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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  انببدد لن تدبباا مببم اببدمة االرببا  امل ببادة ل  ببراد   
 مم االافاقية 5و قاً للمادة 

 مقد  مم صربيا  

 انفيذي موجز  
صّدقت دولة صربيا واجلبل األسود االحتاديةة سةابًاع ع ةت اتياقيةة اسةر اسةوختمال و ة ين  -١

 ودخ ةت .٢٠٠٣أي ول/سةبومرب  ١٨وإنواج ونًل األلغام املضادة لألفراد وتدمري ت ك األلغام يف 
 االحتاديةة الدولةة ميثةا  مةن ٦٠ املةادة أقةر  وقد. ٢٠٠٤ مارس/آذار ١ يف النياذ اي  االتياقية
يهةةةا يف االتياقيةةةة فيمةةةا  ةةةي .هوريةةةة صةةةربيا. وصةةةربيا م و مةةةة ع  املنصةةةو  االلو امةةةا  اسةةةومرار

مةةن االتياقيةةة، توختهةةد  5مةةن املةةادة  ١ابلكامةةل بونييةةت الو اماوةةا الوجةةي االتياقيةةة. ووفًةةاع ل يًةةرة 
بواليوهةةا  صةةربيا بوةةدمري أو  ةةما  تةةدمري مةةل األلغةةام املضةةادة لألفةةراد يف املنةةا   امل غمةةة املشةةمولة

اخلا ختة لسيطروا، يف أقةر  وقةت نكةن، ع ةت أال يوختةد  ذلةك عشةر سةنوا  مةن بةد  نيةاذ  أو
 .٢٠١٤آذار/مارس  ١االتياقية يف 

 مةةةةانو  األول/  ٦-٢ويف اجومةةةةاد الةةةةدول األ ةةةةرا، الثالةةةةيف عشةةةةر، الةةةةت  عًةةةةد يف اليةةةة ة  -٢
سةةنوا   5جبنيةف يف االحتةاد السويسةر ، اصة ت .هوريةةة صةربيا ع ةت هديةد مدتة   ٢٠١٣ديسةمرب 

 . ٢٠1٩آذار/مارس  1من االتياقية، يف  5لألجل احملدد هلا ل وفا  ابلو اماوا الوجي املادة 
           تيةةةةةةة  ابلو اماوةةةةةةةا الوجةةةةةةةي ويف فةةةةةةة ة السةةةةةةةنوا  الختشةةةةةةةر األو  احملةةةةةةةددة لصةةةةةةةربيا لكةةةةةةة   -٣

، وثًةةةةةت صةةةةةربيا ابلويصةةةةةيل يف   ةةةةةي الومديةةةةةد األول الةةةةةت  قدموةةةةة  ٢٠١٤-٢٠٠٤ ،5املةةةةةادة 
املشك ة املوخت ًة ابلو وث ابأللغام وما أارزت  من تًدم يف مواجهة الوحد  املاثل أمامها يف إ ةار 

 . 5تنييت الو اماوا الوجي املادة 
دما اصة ت .هوريةة عنة ٢٠١٣ومنت االجوماد الثاليف عشر يف مةانو  األول/ديسةمرب  -٤

مةةةن  5سةةةنوا  لألجةةةل احملةةةدد هلةةةا ل وفةةةا  ابلو اماوةةةا الوجةةةي املةةةادة  5صةةةربيا ع ةةةت هديةةةد مدتةةة  
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مةةةة اع مربختةةةةاع يف ب ةةةةدي   ١9٦ ٣٠١ ٣االتياقيةةةةة، ب ةةةةس حمةةةةود مسةةةةااة املنطًةةةةة امل وثةةةةة ابأللغةةةةام 
 ١ ٢٢١ ١9٦رة تب ةةةس مسةةةااوها منةةةا   مؤمةةةدة اخلطةةةو  ٨بواينوفةةةاتب وبريشةةةييو، الةةةا يف ذلةةةك 

