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 االجتماع الثامن للدول األطراف
 2018 ربأيلول/سبتم 5-3جنيف، 

 األعمال جدول من 11 البند
 واعتمادها لالجتماع اخلتامية الوثيقة يف النظر

 اخلتامي التقرير  

  مقدمة -أوالا  
من اتفاقية الذخاار  الننووديذة علذن أجت معتمذد الذدول األابذ اا   ت ذا   11تنص املادة  -1

للن ذذذذ    أأ م ذذذذقلة تتنلذذذذ  التفبيذذذذ  تذذذذخا اوتفاقيذذذذة أو تنفيذذذذختا، وو ذذذذا  قذذذذ ا ا  ال ذذذذق ا عنذذذذد 
 الض و ة، مبا    لك:

 سري تخا اوتفاقية وحالتها؛ )أ( 
 امل ارل الناشئة عن التوا ي  املودمة مبوجب أحكا  تخا اوتفاقية؛ )ب( 
 من تخا اوتفاقية؛ 6التناوجت وامل اعدة الدولياجت وفواً للمادة  ج() 
 استحداث تكنولوجيا  إلزالة خملفا  الخاار  الننوودية؛ )د( 
 من تخا اوتفاقية؛ 10و 8األاب اا مبوجب املادتني الفلبا  املودمة من الدول  )تذ( 
 من تخا اوتفاقيةم. 4و 3ابلبا  الدول األاب اا املنصوص عليها   املادتني  )و( 

أيضذاً علذن أجت يذدعو األمذني النذا  لملمذد املتحذدة اج عوذد اجتماعذا   11وتنص املادة  -2
 الدول األاب اا سنوايً اج أجت يُنَود أول مؤمت  استن اضي.

أيلذذذذذول/  11اج  7وفنيذذذذذك، ي واتيذذذذذا، وقذذذذذ   املذذذذذؤمت  اوستن اضذذذذذي األول ل تفاقيذذذذذة )دوال   -3
( مواصذذذذلة عوذذذذد اجتماعذذذذا  الذذذذدول األابذذذذ اا الذذذذدعوة مذذذذن األمذذذذني النذذذذا  لملمذذذذد 2015 سذذذذبتمرب
 . (1)املتحدة

__________ 

  .(CCM/CONF/2015/7لمؤمت  اوستن اضي األول )لالنهاري من التو ي   34الفو ة  (1)
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يخلك علن أ ه مجيوز أجت ُتدعن الدول غري األاب اا   تخا اوتفاقية   11وتنص املادة  -4
األمذذذد املتحذذذدة وغريتذذذا مذذذن املن مذذذا  أو املؤس ذذذا  الدوليذذذة واملن مذذذا  اإلقليميذذذة  ا  ويذذذخلك 

الصلة، وجلنة الصليب األمح  الدولية، واوحتاد الدويل جلمنيا  الصذليب األمحذ  والذ ل األمحذ ، 
واملن ما  غري احلكومية  ا  الصذلة، اج حضذو  تذخا اوجتماعذا  الصذفة مذ اقبني وفوذاً للن ذا  

 لي املتف  عليهم.الداا
املننذذذذذذوجت متنفيذذذذذذخ اتفاقيذذذذذذة الذذذذذذخاار   70/54مذذذذذذن منفذذذذذذو  الوذذذذذذ ا   7ومبوجذذذذذذب الفوذذذذذذ ة  -5

، ابلبذذا اجلمنيذذة 2015يذذا وجت األول/دي ذذمرب   7الننووديذذةم، الذذخأ اعتمدتذذه اجلمنيذذة النامذذة   
النامذذذذذة اج األمذذذذذني النذذذذذا  مأجت يواصذذذذذل عوذذذذذد اجتماعذذذذذا  الذذذذذدول األابذذذذذ اا   اتفاقيذذذذذة الذذذذذخاار  

وودية، وأجت يواصل تودمي امل اعدة ال زمة وتوفري ما قد يلز  من اذدما  ل ضذف اب  ملهذا  النن
 املويلة اليه مبوجب اوتفاقية واملو  ا   ا  الصلة الصاد ة عن املؤمت  اوستن اضي األولم.

 5اج  3وقذذ    الذذدول األابذذ اا   اجتماعهذذا ال ذذاالد عوذذد اجتماعهذذا النذذامن   الفذذ ة مذذن  -6
  جنيف، ما مل يو   ال ريس   م حلذة وحوذة استضذافة اوجتمذااب   مذا غوا،  2018لول/سبتمرب أي

 .(2)(/2015/7CCM/CONFد( من التو ي  اخلتامي للمؤمت  اوستن اضي ))30 يكا اغوا، وفواً للفو ة 
والنذذاً  علذذن  لذذك، عوذذد األمذذني النذذا  لملمذذد املتحذذدة، عوذذب م ذذاو ا   ذذخا اخلصذذوص،  -7

اوجتمذااب ال ذذاالد للذذدول األابذذ اا   اوتفاقيذذة ودعذذا أليذد الذذدول األابذذ اا، ويذذخلك الذذدول غذذري 
 األاب اا   اوتفاقية، اج امل ا ية   اوجتمااب.

وق   اوجتمااب ال االد للدول األاب اا أيضذاً تنيذني املمنذل الذدارد لنيكذا اغوا لذد  األمذد  -8
.  (3) ومذذاجت،  ري ذذاً ل جتمذذااب النذذامن للذذدول األابذذ اااملتحذذدة   جنيذذف، ال ذذفري تذذري جت اسذذ ادا 

ووفواً للو ا  املتخخ   املؤمت  اوستن اضذي األول، الذدأ  وويتذه   اليذو  التذايل واتتذا  اوجتمذااب 
 .  (4)ال االد للدول األاب اا وت تم  اج آا  يو  من اوجتمااب النامن للدول األاب اا

وموجهذذذذة اج أليذذذذد  2017 وجت األول/دي ذذذذمرب يذذذذا  15ومبوجذذذذب مذذذذخي ة شذذذذفوية مؤ اذذذذة  -٩
البننذذذا  الدارمذذذة لذذذد  األمذذذد املتحذذذدة للذذذدول األابذذذ اا   اتفاقيذذذة الذذذخاار  الننووديذذذة، أفذذذاد املمنذذذل 
الدارد لنيكا اغوا لد  األمد املتحدة   جنيف، ال فري تري جت اس ادا  وماجت، أب ه قذ   التنحذي عذن 

دارذذد لنيكذذا اغوا لذذد  مكتذذب األمذذد املتحذذدة   جنيذذف. منصذذبه ي ذذفري فذذو  النذذادة ومفذذو  و نذذل 
وفوذذذاً لاجذذذ ا ا  واملما سذذذا  املنمذذذول  ذذذا، ا ذذذخ مكتذذذب األمذذذد املتحذذذدة ل ذذذؤوجت  ذذذزاب ال ذذذ     

اجذذ ا  موافوذذة صذذامتة ينذذرب عذذن فهذذد جلنذذة التن ذذي  أجت  يكذذا اغوا ستواصذذل تذذويل  2018شذذباف/فرباي  
اوتفاقيذذذة وسذذذتننيً   ذذذن ً ل ائسذذذة اوجتمذذذااب. ومل تتلذذذ    ائسذذذة اوجتمذذذااب النذذذامن للذذذدول األابذذذ اا  

  األما ة النامة لملمد املتحدة أأ اع اضا  علن الفهد ال اال  ا ل اج ا  املوافوة الصامتة.
، أشذذذذا    يكذذذذا اغوا اج أجت 2018آب/أغ ذذذذفس  6ومبوجذذذذب مذذذذخي ة شذذذذفوية مؤ اذذذذة  -10

لبننذذذذة الدارمذذذذة لنيكذذذذا اغوا لذذذذد  األمذذذذد املتحذذذذدة الوذذذذارد  ألعمذذذذال  لنياالذذذذة  رذذذذب املمنذذذذل الذذذذدارد  
واملن ما  الدولية األا     جنيف، ال ذيد يذا لوم مذو اليس دافذي ، سذريأم اوجتمذااب النذامن 

 للدول األاب اا   اتفاقية الخاار  الننوودية.
__________ 

(2) CCM/MSP/2017/12 53، الفو ة.  

  .52امل جد  ف ه، الفو ة  (3)

  .52امل جد  ف ه، الفو ة  (4)
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 األطراف للدول الثامن االجتماع تنظيم -اثنياا  
 5اج  3  جنيذذذف، سوي ذذذ ا،   الفذذذ ة مذذذن  ُعوذذذد اوجتمذذذااب النذذذامن للذذذدول األابذذذ اا -11

 .2018أيلول/سبتمرب 
وشذذذذا يا   أعمذذذذال اوجتمذذذذااب مذذذذدي ة وحذذذذدة دعذذذذد تنفيذذذذخ اتفاقيذذذذة الذذذذخاار  الننووديذذذذة،  -12

 ال يدة شي  جت. موميبا.
وأيد اوجتمااب الوا  مدي ة ف اب أما ة مؤمت   زاب ال    وادما  الدعد وجتماعاته التاالد  -13

 املتحدة ل ؤوجت  زاب ال   ، ال يدة أ يا ياسبريسن،   منصبها أمينًة عامًة للمؤمت . ملكتب األمد
واضذذفلنا موةفذذة ال ذذؤوجت ال ياسذذية الفذذ اب أما ذذة مذذؤمت   ذذزاب ال ذذ   واذذدما  الذذدعد  -14

وجتماعاتذه التذاالد ملكتذب األمذد املتحذدة ل ذذؤوجت  ذزاب ال ذ  ، ال ذيدة سذيلفيا مرييوليذا و، مبهمذذة 
 ااب.أمينة اوجتم

وشا يا   أعمال املؤمت  الدول األاب اا   اوتفاقية التالية أمساؤتا: اسبا يا، أس اليا،  -15
، ايفاليذذا، اللكيكذذا، الل،ذذا اي، النمذذا، الوت ذذوا ، الو و ذذدأ، لنذذداأي  ايذذوادو ، ألبا يذذا، أملا يذذا، أ ذذدو ا، 

البوسذذنة وال سذذك، الذذريو، ت ينيذذداد وتو غذذو، ت ذذاد، تذذو س، اجلبذذل األسذذود، اجلمهو يذذة الت ذذيكية، 
اجلمهو ية الدومينيكيذة، ألهو يذة وو الدميو اابيذة ال ذنبية، جنذوب أف يويذا، دولذة فل ذفني، زامبيذا، 

فس، سذذ أ و كذذا، ال ذذلفادو ، سذذلوفاييا، سذذلوفينيا، ال ذذن،ال، سذذاجت مذذا ينو، سذذا ا ييذذتس و ذذي
ال ذذذويد، سوي ذذذ ا، شذذذيلي، النذذذ ا ، غواتيمذذذاو، ف   ذذذا، الك سذذذي ال سذذذويل، ي واتيذذذا، ينذذذدا، يذذذو ،  
يوستا يكا، يولومبيا، لبناجت، ليتوا يا، ليختن تاين، املك يك، اململكة املتحذدة لربيفا يذا الن مذن 

ا يا، موزامبي ، الن ويج، النم ا،  يكا اغوا،  يوزيلندا، تنذدو ام، تن،ذا اي، لندا ال مالية، مو يتأي  و 
 تولندا، اليا جت. 

