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*1364434* 

اجتماع الدول األطراف يف اتفاقيـة حظـر
استعمال وتكديس وإنتاج ونقـل األلغـام

 املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام

  االجتماع الثالث عشر
  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٥-٢جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت١٢البند 
  ٥النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة 

اد وفقـاً   طلب متديد األجل احملدد إلكمال تدمري األلغام املضادة لألفر            
   من االتفاقية٥للمادة 

  موجز تنفيذي    

  *مقدم من السودان    
يعاين السودان من التلوث باأللغام املضادة لألفراد واأللغام املضادة للدبابات وغريها             -١

بدءاً باحلرب   من املتفجرات من خملفات احلرب من جراء عدد من الرتاعات اليت نشبت فيه،            
 من حـروب أهليـة      ١٩٥٦ السودان منذ أن نال استقالله يف عام         وقد عاىن . العاملية الثانية 

وقـد   .األطراف األلغام األرضية كجزء ال يتجزأ من الـرتاع        عديدة استخدمت فيها مجيع     
وبدأت احلرب األهلية الثانية     ١٩٧٢ إىل عام    ١٩٥٥األوىل من عام    األهلية  استمرت احلرب   

 بالتوقيع على اتفاق الـسالم      ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ٩يف   وانتهت رمسياً    ١٩٨٣يف عام   
وأثناء تلك الرتاعات، استخدم كل من اجليش الشعيب لتحرير الـسودان والقـوات             . الشامل
 السودانية كميات هائلة من األلغام للدفاع عن مواقعه وإعاقة حتركات وعمليـات             املسلحة

 يف واليـيت جنـوب      وإضافة إىل ذلك، أفضت الرتاعات اجلديدة اليت نشبت        .الطرف اآلخر 

__________ 

قدمت هذه الوثيقة بعد املوعد النهائي، دون تغيريات حتريرية حال ورودها إىل األمانة من وحـدة دعـم                    *  
 .التنفيذ
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 إىل زرع   ٢٠١١يوليـه   /كردفان والنيل األزرق يف أعقاب انفصال جنوب السودان يف متوز         
  .املزيد من األلغام املضادة للدبابات وغريها من املتفجرات من خملفات احلرب

ويشكل وجود األلغام األرضية واملتفجرات من خملفات احلرب يف السودان خطـراً              -٢
ويؤدي تلوث األراضي إىل احلد     .  ويعوق النمو االقتصادي وانتعاش البلد     يهدد حياة املدنيني  

من األنشطة واإلنتاجية يف اجملال الزراعي، ويقوض بالتايل استدامة سبل عيش اجملتمعات احمللية            
تزال األلغام األرضية املزروعة على طرق نقل اللوجستيات الرئيسية تعوق حرية            وال. الريفية

التجارة وعمليات التدخل يف اجملال اإلنساين وتعرض للخطر حياة اجملتمعات       وسالمة احلركة و  
ويؤدي وجود األلغـام    . احمللية واملشردين داخلياً والالجئني وموظفي اجلهات املقدمة للمعونة       

املتفجرات من خملفات احلرب أو املخاطر املتوقعة بسببها إىل احليلولـة دون عـودة             /األرضية
خلياً أو الالجئني إىل مدهنم األصلية أو إىل تأخري عودهتم، مما يقف عائقاً             السكان املشردين دا  

أمام اجلهود املبذولة لإلنعاش وإعادة اإلعمار والتنمية يف املناطق املتأثرة باأللغـام األرضـية              
  .باملتفجرات من خملفات احلرب أو باحلرب أو
شار إليه أعاله، بلغ عدد ضحايا      وإضافة إىل التأثري االجتماعي واالقتصادي لأللغام امل        -٣

املتفجرات من خملفات احلرب الذين سجلوا يف مجهورية السودان منذ بـدء            /األلغام األرضية 
وعلى الرغم مـن    . ضحية ١ ٨٦٦برنامج العمل املتعلق مبكافحة األلغام يف البلد ما جمموعه          

