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 االجتماع السابع عشر
 جنيف، ٢٦-٣٠ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٨

 من جدول األعمال املؤقت ١١البند 
 5النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة 

النهائي احملدد إلكماا  حتليل الطلب الذي قدَّمه السودان لتمديد املوعد   
 من االتفاقية 5تدمري األلغام املضادة لألفراد وفقاً للمادة 

 )سويسرا وشيلي وكولومبيا وهولندا( 5مقدم من اللجنة املعنية بتنفيذ املادة   
. ودخلرت االتفاقيرة ٢٠٠٣تشررين األول/كتورو ر  ١٣صّدق السودان على االتفاقية يف  -١

. ويف تقريرررر الشرررفافية األو  الررر   ٢٠٠4نيسررران/ك ري   ١سرررودان يف حيرررل النفررراب  لنسررربة    ال
، ك لررا السررودان عررن املنررالة املشررمولة  واليوررا ٢٠٠4تشرررين األول/كتوررو ر  ١قدمررا السررودان يف 

اً اخلاضعة لسيطرتا اليت حتوو  كو ُيشوبا يف احووائها كلغاماً مضادة لألفراد. وتان السودان مللم كو
 اخلاضررعة   مجيررا األلغرامل املضرادة لألفرراد يف املنررالة امللغومرة املشرمولة  واليورا كو وردم  كو ضرمان تردم

 . واعوقرراداً مررن السررودان كنررا لررن يسرروطيا القيررامل  رر ل  ولررول٢٠١4نيسرران/ك ري   ١لسرريطرتا ولررول 
للبراً لومديرد  ٢٠١٣املوعد احملدد، فقد قدمل    االجوماع الثالر  عشرر للردول األلرراع يف عرامل 

الثالر  عشرر  . ووافرة االجومراع٢٠١9نيسران/ك ري   ١وعد النهرائ  احملردد لرا  سرت ترنوا  حر  امل
 للدول األلراع على ه ا الطلب  إلمجاع. 

 يررلال ، الحررا االجومرراع كن السررودان ال٢٠١٣ولرردا املوافقررة علررى للررب السررودان يف عررامل  -٢
 ، علرى الرر م مرن ادهرود املطرردة والضر مة5ة يواجا حتدايً هاماً يف لرية الوفاء  لولاماتا مبوجرب املراد

 اليت   هلا ح  قب   دء نفاب االتفاقية.
 5، قررردمل السرررودان    رئررريا اللةنرررة املعنيرررة  ونفيررر  املرررادة ٢٠١٨آبار/مرررار   ٢٨ويف  -٣

، ٢٠١٨حليران/يونيرا  4. ويف ٢٠١9نيسران/ك ري   ١للبراً لومديرد املوعرد النهرائ  احملردد لرا يف 
 رتررالة    السررودان تطلررب فيهررا مليررداً مررن الووضررياا  واملعلومررا  املوعلقررة  لومديررد.وجهررت اللةنررة 

، قدمل السودان    اللةنة للباً منقااً. والحظت اللةنرة  رتيرا  ٢٠١٨آب/ك سطا  ١٧ويف 
كن السررودان قررد قرردمل للبررا يف الوقررت املناتررب، وتررار  يف حرروار تعرراوين مررا اللةنررة. وقررد للررب 

 (.٢٠٢٣نيسان/ك ري   ١وعد النهائ  احملدد لا أبر ا تنوا  )ح  السودان متديد امل
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، ٢٠١٣آبار/مرررار   ٢٨ويشررر  الطلرررب    كنرررا يف  دايرررة فررردة الومديرررد للسرررودان، يف  -4
 ٢4 ٧١٦ 5١٠، منهرررا مرررداً مر عررراً  ٣٨ ٠٠4 ٢٧4 يف مومرررث ً  تررران السرررودان ال يرررلال يواجرررا حتررردايً 

