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 االجتماع الثامن عشر
 2020تشرين الثاين/نوفمرب  20-16 جنيف،

 من جدول األعمال املؤقت 11 البند
 5 النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة

طلب متديدد املوعدد النئداإلك المدام  ددمغ ا لملداد املألدادة لفقدراد  ققدا    
 *من اال فاقية 5للمادة 

 موجز  نفيذي   
 مقدد من مجئورية الكونملو الدميقراطية  

إن اتريخ النزاعات املسلحة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية بعد نيلها االستقالل، اليت نشبت  -1
، 2002إىل  1998، ومننننن 1997و 1996، و1977إىل  1975، ومننننن 1964إىل  1960يف السنننننوات مننننن 

 . املعنيةيشهد على االستخدام املؤكد لأللغام املضادة لألفراد من جانب اجلهات الفاعلة 
عد عشر سنوات من التصديق على اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفنراد، حصنلت مجهورينة وب -2

شننهرال لتوحننيل حالننة التلننوه، ومننن جهننة  26الكونغننو الدميقراطيننة، مننن جهننة، علننى مدينند مؤقننت مدتنن  
مقاطعنننة  25سننننوات لتنظينننف املنننناطق اد نننرة يف بلننند يضننن   6أخنننرع، علنننى مديننند يف حننند  اتننن  مدتننن  

كيننان إقليمننر المركننزم علننى مسنناحة   1 200 إقليمننال وأكثننر مننن 145إىل العاصننمة كينشاسننا وابإلحننافة 
 كيلومرتات مربعة.  2 345 410قدرها 

دتد هنننويته  حننن  ا ن، جعننن   2 789وهننناا التلنننوه النننام تسنننبب يف أكثنننر منننن  -3 حنننحية ح َّنننو
مجهوريننننة الكونغننننو الدميقراطيننننة تلتننننزم التزامننننال راسننننخال ابلقضنننناق علننننى هننننا  الظنننناهرة منننننا التصننننديق علننننى 

ب عليهنا، تعتننزم مجهوريننة لنن االتفاقينة. وملننا كنان التحنندم هنا الل بعنند مواجهننة صنعوابت متعننددة  نب التغ
ت التعاهدية بدع  من اجملتمع الدويل، ال سيما يف هاا الوقت الام الكونغو الدميقراطية الوفاق اباللتزاما

 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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 ما هك احلالة الراهنة للعمل املنَجز يف مجئورية الكونملو الدميقراطية؟  

ت الوطنيننة الننيت برتشننيد قاعنندة البينناا 5اتسنن  التحنندم الننام يسننبق مدينند املنندة  وجننب املننادة  -4
مليون مرت مربع اكتوِشفت خالل املسل الوطين للتلوه  1,8من قة خ رة مث  مساحة قدرها  130تبني 

ابأللغنننام والننناخا ر الصنننغأة، النننام أجنننرم يف طمنننول اإلقلننني  النننوطين وكنننال  يف إقليمنننر أرو ودونغنننو، 
 ح يت  مسحهما نتيجة النعدام األمن. الواقعني على التوايل يف مقاطعيت إيتورم وأويلر العليا، اللاين 

وكننننال ، أودخلننننت َّسننننينات كبننننأة علننننى التنسننننيق الننننوطين، َّننننت اإلشننننراف الفعننننال للسننننل ة  -5
الوطنية، ممثلة يف املركز الكونغويل ملكافحة األلغام، من خالل إنشاق أدوات هامة إلدارة الربامج وتعزيز 

 قدرات هيئات إدارة اجلودة واالعتماد. 
ا هنننو السنننيا  النننام حصنننلت فيننن  مجهورينننة الكونغنننو الدميقراطينننة علنننى مديننند مدتننن  سنننت وهنننا -6

ع ح نني  واحننل، مننن خننالل 2015كننانون الثاين/يننناير   1سنننوات اعتبننارال مننن  . ومنننا  لنن  اوننني، ووحننِ
ن مشننغلر إكالننة األلغننام،  ننا يف  لننن   خ ننة اسننرتاتيجية وطنيننة وخ ننة عمنن  متعننددة السنننوات، ممننا مكننغ

نتدبة من القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية، ومنظمة دان تشأش إيند، واملنظمنة العناصر امل
النرو ية للمساعدة الشعبية، والفريق االستشارم املعين ابأللغام، وراب ة أفريقيا ملكافحة االلغام، وشنركة 

من قة مساحتها  119 إلغاق ميشي ، ومبادرة التنمية، من العم  على ت هأ املناطق امللغومة والنجاح يف
 119من قننة أسننفر عنهننا املسننل الننوطين. وكانننت املننناطق الننن  130مليننون مننرت مربننع مننن قا مننة  1,7حنوايل 

