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 ٢٠١٩الثاين/نوفمرب  تشرين ٢٩-٢٦أوسلو، 
 من جدول األعمال املؤقت 11البند 

 5النظر يف التقارير اليت قدمتها الدول األطراف وفقاً ألحكام املادة 

حتليل الطلب الذي قدمته األرجنتني لتمديد األجل احملدد إلكماال تادم    
 من االتفاقية 5ألحكام املادة  األلغام املضادة لألفراد وفقاً 

 *)كندا، وكولومبيا، والنمسا، وهولندا( 5من اللجنة املعنية بتنفيذ املادة  مقدم  
ودخالددت اة يفاق دد    دد   .1999 أيالول/سددب مر 14صدددتقت األنجن ددى عالددا اة يفاق دد     -1

وقددددددمت األنجن دددددىا    فييدددددي ال ددددديفا    األو ا  .2000 آسان/مدددددان  1النيفددددداس ةلنادددددب   دددددا   
ا معالومددددداا عددددن املندددددايت الددددي رهتددددد  لوةي  ددددا أو سددددد  ي ا 2000آب/أغادددد    31 املددددؤن 

وكدا  ل امددال عالدا األنجن دى أ   دددمي  وحت دو،ا أو يش د بيف   ا  واا دداا عالدا ألضداة مهتدداد. ل  دياد.
د.   املندددايت املالضومددد  الاالدددع  لوةي  دددا أو  كيفدددد  ددددما ل ددد  األلضددداة املهتددداد. ل  دددياد املوجدددو 

وملدا كاتدت  ديهن ألدا لدن  اد     الف داة ود ل  حبالدول  .2010 آسان/مان  1لا  ي ا حبالول  أو
يالبدال ىل  ناد   اةج مدال ال اسد  لالددول  2009ت ادا /أوييد  27املوعد احملددا  فد قددمت   

ووا دت املدؤ ي اةس عياالدل ال دا   .2020 آسان/مدان  1األيياف ل مديد األجد احملددد  دا  د  
 عالا ال الب. 2009لعاة 
ولدهن املوا ف  عالا ال البا أشان املؤ ي اةس عياالل ال دا  ىل  أ  األنجن دى سكديا أ   -2

الظدديف الو  ددد الدد ، يعددوع قدددن ا عالددا  دددما ل دد  األلضدداة املهتدداد. ل  ددياد   املنددايت املالضومدد  
ي  ددا أو سدد  ي ا عددو يعدددة سدد  ي ا اليفعال دد  عالددا املنددايت امل الددوب الددي أوالضددت ألددا خاالددع  لوة

   اعاي.  وأشان املؤ ي ىل  أمه   أ   فدة الدول  ال يف معالوماا عن ال ض ااا الي   يأ عالدا 
 ال  الا  ي. عالا املنايت املالضومد  عنددما  كدو  عد د الدولد  ال ديف قدد أشدانا ىل  أ  املادااد 

 خالل  رتاا ال مديد. ٥ؤثي عالا  نيف   املاد. امل عالف  ةلا  ي.  
 ٥ا قدمت األنجن ى ىل  نا   الالجن  املعن د  و نيف د  املداد. 2019آسان/مان   19و   -3

و  الب األنجن دى ال مديدد  .2020كاتو  ال ا /ينايي   1يالالجن ي يالبال ل مديد األجد احملدد   
وة ظت الالجن  ةن  اح أ  األنجن ى قدمت يالب ا  (.2023آسان/مان   1سنواا )    3لد 

__________ 

 أتختي  فدمييف. *
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  الوقت املناسبا كما اخنييدت    دوان  عداو  مد  الالجند ا ذدا   سلد  مدن خدالل اةج مدال 
 .2019م  الالجن  عالا عامش اج ماعاا اة يفاق   وى الدوناا   أاين/مايو 

األنجن دى ىل   فدد   ىل  أ  الظيوف الي اال يا 2019وي ا ال الب املفدة   عاة  -4
وي دددا ال الدددب كددد ل  ىل  املعالومددداا  مل ي ددديأ عال  دددا أ،  ض دددا. 2009يالدددب ال مديدددد   عددداة 

و  عددددد ا الأدددددددا أشدددددانا الالجنددددد  ىل  أتددددديف ميكدددددن  .2009الدددددواند.   ال الدددددب املفددددددة   عددددداة 
د امل الدددوبا اة دددرتان ا  األنجن دددى سددد ف جمد الوالددد  فدددددال ىلة  اليفدددرت. املؤديددد  ىل  األجدددد املمدددد

وس كجمو  نأايل جديدال عما ىلسا كاتت املادااد قدد   دونا حب دب يأدبو ذفددونعا    الد  الال ظد  
أو نذا   املا فبد أ   دمي أو  كيفد  ددما ل د  األلضداة املهتداد. ل  دياد وأ    وصدد ىل  ىلجديا  

   ف  د حمدد لالوقت الالزة ل دماعا.
اجلديد لالعالق  ال ناا   وى األنجن دى واملمالكد  امل  دد. أ ح وي ا ال الب ىل  أ  املنا   -٥

و  الدددو  ا ددددف امل دددرت  امل م دددد    ىل دددياز  فددددة مالمدددو    املادددااد ساا اةع مددداة امل دددرت .
ىل دددياز  فددددة يدددو  ع يددد  وندددا  ال فددد ا أوالضدددت األنجن دددى املمالكددد  امل  دددد. مدددي. أخددديهن وع م دددا عالدددا 

ل  ياد ألغيان ىلتاات  ا وأعيوت عن اسد عدادعا لال وصدد ىل   يفداعد ىلكمال ىلزال  األلضاة املهتاد. 
 جديد   ىليان ص ض  احليفاظ عالا الا اد. الي    و ىلجناز ع د امل اة وأون. م رتك .

وأشددانا الالجندد  ىل  الدديون. وأمه دد  أ   فددوة كددد دولدد  يدديف أوالضددت عددن وجددود منددايت  -٦
 دو، أو ي د بيف   ألدا حت دو، عالدا ألضداة مهتداد. مالضوم  م مول  ووةي  ا أو خاالع  لاد  ي ا حت
  ما ي عالت جبم   ع د املنايت    ٥من املاد.  1ل  يادا و ع فد ألا لن   مكن من  نيف   اليففي. 

غهتو  ع ي سنوااا و فد  يالب  ديد و فال لإلجيا اا املب ن    اة يفاق   ومفيناا اةج مدال 
  ك ل  ىل  أمه   أ   فددة الدولد  ال ديف معالومداا عدن الااو  لالدول األيياف. وأشانا الالجن

ال ض ااا الي   يأ عالا  ال  الا  ي. عالا املنايت املالضوم  عندما  كو  عد د الدولد  ال ديف قدد 
  خالل  رتاا ال مديد. ٥أشانا ىل  أ  املاااد امل عالف  ةلا  ي.  ؤثي عالا  نيف   املاد. 

    