شةةةةوب  يف أطةةةةا خطةةةةرة تب ةةةةس منةةةةا   ي 9مربختةةةةاع يوةةةةوخت أ   ضةةةةا لختم يةةةةا  إزالةةةةة األلغةةةةام، و مةةةة اع 
م  مربا ويووخت أ   ضا ملسح مكثف بغية أتميد أو ني  ااووائهةا  ٢ ٠٨٠ ٠٠٠مسااوها 

  ع ت حموعا  األلغام. ويوختني إلغةا  املنطًةة الة  ثبةت أطةا ال حتوةو  ع ةت ألغةام مةن ف ةة املنةا 
 لًواعد املختايري الدولية لإلجرا ا  املوخت ًة ابأللغام )املختايري الدولية(.ًاع ال  يشوب  فيها وف

مة اع  ٢٧٠ ٦١٦ومنت الط ي الساب ، انوهت عم ية إزالة األلغام من منطًةة مسةااوها  -5
الاي  يف ب دية بريشةييو. ونيةت  الختم يةة امةوال منحوهةا وزارة خارجيةة الةو  ٢٠١٤مربختاع يف عام 

املوحةةدة األمريكيةةة ومةةتلك عةةن  ريةة  الصةةندو  االسةةو ماين الةةدوب لوخت يةة  األمةةن البشةةر . وبختةةد 
إجرا  عم ية إزالة األلغام يف ب دية بريشييو، ال  مل تكوشف خالهلا سو  عدة قطا من التخائر 

ا، اسةةوبختد املرمةة  غةةري املويةةةرة، وبختةةد إعةةادة املسةةح يف املنطًةةة املطهةةرة واملنطًةةة احمليطةةة املشةةوب  فيهةة
الصةةرل لإلجةةةرا ا  املوخت ًةةة ابأللغةةةام املنطًةةة املشةةةوب  يف ااووائهةةةا ع ةةت األلغةةةام الةة  يب ةةةس حمةةةود 

ولببببذا يف بلد ببببة مةةةة  مربةةةةا مةةةةن ف ةةةةة املنةةةةا   املشةةةةوب  يف موطةةةةا م غومةةةةة.  ٢5١ ٠٠٠مسةةةةااوها 
  ات يف هذه البلد ة.بر شيفو، ميكم لصربيا و قاً للبياانت املتا ة هلا أن اعلم ا تداا العملي

جةةرا ا  املوخت ًةةة ابأللغةةام و ةةو ، أجنةة  مشةةرود و ةةخت  املرمةة  الصةةرل لإل٢٠١5ويف عةةام  -٦
اتبةةةاد طةةةم موكامةةةل إزا  اافةةةراج عةةةن األرا ةةة  الةةة  تنطةةةو  ع ةةةت خطةةةر األلغةةةام يف إق ةةةي  ب ديةةةة "

 مربةا، مة  ١ ١٧9 ٠٠٠بواينوفاتب". وب غت مسااة األرا ة  املشةمولة ابملشةرود مةا حموعة  
م اع مربختاع ازالة األلغام بطريًةة يدويةة ابالقة ا  مةا الكشةف  ٤١٣9١5خضا منها ما مسااو  

عةةن األلغةةام ابسةةوالدام مةةال  مشةةف األلغةةام، يف اةةني أ  اجلةة   األمةةرب مةةن املنطًةةة يوكةةو  مةةن 
ة أراض أفرج عنها ألطا منطًة ال تنطو  ع ةت خطةر مؤمةد بوجةود األلغةام فيهةا. وقةدمت ا كومة

الصربية األموال الالزمة لتلك مةا  بةة مًاب ةة مةن وزارة خارجيةة الةوالاي  املوحةدة األمريكيةة عةن 
   ري  الصندو  االسو ماين الدوب لوخت ي  األمن البشر .

، أجن  مشرود وااد يوخت   السح دقي   ًل ألغةام يغطة  مسةااة يب ةس ٢٠١٧ويف عام  -٧
اينوفةاتب. وقةدمت ا كومةة الصةربية األمةوال الالزمةة م  مربةا يف ب ديةة بو  ٢٧5 ٨٠٠حموعها 

لةةةةتلك مةةةةا  بةةةةة مًاب ةةةةة مةةةةن وزارة خارجيةةةةة الةةةةوالاي  املوحةةةةدة األمريكيةةةةة عةةةةن  ريةةةة  الصةةةةندو  
 االسو ماين الدوب لوخت ي  األمن البشر .

