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تماع الدول األطراف يف اتفاقية حظراج
استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام

 املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام

  االجتماع الثالث عشر
  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٥-٢، جنيف
   من جدول األعمال املؤقت١٢البند 

  ٥النظر يف الطلبات املقدَّمة مبوجب املادة 

د إلكمال  حتليل الطلب الذي قدَّمه السودان لتمديد املوعد األخري احملد            
   من االتفاقية٥تدمري األلغام املضادة لألفراد وفقاً للمادة 

مقدَّم من رئيس االجتماع الثاين عشر للدول األطراف باسم الدول األطراف               
  *املكلفة بتحليل طلبات التمديد

ودخلت االتفاقية حيِّز   . ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول ١٣صدَّق السودان على االتفاقية يف        -١
وأبلغ السودان، يف تقرير الشفافية األويل      . ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١سبة للسودان يف    النفاذ بالن 

، عن املناطق املشمولة بواليته أو اخلاضعة لسيطرته اليت ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١الذي قدمه يف 
وقد كان السودان ملزمـاً بتـدمري   . حتتوي أو ُيشَتبه يف أهنا حتتوي على ألغام مضادة لألفراد     

تدمري مجيع األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة املشمولة بواليته أو اخلاضعة            بضمان   أو
وإذ رأى السودان أنه لن يستطيع حتقيق ذلك حبلول         . ٢٠١٤أبريل  / نيسان ١لسيطرته حبلول   

/  آذار٢٧ذلك التاريخ، فقد قدم إىل االجتماع الثاين عشر للـدول األطـراف املعقـود يف     
، كتـب   ٢٠١٣مـايو   / أيـار  ١٤ويف  .  لتمديد املوعد األخري احملدد له      طلباً ٢٠١٣ مارس

الرئيسان املتشاركان للجنة الدائمة املعنية بإزالة األلغام والتوعية مبخاطر األلغام وتكنولوجيات           
/  أيـار  ٢٢وقدَّم السودان رداً يف     . األعمال املتعلِّقة هبا إىل السودان لطلب معلومات إضافية       

يوليه إىل رئيس االجتماع الثـاين عـشر للـدول          / متوز ٢٥لباً منقّحاً يف     مث ط  ٢٠١٣ مايو

__________ 

قُدِّمت هذه الوثيقة بعد املوعد احملدد من أجل متكني الدول األطـراف مـن تقـدمي معلومـات شـاملة                      *  
 .أنشطتها عن
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 ١حـىت   (وقد طلب السودان متديد املوعد األخري احملدد له مبدة مخس سـنوات             . األطراف
  .)١()٢٠١٩أبريل /نيسان

 منـها   ٢٠٠٧-٢٠٠٢ويشري الطلب إىل إجراء عدة مسوحات خـالل الفتـرة             -٢
سح واالحتاد السويسري إلزالة األلغام لتحديد درجـة        مسوحات أجراها مركز إجراءات امل    

ويشري الطلب إىل أنه ُنفِّذت، . التلوث باأللغام عن طريق إجراء تقييم عام ألنشطة نزع األلغام  
 -باإلضافة إىل ذلك، سلسلة مشتركة من الدراسات االستقـصائية لآلثـار االجتماعيـة              

املبادرة السودانية للمعلومـات    /لغام الربية  من جانب هيئة مكافحة األ     ٢٠٠٤االقتصادية عام   
املتعلِّقة باأللغام األرضية وإزالتها، وذلك بالتعاون مع دائرة اإلجراءات املتعلِّقة باأللغام التابعة            

ويشري الطلب إىل أن . لألمم املتحدة، يف مناطق جبال النوبة حيث يسمح الوضع األمين بذلك
اسة استقصائية لتأثري األلغام األرضـية أُجريـت بـني          خط األساس احلايل ُوِضَع وفقاً لدر     

 يف واليات النيل األزرق وجنوب كردفان والبحـر         ٢٠٠٩فرباير  / وشباط ٢٠٠٧يوليه  /متوز
 موقعاً ُيشتبه يف احتوائهـا علـى ألغـام          ٢٢١األمحر وكسال والقضارف نتج عنها حتديد       

تهاء من الدراسة االستقصائية    ويشري الطلب إىل أنه منذ االن     . ومتفجرات من خملفات احلرب   
لتأثري األلغام األرضية، صدرت تقارير خمصصة أخرى عن التلوث باأللغام ومتفجرات أخرى            

منطقـة   "٣٦٢من خملفات احلرب وأن خط األساس يف التلوث باأللغام املضادة لألفراد مشل            
احتها تبلغ مـس  " حقل ألغام  "٢٤٠ متراً مربعاً، و   ٢٨٩ ٧٨٦ ٠٥٧مبجموع قدره   " خطرة

تبلـغ مـساحتها    " منطقة ُيشتبه يف أهنا خطرة     "١٣٦ متراً مربعاً و   ٢٣ ١٥٠ ٥٣٨اإلمجالية  
  . متراً مربعا٢٧ً ٣٠٧ ٢١٥اإلمجالية 

حقل "ومشل الطلب املصطلحات املستخدمة لتعريف التلوث يف السودان مبا يف ذلك              -٣
فراد أو باأللغام املضادة للدبابات     الذي ُعرِّف بوصفه منطقةً ملوثةً باأللغام املضادة لأل       " األلغام

هلا مضلع حمدد بوضوح ُوِضَع نتيجة عمليات مسح تقنية؛ وتعريف املنطقة اليت ُيشتبه يف أهنا               
متفجرات من خملفات احلـروب     /بوصفها منطقة ُيشتبه يف احتوائها على خطر ألغام       " خطرة"
من الدراسات االستقصائية   اكتشافها من خالل دراسة استقصائية لألثر أو أشكال أخرى           متّ

