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 ٢٠١٩ الثاين/نوفمرب تشرين ٢٩-٢٦ أوسلو،
 املؤقت األعمال جدول من 11 البند
  5 املادة ألحكام وفقا   األطراف الدول من املقدمة التقارير يف ظرالن

 تلللدمر إلكملللال احمللللدد األجللل  لتمديلللد تشلللاد ملللن املقلللدم الطلللل  حتليللل   
 االتفاقية من 5 للمادة وفقا   لألفراد املضادة األلغام

 *هولندا( النمسا، كولومبيا،  كندا،) 5 املادة بتنفيذ املعنية اللجنة من مقدم  
 النفةا  حية  االتفاقيةة دخلت وقد ،1999 أاير/مايو 6 يف االتفاقية على تشاد قتد  ص -1

 قدمتةةة  الةةة   األويل الشةةةفا ية تق يةةة  ويف .1999 الثةةةاو/مو مر تشةةة ين 1 يف تشةةةاد إىل ابلنسةةةبة
 لسةةيهت  ا ضةة ةخا أو يواليتهةةا مشةةمولة منةةا   عةةن تشةةاد أيلغةةت ،2002 ميسةةاأ/أي ي  29 يف

 تةدمر ضةماأ أو يتةدمر مل مةة تشةاد وكامةت لأل ة اد. مضةاد  ألغامةا   احتوائهةا يف ُيشتب  أو حتتو 
 1 حبلةول لسةيهت  ا اخلاضة ة أو يواليتهةا املشمولة امللغومة املنا   يف لأل  اد املضاد  األلغام مجيع
 إىل هلةةا احملةةدد األجةة  تمديةةدل  لبةةا  تشةةاد قةةدمت احلةة ،  لةة  ومنةة  .2009 الثةةاو/مو مر تشةة ين
 يف األ ةةة ا  للةةةدول ال اشةة  االجتمةةةا  وإىل ،200٨ عةةام يف األ ةةة ا  للةةدول التاسةةةع تمةةا االج
 كامةت  مة  ، كة   ويف .201٣ عام يف األ  ا  للدول عش  الثالث االجتما  وإىل ،2010 عام

  لةة  وكةةاأ تشةةاد. مةةن املقةةدم التمديةةد  لةة  علةةى ابإلمجةةا  توا ةة  األ ةة ا  الةةدول اجتماعةةا 
 كةةةةاموأ  1 يف تنتهةةةة  سةةةةنوا ، 6 ملةةةةد  الثالةةةةث االست  اضةةةة  املةةةةؤ    عليةةةة وا ةةةة  الةةةة   التمديةةةةد

 .2020 الثاو/يناي 
 للةدول عشة  الثالةث االجتمةا   لة  ،201٣ عةام يف تشةاد  لة  علةى املوا قةة ولدى -2

 املةةةةةؤ   ام قةةةةةاد موعةةةةةد حبلةةةةةول عشةةةةة ، الثالةةةةةث االجتمةةةةةا  رئةةةةةي  إىل تشةةةةةاد تقةةةةةدم أأ األ ةةةةة ا 
 إجنةةا  إىل تةةؤد  والتهتهةةر املسةة  ل مليةةا  ومفصةةلة واضةة ة و نيةةة خهتةةة الثالةةث، االست  اضةة 

 تصةةة  ت ،201٤ أاير/مةةةايو ويف التمديةةةد   لةةة  يف الةةةوارد  امل لومةةةا  تضةةةار  وت ةةةاج ال مةةة 
 لتنفية  مسةتمملة عم  خهتة  قدمت عش ، الثالث األ  ا  الدول اجتما  ق ار على يناء تشاد
  ية.املهتلو  امل لوما  تتضمن االتفاقية من ٥ املاد 