 أعلى معدل ٢٠١٢ و٢٠١١ ، شهد عاما٢٠٠٥معدل احلوادث بوجه عام منذ عام      اخنفاض  
ويعزى ذلك إىل الرتاع اجلديد الـذي انـدلع يف          . لعدد احلوادث اليت سجلت على اإلطالق     

  .والييت النيل األزرق وجنوب كردفان
ووقعت حكومة السودان على اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام             -٤

 وصـدقت عليهـا     ١٩٩٧ديسمرب  / كانون األول  ٤املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام يف       
 ١وأصبح السودان دولة طرفاً يف اتفاقيـة أوتـاوا يف           . ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ١٣ يف

وقد بدأت عمليات إزالة األلغام يف السودان يف أوائل تسعينات القرن           . ٢٠٠٤أبريل  /نيسان
لنار  على اتفاق جبال النوبة لوقف إطالق ا  ٢٠٠١العشرين لكنها تكثفت بعد التوقيع يف عام        

حكومـة الـسودان     ووقع كل من     .احلركة الشعبية لتحرير السودان   بني حكومة السودان و   
على واحلركة الشعبية لتحرير السودان ودائرة اإلجراءات املتعلقة باأللغام التابعة لألمم املتحدة            

 جبنيف، وقد حددت هذه املذكرة      ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ١٩ ثالثية األطراف يف     مذكرة تفاهم 
وإضافة إىل ذلك، ساعد    . ر الالزم لألنشطة املتعلقة مبكافحة األلغام يف مجيع أحناء السودان         اإلطا

 الصادر عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة على مواصلة          ١٥٩٠اتفاق السالم الشامل والقرار   
  .تعزيز والية األمم املتحدة والدور الذي تضطلع به يف أعمال إزالة األلغام يف السودان

 ٢٤  املـؤرخ  ٢٩٩ مبوجب املرسوم الرئاسي رقم      األلغامملكافحة   اهليئة القومية وأُنشئت    -٥
، وأُعلن عن بدء أنشطتها رمسياً يف احتفال رفيع املستوى نظم يف            ٢٠٠٥ديسمرب  /كانون األول 
صـدور املرسـوم     وعلى أساس .  حبضور رئيس اجلمهورية   ٢٠٠٦مارس  / آذار ٧اخلرطوم يف   
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سياسة الوطنية إلزالة األلغام وأقرته بعد ذلك اللجنة القومية العليا إلزالـة            الرئاسي، وضع إطار ال   
. ٢٠٠٦ أغسطس/ آب ٦األلغام ومن مث اعتمده جملس وزراء حكومة الوحدة الوطنية آنذاك يف            

وجيتمع أعضاء اهليئة القومية إلزالة األلغام سنوياً بقيادة وزير الدفاع ومبـشاركة الـوزارات              
ولتقدمي توصيات  ستعراض التقدم احملرز يف جمال مكافحة األلغام يف البلد          املختصة األخرى ال  
 إىل املركز الوطين لإلجراءات املتعلقة باأللغام بشأن عمليـة مكافحـة            حمددة عند االقتضاء  

 للعمل على أساس شراكة مـع       ٢٠٠٥وأُنشى املركز القومي إلزالة األلغام يف عام        . األلغام
ويتابع املركز القومي إلزالة األلغام إىل اليـوم تنفيـذ          . فحة األلغام مكتب األمم املتحدة ملكا   

التزامات حكومة السودان يف إطار اتفاقية أوتاوا وغريها من املعاهدات ذات الصلة املتعلقـة              
ويتوىل املركز أيضاً كجزء من واليته إقرار استراتيجيات وخطط مكافحـة           . مبكافحة األلغام 

ويوجد مقر املركز القـومي     . ين عن طريق مكاتبه الفرعية يف البلد      األلغام على املستوى الوط   
إلزالة األلغام يف اخلرطوم ولديه ستة مكاتب فرعية يف املناطق املتـأثرة باأللغـام األرضـية                

