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

حتليل ل الطلل ل املق للدم م للن تش للاد لتمدي للد األجل ل احمل للدد إلكم للال ت للدمر
األلغام املضادة لألفراد وفقا للمادة  5من االتفاقية
مقدم من اللجنة املعنية بتنفيذ املادة ( 5كندا ،كولومبيا،

النمسا ،هولندا)*

 -1صدقت تشاد على االتفاقية يف  6أاير/مايو  ،1999وقد دخلت االتفاقيةة حية النفةا
ابلنس ةةبة إىل تش ةةاد يف  1تش ة ين الث ةةاو/مو مر  .1999ويف تق ي ة الش ةةفا ية األويل ال ة قدمت ة
يف  29ميسةةاأ/أي ي  ،2002أيلغةةت تشةةاد عةةن منةةا مشةةمولة يواليتهةةا أو خاض ة ة لسةةيهت ا
حتتو أو يُشتب يف احتوائهةا ألغامةا مضةاد لأل ة اد .وكامةت تشةاد مل مةة يتةدمر أو ضةماأ تةدمر
مجيع األلغام املضاد لأل اد يف املنا امللغومة املشمولة يواليتهةا أو اخلاضة ة لسةيهت ا حبلةول 1
تشة ين الثةةاو/مو مر  .2009ومنة لة احلة  ،قةةدمت تشةةاد لبةةا لتمديةةد األجة احملةةدد هلةةا إىل
االجتمةةا التاسةةع للةةدول األ ة ا يف عةةام  ،200٨وإىل االجتمةةا ال اش ة للةةدول األ ة ا يف
عام  ،2010وإىل االجتما الثالث عش للدول األ ا يف عام  .201٣ويف كة مة  ،كامةت
اجتماعةةا الةةدول األ ة ا توا ة ابإلمجةةا علةةى ل ة التمديةةد املقةةدم مةةن تشةةاد .وكةةاأ ل ة
التمدية ةةد ال ة ة وا ة ة علي ة ة املة ةةؤ االست اض ة ة الثالة ةةث ملة ةةد  6سة ةةنوا  ،تنته ة ة يف  1كة ةةاموأ
الثاو/يناي .2020
 -2ولدى املوا قةة علةى لة تشةاد يف عةام  ،201٣لة االجتمةا الثالةث عشة للةدول
األ ة ة ة ا أأ تق ة ةةدم تش ة ةةاد إىل رئ ة ةةي االجتم ة ةةا الثال ة ةةث عشة ة ة  ،حبل ة ةةول موع ة ةةد ام ق ة ةةاد امل ة ةةؤ
االست اض ة الثالةةث ،خهتةةة و نيةةة واض ة ة ومفصةةلة ل مليةةا املس ة والتهتهةةر تةةؤد إىل إجنةةا
ال م ة وت ةةاج تض ةةار امل لوم ةةا ال ةوارد يف لة ة التمدي ةةد ويف أاير/م ةةايو  ،201٤تصة ة ت
تشاد يناء على ق ار اجتما الدول األ ا الثالث عش  ،قدمت خهتة عم مسةتمملة لتنفية
املاد  ٥من االتفاقية تضمنت امل لوما املهتلوية.
__________

*

تق ر مش ه ه الوثيقة ي د اتريخ النش امل تاد لظ و خارجة عن سيهت ِّ
مقدمها.
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 -٣ويف  16ميس ةةاأ/أي ي  ،2019ق ةةدمت تش ةةاد إىل اللجن ةةة امل ني ةةة يتنفية ة امل ةةاد  ٥لب ةةا
لتمدية ة ة ةةد األج ة ة ة ة احملة ة ة ةةدد يف  1كة ة ة ةةاموأ الثاو/ينة ة ة ةةاي  .2020ويف 21ح ي اأ/يومي ة ة ة ة ،2019
وجهة ةةت اللجنة ةةة رسة ةةالة إىل تشة ةةاد تهتل ة ة يهة ةةا م ية ةةدا مة ةةن التوضة ةةي ا وامل لومة ةةا  .ويف 1٣
آ /أغسهت  ،2019قدمت تشاد لبةا منق ةا إىل اللجنةة ردا علةى أسةللتها .وأشةار اللجنةة
ابرتيةةا إىل أأ تشةةاد قةةدمت لبهةةا يف الوقةةت املناس ة  ،ودخلةةت يف ح ةوار ت ةةاوو مةةع اللجنةةة.
