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 عشر الثامن االجتماع 

 2020 الثاين/نوفمرب تشرين 20-16 جنيف،

 املؤقت األعمال جدول من 11 البند

 5 املادة مبوجب املقدمة الطلبات يف النظر

حتليل الطلب الذي قدمه جنوب السوودا  لتمديود املوعود النيواحملد ا ودد   
 *من االتفاقية 5إلكمال تدمري األلغام املضادة لألفراد وفقاً للمادة 

 زامبيا وكندا والنرويج والنمسا ) 5مقدم من اللجنة املعنية بتنفيذ املادة   

ودخلت . 2011تشرين الثاين/نوفمرب  11أودع جنوب السودان إشعاره ابخلالفة يف االتفاقية يف   -1
وأبلةةج جنةوب السةودانت يف تهريةةره . 2011متوز/يولية   9االتفاقيةة ييةا النفةال ابلنسةةبة انةوب السةودان يف 

ت عةةةن املنةةةا خت الةةةي ه ةةة  لوالي ةةة  أو 2012كةةةانون األول/ديسةةةمرب   3ويل بشةةةان الشةةةفافيةت املهةةةد  يف األ
وكةان لاامةاع علةى جنةوب السةودان . سيطرت  وحت ويت أو يُش ب  يف أهنا حت ويت على ألغا  م ادة لألفةراد

لغومةة اخلاعةعة لوالي ة  أو أن يدمر أو يكفة  تةدممج عية  األلغةا  امل ةادة لألفةراد املوجةودة يف املنةا خت امل
إىل اللجنةةة املعنيةةة  2020آلار/مةةار   27 وقةةد   جنةةوب السةةودان يف. 2021متوز/يوليةة   9سةةيطرت  ولةةول 
ت وللك اع هاداع من  أبنة  لةن ية مكن 2026متوز/يولي   9 لباع ب مديد املوعد النهائي يىت  5ب نفيذ املادة 

 . من الوفاء ابل اام  ولول للك ال اريخ

 إىل جنوب السةودان   ( اللجنة" )"   5ت ك بت اللجنة املعنية ب نفيذ املادة  2020يايران/يوني   25ويف  -2
ت قد  2020آب/أغسطس  21ويف .  البة توعيحات إعافية بشان معلومات قدمها يف  لب ال مديد

. أسةةة لة اللجنةةةةجنةةوب السةةةودان إىل اللجنةةةة  لبةةاع منهحةةةاع لل مديةةةد ي  ةةمن معلومةةةات إعةةةافية رداع علةةى 
 .2026يولي  /متوز 9سنواتت يىت  5و لب جنوب السودان ال مديد ملدة 

 1 962ت مةا مموعة  2011ويشمج الطلب إىل أن جنوب السودان سج  يف كانون الثاين/ينةاير  -3
ًاع مربعةةاعت ونةةي منةةا خت ملوأةةة  ميةة  أنةةواع الةةذخائر امل فجةةرةت  408 169 663 منطهةةة خطةةرة مسةةاي ها مةة

ًاع  334 863 267يهةة  ألغةةا  م ةةادة لألفةةراد وم ةةادة للةةدابابت مسةةاي ها  1 225ومشةة  نةةذا ا مةةوع  مةة
 . مربعاع 

__________ 

 .اتريخ النشر املع اد لظروٍف خارجة عن سيطرة ااهة املهدمة هلاتهرر نشر نذه الوأيهة بعد  *
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ًة مةن   -4  30إىل    2011كةانون الثاين/ينةاير    1ويشمج الطلب إىل أن جنوب السودان تصدى خالل الف
ًاع مربعةةاع  388 658 553خمةةا ر تبلةةج مسةةاي ها  1 609ملةةا مموعةة   2020يايران/يونيةة   يف املائةةة  96,5)مةة

 اداع لألفرادت لغماع م 8 242ون يجة هلذه األنشطةت دمر جنوب السودان .  من مموع مساية األخطار(
 . قطعة من الذخائر غمج املنفجرة 74 037لخمجة عنهوديةت و 16 262لغماع م اداع للدابابتت و 1 260و

ًة   -5  منطهة ملغومة أبلغا  م ةادة   815ويشمج الطلب إىل أن جنوب السودان عاجل خالل نذه الف
ًاع  205 103 102لألفراد مساي ها  ًاع  28 064 019منطهةة ملغومةة مسةاي ها  385ومت تطهةمج . مربعاع  م  مة

ًاع  177 039 083منطهة ملغومة مساي ها  430ت وأُلغيت مربعاع  وأشةارت اللجنةة إىل أن ااهةود . مربعةاع  مة
يف املائةةةة مةةةن  82الةةةي بةةةذهلا جنةةةوب السةةةودان أدت إىل اك مةةةال مهةةةا  إزالةةةة األلغةةةا  ابلنسةةةبة ملةةةا مموعةةة  