وشذذذا يا   أعمذذذال اوجتمذذذااب الدولذذذة التاليذذذة الذذذ  يا ذذذا قذذذد صذذذدقا علذذذن اوتفاقيذذذة  -16
 ا ضما اليها ولكن مل تدال اوتفاقية النُد حيز النفا   لن بة اليها:  ميبيا. أو

الدول التالية املوقنة علن اوتفاقية   أعمال اوجتمذااب الصذفة م اقذب: أ ،ذوو،  وشا يا -17
 أوغندا، ساجت تومي وال ين ييب، غامبيا، الفلبني، قربص.

وشذا يا   أعمذال اوجتمذااب الصذفة م اقذب أيضذاً يذل مذن األ جنتذني واإلمذا ا  الن اليذذة  -18
ل ذذوداجت وصذذ اليا والصذذني وعمذذاجت وفذذا واتو املتحذذدة والبحذذ ين وت ييذذا وجنذذوب ال ذذوداجت وسذذن،افو ة وا

 وفنلندا وامل، ب.
( مذذذن الن ذذذا  الذذذداالي 2)1وشذذذا     أعمذذذال اوجتمذذذااب الصذذذفة م اقذذذب، وفوذذذاً للمذذذادة  -1٩
(CCM/MSP/2018/4 يذل مذن دارذذ ة األمذد املتحذذدة لاجذ ا ا  املتنلوذة  ألل،ذذا  ومكتذب األمذذد ،)

 املتحدة ل ؤوجت  زاب ال   .
( من الن ا  الداالي 2)1  أعمال اوجتمااب الصفة م اقب، وفواً للمادة وشا   أيضاً  -20
(CCM/MSP/2018/4  اللكنذذذذة الدوليذذذذة للصذذذذليب األمحذذذذ  وم يذذذذز جنيذذذذف الذذذذدويل إلزالذذذذة األل،ذذذذا ،)

 لملغ ا  اإل  ا ية واورت ا املناتض للخاار  الننوودية.
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( مذذذن الن ذذذا  الذذذداالي 3)1وشذذذا     أعمذذذال اوجتمذذذااب الصذذذفة م اقذذذب، وفوذذذاً للمذذذادة  -21
(CCM/MSP/2018/4 يل من اوحتاد األو ويب وامل يز املنذ  التحويذ  اوسذتو ا  واو تنذاى علذن ،)

الصنيد الدويل التاالد جلامنة جيمس مادي وجت وال االفة الدولية جلنود ال ذ   والف يذ  اوست ذا أ 
   جمال األل،ا  والصليب األمح  الن وجيي ومن مة متالو ت سام.

  أعمال االجتماع الثامن للدول األطراف -اثلثاا  
، افتذذتا اوجتمذذااب النذذامن للذذدول األابذذ اا الوذذارد  ألعمذذال 2018أيلول/سذذبتمرب  3   -22

 لنياالذذذة  رذذذب املمنذذذل الذذذدارد  لبننذذذة الدارمذذذة لنيكذذذا اغوا لذذذد  األمذذذد املتحذذذدة واملن مذذذا  الدوليذذذة 
 دافي .األا     جنيف، ال يد يا لوم مو اليس 

و  اجلل ذذذة النامذذذة وعوذذذد اوجتمذذذااب النذذذامن للذذذدول األابذذذ اا  ذذذس جل ذذذا  عامذذذة.  -23
األوج، املنوذذودة   3 أيلول/سذذبتمرب 2018، أدلذذا البيذذاجت املمنلذذة الدارمذذة ل وي ذذ ا لذذد  مذذؤمت  
  زاب ال      جنيف، ال فرية صاال ينا داوفيو  - مات ، النا ً  علن دعوة من  ريس اوجتمااب.

و  اجلل ذذة  ف ذذها، قذذدما  سذذالة فيذذديو املمنلذذة ال ذذامية ل ذذؤوجت  ذذزاب ال ذذ  ، ال ذذيدة  -24
ايزومذذذي  ياميت ذذذو. وأدج البيذذذاجت أيضذذذاً يذذذل مذذذن  رذذذب  رذذذيس اللكنذذذة الدوليذذذة للصذذذليب األمحذذذ ، 

 الديتو  جيل يا الو ييه، ومدي  اورت ا املناتض للخاار  الننوودية، ال يد تكتو  غريا.
جلل ذذذة  ف ذذذها، ا ُتخبذذذا  لتزييذذذة لنياالذذذة  رذذذيس اوجتمذذذااب يذذذل مذذذن أملا يذذذا وي واتيذذذا و  ا -25

 ويوستا يكا وتولندا.
و  اجلل ذة  ف ذها أيضذاً، اعتمذد  الذدول األابذ اا جذدول أعمذال اوجتمذااب، الصذذي،ته  -26

، والذذذذذذ  مج النمذذذذذذل امل ذذذذذ و  املؤقذذذذذذا، الصذذذذذذي،ته الذذذذذذوا دة   CCM/MSP/2018/1الذذذذذوا دة   الو يوذذذذذذة 
 (.CCM/MSP/2018/4و CCM/MSP/2010/3، وأق   الن ا  الداالي )CCM/MSP/2018/3 الو يوة
 CCM/MSP/2018/WP.1و CCM/MSP/2018/8و CCM/MSP/2018/1و  ذذ  اوجتمذذااب   الو رذذ   -27
 .CCM/MSP/2018/WP.4و CCM/MSP/2018/WP.3و Rev.1و CCM/MSP/2018/WP.2و Rev.1و

 تاملقررات والتوصيا -رابعاا  
اجت اوجتمذذذااب، ا  وحذذذ  أييذذذة حتويذذذ  عامليذذذة اتفاقيذذذة الذذذخاار  الننووديذذذة،  حذذذب  ذذذ ا ة  -28

  ضما  س أ و كذا اليهذا وتصذدي   ميبيذا عليهذا مذؤا اً وأعذ ب عذن توذدي ا للكهذود الذ  تبذخلا 
 ف   ا والنما الصفتهما البلدين املن وني املننيني التحوي  عامليتها.

اا عن قلوها النمي  ازا  احلوادث ال  وقنذا مذؤا اً واألدلذة علذن وأع الا الدول األاب   -2٩
استخدا  الخاار  الننوودية   الوااب خمتلفة من النامل وأدا ا أأ اسذتخدا  مذن أأ جهذة يا ذا، 

 . (5)21مبا يتواف  واملادة 

__________ 

م وابلبتذذا أجت يُذذخَي    اأضذذذ  أ مذذا تذذ ايجت أجت تذذذخا 21ومل تؤيًذذد يذذو  و يكذذا اغوا اد اج عبذذذا ة ممبذذا يتوافذذ  واملذذذادة  (5)
غامضة وتتنا   مد  و  وتدا اتفاقية الخاار  الننوودية، وأ ا غري مت وة مذد املوقذف  21إلشا ة اج املادة ا

  .املبدري املتف  عليه   اع جت دوال وفنيك الخأ يدين أأ استخدا  للخاار  الننوودية من أأ جهة يا ا
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 وأع ب اوجتمااب عن شك ا ألملا يا للكهود ال  الخلتها الصفتها  ري ة اوجتمااب ال االد -30
ال ذقجت اوتفاقيذة املننذوجت  72/54اج اعتمذاد الوذ ا   2017للدول األاب اا وال  أفضا   عا  

 متنفيخ اتفاقية الخاار  الننووديةم.
واستب   اوجتمااب ارياً من التود  الارل الخأ شهدته أليذد الذدول األابذ اا   تذدمري  -31

 آب/ 1د النهذذذاري لا ذذذاز اأذذذذدد   قبذذذل املوعذذذ 3املخذذذزو   لتمتنذذذل ولتزامابذذذا مبوجذذذب املذذذذادة 
. وتنق اوجتمااب أيضاً اسبا يا وي واتيا ويو  علن اال غها عن امتنالا ولتزامابا 2018 أغ فس

من اوتفاقية قبذل مواعيذدتا النهاريذة اأذددة مبوجذب اوتفاقيذة. وأعذ ب اوجتمذااب  3مبوجب املادة 
امبيذذذ  الصذذذفتهما البلذذذدين املن ذذذوني املننيذذذني التذذذدمري عذذذن توذذذدي ا للكهذذذود الذذذ  تبذذذخلا ي واتيذذذا وموز 

 املخزو   واوحتفاظ  ا   تنزيز تنفيخ تخا اولتزا  ال ري ي من التزاما  اوتفاقية.
(، الذخأ CCM/MSP/2018/WP.4) 3واعتمد اوجتمااب م  واب اع جت اومتنذال للمذادة  -32

 قدمته ي واتيا وموزامبي  )امل ف  األول(.
وجتمذذااب واعتمذذد اخلفذذوف التوجيهيذذة لفلبذذا  متديذذد املهلذذة املنصذذوص عليهذذا   ود م ا -33

(، الصذذذذي،تها املندلذذذذة CCM/MSP/2018/WP.1/Rev.1مذذذذن اتفاقيذذذذة الذذذذخاار  الننووديذذذذة ) 3املذذذذادة 
شفوايً، ال  قدمتها البوسنة وال سك الصفتها أحد البلداجت املن وة املننيذة  حلالذة النامذة ل تفاقيذة 

 امل ف  الناين(.وتنفيختا )
و ذذوا اوجتمذذااب مذذد التوذذدي   لنمذذل الذذخأ تضذذفلد الذذه تولنذذدا وألهو يذذة وو الدميو اابيذذة  -34

ال ذذذنبية، الصذذذفتهما البلذذذدين املن ذذذوني املننيذذذني  لتفهذذذري واحلذذذد مذذذن املخذذذااب ، وشذذذدد علذذذن أييذذذة 
نووديذذذذة مذذذذن اسذذذذتخدا  التكنولوجيذذذذا  املت ذذذذمة  لفناليذذذذة والكفذذذذا ة   م ذذذذا وازالذذذذة الذذذذخاار  الن
 خملفا  احل ب   املنااب  امللو ة ويخلك ض و ة وضد افط إل از عملية التفهري. 

ود م اوجتمذذااب واعتمذذد اخلفذذوف التوجيهيذذة لفلبذذا  متديذذد املهلذذة املنصذذوص عليهذذا    -35
(، الصذذذذي،تها املندلذذذذة CCM/MSP/2018/WP.2/Rev.1مذذذذن اتفاقيذذذذة الذذذذخاار  الننووديذذذذة ) 4املذذذذادة 

 قدمتها البوسنة وال سك الصفتها أحد البلداجت املن وة املننيذة  حلالذة النامذة ل تفاقيذة شفوايً، ال 
 وتنفيختا )امل ف  النالث(.