  .واملتفجرات من خملفات احلرب
 يف السودان حداً يندر فيه االحتفاظ بالـسجالت، وإن احـتفظ            وبلغ طابع الرتاع    -٦

وال يزال ُيجهل النطاق احلقيقي ملشكلة      . فهي غالباً ما تكون متقادمة وغري دقيقة      بالسجالت  
ويف أعقاب اتفاق السالم املوقع بني حكومة السودان        . األلغام األرضية يف السودان وعواقبها    

 ٢٠٠٧-٢٠٠٢واحلركة الشعبية لتحرير السودان، أجريت عدة عمليات مسح خالل الفترة           
 املسح واالحتاد السويسري إلزالة األلغـام       يت أجراها مركز إجراءات   املسح ال مشلت عمليات   

وقد انتشرت أفرقة خمتلطة معنية بعمليات املسح ألول        . من أجل حتديد درجة التلوث باأللغام     
  .مرة يف املناطق التابعة حلكومة السودان واحلركة الشعبية لتحرير السودان يف البلد

ملسح املشار إليها أعاله، فإن خط األساس الفعلـي  وعلى الرغم من إجراء عمليات ا    -٧
مل حيدد إال بعد إجراء الدراسة االستقصائية لتأثري األلغام األرضية اليت مت بواسطتها استعراض              

. فضالً عن املعلومات املتيسرة األخـرى      السابقة،   نتائج مجيع عمليات املسح   وإعادة دراسة   
 ٢٠٠٧يوليه  / يف الفترة املمتدة من متوز     غام األرضية وأجريت الدراسة االستقصائية لتأثري األل    

 وهي تغطي واليات النيل األزرق وجنوب كردفان والبحر األمحـر           ٢٠٠٩فرباير  /إىل شباط 
 موقعـاً   ٢٢١وأفضت هذه الدراسة االستقصائية إىل حتديد ما جمموعه         . وكسال والقضارف 

واملواقع املسجلة حالياً علـى أهنـا       . يشتبه يف تلوثها باأللغام واملتفجرات من خملفات احلرب       
   . موقع٣٠٠ملوثة باأللغام وباملتفجرات من خملفات احلرب يبلغ عددها حوايل 

إجراء الدراسة االستقصائية لتأثري األلغام األرضية، صدرت تقارير خمصـصة          ومنذ    -٨
خرى من خملفات احلرب الذي يظهـر يف شـكل      األتفجرات  املأخرى عن التلوث باأللغام و    

ومنذ إكمال الدراسة االستقصائية لتأثري األلغام      .  يف قاعدة البيانات   ناطق خطرة، وسجلت  م
 واملناطق اليت يـشتبه يف    )٢( وحقول األلغام  )١(األرضية ازداد إىل حد كبري عدد املناطق اخلطرة       

__________ 

متفجرات من خملفات احلرب أُبِلغ عنها      /تشري إىل منطقة ُيشتبه يف احتوائها على ألغام أرضية        : املنطقة اخلطرة  )١(
جرات من خملفات احلرب، أو أبلغت عنها أفرقة التوعيـة مبخـاطر            متف/نتيجة حتقيق يف حادث انفجار لغم     



APLC/MSP.13/2013/WP.15 

GE.13-64434 4 

. رضيةذلك املناطق اليت مل تتناوهلا الدراسة االستقصائية لتأثري األلغام األويشمل . )٣(أهنا خطرة
 لألفراد اليت   وبالنظر إىل ما تقدم، تشمل قاعدة البيانات الوطنية املناطق امللوثة باأللغام املضادة           

 ٢٤٠ كيلـومتراً مربعـاً و     ٢٨٩ منطقة خطرة مبساحة تزيد على       ٣٦٢تصل إىل ما جمموعه     
ساحة  منطقة يشتبه يف أهنا خطرة مب      ١٣٦ كيلومتراً مربعاً و   ٢٣حقل ألغام تبلغ مساحتها حنو      

