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جنيف 20-16 ،تشرين الثاين/نوفمرب
البند  11من جدول األعمال املؤقت
النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة 5
2020

حتليل الطلب الذي قدمه جنوب السوودا لتمديود املوعود النيواحملد ا ودد
إلكمال تدمري األلغام املضادة لألفراد وفقاً للمادة  5من االتفاقية*
مقدم من اللجنة املعنية بتنفيذ املادة ( 5زامبيا وكندا والنرويج والنمسا
أودع جنوب السودان إشعاره ابخلالفة يف االتفاقية يف  11تشرين الثاين/نوفمرب  .2011ودخلت
-1
االتفاقيةة ييةا النفةال ابلنسةةبة انةوب السةودان يف  9متوز/يولية  .2011وأبلةةج جنةوب السةودانت يف تهريةةره
األويل بش ةةان الش ةةفافيةت امله ةةد يف  3ك ةةانون األول/ديس ةةمرب 2012ت ع ةةن املن ةةا خت ال ةةي ه ة لوالي ة أو
سيطرت وحت ويت أو يُش ب يف أهنا حت ويت على ألغا م ادة لألفةراد .وكةان لاامةاع علةى جنةوب السةودان
أن يدمر أو يكفة تةدممج عية األلغةا امل ةادة لألفةراد املوجةودة يف املنةا خت امللغومةة اخلاعةعة لوالي ة أو
سةةيطرت ولةةول  9متوز/يولي ة  .2021وقةةد جنةةوب السةةودان يف  27آلار/مةةار  2020إىل اللجنةةة املعنيةةة
ب نفيذ املادة  5لباع ب مديد املوعد النهائي يىت  9متوز/يولي 2026ت وللك اع هاداع من أبنة لةن ية مكن
من الوفاء ابل اام ولول للك ال اريخ.
ويف  25يايران/يوني 2020ت ك بت اللجنة املعنية ب نفيذ املادة "( 5اللجنة") إىل جنوب السةودان
-2
البة توعيحات إعافية بشان معلومات قدمها يف لب ال مديد .ويف  21آب/أغسطس 2020ت قد
جنةةوب الس ةةودان إىل اللجن ةةة لب ةاع منهح ةاع لل مدي ةةد ي ةةمن معلوم ةةات إع ةةافية رداع علةةى أس ة لة اللجن ةةة.
و لب جنوب السودان ال مديد ملدة  5سنواتت يىت  9متوز/يولي .2026
ويشمج الطلب إىل أن جنوب السودان سج يف كانون الثاين/ينةاير 2011ت مةا مموعة
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منطهةةة خطةةرة مسةةاي ها  408 169 663م ةًاع مربعةاعت ونةةي منةةا خت ملوأةةة مية أنةواع الةةذخائر امل فجةةرةت
ومشة نةةذا ا مةةوع  1 225يهة ألغةةا م ةةادة لألفةراد وم ةةادة للةةدابابت مسةةاي ها  334 863 267مةًاع
مربعاع.
1 962

__________

*

ٍ
لظروف خارجة عن سيطرة ااهة املهدمة هلا.
تهرر نشر نذه الوأيهة بعد اتريخ النشر املع اد
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مةن  1كةانون الثاين/ينةاير  2011إىل 30

