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مذكرةة بشأنن ااتفاقيیة االذخائر االعنقودديیة
ااالجتماعع االخامس للدوولل ااألططراافف

2014 سبتمبر 5 – 2سانن خوسيیهھ٬، كوستارريیكا٬، 

 

.2014 سبتمبر 5 وو2سوفف يینعقد ااالجتماعع االخامس للدوولل ااألططراافف في ااتفاقيیة االذخائر االعنقودديیة في سانن خوسيیهھ٬، كوستارريیكا بيین 

إإلى ودديیة٬، باإلضافة  االذخائر االعنـق يیة  عة ـعلى ااتفاـق عة ووـغيیر االموـق وواالدوولل االموـق االدوولل ااألططراافف  من  يین االـحكوميیيین  ماعع ااـلسنويي٬، يیـجمع االممثـل  هھھھذاا ااالجـت
هھھھيیئاتت ااألمم االمتحدةة وواالمنظماتت االدووليیة وومنظماتت االمجتمع االمدني وواالناجيین من االذخائر االعنقودديیة.

 حتى ااآلنن في تنفيیذ ااتفاقيیة االذخائر االعنقودديیة٬، ووإإلى مناقشةاالتقدمم االمحرزز إإنن االدوولل ااألططراافف وواالدوولل االموقعة مدعوةة إإلى االمشارركة في االتعرفف على 
 بإعالننإإنهھا فرصة للدوولل االموقعة ألنن تشارركك ووهھھھي مجهھزةة متطلباتت بالمساعدةة االدووليیة. أأوو معوقاتت توااجهھهھا٬، ووكذلك أأيیة تحديیاتت ووأأيیة االخطط االمعدةة 

لى عرفف ـع رصة للـت هھازز االـف يیة أأوو النـت لق باـنضمامهھا لالتفاـق ما يیتـع قدمم االـمحرزز فيـی لى االـحضورر إلعالنن االـت عة ـع يیر االموـق االدوولل ـغ شجع   عن االـتصديیق. ووـن
ااالتفاقيیة وواالتزااماتهھا االتي تساعد على إإنقاذذ ااألررووااحح. 

. تسجيیل االحكوماتت ووبرنامج االرعايیة1

  يیونيیهھ إإلى كل االدوولل (االدوولل ااألططراافف٬، االموقعة٬، غيیر االموقعة) من قبل االسيید/مانويیل أأنطونيیو جونزااليیس16 في ررسالة ددعوةةتم إإررسالل االدعوااتت: -
 وواالدعوهه متاحهھ على االراابط: سانز٬، ووززيیر خاررجيیة كوستارريیكا. 

https://5msp.clusterconvention.org/files/2012/03/Invitation_5MSP-CCM.pdf 

 https://5msp.clusterconvention.org/register-online يیمكن للوفودد االتسجيیل لالجتماعع هھھھنا: االتسجيیل:-
-
  هھھھناكك برنامج ررعايیة محدوودد للدوولل االمتضرررةة وواالدوولل متدنيیة االدخل حسب االتمويیا االمتاحح. لمزيید من االمعلوماتت برجاء االتوااصلبرنامج االرعايیة:-

 ccm.contact@undp.org على: UNDP/BCPRمع ووحدةة ددعم االتنفيیذ االمؤقتة في 

للمزيید من االمعلوماتت عن متطلباتت االتأشيیرااتت:  االوفودد مسؤوولة عن ااستصداارر تأشيیرااتهھا. االتأشيیرةة:-
https://5msp.clusterconvention.org/visa

        /  http://5msp.clusterconvention.org/programme     على:     متاحح     مبدئي     أأعمالل     جدوولل     هھھھنالك     ااألعمالل:     جدوولل-

. كـن جـاهھھھـزااً  لالجـتـماعع2
 االتحديیاتتاالمحرزز وواالتقدمم يیجب أأنن تحضر جميیع االدوولل إإلى ااالجتماعع االخامس للدوولل ااألططراافف ووهھھھي جاهھھھزةة لتقديیم تحديیثاتت ووااضحة ووتفصيیليیة عن 

لتعميیم أأوو تنفيیذ ااالتفاقيیة٬، بما في ذذلك االمذكورر أأددناهه.االخطط االمعدةة وواالتي تمت موااجهھتهھا 

عـالـمـيیـة ااإلتـفـاقـيیـهھ:-
 إإلى ااالتفاقيیة بشأنن االذخائر االعنقودديیة يیجب أأنن تستغل ااألسابيیع االقاددمة في إإحراازز تقدمم على  االدوولل االتي لم تصدقق أأوو تنضم بعد !

لدوولل ااألططراافف٬، ووأأنن  ماعع ااـلخامس ـل يیل ااالجـت ناء االجـلسةـمسارر االـتصديیق أأوو ااالـنضمامم٬، قـب قدمم االـمحرزز ووتـعرضهھ أأـث اناً ـبشأنن االـت  تـُحضر بيـی
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 وواالدوولل٬،االتي في موقع يـیسمح لهھا بذلك٬، يـیجب أأنن تقومم بكل جهھد ممكن الستكمالل االـتصديیق أأوو ااالنضمامم قبل. االـخاصة بعالـميیة ااالتفاـقيیة
ااالجتماعع.