 موقعاً للفئات الثالث كلـها      ٧٣٨ويبلغ إمجايل عدد املواقع     .  كيلومتراً مربعاً  ٢٧تزيد على   
وجتدر اإلشارة إىل أنـه بـالنظر إىل        .  كيلومتراً مربعاً  ٣٤٠وهو ما يغطي مساحة تزيد على       

اهلواجس األمنية، مل يتسن لألسف إكمال الدراسات االستقصائية يف مجيع الواليات اخلمس            
وخالل الفترة اليت أجريت فيها الدراسة االستقصائية لتأثري األلغام         . شتبه يف تلوثها باأللغام   امل

يف واليات   األرضية، كان الرتاع ال يزال مستمراً بني القوات املسلحة السودانية وقوات البجا           
ومع ذلك أكملت الدراسة االستقصائية يف والييت النيـل         . البحر األمحر وكسال والقضارف   

  .ألزرق وجنوب كردفانا
وعلى الرغم من التحديات اهلائلة، جنح برنامج العمل املتعلق مبكافحـة األلغـام يف                -٩

ومـع ذلـك،   .  يف املائـة ٨٧عدد املناطق اخلطرة املعروفة بنسبة      السودان يف خفض إمجايل     
املائة من   يف   ٤٧ يف املائة من املناطق اخلطرة املعروفة تشمل ما نسبته           ١٣تزال هناك نسبة     ال

إمجايل املناطق امللوثة باألمتار املربعة بالنظر إىل وجود اختالف يف احلجم بني منطقة وأخرى              
السودان من معاجلة مناطق تتضمن     ومنذ بدء عمليات إزالة األلغام، متكن       . من املناطق اخلطرة  

ـ    ٢٧٣ منطقة خطرة تغطي مساحتها      ٣٢٤ألغاماً مضادة لألفراد بلغت       ،اً كيلـومتراً مربع
 مناطق يـشتبه يف     ١٠٨ و ، كيلومتراً مربعاً  ٢٠ ٢٧٣ حقل ألغام تزيد مساحتها على       ١٨٢و

وجتدر اإلشارة إىل أنه إذا ظل خط       .  كيلومتراً مربعاً  ٢١ ٢٧٣أهنا خطرة مبساحة تزيد على      
األساس األصلي للدراسة االستقصائية لتأُثري األلغام األرضية على حاله، فسيكون من السليم            

ومن املؤسف أن النتائج اجلديدة تبني      . ٥ن السودان قد احترم التزاماته مبوجب املادة        القول إ 
جيـري  و. أن خط األساس بصيغته املشار إليها يف الفرع األول قد اتسع نطاقه إىل حد كبري              

التنقـيح  ويـشمل ذلـك   . ناتلتحسني نوعية البيانات اجملمعة يف قاعدة البيا      تنقيح البيانات   
 االستقـصائية   املراجعة اليدوية للبيانات املستمدة من الدراسة     ذي يشتمل على    اإللكتروين ال 

. لتأثري األلغام األرضية وغريها من السجالت املتعلقة باملخـاطر املوجـودة يف احملفوظـات             
  .البيانات جارياً ومل يتم بعد التحقق امليداينتنقيح يزال  وال

__________ 

وميكن أن تكون مناطق ملغومة، أو منطقة معارك، أو منطقـة           . األلغام، أو السكان احملليون أو العسكريون     
 .ذخائر غري منفجِّرة

ضلع حمـدد بوضـوح      باأللغام املضادة لألفراد أو باأللغام املضادة للدبابات هلا م         منطقة ملوثة : حقل األلغام  )٢(
 .ُوِضع نتيجة عمليات مسح تقنية

متفجرات مـن خملفـات     /منطقة ُيشتبه يف أهنا خطرة بسبب وجود ألغام       : املنطقة اليت ُيشتبه يف أهنا خطرة      )٣(
وميكن اكتشاف هذه املنطقة بإجراء دراسة استقصائية لألثر أو عن طريق أشـكال أخـرى مـن                 . احلرب

