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 االجتماع التاسع عشر 

  2021تشرين الثاني/نوفمبر  19-15الهاي، 
 من جدول األعمال المؤقت  12البند  

 5النظر في الطلبات المقدمة بموجب المادة 

                                                                 تحليللا الطلللب المقللد م من جماوكيللة الدونقو الللدنمقرا تللة من  جللا تمللد للد    
  5                                                                     الموعد الناائي إلكمال تدمير األلقام المضلللللللادة لففراد حفقا  ألماام المادة  

 *من االتفاقتة

 )بلجتاا، حزامبتا، حسري الندا، حالنرحيج( 5مقدم من اللجنة المعنتة بتنفيذ المادة    

، ودخلت االتفاقية 2002أيار/مايو   2جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى االتفاقية في           انضممممممممممممممم ت -1
وأوردت جمهورية الكونغو  . 2002تشمرين الااني/نوفمبر   1حيز النفاذ في جمهورية الكونغو الديمقراطية في 

التي   الديمقراطية في تقريرها األولي عن الشفافية معلومات عن المناطق المشمولة بواليتها أو الخاضعة لسيطرتها 
                                                                فراد أو ي شمته  في أنها ذلل.. وذانت جمهورية الكونغو الديمقراطية                                       ي عرف أنها مزروعة باأللغام المضماد  لأ

 1سممممممميطرتها ب لول   ملزمة بتدمير أو ضمممممممما  تدمير جميم األلغام المضممممممماد  لأفراد الخاضمممممممعة لواليتها أو
ومنل ذل. ال ين، قدمت جمهورية الكونغو الديمقراطية طلهات لتمديد الموعد  . 2012تشممممممرين الااني/نوفمبر  

، وإلى المؤتمر االستعراضي  2011ي الم دد لها إلى االجتماع ال ادي عشر للدول األطراف في عام  النهائ 
ووافق اجتماعا الدول    2020، وإلى االجتماع الاامن عشممممممممر للدول األطراف في عام  2014الاالث في عام  

رية الكونغو األطراف والمؤتمر االسممممممممممممتعراضممممممممممممي بااجماع في ذم مر  على طل  التمديد المقدم من جمهو 
. وذمما  اجتممماع الممدول األطراف الاممامن عشممممممممممممممر وافق على طلمم  التمممديممد المقممدم من جمهوريممة الممديمقراطيممة

  . 2022تموز/يولي   1شهرا، حتى  18الكونغو الديمقراطية لمد  

وفي سمممممممممياة االسمممممممممتحابة لهلا الطل ، الحر اجتماع الدول األطراف الاامن عشمممممممممر أ  جمهورية  -2
  2021ذمانو  الاماني/ينماير   1اطيمة ل  تقمدر على إاممال التنفيمل في الموعمد النهمائي الم مدد لهما في الكونغو المديمقر 

رغ  مما حققتم  من تقمدم جمدير بمالانماظ. والحر اجتمماع المدول األطراف الامامن عشممممممممممممممر ذمللم. أ  جمهوريمة 
مال مسممممم المناطق                                                                                الكونغو الديمقراطية ذانت تتوقم أنها سممممت تاى إلى ما يقر  من يمانية عشممممر شممممهرا  اا

 المشته  في أنها خطر  وتطهير المناطق الخطر  المؤذد .

  

                                                                 تأخر تقدي  هله الوييقة لظروف خارجة عن إراد  الحهة المقد  مة لها. *
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                                                                   ، قمدممت جمهوريمة الكونغو المديمقراطيمة طلهما  إلى اللحنمة المعنيمة بتنفيمل 2021تموز/يوليم     9وفي   -3
،  2021آ /أغسممممممممممممممط     24وفي    . 2022يوليمم   / تموز  1من أجممم تمممديممد األجممم الم ممدد لهمما في    5الممماد   

 24                                                                               راسمممممممممممممملممت اللحنممة جمهوريممة  الكونغو الممديمقراطيممة لطلمم  ال يممممممممممممممول على معلومممات إضمممممممممممممممافيممة. وفي  
                                                                        ، قمدممت جمهوريمة الكونغو المديمقراطيمة ردا. وقمد طلبمت تممديمدا  لممد  ي   سممممممممممممممنوات 2021أيلول/سممممممممممممممبتمبر  

  . 2025ذانو  األول/ديسمبر  31ونيف السنة، أي حتى 

الديمقراطية ل  تتقيد بعملية طل  التمديد التي أرسمتها الدول    والحظت اللحنة أ  جمهورية الكونغو -4
ذمما الحظمت أ  جمهوريمة الكونغو المديمقراطيمة قمدممت طلبهما في وقمت متمأخر عن   . 2007األطراف في عمام 

ومم   . 2021آذار/ممار     31، وهو  2021الموعمد النهمائي الم مدد للمدول األطراف لتقمدي  الطلهمات في عمام  
                                                                                                    ذل.، الحظت اللحنة بارتياح أ  جمهورية الكونغو الديمقراطية قدمت طلبها وبدأت حوارا  قائما  على التعاو   
 مم اللحنة، بما في ذل. من خ ل عقد اجتماع مم اللحنة لمناقشة ال الة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.  