 . اإلداري الثالث يف البلد(بيامات جنوب السودان )املس وى 

وريبةةةةةت اللجنةةةةةة ابملعلومةةةةةات الةةةةةي قةةةةةدمها جنةةةةةوب السةةةةةودان واليظةةةةةت أن األلغةةةةةا  امل ةةةةةادة  -6
للةةةدابابت وغمجنةةةا مةةةن امل فجةةةرات مةةةن خملفةةةات اىلةةةرب تشةةةك ت ابإلعةةةافة إىل األلغةةةا  امل ةةةادة لألفةةةرادت 

اليظةةت اللجنةةة أن ااهةةود الةةي و . خمةةا ر ابلغةةة علةةى السةةكان املةةدنيي وعلةةى تنفيةةذ األنشةةطة اإل ائيةةة
ليسةةت سةةوى جةةاء مةةن ممةة  ااهةةود الالزمةةة لل صةةدي ألخطةةار  5يبةةذهلا جنةةوب السةةودان ل نفيةةذ املةةادة 

واليظت اللجنة أمهية اس مرار جنوب السودان يف اإلبالغ عةن ال هةد  . امل فجرات يف جنوب السودان
يهة ت سخت م  املعايمج الدولية لإلجراءات الذي أيرزهت ب صنيف  يسب نوع ال لوثت قدر اإلمكانت وبطر 

امل علهة ابأللغا ت م  تصنيف املنا خت الي ألغيةت مةن خةالل املسة  غةمج ال هةصت وقلصةت مسةاي ها مةن 
 . خت الي عوات عن  ريخت ال طهمج خالل املس  ال هص واملنا

مةت مبا يف للك وي  من الطلب معلومات عن املنهجيات املس خدمة يف معااة املنا خت امللغو  -7
املسةة  غةةمج ال هةةص واملسةة  ال هةةصت واسةة خدا  رادار اس كشةةاف اب ةةن األرل مةةن أجةة  معااةةة الطةةر  

ًة  لةةةةب ال مديةةةةد األويلت ُوعةةةةعت املعةةةةايمج واملبةةةةاد  . امللغومةةةةة ويشةةةةمج الطلةةةةب أي ةةةةاع إىل أنةةةة  خةةةةالل فةةةة
هيةةةةة( اسةةةة ناداع إىل املعةةةةايمج الدوليةةةةة ال وجيهيةةةةة ال هنيةةةةة الو نيةةةةة انةةةةوب السةةةةودان )املعةةةةايمج واملبةةةةاد  ال وجي

لت يسةةب السةةيا  ادلةةي بغيةةة حتديةةد االي ياجةةات ال هنيةةة اميةة   لإلجةةراءات امل علهةةة ابأللغةةا ت وُفصةة 
ويشمج الطلب كذلك إىل أن نذه املعةايمج واملبةاد  ال وجيهيةة . عمليات إزالة األلغا  يف جنوب السودان

ت تناقشةها دائةرة األمةمل امل حةدة لإلجةراءات امل علهةة ابأللغةا  ُتس كم  ابن ظا  عن  ريخت إدخال تنهيحةا
واليظةةت اللجنةةة أن اسةة خدا  معةةايمج اإلفةةرا  عةةن . والوكةةاالت املنفةةذةت وتوافةةخت عليهةةا السةةلطة الو نيةةة

ن جنةةوب السةودان مةن خةةالل إعةادة املسة  مةةن اىلةد بدرجةة كبةةمجة مةن ال حةدي الةةذي  األراعةي قةد مكة 
للجنةةة كةةذلك أمهيةةة يةةرل جنةةوب السةةودان علةةى حتةةديث معةةايمجه الو نيةةة واليظةةت ا. زال يواجهةة  مةةا

لألعمةةةال امل علهةةةة ابأللغةةةا  وفهةةةاع أليةةةدث املعةةةايمج الدوليةةةة لإلجةةةراءات امل علهةةةة ابأللغةةةا ت وتكييفهةةةا مةةة  
 ال حدايت ااديدةت واس خدا  أف   املمارسات ل مان ال نفيذ بكفاءة وفعالية.

ًة تنفيةةةةذ بةةةةر ممل اإلجةةةةراءات امل علهةةةةة ابأللغةةةةا  كانةةةةت ننةةةةا  ويشةةةمج الطلةةةةب إىل أنةةةة   ةةةةوال  -8 فةةةة
حتدايت يف إدارة البيا تت مبا يف للك مناسب ان أدت فيهما ااهود املبذولة ل حديث مموعة براميات 
نظا  إدارة معلومات اإلجةراءات امل علهةة ابأللغةا  إىل يالةة عةياع كبةمج للبيةا تت ونةو مةا أعةا  ااهةود 

.  تهةةةةدل سةةةةج  دقيةةةةخت متةةةةا  الدقةةةةة ل ةةةةاريخ اإلجةةةةراءات امل علهةةةةة ابأللغةةةةا  يف جنةةةةوب السةةةةودانالراميةةةةة إىل
واليظةةةت اللجنةةةة الصةةةعوابت الةةةي يواجههةةةا جنةةةوب السةةةودان يف إدارة املعلومةةةاتت وأشةةةارت إىل أمهيةةةة 
اىلفةا  علةةى نظةةا  و ةص إلدارة املعلومةةات ي  ةةمن بيةا ت دقيهةةة ومسةة كملة علةى الصةةعيد الةةو ص عةةن 
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أمهية تصميمل وتنفيةذ نظةمل إلدارة املعلومةات تكفة  متلكهةا الةو صت  واليظت اللجنة أي اع . ة ال نفيذيال
 واس دام هات وت   يف االع بار اىلاجة إىل بيا ت ميكن الوصول إليها وإدارهتا وحتليلها بعد االن هاء.

