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لدول األطراف يفاملؤمتر االستعراضي الثاين ل
اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل
 األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٤ - نوفمرب/تشرين الثاين ٣٠رتاخينا دي إندياس، اك
   من جدول األعمال املؤقت١٠البند 

   وحتليل هذه الطلبات٥عرض غري رمسي للطلبات املقدمة مبوجب املادة 

احملدد إلكمال    لتمديد األجل  طاجيكستانمته  حتليل الطلـب الذي قد       
  * من االتفاقية٥للمادة  تدمري األلغام املضادة لألفراد وفقاً

الدول األطراف املسند     للدول األطراف باسم   الثامنمقدم من رئيس االجتماع         
   إليها حتليل طلبات التمديد

ودخلت . ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين األول  ١٢صدقت طاجيكستان على االتفاقية يف        -١
ويف تقرير الشفافية األويل الذي     . ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ١االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إليها يف       

، أبلغت طاجيكستان عن املناطق الواقعة حتت       ٢٠٠٣فرباير  / شباط ٣قدمته طاجيكستان يف    
. توائها عليها واليتها القضائية أو سيطرهتا، احملتوية على ألغام مضادة لألفراد أو املشتبه يف اح            

وطاجيكستان ملزمة بتدمري مجيع األلغام املضادة لألفراد أو العمل على تدمري هـذه األلغـام              
وإذ تعتقـد   . ٢٠١٠أبريـل   / نيـسان  ١الواقعة حتت واليتها القضائية أو سيطرهتا حبلـول         

مـارس  / آذار ٣١طاجيكستان أهنا لن تستطيع ذلك حبلول املوعد احملدد، فإهنا قـدمت يف             
. طلباً إىل رئيس االجتماع التاسع للدول األطراف من أجل متديد األجل احملدد هلـا              ٢٠٠٩

  . )١()٢٠٢٠أبريل / نيسان١حىت (وتطلب طاجيكستان متديداً لعشر سنوات 

__________  
  .وحال وروده إىل األمانةلتقدميه دد قُدم بعد املوعد احمل  *  
ويشري على صفحة   . ٢٠٢٠أبريل  / نيسان ١يشري املوجز إىل أن فترة التمديد املطلوبة هي عشر سنوات حىت             )١(

 ٢٠١٩ديـسمرب   / كانون األول  ٣١هو  " التاريخ املقترح لنهاية فترة التمديد    "الغالف املرفقة بالطلب إىل أن      
ضحت طاجيكستان، يف تعليقها على مـشروع هـذا التحليـل، أن            وأو). أي تسع سنوات وتسعة أشهر    (

 ٣١ وأرسلت طاجيكستان تقرير اإلجناز حبلـول        ٢٠١٩ديسمرب  / كانون األول  ٣١العمليات سُتنجز حبلول    
 .٢٠٠٩مارس /آذار
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لتأثري األلغام األرضية قد أجريـت يف       أولية  ويشري الطلب إىل أن دراسة استقصائية         -٢
تبلـغ  " قة يـشتبه يف خطورهتـا     منط "١٤٦ وسجلت وجود    ٢٠٠٥- ٢٠٠٤الفترة  

 ١٣ويشري الطلب كذلك إىل أن مثة .  )٢( مترا مربعا٤٩ ٦٣٧ ٦٣٧مساحتها اإلمجالية 
 متـرا  ٨٥٨ ٠١٨منطقة إضافية يشتبه يف خطورهتا قد ُحددت الحقاً على مساحة إمجالية قدرها        

 ها اإلمجاليـة   مساحت بلغ منطقة ت  ١٥٩مربعا، فيكون بذلك جمموع املناطق املشتبه يف خطورهتا         
املنطقـة احلدوديـة بـني      :  مترا مربعا تتركز يف ثالث مناطق هـي        ٥٠ ٦٦٨ ٢٧٢

 منطقة مشتبها يف خطورهتا تبلغ مـساحتها اإلمجاليـة          ٦٢(طاجيكستان وأفغانستان   
 منطقـة   ٥٧(، واملنطقة احلدودية بني طاجيكستان وأوزبكـستان        ) مترا مربعا  ٢٦ ٩١١ ٣٦٩

