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االجتماع السابع عشر

جنيف ٣٠-٢٦ ،تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٨
البند  ١١من جدول األعمال املؤقت
النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة 5

طلببب يد ببد ااج ب امببدد مريمبباغ مببدما االألبباد املقببادة ل براد قببا
للمادة  5من االمفاقية
ثيقة مقدمة من البوسنة اهلرسك
خالصة
 -١يعووور خ يوود الملتووديف اململمثووا ة تن ي و املووار  ٥موون ات اقيووا تعوور اك وملعمال وت وودي و نملووا
ونقا األلغام املضار لألفرار وتودم تلو األلغوام ة البوكونا واكركو ف ال و .١٩٩٥-١٩٩٢
ف ووه ه و ف ال و  ،أل عووت األح ورا اململتا نووا ة البوكوونا واكرك و رجوويو البوكوونا واكرك و  ،وجوويو
مجهو يا صرنس ا ،وجمل الدفاع ال روايت) عدراً هوال ً مون تقوول األلغوام ة مجيوا اوال البلود،
وة املقام األول نني خطوط املواجها ،ملنا و نطال تركا الوتدات العس ريا ل صويا ة منطقوا
خاضعا ل صيا آخور .كموا عأل عوت تقوول لغوام موام نقواط اكو اتي يا رميوا األحورا اململتا نوا
واملنش ووات العسو و ريا .وم وون الناتي ووا ارغرافي ووا ،عأل ع ووت تق ووول لغ ووام ة مجي ووا ا ووال البل وود ،م وون
اكرك ف ارنوب وارنووب الغور  ،فوو جبوال وكول البوكونا و خاريودها و وريملهوا ف املنواح
املنبس ووطا ووال ال ووب ر .فتق ووول األلغ ووام موج ووور عل وول األ ت م ووا مجي ووا ن وواع النب وواخت املمي و
للبوكنا واكرك رالعشب املرت ا والغاابت) علل مجيا نواع الملضا ي راحل ر ،وال ا كت).
 -٢وند نرانمج اإلجرالات اململعلقوا ابأللغوام ة البوكونا واكركو ة عوام  ،١٩٩٦مون خو ل
نشال مرك األمم اململتد املعين ابإلجورالات اململعلقوا ابأللغوام ،وهوو يهود ف ننوال اكياكوا والقود ات
احملليووا ة جمووال العمووا اململعل و ابأللغووام .و نش و ة عووام  ١٩٩٨مراك و علوول مس وملوا ال يوواانت معنيووا
ابإلجرالات اململعلقا ابأللغام رمرك األعمال اململعلقا ابأللغوام ممهو يوا صرنسو ا ،ومركو األعموال
اململعلقا ابأللغام االحتاريف) ،ف جانب مركو تنسوي علول مسوملوا الدولوا رمركو األعموال اململعلقوا
ابأللغوام للبوكوونا واكركو ) .و صودا قووانوا ألالووا األلغوام ة البوكوونا واكركو ة عووام ،٢٠٠٢
تغ ر اكي ا احلايل لإلجرالات اململعلقا ابأللغام .ومتثا رنا ألالا األلغام ة البوكنا واكرك اكيئوا
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املرك يا للدولا ،وهه تعما ضمن وألا الشؤوا املدنيا ة البوكنا واكرك  .و نشئت هيئا اخلوربال
الملانعا لل نا واملعنيا ألالا األلغام ة البوكنا واكرك  -مرك األعموال اململعلقوا ابأللغوام للبوكونا
واكرك  -مبوجب قرا جمل الوأل ال واكملناراً ف قانوا ألالا األلغام ة البوكنا واكرك .
