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أوال  -مقدمة
 - 9يبني ه ا التق ي التقدم احملـ ز حنـو تسـ ي خطـ التنميـة يف منطقـة سيميباالتينسـك
بني عام  1199و  ،1191وذلك من خالل الربامج اليت وضعت واإلجـ ااا الـيت اختـ
من جان حكومة كازاخستان واجملتم الدويل ،مبا فيها وكاال األمم املتحدة.

()9

 - 1وقد كان موقـ سيميباالتينسـك للتجـار ،،املعـ و أيضـا باسـم ”البوليغـون“ ،هـو
املوقـ ال ئيسـ للتجــار ،النوويــة يف االحتــاد الســوفيا  .وجـ فيـ مــا جمموعـ  656جت بــة
نووية بني عام  9161و  ،9191منها  161تفجريا جوفيا و  996تفجـريا جويـا .وتعـادل
الــتفجريا النوويــة الــيت ج ـ يف سيميباالتينســك يف مجلتــها أكث ـ مــن  1 511قنبلــة مماثلــة
لقنبلــة هريوشــيما .وقــد كــان لالحتــاد الســوفيا مواقـ أخـ للتجــار ،النوويــة ،ولكــن هـ ا
املوق كان هو الوحيد ال يق علـ مق بـة مـن م اكـ االسـتيطان الكـرب  .وقـد أثـ الغبـار
ال ر املتسـاق مـن هـ التجـار ،تـأثريا بالغـا يف الـنمم اإليكولوجيـة للمنطقـة ويف أسـلو،
احلياة التقليد لسكاهنا.
 - 1وقــد بــدأ بــالقال موقـ سيميباالتينســك للتجــار ،م حلــة جديــدة يف عمليــة من ـ
االنتشـار النــوو ونـ الســال النــوو علـ مســتو العــا  .ويســتح الـ ئي نازاربــايي
وكازاخستان اإلشادة لدورمها القياد يف عمليـة نـ السـال النـوو علـ الصـعيد العـامل ،
مبا يف ذلك إقال موق سيميباالتينسـكف  11آ/،أقسـط  9119وقـ ار التخلـ طواعيـة
عـــن رابــ أكـــرب ت ســـانة نوويـــة يف العـــا  .وقـــد أجنــ حكومـــة كازاخســـتان الكـــثري منــ
عــام  1199يف ميــدان عــدم االنتشــار النــوو ففــ عــام  1199استضــافت كازاخســتان
املنتد الدويل من أج عا خال من األسلحة النوويـة وأعطـت يف عـام  1191إشـارة البـدا
ملشـ و ( ATOMإلغــاا التجــار ،رســالتنا) .ويف إطــار هـ ا املشـ و  ،ميكــن أل شــخ يف
العا أمج يعـار األسـلحة النوويـة أن يوقـ علـ التمـا إلكتـ و لتقدميـ إىل احلكومـا
يــدعو إىل احلم ـ التــام للتجــار ،النوويــة ويســاعد يف تيســري التــبكري باعتمــاد معاهــدة احلم ـ
الشام للتجار ،النووية .وباإلضافة إىل ذلك ،وافقت الوكالـة الدوليـة للطاقـة ال ريـة يف عـام
 1191إىل إنشـــاا أول مســـتود دويل للوقـــود النـــوو يف كازاخســـتان واعتمـــد رؤســـاا
كازاخســتان والواليــا املتحــدة األم يكيــة واالحتــاد ال وس ـ بيانــا مشــت كا بشــأن التعــاون
الثالث يف موق سيميباالتينسك للتجار ،السـاب  .ويف عـام  ،1191استضـافت كازاخسـتان
__________
( )9تغري اسم مدينة سيميباالتينسك يف عام  1112إىل سيم .
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جولتني من احملادثا بني إي ان وجمموعة الـ ( 9 + 5االحتـاد ال وسـ وأملانيـا والصـني وف نسـا
واململكة املتحدة لربيطانيا العمم وأي لندا الشمالية والواليا املتحدة األم يكية).
 - 6ويف عام  ،1111اعتمد اجلمعية العامة باإلمجا القـ ار  15/66الـ أعلنـت فيـ
 11آ/،أقسط اليـوم الـدويل ملناهضـة التجـار ،النوويـة وهـو تـاري رمـ ميثـ أول يـوم
بدأ في التجار ،النووية يف موق سيميباالتينسـك للتجـار ،وميثـ أيضـا اليـوم الـ أقلـ
في املوق يف هناية املطا .
 - 5وبُعْيــد إقــال املوق ـ يف عــام  ،9119بــدأ كازاخســتان يف مســاعدة الســكان يف
األراض املتض رة يف منطقة شـ كازاخسـتان ،مقدمـة يـد العـون هلـم يف التعـايف مـن النتـائج
املدم ة للتفجريا النووية من خالل أنشطة احلماية االجتماعية وال عايـة الصـحية .واعتمـد
اجلمعيــة العامــة ســبعة قـ ارا يف الفتـ ة بــني عــام  9112وعــام  961/51( 1199و 9/51
و  66/55و  919/52و  196/61و  121/61و  )911/66دعـــت فيهـــا الـــدول املاحنـــة
واملنمما اإلمنائية الدولية إىل دعم اجلهود اليت تب هلا كازاخستان لتحسـني احلالـة االجتماعيـة
واالقتصادية والبيئية يف منطقة سيميباالتينسك.
 - 6وتســـليما مـــن اجلمعيـــة العامـــة بالتقـــدم احملـ ـ ز يف تسـ ـ ي خطـ ـ التنميـــة يف منطقـــة
سيميباالتينســك يف الفتـ ة بــني عــام  1119و  1199مــن خــالل الــربامج واإلجـ ااا الــيت
تنممها حكومة كازاخستان واجملتم الدويل ،مبا يف ذلك وكاال األمم املتحدة ،فقـد اختـ
يف عــام  1199الق ـ ار  911/66ال ـ حثــت في ـ اجملتم ـ الــدويل عل ـ تقــدم املســاعدة إىل
كازاخستان يف وضـ وتنفيـ بـ امج ومشـاري خاصـة لعـال السـكان املتضـ رين ورعايتـهم،
ويف جهودهـــا ال اميـــة إىل كفالـــة حتقيـ ـ النمـــو االقتصـــاد والتنميـــة املســـتدامة يف منطقـــة
سيميباالتينســك ،مبــا يف ذلــك زي ـادة فعاليــة الــربامج القائمــة .كمــا طلبــت اجلمعيــة العامــة إىل
األمـــني العـــام أن يواصـــ بـــ ل جهـــود ل يـــادة الـــوع العـــام يف العـــا مبشـــاك منطقـــة
سيميباالتينسك واحتياجاهتا ،وأن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا التاسـعة والسـتني تق يـ ا
عن التقدم احمل ز يف تنفي الق ار .911/66
 - 2وبناا علـ ذلـك ،يـوج هـ ا التق يـ التـدابري املتخـ ة يف منطقـة سيميباالتينسـك منـ
عام  1199من جان حكومة كازاخستان واألمم املتحدة واجملتم الدويل.
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ثانيا  -الم و