لنذذدا الصذذفتهما البلذدين املن ذذوني املننيذذني أي  وأعذ ب اوجتمذذااب أيضذاً عذذن شذذك ا إليفاليذا و  -36
نلومذذذذا  فيمذذذذا الذذذذني الذذذذدول مب ذذذاعدة الضذذذذحااي علذذذذن جهوديذذذذا املبخولذذذذة   تي ذذذذري زايدة تبذذذذادل امل

،  ذذذدا حتديذذذد املما سذذذا  اجليذذذدة 5األابذذذ اا ال ذذذقجت تنفيذذذخ اولتزامذذذا  الوارمذذذة مبوجذذذب املذذذادة 
 عتبا تا من املوا د املفيدة اأتملة للذدول األابذ اا األاذ  ، وعلذن تذوفري منذرب لتبذادل املنلومذا  

  ال قجت التحداي  املواجهة واإلع اب عن اوحتياجا  من امل اعدة.
وا  أيذذذد اوجتمذذذااب مذذذن جديذذذد أييذذذة توذذذدمي التوذذذا ي  الوابنيذذذة األوليذذذة وال ذذذنوية مبوجذذذب  -37
من اوتفاقية يذالتزا  تذنص عليذه اوتفاقيذة ويذقداة أساسذية لويذام تنفيذختا ولتنزيذز التنذاوجت  7 املادة

 ال ذفافية، وامل اعدة علن الصنيد الدويل، فود أع ب لزامبيا، الصذفتها البلذد املن ذ  املنذ  التذداالري
عذذن شذذذك ا علذذذن النمذذذل الذذذخأ اضذذذفلنا الذذه ابذذذوال ال ذذذنة، األمذذذ  الذذذخأ أد  اج زايدة يبذذذرية   

 تودمي توا ي  ال فافية األولية منخ اوجتمااب ال االد للدول األاب اا.
مذن اوتفاقيذة، فه ذه  ٩وا  أشا  اوجتمااب اج أيية امتنذال الذدول األابذ اا ألحكذا  املذادة  -38

 ا للنمذذذل املتواصذذذل الذذذخأ توذذذو  الذذذه  يوزيلنذذذدا، الصذذذفتها البلذذذد املن ذذذ  املنذذذ  التذذذداالري أعذذذ ب عذذذن توذذذدي
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التنفيخ الوابنيذة علذن مذد  عذدة سذنوا ، والذخأ يهذدا اج زايدة فهذد الذدول األابذ اا للمكموعذة 
 ا .الواسنة من اولتزاما  الوا دة   اوتفاقية وزايدة تودمي التوا ي  املتنلوة التنفيختا لخا اولتزام

وأعذذ ب اوجتمذذااب أيضذذاً عذذن شذذك ا ألسذذ اليا والذذريو، الصذذفتهما البلذذدين املن ذذوني املننيذذني  -3٩
 لتناوجت وامل اعدة، ملا تووماجت اله من عمل من أجل تنزيز ال ذ ايا  والتنذاوجت فيمذا الذني الذدول، 

اولتزاما  ال بل منها مواصلة تفوي  مباد ة اورت ا الوف أ، ال  بدا اج تنزيز فنالية تنفيخ 
 الوا دة   اوتفاقية.

وأقذذذذ  املذذذذؤمت  اوستن اضذذذذي األول ل تفاقيذذذذة ميزا يذذذذة وحذذذذدة دعذذذذد التنفيذذذذخ وافذذذذة عملهذذذذا  -40
. وقدما مدي ة وحدة دعذد التنفيذخ، ال ذيدة شذي  جت. موميبذا، ح ذب مذا 2020-2016 للف ة

، اللتذذذني 201٩عملهذذذا لنذذذا  قذذذ  ا املذذذؤمت  اوستن اضذذذي األول، ميزا يذذذة وحذذذدة دعذذذد التنفيذذذخ وافذذذة 
(. واتف  اوجتمااب أيضاً علذن CCM/MSP/2018/2) 2018أيلول/سبتمرب  4أق يا اوجتمااب   

سذتني يومذاً قبذل اوجتمذااب التاسذد  2020أجت تُودَّ  ميزا ية وحدة دعد التنفيذخ وافذة عملهذا لنذا  
وية عذذذن النمذذذل الذذذخأ للذذذدول األابذذذ اا وأجت تواصذذذل مذذذدي ة وحذذذدة دعذذذد التنفيذذذخ توذذذدمي توذذذا ي  سذذذن

 تضفلد اله الوحدة.
و حذذب اوجتمذذااب  لتو يذذ  امل حلذذي النذذامن وجتمذذااب الذذدول األابذذ اا   اتفاقيذذة الذذخاار   -41

 صد التود  اأذ ز   تنفيذخ افذة عمذل دوال وفنيذك، الذخأ قدمتذه  يكذا اغوا الصذفتها  -الننوودية 
وأع ب عن ا تياحذه للتوذد  اأذ ز  (CCM/MSP/2018/5 ري ة اوجتمااب النامن للدول األاب اا )

   تنفيخ افة عمل دوال وفنيك.
الذذذ  قذذذدمتها أملا يذذذا ال ذذذقجت ا  ذذذا   CCM/MSP/2018/WP.3و  ذذذ  اوجتمذذذااب   الو يوذذذة  -42

عمليذذة واتيذذا   ائسذذة اتفاقيذذة الذذخاار  الننووديذذة. والنذذد تبذذادل لوجهذذا  الن ذذ  ال ذذقجت املو حذذا  
أبجت تنا  حاجة اج مواصلة التفكري   تخا امل ذقلة الامذة واج  الوا دة   الو يوة، أق  اوجتمااب

استك ذذاا عمليذذة م ذذتدامة جلنذذل ا فذذة ال ائسذذا  أينذذ  قاالليذذة للتنبذذؤ. واتفذذ  اوجتمذذااب علذذن 
مواصلة الن     تخا امل قلة   اوجتمااب التاسذد للذدول األابذ اا  ذدا التوصذل اج اتفذا    

 ندما ُت تنَ   آلية اوتفاقية يكل.املؤمت  اوستن اضي الناين، ع
واستمد اوجتمذااب اج عذ   قدمتذه مذدي ة فذ اب أما ذة مذؤمت   ذزاب ال ذ   واذدما  دعذد  -43

اجتماعاته التاالد ملكتب األمد املتحدة ل ؤوجت  زاب ال   ، ال يدة أ يا ياسبريسن، ال ذقجت احلالذة 
ا  اج األموال سذينتج عنذه افذ  عذد  املالية ل تفاقية. وا  وح ا ال يدة ياس الريسن أجت اوفتو

ا نوذذاد اوجتماعذذا  وعذذد  توذذدمي اخلذذدما ، فه ذذا شذذدد  علذذن أييذذة تلوذذي أليذذد اوشذذ ايا  
وأ    ال يدة  ياس الريسن أيضذاً  م ذقلة املتذقا ا  املو  ة   الداية يل سنة من سنوا  امليزا ية. 

 صذو ة أجت اج أيضذاً  وأشذا   وشكنا الدول ال  أتا     الذدفد علذن ت ذديد مذا عليهذا فذو اً.
 للفذذواتري الك و يذذة و  ذ  املتكذذ  ة لملسذذئلة مفصَّذلة وصذذي،ة ل تفاقيذة املاليذذة احلالذذة عذن ياملذذة  عامذة

ذذ      األابذذ اا غذذري والذذدول األابذذ اا الذذدول جلميذذد متذذا  داولذذه مويذذد شذذبكي موقذذد علذذن ُ   
 عاته.اجتما   امل ا ية الننوودية الخاار  اتفاقية
و  سيا  الن     احلالة املالية ل تفاقية، أشا  اوجتمااب الول  اج احلالة املاليذة الناألذة  -44

عذذن التذذقا    دفذذد األ صذذبة املوذذ  ة وشذذدد علذذن أييذذة يفالذذة اومتنذذال التذذا  ل لتزامذذا  املنصذذوص 
 ية   . ودعذذذذذا اوجتمذذذذذااب الذذذذذدول األابذذذذذ اا والذذذذذدول غذذذذذري األابذذذذذ اا امل ذذذذذا14عليهذذذذذا   املذذذذذادة 
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اجتماعذذذا  الذذذدول األابذذذ اا اج مناجلذذذة امل ذذذارل الناشذذذئة عذذذن املبذذذال  امل ذذذتحوة. لذذذخلك ابلذذذذب 
أجت يت ذذاو  وينذذد و يوذذة  لت ذذاو  مذذد  201٩اوجتمذذااب اج  رذذيس اجتمذذااب الذذدول األابذذ اا لنذذا  

متها لين ذ  جلنة التن ي  ال قجت التداالري املمكن ا ا تا ملناجلذة امكا يذة التنبذؤ  حلالذة املاليذة واسذتدا
. ولد  اوضف اب  ذخا املهمذة، يُذدعن الذ ريس اج 201٩فيها اجتمااب الدول األاب اا   عا  

 أجت أياخ   اوعتبا  املناق ا  ال  ج     اتفاقيا   زاب ال    األا  .
، 2018أيلول/سذبتمرب  5و حب املذؤمت  النذامن،   جل ذته النامذة اخلام ذة املنوذودة    -45

 د لتوجيه ال  مج النمل الني الدو ا ، و لك علن النحو التايل:مبن وني جد
أملا يذذا )حذذي  ايذذة  الفريققا العامققع املعققة الالققة العامققة لالتفاقيققة وتنفيققذها  )أ( 

 اوجتمااب التاسد للدول األاب اا(  لنمل مد زامبيا )حي  اية املؤمت  اوستن اضي الناين(؛
النمذذذا )حذذذي  ايذذذة اوجتمذذذااب التاسذذذد  يقققة االتفاقيقققة الفريقققا العامقققع املعقققة بعامل )ب( 

 للدول األاب اا(  لنمل مد شيلي )حي  اية املؤمت  اوستن اضي الناين(؛
لندا )حذي  ايذة اوجتمذااب التاسذد أي    ساعدة الضحاايالفريا العامع املعة مب )ج( 

 لناين(؛)حي  اية املؤمت  اوستن اضي ا سبا يااللدول األاب اا(  لنمل مد 
ألهو يذذة وو الدميو اابيذذة  الفريققا العامققع املعققة التحلدققن والققد مققن امل ققاطر  )د( 

ال ذذنبية )حذذي  ايذذة اوجتمذذااب التاسذذد للذذدول األابذذ اا(  لنمذذل مذذد ال ذذويد )حذذي  ايذذة املذذؤمت  
 اوستن اضي الناين(؛

موزامبي  )حذي  ايذة  الفريا العامع املعة بتدمن امل زوانت واالحتفاظ هبا  ()ه 
 اوجتمااب التاسد للدول األاب اا(  لنمل مد النم ا )حي  اية املؤمت  اوستن اضي الناين(؛

الذريو )حذي  ايذة اوجتمذااب التاسذد  الفريا العامع املعة التعاون واملسقاعدة  )و( 
 للدول األاب اا(  لنمل مد تولندا )حي  اية املؤمت  اوستن اضي الناين(.

