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 السادس عشرالجتماع ا

 2017كانون األول/ديسمرب   21-18فيينا، 
 من جدول األعمال املؤقت 13البند 
 5يف الطلبات املقدمة يف إطار املادة النظر 

طلببمت يد ببد ااجبب  امببدد مريمبباغ مببدما االألبباد املقببادة ل  ببراد   قببا    
 من االمفاقية 5للمادة 

 موجز منفيذي  

 زمبابويمقدد من   
 ملغومتت  خماللفتت  رئيستتي  منتتا  ( 8) مثتتاي 1980 عتتا  يف استتالهلا ا عنتتد زمبتتايو  ورثتتت -1

 يتتتتتازامب متتتتت  البلتتتتتد حتتتتتدود  تتتتتول علتتتتت  1979و 1976 عتتتتتام  يتتتتتن الروديستتتتت  اجلتتتتتي  أنشتتتتت  ا
أللغتتتا     يف األصتتت  اوتشتتتل الالهلتتتديران امل أن املنتتتا   امللوثتتت. داخليتتت  أختتتر  ومنطهلتتت  وموزامبيتتت 

  .لألفراد ( لغم مضاد3 000 000ين )ثاث  ماكانت تضم ما يهلارب 
( حهلتتتول كتتتوردون 1) و تتت  ،نتتتوات خماللفتتت  متتتن حهلتتتول األلغتتتا وُزرعتتتت األلغتتتا  يف ثاثتتت  أ -2

ل ( حهلتتتتتول يافشتتتتت3 ، و)Ploughshare( حهلتتتتتول يافشتتتتتل  2 ، و)Cordon Sanitaireستتتتتانيالل  
جتود حهلتول و تشترر الهللت  ازا   وال تتاال حوومت  زمبتايو .  Reinforced Ploughshareاملدعم   

تتتتود ن كتتت  اجلوالالتتتاف، فتتتت  تبتتتسل منتتتس االستتتالهلال حتتت  اآ. األلغتتتا  علتتت   تتتول حتتتدود البلتتتد
يف أستوأ و اعاقتان، و املمون  لالخليص البلد من حهلول األلغا   سه، الت  ال تتاال فلتص اصتاان 

متتتت  تتتتتوفل احلوو وتشتتتتم  جتتتتتود . احلتتتتاالن، وفيتتتتان يف أوستتتتاش البشتتتتر واملا تتتتي  علتتتت  حتتتتد ستتتتوا 
ت ن أصتتتب أ  ويرتتتد   التتتدوف قبتتتالالمويتتت  اجتتترا ان ازالتتت  األلغتتتا  والالمتتتات املستتتاعد  متتتن ا المتتت

  .يف اتفاقي  حظر األلغا  املضاد  لألفراد دول   رفا  زمبايو  
النفتتتتان النستتتتب  لامبتتتتايو  يف  وقتتتتد دخلتتتتت اتفاقيتتتت  حظتتتتر األلغتتتتا  املضتتتتاد  لألفتتتتراد حيتتتتا -3
التتا أو خلاضتر  لواليتطتل مجي  املنا   امللغومت  اعملي  لام  إبمتا  حيث أصب ت م 1999 عا 

زمبتايو  متديتد  وينتا  عليت ،  لبتت. غتل أن نلتمل ي يال هلت . 2009سيطرهتا حبلتول ذنار/متارت 
حلاليتتت  التتت  الرايرتتت  وا وُمن تتتت فتتتا  الالمديتتتد. التتت  ُمتتتددن منسئتتتس أريتتت  متتتران تتتا الفتتتا  املمنوحتتت  

تفاقيتتت  املرهلتتتود يف ختتتال املتتتؤمتر الثالتتتث الستتتالررا  اال 2018لثاي/ينتتتاير كتتتانون ا  1ضتتت  يف تنهل
  .2014مايوتو يف حايران/يوني  
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           ومتثتت  أحتتد الشتتروش الرئيستتي  ملتتند فتتا  الالمديتتد الرايرتت  يف أن تريتتد زمبتتايو  مستتد مجيتت   -4
يغتتر  توتتوين متتا تبهلتت  متتن األراضتت  امللوثتت  األلغتتا  داختت  ااقلتتيم اخلاضتت  لواليالتتتا أو ستتيطرهتا 