منطقررررة مؤترررردة اخلطررررورة تبلررررا  5٨، مبررررا يف بلرررر  كموررررار مر عررررة ملومررررة  أللغررررامل املضررررادة لألفررررراد
 ٢١ ٧٧9 ٢4٦منطقرة مشروبا يف ك را خطررة تبلرا مسراحوها  ٦٢و مداً مر عاً  ٢ 9٣٧ ٢٦4 مساحوها

. ويشرررررر  الطلررررررب    كنررررررا خرررررر ل فرررررردة للررررررب الومديررررررد األول، حرررررردد السررررررودان مسرررررراحة مررررررداً مر عرررررراً 
 ك ررا خطرررة، مبررا يف تقررا يف منطقررة جديرردة مشرروبا يف مررداً مر عرراً  ٨ ٠٠9 9٧5 حةمهررا  ضررافية
 أللغرامل املضرادة لألفرراد. والحظرت اللةنرة كن ادهرود الريت  ملرو ً  مداً مر عاً  ١ ٨٠٢ ٦٦٦بل  

ال تشك  توا جرلء مرن لمر  ادهرود املطلو رة للوخرد  مل رالر  5يب هلا السودان لونفي  املادة 
  مخررررنفة حسررررب املوفةرررررا ، وكتررررار   لوررررا     كايررررة اتررررومرار السررررودان يف تقررررد  معلومررررا

 الولوث. نوع
منطقرررة ملغومرررة،  ١ ٠٦٠ويشررر  الطلرررب    كنرررا خررر ل فررردة الومديرررد، عرررا  السرررودان  -5

، مررررداً مر عرررراً  ١٠ ٢٦١ 44١، مبرررا يشررررم   لغرررراء مررررداً مر عرررراً  ٢٠ 4٠5 9٣٢حيررر  كفررررر  عررررن 
لغمرراً  ١ 5١9 ، ودمرررمررداً مر عرراً  5 44٠ 4٨٢كموررار مر عررة، وتطهرر   4 ٧٠4 ٠٠9وتقلرري  

قطعرة مرن الرر خائر  ر  املنفةرررة. ويف  ٣٢ ٣9٧لغمرراً مضراداً للررد    و 4٧٠اً لألفرراد ومضراد
هرر ا السررياق، كتررار  اللةنررة    كايررة اتررومرار السررودان يف اإل رر   عررن الوقرردمل احملررر   طريقرررة 
موسررقة مررا املعرراي  الدوليررة لاجررراءا  املوعلقررة  أللغررامل، وبلرر   ورروف  معلومررا  مخررنفة حسررب 

قررة امللغرراة عررن لريررة املسرر،  رر  الوقررل، واملنررالة املقلخررة مسرراحوها  واتررطة املسرر، الوقررل، املنط
 واملنالة اليت عودت عن لرية الوطه .

تمنطقررة   ٢٠١٣والحظررت اللةنررة تباينرراً لفيفرراً  ررق حةررم املنطقررة املبلررا عنهررا يف عررامل  -٦
وحةم املنطقة اليت ُعودت  (،4)اددول  مداً مر عاً  ٣٨ ٠٠4 ٢٧4موبقية يوعق معادوها وهو 

(، وحةم املنطقة ادديدة احملددة تمنطقرة مشروبا يف ٦)اددول  مداً مر عاً  ٢٠ 4٠5 9٣٢وهو 
 ٢٠١٨(، والوارد  املوبقرر  املبلرا عنررا يف عررامل 5)ادرردول  مررداً مر عراً  ٨ ٠٠9 9٧5ك را خطرررة وهرو 

 (.١٢)اددول  مداً مر عاً  ٢٦ 4٦٢ 4٣٦وهو 
رر  تطهرر  واليرريت  ويوضرر، الطلررب كنررا علررى -٧ مرردا فرردة آخررر للررب قدمررا السررودان، ُكتم 

