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

  5 النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف وفقاً ألحكام املادة

طلببمت يديببد األحملبب  امببدد مريمببال تببدما األلألببام املقببادة ل فببراد وفقبباً   
 من االتفاقية 5للمادة 

 موحملز تنفيذي  
 مقدم من طاحمليكستان  

، ودخفدددت 1999 شددد ان األولتوبىددد     12صدددد قت ياجتاندددىاا عفدددة ا   اقتددد     -1
  .2000نتنااتو  ال  1ا   اقت  حتز الن اذ ابلننب  إىل ياجتانىاا   

واشار إىل وا الىف ث ابأللغام األرضت  واملى ج ات من خمف دات ارد يف   ياجتاندىاا  -2
و  جد منايق الىف ث ابأللغام األرضدت   اخلارجت .ه  نىتج  لعدة سن ات من النزاعات الداخفت  و 

امددد اسددى دمت المدد ات  عفددة امىددداد اردددود الةاجتاتدد  األاغانتدد  واملنةمدد  ال سددةة مددن البفددد.
رماادد   1998-1992األاغانتدد    ال دد ة  -ال وسددت  األلغددام األرضددت  عفددة اردددود الةاجتاتدد  
اددد  الددد  باندددت  ددداول دخددد ل ياجتاندددىاا مدددن ارددددود وامل ابدددز اردوداددد  مدددن ا ماعدددات املىة  

مهمدد  ياادد  اردددود الةاجتاتدد  األاغانتدد  إىل قدد ات وسددفمت قدد ات اردددود ال وسددت   واغاننددىاا.
 1997-1992وودت ارد يف األهفتد  الد  جد ت   ال د ة  .200٦اردود الةاجتات    عدام 

  ال  عتد  لفمنا دل العنم داد  وا هدا إىل  ف اث املنةم  ال سةة ابأللغدام األرضدت  وخمف دات الد خا 
 . من املى ج ات من خمف ات ار يف

وعفة صعتد اآلاثر اإلننانت  وا قىصادا  وا جىماعت  والبتئتد ،    دزال األلغدام األرضدت   -٣
   ش صدددا   ٤٥٦ 790واعدددتا مددا امددد يف مدددن   ىنددبيف   عمبدددات  ع قدددل  ةدد ر ياجتاندددىاا.

وا مثدد     املا دد  مددنه  مددن الننددال واألي ددال، عفمددا   70ابلمدد يف منهددا،  املنددايق املف  دد  ابأللغددام وو
واألشدد اا األبثدد  ع ضدد    فدددة وق ادد  مع ضدد   صدد رة مباشدد ة لىهدادددات األلغددام. 80وبثدد  مددن 

ا عد ا املاشدت  وو ث  د ا لإلصا   ابأللغام ه  ام ال ال اف ممن ابحث ا عن ارةيف وو الةعدام وو 
 اعدة البتاانت ال ينت  لفضحااي،  فغ عدد ضحااي األلغدام واملى جد ات مدنإىل ق واسىنادا   حم هل .
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ضدحت   870مدا مم عد   2018إىل بان ا األولتدانمرب  1992خمف ات ار يف   ال  ة من 
 حال  وااة(. ٣٤7من الناجني و ٥2٣)
النهدا   نىاا يفبا  لىمداد األجل ا، قدمت ياجت2008بان ا األولتدانمرب   ٤و   -٤

ونُِظ    الةفيف   ا جىماع الىاسع لفدول األيد ا  وُحددد م عدد يدا    إلزال  األلغام   البفد.
 .2020نتنااتو  ال  1جداد ثل    

 ٥٦٥و   داا  م حف  الىمدادد األول، قدد رت ياجتاندىاا وا الىحددب البداق  اىمثدل    -٥
إىل  متددت  منددىندب لفنددج ت  اسددىنادا   عددا  م   مدد ا   1٥ 190 ٦٣1منةمدد  مفغمدد   بفددغ مندداحىها 

و  قدددع الىمتدددت  وا  ُعدددات  املنددداحات الباقتددد  مدددن خددد ل  امل جددد دة رمددد ل األلغدددام وملنددد  اددد   مددد .
  املا   من خ ل من  اد   مد  ومند   مد ،  20إلغالت مفتص اشمل ننب   املنهجتات الىالت :

  املا ددد   20، و مفدددتص اشدددمل نندددب    املا ددد  مدددن خددد ل منددد   ي ٣0و مفدددتص اشدددمل نندددب  
    املا   من خ ل اإلزال  التدوا . ٥0  اسة  ب يف الاشف عن األلغام، و ةه  اشمل ننب  

  وخ ل ا ة الىمداد، حممت ياجتانىاا ما اف : -٦
   املا   ممارن  ابهلد  احملدد(؛ 12٤) م  عا   م ا   17 ٥٦٥ ٦٣9اإلا اج عن  •
   21  املا   من خ ل املن  )إلغال مشل ننب   ٤٤ إلغالت مفتص مشل ننب  •