وتتتالولم . ووضتت  خطتت  عمتت  5صتتور  واضتت   عمتتا تبهلتت  متتن الال تتدإن املدرجتت  يف ا تتار املتتاد  
لغتتا  يرتتد اجرائتتتا ينمتتات لرمليتتان اعتتاد  زمبتتايو  اآن ييهلتتن عمتتا تبهلتت  متتن األراضتت  امللوثتت  األ

 .مجي  املنا   امللوث مسد 
املستتتتتتاح  األصتتتتتتلي  أن  ا  كتتتتتتان يُفتتتتتتا  دائمتتتتتت  ،وكمتتتتتتا ورد يف  لبتتتتتتان الالمديتتتتتتد الستتتتتتايهل  -5

غتتتتتل أن أنشتتتتتط  حثيثتتتتت  ل فتتتتترا  . متتتتتا مريتتتتت  511 050 000امللوثتتتتت  األلغتتتتتا   تتتتت   لألراضتتتتت 
 حبلتتتتتتتول كتتتتتتتانون األول/ مريرتتتتتتتا   متتتتتتتاا   223 228 075 تتتتتتتسا التتتتتتترقم امل  تاألراضتتتتتتت  قل تتتتتتت عتتتتتتتن

اجنتتتازان أختتتر  يف ملتتتاالن املستتتد غتتتل الالهلتتتل واملستتتد الالهلتتتل وازالتتت    قل تتتالو  .2013 ديستتتمرب
عنتتتتدما ُمن تتتتت  2014حتتتت  كتتتتانون األول/ديستتتتمرب  مريرتتتتا   متتتتاا   208 993 370األلغتتتتا  امل 

ديتتتتد الرايرتتتت ، وختتتتال فتتتتا  الالم. 2014  واحلاليتتتت  يف حايران/يونيتتتت  زمبتتتتايو  فتتتتا  الالمديتتتتد الرايرتتتت
  .أمالار مرير  66 230 103ويهل   ا  مريرا   ماا   142 763 267 طب يف ت زمبايو  توفهل
اعاد  مسد املنا   امللغوم ، اضطلرت زمبايو  يردد من األنشط  األخر  وفضا  عن  -6

لضتتتمان احتتتراز تهلتتتد  يف مراجلتتت  الال تتتدإن املالبهليتتت ، ستتتا يف نلتتتمل وضتتت  خطتتت  استتتااتيمي  و نيتتت  
غتتتترا  اانستتتتاني  و تتتتركائتا يف ملتتتتال ازالتتتت  سستتتتاعد  متتتتن مركتتتتا جنيتتتتص التتتتدوف ازالتتتت  األلغتتتتا  لأل

متتن أجتتت  لتتاإد  قتتدراهتا الو نيتت  والدوليتت   وااضتتاف  امل نلتتمل، يتتسلت زمبتتايو  جتتتودا  . األلغتتا 
وعل  سبي  املثال، زادن منظمت    تالو ترستت  . لال دإن املالبهلي  يف أقرب وقت ممونامراجل  

، 2017زإد  عتتتدد م يف عتتتا  مواصتتتل    لأللغتتتا  متتت  اموانيتتت يا  متتتا  240قتتتدراهتا لي تتتبد لتتتديتا 
لأللغتتتا ، يف حتتتن  متتتايا   70وزادن املنظمتتت  النرو يتتت  للمستتتاعد  الشتتتربي  قتتتدراهتا لي تتتبد لتتتديتا 

، ووفترن 150يا لأللغا  لي بد لديتا ما  30أضافت الوحد  الو ني  ازال  األلغا  امل  اقمتا 
وعتتتاو  علتتت  نلتتتمل، فمتتتن . ا  ااضتتتافيناللمنتتت  الدوليتتت  لل تتتليب األ تتتر املرتتتدان ملايلتتت  األلغتتت

دواعتت  الستترور اا تتار  امل أن زمبتتايو ، يينمتتا كتتان  تتر  اعتتداد  لتتب  تتسا الالمديتتد، استتالرانت 
(، والفريتتتت  APOPOسنظمالتتتتن أختتتترين ازالتتتت  األلغتتتتا ، وةتتتتا املنظمتتتت  الدوليتتتت  للهلتتتتوار  املدريتتتت  )

ايتد متن األراضت  متن األلغتا  والالتتاف وستياليد نلتمل اموانيت  تطتتتل م. االسالشتار  املرتل األلغتا 
وتالطلتتت  زمبتتتايو  امل زإد  مرتتتدالن ازالتتت  األلغتتتا  . متتيتتتد ا تتتال ارحتتت  قتتتدر أكتتترب متتتن الفتتتر 