 -٣و ج ووريف تقي وويم ع ووام ملش و و لا األلغ ووام ة البوك وونا واكرك و و حتضو و اً للطل ووب الس ووان ة
عام  ٢٠٠7تيث تدرت الد اكا  ١ ٦٣١جمملمعاً حملياً ر ماكن مأهولا) ملوثً ابأللغام .وتش
الملقووديرات ف ا املواق ووا الص ووغرا امللو ووا ابأللغ ووام تووؤ ر و اً مباش ووراً عل وول ك و ما ٩٢١ ٥١٣
شخص و واً ،مو وون نيو وونهم  ١٥4 ٥٣٨شخص و واً ة جمملمعو ووات حمليو ووا عاليو ووا املخو وواحر ،و٣4٢ ٥٥٠
شخصاً ة جمملمعات حمليا مملوكطا املخاحر ،و 4٢4 4٢٥شخصاً ة جمملمعات حمليا منخ ضا
صوون ت  ١٢٢منهووا و  7ة املالووا
املخوواحر .وموون نووني جمموووع امملمعووات احملليووا املعرضووا للخطوور ،ع
أبهن و ووا عالي و ووا املخ و وواحر ،و ٦٢٥و  ٣٨ة املالو و ووا مملوك و ووطا املخ و وواحر ،و ٨٨4و  ٥٥ة املالو و ووا
منخ ضا املخاحر.
 -4وة  ٢٦آذا /م ووا  ،٢٠٠٨ق وودمت البوك وونا واكرك و حلب واً لملمدي وود املوع وود النه وواله
إلألال ووا األلغ ووام الو و يف ك وواا حم وودراً ة  ١آذا /م ووا  .٢٠٠٩وقعب ووا الطل ووب ة اجملم وواع ال وودول
وتدر موعد هناله جديد ة  ١آذا /ما  .٢٠١٩ونعود مضوه تسوا كونوات
األحرا الملاكا ع
من الملن ي  ،لن تملم ن البوكنا واكرك من الوفال اباللمل امات وفقاً للطلب السان .
 -٥وتملعل و الع وورو ال ووو متن ووا البوك وونا واكرك و م وون الوف ووال ابملوع وود النه وواله احمل وودر ة ١
آذا /م ووا  ٢٠١٩مب ووا يل ووهر االفملق ووا ف امل ووال ،وت ووم مشو و لا األلغ ووام ،وكو و ت تق ووول
األلغام غ العمليا اململاتا ،والعرو املناخيا السالد .
 -٦وما ذلو  ،قعلصوت املنطقوا امللو وا خو ل الطلوب السوان مون  ١ ٦٨٨ ٠٣٣ ٦٥٨مو اً مرنعواً
ف  ١ ٠٨٠ ٢٠7 ٨٢٩م و اً مرنع واً .وخ و ل ه و ف ال و  ،عوووع مووا جمموع و ٦٠7 ٨٢٥ ٨٢٩
م اً مرنعاً ر 4٥ة املالا من اخلطا) ،منها  ٥١4 ٣٢٥ ٢٩٩م اً مرنعاً من منطقا اخلطر املشملب
فيهووا امللغووا موون خ و ل عمليووات املسوول غ و الملقووين حلقووول األلغووام ر ٥١ة املالووا موون اخلطووا)،
وقعل و  77 ٨٠٠ ٠٠٠م و مرنووا موون منطقووا اخلطوور املش وملب فيهووا موون خ و ل عمليووات املسوول
الملقين حلقول األلغام ة  ١ ٦٣٠مهما من و ماكن عمستت مستاً تقنياً ر ٣٠ة املالا من
اخلط ووا) ،وحعه وور  ١٥ ٦٩٠ ٠٠٠مو و مرن ووا م وون من وواح اخلط وور املؤك وود ة  ٩٥٣مهم ووا من و و
ورموور مووا جمموعو  ١4 ٣٨٥لغمواً مضوواراً لألفورار
وتوودر ع
و مواقووا حعهوورت ر ٢٠ة املالووا موون اخلطووا) .ع
و ١ ١٨١لغم واً مضوواراً للوودابابت ،و ١٥ ١٠٥قطووا م وون ممل ورات بل ووات احلوورب ،مبووا فيه ووا
ذخالر عنقوريا.
