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 للدول األطراف بعاالجتماع السا
 2017أيلول/سبتمرب  6-4جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت )ي( 8البند 

 حالة وسير عمل االتفاقية ومسائل أخرىاستعراض 
  مهمة لتحقيق غايات االتفاقية

 دعم التنفيذ

تقريررر بنررنا عناسررر اسررتعراض االتفررال برريا الرردول األطررراف  رر  اتفاقيررة   
ة بنرنا الذخائر العنقودية ومركز جنيف إلزالة األلغام لألغرراض اإلسسراسي

 استضا ة وحدة دعم التنفيذ
 العامررررل المعنرررر  بالحالررررة العامررررة ل تفاقيررررة وتنفيررررذ االفريررررق  مقرررردم مررررا منسررررق   

 (وسويسرا والهرسك البوسنة)
اتفاقيفففل الفففالا ع الةنبونيفففل لففف   يفففرب ،  االجتمفففال العالفففل للفففدول األ فففعا    فففي كلَّفففف  -1

مففل معكففي جنيففف الففدوا لغالففل األل ففا  ليةففعا  ال  ففا يل  لالتشففاو  مففل الففدول األ ففعا ، اتفاقففا  
ألفففع  االتففففا  (. و 6فبفففع  ، ال(CCM/MSP/2013/6 االتفاقيفففل تنفيفففالشففف   استةفففاةل ومفففد  نعففف  

وأقففعا الففدول األ ففعا  ، 2014آب/أة فف    2 املففاكو  ووقَّةففا عليفف  ي الففع ي  ومففديع املعكففي
لالجتمفففال ا فففام  للفففدول األ فففعا  )سفففا   (1)ميفففلمفففن الوةيبفففل ا تا 2٥ي الفبفففع  هفففاا االتففففا  

مفففففففن اتففففففففا  االستةفففففففاةل  7(. وتفففففففنة الفبفففففففع  2014لوسفففففففي ، كوسفففففففتا يربا، أيلول/سفففففففبتمرب 
(CCM/MSP/2014/INF.1)   ي فففتةع  اجتمفففال الفففدول األ فففعا  أو املفففؤ ع االستةعا ففف  أ  علففف

  .كل ةالث سنوااهاا االتفا   للدول األ عا  
 ي أيففا / هففامهامنعفف  التنفيففا ومففد    مففديع تبلففد التفففا  مففل ل الةملفف التنفيففا وقففد لففدأ  -2

  .ذلك احلني منا وأصبح االتفا  سا يا   ،201٥ مايو
ل جنيف لغالل األل ا  ليةعا  ال  ا يمعكي من االتفا  عل  أ  يوةع  2الفبع  وتنة  -3

نعف  التنفيفا. وقفد قفد   اهلياكل األساسيل والدع  النا ي وةريه مفن أكفربال الفدع  لةمفل ومفد 
ولففواغ  املرباتفف  وصففيا تها، وانا   املففوا ن  ،تفف ارباملعكففي الففدع  علفف  لففو ةةففال، اففا  ففل كفف ل امل

__________ 

(1) CCM/MSP/2014/6.  
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تربنولوجيفففففا املةلومفففففاا وكفففففبربل  ،واالتصفففففاالا ،البشفففففعيل، ولفففففدماا ال ففففففع، ولفففففدماا الربيفففففد
املعكي استخدا   ظا  اقتناء لعجمياا ومةداا تربنولوجيا املةلوماا، و و ، يلالشبرب استةاةل املواقلو 

االجتماعففاا ل مففن أجففل انا   وةففا د الومففد ، واسففتخدا  قاعاتفف  ا اصففلامللفففاا ا ففاب ليتيفف  
  .من أجل تنظي  االجتماعاا

ي  نعف  التنفيفااج مفوفف  ومفد  متوةري لدماا املوا ن البشعيل، وان الدع  أيةا    لو  -4
لع فامج ن  اىل الفو ن(، وانا   عفا)افا ي ذلفك تف مني ال يفلوالت مينل عكي االجتماعيفامل لعامجخمتلف 

اجتماعففاا ألففع ، للففدول األ ففعا  و  الععايففل التففالل لالتفاقيففل مففن أجففل عبففد االجتمففال ال ففنوي
  (.صيل أن اهامن التف املاليل )يعن مييد والنا  

مفففل  فففتو  يتناسففف  او نعففف  التنفيفففا لومفففد   واسفففةا   عكفففي نعمفففا  املبفففد  يولصففففل عامفففل،  -٥
املعكي هاا الدع   ف ها. ويبد  نع  التنفيا ومد  ع   يعل  لو األمربا  الوا ن  ي االتفا ، 

د هفاا املبلفيف ي يف. ومن املتوقفل أ  يي 2016عا  ي ألف ةع ك سوي عي  100 ب اا يبا املبد 
  من املوففني. كامال     اقما  ومد  نع  التنفيا اآل  لد  أل   2017عا  
املؤس ففيل ا اصففل  ففا.  تهففاهوي علفف ومففد  ال لةففعو   البففاء التم ففكمففل  الففدع ويبففد   -6

 األساسففيل لالستةففاةل ففف  اهلياكففل ، وت ففتخد  املعكففي الشفبرب مففن نعفف  موقففل الومففد  وت فتفيد 
هففففا ا ففففاب و ظامتفاقيففففل الشففففبرب  موقففففل اال يببفففف . وي الوقففففت  ف فففف ، الففففت ي ففففتخدمها املعكففففي

افففا ي ذلفففك أ فففاء ) و ظامففف  عكفففيامل موقفففلعفففن   امفففا   نفصفففال  ماالتصفففاالا عفففرب الربيفففد اللربفففيو  ل
ةلوماا عن ال والد امل)مدلل الباب، و  الةتات عكي يميل ةريَّ املالن اقاا(. ولال اةل اىل ذلك، 