وتهتل تشاد التمديد ملد مخ سنوا  ،حىت  1كاموأ الثاو/يناي .202٥
 -٤ويشةةر الهتل ة إىل أأ ه ة تشةةاد الت ةةد األصةةل ال ة تواجه ة مسةةتمد مةةن دراسةةة
استقصةةائية عةةن أتثةةر األلغةةام األرضةةية أُج يةةت يف الف ة  ،2001-1999ومشلةةت مجيةةع أراض ة
تشاد ابستثناء منهتقة تيبسيت .كما يشر الهتل إىل أأ البياان الةوارد يف الدراسةة االستقصةائية
ثبت أهنا تفتق إىل الدقةة .ويشةر الهتلة املقةدم مةن تشةاد يف عةام  2010إىل أأ عمليةا إ الةة
األلغةةام يف منهتقةةيت يوركةةو وإميةةد يف مشةةال تشةةاد ،عقة إجة اء الدراسةةة االستقصةةائية ،أد إىل
اكتشا منا جديد حتتو أو يشتب يف أهنا حتتو على ألغام مضاد لأل اد تبلة مسةاحتها
اإلمجالية حنو  96كيلوم ا م ي ةا ( 96 29٧ ٥٤2مة ا م ي ةا) ،وحتتةو علةى ثالثةة حقةول ألغةام
ابلق من واد دوم ( 960 000م م يع).
 -٥ويف الهتلة ة املق ةةدم يف ع ةةام  ،201٣كة ة تش ةةاد أهن ةةا أجة ة عملي ةةا مسة ة تق ةةي
مشلة ةت مجي ةةع أحن ةةاء البل ةةد يف الفة ة  ،2012-2010ابس ةةتثناء حما ظ ةةة ش ةةار الوس ةةهتى ومش ةةال
تيبيس ةةيت .وح ةةدد املس ة ة  2٤6منهتق ةةة خهت ة ة جممة ةةو مس ةةاحتها  61 2٣1 1٤٣م ة ة ا م ي ة ةا،
منها  6٥منهتقة ملوثة ابأللغام ،يينما تشر اس اتيجية تشاد الو نية لإلجة اءا املت لقةة ابأللغةام
إىل أأ هناك  91.٧1كيلوم ا م ي ا ال ي ال يت ة تهتهرهةا .وابإلضةا ة إىل اإليضةاحا املهتلويةة
مةةن تشةةاد ،يبةةدو أأ هنةةاك  20٤منهتقةةة خهتة متبقيةةة ،مبةةا يف لة  9٨منهتقةةة م روعةةة ابأللغةةام
تغهت مساحة  ٨6 ٧٨٤كيلوم ا م ي ا.
 -6وأش ةةار اللجن ةةة إىل أأ تش ةةاد الت م ةةت يف الهتلة ة الس ةةاي يتهته ةةر مجي ةةع احمل ةةاور ا
األولوي ةةة يف تيبيس ةةيت خ ةةالل الفة ة  ،201٧-201٣ومجي ةةع املن ةةا امللوث ةةة يف منهتق ةةيت إمي ةةد
ويوركو خالل الف  .2019-201٥كما الت مت تشاد إبج اء مس تقي يف منهتقة إيميا.
