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 االجتماع العشرون 

 2022الثاني/نوفمبر   تشرين 25-21جنيف، 

 من جدول األعمال المؤقت 12البند  

 5بموجب المادة  النظر في الطلبات المقدمة

 5طلب تمديد األجل المحدد إلكمال تدمير األلغام المضااااادة لدفراد وفقام للمادة   
 من االتفاقية

 موجز تنفيذي  

 مقدم من األرجنتين  

 1من االتفدداةيددر من    5د أجددا الوفددال زددالطبامجددا زموجدد  المددا    لطمددد دد   تقدددح ومومددر األيجنطلن    ددا   -1
وتعطبح جمجوييددر األيجنطلن زددر ددددددددددددددراي إنجددال عم يددر إ الددر    .2026آذاي/مدداي     1إلى    2023آذاي/مدداي   

األلغاح المضددددا   لدفرا  المبيوعر في جبي مالفلنا ، ولي المناقر الوولد  من إق يمجا الو ني المطضددددري  
 والطي ال تسطايع الو ول إللجا زسب  االوطالل البريااني غلر المشروع ل مناقر. زمثا لذه األس حر

في اإلعالن الطفسدددددلر   وقد ُأ يجت مسدددددللر الوسدددددع االسدددددطعماي  الرام والفريد ل بي مالفلنا  -2
وفيما   ي نص  .1999أ  ول/سدبطمبر    14الذ  قدمطه جمجويير األيجنطلن عند تصددققجا ع ى االتفاةير في 

ا األسددددددددا  الرجيسددددددددي ل طمد د الممنو  لديجنطلن ل وفال زالطبامجا  ل ويشددددددددمل اإلعالن الطفسددددددددلر ، الذ  لو قعدل
 :5زموج  الما   

"تع ن جمجويير األيجنطلن أنه توجد ع ى أياسددددددلجا، في جبي مالفلنا ، ألغاح مضددددددا    
ه انط اه األملن العاح لدمو المطحد  إلى لذا الوسدددددددددع عند تقدقو المع وما  في إ اي   لدفرا . وُوجل

زشددددددلن عالمسدددددداعد    51/149و  50/82و  49/215و 48/7قرايا  ال معير العامر لدمو المطحد  
أللغاحع. وألن لذا ال بل من أياسي األيجنطلن تحط ه المم كر المطحد  لبرياانيا العظمى في إ الر ا

وأ رلندا الشدمالير زاريقر غلر مشدروعر، ُتمنع جمجويير األيجنطلن زالفعا من الو دول إلى األلغاح 
ير. المضددددددددددددددا   لدفرا  الموجو   في جبي مالفلنا  من أجا الوفال زالطباماتجا زموج  لذه االتفاة

وأقر  ال معير العامر لدمو المطحد  بوجو  نباع زشدددددددددلن السددددددددديا   ع ى جبي مالفلنا  وسددددددددداو  
وسدددددددددددددداو  سددددددددددددددانددويطم، ووثدت جمجوييدر األيجنطلن والمم كدر المطحدد  لبريادانيدا العظمى   جويجيدا

وأ رلندا الشددددددمالير ع ى موا دددددد ر المفاوسددددددا  ل طو ددددددا، في أقر  وقت مممن، إلى وا سدددددد مي 
، واالسددددطعانر في ذلل زالمسدددداعي الحملد  لدملن العاح الذ  سددددلب ع ال معير العامر  ونجاجي ل نباع

زالطقدح المحر  في لذا الصددددددددددد . وقد اترذ  ال  نر الرا ددددددددددر المعنير زرنجال االسددددددددددطعماي نف   
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الموقف، و أبت كا عاح ع ى اتراذ قراي  نص ع ى أن السبلا إلى إنجال لذه الحالر االسطعمايير 
ويدعو الحمومطلن إلى  الداجمر ل نباع ع ى السدددديا  ، ع ى أسددددا  سدددد مي وتفاوسددددي،لو الطسددددوير 

  . 1999تمو / وليه    1لجذه الغاقر. واعُطمد آخر قراي في لذا الصدددد  في   اسدددطفنال المفاوسدددا  تح يقا  
وتعلد جمجويير األيجنطلن تلكلد وقلجا في السددددديا   ع ى جبي مالفلنا  وسددددداو  جويجيا وسددددداو   

 لمنا ق ال حرير المحيار بجا الطي تشما جبلا  ال  ط بأ من إق يمجا الو ني."ساندويطم وا

وكمدا جدال في اإلعالن الطفسددددددددددددددلر ، اعطرفدت ال معيدر العدامدر بوجو  نباع بلن جمجوييدر األيجنطلن  -3
والمم كر المطحد  لبرياانيا العظمى وأ رلندا الشدددددمالير زشدددددلن السددددديا   ع ى جبي مالفلنا  وسددددداو  جويجيا  

 (28- )  3160و  (20- )  2065سدددددداو  سدددددداندويطم والمنا ق ال حرير المحيار بجا، وذلل في القرايا   و 
 زشلن مسللر جبي مالفلنا . 43/25و 42/19و 41/40و 40/21و 39/6و 38/12و 37/9و 31/49و

وتعطمد ال  نر الرا دددددر المعنير زحالر تنفلذ إعالن منت االسدددددطقالل ل ب دان والشدددددعو  المسدددددطعمر    -4
 .2021وبيران/ ونيه  24قرايا  سنوير زشلن نف  الموسوع،  دي آخرلا بطوافق اآليال في 

وع ى الرغو من اإلعالندا  المطكري  الصددددددددددددددا ي  عن األمو المطحدد  وغلرلدا من المنظمدا  الددوليدر  -5
المحافا اإلق يمير، تصدددددددددددر المم كر المطحد  ع ى يفل االسدددددددددددط ازر لندالا  الم طمع الدولي زاسدددددددددددطفنال و 

 مفاوسا  السيا  .

