APLC/MSP.18/2020/WP.10

اجت دم دداع الد ددد م ا ط دراف يف ا فاقيد ددة ظد ددر
استعمد د دام تد د زين إنتد د داج نقد دددل ا لمل د د داد
املألادة لفقراد دمغ لك ا لملاد
االجتماع الثامن عشر

1 October 2020
Arabic
Original: French
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البند  11من جدول األعمال املؤقت
النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة 5
2020

طلب متديدد املوعدد النئداإلك المدام ددمغ ا لملداد املألدادة لفقدراد ققدا
للمادة  5من اال فاقية*
موجز نفيذي
مقدد من مجئورية الكونملو الدميقراطية
إن اتريخ النزاعات املسلحة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية بعد نيلها االستقالل ،اليت نشبت
-1
يف السن نننوات من ننن  1960إىل  ،1964ومن ننن  1975إىل  ،1977و 1996و ،1997ومن ننن  1998إىل ،2002
يشهد على االستخدام املؤكد لأللغام املضادة لألفراد من جانب اجلهات الفاعلة املعنية.
وب عد عشر سنوات من التصديق على اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفنراد ،حصنلت مجهورينة
-2
الكونغننو الدميقراطيننة ،مننن جهننة ،علننى مدينند مؤقننت مدتن  26شننهرال لتوحننيل حالننة التلننوه ،ومننن جهننة
أخ ننرع ،عل ننى مدي نند يف ح نند ات ن مدت ن  6س نننوات لتنظي ننف املن نناطق اد ننرة يف بل نند يض ن  25مقاطع ننة
ابإلحننافة إىل العاصننمة كينشاسننا و 145إقليم نال وأكثننر مننن  1 200كيننان إقليمننر المركننزم علننى مسنناحة
قدرها  2 345 410كيلومرتات مربعة.
وه نناا التل ننوه ال ننام تس ننبب يف أكث ننر م ننن  2 789ح ننحية ح وَّ ندتد ه ننويته ح ن ا ن ،جع ن
-3
مجهورين ننة الكونغن ننو الدميقراطين ننة تلتن ننزم التزامن نال راسن ننخال ابلقضن نناق علن ننى هن ننا الظن نناهرة منن ننا التصن ننديق علن ننى
االتفاقينة .وملننا كنان التحنندم هنا الل بعنند مواجهننة صنعوابت متعننددة نب التغلن ب عليهنا ،تعتننزم مجهوريننة
الكونغو الدميقراطية الوفاق اباللتزامات التعاهدية بدع من اجملتمع الدويل ،ال سيما يف هاا الوقت الام
تصبو في إىل القضاق على خ ر األلغام املضادة لألفراد.