 . ويشرر ٢٠١٨القضررارع والباررر األمررر ومررن املووقررا كن يسرروكم  الوطهرر  يف واليررة تسرر  يف عررامل 
كجرررا السررودان يتقييمررا  ملسرر، األلغرراملي  ٢٠١٨-٢٠١٧الطلررب ترر ل     كنررا خرر ل الفرردة 

منطقرررة خطررررة، منهرررا منطقرررة  ٣٨دا    حتديرررد واليررريت جنررروب تردفررران والنيررر  األ رق،  رررا ك يف
، وكفراد أبنررا مرداً مر عراً  ٢ ٨٣٠ ٨٢4منطقرة يشروبا يف ك را خطرررة وحةمهرا  ٣٧واحردة خطررة و

 .مداً مر عاً  ٢٨4 ١٨٢عا  
ويشرر  الطلررب    كن عمليررة يتنظيررف البيرراأ ي الرريت  رردك  كمنرراء فرردة للررب الومديررد  -٨

مررن املعلومررا   اً تررالة    السررودان تطلررب فيهررا مليرردر  األو  ال تررلال جاريررة. وقررد وجهررت اللةنررة
عن الوقدمل احملر  يف يعملية تنظيف البياأ ي، مبا يف بل  الدعم اإلضايف املطلوب وجدول  مل 
مفخرر  ملعادررة هرر ل املسرررلة يف كقرررب وقررت  كررن. ومررن املووقررا كال يكررون لنوررائ  عمليررة تنظيررف 

ة لكن تيكون هلرا أتمر  علرى املنطقرة امللغراة الريت ترُودر  يف البياأ  ك  أتم  على املنطقة املطهر 
قاعدة البياأ  وتيقل  ه ا  دورل من الفرق البار   ق املنالة املطهرة وحةرم امل رالر اإلمجاليرة 
املغلقة. ويف حق رحبت اللةنة  دهود الريت يبر هلا السرودان لوعليرل الوضرو  فيمرا يوعلرة  وارد  

من خر ل تردا   مثر  يتنظيرف قاعردة البيراأ ي، تردد  علرى كايرة  ر ل الونفي  ال   يواجها 
 ه ل ادهود يف كقرب وقت  كن.



APLC/MSP.17/2018/WP.16 

3 GE.18-17713 

 ويشر  الطلرب    الظررروع الواليرة الرريت تعيرة الونفيرر  خر ل فرردة الومديرد األو   )ك( الومويرر  -9
ووا الولرروث  رر  الكررايف لعمليررا    الررة األلغررامل، )ب( والنلاعررا  املوةررددة واملسررومرة، ) ( ومسرر

ادديرررد، )د( ومجرررا املعلومرررا ، )ع( ونقررر  معررردا    الرررة األلغرررامل وعررردمل تفايوهرررا، )و( وعمرررة 
املوفةرا  مرن للفرا  ابررب واحملورواي  املعدنيرة للد رة، ألرضية اليت ُدفنت فيهرا األلغرامل/الطبقة ا

 ) ( والعوام  املناخية والظروع ادوية.
دة لألفررررراد ال تررررلال تسررررفر عررررن آ ر  نسررررانية واجوماعيررررة ويوضرررر، الطلررررب كن األلغررررامل املضررررا -١٠

واقوخرررادية وتياترررية يف السرررودان، مبرررا يف بلررر   اترررومرار اإلصرررا   والوفيرررا  يف صرررفوع السررركان 
احملليرررق، والوشرررريد الرررداخل ، ومنرررا الوصرررول    الطررررق واللراعرررة والغرررا   واملررروارد املائيرررة. والحظرررت 

خر ل فردة الومديرد املطلروب  5اللولامرا  املنخروع عليهرا يف املرادة اللةنة كن الوفراء علرى وجرا بمل  
 ميكن كن يساهم مسااة تب ة يف حتسق ت مة البشر والظروع االجوماعية واالقوخادية يف السودان.