ال تزال   2020نت وقت تقدي  طلبها في ويشممممممممممير الطل  إلى أ  جمهورية الكونغو الديمقراطية ذا -5
بما في ذل.       عا ،مرب     را  مت  128 841,7منطقة ملغومة تبلغ مسممممممممممماحتها ااجمالية   33يتمام في      يا  تواج  ت د

منطقة خطر  مؤذد    29و     عا   مرب     را  مت   35  416,9أربم مناطق يشته  في أنها خطر  تبلغ مساحتها ااجمالية  
                       أيضممممما  إلى أ  إقلي  آرو   2020وأشمممممار الطل  المقدم في       عا .مرب     را  مت  93  424,8تبلغ مسممممماحتها ااجمالية 

                                                                          في مقاطعة إيتوري وإقلي  دونغو في مقاطعة أويلي العليا ل  يحر مس هما بعد . 

ويشمممممممممير الطل  إلى أن  خ ل الفتر  التي انقضمممممممممت منل تقدي  الطل  األخير، ت  خ ل أنشمممممممممطة  -6
     عا ،مرب     را  مت  13 770بممممممممممممممم                                           في مقاطعة مانيما، ق درت مسماحتها ألم   المسمم والتطهير توسميم منطقة واحد

ويشمممممممير الطل  إلى أ  عمليات المسمممممممم والتطهير في هله المنطقة أسمممممممفرت عن       عا .مرب     را  مت  14 998إلى 
    را  مت  10 562عن طريق المسم التقني وتطهير مساحة تقدر بمممممممممم       عا   مرب     را  مت  2 477تخفيض مساحتها بمممممممممم  

وترح  اللحنة بإب غ جمهورية الكونغو الديمقراطية عن التقدم الم رز على ن و يتسق مم المعايير       عا .مرب 
لمنهحية اافراى         وفقا  الدولية لإلجراظات المتعلقة باأللغام، وتشممحم على موالمملة ااب غ عن التقدم الم رز 

األراضممي المسممتخدمة اأي االغاظ بواسممطة المسممم غير التقني، أو التقلي  بواسممطة المسممم التقني، أو   عن
 التطهير بواسطة اازالة(. 

ويشمير الطل  إلى أ  األسمالي  الرئيسمية المسمتخدمة لت ديد المناطق الملغومة تشممم المسمم غير  -7
عروفة بأنها ذلل.، والتطهير اليدوي للمناطق الملغومة التقني والتقني للمناطق المشته  في أنها ملغومة أو م

للمعمايير المدوليمة والوطنيمة لإلجراظات المتعلقمة        وفقما  المعروفمة. ويشممممممممممممممير الطلم  إلى أ  همله األنشممممممممممممممطمة تت   
من المعايير الوطنية لإلجراظات المتعلقة باأللغام وت ديث  24إلى تنقيم         أيضمممممممممما  باأللغام. ويشممممممممممير الطل   

السمممممممممممتراتيحية البلد         وفقا  التشمممممممممممغيلية األخير    الشمممممممممممرو نية ال الية لتعك  التهديدات الحديد  و المعايير الوط
                                                                                                  لإلجراظات المتعلقة باأللغام. وراسمملت اللحنة جمهورية  الكونغو الديمقراطية لطل  المزيد من المعلومات عن 

. اسممممممممممممممتراتيحيتهمما لإلجراظات  الحممدول الزمني لت ممديممث المعممايير الوطنيممة لإلجراظات المتعلقممة بمماأللغممام وذممللمم 
المتعلقممة بمماأللغممام. وجمماظ في رد جمهوريممة الكونغو الممديمقراطيممة أ  المعممايير الوطنيممة لإلجراظات المتعلقممة 

للمعممايير الممدوليممة لإلجراظات المتعلقممة بمماأللغممام ذممم عممام، وأ  الت ممديممث العممام         وفقمما  بمماأللغممام يحري ت ممدياهمما  
ما يتعلق باألجهز  المتفحر  اليدوية الينم، من المقرر أ  يت  ب لول                                      المقبم، اللي سي دمج آخر التطورات في 

وأشممممممممممممممارت اللحنمة إلى أهميمة أ  ت رو جمهوريمة الكونغو المديمقراطيمة على موالمممممممممممممملمة   . 2021نهمايمة عمام  
آلخر المعمايير الدوليمة المسممممممممممممممتحمد ، وتكييفهما مم        وفقما  ت مديث المعمايير الوطنيمة لإلجراظات المتعلقمة باأللغمام  

  ديات الحديد ، وعلى استخدام أفضم الممارسات لضما  ذفاظ  التنفيل وفعاليت .الت 

                                                                                    وجاظ في رد جمهورية الكونغو الديمقراطية أ  االسممممتراتيحية الوطنية سمممموف ت سممممتكم م خ ل حلقة  -8
، وسمممتنظر في مسمممائم من بينها التلو  2021                         أ  ت عقد ب لول نهاية عام        أيضممما  عمم منفيممملة، من المقرر 
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تهقي، وإدار  المتفحرات من مخلفات ال ر ، واألجهز  المتفحر  اليدوية اليمممنم. ويشمممير الطل  ذلل. إلى الم
أن  سمممميت  وضممممم خطة تشممممغيلية تعطي األولوية للدراسممممات االسممممتقيممممائية التقنية وإزالة األلغام من المناطق  

أ  عملية وضممممم االسممممتراتيحية  إلى هله االسممممتراتيحية. ويشممممير الطل  ذلل. إلى     دا  المتهقية اسممممتنا 33 المممممممممممممممممم 
  والخطة التنفيلية ستقوم على أسا  إشراك جميم الحهات المعنية.