__________

*

اتوفق على نشر ها الوثيقة بعد اتريخ النشر املعتاد لظروف خارجة عن سي رة اجلهة اليت قدمتها.
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املنجز يف مجئورية الكونملو الدميقراطية؟
ما هك احلالة الراهنة للعمل َ
اتسن التحنندم الننام يسننبق مدينند املنندة وجننب املننادة  5برتشننيد قاعنندة البينناات الوطنيننة الننيت
-4
ِ
تبني  130من قة خ رة مث مساحة قدرها  1,8مليون مرت مربع اكتوشفت خالل املسل الوطين للتلوه
ابأللغ ننام وال نناخا ر الص ننغأة ،ال ننام أج ننرم يف طم ننول اإلقل نني ال ننوطين وك ننال يف إقليم ننر أرو ودونغ ننو،
الواقعني على التوايل يف مقاطعيت إيتورم وأويلر العليا ،اللاين ح يت مسحهما نتيجة النعدام األمن.
وكن ننال  ،أودخلن ننت َّسن ننينات كبن ننأة علن ننى التنسن ننيق الن ننوطينَّ ،ن ننت اإلشن نراف الفعن ننال للسن ننل ة
-5
الوطنية ،ممثلة يف املركز الكونغويل ملكافحة األلغام ،من خالل إنشاق أدوات هامة إلدارة الربامج وتعزيز
قدرات هيئات إدارة اجلودة واالعتماد.
وه نناا ه ننو الس ننيا ال ننام حص ننلت في ن مجهوري ننة الكونغ ننو الدميقراطي ننة عل ننى مدي نند مدت ن س ننت
-6
سنننوات اعتبننارال مننن  1كننانون الثاين/يننناير  .2015ومنننا ل ن اوننني ،وو ِح نع ح نني واحننل ،مننن خننالل
خ ننة اس نرتاتيجية وطنيننة وخ ننة عم ن متعننددة السنننوات ،ممننا م غك نن مشننغلر إكالننة األلغننام ،ننا يف ل ن
العناصر امل نتدبة من القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية ،ومنظمة دان تشأش إيند ،واملنظمنة
النرو ية للمساعدة الشعبية ،والفريق االستشارم املعين ابأللغام ،وراب ة أفريقيا ملكافحة االلغام ،وشنركة
ميشي  ،ومبادرة التنمية ،من العم على ت هأ املناطق امللغومة والنجاح يف إلغاق  119من قة مساحتها
حنوايل  1,7مليننون مننرت مربننع مننن قا مننة  130من قننة أسننفر عنهننا املسننل الننوطين .وكانننت املننناطق الن ن 119
تقع يف مقاطعات أويلنر السنفلى  ،)2وإكواتنور  ،)6وكااتنغنا العلينا  ،)2وإيتنورم  ،)4وكاسنام ،)13
ولن نواالاب  ،)5ومانييمن ننا  ،)10وأوابنغن ننر الشن ننمالية  ،)7وأوابنغن ننر اجلنوبين ننة  ،)6وكيفن ننو اجلنوبين ننة ،)4
وتنجانيقا  ،)25وتشوبو  ،)20وتشوااب .)15
-7
ومننن احيننة أخننرع ،ا اكتشنناف  42من قننة ملغومننة جدينندة تبلننا مسنناحتها  576 971,7منرتال
مربعال يف مقاطعات أويلر السفلى  ،)3وإيتورم  ،)4وكاسنام  ،)1ومانييمنا  ،)7وكيفنو الشنمالية ،)1
وأوابنغ ننر الش ننمالية  ،)9وكيف ننو اجلنوبي ننة  ،)1وأوابنغ ننر اجلنوبي ننة  ،)2وتنجانيق ننا  ،)4وتش ننوبو .)10
وا ت هأ  20من قة من ها املناطق.
ومن ننا املس ننل ال ننوطين ح ن ا ن ،ا اكتش نناف  172من ق ننة ملغوم ننة وت ه ننأ  139من ق ننة ع ننن
-8
طرين ننق إكالن ننة األلغن ننام ين نندو ل .ويوجن نند يف مجهورين ننة الكونغن ننو الدميقراطين ننة حالين نال  33من قن ننة ملغومن ننة تبلن ننا
مساحتها  128 841,7مرتال مربعال.

الظر ف اليت الت د ن االمتثام عن طريق ا رتاد مئلة ست سنوات
تتمث األسباب اليت حالت دون وفاق مجهورية الكونغو الدميقراطية ابلتزاماهتا وجب املعاهندة
-9
يف غضون مهلة الست سنوات املوافق عليها واحملدتد موعند انتها هنا يف  31كنانون األول/ديسنمرب 2020
فيما يلر:

2

لعمليات كرل األلغام؛

''1

عدم توفر أو عدم وجود خرا

''2

انع نندام األم ننن وتك ننرار النزاع ننات املس ننلحة ،وخاص ننة تك نناثر اجلماع ننات املس ننلحة و ه ننور
اوركة اإلرهابية "القوع الدميقراطية املتحالفة  -مدينة التوحيد واملوحدين" املعلن أهنا فرل
لتنظي الدولة اإلسالمية يف وس أفريقيا؛