 -٧و يم ة ةةا يت لة ة ة هبة ة ة ه االلت ام ة ةةا  ،يش ة ةةر لة ة ة تش ة ةةاد احل ة ةةايل إىل أهن ة ةةا من ة ةةت منة ة ة
عام  ،201٤يف إ ار مش و دع إ الة األلغام يف تشاد ،من اإل اج عن  1٥منهتقة ( ٨منا
يف يوركة ةةو ،و ٥منة ةةا يف تيبيسة ةةيت ،ومنهتقة ةةة واحة ةةد يف واد ة ةرا ومنهتقة ةةة واحة ةةد يف شة ةةار
الوسهتى) يلغت مساحتها اإلمجالية  1 116 ٣69م ا م ي ا ،ومشة لة إلغةاء  ٧1 0٧0مة ا
م ي ةةا ،وتقلةةي مسةةاحة تبل ة  ٥9 ٤٥2م ة ا م ي ةةا ،وتهتهةةر  12٣ 66٥م ة ا م ي ةةا .ومت إلغةةاء
ما جمموع  6منهتقة وتقلي مساحة منهتقت وتهتهر  6منا  ،وهناك منهتقة مت اإل ة اج عنهةا
كمةةا يبةةدو دوأ كة يقةةة اإل ة اج .وخةةالل ه ة ه األمشةةهتةُ ،عث ة علةةى  ٧ألغةةام مضةةاد لأل ة اد
و 2٧6قهت ةةة خةةائ متفجة ومت تةةدمرها .وابإلضةةا ة إىل لة  ،ومتيجةةة للمسةةوحا غةةر الفنيةةة
يف تيبيسةةيتُ ،حةةدد  109منةةا مؤكةةد اخلهتةةور أو مشةةتب يف أهنةةا خهت ة  ،منهةةا  ٥٣منهتقةةة
ملوثةةة ابأللغةةام ،ومت إغةةال  ٧٣منهتقةةة وإلغةةاء منهتقةةة واحةةد منهةةا ،ومةةا الةةت هنةةاك  ٣٥منهتقةةة
ملوثة .وأج يت عمليا مس غر تقي يف يوركو (1٥منهتقة) ،وشار الوسهتى ( 12منهتقةة)،
وشار ابغرم (منهتقة واحد ) .وأُ ج عن ثةال منةا يف تيبيسةيت يف عةام  ،2016إحةدااا
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ابسةةتخدام املس ة التقةةي ،وأُ ة ج عةةن منهتقت ة يواسةةهتة التهتهةةر ،ويلغةةت املسةةاحة اإلمجاليةةة هل ة ه
وعث ة علةةى  ٣ألغةةام مضةةاد للةةداباب وقهت ةةة خ ةر متفج ة مت
املنةةا  96 ٤٧2م ة ا م ي ةاُ ،
تةدمرها .والحظةةت اللجنةةة أأ تشةةاد ية لت جهةودا يف سةةبي الو ةةاء ابلت اما ةةا ،إال أأ امل لومةةا
املقدمةةة يش ة أ التقةةدم احمل ة كةةاأ ميمةةن ع ضةةها يوضةةو ويهت يقةةة ال لةةب يهةةا ،وكةةاأ ابإلممةةاأ
علةةى وج ة الت ديةةد ايد الوضةةو إ ا يينةةت تشةةاد مةةا ه ة املنةةا املفة ج عنهةةا م ةن ي ة املنةةا
اخلهت املتبقية البال عددها  20٤منهتقة اليت ُك يف الهتل الساي .
 -٨وأشةار اللجنةةة إىل أايةة مضة تشةاد يف اإليةةال عمةا أح تة مةن تقةةدم يهت يقةة تتسة
مةةع امل ةةاير الدوليةةة لإلجة اءا املت لقةةة ابأللغةةام ،و لة يتةةو ر م لومةةا مصةةنفة حسة املنةةا
امللغا ابستخدام املس غر التقي ،واملنا املقلصة مساحتها ابستخدام املس التقةي ،واملنةا
اليت عوجلت عن ي التهتهر.
 -9كمةةا يشةةر الهتلة إىل أأ عمليةةا املسة غةةر التقةةي الةةيت أج يةةت أثنةةاء تنفية مشة و
دعة إ الةةة األلغةةام يف تشةةاد ،ويف إ ةةار مشة و دعة إ الةةة األلغةةام ،وت ية التنميةةة ،وتةةو ر احلمايةةة
االجتماعية لألشخاص الض فاء يف مشال وغ تشاد ،أد إىل تص ي قاعد البيةاان الة
م ةةت عنة ة حتدي ةةد  1٣٧منهتق ةةة ملغوم ةةة متبقي ةةة .وابإلض ةةا ة إىل لة ة  ،يش ةةر الهتلة ة إىل أمة ة مت
حتديد  60منهتقة على أهنا حتتاج إىل مس إضايف .والحظت اللجنة أأ املدى المام للت د
ال تواجه تشاد ال ي ال جمهوال وأأ هناك حاجة إىل إج اء امل يد من املسة  .وأشةار إىل أمة
س ةةيموأ م ةةن املفي ةةد أأ تق ةةدم تش ةةاد خهت ةةة مفص ةةلة ا م اح ة ملموس ةةة تت ل ة أبمش ةةهتة املس ة
املخهتط هلا وتص ي قاعد البياان .