بوصـفها  " املنطقة اخلطـرة  "الوطنية، أو بناء على ادعاء بوجود أخطار متفجرات؛ وتعريف          
متفجرات من خملفات احلروب أُبِلغ عنها نتيجـة        /منطقة ُيشتبه يف احتوائها على ألغام أرضية      

ة التوعيـة   متفجرات من خملفات احلروب، أو أبلغت عنها أفرق       /حتقيق يف حادث انفجار لغم    
مبخاطر األلغام، أو السكان احملليون أو العسكريون وميكن أن تكون مناطق ملغومة، أو منطقة              

وطب الرئيسان املتشاركان للجنة الدائمة املعنية بإزالة       . معارك، أو منطقة ذخائر غري متفجِّرة     
وحقـول  املناطق اخلطـرية،    (األلغام إىل السودان توضيح تعريفات املصطلحات املستخدمة        

__________ 

وُيعتقد . "٢٠١٩مارس  / آذار ٣١عد األخري احملدد له حىت      طلب متديداً للمو  "ينص الطلب على أن السودان       )١(
 وهو تاريخ انتهاء فترة اخلمس سنوات ابتداًء من هنايـة املوعـد     ٢٠١٩أبريل  / نيسان ١أن السودان يقصد    

 .األخري األصلي
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، ال سيما بالنظر إىل أن معايري األمم املتحدة الدولية )األلغام، واملناطق اليت ُيشتبه يف أهنا خطرة
لألعمال املتعلِّقة باأللغام تعين ضمناً أن مجيع تصنيفات األراضي ينبغي أن تقع ضـمن فئـة                

 والحظ فريق التحليـل     .)٢("املناطق املؤكَّد أهنا خطرة   "أو فئة   " املناطق املشتبه يف أهنا خطرة    "
 مـع قيامـه   ٢٠١٣كذلك التزام السودان مبراجعة استخدامه للمصطلحات حبلول هناية عام    

من أرشيف نظام إدارة معلومـات اإلجـراءات        "بترحيل بيانات اإلجراءات املتعلِّقة باأللغام      
، فضالً  "ة باأللغام املتعلقة باأللغام إىل اجليل اجلديد من نظام إدارة معلومات اإلجراءات املتعلِّق          

عن أمهية أن يضع السودان معايري حتديد املناطق اليت ُيشتبه يف أهنا خطرة وفقاً للمعايري الدولية                
  .لألعمال املتعلِّقة باأللغام

ويشري الطلب إىل أنه باإلضافة إىل التلوث باأللغام املضادة لألفراد، يواجه الـسودان               -٤
 وبالذخائر غري املتفجرة، ويشمل التلـوث باأللغـام املـضادة           تلوثاً باأللغام املضادة للدبابات   

 ٧٥ و ، متراً مربعـاً   ١ ٦٣٧ ٥٦٣ ٠٥٣مبساحة إمجالية تبلغ    " منطقة خطرية  "٣٠٢للدبابات  
 متراً مربعاً، فيما يشمل التلوث      ٩ ٥٣٩ ٣٨٨مبساحة إمجالية تبلغ    " منطقة ُيشتبه يف أهنا خطرة    "

 متـراً   ٧٥ ٩٣٩ ٣١٧مبساحة يبلغ جمموعها    " ة خطرية منطق "١ ١٢٤بالذخائر غري املتفجرة    
  . متراً مربعا٤ً ٠٨٦ ٨٣٨مبساحة يبلغ جمموعها " مناطق يشتبه يف أهنا خطرة "١٠مربعاً و

ويشري الطلب إىل أنه بالنظر إىل اهلواجس األمنية، مل يتسنَّ اسـتكمال املـسوحات             -٥
 كما يشري الطلب إىل أنه خالل الفتـرة         .مجيع الواليات اخلمس املشتبه يف تلوثها باأللغام       يف

اليت أُجريت فيها الدراسة االستقصائية لتأثري األلغام األرضية، كان ال يزال هنـاك نـزاع يف           
واليات البحر األمحر، وكسال، والقضارف، لكن الدراسة أُجنزت يف واليـة النيـل األزرق              

  .ووالية جنوب كردفان
 باملناطق اليت حتتوي أو ُيشتبه يف أهنا حتتوي علـى           ويشري الطلب إىل أنه فيما يتعلَّق       -٦

 منطقة خطـرة تبلـغ      ٣٢٤ معاجلة   ٢٠١٣ و ٢٠٠٢ألغام مضادة لألفراد، جرى بني عامي       
 حقـل ألغـام تبلـغ مـساحتها         ١٨٢ متراً مربعاً، و   ٢٧٢ ٦٨٦ ٣٥٠مساحتها اإلمجالية   

 تبلـغ مـساحتها     ةيشتبه يف أهنا خطر    مناطق   ١٠٨ متراً مربعاً، و   ٢٠ ٢١٣ ٢٧٤ اإلمجالية
ويشري الطلب أيضاً إىل أنه فيما يتعلَّق باملنـاطق الـيت          .  متراً مربعاً  ٢٠ ٧٢١ ٥٣٤اإلمجالية  

حتتوي أو ُيشتبه يف أهنا حتتوي على ألغام مضادة للدبابات خـالل هـذه الفتـرة، جـرت                  
 ٤٢ أمتار مربعـة و    ١ ٦٣٤ ١٠٣ ٨٠٨ منطقة خطرة تبلغ مساحتها اإلمجالية       ٢٨١ معاجلة

ويشري الطلب  .  متراً مربعاً  ٦ ١٣٢ ٢٣٥طقة يشتبه يف أهنا خطرة تبلغ مساحتها اإلمجالية         من
__________ 