عتن اجلتتود  د يف الوقت الترا ن، فضتا  ليفض  الالاايد املسالمر ملنظمان ازال  األلغا  الرامل  يف الب
  .ازال  األلغا الرامي  امل اسال داث منتميان جديد  لدعم جتود 

سن  سه اجلتود يدعم سخ  متن املتا ن التدولين وسستاة  ستنوي  متن حوومت  ف   وقد نتُ  -7
دوالر، مهلدمت  امل مؤسستاهتا ازالتت   500 000الستتايهل  قتدر ا   زمبتايو  ختال الستنوان الثاثت

نتتتدما يال ستتتن ع ومتتتن املالوقتتت  أن يالواصتتت  نلتتتمل ويالرتتتاز. األلغتتتا  وعملياهتتتتا الو نيتتت  ازالتتت  األلغتتتا 
  .االقال اد  البلدوض  
كما يوف  وض  واعالمتاد مرتايل و نيت  تشتم  مرلومتان عدثت  عتن عمليت  اافترا  عتن  -8

وقتتتد . 2014األراضتتت  استتتالماي  زمبتتتايو  للالوصتتتيان التتتوارد  يف  لبتتتتا للالمديتتتد املهلتتتد  يف عتتتا  
املنتا   امللغومت  اخلاضتر  مونت  سه ااجنازان زمبايو  واملالرتدين الالايرن  ا متن اعتاد  مستد 

وتبلتتت  . لواليالتتتتا ومتتتن وضتتت  خطتتت  عمتتت  لضتتتب  مستتتاح  متتتا تبهلتتت  متتتن األراضتتت  امللوثتتت  األلغتتتا 
، 2016امل كتتتانون األول/ديستتتمرب  2014املستتتاح  اامجاليتتت  املشتتتمول ، ختتتال الفتتتا  متتتن عتتتا  



APLC/MSP.16/2017/WP.13 

3 GE.17-17515 

وجتتتتدر . مريرتتتا   متتتاا   142 763 060يرمليتتتان املستتتد غتتتل الالهلتتتل واملستتتد الالهلتتتل وازالتتت  األلغتتتا  
  .من خال املسد غل الالهلل يف املائ  من  سه املساح  تهلريبا   90اا ار  امل أن  جرن مراجل  

عمليتتت  تطتتتتل حهلتتت  األلغتتتا  الواقتتت  يف  وختتتال فتتتا  الالمديتتتد، أكملتتتت زمبتتتايو  أيضتتتا   -9
 ومتتن. اراعتت وقتتد أفضتت  نلتتمل امل زإد  فتتر  األعمتتال الالماريتت  يف ملتتاالن ال. منطهلتت  يورمتتا فتتاف

  تم وستالالات امليتاه، م تادر امل حبريت  الوصتول متن احملليتون السوان سيالمون االجالماعي ، الناحي 
 قبتت  متتن ملغومتت  كانتتت  أرا    عتترب الستتفر واموانيتت  موا تتيتم لرعتت  األر  متتن واستتر  مستتاحان

 .للخطر وأ رافتمحياهتم  ترريض دون أقارهبم لاإر 
واضتت   عمتتا تبهلتت  متتن األراضتت  امللوثتت  األلغتتا  يف املنتتا   ولتتد  زمبتتايو  حاليتتا صتتور   -10

وانالتا  عمليان املسد وزإد  عدد ا يئان الرامل  حاليا يف ملتال . اخلاضر  لواليالتا أو سيطرهتا
ازالتتتت  األلغتتتتا  وينتتتتا  قتتتتدراهتا وانضتتتتما  منظمالتتتتن دوليالتتتتن أختتتترين ازالتتتت  األلغتتتتا  امل الركتتتتب، فتتتت ن 

امل كتتانون  2018( ستتنوان، متتن كتتانون الثاي/ينتتاير 8ديتتدا مدتتت  مثتتاي )زمبتتايو  تلتتالمن اآن مت
، يالوق  امل حد كبل أن تنالت  خا ا عملي  ازال  األلغتا ، يفضت  الالمويت  2025األول/ديسمرب 

وفتتا  الستتنوان الثمانيتت  املطلويتت   تت  املتتد  التتدنيا املالوقرتت  اجنتتاز املتمتت  الهلتتدران احلاليتت ، . احلتتاف
بهلتت  أقتت  منتتتا غتتل واقريتت ، ولتتن تتتالمون زمبتتايو  الال كيتتد متتن امتتتا  عمليتت  تطتتتل متتا ت وأ  متتد 

