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14-62490 (A) 

*1462490*  

  األطراف للدول اخلامس االجتماع
   ٢٠١٤ سبتمرب/أيلول ٥- ٢ خوسيه، سان

   األعمال جدول من ١٠ البند
  عملها وسري االتفاقية وضع

  
  
  

  خوسيه لسان املرحلي التقرير  
  

ــد   ــدم رص ــرز التق ــذ يف احمل ــة تنفي ــل خط ــان عم ــة فينتي ــاع لغاي ــامس االجتم  اخل

   األطراف  للدول
  
  

 األطراف للدول الرابع ماعاالجت رئيس من مقدم  
  

  إضافة  

  

ــدول          ــا حــارا مــن االجتمــاع اخلــامس لل ــي لســان خوســيه ترحيب ــر املرحل ــى التقري الق

. وبعـــد اختتـــام ٢٠١٤أيلول/ســـبتمرب  ٥األطـــراف يف جلســـته العامـــة اخلتاميـــة، املعقـــودة يف 

ر واهلـالل  االجتماع اخلامس، اقترحت بلجيكا وكندا واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحـ 

العنقوديـة ومكتـب شـؤون نـزع السـالح باألمانـة العامـة         للـذخائر  املناهض األمحر، واالئتالف

  لألمم املتحدة إدخال التعديالت التالية على التقرير املرحلي:

  ٩الفقرة   - ١

  يضاف ما يلي، ٩يف اية الفقرة 

ا من الذخائر العنقودية.ومنذ ذلك احلني، قامت إحدى الدول املوقعة بإجناز تدمري خمزونا  
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  ١٥الفقرة   - ٢

 األمحـر  الصـليب  جلمعيـات  الـدويل  جلنـة الصـليب األمحـر الدوليـة، تضـاف عبـارة واالحتـاد        بعد

  األمحر. واهلالل

  ٢٢الفقرة   - ٣

  يضاف ما يلييف اية الفقرة، 

، بعــث األمــني العــام لألمــم املتحــدة برســائل إىل الــدول غــري        ٢٠١٤نيســان/ أبريــل   ٨ويف 

  األطراف يف االتفاقية يدعوها إىل النظر يف االنضمام إىل املعاهدة.

  ، اجلملة الثانية٢٥الفقرة   - ٤

  دولة ١٥٢ بعبارةدولة  ١٥١عن عبارة  يستعاض

  ، اجلملة األخرية  ٢٥الفقرة   - ٥

  عشرون بكلمةعن كلمة مخس  يستعاض

  ٢٩الفقرة   - ٦

  اجلملة األخرية حبيث يصبح نصها كما يلي تعدل

 إىل أــا ٧تقريرهــا االختيــاري املقــدم مبوجــب املــادة   يف ،)٢٩(املوقعــة الــدول إحــدى شــارتوأ

ــذخائر     ــن ال ــة م ــا املتبقي ــدمري خمزونا ــة، أجنــزت ت ــات    العنقودي ــة خمزون ــا ال حتــتفظ بأي وإىل أ

  .لألغراض اليت تسمح ا االتفاقية

  ٣٣الفقرة   - ٧

  عن كلمة مثاين بكلمة تسع يستعاض

  ، اجلملة األوىل٥١الفقرة   - ٨

  يستعاض عن كلمة ثالث بكلمة أربع

  ٢٠، احلاشية ٨الصفحة   - ٩

  كما يلي حبيث يصبح نصهااحلاشية  تعدل

ــا ــا زامبي ــرويج وكمبودي ــدا والن ــدا، باإلضــافة إىل   ونيوزيلن عضــوا يف جملــس األمــن،   ١٥وهولن

ــذخائر الع       ــد باســتخدام ال ــيت تفي ــارير ال ــم إزاء التق ــوا عــن قلقه ــذين أعرب ــوب  ال ــة يف جن نقودي

  ).٢٠١٤( ٢١٥٥السودان يف القرار 
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  ٢٤، احلاشية ١٠الصفحة   - ١٠

  كما يلي يصبح نصها حبيثاحلاشية  تعدل

 والســـويد، وبــريو،  واهلرســك،  وبوتســوانا، والبوســـنة  وبلغاريــا،  وإيطاليـــا، وأملانيــا،  إســبانيا، 

  .واليابان وموزامبيق، وكرواتيا، وفرنسا، بيساو، - وغينيا والعراق، وسويسرا،

  ٢٥، احلاشية ١٠الصفحة   - ١١

  يضاف ما يلييف اية احلاشية، 

، أجنــزت كنــدا تــدمري خمزوناــا مــن ٢٠١٣ويف أعقــاب نشــر مرصــد الــذخائر العنقوديــة لعــام 

  الذخائر العنقودية.

  ٣٦، احلاشية ١١الصفحة   - ١٢

  كلمة وبلجيكا بعد كلمة وأملانياتضاف يف بداية احلاشية، 

  ٦٣، احلاشية ١٦ الصفحة  - ١٣

  أنغوال   تضافيف بداية احلاشية، 

، يف العمـودين  “ـا  واالحتفاظ املخزونات تدمري”املرفق األول، يف اجلدول املعنون   - ١٤

 الـدول ” و “التـدريب  ألغـراض  مبخزونـات  حتـتفظ  الـيت  األطراف الدول”املعنونني 

  “ا احملتفظ املخزونات عن معلومات قدمت اليت األطراف

 بلجيكا قبل بوتسوانا تضافاية البيان، يف بد

ــون     - ١٥ ــق األول، يف اجلــدول املعن ــن اإلبــالغ”املرف ــود املعنــون  “الشــفافية ع ، يف العم

ــدول” ــة ال ــيت املوقع ــدمت ال ــا ق ــرا طوع  الشــفافية عــن مســتكملة ومعلومــات تقري

  “٧ املادة مبوجب

 الدميقراطيـة  الكونغـو  هوريـة مج ،)٢٠١١( املعلومات على النحـو التـايل: بـاالو    تعدليف البيان، 

  )٢٠١٤ و ٢٠١٣و ٢٠١٢ و ٢٠١١( ، كندا)٢٠١٤ و ٢٠١٢ و ٢٠١١(

  