 الوسطى واملنطقة)  متر مربع١ ٧٢٦ ٠٠٠تها اإلمجالية مشتبها يف خطورهتا تبلغ مساح    
 ٢٢ ٠٣٠ ٩٠٣ منطقة مشتبها يف خطورهتا تبلغ مساحتها اإلمجاليـة          ٤٠(يف طاجيكستان   

  ). أمتار مربعة
ويشري الطلب إىل أن نقص اخلربة لدى أفرقة املسح، واالفتقار إىل سجالت موثقـة                -٣

راء املسح، وصعوبة الوصول إىل املناطق احلدودية       عن حقول األلغام وإىل املعدات الالزمة إلج      
أثناء املسح األويل، مجيعها عوامل أّدت إىل ضعف نوعية النتائج اليت أسفر عنها املسح األويل،        

للتوصل إىل فهم أفضل لنطاق التحـدي       عمليات املسح   وبالتايل أصبح من الضروري إعادة      
 منطقة  ٥٧أن التقديرات اليت تفيد بوجود      ويشري الطلب كذلك إىل     . القائم على هذا الصعيد   

مشتبها يف خطورهتا على احلدود بني طاجيكستان وأوزبكستان قد متّ التوصل إليها بطريقـة              
، ولذلك فإن املساحة املسجلة هلذه املنطقة ال تعتـرب          "املسح عن بعد  "غري دقيقة ُتسمى    تقنية  
ة باأللغام يف طاجيكستان مل يتلـق       كما يشري الطلب إىل أن مركز اإلجراءات املتعلق       . دقيقة

 األلغام املزروعة يف املناطق الواقعة على امتداد احلدود بني طاجيكـستان    لسجالت عن حقو  
مربع،   متر٨ ٥٦٧ ٥٠٠تبلغ مساحتها اإلمجالية   حقالً واليت٣٨٤البالغ عددها وأفغانستان، 
  . ٢٠٠٨فرباير /إال يف شباط

 مـن   ٥تحليل الطلبات املقدمة وفقاً للمادة       ب فةاملكلّوقد الحظت الدول األطراف       -٤
أوجه القصور اليت تعتري التقـديرات      ") فريق التحليل "املُشار إليها فيما يلي باسم      (االتفاقية  

األصلية لطاجيكستان فيما يتعلق مبساحة املناطق امللغومة ومواقعها، واعتراف طاجيكـستان           
التحليل أن بعض املناطق امللغومـة، ولـيس        كما الحظ فريق    . املسحعمليات  بأمهية إعادة   

مجيعها، الواردة يف سجالت كانت أصالً حبوزة القوات احلدودية الروسية قد أُدرجـت يف              
التقديرات األصلية للمناطق اليت ُيعرف أهنا حتتوي ألغاماً مضادة لألفراد أو ُيشتبه يف احتوائها              

كمـا الحـظ الفريـق أن       . ا مربعا  متر ٥٠ ٦٦٨ ٢٧٢عليها، واليت ُتقّدر مساحتها بنحو      
األراضي اخلاضعة للمسح على امتداد احلدود الطاجيكية األفغانية، اليت قُّدرت مـساحتها يف             

 متر مربع، هي منطقة إضافية غري تلك اليت ُيعرف أهنا حتتـوي             ٥ ٧٩٤ ٠٠٠الطلب بنحو   
__________  

منطقة تنطوي على خماطر حقيقية     "بأهنا  " املنطقة املشتبه يف خطورهتا   "يشري الطلب إىل أن طاجيكستان تعّرف        )٢(
 ".أو متصورة بسبب احتوائها على ألغام أرضية أو ذخائر غري منفجرة
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ها أصـالً بقرابـة   على ألغام مضادة لألفراد أو ُيشتبه يف احتوائها عليها واملقّدرة مساحت        
إضافة إىل ذلك، الحظ الفريق أنه ما دام الطلب يشري إىل أن .  مترا مربعا٥٠ ٦٦٨ ٢٧٢
سح حبلول هناية سيشملها امل  متر مربع    ٥ ٧٩٤ ٠٠٠ املنطقة اإلضافية اليت تبلغ مساحتها       هذه
يكيـة  ، فإن األعمال املتبقية اليت يلزم االضطالع هبا على امتداد احلـدود الطاج            ٢٠٠٩عام  