 .و بناء على ادعاء بوجود أخطار ناجتة عن متفجراتالدراسات االستقصائية الوطنية، أ
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 ٢٧ لسنوات املاضية، ال يزال هناك ما جمموعه      وعلى الرغم من التقدم الكبري احملرز يف ا         -١٠
 منطقـة   ٣٨ ما جمموعـه     معاجلتها واليت تضم  كيلومتراً مربعاً من املساحة املتبقية اليت يتعني        

 ٣ حقل ألغام مبساحة تبلغ حنـو        ٥٨ و ، كيلومتراً مربعاً  ١٧خطرة مبساحة إمجالية تزيد على      
 كيلـومترات   ٦,٥مبساحة تزيد علـى      منطقة يشتبه يف أهنا خطرة       ٢٨ و ،كيلومترات مربعة 

  . كيلومتراً مربعا٢٧ًوتبلغ املساحة اإلمجالية زهاء . مربعة
وهناك جمموعة من الظروف اليت حالت دون متكن السودان من الوفـاء بالتزاماتـه                -١١

انضم السودان إىل اتفاقية حظر اسـتعمال       : الرتاع احملتدم الفعلي  ) أ: ( وهي ٥مبوجب املادة   
 ٢٠٠٤مـارس   /تاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغـام يف آذار          وتكديس وإن 

بينما كان الرتاع الفعلي مستمراً يف بعض مناطقه قبل التوقيع على اتفاق السالم الشامل بني               
 وعلى اتفاق السالم يف شرق الـسودان        ٢٠٠٥يناير  /مشال السودان وجنوبه يف كانون الثاين     

ونتيجة لذلك ضاع بعض الوقت من الواليـة احملـددة بعـشر            . ٢٠٠٦ يف عام    الذي وقعه 
، كانت عمليات   هواجس األمنية نظراً لل : ودية العمليات األولية يف الشمال    حمد) ب( ؛سنوات

 إىل كـانون  ٢٠٠٤مـارس  /للغاية يف مشال السودان يف الفترة من آذار       مسح وإزالة حمدودة    
 سنوات من املدة احملددة بعشر سنوات       ٣ خسر السودان    وعلى إثر ذلك  . ٢٠٠٧يناير  /الثاين

الرتاعات املتجددة  ) ج( ؛اليت تعهد هبا يف البداية     ٥الالزمة للوفاء بااللتزامات الواردة يف املادة       
 يف والييت جنوب كردفـان والنيـل        ٢٠١١يونيه  /نشب نزاع جديد يف حزيران    : واملستمرة
يـزال   وال. كافحة األلغام يف كل من الـواليتني  وهو نزاع أدى إىل توقف عملية م       ،األزرق

 وإىل اليوم مل جتر أية عملية مسح ملكافحة األلغام          ٢٠١١يونيه  /الرتاع مستمراً، ومنذ حزيران   
.  مما يعين خسارة سنتني من مواسـم العمليـات         ،أو للتنظيف يف كال الواليتني املشار إليهما      

. لوالية األكثر تلوثاً باأللغام املضادة لألفراد     وجتدر اإلشارة إىل أن والية جنوب كردفان هي ا        
ووفقاً ملا جاء يف بعض التقارير فإن الرتاعات األخرية هي اليت تسببت بإعـادة التلـوث يف                 

نتيجة لعمليات املسح وملـا     :حتديد خماطر جديدة  ) د( ؛الييت جنوب كردفان والنيل األزرق    و
، ظهرت  ٢٠٠٩األرضية اليت أكملت يف عام      خلصت إليه الدراسة االستقصائية لتأثري األلغام       

مات لإلجـراءات املتعلقـة     مناطق جديدة خطرة أضيفت إىل قاعدة بيانات نظام إدارة املعلو         
توقف األعمال املتعلقة باأللغام ملدة ثالثة أشـهر يف الـسنة           : العوامل املناخية ) ه( باأللغام؛

