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

 من جدول األعمال املؤقت 11البند 

 5النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة 

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

 موجز منفيذي   

 مقدد من جنوب السودان  

 كزززانو  الثزززاين/  9                     عامززا  وانى زززا  يفيزززا     50جنزززول الازززودا   دام النززعاا الزززى  ىلدن أة نشززز   -1
وقزد  ، بىوقيع اتفاقية الاالم الشامل بني احلركة الشعبية لىحرير الازودا  وكوومزة الازودا  2005 يناير

  القززر  العشززرين، وىلعززفر عززن تشززريد كززوا  ىل بعززة               وىلطوهلززا ىلمززدا                       مززن ىلكثززر احلززرول فىوززا               شززو ل واكززدا  
 ماليني شخص ووفا  مليونني آخرين بابب العنف واجملاعة واملرض 

وكا  اهلدف من اتفاقية الاالم الشزامل تععيزع احلوزل الزدطقراطق وتقاعزل عاازداط الزنف  بزني  -2
 2011عىفىاء كانو  الثاين/يناير لىنظيل ا        زمنيا                                                   الاودا  وجنول الاودا   كما تضمنت االتفاقية جدوال  

، وهو الىا يخ الزى  ىلبزبف فيزه الدولزة 2011متوز/يوليه  9الى  ىلفضا أة اعىقالل جنول الاودا    
   األمل املىحد   193العضو الز 

       قلززيال                                                                                ومنزى البدايزة، واجزه البلزد  زدسط أنازانية وأواايزة وىلمنيزة جازام  وقزد كزا  طلز  عزددا   -3
مزن الرزرا املعبززد ، وا يازاهل  ريززرخ   الىخفيزف مززن كزد  الىزوتراط القبليززة الزي امىززدط لفز   طويلززة  

 وقد اندلعت ىلعمال عنف طاافية   عد  مناطق منه كىت   ف   االعىقالل 

وطون معاينة تركة النعاا   مجيع ىلحناء البلد، ليس من خالل كقول األلغام واملناطق املىضر    -4
مززن خززالل الوجززود املاززىمر للززىخاار                                                          لززىخاار العنقوديززة والرززرا املع وعززة ابأللغززام فحاززب، وأوززا ىليضززا  اب

غري املنفجر   وقد ىلبزيب ابلفعزل ىلكثزر مزن ىل بعزة آالف شزخص ابأللغزام األ هزية وغريهزا مزن الزىخاار 
للوجاززىية، كزززا  غززري املنفجززر ، ومازالزززت العديززد مزززن الرززرا مع وعززة ابأللغزززام  وأهززافة أة الىحزززدسط ا
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                                                                              وب عيد االعىقالل، تدهو ط احلالة األمنية علا طول احلدود مع الاودا ، وال عيما   منرقة  -5
ري    الىلزو  ابملىفجزراط ىلبيق املىنازا علي ا،   واليي ىلعا  النيل والوكد ، وهو مزا ىلدن أة زسد  كبز 

 من خملفاط احلرل 

                                                                          وعزززال البلزززد   عزززالم ملزززا ينيزززف عزززن عزززنىني قبزززل انزززدالا مركلزززة جديزززد  مزززن النزززعاا، ىلوال      -6
  واندلع القىال ابألعاس ألعبال عرقية، 2016مث مر  ىلخرن   متوز/يوليه    2013كانو  األول/ديامرب  

ا  الزي كانزت مزيمن علي زا قبيلزة دينوزا ويقودهزا الزرايس كزري وقد دا  بني احلركزة الشزعبية لىحريزر الازود
وبززني احلركززة الشززعبية لىحريززر الاززودا    املعا هززة الززي كانززت مززيمن علي ززا قبيلززة النززوير ويقودهززا  اززب 

                                                 وقزززد خلززز ف لزززد د العنزززف كزززاالط تشزززريد ومعزززا   وعزززوز واعزززعة  الزززرايس الازززابق الزززدكىو   س  مشزززا  
ل الىلززو  ابملىفجززراط   بلززد كززا  يواجززه بززعوابط للززىخلص مززن تركززة القىززال النرززاا، بززل زاد مززن كجزز 

، 2015الاابق  وعلا الرغل من توقيع اتفاا كل النعاا   مج و يزة جنزول الازودا    آل/ىلغازرس 
                                                                                   ا ت اج ل عون ف اط قليلة من الاالم احلقيقزق، وهزو مزا ىلدن، ابالقز ا  مزع هرزول األمرزا  املويفيزة، 

و زول املىفجزراط الزي خلف زا النزعاا دو    ملوعل الفعلق إلزالة األلغام أة عىة ىلشز ر فقز أة ختفيض ا
أيصززال املعونزززة اإلناززانية احليويزززة ومززدد عزززالمة األفزززراد واجملىمعززاط االيزززة وا  ززاط الفاعلزززة اإلنازززانية  