__________ 

 مقد ِّمها. سيهت   عن خارجة لظ و    امل تاد النش  اتريخ ي د الوثيقة ه ه مش  تق ر *
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  لبةةةا   ٥ املةةةاد  يتنفيةةة  امل نيةةةة اللجنةةةة إىل تشةةةاد قةةةدمت ،2019 ميسةةةاأ/أي ي  16 ويف -٣
 ،2019 ح ي اأ/يوميةةةةةةةةة 21 ويف .2020 الثاو/ينةةةةةةةةةاي  كةةةةةةةةةاموأ  1 يف احملةةةةةةةةةدد األجةةةةةةةةة  لتمديةةةةةةةةةد
 1٣ ويف  لومةةةةةا .وامل التوضةةةةي ا  مةةةةن م يةةةةدا    يهةةةةا تهتلةةةة  تشةةةةاد إىل رسةةةةالة اللجنةةةةة وجهةةةةت

 اللجنةة وأشةار  أسةللتها. علةى ردا   اللجنةة إىل منق ةا    لبةا   ادشت تقدم ،2019 آ /أغسهت 
 اللجنةةة. مةةع ت ةةاوو حةةوار يف ودخلةةت املناسةة ، الوقةةت يف  لبهةةا قةةدمت تشةةاد أأ إىل ابرتيةةا 
  .202٥ الثاو/يناي  كاموأ  1 حىت سنوا ، مخ  ملد  التمديد تشاد وتهتل 

 دراسةةةة مةةةن مسةةةتمد تواجهةة   الةةة  األصةةةل  الت ةةةد  تشةةاد  هةةة  أأ إىل لةةة الهت ويشةةر -٤
 أراضةة  مجيةةع ومشلةةت ،2001-1999 الفةة   يف ُأج يةةت األرضةةية األلغةةام أتثةةر عةةن استقصةةائية

 االستقصةائية الدراسةة يف الةوارد  البياان  أأ إىل الهتل  يشر كما  تيبسيت. منهتقة ابستثناء تشاد
 إ الةة عمليةا  أأ إىل 2010 عةام يف تشةاد مةن املقةدم الهتلة  ويشةر الدقةة. إىل تفتق  أهنا ثبت

 إىل أد  االستقصةةائية، الدراسةةة إجةة اء عقةة  تشةةاد، مشةةال يف وإميةةد  يوركةةو منهتقةةيت يف األلغةةام
 مسةاحتها تبلة  لأل  اد مضاد  ألغام على حتتو  أهنا يف يشتب  أو حتتو  جديد  منا   اكتشا 
 ألغةام حقةول ثالثةة علةى وحتتةو  (،م ي ةا  ا  مة   96 29٧ ٥٤2) كيلوم ا  م ي ةا    96 حنو اإلمجالية
  م يع(. م  960 000) دوم واد  من ابلق  

 تقةةةةي مسةةةة  عمليةةةةا  أجةةةة   أهنةةةةا تشةةةةاد  كةةةة   ،201٣ عةةةةام يف املقةةةةدم الهتلةةةة  ويف -٥
 ومشةةةال الوسةةةهتى شةةةار  حما ظةةةة ابسةةةتثناء ،2012-2010 الفةةة   يف البلةةةد أحنةةةاء مجيةةةع تمشلةةة

ا ، م ي ةةةةا  مةةةة   61 2٣1 1٤٣ امسةةةةاحته جممةةةةو  خهتةةةة   منهتقةةةةة 2٤6 سةةةة امل وحةةةةدد تيبيسةةةةيت.
 ابأللغةام املت لقةة لإلجة اءا  الو نية تشاد اس اتيجية تشر يينما ابأللغام، ملوثة منهتقة 6٥ منها
 املهتلويةة اإليضةاحا  إىل وابإلضةا ة هةا.تهتهر  يت ة  ي ال ال كيلوم ا  م ي ا    91.٧1 هناك أأ إىل
 ابأللغةةام م روعةةة منهتقةةة 9٨  لةة  يف مبةةا متبقيةةة، خهتةة   منهتقةةة 20٤ هنةةاك أأ يبةةدو تشةةاد، مةةن

  .كيلوم ا  م ي ا    ٨6 ٧٨٤ مساحة تغهت 
  ا  احملةةةةاور مجيةةةةع يتهتهةةةةر السةةةةاي  الهتلةةةة  يف الت مةةةةت تشةةةةاد أأ إىل اللجنةةةةة وأشةةةةار  -6