 منطقررة خطرررة معروفررة أب ررا 9٨ويشرر  الطلررب    كن الواررداي  الرريت ال تررلال ماملررة تشررم   -١١
لألفراد كو مشوبا يف احووائها ه ل األلغامل وه  منالة جيب معادوهرا ويبلرا مضادة اً حتوو  كلغام
 ٢ 4١٨ 9٣٠منطقرة مؤتردة اخلطرورة  وردة علرى  5٣كموار مر عة، وتضم  ١9 ٢٨5 4١٠حةمها 
. ويوجرررد مرررداً مر عررراً  ١٦ ٨٦٦ 4٨٠منطقرررة يشررروبا يف ك رررا خطررررة  وررردة علرررى  45و مرررداً مر عررراً 

( مرررداً مر عررراً  ١ ٠55 ٠٦٣يف واليورررق ارررا النيررر  األ رق )الوارررد  املوبقررر  املامررر  كمرررامل السرررودان 
 (.مداً مر عاً  ١٨ ١9٧ 95٦وجنوب تردفان )

 ١فقرررد للرررب السرررودان متديرررد املوعرررد النهرررائ  أبر رررا ترررنوا  )حررر   اً،وتمرررا بُترررر ترررالف -١٢
( واألتررا  املنطقرر  الرر   اترروند  ليررا السررودان يف للبررا هررو معادررة الولرروث ٢٠٢٣نيسرران/ك ري  

املوبق  الناجم عن األلغامل املضادة لألفراد يف والييت الني  األ رق وجنوب تردفران. ويشر  الطلرب 
 ن خطررة السررودان لوطهرر  املنررالة امللومررة املوبقيررة تقررومل علررى افررداا كن الوضررا األمررل يف املنررالة   ك

امللومة  أللغامل واملوفةرا  من للفا  ابرب توع يواسن. تما يش  الطلب    كن السودان 
 لبيراأ ،يعولمل مضراعفة ادهرود خر ل فردة الومديرد مرن كجر    الرة مجيرا امل رالر املسرةلة يف قاعردة ا

و جراء مسوحا  للمنالة املشوبا يف ك ا خطرة لواديد املنالة امللغومة املؤتدة وتطه هرا وتعبةرة 
املليرد مرن املروارد احملليرة وتعليررل الونسرية مرا ادهرا  املاسررة. ويف السرياق نفسرا، تريعم  السررودان 

ل     كن السررررودان علرررى ةيةرررة  يةرررة  جيا يرررة ملكافارررة األلغررررامل يف السرررودان. ويشررر  الطلرررب تررر 
 تيضطلا أبعمال خ ل فدة الومديد من كج  تعليل قدرا  املرتل القوم  ملكافاة األلغامل.

ويشررر  الطلرررب    كنرررا مرررا  ايدة  مكانيرررة الوصرررول    املنرررالة امللومرررة املوبقيرررة، ُتشرررة ا  -١٣
ن كجر  الو طري  املنظما     ابكومية الدولية والشرتا  الوةارية علرى العمر  مرا السرودان مر

للكيفيررة الرريت ميكررن كن تقرردمل  ررا مسررااة  جيا يررة يف ادهررود العامررة املب ولررة يف تررياق اإلجررراءا  
املوعلقرررة  أللغرررامل. وقرررد وجهرررت اللةنرررة رترررالة    السرررودان تطلرررب فيهرررا معلومرررا   ضرررافية عرررن 

ملهرا يف السرودان. ادهود اليت يب هلا السرودان إلتررا  املنظمرا   ر  ابكوميرة الدوليرة وتيسر  ع
ويش  الطلرب    كن السرودان يرحرب أب  منظمرا   ر  حكوميرة دوليرة معنيرة مبكافارة األلغرامل 

  .5املادة  ومهومة  لعم  يف السودان ت  تنشر معداةا فيا وتساعدل على الوفاء  لولاماتا مبوجب
تووقرررف علرررى والحظرررت اللةنرررة كن  مكانيرررة الوصرررول    النيررر  األ رق وجنررروب تردفررران  -١4