''3

اتسال وتشعب طبيعة البلد :عدم إمكانية الوصول ،والغ اق النبايت ،وسوق حالة اهلياك
األساسية ال رقية ،والتقلبات املناخية ،وما إىل ل ؛
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''4

ترتيب األولو ت يف مواجهة حاالت ال وارئ اإلنسانية واألمنية األخرع يف البلد؛

''5

اخنفاض كبأ يف التموي ؛

''6

خفض عدد مشغغلر إكالة األلغام؛

''7

هور األوبئة املختلفة مث إيبوال يف إكواتور وإيتورم وكيفو الشمالية ،فضالل عن جا حة
ف ن ننأوو ك ن ننوروا ال ن ننيت ج ن نناقت لتش ن ن عملي ن ننات مكافح ن ننة األلغ ن ننام يف مجهوري ن ننة الكونغ ن ننو
الدميقراطية.

ما هك املدة الزمنية املقرت ة للتمديد ما هك ا سباب؟
 -10تلتمس مجهورية الكونغو الدميقراطية مديدال مدت  18شهرال ،أم من  1كنانون الثاين/ينناير ،2021
وهو املوعد املقرر النتهاق التمديد السابق ،إىل  1موك/يولي  ،2022على افرتاض أن الضرورات الصحية
سرتفَع قب بدق هاا التمديد .ويوقدتم هاا ال لب لألسباب التالية:
املتعلقة بنكوفيد 19-و
''1

السعر إىل مجع املوارد املالية الالكمة لت هأ املناطق املتبقية البالا عددها  33من قنة النيت
تبلا مساحتها  128 841,7مرتال مربعال؛

''2

البحننع عننن الوسننا التقنيننة واملاليننة الننيت مننن ش ن هنا أن مكننن البلنند مننن إ نناك عمليننات
املسننل يف إقليمننر أرو ودونغننو ،النواقعني علننى التنوايل يف مقنناطعيت إيتننورم وأويلننر العليننا،
فضالل عن عملية إكالة األلغام يف حد اهتا؛

''3

تتبع ت ور اوالة األمنية تعتمد عملية إكالة األلغام يف بعض املناطق على ت ور عمليات
القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية حد اجلماعات املسلحة)؛

''4

إدارة اوالة املرتب ة ابلغ اق النبايت وبوتأة املناخ الام يتغأ بشك ال ميكن التنبؤ ب مع
سقوط أم ار وحدوه فيضاات ال تسمل ابوفاظ على وتأة موحدة إلكالة األلغام.

 -11واس ننتنادال إىل اتري ننخ إكال ننة األلغ ننام يف مجهوري ننة الكونغ ننو الدميقراطي ننة ،ينبغ ننر ،م ننن وجه ننة النظ ننر
العملية ،ومع مراعاة نفس مستوع القدرات نفس املشغلني ،ولكن مع ك دة عدد األفرقة واوفاظ على
املعج ودون توقف) وتوافر املوارد ،توقُّع حوايل  12شهرالكامالل ،فيما عدا وقت االنتشار
معدل العم
غ
وخماطر أوحال البنية التحتية ال رقية.