  .األفغانية ستتضح صورهتا قبل بدء فترة التمديد املطلوبة
ويشري الطلب إىل أنه خالل فتـرة األعـوام األربعـة املنتهيـة يف كـانون                  - ٥

 منطقة ملغومة تبلغ مساحتها اإلمجاليـة   ٢٦، أزيلت األلغام من     ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
 لغما مضادا للدبابات،    ١٢و لغما مضادا لألفراد،     ٩ ٩٤٤ مربعا، وُدّمر     مترا ٢ ٢٧٠ ٠٢٠

ويشري الطلب كذلك إىل أن عمليات املسح أّدت        . خرىمن األجهزة املتفجرة األ    ١ ٨٨٤و
 منطقة مشتبها يف خطورهتا من قائمـة املنـاطق          ١٨ مترا مربعا و   ٤٢ ٢٦٨ ٣٦٧إىل إلغاء   

مترا  ٢ ٩٢٥ ٧٤٦ منطقة ملغومة جديدة تبلغ مساحتها اإلمجالية قرابة         ٩٣امللغومة وحتديد   
والحظ فريق التحليل أنه يف حني شهدت جهود إزالة األلغام زيادة مطردة منذ هنايـة           . مربعا
، فإن أية أعمال إلزالة األلغام مل جتر خالل الفترة املمتدة منذ دخول االتفاقية حيز ٢٠٠٤عام 

  .٢٠٠٤النفاذ حىت هناية عام 
قعة على احلدود الطاجيكيـة     كما يشري الطلب إىل تدمري عدد من حقول األلغام الوا           -٦

وقد طلب رئـيس االجتمـاع      . األفغانية جراء الفيضانات وتفعيل ُنظم التدمري الذايت لأللغام       
التاسع للدول األطراف من طاجيكستان توضيح إجراءات التحقق من أن املناطق اخلاضـعة             

والحـظ  . لفعـل أو احملتوية على ألغام مزودة بُنظم تدمري ذايت مل تعد خطرة با     /للفيضانات و 
فريق التحليل أن طاجيكستان ردت على طلب الرئيس بأهنا بصدد إجراء عمليـات مـسح               

  .للتأكد من أمان هذه املناطق
ويشري الطلب إىل أنه، على احلدود الطاجيكية األفغانية، ال يزال يتعني مـسح مـا                 -٧

 مترا مربعا،   ٥ ٦٠١ ٣٧٠ منطقة ملغومة مؤكدة تبلغ مساحتها اإلمجالية قرابة         ١١٥جمموعه  
ويشري .  متر مربع  ٥ ٧٩٤ ٠٠٠  حقل ألغام تبلغ مساحتها اإلمجالية قرابة      ٣٦٠باإلضافة إىل   

الطلب كذلك إىل أنه يف املنطقة الوسطى بطاجيكستان، ال يزال يتعني اختاذ إجراءات بشأن              
 منها  مترا مربعا،٣ ٤٥٤ ٢٦١ منطقة ُيشتبه يف خطورهتا تبلغ مساحتها قرابة       ٣٦ما جمموعه   

كما يشري الطلب إىل أنه، على      .  منطقة يتعني إعادة مسحها    ١٧ منطقة ملغومة مؤكدة و    ١٩
.  منطقة ُيـشتبه يف خطورهتـا      ٥٧احلدود الطاجيكية األوزبكية، ال يزال يتعني إعادة مسح         

والحظ فريق التحليل مرة أخرى أنه حيث من املقرر إهناء أعمال املسح على امتداد احلـدود            
، فإن طاجيكستان ستكون لديها صورة أوضـح      ٢٠٠٩ األفغانية حبلول هناية عام      الطاجيكية
كما الحظ الفريـق أن     . يف هذه املنطقة قبل حلول األجل احملدد هلا       العمل املتبقي   بكثري عن   