االقتصادية واالجتماعية

 - 9تبنت كازاخستان يف رؤيتها واست اتيجياهتا الوطنيـة هـدفا طموحـا هـو أن تصـب بـني
البلدان الثالثني األكث منوا .وه حاليا أحد بلدان الش حية العليا من الدخ املتوس  ،ويت ايـد
فيهـــا بـــاط اد نصـــي الفـ ـ د مـــن النـــاتج احمللـ ـ اإلمجـــايل الـ ـ منـــا مـــن  9 511دوالر يف
عام  9119إىل ما يق  ،من  91 111دوالر يف عـام  .1191ويف الوقـت نفسـ  ،اخنفضـت
يف الســنوا األخــرية نســبة الســكان الـ ين يعيشــون يف فقـ  ،مقيســة خبـ الفقـ الــوط  ،مــن
 5.5يف املائــة يف عــام  1199إىل  1.9يف املائــة يف عــام  .1191ويشــك ذلــك حتســنا كــبريا
باملقارنة بنسبة السكان ال ين كانوا مسجلني رمسيا عل أهنم يعيشون يف فق يف عام .1119
 - 1ورقــم أن مســتويا املعيشــة يف كازاخســتان قــد ارتفعــت كــثريا عل ـ مــد العقــد
املاض  ،فالن التفاوتا االجتماعية االقتصادية ما زالـت كـبرية بـني منـاط البلـد وبـني املنـاط
ال يفية واملناط احلض ية وبني النساا وال جال ،وذلك من حيث إمكانية االستفادة باخلـدما
والف ص .فمستويا املعيشة يف املناط ال يفية مـا زالـت أدىن كـثريا منـها يف املنـاط احلضـ ية
و ُت ـ ل بع ـدُ أوج ـ تفــاو اجتماعيــة وإقليميــة وصــحية عديــدة .ومــا زال هنــا عــدد مــن
املؤش ـ ا االجتماعيــة والصــحية ال يتناســ مــ املســتو املبــه للتنميــة االقتصــادية الــ
حقق البلد.
 - 91وقد أح ز كازاخستان تقدما جيدا يف حتقي األهدا اإلمنائيـة لأللفيـة .إذ حققـت
األهدا من  9إىل  1قب املوعد احملدد ،واعتمد خطة لتحقيـ مـا هـو أكثـ مـن األهـدا
اإلمنائيــة لأللفيــة .وخطــت خطــوا كــبرية يف احلــد مــن وفيــا األطفــال ووفيــا األمومــة،
إذ حد من وفيا األمومة مبقدار مخسـة أضـعا تق يبـا إىل  91.6وفـاة لكـ 911 111
من املواليد األحياا يف عام ( 1111اهلد احملدد لعام  1195هـو  96وفـاة) ،وبـ لك تكـون
قد حققت اهلـد  5مـن األهـدا اإلمنائيـة لأللفيـة .واخنفـ معـدل وفيـا األطفـال بنسـبة
 65يف املائــة يف الفت ـ ة بــني عــام  9111وعــام  1191مــن  56.9وفــاة لك ـ  9 111مــن
املواليد األحياا إىل  99.2وفاة ،ممـا يشـري إىل أن كازاخسـتان يف سـبيلها إىل حتقيـ اهلـد 6
مــن األهــدا اإلمنائيــة لأللفيــة قبـ املوعــد احملــدد .إال أن البلــد يــدر أن هنــا قايــا معينــة
تتحق بعد ،منها بع مؤشـ ا اهلـدفني  6و  2مـن األهـدا اإلمنائيـة لأللفيـة وأنـ يلـ م
ب ل م يد من اجلهود للعم عل إجناز ما يتحق بعد من خطة حتقي ه األهدا .
 - 99ويف  9كانون الثا /يناي  ،1196كان عدد مـن مت تسـجيلهم يف شـ كازاخسـتان
عل أهنم ضحايا للتجار ،النووية يف سيميباالتينسك ي يد عل  161 111شـخ  .ويتسـم
السكان اليوم بأهنم نشطون اقتصـاديا بشـدة ولـديهم إمكانـا صـناعية كـبرية وقطـا زراعـ
4/15

14-58719

A/69/257

قو  .وم أن تقدما ملحوظا قد أح ز يف عدة مؤش ا اقتصادية واجتماعية ،فـال زال يُنتمـ
القيام بامل يد .ويف عام  1191كان دخ  1.6يف املائة مـن سـكان املنطقـة أقـ مـن املسـتو
األدىن للكفا  ،يف حني أن املتوس عل مستو البلد كك كان يبلغ  1.9يف املائة.
 - 91ويف الفتــ ة بـــني عـــام  1111و  1191شـــهد املنطقـــة اخنفـــا معـــدل وفيـــا
األطفـــــال دون ســـــن اخلامســـــة مـــــن  11.6لكـــــ  9 111مـــــن املواليـــــد األحيـــــاا إىل
( 99.1يف مقابــ املتوســ الــوط البــالغ  .)96.1وبــني عــام  1191و  1191اخنفــ
معــدل وفيــا ال ضـ مــن  11.2إىل  91.6لكـ  9 111مــن املواليــد األحيــاا .ويف الوقــت
ذات ـ  ،اخنف ـ معــدل وفيــا األمومــة بنســبة  61يف املائــة مــن  11.6لك ـ  911 111مــن
املواليد األحياا يف عام  1199إىل  91.9يف عام .1191
 - 91وكان العم املتوق عند الوالدة يف املنطقة يبلـغ  69.6سـنة يف عـام  ،1191أ أقـ
قليال من املتوس الوط البالغ  61.6سنة ،يف حني أن العم املتوقـ للنسـاا الـ كـان يبلـغ
يف تلك السنة  21.12سنة يفو كثريا العم املتوق لل جال آن ا البالغ  61.19سنة.