 (، 13(، وكاسنام   4(، وإيتنورم   2(، وكااتنغنا العلينا   6(، وإكواتنور   2تقع يف مقاطعات أويلنر السنفلى   
(، 4(، وكيفننننو اجلنوبيننننة  6(، وأوابنغننننر اجلنوبيننننة  7الشننننمالية  (، وأوابنغننننر 10(، ومانييمننننا  5ولننننواالاب  

 (. 15(، وتشوااب  20(، وتشوبو  25وتنجانيقا  
مننرتال  576 971,7من قننة ملغومننة جدينندة تبلننا مسنناحتها  42ومننن احيننة أخننرع، ا اكتشنناف  -7

 (، 1وكيفنو الشنمالية   (،  7(، ومانييمنا   1(، وكاسنام   4(، وإيتورم   3مربعال يف مقاطعات أويلر السفلى   
(. 10(، وتشنننوبو  4(، وتنجانيقنننا  2(، وأوابنغنننر اجلنوبينننة  1(، وكيفنننو اجلنوبينننة  9وأوابنغنننر الشنننمالية  

 من قة من ها  املناطق. 20ت هأ  وا
من قنننة عنننن  139من قنننة ملغومنننة وت هنننأ  172ومننننا املسنننل النننوطين حننن  ا ن، ا اكتشننناف  -8

من قننننة ملغومننننة تبلننننا  33وجنننند يف مجهوريننننة الكونغننننو الدميقراطيننننة حاليننننال إكالننننة األلغننننام ينننندو ل. وي طريننننق
 مرتال مربعال.  128 841,7 مساحتها

 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
 2020كنانون األول/ديسنمرب   31يف غضون مهلة الست سنوات املوافق عليها واحملدتد موعند انتها هنا يف 

 فيما يلر: 
 عدم توفر أو عدم وجود خرا   لعمليات كرل األلغام؛ '1'

ار النزاعنننات املسنننلحة، وخاصنننة تكننناثر اجلماعنننات املسنننلحة و هنننور انعننندام األمنننن وتكنننر  '2'
مدينة التوحيد واملوحدين" املعلن أهنا فرل  -اوركة اإلرهابية "القوع الدميقراطية املتحالفة 
 لتنظي  الدولة اإلسالمية يف وس  أفريقيا؛ 

ة اهلياك  اتسال وتشعب طبيعة البلد: عدم إمكانية الوصول، والغ اق النبايت، وسوق حال '3'
 األساسية ال رقية، والتقلبات املناخية، وما إىل  ل ؛ 
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 ترتيب األولو ت يف مواجهة حاالت ال وارئ اإلنسانية واألمنية األخرع يف البلد؛  '4'

 اخنفاض كبأ يف التموي ؛  '5'

 خفض عدد مشغغلر إكالة األلغام؛  '6'

مالية، فضالل عن جا حة  هور األوبئة املختلفة مث  إيبوال يف إكواتور وإيتورم وكيفو الش '7'
فنننننأوو كنننننوروا النننننيت جننننناقت لتشننننن  عملينننننات مكافحنننننة األلغنننننام يف مجهورينننننة الكونغنننننو 

 الدميقراطية. 

 ما هك املدة الزمنية املقرت ة للتمديد  ما هك ا سباب؟   

 ، 2021كنانون الثاين/ينناير    1شهرال، أم من    18تلتمس مجهورية الكونغو الدميقراطية مديدال مدت   -10
، على افرتاض أن الضرورات الصحية 2022موك/يولي   1هو املوعد املقرر النتهاق التمديد السابق، إىل و 

َفع قب  بدق هاا التمديد. ويوقدتم هاا ال لب لألسباب التالية:  19-املتعلقة بنكوفيد  سرتو
من قنة النيت  33السعر إىل مجع املوارد املالية الالكمة لت هأ املناطق املتبقية البالا عددها  '1'

 مرتال مربعال؛  128 841,7تبلا مساحتها 

البحننع عننن الوسننا   التقنيننة واملاليننة الننيت مننن شنن هنا أن مكننن البلنند مننن إ نناك عمليننات  '2'
املسننل يف إقليمننر أرو ودونغننو، الننواقعني علننى التننوايل يف مقنناطعيت إيتننورم وأويلننر العليننا، 

 فضالل عن عملية إكالة األلغام يف حد  اهتا؛ 

تتبع ت ور اوالة األمنية  تعتمد عملية إكالة األلغام يف بعض املناطق على ت ور عمليات  '3'
 القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية حد اجلماعات املسلحة(؛ 