ويشمج الطلب إىل أن جنوب السودان تصدى خالل الفًة
-4
يايران/يونية  2020ملةةا مموعة  1 609خمةةا ر تبلةةج مسةةاي ها  388 658 553مةًاع مربعةاع ( 96,5يف املائةةة
من مموع مساية األخطار) .ون يجة هلذه األنشطةت دمر جنوب السودان  8 242لغماع م اداع لألفرادت
و 1 260لغماع م اداع للدابابتت و 16 262لخمجة عنهوديةت و 74 037قطعة من الذخائر غمج املنفجرة.
ويشمج الطلب إىل أن جنوب السودان عاجل خالل نذه الفًة  815منطهة ملغومة أبلغا م ةادة
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لألفراد مساي ها  205 103 102مًاع مربعاع .ومت تطهةمج  385منطهةة ملغومةة مسةاي ها  28 064 019مةًاع
مربعاعت وأُلغيت  430منطهة ملغومة مساي ها  177 039 083مةًاع مربعةاع .وأشةارت اللجنةة إىل أن ااهةود
ال ةةي ب ةةذهلا جن ةةوب الس ةةودان أدت إىل اك م ةةال مه ةةا إزال ةةة األلغ ةةا ابلنس ةةبة مل ةةا مموع ة  82يف املائ ةةة م ةةن
بيامات جنوب السودان (املس وى اإلداري الثالث يف البلد).
وريب ة ةةت اللجن ة ةةة ابملعلوم ة ةةات ال ة ةةي ق ة ةةدمها جن ة ةةوب الس ة ةةودان واليظ ة ةةت أن األلغ ة ةةا امل ة ةةادة
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لل ةةدابابت وغمجن ةةا م ةةن امل فج ةرات م ةةن خملف ةةات اىل ةةرب تش ةةك ت ابإلع ةةافة إىل األلغ ةةا امل ةةادة لألف ةرادت
خمةةا ر ابلغةةة علةةى السةةكان املةةدنيي وعلةةى تنفيةةذ األنشةةطة اإل ائيةةة .واليظةةت اللجنةةة أن ااهةةود الةةي
يبةةذهلا جنةةوب السةةودان ل نفيةةذ املةةادة  5ليسةةت سةةوى جةةاء مةةن ممة ااهةةود الالزمةةة لل صةةدي ألخطةةار
امل فجرات يف جنوب السودان .واليظت اللجنة أمهية اس مرار جنوب السودان يف اإلبالغ عةن ال هةد
الذي أيرزهت ب صنيف يسب نوع ال لوثت قدر اإلمكانت وبطريهة ت سخت م املعايمج الدولية لإلجراءات
امل علهة ابأللغا ت م تصنيف املنا خت الي ألغيةت مةن خةالل املسة غةمج ال هةصت وقلصةت مسةاي ها مةن
خالل املس ال هص واملنا خت الي عوات عن ريخت ال طهمج.
وي من الطلب معلومات عن املنهجيات املس خدمة يف معااة املنا خت امللغومةت مبا يف للك
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املس ة غةةمج ال هةةص واملس ة ال هةةصت واس ة خدا رادار اس كشةةاف اب ةةن األرل مةةن أج ة معااةةة الطةةر
امللغومة ةةة .ويشة ةةمج الطلة ةةب أي ة ةاع إىل أنة ة خة ةةالل فة ةةًة لة ةةب ال مدية ةةد األويلت ُوعة ةةعت املعة ةةايمج واملبة ةةاد
ال وجيهية ةةة ال هنية ةةة الو نية ةةة انة ةةوب السة ةةودان (املعة ةةايمج واملبة ةةاد ال وجيهية ةةة) اسة ة ناداع إىل املعة ةةايمج الدولية ةةة
لإلج ةراءات امل علهةةة ابأللغةةا ت وفُص ةلت يسةةب السةةيا ادلةةي بغيةةة حتديةةد االي ياجةةات ال هنيةةة امي ة
عمليات إزالة األلغا يف جنوب السودان .ويشمج الطلب كذلك إىل أن نذه املعةايمج واملبةاد ال وجيهيةة