واملنبباط   ٢٠1٩-٢٠13جببدوط  بببت التقببد  انببر  ىللقيبباس إي مرا بب  رةيسببية يف الفبب ة 
 . املشمولة ىلملسح  د ثاً 

 السنة

 املراال الرئيسية املووقختة
 منطًة مطهرة

 (٢)م
 منطًة م غاة

 (٢)م

املسةةةةةةةااة اا.اليةةةةةةةة 
ل منطًة امليةرج عنهةا 

 (٢)م 

عةةةةةةةةةةةدد األلغةةةةةةةةةةةام 
املضةةةةةادة لألفةةةةةراد 

 املدمرة

عةةةةةةةةةةةدد األجهةةةةةةةةةةة ة 
املويةةةةةةةرة املةةةةةةدمرة 

 األخر 

اةةةةةةةة  املنطًةةةةةةةة الةةةةةةة  
 خطةةرة/يشةةوب  يف أطةةا 

 التطدة املسح اديثاع  احملددة
٤٨ ٠٠٠ ٨٣٢ ٢٠١٣9 ٢٧٦       
٠٠٠ ٦٠٦ ٢٠١٤ 5٢ ٦١٦ ٢٧٠ ١١٦ ٧٢5٠٠٠ ١ 5٤  ٦١٦ ٢١  
٢٠١5 ٤١٣ ٦٦٨ ٤١٤ ٠٠٠ ٦٤٢ 9١5 ٧٦5 ٠٨5 ١٧ ١9 ٣٣ ١ ١٤ ٠٠٠5 5٠٠ 
٢  ٢٠١٦5١٨ ٦5      ٦9٢٦٠ ٤ 
٢٧ ٠٠٠ ٢٤٧  ٢٠١٧5 ٢٧  ٨٠٠5 ١ ٣ ٨٠٠  

 ٧٦٠ ٠٢٩ 1 ٦ 1٧ ٤1٦ ٩٧٦ 1 ٠٨5 ٠1٦ 1 331 ٩٦٠   اجملموع   
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و ناك حموعة من السرو، ال  منختت صربيا مةن االموثةال لط ةي الومديةد األول الةت   -٨
 قدمو  ملدة مخب سنوا . وترد فيما ي   املسائل احملددة ال  تواجهها صربيا:

  شةةةهد الومويةةةل مةةةن اجلهةةةا  املاشةةةة ألغةةةراض األنشةةةطة  اال تقبببار إي اامبببواط
اخلاصةةةةةة اباجةةةةةرا ا  املوخت ًةةةةةة ابأللغةةةةةام ا يا ةةةةةاع شةةةةةديداع ع ةةةةةت مةةةةةر السةةةةةنوا ، 

 فاجلها  املاشة تيضل تًدمي األموال لصاحل إزالة التخائر الختنًودية؛
  : ال توجةد سةةال   املناط  امللوثة ىلالرا  غة املسجلة )جمموعات االربا

  املوبًيةةة امل وثةة ابأللغةةام و ة  ليسةةت م روعةة وفًةةاع ألألةا   ةةددة، األمةةر ل منةا 
 الت   اعف اجلهود املبتولة يف حاب املسح والوطهري؛

  يوختةةةتر الوصةةةول إ  املنةةةا   امل وثةةةة خةةةالل فةةة ا  مختينةةةة يف  الظبببروف املنا:يبببة
ملنةا   السنة نا أد  إ  ااال  أتخري يف الختم ية. ونويةة لتلك، فةن  مختسة  ا
 املشوب  فيها ليست مناسبة السوالدام مال  أو أجه ة مشف األلغام؛ 

   تطرح خصوصية املشك ة وتختًيد ا مسألة مياد ةا أنة  بصةر،  التلوث برة االرا
 النسةةر عةةن األلغةةام الةة  ال تةة ال ابقيةةة يف أرا ةة  .هوريةةة صةةربيا، تواجةة  صةةربيا أيضةةاع 
حتةةداي  عديةةدة توخت ةة  بوطهةةري املنةةا   امل وثةةة بةةتخائر عنًوديةةة غةةري مويةةةرة، وقنابةةل 

