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املؤمتر االستعراضي الثاين

لوزان 27-23 ،تشرين الثاين/نوفمرب
البند  10من جدول األعمال املؤقت
النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادتني  3و 4من االتفاقية
2020

حتليل طلب البوسنة واهلرسك متديدد املوددد النئدامبي مبوجدب املداد  4مدن
اتفاقية الذخامبر العنقودية
مقدددم مددن فري د حتليددل طلبددات التمديددد املقدمددة مبوجددب املدداد  - 4أفغانسددتان،
واجلبل األسود ،والسويد ،وهولندا

أوالا -معلومات أساسية
وقَّعتتت البنةتتنهل وا عةتتا عاتتة الذاقئتتهل التتديا ع العن ن تتهل  3كتتاننا األولي ربتتم ،2008
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وص تتدقت عائيف تتا  7أ انلية تتب م  ،2010و يا تتت االذاقئ تتهل نئ تتيف النذ تتا  1آ اريم تتار .2011
وأفتتا ا البنةتتنهل وا عةتتا ل ع عيلتتا األو امل عات لليتتذافئهل التتد قتد  20آبيأغربت ،2011
أبا لد يفا من هل مانثهل للديا ع العن ن هل لغ ي مربانهل إمجالئهل قدريلا  13,97كئانمرتاً معبعاً .وأفا ا
البنةتتنهل وا عةتتا ،ااتتد ال مد تتد التتد قدم ت  28أ انليةتتب م  ،2020و ال اتتد املربت م
 5ليع ن األوليأك نبع  ،2020أبا ن ا ج املربح األو الد أجع عا  2011أشارا
الد قدم
إىل أا املربتتانهل اامجالئتتهل ليرامل تتي املانثتتهل للتتديا ع العن ن تتهل لبا ت  12,17كئاتتنمرتاً معبع تاً ،ل تتن لب ت
ي ت ل الذتترت  2019-2012لاتتنم مربتتانهل إملتتافئهل قتتدريلا  2.43كئاتتنمرت معبتتا ،فتتا رفتتا طمتتن املن تتهل
املانثت ت تتهل للت ت تتديا ع العن ن ت ت تتهل إىل  14,61كئات ت تتنمرتاً معبع ت ت تاً .وبت ت ت عت ت تتامي  2012و ،2019مت ل يف ت ت ت أو
إبعاء  8,81كم 2من األراملي ،بئنما فصات أراض مربان يفا  3,6كم 2ووملعت عائيفا ع ماا بنصذيفا
مناا مانثتهل أبةتا هل غت ل ائد هليمع اتهل .وبئنتت البنةتنهل وا عةتا أا  2,14كتم 2متن األراملتي املانثتهل
للديا ع العن ن هل ا ليفال حباجهل إىل معاجلهل .و تا عاتة البنةتنهل وا عةتا ال تيفا  ،انجتد املتا  4متن
املنتتاا املانثتتهل ا املتتعهل لنا يفتتا
االذاقئتتهل ،الالتتهل ولتتدم املماذتتاا متتن التتديا ع العن ن تتهل املنجتتن
أو الناقعت ت تتهل حتت ت تتت ةت ت تتئ عزا أو ملت ت تتماا إلال يفت ت تتا ولت ت تتدم يلا حبات ت تتنل  1آ اريمت ت تتار  .2021و  27آبي
أغرب  ، 2020أباغت البنةنهل وا عةا وند عم لنذئد الذاقئهل الديا ع العن ن هل أبهنتا لع تيف ل تد
ااد متد د.
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اثني ا -النظر يف الطلب
ق تتدمت البنة تتنهل وا عة تتا مي تتعوعيفا األو ل ا تتد ال مد تتد إىل ون تتد ع تتم لنذئ تتد االذاقئ تتهل
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 10أ انليةتتب م  2020ل تتي ل تتن الننتتد اجتعاء ل ئتتئم أو لا ت متتن أا ال اتتد رب ت ن ك ت
 22أ انلي
العناصع األةاةئهل امل انبهل .وبعد لا ،قدمت البنةنهل وا عةا ميعوعاً من اً اعف
