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 االجتماع السابع عشر
 ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠-٢٦جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت ١١البند 
 5النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة 

طلببب يد ببد ااجبب  امببدد مريمبباغ مببدما االألبباد املقببادة ل  ببراد   قببا    
 من االمفاقية 5للمادة 

  ثيقة مقدمة من البوسنة  اهلرسك  
 خالصة  

مووون ات اقيوووا تعووور اكوووملعمال وت ووودي  و نملوووا   ٥يعوووور خ يووود الملتوووديف اململمثوووا ة تن يووو  املوووار   -١
 .١٩٩٥-١٩٩٢تلو  األلغوام ة البوكونا واكركو   ف ال و   ونقا األلغام املضار  لألفرار وتودم  

 ف ووه هوو ف ال وو  ، أل عووت األحوورا  اململتا نووا ة البوكوونا واكركوو  رجوويو البوكوونا واكركوو ، وجوويو
مون تقوول األلغوام ة مجيوا  اوال البلود،  هوال ً اً مجهو يا صرنس ا، وجمل  الدفاع ال روايت( عدر

جها، ملنا  و  نطال تركا الوتدات العس ريا ل صويا ة منطقوا وة املقام األول نني خطوط املوا
خاضعا ل صيا آخور. كموا ألع عوت تقوول  لغوام  موام نقواط اكو اتي يا رميوا األحورا  اململتا نوا 
واملنشوووات العسووو ريا. ومووون الناتيوووا ارغرافيوووا، ألع عوووت تقوووول  لغوووام ة مجيوووا  اوووال البلووود، مووون 

فوو  جبوال وكول البوكونا و خاريودها و وريملهوا  ف املنواح  اكرك   ف ارنوب وارنووب الغور ، 
املنبسوووطا  وووال الوووب ر. فتقوووول األلغوووام موجوووور  علووول األ ت موووا مجيوووا  نوووواع النبووواخت املميووو   
 للبوكنا واكرك  رالعشب املرت ا والغاابت( علل مجيا  نواع الملضا ي  راحل ر، وال ا كت(. 

، مون خو ل ١٩٩٦أللغوام ة البوكونا واكركو  ة عوام وند  نرانمج اإلجرالات اململعلقوا اب -٢
  نشال مرك  األمم اململتد  املعين ابإلجورالات اململعلقوا ابأللغوام، وهوو يهود   ف ننوال اكياكوا والقود ات

 مراكوو  علوول مسووملوا ال يوواانت معنيووا ١٩٩٨احملليووا ة جمووال العمووا اململعلوو  ابأللغووام. و نشوو  ة عووام 
أللغام رمرك  األعمال اململعلقا ابأللغوام ممهو يوا صرنسو ا، ومركو  األعموال ابإلجرالات اململعلقا اب

اململعلقا ابأللغام االحتاريف(،  ف جانب مركو  تنسوي  علول مسوملوا الدولوا رمركو  األعموال اململعلقوا 
، ٢٠٠٢ابأللغوام للبوكوونا واكركوو (. و صودا  قووانوا  ألالووا األلغوام ة البوكوونا واكركوو  ة عووام 

 ا احلايل لإلجرالات اململعلقا ابأللغام. ومتثا رنا  ألالا األلغام ة البوكنا واكرك  اكيئوا تغ ر اكي
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املرك يا للدولا، وهه تعما ضمن وألا   الشؤوا املدنيا ة البوكنا واكرك . و نشئت هيئا اخلوربال 
علقوا ابأللغوام للبوكونا مرك  األعموال اململ -الملانعا لل نا واملعنيا  ألالا األلغام ة البوكنا واكرك  

  ف قانوا  ألالا األلغام ة البوكنا واكرك .اً مبوجب قرا  جمل  الوأل ال واكملنار - واكرك 
للطلووووب السووووان  ة  و جووووريف تقيوووويم عووووام ملشوووو لا األلغووووام ة البوكوووونا واكركوووو  حتضوووو اً  -٣

غام. وتش  ابألل ر ماكن مأهولا( ملوثً اً حملياً جمملمع ١ ٦٣١تيث تدرت الد اكا  ٢٠٠7 عام
 ٩٢١ ٥١٣علووول كووو ما اً مباشووور اً الملقوووديرات  ف  ا املواقوووا الصوووغرا امللو وووا ابأللغوووام توووؤ ر   ووو  