ثالثا  -اإلطار املؤسس لتقدم املساعدة إىل منطقة سيميباالتينسك
 - 96يف  92نيســان/أب ي  ،1196أق ـ حكومــة كازاخســتان تــدابري لتحســني احلمايــة
االجتماعية لضحايا التجار ،النووية يف موق سيميباالتينسك .وتتأل اخلطة مما يل
(أ) ب نامج حبث بعنوان ”حتلي استعاد واستش ايف لآلثار الطبية واإلشـعاعية -
اإليكولوجية اليت أحلقها موق سيميباالتينسك للتجار ،الساب بسكان املنطقة احمليطة“؛
( )،تع ي اخلربة الفنية الصحية  -الوبائية عن ط ي التحلي املتقدم ال ك ؛
( ) تقدم حبث عن اجلوان املختلفة للتلـو البيئـ (تلـو اجلـو واملـاا والت بـة)
يف كام نطا موق التجار ،الساب  ،مبا يف ذلك مستويا التلو يف املنتجا ال راعية؛
(د) تع ي اخلربة الفنية اإليكولوجية املتعلقـة بالمكانيـة قيـام الدولـة بالعـادة تصـني
موق التجار ،الساب ؛
(هـ) اعتـ ام إدخــال تعــديال وإضــافا إىل قــانون مجهوريــة كازاخســتان املــؤر
 99كانون األول/ديسمرب  9111واملعنـون ”القـانون املتعلـ باحلمايـة االجتماعيـة للمـواطنني
املتضـ رين مــن التجــار ،النوويــة يف موقـ سيميباالتينســك للتجــار ،النوويــة“ إذا مــا جـ
املوافقة عل إعادة تصني موق التجار،؛
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(و) قيــام اختصاصــيني صــحيني مــن مــنطقيت كاراقانــدا وبــافلودار ومــن م اك ـ
استشــارية وتشخصــية إقليميــة بت ويــد ســكان مقاطعــة كاركــاراال مبنطقــة كاراقانــدا وســكان
مقاطعا بايانول ،وليبيازه  ،وما  ،مبنطقة بافلودار خبدما استشارية وتشخيصية؛
(ز) توفري  91أنوا من الفحوصا الطبية الوقائية للسـكان األطفـال والكبـار يف
مقاطعــة كاركــاراال يف منطقــة كاراقانــدا احملتم ـ أن يكــون قــد أصــا م ض ـ ر مــن التجــار،
النووية يف موق سيميباالتينسك؛
( ) إنشـاا امل كـ اجلمهـور لقيــا اجل عـا املعقــد يف مدينـة كورتشــاتو يف
منطقة ش كازاخستان؛
(ط) إنشــــاا م كــ ـ تأهيــ ـ يضــــم  911ســ ـ ي ا يف معهــــد الطــ ـ اإلشــــعاع
واإليكولوجيا يف مدينة سيم (سيميباالتينسك سابقا) يف ش كازاخستان.

رابعا  -الربامج احلكومية ملنطقة سيميباالتينسك
أل

 -ال عاية الصحية

حتليـ اســتعاد واستشـ ايف لآلثــار الطبيــة واإلشــعاعية اإليكولوجيــة الــيت أحلقهــا موق ـ
سيميباالتينسك للتجار ،النووية الساب بسكان املناط احمليطة
 - 95خُص لوزارة الصحة مبلغ  91.9مليون تنغـ (عملـة كازاخسـتان) إلجـ اا دراسـة
بشأن القانون رقم  148-Vاملتعل باملي انية اجلمهورية للفتـ ة  1196-1196والصـادر بتـاري
 1كانون األول/ديسـمرب  .1191وسيُست شـد بنتـائج الدراسـة يف مواامـة التشـ يعا ال اهنـة
املتعلقة بالدعم االجتماع املقـدم إىل ضـحايا التجـار ،النوويـة .وقـد أمت معهـد حبـو الطـ
اإلشعاع واإليكولوجيا أو بدأ بالفع املشاري العلمية والتقنية التالية
(أ) بنـــاا علــ طلــ وزارة الصـــحة ،مشــ و بعنـــوان ”طــ التـــدلي الطـــي
والوراث املتكام والوقاية من اآلثـار الـيت يلحقهـا اإلشـعا ب ريـة األشـخاص الـ ين تع ضـوا
ل “ ()1191-1191؛
( )،بناا عل طل وزارة الصحة ،مش و مشت م اجلامعة الطبيـة القوميـة يف
مدينة سيم بعنوان ”استحدا تكنولوجيـا قائمـة علـ العلـم لتقلـي األخطـار البيئيـة إىل
أدىن حد ،د الوقاية من اآلثار السلبية عل صحة السكان“ ()1196-1191؛
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( ) مش و دراسـة جـدو جتـ يي بعنـوان ”دراسـة مجاعيـة استشـ افية للسـكان
املقــيمني بــالق  ،مــن موقــ سيميباالتينســك للتجــار ،النوويــة“ ( ،)1195-1191ينفــ
باالشت ا م الوكالة الدولية لبحو الس طان.
إنشاا امل ك اجلمهور لقيا