 إميةةةةد  منهتقةةةةيت يف امللوثةةةةة املنةةةةا   ومجيةةةةع ،201٧-201٣ لفةةةة  ا خةةةةالل تيبيسةةةةيت يف األولويةةةةة
  إيميا. منهتقة يف تقي مس  إبج اء تشاد الت مت كما  .2019-201٥ الف   خالل ويوركو

 منةةةةةة   منةةةةةةت أهنةةةةةةا إىل احلةةةةةةايل تشةةةةةةاد  لةةةةةة  يشةةةةةةر االلت امةةةةةةا ، هبةةةةةة ه يت لةةةةةة  و يمةةةةةةا -٧
 منا   ٨) منهتقة 1٥ عن اإل  اج من د،تشا يف األلغام إ الة دع  مش و  إ ار يف ،201٤ عام
 شةةةةةار  يف واحةةةةةد  ومنهتقةةةةةة  ةةةةةرا واد  يف واحةةةةةد  ومنهتقةةةةةة تيبيسةةةةةيت، يف منةةةةةا   ٥و يوركةةةةةو، يف

 مة ا   ٧1 0٧0 إلغةاء  لة  ومشة  م ي ا ، م ا   1 116 ٣69 اإلمجالية مساحتها يلغت الوسهتى(
 إلغةةاء ومت م ي ةةا . مةة ا   12٣ 66٥ هتهةةروت م ي ةةا ، مةة ا   ٥9 ٤٥2 تبلةة  مسةةاحة وتقلةةي  م ي ةةا ،

  عنهةا اإل ة اج مت منهتقة وهناك منا  ، 6 وتهتهر منهتقت  مساحة وتقلي  منهتقة 6 جمموع  ما
 لأل ةة اد مضةةاد  ألغةةام ٧ علةةى ُعثةة  األمشةةهتة، هةة ه خةةاللو  اإل ةة اج.   يقةةة  كةة  دوأ يبةةدو كمةةا
 الفنيةةة غةةر للمسةةوحا  ومتيجةةة ، لةة  إىل وابإلضةةا ة تةةدمرها. ومت متفجةة    خةةائ  قهت ةةة 2٧6و
 منهتقةةةة ٥٣ منهةةةا خهتةةة  ، أهنةةةا يف مشةةةتب  أو اخلهتةةةور  مؤكةةةد  منةةةا   109 ُحةةةدد  ،تيبيسةةةيت يف

 منهتقةةة ٣٥ هنةةاك  الةةت ومةةا منهةةا، واحةةد  منهتقةةة وإلغةةاء منهتقةةة ٧٣ إغةةال  ومت ابأللغةةام، ملوثةةة
 منهتقةة(، 12) الوسهتى وشار  منهتقة(،1٥) يوركو يف تقي غر مس  عمليا  وأج يت ملوثة.
 إحةدااا ،2016 عةام يف تيبيسةيت يف منةا   ثةال  عن وأُ  ج واحد (. )منهتقة ابغرم  وشار 
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 هلةة ه اإلمجاليةةة ةسةةاحامل يلغةةتو  التهتهةةر، يواسةةهتة منهتقتةة  عةةن أُ ةة جو  التقةةي، املسةة  خدامسةةتاب
 مت متفجةةة   ر  خةةة وقهت ةةةة للةةةداباب  مضةةةاد  ألغةةام ٣ علةةةى وُعثةةة  ،ا  م ي ةةة ا  مةةة   96 ٤٧2 املنةةا  
 امل لومةةا  أأ إال ابلت اما ةةا، الو ةةاء سةةبي  يف ا  جهةود يةة لت تشةةاد أأ اللجنةةة والحظةةت تةدمرها.

