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االجتماع السابع عشر

جنيف ٣٠-٢٦ ،تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٨
البند  11من جدول األعمال املؤقت
النظر في الطلبات المقدمة بموجب المادة ٥

تحليللا الطلللب المقللدل مللة البورللنة اللررللي مللة عجللا تمد للد الموعللد
النلائي إلكمال تدمير األلغال المضادة لألفراد فقلاً ألحكلال الملادة  ٥ملة
االتفاقية
مقدل مة اللجنة المعنية بتنفيذ المادة ( ٥رو سرا ،شيلي ،كولومبيا ،هولندا)
 -١صدَّقت البوسنة واهلرسك على االتفاقية يف  ٨أيلول/سببممرب  .١٩٩٨وببدأ نفباا االتفاقيبة
يف  ١آاار/مببار  ١٩٩٩بالنسبببة ه اببلا البلببد .وأفببانة البوسببنة واهلرسببك يف تةريببر الشببفافية األو
الببلق قدممب يف  ١شببباف/فرباير  ٢٠٠٠بب م منببااض ةالببية لواليمسببا أو سببيأر ا شمببوق أو يشببمب
يف احموائسببا علببى ألمبباة مألببان .لكف بران .ونانببت البوسببنة واهلرسببك ملنمببة بمببدم أو لببمام تببدم
مجي ببأل األلم بباة املأل ببان .لكفب بران ا ال ببية لواليمس ببا أو س ببيأر ا ل ببول  ١آاار/م ببار .٢٠٠٩
وقببدمت البوسببنة واهلرسببكً ،انببا منسببا ب تببا لببن تسببمأيأل الةيبباة بببللك لببول المبباري املببلنور ،البببا
ه االجمماع الماسأل للدول األاراف امليةون يف عاة  2008من أجب دديبد املوعبد النسبائ ادبدن
لفببع .عشببر سببنواة ،أق ح ب  ١آاار/مببار  .٢٠١٩ووافببض االجممبباع الماسببأل للببدول األا براف
على البسا باإلمجاع.
 -٢ول ببدن م ببنف املوافة ببة عل ببى ال ببك البوس ببنة واهلرس ببك يف ع بباة  ،٢٠٠٨أش ببار االجمم بباع
الماسأل للدول األاراف ه أم البوسنة واهلرسك ال تنال تواج صيوباة للوفاء بالمناما ا مبوجك
امل ببان ٥ .رغ ببذ ب ببلهلا جس ببونا ممس ببةة ونب ب  .ترق ببى ه م ببا قب ب ب ببدء نف بباا االتفاقي ببة .نم ببا الحب ب
االجمماع أم ا أة امليرولة يف الألك املةبدة مبن البوسبنة واهلرسبك ،و م نانبت اموحبة وقابلبة
للمأبيض ،تيممد يف جناحسا على مألاعفة األناء يف جمال املسف الدقيض ،واسممرار اجلسباة املاةبة
يف تةببدس مسببموياة عالي ببة مببن المموي ب  ،رغببذ أم المموي ب يس ب تراجيببا ،وت ببوف األم بوال م ببن
جانببك اومومبباة ادليببة ،ومببن ايان ببا باسببممرار .وباإللببافة ه الببك ،أشببار االجممبباع ه
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أمهية توة الولبو فيمبا يميلبض بمدديبد املنبااض البا ال يبنال يميب مياجلمسبا يف نب تةسبيذ مبن
المةسيماة اإلنارية ،واإلشار .ه ح مسا ومواقيسا.
 -٣ويف  ٢٥نيس ب ببام/أبري  ،٢٠١٨ق ب ببدمت البوس ب ببنة واهلرس ب ببك ه رئ ب ببي الل ن ب ببة امليني ب ببة
بمنفيل املان ٥ .البا لممديد املوعد النسائ ادبدن هلبا يف  ١آاار/مبار  .٢٠١٩ويف  ٤حنيبرام/
يونيب  ،٢٠١٨وجسببت الل نببة رسبالة ه البوسببنة واهلرسببك البببا لمولببيداة وميلومبباة لببافية
بش م الممديد .ويف  ٧أيلول/سبممرب  ،٢٠١٨قدمت البوسبنة واهلرسبك ه الل نبة املينيبة بمنفيبل
املان ٥ .البا منةدا للممديد يمألبمن ميلومباة لبافية رنا علبى أسبللة الل نبة .وتألبك البوسبنة
واهلرسك مندسا سنم لافيم للمنفيل ،ح  ١آاار/مار .٢٠٢١
 -٤ويش الألك ه أم املساحة املمبةية للملوث باأللماة نبام ينبمب أم تبلب يف بدايبة فبع.
الممديد ( ١آاار/مار  )٢٠٠٩ما قدره  ١ ٥٧٣ ٠٠٠ ٠٠٠مع مربأل وفةا للألك األصل ،
لمن الملوث باأللماة ،يف بداية فع .المنفيل ،نام ال ينال يبل مبا جمموعب  19 075منأةبة مبن
املنببااض امللمومببة ،البالمببة مسبباحمسا  ١ ٦٨٨ ٠٠٠ ٠٠٠مببع مربببأل ،ن برا ألم البوسببنة واهلرسببك
مل ت ببمممن م ببن المنفي ببل المام ب ب للاأ ببة المنفيلي ببة لي بباة  2008م ببن أج ب ب اال ببة األلم بباة لكغ ب برا
اإلنسانية.