صةةةواريغ وغري ةةةا مةةةن الةةةتخائر غةةةري املويةةةةرة.  و.يةةةا  ةةةت  الةةةتخائر غةةةري  -جويةةةة 
 ١999املويةةةةةرة  ةةةة  ذخةةةةةائر موبًيةةةةة نويةةةةةةة عم يةةةةا  الًصةةةةةف ابلًنابةةةةل يف عةةةةةام 

  ًااي ارو  سابًة.نويةة انيةار واري  يف مسوودد عسكر  أو    ب أو

وحيدث ما تبًت من الو وث ابأللغام أتثرياع خطرياع ع ةت املسةوو  االجومةاع  االقوصةاد   -9
يف صةربيا. وتةؤثر املنةا   امل وثةة   ة  مةن الب ةداي  األقةل ألةواع يف ب دية بواينوفةاتب. و ةت  الب ديةة 

وغالل اآلمةةن ل الشةةي ابأللغةةام ع ةةت سةةالمة األشةةالا . ويًةةف وجةةود األلغةةام عائًةةاع أمةةام االسةة
وأمةةام تنميةةة تربيةةة املاشةةية و.ةةا اليطةةر، و ةة  مصةةادر الةةدخل الرئيسةةية ل سةةكا  احمل يةةني، وبةةتلك 
فةةةةن  وجةةةةود األلغةةةةام ي يةةةةد مةةةةن فًةةةةر  . ويضةةةةا، إ  ذلةةةةك مةةةةا حيدثةةةة  وجود ةةةةا مةةةةن عرق ةةةةة  ةةةةر  

 املواصال  والوأثري يف البي ة وزايدة خما ر ا ري .
منطًة يف .هورية صربيا يشةوب  يف أطةا حتوةو   ١٢، ما   ناك ٢٠١٨ويف آذار/مارس  -١٠

م ًا مربعاً يف بلد ة  ٢ 35٤ 5٤٠ بلغ جمموع مسا تدا ع ت حموعا  ألغام مضادة لألفراد 
 .بواي و ااس

ابلو امهةةةةا الوجةةةةي  واًًةةةةت .هوريةةةةة صةةةةربيا اةةةةة اآل  إجنةةةةازا  مبةةةةرية توخت ةةةة  ابلوفةةةةا  -١١
 ةةو الوفةةا  اباللو امةةا  املوبًيةةة يف غضةةو  فةة ة زمنيةةة قصةةرية. ويف الوقةةت صةةربيا  و ةةد، .5 املةةادة

نيس ، تواج  صربياع عدداع من الصختواب ، أمهها عةدم ميايةة املةوارد املاليةة. ويشةكل عةدم إمكانيةة 
ل يف ع ةت ذلةك، يوختةني ع ةت صةربيا أ  تختمةالونبؤ ابملوارد املالية املضمونة الختًبة الرئيسية. وعةالوة 

نيةةب الوقةةت الةةت  تًةةوم فيةة  ازالةةة األلغةةام، ع ةةت تطهةةري املنةةا   امل وثةةة بةةتخائر عنًوديةةة وقنابةةل 
حتةةول دو  اصةةول صةةربيا ع ةةت  صةةواريغ وغري ةةا مةةن الةةتخائر غةةري املويةةةرة، ألطةةا أيضةةاع  -جويةةة 

 موارد مبرية وع ت مشاريا خاصة ابلونمية واهليامل األساسية.
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ذ تضةةا يف اعوبار ةةا .يةةا جوانةةي  ةةت  املسةةألة، وال سةةيما عةةدم  وإ  .هوريةةة صةةربيا، إ -١٢
مياية املوارد املالية، واملنطًة املوبًية ال  يوختني تطهري ا وخصائصةها، تط ةي هديةد األجةل احملةدد 

 هلا ل وفا  ابلو اماوا ازالة األلغام الوجي االتياقية.
ويف  تا السيا ، تط ي .هورية صربيا هديد األجل احملدد هلا ل وفا  ابلو اماوةا الوجةي  -١٣