أفضى عدم توفر الطرق وغريها من      و. بسبب تساقط األمطار الغزيرة يف معظم أحناء السودان       
ناطق اخلطرة أثناء موسم    اهلياكل األساسية إىل استحالة قيام األفرقة بعملياهتا والوصول إىل امل         

  .األمطار
 خلمـس   ٥ احملددة يف املادة     ونظراً إىل ما تقدم، تطلب حكومة السودان متديد املهلة          -١٢

يع املناطق املعروف أهنا حتتـوي أو        مج  وذلك ملعاجلة  ،)٢٠١٩مارس  / آذار ٣١حىت  (سنوات  
بابات والـذخائر غـري     األلغام املضادة للد  ويشتبه يف أهنا حتتوي على األلغام املضادة لألفراد         

فـان ويف   د يف واليات كسال والقضارف والبحر األمحر والنيل األزرق وجنوب كر          املنفجرة
بية يف اجملـال األمـين      اإلجياويشري الطلب أيضاً إىل أنه مع مرور الوقت والتغريات          . دارفور
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 فـإن   ،جنوب كردفـان والنيـل األزرق     والييت   إىل    أفرقة تنظيف األلغام   وصولوإمكانية  
طة هناك خ و.ستأنف بالكامل إذا ما توفرت املوارد الكافيةالعمليات اإلنسانية لرتع األلغام سُت

 تلك الواليـات إذا     وضعت بالفعل لتنفيذ عمليات املسح وأنشطة إزالة األلغام الضرورية يف         
ويضمن املركز القومي إلزالة األلغام يف السودان تـوفر هـذه           . أتاح الوضع األمين ذلك    ما

  .القدرات
المتثال اللتزاماته احملـددة مبوجـب      يف ا والتحدي الرئيسي الذي يواجهه السودان        -١٣
 ١٥٠(قيـة   منطقة من املناطق املعروفـة املتب ٢٧٩يف عمليات مسح وتنظيف   يتمثل   ٥ املادة

الـيت تتـضمن ألغامـاً      )  منطقة يشتبه يف أهنا خطـرة      ٧١ حقل ألغام و   ٥٨منطقة خطرة و  
.  كيلومتراً مربعـاً   ٣٨ومتفجرات أخرى من خملفات احلرب مبساحة إمجالية تبلغ ما جمموعه           

 يف املائة من املناطق املعروفة املتأثرة يف والييت جنوب كردفـان والنيـل              ٥٠ويوجد ما نسبته    
املرحلة  هذه نزع األلغام ألغراض إنسانية يف    مليات   اللتني تعتربان منطقتني غري آمنتني لع      األزرق

وأقر خطة عمل    بيد أن السودان وضع   . ٢٠١١يونيه  /بسبب استمرار الرتاع فيهما منذ حزيران     
       /آذار ٣١ - ٢٠١٣مــارس / آذار١ (٢٠١٩-٢٠١٣وطنيـة ملكافحــة األلغـام للفتــرة   

إمكانية الوصول   تتاح وستنفذ خطة العمل حاملا   ل إجياد حل للمشكلة،     من أج ) ٢٠١٩مارس  
  : فيما يلي٢٠١٩-٢٠١٣ وتتمثل أهداف خطة العمل املتعددة السنوات للفترة. إىل املناطق
ضمان تنسيق أنشطة برنامج نزع األلغام عن طريق الرصد ومراقبة اجلـودة             )أ(  

  ة املوارد؛وضمان اجلودة وإدارة املعلومات والدعوة وتعبئ
إجراء عمليات مسح لتحديد حجم التحدي املتبقـي بوضـوح أكـرب يف        )ب(  

املناطق اخلطرة واملناطق اليت يشتبه يف أهنا خطرة والقيام بعد ذلك بعمليات إزالـة األلغـام                
  الالزمة؛

تنظيف مجيع حقول األلغام املعروفة وإجراء عمليات مسح وتنظيف مجيـع             )ج(  
  ا حتتوي على األلغام؛ يشتبه يف أهناملناطق اجلديدة اليت