منطقة "بوصفها  " املنطقة املشتبه يف أهنا خطرة    " املعايري الدولية لألمم املتحدة لألعمال املتعلِّقة باأللغام         ُتعرِّف )٢(
املتفجرات من خملفات احلروب على أساس أدلة غـري مباشـرة          /يشتبه، على حنو معقول، يف تلوثها باأللغام      

منطقة تأكد فيهـا    "بوصفها  " منطقة مؤكدة اخلطورة  "، و "متفجرات من خملفات احلروب   /على وجود ألغام  
املتفجرات /مباشرة على وجود األلغام   متفجرات من خملفات احلروب على أساس أدلة        /وجود تلوث باأللغام  
 ".من خملفات احلروب
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كذلك إىل أنه فيما يتعلَّق باملناطق اليت حتتوي أو ُيشتبه يف أهنا حتتوي على ذخائر غري متفجِّرة                 
 منطقــة خطــرة تبلــغ مــساحتها ١ ٠٣٣خــالل هــذه الفتــرة، جــرت معاجلــة 

ويـشري الطلـب إىل أن هـذه األنـشطة أدَّت إىل            . راً مربعاً  مت ٧٥ ٥١٠ ٩٣١ اإلمجالية
 قطعة من   ٣٩٢ ٧٠٢ لغماً مضاداً للدبابات و    ٢ ٧٧١ لغماً مضاداً لألفراد، و    ٨ ٧٦٠ تدمري

وأشـار فريـق التحليـل إىل أن        .  ذخرية غري متفجِّرة   ٥٢ ٨٤٧ذخائر األسلحة الصغرية، و   
 االتفاقية حيِّز النفاذ ومنذ أن بدأ يف معاجلة          من ٥السودان أحرز تقدماً كبرياً منذ دخول البند        

  .خماطر املتفجرات بطرق أخرى
ويشري الطلب إىل أن السودان استخدم لإلفراج عن املناطق املسجلة بوصفها مناطق              -٧

حتتوي أو ُيشتبه يف أهنا حتتوي على ألغام عمليات مسح غري تقنية وعمليات مـسح تقنيـة                 
اد إىل املعايري واملبادئ اليت ُحدِّدت يف املعايري واملبادئ التوجيهية          وعمليات إزالة ألغام باالستن   

للمركز القومي ملكافحة األلغام يف السودان اليت تستند بدورها إىل املعايري الدولية لألعمـال              
ويذكر الطلب كذلك أن توجيهات برنامج املركز القومي ملكافحة األلغام يف . املتعلقة باأللغام
 عملية اإلفراج عن األراضي ُتنفَّذ وفقاً للمعيار الـدويل لألعمـال املتعلِّقـة              السودان بشأن 

" قرار نـشر العتـاد    "و" عملية اإلفراج عن األراضي   "  ل ومراجعه، ووفقاً    ٢٠-٠٨ باأللغام
يوفِّر األدوات الالزمة للمساعدة يف اإلشراف على عملية اإلفراج عن األراضي ولتـوفري              مما

  . يف امليدان فيما خيص نشر معدات إزالة األلغاممرجع جاهز للمختصني
والحظ فريق التحليل أن السودان يبذل قصارى جهده، مبا يتسق مع خطة عمـل                -٨

، على  ١-٥لضمان تطبيق مجيع األساليب املتاحة للتنفيذ الكامل والسريع للمادة          "كارتاخينا  
ل األطراف، حيثما يكـون     النحو الذي أوصت به الدول األطراف يف االجتماع التاسع للدو         

والحظ فريق التحليل أيضاً أن العدد الصغري من األلغام املضادة لألفراد اليت ُوجدت             ". مناسباً
وُدمرت مقارنةً بالعدد الكبري من املناطق اليت حتتوي أو ُيشتبه يف أهنا حتتوي على ألغام مضادة                

نه رمبا يتعني على الـسودان      ، يبني أ  ٢٠١٣ و ٢٠٠٢لألفراد واليت جرت معاجلتها بني عامي       
البحث عن طرق وأساليب إضافية لتحسني كفاءة وفعالية عمليات إزالة األلغام يف املستقبل،             
والحظ فريق التحليل كذلك أن القيام بذلك قد يؤدي إىل متكني السودان مـن اسـتكمال                

أمهية استمرار ويف هذا السياق، الحظ فريق التحليل . التنفيذ خالل فترة أقصر مما هو مطلوب     
تقدمي معلومات دقيقـة    "السودان يف اإلبالغ عن التقدم احملرز، وفقاً خلطة عمل كارتاخينا و          

تقـدمي  "، و "وموقعها وحجمهـا  ) املتبقية(، عن عدد املناطق امللغومة      ٧سنوياً، وفقاً للمادة    
ق إزالـة   معلومات عن املناطق اليت مت اإلفراج عنها، مفصَّلة حبسب أسلوب اإلفراج عن طري            

  ".األلغام أو عن طريق املسح التقين أو غري التقين
ويشري الطلب إىل أن السودان يقوم، من أجل حتسني نوعية املعلومات اليت ميلكهـا                -٩

عن املناطق اليت حتتوي أو ُيشتبه يف أهنا حتتوي على ألغام مضادة لألفراد وغري ذلـك مـن                   
تشمل استعراضاً مكتبيـاً جلميـع      "  للبيانات تنقية"املتفجرات من خملفات احلروب، بعملية      
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وطلـب  . املخاطر املذكورة يف قاعدة البيانات السودانية، وما زال يتعني التحقق منها ميدانياً           
الرئيسان املتشاركان إىل السودان أن يذكر وقت انتهاء تنقية قاعدة البيانات وتأثري ذلك على              