 األراضتت  امللوثتت  األلغتتا  ختتال فتتا  أقتت  متتن نلتتمل اال انا دعمتتتا مايتتد متتن اجلتتتان الفاعلتت  متتن
  .ا ال  سا يف
أمالتار  66 230 103تطتتل  2016وكان الال د  املالبهل  ح  كانون األول/ديسمرب  -11
 ويشتل اجلتتدول أيضتتا  . أدانه 2منتتا   خماللفت ، ويتترد متوجا هبتتسا اخل تو  يف اجلتتدول  7ريرت  يف م

  .امل املنظمان ال  ُخ  ت  ا املنطهل  احملدد  يوصفتا ملال مسؤوليالتا
 1اجلدول 

 املنطهل  امللغوم  الرقم
املساف  اخلطي  
 )الويلوما( 

 املساح  
 املنظم  )املا املري (

 منظم    الو ترست  14 523 000 229,00 موسينميا  امل هنر مازو من  1
2 

 11 277 700 130,00 من هنر مازو  امل هنر روينيا
الفريتتتتتتتتت  االسالشتتتتتتتتتار  

 املرل األلغا 
متتتن مركتتتا ستتتانغو احلتتتدود  امل  3

 17 292 098 35,00 هنر موينيا 
الوحتتد  الو نيتت  ازالتت  

 األلغا 
امل متتتن مركتتتا ستتتانغو احلتتتدود   4

  هنر موينيا 
(Cordon Sanitaire) 35,00 638 181 7 

املنظمتتتتتتتتتتتتتتتتت  الدوليتتتتتتتتتتتتتتتتت  
 للهلوار  املدري 

5 
 8 702 023 71,80 من روسيالو امل موزي  ميشن

املنظمتتتتتتتتتتتتتت  النرو يتتتتتتتتتتتتتت  
 للمساعد  الشربي 

6 
 7 281 912 54,00 من غاي   يبا امل  ضب  ليون

املنظمتتتتتتتتتتتتتت  النرو يتتتتتتتتتتتتتت  
 للمساعد  الشربي 

7 
 56 000 1,50 لوسولو

الوحتتد  الو نيتت  ازالتت  
 األلغا 
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 اخلاص  يطلب الالمديد األلغا خط  ازال    
(. وقتتد ُوضتترت خطتت  عمتت  2018-2025ستتنوان ) 8هتتتدز زمبتتايو  امل امتتتا  الوفتتا  الالااماهتتتا يف ملتتال ازالتت  األلغتتا  يف غضتتون  -12

 الالمديد، سينهلد مركا زمبتايو  أدانه. وخال فا  3لفا  الالمديد عل  أسات الهلدر املالات من الهلدران والالموي ، عل  الن و املبن يف اجلدول 

 ك  تبهل  مائم  وتوج  الرمليان عل   و أكثر دق . وسيمر  ااياغ عن  تسه اخلطت  ستنوإ    للرم  يف ملال ازال  األلغا  خط  الرم  سنوإ  
  .2018-2017تغط  الفا   خط  عم  أولي  مف ل ا  . وترد يف املرف  7من خال تهلرير زمبايو  للشفافي  يف ا ار املاد  

 2اجلدول 
 امجنازات الرئيسية الدالة على إحراز التقدد متوقعة على النحو التايل:

 اجملموع 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 املنطهل  امللغوم 
متتتتتتتتتتن موستتتتتتتتتتينميا  امل هنتتتتتتتتتتر متتتتتتتتتتازو  

 )منظم   الو ترست(
300 290 1 700 405 1 000 740 1 000 740 1 000 740 1 000 740 1 000 740 1 000 740 1 732 302 1 7٣٢ 4٣8 ١4 

متتتتتتتن متتتتتتتازو  امل هنتتتتتتتر روينيتتتتتتتا )الفريتتتتتتت  
 االسالشار  املرل األلغا (

000 700 000 802 098 100 1 000 300 1 000 500 1 000 600 1 000 650 1 000 550 1 602 075 1 7٢ ٠٠77 ١١ 

متتتتتن كتتتتتروكن كتتتتتورنر امل مركتتتتتا ستتتتتانغو 
 املتتتتتتتتتدعماحلتتتتتتتتتدود  )حهلتتتتتتتتت  يافشتتتتتتتتتل 