ويشير الطل  إلى أ  جمهورية الكونغو الديمقراطية تمل. قدرات تشغيلية وطنية تتألف من مزيلي  -9
لية في عد  مقاطعات،  ألغام تابعين للقوات المسل ة لحمهورية الكونغو الديمقراطية والشرطة الوطنية الكونغو 

الكونغو الديمقراطية لطل  معلومات إضافية      ة  . وراسلت اللحنة جمهوري تعهدينوهي قدرات متاحة لحميم الم
عن دور الشممممممممممممرطة الوطنية والقوات المسممممممممممممل ة، بما في ذل. تطبيقها للمعايير الوطنية لإلجراظات المتعلقة 

يمة أ  القوات المسممممممممممممممل مة لحمهوريمة الكونغو المديمقراطيمة  بماأللغمام. وجماظ في رد جمهوريمة الكونغو المديمقراط
تدريها في محال   ،2011وقوات الشمممممرطة الكونغولية تلقت، منل اعتماد الخطة االسمممممتراتيحية األولى في عام 

للمعايير الوطنية         وفقا  إزالة األلغام ألغراض إنسممممممممممممانية لضممممممممممممما  قدرتهما على إدار  التلو  المتهقي والعمم 
لإلجراظات المتعلقة باأللغام. وأشمممار الطل  ذلل. إلى أ  القوات المسمممل ة وقوات الشمممرطة الكونغولية تواج   
ت ديات بسمب  نق  المعدات. ورحبت اللحنة بهله الحهود وأشمارت إلى أهمية الحهود التي تبللها جمهورية 

داممة على معمالحمة المنماطق الملغوممة التي ل  تكن توفير قمدر  وطنيمة مسممممممممممممممتم    الكونغو المديمقراطيمة لضمممممممممممممممما
 .عملية التدمير                                                                      معروفة من قبم، بما في ذل. المناطق الملغومة حدياا  المكتشفة بعد ااتمال 

                                                                           ويشممممممممممممممير الطلمم  إلى أ  منظمتي ن تضممممممممممممممطلعمما  بممأنشممممممممممممممطممة إزالممة األلغممام في جمهوريممة الكونغو  -10
 AFRILAMومتعهد وطني، هو  (،  Dan Church Aidالديمقراطية، متعهد دولي، هو دا  تشيرش إيد ا

اأفريقيا من أجم مكاف ة األلغام(. ويشمممير الطل  إلى أ  عد  منظمات وطنية تحري دراسمممات اسمممتقيمممائية  
غير تقنية، وتضممطلم بأنشممطة في محاالت التوبية بخطر األلغام، والدعو ، ومسمماعد  الضمم ايا، وأن  سمميت  

لة األلغام، مما يعزز قدر  مزيلي األلغام التابعين للقوات المسممممممممممل ة  اعتماد متعهدين وطنيين إضممممممممممافيين ازا
                                                                                            والشممممرطة الوطنية. وراسمممملت اللحنة جمهورية  الكونغو الديمقراطية لطل  معلومات إضممممافية عن خطة نشممممر  
المنظمات الوطنية حسمممم  القدرات المطلوبة اامال التنفيل. وجاظ في رد جمهورية الكونغو الديمقراطية أنها 

  SYOPADI -     يا   لمم اعتماد متعهدين وطنيين آخرين، وأن  سميت  التشماور مم المنظمات المعتمد  حالتوا
قبم بدظ فتر  التمديد لضمممممما  التزامها المؤذد بتنفيل الخطة التشمممممغيلية والموارد    -  DCAو AFRILAMو

 التي ت  ال يول عليها أو المتوقعة. 

                                                 جهدا  منل إنشممائها ل شممد النسمماظ وإدماجهن في أنشممطة   ويشممير الطل  إلى أ  الهي ة الوطنية بللت -11
ااجراظات المتعلقمة بماأللغمام وفي تنفيمل البرنمامج الوطني لإلجراظات المتعلقمة بماأللغمام، سممممممممممممممواظ في الو مائف  

                                                                                      ة أو التشممممممممممممغيلية. ويشممممممممممممير الطل  ذلل. أن  ي توخى خ ل فتر  التمديد أ  ي شممممممممممممرك البرنامج الوطني ي اادار 
اظ ضمممممممممممممممن سمممممممممممممم في الممائة من الن  30قم عن  ي ما ال   ،بالتعماو  مم المتعهمدين،  علقمة باأللغمامإلجراظات المت ل

       أيضمما  في المائة ضمممن األفرقة المعنية بأنشممطة التوبية بخطر األلغام. ومن المقرر   50األفرقة التشممغيلية و
كي تعك  ااحياظات  زياد  معدل مشارذة المرأ  في دورات التوبية بخطر األلغام واتخاذ التدابير ال زمة ل

                                             المتعلقة بهلا الموضوع معياري  الحن  والعمر. 