  املا د  مدن  2٣  املا  (، و مفدتص مشدل نندب   2٣ مفتص مشل ننب  +  املا  
  املا ددد    اسدددة  بددد يف بشدددف  1٦خددد ل املنددد  اآلي، و مفدددتص مشدددل نندددب  

    املا   من خ ل اإلزال  التدوا ؛ ٤0األلغام، و ةه  مشل ننب  
من ال خا   ا  املن جد ة  ٣19ولألا اد،  مضادا   لغما   ٥8 997دم   داد و  •

 بفغ من العب ات املى ج ة؛  19.٤من خمف ات ار يف و
 ممايعات من األلغام؛ 7وأتبتد خف   •
مدن  17 12٣ت، و ا. بفدغ مدن مدادة ت.  29.٥ولغام ورضت ، و ٤0٥ دم   •

مشددددد وع لفدددددى فص مدددددن الددددد خا   اددددد  املن جددددد ة والددددد خا   العنم داددددد    إيدددددار 
 األسفح  وال خا  .

وخ ل النن ات األر ع املاضت ، زادت ياجتانىاا من   بتزهدا عفدة الىمفدتص واإللغدال  -7
، قدددم امل بددز الدد ي  لإلجدد الات املىعفمدد  2017و  عددام  خدد ل عمفتددات اإلادد اج عددن األراضدد .

عفدة ااملند  اد  الىمد  املمد ا امد م  جداددا   ابأللغام   ياجتانىاا إىل الش بال املن د ان يجدا  
 والغ ض من ه ه املنهجت  ه   نني مجع األدلد    املندايق اخلةد ة املشدىب  اتهدا.  ىدخل  م ا.

 و  د ودانه نىا ج  ن ت  ه ا األسف يف:
 م  م  ع؛ ٣٦٦ 000إلغال مشل  •
 دددداث املعددداا  ال ينتددد  لفمنددد  اددد  الىمددد ، واملنددد  الىمددد ، وم اقبددد  ا ددد دة،  •

اىماشددددة مدددع املعدددداا  الدولتددد  لإلجدددد الات املىعفمددد  ابأللغددددام، و عددددافها واددددق  ابددد
 النتاق المة ب؛ 
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وواتح  (.201٦مت زتا لتدد   2٣الىصددداق عفددة المددان ا املىعفددق لزالدد  األلغددام، ) •
ذلددحت  داددد اإليددار المددان ي والىنظتمدد  ألعمددال إزالدد  األلغددام ألادد اض إننددانت  

 ؛طواهد  إىل  نظت  ه ا النشا
 ل ح    ا  من األلغام ابلم يف من منايق اخلة  املع وا ؛ ٤ ٥00ُنِصبت  •
شدد ص مددن  دد امج لفى عتدد  ب دداي  األلغددام مندد   2٥0 000اسددى اد مددا اندداهز  •

 دخ ل ا   اقت  حتز الن اذ؛
مفتدد ا دو ر مددن دو رات الدد  ايت املىحدددة )دو ر(  ٤7.٥اسددُىثم  مبفددغ قدددره  •

و فمددددددددت  ادددددددد اض اإلننددددددددانت    ياجتانددددددددىاا.  ونشددددددددة  إزالدددددددد  األلغددددددددام لأل
  مفت ا دو ر من ا هات املاحن  الدولت . ٤٣ياجتانىاا وبث  من 

وعفة ال ا  من ه ه النجاحات، باا مث  عددد مدن الظد و  الد  وعاقدت ا مىثدال و ندال اد ة  -8
ونشدددة  اإلاددد اج عدددن والندددبيف ال  تنددد  لةفددديف الىمدادددد ا دادددد هددد  مدددا وسددد  ت عنددد   الىمدادددد األول.

اادددن  ومل .م  عددا   مدد ا   10 ٤8٥ 81٥األراضدد  مددن  داددد وراض خةدد ة اشددىب  اتهدددا  بفددغ مندداحىها 
لمادداا قدد ات اردددود الةاجتاتدد  ضددماا سدد م  مدد ين   امل بددز الدد ي  لإلجدد الات املىعفمدد  ابأللغددام 

. وإضداا  2017-201٥ال د ة و نال عمفتات إزال  األلغام   املندايق الم ابد  مدن ارددود األاغانتد    
إىل ذلددحت، حددال ال ضددع ادد  املنددىم  عفددة اردددود الةاجتاتدد  األاغانتدد  دوا اسددى دام املعدددات اآللتدد  

 إلزال  األلغام   ن س ال  ة.
واىمث ل األ   ال  تند  ألعمدال إزالد  األلغدام ألاد اض إنندانت    اردد مدن خمداي  األلغدام  -9

اىددر    ددا النددااا املدددنت ا، وزايدة املنددايق املدددرة لفدددخل، و نددني  والدد خا   ادد  املن جدد ة الدد 
ش ص  120 000وخ ل ا ة الىمداد النا م ، اُىحت   وج   س م  البنت  الىحىت  الة قت .