ويشةمج الطلةةب إىل العوامة  ال اليةةةت الةةي يةرى جنةةوب السةودان أهنةةا كانةةت مبثابةة  ةةروف معوقةةة  -9
الهيةود األمنيةة علةى الوصةولت  (أ) :5خالل املوعد النهائي األويل انةوب السةودان ادةدد مبوجةب املةادة 

اوح )مبةةا يف للةةك )ب( سةةوء يالةةة البنيةةة ال ح يةةةت ) ( آرر األمطةةار املوطيةةة علةةى الطةةر ت )د( آرر النةة 
أتأةةةمج النةةةاوح خسةةةارة األفةةةراد  فهةةةدان السةةةكانت واهنيةةةار اإلن ةةةا  الاراعةةةيت وا اعةةةة(ت ) ( ويشةةةم  أي ةةةاع 

 املدربي يف مال إزالة األلغا .

ويشمج الطلب أي اع إىل عدة تعهيدات وحتدايت أأرت على جهود جنةوب السةودان يف الوفةاء  -10
 للك )أ( الطبيعة املعهدة لل لوث ابلذخائر امل فجرة واىلاجة إىل معااة ت مبا يف5ابل اامات  مبوجب املادة 

 عي  الذخائر امل فجرة يف آن وايدت )ب( ت خمل تهديرات املسوح األصليةت ) ( تكرار يوادث العنةفت 
 )د( اىلاجة إىل وع  منهجيات حمددة ملعااة اخلصائص ال هنية لأللغا  املوجودة يف جنوب السودان.

ًتةةةب علةةةى األلغةةةا  امل ةةةادة لألفةةةراد آرر إنسةةةانية واج ماعيةةةة و  -11 يشةةةمج الطلةةةب إىل أنةةة  ال تةةةاال ت
واق صةةادية يف جنةةوب السةةودانت ييةةث تلةةوث يهةةوُل األلغةةا  أو متنةة  الوصةةول إىل األراعةةي الةةي ميكةةنت 

 وقةةةةد أتكةةةةد أن وجةةةةود األلغةةةةا  امل ةةةةادة لألفةةةةراد يف جنةةةةوب. لةةةةوال للةةةةكت اسةةةة خدامها ألغةةةةرال إن اجيةةةةة
السودان يشك  عوائخت كبمجة أما  تنمية الاراعة والثروة اىليوانية واملوارد الطبيعيةت كمةا أنة  يعةو  الوصةول 

أن األلغةا   وتبي أي اع . إىل البنية ال ح ية ا  معيةت مبا يف للك نهاط املياه واملدار  والعيادات الصحية
للحةةةوادث الةةةي ي عةةةرل هلةةةا  رئيسةةةياع  سةةةبباع امل ةةةادة لألفةةةراد تةةةؤأر علةةةى السةةةكان املشةةةردينت ونةةةي تشةةةك  

ًيةةال ويشةةمج الطلةةب كةةذلك إىل أن جنةةوب السةةودان سةةج ت منةةذ ان ةةمام  إىل . السةةكان املعروفةةون ابل
شةةخص قةةد  4 500عةةحية مةةن عةةحااي األلغةةا  والةةذخائر غةةمج املنفجةةرةت وأن أكثةةر مةةن  586االتفاقيةةةت 

 ب اللجنة ابملعلومات الي قدمها جنوب السودان وتري .  ُسجلوا يف السنوات العشر الي سبهت االس هالل 
وأشارت اللجنة . وتشج  جنوب السودان على مواصلة تهدل املعلومات املصنفة يسب السن واانس

ًة ال مديةةةد املطلوبةةةة ينطةةةوي علةةةى إمكةةةا ت اإلسةةةها   5إىل أن ال هةةةد  ادةةةرز يف تنفيةةةذ املةةةادة  خةةةالل فةةة
 الظروف االج ماعية االق صادية يف جنوب السودان.مسامهة كبمجة يف حتسي سالمة البشر و 

منطهةةة  122ت ونةةو ي شةةك  مةةن 5ويشةةمج الطلةةب إىل ممةةوع ال حةةدي امل بهةةي يف إ ةةار املةةادة  -12
ًاع مربعاعت مبا يف للك    7  337  011ملوأة ابأللغا  امل ادة لألفراد تبلج مساي ها    منطهةة ملغومةة مؤكةدة   64م

ًاع مربعاع و 2 866 375 تبلج مساي ها ًاع  4 470 636منطهة يش ب  يف أهنا ملغومة تبلةج مسةاي ها  58م مة
 353وأشةار جنةوب السةةودان إىل ال حةدي العةا  امل بهةي ابلنسةةبة امية  أنةواع األجهةاة امل مثةة  يف . مربعةاع 