                                                                                    ويشمممممممممير الطل  إلى المسمممممممممائم التالية التي شمممممممممكلت في رأي جمهورية الكونغو الديمقراطية  روفا   -12
اى( الخيممممممممممممممائ  وا ( انعمدام األمن   ومعيقمة  اأ( االفتقمار إلى التمويمم وانخفماض عمدد مزيلي األلغمام   

افية للبلد، بما في ذل. التقلهات الموسمممية لسممقو  األمطار وذاافة الغطاظ النهاتي المتسممبهة في  البي ية والحغر 
د( سممموظ حالة البنية الت تية  اهممممممممممممممممم( حاالت طوار  إنسمممانية أخر ،  واإبطاظ أنشمممطة المسمممم وإزالة األلغام   

ال ممماليمممة ويورا    19-                                                                  في ذلممم. عود  ال ج ين والمشممممممممممممممردين داخليممما ، ووبممماظ اايبوال، وجمممائ مممة ذوفيمممد بمممما
 نيوراغونغو.   برذا 
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                                                                                  وراسمممممممممممملت اللحنة جمهورية  الكونغو الديمقراطية لل يممممممممممممول على مزيد من المعلومات عن ال الة  -13
األمنية وأيرها على العمليات. وأفادت جمهورية الكونغو الديمقراطية في المعلومات ااضمممممممممممافية التي قدمتها 

                                                                      المتزايمد دفم ال كوممة ال ماليمة إلى إع   حمالمة الطوار  في مقماطعتي ن، همما  إلى اللحنمة بمأ  نانعمدام األمن  
إيتوري وذيفو الشممممممممالية، لوضمممممممم حد للفظائم والهحمات التي نفلتها عنالمممممممر إرهابية تابعة لممممممممممممممممممممم  القوات 

مدينة التوحيد والموحدين« وغيرها من الحماعات المسممممممممل ة النشممممممممطة في المنطقةن   -الديمقراطية المت الفة 
                                                                                         وأ  تقمدم العمليمات في همله المنماطق مرتهل بمالوضممممممممممممممم األمني. والحظمت اللحنمة أهميمة أ  ت هقي جمهوريمة 
                                                                                              الكونغو الممديمقراطيممة الممدول  األطراف على عل  بممال ممالممة األمنيممة وذيفيممة تممأيير هممله التغييرات سمممممممممممممملهمما  على 

 عمليات المسم والتطهير.

إنسانية واجتمابية واقتيادية      را   مازالت تسب  أضرا  ويشير الطل  إلى أ  األلغام المضاد  لأفراد -14
وبي ية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وال سمممممميما في شمممممممال شممممممرة البلد، في مقاطعات تشمممممموبو وإيتوري  
وذيفو الشممممالية. ويشمممير الطل  ذلل. إلى أ  التلو  يسمممه  في زياد  الفقر ألن  يمنم أنشمممطة الزراعة وبناظ  

ممرات في المحتمعمممات الم ليمممة المتضممممممممممممممرر ، وي ول دو  العود  اآلمنمممة ل ج ين المسمممممممممممممممماان والطرة وال
ضم ية من ضم ايا المتفحرات من مخلفات   2 936والمشمردين داخليا. ويشمير الطل  إلى أن  جر  تسمحيم  

خ ل فتر  التممديد   5ال ر  اللين ي تماجو  إلى الدع . وأشممممممممممممممارت اللحنمة إلى أهميمة التقمدم في تنفيمل المماد   
لمطلوبة وإمكانية المسمممممممماهمة بشممممممممكم ذبير في ت سممممممممين سمممممممم مة الهشممممممممر والنهوض بالظروف االجتمابية  ا

 واالقتيادية. 

منطقممة ملغومممة تبلغ مسممممممممممممممماحتهمما   33ويشممممممممممممممير الطلمم  إلى أنمم  ذمما  يوجممد وقممت إعممداد الطلمم    -15
ليات المسمممممممممم في                                                  في تسمممممممممم مقاطعات ل  تعال ج بعد  رياما ت سمممممممممتكم م عم     عا   مرب     را  مت  117 030,7 ااجمالية

 أويلي العليا( على الن و التالي                                             إقليمي  آرو امقاطعة إيتوري( ودونغو امقاطعة

 ااقلي 
الخطر    المنممممماطق 

 المؤذد 
                        المناطق التي ي شممممممته  في  

 أنها خطر 
مسممممممممممممممممماحممممة المنمممماطق  

 ( 2الخطر  المؤذد  ام
مسمممممممممممممممماحمممة المنممماطق التي  

 ( 2                       ي شته  في أنها خطر  ام
 ااجماليةالمساحة  

 ( 2ام
   6 100  4 إيتوري 
   700  1 ااساي 

مممممممانييممممممما
 2  752 4   

   12 760  9 ايفو الشمالية
  35 416,9  4 0 أوبانغي الشمالية
   850,8  2 ايفو الحنوبية