ووجهررررت  اً.حتسررررن األمررررن و حرررررا  الوقرررردمل يف عمليررررة السرررر مل وعلررررى ترررروافر الومويرررر  الكررررايف كيضرررر
رتالة    السرودان للاخرول علرى معلومرا   ضرافية عرن ابروار السياتر  الرولل ادرار   اللةنة
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  يف اإلجررراءا  املوعلقررة  أللغررامل تةررلء مررن هرر ا ابرروار. ويشرر  للررب السررودان املررنق،   والنظررر
يسررم، للبلررد  واديررد عرردة فرررع  اً وجررود تفرراال عررامل تررائد أبن ةيررو هرر ل الوطررورا   لفعرر  جررو 

 كنة يف والييت الني  األ رق وجنوب تردفان،  ا قد يليد  شك  تبر  مرن  مكانيرة   را  كنشرطة 
 موعلقة مبكافاة األلغامل يف السنوا  القليلة القادمة.

وعلقررة  لوارد  املوبقرر  يف هراتق الررواليوق تسرروند    والحظرت اللةنررة كن املعلومرا  امل -١5
 يررراأ  مررررخوبة مرررن الدراترررة االتوقخرررائية  شررررن أتمررر  األلغرررامل األرضرررية، ومرررا حتسرررن  مكانيرررة 
الوصررول، تررُينةل ياملسرر، العرراملي وي عررادة الوقيرريمي. ووجهررت اللةنررة رتررالة    السررودان تطلررب 

م حالة األلغامل وادهود اليت يب هلا السودان لووف  فيها معلوما   ضافية عن نوائ  مسوحا  تقيي
قردرا  لعلرى   الررة األلغرامل لردعم وصررول املسراعدا  اإلنسرانية    الررواليوق املر تورتق. ويوضررمن 

‘ خطة لوعليل وحتسق نظرامل  دارة ادرودة يف املرترل القروم  ملكافارة األلغرامل‘للب السودان املنق، 
وظف  ضمان ادرودة يف املرترل. تمرا وجهرت اللةنرة رترالة    تشم  تعليل قدرا  املس، لدا م

السرررودان  شررررن اترررو دامل مخرررطلاا  موسرررقة مرررا املعررراي  الدوليرررة لاجرررراءا  املوعلقرررة  أللغرررامل 
 لضمان فهم واض، لعملية املس، اليت يوعق االضط ع  ا.

فدة الومديد السا ة املضادة لألفراد اليت ُدمّ ر  خ ل  األلغامل اللةنة كن عددوالحظت  -١٦
املضررادة لألفرررراد يوناترررب مرررا حقررول األلغرررامل املن فضرررة الكثافرررة.  أللغرررامل  ( ميثرر  تلرررو ً ١ 5١9)

 يهيررررةكن االتررررداتيةية الولنيرررة لاجررررراءا  املوعلقررررة  أللغرررامل وترررر ل  املعررراي  واملبرررراد  الووج ومبرررا
  اللةنررة    كايرة كن يضررمن كترار  اً،الولنيرة لاجرراءا  املوعلقررة  أللغرامل لضرا للمراجعررة حالير

مررن خطرة عمرر  مرا وتو، وضررا وتطبيرة كنسررب معرراي   9السرودان،  طريقررة توفرة مررا اإلجرراء رقررم 
 قررةوتياترا  ومنهةيررا  لافرررا  عررن األراضر  مبررا يوماتررى مررا املعراي  الدوليررة لاجررراءا  املوعل

اللةنرة الورلامل السرودان مبراجعرة   أللغامل، من كج  تنفي  االتفاقية تنفي اً تامً  وترريعاً. والحظرت
واعوماد املعاي  الولنية لاجراءا  املوعلقة  أللغامل. واتار  اللةنرة    كايرة كن يُطلرا السرودان 

 الدول األلراع على اخلطوا  ال  مة للوفاء   ل االلولاما .
 للفررا  ويوضرر، الطلررب كن لرردا السررودان خطررة ملعادررة ترر  تلرروث األلغررامل واملوفةرررا  مررن -١٧