 ٣4٢ ٥٥٠ة جمملمعووووات حمليووووا عاليووووا املخوووواحر، واً شخصوووو ١٥4 ٥٣٨موووون نيوووونهم  اً،شخصوووو
ة جمملمعات حمليا منخ ضا اً شخص 4٢4 4٢٥ة جمملمعات حمليا مملوكطا املخاحر، واً شخص

ة املالووا  7منهووا  و  ١٢٢موووع امملمعووات احملليووا املعرضووا للخطوور، صعوون ت املخوواحر. وموون نووني جم
ة املالووووووا  ٥٥ و  ٨٨4ة املالووووووا مملوكووووووطا املخوووووواحر، و ٣٨ و  ٦٢٥أبهنووووووا عاليووووووا املخوووووواحر، و

 منخ ضا املخاحر.
لملمديووود املوعووود النهووواله اً ، قووودمت البوكووونا واكركووو  حلبووو٢٠٠٨آذا /موووا    ٢٦وة  -4

. وقعبووووا الطلووووب ة اجملموووواع الوووودول ٢٠٠٩آذا /مووووا    ١ة اً كوووواا حموووودر  إلألالووووا األلغووووام الوووو يف
. ونعود مضوه تسوا كونوات ٢٠١٩آذا /ما    ١األحرا  الملاكا وتعدر موعد هناله جديد ة 

 للطلب السان .اً من الملن ي ، لن تملم ن البوكنا واكرك  من الوفال اباللمل امات وفق
 ١  مووون الوفوووال ابملوعووود النهووواله احملووودر ة وتملعلووو  العووورو  الوووو متنوووا البوكووونا واكركووو -٥

مبووووا يلووووهر االفملقوووا   ف املووووال، وت ووووم مشووو لا األلغووووام، وكوووو  ت تقووووول  ٢٠١٩آذا /موووا   
 األلغام غ  العمليا اململاتا، والعرو  املناخيا السالد .

اً مرنعواً مو   ٦٥٨ ٠٣٣ ٦٨٨ ١وما ذلو ، قعلصوت املنطقوا امللو وا خو ل الطلوب السوان  مون  -٦
 ٨٢٩ ٨٢٥ ٦٠7وخوو ل هوو ف ال وو  ، عوووع مووا جمموعوو   اً.مرنعوواً موو   ٨٢٩ ٢٠7 ٠٨٠ ١ ف 
من منطقا اخلطر املشملب  اً مرنعاً م   ٢٩٩ ٣٢٥ ٥١4ة املالا من اخلطا(، منها  4٥راً مرنعاً م  

ة املالوووا مووون اخلطوووا(،  ٥١فيهوووا امللغوووا  مووون خووو ل عمليوووات املسووول غووو  الملقوووين حلقوووول األلغوووام ر
مووو  مرنوووا مووون منطقوووا اخلطووور املشوووملب  فيهوووا مووون خووو ل عمليوووات املسووول  ٠٠٠ ٨٠٠ 77وقعلووو  

ة املالا من  ٣٠تقنياً راً مهما من     و  ماكن معستت مست ١ ٦٣٠الملقين حلقول األلغام ة 
مهموووا من ووو    ٩٥٣مووو  مرنوووا مووون منووواح  اخلطووور املؤكووود  ة  ٠٠٠ ٦٩٠ ١٥اخلطوووا(، وحعهووور 

وودر ورعموور مووا جمموعوو   (.ة املالووا موون اخلطووا ٢٠مواقووا حعهوورت ر  و  لألفووراراً مضوواراً لغموو ٣٨٥ ١4وتع
قطوووا مووون ممل  ووورات بل وووات احلووورب، مبوووا فيهوووا  ١٠٥ ١٥للووودابابت، واً مضووواراً لغمووو ١٨١ ١و

 ذخالر عنقوريا.
، للوفوووال اباللمل اموووات الوووو توعععهووود  وووا ة  حوووا  ٢٠١٦ ف عوووام  ٢٠١٣وة ال ووو   مووون عوووام  -7