اجل عا

املتكام يف مدينة كورتشاتو

 - 96جي حاليا إنشاا امل كـ اجلمهـور لقيـا اجل عـا املتكامـ يف إطـار نمـام قـوم
ل صد وم اقبة كمية التعـ لإلشـعا الـيت تصـي املـوظفني املتعـاملني مـ مصـادر اإلشـعا
املؤيِّن والقائمني بالج ااا طبية إشعاعية ،فضال عن كمية التع اليت تصي سـكان املنـاط
املتضــ رة بالتجـــار ،النوويـــة .وســـيقوم امل كـ ـ بـــدور حيـــو يف ضـــمان ســـالمة املـــوظفني
واجلمهور عموما من اإلشعا  .وجي إنشاا هـ ا امل كـ كجـ ا مـن ب نـامج لتطـوي القطـا
ال ر يف كازاخستان للفت ة من  1199إىل  ،1196ومـن احملتمـ أن يمـ خاضـعا للتطـوي
حىت عام ( 1111حبسـ مـا جـ املوافقـة عليـ يف القـ ار رقـم  219الصـادر عـن حكومـة
كازاخستان يف  11ح ي ان/يوني .)1199
إنشاا م ك للتأهي يضم  911س ي ا يف معهد حبـو
يف مدينة سيم

الطـ

اإلشـعاع واإليكولوجيـا

 - 92يقدر املعهد أن هنا  161 111شخ ع ضـة للتضـ ر باإلشـعا يف منطقـة شـ
كازاخســتان .وتفــو حاجــة هــؤالا إىل ال عايــة الطبيــة املتخصصــة ،الطاقــة الطبيــة للمعهــد
عدة م ا .

باا  -التنمية االقتصادية
حتوي األراض يف موق سيميباالتينسك للتجار ،الساب إىل االستخدام االقتصاد
 - 99يف إطـار األنشـطة اهلادفـة إىل ضـمان ســالمة موقـ سيميباالتينسـك للتجـار ،الســاب
ضمن ب نامج املي انية الوط رقم  19بشأن ”ضمان السالمة من اإلشـعا يف إقلـيم مجهوريـة
كازاخســتان“ ،أج ـ امل ك ـ النــوو الــوط دراســة إيكولوجيــة متكاملــة للج ـ ا اجلنــوي
الشـ ق مــن املوقـ بــني عــام  1199و  .1191وقطــت الدراســة مســاحة قــدرها 1 511
كيلومت م ب ومشلت رصد البيئة الطبيعية وحتديدا ما يل قطاا الت بة واخلض اوا  ،وجـودة
املاا واهلواا ،واحليوانا  ،واملنتجا ال راعية.
 - 91وقــي تع ـ الســكان احمللــيني لإلشــعا وأُوص ـ باالســتخدام االقتصــاد الكام ـ
ملساحة قدرها  1 966.5كيلـومت م بـ مـن األراضـ  ،بينمـا أوصـ بعـد اسـتخدام مسـاحة
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قدرها  92.5كيلومت م ب (متث اجل ا الباق من حمميا األراض ) وبـأن جيـ االسـتخدام
احملدود ملساحة قدرها  116كيلومت ا م بعـا (ألقـ ا الصـناعة) .وبأخـ الدراسـا السـابقة
يف االعتبــار يتض ـ أن املســاحة الــيت خضــعت للدراســة مــن مســاحة موق ـ التجــار ،البالغــة
 6 161كيلــومت ا م بعــا ت يــد حاليــا عــن  11يف املائــة .وقــد وافقــت الوكالــة الدوليــة للطاقــة
ال ريـــة علــ النتـــائج يف إطـــار مشــ و لدراســـة تعاونيـــة تقنيـــة مشـــت كة بعنـــوان ”جـــدو
االستخدام االقتصاد ملوق سيميباالتينسك للتجار ،الساب “.

جيم  -البيئة
استصال املواق امللوثة
 - 11للتخفي من آثار اإلشـعا يف موقـ التجـار ،،نفـ أنشـطة استصـال يف املواقـ
اليت تلوثت من اإلشعا بني عـام  1199و  .1191وللحـد مـن انتشـار التلـو اإلشـعاع
من التجـار ،النوويـة اجلوفيـة ،نفـ أشـغال استصـال يف سـتة مواقـ منصـا يف ديغـيلني،
سجلت فيها مؤش ا قصو للتلو اإلشـعاع للت بـة .وأضـيفت ت بـة نميفـة فـو مسـاحة
قــدرها  1.165كيلــومت م بـ ( 6.5هكتــار) بعمـ  11ســنتيمت ا .وأد ذلــك إىل اخنفــا
اإلشــعا الســطح إىل  91ميك وسيف تا /ســاعة ،فــامتن بالتــايل أ انتشــار آخ ـ للت ـ ا،
املش بفع ال يا .
إنشــاا امل كـ اجلمهــور للتجهيـ والتخـ ين الطويـ األجـ للنفايــا
اإلشعا املؤيِّن اآلتية من مشاري القطا ال ر وقريها من الصناعا

املشــعة ومصــادر

 - 19جي ـ حاليــا إنشــاا امل ك ـ اجلمهــور للتجهي ـ والتخ ـ ين الطوي ـ األج ـ للنفايــا
املشعة ومصـادر اإلشـعا املـؤيِّن اآلتيـة مـن مشـاري القطـا الـ ر وقريهـا مـن الصـناعا ،
وذلك كجـ ا مـن خطـة التنميـة املتكاملـة ملدنيـة كورتشـاتو يف منطقـة شـ كازاخسـتان.
ويهــد امل ك ـ إىل هتيئــة أجــواا آمنــة لنق ـ وإعــادة تــدوي النفايــا الســائلة والصــلبة العاليــة
اإلشــعا  ،فضــال عــن التعجيـ بتفكيــك وإعــادة شــحن املنشـ املخصصــة الغـ ومصــادر
اإلشعا املؤيِّن األمبولية املسحوبة من االستعمال.