 -7وة ال و م وون ع ووام  ٢٠١٣ف ع ووام  ،٢٠١٦للوف ووال اباللمل ام ووات ال ووو تعو ععه وود ووا ة ح ووا
املار  ٥من االت اقيا ،جن مركو اإلجورالات اململعلقوا ابأللغوام ة البوكونا واكركو مشوروع ق را تقود
املساعد ة مرتلا موا قبوا االنضومامق ر )IPAلعوام  ٢٠١١املعنووا قاإلفورا عون األ اضوهق نودعم مون
وفوود االحتووار األو و ة البوكوونا واكرك و  .وش و ا املشووروع امل و كو االك وملخدام ال امووا لعمليووا
اإلفرا عن األ اضه ،تيث فضت جهور املسل غ الملقوين حلقوول األلغوام موا ف لغوال منواح
خطوور مش وملب فيهووا ة تالووا عوودم ك ايووا األرلووا علوول وجووور لغووام /جه ممل وور و ف كيوود منوواح
اخلطوور .وم نووت ه و ف العمليووا موون األرال ال عووال للمهووام اململعلقووا ابملسوول الملقووين حلقووول األلغووام قصوود
الملتق علل او ممنهج وهار من ا وكالا اإلألالا قد عو رجهت ف مناح اخلطر املؤكد فقل.
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 -٨وة حا املشروع امل كو  ،وضا مركو اإلجورالات اململعلقوا ابأللغوام ة البوكونا واكركو
ال روع الث ا األوف الملاليا من املعاي ارديد ر اإلفرا عون األ اضوه ،واملسول غو الملقوين حلقوول
األلغووام ،واملسوول الملقووين حلقووول األلغووام .وصوويغت ه و ف ال ووروع وفق واً للمعوواي الدوليووا لألعمووال اململعلقووا
ابأللغام الو اعملمدهتا رنا ألالا األلغام ة البوكنا واكرك ة كانوا الثاين/يناير .٢٠١٦
 -٩ونَ وملج ع وون مش ووروع قاإلف ورا ع وون األ اض ووهق اإلف ورا ع وون مس وواتا مجالي ووا للمس وملعملني
النهاليني قد ها  4٢ 7٨٨ ٩٦٢م اً مرنعاً ،و لغال  ٩١ة املالا من املنطقا مون خو ل عمليوات
املسوول غ و الملقووين الووو جن هووا مرك و اإلج ورالات اململعلقووا ابأللغووام ة البوكوونا واكرك و  ،وقعلصووت
نسووبا  ٨.٥ة املالووا م وون خ و ل عملي ووات املسوول الملقووين ،وحه وورت نسووبا  ٠.٥ة املال ووا موون قب ووا
منعمات معملمد من خ ل ألالا األلغام .وقد بت ذل ا الملطبي السوليم للمسول غو الملقوين
والملقين ،كيم ن البوكنا واكرك  ،ندعم مايل من الشركال ،من اإلع ا عن كمال املشوروع ة
مسملقبا غ نعيد.
 -١٠ويبلو جممووع املنواح امللو ووا اململبقيوا ة البوكونا واكركو  ٨ ٩٦7منطقوا خطور مشوملبها
فيه ووا تص ووا مس وواتملها ف  ١ ٠٥٦ ٥74 ١4٢م و اً مرنع واً ،و ٩٣٥منطق ووا خط وور مؤك وود تبل و
مساتملها  ٢٣ ٨4٦ ٩٣٩م اً مرنعاً.
 -١١ووفقواً لل قور  ١مون املووار  ،٥تطلوب البوكونا واكركو متديووداً مون كونملني اعملبوا اً موون ١
آذا /ما  ٢٠١٩ف  ١آذا /موا  ٢٠٢١ل ضوط ع أبنشوطا املسول و ألالوا األلغوام ود
حتسني عمليا كم احلدور الدقيقا للمناح امللغوما ة البوكنا واكرك  .ونعد حتديد الملتودتت
اململبقيووا حتديووداً فضووا ،ك ومل وا البوكوونا واكرك و قوود علوول حتديوود املوود ال منيووا ال ألمووا لملن ي و
المل اماهتا مبوجب املار  .٥وكوملقدم البوكونا واكركو للوول  ٣١آذا /موا  ٢٠٢٠حلبواً هناليواً
لملمديد املهلا احملدر إلكمال املشروع اكملناراً ف فهم ر للملتدتت اململبقيا.
