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اجتماع الدول األطراف يف اتفاقية حظر
استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام

 املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام

  االجتماع العاشر
   ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٩جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت١٣البند 
  ٥النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة 

 تدمري األلغام املضادة لألفـراد      طلب متديد املهلة احملددة إلجناز عملية         
   من االتفاقية٥وفقاً للمادة 

  موجز تنفيذي    

  مقدم من زمبابوي    
بألغـام  حمددة مزروعـة     ستة مناطق    ١٩٨٠ورثت زمبابوي عند استقالهلا يف عام         -١

وتغطي املنطقة األصلية امللغومة    . وضعها اجليش الروديسي على حدودها مع زامبيا وموزامبيق       
وُيقدَّر أن هذه املناطق حتتوي على أكثر من        .  من الكيلومترات املربعة   ٥١١,٠٥ ما مساحته 

 لغم مضاد لألفراد وأنه كان وال يزال هناك أنواع خمتلفة من حقول األلغـام               ٢ ٦٠٥ ٤٠٠
  :على النحو التايل

 Cordonعادة ما حتتـوي حقـول  ): احلاجز الوقائي( Cordon Sanitaire""  )أ(  

Sanitaire  ألغام مضادة لألفراد مزروعة حتـت سـطح األرض بـنمط          صفوف  ة   على ثالث  
بالقرب من احلدود الدولية أو على      من األلغام   وقد ُوضع هذا النوع     .  متراً ٢٥قياسي بعرض   
  .هذه احلدود

 Ploughshareيتألف حقـل ألغـام      ): لغم شفرة احملراث   ("Ploughshare"  )ب(  
 شـظوية اجتاهيـة مـن نـوع     بألغـام  متر مزروعة ٤٠٠صفوف بعرض  أساساً من ثالثة    

Ploughshare متر واحد حممية بألغام مضادة لألفراد      أوتاد بارتفاع نصف متر أو      ة على   ركبَّم
  . حتت السطحمزروعة
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يتـألف   املعزز   Ploughshareحقل ألغام    : املعزز "Ploughshare"حقل ألغام     )ج(  
ة ركبَّ شظوية اجتاهية م   Ploughshare متر مزروعة بألغام     ٤٠٠أساساً من ستة صفوف بعرض      

زروعـة  ومتر واحد حممية بألغام مضادة لألفراد م      متر   ٠,٥بني  أوتاد يتراوح ارتفاعها    على  
  .حتت السطح

وبغية التصدي للتلوث باأللغام وغريها من املتفجرات اليت خلَّفتها احلرب، أنـشأت              -٢
تنظـيم مجيـع    بغرض  لغام  سلطة وطنية لألعمال املتعلقة بإزالة األ      ٢٠٠٠يف عام   زمبابوي  

بغرض األنشطة املتعلقة بإزالة األلغام يف زمبابوي، ومركز العمل املتعلق باأللغام يف زمبابوي             
  .وتنسيق أنشطة إزالة األلغامختطيط 

حقول األلغام بعد فترة وجيزة من االستقالل، وأوليت األولويـة          تطهري  وُشرع يف     -٣
 اهلياكل األساسية، وإعادة االستيطان والتنميـة       طوير ت صغرية بغية تيسري عملية   ممرات  لتطهري  

، حيث قدمت الواليـات  ١٩٩٨ يف عام التطهري الرئيسيةوقد ُشرع يف عمليات     . االقتصادية
 بغية   التدريب يف جمال املتحدة إىل اجليش الوطين الزمبابوي التمويل األويل، واملواد واملساعدة          

وتوقـف هـذا    . الالت فيكتوريا ومنطقة مليبيزي   تطهري حقل األلغام الذي كان يقع بني ش       
من عمليـات  الدعم بعد مرور سنة ونصف مما ترك زمبابوي وحدها أمام إجناز القدر األكرب       

مـساعدات  االحتاد األورويب قدم و. ٢٠٠٥كيلومتراً مربعاً يف عام  ٢٨٦تطهري مساحة تبلغ   
 من ١٤٥,٢٨ل ألغام بطول حقلتطهري  ٢٠٠٠ و ١٩٩٩الفترة بني عامي    مالية إضافية خالل    