سنوا . وتختوًد صربيا أ  ف ة األربا سنوا     مه ةة واقختيةة هكنهةا مةن الوفةا   ٤ملدة  5املادة 
 . ٢٠٢٣آذار/مارس  ١من االتياقية اة  5ابلو اماوا الوجي املادة 

منطًةةة يشةةوب  يف أطةةا منةةا    ١٢وبًةة  املاثةةل أمةةام صةةربيا يف وجةةود ويومثةةل الوحةةد  امل -١٤
مةة اع مربختةةاع يف سةةت قةةر  دبختةةة لب ديةةة بواينوفةةاتب سةةييرج  5٤٠ ٣5٤ ٢خطةةرة تب ةةس مسةةااوها 
 عنها ع ت النحو الواب:

 م  مربا: قريوا رافنو بوتشي  ودجوردجيياتب. ٦٤9 ٠٠٠: ٢٠1٨
   ولوتشاني  وتوراّي.م  مربا: قر  مونوشول ٤٦٢ ٤٠٠: ٢٠1٩
 م اع مربختاع: قرية مونوشول . ٤٦٧ ٨٨٠: ٢٠٢٠
 م اع مربختاع: قريوا مونوشول  ودوبروسني. ٢٦9 ٢٤٠: ٢٠٢1
 م  مربا: قرية مونوشول . ٢9١ ٤٠٠: ٢٠٢٢
 م اع مربختاع: قريوا مونوشول  ورافنوبوتشي . ٢١٤ ٦٢٠: ٢٠٢3

مني الومويل الالزم من اجلها  املاشة أو مةن وسو، توابا عم يا  إزالة األلغام لد  أت -١5
مصادر هوي ية أخةر . وسةومنح األولويةة ازالةة األلغةام مةن ت ةك املنةا   الة  تةؤثر بشةكل مباشةر 

بويّسةةر أمواهلةةا وقيموهةةا، تةةؤثر أايةةا ع يف  يف السةكا  احمل يةةني. بيةةد أ  اجلهةةا  املاشةةة نيسةةها، ر نةاع 
األلغةةةام أوالع. ويًةةةدر الوالطةةةيا املةةةاب ازالةةةة األلغةةةام مةةةن ب ديةةةة اخويةةةار املنةةةا   الةةة  سةةةو ال منهةةةا 

 ٢ 35٤ 5٤٠، الب س (١)(٢٠٢٣-٢٠١٨بواينوفاتب خالل ف ة الومديد املشمولة ابلط ي، )
يةةةةورو، والوربعةةةةا   ٩٠٠ ٠٠٠يةةةورو، الةةةةا يف ذلةةةك الومويةةةةل مةةةن املي انيةةةةة الو نيةةةة لصةةةةربيا الب ةةةس 

ريةة  الصةةندو  االسةةو ماين الةةدوب لوخت يةة  األمةةن البشةةر  أو الدولية/مصةةادر الومويةةل املًاب ةةة عةةن  
  يورو. 1 ٦٠٠ ٠٠٠مصادر هوي ية أخر  الب س 

 يورو من الومويل الدوب ٤٠٠ ٠٠٠يورو من املي انية الو نية و ٢٠٠ ٠٠٠: ٢٠1٨
 يورو من الومويل الدوب ٣٠٠ ٠٠٠يورو من املي انية الو نية و ٢٠٠ ٠٠٠: ٢٠1٩
 يورو من الومويل الدوب ٣٠٠ ٠٠٠يورو من املي انية الو نية و ٢٠٠ ٠٠٠: ٢٠٢٠
 يورو من الومويل الدوب ٢٠٠ ٠٠٠يورو من املي انية الو نية و ١٠٠ ٠٠٠: ٢٠٢1
 يورو من الومويل الدوب ٢٠٠ ٠٠٠يورو من املي انية الو نية و ١٠٠ ٠٠٠: ٢٠٢٢
 من الومويل الدوبيورو  ٢٠٠ ٠٠٠يورو من املي انية الو نية و ١٠٠ ٠٠٠: ٢٠٢3