من االت اقيا،  جن  مركو  اإلجورالات اململعلقوا ابأللغوام ة البوكونا واكركو  مشوروع ق را  تقود   ٥ املار 
اضوهق نودعم مون املعنووا قاإلفورا  عون األ   ٢٠١١( لعوام IPAاملساعد  ة مرتلا موا قبوا االنضومامق ر

وفوود االحتووار األو و  ة البوكوونا واكركوو . وشوو ا املشووروع املوو كو  االكووملخدام ال امووا لعمليووا 
 عن األ اضه، تيث  فضت جهور املسل غ  الملقوين حلقوول األلغوام  موا  ف  لغوال منواح  اإلفرا 

ف  كيوود منوواح  خطوور مشووملب  فيهووا ة تالووا عوودم ك ايووا األرلووا علوول وجووور  لغووام/ جه   ممل  وور   و  
اخلطوور. وم نووت هوو ف العمليووا موون األرال ال عووال للمهووام اململعلقووا ابملسوول الملقووين حلقووول األلغووام قصوود 

 الملتق  علل او ممنهج وهار  من  ا وكالا اإلألالا قد وعجرهت  ف مناح  اخلطر املؤكد  فقل.
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ة البوكونا واكركو   وة  حا  املشروع امل كو ، وضا مركو  اإلجورالات اململعلقوا ابأللغوام -٨
ال روع الث  ا األوف الملاليا من املعاي  ارديد ر اإلفرا  عون األ اضوه، واملسول غو  الملقوين حلقوول 

 للمعوواي  الدوليووا لألعمووال اململعلقووااً األلغووام، واملسوول الملقووين حلقووول األلغووام. وصوويغت هوو ف ال ووروع وفقوو
 .٢٠١٦بوكنا واكرك  ة كانوا الثاين/يناير ابأللغام الو اعملمدهتا رنا  ألالا األلغام ة ال

ونَوووملج عووون مشوووروع قاإلفووورا  عووون األ اضوووهق اإلفووورا  عووون مسووواتا  مجاليوووا للمسوووملعملني  -٩
ة املالا من املنطقا مون خو ل عمليوات  ٩١و لغال  اً،مرنعاً م   ٩٦٢ 7٨٨ 4٢النهاليني قد ها 

أللغووام ة البوكوونا واكركوو ، وقعلصووت املسوول غوو  الملقووين الووو  جن هووا مركوو  اإلجوورالات اململعلقووا اب
ة املالوووا مووون قبوووا  ٠.٥ة املالوووا مووون خووو ل عمليوووات املسووول الملقوووين، وحهووورت نسوووبا  ٨.٥نسوووبا 

منعمات معملمد  من خ ل  ألالا األلغام. وقد   بت ذل   ا الملطبي  السوليم للمسول غو  الملقوين 
اإلع ا عن  كمال املشوروع ة  والملقين، كيم ن البوكنا واكرك ، ندعم مايل من الشركال، من

 مسملقبا غ  نعيد.
منطقوا خطور مشووملبها  ٩٦7 ٨ويبلو  جممووع املنواح  امللو ووا اململبقيوا ة البوكونا واكركوو   -١٠

منطقوووا خطووور مؤكووود  تبلووو   ٩٣٥و اً،مرنعووواً مووو   ١4٢ ٥74 ٠٥٦ ١فيهوووا تصوووا مسووواتملها  ف 
 اً.مرنعاً م   ٩٣٩ ٨4٦ ٢٣مساتملها 

 ١مون كونملني اعملبوا اً موون اً ، تطلوب البوكونا واكركو  متديوود٥ملووار  مون ا ١لل قور  اً ووفقو -١١
ل ضوط ع أبنشوطا املسول و ألالوا األلغوام  ود   ٢٠٢١آذا /موا    ١ ف  ٢٠١٩آذا /ما   

حتسني عمليا  كم احلدور الدقيقا للمناح  امللغوما ة البوكنا واكرك . ونعد حتديد الملتودتت 
بوكوونا واكركوو   قوود  علوول حتديوود املوود  ال منيووا ال ألمووا لملن يوو   فضووا، كوومل وا الاً اململبقيووا حتديوود