ةب م .2020
و  22أ انلية تتب م  ،2020ق تتدمت البنة تتنهل وا عة تتا اابت تاً رائ تاً ل مد تتد املنع تتد النيف تتا ي
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احملت تتد انج ت تتد املت تتا  4مل ت تتد  18ش ت تتيفعاً ن ت ت  1أ انلية ت تتب م  2022إىل ر ت تتئ امل ت تؤمتع ااة ععامل ت تتي
الثت تتاي .وقت تتدمت البنةت تتنهل وا عةت تتا ،إىل جانت تتد ل ع عيلت تتا ،اةت ترتالئ ئ يفا ل جت تعاءاا امل عا ت تتهل لأللغت تتا
لاذرت  ،2025-2018وفص ً عن كئذئهل إجعاء ال يف واملربح ال ين لامناا املانثهل للديا ع العن ن تهل
غ ت املنذ تتع  ،وي تتهل عمايفتتا الالتتهل التتديا ع العن ن تتهل وإب تعاء األراملتتي ي ت ل فتترت ال مد تتد ،كمعف تتاا
مصتانبهل لانرتتع فئيفتتا .وللنئابتتهل عتتن ر تتئ املتؤمتع ااة ععاملتي الثتتاي ،أباغتتت ونتتد عتتم ال نذئتتد التتدول
األاعاف االذاقئهل الئن نذرب أبا البنةنهل وا عةا قت مدمت اابيفتا امل عات لل مد تد وأ ن ت عاتة
املنقا اليب ي ل لذاقئهل.
و ع تتا فع ت ال ائ ت فثا تتي اا ت ف املن تتايلة لا تتديا ع العن ن تتهل والا ن تتهل الدولئ تتهل لاص تتائد
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 28أ انليةتتب م 2020
األحت ع ومعكتتيف جنئتل التتدو الالتتهل األلغتا ليغتعاض اانربتانئهل إىل اج متتا
ل نضما إىل الذع من أج النرع ال اد .ومن أج ملماا البا هنج مننتد مجئتا ال ابتاا،
اة ت مد فع ت ال ائ ت "املنيف ئتتهل امل بعتتهل اابتتاا متد تتد املناعئتتد النيفا ئتتهل انجتتد املت ا ل  3و 4متتن
الذاقئت تتهل الت ت تتديا ع العن ن ت ت تتهل" ( )CCM/MSP/2019/12الت ت تتم اع عمت ت تدا ااج مت ت تتا ال اةت ت تتا لات ت تتدول
األاعاف ل ائ ااد ال مد د الد قدم البنةنهل وا عةا.
وع د ااج ما  ،ااد فع ال ائ  1ليع ن األوليأك نبع  2020معانماا إملافئهل من
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البنةتتنهل وا عةتتا ل ئرب ت حتائ ت اابيف تتا .و  5ليتتع ن األوليأك تتنبع  ،2020ق تتدمت البنةتتنهل وا عة تتا
ااتد متد تد مربت م ً أيتد ااع بتتار ال عائ تاا وامل نرتاا التتم أبتدايلا فع ت ال ائت  .ولاملتتافهل
إىل ل تتا ،ق تتدمت البنة تتنهل وا عة تتا  6لي تتع ن األوليأك تتنبع  2020ر اً مذص ت ً عا تتة األة تيتاهل ال تتم
7
اعنيفتتا فع ت ال ائت  .وألئ تتت النثئ تتاا عاتتة املنقتتا اليتتب ي ل لذاقئتتهل .واج متتا فع ت ال ائت
ليت تتع ن األوليأك ت تتنبع  2020لانرت تتع اات تتد ال مد ت تتد املربت ت م واملعانمت تتاا ال مئائت تتهل امل دمت تتهل مت تتن
البنةنهل وا عةا.
و ي ااد ال مد د الد ق مدم البنةنهل وا عةا إىل أا لانثيفا للديا ع العن ن هل واأللغا
-6
األرملتتئهل وغ يلتتا متتن التتديا ع غت املنذ تتع قتتد نتتدم يت ل نتتعب البنةتتنهل بت عتتامي  1992و.1995
ومنتتد عتتا  ، 2011اشتترتم معكتتيف ااج تعاءاا امل عا تتهل لأللغتتا البنةتتنهل وا عةتتا متتا املنرمتتهل النعو ئتتهل
