مذكرة االئتالف المناهض للذخائر العنقودية ال ُمعدّة لصالح الوفود الحكومية

المؤتمر األول الستعراض اتفاقية الذخائر
العنقودية
 11 – 7سبتمبر/أيلول  ،2015دوبروفنيك ،كرواتيا
ما الذي يتناوله المؤتمر األول الستعراض االتفاقية؟
ينعقد ألجل اتفاقية الذخائر العنقودية كل خمسة أعوام مؤتمراً ،تجتمع فيه الحكومات واالئتالف المناهض للذخائر العنقودية
والمنظمات الدولية ،من أجل تقييم التقدم المحرز ،ولتناول التحديات ،على مسار انضمام الدول كافة إلى االتفاقية وعلى
مسار تنفيذها.
المؤتمر األول الستعراض اتفاقية الذخائر العنقودية سوف ينعقد في الفترة من  7إلى  11سبتمبر/أيلول  2015في
دوبروفنيك في كرواتيا .سوف تتم دعوة رؤساء الدول والوزراء للمشاركة في الشق رفيع المستوى من المؤتمر يومي 7
و 8سبتمبر/أيلول .سوف يكون مفتوحا ً لكافة الدول ومنها الدول غير الموقعة على االتفاقية والمنظمات الدولية المعنية
والمنظمات غير الحكومية ،التي يمكنها أن تشارك بصفة المراقب.
الهدف من مؤتمر دوبروفنيك هو استعراض حالة تنفيذ االتفاقية ووضعها ،واتخاذ قرارات إزاء التقارير المقدمة من الدول
األطراف ،وتقديم خارطة طريق للعمل في المرحلة المقبلة.
ينعقد مؤتمر دوبروفنيك بعد خمس سنوات من بدء نفاذ االتفاقية .من شأنه أن يوفر زخما ً يدفع باتجاه إحراز منجزات
جديدة مهمة .يمثل المؤتمر فرصة كبيرة للمجتمع الدولي من أجل البناء على المنجزات الملحوظة المتحققة ،والتصدي
لتحديات التنفيذ ولضمان انضمام الدول غير الموقعة على االتفاقية إليها.
سوف تستضيف حكومة كرواتيا مؤتمر دوبروفنيك وترأسه.
ما المتوقع من الدول فعله قبل بدء المؤتمر؟
يتوقع االئتالف المناهض للذخائر العنقودية ما يلي:


على الدول غير األطراف في االتفاقية أن تنضم إلى الحظر العالمي وأن تعلن االنضمام إلى االتفاقية قبيل مؤتمر
دوبروفنيك.



أن تحضّر الدول األطراف في االتفاقية للمؤتمر تحديثات واضحة حول التقدم المحرز والخطط ال ُمعدّة للتصدي
للتحديات قبيل إنجاز أهداف المعاهدة .يجب أن تشجع أيضا ً الدول األخرى على االنضمام إلى االتفاقية.



ي 2014
يجب على المجتمع الدولي أن يدين بقوة أي استخدام للذخائر العنقودية ،وتحديدا ً االستخدام المؤكد عام ّ
و 2015في ليبيا والسودان وسوريا وأوكرانيا واليمن.