و  اجلل ذذذذذذذة  ف ذذذذذذذها،  حذذذذذذذب اوجتمذذذذذذذااب  ملن ذذذذذذذَوني اللذذذذذذذَخين سذذذذذذذيتولياجت ادا ة ا ذذذذذذذالني  -46
 املواضينيني التاليني:

 اإلال غ: الن ا ؛ )أ( 
 تداالري التنفيخ الوابنية:  يوزيلندا. )ب( 

وميكذذذذن للمن ذذذذوني،   منذذذذ   أدا  مهذذذذامهد، أجت يوذذذذدموا و رذذذذ  موجهذذذذة اج اوجتمذذذذااب  -47
 اا.التاسد للدول األاب  

وقذذ   اوجتمذذااب النذذامن للذذدول األابذذ اا أيضذذاً تنيذذني ال ذذفري املمنذذل الذذدارد ل ذذ أ و كذذا  -48
لد  األمد املتحدة واملن ما  الدولية األا     جنيذف، سذنادة ال ذيد عليذا  ليذيب عبذد النزيذز، 

ألول،  ري ذذذاً ل جتمذذذااب التاسذذذد للذذذدول األابذذذ اا. ووفوذذذاً للوذذذ ا  املتخذذذخ   املذذذؤمت  اوستن اضذذذي ا
الدأ  وويته   اليو  التايل واتتذا  اوجتمذااب النذامن للذدول األابذ اا وت ذتم  اج آاذ  يذو  مذن 

 اوجتمااب التاسد للدول األاب اا.
عوذذد اوجتمذذااب التاسذذد للذذدول األابذذ اا      الذذدول األابذذ اا   اجلل ذذة  ف ذذهاوقذذ    -4٩

  جنيذذذذف، مذذذذذا مل يوذذذذ   الذذذذ ريس   م حلذذذذة وحوذذذذذة  201٩أيلول/سذذذذبتمرب  4اج  2الفذذذذ ة مذذذذن 
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د( مذن التو يذ  اخلتذامي للمذؤمت  اوستن اضذي )30استضافة اوجتمااب   مكاجت آا ، وفواً للفوذ ة 
(CCM/CONF/2015/7.) 

(، CCM/CONF/2015/7)د( مذذن التو يذذ  اخلتذذامي للمذذؤمت  اوستن اضذذي )30ووفوذذاً للفوذذ ة  -50
 جتمذذااب التاسذذد للذذدول األابذذ اا اسذذتناداً اج جنيذذف  عتبا تذذا املكذذاجت ُح ذذبا ال تيبذذا  املاليذذة ل

الذذذخأ يُفذذذ   أجت تُنوذذذد فيذذذه اوجتماعذذذا . و  ذذذ  اوجتمذذذااب   تذذذخا ال تيبذذذا  املاليذذذة ل جتمذذذااب 
 . CCM/MSP/2018/7التاسد للدول األاب اا وأقً تا الصي،تها الوا دة   الو يوة 

وق   اوجتمااب النامن للدول األاب اا أيضاً تنيني ال فرية املمنلة الدارمة ل وي  ا لذد   -51
مذذؤمت   ذذزاب ال ذذ  ، سذذنادة ال ذذيدة صذذذاال ينا داوفيذذو ،  ري ذذة للمذذؤمت  اوستن اضذذي النذذاين املوذذذ   

 .2020عودا   عا  
 5ملنوذذذودة   واعتمذذذد اوجتمذذذااب النذذذامن للذذذدول األابذذذ اا،   جل ذذذته النامذذذة اخلام ذذذة ا -52

، CCM/MSP/2018/CRP.1/Rev.1، تو يذذذذذذذ ا اخلتذذذذذذذامي الذذذذذذذوا د   الو يوذذذذذذذة 2018أيلول/سذذذذذذذبتمرب 
 .CCM/MSP/2018/9الصي،ته املندلة شفوايً ال  ستصد  الوصفها الو يوة 
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 األول املرفا

 االمتثال إعالن - ٣ املادة  
 ____________________________  الحلرف[ ]الدولة من املقدم  

 [اليوم/الشدر/السنة]_ ____________  ٣ املادة مبوجب للتدمن الندائي املوعد  

 ]اليوم/الشدر/السنة[ _____________ اإلجناز  اتريخ  

 وأصققتحا .]اليوم/الشدر/السققنة[]الدولققة الحلققرف[ صققدقا علت/انضققما إي االتفاقيققة يف   
 .]اليوم/الشدر/السنة[]الدولة الحلرف[ يف  إي النستة املفعول سارية االتفاقية

 امل زوانت وتدمن الت زين - ٣ املادة  
 امل ذذمولة الننووديذذة الذذخاار  يذذل  الفصذذل الوابنيذذة، أل  متهذذا وفًوذذا ابذذ ا، دولذذة يذذل  توذذو  -1

 وتضذذد النمليذذا    اوسذذتنمال غذذ ا أل  ذذا اأذذتف  الذذخاار  عذذن ل ذذيف با واخلاضذذنة الوويتهذذا
 تدمريتا. ألغ ا  ع مة عليها

   اليهذا امل ذا  الننووديذة الذخاار  يذل  تذدمري ضذماجت أو التذدمري ابذ ا دولذة يذل  تتنهذدو  -2
 تذخا داول من سنوا  مثاين  لك يتند  أو علن  كن وقا أق ب   املادة تخا من 1 الفو ة

 أساليب امتنال الضماجت اب ا دولة يل  وتتنهد الف ا. الدولة لتلك  لن بة النفا  حيز اوتفاقية
 والبيئة. النامة الصحة حلماية التفبي  الواجبة الدولية للمنايري التدمري

 4-2 اإلجراء - دوبروفنيك عمع خحلة  
  مسذي إبعذ جت اإلدو علن  3 املادة مبوجب  لتزامابا وفا ال  األاب اا الدولُت كَّد  -3

 املذذذؤمت ا  أو األابذذذ اا الذذذدول وجتماعذذذا  3 املذذذادة عليهذذذا تذذذنص الذذذ  ل لتزامذذذا  اومتنذذذال عذذذن
  .7 املادة مبوتضن سنوايً  تُودَّ  ال  ال نويةال فافية  توا ي  و  ل تفاقية اوستن اضية

 اإلعالن  
 عذذذن األويل تو ي تذذذا منذذذخ  ذذذا اضذذذفلنا الذذذ  للكهذذذود ينتيكذذذة  الفذذذ ا ، ]الدولذذذة تنلذذذن -4

 يذل  تذدمري ضمنا أو دًم   أجت الند اوتفاقية من 3 املادة مبوجب  لتزامابا وفا أ ا ال فافية،
ااضذذذذنة  أو وويتهذذذذام ذذذذمولة ال تنذذذذد مل املخذذذذزو   تذذذذخا أجت وقذذذذ    الننووديذذذذة الذذذذخاار  خمذذذذزو  

فا، وا ا  يف با.ل  قبذل، مذن من وفذة تكذن مل عنووديذة  اذار  خمزو   اإل از، ات ي  الند ايُت  
 إبالذذ غ ،7 املذذادة مذذن ز()1 الفوذذ ة مذذد مت ذذياً  الفذذ ا ، ]الدولذذة توذذو  الصذذ،رية، الذذخاار  فيهذذا مبذذا

 املتنلوذة ال ذنوية التوذا ي  اب يذ  عذن املنلومذا  تخا وتتواسد اويت اا  خا فو اً  األاب اا الدول
 اوستن اضذذذية واملذذذؤمت ا  األابذذذ اا الذذذدول اجتماعذذذا   لذذذك   مبذذذا أاذذذ  ، حمافذذذل وأأ  ل ذذذفافية

 علذذن قذذاد ة تكذذوجت لذذن أ ذذا الفذذ ا  ]الدولذذة اعتوذذد  وا ا ل تفاقيذذة. ال مسيذذة غذذري واوجتماعذذا 
 املنصذذذوص املهلذذذة غضذذذوجت   تذذذدمريتا ضذذذماجت أو حذذذديناً  املكت ذذذفة الننووديذذذة الذذذخاار  يذذذل  تذذذدمري
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 ابلبذذاً  استن اضذذي مذذؤمت  اج أو األابذذ اا للذذدول اجتمذذااب اج توذذد  أجت لذذا جذذاز ،3 املذذادة   عليهذذا
 تذذخا يذذاجت  وا ا .3 املذذادة عليذذه تذذنص ح ذذبما سذذنوا  أ الذذد أقصذذاتا الفذذ ة النهذذاري املوعذذد لتمديذذد

 غذري الفذ ا  ]الدولذة ويا ذا 3 املذادة عليذه تذنص الذخأ األصذلي النهذاري املوعذد النذد اويت ذاا
 املوبذل، اوستن اضذي األاب اا/املذؤمت  الدول اجتمااب قبل الننوودية الخاار  تخا تدمري علن قاد ة
 التدمري. تخا إل از سنوا  أ الد أقصاا متديداً  تفلب أجت لا جاز

   
 واملكان التاريخ  الرمسي واخلتم التوقيع
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 الثاين املرفا  

 ٣ املقادة يف عليدقا املنصقو  التمديقد بحللتقات اخلاصة التوجيدية املتادئ  
 العنقودية الذخائر اتفاقية من

 ٣ املادة يف عليدا املنصو  التمديد بحللتات اخلاصة التوجيدية املتادئ -أوالا  
 يذل  مالفصذل ابذ ا دولذة يذل  توذو  أجت علذن الننووديذة الذخاار  اتفاقية من 3 املادة تنص -1

 ألغذذذذ ا   ذذذذا اأذذذذتف  الذذذذخاار  عذذذذن ل ذذذذيف با واخلاضذذذذنة الوويتهذذذذا امل ذذذذمولة الننووديذذذذة الذذذذخاار 
 أو التذذذدمري ]...  متتنهذذذد يمذذذا  التذذذدمريم ألغذذذ ا  ع مذذذة عليهذذذا وتضذذذد النمليذذذا    اوسذذذتنمال

 حيذذز اوتفاقيذذة داذذول مذذن سذذنوا  مثذذاين أقصذذاا موعذذد   الننووديذذةم الذذخاار  يذذل  تذذدمري ضذذماجت
 الف ا. الدولة لتلك  لن بة النفا 

 أو الننووديذة الذخاار  يذل  تذدمري علذن قذاد ة تكذوجت لذن أ ذا الفذ ا الدولة اعتود  وا ا -2
 للذذدول اجتمذذااب اج توذذد  أجت لذذا جذذاز الذذخي ، ال ذذالفة سذذنوا  النمذذاين حذذدود   تذذدمريتا ضذذماجت

 سذنوا . أ الذد أقصذاتا الفذ ة اأذدد النهذاري املوعذد لتمديذد ابلبذاً  استن اضذي مؤمت  اج أو األاب اا
 سنوا . أ الد أقصاتا اضافية متديد ف ة تفلب أجت استننارية، ة وا   الف ا، للدولة وجيوز

 من واملدا   امل اعدة التمام علن ابلبا  تودمي تنتز  ال  األاب اا الدول وُت كَّد -3
 ابلبابا. إبعداد يتنل  فيما اوتفاقية تنفيخ دعد وحدة

 املذذذذؤمت  أو األابذذذ اا الذذذدول اجتمذذذااب ا نوذذذاد موعذذذد قبذذذل التمديذذذد ابلبذذذا  توذذذدمي وجيذذذب -4
 احلذايل ال ريس اج الفلب توجيه وينب،ي األقل. علن أشه  الت نة فيها سين   الخأ اوستن اضي

  استن اضذها، مذؤمت  أو الننووديذة الذخاار  اتفاقيذة   األاب اا للدول املوبل اوجتمااب عن امل ؤول
 اوتفاقية. تنفيخ دعد وحدة اج منه   خة توجيه ينب،ي يما
 عليذه نهذال  ف  وتُ  التمديذد ابلذب التلوذي األابذ اا الذدول اوتفاقيذة تنفيذخ دعد وحدة وستبل  -5

 ل تفاقية. ال بكي املوقد علن إباتحته
 جلنذة وستن ذ  الفلذب. اج اوتفاقية تن ي  جلنة ا تباا اوتفاقية تنفيخ دعد وحدة وتوجه -6

