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البند  12من جدول األعمال المؤقت

النظر في الطلبات المقدمة بموجب المادة 5

طلب تمديد الموعد النهائي إلكمال تدمير األلغام المضاادة لففراد ففقا للمادة 5
من االتفاقية
موجز تنفيذي
مقدم من جمهورية الكونغو الديمقراطية
إن تاريخ النزاعات المسلحة التي نشبت في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد نيلها االستقالل في

الفترات من عاا  1960إلى عاا  ،1964ومن عاا  1975إلى عاا  ،1977ومن عاا  1996إلى عاا ،1997
ومن عا  1998إلى عا  ،2002يش ا ااهد على اس ا ااتلدا مؤاد لالغا المد ا ااانب لافران من جان

الفاعلة المعنية.

وبعد عش اار س اانوات من التل ااد

ال هات

على اتفاقية حظر األلغا المد ااانب لافران ،حل االت جمهورية

الكونغو الديمقراطية ،بداية ،على تمد د مؤقت مدته  26شاه ار لتويايح حالة التلوب باأللغا  ،ع على تمد د

فعلي مدته  6سانوات ،وخيي ار على تمد د مدته  18شاه ار لتطهير المناط اللطرب في بلد يداع  25مقاطعة

باإلي ااافة إلى العاص اامة اينش اااس ااا ،و 145إقليما وخكثر من  1 200ايان إقليمي ال مرازي ،على مس اااحة

قدرها  2 345 410ايلومترات مربعة.
وهذا التلوب ،الذي تس ا ااب

حتى ا ن في خكثر من  2 936ي ا ااحية تس ا اانى التعرع عليهع ،جع

جمهورية الكونغو الديمقراطية تلتز التزاما ارسا االا بالقدا اااه على هذ الظاهرب منذ التلا ااد
ولماا ااان التحادي هاابال باالنظر إلى اللا ا ا ا ا ا ااعوباات المتعادنب الواجا

التغلا

على االتفاقية.

عليهاا ،تعتز جمهورياة الكونغو

الديمقراطية الوفاه بااللتزامات المتل ا االة باالتفاقية بدعع من الم تمو الدولي ،ال س ا اايما في هذا الوقت الذي

تلبو فيه إلى القداه على يطر األلغا المدانب لافران.

ما هي الحالة الراهنة للعمل المنجز في جمهورية الكونغو الديمقراطية؟
تميز التحادي الذي اان واجه البلاد قبا تماد د المادب وفقاا للماانب  5بوجون  33منطقاة يطرب تعاانل

مس ا ا اااحتها  128 841,7مت ار مربعا ،فد ا ا ااال عن منطقتي آرو ونونغو في مقاطعتي إ توري وهوت  -ويلي

على التوالي ،وهي مناط لع تسا اان مسا ااحها في إطار المسا ااح الوطني الذي خجري في عا  2014بسا ااب

انعدا األمن.
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وخنيلت تحساينات ابيرب على التنساي الوطني ،تحت اإلشاراع الفعال للسالطة الوطنية ،ممثلة في

المراز الكونغولي لمكاافحاة األلغاا  ،من يالل بلورب خنوات مهماة إلنارب البرناامو وتعزيز قادرات هي اات إنارب

ال ونب واالعتمان.

وفي هذا السا اايال حلا االت جمهورية الكونغو الديمقراطية على تمد د مدته 18شا ااه ار اعتبا ار من 1

كانون الثاني /نا ر  .2021ومنذ ذلك الحين ،وياو برنامو واياح ويطة عم  .وفي الوقت نفساه ،شاهدت
جمهورية الكونغو الديمقراطية انلفاي ااا ابي ار في عدن الكيانات العاملة في إزالة األلغا  ،حتى لع ب س ااو
منظمة نانتشيرش إ د ورابطة خفريقيا لمكافحة األلغا (خفريال ) لمباشرب العم .