  الكيلومترات املربعة بني منطقة موسنجيزي وروينيا وُسحب هذا الدعم بعد تطهري مـساحة             
ومنذ ذلك احلني مل ُتقدَّم املساعدة املالية الدولية إىل         .  من الكيلومترات املربعة   ٦,٢ال تتجاوز   

من قدراهتا  ، يف حدود    هازمبابوي بكل ما يف وسع    تقوم  و. زمبابوي لتطهري مناطقها امللغومة   
  .التفاقيةامتثاالً ل التخلص من األلغام املضادة لألفراد أجل
  افترضت زمبابوي عندما قدمت طلبها األويل للتمديد الـذي حـصلت عليـه يف               -٤

ساحة أصبحت امل  من الكيلومترات وبالتايل     ١,٣، أن حقول األلغام كانت بعمق       ٢٠٠٨عام  
ترة التمديد األويل، قام املركز الزمبابوي لألعمـال املتعلقـة          وخالل ف . مجالية أكرب بكثري  اإل

أكثر تفصيالً مستخدماً بيانات أساسية     إجراء حتليل    ب ،باأللغام، بدعم من وحدة دعم التنفيذ     
 KochMineSafe، وتقريـر ١٩٩٤ لعـام   MineTech Surveyتقريـر  من مصادر تـضمنت 

Completion وتقرير ٢٠٠٠ لعام ،HALO Trust Border Minefield Survey    ٢٠١٠لعـام 
اخلربة والدراية اهلامتني اللتني اكتـسبتها      ، باإلضافة إىل االستفادة من      املعد حلكومة موزامبيق  

  . عاماً من العمل يف إزالة األلغام١٢سرية إزالة األلغام الوطنية الزمبابوية خالل أكثر من 
مـن  املمتـدة   عن املناطق امللغومة    ويتبني من هذا التحليل أن بيانات التلوث املتاحة           -٥

 إىل كروكس كورنر، ومن روسيتو إىل       مركز سانغو احلدودي  موسنجيزي إىل روينيا، ومن     
دقيقـة  ن اعتبارهـا   ـبورما، ميك وادي  ى تلة بيكون و   ـن غابة شيبا إل   ـ، وم  ميشن موزييت

مسح تقين  أن األمر لن يتطلب إجراء      صورة مؤكدة   بشكل معقول، وبالتايل ميكن االستنتاج ب     
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 وحقـل  -يف كروكس كورنر Cordon Sanitaireحقل األلغام باستثناء (ذه املناطق مفصَّل هل
واملطلوب، ). دودي، الذي مل يتم تسجيله، لكنه ُيعرف بأنه موجود        ـألغام مركز سانغو احل   

رغم ذلك، هو التأكيد على دقة املعلومات املتوفرة بشأن هذه املناطق امللغومة مـن خـالل                
لوسولو وموكومبورا وكاريبا وروشنغا    يف  وتتطلب املناطق امللغومة    .  مسح عام حمدود   إجراء

مجيعها مسحاً تقنياً أكثر تفصيالً لكن األرقام املقدمة يف هذا الطلب تستند إىل حتليل معقول               
  .للبيانات املتاحة

 علـى   ةي االقتصاد - ةاالجتماعيتأثري شديد من الناحية     ذه املناطق امللغومة    هلوكان    -٦
بشدة على االقتصاد الريفي ألن أعداداً      هذه املناطق   فقد أثرَّت   . اجملتمعات الريفية يف زمبابوي   

يف  األلغـام    تستمركما  . كبرية من املواشي تعرَّضت وال تزال تتعرض للهالك بسبب األلغام         
ـ       إحلاق األذى بالبشر أو قتلهم يف أسوأ احلاالت        بة يف  ، بسبب انعدام مرافق الرعايـة املناس

ومل تتمكن زمبابوي من بناء قاعدة بيانات ميكن التعويـل عليهـا حلـاالت     . املناطق املتأثرة 
واضـح أن  ن الومع ذلك، فم. اإلصابة بسبب األلغام األرضية أو االحتفاظ مبثل هذه القاعدة      