 -٥ويش الألك ه أن ةالل فع .الممديد األوه ،عوجل ما جمموعب  ٣ ٦٨٥مبن املنبااض
امللموم ببة البالم ببة مس بباحمسا  ٦٠٧ ٨٢٥ ٨٢٩م بعا مربي ببا ،مب ببا يف ال ببك  ٥١٤ ٣٢٥ ٢٩٩مب بعا
مربيببا مببن املنببااض امللمببا .عببن اريببض املسببف غب المةب  ،و ٧٧ ٨٠٠ ٠٠٠مببع مربببأل مببن املنببااض
املةلصة مساحمسا عن اريض املسف الدقيض ،و ١٥ ٦٩٠ ٠٠٠مع مربأل مبن املنبااض املأسبر .بيبد
تب ببدم مب ببا جمموع ب ب  ١٤ ٣٨٥مب ببن األلمب بباة املألب ببان .لكف ب بران ،و ١ ١٨١مب ببن األلمب بباة املألب ببان.
للدباباة ،و ١٥ ١٠٥قأية من البلةائر غب املنف بر ،.مببا يشبم البلةائر الينةونيبة .وأشبارة
الل نببة ه أمهيببة اسببممرار البوسببنة واهلرسببك يف اإلبببالن عمببا شببراه مببن تةببدة بأريةببة تمسببض مببأل
املياي الدولية لإلجراءاة املميلةة باأللماة ،والك بموف ميلوماة مصنفة سك املنبااض امللمبا.
عببن اريببض املسببف غ ب المة ب  ،واملنببااض املةلصببة مسبباحمسا بواسببأة املسببف الببدقيض ،واملنببااض الببا
عوجلت عن اريض المأس .
 -٦ويش الألك ه أن يف الفع .من عاة  ٢٠١٣ه عاة َّ ،٢٠١٦نفبل مرنبن اإلجبراءاة
املميلةة باأللماة يف البوسنة واهلرسك مشروعا "لإلفراج عن األرال " بدعذ مبن االشبان األورو ،
يف ظب ب ب المشب ب ب يأل عل ب ببى االس ب ببماداة المامب ب ب لمةني ب ببة اإلفب ب براج ع ب ببن األرالب ب ب يف منأة ب ببة تبلب ب ب
مس بباحمسا  ٤٢ ٧٨٨ ٩٦٢م بعا مربي ببا ،وا ببو م ببا أنن ه لم بباء مس بباحة  ٣٤ ٦٣٨ ٣٢٢م بعا
مربيا عن اريض املسف غب المةب  ،وتةلبيس مسباحة  ٣ ٥٨٦ ١٥٣مبعا مربيبا عبن اريبض املسبف
الدقيض ،وتأس مساحة  ٢٤٢ ٤٣٢معا مربيا .ويش الألك ه أم اليملية م ّمنت من يمال
املساة على ةو فيال إلجراء املسف الدقيض ونفالة أم تموم ميداة االة األلماة موجسة فةط ه
املنااض الا ت ندة ةأور ا .ويش الألك أيألا ه أم املرنن املشار لي أعاله ولبأل يف ابار
املشببروع امليلببن ال ببة فصببول يف امليبباي الوانيببة لإلج براءاة املميلةببة باأللمبباة بش ب م اإلف براج عببن
األرالب  ،واملسببف غب المةب  ،واملسببف الببدقيض ،وأم اببله الفصببول صببيمفت وفةببا للميبباي الدوليببة
لإلجراءاة املميلةة باأللماة ،واعممدة يف نانوم الثاين/يناير .٢٠١٦
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 -٧ويش الألك ه أم املرنن امللنور ببدأ بمنةبيف مجيبأل ميباي اإلجبراءاة املميلةبة باأللمباة
و جراءاة المشمي املوحد ،.وأن لول آاار/مار  ٢٠١٨اعممد فصالم عن املسف غ المة
والشروع يف املساة وممابيمسا .ويش الألك ه أم املرنن امللنور ييمب جنببا ه جنبك مبأل مجيبأل
شببرنائ لولببأل مفسببوة بشب م اإلفبراج عببن األرالب يببؤنق ه مياجلببة المدببدق املمبةب علببى ةببو أجنببأل.
نمببا أشببارة الل نببة ه أمهيببة أم تمف ب البوسببنة واهلرسببك ،يف أقببرب وقببت ،مببن ،ت بوافر أاببذ
ميبباي وسياسبباة ومنس يبباة اإلف براج عببن األرال ب وفةببا للميبباي الدوليببة لإلج براءاة املميلةببة
باأللمبباة ،وتأبيةسببا بالمام ب وبالشببم املالئببذ يف اببار تنفيببل اببلا اجلانببك مببن االتفاقيببة وفةببا
لإلجراء  ٩من ةأة عم مبابوتو .وأشبارة الل نبة نبللك ه أمهيبة البأالع البوسبنة واهلرسبك
هبله اجلسون بأريةة مفموحة وشفافة مأل شرنائسا.