ما هك اآلاثر اانسانية االجتماعية االقتصادية البيئية للتمديد؟
 -12هناك آاثر إنسانية واجتماعية واقتصادية وبيئية ها لة ،ال سيما يف مقاطعنات إيتنورم إقليمنر
أرو ودجوغننو) ،وكاسننام إقلنني تشننيكااب) ،وكيفننو الشننمالية إقلنني بيننين) ،وأوابنغننر الشننمالية إقليمننر
موابير  -مبونغو و كوما) ،ومانييما إقلي لوبوتو) ،وكيفو اجلنوبية إقليمر فينزم وشنابوندا) ،وتشنوااب
إقلي إيكيال) ،وتشوبو إقلي أوبوندو) ،وتنجانيقا أقالي مواب وكاليمر وكاابلو).
 -13ويتسننبب وجننود األلغننام يف مجهوريننة الكونغننو الدميقراطيننة يف اونند مننن االكتفنناق النناايت الغن اا ر
وم ننن الن نناتج احملل ننر اإلمج ننايل يف البل نند .وابلت ننايل ،يس نناه ل ن يف ك دة الفق ننر والب ننؤو ب ننني الس ننكان يف
اجملتمعات احمللية املتضررة.
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 -14وأتخننا دراسننة أثننر األلغننام يف االعتبننار األشننخاو النناين يعيشننون يومي نال َّننت هتدينند التلننوه
ابأللغننام املضننادة لألفنراد املشننتب فين أو املثبننت يف بيئننته املباشننرة ،الننام يقننف حنناجزال دون وصننوهل إىل
الزراعة واملناكل وال ر واملمرات.
 -15و ننب إحننافة الالجئننني واملشننردين إىل هنناا العنندد مننن األشننخاو .وتواصن مجهوريننة الكونغننو
الدميقراطية ،ابلشراكة مع مفوحية الالجئني ،معاجلة مس لة عودة الالجئني الكونغوليني الاين ال يزالنون
يف أوغندا وأنغوال وتنزانيا وكامبيا وبوروندم ومجهورية الكونغو ومجهورية أفريقيا الوس ى ومالوم ،وبلدان
أخرع .وين بق نفس الشرق على املس لة الشنا كة املتعلقنة ابلعندد الكبنأ منن املشنردين داخلينال املنوكعني
عرب اإلقلي الوطين واملرتكزين بشدة يف شر البلد ويف كاسام.
 -16وعنالوة علننى لن  ،نب اإلشننارة إىل أن  2 797حننحية مننن حنحا األلغننام واملتفجنرات مننن
خملفات اورب ح يتلقوا ق مساعدة كافية ،على الرغ منن َّديند هوينة معظمهن يف مجينع ألناق البلند.
وغننين عننن القننول إن املصننأ سننيظ قام نال ابلنسننبة ملعننايل هننؤالق الضننحا ومعننايل الضننحا النناين ح يننت
َّديد هويته بعد بسبب استحالة الوصول إىل بعض املناطق وحخامة البلد.

ما هك خطة مجئورية الكونملو الدميقراطية للوقاء ابلتزاماهتا خالم قرتة التمديد املطلوبة؟
 -17م ننن وجه ننة النظ ننر التش ننغيلية ،س ننرتكز مجهوري ننة الكونغ ننو الدميقراطي ننة أوالل عل ننى عملي ننات املس ننل
التقين وإكالة األلغنام منن املنناطق النن  33املتبقينة امللوثنة ابأللغنام املضنادة لألفنراد .وستوحنع خ نة تشنغيلية
مننع اد ننة االسنرتاتيجية الوطنيننة للفننرتة  2025-2021املتوقننع وحننعها قبن املوعنند املقننرر لبنندق تنفيننا فننرتة
التمديد امل لوبة.
 -18وسن نأاعر هن نناا اجلن نندول الن ننزمين للعمن ن أولن ننو ت البلن نند املوجهن ننة لن ننو َّرين ننر املنن نناطق السن ننكنية
والزراعية ،ومناطق إصالح اهلياك األساسية ال رقية ،ومناطق عودة الالجئني ومشردم اورب.
 -19وتعتنزم مجهوريننة الكونغننو الدميقراطيننة تعزيننز نفنس القنندرة التشننغيلية للمنظمننات املقيمننة يف البلنند
إىل جان ننب تعزي ننز ق نندرات مزيل ننر األلغ ننام يف الق نوات املس ننلحة جلمهوري ننة الكونغ ننو الدميقراطي ننة والش ننرطة
الوطنية الكونغولية املنتدبني من سالح املهندسني من أج إكالة األلغام ألغراض إنسانية.
 -20وابلتصنندم للمننناطق األكننرب مسنناحة واألكثننر تعقينندال وفق نال لألولننو ت املنناكورة أعننال  ،تتوقننع
خ تنا التشغيلية إسقاطات شهرية تتغأ أرقامها من حيع املساحات واألموال ب ريقة متناقصة.
 -21وخالل فرتة التمديد ،يعتزم املركز الكونغويل ملكافحة األلغام َّسني نظام التنسيق أبكمل منن
خن ننالل َّن ننديع املعن ننايأ الوطنين ننة ،وتعزين ننز إدارة اجلن ننودة حن ننمان اجلن ننودة ومراقبتهن ننا) ،وإدارة املعلومن ننات.
وسيعم املركز ،بتعاون وثيق مع مجيع املشغلني ،على تعزيز قندرات مو فين يف مجينع الركنا ز ،وال سنيما
يف طال إدارة التلوه املتبقر واألجهزة املتفجرة املرجتلة.
 -22وستكون مشاركة املرأة يف ها العملية حرورية ألهنا من بني الضحا الر يسنيني هلنا األجهنزة
يف مجهورية الكونغو الدميقراطية.