األمزن الغزىااق ووقزف طون كصر الىولفة االجىماعية واالقىصزادية لىوقزف اإلنىزال الع اعزق وانعزدام  وال
 الىجا   وانعدام كرية الىنقل 

كززززانو  األول/   4                                                            ووق عززززت كوومززززة الاززززودا  علززززا اتفاقيززززة كظززززر األلغززززام املضززززاد  ل فززززراد    -7
  و         واكدا                           عندما كا  الاودا  بلدا   2003تشرين األول/ىلكىوبر   13                وبد قت علي ا      1997ديامرب  

                                                      عيب لىحرير الاودا  جمددا  الىعام ا بص  الىعام نزداء جنيزف جنول الاودا ، ىلكدط احلركة/ا يش الش
                        لغزززل مضزززاد ل فزززراد امىثزززاال   6 000مزززا يعزززادل  2008، ودمزززرط   آ/ا /مزززا س 2003  آل/ىلغازززرس 

                                    ومنزى /لزز  احلزني، د مز رط   جنزول الاززودا   للمزاد  الرابعزة مزن اتفاقيزة كظززر األلغزام املضزاد  ل فزراد 
                                         األلغام املضاد  ل فراد الي اكى شفت كديثا  مجيع خمعو ط 

   2011تشرين الثاين/نوفمرب  11وىلودا جنول الاودا  أشعا خ ابخلالفة   االتفاقية    -8

نف فززز    -9 عزززنواط للوفزززاء لميزززع الىعاماتزززه  10                                               وبعزززد انضزززمام جنزززول الازززودا  أة االتفاقيزززة، مززز 
ألكوام زا  ومزن املقزر  ىل  تنى زق تلز  الفز               و/ل  وفقزا   مبوجب اتفاقية كظر األلغام املضاد  ل فراد،

، لونه من الواهف ىل  البلد، علا الرغل من ج ودخ الوبزري  والزدعل الزدو  الازخق 2021  متوز/يوليه 
مززن االتفاقيززة الززي تززنص علززا ىلمززو  من ززا تر ززري مجيززع املنززاطق  5                                  جززدا ، لززن يفززق ابلىعاماتززه مبوجززب املززاد  

 املضاد  ل فراد  املع وعة ابأللغام

  2004وقد بدىل ابلفعل بىل ج ود الىر ري، كيث بوشرط عملية أزالة األلغزام لديزة   عزام  -10
غري ىل  عود  العنف وانعدام األمن العام الى  عاشه البلزد   معظزل األوقزاط منزى االعزىقالل، كزا  لزه 

  ىلثر شديد علا ج ود الىر ري وزاد من ماىون الىلو  الواجب تر ريخ

          كيلوم ا    388,6                      منرقة خرر ، وىل فرل عن  1 609                                        ومنى اخلالفة   االتفاقية، ط   رط ىلو ىل لغيت  -11
د ىلةززا خرززر  ىلو املشززىبه   ىلةززا كززىل   و  ىلعقززال هززىا العمززل، مززازال يىعززني         مربعززا                                                                                  مززن املنززاطق املؤكزز 

   وهق تصنف كما يلق:      ربعا  م          كيلوم ا    19,5منرقة خرر  معروفة تبلغ مااكى ا اإلمجالية  353معا ة 
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 2020 ز ران/ ونيه  30جد غ التلوث املتبقي يف جنوب السودان يف   

 مااكة املخاطر )م  مربع( عدد املناطق اخلرر  نوا املخاطر

 7 337 011 122 كقول األلغام املضاد  ل فراد

 1 172 873 38 كقول األلغام املضاد  للدابابط

 3 313 354 25 ابأللغامالررا املع وعة 

 6 408 965 133 الىخاار العنقودية

 1 278 907 35 مناطق النعاا

 19 511 110 353 اجملموع

                                                                              وعلا مر  الانني، طو   جنول الاودا  تقنياط تر ري فعالة هبدف معا ة كل نوا من ىلنزواا  -12
لىحديززد مىرلبززاط الىر ززري الفعليززة                                                    املخززاطر هززىخ، فضززال  عززن شززحى قد تززه علززا أجززراء ماززف غززري تقزز  

 315  826  314                                                                        ىلفضل  وقد ىلد ن /ل  أة ألغاء ما يقا ل ىل بعة ىلهعاف املااكة املر  ر  )ألغاء            ديدا  
(، وال تزعال توجزد فزرا واهزحة ملعيزد ختفزيض الىقزدير        مربعزا        مز ا   72 832 239مقابزل تر زري         مربعزا        م ا  

