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 االجتماع العشرون 

 2022تشرين الثاني/نوفمبر   25-21 جنيف،

 من جدول األعمال المؤقت 12البند  

 5النظر في الطلبات المقدمة بموجب المادة 

تحليللا الطلللب الللته اللدمتلل  امدجنتيأل لتمللددللد امجللا المحللدد   مللا  تللدمير    
 مأل االتفاقية 5املغام المضادة لألفراد وفقًا محكام المادة 

 *نكا، والعراق، وفرنسا()بلجيكا، وسره ال  5مقدم مأل اللجنة المعنية بتنفيت المادة    

قت األيجنعلن عالت اقتةافي  في   -1   ودخالت اقتةافي  حلز النةاذ بالنسددددد   .  1999أيالول/سددددبعمبر    14صدددددا
 31وقدددمددت األيجنعلن، في ت رير الشددددددددددددددةدددا يددد  األولي، المؤي   .  2000آذاي/مدداي     1إلت األيجنعلن في  

ا أو سددددددي رت ا وتأعوي، أو  فشددددددع   في  ، معالومات عن المناطق العي تخضددددددت لوقيع 2000آب/أغسدددددد    
  احعوائ ا، عالت ألغام مضدددددادر ل.فراد. وزام لزاما  عالت األيجنعلن أم تدمر أو تدةي تدملر جميت األلغام المضدددددادر 

  ولما زانت . 2010آذاي/ماي     1ل.فراد الموجودر في المناطق المالغوم  الخاضددددع  لوقيع ا أو لسددددي رت ا بأالول 
  2009نيسددددام/أ ريي   27لن تسددددع يت ال يام  بلل بأالول الموعد المأدد، ف د قدمت في   األيجنعلن ترى أن ا

.  2020آذاي/ماي   1طال ا  إلت يئاسدددددددددد  اقجعمال العاسددددددددددت لالدول األطرا  لعمديد األجي المأدد ل ا حعت 
 عالت ال الب. 2009ووافق المؤتمر اقسععراضي الثاني لعام 

 5جنعلن إلت يئدداسدددددددددددددددد  الال نددد  المعنيددد   عنةلدددب المدددادر  ، قدددمددت األي 2019آذاي/مدداي     19وفي   -2
وت الدب األيجنعلن العمدديدد لث   .  2020زدانوم الثداني/ينداير    1)"الال ند "  طال دا  لعمدديدد األجدي المأددد في  

وقحظت الال ن  بايتياح أم األيجنعلن قدمت طالب ا في الوقت المناسب،  .  2023آذاي/ماي    1سنوات )حعت  
اي تعددداوني مت الال نددد ، بمدددا في ذلدددل من خ ل اقجعمدددال مت الال نددد  عالت  دددام  وأن دددا انخرطدددت في حو 

 ووافق المؤتمر اقسععراضي الرابت عالت ال الب. . 2019اجعماعات اقتةافي   لن الدويات في أ اي/مايو  

ولدى المواف   عالت ال الب،  ّلن المؤتمر اقسددددددددععراضددددددددي الرابت في قراير أم األيجنعلن ذزرت أم  -3
الوحلدد الدبي  عوق قدديت دا عالت تددملر جميت األلغدام المضددددددددددددددادر ل.فراد في المنداطق المالغومد  العي الظر  

أ الغت أن ا خاضددددددددع  لوقيع ا أو سددددددددي رت ا  و "عدم ممايسددددددددع ا السددددددددي رر الةعالي  عالت المناطق الم الوب  
ات العي ت رأ عالت ت  لر ا". وأشددددددددداي المؤتمر زبلل إلت أ مي  أم ت دم الدول  ال ر  معالومات عن العغللر 

حال  السددددددددددددددي رر عالت المنداطق المالغوم  عنددما تدوم  بر الدول  ال ر  قد أفادت بلم المسددددددددددددددائي المععال د  
 خ ل فعرات العمديد. 5بالسي رر تؤثر عالت تنةلب المادر 

  