  أكثر السكان تعرضاً خلطر األلغام األرضية هم املزارعون من فقراء الريـف الـذين غالبـاً                
 عـدد   تـدين وعلى الرغم مـن     . تضطرهم الضرورات االقتصادية إىل املخاطرة بأنفسهم     ما  

  . الفعلية أكثر على األرجحاتحاالت اإلصابة املُبلغ عنها إىل حد ما، فإن أعداد اإلصاب
كفـل إبعـاد    ، أتلفت احليوانات األسوار احمليطة حبقول األلغام، اليت ت        لسوء الطالع و  -٧

 وقام السكان احملليون بإزالتها واستخدامها ألغراض     ،ن املناطق امللغومة  عاملدنيني بصورة فعلية    
وبسبب التكاليف التعجيزية وعدم توفر تدابري مستدامة للمحافظة على األسوار احمليطة     . مرتلية

وفضالً . حتذيريةعالمات    من السرقة، مل يتم وضع أسوار بديلة، بل وضعت         ،حبقول األلغام 
ازه وإن مل يكن بشكل كامل هو تثقيف اجملتمعات املعرضة للخطـر            عن ذلك، فإن ما مت إجن     

 فإن القيود   التخطيط لتنفيذ عدد أكرب من هذه الربامج،      وعلى الرغم من    . بشأن أخطار األلغام  
  .املفروضة على املوارد تؤدي إىل عرقلة تنفيذها

 مـن   ١٩٦ ٨٨٧ من الكيلومترات املربعة وُدمِّر      ٢٩٥,٨وحىت هذا اليوم، مت تطهري        -٨
 من الكيلومترات املربعـة   ١٣,٩٣األلغام املضادة لألفراد وتقرر أن هناك مساحة أخرى تبلغ          

وال تزال يف زمبـابوي     . من قائمة املناطق املشتبه يف أهنا ملغومة      ألسباب أخرى   ميكن حذفها   
ة وال تزال عملية اسـتعاد    .  من الكيلومترات املربعة ملغومة بألغام مضادة لألفراد       ٢٠١,٣٢

  .املتفجرات من خملفات احلرب مستمرة
وبعد إجراء . اإلفراج عن األراضي يف الوقت الراهن بعد تطهريها بصورة كاملة   يتم  و  -٩

. ضمان النوعية بتفتيش املناطق املطهَّرة/تطهري كامل حلقل ألغام حمدد، تقوم فرقة ملراقبة اجلودة
يل وتقنيات إزالـة    اآلتطهري  الجتمع بني   وقد استخدم متعهدو إزالة األلغام يف السابق تقنيات         

ويـستخدم مزيلـو األلغـام      . األلغام يدوياً تليها عملية مستقلة خارجية للتأكد من النوعية        
ويقوم حالياً  . العسكريون تقنيات قياسية إلزالة األلغام، تليها عملية داخلية للتأكد من النوعية          
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ورهناً بتوفر األموال، ميكن .  من احلكومةمهندسون عسكريون بتطهري املناطق امللغومة بتمويل
إزالة األلغام  التجارية احمللية العاملة يف جمال      شركات   جهات فاعلة مثل ال    ةأن تشترك يف العملي   

  .وكذلك الشركات الدولية إلزالة األلغام
  : لألسباب التالية٥مبوجب املادة لتعهداهتا مل تتمكن زمبابوي من االمتثال   -١٠

يعاين اقتصاد  : ة التمويل الالزم إلزالة األلغام، املقدم من احلكومة       عدم كفاي   )أ(  
وزمبابوي غري .  االقتصادية غري القانونيةالعقوباتمن الركود والقيود بسبب عوامل مثل البلد 

. املؤسسات املتعددة األطراف إلعادة تنشيط االقتـصاد التمويل من لى عصول قادرة على احل  
 هبا باستخدام املـوارد  اليت ينبغي الوفاءلحة املُلتزامات لعديد من االاويقع على عاتق احلكومة    

  .القليلة املتاحة
ال ميكن، بسبب عدم كفاية املعـدات،        :عدم كفاية املعدات إلزالة األلغام      )ب(  