 -١٢وكوملعتا املشو لا الووو تعو ت جهووور القضووال علوول املخوواحر الووو هتوودر السو اا وحتقيو
الملنميا االجملماعيا واالقملصاريا ة البوكنا واكرك مون خو ل هنوج ممل اموا لإلجورالات اململعلقوا
ابأللغووام .وموون خ و ل نعووام حتديوود املنوواح املش وملب ة هنووا ملغومووار )١واملسوول غ و الملقووين واملسوول
الملقووين واإلألالووا ،حت ودلر األولوووتت وفق واً التملياجووات امملمعووات احملليووا والبلدتت/املوودا موون جووا
القضال علل املخاحر الو هتدر الس اا.
 -١٣وكوويم ر ن تطبيو قاإلفورا عوون األ اضووهق ،ف جانووب األخو نوونهج قووالم علوول األرلووا ة
صوونا الق ورا ات ،موون حتديوود مو ووو للمنوواح الووو كوويعتملا فيهووا ف نشووطا املسوول الملقووين .وموون
خو ل الملطبيو ال امووا لعمليووات اإلفورا عوون األ اضووه ،كوملتدلر منوواح اخلطوور املشوملب فيهووا عوون
حري مجا األرلا غ املباشور  ،وكوملتدلر منواح اخلطور املؤكود تيثموا كانوت هنواب رلوا مباشور ،
كمووا ا األنشووطا ك وملؤريف ف لغووال مسوواتات كب و موون املنوواح الووو ال توجوود فيهووا رلووا ،و ف
تقلي املساتات من خ ل املسل الملقين .وكملم ر ن جهور املسل غو الملقوين مون األرال ال عوال
للمهام اململعلقا ابملسل الملقين ،وكيشما ذل الملتقو علول اوو ممونهج وهوار مون جوا كيود
__________
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عُتملووا منطقووا تمل وووا موون منوواح خطوور مشوملب فيهووا ومنوواح خطوور مؤكوود  ،تضووم جمملمعواً
احمللي ووا اململض وور  ،وألك ووباب اقملص وواريا و قافي ووا و جغرافي ووا و غ ه ووا ،نوصو و ها وت وود
األعمال اململعلقا ابأللغام للبوكنا واكرك املناح املشملب ة هنا ملغوموا ابلملعواوا الو يو
مث تعاع ه ف املناح معارا شاملا من خ ل جرال اإلفرا عن األ اضه.

و كثوور موون امملمعووات
منطقي ووا .و مل ووا مركو و
موا السولطات البلديوا.
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و رتض وجور لغام ،والملأكد من ا قد ات ألالا األلغام تعنشر ة منواح اخلطور املؤكود فقول.
