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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 انببدد لن تدبباا مببم اببدمة االرببا امل ببادة ل براد
و قاً للمادة  5مم االافاقية
مقد مم صربيا

موجز انفيذي
 -١ص ّدقت دولة صربيا واجلبل األسود االحتاديةة سةابًاع ع ةت اتياقيةة اسةر اسةوختمال و ة ين
وإنواج ونًل األلغام املضادة لألفراد وتدمري ت ك األلغام يف  ١٨أي ول/سةبومرب  .٢٠٠٣ودخ ةت
االتياقية اي النياذ يف  ١آذار/مارس  .٢٠٠٤وقد أقةر املةادة  ٦٠مةن ميثةا الدولةة االحتاديةة
اس ةةومرار االلو ام ةةا املنص ةةو ع يه ةةا يف االتياقي ةةة فيم ةةا ةةي .هوري ةةة صة ةربيا .وصة ةربيا م و م ةةة
ابلكامةةل بونييةةت الو اماوةةا الوجةةي االتياقيةةة .ووفً ةاع ل يًةةرة  ١مةةن املةةادة  5مةةن االتياقيةةة ،توختهةةد
صةربيا بوةةدمري أو ةةما تةةدمري مةةل األلغةةام املضةةادة لألفةراد يف املنةةا امل غمةةة املشةةمولة بواليوهةةا
أو اخلا ختة لسيطروا ،يف أقةر وقةت نكةن ،ع ةت أال يوختةد ذلةك عشةر سةنوا مةن بةد نيةاذ
االتياقية يف  ١آذار/مارس .٢٠١٤
 -٢ويف اجومة ةةاد الة ةةدول األ ة ةرا ،الثالة ةةيف عشة ةةر ،الة ةةت عًة ةةد يف الي ة ة ة  ٦-٢مة ةةانو األول/
ديسةمرب  ٢٠١٣جبنيةف يف االحتةاد السويسةر  ،اصة ت .هوريةةة صةربيا ع ةت هديةد مدتة  5سةةنوا
لألجل احملدد هلا ل وفا ابلو اماوا الوجي املادة  5من االتياقية ،يف  1آذار/مارس .٢٠1٩
 -٣ويف ف ة ة ة ة الس ة ة ةةنوا الختش ة ة ةةر األو احمل ة ة ةةددة لص ة ة ةربيا لك ة ة ة تي ة ة ة ابلو اماو ة ة ةةا الوج ة ة ةةي
املة ةةادة  ،٢٠١٤-٢٠٠٤ ،5وثًة ةةت ص ة ةربيا ابلويصة ةةيل يف ة ةةي الومدية ةةد األول الة ةةت قدمو ة ة
املشك ة املوخت ًة ابلو وث ابأللغام وما أارزت من تًدم يف مواجهة الوحد املاثل أمامها يف إ ةار
تنييت الو اماوا الوجي املادة .5
 -٤ومنت االجوماد الثاليف عشر يف مةانو األول/ديسةمرب  ٢٠١٣عنةدما اصة ت .هوريةة
صة ةربيا ع ةةت هدي ةةد مدتة ة  5س ةةنوا لألج ةةل احمل ةةدد هل ةةا ل وف ةةا ابلو اماو ةةا الوج ةةي امل ةةادة  5م ةةن
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االتياقية ةةة ،ب ة ةةس حمة ةةود مسة ةةااة املنطًة ةةة امل وثة ةةة ابأللغة ةةام  ٣ ٣٠١ ١9٦م ة ة اع مربخت ة ةاع يف ب ة ةةدي
بواينوف ةةاتب وبريش ةةييو ،ال ةةا يف ذل ةةك  ٨من ةةا مؤم ةةدة اخلط ةةورة تب ةةس مس ةةااوها ١ ٢٢١ ١9٦
م ة ة اع مربخت ة ةاع يو ةةوخت أ ض ةةا لختم ي ةةا إزال ةةة األلغ ةةام ،و 9من ةةا يش ةةوب يف أط ةةا خط ةةرة تب ةةس
مسااوها  ٢ ٠٨٠ ٠٠٠م مربا ويووخت أ ضا ملسح مكثف بغية أتميد أو ني ااووائهةا
ع ت حموعا األلغام .ويوختني إلغةا املنطًةة الة ثبةت أطةا ال حتوةو ع ةت ألغةام مةن ف ةة املنةا
ال يشوب فيها وفًاع لًواعد املختايري الدولية لإلجرا ا املوخت ًة ابأللغام (املختايري الدولية).