منطقرررة خطررررة مؤتررردة، ومررر ث منرررالة يشررروبا يف  ٨٠ابررررب خررر ل فررردة الومديرررد، مبرررا يف بلررر  
منطقررررة خطرررررة مؤترررردة  54، و٢٠١٨يف عررررامل  مررررداً مر عرررراً  4 ٢٠٣ 4٦٢خطرررررة حةمهررررا  ك ررررا

 ١٦، و٢٠١9يف عرامل  مرداً مر عراً  ١٢ ٢٧١ 544حةمهرا  ةوم ث منالة يشوبا يف ك را خطرر 
يف  مررداً مر عرراً  5 49٣ ٢5٦شرروبا يف ك مررا خطررربن حةمهررا منطقررة خطرررة مؤترردة ومنطقورران ي

 ١ ١٦٢ ٠٣١منطقررة يشرروبا يف ك ررا خطرررة حةمهررا  ١٦و ، وكر ررا منررالة خطرررة مؤترردة٢٠٢٠امل عرر
يف ك ررررا خطرررررة  وبامنطقررررة خطرررررة مؤترررردة وترررربا منررررالة يشرررر ١٣، و٢٠٢١يف عررررامل  مررررداً مر عرررراً 
منطقرررة  ٢٢مؤتررردة و، وكر رررا منرررالة خطررررة ٢٠٢٢يف عرررامل  مرررداً مر عررراً  ١ ١٧١ 4٦١ حةمهرررا

. وكترررار  اللةنرررة    ٢٠٢٣يف عرررامل  مرررداً مر عررراً  ١ ١٦٠ ٦٨٢يشررروبا يف ك رررا خطررررة حةمهرررا 
كايررررة كن يقرررردمل السررررودان  تررررومرار املعلومررررا   طريقررررة مفخررررلة حسررررب نرررروع الرررر خ ة واملنررررالة 

منررالة اخلطرررة املؤترردة( كو ياملشرروبا فيهرراي )املنررالة املشرروبا يف ك ررا خطرررة( ت نررالةياملعروفررةي )امل
 حتوو  األلغامل.

مررن دوالرا   59 ٨٣٨ ٦٠٦ويشر  الطلرب    كن السرودان ترياوا     متوير  قردرل  -١٨
(. ويشررر  هررر ا الطلرررب تررر ل     ٢٠٢٣-٢٠١٨الررروالاي  املواررردة )دوالر( يف الفررردة املعنيرررة )
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دوالر يف السنة،  ٢ ٠٠٠ ٠٠٠دوالر، ك   ١٢ ٠٠٠ ٠٠٠مسااة من حكومة السودان مببلا 
دوالر  نرو  مرن مروارد ماليرة دوليرة، مرن خر ل دائررة األمرم  ١ ٣٦٧ 4٧٠مبلا  ضايف قردرل ما 

. والحظررت اللةنررة كنررا خرر ل فرردة الطلررب ٢٠١٨املوارردة لاجررراءا  املوعلقررة  أللغررامل يف عررامل 
 ١4.٦، مبيلانية قدرها مداً مر عاً  ٢٠ 4٠5 9٣٢(، كفر  السودان عن ٢٠١4-٢٠١٧السا ة )

دوالرا   59 ٨٣٨ ٦٠٦املالية البالا قدرها   لووقعا ا كحالت اللةنة علماً مليون دوالر. تم
. ويف هرر ا الخرردد، وجهررت مررداً مر عرراً  ٢٦ 4٦٢ 4٣٦فيمررا يوعلررة  لواررد  املوبقرر  املومثرر  يف 

مررن الووضرري، فيمررا يوعلررة وسررا   االحوياجررا  اً اللةنررة رتررالة    السررودان تطلررب فيهررا مليررد
 املالية املووقعة. 