   6 943  4 تنحانيقا
   48 188  6 تشوبو
   1 320  1 تشوابا

 29 4 613,8 81 416,9 35 030,7 117 

وترحم  اللحنمة بمإب غ جمهوريمة الكونغو المديمقراطيمة عن الت مديمات المتهقيمة بطريقمة متسممممممممممممممقمة مم  -16
المعايير الدولية لإلجراظات المتعلقة باأللغام، وتشمممممممير إلى أهمية أ  توالمممممممم جمهورية الكونغو الديمقراطية  

ته  في أنها خطر ن ونالمناطق                                                                  تقدي  معلومات عن الت ديات المتهقية، ميممممممممنفة حسمممممممم  نالمناطق التي ي شمممممممم 
 الخطر  المؤذد ن وححمها النسبي، وذلل. حس  نوع التلو .
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                                                                               وراسمممممممملت اللحنة جمهورية  الكونغو الديمقراطية من أجم ال يممممممممول على معلومات إضممممممممافية عن  -17
                                                                                           ال الة في إقليمي  آرو ودونغو، وال سممممممميما معلومات عن إمكانية الولمممممممول إلى األراضمممممممي ومتطلهات إجراظ  
المسممممم والتطهير. وأشممممارت جمهورية الكونغو الديمقراطية في ردها إلى أ  ال الة في آرو ودونغو ل  تتغير  
                                                                                            وضممم نت رد ها معلومات جمعها المرذز الكونغولي لمكاف ة األلغام المضمماد  لأفراد ومنظمات أخر  تشممير 

مناطق شممممماسمممممعة متاخمة  إلى حواد  تعرض لها أشمممممخاو ومواشمممممي وإلى أن  ال يزال يتعلر الولمممممول إلى
أ  السممممممملطات اادارية الم لية أعربت عن شمممممممعورها بعدم        أيضممممممما  ألوغندا وجنو  السمممممممودا . وجاظ في الرد 

األما  والخطر بسمممممب  االشمممممتهاه في وجود أجهز  في الدوائر التابعة لها. وع و  على ذل.، ال يمكن ت ديد 
 نطاة التلو  إلى حين إجراظ عمليات المسم. 

سمممنة،  ال                                                                             وذما ذ ار أع ه، طلبت جمهورية الكونغو الديمقراطية تمديدا  لمد  ي   سمممنوات ونيمممف  -18
ويشممممممممممير الطل  إلى أ  جمهورية الكونغو الديمقراطية تعتزم،   . 2025ذانو  األول/ديسمممممممممممبر  31أي حتى 

قية  وا ( إتمام المته  33خ ل فتر  التمديد، القيام بما يلي  اأ( إجراظ مسممممم تقني وتطهير للمناطق المممممممممممممممممم 
مسممممم المناطق المشممممته  في أنها ملغومة وتطهيرها في إقلي  آرو بمقاطعة إيتوري وفي إقلي  دونغو بمقاطعة  

 أويلي العليا.  

  ويتضمممممممممممممممن الطل  خطة عمم مفيمممممممممممممملة متعدد  السممممممممممممممنوات لفتر  التمديد تبدأ في ذانو  األول/ -19
ذممممماآلتي     2022 ديسمممممممممممممممبر مرحليمممممة  أهمممممداف  على  عمممممام       عممممما   مرب      را   مت   4  370,80وت توي     2022في 

    را  مت   19  482,77  و2024في عام       عا   مرب      را   مت   37  863,80  و2023في عام      عا   مرب      را   مت   55 273,33و
                                                                         وراسمممملت اللحنة جمهورية  الكونغو الديمقراطية لطل  معلومات عن األنشممممطة المقرر  . 2025في عام      عا   مرب 

  . 2022ذانو  األول/ديسمممممممبر    1و   2022تموز/يولي     1الي الم دد في  تنفيلها في الفتر  بين الموعد النهائي ال  
وأشمممممممممارت جمهورية الكونغو الديمقراطية في ردها إلى أ  طل  التمديد لممممممممميغ في وقت يواج  في  البرنامج 
ت مديمات من بينهما نق  التمويمم المتماح للمنظممات، وانخفماض عمدد المنظممات، واألير المسممممممممممممممتمر لحمائ مة 

  . 2022ذانو  األول/ديسمبر  1حعم من اليع  تيور خطة عمم تشمم الفتر  حتى ، مما ي 19-اوفيد

توافرت لمديهما موارد   Dan Church Aidوأشممممممممممممممارت جمهوريمة الكونغو المديمقراطيمة ذمللم. إلى أ   -20
نتها، منل لممممممممياغة الطل ، من العمم على ي   مهام تغطي مناطق مقاطعة شمممممممموبو، مما أسممممممممفر عن    ك  م

متر مربم في   5 000، و2متر مربم في باتيمابولي   4 200، و1متر مربم في باتيمابولي   19 200معمالحمة  
غو الديمقراطية  ووانياروذوال. وأشممممممارت جمهورية الكون   1وانياروذوال، وأادت اسممممممتكمال العمليات في باتيابولي