اً هناليواً حلبو ٢٠٢٠آذا /موا    ٣١. وكوملقدم البوكونا واكركو  للوول ٥المل اماهتا مبوجب املار  
  ف فهم  ر  للملتدتت اململبقيا.اً لملمديد املهلا احملدر  إلكمال املشروع اكملنار

لقضووال علوول املخوواحر الووو هتوودر السوو اا وحتقيوو  وكووملعتا املشوو لا الووو تعوو ت جهووور ا -١٢
الملنميا االجملماعيا واالقملصاريا ة البوكنا واكرك  مون خو ل هنوج ممل اموا لإلجورالات اململعلقوا 

واملسوول غوو  الملقووين واملسوول  (١رابأللغووام. وموون خوو ل نعووام حتديوود املنوواح  املشووملب  ة  هنووا ملغومووا
التملياجووات امملمعووات احملليووا والبلدتت/املوودا موون  جووا اً الملقووين واإلألالووا، حتوودلر األولوووتت وفقوو

 القضال علل املخاحر الو هتدر الس اا.
قووالم علوول األرلووا ة  وكوويم ر ن تطبيوو  قاإلفوورا  عوون األ اضووهق،  ف جانووب األخوو  نوونهج -١٣

صوونا القوورا ات، موون حتديوود مو ووو  للمنوواح  الووو كوويعتملا  فيهووا  ف  نشووطا املسوول الملقووين. وموون 
الملطبيوو  ال امووا لعمليووات اإلفوورا  عوون األ اضووه، كووملتدلر منوواح  اخلطوور املشووملب  فيهووا عوون  خوو ل

حري  مجا األرلا غ  املباشور ، وكوملتدلر منواح  اخلطور املؤكود  تيثموا كانوت هنواب  رلوا مباشور ،  
كمووا  ا األنشووطا كووملؤريف  ف  لغووال مسوواتات كبوو   موون املنوواح  الووو ال توجوود فيهووا  رلووا، و ف 

  املساتات من خ ل املسل الملقين. وكملم رن جهور املسل غو  الملقوين مون األرال ال عوال تقلي
للمهام اململعلقا ابملسل الملقين، وكيشما ذل  الملتقو  علول اوو ممونهج وهوار  مون  جوا  كيود 

__________ 

ملووا  منطقووا تمل وووا موون منوواح  خطوور مشووملب  فيهووا ومنوواح  خطوور م (١ر  و  كثوور موون امملمعووات  ؤكوود ، تضووم جمملمعوواً ُتع
احملليووووا اململضوووور  ، وألكووووباب اقملصوووواريا  و  قافيووووا  و جغرافيووووا  و غ هووووا، نوصوووو ها وتوووود  منطقيووووا. و ملووووا  مركوووو  
األعمال اململعلقا ابأللغام للبوكنا واكرك  املناح  املشملب  ة  هنا ملغوموا ابلملعواوا الو يو  موا السولطات البلديوا. 

  ف املناح  معارا شاملا من خ ل  جرال اإلفرا  عن األ اضه.مث تعاع ه 
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 و رتض وجور  لغام، والملأكد من  ا قد ات  ألالا األلغام تعنشر ة منواح  اخلطور املؤكود  فقول. 
جووور  ارهووور الووو كووو  تبوو ل ة العووام القووارم، وضووا مركوو  األعمووال اململعلقووا ابأللغووام ولضووماا 

للبوكووونا واكركووو  واعملمووود    وووا فوووروع ة معووواي ف ارديووود  اململعلقوووا ابملسووول غووو  الملقوووين، واملسووول 
للمعوواي  الدوليووا لألعمووال اً الملقووين، واإلفوورا  عوون األ اضووه. واكووملعتد ت تلوو  ال ووروع مجيعهووا وفقوو

 (.IMAS 07.11ملعلقا ابأللغام رامل
 وخ ل ال    ال منيا املطلونا، كيعضطلا نث  ا  نشطا  ليسا، ههر -١4

ر كوووين   مركووو  التقيبببيل القطبببرق ملنببباطش اهطبببر املشبببتبة  يهلبببا يف البوسبببنة  اهلرسبببك
اإلجوورالات اململعلقووا ابأللغووام ة البوكوونا واكركوو ، والقوووات املسوولتا للبوكوونا واكركوو ، 