والحظررررت اللةنررررة كنررررا  لنظرررررر    كايررررة الرررردعم اخلرررررارج  لضررررمان الونفيرررر  يف الوقرررررت  -١9
املناترررب، ميكرررن كن يسررروفيد السرررودان مرررن تعليرررل اترررداتيةيوا لوعبةرررة املررروارد. وفيمرررا يوعلرررة  وعبةرررة 
املوارد، الحظت اللةنة الولامل السودان  التوةا ة ملوطلبا  وكولواي  قاعدة املاسق اباليق من 

   كن  اً ل االتخال املنوظم، وتقد  الوقارير يف حينها ومبادرا  الوعريف. ويش  الطلب كيضخ 
السودان تيهدع    توتيا قاعدترا مرن املراسق مرن خر ل حتديرد جهرا  ماسرة جديردة  كنرة 
مبررا فيهررا دول اخللرري  واالقوخررادا  الناتررةة وحتديررد ترررتاء جرردد ي رر  تقليررديقي مثرر  املوربعرررق 

عمررال اخلرر  واألفررراد واملؤتسررا  والكيرراأ  الوةاريررة. ويشرر  الطلررب ترر ل     كن السررودان أل
ترريعم   لوعرراون مررا دائرررة األمررم املوارردة لاجررراءا  املوعلقررة  أللغررامل يف هرر ا الخرردد. وكتررار  

 ا ،لامراللةنة    كايرة كن يطلرا السرودان الردول األلرراع علرى اخلطروا  ال  مرة للوفراء  ر ل االلو
 وعلى الواداي  اليت يواجهها يف ه ا الخدد.

والحظت اللةنة كن االتفاقيرة تروع تسروفيد مرن تقرد  السرودان    اللةنرة خطر  عمر   -٢٠
فيما خي  الفردة املوبقيرة  ٢٠٢٢آبار/مار   ٣١و ٢٠٢٠نيسان/ك ري   ٣٠مفخلة وحمّدمة ولول 

عمرر  هرر ل ينبغرر  كن توضررمن قائمررة حمّدمررة الرريت يغطيهررا الومديررد. وكتررار  اللةنررة    كن خطرر  ال
مضررادة لألفررراد كو الرريت يشرروبا يف ك ررا ترر ل ،  تررو دامل اً املعروفررة أب ررا حتوررو  كلغامرر نررالةجبميررا امل

مخررطلاا  موسررقة مررا املعرراي  الدوليررة لاجررراءا  املوعلقررة  أللغررامل، وتوقعررا  تررنوية عررن املنررالة 
 بلرر ،لة  لطلررب وحةررم املنطقررة، واملنظمررة الرريت تررووو  الرريت ترروعا  خرر ل الفرردة املوبقيررة املشررمو 

 ميلانية مفخلة ومنقاة مقا لة ل ل  تسوند    مسوواي  الوموي  ادديدة. ما
والحظرررت اللةنرررة كن الطلرررب يوضرررمن معلومرررا  كخررررا با  صرررلة قرررد تكرررون مفيرررردة  -٢١

   فراديرة  شررن للدول األلراع يف تقييم الطلب والنظرر فيرا، مبرا يف بلر  صرور ودراترا  حراال
كنشطة ما  عد الوطه ، ومليد من الوفاصي  عرن ااث ر االجوماعيرة واالقوخرادية للولروث املوبقر ، 

األلغامل األرضية وتدا   الوخد  للاروادث الريت الر ةا حكومرة السرودان  ومعلوما  عن ضاااي
توضرر، األراضرر   وخطرر  العمرر  السررنوية املفخررلة لكرر  واليررة،  إلضررافة    صررور وجررداول مرفقررة

 املوبقية اليت يوعق معادوها.
والحظررت اللةنررة  رتيررا  كن املعلومررا  املقدمررة يف الطلررب ويف الرررد علررى كتررةلة اللةنررة  -٢٢

