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 ٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٩-٢٦أوسلو، 

 من جدول األعمال املؤقت 11البند 

 النظررر ا البلترراق اة منررل نررن الررمو  ا  رررا 
 ٥على النحو اةنصوص عليه ا اةادة 

 لررمت يميررم ا حملرر  انررمد لننتدرراا نررن تررمنة ا لرررا  اة ررادة ل فررراد   
 نن االتفاقيل ٥وف اً للمادة 

 نوحملز  

 ن م  نن ا رحملنتني  

إىل رئااا    ، تطداااك حك ماااة األرجناااا  ر  اااا  3-5لألحكااااا  ال ال ااادة  ملاااا    وفقاااا   -1
 1-5فاااال  لااامامباااا مل جاااك املاااا   أن مياااد  األجااا  ا اااد   اااا لد   5الدجناااة املةن اااة  انا ااا  املاااا   

 ادمري أو ضمان تدمري مج ع األلغاا املضا   لألفرا  يف املناطق املاروعة  أللغاا اخلاضةة ل الياها 
 . 2023آ ار/مارس  1ملد  ثالث سن ال مياد إىل غاية  إضاف ا   القضائ ة أو س طرمبا، متديدا  

ازالاااات قائمااااة حااااي ا ن. ومجه ريااااة فااااال رويت الاااات اسااااا جبت طدااااك الامديااااد األول م -2
األرجنااا  م اار  عداا  إلااال عمد ااة إزالاهااا ألغااراا إاملاااا ة األلغاااا املضااا   لألفاارا  واملاروعااة يف 
جار مالا ناس، وهي املنطقة ال ح د  من إقد مهاا الا طا الات ت جاد ذاا ها ح األسادأة، غاري ألاا 

 االحاالل الربيطاين غري املشروع لدمنطقة. ال تملاط ع ال ص ل إىل ه ح األلغاا إلزالاها  ملبك

وال ضع االساةماري اخلاص والاريد ال ي ت جد ف ه جار مالا ناس ااةك  يف اإلعالن  -3
 1٤الااملااااااريي الاااااا ي أ لاااااات  ااااااه مجه ريااااااة األرجنااااااا  عنااااااد ت ااااااديقها عداااااا  اتااق ااااااة أو وا يف 

 :1٩٩٩أيد ل/سبامرب 

ضاا ها، يف جااار مالا ناااس، ألغاااا "تةداان مجه ريااة األرجنااا  أاااه ت جااد عداا  أرا 
اااه ااابااااح األمااا  الةااااا لألمااا  املاأاااد  إىل هااا ا ال ضاااع عناااد تقاااد   مضاااا   لألفااارا . وونجب

، ٤٩/215، و٤8/7املةد مااااااال يف إطااااااار قاااااارارال اامة ااااااة الةامااااااة لألماااااا  املاأااااااد  
 شاااان اململااااعد  إلزالاااة األلغااااا. وألن هااا ا اااااال مااان أراضاااي  51/1٤٩، و50/82و

 حتاداااااه املمدكاااااة املاأاااااد  لربيطاا اااااا الة مااااا  وأيرلنااااادا الشااااامال ة  طريقاااااة غاااااري األرجناااااا 
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ا  ررا  ا اةؤير االستعراضي الرابع للمو  
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نااااع مجه ريااااة األرجنااااا   لاةاااا  ماااان ال صاااا ل إىل األلغاااااا املضااااا   لألفاااارا   مشااااروعة، متن
امل جاا    يف جااار مالا ناااس ماان أجاا  ال فااال  لااامامبااا مل جااك هاا ح االتااق ااة. وتةاا يت 

 جاا   ااااع  شاان الملاا ا   عدا  جااار مالا نااس وج رج ااا اامة اة الةاماة لألماا  املاأاد   
اان   ااة وجااار ساااادوياب اان   ااة وحتااأل مجه ريااة األرجنااا  واملمدكااة املاأااد  لربيطاا ااا 
الة مااا  وأيرلناااادا الشاااامال ة عدااا  م اصاااادة املااوضااااال  اااي تا صااااالن، يف أقاااار  وقاااات 

ي احلم د  لألم  الةاا ممكن، إىل ح  سدمي ولائي لدنااع، مملة ناان يف  لك  ململاع
الاا ي ساا بدم اامة ااة الةامااة  لاقاادا ا اارز يف هاا ا ال ااد . ويف الملاا ا   اتااه، قاادمت 

ياانع عداا  أن إلااال  الدجنااة اخلاصااة املةن ااة اللااال االساااةمار، الاات تةامااد  اا  ساانة قاارارا  
هاا ا ال ضااع االساااةماري يا قاات عداا  الا صاا  إىل حاا ب ساادمي وتااوضااي لدنااااع عداا  

