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 االجتماع التحضيري الثاني للمؤتمر االستعراضي األول

   2015حزيران/يونيه  24جنيف، 
   من جدول األعمال 10البند 

    النظر في تقرير إجرائي لالجتماع التحضيري الثاني واعتماد هذا التقرير
 التقرير النهائي  

 
 مقدمة -أوالا  

 
ينندعو األمننع الدننا  لتمنن  امل  نند  اتفاقيننا الننر الر الدنةو يننا ع"نن   ن   مننن 12املننا   تننن    -1

إىل عةد مؤمتر لالس دراض بدد مضن  ـننس سنننوال ع"ن    نول النرا اةتفاقينا حيننز النفننا   وع"ن  
لنننا  ن  يننندعو األمنننع الدنننا  لتمننن  امل  ننند  إىل عةننند منننؤمترال اسننن دراض   نننرو إ ا  "بننن   لننن   و 

 ننننرو  و  ر،ننننر، بننننـر   ة تةننننف الف ننننر  الفا نننن"ا بننننع منننؤمترال اةسننن دراض، ع"ننن     حننننال، عننننن 
  يضًا ع"   ن  يكون الغرض من مؤمتر اةس دراض ما ي"  . 12ـنس سننوال . وتن   املا   

 اس دراض سري الرا اةتفاقيا وحال ها؛ ) ( 
نن اةج ماعنننننننال الالحةنننننننا ل"ننننننندول األ نننننننراو النظنننننننر ر رنننننننرومل  عةننننننند املزيننننننند منننننن )ب( 

 مننن الننرا اةتفاقيننا؛ و 11مننن املننا    2واملننـامل إليهننا ر الفةننر  
 4و ٣اختنننا  قنننراملال بنننــن  "بنننال الننندول األ نننراو املننننملوا ع"يهنننا ر املنننا تع  )ج( 

 .  من الرا اةتفاقيا
 تننننندع   يننننن  الننننندول األ نننننراو ر الننننرا اةتفاقيننننا إىل  يضنننناً ع"نننن   ن  12وتننننن   املننننا    -2

حضننومل رننف مننؤمتر لالسنن دراض  وع"نن   نننه   ننوو  ن تانندع  النندول تننري األ ننراو ر الننرا اةتفاقينننا 
ورننننرل  األمننننن  امل  ننننند  وتريالنننننا مننننن املنظمننننال  و املؤساننننال الدولينننننا واملنظمنننننال ا ق"يمينننننا  ال 

ننننا النننمل"ير األ نننر  الدوليننا، واةدننا  النندوا ـمديننال الملنن"ير األ نننر وا نننالل األ نننر، النننمل"ا، ـو
واملنظمنننال تنننري ايكومينننا  ال الملنن"ا، إىل حضننومل رننف مننؤمتر اسنن دراض بملننفا مننراقبع و ةنناً ل"نظننا  

 الدا "  امل فق ع"يه .
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و ر اةج منناا امننامس ل"نندول األ ننرامننن اةتفاقيننا، قننرمل  12مننن املننا    1بننالفةر   وعمننالً  -٣
اةس درارن  األول ةتفاقينا الننر الر الدنةو ينا وقننرمل  يضناً عةنند اةتفاقينا تدينع ررواتيننا مللياناً ل"مننؤمتر 

  وبرو ني ، ررواتيا. ر  2015 ي"ول/سب مرب  11إىل  7املؤمتر من 
ع"ن  سنبيف ال  ضنري   عةند اج مناعع اةج ماا امامس ل"دول األ نراو ر اةتفاقيناوقرمل  -4

حزينننران/  ٣شنننبا / رباير و 5مننند  رنننف  منهمنننا نملنننف ينننو  ر جنينننف ر  ةس درارننن  األولال"منننؤمتر 
    .2015يونيه 
وقنننننننرمل اةج مننننننناا ال  ضنننننننري  األول تغينننننننري تننننننناملي  اةج مننننننناا ال  ضنننننننري  ال،نننننننا  ل"منننننننؤمتر  -5

 .  2015حزيران/ يونيه  24اةس درار  األول ليملبح 
اةج منننناا ال  ضننننري  ال،ننننا  ل"مننننؤمتر األمننننع الدننننا  لتمنننن  امل  نننند  إىل عةنننند وبال نننناا  عننننا  -6

اةس درارننننن  األول و عنننننا  يننننن  الننننندول األ نننننراو ر اةتفاقينننننا ورنننننرل  الننننندول تنننننري األ نننننراو ر 
 اةتفاقيا إىل حضوملا. 