الحقرراً هرر  معلومررا  ترراملة وتاملررة وواضرراة. والحظررت اللةنررة كن اخلطررة الرريت قرردمها السررودان 
تررؤمر يف  حرررا  تقرردمل يف الونفيرر . والحظررت  قا لرة للوطبيررة والرصررد وتبررّق  وضررو  العوامرر  الريت قررد

ترر ل  كن  ررا  اخلطررة مرهررون امكانيررة الوصررول    املنررالة امللومررة املوبقيررة، األمررر الرر     ةاللةنرر
يووقررف علررى حتسررن األمررن و حرررا  الوقرردمل يف ابرروار السياترر ، واباجررة    متويرر  ولررل مسرروقر 
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ملخرلاة الردوليق وةيةرة  يةرة مواتيرة للمنظمرا  وتعبةة مروارد ماليرة دوليرة، والوعراون مرا كصرااب ا
 يف كنشطة مكافاة األلغامل. ويف ه ا الخدد، الحظرت اللةنرة كن االتفاقيرة تروع تسروفيد املشارتة

 من الوقارير السنوية اليت يقدمها السودان    الدول األلراع  شرن ما يل  
لولامررا  الررواردة يف خطررة الوقرردمل احملررر  يف اإلفرررا  عررن األراضرر   لنسرربة    اال )ك( 

العم  السنوية للسودان، مخنفة مبا يوسة ما املعاي  الدولية لاجرراءا  املوعلقرة  أللغرامل، مبرا يف 
 بل  تخنيف موسة مل الر املوفةرا  اليت ُدمّ ر ؛

معلوما  حمد مة عن تقييما  مس، األلغامل، واملسر، ب  الخرلة ونشرر قردرا   )ب( 
تردفرران والنيرر  األ رق، مبررا يف بلرر  حتديررد املنررالة امللغومررة ادديرردة،   الوطهرر  يف واليرريت جنرروب

 السودان؛ وأتم ها يف األهداع السنوية احملددة يف خطة عم 
حتررديثا  منوظمررة عررن الوغيرر ا  يف الوضررا األمررل وتيررف تررؤمر هرر ل الوغيرر ا   ) ( 

  جيا ً كو تلباً يف الونفي ؛
 اتيةية الولنيرة ملكافارة األلغرامل يف السرودانمعلوما  حمدمة عن اتوعراا االتد  )د( 

واملعيار الوقل الولل واملباد  الووجيهية الولنية ملكافاة األلغامل، مبا يف بل  جدول  مل واض، 
 لوطور ه ل العمليا  وحتديثا  عن جهود يتنظيف البياأ ي؛

ادديررردة، حترررديثا  موعلقرررة جبهرررود تعبةرررة املررروارد يف  لرررار اخلطرررة االترررداتيةية  (ه) 
يف بلرر  املرروارد الرريت توفرهررا حكومررة السررودان والومويرر  اخلررارج  الرروارد لرردعم جهررود الونفيرر   مبررا

 وآ ر مسووا الوموي  على تنفي  خطة العم ؛
 حتديثا  موعلقرة  يكر   ررأم  السرودان لاجرراءا  املوعلقرة  أللغرامل، مبرا يف بلر  )و( 

 ديدة للوخد  للولوث املوبق   عد اإلتمال.القدرا  الونظيمية واملؤتسية القائمة واد
وكتار  اللةنة    كاية كن يقدمل السودان تقرارير    الردول األلرراع علرى النارو املشرار  -٢٣

 ليررا كعرر ل، وكايرررة كن يطلررا الرردول األلرررراع  نوظررامل علررى الوطرررورا  األخرررا با  الخررلة  ونفيررر  
 اعررا لولامررا  األخرررا املعلنررة يف الطلررب يف االجومخرر ل الفرردة املشررمولة  لطلررب، واال 5املررادة 

املعقرررودة  رررق الررردورا ، واجومررراع الررردول األلرررراع، واملرررؤمترا  االتوعراضرررية، ومرررن خررر ل تقاريرهرررا 
 وبل   التوناد    دلي   عداد الوقارير. ٧با  الخلة  ملادة 

    