كمـا أن األجهـزة العتيقـة       .  إلزالة األلغـام    بالكامل استخدام القدرات العسكرية املتاحة   
ـ   تعرضام ومعدات الوقاية الشخصية املستخَدمة حالياً       األلغاملستخدمة لكشف     ي حياة مزيل

ال بد  و. ة عمليات التطهري  ـوهناك حاجة إلعادة اإلمداد باألجهزة ملواصل     .  للخطـر األلغام
حملية لتصليح معدات إزالة األلغام اليت مل تعد صـاحلة للعمـل وال سـيما    من توفري قدرات  
  .كاشفات األلغام

عدم احلصول على دعم فعلي من دول أطراف أخرى ومن اجملتمع الـدويل               )ج(  
 توأد. ٢٠٠٠مل تتلق زمبابوي دعماً دولياً منذ عـام         : األلغاميف جمال اإلجراءات املتعلقة ب    

تقنيات إزالة األلغام وفشلها يف احلصول علـى متويـل مـن    جمال إىل تأخرها يف  هذه العزلة   
شركات إزالـة   التعاقد مع   إزالة األلغام، وال سيما لتمويل      على   حنة من أجل العمل   اجهات م 
ـ وأدت  . األلغاماإلجراءات املتعلقة ب  وال توجد معايري مستقلة للتحقق من       . األلغام ات العقوب

غري القانونية اليت فرضتها بعض اجلهات املاحنة احملتملة إىل استحالة وصول زمبـابوي إىل أي               
أصبح من الـصعب جـداً      ونتيجة هلذه العقوبات،    . جراءاتهذه اإل مساعدة دولية يف جمال     

لزمبابوي استرياد معدات إلجراء املسوحات وكذلك إلزالة األلغام، وهي معدات معظمهـا            
  . غري متوفر حملياً

ـ وستتحقق منافع كبرية يف اجملاالت اإلنسانية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية            -١١ د بع
وسيسمح ذلك بإزالة األلغام    . لقيام به أثناء فترة التمديد املطلوبة     االنتهاء من العمل الواجب ا    

وسُتتاح خـالل   . من مساحات أكرب من األراضي وبالتايل خلق جمال أكرب ملزيد من الفرص           
 مشاريع جتارية يف جماالت الزراعة والـسياحة والتعـدين والـصيد            قيامالفترة، فرص   هذه  
ماعي، سيتمكن السكان احملليون من الوصول حبريـة        ومن اجلانب االجت  . ع الصناعية شاريوامل

إىل مواردهم املائية، وسيحصلون على مساحات واسعة مـن األرض لرعـي مواشـيهم،              
وسيتمكنون من التنقل عرب مساحات واسعة من األرض لزيارة أقارهبم دون تعرض حياهتم أو              
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اد أكـرب إلقامـة     ويف مثل هذه األوضاع، يكون املستثمرون على اسـتعد        . أطرافهم للخطر 
  . خالية من األلغاممشاريع يف أراضٍ

 حقل ألغـام     من اً مربع  كيلومتراً ٢٠١,٣٢املنطقة املتبقية البالغة مساحتها     وتتألف    -١٢
"cordon sanitaire") من نوع ومن حقل ألغام  اً مربع كيلومترا٣,١ً مساحته) احلاجز الوقائي

""ploughshare ) من نـوع    أو  ) شفرة احملراث"ploughshare"      ١٨٩,٢٢معـزز مبـساحة 
واألراضي يف بعض هذه املناطق هي أراض جبلية وصخرية وبالتـايل فـإن             . كيلومتراً مربعاً 

وقـد  . الوصول إىل حقول األلغام واستخدام بعض معدات إزالة األلغام يكون صعباً للغايـة            
األراضي األخرى هي   أخاديد يف حني أن     بتعرية التربة نظراً لوجود     تأثرت بعض هذه املناطق     

وفضالً عن ذلك، هناك مناطق كثيفة األشجار أو        . مستنقعات أو أراضي معرَّضة للفيضانات    
مجيع هـذه اخلـصائص     تؤدي  و. صلب يصعب العمل عليها   ذوات أسطح من الصلصال ال    