وتقو المنااط اللطرب الثالب والثال ون في مقااطعاات إ توري ( )4واااسا ا ا ا ا ا اااي ( )1وماانيااماا ()2

وايفو الشمالية ( )9وخوبانغي الشمالية ( )4وايفو ال نوبية ( )2وتن انيقا ( )4وتشوبو ( )6وتشوابا (.)1

ومن بين هاذ المنااط القاابماة ،لع تلفم المس ا ا ا ا ا ا اااحاة إال في منطقاة واحادب .وهاذ المنطقاة هي

مواوانياما  2في إقليع لوبوتو بمقاطعة مانيما ،التي اان تقد ر المس اااحة فيها منقوص ااا إذ خحل ااي فيها 13 770
مت ار مربعا ع تبين بعد التطهير خنها اانت  14 998مت ار مربعا .وقد يفدا ا ا اات المسا ا ا اااحة في هذ المنطقة
بمااا يعااانل  2 477مت ار مربعااا وطهرت من األلغااا على امتاادان  10 562مت ار مربعااا .وتبلغ المس ا ا ا ا ا ا اااحااة

المتبقية  1 959مت ار مربعا ،بحيث يظ التحدي الحالي المتبقي  33منطقة ملغمة ولكن بمسا ا ا ا ا ا اااحة جد دب
تبلغ  117 030,7مت ار مربعا.

الظرفف التي حالت دفن االمتثال باحترام مهلة  18شه ار
تكمن األسا ا ا ا ا ااباد التي حالت نون وفاه جمهورية الكونغو الديمقراطية بالتزاماتها بموج

في غدون مهلة األشهر الثمانية عشر المواف عليها فيما لي:
•

االتفاقية

انعدا األمن وتكرار النزاعات المس االحة ،وياص ااة تكا ر ال ماعات المس االحة و هور حراة

"القو الاديمقراطياة المتحاالفاة  -ماد ناة التوحياد والموحاد ن" اإلرهاابياة المعلن خنهاا فر من
تنظيع الدولة اإلسالمية في وسط خفريقيا؛

•

اتسااا البلد وطبيعته المتشااةبة :صااعوبة الوصااول ،والغطاه النباتي ،وسااوه حالة الهياك
األساسية الطرقية ،والتقلبات المنايية؛

األولويات في مواجهة الطوارئ اإلنسانية واألمنية األير في البلد؛

•

ترتي

•

انلفاض ابير في التموي ؛

•

تلفيم عدن الكيانات العاملة في إزالة األلغا ؛

•

هور األوب ة الملتلفة مث إ بوال (في إكواتور وإ توري وايفو الش ا ا ا اامالية) واذلك جابحة فيرو

كورونا التي تسببت في ش عمليات مكافحة األلغا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ما هي المدة الزمنية المقترحة للتمديد فما هي األسباب؟

تلتمس جمهورية الكونغو الديمقراطية تمد دا مدته  42شا ا ا ااه ار اعتبا ار من  1تموز /وليه  ،2022وهو

الموعد المقرر النتهاه التمد د السا ا ا اااب  ،وإلى غاية  31اانون األول/نيسا ا ا اامبر  ،2025على افتراض تحسا ا ا اان

الويو اللحي المتل بمرض اوفيد 19-قب بده هذا التمد د .ويقد طل التمد د هذا لاسباد التالية:
•

السا ا ااعي إلى جمو الموارن المالية الالزمة لتطهير المناط المتبقية البالغ عدنها  33منطقة
تبلغ مساحتها  117 030,7مت ار مربعا؛
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البحث عن الوس ا ا ا اااب التقنية والمالية التي من شا ا ا ا ا نها خن تمكن البلد من إن از عمليات

•

المسا ا ا ا ا ااح في إقليمي خرو ونونغو ،الواقعين على التوالي في مقاطعتي إ توري وهوت  -ويلي،

فدال عن عملية إزالة األلغا نفسها؛
•

تتبو تطور الحااالااة األمنيااة (تعتمااد عمليااة إ ازلااة األلغااا في بعم المناااط على تطور

•

إنارب الح ااال ااة المرتبط ااة ب ااالغط اااه النب اااتي وبنظ ااا المن ااام التي تتغير على نحو ال يمكن

عمليات القوات المسلحة ل مهورية الكونغو الديمقراطية يد ال ماعات المسلحة)؛

التنبؤ به مو سا ااقوط خمطار وحدوب فيدا ااانات ال تسا اامح بالحفام على وتيرب منتظمة في
إزالة األلغا .

