحقوق األشخاص ذو 
هذه الورقة من أجل شحذ تفكري الوفود كي تستكشف جدوى األفكار املطروحة، وقد قدمت   -  ١٦

 .ريثما يتم إنشاء وحدة لدعم التنفيذ يف املستقبل
_____________  