 -5ومنت الط ي الساب  ،انوهت عم ية إزالة األلغام من منطًةة مسةااوها  ٢٧٠ ٦١٦مة اع
مربختاع يف عام  ٢٠١٤يف ب دية بريشةييو .ونيةت الختم يةة امةوال منحوهةا وزارة خارجيةة الةوالاي
املوحةةدة األمريكيةةة ومةةتلك عةةن ري ة الصةةندو االسةةو ماين الةةدوب لوخت ية األمةةن البشةةر  .وبختةةد
إجرا عم ية إزالة األلغام يف ب دية بريشييو ،ال مل تكوشف خالهلا سو عدة قطا من التخائر
غةةري املويةةةرة ،وبختةةد إعةةادة املسةةح يف املنطًةةة املطهةةرة واملنطًةةة احمليطةةة املشةةوب فيهةا ،اسةةوبختد املرمة
الصةةرل لإلج ةرا ا املوخت ًةةة ابأللغةةام املنطًةةة املشةةوب يف ااووائهةةا ع ةةت األلغةةام ال ة يب ةةس حمةةود
مس ةةااوها  ٢5١ ٠٠٠مة ة مرب ةةا م ةةن ف ةةة املن ةةا املش ةةوب يف موط ةةا م غوم ةةة .ولب ببذا يف بلد ب ببة
بر شيفو ،ميكم لصربيا و قاً للبياانت املتا ة هلا أن اعلم ا تداا العمليات يف هذه البلد ة.
 -٦ويف عةةام  ،٢٠١5أجن ة مشةةرود و ةةخت املرم ة الصةةرل لإلج ةرا ا املوخت ًةةة ابأللغةةام و ةةو
"اتبةةاد طةةم موكامةةل إزا ااف ةراج عةةن األرا ة ال ة تنطةةو ع ةةت خطةةر األلغةةام يف إق ةةي ب ديةةة
بواينوفاتب" .وب غت مسااة األرا ة املشةمولة ابملشةرود مةا حموعة  ١ ١٧9 ٠٠٠مة مربةا،
خضا منها ما مسااو  ٤١٣9١5م اع مربختاع ازالة األلغام بطريًةة يدويةة ابالقة ا مةا الكشةف
عةةن األلغةةام ابسةةوالدام مةةال مشةةف األلغةةام ،يف اةةني أ اجلة األمةةرب مةةن املنطًةةة يوكةةو مةةن
أراض أفرج عنها ألطا منطًة ال تنطو ع ةت خطةر مؤمةد بوجةود األلغةام فيهةا .وقةدمت ا كومةة
الصربية األموال الالزمة لتلك مةا بةة مًاب ةة مةن وزارة خارجيةة الةوالاي املوحةدة األمريكيةة عةن
ري الصندو االسو ماين الدوب لوخت ي األمن البشر .
 -٧ويف عام  ،٢٠١٧أجن مشرود وااد يوخت السح دقي ًل ألغةام يغطة مسةااة يب ةس
حموعها  ٢٧5 ٨٠٠م مربةا يف ب ديةة بواينوفةاتب .وقةدمت ا كومةة الصةربية األمةوال الالزمةة
ل ةةتلك م ةةا ب ةةة مًاب ةةة م ةةن وزارة خارجي ةةة ال ةةوالاي املوح ةةدة األمريكي ةةة ع ةةن ري ة ة الص ةةندو
االسو ماين الدوب لوخت ي األمن البشر .
جببدوط بببت التقببد انببر ىللقيبباس إي مرا ب رةيسببية يف الفب ة  ٢٠1٩-٢٠13واملنبباط
املشمولة ىلملسح د ثاً.