نعنووواا قالملقيوويم القطووريف ملنوواح  اخلطوور اً ا النروجييووا للمسوواعد  الشووعبيا، مشووروعواملنعموو
كوووانوا   ٣١ ف  ٢٠١٨متوأل/يوليووو   ٢املشوووملب  فيهوووا ة البوكووونا واكركووو ق ة ال ووو   مووون 

. وقوووود وعوفوووو  علوووول هوووو ا املشووووروع، وكوووويمولل موووون خوووو ل موووونل ٢٠١٩األول/ريسوووومرب 
واكووود  مووون املشوووروع هوووو ألتر  ال  وووال  ة  الطووووا ل الوووو تقووودمها امل وضووويا األو ونيوووا.

اإلجوورالات اململعلقووا ابأللغووام ة البوكوونا واكركوو  قصوود وضووا خوول  كووا  جديوود موون 
خووو ل  جووورال مسووول غووو  تقوووين ومسووول تقوووين،  يف  نووو  كووويهد   ف وضوووا خووول  كوووا  
جديووود للملخطووويل الوووواقعه ة اإلجووورالات اململعلقوووا ابأللغوووام مووون  جوووا الملخطووويل لملن يووو  

و عوودار الطلووب النهوواله  ٢٠٢٥-٢٠١٨يا اإلجوورالات اململعلقووا ابأللغووام لل وو   اكوو اتي 
 من االت اقيا. ٥للوفال اباللمل امات ة  حا  املار  

ر كينشووو  مركووو  ارة امجبببرا ات املتعلقبببة  الألببباداملشبببر ع املتعلبببش دبسبببن مبببدبا  إد
مووم اململتوود  اإل وواله األعمووال اململعلقووا ابأللغووام للبوكوونا واكركوو ، نوودعم موون نوورانمج األ

ومتويووا موون االحتووار األو و ، قاعوود  نيوواانت جديوود  علوول شووب ا اإلن نووت ل كملعاضووا 
عوووون النعووووام القووووالم وألتر  فوووورت احلصووووول علوووول نيوووواانت اإلجوووورالات اململعلقووووا ابأللغووووام 
وشووو افيملها. وعنوووواا املشوووروع هوووو قتعسووون تووودن  و را   اإلجووورالات اململعلقوووا ابأللغوووامق. 

ا املشوووووروع  ف الملوووووأ   ة السياكوووووات وننوووووال القووووود ات الملنعيميوووووا ألترً  وكووووويهد  هووووو 
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 

لغوام مون مجيوا املنوواح  امللغوموا اململبقيوا ة البلود والوفووال وواقعيوا وقانلوا للملتقيو  إلألالووا األ
 ابلمل امات البلد مبوجب ات اقيا تعر األلغام املضار  لألفرار.

موا األولووتت اً ر كملسملمر عمليات املسول واإلألالوا متشويعمليات ام راج عن ااراضي
وضوا هو ف اخلطول السنويا الو تقدمها السلطات البلديا وما الملمويوا اململواح للملن يو . وت

وفقواً للقوانوا الووحين إلألالوا األلغوام. ونواكوطا هو ف العمليوات، مون اململوقوا معاروا  كنوتً 
مون  م  مرنوا ٠٠٠ ٠٠٠ ١7٩م  مرنا كاآليتر  لغال  ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٣7ما جمموع  

م  مرنوا مون خو ل املسول الملقوين،  ٠٠٠ ٠٠٠ ٣٠خ ل املسل غ  الملقين، وتقلي  
  مرنوووا. و ضوووافا  ف ذلووو ، كوووي هر  مركووو  األعموووال اململعلقوووا مووو ٠٠٠ ٠٠٠ ٢وتطهووو 

 ١٢٠ابأللغام للبوكنا واكرك ، من خ ل عمليات املسل غ  الملقين، ما جمموع  او 
مووو  مرنوووا.  ٠٠٠ ٢٠٠ ٢٦٣منطقوووا مشوووملب  ة  هنوووا ملغوموووا تبلووو  مسووواتملها اإلمجاليوووا 