ولضووماا جووور ارهووور الووو كووو تبو ل ة العووام القووارم ،وضووا مركو األعمووال اململعلقووا ابأللغووام
للبوكوونا واكرك و واعملموود ووا فووروع ة معوواي ف ارديوود اململعلقووا ابملسوول غ و الملقووين ،واملسوول
الملقووين ،واإلفورا عوون األ اضووه .واكوملعتد ت تلو ال ووروع مجيعهووا وفقواً للمعوواي الدوليووا لألعمووال
اململعلقا ابأللغام ر.)IMAS 07.11
 -١4وخ ل ال

ال منيا املطلونا ،كيعضطلا نث ا نشطا ليسا ،ههر

التقي ببيل القط ببرق ملن بباطش اهط ببر املش ببتبة يهل ببا يف البوس ببنة اهلرس ببكر ك ووين مركو و
اإلجورالات اململعلقووا ابأللغووام ة البوكوونا واكركو  ،والقووات املسوولتا للبوكوونا واكركو ،
واملنعم وا النروجييووا للمسوواعد الشووعبيا ،مشووروعاً نعن وواا قالملقيوويم القطووريف ملنوواح اخلطوور
املش وملب فيهووا ة البوكوونا واكرك و ق ة ال و موون  ٢متوأل/يولي و  ٢٠١٨ف  ٣١كووانوا
األول/ريس وومرب  .٢٠١٩وقو وود عووف و و علو وول ه و و ا املش ووروع ،وكو وويم لول م وون خ و و ل مو وونل
الط ووا ل الووو تقوودمها امل وضوويا األو ونيووا .واكوود موون املشووروع هووو ألتر ال ووال ة
اإلج ورالات اململعلقووا ابأللغووام ة البوكوونا واكرك و قصوود وضووا خوول كووا جديوود موون
خ و ل ج ورال مسوول غ و تقووين ومسوول تقووين ،يف ن و كوويهد ف وضووا خوول كووا
جدي وود للملخط وويل الو وواقعه ة اإلجو ورالات اململعلق ووا ابأللغ ووام م وون ج ووا الملخط وويل لملن يو و
اكو اتي يا اإلجورالات اململعلقووا ابأللغووام لل و  ٢٠٢٥-٢٠١٨و عوودار الطلووب النهوواله
للوفال اباللمل امات ة حا املار  ٥من االت اقيا.
املش ببر ع املتعل ببش دبس ببن م ببدبا إدارة امجب برا ات املتعلق ببة الأل ببادر كينش و مرك و
األعمووال اململعلقووا ابأللغووام للبوكوونا واكرك و  ،نوودعم موون ن ورانمج األمووم اململتوود اإل وواله
ومتويووا موون االحتووار األو و  ،قاعوود نيوواانت جديوود علوول شووب ا اإلن نووت ل كملعاضووا
ع وون النع ووام القو ووالم وألتر ف وورت احلصو ووول عل وول ني وواانت اإلج و ورالات اململعلق ووا ابأللغو ووام
قتس وون ت وودن و را اإلجو ورالات اململعلق ووا ابأللغ ووامق.
وشو و افيملها .وعنو وواا املش ووروع ه ووو ع
وك و وويهد هو و و ا املش و ووروع ف المل و ووأ ة السياك و ووات ونن و ووال الق و وود ات الملنعيمي و ووا ألتر ً
ل ن ملاح وتع ي اً للقد علل المل يف ما منه يات الملن ي ارديود مثوا مشوروع الملقيويم
القطريف .واكد هو عار ننال قا ارهات املااا من خ ل وضا خطا جنواأل مو وقوا
وواقعيوا وقانلوا للملتقيو إلألالووا األلغوام مون مجيوا املنوواح امللغوموا اململبقيوا ة البلود والوفووال
ابلمل امات البلد مبوجب ات اقيا تعر األلغام املضار لألفرار.
عمليات ام راج عن ااراضير كملسملمر عمليات املسول واإلألالوا متشوياً موا األولووتت
السنويا الو تقدمها السلطات البلديا وما الملمويوا اململواح للملن يو  .وتوضوا هو ف اخلطول
كنوتً وفقواً للقوانوا الووحين إلألالوا األلغوام .ونواكوطا هو ف العمليوات ،مون اململوقوا معاروا
ما جمموع  ٢٣7 ٠٠٠ ٠٠٠م مرنا كاآليتر لغال  ١7٩ ٠٠٠ ٠٠٠م مرنوا مون
خ ل املسل غ الملقين ،وتقلي  ٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠م مرنوا مون خو ل املسول الملقوين،
وتطه و  ٢ ٠٠٠ ٠٠٠م و مرن ووا .و ض ووافا ف ذل و  ،ك ووي ره مرك و األعم ووال اململعلق ووا
ابأللغام للبوكنا واكرك  ،من خ ل عمليات املسل غ الملقين ،ما جمموع او ١٢٠
منطقووا مش وملب ة هنووا ملغومووا تبل و مسوواتملها اإلمجاليووا  ٢٦٣ ٢٠٠ ٠٠٠م و مرنووا.