املراال الرئيسية املووقختة
السنة
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 -٨و ناك حموعة من السرو ،ال منختت صربيا مةن االموثةال لط ةي الومديةد األول الةت
قدمو ملدة مخب سنوا  .وترد فيما ي املسائل احملددة ال تواجهها صربيا:








اال تق ببار إي اام ببواط ش ةةهد الوموي ةةل م ةةن اجله ةةا املاش ةةة ألغة ةراض األنش ةةطة
اخلاصة ةةة اباج ة ةرا ا املوخت ًة ةةة ابأللغة ةةام ا يا ة ةاع شة ةةديداع ع ة ةةت مة ةةر السة ةةنوا ،
فاجلها املاشة تيضل تًدمي األموال لصاحل إزالة التخائر الختنًودية؛
املناط امللوثة ىلالرا غة املسجلة (جمموعات االربا  :ال توجةد سةةال
ل منةا املوبًيةةة امل وثةة ابأللغةةام و ة ليسةةت م روعةة وفًةاع ألألةا ةةددة ،األمةةر
الت اعف اجلهود املبتولة يف حاب املسح والوطهري؛
الظببروف املنا:يببة يوختةةتر الوصةةول إ املنةةا امل وثةةة خةةالل ف ة ا مختينةةة يف
السنة نا أد إ ااال أتخري يف الختم ية .ونويةة لتلك ،فةن مختسة املنةا
املشوب فيها ليست مناسبة السوالدام مال أو أجه ة مشف األلغام؛
التلوث برة االرا تطرح خصوصية املشك ة وتختًيد ا مسألة مياد ةا أنة بصةر،
النسةةر عةةن األلغةةام ال ة ال ت ة ال ابقيةةة يف أرا ة .هوريةةة ص ةربيا ،تواج ة ص ةربيا أيض ةاع
حتةةداي عديةةدة توخت ة بوطهةةري املنةةا امل وثةةة بةةتخائر عنًوديةةة غةةري مويةةةرة ،وقنابةةل
جوي ةةة  -صة ةواريغ وغري ةةا م ةةن ال ةةتخائر غ ةةري املوية ةةرة .و.ي ةةا ةةت ال ةةتخائر غ ةةري
املويةة ةةرة ة ة ذخة ةةائر موبًية ةةة نويةة ةةة عم ية ةةا الًصة ةةف ابلًنابة ةةل يف عة ةةام ١999
أو نويةة انيةار واري يف مسوودد عسكر أو بًااي ارو سابًة.

 -9وحيدث ما تبًت من الو وث ابأللغام أتثرياع خطرياع ع ةت املسةوو االجومةاع االقوصةاد
يف ب دية بواينوفةاتب .و ةت الب ديةة ة مةن الب ةداي األقةل ألةواع يف صةربيا .وتةؤثر املنةا امل وثةة
ابأللغةةام ع ةةت سةةالمة األشةةالا  .ويًةةف وجةةود األلغةةام عائً ةاع أمةةام االس ةوغالل اآلمةةن ل الشةةي
وأمةةام تنميةةة تربيةةة املاشةةية و.ةةا اليطةةر ،و ة مصةةادر الةةدخل الرئيسةةية ل سةةكا احمل يةةني ،وبةةتلك
ف ةةن وج ةةود األلغ ةةام ي ي ةةد م ةةن فً ةةر  .ويض ةةا ،إ ذل ةةك م ةةا حيدثة ة وجود ةةا م ةةن عرق ةةة ةةر
املواصال والوأثري يف البي ة وزايدة خما ر ا ري .
 -١٠ويف آذار/مارس  ،٢٠١٨ما ناك  ١٢منطًة يف .هورية صربيا يشةوب يف أطةا حتوةو
ع ت حموعا ألغام مضادة لألفراد بلغ جمموع مسا تدا  ٢ 35٤ 5٤٠م اً مربعاً يف بلد ة
بواي و ااس.
 -١١واًًة ةةت .هورية ةةة ص ة ةربيا اة ةةة اآل إجنة ةةازا مبة ةةرية توخت ة ة ابلوفة ةةا ابلو امهة ةةا الوجة ةةي
املةةادة  .5و ةةد ،صةربيا ةةو الوفةةا اباللو امةةا املوبًيةةة يف غضةةو فة ة زمنيةةة قصةةرية .ويف الوقةةت
نيس  ،تواج صربياع عدداع من الصختواب  ،أمهها عةدم ميايةة املةوارد املاليةة .ويشةكل عةدم إمكانيةة
الونبؤ ابملوارد املالية املضمونة الختًبة الرئيسية .وعةالوة ع ةت ذلةك ،يوختةني ع ةت صةربيا أ تختمةل يف
نيةةب الوقةةت الةةت تًةةوم فية ازالةةة األلغةةام ،ع ةةت تطهةةري املنةةا امل وثةةة بةةتخائر عنًوديةةة وقنابةةل
جويةةة  -صةواريغ وغري ةةا مةةن الةةتخائر غةةري املويةةةرة ،ألطةةا أيضةاع حتةةول دو اصةةول صةربيا ع ةةت
موارد مبرية وع ت مشاريا خاصة ابلونمية واهليامل األساسية.