لامرباعد اليعبئهل اجعاء مربح غ ل ين من أجت حتد تد ن تال ال اتنم للتديا ع العن ن تهل الباتد.
و بت ت ال ات تتد أا ن ت تتا ج املربت تتح األو عت تتا  2011كيت تتذت أا املربت تتانهل اامجالئت تتهل ليراملت تتي املانثت تتهل
للديا ع العن ن هل لبا  12,17كئانمرتاً معبعاً ولغ ي  140منقعاً .وي ل الذرت متن  2012إىل ،2019
لب أ ضاً لانم  35منقعاً إملافئاً لبا مربان يفا اامجالئهل  2,43كئانمرت معبا ،فا رفا مربتانهل املن تهل
املانثهل للديا ع العن ن هل البنةنهل وا عةا إىل  14,61كئانمرتاً معبعاً.
و ذئد ال اتد أبا إلالتهل فاذتاا التديا ع العن ن تهل وإبتعاء األراملتي قتد ان ا تا عتا .2012
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وب ت ع تتامي  2012و ، 2019مت ل يف ت أو إب تعاء أراض لبا ت مرب تتان يفا اامجالئ تتهل  8,81ك تتم 2م تتن ي ت ل
املربح ال ين أو املربح غ ال ين ،ومت لدم  2 799ي عن ن هل .وع و عاة لا ،ف ع
صتات أراض
2
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لبات ت مربت تتان يفا اامجالئت تتهل  3,6كت تتم 2ووملت تتعت عائيفت تتا ع مت تتاا بنصت تتذيفا من ت تتهل مانثت تتهل أبةت تتا هل غت ت
ل ائد هليمع اهل ا لدي ن ال الذاقئهل الديا ع العن ن تهل ويلتن متا أوملت املنربت نا املعنئتنا لالالتهل
وال ث ئتتل طتتال انتتد متتن املمتتااع عتتا  .2018و عت عاتتة البنةتتنهل وا عةتتا ،حبربتتد ال اتتد ،أا
لعتتا  2,14كئاتتنمرت معبتتا متتن األراملتتي املانثتتهل للتتديا ع العن ن تتهل ،ويلتتن متتا اتتد صتتئ البنةتتنهل
وا عةا ملبا  4,5مائنا مارم قاب لا ن (ننا  2,3مائنا نرو).
و ي ال اد إىل أا يلدف البنةنهل وا عةا الرباب كاا اة مال ل يف املنتاا املانثتهل
-8
للتتديا ع العن ن تتهل ول تتدم فاذتتاا ال تتديا ع العن ن تتهل حباتتنل املنع تتد النيفتتا ي احمل تتد تتا ويل تتن  1آ اري
متتار  .2021غت أا بعتتة ال تتد ا التتم نيتتها يت ل األشتتيفع املاملتتئهل أعاقتتت قتتدرزا عاتتة النفتتاء
لل يفاماز تتا انج تتد امل تتا  4ي ت ل ميفا تتهل العي تتع ة تتنناا .وأعاق تتت ال ئ تتن املذعومل تتهل برب تتبد كنفئ تتد19-
بيد أعمال إلالهل األلغا الذرت ما ب آ اريمتار ونيف عااي ننئت  ،2020فتا أ إىل افذتاض كبت
 1آ اريم تتار م تتن ك ت ع تتا  ،متي تتئا م تتا
اان اجئ تتهل العام تتهل ملنة تتم إلال تتهل األلغ تتا ال تتد ب تتدأ ع تتا
الرعوف املنايئهل الباد .ول املتافهل إىل لتا ،لجت لعئت أعضتاء جتد جلنتهل إلالتهل األلغتا  ،ويلتي
ا ئيتهل املربؤولهل عن أني هل إلالهل األلغا  ،ملد ة هل أشيفع .وأ لا إىل لي د تد اع متا منرمتاا
إلالهل األلغا  ،األمع الد نال بدوره وا لنذئديلا عمائاا إلالهل األلغا ب ام ااق يفا لذرت من اليفمن.
و ب ال اد صئ ااع ما اا ال لمهل بعد لعئ جلنهل إلالتهل األلغتا  30نئربتاايأبع  ،2020فتا
أ ح اة يتناف عمائاا إلالهل األلغا اع بتاراً متن من صتل عتا  .و يت ال اتد أ ضتاً إىل ميت اهل ياصتهل