قاعدة البيانات يف تنقية  بالقول إنه يتوقع االنتهاء من وردَّ السودان. البيانات املقدَّمة يف الطلب
 /كـانون الثـاين    علماً بأن العملية األولية لتنقية قاعدة البيات بـدأت يف            ٢٠١٣هناية عام   

 كجزء من اإلعداد لتركيب اجليل اجلديد من نظام إدارة معلومات اإلجـراءات             ٢٠١٣ يناير
لقول إن تنقية قاعدة البيانات لن تغري جمموع ما أُبلغ          وردَّ السودان كذلك با   . املتعلقة باأللغام 

أي اإللغـاء  "عنه من مناطق متت معاجلتها لكنه سيؤدي إىل زيادة توضيح كيفيـة املعاجلـة      
وأحاط فريق التحليل علماً بالتزام السودان باالنتهاء من عمليـة          ". املعاجلة بطريقة أخرى   أو

  .٢٠١٣تنقية قاعدة البيانات يف هناية عام 
ويشري الطلب إىل أن التحدي املتبقي فيما يتعلق بالتلوث باأللغام املـضادة لألفـراد      -١٠

 حقل ألغام   ٥٨ أمتار مربعة و   ١٧ ٠٩٩ ٧٠٧ منطقة خطرية مبساحة إمجالية تبلغ       ٣٨يشمل  
 منطقة ُيشتبه يف أهنـا خطـرة تبلـغ          ٢٨ متراً مربعاً و   ٢ ٩٣٧ ٢٦٤مبساحة يبلغ جمموعها    

 ويشري الطلب إىل أنه فيما يتعلـق بـالتلوث          . متراً مربعاً  ٦ ٥٨٥ ٦٨١ مساحتها اإلمجالية 
 منطقـة خطـرة تبلـغ مـساحتها         ٢١للدبابات فإن التحدي املتبقي يتضمن      باأللغام املضادة   

 منطقة ُيشتبه يف أهنـا خطـرة مبـساحة إمجاليـة            ٣٣ متراً مربعاً و   ٣ ٤٥٩ ٢٤٥ اإلمجالية
ىل أن ما تبقى من تلوث بالذخائر غري املتفجـرة  ويشري الطلب أيضاً إ   . ٣ ٤٠٧ ١٥٣ قدرها

 مناطق ُيشتبه يف أهنا خطرة      ١٠ متراً مربعاً و   ٤٢٨ ٣٨٦مساحتها   منطقة خطرة تبلغ     ٩١يشمل  
 والحظ فريق التحليل أن السودان ال يـزال يواجـه،           .متراً مربعاً  ٤ ٠٨٦ ٨٣٨تبلغ مساحتها   

فاذ االتفاقية، حتدياً هاماً يف طريق الوفـاء        بالرغم من بذله جهوداً مطردة وضخمة حىت قبل بدء ن         
  .٥بالتزاماته مبوجب املادة 

وجود نزاع عندما انضم السودان إىل االتفاقية       ) أ: (ويشري الطلب إىل معوقات هي      -١١
، ٢٠٠٥ينـاير   /كانون الثاين إذ إن اتفاق السالم الشامل بني مشال السودان وجنوبه ُوقع يف            

حمدودية العمليات يف الشمال بـسبب      ) ب(؛  ٢٠٠٦ت يف عام    واتفاقية شرق السودان ُوقع   
عوامـل  ) ه(حتديد خماطر جديدة؛    ) د(الرتاعات املتجددة واملستمرة؛    ) ج(اهلواجس األمنية؛   

  .مناخية توقف األعمال املتعلقة باأللغام ملدة ثالثة أشهر يف السنة
لومات، فـإن العـدد     ويشري الطلب إىل أنه يف ظل عدم توفر نظام منسق جلمع املع             -١٢

 كما يشري   .الصحيح لضحايا األلغام وغريها من املتفجرات من خملفات احلروب غري معروف          
 منذ بـدء    ١ ٨٦٦الطلب إىل أن عدد األلغام وغريها من املتفجرات من خملفات احلرب بلغ             

برنامج مكافحة األلغام يف السودان، وأن جمموع ضحايا األلغام وغريها من خملفات احلـرب              
 ٤٧ فىت و٦٦ست فتيات وسبع نساء و( جرحياً ١٥١ شخصاً بينهم    ٥٦٥من املتفجرات بلغ    

ويـشري الطلـب    . ) رجالً ١٤٩ فىت، و  ١٢٠ امرأة، و  ١٢ فتاة، و  ٢٤( قتيالً   ٤١٤و) رجالً
 والحظ فريق التحليل .كذلك إىل اعتقاد مفاده أن عدد ضحايا األلغام األرضية أكرب من ذلك
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مفصلة حبسب نوع اجلنس    "بتجميع وتقدمي البيانات املتعلقة بالضحايا      أمهية أن يقوم السودان     
  .دات الواردة يف خطة عمل كارتاخيناوفقاً للتعه" والعمر
ويشري الطلب إىل أنه باإلضافة إىل اإلصابات اليت تلحقها األلغـام بالبـشر، فهـي       -١٣

شمل، علـى سـبيل     ُتحدث تأثريات اجتماعية واقتصادية سلبية على السكان يف السودان ت         
املثال، إعاقة النمو واالنتعاش االقتصاديني، وتقليص األنشطة واإلنتاجية يف اجملال الزراعـي،            
وإعاقة احلركة اآلمنة واحلرة للسكان وللتدخالت التجارية واإلنسانية، وتأخري عودة املشردين         

أن عدداً متزايداً من   ويشري الطلب أيضاً إىل      .داخلياً وموظفي جمتمع املعونة وتعريضهم للخطر     
الضحايا، وأكثرهم من الرجال، تركوا الكثري من األسر دون مـصدر دخلـها الرئيـسي               