تُس كم ابن ظا عن ريخت إدخال تنهيحةات تناقشةها دائةرة األمةمل امل حةدة لإلجةراءات امل علهةة ابأللغةا
والوكةةاالت املنفةةذةت وتوافةةخت عليهةةا السةةلطة الو نيةةة .واليظةةت اللجنةةة أن اس ة خدا معةةايمج اإلف ةرا عةةن
األراعةي قةد مكةن جنةةوب السةودان مةن خةةالل إعةادة املسة مةةن اىلةد بدرجةة كبةةمجة مةن ال حةدي الةةذي
مةةا زال يواجه ة  .واليظةةت اللجنةةة كةةذلك أمهيةةة يةةرل جنةةوب السةةودان علةةى حتةةديث معةةايمجه الو نيةةة
لألعم ةةال امل عله ةةة ابأللغ ةةا وفه ةاع ألي ةةدث املع ةةايمج الدولي ةةة لإلج ةراءات امل عله ةةة ابأللغ ةةا ت وتكييفه ةةا م ة
ال حدايت ااديدةت واس خدا أف املمارسات ل مان ال نفيذ بكفاءة وفعالية.
ويش ةةمج الطلة ةةب إىل أنة ة ة ةوال فة ةةًة تنفية ةةذ بة ةةر ممل اإلجة ةراءات امل علهة ةةة ابأللغة ةةا كانة ةةت ننة ةةا
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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
الرامية ةةة إىل تهة ةةدل سة ةةج دقية ةةخت متة ةةا الدقة ةةة ل ة ةةاريخ اإلجة ةراءات امل علهة ةةة ابأللغة ةةا يف جنة ةةوب السة ةةودان.
واليظ ةةت اللجن ةةة الص ةةعوابت ال ةةي يواجهه ةةا جن ةةوب الس ةةودان يف إدارة املعلوم ةةاتت وأش ةةارت إىل أمهي ةةة
اىلفةا علةةى نظةةا و ةص إلدارة املعلومةةات ي ةةمن بيةا ت دقيهةةة ومسة كملة علةى الصةةعيد الةةو ص عةةن
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يالة ال نفيذ .واليظت اللجنة أي اع أمهية تصميمل وتنفيةذ نظةمل إلدارة املعلومةات تكفة متلكهةا الةو صت
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
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خالل املوعد النهائي األويل انةوب السةودان ادةدد مبوجةب املةادة ( :5أ) الهيةود األمنيةة علةى الوصةولت
(ب) سةةوء يالةةة البنيةةة ال ح يةةةت ( ) آرر األمطةةار املوطيةةة علةةى الطةةر ت (د) آرر النة اوح (مبةةا يف للةةك
فه ةةدان الس ةةكانت واهني ةةار اإلن ةةا الاراع ةةيت وا اع ةةة)ت ( ) ويش ةةم أي ةاع أتأ ةةمج الن ةةاوح خس ةةارة األف ةراد
املدربي يف مال إزالة األلغا .
 -10ويشمج الطلب أي اع إىل عدة تعهيدات وحتدايت أأرت على جهود جنةوب السةودان يف الوفةاء
ابل اامات مبوجب املادة 5ت مبا يف للك (أ) الطبيعة املعهدة لل لوث ابلذخائر امل فجرة واىلاجة إىل معااة
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.
 -11ويش ةةمج الطل ةةب إىل أن ة ال ت ةاال تًت ةةب عل ةةى األلغ ةةا امل ةةادة لألف ةراد آرر إنس ةةانية واج ماعي ةةة
ةول األلغةةا أو متنة الوصةةول إىل األراعةةي الةةي ميكةةنت
واق صةةادية يف جنةةوب السةةودانت ييةةث تلةةوث يهة ُ
لة ةةوال للة ةةكت اسة ة خدامها ألغة ةرال إن اجية ةةة .وقة ةةد أتكة ةةد أن وجة ةةود األلغة ةةا امل ة ةةادة لألفة ةراد يف جنة ةةوب
السودان يشك عوائخت كبمجة أما تنمية الاراعة والثروة اىليوانية واملوارد الطبيعيةت كمةا أنة يعةو الوصةول