ميوقببة
 -٨ويشب الألببك ه اليوامب الماليببة ،الببا تببرن البوسببنة واهلرسببك أتببا نانببت ظروفببا ّ
ةالل فع .الممديد األوه( :أ) عدة توافر الوسائ املالية لدن البوسنة واهلرسك ليدة دمنسبا مبن
قرار الةانوم اجلديد املميلض باإلجراءاة املميلةة باأللماة اللق نبام سبيؤنق ه ايبان .املسبامهاة
املاليببة املدرجببة يف املينانيببة مببن جانببك الدولببةك (ب) ح ببذ مشببملة اإلجبراءاة املميلةببة باأللمبباةك
(ج) عببدة ت بوافر س ب الة عببن حةببول األلمبباة أو تببدين نوعيببة الس ب الة ،ببا ال يمببيف الدقببة يف
شديببد موقببأل وحمببيط املنببااض امللمومببةك (ن) ال ببروف املناةيببة ن برا ه أم موسببذ االببة األلمبباة ًمببد
من منمصف آاار/مار ه أوائ نانوم األول/نيسمرب.
 -٩ويش الألك ه أم المددياة البا ال تبنال ما لبة تشبم  ٨ ٠٥٠مبن املنبااض املشبمب
يف ةأور ببا ،البالمببة مسبباحمسا  ١ ٠٣٣ ٤٠٦ ٢٠٤أممببار مربيببة ،و 917مببن املنببااض الببا ت نببدة
ةأور ببا ،البالم ببة مس بباحمسا  ٢٣ ١١٣ ٩٣٨مب بعا مربي ببا واملواع ببة عل ببى  12بلدي ببة .والح ببت
الل نببة عببدة الولببو يف قببول البوسببنة واهلرسببك تببا ال ت بنال تواج ب شببديا ملياجلببة  ٨ ٩٦٧مببن
املنااض امللمومة ،ألتا مل تياجل ،ةالل فبع .الممديبد األوه ،سبون  3 685مبن املنبااض امللمومبة
من ب  ١٩ ٠٧٥منأةة ملمومة ممبةية يف عاة .٢٠٠٩
 -١٠ويش الألك ه أم الملوث املمبة ال ينال خيلف آ ارا علبى نب مبن الصبييد اإلنسباين
واالجمماع واالقمصانق ،مأل تس ي وقوع مبا جمموعب  ١٢٨لبدية ةبالل الفبع،2017-٢٠٠٩ .
مبا يف الك  ٩٤يف املائة من اللنور و ٦يف املائة من اإلناث ( ٨٧يف املائة من البالم و 13يف
املائببة مببن األافببال) .ويش ب الألببك ه أم مي ببذ او بوانث وقيببت نمي ببة ألنشببأة مجببأل امل بوان
النراعية واوأك واملوان ا اة .ويش الألك أيألا ه أم اووانث املميمة وقيت نمي بة النف بار
ألمبباة ا براا بببروة .)PROM-1( ١ -وأشببارة الل نببة أيألببا ه أم البوسببنة واهلرسببك ق ببدمت يف
البسببا بيانبباة عببن لببدايا األلمبباة ،مصببنفة حسببك السببن ونببوع اجلببن  ،والببك وفبباء بالمنامبباة
الدول األاراف .وأشارة الل نة ه أم تنفيل املان 5 .ةالل فع .الممديد املألوبة مبن شب ن أم
يسسذ سساما نب ا يف شس سالمة البشر وال روف االجمماعية واالقمصانية يف البلد.
 -١١وعلببى ةببو مببا انببر أعبباله ،تألببك البوسببنة واهلرسببك سببنم لببافيم (ح ب  ١آاار/
مببار  )٢٠٢١مببن أجب تنفيببل أنشببأة املسببف غب المةب واملسببف الببدقيض وشديببد حمببيط املنببااض
امللمومببة شديببدا أنض ،فألببال عببن مواصببلة عمليبباة المأس ب  .ويش ب الألببك ه أن ب بيببد شديببد
المد ببدق ال ببلق م ببا اال م ببا ال ،س ببمموم البوس ببنة واهلرس ببك يف ول ببأل أفألب ب ً ّمنس ببا م ببن ت ببوف
ميلوماة عن الك المددق والوقت الالاة لمنفيل املان ،٥ .فألبال عبن تةبدس البك دديبد تبائ
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لببول  ٣١آاار/مببار  .٢٠٢٠وأعربببت الل نببة عببن قلةسببا ااء عببدة ت بوافر صببور .والببدة عببن
المد ببدق املمبة ب ل ببدن البوس ببنة واهلرس ببك ،بي ببد م ببرور ة ببو  ٢٠عام ببا عل ببى ب ببدء نف بباا االتفاقي ببة.