يكتنفـه   النطاق الدقيق لتحديات التنفيذ على امتداد احلدود الطاجيكية األوزبكية ال يـزال           
  ". املسح عن بعد"لية الغموض نظرا لطابع عم
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 ١حـىت   (وكما ورد سابقاً، فإن طاجيكستان تطلب التمديـد لعـشر سـنوات               -٨
ويشري الطلب إىل أن الفترة الزمنية املطلوبة تستند إىل افتراض مفـاده            ). ٢٠٢٠أبريل  /نيسان

 أن عمليات إعادة املسح ستؤدي إىل ختفيض جمموع املناطق املتبقية اليت ُتقّدر مساحتها بنحو             
 يف  ٣٠أما النسبة املتبقية، فسيجري تطهـري       .  يف املائة  ٢٠ مترا مربعا بنسبة     ١٤ ٨٤٩ ٦٣١

 يف املائة منها بواسطة كالب كـشف        ٢٠املائة منها بواسطة الوسائل اآللية إلزالة األلغام، و       
ويشري الطلب  .  اليدوي التطهري يف املائة املتبقية بواسطة عمليات       ٥٠األلغام، وسُتعامل نسبة    

، وسُينجز تطهري املنـاطق     ٢٠٠٩ذلك إىل أن مجيع أنشطة إعادة املسح سُتنجز بنهاية عام           ك
، أما املناطق ٢٠١٢املشتبه يف خطورهتا اليت ميكن استخدام آالت إزالة األلغام فيها حبلول عام 
، ويف الفترة ٢٠١٦املناسبة الستخدام كالب كشف األلغام فسُتنجز األعمال فيها حبلول عام 

 ستكون الوسيلة املناسبة لتطهري املناطق املتبقية هي عمليات         ٢٠١٩ إىل عام    ٢٠١٦ام  من ع 
وأوضحت طاجيكستان، يف تعليقها على مشروع هذا التحليل، أن         . التطهري اليدوي وحدها  

  .أنشطة إعادة املسح املذكورة ال تشمل األنشطة اجلارية على امتداد حدودها مع أوزبكستان
 تقييماً  ٢٠٠٨ أن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي قد أجرى يف عام           ويشري الطلب إىل    -٩

االستنتاج القائـل إن التنفيـذ      أكّد  لربنامج طاجيكستان املعين باإلجراءات املتعلقة باأللغام       
ونظراً ملا توليه طاجيكستان مـن  .  أعوام١٠ من االتفاقية سيستغرق حوايل  ٥الكامل للمادة   

كتب رئيس االجتماع التاسع للـدول األطـراف إىل طاجيكـستان           أمهية هلذا التقييم، فقد     
وبالفعل أتاحت  . مستفسراً عما إذا كان بوسعها إرفاق تقرير التقييم املذكور بطلب التمديد          

. طاجيكستان الحقاً التقرير املذكور وأشارت إىل أن بوسع مجيع شركائها االطـالع عليـه    
 ٩,٧ مبـدة  ٥ر الفترة الالزمة إلكمال تنفيذ املادة       والحظ فريق التحليل أن تقرير التقييم يقدّ      

 يف املائة فقط    ٢٠كما الحظ الفريق أن هذه التقديرات تستند إىل افتراض أن قرابة            . سنوات
فتـراض  اال أنمن األراضي الالزم تطهريها مناسبة الستخدام الوسائل اآللية إلزالة األلغام، و          

الحظ الفريق  كما  . ألحد املواقع " ميدانية قصرية رحلة  "يستند، باعتراف كاتب التقرير، إىل      
 )FSD(أن تقديرات املؤسسة السويسرية لإلجراءات املتعلقة باأللغـام         أن التقرير يذكر أيضاً     

  .  يف املائة من املناطق امللغومة٦٠تشري إىل إمكانية استخدام الوسائل اآللية إلزالة األلغام يف 
 لتنفيذ اخلطة اليت وضعتها طاجيكستان، فقد كتب        ونظرا ألمهية حيازة معدات آلية      -١٠