إدارة اوالة املرتب ة ابلغ اق النبايت وبوتأة املناخ الام يتغأ بشك  ال ميكن التنبؤ ب  مع  '4'
 فيضاات ال تسمل ابوفاظ على وتأة موحدة إلكالة األلغام.  سقوط أم ار وحدوه

واسنننتنادال إىل اترينننخ إكالنننة األلغنننام يف مجهورينننة الكونغنننو الدميقراطينننة، ينبغنننر، منننن وجهنننة النظنننر  -11
العملية، ومع مراعاة نفس مستوع القدرات  نفس املشغلني، ولكن مع ك دة عدد األفرقة واوفاظ على 

شهرال كامالل، فيما عدا وقت االنتشار  12  ودون توقف( وتوافر املوارد، توقُّع حوايل معدل العم  املعجغ 
 وخماطر أوحال البنية التحتية ال رقية. 

 ما هك اآلاثر اانسانية  االجتماعية  االقتصادية  البيئية للتمديد؟   

قاطعنات إيتنورم  إقليمنر هناك آاثر إنسانية واجتماعية واقتصادية وبيئية ها لة، ال سيما يف م -12
أرو ودجوغننو(، وكاسننام  إقلنني  تشننيكااب(، وكيفننو الشننمالية  إقلنني  بيننين(، وأوابنغننر الشننمالية  إقليمننر 

مبونغو و كوما(، ومانييما  إقلي  لوبوتو(، وكيفو اجلنوبية  إقليمر فينزم وشنابوندا(، وتشنوااب  - موابير
  إقلي  إيكيال(، وتشوبو  إقلي  أوبوندو(، وتنجانيقا  أقالي  مواب وكاليمر وكاابلو(. 

اا ر ويتسننبب وجننود األلغننام يف مجهوريننة الكونغننو الدميقراطيننة يف اونند مننن االكتفنناق النناايت الغنن  -13
ومنننن النننناتج احمللنننر اإلمجنننايل يف البلننند. وابلتنننايل، يسننناه   لننن  يف ك دة الفقنننر والبنننؤو بنننني السنننكان يف 

 اجملتمعات احمللية املتضررة. 
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وأتخننا دراسننة أثننر األلغننام يف االعتبننار األشننخاو النناين يعيشننون يوميننال َّننت هتدينند التلننوه  -14
بننت يف بيئننته  املباشننرة، الننام يقننف حنناجزال دون وصننوهل  إىل ابأللغننام املضننادة لألفننراد املشننتب  فينن  أو املث

 الزراعة واملناكل وال ر  واملمرات. 
و ننب إحننافة الالجئننني واملشننردين إىل هنناا العنندد مننن األشننخاو. وتواصنن  مجهوريننة الكونغننو  -15

ين ال يزالنون الدميقراطية، ابلشراكة مع مفوحية الالجئني، معاجلة مس لة عودة الالجئني الكونغوليني الا
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 

 ويف كاسام. عرب اإلقلي  الوطين واملرتكزين بشدة يف شر  البلد 
حننحية مننن حنحا  األلغننام واملتفجننرات مننن  2 797وعنالوة علننى  لنن ،  نب اإلشننارة إىل أن  -16

خملفات اورب ح يتلقوا ق  مساعدة كافية، على الرغ  منن َّديند هوينة معظمهن  يف مجينع ألناق البلند. 
الضننحا  النناين ح يننت   وغننين عننن القننول إن املصننأ سننيظ  قامننال ابلنسننبة ملعننايل هننؤالق الضننحا  ومعننايل
 َّديد هويته  بعد بسبب استحالة الوصول إىل بعض املناطق وحخامة البلد. 

 ما هك خطة مجئورية الكونملو الدميقراطية للوقاء ابلتزاماهتا خالم قرتة التمديد املطلوبة؟   

ت املسنننل منننن وجهنننة النظنننر التشنننغيلية، سنننرتكز مجهورينننة الكونغنننو الدميقراطينننة أوالل علنننى عملينننا -17
ن  املتبقينة امللوثنة ابأللغنام املضنادة لألفنراد. وستوحنع خ نة تشنغيلية  33التقين وإكالة األلغنام منن املنناطق الن

املتوقننع وحننعها قبنن  املوعنند املقننرر لبنندق تنفيننا فننرتة  2025-2021مننع اد ننة االسننرتاتيجية الوطنيننة للفننرتة 
 التمديد امل لوبة. 