ون رة الل نة بي جيابية ه الك البوسنة واهلرسك الفع .النمنية الالامبة فةبط جلمبأل البيانباة
وتةييمسا فيما يميلض بالملوث باأللماة األرلية وغ اا من امليلوماة ااة الصلة بمية ولأل ةأة
تأليية ااة ممنن اسمنانا ه اله امليلوماة ،ومن تةدس البك البي يمألبمن ةأأبا قائمبة
علببى فسببذ أولببف و ببذ المدببدق ،وعلببى منيببد مببن الية ب بش ب م الفببع .النمنيببة الالامببة إلنمببال
تنفيل املان.٥ .
 -١٢ويشب الألببك ه أم البوسبنة واهلرسببك ولببيت ،بببدعذ مببن مرنببن جنيببف الببدو إلاالببة
األلمبباة لكغ برا اإلنسببانية ،اس بعاتي ية وانيببة لإلج براءاة املميلةببة باأللمبباة للفببع،2025-٢٠١٨ .
يران هبا شةيض األاداف االسعاتي ية ا مسبة الماليبة :تبوف جبراءاة إلنار .جبون .امليلومباةك
ايان .الوع بةألية األلماة وت و اماة اليملية على الصييد الوا ك توليف المددياة املمبةيبة
ومياجلمساك اود من اإلصباباة عبن اريبض الموعيبة اأبر األلمباة ونفالبة مشبارنة الألبدايا علبى
قدة املساوا .مأل اآلةرين .ويش الألك ه أم االسعاتي ية سمدال ،بيد المصديض عليسا من
قِبفب الل نبة املينيبة بلاالبة األلمباة يف البوسببنة واهلرسبك ،ه واار .الشبؤوم املدنيبة وجملب الببواراء
للموافةة عليسا.
 -١٣ووجسبت الل نببة رسبالة ه البوسببنة واهلرسبك لمنويببداا مبيلومباة عببن ابار امب والببف
بش ب م موعببد املوافةببة علببى االس بعاتي ية ،ومبيلومبباة أةببرن عببن حممببون االس بعاتي ية .وقببدمت
البوسنة واهلرسك ميلوماة عن حممون االسعاتي ية يف البسا ادبدَّث ولمنسبا مل تبوفر ابارا امنيبا
والببدا بشب م املوافةببة علببى االسبعاتي ية .وأشببارة الل نببة ه أمهيببة أم تيممببد البوسببنة واهلرسببك
اله االسعاتي ية نوم منيبد مبن المب ة ببالن ر ه تسبليمسا بالبدور اهلباة البلق تؤنيب االسبعاتي ية
يف الك الممديد.
 -١٤ويش ب الألببك ه أن ب يف عبباة  ،٢٠١٦بببدأ اليم ب علببى الةببانوم امليببدل لةببانوم االببة
األلمبباة يف البوسببنة واهلرسببك بلنشبباء فريببض عام ب يألببذ ،ثل ب عببن واار .الشببؤوم املدنيببة ،والل نببة
املينية بلاالة األلماة ،ومرنبن اإلجبراءاة املميلةبة باأللمباة يف البوسبنة واهلرسبك ،والةبواة املسبلدة،
ووحداة اوماية املدنية المابية للميان  .وأحي الةبانوم وو بائض لبافية عبن اريبض واار .الشبؤوم
املدنية ه اجلميية الربملانية الختاا اإلجبراءاة اليانيبة العممبانه .ووجسبت الل نبة رسبالة ه البوسبنة
واهلرسببك البببا مليلومبباة لببافية عببن املرحلببة الببا بلممسببا جبراءاة قببرار الةببانوم ،والميببديالة الببا
سيمذ نةاهلبا عليب واألمهيبة البا تممسبيسا تلبك الميبديالة ،فألبال عبن املشبان والمدبدياة املا لبة
أمبباة ق براره .وقببدمت البوسببنة واهلرسببك تفاصببي عببن املرحلببة الببا بلممسببا ج براءاة ق برار الةببانوم،
ولمنسا مل تدرج يف البسا اددَّث ميلوماة عن املشان والمددياة املا لة أماة قراره.
 -١٥ويش ب الألببك ه اسببمنان اإلاببار اليبباة للاأببة ومراح ب اإلجنبباا ال بوارن .في ب ه نمببائ
مشببروع "اإلفبراج عببن األرال ب " ،واف بعا أم جسببون الميبلببة سببمؤنق ه مجببأل م بوارن ماليببة نافيببة
ةببالل الفببع .املألوبببة .وةببالل فببع .الممديببد ،سينش ب شب ّبول يف منس يبباة اليم ب يف مجيببأل أةبباء
البوسنة واهلرسك مبأل تمثيبف عمليباة اإلفبراج عبن األرالب عبن اريبض تأبيبض امليباي و جبراءاة
المشمي املوحد .اجلديد ،.والك هبدف شسب نفباء .اإلجبراءاة املميلةبة باأللمباة وفياليبة تملفمسبا
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يف البوسببنة واهلرسببك .ويش ب الألببك نببللك ه الموقيبباة ب ب م تةمصببر اواجببة ه نشببر الةببدراة
املينية بلاالة األلماة يف مساحة صم  .نسبيا اسمنانا ه نمائ مشروع "اإلفراج عن األرال ".