يستطيع الكثري من الناجني تطوير املهارات واألدوات الالزمة إلعادة إدماجهم يف اجملتمع،             وال
جتماعيـة   ويشري الطلب أيضاً إىل أن اآلثار االقتـصادية واال         .لتوليد الدخل هلم وألسرهم   و

 ماليني الجئ ومـشرد داخليـاً يف        ٤لأللغام تتمثل بوضوح يف العوائق اليت يواجهها حوايل         
 ويشري الطلب كذلك إىل أن الدراسة       .العودة إىل املواطن اليت كانوا يعيشون فيها قبل احلرب        

 االستقصائية لتأثري األلغام األرضية حددت العوائق األساسية األربعة التاليـة بـني الـدول             
  .الطرق، واألراضي اليت تغذيها مياه األمطار، واملساكن، واملراعي الثابتة: املتضررة

ويشري الطلب إىل حتقيق فوائد اجتماعية واقتصادية كبرية منذ بدء نفاذ االتفاقية نتيجة               -١٤
سكان احملليني  الذي أدى إىل حتسني حياة سكان السودان عن طريق تيسري حترك ال         ٥تنفيذ املادة   

 جمتمعـاً حمليـاً كانـت       ١ ١٣٥واملشردين داخلياً والالجئني وعمال اإلغاثة حبرية وأمان يف         
 ويـشري   .٢٠١١يونيـه   /حزيرانأراضيهم ملوثة باأللغام واملتفجرات من خملفات احلرب حىت         

 مـن    كيلـومتر  ٣٠ ٠٠٠الطلب إىل أن األراضي أُتيحت لالستخدام الزراعي والرعي، وأن          
قات اليت تربط خمتلف البلدات ومدن املوانئ قد فُتحت مما أدى إىل ازدهار التجارة، إضافة               الطر

 .إىل احلد من خطر تلوث اجملاري املائية باأللغام وغريها من املتفجرات من خملفـات احلـرب               
 خالل فترة التمديد املطلوبة من شأنه أن ُيـسهم  ٥والحظ فريق التحليل أن إكمال تنفيذ املادة      

  .السودان كل كبري يف تعزيز سالمة األشخاص واألوضاع االجتماعية واالقتصادية يفبش
 /نيـسان  ١حـىت   (وكما أُشري سابقاً، طلب السودان متديد املهلة خلمس سنوات            -١٥
، ويشري الطلب إىل أن الوقت الذي طُلب ليس ملعاجلة املناطق الـيت حتتـوي               )٢٠١٩ أبريل
لغام املضادة لألفراد بل وأيضاً تلك اليت حتتوي على األلغـام           يشتبه يف أهنا حتتوي على األ      أو

املضادة للدبابات واملتفجرات من خملفات احلرب يف واليات كسال والقـضارف والبحـر             
 ويشري الطلب أيضاً إىل أنه مع مـرور         .األمحر والنيل األزرق وجنوب كردفان، ويف دارفور      

 وإمكانية الوصول إىل جنوب كردفـان والنيـل         الوقت والتغريات اإلجيابية يف اجملال األمين     
األزرق، فإن العمليات اإلنسانية لرتع األلغام سُتستأنف بالكامل إذا مـا تـوفرت املـوارد               
الكافية، وأن مثة خططاً قد ُوضعت بالفعل لتنفيذ املسوحات الالزمة وأنشطة إزالة األلغـام              

  .تلك الواليات إذا ما أتاح الوضع األمين ذلك يف
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 ٥ويشري الطلب إىل أن التحديات اليت يواجهها السودان للتمكن من االمتثال للمادة               -١٦
أو تنظيف املناطق املعروفة املتبقية، والـيت       /والقضاء على خماطر املتفجرات يتمثل يف مسح و       

تضم " منطقة ُيشتبه يف أهنا خطرة     "٧١، و "حقل ألغام  "٥٨، و "منطقة خطرية  "١٥٠تشمل  
 كيلومتراً مربعـاً  ٣٨ أخرى من خملفات احلرب مبساحة إمجالية تبلغ حوايل ألغاماً ومتفجرات 

 يف املائة من املناطق الـيت حتتـوي         ٥٠ ويشري الطلب أيضاً إىل أن       .)٣ و ٢ و ١انظر اجلداول   (
ألغام توجد يف والييت جنوب كردفان والنيل األزرق اللتني تعتربان منطقتني غري آمنـتني               على

 ألغراض إنسانية، يف هذه املرحلة، بسبب الرتاع املـستمر فيهـا منـذ              لعمليات نزع األلغام  
 ويشري الطلب كذلك إىل أن السودان ميلك خطة قومية متعددة السنوات            .٢٠١١يونيه  /حزيران

 )٢٠١٩مـارس   /آذار ٣ - ٢٠١٣مـارس   /آذار ١ (٢٠١٩-٢٠١٣ملكافحة األلغام للفترة    
 ويذكر الطلب أيضاً أن تنفيذ اخلطة       .مين ذلك أجل معاجلة املشكلة حاملا يتيح الوضع األ       من"
يستند إىل أن الوضع األمين سيتحسن يف مجيع املناطق امللوثة باأللغام وغريها من خملفـات               "

الرتاع وحالـة انعـدام األمـن سيعّرضـان مجيـع اخلطـط             "وأن  " احلرب من املتفجرات  
دان بانتظـام بتقـدمي    والحظ فريق التحليل أمهية أن يقـوم الـسو        ."واالستعدادات للخطر 

معلومات حمدَّثة إىل الدول األطراف عن تنفيذ خطته الوطنية إلزالة األلغام، بالنظر إىل حالـة               
عدم اليقني املتعلقة بإمكانية مواصلة عمليات إزالة األلغام ألغراض إنسانية يف والييت جنوب             