واس ا ا ا ا ا ااتناانا إلى سا ا ا ا ا ا ا ا جمهورياة الكونغو الاديمقراطياة في إ ازلاة األلغاا  ،توقو ،من النااحياة العمليااة،

وبالتعوي على مسا ا ااتو القدرات الحالي ا يذ في النمو بلا ا ااعون الكيانات الوطنية العاملة في إزالة األلغا وعلى
توافر الموارن ،خن تطل اإلن از حوالي  24شه ار اامال ،فيما عدا وقت النشر وعوارض البنية التحتية الطرقية.
ماهي التبعات اإلنسانية فاالجتماعية فاالقتصادية فالبيئية للتمديد؟
هناك تبعات إنس ا ا ااانية واجتماتية واقتل ا ا ااانية وبي ية هابلة ومهمة ال س ا ا اايما في مقاطعات إ توري

(إقليمي خرو ونجوغو) ،وااس اااي (إقليع تش اايكابا) ،وايفو الش اامالية (إقليع بيني) ،وخوبانغي الش اامالية (إقليمي

موبا ي  -مبونغو وياكوما) ،ومانييما (إقليع لوبوتو) ،وايفو ال نوبية (إقليمي فيزي وش ا ا ا ا ا ااابوندا) ،وتش ا ا ا ا ا اوابا
(إقليع إيكيال) ،وتشوبو (إقليع خوبوندو) ،وتن انيقا (خقاليع موبا وااليمي واابالو).
ويتسا ا ا ا ا ااب

وجون األلغا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في تلفيم مسا ا ا ا ا ااتو االكتفاه الذاتي

الغااذابي والناااتو المحلي اإلجمااالي في البلااد .ويس ا ا ا ا ا ا اااهع من ع في زيااانب الفقر والبؤ

الم تمعات المحلية المتدررب.

بين السا ا ا ا ا ا اكااان في

وت يذ ن ارساة خ ر األلغا في االعتبار األشالاا الذ ن يةيشاون وميا تحت تهد د التلوب باأللغا

المدا ااانب لافران المشا ااتبه في وجونها خو المثبت وجونها في بي تهع المباشا ارب ،وهو ما يعرق وصا ااولهع إلى

الزراعة والمنازل والطرل والممرات.
وي

إي ا ااافة الالج ين والمشا ا ارن ن إلى هذا العدن من األش ا االاا .وتواصا ا ا جمهورية الكونغو

الديمقراطية ،بالشاراكة مو مفوياية الالج ين ،معال ة مسا لة عونب الالج ين الكونغوليين الذ ن ال زالون في

خوغنادا وخنغوال وتنزانياا وزامبياا وبورونادي وجمهورياة الكونغو وجمهورياة خفريقياا الوسا ا ا ا ا ا ااطى ومالوي ،وبلادان

خير  ،إلى جان

المس ا ا لة الشا ااابكة المتعلقة بالعدن الكبير من المشا اارن ن نايليا الموزعين في خنحاه اإلقليع

الوطني والمترازين بشدب في شرل البلد وفي ااساي.
وعالوب على ذلك ،ي

اإلش ا ا ا ااارب إلى خن  2 936ي ا ا ا ااحية من ي ا ا ا ااحايا األلغا والمتف رات من

مللفات الحرد لع تلقوا قط خي مس ا ا اااعدب مناس ا ا اابة ،على الرغع من التعرع على معظمهع في جميو خنحاه

البلد .وغني عن القول إن المل ا ااير س ا اايظ قاتما بالنس ا اابة لمعالي هؤاله الد ا ااحايا ومعالي الد ا ااحايا الذ ن

لع تعرع على هوا تهع بعد بسب

استحالة الوصول إلى بعم المناط وشساعة البلد.

ما هي خطة جمهورية الكونغو الديمقراطية للوفاء بالتزاماتها خالل فترة التمديد المطلوبة؟
من الناحية العملية ،ستراز جمهورية الكونغو الديمقراطية خوال على عمليات المسح التقني وإزالة األلغا

في المناط الثالب والثال ين المتبقية الملو ة باأللغا المدا ا ا ااانب لافران .وسا ا ا ااتويا ا ا ااو يطة تشا ا ا ااغيلية مو يالل

تحد ث اللطة االستراتي ية الوطنية المتوقو خن ي ري قب الموعد المقرر لبده تنفيذ فترب التمد د المطلوبة.
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وس ا ا ا اايراعي هذا ال دول الزمني للعم خولويات البلد الموجهة نحو اإلفراا عن المناط الس ا ا ا ااكنية

والزراتية ،ومناط إصا ا ااالي البنية التحتية الطرقية ،ومناط مليمات وعونب الالج ين والمشا ا اارن ن بسا ا ااب

الحرد والكوارب الطبيةية.