باد تتهل يلتتاا بئئربتتام نئتتل نجتتد لاتتنم للئنرانئتتن املنضتتد إىل جانتتد فاذتتاا الت ديا ع العن ن تتهل.
و ي ال اتنم التد ربتبد فئت الئنرانئتن املنضتد ي تعاً صت ئاً عاتة الربت اا احملائت وكتدلا عاتة
طال إلالهل األلغا املناا اجملاور .
العاما
و ذئد ال اد أبا م نةط اان اجئهل الئنمئهل ل ميغ با  220مرتاً معبعا املناا املانثهل
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للتتديا ع العن ن تتهل ف تتط و 60مترتاً معبعتاً املنتتاا املانثتتهل للتتديا ع العن ن تتهل واأللغتتا معتتا ،وأبا 12
ميغ ً عمانا  342نماً ي ل  18شيفعاً عاة النن األول من املنتاا فئمتا عمت  40ميتغ ً  271نمتاً
عاتتة النتتن الثتتاي .واة ت نا ا إىل معتتدل ال يف ت يلتتدا وال تتدراا طتتال امل تنار البيتتع هل ،ل نقتتا البنةتتنهل
وا عةا أا م اان يفاء من عمائهل ال يف حبانل  1آبيأغرب  2022وأا م اان يفاء من احملاةبهل
والناث حبانل  1أ انليةب م .2022
 -10و ي ال اد كدلا إىل أا البنةنهل وا عةتا لع تيف مناصتاهل إلالتهل فاذتاا التديا ع العن ن تهل
ولدم يلا من ي ل يلئيتازا ان نمئهل املمثاهل لل ناا املربا هل وونداا انما هل املدنئهل (اا ار ااحتا هل
لا ما تتهل املدنئتتهل وإ ار انما تتهل املدنئتتهل مجيفنر تتهل صعبرب ت ا) لل عتتاوا متتا املنرمتتهل النعو ئتتهل لامربتتاعد
اليعبئهل .و ب ال اد أا املنرمتهل النعو ئتهل لامربتاعد اليتعبئهل يلتي ال ئتاا الع ئربتي امل اتل اجتعاءاا
إلالتتهل التتديا ع العن ن تتهل ،بئنمتتا ل تتن املنرمتتاا ان نمئتتهل متتيفء صتتغ متتن العمت  .و بت كتتدلا ال عتتاوا
وال نرب تتئ بت ت املنرم تتاا ان نمئت تتهل واملنرم تتهل النعو ئت تتهل لامرب تتاعد اليت تتعبئهل ،بنص تتذيفا اجليفت تتاا الذاعات تتهل
الع ئربت تتئهل ،فيفت تتي لع ت تتد اج ماعت تتاا شت تتيفع هل حتت تتت رعا ت تتهل معكت تتيف ااجت تعاءاا امل عا ت تتهل لأللغت تتا البنةت تتنهل
وا عةا ل ب غ عن ال د احملعل إلالهل الديا ع العن ن هل وال م ئط ألني هل أيع  .ولاملافهل إىل
ع د يلده ااج ماعاا ،وقمعت املنرمهل النعو ئهل لامرباعد اليعبئهل واملنرماا ان نمئهل مدكع لذايلم.
و ذئ تتد ال ا تتد ك تتدلا أبا املبا ت امل ا تتنب تتدر حب تنا  4,5مائ تتنا م تتارم قاب ت لا ن ت  ،ويل تتن مبا ت
لعيفتتدا البنةتتنهل وا عةتتا ،ر يلتتا عاتتة فع ت ال ائت  6ليتتع ن األوليأك تتنبع  ،2020لمئنت متتن
مئيفانئهل الدولهل وأمنال املاحن  .وع و عاة لا ،لدرج اةرتالئ ئهل البنةنهل وا عةا ل جعاءاا امل عا هل
لأللغت تتا لاذ ت تترت  2025-2018امل دم ت تتهل املعف ت ت األول اجليف ت تتاا املاحنت تتهل الدولئ ت تتهل ال ت تتم عم ت تتت بعاطيف ت تتا
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ل جت تعاءاا امل عا تتهل لأللغ تتا واةت ترتالئ ئ يفا لا ذ تتاه عا تتة ايل م تتا اجليف تتاا املاحن تتهل انالئ تتهل فضت ت ً عت تتن
اج داب جيفاا ماحنهل جد د .