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 -١٢وإ .هوريةةة ص ةربيا ،إذ تضةةا يف اعوبار ةةا .يةةا جوانةةي ةةت املسةةألة ،وال سةةيما عةةدم
مياية املوارد املالية ،واملنطًة املوبًية ال يوختني تطهري ا وخصائصةها ،تط ةي هديةد األجةل احملةدد
هلا ل وفا ابلو اماوا ازالة األلغام الوجي االتياقية.
 -١٣ويف تا السيا  ،تط ي .هورية صربيا هديد األجل احملدد هلا ل وفا ابلو اماوةا الوجةي
مه ةة واقختيةة هكنهةا مةن الوفةا
املادة  5ملدة  ٤سنوا  .وتختوًد صربيا أ ف ة األربا سنوا
ابلو اماوا الوجي املادة  5من االتياقية اة  ١آذار/مارس .٢٠٢٣
 -١٤ويومثةةل الوحةةد املوبً ة املاثةةل أمةةام ص ةربيا يف وجةةود  ١٢منطًةةة يشةةوب يف أطةةا منةةا
خطةةرة تب ةةس مسةةااوها  ٢ ٣5٤ 5٤٠م ة اع مربخت ةاع يف سةةت قةةر دبختةةة لب ديةةة بواينوفةةاتب سةةييرج
عنها ع ت النحو الواب:
 ٦٤9 ٠٠٠ :٢٠1٨م مربا :قريوا رافنو بوتشي ودجوردجيياتب.
 ٤٦٢ ٤٠٠ :٢٠1٩م مربا :قر مونوشول ولوتشاني وتورّاي.
 ٤٦٧ ٨٨٠ :٢٠٢٠م اع مربختاع :قرية مونوشول .

 ٢٦9 ٢٤٠ :٢٠٢1م اع مربختاع :قريوا مونوشول ودوبروسني.
 ٢9١ ٤٠٠ :٢٠٢٢م مربا :قرية مونوشول .

 ٢١٤ ٦٢٠ :٢٠٢3م اع مربختاع :قريوا مونوشول ورافنوبوتشي .
 -١5وسو ،توابا عم يا إزالة األلغام لد أتمني الومويل الالزم من اجلها املاشة أو مةن
مصادر هوي ية أخةر  .وسةومنح األولويةة ازالةة األلغةام مةن ت ةك املنةا الة تةؤثر بشةكل مباشةر
بويسةةر أمواهلةةا وقيموهةةا ،تةةؤثر أايةةا ع يف
يف السةكا احمل يةةني .بيةةد أ اجلهةةا املاشةةة نيسةةها ،ر نةاع ّ
اخويةةار املنةةا ال ة سةةو ال منهةةا األلغةةام أوالع .ويًةةدر الوالطةةيا املةةاب ازالةةة األلغةةام مةةن ب ديةةة
بواينوفاتب خالل ف ة الومديد املشمولة ابلط ي ،)١()٢٠٢٣-٢٠١٨( ،الب س ٢ 35٤ 5٤٠
ي ةةورو ،ال ةةا يف ذل ةةك الوموي ةةل م ةةن املي اني ةةة الو ني ةةة لصة ةربيا الب ةةس  ٩٠٠ ٠٠٠ي ةةورو ،والوربع ةةا
الدولية/مصةةادر الومويةةل املًاب ةةة عةةن رية الصةةندو االسةةو ماين الةةدوب لوخت ية األمةةن البشةةر أو
مصادر هوي ية أخر الب س  1 ٦٠٠ ٠٠٠يورو.