إىل البنية ال ح ية ا معيةت مبا يف للك نهاط املياه واملدار والعيادات الصحية .وتبي أي اع أن األلغةا
امل ةةادة لألف ةراد ت ةةؤأر عل ةةى الس ةةكان املش ةةردينت ون ةةي تش ةةك س ةةبباع رئيس ةةياع للح ةوادث ال ةةي ي ع ةةرل هل ةةا
السةةكان املعروفةةون ابلًيةةال .ويشةةمج الطلةةب كةةذلك إىل أن جنةةوب السةةودان سةةج ت منةةذ ان ةةمام إىل
االتفاقيةةةت  586عةةحية مةةن عةةحااي األلغةةا والةةذخائر غةةمج املنفجةةرةت وأن أكثةةر مةةن  4 500شةةخص قةةد
ُسجلوا يف السنوات العشر الي سبهت االس هالل .وتريب اللجنة ابملعلومات الي قدمها جنوب السودان
وتشج جنوب السودان على مواصلة تهدل املعلومات املصنفة يسب السن واانس .وأشارت اللجنة
إىل أن ال ه ةةد اد ةةرز يف تنفي ةةذ امل ةةادة  5خ ةةالل ف ةةًة ال مدي ةةد املطلوب ةةة ينط ةةوي عل ةةى إمك ةةا ت اإلس ةةها
مسامهة كبمجة يف حتسي سالمة البشر والظروف االج ماعية االق صادية يف جنوب السودان.
 -12ويشةةمج الطلةةب إىل ممةةوع ال حةةدي امل بهةةي يف إ ةةار املةةادة 5ت ونةةو ي شةةك مةةن  122منطهةةة
ملوأة ابأللغا امل ادة لألفراد تبلج مساي ها  7 337 011مًاع مربعاعت مبا يف للك  64منطهةة ملغومةة مؤكةدة
تبلج مساي ها  2 866 375مًاع مربعاع و 58منطهة يش ب يف أهنا ملغومة تبلةج مسةاي ها  4 470 636مةًاع
مربعةاع .وأشةار جنةوب السةةودان إىل ال حةدي العةا امل بهةي ابلنسةةبة امية أنةواع األجهةاة امل مثة يف 353
منطه ةةة خط ةةرة تبل ةةج مس ةةاي ها  19 511 119م ةًاع مربعة ةاعت مب ةةا يف لل ةةك  254منطه ةةة خط ةةرة مؤك ةةدة تبل ةةج
مساي ها  11 566 151مًاع مربعاع و 99منطهة خطرة مش بهاع فيها تبلج مساي ها  7 994 959مًاع مربعاع.
 -13ويشمج الطلب إىل أن ال حدي امل بهي امل علخت ابأللغا امل ادة لألفراد يبلج مموع  122منطهة
ملغومة مساي ها  7 337 011مًاع مربعاعت مبةا يف للةك  64منطهةة خطةرة مؤكةدة تبلةج مسةاي ها 2 866 375
م ةًاع مربع ةاع و 58منطه ةةة يش ة ب يف أهن ةةا ملغوم ةةة تبل ةةج مس ةةاي ها  4 470 636م ةًاع مربع ةاع .وريب ةةت اللجن ةةة
ابملعلومات الي قدمها جنوب السودان بشان ال حدي امل بهةي الةذي يواجهة ت وأشةارت إىل أمهيةة تهةدل
جن ةةوب الس ةةودان معلوم ةةات ع ةةن ال ح ةةدايت امل بهي ةةةت وتص ةةنيفها يس ةةب "املن ةةا خت املش ة ب يف خطورهت ةةا"
و"املنا خت اخلطرة املؤكدة" ويجمها النسيبت ف الع عن نوع ال لوث.
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 -14ومثلمةا وردت اإلشةارة إلية ت فةلن لةب جنةةوب السةودان نةو ال مديةد ملةدة  5سةنواتت يةةىت
متوز/يولية  .2026وي ةةمن الطلةةب خطةةة عمة م عةةددة السةةنوات مفصةةلة و ُحمةددة ال كةةاليف ت ةةالف مةةن
أالأةةة عناصةةر نوعيةةة وكميةةةت نةةي ’ ‘1املنهجيةةات الةةي سُس ة خد ت و’ ‘2مراي ة اإلزةةازت و’ ‘3حتديةةد
أولوايت املنا خت.
9