  .كردفان والنيل األزرق

  ١اجلدول 
  م املضادة لألفراد املزروعة يف السودانالتحديات املتبقية لتدمري األلغا

  منطقة ُيشتبه يف أهنا خطرة  حقل ألغام  منطقة خطرة

  الوالية
عدد 
  املناطق

  املساحة
  )باألمتار املربعة(

عدد 
  املناطق

  املساحة
  )باألمتار املربعة(

عدد 
  املناطق

  املساحة
 )باألمتار املربعة(

 ٠٠٠ ٥٠ ١ ٤٥٦ ٢٧٢ ٦ ٥٨٣ ٨٨٥ ٤ النيل األزرق

 ٤٨١ ٠١٨ ٥ ٢٢ ٨٠٠ ١٨٣ ٢ ٤٨ ٢٢٩ ٥٩٧ ١٠ ١٤ جنوب كردفان

 ٠٠٠ ٥٠٠ ١ ٣ ٠٠٨ ٤٨١  ٧٥٣ ٧٤٠ ٣ ١٦ كسال

 ٢٠٠ ٧ ١ صفر صفر صفر صفر البحر األمحر

 ٠٠٠ ١٠ ١ صفر صفر صفر صفر القضارف

 صفر ٤ صفر صفر ١٤٢ ٩٠٦ ١ ٤ شرق دارفور

 ٦٨١ ٥٨٥ ٦ ٢٨ ٢٦٤ ٩٣٧ ٢ ٥٨ ٧٠٧ ٠٩٩ ١٧ ٣٨ اجملموع
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  ٢دول اجل
  التحديات املتبقية لتدمري األلغام املضادة للدبابات املزروعة يف السودان

 منطقة ُيشتبه يف أهنا خطرة رةمنطقة خط

 عدد املناطق الوالية
  املساحة

 عدد املناطق )باألمتار املربعة(
  املساحة

 )باألمتار املربعة(

 ٠٠٠ ١٠٦ ٣ ٩٩ ٥ النيل األزرق

 ٩٥٣ ٥٨٤ ١ ٢٢ ٢٩٥ ٣٠٣ ٣ ٣  جنوب كردفان

 ٠٠٠ ١٦٥ ١ ٤ ٨٣٩ ١٥٥ ١١ كسال

 ٢٠٠ ١١ ١ ٧ ١ البحر األمحر

 ٠٠٠ ٥٤٠ ٣ صفر صفر القضارف

 صفر صفر ٥ ١ شرق دارفور

 ١٥٣ ٤٠٧ ٣ ٣٣ ٢٤٥ ٤٥٩ ٣ ٢١ اجملموع

  ٣اجلدول 
  التحدي املتبقي للسودان ملعاجلة التلوث بالذخائر غري املتفجرة

 يف أهنا خطرةمناطق ُيشتبه  رةمناطق خط

 عدد املناطق الوالية
  املساحة

 عدد املناطق )باألمتار املربعة(
  املساحة

 )باألمتار املربعة(

   ٦٣٦ ٥٣ ٢٦  النيل األزرق

 ٣٣٧٫٥ ١٥٩ ٤ ١٤ ١٥ جنوب كردفان

 ٥٠٠ ٤٥٥ ١ ٣ ٣١٩ ١٨٥ ٨ كسال

 ٠٠٠ ٤٧٢ ٢ ٣ ٣ ٣ البحر األمحر

 صفر صفر ١ ١ القضارف

 رصف صفر ٠٠١ ١٧ ٣ وسط دارفور

 صفر صفر ٢ ٣ شرق دارفور

 صفر صفر ٤٠٣٫٥٤ ١٧٢ ٢٢ مشال دارفور

 صفر صفر ١ ١ جنوب دارفور

 صفر صفر ٥ ٩ غرب دارفور

 ٨٣٨ ٠٨٦ ٤ ١٠ ٣٨٦ ٤٢٨ ٩١ اجملموع
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ويشري الطلب إىل أن مسوحات سُتجرى كجزء من تنفيذ خطة العمـل الوطنيـة                -١٧
وطلـب  . يد حجم التحدي بشكل واضـح     املتعددة السنوات ملكافحة األلغام، وذلك لتحد     

الرئيسان املتشاركان إىل السودان ِذكر نوع املسح الذي سُيجرى واإلطار الزمين له إضافة إىل     
ورد السودان مشرياً إىل أنه ينوي مواصلة إجراء تقييم عام لألعمـال            . حتديد مراحله السنوية  

وأشار أيضاً إىل أن التقيـيم      . دة مسح املتعلقة باأللغام يف املناطق اليت حتتاج إىل مسح أو إعا         
جز يف جنوب كردفان والنيل األزرق خالل سـتة أشـهر   نالعام لألعمال املتعلقة باأللغام سيُ    

والحظ فريق التحليل التـزام     . اعتباراً من وقت بدء عملية املسح مع حتسن الظروف األمنية         
 كردفان والنيل األزرق    السودان بإجناز أنشطة املسح بشكل كامل وفوري يف والييت جنوب         

والحظ الفريق كذلك أمهية    . وأمهية أن ُيبلغ السودان الدول األطراف بنتائج هذه املسوحات        
أن ُيجري السودان تقييماً وحتديثاً دوريني خلطة عمله الوطنية ملكافحة األلغام نظراً إىل أنـه               

لـذي يواجهـه وأن   يتوقَّع أن ُيحدد السودان بوضوح أكرب مع مرور الزمن حجم التحدي ا           
  .الوضع األمين سيؤثر على وترية التنفيذ