 ابإلممةةاأ وكةةاأ  يهةةا، لةةب  ال ويهت يقةةة يوضةةو  ع ضةةها ميمةةن كةةاأ  احملةة   التقةةدم يشةة أ قدمةةةملا
 املنةةا   يةة  نمةة عنهةةا املفةة ج املنةةا   هةة  مةةا تشةةاد يي نةةت إ ا الوضةةو   ايد  الت ديةةد وجةة  علةةى
  الساي . الهتل  يف  ُك   اليت منهتقة 20٤ عددها البال  املتبقية اخلهت  

 تتسةة  يهت يقةة تقةةدم مةن أح  تةة  عمةا اإليةةال  يف تشةاد مضةة  أايةة إىل اللجنةةة وأشةار  -٨
 املنةةا   حسةة  مصةةنفة م لومةةا  يتةةو ر و لةة  ابأللغةةام، املت لقةةة لإلجةة اءا  الدوليةةة امل ةةاير مةةع

 واملنةا   التقةي، املس  ابستخدام مساحتها املقلصة واملنا   التقي، غر املس  ستخداماب امللغا 
  تهتهر.لا   ي  عن عوجلت اليت
 مشةة و  تنفيةة  أثنةةاء أج يةةت الةةيت التقةةي غةةر املسةة  عمليةةا  أأ إىل الهتلةة  يشةةر كمةةا -9

 احلمايةةة وتةةو ر التنميةةة،  وت  يةة األلغةةام، إ الةةة دعةة  مشةة و  إ ةةار ويف تشةةاد، يف األلغةةام إ الةةة دعةة 
   الة البيةاان  قاعد  تص ي  إىل أد  تشاد، وغ   مشال يف الض فاء لألشخاص االجتماعية

 مت أمةةة  إىل الهتلةةة  يشةةةر  لةةة ، إىل وابإلضةةةا ة متبقيةةةة. ملغومةةةة منهتقةةةة 1٣٧ حتديةةةد عنةةة  مةةةت 
 للت د  مام ال املدى أأ اللجنة والحظت إضايف. مس  إىل حتتاج أهنا على منهتقة 60 حتديد
 أمة  إىل وأشةار  املسة . من امل يد إج اء إىل حاجة هناك وأأ جمهوال   ي ال ال تشاد تواجه  ال  
 املسةةة  أبمشةةةهتة تت لةةة  ملموسةةةة م احةةة   ا  مفصةةةلة خهتةةةة تشةةةاد تقةةةدم أأ املفيةةةد مةةةن وأسةةةيم

  البياان . قاعد  وتص ي  هلا املخهتط
 يف موظفيهةةةةةةا عةةةةةةدد قلصةةةةةةت األلغةةةةةةام إل الةةةةةةة ال ليةةةةةةا املفوضةةةةةةية أأ إىل الهتلةةةةةة  ويشةةةةةةر -10
 الو ي الرانم  وتنسي  إدار  علىا  حص   ت ك  أأ عليها يت  و  ٣20 إىل ٧12 من 201٧ عام
 يف مة ا  عةد  املفوضةية تنظةي  إعةاد   ةت أمة  إىل الهتل  ويشر التشغيلية. قدرا ا حسا  على

 ت بلةةةة يف الضةة   مقةةا  م اجلةةة إىل ابإلضةةا ة والبشةة ية، املاليةةة املةةوارد إدار  سةةوء مل اجلةةة املاضةة 
 تفتقةة  تشةةاد يف ابأللغةةام املت لقةةة اإلجةة اءا  أأ الهتلةة  يوضةة  كمةةا  التشةةغيل . والتخهتةةيط املةةوارد
 علةةةةةى مصةةةةةداقيت  الةةةةةرانم   قةةةةةد لةةةةة ل  ومتيجةةةةةة واالتسةةةةةا ، والتنسةةةةةي  االسةةةةة اتيجية ال ؤيةةةةةة إىل

 صة احة وتت ةد  ت ة   تشةاد أأ اإلجيةاي مةن أأ اللجنةة والحظةت والةدويل. الو ي الص يدين
 والحظةةت املةةوارد. ت بلةة جهةةود يف ويةةؤث  التنفية  عمليةةا  تبةا ؤ إىل يةةؤد  وضةة ا   تواجة  أهنةةا عةن