وابلمل وواأليف م ووا ه و ف األنش ووطا ،ك وملعومللخ ج ورالات عاجل ووا لملعل ويم ت وودور من وواح اخلط وور
املشملب فيها نو  ١٨ ٠٠٠ع ما.
4

GE.18-15804

APLC/MSP.17/2018/WP.7

 -١٥وة الوقووت احلاضوور ،هنوواب  ٢٦منعمووا معملموود معنيووا ابإلج ورالات اململعلقووا ابأللغووام ة
البوكوونا واكركو  ،نو منهووا منعمووات ت وميووا رالقووات املسوولتا ،واإلرا االحتاريووا للتمايووا
املدنيووا الملانعووا الحتووار البوكوونا واكرك و  ،واإلرا ارمهو يووا للتمايووا املدنيووا رمهو يووا صرنس و ا،
واحلمايووا املدنيووا ملقاحعووا نريملشو و ،ومجعيووا الصووليب األاوور للبوكوونا واكركو ) ،وكووبا منعمووات
جتا يا ركلها وحنيا) ،و ١4منعما غ ت وميا ر ١١منها وحنيا و ث روليا) .وة املنعمات
املعملمد  ،يشا ب  ١ ٢٠٠شخ  ،مجويعهم معملمودوا لملن يو اإلجورالات اململعلقوا ابأللغوام ومورخ
ك ووم ة العم ووا ،يف  ٩٠٠اخملصاص ووه ألال ووا لغ ووام و ٣٠٠ش ووخ معملم وودين ألرال مه ووام را ي ووا
و قانيووا ر اكووال فرقووا ومووديرو مواقووا ،وضووباط عمليووات ،ومو ،ووو ضووماا ارووور  ،وموود نو كو ب
كشف عن اململ رات ،وكاكا ك ب ،ومملعهودوا .)) ،ولودا املنعموات املعملمود لإلجورالات
اململعلق و ووا ابأللغ و ووام  ٣7آل و ووا معملم و وود رم و وون ج و ووا ألال و ووا النب و وواخت ،واض و ووطراابت ال ن و ووا ،و ألال و ووا
الركام) ،و ١ ٢٥7جهاأل كشف عن املعارا ،و ٦٣كلباً معملمداً لل شف عن اململ رات.
 -١٦وك وملنعم ا و ت الملوعيووا لطوور األلغووام ة ال و  ٢٠٢٠-٢٠١٩عوون حري و اإلع و م،
وتثقيف ال ئات الس انيا اململضر  ،وعن حري نل جرالات مملعلقا ابأللغام مب ملما مملضر ما.
وكو ك الملوعيووا لطوور األلغووام علوول تن يو األنشووطا ذات األولويووا ة امملمعووات احملليووا الووو لووديها
مناح خطر مشملب فيها من ال ئا الثالثا الوو حتعول ابألولويوا وعلول ال ئوات السو انيا املسوملهدفا
األكثر تضر اً.

 -١7ووفقواً لقووانوا ألالووا األلغووام ة البوكوونا واكرك و  ،ك وملوفلر األمووال ال ألمووا لإلج ورالات اململعلقووا
ابأللغ ووام ة البوك وونا واكركو و ع وون حريو و مص ووار امل ووااني ومي اني ووات مؤكس ووات البوك وونا واكركو و
ومي انيات ال ياانت ومصوار خورا .ومون جوا الوفوال اباللمل اموات املنصووت عليهوا ة املوار ٥
من االت اقيا ضمن اإلحا ال مين احملدر ركنملاا) ،جيوب تووف مبلو قود ف  7٩ ٢٦٠ ٠٠٠موا ب
نوك ووين را ووو  47ملي وووا روال ) .وعع وودت اخلط ووا املالي ووا ال ووو عوض ووعت ة ح ووا اخلط ووا الملن ي ي ووا
لل و  ٢٠٢٠-٢٠١٩وفق واً لإلحووا املووايل ال وواقعه لإلج ورالات اململعلقووا ابأللغووام ،ووفق واً لملتليووا
اخلطا املاليا لإلجرالات اململعلقا ابأللغام ة ال .٢٠١7-٢٠٠٩
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