وتعتز جمهورياة الكونغو الاديمقراطياة زياانب القادرب التشا ا ا ا ا ا ااغيلياة للمنظماات الموجونب في البلاد من

يالل اعتمااان منظمااات وطنيااة جااد اادب إل ازلااة األلغااا إلى جااان ا

تعزيز قاادرات العاااملين في إ ازلااة األلغااا

التابعين للقوات المسا ا االحة ل مهورية الكونغو الديمقراطية والشا ا اارطة الوطنية الكونغولية الذ ن يعيرهع سا ا ااالي

المهندسين إلزالة األلغا ألغراض إنسانية.

وبالتلا ا اادي للمناط األكبر مسا ا اااحة واألكثر تعقيدا وفقا لاولويات المذاورب خعال  ،تتوقو يطتنا

التشغيلية إسقاطات شهرية تتغير خرقامها من حيث المساحات واألموال على نحو تنازلي.

ويالل فترب التمد د ،يعتز المراز الكونغولي لمكافحة األلغا تحس ا ا ااين نظا التنس ا ا ااي ب كمله من

يالل تحد ث المعا ير الوطنية ،وتعزيز إنارب ال ونب (ياامان ال ونب ومراقبتها) وإنارب المعلومات .وساايعم

المراز ،بتعاون و ي مو جميو الكيانات العاملة ،على تعزيز قدرات مو فيه في جميو الراابز ،ال سا ا ا ا ا اايما
في م ال إنارب التلوب المتبقي واألجهزب المتف رب المرت لة.

وسا ااتكون مشا اااراة المرخب في هذ العملية يا اارورية ألن النسا اااه من بين الدا ااحايا الربيسا اايين لهذ

األجهزب في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ماا هي الوساااااااااائال الماالياة فالتقنياة المتااحاة لجمهورياة الكونغو الاديمقراطياة للوفااء باالت ازمااتهاا خالل فترة

التمديد المطلوبة؟

من النااحياة الماالياة ،تبلغ احتيااجاات جمهورياة الكونغو الاديمقراطياة لهاذ الفترب حوالي  3,9مال ين

نوالر من نوالرات الواليااات المتحاادب ،خي مااا يعااانل  1 696 945,15نوال ار إل ازلااة األلغااا من  33منطقااة

ملغمة تبلغ مس اااحتها  117 030,7مت ار مربعا و 568 270نوال ار إلكمال المس ااح وإزالة األلغا في منطقتي
نونغو وآرو ،الواقعتين على التوالي في محافظتي إ توري وهوت  -ويلي.

وتقدر تكلفة خنشطة التثقيف بملاطر األلغا طوال فترب التمد د بمبلغ  1 060 000نوالر.
وقد التزمت حكومة الكونغو بتلليص مبلغ  272 271,49نوال ار من ميزانيتها لتغطية التكاليف

التشغيلية للبرنامو ،بما في ذلك خنشطة التنسي  ،من م مو احتياجات قيمته  600 000نوالر.

وفي الواقو ،تس ا ا ااعى جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الحل ا ا ااول على حوالي  3,6مال ين نوالر

إلن از المهمة في غدون المهلة المحدنب.

وفيما تعل بالوسا ا ا ا ا اااب التقنية ،من المقرر ،فيما يلص عمليات التطهير المقبلة ،االيا ا ا ا ا ااطال

خسااساا ب نشاطة إزالة األلغا دويا ،وهي خنشاطة ي

وفقا لإلجراه ن  28و 29من يطة عم خوسلو.

خن تكون ملاحوبة ب نشاطة للتوتية بالملاطر ،وذلك

وعلى هذا المسا ا ااتو  ،تسا ا ااتفيد جمهورية الكونغو الديمقراطية من يدمات الكيانات العاملة الدولية والوطنية

وترغ في الحفام على قدراتها التقنية الحالية إلى جان خفرقة دوية تفي جزبيا بالتقد رات المذاورب خعال .

وسا اايعزز ال زه اليدوي بةعانب تدوير خفرقة اثيرب من عناصا اار القوات المسا االحة ل مهورية الكونغو

الديمقراطية والشرطة الوطنية الكونغولية خ بتت بالفع خناهها يمن خفرقة الكيانات العاملة الدولية .وبالنسبة

إلى هذ الف ة األييرب ،يعتبر التدري

واقتناه وسا اااب تقنية إيا ااافية خم ار خسا اااسا اايا إلنارب األنشا ااطة المتلا االة

بفترب التمد د هذ إنارب تتسع بالفعالية والكفاهب.

4

GE.21-13017