 ال مة  ييلةة ت سة لو  األلغةام إل الةة ال ليةا املفوضةية لت  ية  تةداير اختة   تشةاد أأ كة ل   اللجنةة
 متم ر . يصور  الوضع ه ا الو ي لرانم ا يواج  أال املفيد من وسيموأ  يها،
 يلةةةة   مةةةةا تشةةةةم  منةةةةتظ  يشةةةةم  التقةةةةدم أعاقةةةةت الةةةةيت الظةةةة و  أأ إىل الهتلةةةة  ويشةةةةر -11
 األحةةةوال سةةوء )ج( وحفظهةةةا  البيةةاان  مجةةع كفايةةةة  عةةدم ) ( التمويةةة   مةةوارد إىل اال تقةةار )أ(

 امللغومةةة   املنةةا  إىل الوصةةول صةة وية )ه( تيبيسةةيت  منهتقةةة يف املتغةةر  األمنيةةة احلالةةة )د( اجلويةةة 
  األلغام. إل الة ال ليا املفوضية تنظي  إعاد  تتايع )و(
 تبلةةةةةة  ملغومةةةةةةة منهتقةةةةةة 1٣٧ وجةةةةةةود يف تمثةةةةة امل املتبقةةةةةة  الت ةةةةةد  إىل الهتلةةةةةة  ويشةةةةةر -12

 يف ملغومةةةة منهتقةةةة ٣9 يينهةةةا تشةةةاد، أقةةةالي  مةةةن ٥ يف م ي ةةةا   مةةة ا   111 9٧٨ 0٤2 مسةةةاحتها
 شةةةار  يف واحةةةد  ومنهتقةةةة إمةةةديي، يف منةةةا   ٧و ابغيةةةي - شةةةار  يف واحةةةد  ومنهتقةةةة يوركةةةو،

 مؤكةةةد  أهنةةةا علةةةى منةةةا   ثةةةال  حتديةةةد يبةةةدو مةةةا علةةةى ومت تيبيسةةةيت. يف منهتقةةةة ٨9و الوسةةةهتى،
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 عةن تقةاري  يتقةدم تشةاد قيةام أايةة اللجنةة وأية    خهتة  . أهنا يف يشتب  منهتقة 1٣٤و اخلهتور ،
 أجةة  مةةن ابأللغةةام املت لقةةة لإلجةة اءا  الدوليةةة للم ةةاير و قةةا   مفصةة  حنةةو علةةى املتبقةة  الت ةةد 
  املتبق . الت د  وضو  ضماأ
 اقتصةادية - واجتماعيةة إمسةامية آاثر هلةا ت ال ال ادلأل    املضاد  االلغام أأ إىل الهتل  ويشر -1٣
 األلغةةةام وحتةةةول الثالثةةةة. التمديةةةد  ةةة   خةةةالل إصةةةاية 16٥ لأل ةةة اد املضةةةاد  األلغةةةام وأوق ةةةت .تشةةةاد يف

 الت ةةةةةدين، ألغةةةةة ا  الب ةةةةةو و  امليةةةةةاه، ومصةةةةةادر امل اعةةةةة ، مةةةةةن االسةةةةةتفاد  دوأ  ةةةةة ادلأل املضةةةةةاد 
  ةةة   خةةالل ٥ املةةةاد  لتنفيةة  اجلاريةةةة اجلهةةود أأ لجنةةةةال والحظةةت والسةةةياحة. احلضةة  ، والتوسةةع
 والظةةة و  البشةةة ية السةةةالمة حتسةةة  يف هامةةةة إضةةةا ية مسةةةااة تقةةةدم أأ ميمةةةن املهتلويةةةة التمديةةةد

 تشاد. يف يةاالقتصاد - االجتماعية
 ال مةةةة  خهتةةةةة وتبةةةة  .202٤-2020 للفةةةة   ومي اميةةةةة عمةةةة  خهتةةةةة الهتلةةةة  ويتضةةةةمن -1٤