االدوولل ااألططراافف! ماددةة   عـلى  موجب ااـل هھا ـب في بالتزااماـت كي ـت رصة ـل ستغل االـف إإلى21 أأنن ـت ضمامم  االدوولل ااألخرىى باالـن نع  بأنن تـق   
ااالتفاقيیة ووأأنن تبلغ بتلك االجهھودد أأثناء جلسة عالميیة ااالتفاقيیة.

ااستخداامم االذخائر االعنقودديیة:-
 يیجب أأنن تعلن جميیع االدوولل بوضوحح عن موقفهھا من ااستخداامم االذخائر االعنقودديیة٬، ال سيیما ااالستخداامم االجارريي في سورريیا وواالتقارريیر!

 يیجب على االدوولل أأنن تفيبيیاناتت إإدداانة. وو في جنوبب االسودداانن وومؤخراا في أأووكراانيیا٬، ووذذلك من خاللل إإصداارر 2014حولل ااستخداامهھا في 
 كما يیجب علىlاالقاضيیة بـ "ثني االدوولل غيیر ااألططراافف في هھھھذهه ااالتفاقيیة عن ااستعمالل االذخائر االعنقودديیة". ; 2.21االماددةة بالتزاامهھا بموجب 

االدوولل غيیر االموقعة وواالدوولل ذذااتت ووضع االمرااقب أأنن تتحدثث أأيیضاً ضد ااستخداامم هھھھذاا االسالحح.
  لمزيید من االمعلوماتت وولالططالعع علىhttp://www.stopclustermunitions.org/south_sudanقم بزيیاررةة موقع: !

مذكرةة عن ااألددلة على ااستعمالل االذخائر االعنقودديیة في جنوبب االسودداانن.
  لمزيید من االمعلوماتت وولالططالعع على مذكرةة عنhttp://www.stopclustermunitions.org/syriaقم بزيیاررةة موقع: !

ااالستخداامم االقائم للذخائر االعنقودديیة في سورريیا.

خطة عمل فيینتيیانن:-
 للمؤتمر حولل االتقدمم االمحرزز على مسارر تنفيیذ ااالتفاقيیة باستخداامم إإططارر عمل خطة عملتحضيیر تحديیثاتت على االحكوماتت !

 (اانظر أأددناهه).2010فيینتيیانن 
 وواالدعم حولل أأيیة تحديیاتت توااجهھهھا علىاللتماسس االمشوررةة يیمكن للحكوماتت اانتهھازز فرصة ااالجتماعع االخامس للدوولل ااألططراافف !

مسارر تنفيیذ ااالتفاقيیة.

. االخـرووجج بالـنـتـائـج3
 ٬، تعهھدتت االدوولل بما2010) االتي تم إإقرااررهھھھا عامم http://www.clusterconvention.org/documents/action-planفي خطة عمل فيینتيیانن (

يیلي: 

خاللل فترةة عامم٬، بما في ذذلك إإططارر ززمني ووميیزاانيیة. يیجب بدء االتدميیر في أأسرعع ووقت ممكن.تدميیر االمخزوونن إإتمامم خطة بشأنن -

 يیجب االتعرفف على االمناططق االملوثة خاللل عامم. يیجب تطويیر ووبدء تنفيیذ خطة تطهھيیراالتوعيیة لتقليیص االخطر. وواالتطهھيیر ززيیاددةة االقدررااتت االخاصة بـ -
ووططنيیة خاللل عامم.

 يیجب تخصيیص ووحدةة مركزيیة لمساعدةة االضحايیا في ظظرفف ستة أأشهھر. يیجب جمع جميیع االبيیاناتت االضروورريیةمساعدةة االضحايیا. ززيیاددةة قدررااتت -
ووووجودد آآليیة تنسيیق وومرااجعة االقواانيین االوططنيیة وواالسيیاساتت ذذااتت االصلة في ظظرفف عامم.

 في ظظرفف عامم. بالنسبة للدوولل االمؤهھھھلة لذلك٬، يیجب أأنن تساعد على ووجهھ االسرعة االدوولل ااألططرااففاالتعاوونن وواالمساعدةة يیجب االتعرفف على ااحتيیاجاتت -
االتي تطلب االمساعدةة.

  من كل عامم. يیتوفر  نموذذجج االتقريیر هھھھنا: أأبريیل/نيیسانن30مبدئي خاللل ستة أأشهھر كما نصت على ذذلك ااالتفاقيیة٬، ووسنويیاً بتارريیخ تقريیر شفافيیة تقديیم -
www.clusterconvention.org/documents/transparency-reportsيیجدرر بالدوولل االموقعة وواالدوولل ذذااتت ووضع االمرااقب أأنن تقدمم .  

تقارريیر شفافيیة ططوعيیة.

مثل إإقراارر تشريیع٬، على ووجهھ االسرعة.إإجرااءااتت تنفيیذ ووططنيیهھ يیجب تبني -

باالتفاقيیة. عدمم اااللتزاامم يیجب االردد بشكل قويي على حاالتت -
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