ًاع  19 511 119منطهةةةة خطةةةرة تبلةةةج مسةةةاي ها  منطهةةةة خطةةةرة مؤكةةةدة تبلةةةج  254ت مبةةةا يف للةةةك مربعةةةاع  مةةة
ًاع   11 566 151اي ها  مس ًاع  7 994 959فيها تبلج مساي ها    منطهة خطرة مش بهاع   99و  مربعاع   م  . مربعاع  م

منطهة   122ويشمج الطلب إىل أن ال حدي امل بهي امل علخت ابأللغا  امل ادة لألفراد يبلج مموع    -13
ًاع مربعاعت مبةا يف للةك   7 337 011ملغومة مساي ها   2  866  375منطهةة خطةرة مؤكةدة تبلةج مسةاي ها    64م

ًاع مربعةةةاع و ًاع م 4 470 636منطهةةةة يشةةة ب  يف أهنةةةا ملغومةةةة تبلةةةج مسةةةاي ها  58مةةة وريبةةةت اللجنةةةة . ربعةةةاع مةةة
ابملعلومات الي قدمها جنوب السودان بشان ال حدي امل بهةي الةذي يواجهة ت وأشةارت إىل أمهيةة تهةدل 
جنةةةوب السةةةودان معلومةةةات عةةةن ال حةةةدايت امل بهيةةةةت وتصةةةنيفها يسةةةب "املنةةةا خت املشةةة ب  يف خطورهتةةةا" 

 .و"املنا خت اخلطرة املؤكدة" ويجمها النسيبت ف الع عن نوع ال لوث
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 9سةنواتت يةةىت  5ومثلمةا وردت اإلشةارة إلية ت فةلن  لةب جنةةوب السةودان نةو ال مديةد ملةدة  -14
ددة ال كةةاليف ت ةةالف مةةن . 2026متوز/يوليةة   وي  ةةمن الطلةةب خطةةة عمةة  م عةةددة السةةنوات مفصةةلة وحمةةُ

 حتديةةد ‘3’مرايةة  اإلزةةازت و ‘2’املنهجيةةات الةةي سُ سةة خد ت و ‘1’ أالأةةة عناصةةر نوعيةةة وكميةةةت نةةي
 . أولوايت املنا خت

ًة  -15   :من مدة ال مديد 2025-2021وي  من الطلب املراي  ال الية لل نفيذ خالل الف

 ؛مً مرب  1 478 400منطهة خطرة تبلج مساي ها  20: 2021 )أ( 
 ؛مً مرب  1 170 400 منطهة خطرة تبلج مساي ها 20: 2022 )ب( 

 ؛مً مرب  1 170 400منطهة خطرة تبلج مساي ها  20: 2023 ) ( 

 ؛مً مرب  1 170 400منطهة خطرة تبلج مساي ها  25: 2024 )د( 

  ؛مً مرب  1 078 000منطهة خطرة تبلج مساي ها  16: 2025 )نة( 

 .مً مرب  462 000منطهة خطرة تبلج مساي ها  15: 2026 )و( 

بةةةي ال حةةةدي امل بهةةةي الةةةذي يواجةةة  جنةةةوب السةةةودان واليظةةةت اللجنةةةة وجةةةود تبةةةاين  فيةةةف  -16
ًة ال مديةد وأشةارت اللجنةة كةذلك . واملنطهة امل وق  معاا ها من خالل إعادة املس  وال طهةمج خةالل فة

إىل األدلة ااديدة وأمهية  ب حديث خطة عمل  الو نية اس ناداع  إىل أمهية أن يهو  جنوب السودان سنوايع 
   املعدلة.تهدمي  تهارير عن املراي

وتشةةةمج خطةةةة العمةةة  أي ةةةاع إىل أن األولويةةةة أُعطيةةةتت يف منطهةةةة االسةةة وائية الكةةةربىت إلعةةةادة  -17
ًاع مربعةاع  690 239يه  ألغا  م ةادة لألفةراد وم ةادة للةدابابت مسةاي ها  45 مس  ويشةمج الطلةب  . مة

أو انعدا  األمن العا ت  يه  ألغا  بسبب اله ال املس مر 40كذلك إىل أن  ال ميكن يالياع الوصول إىل 
وتشةمج خطةة العمة  . على أن ت وىل أفرقة اإلزالةة اليدويةة نةذه املهةا  مبجةرد أتمةي إمكانيةة الوصةول إليهةا
يهةةة  ألغةةةا  م ةةةاد  13أي ةةةا إىل أن األولويةةةة أُعطيةةةتت يف منطهةةةة أعةةةايل النيةةة  الكةةةربىت إلعةةةادة مسةةة  

ًاع  3 800 951لألفراد وم ادة للدابابت مساي ها   .مربعاع  م

ويبةةي الطلةةةب أن حتهيةةةخت النةةواتمل امل وقعةةةة علةةةى النحةةو الةةةوارد يف خطةةةة العمةة  يسةةة ند إىل عةةةدة  -18
ًاعات ميكن أن تؤأر إجياابع أو سلباع يف اإل ار الامص لل نفيذت مبا يف للكت ’ يرية الوصولت وعد   ‘1اف