رئيس االجتماع التاسع للدول األطراف إىل طاجيكستان مستفسراً عن اجلهود املبذولة مـن             
وردت طاجيكستان بأن التعاون    . أجل احلصول على هذه املعدات واحتمالية احلصول عليها       
 تلقت وعداً من إحدى اجلهـات       جارٍ بينها وبني عدة جهات ماحنة يف هذا الصدد، وأهنا قد          

  .٢٠١٠املاحنة بتزويد طاجيكستان بآلة إلزالة األلغام يف عام 
ونظرا لغموض نطاق حتديات التنفيذ اليت تواجهها طاجيكستان على امتداد حدودها             -١١

مع أوزبكستان، فقد كتب رئيس االجتماع التاسع للدول األطراف إىل طاجيكستان طالبـاً             
 بذهلا من أجل تنفيذ عمليات املـسح        املقّدروضيح اجلهود املبذولة أو     على وجه اخلصوص ت   

والتطهري يف املناطق اخلاضعة لسيطرة طاجيكستان، واخلطة اليت ستتبعها طاجيكستان يف تنفيذ            



APLC/CONF/2009/WP.7 

5 GE.09-64527 

وردت . أنشطة إزالة األلغام حاملا حتصل على املوافقة الـسياسية بـشأن ترسـيم احلـدود              
سومة احلدود مفتوحةٌ أمام أنشطة املسح، وأهنـا ختطـط          طاجيكستان بأن بعض املناطق املر    

، وسيبدأ بعدئذ التخطيط لـتطهري      ٢٠١٠للشروع يف عمليات إعادة املسح وإجنازها يف عام         
  ".قرار سياسي بني البلدين"هذه املناطق ومن مث سيتوقف تطهريها الفعلي على 

كما كتب رئيس االجتماع التاسع للدول األطراف إىل طاجيكستان مستفسرا عما             -١٢
إذا كانت اخلطة الواردة يف الطلب تتضمن األعمال املتوقع تنفيذها علـى امتـداد احلـدود                

وردت طاجيكستان بأن األعمال املتوقع تنفيذها على امتـداد هـذه           . الطاجيكية األوزبكية 
ألن حدود الدولـة    "ن تنفيذ عمليات إزالة ألغام غري ممكن        احلدود ليست مشمولة باخلطة وأ    

وبالتايل فإن طاجيكستان ال متتلـك معلومـات        " غري مرسومة بالكامل يف إطار قانوين دويل      
والحظ فريق التحليل، مشرياً مـرة أخـرى إىل         . كاملة عن حقول األلغام يف طاجيكستان     

ه برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي يف عـام         األمهية اليت توليها طاجيكستان للتقييم الذي أجرا      
 أن ُيفيـد  لربنامج طاجيكستان املعين باإلجراءات املتعلقة باأللغام، أن تقرير التقيـيم          ٢٠٠٨

تدقيقاً سريعاً يف خريطة املناطق املشتبه يف خطورهتا على امتداد احلدود الطاجيكية األوزبكية             
  ". وزبكي من احلدوديشري إىل أن هذه املناطق تقع على اجلانب األ"

 احلدود الطاجيكية األفغانيـة      مناطق ملغومة على امتداد    ويشري الطلب إىل أن مثاين      -١٣
وقد كتـب   ". معلقاً" مناطق ملغومة يف املنطقة الوسطى بطاجيكستان أصبح وضعها          وست

رئيس االجتماع التاسع للدول األطراف إىل طاجيكستان مستوضحاً ما إذا كانـت خطـة              
وردت . ان تتضمن استئناف العمليات املتعلقة بإزالة األلغـام يف هـذه املنـاطق            طاجيكست

طاجيكستان بأن العمليات قد بدأت بالفعل يف بعض هذه املناطق املعلقة مؤكدةً أهنا ستكمل              
  .مجيع العمليات يف سائر املناطق املعلقة املتبقية

ع يف أعمال إزالة األلغـام يف       الشرو) أ: (ويشري الطلب إىل الظروف املعرقلة التالية       -١٤
طاجيكستان بعد أربعة أعوام من دخول االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إليها، ترك أمامها سـتة               