 -١٦ويش ب الألببك ه أن ب ةببالل فببع .الممديببد ،سيألببألأل بيببدن مببن األنشببأة الببا تشببم
"تةييما قأريا" ومشروعا لب " نار .وتن يذ اإلجراءاة املميلةبة باأللمباة" و"عمليباة سبنوية لإلفبراج
عبن األرالب " .وسببيسدف "المةيببيذ الةأببرق" الببلق سببينفَّل يف اببار شبرانة بب مرنببن اإلجبراءاة
املميلة ببة باأللم بباة يف البوس ببنة واهلرس ببك ،والةب بواة املس ببلدة المابي ببة للبوس ببنة واهلرس ببك ،واملن م ببة
النروجييببة للمسبباعد .الشببيبية ،ه شديببد ةببط أسببا جديببد يمببوةى الواقييببة يف ختأببيط وتنفيببل
اس بعاتي ية اإلج براءاة املميلة ببة باأللم بباة للف ببع .2025-٢٠١٨ .وس ببيمدةض ال ببك م ببن ة ببالل
نشبباء منببااض يشببمب يف أتببا ملمومببة ،وشببدَّن مببن الناحيببة اجلمرافيببة لموتببا دمببأل بب عببد .منببااض
لببمن "منأةببة عمليبباة" واحببد .إلج براء عمليببة اإلف براج عببن األرال ب فيسببا .ويش ب الألببك ه
أم اببلا الببنس سببيميف اسببم ابة أفأل ب الحمياجبباة ا مميبباة ادليببة عببن اريببض تينيببن االتصببال
ا ممي  ،ونفالة يالء األولويبة الحمياجباة ا مميباة ادليبة وتلبيمسبا .نمبا يشب الألبك ه أم
من ش م الك تبسيط جراءاة يمال املساة عن اريض تمليف من مباة حمبدن .مبنبااض جمرافيبة
ااة مساحة أنرب بمية تنفيل اليملياة فيسا .ويش الألك نللك ه أم  14مبن أفرقبة املسبف
غب ب المةب ب س ببميم عل ببى تنفي ببل ا ببلا املش ببروع ،واب ب تمب ب لف نم ببا يلب ب  9 :أفرق ببة تابي ببة ملرن ببن
اإلجبراءاة املميلةببة باأللمبباة يف البوسببنة واهلرسببك ،وفريةببام مببن الة بواة املس بلدة المابيببة للبوسببنة
واهلرسك ،و ٣أفرقة من املن مة النروجيية للمساعد .الشبيبية ،علبى أم تن بن األنشبأة المدألب ية
لمنفيببل مشببروع "المةيببيذ الةأببرق" لببول دوا/يوليب  ،٢٠١٨وأم يبببدأ تببدريك مببوظف اليمليبباة
يف أيلول/سبببممرب  .٢٠١٨ويش ب الألببك أيألببا ه أم النمي ببة املموةببا .مببن اببلا املشببروع ا ب
نشبباء ةببو  500منأةببة مببن املنببااض املشببمب يف أتببا ملمومببة لمنفيببل املنيببد مببن اليمليبباة و لمبباء
مساحة تناان  ٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠مع مربأل.
 -١٧ويشب الألبك ه أم "مشبروع نار .وتن بيذ اإلجبراءاة املميلةبة باأللمباة" سبينفَّل بببدعذ
مببن برنببام األم ببذ املمدببد .اإل ببائ  ،وس ببيسدف ه نشبباء قاعببد .بيان بباة جديببد .علببى ش بببمة
اإلنعن ببت لمد ب حم ب الن بباة او ببا  ،وتني ببد مماني ببة اوص ببول عل ببى بيان بباة اإلج براءاة املميلة ببة
وشس ببن الة ببدراة يف جم ببال الماأ ببيط م ببن أجب ب المي يب ب باالممث ببال
باأللم بباة وتي ببنا ش ببفافيمساّ ،
التفاقي ب ببة ح ب ببر األلم ب بباة املأل ب ببان .لكف ب بران .ويس ب ببدف املش ب ببروع أيأل ب ببا ه النس ب ببو باملؤسس ب بباة
والسياسبباة والببن ذ واللبوائف سببساما يف ايببان .فياليببة اإلفبراج عببن املنببااض املشببمب يف أتببا ملمومببة
لمب تسببمادمسا ا مميبباة ادليببة جمببدنا وتيببون بالفائببد .علببى الفلبباة الفةب  .واملسببمبيد .املةيمببة
درج املشببروع يف اببار مشبباريأل جمل ب
حاليببا بببالةرب مببن املنببااض املم ب ر .باأللم باة األرلببية .وسببي ف
امل بباة ال ببلق ي ببوفر للمنم ببدن ةأأ ببا منس ببةة تنس ببيةا جي ببدا ،وتة ببارير نقية ببة ومةدم ببة يف الوق ببت
املناسببك ،ومشببور .بش ب م المنميببة االس بعاتي ية وتأببوير عمليبباة اإلج براءاة املميلةببة باأللمبباة يف
البوسببنة واهلرسببك .ويسببدف املشببروع نببللك ه قامببة شبرانة قويببة مببأل الشببرناء الببدولي  ،مبببا يف
الببك مرنببن جنيببف الببدو إلاالببة األلمبباة لكغ برا اإلنسببانية ،ووحببد .نعببذ تنفيببل اتفاقيببة ح ببر
األلمبباة املألببان ،.واملسببؤول املسببند .لببيسذ مسبباة ااة صببلة ،ونميبببة االببة األلمبباة المابيببة للةبواة
املسلدة يف البوسنة واهلرسبك ،وسبلأاة اومايبة املدنيبة ،والسبلأاة الوانيبة لإلجبراءاة املميلةبة
باأللم بباة .وأش ببارة الل ن ببة ه أمهي ببة اس ببممرار البوس ببنة واهلرس ببك يف ل ببمام فيالي ببة ونف بباء .آلي ببة
المنسيض مأل الشرناء و جراءاة املوافةة ناة اومومة نعما لمنفيل الربنام .