__________ 

جتةةدر ااشةةارة إ  أنةة  اةةة وقةةت إعةةداد  ةةتا املشةةرود، مل يكةةن لةةدينا أتميةةد مةةن اجلهةةا  املاشةةة احملوم ةةة بويّسةةر  (١)
  األموال لصربيا يف الي ة الوالية.
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وع ت الرغ  من صختوبة ا الة االقوصادية يف الب د واألموال املووا ختة املوااةة مةن املي انيةة  -١٦
الو نية، سو، تسختت صربيا ل حصول ع ت هويل ازالة األلغام إما بوًدمي مشاريا إ  الصندو  

  جهةةةا  ماشةةةة أجنبيةةةة االسةةةو ماين الةةةدوب لوخت يةةة  األمةةةن البشةةةر  و  ةةةي هوي هةةةا، أو اشةةةد دعةةة
أخةةر  لوةةوفري األمةةوال الالزمةةة لونييةةت املشةةاريا. وتًةةدم األمةةوال املوااةةة مةةن مي انيةةة الدولةةة الصةةربية 
لدع  اسومرار عمةل املرمة  الصةرل لإلجةرا ا  املوخت ًةة ابأللغةام، أ  مرتبةا  املةوايني، وتكةاليف 

وتكةةةاليف الوقةةةود،  ملةةةواد االسةةوهالميةوا املكاتةةيوتكةةةاليف الوشةةغيل، )الكهةةةراب  وامليةةا  والودف ةةةة( 
وصةةيانة املرمبةةا ، وتكةةاليف الوةةأمني ع ةةت مةةواي  املرمةة  فضةةال عةةن أنشةةطة املسةةح وإعةةداد مهةةام 
املشةةةاريا ع ةةةت النحةةةو املناسةةةي ازالةةةة األلغةةةام/تطهري املواقةةةا الةةة  مةةةن املؤمةةةد أطةةةا م وثةةةة ابأللغةةةام 

، وموابختةةةة تنييةةةت مهةةةام املشةةةاريا وإجةةةرا  والةةةتخائر الختنًوديةةةة وغري ةةةا مةةةن الةةةتخائر غةةةري املويةةةةرة
 عم يا  إزالة األلغام و ما  اجلودة ومراقبة اجلودة.

يةورو لختم يةا  إزالةة األلغةام مةن  ١٠٠٠٠٠، خصةي مب ةس ٢٠١5وما ذلك، يف عام  -١٧
. واسةومر  ةتا االجتةا  ٢٠١٦أيضةاع األمةوال يف عةام  مي انية الدولة الصربية ألول مةرة. وخصصةت

ضبببعب مبلبببغ اامبببواط  ٢٠1٨و:صصبببحل امكومبببة الصبببربية يف عبببا   ، ع ةةةت أسةةةاس سةةةنو 
ا كومة الصربية أ  تواصل  صةيي األمةوال مةن  وينوسر من، املخصصة لعمليات إ الة االرا 

لةةةبختل الوًةةةديرا  الوًريبيةةةة، ًةةةاع أجةةةل عم يةةةا  إزالةةةة األلغةةةام خةةةالل فةةة ة الومديةةةد املط وبةةةة. ووف
ملوةةاح مةةن املي انيةةة الو نيةةة، سةةوحواج صةةربيا إ  مةةا يًةةدر يةةورو ا ٠٠٠ ٩٠٠وابا ةةافة إ  مب ةةس 

 يورو تؤمنها اجلها  املاشة الدولية. 1 ٦٠٠ ٠٠٠حبواب 
وسيكو  لووافر األموال أتثري يف ديناميا  تنييت مشاريا إزالةة األلغةام يف صةربيا، أ  إذا  -١٨

مباشةر، وسةيكو  مةن الصةختي مل تووافر األموال لونييت املشاريا فيها، فن  خطوهةا سةووأثر بشةكل 
حتًيًها،  تا من  اية. ومن  اية أخر ، سيكو  ابامكا  تنييت خطةة الختمةل يف فة ة أقصةر 

 إذا توافر امل يد من األموال.

    