دال  -التوعية
 - 11للتوعية وحتسني مع فـة اجلمهـور بـاألمور اإليكولوجيـة اإلشـعاعية يف موقـ التجـار،
الســاب  ،التحــ ســـكان حمليــون (مبـــن فــيهم تالميــ مــدار وطـــال )،بــني عـــام 1199
و  1191مبوظفني حكوميني وسيا وممثلني أجان وزائ ين للمدينة وممثلني لوسـائ اإلعـالم
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يف جــوال بــاملتح العلمـ والــتق يف موقـ التجــار .،وخــالل تلــك الفتـ ة ،زار املتحـ
ما جمموع  1 111شخ .

هاا  -الربامج املشت كة
 - 11بالتعـــاون مـ ـ ب نـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائ ومنممـــة األمـــم املتحـــدة للطفولـــة
(اليونيســي ) وصــندو األمــم املتحــدة للســكان ،تقــوم حكومــة كازاخســتان حاليــا بتنفي ـ
ب نامج مشت يف منطقة ش كازاخسـتان بعنـوان ”زيـادة القـدرة التنافسـية للمنطقـة باتبـا
هنــج ابتكاريــة إزاا التخطــي اإلقليم ـ واخلــدما االجتماعيــة“ .ويعم ـ الربنــامج عل ـ تلبيــة
احتياجــا الســكان املستضــعفني يف مــدن ســيم وكورتشــاتو وأوســكيمني وقريهــا مــن
األماكن املتض رة يف املنطقة .وتعا مدينة سيم حاليا اليت تشهد ركودا اقتصـاديا مـن ختلـ
هياكلــها األساســية االجتماعيــة ومــن تــدهور مســتو اخلــدما الصــحية واالجتماعيــة فيهــا.
ويهد املش و إىل توفري خـدما صـحية مناسـبة ،بـالت امن مـ تشـجي التنميـة االقتصـادية
احملليــة عــن ط ي ـ بنــاا قــدرا مهــارا ريــادة األعمــال وتنمــيم املشــاري وحتســني التعبئــة
اجملتمعية .ويهد أيضا إىل تع ي العم التطـوع ودعـم املنممـا قـري احلكوميـة ومنممـا
اجملتمعا احملل فيمـا تـوف مـن خـدما جمتمعيـة يف سـيا دورهـا كعوامـ تغـيري يف اجملتمـ
ال تعم في  .وقد حتققت حىت اآلن النتائج التالية مـن الربنـامج املشـت ومـا يتصـ بـ مـن
مبادرا حكومية
(أ) حصـ مكتـ احملــاف اإلقليمـ لشـ كازاخســتان علـ امل كـ األول بــني
 96م ك ا ج تقييمها مـن حيـث الكفـااة يف عـام  ،1191وكـان قـد حصـ علـ امل كـ
األخري يف عام 1191؛
( )،جنحــت مخـ مقاطعــا مــن شـ كازاخســتان يف تنفيـ مبــادرا للحكــم
ال ـ ا  ،حيــث طبقــت تكنولوجيــا مــوف ة للطاقــة وشــكلت منوذجــا حتت ـ ب ـ املقاطعــا
واملناط األخ ؛
( ) اخنفضت معـدال وفيـا ال ضـ مـن  11.2حالـة وفـاة لكـ  9 111مـن
املواليـــد األحيـــاا يف عـــام  1191إىل  91.6لكـ ـ  9 111يف عـــام  .1191وقـــد وضـــعت
خ يطة الط ي لتحسني خـدما صـحة األم والطفـ يف شـ كازاخسـتان بعـد أن مت حتديـد
احلواج اليت تق أمـام الوصـول إىل اخلـدما ذا النوعيـة اجليـدة .وجـ يف هنايـة املطـا
إدرا خ يطــة الط ي ـ يف اخلطــة القوميــة للحــد مــن وفيــا األمومــة ووفيــا ال ض ـ للفت ـ ة
 ،1192-1196وخصصت هلا مي انية سنوية تبلغ مخسة ماليني دوالر؛
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(د) أصــبحت منطقــة ش ـ كازاخســتان رائــدة يف تع ي ـ رفــا األطفــال يف إطــار
جهودها ال امية إىل تع ي نمم املعلوما عل الصعيد احملل  .وه أول منطقة يف البلـد تنشـ
آليــة دعــم أســ ية تســاعد األســ الضــعيفة واألطفــال الضــعفاا علــ التغلــ علــ اإلقصــاا
االجتماع وإبقاا األطفال م أس هم ومعاجلة قضايا العن ضد األطفال؛
(هـ) اخنف ـ معــدل وفيــا األمومــة بنســبة  61يف املائــة مــن  11.6وفــاة لك ـ
 9 111مــن املواليــد األحيــاا يف عــام  1199إىل  91.9يف عــام  .1191ويع ـ ذلــك إىل
التحسن العام يف ال عاية الصحية لألمها واألطفال سواا يف املستشفيا أو يف نمـام ال عايـة
الصحية األولية.