  املا د  مدن األراضد  امل صصد   ٣٦إماانت  ال ص ل إىل وراض مشفىهدا إجد الات الىةهد ، منهدا 
ومن شرا الى اا  املد ي  لفم اعد   ألراض  امل صص  إلنىاج احملاصتل.  املا   من ا 12لف ع  و

وا اندده     ندددني إنىاجتددد  املاشددت  و ندددني ذدددل اسددىه   األا اددد  لدددبع  األسدد  الددد  متىفدددحت 
و شدددمل  عددد  األدددا ت األخددد ت الددد  وضدددحت مىاحددد   عدددد إزالددد  األلغدددام: إعدددادة  ندددال  املاشدددت .

ارث، و عزاددز البنتدد  الىحىتدد  املا تدد ، والىجددارة العددا  ة لفحدددود، الةدد ق، وونشددة  الى  تددف مددن الادد  
 واسددىغ ل خددزاانت مصددااد األيددا ، و نددال خةدد ط النملتا  صددا ت، وونشددة   عدددان ال حدد ت

  ال هيف، وصتان  الندود املشتدة عفة األيار.
 ، اظل الىحددب الد ب   اجهد  ياجتاندىاا مىمدث   2018وحىت بان ا األولتدانمرب  -10

واامدن الىحددب    ومىدار م  عد . 12 098 210منةم  خة ة  بفغ منداحىها  2٤9  وج د 
 دددد ث منددددايق: حدددددود ياجتانددددىاا مددددع واغاننددددىاا، وحدددددود ياجتانددددىاا مددددع ووز انددددىاا، 

  واملنةم  ال سةة.
 ٥لىن تددد  ا   اقتددد  مد ددد   اثنتدددا   ،  ةفددديف ياجتاندددىاا متداددددا  ٦-٥ومتاشدددتا  مدددع املدددادة  -11

  .202٥ األولتدانمرب بان ا  ٣1إىل  2020نتنااتو  ال  1شه ، ابدو من و 8سن ات و
 12 098 210منةمد  خةد ة  بفدغ منداحىها  2٤9و   دزال ياجتاندىاا  ىداج إىل معا د   -12

 ومىار م  ع ،  شمل ما اف :
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منةمدددد  خةدددد ة مؤبدددددة   جدددددد   املنةمدددد  ال سددددةة واردددددود الةاجتاتددددد   1٥٤ •
  ع ؛ومىار م   7 907 210األاغانت  مناحىها 

منةمدد  خةددد ة مشدددىب  اتهدددا   جدددد   املنةمددد  ال سدددةة وارددددود الةاجتاتددد   ٤1 •
  م  م  ع؛ 9٤1 000األاغانت  مناحىها 

منةمدد  خةدد ة مشددىب  اتهددا   جددد عفددة اردددود الةاجتاتدد  األوز اتدد   مدددر  ٥٤ •
  م  م  ع. ٣ 2٥0 000 نح  مناحىها 

 8 8٤8 210منددايق مفغمدد  مندداحىها  و ى قددع ياجتانددىاا وا  عددات خدد ل ادد ة الىمداددد -1٣
 األاغانت . - ومىار م  ع    جد   املنةم  ال سةة ومنةم  اردود الةاجتات 

ومىدار م  عد  مدن وصدل املنداح   8 8٤8 210وا جع األساس املنةمد  ملعا د  منداح   -1٤
منةمدد   ٥٤اسددىبعاد ومىددار م  عدد    ادد ة الىمداددد املةفدد يف إىل  12 098 210الىمدا ادد  البالغدد  

 م  م  ع عفة اردود الةاجتات  األوز ات . ٣ 2٥0 000خة ة مشىب  اتها  مدر مناحىها  د 
وجددد ت ياجتاندددىاا ونشدددة  منددد  اددد   مددد    سدددت  201٥و 2011و  ال ددد ة  دددني عدددام  

وسى اصدددل ياجتاندددىاا الىمددددم صددد يف إ ددد ام  ممايعدددات عفدددة ا انددديف الةددداجتا  مدددن ارددددود.
و  خةدل العمدل  7وز انىاا، بما سىمدم  خ  منىجدات الىمددم    مدارا  املدادة ا  اق مع و

 النن ا ، با   ذلحت خةل العمل احملد   املىماي  مع الدول األي ا .
مد  م  دع مدن خد ل  1 ٣00 000منداح   بفدغ   املى سدل  وسُىعات ياجتانىاا سدن اي   -1٥