 يةة  احلةةدود علةةى البلةةد، مةةن الشةةمايل اجلةة ء يف األلغةةام حقةةول )أ( ويةةة األول  ا  التاليةةة اجملةةاال 
 لأل ةة اد، مضةةاد  أبلغةةام حمميةةة للةةداباب  مضةةاد  ألغةةام مةةن تتةة ل   وراكةة  منهتقةةة يف وليبيةةا تشةةاد
 أ  يقيةا مجهوريةة مةع لل ةدود املتةاخ  البلةد مةن اجلنةوي اجلة ء يف و) ( امل كبا ، وصول ي و  مما

 تيبيسةةةيت منهتقةةةة إىل الوصةةةول أأ اللجنةةةة والحظةةةت تقةةةي. مسةةة  إجةةة اء سةةةيل م حيةةةث الوسةةةهتى،
 الةيت التغةرا  عةن اإليةال  يف تشاد استم ار أاية إىل وأشار  األمنية، احلالة حتسن على يتوق 

 التنفي . على إجيااب   أو سلبا   أتثرها وكيفية األمنية احلالة على  أتهت
 يوروكةةةو يف منهتقةةةة ٣9 )أ( التاليةةةة  املنةةةا   سةةةت اج تشةةةاد أأ إىل ال مةةة  خهتةةةة وتشةةةر -1٥

 يف واحةةةةد  ومنهتقةةةةة ،2021 وأيلول/سةةةةبتمر 2020 الثاو/ينةةةةاي  كةةةةاموأ  يةةةة  الفةةةة   خةةةةالل
 يف إمةةةديي منهتقةةةة يف منةةةا   ٧ ) ( الوسةةةهتى  شةةةار  يف واحةةةد  ومنهتقةةةة ابغرمةةة  - شةةةار 
  مةةةةن الفةةةة   يف منهتقةةةةة ٨9 )ج(  202٤ األول/ديسةةةةمر وكةةةةاموأ 2020  و /يوليةةةة  يةةةة  الفةةةة  
 ابحلالةةةة رهنةةةا   تيبيسةةةيت، منهتقةةةة يف 202٤ األول/ديسةةةمر كةةةاموأ  إىل 2020 الثاو/ينةةةاي  كةةةاموأ
  يهةا، األ  قةة وإيقةاء املنةا   هة ه إىل صةولابلو  يت لة   يمةا اللوجستية القيود إىل وابلنظ  األمنية.
 أمة  إىل الهتلة  يشةر اكمة  والتهتهةر. املسة  علةى القةدر  لديها خمتلهتة أ  قة لنش  التخهتيط جي  
 احتمةةال ارتفةةا  إىل تشةةر الةةيت املتاحةةة وامل لومةةا  مسةة ها يت ةة  الةةيت املتبقيةةة املنهتقةةة حلجةة  ا  مظةة  

 والحظةةت املسةة . متةةائ  إىلا  اسةةتناد حتةةديثها سةةيت  الهتلةة  يف الةةوارد  اخلهتةةة  ةة أ تلةةو ، وجةةود
 أحةةد  تتضةةمن لمةة  عملهةةا خهتةةة اسةةتممال تتةةوخى تشةةاد أأ اإلجياييةةة األمةةور مةةن أأ اللجنةةة

   يةةة  عةةةن اخلهتةةةة وضةةةو  ضةةة ور ا  أيضةةة اللجنةةةة وأيةةة    املسةةة . عمليةةةا  عةةةن الناجتةةةة امل لومةةةا 
  ضةال   احلة  ، خملفا  من ابملتفج ا  املت ث   واملنا   امللغومة ابملنا   املت لقة األمشهتة تصني 

  األمشهتة. هل ه  مي جدول وضع عن
 6.٨ أ  دوالر، مليةةةةوأ ٣٤ تبلةةةة  التمديةةةةد لفةةةة   ؤقتةةةةةامل املي اميةةةةة أأ إىل الهتلةةةة  ويشةةةر -16
 مؤقتةة مي اميةة علةى ال مة  خهتةة وتشةتم  األلغةام. وإ الة املس  أمشهتة لتغهتية سنواي   دوالر مليوأ
 لفةة   املهتلةةو  املبلةة  توضةةي  أأ علةةى اللجنةةة وشةةدد  مفسةةها. لألمشةةهتة دوالر مليةةوأ ٣٧ تبلةة 