 ف يذذ  ا  ذذا  أيضذذاً  وميكذذن املودمذذة. الفلبذذا  أليذذد   الن ذذ  مهمتذذه خمًصذذص حتليذذل ف يذذ  التن ذذي 
 اعذذداد   امل ذذاعدة أجذذل مذذن التن ذذي ، للكنذذة التودي يذذة لل ذذلفة وفوذذاً  مبكذذ ة، م حلذذة   التحليذذل
 للفلبا . املودً مة األاب اا الدول مد امل او ا    أو الفلبا 

 اج توصذذذيا ، األمذذذ  لذذذز  وا ا قذذذ ا ، م ذذذ وابيتضذذذمن  تو يذذذ اً  ويوذذذًد  التحليذذذل ف يذذذ  ويُن ذذذدً  -7
 املذذذذؤمت  أو األابذذذذ اا الذذذذدول اجتمذذذذااب أ نذذذذا  فيذذذذه لتن ذذذذ  األابذذذذ اا للذذذذدول سذذذذيتيحه الذذذذخأ الذذذذ ريس

 املوبل. اوستن اضي
 من: التحليل ف ي  ويتقلف -8

 ا؛ واوحتفاظ املخزو   التدمري مننيني من وني  
 الدويل. الصنيد علن وامل اعدة  لتناوجت مننيني من وني 
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 وميكن ملمنلي وحدة دعد تنفيخ اوتفاقية ويخلك الدول األاب اا األا   أجت يووموا الدو  الدعد.
 سذذبيل علذذن ومنهذذا، الصذذلة،  ا  اخلذذربة توذذد  الذذ  واليئذذا  املن مذذا  مذذن عذذدد وتنذذا  -٩

 املنذذاتض واورذذت ا األمحذذ  للصذذليب الدوليذذة واللكنذذة ووياوبذذا املتحذذدة األمذذد احلصذذ ، و املنذذال
 من مذذا  عذن فضذذ ً  اإل  ذا ية، لملغذذ ا  األل،ذا  إلزالذذة الذدويل جنيذذف وم يذز الننووديذذة للذخاار 
 حتليذذل أ نذذا  اخلذذربة توذذدمي الذذيهد ويُفلذذب منهذذد الت ذذاو  سذذيتد األل،ذذا  ازالذذة جمذذال   واذذربا  أاذذ  
 مناسباً. التحليل ف ي  ي اا ما ح ب التمديد، ابلب
 ابلبذذا  حتليذذل عذذن التحليذذل ف يذذ  أعضذذا  سذذيمتند املصذذا ، تضذذا ب تفذذادأ أجذذل ومذذن -10

  املصا .   واضا تضا ب فيها يكوجت ال  احلاو    ويخلك حكومابد، تودمها ال  التمديد
 ويتنذني لتنتمذدتا التن ذي  جلنذة علذن تُنذَ   منهكيذة وضذد األول التحليذل ف ي  وسيتوج -11

 وسُتد ج الفلبا . أليد حيال موحد  ج وتبااب ضما ً  املوبلة الفلبا  أليد ملناجلة استخدامها
 األابذذذذ اا الذذذذدول علذذذذن سذذذذتُذَن   الذذذذ  التوجيهيذذذذة، املبذذذذاد  تذذذذخا   وضذذذذنها يذذذذتد الذذذذ  املنهكيذذذذة
 املوبل. اوستن اضي ؤمت امل أو األاب اا الدول اجتمااب   وعتمادتا

 تو يذ  إبعذداد التمديذد، ابلذب تلوذي مذن أسذااليد مثا يذة غضوجت   التحليل، ف ي  وسيوو  -12
 وحيلل الفلب. صاحبة الف ا الدولة من اوقتضا ، ح ب التوضيحا ، من ملزيد يقسام  أويل
 أليذد حت ذني علذن ح صذاً  فيذه، الذوا دة التفاصذيل وم ذتو  الفلذب مشذول مذد  األويل التو ي  تخا

 يفلذب، أجت التحليذل لف ي  وجيوز فيها. حمتملة قصو  أوجه أأ مناجلة اج وسنياً  التمديد ابلبا 
 للدولذة وجيذوز الفلذب. صذاحبة الفذ ا الدولذة مذن اضافية منلوما  أو توضيحا  وقا، أأ  

  ا. اخلاص التمديد ابلب علن تندي   تودمي وقا، أأ   الفلب، صاحبة الف ا
 الفلذذذب صذذذاحبة الفذذذ ا الدولذذذة علذذذن يُنذذذَ   النهاريذذذة، صذذذي،ته   التو يذذذ  وضذذذد ومبكذذذ د -13

 علذذن الذذ ريس اج التو يذذ  سذذيود   لذذك، والنذذد الوقارنيذذة. النوذذاف لتصذذحيا و/أو تنليوابذذا إلالذذدا 
 أع ا. 7 الفو ة   املبني النحو
 وفوذذذاً  والبذذا، الفلبذذا  تويذذيد اوستن اضذذي املذذؤمت  أو األابذذ اا الذذدول اجتمذذااب وسذذيتوج -14

 الذذذذدول وجتمذذذذااب وجيذذذذوز التمديذذذذد. ابلذذذذب علذذذذن املوافوذذذذة ينب،ذذذذي يذذذذاجت  ا ا فيمذذذذا الذذذذداالي، لن امذذذذه
 أو التحليذذل ف يذ  لتوصذيا  وفوذاً  أو الفذ ا، الدولذة لفلذذب وفوذاً  التمديذد مذنا يوذ   أجت األابذ اا

 ل تفاقية. وفواً  خمتلفة، مبدة متديداً  مينا أجت
 ضذ و أ أمذ   لذك أجت  أ  مذا ا ا للتمديد منايري تو   أجت أيضاً  األاب اا للدول وجيوز -15
 منحذا الذ  الفذ ا الدولذة توذد  األابذ اا، الذدول مذن املو حة املنايري عن الن   والص ا جداً.
 أو البيذذذا  ، اذذذ ل مذذذن أو الوارمذذذة، ال ذذذفافية توذذذا ي  اذذذ ل مذذذن سذذذنوية، م حليذذذة توذذذا ي  متديذذذداً 
 اوستن اضية. واملؤمت ا  األاب اا الدول اجتمااب اج توا ي  التودمي
 الت،يذذريا ، أمذذا التوجيهيذة. املبذذاد  تذذخا  سذتن ا  سذذنوايً  اوتفاقيذذة تن ذي  جلنذذة وسذتوو  -16
  اوتفاقية.   األاب اا للدول التايل اوجتمااب   اعتمادتا ليتد فُتو َ  الض و ة، توتضيها قد ال 

 اوستن اضذذذي املذذذؤمت  أ نذذذا  واملنهكيذذذا  التوجيهيذذذة للمبذذذاد  ومناق ذذذة شذذذامل اسذذذتن ا  وسذذذُيك  
 واملؤس ذذذية الدارمذذذة امل ذذذارل مذذذن مزيذذذد   سذذذُيباً  حيذذذث ،2020 عذذذا    عوذذذدا املوذذذ   ل تفاقيذذذة
 املنهكية.   ويخلك
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 ٣ املادة مبوجب التمديد لحللتات الزمة اجلدول -اثنياا  
 أيلول/سذبتمرب شه  ا ل عادة تُنود اوتفاقية   األاب اا الدول اجتماعا  يا ا  ملا -17
 وفوذاً  فيهذا والن ذ  وحتليلهذا وتوذدميها 3 املذادة مبوجذب التمديذد ابلبذا  اعذداد ينب،ذي عذا ، يل  من

   األابذذ اا للذذدول املوبذذل  وجتمذذااب دارمذذاً  الذذزم  اجلذذدول ويتنلذذ  أد ا. املوذذ   الذذزم  للكذذدول
 اوتفاقية. وستن ا  املوبل  ملؤمت  أو اوتفاقية

ال ذه  )سذنة اجتمذااب الذدول األابذذ اا 
   اوتفاقية/املؤمت  اوستن اضي(

 اإلج ا  الخأ ا خته الدولة الف ا
 أو وحدة دعد تنفيخ اوتفاقية/جلنة تن ي  اوتفاقية

أاي /مذذذذذذايو )قبذذذذذذل سذذذذذذنة مذذذذذذن اجتمذذذذذذااب   
 املؤمت  اوستن اضي(الدول األاب اا/

 اجت وتُبلذذ ، ،3 املذذادة مبوجذذب التمديذذد ابلذذب إبعذذداد الفذذ ا الدولذذة تبذذدأ
 ابلب تودمي  عتزامها اوتفاقية تنفيخ دعد وحدة أمكن،

 ت ذذذذذذذذذ ين النذذذذذذذذذاين/ وفمرب -أاي /مذذذذذذذذذايو 
)قبذذذذذذذذذل سذذذذذذذذذذنة مذذذذذذذذذن اجتمذذذذذذذذذذااب الذذذذذذذذذذدول 

 األاب اا/املؤمت  اوستن اضي(

 وحذذدة مذذد وتت ذذاو  3 املذذادة مبوجذذب التمديذذد ابلذذب الفذذ ا الدولذذة تنذذد
 اوقتضا  ح ب التحليل ف ي  ومد التنفيخ دعد

يذذذذذا وجت األول/دي ذذذذذمرب )قبذذذذذل سذذذذذنة   1
 املذذذذذذذذؤمت اجتمذذذذذذذذااب الذذذذذذذدول األاب اا/مذذذذذذذن 

 اوستن اضي(

 اج منذذذه   ذذذخة يذذخلك  وتوجذذذه الذذ ريس، اج ابلبهذذذا الفذذ ا الدولذذذة توذذد 
 اوتفاقية. تنفيخ دعد وحدة

أسذذذذااليد  8يذذذذا وجت الناين/ينذذذذاي  أو   31
)سذذذذذذذذنة النذذذذذذذذد تلوذذذذذذذذي ابلذذذذذذذذب التمديذذذذذذذذد 
 املذذذذذذذذذذذذذؤمت /اجتمذذذذذذذذذذذذذااب الذذذذذذذذذذذذذدول األاب اا

 اوستن اضي(

 األويل التحليل اعداد التحليل   ف ي ُ  يتوج

)سذذذذذذنة  حزي اجت/يو يذذذذذذه - شذذذذذذباف/فرباي 
 املذذذذذذذذذذذذذؤمت اجتمذذذذذذذذذذذذذااب الذذذذذذذذذذذذذدول األاب اا/

 اوستن اضي(

 ل ذذد الفذذ ا الدولذذة مذذد و يذذ  التنذاوجت الفلذذب حتليذذل التحليذذل ف يذذ  تذوجي
 لفذذذذ اا الدولذذذذة علذذذذن اخلتذذذذامي التو يذذذذ  ويُنذذذذ   الفلذذذذب؛    ،ذذذذ ا  أأ

   مبذذذا الذذ ريس، اج التو يذذ  التحليذذل ف يذذذ  ويوذذد  عليذذه؛ تنليوابذذا إلالذذدا 
 اأتملة والتوصيا  مو   م  واب  لك

 الذذذذذذذذذذدول اجتمذذذذذذذذذااب )سذذذذذذذذذذنة متوز/يوليذذذذذذذذذه
 اوستن اضي( األاب اا/املؤمت 

 فيه لتن   األاب اا الدول جلميد اخلتامي التو ي  ال ريس يتيا

أيلول/سذذذذذبتمرب )سذذذذذنة اجتمذذذذذااب الذذذذذدول 
 األاب اا/املؤمت  اوستن اضي(