 مد ا   1 ٣88 819ال اد ة الىمدادد عفدة النحد  الىداي: عمفتات اإلزال ، مع  داد حمة ات سن ا  يد  
، 2022   م  عدددا   مددد ا   1 28٤ ٦٥٥، و2021   م  عدددا   مددد ا   1 218 722، و2020   م  عدددا  
 1 170 000، و202٤   م  عددددا   مدددد ا   1 1٣8 919، و202٣   م  عددددا   مدددد ا   1 277 ٦٦٦و

نددىاا لىعزاددز المدددرة عفددة إزالدد  . ومددن وجددل  متددق هدد ه الندد ا ج،  ةددل ياجتا202٥مدد  م  ددع   
  .ا دا   180إىل  90إزال  األلغام من   األلغام  زايدة عدد وخصا ت

وستعمل امل بدز الد ي  لإلجد الات املىعفمد  ابأللغدام، ابلىعداوا مدع حا مد  ياجتاندىاا  -1٦
بل   وق ات اردود، عفة إا ل األول ا  ألنشة  اإلا اج عن األراض  ابسى دام يج اىناول حال 

  إىل املعاا  الىالت : ممايع  عفة حدة اسىنادا  
 ددد ىل األول اددد  المصددد ت   عمفتدددات املنددد  اددد  الىمددد  والىةه تاملنددد  الىمددد   •

لفمنددايق املفغمدد  الددد   نةدد ب عفدددة و دد  اقىصدددادب وو و دد  مىعفدددق ابلبنتدد  الىحىتددد  
اإلعمدددار، و م اددد  )األراضددد  الزراعتددد ، وامل اعددد ، ومدددزارع األرز، ومشددداراع إعدددادة 

  ض ا  األيار(؛
مهدددام املنددد  اددد  الىمددد : سدددى ىل األول اددد  لعددددد سدددج ت حمددد ل األلغدددام اددد   •

املشدددم ل  بنددد    بدددل ممايعددد  )سدددت ىل ا عىبدددار لفعددددد األبدددرب مدددن سدددج ت 
وميادن لفمندايق الد  هلدا عددد  حم ل األلغام عند نشد  اد ق املند  اد  الىمد (.

غدام وا ُ شدمل بند   ضدةفع  د  وا قد  إزالد  األلغدام وقل من سج ت حم ل األل
  و نال عمفتات الىةه ؛
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مهدددام الىةهدددد : عددددد املنددددايق املفغمددد    بددددل ممايعددد  )سددددى ىل األول اددد  لفعدددددد  •
  األصغ    نش  وا ق  إزال  األلغام من وجل اإلا اج عن املنةم  أببمفها(.

 2010ج عددن األراضدد  الدد   ممددت   ال دد ة مددا  ددني وابلنظدد  إىل النندديف الىارملتدد  ملنهجتدد  اإلادد ا  -17
، اى قع امل بز ال ي  لإلج الات املىعفم  ابأللغام وا  ظل الننب  املئ ا  لفمناحات الد  2008و

ممارند  ابلندن ات  ُ ةه   من األلغام وو  ُمف ص خ ل اد ة الىمدادد الثانتد    ن دس املندى ت  م ابدا  
منةمدددد   19٥   ةهدددد  املنددددايق اخلةدددد ة املىبمتدددد  البددددالغ عددددددها وسددددىج ب عمفتدددد األر ددددع املاضددددت .

ومىدددار م  عددد  اب عىمددداد عفدددة ن دددس الة امددد  )اإلزالددد  التدواددد ، واملنددد   8 8٤8 210منددداحىها 
الىمد  ألاد اض الىمفددتص، واملند  ادد  الىمد  ألادد اض اإللغدال( واددق ننديف اإلادد اج عدن األراضدد  

  املا دد  عددن ي اددق املندد  ادد  الىمدد ، و مفددتص اشددمل  ٤٤إلغددال اشددمل ننددب   املبتندد  اتمددا افدد :
  املا د  عدن ي ادق اإلزالد   ٣7  املا   عدن ي ادق املند  الىمد ، و ةهد  اشدمل نندب   19ننب  

 التدوا  لأللغام.
وانددىند  مفتدد ا دو ر. ٣0و شدد  ارندداابت األولتدد  إىل وا  ن تدد  هدد ه اخلةدد  اىةفدديف  -18

دو ر لفمد   ٣.28ؤداهدا وا مى سدل  اف د  إزالد  األلغدام امددر  د اي ه ا املبفغ إىل اا اضدات م
  مندددايق اصدددعيف ال صددد ل إلتهدددا، وابلىددداي  و  جدددد االبتددد  املندددايق اخلةددد ة املشدددىب  اتهدددا امل  دددع.

 سى  ق  اف   إزال  األلغام اتها  اف   إزال  األلغام   املنايق املنبنة .
    