، فإن  ٢٠١٢ويشري الطلب إىل أنه مع رحيل الفريق االستشاري املعين باأللغام عام              -١٨
الشريك الوطين املنفِّذ الوحيد للمركز القومي ملكافحة األلغام هو الوحدات الوطنية إلزالـة             

افظة على القدرات احلالية ومواصلة زيادهتا، ُعقدت    ويشري الطلب إىل أنه من أجل احمل      . األلغام
دورات تدريبية من املستوى الثاين، تتعلق بالتخلّص من الذخائر املتفجرة، لفائدة املـوظفني             
الوطنيني، وُوضعت خطة تدريب على تشغيل وصيانة آالت إزالة األلغام، كما يـشري إىل أن     

 لألمم املتحدة تنوي إشراك منظمات غري حكوميـة         دائرة اإلجراءات املتعلقة باأللغام التابعة    
)FOPDO و JAMSAR (          يف عمليات املسح ونزع األلغام، وأن املركز القومي ملكافحة األلغام

 وأن القيام بكل ما ذُكر أعاله، ُيتوقع أن ميأل          العملجودة  لضمان  زيارات  الينوي زيادة عدد    
ملكافحة األلغام وحيافظ على مستوى اجلودة      الفراغ الذي تسّببت به مغادرة املنظمات الدولية        

ويشري الطلب كذلك إىل أن السودان يرّحب بأية منظمة دولية مهتمـة بـرتع              . واإلنتاجية
والحـظ فريـق    . األلغام كي تنشر معداهتا يف السودان وتساعد السودان يف الوفاء بالتزاماته          

 ملكافحة األلغـام الراغبـة يف   التحليل أن بإمكان السودان، بفضل مساعدة املنظمات الدولية  
 الظروف اليت تؤدي إىل ضـمان متكّـن         هتيئةاإلسهام يف التنفيذ يف السودان، االستفادة من        

  .املنظمات الدولية ملكافحة األلغام من تنفيذ عملياهتا يف السودان
. ٢٠١٥-٢٠١٣ويتضمن الطلب خطة عمل مفصَّلة تشمل االلتزامات السنوية للفترة            -١٩

ى ذلك، طلب الرئيسان املتـشاركان إىل الـسودان تقـدمي توضـيحات حـول               عالوة عل 
انظـر  (ورد السودان بتقدمي جدول يتضمن املراحـل الـسنوية          . السنوية لرتع األلغام   املراحل

  .) أدناه٤اجلدول 



APLC/MSP.13/2013/WP.2 

GE.13-63341 10 

  ٤اجلدول 
  نتائج التنفيذ السنوية املتوقَّعة خالل فترة التمديد

 نطقة اليت ستتم معاجلتهاامل املخاطر اليت ستتم معاجلتها السنة

 
املناطق 
 رةاخلط

املناطق اليت ُيشتبه 
 يف أهنا خطرة

حقول 
 األلغام

مسح  أُلغيت عن طريق
  غري تقين

 )بالكيلومترات املربعة(

 أُفرج عنها عن طريق   
نزع األلغام  /تقين مسح

 ) بالكيلومترات املربعة(

٠,٤ ١,٦ ٣ ٤ ٦ ٢٠١٣-٢٠١٢ 

٦ ٧ ٢٠ ٢٥ ٦٠ ٢٠١٤-٢٠١٣ 

٥ ٣ ١٥ ١٦ ٣٠ ٢٠١٥-٢٠١٤ 

٥ ١ ٨ ١٠ ٢٠ ٢٠١٦-٢٠١٥ 

٣,٣ ٠,٧ ٦ ٨ ١٥ ٢٠١٧-٢٠١٦ 

٢,٤ ٠,٦ ٤ ٥ ١٠ ٢٠١٨-٢٠١٧ 

١,٦ ٠,٤ ٢ ٣ ٩ ٢٠١٩-٢٠١٨ 

 ٢٣,٧ ١٤٫٣ ٥٨ ٧١ ١٥٠ اجملموع

ويشري الطلب إىل أن التمويل هو مصدر قلق رئيسي وأن مجيع اخلُطط تـستند إىل                 -٢٠
يف السودان خطة حلشد املوارد فضالً عن توقّعات متعددة         كما يض . التمويل الكايف للربنامج  

 دوالراً، بينـها تقـديرات يبلـغ        ٩٢ ٩١٧ ٤٨٠السنوات للميزانية تبلـغ يف اجملمـوع        
 دوالراً  ١٠ ٩٥٧ ٢١١و" اإلفـراج عـن األراضـي       "  ل دوالر   ٦٧ ٣٤٩ ٤٠٠ جمموعها

 ٨ ٠٨٨ ٨٦٩و" امساعدة الـضحاي    "  ل دوالر   ٦ ٥٢٢ ٠٠٠و" التثقيف مبخاطر األلغام  "  ل
والحظ فريق التحليل أن جهود السودان حلشد املوارد ستتعزَّز         ". التنسيق واإلدارة   "  لدوالراً  

 املـستخَدمة لوضـع     بالتوضيحات اليت يقدمها فيما يتعلق مبا متثله هذه التكاليف وباملنهجية         
  .التقديرات هذه
الر قد اسُتثمر يف مكافحـة       مليون دو  ٣٧٠ويشري الطلب إىل أن مبلغاً ُيقدر حبوايل          -٢١

 امليزانيات املقّدرة إلدارة عمليات حفـظ        من ٢٠١١ و ٢٠٠٤ودان بني عامي    األلغام يف الس  
ومل يلحظ فريـق    . السالم يف األمم املتحدة ومن صندوق التربعات االستئماين لألمم املتحدة         