  
 تنظيم االجتماع التحضيري الثاني للمؤتمر االستعراضي األول  -ثانياا  

 
ل"نندول األ ننراو ر اةتفاقيننا ال  ضننري  ال،ننا  ل"مننؤمتر اةس درارنن  األول عةنند اةج منناا  -7

 .  2015جزيران/يونيه  24ر جنيف ر 
الانيد  سناملا سنيكينيس، املا ـنامل  ر برننامم األمن  امل  ند   ر  عمنال اةج منااوشاملر   -8

 ر  عمنننال اةج مننناا . وشننناملر   يضننناً  ةتفاقينننا النننر الر الدنةو يننناا مننننال ، بملنننفا منانننةا تنفيرينننا 
تنفينننر اتفاقينننا النننر الر الدنةو ينننا. وعم"ننن  الانننيد  سننني"فيا  الانننيد  شنننيال مويبنننا مننندير  وحننند   عننن 

ر مك ننننر شننننؤون نننننزا الاننننال  ر جنيننننف، بملننننف ها  مينننننا  موظفننننا شننننؤون سياسننننياماملروت"يننننانو، 
   لالج ماا.

 ،و سننننااليا ،إسننننبانيا األ ننننراو ر اةتفاقيننننا  وشنننناملر  ر  عمننننال اةج منننناا النننندول ال اليننننا -9
 ،وبوملوننننند  ،وبوملرينننننا  اسننننو ،وب"غامليننننا ،وب"جيكننننا ،وإيطاليننننا ،يرلننننندا و  ،و ملانيننننا ،و لبانيننننا ،وإرننننوا ومل

و هومليننا ةو الديةرا يننا  ،واـمهومليننا ال ـننيكيا ،واـبننف األسننو  ،وتوتننو ،وبننريو ،والبوسنننا وا رسنن 
 ،والانننننويد ،وسنننننواوي"ند ،والاننننننغال ،وسننننن"و ينيا ،والانننن"فا ومل ،ووامبينننننا ،و هوملينننننا مولننننندو ا ،الـنننندبيا
ورننول  ،وررواتيننا ،والكرسنن  الرسننوا ،والكننامريون ،و رناننا ،وتواتيمنناة ،والدننرا  ،وشنني"  ،وسوياننرا
واملم"كننا امل  ند  لربيطانيننا الدظمنن   ،واملكاني  ،ولي وانيننا ،ولكاننمرب  ،ولبننان ،وروسنن امليكا ، يفنوامل

 ،والنغاملينننننا ،والننننندوملا  ،ونيووي"ننننندا ،والنماننننا ،والننننننرويم ،ووامبيننننقوم ،وموملي انيننننا ،يرلننننندا الـننننماليا و 
   واليابان. ،والولندا

وشنناملر  ر  عمننال اةج منناا النندول ال اليننا الننا  نند ق  ع"نن  اةتفاقيننا  و انضننم  إليهننا،  -10
 ورندا. ،و ولا  "اطع ،جنوب   ريةيا  فاقيا حيز النفا  بالنابا إليهالكن مل تد ف بددا اةت
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 ،إندونيانننياوشننناملر  ر  عمنننال اةج مننناا بملنننفا مراقنننر الننندول ال الينننا املوقدنننا لالتفاقينننا   -11
 .ومدتـةر ،والف"بع
 ،وتررينننننا ،الننننندول ال الينننننا ر  عمنننننال اةج مننننناا بملنننننفا مراقنننننر  األملجن نننننع وشننننناملر   يضننننناً  -12

 ،ليبينننناو  ،وروبننننا ،وراوا انننن ان ،وتننننابون ،والملننننع ،و ننننربيا ،وسنننن"و اريا ،وسننننر  ةنكننننا ،وومبننننابو 
   واليمن. ،وميامنامل ،واملغرب
وشنناملر  ر  عمننال اةج منناا بملننفا مراقننر منظمننا األمنن  امل  نند  ل"طفولننا وبرنننامم األمنن   -1٣