-15

وي من الطلب املراي ال الية لل نفيذ خالل الفًة  2025-2021من مدة
(أ)

 20 :2021منطهة خطرة تبلج مساي ها  1 478 400مً مرب ؛

(ب)

 20 :2022منطهة خطرة تبلج مساي ها  1 170 400مً مرب ؛

( )

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

(د)

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

(نة)

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

(و)

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

ال مديد:

 -16واليظ ةةت اللجن ةةة وج ةةود تب ةةاين في ةةف ب ةةي ال ح ةةدي امل به ةةي ال ةةذي يواج ة جن ةةوب الس ةةودان
واملنطهة امل وق معاا ها من خالل إعادة املس وال طهةمج خةالل فةًة ال مديةد .وأشةارت اللجنةة كةذلك
إىل أمهية أن يهو جنوب السودان سنوايع ب حديث خطة عمل الو نية اس ناداع إىل األدلة ااديدة وأمهية
تهدمي تهارير عن املراي املعدلة.
 -17وتش ةةمج خط ةةة العمة ة أي ةاع إىل أن األولوي ةةة أُعطي ةةتت يف منطه ةةة االسة ة وائية الك ةةربىت إلع ةةادة
مس  45يه ألغا م ةادة لألفةراد وم ةادة للةدابابت مسةاي ها  690 239مةًاع مربعةاع .ويشةمج الطلةب
كذلك إىل أن ال ميكن يالياع الوصول إىل  40يه ألغا بسبب اله ال املس مر أو انعدا األمن العا ت
على أن ت وىل أفرقة اإلزالةة اليدويةة نةذه املهةا مبجةرد أتمةي إمكانيةة الوصةول إليهةا .وتشةمج خطةة العمة
أي ةةا إىل أن األولوي ةةة أُعطي ةةتت يف منطه ةةة أع ةةايل الني ة الك ةةربىت إلع ةةادة مس ة  13يه ة ألغ ةةا م ةةاد
لألفراد وم ادة للدابابت مساي ها  3 800 951مًاع مربعاع.
 -18ويبةةي الطل ةةب أن حتهي ةةخت الن ةواتمل امل وقع ةةة عل ةةى النحةةو ال ةوارد يف خط ةةة العم ة يس ة ند إىل ع ةةدة
افًاعات ميكن أن تؤأر إجياابع أو سلباع يف اإل ار الامص لل نفيذت مبا يف للكت ’ ‘1يرية الوصولت وعد
اسة ة ناف اله ة ةةالت و’ ‘2اسة ة مرار ال موية ة أو زايدتة ة ت و’ ‘3تسة ةةجي عة ةةدد قلية ة مة ةةن يهة ةةول األلغة ةةا ت
و’ ‘4إلغاء أكرب املخةا ر املسةجلة أو هفي ةها مةن خةالل املسة ت و’ ‘5اسة مرار معةدالت اإلفةرا عةن
األراعي يسبما نو م وق ت و’ ‘6انعدا األمن املرتبط بكوفيد 19-وسوء األيوال ااوية سيحدان من
إن اجيةةة عي ة فةةر ال طهةةمج .وحيةةدد الطلةةب أي ةاع عةةدة عوام ة خطةةر ميكةةن أن تةةؤأر أي ةاع أتأ ةمجاع إجيابي ةاع
أو سة ة ةةلبياع يف اإل ة ة ةةار الة ة ةةامص للطلة ة ةةبت مبة ة ةةا يف للة ة ةةك (أ) انعة ة ةةدا األمة ة ةةن؛ (ب) العوامة ة ة االق صة ة ةةادية؛
( ) العوام ة البي يةةة؛ (د) ال موي ة ؛ ( ) عةةد إعةةادة تشةةكي قةةدرات إزالةةة األلغةةا ؛ (و) ال ةةاأمج السةةليب
على العمليات املًتب على كوفيد 19-وغمجه من األوب ة.
 -19ويشة ةةمج الطلة ةةب إىل أن ال وعية ةةة دطة ةةر األلغة ةةا قة ةةد أُدمة ةةت يف عمة ة عية ة األفرقة ةةة الة ةةي ت ة ةةوىل
اإلجراءات امل علهة ابأللغا  .وابإلعافة إىل للكت تهو إيدى عشةرة منظمةة و نيةة أي ةاع مبهةا ال وعيةة
دط ةةر األلغ ةةا داخ ة البل ةةد .ويش ةةمج الطل ةةب إىل أن ال ةةنهمل املع م ةةد يف م ةةال ال وعي ةةة مبخ ةةا ر األلغ ةةا يف
جنوب السودان ي ماشى م ال اامات الدول األ راف يف خطة عم أوسلو.
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 -20ويشمج الطلب إىل أن خطة العمة راعةت خم لةف اي ياجةات ووجهةات نظةر للنسةاء والف يةات
والف يةةان والرجةةال .ويف نةةذا الصةةددت يشةةمج الطلةةب إىل أن املنةةا خت اخلطةةرة املشة ب فيهةةا ُحتةدد مةةن خةةالل
إشرا أفرقة االتصال ا معية الةي تُصةه اسة ن اجاهتا بعةد للةك بنشةر أفرقةة مسة غةمج تهنيةة .وال ةوازن
بي اانسي يف عي فر االتصال ا معيةة يف جنةوب السةودان ي ةي هلةا ال حةدث إىل عية قطاعةات