 اإلمجا  الى  عىفرزخ ىلعمال ماف ىلخرن 

ن فت كزززل م مزززة مزززن امل زززام املىبقيزززة وفقزززا   -13 ملن جيزززة الىر زززري املق كزززة )الىر زززري                                                    وبنزززاء عليزززه، بززز 
م مزة  90                                                                             اليدو ، ىلو الىر ري امليوانيوق، ىلو تر ري الررا، ىلو أعاد  املاف(  و  اجملموا، خ ص صت 

صزص ىل  من       مربعزا        مز ا   6 333 897 لعملية أعاد  ماف ما جمموعه ز                        و  كزني ا خت  مزن هاتزه  28رقزة لز
مززن املنرقززة  ٪52)وهززو مززا طثززل         مربعززا        مزز ا   3 303 582 امل ززام، تلززت امل ززام الثالثززة األكززرب مززا يعززادل

من كجل الىلو  املىبقق(  وهوىا، فإ  جنول الاودا  مقىنع ىل  موابلة   ٪17املعمع أعاد  ماح ا و
 ىلعمال املاف عىخفض من الىقديراط الفعلية للمناطق امللوثة 

 19                                                                     وتىعلززق معظززل االكىياجززاط املىصززلة اعمززال أعززاد  املاززف بواليززة جززونقلق كيززث تاززج ل  -14
  املاازززة من زززا يعززعن أة منرقزززة واكزززد  مشزززىبه    45             مزز ا  مربعزززا  ) 4 359 449م مززة علزززا ىلةزززا تلزززو  

                                                                              خرو مزززا(  واع افززززا  هبزززىا الىفززززاوط ألغزززراض الىخرززززي ، ك ازززبت اكىياجززززاط الىر زززري لوززززل مزززن هززززىخ
املخززاطر علززا ىلعززاس ىلةززا ابحلجززل القياعززق حلقززل ىللغززام ىلو /خززري  عنقوديززة )كمززا هززو  ززدد مززن خززالل 

 املىوع  الىا خيق للم ام املنجع ( 

ملوا د الىر ري ااىمل توافرها           واقعيا                                                         وقام جنول الاودا  بىحليل الىلو  املىبقق وىلجرن تقييما   -15
واط هبزدف متوينزه مزن أكمزال تر زري مجيزع املنزاطق املع وعزة                                   ملعا ىه، وهو يرلب متديزدا  ملزد   زس عزن

 ابأللغام   البلد 

وقد كانت الىوعية مبخاطر الىخاار املىفجر  كجر العاوية   خرة اإلجراءاط املىعلقة ابأللغام  -16
بشزز   املخززاطر   مجيززع ىلحنززاء          مباشززرا                    ماليززني شززخص تثقيفززا   3,87  جنززول الاززودا ، كيززث تلقززا 

ومجيع فرا الىوعية ابملخاطر هلا تركيبة مىوازنة من ا ناني وطون ا الوبول أة اجملىمع اعرخ من   البالد 
                                                                                       ىلجزل ف زل شزواغله وىلولوستزه  وال شز    ىل  هزىا األمززر كزا  فعزاال ، أ/ ىلنزه منزى االنضزمام أة االتفاقيززة 

 مجيع الىخاار املىفجر  آخر جراء  585                                          شخصا  ابأللغام املضاد  ل فراد، وق ىل ىلو ىلبيب  56ىلبيب 

                                                                         ولزززدن جنزززول الازززودا  اا  بزززو   واهزززحة نازززبيا  عزززن الىلزززو  املىبقزززق   املنزززاطق اخلاهزززعة  -17
لواليىززه ىلو عززيررته  ومززع اكىمززال عمليززاط املاززف وتوعززيع وبنززاء قززد اط معيلززق األلغززام احلززاليني، يرلززب 

لىموينززه  2026متوز/يوليززه  9ة أ 2021متوز/يوليززه  9خلمززس عززنواط، مززن                          جنززول الاززودا  اا  متديززدا  
مزززن أكمزززال تر زززري مجيزززع املنزززاطق املع وعزززة ابأللغزززام   البلزززد  وعزززيبىل قصزززا ن ج زززدخ لىحقيزززق هزززدف 
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، لونه ال ياىريع ىل  يىصو  القيام 2014املنشود همن ىلهداف مؤمتر اعىعراض مابوتو لعام   2025 عام
لنززززول الاززززودا                           اليززززة إلزالززززة األلغززززام كليززززا                                                   بززززىل  دو  ىل  زسد    الىمويززززل  وت قززززد   تولفززززة اخلرززززة احل