  92 830,7منطقة ملغومة تبلغ مسممماحتها ااجمالية   31إلى أ  الت دي المتهقي يتمام اآل  فيما محموع          أيضممما  
وأشمممممممممارت جمهورية الكونغو الديمقراطية ذلل. إلى أنها سمممممممممتقدم معلومات مسمممممممممتكملة عن التقدم       عا .مرب     را  مت 

ذانو    1تموز/يولي  إلى  1                        تي سمممت بلل خ ل الفتر  من الم رز في التنفيل وعن نتائج جهود حشمممد الموارد ال
 التوقعات المتعلقة بالتنفيل.   هله الحهودغير  ت ، وذيف يمكن أ  2022األول/ديسمبر 

                                                                                     والحظممت اللحنممة أ  فتر  التمممديممد المطلوبممة أطول بعممامي ن من الفتر  المطلوبممة في آخر طلمم  رغ   -21
                                                          نفسممممممممم  تقريها . وراسممممممممملت جمهورية  الكونغو الديمقراطية من أجم                                         أ  عدد المناطق التي ي توخى معالحتها هو 

ال يممممممول على معلومات عن األسمممممما  المنطقي لهلا الحدول الزمني الموسممممممم، بما في ذل. معلومات عن 
أسما  حسما  المسماحات المطهر  شمهريا، وعما إذا ذانت طريقة ال سما  تراعي المخاطر األمنية والعوامم 

يسممممممتند إلى حسمممممما  يشمممممممم      را   شممممممه 42هورية الكونغو الديمقراطية أ  التمديد لمد  وجاظ في رد جم  األخر .
على أسمممما  يماني سمممماعات في اليوم لكم مزيم ألغام، وعدد األفرقة      يا  المسمممماحة التي يتعين معالحتها شممممهر 

المعنية، التي يح  نشممممممممممرها، والمتغيرات المتيمممممممممملة بالمنا ، والمسممممممممممائم المتعلقة بالولممممممممممول إلى المناطق 
وأشممارت جمهورية الكونغو الديمقراطية في ردها ذلل. إلى أن    واللوجسممتيات، وغير ذل. من عوامم الخطر.

 .                                                                                    من المتوقم أ  تتناق  أنشطة إزالة األلغام مم مرور السنين، بدظا بالمناطق األاار تلويا  
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بتوبية السمممممممكا     ا  ر شمممممممه 36ويتضممممممممن الطل  خطة لقيام عدد من المنظمات الوطنية خ ل فتر   -22
 من دوالرات الواليات المت د .    را  دوال 1 060  000المعرضين للخطر في المناطق المتضرر  بتكلفة تقدر بمم 

                                                                                              وراسممممممملت اللحنة جمهورية  الكونغو الديمقراطية لطل  معلومات إضمممممممافية عن خطة عملها المتعلقة بالتوبية 
منهحيات المسمممممممممممتخدمة، وأولويات األنشمممممممممممطة ومد  بخطر األلغام وال د من ، بما في ذل. معلومات عن ال

مراعاتها لنوع الحن  والعمر وااعاقة، واالحتياجات المتنوعة للسمممممممكا  في المحتمعات الم لية المتضمممممممرر .  
وأشمممارت جمهورية الكونغو الديمقراطية في ردها إلى أ  أنشمممطة التوبية بخطر األلغام تحري في مواقم تنفل 

م، وتسممتدف السممكا  في المناطق المتضممرر  وحولها حيث تحري العمليات. وأشممارت فيها أنشممطة إزالة األلغا
جمهورية الكونغو الديمقراطية ذلل. إلى أنها سممتأخل في االعتهار ااجراظات ذات اليمملة المنيمموو عليها 
                                                                                             في خطة عمم أوسممممممممملو. والحظت اللحنة أهمية بلل جمهورية الكونغو الديمقراطية جهودا  في محال التوبية
بخطر األلغام وال د من  تأخل في االعتهار خيممولممية السممياة وتكو  ميممممة خيممييمما لمواجهة الخطر  
                                                                                            اللي يهدد السممممممكا ، وت راعي النوع االجتماعي والعمر وااعاقة، وتأخل مختلف احتياجات وتحار  السممممممكا  

ة ذلل. إلى أهمية لخطة عمم أوسممممممممملو. وأشمممممممممارت اللحن        وفقا  في المحتمعات الم لية المتأير  في ال سمممممممممها   
 استمرار جمهورية الكونغو الديمقراطية في ااب غ عن التقدم الم رز في هلا اليدد. 