االقتصار على استخدام الوسائل اليدويـة  ) ب(؛ ٥أعوام فقط للوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة  
الطبيعة ) ج(الل السنوات األوىل؛ فقط إلزالة األلغام ونشر عدد قليل من أفرقة إزالة األلغام خ

اجلبلية الوعرة لطاجيكستان حيث يقع عدد كبري من املناطق املشتبه يف خطورهتا يف أمـاكن               
قسوة األحوال اجلوية اليت شكلت حتدياً لعمليات التطهري، حيث         ) د(يصعب الوصول إليها؛    

 يف ثالثة أو أربعة أشهر يف      ال يتسىن الوصول إىل عدد كبري من املناطق املشتبه يف خطورهتا إال           
عدم كفاية التمويل وتلقيه متأخراً مما أّدى إىل ضيق الوقت املتـاح لالضـطالع              ) ه(السنة؛  

عدم ) ز(عدم دقة سجالت حقوق األلغام اليت تركها اجليش الروسي؛ ) و(باألعمال الالزمة؛ 
التحليل أنه يف حني مل والحظ فريق  . تعاون أوزبكستان بشأن قضية إزالة األلغام على احلدود       

، فإن طاجيكستان قد بـذلت جهـوداً        ٢٠٠٤ُتنفذ أية أنشطة إلزالة األلغام قبل هناية عام         
  .٥متزايدة منذ ذلك احلني لتنفيذ التزاماهتا مبوجب املادة 
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ويتضمن الطلب جداول تبّين مساحة املناطق اليت سُتتخذ إجراءات بشأهنا يف             - ١٥
على سبيل املثال سُيفرج عن (صنفةً حسب نوع النشاط كل سنة من سنوات التمديد م

؛ وسُيفرج ٢٠٠٧ متر مربع عن طريق أنشطة املسح اليت سُتنجز يف عام         ٣ ٠٠٠ ٠٠٠
 متر مربع عن طريق الوسائل اآللية إلزالة األلغام خالل الفترة مـن             ٣ ٤٠٠ ٠٠٠عن  

 متر مربع بواسطة كـالب كـشف    ٢ ٣٠٠ ٠٠٠؛ وسُيفرج عن    ٢٠١١ إىل   ٢٠٠٩
 متر مربع بواسطة ٥ ٩٦٠ ٠٠٠؛ وسُيفرج عن ٢٠١٦ إىل  ٢٠٠٩ من   األلغام خالل الفترة  

ويـشري الطلـب إىل أن      . ٢٠١٩-٢٠٠٩الوسائل اليدوية إلزالة األلغام خـالل الفتـرة         
طاجيكستان قد وضعت معايري وطنية لإلجراءات املتعلقة باأللغام تسترشد باملعايري الدوليـة            

كمـا  . غام، وأن عملية اإلفراج عن األراضي تشمل ست خطـوات   لإلجراءات املتعلقة باألل  
ويـشري  . يشري الطلب إىل التقنيات اليدوية املعتمدة إلزالة األلغام املستخدمة يف طاجيكستان          

كذلك إىل استخدام أسلوب دعم آيل غري معياري يف إحدى املرات إلجراء مسح تقين أثناء               
كية األفغانية، وأن مثة أسلوباً جديداً جيري تطبيقه يف         عمليات إزالة األلغام على احلدود الطاجي     

   .إطار مشروع مسح رائد ويف عمليات إعادة املسح
 مليـون  ٤٢,٣ويشري الطلب إىل أن تقديرات طاجيكستان من املتطلبات املالية تبلغ          -١٦

ن عـام    خالل الفترة م   ٥دوالر من دوالرات الواليات املتحدة لألنشطة املتعلقة بتنفيذ املادة          
 دوالر ألنشطة إعادة ٢٠٠ ٠٠٠: ، على أن ُيوّزع املبلغ على النحو التايل   ٢٠١٩ إىل   ٢٠٠٩