 ٢٠٠ ٠٠٠ :٢٠1٨يورو من املي انية الو نية و ٤٠٠ ٠٠٠يورو من الومويل الدوب
 ٢٠٠ ٠٠٠ :٢٠1٩يورو من املي انية الو نية و ٣٠٠ ٠٠٠يورو من الومويل الدوب
 ٢٠٠ ٠٠٠ :٢٠٢٠يورو من املي انية الو نية و ٣٠٠ ٠٠٠يورو من الومويل الدوب
 ١٠٠ ٠٠٠ :٢٠٢1يورو من املي انية الو نية و ٢٠٠ ٠٠٠يورو من الومويل الدوب
 ١٠٠ ٠٠٠ :٢٠٢٢يورو من املي انية الو نية و ٢٠٠ ٠٠٠يورو من الومويل الدوب
 ١٠٠ ٠٠٠ :٢٠٢3يورو من املي انية الو نية و ٢٠٠ ٠٠٠يورو من الومويل الدوب
__________
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بويسةةر
جتةةدر ااشةةارة إ أن ة اةةة وقةةت إعةةداد ةةتا املشةةرود ،مل يكةةن لةةدينا أتميةةد مةةن اجلهةةا املاشةةة احملوم ةةة ّ
األموال لصربيا يف الي ة الوالية.
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 -١٦وع ت الرغ من صختوبة ا الة االقوصادية يف الب د واألموال املووا ختة املوااةة مةن املي انيةة
الو نية ،سو ،تسختت صربيا ل حصول ع ت هويل ازالة األلغام إما بوًدمي مشاريا إ الصندو
االسةةو ماين الةةدوب لوخت ي ة األمةةن البشةةر و ةةي هوي هةةا ،أو اشةةد دع ة جهةةا ماشةةة أجنبيةةة
أخةةر لوةةوفري األمةوال الالزمةةة لونييةةت املشةةاريا .وتًةةدم األمةوال املوااةةة مةةن مي انيةةة الدولةةة الصةربية
لدع اسومرار عمةل املرمة الصةرل لإلجةرا ا املوخت ًةة ابأللغةام ،أ مرتبةا املةوايني ،وتكةاليف
الوشةةغيل( ،الكه ةراب وامليةةا والودف ةةة) وتكةةاليف املكاتةةي وامل ةواد االسةةوهالمية وتكةةاليف الوقةةود،
وصةةيانة املرمبةةا  ،وتكةةاليف الوةةأمني ع ةةت مةةواي املرمة فضةةال عةةن أنشةةطة املسةةح وإعةةداد مهةةام
املشةةاريا ع ةةت النحةةو املناسةةي ازال ةةة األلغةةام/تطهري املواقةةا ال ة م ةةن املؤمةةد أطةةا م وثةةة ابأللغ ةةام
وال ةةتخائر الختنًودي ةةة وغري ةةا م ةةن ال ةةتخائر غ ةةري املوية ةةرة ،وموابخت ةةة تنيي ةةت مه ةةام املش ةةاريا وإجة ةرا
عم يا إزالة األلغام و ما اجلودة ومراقبة اجلودة.
 -١٧وما ذلك ،يف عام  ،٢٠١5خصةي مب ةس  ١٠٠٠٠٠يةورو لختم يةا إزالةة األلغةام مةن
مي انية الدولة الصربية ألول مةرة .وخصصةت أيضةاع األمةوال يف عةام  .٢٠١٦واسةومر ةتا االجتةا
ع ةةت أس ةةاس س ةةنو  ،و:صص ببحل امكوم ببة الصب بربية يف ع ببا  ٢٠1٨ض ببعب مبل ببغ اام ببواط
املخصصة لعمليات إ الة االرا  ،وينوسر من ا كومة الصربية أ تواصل صةيي األمةوال مةن
أج ةةل عم ي ةةا إزال ةةة األلغ ةةام خ ةةالل فة ة ة الومدي ةةد املط وب ةةة .ووفًة ةاع ل ةةبختل الوً ةةديرا الوًريبي ةةة،
وابا ةةافة إ مب ةةس  ٩٠٠ ٠٠٠يةةورو املوةةاح مةةن املي انيةةة الو نيةةة ،سةةوحواج صةربيا إ مةةا يًةةدر
حبواب  1 ٦٠٠ ٠٠٠يورو تؤمنها اجلها املاشة الدولية.
 -١٨وسيكو لووافر األموال أتثري يف ديناميا تنييت مشاريا إزالةة األلغةام يف صةربيا ،أ إذا
مل تووافر األموال لونييت املشاريا فيها ،فن خطوهةا سةووأثر بشةكل مباشةر ،وسةيكو مةن الصةختي
حتًيًها ،تا من اية .ومن اية أخر  ،سيكو ابامكا تنييت خطةة الختمةل يف فة ة أقصةر
إذا توافر امل يد من األموال.
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