ما هك الوساإلل املالية التقنية املتا ة جلمئورية الكونملو الدميقراطيددة للوقدداء ابلتزاماهتددا خددالم
قرتة التمديد املطلوبة؟
 -23من ننن وجهن ننة النظن ننر املالين ننة ،تصن ن احتياجن ننات مجهورين ننة الكونغن ننو الدميقراطين ننة هلن ننا الفن ننرتة إىل
ح نوايل  3مالي ننني دوالر أمريك ننر ،أم  1 868 204,65دوالرات إلكال ننة األلغ ننام م ننن  33من ق ننة ملغوم ننة
4
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مساحتها  128 841,7مرتال مربعال و 568 270دوالرال إلهناق عملية املسل وإكالة األلغام من من قيت دونغو
وأرو ،الواقعتني على التوايل يف مقاطعيت إيتورم وأوي العليا.
-24

وتقدر تكلفة أنش ة التوعية خاطر األلغام طوال فرتة التمديد بلا  880 000دوالر.

 -25وق نند التزم ننت اوكوم ننة الكونغولي ننة بتخص نني
لتغ ية نفقات تشغي الربامج ،خاصة أنش ة التنسيق.

حن نوايل  564 221دوالرال أمريكي نال م ننن ميزانيته ننا

 -26ويف الواقننع ،تسننعى مجهوريننة الكونغننو الدميقراطيننة إىل اوصننول علننى ح نوايل  3,4مليننون دوالر
إل اك املهمة يف غضون املهلة احملددة.
 -27وفيمنا يتعلنق ابلوسنا التقنينة ،منن املقنرر ،فيمننا تن عملينات الت هنأ املقبلنة ،القينام أساسنال
أبنشن ن ة إكال ننة األلغ ننام ي نندو ل الن ننيت ننب أن تك ننون مص ننحوبة أبنشن ن ة للتوعي ننة ابملخ نناطر ،و لن ن وفقن نال
لإلجراقين  28و 29من خ ة عم أوسلو.
 -28وعلننى ه نناا املس ننتوع ،تس ننتفيد مجهوري ننة الكونغ ننو الدميقراطي ننة م ننن خ نندمات املش نغغلني ال نندوليني
والنوطنيني النناين يرغبننون يف اوفنناظ علننى قنندراهت التقنيننة اوالينة مننع أفرقننة يدويننة تفننر جز ينال ابلتقننديرات
املاكورة أعال .
 -29وسيعتزك اجلزق اليدوم إبعادة تدوير مخسة إىل ستة أفرقة من عناصر القوات املسلحة جلمهورية
الكونغ ننو الدميقراطي ننة والش ننرطة الوطني ننة الكونغولي ننة ال نناين أثبت نوا ابلفع ن خ نندماهت ح ننمن أفرق ننة املش ننغلني
النندوليني .وابلنسننبة هلننا الفئننة األخننأة ،يعتننرب التنندريب واقتننناق وسننا تقنيننة إحننافية أمن رال أساسننيال إلدارة
األنش ة املتصلة بفرتة التمديد ها إدارة تتس ابلفعالية والكفاقة.
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