 التمديذذد مذذنا م ذذقلة   وتبذذا املوذذد  الفلذذب   األابذذ اا الذذدول تن ذذ 
 الفلب صاحبة الف ا للدولة

 ٣ املادة مبوجب التمديد لحللتات الزمة اجلدول -اثلثاا  
علذن أمشذل وجذه  كذن  لن ذ   3تتوج الدولة الف ا اعداد ابلبا  التمديد مبوجب املذادة  -18

وفيمذذا يتنلذذ   ألسذذاليب والفذذ ة  3اج التحذداي  املوذذدَّ ة للوفذذا   ولتزامذذا  الذذ  تذذنص عليهذذا املذذادة 
 الزمنية ال زمة ملواجهة لتلك التحداي . وينب،ي أجت تتضمن الو يوة ال  سُتودَّ  النناص  التالية:

 تنفيذي موجز -ألف 
مذذذذن  4ويبذذذذني إبجيذذذذاز التفاصذذذذيل األساسذذذذية، وفوذذذذاً للفوذذذذ ة صذذذذفحا   8اج  4يتضذذذذمن  

 من اوتفاقية: 3 املادة
 املو  ؛ التمديد مدة 
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 لذذذذك   مبذذذذا املوذذذذ  ، للتمديذذذذد مذذذذوجز اليذذذذاجت املذذذذوا د: وح ذذذذد املنفوذذذذي األسذذذذام  
 واليذذذذاجت تفلبهذذذذا، الذذذذ  تلذذذذك أو الفذذذذ ا للدولذذذذة املتاحذذذذة والتونيذذذذة املاليذذذذة الوسذذذذارل
 اوقتضا ؛ عند  لك، ترب  ال  اوستننارية ال  وا

  افة عمل موجزة لف ة التمديد؛ -اخلفوف النامة لف يوة تدمري املخزوجت وات ي  ا ازا 
 الذد  وقذا  ذا اأذتف  املتفكذ ة الصذ،رية والذخاار  الننووديذة الخاار  و واب يمية 

 صذذذ،رية  اذذذار  أو اضذذذافية عنووديذذذة  اذذذار  وأأ الفذذذ ا للدولذذذة اوتفاقيذذذة  فذذذا 
 يتد ايت افها الند الد  تخا النفا ؛ متفك ة

 النمذاين اذ ل املذدمَّ ة املتفكذ ة الصذ،رية والذخاار  الننووديذة الذخاار  و واب يمية 
 الف ا؛ الدولة لتلك  لن بة اوتفاقية  فا  لبد  التالية سنوا 

 يتنذذذني الذذذ  املتبويذذذة املتفكذذذ ة الصذذذ،رية والذذذخاار  الننووديذذذة الذذذخاار  و ذذذواب يميذذذة 
 ؛حتويوه املتوقد ال نوأ التدمري ومندل املو حة التمديد ف ة لا  تدمريتا

 الننووديذة الذخاار  يذل  تذدمري علذن الفذ ا الدولذة قد ة من حًد  ال  ال  وا 
 األوج، سذذذذنوا  النمذذذذاين فذذذذ ة اذذذذ ل ل ذذذذيف با اخلاضذذذذنة أو الوويتهذذذذا امل ذذذذمولة
 ؛املو حة التمديد ف ة ا ل الود ة تخا من حتدً  قد ال  وال  وا

   املو  ؛ للتمديد والبيئية واوقتصادية واوجتماعية اإل  ا ية اآل 
 املتاالنة. ألغ ا  الواب  املن ً   مد للتواصل الكاملة التفاصيل تودمي 

 املفصع السرد -اء 
 يلي: مبا األاب اا الدول إبال غ أمو ، أللة   والويا ، أع ا، املوجزة التفاصيل توضيا 

 ؛3 املادة اابا    النهارية  ملواعيد الوفا  دوجت حتول ال  التحداي  من ق 
  املخزو  ؛ ولتدمري للتخزين املتاحة الوابنية الود ا 
 اآلجت؛ حي اأ ز التود  ومد  اببينة 
 اآلجت؛ حي اأ ز التود  لدعد املتاحة املوا د 
 امل تخدمة؛ واملنايري األساليب 
 املتبوية؛ التحداي  و فا  اببينة 
   والبيئية؛ واوجتماعية واوقتصادية اإل  ا ية اآل 
 ملواجهذذة ال زمذذة و/أو املتاحذة والب ذذ ية والتونيذة واملاليذذة املؤس ذية واملذذوا د الوسذارل 

 املتبوية؛ التحداي 
 املفلوالة؛ الزمنية الف ة و ا  املنفوي واألسام املفلوالة الزمنية الف ة 
 للويذام، قااللذة منذايري مذد املفلوالذة، الزمنية الف ة ت،في ال  املفصلة النمل افة 

 احلص : و املنال سبيل علن  لك،   مبا
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   مذذا تذذي قذذد ا  التخذذزين وتذذدمري املخذذزو   املوذذ  ة لكذذل سذذنة مذذن سذذنوا
 التمديد؟ ف ة

 التكاليف؟ توزيد  لك   مبا املتوقنة، ال نوية التكاليف تي ما 
 اخلفة؟ لتنفيخ املتوقنة ال ز  التمويل مصاد  تي ما 
  مذذذا تذذذي التحذذذداي  و/أو عوامذذذل اخلفذذذ  اأتملذذذة الذذذ  قذذذد تذذذؤ   سذذذلباً علذذذن تنفيذذذخ

 اخلفة؟
 اذ ل املخذزو   أليذد تذدمري علذن الفذ ا الدولذة قذد ة تنذو  قد ال  ال  وا 

 املو حة؛ التمديد ف ة
 املو   التمديد الفلب صلة  ا  أا   منلوما  أأ. 



CCM/MSP/2018/9 

GE.18-15504 16 

 الثالث املرفا  

 4 املقادة يف عليدقا املنصقو  التمديقد بحللتقات اخلاصة التوجيدية املتادئ  
 العنقودية الذخائر اتفاقية من

 4 املادة يف عليدا املنصو  التمديد بحللتات اخلاصة التوجيدية املتادئ -أوالا  
 إبزالذذذة ابذذذ ا دولذذذة يذذذل  متتنهذذذد أجت علذذذن الننووديذذذة الذذذخاار  اتفاقيذذذة مذذذن 4 املذذذادة تذذذنص -1

  لذذذخاار  امللو ذذذة املنذذذااب    الواقنذذذة الننووديذذذة الذذذخاار  خملفذذذا  وتذذذدمري ازالذذذة ضذذذماجت أو وتذذذدمري
  فذذا  الذذد  مذذن سذذنوا  10 أقصذذاا موعذذد   ل ذذيف بام اخلاضذذنة أو الوويتهذذا وامل ذذمولة الننووديذذة
 10 أقصذاا موعذد   فنليذة، قتذال أعمذال   ذوب حذال   )أو، الدولة تلك اج  لن بة اوتفاقية
 خملفذذذا  مذذن ا لذذذا الننووديذذة الذذذخاار  أصذذبحا الذذذ  الفنليذذة الوتذذذال أعمذذال  ايذذذة مذذن سذذنوا 
 الننوودية(. الخاار 

 أليد وتدمري ازالة ضماجت أو وتدمري ازالة علن قاد ة تكوجت لن أ ا اب ا دولة  أ  وا ا -2
 اج ابلبذاً  توذد  أجت لذا جيوز أع ا، املخيو ة الن   ال نوا  غضوجت   الننوودية الخاار  خملفا 
 اج تصذل لفذ ة اأذدد النهذاري املوعذد متديذد ال،يذة اسذتن ا    مذؤمت  اج أو األابذ اا للذدول اجتمااب  
 قفنذاً  الضذ و ية ال ذنوا  عذدد تتنذد  أجت ميكذن و املفلوالذة التمديذد فذ ة أجت علماً  سنوا ،  س

 فذذذ ة تفلذذب أجت الفذذ ا للدولذذة أيضذذاً  وجيذذوز  لتزامابذذذا. الوفذذا  أجذذل مذذن الفذذ ا للدولذذة  لن ذذبة
 .4 املادة مبوجب  لتزامابا للوفا  سنوا   س عن تولً  متديد

 من واملدا   امل اعدة التمام علن ابلبا  تودمي تنتز  ال  األاب اا الدول وُت كَّد -3
 ابلبابا. إبعداد يتنل  فيما اوتفاقية تنفيخ دعد وحدة

 املذذذذؤمت  أو األابذذذ اا الذذذدول اجتمذذذااب ا نوذذذاد موعذذذد قبذذذل التمديذذذد ابلبذذذا  توذذذدمي وجيذذذب -4
 احلذايل ال ريس اج الفلب توجيه وينب،ي األقل. علن أشه  الت نة فيها سين   الخأ اوستن اضي

 توجيه ينب،ي يما  استن اضها، مؤمت  أو اوتفاقية   األاب اا للدول املوبل اوجتمااب عن امل ؤول
 اوتفاقية. تنفيخ دعد وحدة اج منه   خة

 عليذه نهذال  ف  وتُ  التمديذد ابلذب التلوذي األابذ اا الذدول اوتفاقيذة تنفيذخ دعد وحدة وستبل  -5
 ل تفاقية. ال بكي املوقد علن إباتحته

 جلنذة وستن ذ  الفلذب. اج اوتفاقية تن ي  جلنة ا تباا اوتفاقية تنفيخ دعد وحدة وتوجه -6
 ف يذذ  ا  ذذا  أيضذذاً  وميكذذن املودمذذة. الفلبذذا  أليذذد   الن ذذ  مهمتذذه خمًصذذص حتليذذل ف يذذ  التن ذذي 
 اعذذداد   امل ذذاعدة أجذذل مذذن التن ذذي ، للكنذذة التودي يذذة لل ذذلفة وفوذذاً  مبكذذ ة، م حلذذة   التحليذذل
 للفلبا . املودً مة األاب اا الدول مد امل او ا    أو الفلبا 

 اج توصذذذيا ، األمذذذ  لذذذز  وا ا قذذذ ا ، م ذذذ وابيتضذذذمن  تو يذذذ اً  ويوذذذًد  التحليذذذل ف يذذذ  ويُن ذذذدً  -7
 املذذذذؤمت  أو األابذذذذ اا الذذذذدول اجتمذذذذااب أ نذذذذا  فيذذذذه لتن ذذذذ  األابذذذذ اا للذذذذدول سذذذذيتيحه الذذذذخأ الذذذذ ريس

 املوبل. اوستن اضي
 من: التحليل ف ي  ويتقلف -8
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 املخااب ؛ من احلد جمال   والتنويف  إلزالة مننيني من وني 
 الدويل. الصنيد علن وامل اعدة  لتناوجت مننيني من وني 

 الدعد. الدو  يووموا أجت األا   األاب اا الدول ويخلك اوتفاقية تنفيخ دعد وحدة ملمنلي وميكن

 سذذبيل علذذن ومنهذذا، الصذذلة،  ا  اخلذذربة توذذد  الذذ  واليئذذا  املن مذذا  مذذن عذذدد وتنذذا  -٩
 املنذذاتض واورذذت ا األمحذذ  للصذذليب الدوليذذة واللكنذذة ووياوبذذا املتحذذدة األمذذد احلصذذ ، و املنذذال