خامسا  -املساعدة املقدمة من املاحنني ملنطقة سيميباالتينسك
الوكالة الدولية للطاقة ال رية
 - 16يف الفت ة بني عام  1199و  ،1191نف مش وعان تابعـان للوكالـة الدوليـة للطاقـة
ال ريـــة يف منطقـــة شـ ـ كازاخســـتان مهـــا املشـ ـ و  KAZ/9/011املعنـــون ”دعـــم ال صـــد
اإلشــعاع اإليكولـــوج “ واخلـــاص بــالفت ة  1199-1111والــ أجنــ يف عـــام ،1191
واملش و  KAZ/9/012املعنون ”دعم حتويـ أراضـ موقـ سيميباالتينسـك للتجـار ،النوويـة
الساب إىل االستخدام االقتصاد “ ال بدأ يف عام  1191وسيستم ملدة أرب سنوا .
 - 15ووفـ ـ الوكالـــة يف إطـــار املشـ ـ و  KAZ/9/011الـــدعم لكازاخســـتان يف االرتقـــاا
باملعــار املتعلقــة بال صــد ،مبــا يف ذلــك تــوفري التــدري املباشـ خلــبريين يف عــام  1199علـ
تنفي ب نامج داخل ل صد ال ادون .ويف عام  1199و  ،1191وفـ بعثـا مـن اخلـرباا
املساعدة يف معاي ة معدا قيا ال ادون ويف تفسري البيانا ألقـ ا تقيـيم املخـاط املتصـلة
باملســتويا املف طــة مــن الــ ادون (مقيســة باالســتناد إىل معــايري واجبــة التطبيــ ) .ويف عــام
 ،1199قدمت الوكالة أيضا معدا ل صد ال ادون ومعدا ملعاي ة أجه ة كش ال ادون.
 - 16وقــد وضــ املشــ و  KAZ/9/012باالســتناد إىل مبــادرة مشــ و  KAZ/7/002لعــام
 ،1191املعنــون ”دعــم تقيــيم إمكانيــة اســتخدام أراضــ موقــ سيميباالتينســك للتجــار،
النووية مل يـد مـن األقـ ا االقتصـادية“ .وتقـدم الوكالـة حاليـا دعمـا مبع فـة خـرباا يف تقيـيم
الدراسا البيئية ألراض موقـ التجـار ،السـاب وتـدري املـوظفني وتـوفري املعـدا واملـواد
ألق ا قيا اإلشعا .
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حكومة الربازي
 - 12مولت حكومة الربازي مش وعا تنف اليونيسي للتشجي علـ اتبـا هنـج نـاب مـن
اجملتم احملل يف تـوفري التغ يـة املناسـبة لألطفـال دون سـن اخلامسـة ( 11 661دوالرا) .وقـد
أد ذلك إىل زيـادة قـدرة مقـدم ال عايـة الصـحية يف ميـدان تغ يـة ال ضـ وصـغار األطفـال
(ال ضاعة الطبيعيـة والتغ يـة التكميليـة) وتـوفري مهـارا وممارسـا إرشـادية أفضـ  ،وحتسـني
املهارا املستخدمة يف التع املبك عل املشـاك املتصـلة بالتغ يـة ورصـد النمـو مب يـد مـن
الفعالية ،والت كي عل تشجي اتبـا ممارسـا أفضـ يف تغ يـة الضـعفاا مـن ال ضـ وصـغار
األطفال.
حكومة الن ويج
 - 19تدعم حكومة الن ويج ب ناجمـا لليونيسـي ( 611 111دوالر) ي مـ إىل وضـ آليـة
عمليــة دائمــة حلمايــة األطفــال مــن أج ـ من ـ ومواجهــة إســااة معاملــة األطفــال واســتغالهلم
وانفصاهلم عن أس هم وفقـا للمعـايري الدوليـة .وهـ تسـهم حاليـا يف جهـود البـدا باتبـا هنـج
متكامـ ـ يف تنـــاول قضـــايا محايـــة الطفـ ـ يف منطقـــة سيميباالتينســـك علـ ـ الصـــعيد احمللـ ـ ،
مبا يف ذلك التصد للعن ضـد األطفـال وال صـد املسـتق حلقـو الطفـ ومنـ التخلـ عـن
األطفال وتوفري ال عاية املؤسسية لألطفال احمل ومني من رعاية األبوين.
إدارة املساعدة اإلنسانية واحلماية املدنية التابعة للمفوضية األوروبية
 - 11تعم إدارة املساعدة اإلنسانية واحلماية املدنية التابعة للمفوضـية األوروبيـة باالشـت ا
مــ اليونيســـي يف تنفيــ ب نــامج ( 111 111دوالر) لتع يــ القـــدرة علــ التحمــ لـــد
األطفــال الــ ين يعيشــون يف املنــاط املع ضــة للكــوار  ،وحتســني تأهــ املــدار حلــاال
الطــوار وإملــام األطفــال بتــدابري احلــد مــن خمــاط الكــوار  ،بــاالقت ان م ـ تع ي ـ املهــارا
املالئمــة .ويشــج الربنــامج أيضــا األطفــال علـ إبــال الســلطا بشــواقلهم املتعلقــة بالتنميــة
احلض ية والكوار ال يفية وآثار التجار ،النووية ملوق سيميباالتينسك يف الصحة العامة.
وكالة التنمية الدولية التابعة للواليا