وتؤكد األيجنطلن من جد د أن جبي مالفلنا  وسددددددددداو  جويجيا وسددددددددداو  سددددددددداندويطم والمنا ق   -6
بما أن المم كر المطحد  تحط جا ال  ط بأ من اإلق يو الو ني لديجنطلن؛ و   ال حرير المحيار بجا تشدددددددددددما جبلا  

، فجي موسددوع نباع ع ى السدديا   تقر زه األمو المطحد ، الطي تصددف  1833زصددوي  غلر مشددروعر منذ عاح 
مسدللر جبي مالفلنا  زلنجا والر خا در و ةيقر من واال  إنجال االسدطعماي. وترفل األيجنطلن أ  أنشار  

نباع ع ى السددديا  ؛ ولي عالو  ع ى ذلل ُتمنع من الطحقق  برياانير أوا قر ال ان  في المناقر الراسدددعر ل 
 من نطاجج ت ل األنشار.

وتلسددددددف األيجنطلن إل ددددددراي المم كر المطحد  ع ى االسدددددداالع زلنشددددددار إ الر األلغاح من جان   -7
أبرمت األيجنطلن  2006آ /أغسدددددددددا     3و 2001تشدددددددددرين األول/أكطوبر  11واود، وتشدددددددددلر إلى أنه في 

 ، من خالل ت ا ل ل مذكرا ، اتفاقا  زشدددددددلن إجرال  ياسدددددددر جدو  إل الر األلغاح المضدددددددا   والمم كر المطحد
لدفرا  والذخاجر غلر المنف ر  من المنا ق الم غومر في جبي مالفلنا ، زما قشددددما  دددديغر تنص ع ى أن 

ي لذا الصددد   االتفاقا  لي  لجا أ  تلثلر ع ى مباعو أ  من الب د ن زشددلن السدديا  . واعطمد  الحمومطان ف
  الطقرير النجداجي، الدذ  قُددح ع ى نحو منفصددددددددددددددا إلى االجطمداع الثدامن ل ددول األ رال في تشددددددددددددددرين الثداني/ 

أنجا شدددددددددددرعت في أنشدددددددددددار إ الر األلغاح من   2009بلد أن المم كر المطحد  ذكر  في عاح   .2007 نوفمبر
 جان  واود و ون مشايكر األيجنطلن.

ثما تنشدددددددددددل  دددددددددددعوبا  في عم ير إل الر األلغاح، مر لا أن العم ير وتر  ومومر األيجنطلن أنه ول  -8
ت ر  في إق يو تعطرل األمو المطحد  زلنه موسوع نباع ع ى السيا  ،  ن غي إعاال األولوير ل طعاون والمجاح 

 الطقنير واإلنسانير المطص ر زالعم ير، وطى  طسنى االنطجال منجا زسرعر وفعالير أكبر.

، عرسدددددددت األيجنطلن، لد  تقدقو     الطمد د، خار أولير  2009ول/أكطوبر تشدددددددرين األ 1وفي  -9
سدددددددددنوا ، في والر   10من االتفاةير في المنا ق موسدددددددددوع النباع خالل فطر  الطمد د ال الغر  5لطنفلذ الما   

 تو ا الب د ن إلى اتفاق زشلن إ الر األلغاح المضا   لدفرا .

 2020آذاي/ماي   1قغاي الفطر  من ا   إسددددافي ا   نطلن تمد د،   بت األيج2019وفي آذاي/ماي    -10
ح إلى المم كر المطحد  مقطر  زشلن اإل الر المشطركر لدلغاح   .2023آذاي/ماي   1إلى  وفي لذا السياق، ُقدلِّ

من جبي مالفلنا ، ألغراض إنسدانير زحطر،  طضدمن  ديغر تنص ع ى أن قبول االقطرا  لي  له أ  تلثلر  
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آخر  ا  ، قدمت األيجنطلن مقطرو2020أ  من الب د ن زالسددددددددددددديا  . وُيفل المقطر . وفي عاح ع ى ماال ا  
إلى المم كر المطحد  الخططاح عم ير إ الر األلغاح زصددددوي  مشددددطركر، وأشدددداي  إلى أنجا مسددددطعد  إلق ا  ترتل   

 ر المطحد  أقضددددا  مالجو ل ارفلن من شددددلنه أن قسددددمت ل ب د ن زرورا  تقدح في لذه المسددددللر. ويفضددددت المم ك
 المقطر  الثاني.

وإذ تضدددددددددع ومومر األيجنطلن في اعط ايلا أن األيجنطلن ال تبال ممنوعر من الو دددددددددول إلى جبي   -11
من أجا الوفال زالطباماتجا زموج  االتفاةير، وأنجا ال تسطايع الطحقق من أنشار إ الر األلغاح الطي  مالفلنا 

تضدددا ع بجا المم كر المطحد  من جان  واود أو تل لدلا، فجي ترجو ممطنر لو نظر اجطماع الدول األ رال  
لن موا دددددد ر الوفال زالطباماتجا  زعلن القبول إلى   بجا تمد د األجا لمد  ثال  سددددددنوا  لكي  طسددددددنى لديجنط 

 كدولر  رل في االتفاةير.
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