ا مة ادلةةي وابل ةةايل تكةةوين صةةورة شةةاملة وجامعةةة عةةن ال لةةوث وأتأةةمجهت بةةا يسةةم ب حديةةد أولةةوايت
مها ال طهمج وفهاع الي ياجات ا م كك وي من عد هلف أي أيد عن الركب.
 -21ويشةةمج الطلةةب إىل أنة مةةن أجة إزةةاز املراية امل وقعةةة الةواردة يف خطةةة العمة ت سةةي عي علةةى
املنظمةةات الداعمةةة يالي ةاع ان ةةوب السةةودان أن تعيةةد تش ةةكي مةةال مو فيهةةا بغية ة تشةةكي أفرقةةة أك ةةرب
يجماع من أجة تطهةمج األراعةي بشةك أكثةر كفةاءة .وك بةت اللجنةة إىل جنةوب السةودان البةة مايةداع
مةةن اإلي ةةايات بشةةان إعةةادة ال شةةكي اىلاليةةة واد ملةةة للهةةدرة الهائمةةةت ف ةالع عةةن الهةةدرات اإلعةةافية
الالزم ةةة لك ةةي ينف ةةذ جن ةةوب الس ةةودان خط ةةة العمة ة اىلالي ةةة لإلز ةةازت مب ةةا يف لل ةةك ج ةةدول زم ةةص م وق ة
لل و يف وال ةدريب واإلدارة مةن أجة إعةادة ال شةكي  .ورد جنةوب السةودان ابإلشةارة إىل أن "االن هةال
إىل أفرقةةة أكةةرب لةةن ي طلةةب جرعةةة كبةةمجة مةةن املعةةدات أو ال ةةدريب أو ال و يةةف" وأن "املهةةارات وامل ةوارد
م ايةةة ابلفعة " .وأشةةار جنةةوب السةةودان أي ةاع إىل أن دائةةرة األمةةمل امل حةةدة لإلجةراءات امل علهةةة ابأللغةةا
هطةةط إلعةةادة تشةةكي مواردنةةا اع بةةاراع مةةن تشةرين الثةةاين/نوفمرب 2020ت وللةةك مةةن أجة الهيةةا ب جربةةة
االن هال إىل أفرقة أكرب يجماعت مشمجاع إىل أن ال يوجد يهةي قةا ابسة مرار متوية نةذه األفرقةة .وأشة ار
جنوب السودان كذلك إىل أنة إلا مةا أعيةد تشةكي األفرقةةت فةلن جنةوب السةودان سةيح ا إىل فةريهي
إعافيي إلزالة األلغا يدوايع ل مان توافر الهدرة املطلوبة.
 -22ويشةةمج الطلةةب إىل أن ممةةوع ال موي ة ااةةاري املس ة لمل يبلةةج  41مليةةون دوالر سةةنوايعت علةةى أن
أكةةرب مسةةامهة تهةةدمها بعثةةة األمةةمل امل حةةدة يف جنةةوب السةةودان (البعثةةة)ت ييةةث تهةةد دعم ةاع قةةدره 34,6
مليون دوالرت مبا يف للك  25,2مليون دوالر لعهةود اإلجةراءات امل علهةة ابأللغةا  .ويشةمج الطلةب إىل أن
املياانية املهررة لألممل امل حدة الي تله ها دائرة األممل امل حدة لإلجراءات امل علهة ابأللغا تس خد أساساع
لدعمل مها البعثةةت وكةذلك ملعااةة الشةواغ األخةرى امل علهةة ادارة الةذخمجة والشةواغ األمنيةة .وكاتبةت
اللجن ةةة جن ةةوب الس ةةودان تطل ةةب ماي ةةداع م ةةن املعلوم ةةات ع ةةن جه ةةوده الرامي ةةة إىل تعاي ةةا ت ةةدابمج ال خفي ةةف
اس جابة ل حول يف أولوايت البعثة أو يف يالة سحب البعثة من جنوب السودان .ورد جنوب السودان
أبن جنوب السودان ودائرة األممل امل حدة لإلجراءات امل علهةة ابأللغةا ت إىل جانةب الةرئيس اىلةايل لفريةخت
دعةمل اإلجةراءات امل علهةةة ابأللغةا ت بصةدد وعة اسةًاتيجية ل عب ةةة املةوارد لةاايدة دعةةمل بةر ممل اإلجةراءات
امل علهة ةةة ابأللغة ةةا يف جنة ةةوب السة ةةودان .واليظة ةةت اللجنة ةةة أن مة ةةذكرتي مفة ةةانيمي ي ل موية ة الهة ةةدرات
اإلعافية مرفه ان ي الطلب.
 -23ويش ةةمج الطل ةةب إىل أن جن ةةوب الس ةةودان س ةةيح ا إىل م ةةا مموع ة  148ملي ةةون دوالر ل موي ة
األنش ةةطة امل ص ةةلة ب نفي ةةذ امل ةةادة  5خ ةةالل ف ةةًة ال مدي ةةد .ويش ةةمج الطل ةةب ك ةةذلك إىل أن يكوم ةةة جن ةةوب
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.
 -24وكاتبت اللجنة جنوب السودان البة مايداع من املعلومات عن خطة جنةوب السةودان ل طةوير
قةةدرة و نيةةة مسة دامة لل صةةدي للمنةةا خت امللغومةةة الةةي مل تكةةن معروفةةة بعةةد اك مةةال اخلطةةة .ورد جنةةوب
السودان أبن اهلي ة الو نية لإلجراءات امل علهة ابأللغا س شك مس هب اإلجراءات امل علهة ابأللغا يف
GE.20-12705