  املوارد. لت بلة تشاد هبا تضهتلع اليت ألمشهتةا سيا  يفا  مفيد سيموأ املهتلوية التمديد
 احلمايةة وتةو ر التنميةة، وت  ية  األلغام، إ الة دع  مش و  أأ إىل ال م  خهتة تشر كما -1٧

 ،2021 أيلول/سةةبتمر حةةىت سيسةةتم  تشةةاد وغةة   مشةةال يف الضةة فاء ألشةةخاصل االجتماعيةةة
 أأ إىل كة ل   ال مة  خهتةة وتشةر ريخ.التةا ه ا ي د التموي  من امل يد إىل حاجة هناك ستموأو 
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 مببلةةةةة  تشةةةةاد مةةةةن املقدمةةةةة السةةةةنوية املسةةةةااا  تشةةةةم  املةةةةوارد، لت بلةةةةة اسةةةة اتيجية لةةةةديها تشةةةةاد
 إل الةة ال ليةا املفوضية موظف  ومفقا  م تبا  تغهتية أج  من أم يم ، دوالر ٥٣٧ 000 قدره

 جهةا  مةن سةنواي   دوالر مالية  ٣ مبلة  مجةع يت ة  ية ال ال أمة  إىل ال مة  خهتةة وتشر األلغام.
 القهتاعةا  ورمبةا الدوليةة، املاحنةة اجلها  ستستهد  املوارد لت بلة تشاد واس اتيجية دولية. ماحنة

 مةةن والسةةوداأ المةةامروأ يف للمةةاحن  اجتمةةاع  ل قةةد التخهتةةيط مت أمةة  تشةةاد و كةة   التجاريةةة.
  ابأللغام. املت لقة لإلج اءا  ي انجمها دع  أج 
 كبةةةةةر  حةةةةةد إىل الو ةةةةةاء أجةةةةة  مةةةةةن جيةةةةةد ا  جهةةةةةود يةةةةة لت تشةةةةةاد أأ اللجنةةةةةة والحظةةةةةت -1٨

 يت ة   الية ال لمةن ،هلا املتبق  احلقيق  الت د  توضي  خي   يما هبا ت هد  اليت اباللت اما 
 ال مةة . إجنةةا  إىل تفضةة  سةةليمة خهتةةة وضةةع يف إليهةةا تسةةتند ومتسةةقة دقيقةةة ييةةاان  تةةو ر عليهةةا

 يف احلةال علية  كاأ  مما أكث  املتبق  الت د  حج  يبدو ما على ت ل  تشاد أأ اللجنة والحظت
 حظتوال املقدمة. البياان  يف االتسا  عدم م اجلة إىل حاجة هناك ت ال ال لمن ،201٣ عام

 ت تمةد وأهنةا التنفية ، يف تةؤث  أأ ميمةن الةيت ال وامة  يوضةو  وتبة     موحة تشاد خهتة أأ اللجنة
  اخلارج . ي التمو  على كبر  حد إىل
 املهتلويةةة، التمديةةد لفةة   مؤقتةةة عمةة  خهتةةة يتضةةمن الهتلةة  أأ إىل اإلشةةار  م ةة   ويف -19
 اللجنةة الحظةت األساسةية، املسة  عمليةة هتةأمشة وينتةائ  األمنيةة، احلالةة يتغر ستت ث  اخلهتة وأأ
 لةومسةةةتمم مفصةةةلة عمةةة  خبهتةةةة اللجنةةةة مبوا ةةةا  تشةةةاد قيةةةام مةةةن تسةةةتفيد أأ ميمةةةن االتفاقيةةةة أأ

 إىل اللجنةةة وأشةةار  التمديةةد. يغهتيهةةا الةةيت الفةة   مةةن تبقةةى ملةةا ،2022 ميسةةاأ/أي ي  ٣0 حبلةةول
 على حتتو  أهنا امل  و  املنا   عمجي تشم  حمد ثة قائمة تتضمن أأ ينبغ  ه ه ال م  خهتة أأ