ي  عةةةةدد قليةةةة  مةةةةن يهةةةةول األلغةةةةا ت تسةةةةج ‘3اسةةةة مرار ال مويةةةة  أو زايدتةةةة ت و’ ‘2اسةةةة  ناف اله ةةةةالت و’
اسة مرار معةدالت اإلفةرا  عةن  ‘5إلغاء أكرب املخةا ر املسةجلة أو هفي ةها مةن خةالل املسة ت و’ ‘4و’

وسوء األيوال ااوية سيحدان من  19-انعدا  األمن املرتبط بكوفيد ‘6األراعي يسبما نو م وق ت و’
عوامةة  خطةةر ميكةةن أن تةةؤأر أي ةةاع أتأةةمجاع إجيابيةةاع وحيةةدد الطلةةب أي ةةاع عةةدة . إن اجيةةة عيةة  فةةر  ال طهةةمج

 ؛)ب( العوامةةةةةة  االق صةةةةةةاديةسةةةةةةلبياع يف اإل ةةةةةةار الةةةةةةامص للطلةةةةةةبت مبةةةةةةا يف للةةةةةةك )أ( انعةةةةةةدا  األمةةةةةةن؛  أو
العوامةة  البي يةةة؛ )د( ال مويةة ؛ ) ( عةةد  إعةةادة تشةةكي  قةةدرات إزالةةة األلغةةا ؛ )و( ال ةةاأمج السةةليب  ( )

ًتب على كو   وغمجه من األوب ة. 19-فيدعلى العمليات امل

ويشةةةةمج الطلةةةةب إىل أن ال وعيةةةةة دطةةةةر األلغةةةةا  قةةةةد أُدمةةةةت يف عمةةةة  عيةةةة  األفرقةةةةة الةةةةي ت ةةةةوىل  -19
وابإلعافة إىل للكت تهو  إيدى عشةرة منظمةة و نيةة أي ةاع مبهةا  ال وعيةة . اإلجراءات امل علهة ابأللغا 
الةةةنهمل املع مةةةد يف مةةةال ال وعيةةةة مبخةةةا ر األلغةةةا  يف ويشةةةمج الطلةةةب إىل أن . دطةةةر األلغةةةا  داخةةة  البلةةةد

 جنوب السودان ي ماشى م  ال اامات الدول األ راف يف خطة عم  أوسلو.
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ويشمج الطلب إىل أن خطة العمة  راعةت خم لةف اي ياجةات ووجهةات نظةر للنسةاء والف يةات  -20
دد مةةن خةةالل ويف نةةذا الصةةددت يشةةمج الطلةةب إىل أن املنةةا خت اخلطةةر . والف يةةان والرجةةال ة املشةة ب  فيهةةا حتةةُ

وال ةوازن . إشرا  أفرقة االتصال ا  معية الةي ُتصةه  اسة ن اجاهتا بعةد للةك بنشةر أفرقةة مسة  غةمج تهنيةة
بي اانسي يف عي  فر  االتصال ا  معيةة يف جنةوب السةودان ي ةي  هلةا ال حةدث إىل عية  قطاعةات 

وجامعةةة عةةن ال لةةوث وأتأةةمجهت بةةا يسةةم  ب حديةةد أولةةوايت ا  مةة  ادلةةي وابل ةةايل تكةةوين صةةورة شةةاملة 
 الي ياجات ا  م  كك  وي من عد  هلف أي أيد عن الركب. مها  ال طهمج وفهاع 

ويشةةمج الطلةةب إىل أنةة  مةةن أجةة  إزةةاز املرايةة  امل وقعةةة الةةواردة يف خطةةة العمةة ت سةةي عي علةةى  -21
ة تشةةكي  أفرقةةة أكةةةرب يةةة تشةةةكي  مةةال  مو فيهةةا بغاملنظمةةات الداعمةةة ياليةةاع انةةةوب السةةودان أن تعيةةد 
 وك بةت اللجنةة إىل جنةوب السةودان  البةة مايةداع . يجماع من أجة  تطهةمج األراعةي بشةك  أكثةر كفةاءة

عةةن الهةةدرات اإلعةةافية  مةةن اإلي ةةايات بشةةان إعةةادة ال شةةكي  اىلاليةةة واد ملةةة للهةةدرة الهائمةةةت ف ةةالع 
عمةةة  اىلاليةةةة لإلزةةةازت مبةةةا يف للةةةك جةةةدول زمةةةص م وقةةة  الالزمةةةة لكةةةي ينفةةةذ جنةةةوب السةةةودان خطةةةة ال

ورد  جنةوب السةودان ابإلشةارة إىل أن "االن هةال . لل و يف وال ةدريب واإلدارة مةن أجة  إعةادة ال شةكي 
إىل أفرقةةة أكةةرب لةةن ي طلةةب جرعةةة كبةةمجة مةةن املعةةدات أو ال ةةدريب أو ال و يةةف" وأن "املهةةارات واملةةوارد 