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 -١٨ويش ب الأل ببك ه أم مرنببن اإلج براءاة املميلةببة باأللم بباة يف البوسببنة واهلرس ببك أج ببرن،
ب ببدعذ م ببن مرن ببن جني ببف ال ببدو إلاال ببة األلم بباة لكغب برا اإلنس ببانية ،تةييم ببا إلنار .امليلوم بباة،
وال سببيما الميفيببة الببا يةببوة هبببا مرنببن اإلجبراءاة املميلةببة باأللمبباة دمببأل وختبنين وشليب وشببديي
مجيببأل امليلومبباة الالامببة بش ب م اإلج براءاة املميلةببة باأللمبباة .ويش ب الألببك نببللك ه أم مرنببن
اإلجراءاة املميلةة باأللمباة ييمب حاليبا علبى شديبد ايملب المن يمب لبدعذ نمباج نار .امليلومباة
لمن الوحداة المن يمية وفيما بينسا .وأشارة الل نة ه أمهيبة ابله اجلسبون ن برا ه أم البدول
األا براف قببد اععفببت بببدور او بوار الببلق يسعشببد بامليلومبباة الدقيةببة والياليببة اجلببون .يف نعببذ
المياوم واملساعد .والمي ي بمنفيل االتفاقية.
 -١٩ويشب ب الأل ببك ه أم عملي بباة اإلفب براج ع ببن األرالب ب اجلاري ببة س ببنويا سمس ببممر دش ببيا م ببأل
األولويباة السبنوية البا تةبدمسا السبلأاة البلديبة ورانبا بالممويب املمبا للمنفيبل .ووفةبا للةبانوم البوا
إلاالببة األلمبباة ،تولببأل اببله ا أببط علببى أسببا سببنوق .ويش ب الألببك ه أم مببن املموقببأل مببن
ةببالل اببله اليمليبباة لمبباء مببا جمموعب  ٢٣٧ ٠٠٠ ٠٠٠مببع مربببأل ( ١٢٦ ٠٠٠ ٠٠٠مببع مربببأل يف
عبباة  ٢٠١٨و ١١١ ٠٠٠ ٠٠٠مببع مربببأل يف عبباة  ،)٢٠١٩مبببا يف الببك لمبباء ١٧٩ ٠٠٠ ٠٠٠
مببع مربببأل ( ٨٢ ٠٠٠ ٠٠٠مببع مربببأل يف عبباة  ٢٠١٨و ٩٧ ٠٠٠ ٠٠٠مببع مربببأل يف عبباة )٢٠١٩
عببن اريببض املسببف غ ب المة ب  ،وتةلببيس مسبباحة  ٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠مببع مربببأل عببن اريببض املسببف الببدقيض
( ٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠مع مربأل يف عاة  )٢٠١٨وتأسب  ٢ ٠٠٠ ٠٠٠مبع مرببأل (١ ٠٠٠ ٠٠٠
مع مربأل يف عاة  ٢٠١٨و ١ ٠٠٠ ٠٠٠مع مربأل يف عاة  .)٢٠١٩ويش الألبك نبللك ه
أم اجلدول النم إلجبراء عمليباة مسبف وتأسب املنبااض أعبد علبى مسبمون المةسبيماة اإلناريبة
يف البوسنة واهلرسك ،ووليت األولوياة اسمنانا ه أ ر املنااض املنروعة باأللماة علبى السبمام.
ويش ب الألببك أيألببا ه أم مرنببن اإلج براءاة املميلةببة باأللمبباة يف البوسببنة واهلرسببك سببييِد عببن
اريببض املسببف غ ب المة ب مببا يةببارب جمموع ب  ١٢٠منأةببة مببن املنببااض املشببمب يف أتببا ملمومببة،
والبالمببة مسبباحمسا ةببو  ٢٦٣ ٢٠٠ ٠٠٠مببع مربببأل ،وسببي رق يف م بوااا .اببله األنشببأة تيلببيذ
منااض مشمب يف ةأور ا باسماداة  18 000من عالماة الميليذ واالة الأوارئ.