ما المتوقع من الدول عمله في المؤتمر؟
يريد االئتالف المناهض للذخائر العنقودية أن يخرج مؤتمر دوبروفنيك برسالة قوية مفادها أن الذخائر العنقودية ما
زالت مشكلة وأن اتفاقية الذخائر العنقودية هي اإلطار األفضل للتصدي لهذه المشكلة .نتوقع من الدول ما يلي:
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 حضور المؤتمر على المستوى الوزاري أو مستوى أعلى
سوف تُظهر المشاركة رفيعة المستوى أن الدول مستمرة في تعليق أولوية كبيرة على تخليص العالم من الذخائر
العنقودية وأنها سوف تقدم دعما ً سياسيا ً كامالً لنتائج المؤتمر .يجب على الدول المتضررة أن تضم الناجين من الذخائر
العنقودية إلى وفودها الرسمية في المؤتمر.
 اإلبالغ عن اإلنجازات والخطط الخاصة بالتصدي للتحديات الراهنة
متوقع من الدول األطراف أن تكشف عن التحديثات الخاصة بالتقدم المحرز مؤخرا ً على مسار استيفاء التزامات
االتفاقية وما عليها من التزامات بموجب خطة عمل فيانتيان.
 الدول غير األطراف في االتفاقية متوقع منها أن تعلن عن االنضمام إلى االتفاقية أو أن تتعهد باتخاذ خطوات ملموسة
تجاه التصديق على االتفاقية أو االنضمام إليها.
متوقع من الدول األطراف:
 اعتماد الوثائق الختامية النهائية للمؤتمر
الوثائق الختامية تقوم بإعدادها الدول األطراف قبيل المؤتمر وسوف يتم اعتمادها رسميا ً في دوبروفنيك .وهي تشمل:






استعراض حالة االتفاقية ووضعها – 2015 – 2010 ،سوف يتم توثيق التقدم الذي أحرزته الدول األطراف منذ
اجتماع الدول األطراف األول عام  2010فيما يخص الوفاء بااللتزامات المترتبة بموجب االتفاقية.
خطة عمل دوبروفنيك  – 2019 – 2015خطة عمل خمسية جديدة سوف توفر خارطة طريق للدول األطراف
على مسار تنفيذ االتفاقية وتعميمها على مستوى العالم.
اإلعالن السياسي للدول األطراف – للتأكيد على التزامها بالتنفيذ الكامل لالتفاقية وتعميمها على مستوى العالم.
مقترح برنامج باالجتماعات واآلليات – برنامج االجتماعات واآلليات ذات الصلة من أجل التصدي بفعالية لوقائع
االتفاقية.
مقترح تمويل وحدة دعم التنفيذ الخاصة باالتفاقية – آلية تمويل للتمكين من التشغيل المستدام لوحدة دعم التنفيذ.

كيف يمكن للوفود التسجيل والتحضير والمشاركة في المؤتمر؟
 الدعوة
قام األمين العام لألمم المتحدة في ديسمبر/كانون األول  2014بإرسال مذكرة شفوية لدعوة الدول األطراف والدول غير
األطراف.
كذلك قامت حكومة كرواتيا – بصفتها رئيسة مؤتمر دوبروفنيك ومقره – بإرسال رسالة دعوة إلى رؤساء الدول.
 برنامج الرعاية
يتوفر برنامج رعاية محدود للدول منخفضة الدخل والمتضررة .لتقديم طلب رعاية ،يجب على مندوبي الدول التواصل مع
وحدة دعم التنفيذ الخاصة باالتفاقية قبل  1أغسطس/آب  2015على.info@clusterconvention.org :
 التسجيل
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يتعين على جميع الوفود التسجيل عبر اإلنترنت .التسجيل عبر اإلنترنت مفتوح على موقع المؤتمر على رابط:
.http://1rc.clusterconvention.org/registration/
مطلوب من جميع الوفود أن تسجل رسميا ً في المؤتمر .تفاصيل تخطيط الوفد للمشاركة في مؤتمر دوبروفنيك يجب أن
تُقدم في موعد غايته  26أغسطس/آب  2015إلى عنوان:
)United Nations Office for Disarmament Affairs (Geneva Branch
Palais des Nations, office C-113.1
1211 Geneva 10, Switzerland
فاكس +41-22-917-00-54 :بريد إلكتروني ccm@unog.ch :موقعwww.unog.ch/ccm :
 التأشيرات واإلقامة
معلومات بشأن تأشيرة دخول كرواتيا واإلقامة فيها على موقع المؤتمر.http://1rc.clusterconvention.org/ :

إذا كانت لديك أية أسئلة حول المؤتمر يُرجى االتصال بالمنظمين ،وجميع بيانات االتصال متوفرة على رابط:
.http://1rc.clusterconvention.org/contact/
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