إىل أن دائةةرة األمةةمل امل حةةدة لإلجةةراءات امل علهةةة ابأللغةةا   ب السةةودان أي ةةاع وأشةةار جنةةو . م ايةةة ابلفعةة "
ت وللةةك مةةن أجةة  الهيةةا  ب جربةةة 2020مةةن تشةةرين الثةةاين/نوفمرب  هطةةط إلعةةادة تشةةكي  مواردنةةا اع بةةاراع 

ار وأشة . إىل أن  ال يوجد يهةي قةا   ابسة مرار متوية  نةذه األفرقةة ت مشمجاع االن هال إىل أفرقة أكرب يجماع 
جنوب السودان كذلك إىل أنة  إلا مةا أعيةد تشةكي  األفرقةةت فةلن جنةوب السةودان سةيح ا  إىل فةريهي 

 . ل مان توافر الهدرة املطلوبة إعافيي إلزالة األلغا  يدوايع 

مليةةون دوالر سةةنوايعت علةةى أن  41ويشةةمج الطلةةب إىل أن ممةةوع ال مويةة  ااةةاري املسةة لمل يبلةةج  -22
 34,6بعثةةة األمةةمل امل حةةدة يف جنةةوب السةةودان )البعثةةة(ت ييةةث تهةةد  دعمةةاع قةةدره  أكةةرب مسةةامهة تهةةدمها

ويشةمج الطلةب إىل أن . مليون دوالر لعهةود اإلجةراءات امل علهةة ابأللغةا  25,2مليون دوالرت مبا يف للك 
   تس خد  أساساع املياانية املهررة لألممل امل حدة الي تله ها دائرة األممل امل حدة لإلجراءات امل علهة ابأللغا

وكاتبةت . لدعمل مها  البعثةةت وكةذلك ملعااةة الشةواغ  األخةرى امل علهةة ادارة الةذخمجة والشةواغ  األمنيةة
مةةةن املعلومةةةات عةةةن جهةةةوده الراميةةةة إىل تعايةةةا تةةةدابمج ال خفيةةةف  اللجنةةةة جنةةةوب السةةةودان تطلةةةب مايةةةداع 

ورد  جنوب السودان . جنوب السوداناس جابة ل حول يف أولوايت البعثة أو يف يالة سحب البعثة من 
أبن جنوب السودان ودائرة األممل امل حدة لإلجراءات امل علهةة ابأللغةا ت إىل جانةب الةرئيس اىلةايل لفريةخت 
ًاتيجية ل عب ةةة املةوارد لةاايدة دعةةمل بةر ممل اإلجةةراءات  دعةمل اإلجةراءات امل علهةةة ابأللغةا ت بصةدد وعةة  اسة

واليظةةةةت اللجنةةةةة أن مةةةةذكرتي مفةةةةانيمي ي ل مويةةةة  الهةةةةدرات . نامل علهةةةةة ابأللغةةةةا  يف جنةةةةوب السةةةةودا
 اإلعافية مرفه ان  ي الطلب.

مليةةةون دوالر ل مويةةة   148ويشةةةمج الطلةةةب إىل أن جنةةةوب السةةةودان سةةةيح ا  إىل مةةةا مموعةةة   -23
ًة ال مديةةةد 5األنشةةةطة امل صةةةلة ب نفيةةةذ املةةةادة  ويشةةةمج الطلةةةب كةةةذلك إىل أن يكومةةةة جنةةةوب . خةةةالل فةةة

السودان ال تهد  سوى دعمل حمدود لإلجراءات امل علهة ابأللغا ت وتغطي تكةاليف تشةغي  اهلي ةة الو نيةة 
 لإلجراءات امل علهة ابأللغا ت ومل توفر أي موارد ألنشطة إزالة األلغا  أو ال وعية ابملخا ر.

ان ل طةوير من املعلومات عن خطة جنةوب السةود وكاتبت اللجنة جنوب السودان  البة مايداع  -24
ورد  جنةةوب . قةةدرة و نيةةة مسةة دامة لل صةةدي للمنةةا خت امللغومةةة الةةي مل تكةةن معروفةةة بعةةد اك مةةال اخلطةةة

السودان أبن اهلي ة الو نية لإلجراءات امل علهة ابأللغا  س شك  مس هب  اإلجراءات امل علهة ابأللغا  يف 



APLC/MSP.18/2020/WP.8 

GE.20-12705 6 

واليظت اللجنة أمهية ااهود . املايل جنوب السودانت إال أن اهلي ة تعاين من أج  اىلصول على الدعمل
واليظةت اللجنةة كةذلك أمهيةة وعة  . املبذولةة ل نميةة قةدرات اهلي ةة الو نيةة لإلجةراءات امل علهةة ابأللغةا 

جنةةةوب السةةةودان خطةةةة ل عب ةةةة املةةةوارد واالسةةة فادة مةةةن عيةةة  افليةةةات املوجةةةودة يف إ ةةةار االتفاقيةةةة لنشةةةر 
 يف مال املساعدة.املعلومات عن ال حدايت واالي ياجات 

ويشةةمج الطلةةب كةةذلك إىل أن جنةةوب السةةودان "يسةةعى إىل تطةةوير قةةدرة و نيةةة مسةة دامة مةةن  -25
ويشمج الطلب إىل أن دائرة األممل امل حدة لإلجراءات . شاهنا أن تس جيب لطلبات املساعدة الي تنشا"