 من مذذا  عذن فضذذ ً  اإل  ذا ية، لملغذذ ا  األل،ذا  إلزالذذة الذدويل جنيذذف وم يذز الننووديذذة للذخاار 
 حتليذذل أ نذذا  اخلذذربة توذذدمي الذذيهد ويُفلذذب منهذذد الت ذذاو  سذذيتد األل،ذذا  ازالذذة جمذذال   واذذربا  أاذذ  
 مناسباً. التحليل ف ي  ي اا ما ح ب التمديد، ابلب
 ابلبذذذا  حتليذذذل عذذذن التحليذذذل ف يذذذ  أعضذذذا  ميتنذذذد املصذذذا ، تضذذذا ب تفذذذادأ أجذذذل ومذذذن -10

  املصا .   واضا تضا ب فيها يكوجت ال  احلاو    ويخلك حكومابد، تودمها ال  التمديد
 ويتنذني لتنتمذدتا التن ذي  جلنذة علذن تُنذَ   منهكيذة وضذد األول التحليذل ف ي  وسيتوج -11

 وسُتد ج الفلبا . أليد حيال موحد  ج وتبااب ضما ً  املوبلة الفلبا  أليد ملناجلة استخدامها
 األابذذذذ اا الذذذذدول علذذذذن سذذذذتُذَن   الذذذذ  التوجيهيذذذذة، املبذذذذاد  تذذذذخا   وضذذذذنها يذذذذتد الذذذذ  املنهكيذذذذة
 املوبل. اوستن اضي املؤمت  أو األاب اا الدول اجتمااب   وعتمادتا

 تو يذ  إبعذداد التمديذد، ابلذب تلوذي مذن أسذااليد مثا يذة غضوجت   التحليل، ف ي  وسيوو  -12
 وحيلل الفلب. صاحبة الف ا الدولة من اوقتضا ، ح ب التوضيحا ، من ملزيد يقسام  أويل
 أليذد حت ذني علذن ح صذاً  فيذه، الذوا دة التفاصذيل وم ذتو  الفلذب مشذول مذد  األويل التو ي  تخا

 يفلذب، أجت التحليذل لف ي  وجيوز فيها. حمتملة قصو  أوجه أأ مناجلة اج وسنياً  التمديد ابلبا 
 للدولذة وجيذوز الفلذب. صذاحبة الفذ ا الدولذة مذن اضافية منلوما  أو توضيحا  وقا، أأ  

  ا. اخلاص التمديد ابلب علن تندي   تودمي وقا، أأ   الفلب، صاحبة الف ا
 الفلذذذب صذذذاحبة الفذذذ ا الدولذذذة علذذذن يُنذذذَ   النهاريذذذة، صذذذي،ته   التو يذذذ  وضذذذد ومبكذذذ د -13

 علذذن الذذ ريس اج التو يذذ  سذذيود   لذذك، والنذذد الوقارنيذذة. النوذذاف لتصذذحيا و/أو تنليوابذذا إلالذذدا 
 أع ا. 7 الفو ة   املبني النحو
 وفوذذذاً  والبذذا، الفلبذذا  تويذذيد اوستن اضذذي املذذؤمت  أو األابذذ اا الذذدول اجتمذذااب وسذذيتوج -14

 الذذذذدول وجتمذذذذااب وجيذذذذوز التمديذذذذد. ابلذذذذب علذذذذن املوافوذذذذة ينب،ذذذذي يذذذذاجت  ا ا فيمذذذذا الذذذذداالي، لن امذذذذه
 أو التحليذذل ف يذ  لتوصذيا  وفوذاً  أو الفذ ا، الدولذة لفلذذب وفوذاً  التمديذد مذنا يوذ   أجت األابذ اا

   ل تفاقية. وفواً  خمتلفة، مبدة متديداً  مينا أجت
 ض و أ أم   لك أجت  أ  ما ا ا للتمديد، منايري تو   أجت أيضاً  األاب اا للدول وجيوز -15
 ُمن حذا الذ  الفذ ا الدولذة توذد  األابذ اا، الذدول مذن املو حة املنايري عن الن   والص ا جداً.
 أو البيذذذا  ، اذذذ ل مذذذن أو الوارمذذذة، ال ذذذفافية توذذذا ي  اذذذ ل مذذذن سذذذنوية، م حليذذذة توذذذا ي  متديذذذداً 
 اوستن اضية. واملؤمت ا  األاب اا الدول اجتمااب اج توا ي  التودمي
ابلبذذذاً جديذذذداً لذذذخا ال،ذذذ   ملذذذدة أقصذذذاتا وجيذذذوز عديذذذد فذذذ ة التمديذذذد ألأ دولذذذة ابذذذ ا توذذذد   -16

 ذذذس سذذذنوا ، وفوذذذاً ل تفاقيذذذة ولذذذخا املبذذذاد  التوجيهيذذذة. وتوذذذد  الدولذذذة الفذذذ ا، عنذذذد ابلذذذب متديذذذد 
 جديد، املنلوما  اإلضافية  ا  الصلة ال قجت ما مت اوضف اب اله   ف ة التمديد املمنوحة ساالواً.
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 وتُوذ   التوجيهيذة. املبذاد  تذخا  سذتن ا  نوايً سذ ل تفاقية التاالنة التن ي  جلنة وستوو  -17
  اوتفاقيذذذة.   األابذذذ اا للذذذدول التذذذايل اوجتمذذذااب   اعتمادتذذذا ال،ذذذ   اوقتضذذذا ، عنذذذد الت،يذذذريا ،
 اوستن اضذذذي املذذذؤمت  أ نذذذا  واملنهكيذذذا  التوجيهيذذذة للمبذذذاد  ومناق ذذذة شذذذامل اسذذذتن ا  وسذذذُيك  
 واملؤس ذذذية الدارمذذذة امل ذذذارل مذذذن مزيذذذد   سذذذُيباً  حيذذذث ،2020 عذذذا    عوذذذدا املوذذذ   ل تفاقيذذذة
 املنهكية.   ويخلك

 4 املادة مبوجب التمديد لحللتات الزمة اجلدول -اثنياا  
 أيلول/سذبتمرب شه  ا ل عادةً  تُنود اوتفاقية   األاب اا الدول اجتماعا  يا ا  ملا -18
 وفوذاً  فيهذا والن ذ  وحتليلهذا وتوذدميها 4 املذادة مبوجذب التمديذد ابلبذا  اعذداد ينب،ذي سنة، يل  من

   األابذذ اا للذذدول املوبذذل  وجتمذذااب دارمذذاً  الذذزم  اجلذذدول ويتنلذذ  أد ا. املوذذ   الذذزم  للكذذدول
 اوتفاقية. لتنفيخ املوبل اوستن اضي  ملؤمت  أو اوتفاقية
 ال ه 

)سنة ا نواد اجتمااب الذدول األابذ اا 
 اوستن اضي(املؤمت  /  اوتفاقية

  الف ا الدولة قبل من املتخخ إلج ا ا
 اتفاقية تن ي  جلنة/اوتفاقية تنفيخ دعد وحدة أو

 اجتمذذذذذذااب مذذذذذذن سذذذذذذنة )قبذذذذذذل أاي /مذذذذذايو  
 اوستن اضي( املؤمت /األاب اا الدول

 اجت وتُبلذذذ ، ،4 املذذذادة مبوجذذذب التمديذذذد ابلذذذب إبعذذذداد الفذذذ ا الدولذذذة تبذذذدأ
 الفلب تودمي  عتزامها اوتفاقية تنفيخ دعد وحدة أمكن،

 وفمرب /النذذذذذذاين ت ذذذذذذ ين - أاي /مذذذذذذايو
الذذذذذذذذدول )قبذذذذذذذذل سذذذذذذذذنة مذذذذذذذذن اجتمذذذذذذذذااب 
 األاب اا/املؤمت  اوستن اضي(

 وحذذدة مذذد وتت ذذاو  ،4 املذذادة مبوجذذب التمديذذد ابلذذب الفذذ ا الدولذذة تُن ذذدً 
 اوقتضا  ح ب التحليل وف ي  التنفيخ دعد

 سذذذنة )قبذذذل األول/دي ذذذمرب يذذذا وجت  1
 األاب اا/املذذذؤمت  الذذذدول اجتمذذذااب مذذذن

 اوستن اضي(

ذذه الذذ ريس، اج ابلبهذذا الفذذ ا الدولذذة توذذد   الفلذذب مذذن   ذذخة يذذخلك  وتوجً 
 اوتفاقية تنفيخ دعد وحدة اج

 أسااليد 8 أو الناين/يناي  يا وجت  31
 )سذذذذذذنة التمديذذذذذذد ابلذذذذذذب تلوذذذذذذي النذذذذذذد

 األاب اا/املذذذذذذذذذذؤمت  الذذذذذذذذذذدول اجتمذذذذذذذذذذااب
 اوستن اضي(

 األويل التحليل   اعداد التحليل   ف ي ُ  يتوج

)سذذذنة  حزي اجت/يو يذذذه - شذذذباف/فرباي 
 املذذذذذذذذذذؤمت /اجتمذذذذذذذذذذااب الذذذذذذذذذذدول األاب اا

 اوستن اضي(

 أأ ل ذد الفذ ا الدولذة مذد و ي  التناوجت الفلب حتليل التحليل ف ي  يتوج
 إلالذذذدا  الفذذذ ا الدولذذذة علذذذن اخلتذذذامي التو يذذذ  ويُنذذذ   الفلذذذب؛    ،ذذذ ا 

  لذذذذذك   مبذذذذا الذذذذ ريس، اج التو يذذذذذ  التحليذذذذل ف يذذذذ  ويوذذذذذد  عليذذذذه؛ تنليوابذذذذا
 اأتملة والتوصيا  مو   م  واب

متوز/يوليذذذذذذذه )سذذذذذذذنة اجتمذذذذذذذااب الذذذذذذذدول 
 األاب اا/املؤمت  اوستن اضي(

 فيه لتن   األاب اا الدول جلميد اخلتامي التو ي  ال ريس يتيا

الذذدول أيلول/سذذبتمرب )سذذنة اجتمذذااب 
 األاب اا/املؤمت  اوستن اضي(

 التمديذذذد مذذذنا م ذذذقلة   وتبذذذا املوذذذد  الفلذذذب   األابذذذ اا الذذذدول تن ذذذ 
 الفلب صاحبة الف ا للدولة
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 4 املادة مبوجب التمديد لحللتات العامة اخلحلوط -اثلثاا  
  كذذذن وجذذذه أمشذذذل علذذذن 4 املذذذادة مبوجذذذب التمديذذذد ابلبذذذا  اعذذذداد الفذذذ ا الدولذذذة تتذذذوج 
  ألسذاليب يتنل  وفيما 4 املادة عليها تنص ال   ولتزاما  للوفا  املودَّ ة التحداي  اج  لن  
 النناصذ  سذُتودَّ  الذ  الو يوذة تتضذمن أجت وينب،ذي التحذداي . لتلذك ملواجهذة ال زمذة الزمنية والف ة
 التالية:

  تنفيذي موجز -ألف 
 مذذن 6 للفوذذ ة وفوذذاً  إبجيذذاز األساسذذية التفاصذذيل وينذذ   صذذفحا ، 10 اج 4 يتضذذمن 