عمنننن  أولننننو ت البلنننند املوجهننننة لننننو َّريننننر املننننناطق السننننكنية وسننننأاعر هنننناا اجلنننندول الننننزمين لل -18
 جئني ومشردم اورب. الوالزراعية، ومناطق إصالح اهلياك  األساسية ال رقية، ومناطق عودة ال

وتعتنزم مجهوريننة الكونغننو الدميقراطيننة تعزيننز نفنس القنندرة التشننغيلية للمنظمننات املقيمننة يف البلنند  -19
األلغنننام يف القنننوات املسنننلحة جلمهورينننة الكونغنننو الدميقراطينننة والشنننرطة  إىل جاننننب تعزينننز قننندرات مزيلنننر

 الوطنية الكونغولية املنتدبني من سالح املهندسني من أج  إكالة األلغام ألغراض إنسانية. 
وابلتصنندم للمننناطق األكننرب مسنناحة واألكثننر تعقينندال وفقننال لألولننو ت املنناكورة أعننال ، تتوقننع  -20

 اطات شهرية تتغأ أرقامها من حيع املساحات واألموال ب ريقة متناقصة. خ تنا التشغيلية إسق
وخالل فرتة التمديد، يعتزم املركز الكونغويل ملكافحة األلغام َّسني نظام التنسيق أبكمل  منن  -21

خننننالل َّننننديع املعننننايأ الوطنيننننة، وتعزيننننز إدارة اجلننننودة  حننننمان اجلننننودة ومراقبتهننننا(، وإدارة املعلومننننات. 
  املركز، بتعاون وثيق مع مجيع املشغلني، على تعزيز قندرات مو فين  يف مجينع الركنا ز، وال سنيما وسيعم

 يف طال إدارة التلوه املتبقر واألجهزة املتفجرة املرجتلة. 
وستكون مشاركة املرأة يف ها  العملية حرورية ألهنا من بني الضحا  الر يسنيني هلنا  األجهنزة  -22

 الدميقراطية.  يف مجهورية الكونغو

ما هك الوساإلل املالية  التقنية املتا ة جلمئورية الكونملو الدميقراطيددة للوقدداء ابلتزاماهتددا خددالم   
 قرتة التمديد املطلوبة؟ 

مننننن وجهننننة النظننننر املاليننننة، تصنننن  احتياجننننات مجهوريننننة الكونغننننو الدميقراطيننننة هلننننا  الفننننرتة إىل  -23
من قنننة ملغومنننة  33دوالرات إلكالنننة األلغنننام منننن  1 868 204,65مالينننني دوالر أمريكنننر، أم  3 حنننوايل
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دوالرال إلهناق عملية املسل وإكالة األلغام من من قيت دونغو   568  270مرتال مربعال و  128  841,7 مساحتها
 وأرو، الواقعتني على التوايل يف مقاطعيت إيتورم وأوي  العليا. 

 دوالر.  880 000وتقدر تكلفة أنش ة التوعية  خاطر األلغام طوال فرتة التمديد  بلا  -24
دوالرال أمريكينننال منننن ميزانيتهنننا  564 221وقننند التزمنننت اوكومنننة الكونغولينننة بتخصننني  حنننوايل  -25

 لتغ ية نفقات تشغي  الربامج، خاصة أنش ة التنسيق. 
مليننون دوالر  3,4ميقراطيننة إىل اوصننول علننى حننوايل ويف الواقننع، تسننعى مجهوريننة الكونغننو الد -26

 إل اك املهمة يف غضون املهلة احملددة. 
وفيمنا يتعلنق ابلوسنا   التقنينة، منن املقنرر، فيمننا تن  عملينات الت هنأ املقبلنة، القينام أساسننال  -27

لننن  وفقننننال أبنشننن ة إكالنننة األلغنننام يننندو ل الننننيت  نننب أن تكنننون مصنننحوبة أبنشنننن ة للتوعينننة ابملخننناطر، و 
 من خ ة عم  أوسلو.  29و 28لإلجراقين 

وعلننى هننناا املسنننتوع، تسنننتفيد مجهورينننة الكونغنننو الدميقراطينننة منننن خننندمات املشنننغغلني الننندوليني  -28
والنوطنيني النناين يرغبننون يف اوفنناظ علننى قنندراهت  التقنيننة اوالينة مننع أفرقننة يدويننة تفننر جز يننال ابلتقننديرات 

 املاكورة أعال . 
ك اجلزق اليدوم إبعادة تدوير مخسة إىل ستة أفرقة من عناصر القوات املسلحة جلمهورية وسيعزت  -29

الكونغنننو الدميقراطينننة والشنننرطة الوطنينننة الكونغولينننة الننناين أثبتنننوا ابلفعننن  خننندماهت  حنننمن أفرقنننة املشنننغلني 
رال أساسننيال إلدارة النندوليني. وابلنسننبة هلننا  الفئننة األخننأة، يعتننرب التنندريب واقتننناق وسننا   تقنيننة إحننافية أمنن 

 األنش ة املتصلة بفرتة التمديد ها  إدارة تتس  ابلفعالية والكفاقة.
    