لقيام بفعالية جبميع األنشطة اليت ترمي إىل منـع         من أجل ا  توحيد اآلليات     )د(  
حوادث األلغام والذخائر غري املنفجرة يف اجملتمعات احمللية املتأثرة وحتديث قاعدة البيانـات             

  القطرية املتعلقة بضحايا األلغام؛
حة األلغام يف اخلطة االجتماعيـة واالقتـصادية        مراعاة منظور مكاف  عزيز  ت  )ه(  

 وضمان أن تقوم مجيع القطاعات الرئيسية بعملية ميزنة فعالة سواء أكان ذلك على مـستوى    
   املقاطعات؛أم على مستوىاألقاليم 

م باأللغـا املتعلقة  ضمان استدامة القدرات الوطنية ملواجهة املعضلة املتبقية          )و(  
  .نفجرةاألرضية والذخائر غري امل
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وحىت وقت إعداد هذا التقرير، مل يكن هناك غري منظمتني تعمالن يف جمال مـسح                 -١٤
املناطق املزروعة باأللغام وإزالتها ومها الوحدات الوطنية إلزالة األلغـام واملبـادرة اإلمنائيـة         

 ،رفـور املبادرة اإلمنائية التقنية وتركز على أنشطة التخلص من الذخائر يف دا          تتوىل  و. التقنية
الوحدات الوطنية إلزالة األلغام اجلهة الوحيدة ذات اخلربة يف مكافحة األلغـام            ما جيعل   وهو  

  .اليت تعىن بتنفيذ العمليات التقنية وغري التقنية ملسح وإزالة األلغام يف السودان
وإضافة إىل القدرات املشار إليها أعاله، أبدت اجلمعية السودانية حملاربـة األلغـام               -١٥
ا والقيام بعمليات تقنية وغري     مرضية ومنظمة أصدقاء السالم والتنمية اهتماماً بتطوير قدراهت       األ

وبعد استعراض  . وقدمت كل منهما طلباً للحصول على االعتماد      . تقنية ملسح وإزالة األلغام   
من املركز القومي إلزالة األلغام، وطلبتا      حصلت املنظمتان على اعتماد رمسي      مستفيض هلما،   

األمم املتحـدة خلـدمات     مؤخراً مكتب   الرد على طلب وجهه     لدى  التمويل  صول على   احل
 الوحدات الوطنية إلزالة األلغام مـع       والتزمت. املشاريع يقضي بتقدمي اقتراح يف هذا الشأن      

هاتني املنظمتني الوطنيتني غري احلكوميتني باالستمرار يف املشاركة يف برنامج الـسودان إىل             
  .املوارد املالية، رهناً بتوفر ٥دان لاللتزامات الواردة يف املادة حني امتثال السو

ولتعزيز القدرات التشغيلية للوحدات الوطنية إلزالة األلغام وملنظمة أصدقاء الـسالم           -١٦
والتنمية وللجمعية السودانية حملاربة األلغام األرضية على أساس املنح املقدمة مـن صـندوق              

مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع يف نيويورك، مت التعاقد مع          اململكة املتحدة عن طريق     
تدريب موظفي املنظمات الثالث يف جماالت تشغيل       على  ماين وولف واملبادرة اإلمنائية التقنية      

. آليات ماين وولف والقيادة والتدريب من املستوى الثاين على التخلص من الذخائر املتفجرة            
 من أجل استخدام آليات ماين وولف ومـن         ٢٠١٣فرباير  /طوبدأ التدريب يف منتصف شبا    

مارس، وبدأت املبادرة اإلمنائية التقنية التـدريب يف جمـايل          /املتوقع أن ينتهي يف أواخر آذار     
 ومن املتوقع أن تنتهي     ،٢٠١٣مارس  /القيادة والتخلص من الذخائر املنفجرة يف منتصف آذار       

  .٢٠١٣مايو /يف بدايات أيار
، يواجه برنامج مكافحة األلغام يف السودان حتديات يف         ٢٠١١يونيه  /رانومنذ حزي   -١٧