امل علهة ابأللغا  تسعىت دعماع هلذا اهلدفت إىل اىلصول علةى متوية  ملنظمةة و نيةة لنشةر أفرقةة للة خلص 
والهصةةةد مةةةن للةةةك نةةةو أن تهةةةد  تلةةةك األفرقةةةة تهاريرنةةةا إىل اهلي ةةةة . 2021مةةةن الةةةذخائر امل فجةةةرة يف عةةةا  

 لهة ابأللغا ت الي س  وىل توجي  مهامها ورصد أدائها.الو نية لإلجراءات امل ع

وأشةةارت . ويشةةمج الطلةةب إىل أن ال لةةوث امل بهةةي لةة  أتأةةمج اج مةةاعي واق صةةادي علةةى السةةكان -26
اللجنةةة أي ةةاع إىل أن جنةةوب السةةودان قةةد  يف  لبةة  بيةةا ت عةةن عةةحااي األلغةةا ت مصةةنفةع يسةةب السةةن 

ًة  5وأشارت اللجنة إىل أن تنفيةذ املةادة . دول األ رافونوع اانست وللك وفاءع ابل اامات ال خةالل فة
ال مديةةةد املطلوبةةةة ينطةةةوي علةةةى إمكةةةا ت اإلسةةةها  مسةةةامهة كبةةةمجة يف حتسةةةي سةةةالمة البشةةةر والظةةةروف 

 االج ماعية االق صادية يف جنوب السودان.

لةةدول وأشةةارت اللجنةةة إىل أن الطلةةب ي  ةةمن معلومةةات أخةةرى لات صةةلة قةةد تكةةون مفيةةدة ل -27
األ راف يف تهييمل الطلب والنظر في ت مبا يف للك مايد من ال فاصي  عن افرر االج ماعية االق صادية 
لل لوث امل بهيت ومايد من املعلومات عن عةحااي األلغةا  األرعةيةت واسة جابة يكومةة جنةوب السةودان 

هةدرة اىلاليةة يف مةةال للحةوادثت وتفاصةي  إعةافية عةةن ال خطةيط وحتديةد األولةوايتت ومعلومةةات عةن ال
ًة ال مديةد األوىلت ون ةائمل  إزالة األلغا ت وخرائط وجداول م علهة ابألراعةي الةي متةت معاا هةا خةالل فة

 . ما بعد إزالة األلغا ت واالع بارات املاليةت وكذا وصالت للربط ابملرفهات لات الصلة امل علهة ابلطلب

السةةودان الو نيةةة إلزالةةة األلغةةا  قةةد ي ةةاأر ابلهيةةود  وإل تشةةمج اللجنةةة إىل أن تنفيةةذ خطةةة جنةةوب -28
وتشةةةمج إىل أن الهطةةةاع سةةةي طلب تشةةةكيالت صةةةغمجة  19-األمنيةةةة علةةةى الوصةةةول واسةةة مرار أتأةةةمج كوفيةةةد

ل مكةةي تطهةةةمج يهةةةول األلغةةةا  مبايةةد مةةةن الكفةةةاءةت اليظةةةت اللجنةةة أن االتفاقيةةةة س سةةة فيد مةةةن تاويةةةد 
 30وريةةة حمدأةةةت علةةى أن يُهةةد  أوىل نةةذه اخلطةةط ولةةول جنةةوب السةةودان اللجنةةة دطةةط عمةة  مفصةةلة د

ًة امل بهية الي يغطيها ال مديد2024أبري  نيسان/  30والثانية ولول    ت2022نيسان/أبري    وأشارت . ت للف
اللجنة أي اع إىل أن خطط العم  نذه ينبغي أن ت  من قائمة حمدأة تشم  عي  املنا خت املعةروف أهنةا 

 ةةةادة لألفةةةراد أو الةةةي يشةةة ب  يف أهنةةةا كةةةذلكت ابسةةة خدا  مصةةةطلحات م سةةةهة مةةة  حت ةةةوي علةةةى ألغةةةا  م
املعةةايمج الدوليةةةة لإلجةةراءات امل علهةةةة ابأللغةةا ت إعةةةافةع إىل توقعةةات سةةةنوية عةةن املنةةةا خت واملسةةايات الةةةي 
ًة امل بهيةة املشةمولة ابلطلةبت واملنظمةة الةي س  ةطل  بةذلكت مة  مياانيةة  س عاجل يف ك  سنة خةالل الفة

 مفصلة منهحة مهابلة لذلك.