وكذلك درجات احلرارة املرتفعة للغاية يف بعض املناطق امللغومة إىل التأثري بشكل كبري على              
  . ات إزالة األلغام وينبغي مراعاهتا عند التخطيط للعمليةعملي
  / كـانون الثـاين    ١ شهراً وذلـك حـىت       ٢٤وتطالب زمبابوي بتمديد ثان مدته        -١٣

وتنوي زمبابوي خالل فترة التمديد هذه التماس املساعدة التقنيـة الدوليـة            . ٢٠١٣يناير  
ملعدات وحتـسني فعاليـة     وتوفري ا حمدودة يف جمال املسح     قدرات  على  تدريب  الوتلقيها بغية   

: األربع املتبقية" غري املعروفة"وستقوم أفرقة املسح بإجراء مسح للمناطق . قدرات إزالة األلغام 
أللغـام  حلقـل ا راء مسح آخـر    ـا، ولوسولو، وموكومبورا وكاريبا، وكذلك بإج     غروشين

"cordon sanitaire"إننا متأكدون مـن  . بني كروكس كورنر ومركز سانغو احلدوديواقع  ال
ومتفائلون بأن ذلك سيكون العامـل احملفِّـز        منخفضة نسبياً من طرف دويل      تلقي مساعدة   

  .باأللغاميف جمال اإلجراءات املتعلقة لتشجيع اجلهات املاحنة على دعم أهدافنا األوسع نطاقاً 
 للحصول  ، بدعم دويل  ،وستقوم أفرقة إزالة األلغام، أثناء تقدم عملية املسح، بالعمل          -١٤

أسرع وأكثـر فعاليـة     بطريقة  على اخلربات املعرفية وحتديث مهاراهتا مما يقدم سبيالً للعمل          
وعلى الرغم من أن فائدة هذا النشاط تكون أكرب لو أن الشريك الدويل قدم معدات                .وأماناً
احملتمل  مدركون للتحديات اليت من      نحنإزالة األلغام، ف  جمال   لتجهيز العاملني يف     تطوراًأكثر  

زالـة  إلاليت لدينا   مواجهتها للقيام بذلك، ولذلك فإننا مستعدون الستخدام املعدات القدمية          
ومن املؤمل أن يقدر اجملتمع الدويل على حنو أكرب التزام زمبابوي           . األلغام لألغراض اإلنسانية  

  .لتخلص من كل ألغامها األرضيةبا
ة التدريب، ودعم املوارد ومجع األموال،      وبعد عملية املسح اليت دامت سنتني، وإعاد        -١٥

فإن زمبابوي واثقة من أهنا ستكون قادرة على تقدمي طلب آخر للتمديـد يتـضمن خطـة                 
  .٥وفقاً ملا تتطلبه املادة بشكل هنائي واضحة وفعالة إلزالة مجيع ما تبقى من حقول األلغام 

تبلغ املساحة اإلمجاليـة  ) أ: (ةألموال املطلوبة، قُدمت االفتراضات التاليتقدير اوبغية    -١٦
 كليومتراً ٣٨١هناك ) ب( من الكيلومترات املربعة؛    ٢٠١,٣٢املتبقية املشتبه يف كوهنا خطرة      
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مـن   من الكيلومترات ٥٣٨,٨هناك ) ج(؛ "cordon sanitaire"  من نوعلغامحقول األمن 
 أن عرض حقول    تقدعُي) د(؛   املعززة "ploughshare"حقول  أو   "ploughshare"لغام  حقول األ 

األلغـام    أوploughshare"" متراً وعرض حقول األلغـام  ٢٥ هو "cordon sanitaire"م األلغا
""ploughshare يعرف أن حقول ألغام) ه(  متر؛٤٠٠ املعززة هو "cordon sanitaire" عادة ما 

تر املربع  لغم للكيلوم٥ ٥٠٠ وحتتوي على قرابة فرادألغام مضادة لألصفوف تتألف من ثالثة    
 ألغام صفوف عادة بأهنا مؤلفة من ثالثة       ploughshare"" وتعرف حقول األلغام  ) و(الواحد؛  

ploughshare   ـ  ١٠٠حتميها ألغام مضادة لألفراد حتتوي على       االجتاهية اليت    اإلنشطارية م  لغ
"ploughshare" ؛غامحقل األل فراد يف الكيلومتر الواحد من      أل لغم من األلغام املضادة ل     ٣٠٠ و 