وعلى النحو الـذي  . املتفجرات من خملفات احلرب/الوصول إىل أغلبية املناطق امللوثة باأللغام     
تشري إليه أرقام نظام إدارة املعلومات لإلجراءات املتعلقة باأللغام، سجلت واليـة جنـوب              

ويظل اجلزء األكرب اجملهول يف هذه املرحلة هو مىت سيـستقر           . كردفان أعلى معدل للتلوث   
ـ                دء الوضع األمين يف والييت جنوب كردفان وجزء من والية النيل األزرق إىل درجة تتيح ب

الشركات الثالث مجيعهـا يف الوقـت احلاضـر يف          عمليات نزع األلغام؟ ولذلك ستعمل      
  .الواليات الشرقية ووالية النيل األزرق

العمليات التقنية وغري التقنية للمسح وإزالة األلغـام يف         غالبية   ستجرى   ،ه عام وبوج  -١٨
وعندما يسمح الوضع األمين، سينظر يف العملية       . الواليات الشرقية ومشال والية النيل األزرق     

التقنية للمسح واإلزالة فيما خيص والية جنوب كردفان واجلزء املتبقي من والية النيل األزرق              
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وتقييم لتأثري األلغام األرضية يف املناطق الـيت       ك حاجة إىل إجراء عملية مسح عام        ناوه. أيضاً
تعترب خطرة واملسجلة سابقاً يف قاعدة بيانات نظام إدارة املعلومـات لإلجـراءات املتعلقـة               

  .باأللغام يف والييت النيل األزرق وجنوب كردفان
  : جيب حتقيقهاوترد فيما يلي اإلجنازات اهلامة املتوقعة اليت  -١٩

املناطق اليت يتعني معاجلتها    األخطار اليت يتعني معاجلتها  

املنطقة اخلطرة  السنة
املنطقة اليت ُيشتبه

  يف أهنا خطرة
ــ لوحق
  األلغام

منطقة ملغاة عن طريق
غري تقنيةمسح  عمليات  

 )بالكيلو مترات املربعة(

أفــرج عنــهامنطقــة 
ــات ــطة عملي بواس

ــسح ــة/م ــةإزال  تقني
 )مترات املربعة يلوبالك(

٠,٤ ١,٦ ٣ ٤ ٢٠١٣٦-٢٠١٢ 
٦ ٧ ٢٠ ٢٥ ٢٠١٤٦٠-٢٠١٣ 
٥ ٣ ١٥ ١٦ ٢٠١٥٣٠-٢٠١٤ 
٥ ١ ٨ ١٠ ٢٠١٦٢٠-٢٠١٥ 
٣,٣ ٠,٧ ٦ ٨ ٢٠١٧١٥-٢٠١٦ 
٢,٤ ٠,٦ ٤ ٥ ٢٠١٨١٠-٢٠١٧ 
١,٦ ٠,٤ ٢ ٣ ٢٠١٩٩-٢٠١٨ 
 ٢٣,٧ ١٤,٣ ٥٨ ٧١ ١٥٠  اجملموع

 مليون دوالر من دوالرات     ٩٠,٣ إىل   ٢٠١٩-٢٠١٤ويصل إمجايل امليزانية للفترة       -٢٠
 مليـون   ١٨,٨واإلفراج عن األراضي،    ألنشطة   مليون دوالر    ٧٠,٧، أي   الواليات املتحدة 

.  مليون دوالر ألنشطة مساعدة الضحايا٦,٥و، دوالر ألنشطة التثقيف يف جمال خماطر األلغام
ة األلغام للوفاء بالتزاماهتا يف إطار      وال تزال حكومة السودان تلتزم باملسامهة يف برنامج مكافح        

اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام لكن             
  .املبلغ مل يؤكد بعد

وطوال فترة التمديد، سيبقي السودان الدول األطراف على علم مبستجدات األنشطة            -٢١
  .كتشافهاواملناطق اخلطرة اجلديدة اليت حيتمل ا

        
  

  
  