دوالر  ٣ ٨٠٠ ٠٠٠ألعمال إزالـة األلغـام يـدوياً، و       دوالر   ٢٣ ٨٠٠ ٠٠٠املسح، و 
للمعـدات اآلليـة،    دوالر   ٢ ٢٠٠ ٠٠٠للعمليات اليت تستخدم كالب كشف األلغام، و      

ويشري الطلب كذلك إىل أن طاجيكستان قد استثمرت من         .  لبناء القدرات  ٦ ٢٧٠ ٠٠٠و
، يف األنشطة اإلنسانية املتعلقة بإزالة األلغام، وذلك عـن          ٢٠٠٣مواردها اخلاصة، منذ عام     

كما يـشري الطلـب إىل أن       .  دوالر سنوياً  ٥١٢ ٣٣٣طريق تقدمي دعم تقين يبلغ متوسطه       
اء فترة التمديد، علـى أن تقـدم         دوالر أثن  ٦ ٠٥٠ ٠٠٠طاجيكستان تعتزم استثمار مبلغ     

وإذ يشري فريق التحليل مرة  . دوالر٣٦ ٢٧٠ ٠٠٠مصادر أخرى غريها املبلغ املتبقي وقدره     
أخرى إىل األمهية اليت توليها طاجيكستان للتقييم الذي أجراه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف    

بإزالة األلغام، فإنـه الحـظ أن        لربنامج طاجيكستان املعين باإلجراءات املتعلقة       ٢٠٠٨عام  
عدم كفاية املناقشات اجلارية مع اجلهات املاحنة، على الرغم مـن           "تقرير التقييم قد أشار إىل      

  ". أمهية هذه املناقشات يف ضوء قصور املوارد
اقتصادية هامة قد حتققت نتيجة تنفيذ       - ويشري الطلب إىل أن مثة مكاسب اجتماعية        -١٧

دخول االتفاقية حيز النفاذ، وتشمل هذه املكاسب إعادة بنـاء طريـق             وذلك منذ    ٥املادة  
ويشري الطلب  . مياه وسد، وقناة مائية للري    وأنبوب   كهربائية عالية التوتر،     وخطوطرئيسية،  

 منها تطهـري األراضـي الزراعيـة        ٥كذلك إىل أن مثة فوائد أخرى جنمت عن تنفيذ املادة           
كما يشري الطلب إىل أنه على الرغم من التقدم         . أللوميناواستغالل مناجم األحجار الكرمية وا    

الكبري الذي أحرزته طاجيكستان على هذا الصعيد، فإن تأثري األلغام على البشر ال يزال مريعا     
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ويشري الطلب أيضا إىل أن جمموع عدد السكان الذين يقطنـون           . يف املناطق املقرر تطهريها   
 نسمة، وأن املناطق امللغومة حتول دون الوصول        ٤٥٦ ٧٩٠ املناطق املتأثرة باأللغام حالياً هو    

 وإجراء البحوث اجليولوجية واسـتخراج      احليوانات األليفة إىل مناطق مجع األخشاب ورعي      
كما تشكل املناطق امللغومة حاجزاً يعرقل أنشطة تربية احليوانـات والبـستنة            . املياه العذبة 

إضافة إىل ذلـك، يـشري      . الكهرباءوخطوط  ت  وإعادة بناء الطرقا  الضفاف النهرية   وتدعيم  
والحظ فريق التحليل . الطلب إىل أن مثة حيوانات نادرة تعاين هي األخرى من انفجار األلغام

 خالل فترة التمديد املطلوبة من شأنه أن يسهم بـشكل كـبري يف              ٥أن إكمال تنفيذ املادة     
  . طاجيكستانحتسني سالمة األشخاص واألوضاع االجتماعية االقتصادية يف

ويتضمن الطلب معلومات أخرى ذات صلة قد تفيد الدول األطـراف يف تقيـيم                -١٨
إضافة إىل ذلـك،    . للتنفيذاإلطار الزمين   الطلب ودراسته، مبا يف ذلك جداول متنوعة تعرض         