  العاغ ومد  نع  التنفيا.( لييان  وةري ذلكاملصاعد، نالل املختلفل، و 
مفن صفالمياا  نعف  التنفيفاومفد   مفوفف لتيفا  وةيما يتةلد لإنا   املوا ن البشعيل، فل ا -7

الفدول وكفالك ولالتشفاو  مفل ةنفل التن فيد  االتفاقيفللاالكياك مل   اسفل  الت تةمل ومد ،ال  مديع 
ين. وعلفف  الن ففو ذي  ففالل تبففنعفف  تبففد  عكففي علفف  املمشففا كل تبتصففع األ ففعا . وي هففاا ا ففال، 

ومفد  العكفي، وت بفد مفل املعبفون عمفل لفديه   تنفيفانعف  المفوفف  ومفد  ةفإ  املتول  ي االتفا ، 
ي  2020-2016 ومففد  للفففي المييا يفل اعتمففان لةفد  عتبففاااملد ج جفدول معتبففاا املعكفي. وجففاء تف

  املؤ ع االستةعا  .
 صفففندوقا   علففف  لفففو منفصفففل لو فففو  عكفففياملمفففن االتففففا ، أ شففف   4وةيمفففا يتةلفففد لفففالفبع   -8

 ا  مصفعةي ا  م فالو  االستئما  لومد  نع  تنفيا اتفاقيل الالا ع الةنبونيلالصندو   وهو استئما يا  
ففف  اكفففياكاا لع فففامج الععايفففلصفففا  ل د  ظفففا  العقالفففل الدالليفففل  بَّفففيّ الفففدول األ فففعا . و  ميفففُ ّتوجا
عكفي املدع  ويف. سفنويا   ا للتفدقيدم فالاه وختةفلملعكي علف   فبفاا ومفد  نعف  التنفيفا، لفا ابا 

تفاقيفل لةفد اعتمانهفا ي املفؤ ع االستةعا ف  األول لالا املاليل لومد  نعف  التنفيفا الجعاءاتنفيا 
 تةفاو اللال جهون لاصفل و من املعكي   تةبيد هاه الجعاءاا ت لَّ ي. و 2014ي أيلول/سبتمرب 

  .وةيد لني املعكي والومد  عل  لو
 االتفاقيفففل ومفففد  اىل   اسفففلالم فففالاا املتةلبفففل اعاجةفففل تبفففا يع ال فففنويل العكفففي املبفففد  يو  -9

عكفي أ  املمفن االتففا . ويةتفي   ٥الفبفع   الفاي تبتةفي حبلول أيا /مايو من كل عفا ، علف  الن فو 
( علف  الن فو 2016ل نل ال فالبل )ي اتبعيعا عن تنفيا االتفا   2017يبد  ألول مع  ي عا  
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لفدأا عملهفا أل  الومفد   201٥   تبعيع عفن تنفيفا االتففا  ي عفا املتول  ي الوةيبل. ومل يبدَّ 
  .حمدونا  وأل  مالك املوففني كا  ال ييال ، ذلك الةا لالل 
االتفاقيفل ومد  و  اسل العكي و املتفاعل لني عل  االتفا   نة، يجعاءااوةيما يتةلد لال -10
عفل تفا، ميفُ تتنفياه. ومن الناميل الةمليل، ففل هفاا التفاعفل متئيا فا   ما خيةةنل التن يد ةيو 
  ةنل التن يد لش   امل ا ل املتصلل لتنفيا االتفا .االتفاقيل و   اسل لصو   مباكع  مل ومد  ال

يع فف  يميففل األ ففعا . وات فف   علفف  لففوتنفيففا االتفففا  ل السففل  جيففعيولصفففل عامففل،  -11
علفف  وجفف  ا صففوب عبففد اجتماعففاا كففهعيل  هِّل ي ي ففاالففوالومففد ، عكففي املالتةففاو  الوةيففد لففني ل

. املو ففوعيل علفف  مففد سففواءامل فا ل النا يففل وامل ففا ل  لشفف  مففديعي الربيففا ني لتةييففي التةففاو  لفني 
 منا نلول االتفا  ميي النفاذ. االتفاقيل، ع اسلك ،ةالُحتربي   ع  يّ ل   ومل

عكففي ألففد  اسففتةدانه أل  امليميففل األ ففعا  و  م فف   أي مفيففدا  قففد اعتّففرب االتفففا  أل  و  -12
تةفففديل اىل ، ال يبفففدو أ  هنفففاك ماجفففل اىل أي اجفففعاء ا فففاي أو لالتفاقيفففلملواصفففلل تبفففد  الفففدع  

  اتفا  االستةاةل ي هاه املعملل.
 لالتاليفف ستةعا فف اعمليففل ةففإ  ولففالك كففل ةففالث سففنواا، استةعا فف   االتفففا  يبتةفف  و  -13

اجفعاء . واذا لفدا 2020عفا   يفل امليمفل عبفده يلالتفاقاملفؤ ع االستةعا ف  الينفا   لفاللستئعي 
األ فعا  الفدول  ونبفد تفة، متب ةفا  االستةعا  املببل لالتفا  ي هاه املعملل اهلامل من االتفاقيفل 

. هاه املعملفلهلاا الجعاء لةد احلاا النظع ةيما اذا كا  ينب   اللباء عل  التواتع الدو ي  مينئا
مخفففف  سففففنواا ليتففففيامن مففففل املففففؤ ع  كففففلبففففال اىل اسففففتةعا   اال ت وميربففففن  ففففع  ليففففا  آلففففع هففففو

  .امل ا ل املعتب ل  يربل االتفاقيلةي  عان  تةاجل  الاياالستةعا   
    