ويشمممير الطل  إلى عوامم الخطر التالية في تنفيل الخطة  اأ( انعدام األمن  وا ( عود  انتشمممار  -23
 ظ البنية الت تية للطرة.   واى( نق  التمويم  واد( قضايا المنا   واه( سو 19-وباظ اايبوال وذوفيد

ويشمممممممير الطل  إلى أ  جميم األنشمممممممطة التي يتعين االضمممممممط ع بها خ ل فتر  التمديد سمممممممتكلف  -24
     را   دوال  1  696  945من دوالرات الواليمممات األمريكيمممة، بمممما في ذلممم.       را   دوال  3  925  215,15محموعممم    مممما

 1 060 000                              لغمام في إقليمي  آرو ودونغو، ولعمليمات المسممممممممممممممم وإزالمة األ    را  دوال 568 270ازالمة األلغمام، و
دوالر للتنسممميق. ويشمممير الطل  إلى أ  حكومة جمهورية الكونغو  600  000للتوبية بخطر األلغام، و    را  دوال

 3 652  943,66                          دوالرا ، وسمت تاى إلى مبلغ    272 271,49الديمقراطية سمتمول تكاليف التنسميق في حدود  
 تت  تعب ت  من الحهات المان ة الوطنية والدولية.     را  دوال

ال يمممممممممول على معلومات عن حالة تمويم                                                  وراسممممممممملت اللحنة جمهورية  الكونغو الديمقراطية لطل    -25
، بما في ذل. معلومات عن نوع المعدات وأشممممممممكال الدع  AFRILAMو  Dan Church Aidأنشممممممممطة  

  600 000تلقت   Dan Church Aidالتقني المطلوبة. وأشممممممممممممارت جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أ  
                                         و ج  جزظ لغير من هلا المبلغ ازالة األلغام دوالر من دوالرات الواليات المت د  لتغطية تكاليف تشغيلها، و 

وفيما يتعلق بمنظمة   .2022بالنسهة لعام   AFRILAM                                               في منطقتي ن، وأن  ل  يعلن بعد  عن تمويم أنشطة  
AFRILAM أشمممممارت جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أن  على الرغ  من توفر أفرقة لها، فإ  التمويم ،

يمممم  لتغطية المهام الفورية في سممممياة بعاة منظمة األم  المت د  لت قيق الوحيد اللي تلقت  هو تمويم مخ
االسمممممممممممممتقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولي  لديها في الوقت ال اضمممممممممممممر أي تمويم لتغطية العمم 
م في طل  التمديد. وأشمممممممارت جمهورية الكونغو الديمقراطية ذلل. إلى أ  المعدات ال زمة تشممممممممم                                                                                               المفيممممممم 

لكشممممممف، ومعدات ال ماية الشممممممخيممممممية، وسمممممميار  إسممممممعاف، ونظ  ت ديد المواقم الحغرافية والم حة،  أجهز  ا
 والكاب ت الكهربائية، وأجهز  قيا  السرعة، واألطق  الطبية، والهواتف الساتلية، وغيرها.

ويشممممممممممممممير الطلممم  إلى أ  جمهوريمممة الكونغو المممديمقراطيمممة تعتزم تعب مممة الموارد بمممالطرة التممماليمممة    -26
في األنشممممطة التشممممغيلية         أيضمممما  تشممممحيم ال كومة على الرفم من مخيمممميمممماتها في الميزانية والمسمممماهمة   أ(ا

وا ( عقمد اجتمماعمات لتعب مة الموارد ذمم ي يمة أشممممممممممممممهر بمدع  من دائر  األم  المت مد  لإلجراظات المتعلقمة 
الكونغو الديمقراطية على   باأللغام/جمهورية الكونغو الديمقراطية  واى( تنظي  حلقات نقاش بشممممأ  جمهورية

همام  المؤتمرات المدوليمة وبمشممممممممممممممارذمة المتعهمدين لل يممممممممممممممول على دع  الممان ين  واد( مرافقمة المتعهمدين 
لتعب ممممة الموارد. وترحمممم  اللحنممممة ب رو جمهوريممممة الكونغو الممممديمقراطيممممة على إيهممممات  الممممدوليين والوطنيين 
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ق التعهد بالتزامات مالية وغيرها من االلتزامات  مسؤوليتها الوطنية على أعلى مستو ، بما في ذل. عن طري 
المتعلقة بالتنفيل. وبينما ت حر اللحنة أهمية الدع  الوطني والخارجي لضمممممما  التنفيل في الوقت المناسممممم ،  
فمإنهما ترحم  بماعتزام جمهوريمة الكونغو المديمقراطيمة اسممممممممممممممتخمدام عمد  سممممممممممممممبمم مختلفمة لزيماد  الوعي ببرنمامحهما 

 باأللغام وتعب ة الموارد. لإلجراظات المتعلقة

وفي سمياة ااشمار  إلى أ  جمهورية الكونغو الديمقراطية بيمدد اسمتكمال اسمتراتيحيتها لإلجراظات   -27
المتعلقة باأللغام ووضممممم خطة عمم لتنفيلها وتعب ة الموارد لتنفيلها، الحظت اللحنة أ  االتفاقية سممممتسممممتفيد 

هقية المشممممممممولة بالتمديد                                                                       من وضمممممممم جمهورية الكونغو الديمقراطية خطة  عمم مفيممممممملة مسمممممممتكملة للفتر  المت 
وأادت اللحنة على ضممرور  أ  ت توي خطة العمم هله  . 2023نيسمما /أبريم    30تقدمها إلى اللحنة ب لول 

                                                                                              على قائمة م دية تشمممممم جميم المناطق التي ي عرف أنها ت توي على ألغام مضمممماد  لأفراد أو التي ي شممممته  
المناطق المتهقية والمنظمة التي سممتتولى معالحة تل.   في احتوائها على هله األلغام، وتوقعات سممنوية بشممأ 

المناطق خ ل الفتر  المتهقية المشممممممممممولة بالطل ، وميزانية تفيممممممممميلية م دية. وشمممممممممددت اللحنة ذلل. على 
 ضرور  أ  يتضمن الطل  خطة م دية بشأ  أنشطة التوبية بخطر األلغام وال د من .