املتحدة

 - 11يف منطقــة سيميباالتينســك ،مولــت وكالــة التنميــة الدوليــة التابعــة للواليــا املتحــدة
مش وعها األول ل عاية م ض الس  I ERТC ВТاهلاد إىل تع ي ب وتوكوال التعامـ مـ
الس املقاوم ألدوية متعددة وحتسـني تنسـي اخلـدما املتعلقـة بالسـ املقدمـة للجمهـور العـام
ويف السجون ،بالت امن م املساعدة يف وض خطـ ملكافحـة العـدو يف م افـ عـال السـ
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يف منطقــة سيميباالتينســك ويف شـ اا املعــدا الالزمــة .وجـ يف إطــار هـ ا املشـ و تنفيـ
عدد من الربامج التدريبية الوطنية واإلقليمية ،مبا فيها تلك املوجهة إىل أخصـائيني صـحيني مـن
مدينة سيم  .ومن املق ر االنتهاا من املش و يف كانون األول/ديسمرب .1196
 - 19ويف إطار مبادرة هليئة االئتمانا اإلمنائية تدعم الوكالة ب ناجما لإلسكان املـوف للطاقـة
بالتعــاون مـ الصــندو اآلســيو لالئتمــان .وي كـ الربنــامج عل ـ املنــاط ال يفيــة يف منطقــة
سيميباالتينسك وقد نف  62مش وعا حبلول هناية عام  1191منها  19مش وعا لعـ ل املبـا
السكنية (بقيمة قدرها  96.5مليون تنغ ) و  91مشـ وعا إلعـادة تأهيـ الشـبكا السـكنية
لإلمداد بالتدفئة ( 1.1مليون تنغ ).
وكالة التعاون والتنسي الت كية
 - 11يف الفت ة بني عـام  1111و  ،1191نفـ ب نـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائ مشـ وعا
ضمن مبادرت املعنونة ”تنمية األسوا اجلامعة“ اليت متوهلـا وكالـة التعـاون والتنسـي الت كيـة.
وكان ه ا املش و ج اا من مبادرة إقليمية لتشجي األعمال التجارية علـ التعامـ مـ أفقـ
ش ائ اجملتم باعتبارهم عمالا وزبـائن ،وكـ لك يف دورهـم كمنـتجني ومـوظفني وأصـحا،
أعمـال .ومتثلــت أهــدا املشـ و يف تع يـ التنميــة املســتدامة الطويلــة األجـ وتوعيــة ســكان
البلد كافة بنماذ األعمال اجلامعـة ونُهُـج األسـوا الـيت تشـم اجلميـ  .ومت تنفيـ ذلـك عـن
ط ي إعـداد ونشـ تق يـ يتضـمن دراسـا حالـة إف اديـة لنمـاذ أعمـال جامعـة مـن املنطقـة
وع احلواج ال ئيسية أمام التوص إىل أسوا أكث مشوال مقت نـة حبلـول للمشـكلة .وكـان
العنص القط للمش و يق يف ش كازاخستان.
 - 11وقد حتق اهلد ال ئيس املتمث يف التوص عـن ط يـ الوسـاطة الناجحـة إىل مخسـة
مشاري استثمارية جامعة؛ ب لقد ج الشـ و يف سـتة مشـاري بياهنـا كمـا يلـ مشـ و
ملعاجلة النفايا ؛ ونقابة لبائع التج ئة؛ ومش و لصـن السـريما (سـجاد ملبَّـد)؛ ومشـ و
لتجمي ـ الك اس ـ املتح كــة وصــيانتها؛ ومش ـ و جلم ـ الصــو ؛ ومش ـ و جلم ـ احللي ـ
(ال ي ال يف طور ال صد فق  ،و ينف بعـد) .وقـد أوجـد هـ املشـاري  11ف صـة عمـ
وسيكون هلا آثار قري مباشـ ة إضـافية (علـ سـبي املثـال ،قـدر دراسـة جـدو بشـأن مجـ
احللي يف مقاطعة زهيتيكارا أن من احملتم أن يبلغ عدد املستفيدين  1 925شخصا).
حكومة فنلندا
 - 16يف الفت ة بني عـام  1111و  ،1191نفـ ب نـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائ مشـ وعا
بعنوان ”أوروبـا املوسـعة تقـدم املعونـة مـن أجـ التجـارة يف بلـدان مـن خمتلـ منـاط آسـيا
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الوسط وجنو ،القوقاز وق  ،رابطة الدول املسـتقلة“ بتمويـ مـن حكومـة فنلنـدا ،وذلـك
كج ا مـن مبـادرة أكـرب تسـتهد دعـم النمـو اجلـام يف املنطقـة عـن ط يـ تشـجي التجـارة
وتع ي قدرة ك بلد عل املنافسة .وكان هد املش و هو دعم اجلهود الـيت تبـ هلا البلـدان
املعنيــة للحــد مــن الفق ـ وحتســني حيــاة الشــعو .،ورك ـ األنشــطة املضــطل ــا يف منطقــة
سيميباالتينسك عل دعم مبادرا ريـادة األعمـال للفئـا الضـعيفة ودعـم املشـاري املبتدئـة،
وذلك من أج تع ي التجارة والعمالة .وباإلضافة إىل ذلك ،فقـد ووئمـت هـ األنشـطة مـ
است اتيجية حكومة كازاخستان اإلمنائيـة ال اهنـة  ،1111وخصوصـا يف ميـدان تع يـ قـدرا
املشــاري الصــغرية واملتوســطة وتع يـ بيئــة تنفيـ األعمــال وهتيئــة بيئــة مؤسســية حلفـ القطــا
اخلاص وتدابري ت ويج الصادرا .
 - 15ونتيجة ل لك ،أنشئت  91جهة لتقدم االستشارا لألعمال التجاريـة و  11م كـ ا
إلكت ونيــا يف مجيــ أحنــاا املنطقــة؛ وتلقــ  1 151مــن أصــحا ،األعمــال الصــغرية تــدريبا
وخدما استشارية؛ وقـدمت مـن لـدعم  99خطـة مـن خطـ األعمـال عـن ط يـ مصـادر
متوي ـ أخ ـ  ،مبــا يف ذلــك ب نــامج حكومــة كازاخســتان املعنــون ”خ يطــة ط ي ـ لألعمــال
التجاريـة  “1111وب ناجمهـا املعنـون ”العمالـة  ،“1111بتمويـ كلـ يبلـغ  19.19مليــون
تنغ ( 561 111دوالر) .وتبلغ موارد ب نامج املن  ،ال يقدم دعما ماليـا ملشـاري جامعـة
ومبتكـ ة تقــوم ــا أعمــال جتاريـة صــغرية ومتوســطة 911 111 ،دوالر .ويف إطــار ”خ يطــة
الط ي لألعمال التجارية  ،“1111متت املوافقة عل  96مشـ وعا جتاريـا وهنـا مشـ وعان
جتاريــان ينفــ ان بتمويــ مشــت ؛ ومُولــت ســتة مشــاري متــويال مشــت كا يف إطــار ب نــامج
”العمالة  “1111ومُولت مثانية مشاري متويال كـامال مـن بـ امج حكوميـة .ونتيجـة لربنـامج
املن  ،مت احلصول من الربامج احلكومية عل  19 962مليون تنغ ( 569 925دوالر).