وكما ورد سابقاً، فإن طاجيكستان قد أتاحت التقرير عن التقييم الذي أجراه برنامج األمم              
 لربنامج طاجيكستان املعين باإلجراءات املتعلقة باأللغام، وهو        ٢٠٠٨منائي يف عام    املتحدة اإل 

  .التقييم الذي أشارت إليه طاجيكستان بوصفه يشكل أساساً هاماً لطلبها
والحظ فريق التحليل أنه يف حني مل ُتنفذ أية أنشطة إلزالة األلغام إال بعد مرور أكثر          -١٩

تفاقية حيز النفاذ، فإن تقدماً كبرياً قد أُحرز يف هذا الـصدد            من أربع سنوات على دخول اال     
. منذ ذلك احلني، وال سيما على صعيد اإلفراج عن األراضي عن طريق عمليات إعادة املسح              

والحظ الفريق كذلك أنه على الرغم من أن اخلطة املعروضة قابلة للتنفيذ يف منطقـتني مـن    
ي على ألغام مضادة لألفراد أو ُيشتبه يف احتوائهـا          مناطق طاجيكستان اليت ُيعرف أهنا حتتو     

عليها، فإن اآلراء املتباينة بشأن مدى إمكانية استخدام املعدات اآللية إلزالة األلغام تعـين أن               
طاجيكستان قد جتد نفسها يف وضع يتيح هلا املضي قدماً يف التنفيذ بوترية أسرع بكثري ممـا                 

أضاف الفريق أن ذلك سيفيد طاجيكـستان يف ضـمان          و.  فترة التمديد املطلوبة   ُتوحي به 
التصدي يف أسرع وقت ممكن لآلثار البشرية واالجتماعية واالقتصادية األليمة اليت استعرضتها 

كما الحظ الفريق أن كال من طاجيكستان والدول األطراف كافـة           . طاجيكستان يف طلبها  
ستان االضطالع هبا أثنـاء فتـرة       ستستفيد إذا ما تضمنت اخلطة األعمال اليت تعتزم طاجيك        
  .التمديد املطلوبة فيما يتعلق باحلدود الطاجيكية األوزبكية

والحظ فريق التحليل أنه نظراً ألمهية الدعم اخلارجي لضمان التنفيـذ يف الوقـت                -٢٠
. املناسب، فإن طاجيكستان ستستفيد من وضع استراتيجية لتعبئة املوارد يف أسرع وقت ممكن

دد، الحظ الفريق أنه ما دامت طاجيكستان تتوقع أهنا ستحتاج سنوياً أمـواالً             ويف هذا الص  
أكثر بعض الشيء مما تلقته يف السنوات األخرية، فإهنا ميكن أن تستفيد من العمل بالتوصيات               
املقدمة لزيادة وترية اتصاالهتا باجلهات املاحنة وإطالعها بوضوح علـى الفوائـد اإلمنائيـة              

  .٥ تنفيذ التزاماهتا مبوجب املادة استكمالتصادية اليت قد يتمخض عنها االجتماعية واالق
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والحظ فريق التحليل أن التقديرات اليت قدمتها طاجيكستان بشأن املناطق امللغومـة     -٢١
يف جمـال   املتبقية سيساعد كثرياً طاجيكستان ومجيع الدول األطراف يف تقييم التقدم احملـرز             

ويف هذا السياق، الحظ الفريق كذلك أن مجيع األطراف ستسفيد          . دأثناء فترة التمدي  التنفيذ  
لو تسىن تقدمي توضيحات إضافية عن مواقع املناطق املشتبه يف احتوائها على ألغام على امتداد               
احلدود الطاجيكية األوزبكية وحالة هذه املناطق وخطط طاجيكستان فيما يتعلق باملـضي يف    

كما الحظ الفريق أن كال من      . ت واليتها القضائية أو سيطرهتا    تناول مجيع املناطق الواقعة حت    
طاجيكستان والدول األطراف كافة ستستفيد إذا قدمت طاجيكستان معلومات حمدثة عـن            
هذه املسائل يف اجتماعات اللجان الدائمة، ويف املؤمتر االستعراضي الثاين، ويف اجتماعـات             

  .الدول األطراف
       