اثلثا -االستنتاجات
نظ فع ال ائ ما األةل ليع البنةنهل وا عةا ل د ااد ال مد د .و تع فع ت
-11
ال ائ أبا البنةنهل وا عةا كانت اع يفا إىل النفاء لل يفاميفا انجد املا  4متن االذاقئتهل حباتنل
املنعد النيفا ي احملد  1آ اريمار .2021
 -12و نظ فع ال ائ ما ال د ع ال يفا ن نمهل البنةنهل وا عةا ب مصئ أمنال عامهل متن
أج ل يف املناا املانثهل للديا ع العن ن هل .وع و عاة لا ،عند فع ال ائ اشار البنةتنهل
وا عةا إىل مت نيفا من انصنل عاة ال من الناين والدو ال ل ل نذئد ي هل العم .
 -13و ن تتظ فع ت ال ائ ت أا ي تتهل العم ت ال تتم ق تتدم يفا البنة تتنهل وا عة تتا لب تتدو واقعئ تتهل وقابا تتهل
لا بئ واملعاقبهل .و نظ فع ال ائ ما ال د ع أا املد امل نقعهل لا يفت واقعئتهل ول ذت أا ل تاول
فرت ال مد د امل انبهل النقت الد حت اج البنةنهل وا عةا متاما ل م ثال ال يفامازا.
 -14وحيتتئط فع ت ال ائ ت عامتتا أ ضتتا لل ا تتنم املم ت اط النتتاجم ع تتن الئنرانئتتن املنضتتد وال تتديا ع
العن ن هل باد هل يلاا بئئربام ،إىل جاند عنام أيع مث الرعوف املنايئهل غ املنالئهل.
 -15وع و عاة لا ،نظ فع ال ائ أا أرملا لبات مربتان يفا اامجالئتهل  3,6كتم 2فصتات
ووملت تتعت عائيفت تتا ع مت تتاا كمن ت تتهل مانثت تتهل أبةت تتا هل غت ت ل ائد هليمع ات تتهل ا لت تتدي ن ت تتال معايلت تتد
الديا ع ال ائد هل.
 -16و ن تتظ فع ت ال ائ ت م تتا ال تتد ع أا البنة تتنهل وا عة تتا ق تتدمت معانم تتاا اثب تتاا ام ث تتال
املنيف ئاا املرب مدمهل لامعا الدولئهل ،اا فئيفا املعا الدولئهل ل جعاءاا امل عا هل لأللغا  .و ع الذع
كتدلا البنةتتنهل وا عةتتا لناصت عتم ملت ا التتديا ع العن ن تتهل وف تاً لامتتا  5متتن االذاقئتتهل ،ولنعئتتهل
الذيتاا الرب انئهل امل ضعر لملمااع ،ووملا ع ماا عاة املنتاا املانثتهل للتديا ع العن ن تهل ملنتا وقتن
امليف د من ااصالا.
 -17و ي فع ال ائ إىل أا االذاقئتهل ة ربت ذئد متن إبت غ البنةتنهل وا عةتا ةتنن ً عتن اع ت
ل ار عيلا امل دمهل انجد املا  7والم ع ل تدهيفا قبت  30نئربتاايأبع متن كت عتا و اج ماعتاا
الدول األاعاف ،عما اي:
ال مد د؛