 -٢٠وألم البوسنة واهلرسك تش ه لماء أنثر من  ٩٠يف املائة من الملوث باأللماة ةالل
مشروع "اإلفراج عن األرال " ،وولأل مياي وانيبة لإلجبراءاة املميلةبة باأللمباة ،فةبد الح بت
الل نببة أم البلببد قببد جيببد نفسب يف ولببأل ً ّمنب مببن نمببال تنفيببل املببان ٥ .يف املسببمةب الةريببك.
وألبافت الل نببة أم الةيباة بببللك ًمببن أم يمبوم مفيببدا لمب ّ مببن االتفاقيببة والبوسبنة واهلرسببك نفسببسا
بالن ر ه شار ا ه مجلة من الفوائد االجمماعية واالقمصانية الا سمنش عن االة األلماة.
 -٢١ويش ب ب الألب ببك ه أم األنشب ببأة الب ببا سيألب ببألأل هبب ببا ةب ببالل فب ببع .الممديب ببد سب ببمملّف
ما جمموعب  ٧٩ ٢٦٠ ٠٠٠مبار مبن مارنباة البوسبنة واهلرسبك الةابلبة للمدويب (٤٠ ٥١٠ ٠٠٠
مببار يف عبباة  2019و ٣٨ ٧٥٠ ٠٠٠مببار يف عبباة  .)٢٠٢٠ويش ب الألببك أيألببا ه أم
حمومببة البوسببنة واهلرسببك سببممول  ٥٠يف املائببة مببن ا مببوع ( 39 630 000مببار ) وتألببك
 ٥٠يف املائة من المموي من اجلساة املاةة ( ٣٩ ٦٣٠ ٠٠٠مار ) .ويش الألك نللك ه
أم الصببندوض الببوا سببيمأ تمبباليف أنشببأة املسببف غ ب المة ب الببا سببي ريسا مرنببن اإلج براءاة
املميلة ببة باأللم بباة يف البوس ببنة واهلرس ببك ،فأل ببال ع ببن األنش ببأة المةني ببة واملميلة ببة بلاال ببة األلم بباة ال ببا
سببمنفلاا الة بواة املسببلدة المابيببة للبوسببنة واهلرسببك .نمببا يش ب الألببك ه أم حمببوما الميببان
س ببموفرام المموي ب ب ليمليب بباة املس ببف الب ببدقيض و االب ببة األلم بباة الب ببا تنفب ببلاا وح ببداة اومايب ببة املدنيب ببة
للميان  ،وأم املبوارن األةبرن سبم ن مبن مينانيبة منأةبة برتشبمو والمانمونباة والبلبدياة والشبرناة
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اليامة وا اصة .ويش الألك نللك ه أنب يموقبأل تلةب دويب لبايف مبن البلبدام املاةبة المةليديبة
عن اريض الصندوض االسملماين البدو  ،واملن مبة النروجييبة للمسباعد .الشبيبية ،واالشبان األورو يف
البوس ببنة واهلرس ببك ،ومؤسس بباة ومن م بباة أة ببرن .نم ببا يشب ب الأل ببك ه أم "المةي ببيذ الةأ ببرق"
بيموالم مببن االشببان األورو يف البوسببنة
و"مشببروع نار .وتن ببيذ اإلج براءاة املميلةببة باأللمبباة" سب َّ
واهلرسك.
 -٢٢والح ببت الل ن ببة أم الأل ببك يمأل ببمن ميلوم بباة أة ببرن ااة ص ببلة ق ببد تم ببوم مفي ببد.
للدول األاراف يف تةييذ الألك والن ر في  ،مبا يف الك املنيبد مبن المفاصبي عبن اهليمب البوا
إلاال ببة األ لم بباة ،و نش بباء املن ببااض املش ببمب يف أت ببا ملموم ببة ،وميلوم بباة ع ببن األولوي بباة واملا بباار
واالفعالاة الوارن .يف ةأبة اليمب  ،واملرفةباة البا تشبم تفاصبي عبن المدبدق البلق ال يبنال
ما ال واملساة ااة األولوية لياة  ،٢٠١٨يف مجلة أمور.
 -٢٣والح ت الل نة أم البوسنة واهلرسك مل دمث لاللمناة اللق أعلنمب  ،علبى الندبو املبدوم
يف قبراراة االجممبباع الماسببأل للببدول األابراف ،بمببوة الولببو فيمببا يميلببض باملنببااض الببا ال يبنال
يمي مياجلمسا وشديبد ح مسبا ومواقيسبا يف نب مبن المةسبيماة اإلناريبة .والح بت الل نبة أم
البوسببنة واهلرسببك قببد أشببارة ه أم مببا ييرق ب وفاءاببا بااللمنامبباة الببا تيسببدة هبببا يف الببك
الممديببد األصببل اببو عببدة ق برار الةببانوم اجلديببد بش ب م اإلج براءاة املميلةببة باأللمبباة ،الببلق مببن
ش ن أم يثمر عن مسامهاة مالية مدرجة يف املينانية من جانك الدولة ،ويمبيف اسبمةرار واسبممرار
المموي الالاة ليملياة االة األلماة لكغبرا اإلنسبانية .والح بت الل نبة أم البوسبنة واهلرسبك
مببأل أتببا أولببدت ب تببا سببمةدة  ٥٠يف املائببة مببن امل بوارن املاليببة الالامببة للمنفيببل المام ب للاأببة
الوارن .يف البسا ،فلم بلمماتا اسمةأاب املنيد من الثةة لدن الةانرين على تةدس املساعد .عن
اريببض ايببان .الشببيور باملسببؤولية عببن اببله اليمليببة علببى الصببييد الببوا  ،وتينيببن جسوناببا يف جمببال
االة األلماة لكغرا اإلنسانية.