إىل  داااا احلكاا ما  الساااملنايت املااوضااال يف هاا ا ال ااد .  وآ اار قاارار    ، طدبااا  الملاا ا
. وتة اااد مجه رياااة األرجناااا  ا  اااد حقبهاااا يف 1٩٩٩مت ز/ي ل اااه  1 ي صااادة اعانماااد يف 

الملاااا ا   عداااا  جااااار مالا ناااااس وج رج ااااا اان   ااااة وجااااار ساااااادوياب اان   ااااة واملناااااطق 
 ال ياجاأ من إقد مها ال طا." البأرية ا  طة ذا، وهي تشك  جالا  

وعدا  النأا  املبا ب يف اإلعاالن الااملاريي، تةا يت اامة اة الةاماة لألما  املاأاد    جا    -٤
اااااع  اا  مجه ريااة األرجنااا  واملمدكااة املاأااد  لربيطاا ااا الة ماا  وأيرلناادا الشاامال ة  شااان الملاا ا   

ن   اة واملنااطق البأرياة ا  طاة ذاا مان عد  جار مالا نااس وج رج اا اان   اة وجاار سااادوياب اا
الدجنااة  ( ومااا تبةااه ماان قاارارال، و اا ا القاارارال الاات تةاماادها ساان    XX) 20٦5 ااالل قرارهااا 

 ااشان  201٩حايران/ي ا ه  25اخلاصة املةن ة اللال االساةمار، واعانمد آ رها  ا افق ا رال يف 
 "مملالة جار مالا ناس".

وذديت اململامهة يف مب ملة ال رويت امل ات ة الساملنايت املااوضال عد  المل ا    ما يدع   -5
إىل  لااااك ا امااااع الاااادور، ت صاااادت مجه ريااااة األرجنااااا ، يف إطااااار صاااا غة الملاااا ا  ، إىل سدملاااادة 
اتااقال مؤقاة مع املمدكاة املاأاد   شاان اا اااك الةمد اة  ال ال ادة  ااال اخلاضاع لالحااالل 

 طاين غري املشروع من إقد مها ال طا. الربي

ل ااا غة الملااا ا  ،  ومااان هااا ا املنطداااق، ويف إطاااار هااا ح االتااقاااال املؤقااااة، أن رمااات، وفقاااا   -٦
 3ويف  2001تشاااااااارين األول/أ ااااااااا  ر  1اتااقااااااااال  ابااااااااا ل املاااااااا  رال يف  اااااااا ين  آياااااااارس يف 

)ملااااا ف هااااا  إلجاااارال  راسااااة جاااادو   شااااان إزالااااة األلغاااااا املضااااا   لألفاااارا  200٦آ /أغملااااط  
 تشااااارين األول/ 5الاااا  ائر غااااري املناجاااار   ملناااااطق املاروعااااة  أللغاااااا( يف جااااار مالا ناااااس. ويف 

، تبا لااات احلك ماااااان األرجنا ن اااة والربيطاا ااااة مااا  رال العامااااا  الاقريااار النهااااائي 2007 أ اااا  ر
 املاةدق  دراسة اادو  الت أجناها ال فدان  شان إزالة األلغاا. 

 18امااااااع اللاااااامن لدااااادول األطااااارايت يف االتااق اااااة املةقااااا   يف األر ن مااااان و اااااالل االج -7
 ، قاادبا وفااد مجه ريااة األرجنااا  الاقرياار النهااائي املاا   ر آااااا  2007تشاارين اللاااين/ا فمرب  22 إىل

 إىل اادملة الةامة اخلاام ة لةرضه عد  اتااق ة أو وا وا امع الدور  ك .

،  طاة 200٩تشارين األول/أ اا  ر  10بها الامدياد يف وقدبمت األرجنا ، ملناسبة طد -8
من االتااق ة يف مناطق م ض ع النااع  الل سن ال الامديد الةشر، شريطة  5أول ة لانا   املا   

 أن يا ص  البددان إىل اتاا   شان إزالة األلغاا املضا   لألفرا .
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ح الحاااراز تقااادا مدمااا س ويف ضااا ل املنااااد اادياااد الااا ي يطباااع الةالقاااال اللنائ اااة ويملااام -٩
ياةدااق ململااائ   ال اهاماااا مابااا ل ويف إطااار ا ااديت املشاا ، لاةايااا اللقااة، أ دغاات مجه ريااة  ف مااا

األرجنا  مر  أ ر  املمدكة املاأد   ةامها إلاال عمد اة إزالاهاا ألغاراا إاملااا ة األلغااا املضاا   
 إىل اتااااا  مؤقااات جدياااد وفقاااا   لألفااارا  املاروعاااة يف جاااار مالا نااااس، وأ ااادل اسااااةدا ها لدا صااا 

 ل  غة المل ا   ميكنهما من إجناز ه ح املهاا    ر  مش  ة.

    