5

APLC/MSP.18/2020/WP.8

جنوب السودانت إال أن اهلي ة تعاين من أج اىلصول على الدعمل املايل .واليظت اللجنة أمهية ااهود
املبذولةة ل نميةة قةدرات اهلي ةة الو نيةة لإلجةراءات امل علهةة ابأللغةا  .واليظةت اللجنةة كةذلك أمهيةة وعة
جن ةةوب الس ةةودان خط ةةة ل عب ةةة امل ةوارد واالس ة فادة م ةةن عي ة افلي ةةات املوج ةةودة يف إ ةةار االتفاقي ةةة لنش ةةر
املعلومات عن ال حدايت واالي ياجات يف مال املساعدة.
 -25ويشةةمج الطلةةب كةةذلك إىل أن جنةةوب السةةودان "يسةةعى إىل تطةةوير قةةدرة و نيةةة مس ة دامة مةةن
شاهنا أن تس جيب لطلبات املساعدة الي تنشا" .ويشمج الطلب إىل أن دائرة األممل امل حدة لإلجراءات
امل علهة ابأللغا تسعىت دعماع هلذا اهلدفت إىل اىلصول علةى متوية ملنظمةة و نيةة لنشةر أفرقةة للة خلص
م ةةن ال ةةذخائر امل فج ةةرة يف ع ةةا  .2021والهص ةةد م ةةن لل ةةك ن ةةو أن ته ةةد تل ةةك األفرق ةةة تهاريرن ةةا إىل اهلي ةةة
الو نية لإلجراءات امل علهة ابأللغا ت الي س وىل توجي مهامها ورصد أدائها.
 -26ويشةةمج الطلةةب إىل أن ال لةةوث امل بهةةي لة أتأةةمج اج مةةاعي واق صةةادي علةةى السةةكان .وأشةةارت
اللجنةةة أي ةاع إىل أن جنةةوب السةةودان قةةد يف لبة بيةةا ت عةةن عةةحااي األلغةةا ت مصةةنفةع يسةةب السةةن
ونوع اانست وللك وفاءع ابل اامات الدول األ راف .وأشارت اللجنة إىل أن تنفيةذ املةادة  5خةالل فةًة
ال مدي ةةد املطلوب ةةة ينط ةةوي عل ةةى إمك ةةا ت اإلس ةةها مس ةةامهة كب ةةمجة يف حتس ةةي س ةةالمة البش ةةر والظ ةةروف
االج ماعية االق صادية يف جنوب السودان.
 -27وأشةةارت اللجنةةة إىل أن الطلةةب ي ةةمن معلومةةات أخةةرى لات صةةلة قةةد تكةةون مفيةةدة للةةدول
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
للحةوادثت وتفاصةي إعةافية عةةن ال خطةيط وحتديةد األولةوايتت ومعلومةةات عةن الهةدرة اىلاليةة يف مةةال
إزالة األلغا ت وخرائط وجداول م علهة ابألراعةي الةي متةت معاا هةا خةالل فةًة ال مديةد األوىلت ون ةائمل
ما بعد إزالة األلغا ت واالع بارات املاليةت وكذا وصالت للربط ابملرفهات لات الصلة امل علهة ابلطلب.
 -28وإل تشةةمج اللجنةةة إىل أن تنفيةةذ خطةةة جنةةوب السةةودان الو نيةةة إلزالةةة األلغةةا قةةد ي ةةاأر ابلهيةةود
األمني ةةة عل ةةى الوص ةةول واس ة مرار أتأ ةةمج كوفي ةةد 19-وتش ةةمج إىل أن الهط ةةاع س ةةي طلب تش ةةكيالت ص ةةغمجة
ل مكةةي تطه ةةمج يه ةةول األلغ ةةا مبايةةد م ةةن الكف ةةاءةت اليظ ةةت اللجنةةة أن االتفاقي ةةة س س ة فيد م ةةن تاوي ةةد
جنةةوب السةةودان اللجنةةة دطةةط عمة مفصةةلة دوريةةة حمدأةةةت علةةى أن يُهةةد أوىل نةةذه اخلطةةط ولةةول 30
نيسان/أبري 2022ت والثانية ولول  30نيسان/أبري 2024ت للفًة امل بهية الي يغطيها ال مديد .وأشارت
اللجنة أي اع إىل أن خطط العم نذه ينبغي أن ت من قائمة حمدأة تشم عي املنا خت املعةروف أهنةا
حت ةةوي عل ةةى ألغ ةةا م ةةادة لألف ةراد أو ال ةةي يش ة ب يف أهن ةةا ك ةةذلكت ابس ة خدا مص ةةطلحات م س ةةهة م ة
املعةةايمج الدولي ةةة لإلج ةراءات امل عله ةةة ابأللغةةا ت إع ةةافةع إىل توقعةةات س ةةنوية عةةن املن ةةا خت واملسةةايات ال ةةي
س عاجل يف ك سنة خةالل الفةًة امل بهيةة املشةمولة ابلطلةبت واملنظمةة الةي س ةطل بةذلكت مة مياانيةة
مفصلة منهحة مهابلة لذلك.
 -29واليظ ةةت اللجن ةةة ابرتي ةةاح أن املعلوم ةةات املهدم ةةة يف الطل ةةب ل يف ال ةةردود عل ةةى أس ة لة اللجن ةةة
شةةاملة وكاملةةة وواعةةحة .واليظةةت أي ةاع أن اخلطةةة الةةي قةةدمها جنةةوب السةةودان قابلةةة لل طبيةةخت وميكةةن
رصةةدنا جيةةداعت وتبةةي بوعةةوح العوامة الةةي ميكةةن أن تةةؤأر يف تهةةد ال نفيةةذ .واليظةةت اللجنةةة أي ةاع أن
اخلطةةة مويةةة وأن زايهةةا يسة ند إىل مسةةامهة كبةةمجة مةةن ال موية الةةدويلت والوصةةول إىل املنةةا خت امللوأةةة
امل بهيةةت وإعةةادة نيكلةة أفرقةةة ال طهةةمج اىلاليةةت وتعيةةي فةريهي إعةةافيي إلزالةةة األلغةا  .ويف نةةذا السةةيا ت
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اليظ ةةت اللجن ةةة أن االتفاقي ةةة س س ة فيد م ةةن ال ه ةةارير ال ةةي يه ةةدمها جن ةةوب الس ةةودان س ةةنوايعت ول ةةول
نيسان/أبري ت إىل الدول األ راف بشان ما يلي:

30

ال هةةد اد ةةرز فيم ةةا ي عل ةةخت ابالل اام ةةات ال ةواردة يف املس ة الس ةةنوي وخط ةةة ال طه ةةمج يف
(أ)
جنوب السودان خالل فًة ال مديدت وتوفمج املعلومات بطريهة ت فخت م املعايمج الدولية لإلجةراءات امل علهةة
اب أللغةةا بشةةان ال حةةدايت امل بهيةةةت وتصةةنيفها يسةةب "املنةةا خت املشة ب فيهةةا" و"املنةةا خت اخلطةةرة املؤكةةدة"
ويجمها النسيبت وكذلك يسب نوع ال لوث ووفهاع ملنهجيةة اإلفةرا عةن األراعةي املسة خدمة (أي امللغةاة
من خالل املس غمج ال هصت واملهلصة من خالل املس ال هصت أو املطهرة من خالل اإلزالة)؛
(ب) أأر ال هد السنوي على األنداف السنوية على النحةو الةوارد يف خطةة عمة جنةوب
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؛
( ) ال هةةد ادةةرز يف الهيةةود األمنيةةة املفروع ةةة علةةى الوصةةول وافرر اإلجيابيةةة أو الس ةةلبية
اد ملة فيما ي علخت اعادة مس املنا خت امللغومة وتطهمجنا؛
(د)

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

(نة) معلوم ةةات مس ة كملة ع ةةن وع ة وتنفي ةةذ خط ةةة مفص ةةلة وحم ةةددة ال ك ةةاليف وم ع ةةددة
السةةنوات لل وعيةةة مبخةةا ر األلغةةا يف سةةياقات حمةةددة واىلةةد مةةن أعةةداد ا معةةات ادليةةة امل ةةاأرةت مبةةا يف
لل ةةك ته ةةدل معلوم ةةات ع ةةن املنهجي ةةات املسة ة خدمةت وال ح ةةدايتت والن ةةائمل ادهه ةةةت عل ةةى أن تص ةةنف
املعلومات يسب نوع اانس والسن؛
حتديثات م علهة هبيك بر ممل جنوب السودان لإلجراءات امل علهةة ابأللغةا ت مبةا يف
(و)
للك الهدرات ال نظيمية واملؤسسية الهائمة وااديدة لل صدي لل لوث امل بهي بعد اإلكمال؛ و
جه ةةود تعب ةةة امل ةوارد وال موي ة اخل ةةارجي ال ةةذي ي له ةةاه جن ةةوب الس ةةودان وامل ةوارد ال ةةي
(ز)
توفرنةا يكوم ة دعمةاع اهةود ال نفيةذت مبةةا يف للةك ااهةةود الراميةة إىل تيسةمج عمليةةات املنظمةات الدوليةةة
إلزالة األلغا والنهول ابلهدرات ادلية والن ائمل الي تف ي إليها نذه ااهود.
 -30وابإلعافة إىل أمهية تهدل جنوب السودان تهارير إىل الدول األ راف علةى النحةو املشةار إلية
أعةةالهت أشةةارت اللجنةةة إىل أمهيةةة إ ةةالع الةةدول األ ةراف ابن ظةةا علةةى ال طةةورات األخةةرى لات الصةةلة
ب نفي ةةذ املة ةةادة  5خ ةةالل الفة ةةًة املشة ةةمولة ابلطل ةةبت واالل اامة ةةات األخة ةةرى الة ةواردة يف الطلة ةةبت وللة ةةك يف
االج ماعةةات املعهةةودة بةةي الةةدورات واج ماعةةات الةةدول األ ةراف واملةؤمترات االس عراعةةيةت ومةةن خةةالل
تهاريره لات الصلة ابملادة  7واملعدة ابس خدا دلي اإلبالغ.
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