يم تووودور منووواح  اخلطووور وابلملوووواأليف موووا هووو ف األنشوووطا، كوووملوعمللخ   جووورالات عاجلوووا لملعلووو
 ع ما. ٠٠٠ ١٨ املشملب  فيها نو
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منعمووا معملموود  معنيووا ابإلجوورالات اململعلقووا ابأللغووام ة  ٢٦وة الوقووت احلاضوور، هنوواب  -١٥
البوكوونا واكركوو ، نوو  منهووا منعمووات ت وميووا رالقوووات املسوولتا، واإلرا   االحتاريووا للتمايووا 

إلرا   ارمهو يووا للتمايووا املدنيووا رمهو يووا صرنسوو ا، املدنيووا الملانعووا الحتووار البوكوونا واكركوو ، وا
واحلمايووا املدنيووا ملقاحعووا نريملشوو و، ومجعيووا الصووليب األاوور للبوكوونا واكركوو (، وكووبا منعمووات 

منها وحنيا و  ث روليا(. وة املنعمات  ١١منعما غ  ت وميا ر ١4جتا يا ركلها وحنيا(، و
 دوا لملن يو  اإلجورالات اململعلقوا ابأللغوام ومورخ شخ ، مجويعهم معملمو ١ ٢٠٠املعملمد ، يشا ب 

شوووخ  معملمووودين ألرال مهوووام  را يوووا  ٣٠٠اخملصاصوووه  ألالوووا  لغوووام و ٩٠٠كوووم ة العموووا،  يف 
و قانيووا ر اكووال  فرقووا ومووديرو مواقووا، وضووباط عمليووات، ومو، ووو ضووماا ارووور ، وموود نو كوو ب  

نعموات املعملمود  لإلجورالات كشف عن اململ  رات، وكاكا ك ب، ومملعهودوا،  ((. ولودا امل
آلووووووا معملموووووود  رموووووون  جووووووا  ألالووووووا النبوووووواخت، واضووووووطراابت ال نووووووا، و ألالووووووا  ٣7اململعلقووووووا ابأللغووووووام 

 لل شف عن اململ  رات.اً معملمداً كلب  ٦٣جهاأل كشف عن املعارا، و ١ ٢٥7و الركام(،
عوون حريوو  اإلعوو م،  ٢٠٢٠-٢٠١٩وكووملنعم اوو ت الملوعيووا لطوور األلغووام ة ال وو    -١٦
ثقيف ال ئات الس انيا اململضر  ، وعن حري   نل  جرالات مملعلقا ابأللغام مب ملما مملضر  ما. وت

وكوو ك  الملوعيووا لطوور األلغووام علوول تن يوو  األنشووطا ذات األولويووا ة امملمعووات احملليووا الووو لووديها 
ملسوملهدفا مناح  خطر مشملب  فيها من ال ئا الثالثا الوو حتعول ابألولويوا وعلول ال ئوات السو انيا ا

 اً.األكثر تضر  
لقووانوا  ألالووا األلغووام ة البوكوونا واكركوو ، كووملوفلر األموووال ال ألمووا لإلجوورالات اململعلقووا اً ووفقوو -١7

ابأللغووووام ة البوكوووونا واكركوووو  عوووون حريوووو  مصووووار  املووووااني ومي انيووووات مؤكسووووات البوكوووونا واكركوووو  
 ٥موات املنصووت عليهوا ة املوار  ومي انيات ال ياانت ومصوار   خورا. ومون  جوا الوفوال اباللمل ا

موا ب  7٩ ٢٦٠ ٠٠٠من االت اقيا ضمن اإلحا  ال مين احملدر ركنملاا(، جيوب تووف  مبلو  قود ف 
مليووووا روال (. و ععووودت اخلطوووا املاليوووا الوووو وعضوووعت ة  حوووا  اخلطوووا الملن ي يوووا  47نوكوووين راوووو 

لملتليووا اً لقووا ابأللغووام، ووفقوولإلحووا  املووايل الووواقعه لإلجوورالات اململعاً وفقوو ٢٠٢٠-٢٠١٩ لل وو  
 .٢٠١7-٢٠٠٩اخلطا املاليا لإلجرالات اململعلقا ابأللغام ة ال    

    