سادسا  -أولويا

العم يف املستقب

 - 16اضطلعت حكومة كازاخسـتان ،مبسـاعدة مـن اجلهـا املاحنـة ومبشـاركة مباشـ ة مـن
وكاال األمم املتحدة ،بقدر كبري من العم يف منطقة سيميباالتينسـك علـ مـد السـنوا
األخرية .ونُفـ العديـد مـن املشـاري يف اجملـال االجتمـاع  -االقتصـاد  ،ويف جمـاال البيئـة،
والصحة العامة ،والتعليم .وم ذلك ،ال ي ال هنا الكثري ال يتعني القيام ب .
 - 12ويف حني أن جهودا كبرية قد ب لت يف إطار الربامج احلكومية والقطاعيـة واإلقليميـة،
فضــال عــن تلــك الــيت ب ـ لت مبســاعدة دوليــة ،فــالن هنــا حاجــة لنــهج أكث ـ مشــوال واتســاقا
للتخفي من حدة املشاك يف املنطقة.
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 - 19ويُمه ـ ب نــامج التنميــة احملليــة ،ال ـ تــدي وكــاال األمــم املتحــدة يف املنطقــة ،أن
مواامة املساعدة املقدمة من املاحنني لدعم أولويا احلكومة احلالية ،مقت نة بالدعم النش مـن
جان اجملتم املد  ،ت س أساسا متينا إلصال املورو النوو وحتقي التنميـة بوجـ عـام.
وم ـ ذلــك ،ســتكون هنــا حاجــة إىل امل يــد مــن االســتثمار يف التنميــة البش ـ ية عل ـ مــد
السنوا املقبلة ،من أج ضمان وجود منـ مسـتق مـن التنميـة والنمـو يف املنطقـة .ولتحقيـ
ه ا اهلد  ،ست ك اجلهود احلكومية والدولية عل األولويا التالية
(أ) تع ي ـ نمــام اإلدارة الصــحية يف املنطقــة لــتمكني خــدما ال عايــة الصــحية
األولية لألم والطف من حتديد الفئا الضعيفة ودعمها؛
( )،تع ي قدرة السلطا احمللية ،ال سيما يف املناط ال يفية ،عل اختـاذ القـ ارا
بشك يستند إىل األدلة؛
( ) حتســني آليــا محايــة األطفــال والشــبا ،مــن خــالل تع يـ العدالــة لألطفــال،
ومن العن ضدهم ،وتع ي التأه خلط الكـوار  ،ودعـم األسـ الضـعيفة الـيت هلـا أطفـال،
وزيادة القدرة عل التحم لد امل اهقني والشبا ،يف مواجهة املخاط اليت يتع ضون هلاـ؛
(د) تع يــ وعــ اجملتمــ بتســاو الفئــا الضــعيفة يف احلقــو بوصــفها جــ اا
ال يتج أ من اجملتم ؛
(هـ) زيــادة كفــااة التخطــي واســتخدام مــوارد الدولــة يف الــربامج االجتماعيــة -
االقتصادية عل الصعيد احملل  ،لكفالة محاية الفئا الضعيفة؛
(و)
ال ا احملل ؛

تنميـــة القـــدرا مـــن أجـ ـ حتســـني ال فـــا العـــام ومواصـــلة تطـــوي احلكـــم

(ز) تع ي ـ ف ـ ص حص ـول الفئــا الضــعيفة ،مبــن فيهــا النســاا واألطفــال ،عل ـ
اخلدما االجتماعية واالقتصادية ذا النوعية اجليدة؛
( )

سابعا  -االستنتاجا

ت ويد اجلمهور مبعلوما جيدة عن ال فا والصحة.

والتوصيا

 - 11أصب موق سيميباالتينسك للتجار ،رم ا لزن السـال النـوو ومولـدا لألمـ
يف التوص إىل عا خال مـن األسـلحة النوويـة .وقـد استضـا املوقـ حفـ التوقيـ علـ
اتفا بشـأن إنشـاا منطقـة خاليـة مـن األسـلحة النوويـة يف آسـيا الوسـط  ،وهنـا أسـبا،
14/15

14-58719

A/69/257

وجيهة تدعو إىل االعتقاد بأننا قد نتخل
ولد يف سيميباالتين سك.

من األسلحة النووية فنحق بـ لك األمـ الـ

 - 61وقد مج العم ُ يف املنطقة بني وكاال خمتلفـة إىل جانـ دول أعضـاا واجملتمعـا
احمللية ،ممـا يـدل علـ أن مهمـة إعـادة تأهيـ املنطقـة أكـرب مـن أن يقـوم ـا طـ مبفـ د .
فاجلهود املشت كة من اجملتم الـدويل ال قـ عنـها للتنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة ملنطقـة
سيميباالتينسك وتشك مثاال ممتازا عل تضاف جهود مؤسسا األمم املتحدة والشـ كاا
الوطنيني يف التصد للقضايا اإلقليمية املعقدة .وقد تس من خـالل تبسـي إسـهام األمـم
املتحدة عرب ب نامج مشت وحيد معاجلـة جمموعـة مـن القضـايا ،بـداا مـن صـحة األمهـا
إىل مشاركة املواطنني مـ ورا بالتنميـة احملليـة .ويـدعو األمـني العـام اجملتمـ الـدويل إىل دعـم
العم املشت ال تقوم ب حكومة كازاخستان واألمم املتحدة عن ط ي ما يل
(أ) تع يـ ـ اإلدمـــا االجتمـــاع للفئـــا الضـــعيفة يف املنطقـــة ،وال ســـيما يف
املناط ال يفية ،د احلد من وصمهم وع لتهم وتشجي إدماجهم يف اجملتم ؛
( )،تع ي ـ التنســي بــني خمتل ـ اجلهــا الفاعلــة يف املنطقــة يف ختطــي وتنفي ـ
ورصد ب امج وخدما اجتماعية إقليمية جامعة ،م إيالا اهتمام خاص للفئا الضعيفة.
 - 69إن إنشاا عا خال من األسـلحة النوويـة هـو هـد مشـت ينبغـ أن يطمـ إليـ
اجلن البش  .ويغتنم األمني العام ه الف صة لي ك العا م ة أخـ باآلثـار املأسـاوية
للتجار ،النووية ،ويشج اجملتم العامل عل دعم حكومة كازاخسـتان يف تسـ ي خطـ
التنميــة يف منطقــة سيميباالتينســك .فلــن يتسـ إال بالعمـ معــا أن جنعـ عاملنــا هـ ا مكانــا
أفض وأكث أمانا.
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