 امل ةةاير مةةع متسةةقة مصةةهتل ا  ابسةةتخدام كةة ل ،  أهنةةا يف يشةةتب  الةةيت أو لأل ةة اد مضةةاد  ألغةةام
 الةةيت واملسةةاحا  املنةةا   عةةن السةةنوية التوق ةةا  إىل إضةةا ة   ابأللغةةام، املت لقةةة لإلجةة اءا  الدوليةةة
 ستضةةةهتلع الةةةيت واجلهةةةة التمديةةةد، يهتلةةة  املشةةةمولة املتبقيةةةة الفةةة   خةةةالل م هةةةا الت امةةة  سةةةيج  
 ومنق ة. مفصلة يصور  الال مة املي امية تقدم مع ي ل ،
 إىل سةةنو  تق يةة  يتقةدم تشةةاد قيةام مةةن ستسةتفيد تفاقيةةةاال أأ كة ل   اللجنةةة والحظةت -20

  يل   عما ميساأ/أي ي  ٣0 حبلول األ  ا  الدول
 األمشةةهتة  ههةة وتصةةني  األراضةة ، عةةن اإل ةة اج أمشةةهتة يف سةةنواي   احملةة   التقةةدم )أ( 

 املنةةةا   حتديةةةد  لةةة  يف مبةةةا ابأللغةةةام، املت لقةةةة لإلجةةة اءا  الدوليةةةة امل ةةةاير مةةةع يتسةةة  حنةةةو علةةةى
 تشاد  عم  خهتة يف الوارد الن و على السنوية األهدا  على وأتثرها اجلديد ، امللغومة

ثةةةةة م لومةةةةا  ) (   املسةةةةتخدمة ال مليةةةةة األسةةةةالي  مةةةةن الماملةةةةة اجملموعةةةةة عةةةةن حمد 
 احليواان   ابستخدام المش  ومظ  اآللية األجه   استخدام  ل  يف مبا األراض ، عن لإل  اج

ثةةة م لومةا  )ج(   تشةةاد تتلقةةاه الة   اخلةةارج  والتمويةة  املةوارد ت بلةةة جهةةود عةن حمد 
 التنفي   جهود لدع  حمومتها تو  ها اليت واملوارد

ثةةة  م لومةةا )د(   سةةلبا   أو إجيةةااب   ثةةرهأت يةةةوكيف األمةةي الوضةةع تغةةر عةةن ابمتظةةام حمد 
 التنفي   يف

ثةةةةةة م لومةةةةةا  )هة(   ابأللغةةةةةام، املت لقةةةةةة لإلجةةةةة اءا  تشةةةةةاد يةةةةة انم  هيمةةةةة  عةةةةةن حمد 
 األلغام  إل الة ال ليا املفوضية سيما وال
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 يف يةة  لعاملضةهت البيةاان  قاعةد  تصة ي  يف احملة   التقةدم عةن حمد ثةة م لومةا  )و( 
  املش و . إ ار
 إليةةة  املشةةةار الن ةةةو علةةةى األ ةةة ا  الةةةدول إىل تقةةةاري  تشةةةاد تقةةةدم أايةةةة إىل وابإلضةةةا ة -21

  ا  األخةة ى التهتةةورا  علةةى ابمتظةةام األ ةة ا  الةةدول  إ ةةال أايةةة إىل اللجنةةة أشةةار  أعةةاله،
 الهتلةة ، يف الةةوارد  ىاألخةة   وااللت امةةا  ابلهتلةة ، املشةةمولة الفةة   خةةالل ٥ املةةاد  يتنفيةة  الصةةلة
 واملةةةةةؤ  ا  األ ةةةةة ا ، الةةةةةدول واجتمةةةةةا  الةةةةةدورا ، يةةةةة  امل قةةةةةود  االجتماعةةةةةا  خةةةةةالل و لةةةةة 

 اإليال . دلي  ابستخدام امل د   ٧ املاد  ج مبو  املقدمة تقاري ها خالل ومن االست  اضية،
    