مت  بر الوثي   بعد الموعد الن ائي لظرو  خايج  عن إيادر ال    العي قدمع ا *  . قفدِّّ
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، قددمدت األيجنعلن إلت يئداسدددددددددددددد  الال ند  طال دا  لعمدديدد الموعدد الن دائي 2022آذاي/مداي    25وفي   -4
، زعبدت الال ند  إلت األيجنعلن ت الدب  2022حزيرام/يونيد     15وفي  .  2023آذاي/مداي     1 دا في  المأددد ل

،  2022آب/أغسد     30معالومات إضدا ي  وتوضديأا  بشدلم الم اقت الرئيسدي  العي يعناول ا ال الب. وفي 
ث   سدددددنوات قدمت األيجنعلن إلت الال ن  توضددددديأا  إضدددددا يا  يدا  عالت أسدددددرالع ا. وت الب األيجنعلن العمديد ل

وقحظدت الال ند  أم األيجنعلن قدّدمدت ال الدب وف دا  لالعماليد  العي وضددددددددددددددعع دا  .  2026آذاي/مداي     1)حعت  
 الدول األطرا  وبدأت مناقش  مثمرر مت الال ن  بشلم مسائي مرت    ب الب العمديد.

 رت  وزما ويد في ال الب السددا ق الم دم من األيجنعلن،  شددلر ال الب إلت أم الظرو  العي اضدد  -5
إلت ا   ل    رأ عالل دا أي تغللر. ويشددددددددددددددلر ال الدب أ ضدددددددددددددد  2019األيجنعلن إلت ت دد   طالدب العمدديدد في عدام  

ويشلر ال الب إلت أم .    1) اإلع م العةسلري البي صاغع  جم ويي  األيجنعلن وقت العصديق عالت اقتةافي 
لعنةلددب ب ري دد  تعدداونيدد ،  قخععددام ا  2020الدددعوات الموج دد  من األيجنعلن إلت الممالددد  المعأدددر في عددام  

إلت أم األيجنعلن ا  بموجب صددددديغ  السددددديادر وألغراب إنسددددداني  بأع ، قد ت  يفضددددد ا. ويشدددددلر ال الب أ ضددددد 
  من اقتةدافيد . 5تزال غلر قدادير عالت إجرا  عماليد  العأ ق وعالت إع م الوفدا  بدالعزامدات دا بموجدب المدادر   ق

 .2009 الب الم دم في عام ويشلر ال الب زبلل إلت المعالومات الوايدر في ال

 وقحظت الال ن  أن  بالنظر إلت الظرو  العي أوضدأع ا األيجنعلن والعي تمنع ا من إع م اإلن ا  -6
  ومت مراعار المعالومات الوايدر في الوثي   المبزوير في الع رير الن ائي ل جعمال العاسددددت عشددددر لالدول األطرا  

 ضدت  ف دي ا عالت المضدي قد ت د األيجنعلن نةسد ا في و ،  APLC/MSP.19/2021/MISC.6  تأت الرمز 
 قدما  في العنةلب  وتلرر أسرل مما توحي ب  الةعرر الزمني  الم الوب .

وقحظت الال ن  أ مي  ال أث عن حي تعاوني لالمل ق الأالي وتةعرب أم األيجنعلن سدددددعواصدددددي،   -7
شلم ما إذا زانت خ ل الةعرر المؤد   إلت الموعد الن ائي الممدد الم الوب، ت لي  الأال  وتدوين يأي جديد ب 

األموي قد ت ويت بألث تدوم األيجنعلن، أو قد تدوم في المسدددددددع بي، في وضدددددددت  ملن ا من إع م الوفا   
وقحظدت الال ند  أ ميد  إط ل الددول األطرا  بدانعظدام عالت ال  ود المبدبولد  .  5بدالعزامدات دا بموجدب المدادر  

 .5ق  عنةلب األيجنعلن لالمادر في  با الصدد وعالت الع ويات األخرى ذات الصال   يما يععال

    

  

(1  https://treaties.unoda.org/a/mine_ban/argentina/RAT/un. 

https://undocs.org/ar/APLC/MSP.19/2021/MISC.6
https://treaties.unoda.org/a/mine_ban/argentina/RAT/un
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