واليظةةةت اللجنةةةة ابرتيةةةاح أن املعلومةةةات املهدمةةةة يف الطلةةةب ل يف الةةةردود علةةةى أسةةة لة اللجنةةةة  -29
واليظةةت أي ةةاع أن اخلطةةة الةةي قةةد مها جنةةوب السةةودان قابلةةة لل طبيةةخت وميكةةن . شةةاملة وكاملةةة وواعةةحة

أن  واليظةةت اللجنةةة أي ةةاع .   ال نفيةةذرصةةدنا جيةةداعت وتبةةي بوعةةوح العوامةة  الةةي ميكةةن أن تةةؤأر يف تهةةد
اخلطةةة  مويةةة وأن زايهةةا يسةة ند إىل مسةةامهة كبةةمجة مةةن ال مويةة  الةةدويلت والوصةةول إىل املنةةا خت امللوأةةة 

ويف نةةذا السةةيا ت . امل بهيةةت وإعةةادة نيكلةة أفرقةةة ال طهةةمج اىلاليةةت وتعيةةي فةريهي إعةةافيي إلزالةةة األلغةا 
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 30نةةةوب السةةةودان سةةةنوايعت ولةةةول اليظةةةت اللجنةةةة أن االتفاقيةةةة س سةةة فيد مةةةن ال هةةةارير الةةةي يهةةةدمها ج
 نيسان/أبري ت إىل الدول األ راف بشان ما يلي:

ال هةةد  ادةةةرز فيمةةةا ي علةةةخت ابالل اامةةةات الةةواردة يف املسةةة  السةةةنوي وخطةةةة ال طهةةةمج يف  )أ( 
ًة ال مديدت وتوفمج املعلومات بطريهة ت فخت م  املعايمج الدولية لإلجةراءات  امل علهةة  جنوب السودان خالل ف

أللغةةا  بشةةان ال حةةدايت امل بهيةةةت وتصةةنيفها يسةةب "املنةةا خت املشةة ب  فيهةةا" و"املنةةا خت اخلطةةرة املؤكةةدة" اب
 ملنهجيةة اإلفةرا  عةن األراعةي املسة خدمة )أي امللغةاة   ويجمها النسيبت وكذلك يسب نوع ال لوث ووفهاع 

 ن خالل اإلزالة(؛واملهل صة من خالل املس  ال هصت أو املطهرة م تمن خالل املس  غمج ال هص

أأر ال هد  السنوي على األنداف السنوية على النحةو الةوارد يف خطةة عمة  جنةوب  )ب( 
السودانت مبا يف للةك املراية  املعدلةة مة  تهةدل معلومةات عةن عةدد املنةا خت الةي ي عةي معاا هةا سةنوايع 

 ويجمل املنا خت امللغومة وكيفية حتديد األولوايت؛

الهيةةود األمنيةةة املفروعةةةة علةةى الوصةةول وافرر اإلجيابيةةة أو السةةةلبية ال هةةد  ادةةرز يف  ) ( 
 اد ملة فيما ي علخت اعادة مس  املنا خت امللغومة وتطهمجنا؛ 

 ااهود املبذولة إلعادة تشكي  األفراد بغية تكوين أفرقة أكرب وبيان ن ائمل نذه ااهود؛  )د(  

وحمةةةددة ال كةةةاليف وم عةةةددة  معلومةةةات مسةةة كملة عةةةن وعةةة  وتنفيةةةذ خطةةةة مفصةةةلة )نة( 
السةةنوات لل وعيةةة مبخةةا ر األلغةةا  يف سةةياقات حمةةددة واىلةةد مةةن أعةةداد ا  معةةات ادليةةة امل ةةاأرةت مبةةا يف 
للةةةك تهةةةدل معلومةةةات عةةةن املنهجيةةةات املسةةة خدمةت وال حةةةدايتت والن ةةةائمل ادههةةةةت علةةةى أن تصةةةنف 

 املعلومات يسب نوع اانس والسن؛

هبيك  بر ممل جنوب السودان لإلجراءات امل علهةة ابأللغةا ت مبةا يف حتديثات م علهة  )و( 
 و ؛للك الهدرات ال نظيمية واملؤسسية الهائمة وااديدة لل صدي لل لوث امل بهي بعد اإلكمال

جهةةةود تعب ةةةة املةةةوارد وال مويةةة  اخلةةةارجي الةةةذي ي لهةةةاه جنةةةوب السةةةودان واملةةةوارد الةةةي  )ز( 
 نفيةذت مبةةا يف للةك ااهةةود الراميةة إىل تيسةمج عمليةةات املنظمةات الدوليةةة توفرنةا يكوم ة  دعمةةاع اهةود ال

 .إلزالة األلغا  والنهول ابلهدرات ادلية والن ائمل الي تف ي إليها نذه ااهود

وابإلعافة إىل أمهية تهدل جنوب السودان تهارير إىل الدول األ راف علةى النحةو املشةار إلية   -30
 أمهيةةة إ ةةالع الةةدول األ ةةراف ابن ظةةا  علةةى ال طةةورات األخةةرى لات الصةةلة أعةةالهت أشةةارت اللجنةةة إىل

ًة املشةةةةمولة ابلطلةةةبت واالل اامةةةةات األخةةةةرى الةةةواردة يف الطلةةةةبت وللةةةةك يف  5ب نفيةةةذ املةةةةادة  خةةةالل الفةةةة
االج ماعةةات املعهةةودة بةةي الةةدورات واج ماعةةات الةةدول األ ةةراف واملةةؤمترات االس عراعةةيةت ومةةن خةةالل 

 واملعد ة ابس خدا  دلي  اإلبالغ. 7الصلة ابملادة  تهاريره لات

    