 عـن طريـق   بلي  التحليل أي إشارة يف الطلب إىل توقعات أو تنبؤات تتعلق بالتمويل املستق           
  .اآلليات هذه
ورداً على األسئلة اليت طرحها الرئيسان املتشاركان، أشار السودان إىل أن حكومته              -٢٢

 لتمويـل   ٢٠١٣ و ٢٠٠٦ مليون دوالر يف املتوسط كل عام بني عامي          ٧,٥قدمت حوايل   
ودان أن حكومة الس  "وأشار كذلك إىل    . املعدات وعمليات إزالة األلغام والتكاليف اإلدارية     
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ال تزال ملتزمة بتقدمي التمويل لربنامج مكافحة األلغام وفاًء بالتزاماهتا يف إطار اتفاقية حظـر               
والحظ فريق ". األلغام املضادة لألفراد خالل السنوات اخلمس املقبلة، لكن املبلغ غري معروف       

كما أشار إىل أمهية    التحليل املسامهة املالية الكبرية اليت قدمها السودان لدعم التنفيذ حىت اآلن            
  .مواصلة هذا اجلهد يف املستقبل

ويشمل الطلب معلومات أخرى ذات صلة ميكن أن تستخدمها الدول األطراف يف              -٢٣
تقييم الطلب والنظر فيه مبا يف ذلك جدول مفصَّل يبّين حالة كل منطقة معنيـة وموقعهـا                 

د الفعال للمدنيني عن املناطق     وحجمها واملواصفات املتعلقة باخلطوات املتخذة لضمان اإلبعا      
امللغومة، وبيانات عن املستفيدين من التثقيف مبخاطر األلغام، والبيانات السنوية عن الضحايا            

والحظ فريق التحليل أن السودان قّدم بيانات، مصنَّفة حبسب اجلنس والعمر، وفقـاً             . اجلُدد
  .اللتزامات خطة عمل كارتاخينا

تياح أن املعلومات املقّدمة يف الطلـب رداً علـى أسـئلة            والحظ فريق التحليل بار     -٢٤
كما الحظ فريق التحليل أن اخلطة املعروضـة   . الرئيسني املتشاركني شاملة وكاملة وواضحة    

والحـظ  . قابلة للتطبيق والرصد وتبّين بوضوح ما هي العوامل اليت قد تؤثر يف وترية التنفيذ             
ف جناحها على نتائج جهود املـسح واسـتقرار         فريق التحليل أيضاً أن اخلطة طموحة ويتوق      

التمويل والتحديات اليت يطرحها الوضع األمين، وعلى هتيئة مناخ يفضي إىل زيـادة عـدد               
ويف هذا الصدد، الحظ فريق التحليل أن   . املنظمات املنخرطة يف عمليات املسح وإزالة األلغام      

  :وياً إىل الدول األطراف عما يلياالتفاقية ستستفيد من التقارير اليت يقدمها السودان سن
   من طلب التمديد؛١٧التقدم احملرز فيما يتعلق بااللتزامات الواردة يف اجلزء   )أ(  
نتائج جهود املسح وكيف ميكن لإليضاحات اإلضـافية أن تغّيـر فهـم               )ب(  

  السودان لتحديات التنفيذ املتبقية؛
صطلحات اليت يـستخدمها    ونتائج تنقيح امل  " تنظيف البيانات "نتائج جهود     )ج(  

السودان بشأن املناطق اليت حتتوي أو ُيشتبه يف أهنا حتتوي على ألغام، ونتائج إدارة املعلومات               
  اخلاصة مبكافحة األلغام؛

التغريات يف احلالة األمنية وكيفية تأثري هذه الـتغريات إجيابيـاً أو سـلبياً                )د(  
  التنفيذ؛ على

  ملوارد اليت تتيحها حكومة السودان لدعم التنفيذ؛التمويل اخلارجي الوارد وا  )ه(  
 مات الدولية لرتع األلغـام ولزيـادة      اجلهود املبذولة لتيسري عمليات املنظ      )و(  

  .القدرات احمللية على نزع األلغام، ونتائج هذه اجلهود
تأثر يف الـسودان سـي    وإذ ذكَّر فريق التحليل بأن تنفيذ اخلطة الوطنية لرتع األلغام             -٢٥
ملعلومات اجلديدة، ومستوى املوارد املُحصَّلة، والتغّيرات يف الوضع األمين، وحجم القدرات           با

اخلارجية أو احمللية املنخرطة يف أعمال املسح ونزع األلغام، وإذ يالحظ أن السودان قدم خطة              
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، فإنه يالحظ أن االتفاقية ستستفيد مـن تقـدمي   ٢٠١٥عمل مفّصلة يف طلبه حىت هناية عام    
، خطة عمل ُمحدَّثة وُمفصَّلة عن      ٢٠١٦مارس  / آذار ١ودان إىل الدول األطراف، حبلول      الس

والحظ فريق التحليل أن خطة العمل هذه تتضمن الئحـة          . الوقت املتبقي من فترة التمديد    
ُمحدَّثة جبميع املناطق اليت حتتوي أو ُيشتبه يف أهنا حتتوي على ألغام مضادة لألفراد، وتوقعات               

 املناطق اليت ستتم معاجلتها خالل الفترة املتبقية املشمولة يف الطلب وعن املنظمـة              سنوية عن 
  .اليت ستنفذ العمل إضافة إىل ميزانية مفصَّلة

والحظ فريق التحليل، باإلضافة إىل التقارير اليت قدمها السودان إىل الدول األطراف              -٢٦
التطورات األخرى  الدول األطراف على    اطالع   أعاله، أمهية االنتظام يف      على النحو املذكور  و

  . خالل الفترة املشمولة بالطلب٥ذات الصلة فيما يتصل بتنفيذ السودان للمادة 

        