مليززززو  دوال  مززززن دوال اط الززززوالسط املىحززززد ، مززززع ميعانيززززة عززززنوية قصززززون إلزالززززة األلغززززام  148 حبززززوا 
مليززززززززو  دوال     24,75، علززززززززا ىل  ختفززززززززض أة 2021/2022مليززززززززو  دوال    املوعززززززززل  34,4 تبلززززززززغ
ماليزني  3/ل ، يدعو جنزول الازودا  أة زسد  ىلوليزة   الزدعل بقيمزة    ولىحقيق2025/2026 املوعل

                   دوال  ىلمريوق عنوس  

وعلززا الززرغل مززن اعىمززاد هززىخ اخلرززة علززا النشززر األمثززل ملززوا د الىر ززري املمولززة الززي تعمززل    -18
اخلرزة  لىنفيزى هزىخ                                                                       جنول الاودا ، فإ  لبعض هىخ املوا د الىعاماط ىلخرن وال طوزن تورياز ا كصزرا  

ىفم مباززىوسط الىمويززل احلاليززة  وبعثززة األمززل املىحززد                                                                                      وأة جانززب /لزز ، ال يوجززد يقززني علززا ىل  ايزز 
جنول الاودا  هزق ىلكزرب ج زة ماحنزة لءجزراءاط املىعلقزة ابأللغزام، غزري ىل  مازىقبل ا تشزوبه الشزوو  

                      طوززززن ىل  ت ولزززز ف ىلفرقززززة مززززع ىلولززززوسط هززززىخ اخلرززززة، ومززززن مث         مباشززززرا                                  وىلولوسمززززا ال تىاززززق داامززززا  اتاززززاقا  
                                                                                           اإلجراءاط املىعلقة ابأللغام املمولة من البعثة اعمال ىلخرن لدعل البعثة وعملية الاالم األوعع نراقا  

أة أنشزاء عزدد كبزري مزن  2013وقد ىلفضا تفشق انعدام األمن   جنزول الازودا  منزى عزام  -19
ثزا  ألعمزال املازف وأزالزة الزىخاار غزري املنفجزر  الفرا املىنقلة الصغري   وهىخ الفرا مناعبة علزا حنزو م

  ومزن ىلجزل تزوفري قزد اط       فعزاال                                                                 عني املوا ، ولون ا غزري مناعزبة متامزا  لىر زري كقزول األلغزام تر زريا  
                                                                                  الىر زززري األكثزززر فعاليزززة والالزمزززة لىحقيزززق ىلهزززداف هزززىخ اخلرزززة، ت شزززجع  املنظمزززاط املولفزززة ابإلجزززراءاط 

عززاد  تشززويل فرق ززا املعنيززة لزالززة األلغززام مبززا ياززمف بززعسد  عززدد معيلززق األلغززام                       املىعل قززة ابأللغززام علززا أ
 وختفيض عدد موظفق الدعل   كل م مة 

                                                                              وي عىقد ىل  طلب الىمديد هىا ياىند أة كقااق وأة معدالط تر ري مؤكد  وتوقعاط واقعيزة  -20
م الزبالد  وازا ال شز  فيزه ىل  خرزر علزا الىفزا ل وعلزا ىلمزل ىل  يعزل الازال                            للموا د  غري ىلنه يقوم ىليضا  

                                                                                        لدد العنف يشول ىلكرب مديد للخرة، وهزو ي ىبزع ابنعزدام اليقزني فيمزا يىعلز ق بىمويزل األنشزرة املرتبرزة 
                                                                   علا املعونة، ويىفشا فيزه انعزدام األمزن الغزىااق، وي شزر د املاليزني مزن النزاس                             ابأللغام  والبلد يعىمد كثريا  

"، كانت هنزا  ابلفعزل طلبزاط مىضزا بة عديزد  19-بل ظ و  "كوفيدداخله وخا جه  ولىل ، وكىت ق
 فيما يىعلق مبيعانياط املعونة 

وتبززني هززىخ الوثيقززة كيززف طوززن أكمززال الىر ززري الولززق للمنززاطق اخلرززر    جنززول الاززودا ،  -21
ر  املىبقيزة،                                                                                وتقدم تفابيل املوا د املرلوبة واملن جيزة الزي عى ازىخدم ملعا زة كزل منرقزة مزن املنزاطق اخلرز 

يرمززق أة معا ززة        بززغريا                                                       منرقززة  كمززا تعزز ف اوجززه عززدم اليقززني املىبقيززة وتىضززمن كومززا   353وعززددها 
 تعال  مبا قاامة  امل ام الي ا  دد بعد لون ا ال

وكوومززززة جنززززول الاززززودا  ملىعمززززة ابكزززز ام الىعامامززززا مبوجززززب اتفاقيززززة كظززززر األلغززززام املضززززاد   -22
  2026متوز/يوليه  9طون ا فعل /ل  حبلول  ل فراد، وتعىقد ىلنه

    