 أأ: اوتفاقية، من 4 املادة
 ؛()املدة املفلوالة واملخااب  واوف اضا  املو حة التمديد ف ة مدة 
 مبذذذا املوذذذ  ، التمديذذذد ألسذذذباب مذذذوجز شذذذ   املذذذوا د: وتنبئذذذة املنفوذذذي األسذذذام   

 أجذل مذن اليهذا حتتذاج الذ  أو الفذ ا للدولة املتاحة والتونية املالية الوسارل  لك
 املو حة؛ التمديد ف ة ا ل الننوودية الخاار  خملفا  يل  وتدمري ازالة

  التحضذذذري لملعمذذذال املوبلذذذة وحالذذذة األعمذذذال املنكذذذزة فنذذذ ً   اابذذذا  الذذذربامج الوابنيذذذة
 للتفهري وازالة األل،ا  ا ل ف ة ال نوا  الن   األوج وأأ ف ا  متديد وحوة؛

 التمديد؛ لف ة عمل افة موجز 
 فذذذذا  الذذذذد  عنذذذذد الننووديذذذذة الذذذذخاار  خملفذذذذا  تتضذذذذمن الذذذذ  اإلألاليذذذذة امل ذذذذاحة  

 خملفذذذا  تتضذذذمن أاذذذ   منذذذااب  وأأ الفذذذ ا، الدولذذذة لتلذذذك  لن ذذذبة اوتفاقيذذذة
 ؛ا النفتخا  الد  الند ايت افها يتد الننوودية للخاار 

 منذذخ تفهريتذذا مت الذذ  الننووديذذة الذذخاار  خملفذذا  تتضذذمن الذذ  اإلألاليذذة امل ذذاحة 
 األ اضي(؛ اال ا  منهكيا  )تفبي  اوتفاقية  فا  الد 

 ويتنذذذذذني الننووديذذذذذة الذذذذذخاار  خملفذذذذذا  تتضذذذذذمن الذذذذذ  املتبويذذذذذة اإلألاليذذذذذة امل ذذذذذاحة 
  املو حة؛ التمديد ف ة ا ل تفهريتا

 الذذخاار  خملفذذا  يذذل  تذدمري علذذن الفذذ ا الدولذذة قذد ة مذذن حذذًد  الذذ  ال ذ وا 
 فذذ ة اذذ ل ل ذذيف با اخلاضذذنة أو الوويتهذذا امل ذذمولة املنذذااب    الواقنذذة الننووديذة
 فذذذذ ة اذذذذ ل الوذذذذد ة تذذذذخا مذذذذن حتذذذذدً  قذذذذد الذذذذ  وال ذذذذ وا األوج، سذذذذنوا  الن ذذذذ 
 ؛املو حة التمديد

   املو  ؛ للتمديد والبيئية واوقتصادية واوجتماعية اإل  ا ية اآل 
 املتاالنة. ألغ ا  الواب  املن ً   مد للتواصل الكاملة التفاصيل تودمي 

 املفصع السرد -اء 
 يلي: مبا األاب اا الدول إبال غ أمو ، أللة   والويا ، أع ا، املوجزة التفاصيل توضيا 
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 ؛4 املادة اابا    النهارية  ملواعيد الوفا  دوجت حتول ال  التحداي  من ق 
 وفوذذاً  عنووديذذة  اذذار  علذذن حتتذذوأ الذذ  املنذذااب  لتحديذذد امل ذذتخدمة األسذذاليب( 

 لوة  ألل،ا (؛ولية لملعمال املتنالد للمنايري
 األل،ا ؛ إلزالة الوارمة الوابنية والود ا  اليايل 
   اببينذذذة ومذذذد  التوذذذد  اأذذذ ز حذذذي اآلجت  سذذذتخدا  مصذذذفلحا  وتوذذذدمي منلومذذذا

علذن وذو يت ذ  مذد املنذايري الدوليذذة لملعمذال املتنلوذة  ألل،ذا  )اد اج قارمذة  ميذذد 
امل ذا غذري التوذ  وحذد منهذا امل ذا املنااب  املناجلذة، وتصذنيف املنذااب  الذ  أل،اتذا 

 التو  واملنااب  ال  مت تفهريتا وتودمي منلوما  عن املوقد اجل، ا  لكل منفوة(؛
 اآلجت؛ حي اأ ز التود  لدعد املتاحة املوا د 
 منذذذايري  لذذذك   مبذذذا  ذذذا، امل ذذذتبه املنذذذااب  إلالذذذ ا  امل ذذذتخدمة واملنذذذايري األسذذذاليب 

 اجلودة؛ ضماجت
 ا؛ امل تبه املنااب  من للمد يني الفنلي اوستبناد أجل من لةاملبخو  اجلهود  
  اببينذذة ومذذذد  التحذذذداي  املتبويذذذة،  سذذتخدا  املصذذذفلحا  الذذذوا دة ضذذذمن املنذذذايري

الدولية لملعمال املتنلوة  ألل،ا  والف يوة تت ذ  منهذا )اد اج قارمذة  ميذد املنذااب  
و بذذذا، مذذذد تضذذذمن تذذذخا الوارمذذذة املتبويذذذة املؤيذذذدة افو بذذذا واملنذذذااب  امل ذذذتبه   اف

 امل احة املود ة لكل منفوة، واملنلوما  املتنلوة  ملوقد اجل، ا  لكل منفوة(؛
   املو  ؛ للتمديد والبيئية واوقتصادية واوجتماعية اإل  ا ية اآل 
 ملواجهذذة ال زمذذة و/أو املتاحذة والب ذذ ية والتونيذة واملاليذذة املؤس ذية واملذذوا د الوسذارل 

 املتبوية؛ التحداي 
 املفلوالة؛ الزمنية الف ة و ا  املنفوي واألسام املفلوالة الزمنية الف ة 
 للويذام، قااللذة منذايري مذد املفلوالذة، الزمنية الف ة ت،في ال  املفصلة النمل افة 

 احلص : و املنال سبيل علن  لك،   مبا
 حتديذد أجذل مذن سذتنفَّخ الذ  اوستوصذارية األ  ذفة تذي مذا اوقتضا ، عند 

  ا؟ امل تبه للمنااب  األا   واخلصارص وامل احة، الفنلي، املوقد
  ما تي امل احة املوذ   اال اؤتذا يذل سذنة مذن سذنوا  فذ ة التمديذد؟ )امل احذل

 ؟ال ري ية(
 األ اضي؟ إلال ا  ستفبَّ  ال  واملنايري األساليب تي ما 
 التكاليف؟ توزيد  لك   مبا املتوقنة، ال نوية التكاليف تي ما 
 تفصذيلي وصذف توذدمي اخلفذة؟ لتنفيذخ املتوقد ال ز  التمويل مصاد  تي ما 

 ؟املوا د تنبئة جمال   الدولة وس اتيكية
 ما تي التحداي  و/أو عوامل اخلف  اأتملة ال  قد تؤ   سلباً علن تنفيخ اخلفة؟ 
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 الذذخاار  خملفذذا  يذذل  تذذدمري علذذن الفذذ ا الدولذذة قذذد ة تنذذو  قذذد الذذ  ال ذذ وا 
 فذذ ة اذذ ل ل ذذيف با اخلاضذذنة أو الوويتهذذا امل ذذمولة املنذذااب    الواقنذذة الننووديذة
 املو حة؛ التمديد

 ؛املو   التمديد الفلب صلة  ا  أا   منلوما  أأ 
  عمذال لملا فا  الو ر  الداعمة، منل اخلفة اوس اتيكية الوابنية، واملنذايري الوابنيذة

 وافة التنويف   جمال احلد من املخااب ، وما اج  لك.املتنلوة  ألل،ا ، 
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 الرابع املرفا  

 الواثئا قائمة  
 العنقودية الذخائر اتفاقية يف األطراف للدول الثامن االجتماع واثئا قائمة  

 الننواجت ال مز
  

CCM/MSP/2018/1 جدول األعمال املؤقا 
CCM/MSP/2018/2  201٩التنفيخ لنا  افة عمل وميزا ية وحدة دعد 
CCM/MSP/2018/3  ال  مج النمل املؤقا امل  و 
CCM/MSP/2018/4  مود  من  ريس اوجتمااب النامن للدول األاب اا -الن ا  الداالي 
CCM/MSP/2018/5   التو يذذذ  امل حلذذذي ل جتمذذذااب النذذذامن للذذذدول األابذذذ اا   اتفاقيذذذة الذذذخاار

 -خ افذذذذة عمذذذذل دوال وفنيذذذذك  صذذذذد التوذذذذد  اأذذذذ ز   تنفيذذذذ -الننووديذذذذة 
 مود  من  ريس اوجتمااب النامن للدول األاب اا

CCM/MSP/2018/6  2017التو يذ  ال ذنوأ لنذا   -وحدة دعد تنفيخ اتفاقية الخاار  الننووديذة - 
 مودَّ  من مدي  وحدة دعد تنفيخ اوتفاقية

CCM/MSP/2018/7   اتفاقيذة الذخاار   التكاليف املود ة ل جتمااب التاسد للذدول األابذ اا
 مخي ة من األما ة -الننوودية 

CCM/MSP/2018/8  موًجهذذذذذة مذذذذذن البننتذذذذذذني  2018متوز/يوليذذذذذه  10مذذذذذخي ة شذذذذذفوية مؤ اذذذذذة
الذذذدارمتني لنيوزيلنذذذدا وأسذذذ اليا حتذذذي جت  ذذذا  ذذذص اعذذذ جت أوي  ذذذد ال ذذذقجت 

 مناتدا  األسلحة التوليدية 
CCM/MSP/2018/9 التو ي  اخلتامي 
CCM/MSP/2018/INF.1 Information for States parties, observer States, intergovernmental 

organizations and non-governmental organizations - Note by the Secretariat 
CCM/MSP/2018/MISC.1 Provisional list of participants 
CCM/MSP/2018/CRP.1 Draft final report 
CCM/MSP/2018/CRP.1/Rev.1 Draft final report – Revision 
CCM/MSP/2018/WP.1  مذذذن  3املبذذذاد  التوجيهيذذذة اخلاصذذذة الفلبذذذا  التمديذذذد الذذذوا د  ي تذذذا   املذذذادة

 و يوة مودمة من البوسنة وال سك -اتفاقية الخاار  الننوودية 
CCM/MSP/2018//WP.1/Rev.1  مذذن  3 الفلبذذا  التمديذذد الذذوا د  ي تذذا   املذذادةاملبذذاد  التوجيهيذذة اخلاصذذة

 تنويا -و يوة مودمة من البوسنة وال سك  -اتفاقية الخاار  الننوودية 
CCM/MSP/2018/WP.2  مذن اتفاقيذة  4املباد  التوجيهية املتنلوة الفلبا  التمديد   اابا  املادة

 مودمة من البوسنة وال سك -الخاار  الننوودية 
CCM/MSP/2018/WP.2/Rev.1  مذذن اتفاقيذذة  4املبذذاد  التوجيهيذذة املتنلوذذة الفلبذذا  التمديذذد   اابذذا  املذذادة

 تنويا -مودمة من البوسنة وال سك  -الخاار  الننوودية 
CCM/MSP/2018/WP.3.  مودَّمة من أملا يا -ا  ا  عملية ااتيا   ائسة اتفاقية الخاار  الننوودية 
CCM/MSP/2018/WP.4 Draft Article 3 Declaration of Compliance - Submitted by Croatia 

and Mozambique 

     