لمقدمة في الطل ، ي  في الرد على أسمممممم لة اللحنة، ذانت والحظت اللحنة بارتياح أ  المعلومات ا -28
شمماملة وواضمم ة. والخطة التي قدمتها جمهورية الكونغو الديمقراطية قابلة للتطبيق، ويمكن رلممدها، وتن  
بوضمموح على العوامم التي يمكن أ  تؤير على وتير  التنفيل، بما في ذل. ال اجة إلى ضممما  تمويم وطني 

 ا المتيلة باألمن. ودولي يابت والقضاي 

وفي هلا السمممممياة، الحظت اللحنة أ  االتفاقية سمممممتسمممممتفيد من تقدي  جمهورية الكونغو الديمقراطية   -29
 نيسا /أبريم من ذم سنة، على أ  تتناول في  المسائم التالية  30                              سنويا  إلى الدول األطراف ب لول      را   تقري 

                                  ااال  ل لتزامات الوارد  في خطة عمم مد  التقدم في محال اافراى عن األراضمممممممممممي امت  اأ( 
                                                                                               جمهورية الكونغو الديمقراطية ويمار جهود المسمممم والتطهير، ميمممن فة على ن و يتسمممق مم المعايير الدولية 
                                                                                            لإلجراظات المتعلقة باأللغام طهقا  للمنهحية المسممممتخدمة لإلفراى عن األراضممممي اأي االغاظ بواسممممطة المسممممم 

 ة المسم التقني، أو التطهير بواسطة اازالة( غير التقني، أو التقلي  بواسط

أير نتائج االسممممممممممممتقيمممممممممممماظ في إقلي  آرو امقاطعة إيتوري( وإقلي  دونغو امقاطعة أويلي  ا ( 
                                                                                                 العليا( ومعلومات مسممممممتكملة عن ذيفية إسممممممهام زياد  الوضمممممموح في تغي ر تقيي  جمهورية الكونغو الديمقراطية  

  للت دي المتهقي في محال التنفيل 

                                                                              األهداف المرحلي ة المعد لة، بما في ذل. معلومات عن عدد المناطق الملغومة ومسممماحة   ى(ا 
                                                                          ام منطقة ملغومة تتعين معالحتها سنويا ، والكيفية التي ح د دت بها األولويات 

معلومات مسمممممممممممممتكملة عن تنفيل جهود التوبية بخطر األلغام وال د من  في المحتمعات  اد( 
معلومات عن المنهحيات المسمتخدمة والت ديات القائمة والنتائج الم ققة، مم تيمنيف   المتأير ، بما في ذل.

 المعلومات حس  النوع االجتماعي والعمر 

جهود تعب مممة الموارد والتمويمممم الخمممارجي الممملي تتلقممماه جمهوريمممة الكونغو المممديمقراطيمممة   اهم( 
 والموارد التي توفرها حكومتها لدع  جهود التنفيل 

                                                                        ات الطممارئممة على الوضممممممممممممممم األمني والكيفيممة التي تؤير بهمما هممله التغيرات تممأييرا   التغير  او( 
                               إيحابيا  أو سلبيا  في التنفيل 

                                                                            معلوممات عن الكيفيمة التي ت راعي بهما جهود التنفيمل مختلف احتيماجمات وآراظ النسممممممممممممممماظ  از( 
 عات الم لية المتأير  عن مختلف احتياجات وتحار  السكا  في المحتم      فض   والبنات والبنين والرجال، 
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التقدم الم رز في العمم على بناظ قدرات وطنية مسمممممممممتدامة لمعالحة المناطق الملغومة  اح( 
                                                                                           غير المعروفة سابقا ، بما في ذل. المناطق الملغومة حدياا  المكتشفة بعد إامال عملية التدمير. 

وبااضافة إلى تقدي  جمهورية الكونغو الديمقراطية تقارير إلى الدول األطراف على الن و المشار   -30
إلي  أع ه، أشمممممممممارت اللحنة إلى أهمية إط ع الدول األطراف بانتظام على التطورات األخر  ذات اليممممممممملة  

الوارد  في الطلمم ، خ ل  خ ل الفتر  المشمممممممممممممممولممة بممالطلمم ، وااللتزامممات األخر     5المتعلقممة بتنفيممل الممماد   
االجتمماعمات المعقود  بين المدورات واجتمماعمات المدول األطراف، وذمللم. من خ ل تقماريرهما المقمدممة بموجم   

 باستخدام دليم ااب غ. 7الماد  
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