ألغام  صفوف املعززة بأهنا مؤلفة أساساً من أربعة        ploughshare"" وتعرف حقول األلغام  ) ز(
""ploughshare   لغـم   ١٠٠حتميها ألغام مضادة لألفراد مؤلفة من       االجتاهية اليت    اإلنشطارية 

ploughshare قدر يو) ح(؛  حقل األلغام لكيلومتر الواحد من    يف ا  لغم مضاد لألفراد     ٥ ٨٠٠ و
دوالر أمريكي واحد للمتر املربـع  حوايل لتنظيف األرض يف املنطقة  القياسية  التكلفة  توسط  م
تصل نسبة املساحة التقريبية لألرض اليت ميكن تطهريهـا         ) ط(؛ و )تكاليف الربنامج الكلية  (

ـ   كيلومتراً ٢٠١,٣٢باستخدام وسائل غري وسائل التطهري من جمموع املساحة البالغة            اً مربع
  . يف املائة٥٠ق اليت يشتبه بأهنا خطرة إىل من املناط

وباالستناد إىل هذه االفتراضات، نعتقد يف هذه املرحلة أن تكلفة تطهري مجيع املناطق               -١٧
يتطلـب هـذا اجلهـد     و.  مليون دوالر أمريكي تقريباً  ١٠٠امللغومة يف زمبابوي تصل إىل      

در من التكاليف بأنفسنا، وبدعم من      التحكم يف إدارته ونعتقد أننا يف وضع ميكننا من حتمل ق          
  : ونتطلع إىل العمل على ثالث مراحل. اجلهات املاحنة واألمم املتحدة

تنظيم دورات تدريب تذكريية للعاملني يف إزالـة األلغـام          : املرحلة األوىل   )أ(  
 ا، ولوسولو، غروشن( مناطق غري معروفة     ٤ل ؛ مسح غري تقين     )مجيع العاملني يف إزالة األلغام    (

؛ مسح تقين ملناطق صغرية لكل من حقول األلغام املعروفة اخلمـسة؛            )وموكومبورا، وكاريبا 
 املتعلقة باأللغام لإلجراءات األثر، نقل املركز الزمبابوي      عاليةاحلد من خماطر األلغام يف مناطق       

 باأللغـام املتعلقـة   اإلجراءات الوطنيـة    من منطقة التجمع العسكري؛ التعهد بتطوير معايري        
  الزمبابوية وفقاً للمعايري الدولية يف جمال اإلجراءات املتعلقة باأللغام، وحشد املوارد؛

مواصلة حشد املوارد؛ إعادة جتهيز سـرية إزالـة األلغـام           : املرحلة الثانية   )ب(  
شركاء ملراقبة عملية إبرام عقـود لالضـطالع        الباملعدات ونشرها بفعالية أكرب؛ والعمل مع       

ى القيـام بأنـشطة     ـة توافق عل  ـات حملي ـمنظممن قبل   راقبة  امل أو/ولغام  بأنشطة إزالة األ  
  هامة للتطهري؛

 ةسـتراتيجي ا؛ وضع خطة عمل      كبرية تطهريالبدء بعمليات   : املرحلة الثالثة   )ج(  
  .وطنية تتعلق باأللغام؛ وتنفيذ خطة العمل االستراتيجية الوطنية املتعلقة باأللغام
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مواصلة دعمها إلزالة األلغام األرضية يف زمبـابوي مـن          وتنوي حكومة زمبابوي      -١٨
وعلى الرغم من أن الوحدة تعاين حالياً من انعـدام          . خالل مواصلة نشر سرية إزالة األلغام     

املعدات الكافية، فإننا نتوقع أن يؤدي الدعم اخلارجي إىل مـساعدتنا لتحـديث مهـارات               
 األساسية إلزالة األلغـام مثـل       املعداتىوفري  تالوحدة املتعلقة بإزالة األلغام ومساعدتنا يف       

  .الكاشفات ومعدات الوقاية الشخصية

        