 Reinforced Ploughshare ) 
 )الوحد  الو ني  ازال  األلغا (

000 100 2 000 100 2 000 100 2 000 100 2 000 100 2 000 900 1 000 900 1 000 000 2 098 992 ٠98 ٢9١ ٢7 

متتتتتتتن كتتتتتتتروكن كتتتتتتتورنر امل مركتتتتتتتا ستتتتتتتانغو 
( Cordon Sanitaireاحلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدود  )

 )املنظم  الدولي  للهلوار  املدري ( 

000 300 000 900 000 750 000 900 000 850 000 900 000 000 1 050 800 588 781 ٦٣8 ١8١ 7 

متتن روستتيالو امل متتوزي  ميشتتن )املنظمتت  
 النرو ي  للمساعد  الشربي (

104 164 000 984 000 000 1 000 200 1 000 500 1 000 600 1 000 600 1 919 653   ٠٢٣ 7٠٢ 8 

ليون )املنظم   من غاي   يبا امل  ضب 
 النرو ي  للمساعد  الشربي (

000 795 1 000 810 1 000 810 1 912 866 1           9٢ ١٢8١ 7 

 5٦ ٠٠٠       26 000 30 000         لوسولو )الوحد  الو ني  ازال  األلغا (
 ٦٦ ٢٣٠ ١٠٣ 4 ١5٢ ٠٢٠ ٦ 74٣ 9٦9 7 89٠ ٠٠٠ 7 7٦٦ ٠٠٠ 7 7٢٠ ٠٠٠ 9 ١٠٦ 9١٢ 8 5٠٠ ٠98 8 ٠٠١ 7٠٠ ٦ ٣49 4٠4 اجملموع 
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 3اجلدول 
 التايل:مليون د الر موزعة على النحو  ١٢9,74 ُتوقع أن مكون التكلفة اممجالية للعمليات خالغ  رتة السنوات الثمانية 

 املنظم  
 اجملموع الرا 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2017-2025 
 الدعم املاف من حووم  زمبايو  )مليون دوالر من دوالران الوالإن املال د (

 ١٢.7٠ 2.50 2.50 2.00 1.50 1.00 1.00 0,90 0,70 0,60 الوحد  الو ني  ازال  األلغا 
 من املا ن الدولين )مليون دوالر من دوالران الوالإن املال د ( الدعم املاف

 ٣٢,9٦ 4,41 4,20 4,00 3,81 3,63 3,46 3,30 3,15 3,00 املنظم  النرو ي  للمساعد  الشربي 
 44,٦8 6.59 6,40 6,21 6,03 5,80 5,69 5,25 4,65 4,65 منظم   الو ترست

 ٢١,٢٠ 2,00 2,40 3,40 3,50 3,40 2,00 2,00 2,00 0,50 املنظم  الدولي  للهلوار  املدري 
 ١7,7٠ 3,00 3,00 3,00 3,00 1,50 1,50 1,00 1,00 0,70 الفري  االسالشار  املرل األلغا 

 ١١7,٠4 9,4١ ١٦,٠٠ ١٦,٦١ ١٦,٣4 ١4,٣٣ ١٢,٦5 ١١,55 ١٠,8٠ 9,٣5 اجملموع الفرعي 
 ١٢9,74 ١١,9١ ١8,5٠ ١8,٦١ ١7,84 ١5,٣٣ ١٣,٦5 ١٢,45 ١١,5٠ 9,95 اجملموع 

  ، ويالمل  الالهلد  احملرز يف الروام  الالالي :5وال تاال حووم  زمبايو  ملالام  الوفا  الالااماهتا سوجب املاد   -13
 اخنفا  مردالن احلوادث يف أوساش املدنين؛ )أ( 
 اخنفا  مردالن احلوادث يف أوساش الراملن يف ملال ازال  األلغا ؛ )ب( 
 اخنفا  املخا ر األمني  ال  تواجتتا الرمليان يف البلد؛ ) ( 
األثر الهلو  لألراض  املطتر  عل  الالنمي  االجالماعي  واالقال ادي  للممالمران احمللي  ومؤسسان األعمتال الالماريت  احملليت   )د( 
 والدولي ؛
  موارد عدد  للوفا  هبسه االلالاامان.املنا   امللوث  األلغا  وأحمامتا مرروف ، و ناك خط  واض   وقدران و  )ه( 

    