ون ننننزا الانننال ، امل  ننند  ا مننننال  و النننر  األمننن  امل  ننند  ل جنننرامال امل د"ةنننا باأللغنننا  ومك نننر شنننؤ 
   ( من النظا  الدا " .2)1عماًل باملا   

 يضننناً ر  عمنننال اةج مننناا مررنننز جنينننف الننندوا  والنننا األلغنننا  لتتنننراض ا نانننانيا وشنننامل   -14
وال"جننننننا الدولينننننا ل"ملننننن"ير األ نننننر واةدنننننا  الننننندوا ـمدينننننال الملننننن"ير األ نننننر وا نننننالل األ ننننننر 

   ( من النظا  الدا " .2)1 يا بملفا مراقر عماًل باملا   واةل الو املناالض ل"ةنابف الدنةو 
 منننناا بملننننفا دننننا  األوملول والفريننننق اةس ـننننامل  املدننننل باأللغننننا  ر  عمننننال اةجوشننننامل  اة -15

 ( من النظا  الدا " . ٣)1مراقر عماًل باملا   
  

 أعمال االجتماع التحضيري األول -ثالثاا  
 
ا جننرامال  ، ا    نن  الاننيد    انننا ب"يانن ينا، منندير  مك ننر2015حزيران/يونيننه  24ر  -16

، امل د"ةا باأللغا    تفاقيا الر الر الدنةو يا. املؤمتر اةس درار  األول ة، مم،"ا الرليس املدع 
 وعةد اةج ماا ج"ا ع عام ع. -17
. و قننننر  CCM/CONF/2015/PM.2/1 قننننر  اةج منننناا جنننندول  عمالننننه، رمننننا يننننر  ر الو يةننننا و  -18

 .  CCM/MSP/2010/3 تددي"ه رما ير  ر الو يةام  تدديف ما ي"ز   يضًا نظامه الدا "  
إىل  CCM/CONF/2015/PM.2/WP.1ونظنننننر اةج مننننناا ال  ضنننننري  ال،نننننا  ر الو نننننالق منننننن  -19

CCM/CONF/2015/PM.2/WP.4. 
  

 القرارات والتوصيات -رابعاا  
 
،  CCM/CONF/2015/CRP.1 اع مننننننند اةج مننننننناا و ية نننننننه النهالينننننننا، رمنننننننا تنننننننر  ر الو يةنننننننا -20

 ..CCM/CONF/2015/PM.2/2بمليغ ها املددلا شفويًا الا س ملدمل ةحةًا ر الو يةا 
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 المرفق
  

 قائمة الوثائق  
 

 الرمز الدنوان
 CCM/CONF/2015/PM.2/1 جدول األعمال املؤق 

 CCM/CONF/2015/PM.2/2 ال ةرير النهال 

Draft 2015 Dubrovnik Declaration: Spectemur 
agendo (judged by our actions) 

CCM/CONF/2015/PM.2/WP.1 

Exchange of views on a post-First Review Confer-
ence programme of meetings and machinery 

CCM/CONF/2015/PM.2/WP.2 

Towards a funding model for the Implementation 
Support Unit of the Convention on Cluster Muni-
tions 

CCM/CONF/2015/PM.2/WP.3 

Draft Dubrovnik Action Plan CCM/CONF/2015/PM.2/WP.4 

Information for States Parties, observer States, in-
tergovernmental organizations and non-
governmental organizations. 

CCM/CONF/2015/PM.2/INF.1 
[English only] 

List of participants CCM/CONF/2015/PM.2/INF.2 
[English/French/Spanish only] 

Draft final report CCM/CONF/2015/PM.2/CRP.1 
[English only] 

Provisional list of participants CCM/CONF/2015/PM.2/MISC.1 
[English/French/Spanish only] 

   
يكننن اة ننالا ع"نن  الو ننالق املننررومل   عننالا مننن  ننالل نظننا  الو ننالق الر يننا لتمنن  امل  نند   

، ورننرل  مننن  ننالل املوقنن  الـننبك  الر نن  ةتفاقيننا http://documents.un.orgع"نن  املوقنن  الـننبك  
مننننننن املوقننننن  الـنننننبك  ملك ننننننر األمننننن  امل  ننننند  ر جنيننننننف  النننننر الر الدنةو ينننننا، الننننننر  يدننننند جنننننزماً 

http://www.unog.ch/CCM. 
    