(أ )

ال تتد التتد أنعلل ت البنةتتنهل وا عةتتا بيتتها لنذئتتد ي تتهل العم ت ال تنار

(ب) جيف تتن لعبيت تتهل امل تنار ا تتا
واملنار الم لنفعيلا لدعم جيفن ال نذئد؛

ااتتد

ل تتا ال من ت ا تتارجي ال تتد ل ا تتاه البنة تتنهل وا عة تتا

(ج) معانم تتاا ع تتن جيف تتن البنة تتنهل وا عة تتا ال غا تتد عا تتة ال تتد ا ال تتم ي ت ايفا
ال انم امليرتم لائنرانئن املنضد والديا ع العن ن هل قب هنا هل فرت ال مد د؛
()
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 -18و ي فع ال ائ إىل أمهئهل أا ل اا البنةنهل وا عةا الدول األاعاف لن را عاة ما عأ
متتن ل تتنراا اا صتتاهل لملنملتتن  ،نربتتد ااق ضتتاء ،و لتتا إملتتافهل إىل متتا ل دم ت متتن معانمتتاا إىل
الدول األاعاف وف ا ما كع آنذاً.

رابع ا -مشروع مقرر بشدنن طلدب التمديدد املقددم مدن البوسدنة واهلرسدك مبوجدب
املاد 4
 -19قتئَّم ااج متتا ال اتتد امل ت َّتد متتن البنةتتنهل وا عةتتا ل مد تتد األجت احملتتد اةتتال عمائتتهل إلالتتهل
املماذاا متن التديا ع العن ن تهل ولتدم يلا وف تاً لاذ تع  1متن املتا  4متن االذاقئتهل ،ووافت عاتة ااتد
متد د لا األج  18شيفعا ن  1أ انليةب م .2022
 -20وانتتظ ااج متتا  ،لتتد لابئتتهل ال اتتد ،أا البنةتتنهل وا عةتتا قتتد ةتتا ت الضتتنء عاتتة عنامت
ه ن أا ذة معدل إلالهل األلغا مث ال انم املم اط لأللغا والديا ع العن ن هل ،فض ً عن ال انم
املم ت اط للئنرانئ تتن املنض تتد وال تتديا ع العن ن تتهل .وأق تتع ااج متتا أبن ت البنة تتنهل وا عة تتا أي تتدا يل تتده
ال د ا ااع بار ي هل عمايفا.
 -21وانظ ااج ما  ،يلدا الصد  ،أا االذاقئهل ة رب ذئد متن إبت غ البنةتنهل وا عةتا ةتنن ً
عتن اع ت ل ار عيلتا امل دمتهل انجتتد املتا  7والتم عت ل تدهيفا قبت  30نئربتاايأبع متن كت عتتا و
اج ماعاا الدول األاعاف ،عما اي:
ال مد د؛

(أ )

ال تتد التتد أنعلل ت البنةتتنهل وا عةتتا بيتتها لنذئتتد ي تتهل العم ت الت نار

(ب) جيف تتن لعبيت تتهل امل تنار ا تتا
واملنار الم لنفعيلا لدعم جيفن ال نذئد؛
(ج )

ااتتد

ل تتا ال من ت ا تتارجي ال تتد ل ا تتاه البنة تتنهل وا عة تتا

أ معانماا أيع اا صاهل.

 -22ولامل تتافهل إىل ل تتد ال تتار ع عا تتة الن تتن امل ا تتنب أع ت ه ،ان تتظ ااج م تتا أمهئ تتهل أا لبا ت
ا لبنةنهل وا عةا الدول األاعاف عاة حنن من رم أب ل نراا أيع اا صاهل نربد ااق ضاء.
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