 -٢٤والح ببت الل نببة نببللك أم مببا يؤسببف لب عببدة قببدر .الدولببة الأببرف علببى شديببد نميببة
األعمال املمبةية بيد مرور ما يةرب من عشرين عاما على بدء نفاا االتفاقيبة .لمبن بة مبا يبدعو
ه االرتيا واو عنة البوسنة واهلرسك على تنشيط اجلسون الرامية ه جيان فسذ لنأباض المدبدق
اوةيةب املمبةب  ،ومببن ولببأل ةأببط شببدَّن هبببا علببى وجب الدقببة الفببع .النمنيببة املألوبببة إلنمببال
تنفيببل املببان .٥ .والح ببت الل نببة أيألببا أم البوسببنة واهلرسببك ،بألبسببا الممديببد لفببع .سببنم أة بري ،
تموقبأل أتبا سببمدماج تةريببا ه سبنم ونصببف السبنة مببن تباري تةبدس البسببا السميألبا المدببدق
املمبة  ،وولأل ةأة تفصيلية وتةدس الك دديد الي وأة .
 -٢٥وأشببارة الل نببة بارتيببا ه أم امليلومبباة املةدمببة يف الألببك يف الببرنون علببى أسببللة
الل نببة شبباملة وناملببة ووالببدة .وأشببارة الل نببة نببللك ه أم ا أببة الببا قببدممسا البوسببنة واهلرسببك
قابلة للمنفيل وًمن رصداا وتب بولو اليوام الا ًمن أم تؤ ر يف وتب  .المنفيبل .والح بت
الل نة أيألا أم ا أة تسمند ه خمصصاة من املينانياة اوموميبة ويموقبف تنفيبلاا علبى اسبمةرار
المموي الدو  .ويف الا الصدن ،أشارة الل نة ه أم االتفاقية سمسمفيد من المةارير الا تةبدمسا
البوسنة واهلرسك سنويا ه الدول األاراف بمألمينسا ما يل :
المةدة ادرا يف ولأل املياي والسياساة واملنس ياة ااة الصلة لإلفبراج عبن
(أ)
األرال ب وفةببا للميبباي الدوليببة لإلج براءاة املميلةببة باأللمبباة ،بميببة تنفيببل االتفاقيببة تنفيببلا نببامال
GE.18-17711

7

APLC/MSP.17/2018/WP.8

ومناسببا ةببالل فببع .الممديبد املألوبببة ،ومببا يعتبك عليسببا مببن أ بر يف األاببداف السببنوية البوارن .يف
ةأة عم البوسنة واهلرسكك
(ب) المةدة ادرا يف أنشأة اإلفراج عن األرال فيمبا يميلبض بااللمنامباة البوارن .يف
ةأببة اليمب السببنوية للبوسببنة واهلرسببك ،مصببنفة مبببا يمفببض مببأل امليبباي الدوليببة لإلجبراءاة املميلةببة
باأللماةك
(ج) المةببدة ادببرا يف تنفيببل مشببروع "المةيببيذ الةأببرق" و" نار .وتن ببيذ اإلجبراءاة
املميلةة باأللماة" ونمائ اله اجلسونك
(ن) ميلوم بباة مس ببممملة ع ببن جس ببون تيبل ببة املب بوارن الواني ببة ،مب ببا يف ال ببك اجلس ببون
املبلولة يف اار االتصاالة مأل اجلساة املاةة ادمملة وجسون الموعية بيدة تبوافر الممويب البالاة
لدن السلأاة اومومية واملؤسساة اليامة والسلأاة ادلية لمموي عملياة المأس  ،والنمبائ
الا تؤنق ليسا اله اجلسون.
 -٢٦وأشببارة الل نببة ه أمهيببة قيبباة البوسببنة واهلرسببك ،لببافة ه تةببدس تةببارير ه الببدول
األاراف على الندو املشار لي أعاله ،بلاالع الدول األاراف بانم باة علبى المأبوراة األةبرن
ااة الصببلة بمنفيببل املببان 5 .ةببالل الفببع .املشببمولة بالألببك وعلببى االلمنامبباة األةببرن امليلنببة يف
الألببك ةببالل االجمماعبباة امليةببون .بب الببدوراة ،واجممبباع الببدول األابراف ومببؤدراة االسببميرا ،
ومن ةالل تةاريراا املةدمة يف اار املان 7 .باالسمنان ه نلي تةدس المةارير.
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