 -10ويشة ة ةةر الهتل ة ة ة إىل أأ املفوضة ة ةةية ال لية ة ةةا إل الة ة ةةة األلغة ة ةةام قلصة ة ةةت عة ة ةةدد موظفيهة ة ةةا يف
عام  201٧من  ٧12إىل  ٣20ويت عليها أأ تك حص ا على إدار وتنسي الرانم الو ي
على حسا قدرا ا التشغيلية .ويشر الهتل إىل أمة ةت إعةاد تنظةي املفوضةية عةد مة ا يف
املاض ة مل اجلةةة سةةوء إدار امل ةوارد املاليةةة والبش ة ية ،ابإلضةةا ة إىل م اجلةةة مقةةا الض ة يف ت بلةةة
املةوارد والتخهتةةيط التشةةغيل  .كمةةا يوضة الهتلة أأ اإلجة اءا املت لقةةة ابأللغةةام يف تشةةاد تفتقة
إىل ال ؤي ة ةةة االس ة ة اتيجية والتنس ة ةةي واالتس ة ةةا  ،ومتيج ة ةةة ل ة ة ل ق ة ةةد ال ة ةةرانم مص ة ةةداقيت عل ة ةةى
الص يدين الو ي والةدويل .والحظةت اللجنةة أأ مةن اإلجيةاي أأ تشةاد ت ة وتت ةد صة احة
عةن أهنةةا تواجة وضة ا يةةؤد إىل تبةا ؤ عمليةةا التنفية ويةةؤث يف جهةةود ت بلةة املةوارد .والحظةةت
اللجنةة كة ل أأ تشةاد اختة تةداير لت ية املفوضةية ال ليةا إل الةة األلغةام ولت سة ييلةة ال مة
يها ،وسيموأ من املفيد أال يواج الرانم الو ي ه ا الوضع يصور متم ر .
 -11ويش ةةر الهتلة ة إىل أأ الظة ة و ال ةةيت أعاق ةةت التق ةةدم يش ةةم من ةةتظ تش ةةم م ةةا يلة ة
(أ) اال تقةةار إىل م ةوارد التموي ة ( ) عةةدم كفايةةة مجةةع البيةةاان وحفظهةةا (ج) سةةوء األح ةوال
اجلويةةة (د) احلالةةة األمنيةةة املتغةةر يف منهتقةةة تيبيسةةيت (ه) صة وية الوصةةول إىل املنةةا امللغومةةة
(و) تتايع إعاد تنظي املفوضية ال ليا إل الة األلغام.
 -12ويش ة ةةر الهتلة ة ة إىل الت ة ةةد املتبقة ة ة املتمثة ة ة يف وج ة ةةود  1٣٧منهتق ة ةةة ملغوم ة ةةة تبلة ة ة
مس ةةاحتها  111 9٧٨ 0٤2مة ة ا م ي ةةا يف  ٥م ةةن أق ةةالي تش ةةاد ،يينه ةةا  ٣9منهتق ةةة ملغوم ةةة يف
يورك ةةو ،ومنهتق ةةة واح ةةد يف ش ةةار  -ابغي ةةي و ٧من ةةا يف إم ةةديي ،ومنهتق ةةة واح ةةد يف ش ةةار
الوسةةهتى ،و ٨9منهتق ةةة يف تيبيسةةيت .ومت عل ةةى مةةا يب ةةدو حتدي ةةد ثةةال من ةةا علةةى أهن ةةا مؤك ةةد
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اخلهتور  ،و 1٣٤منهتقة يشتب يف أهنا خهتة  .وأية اللجنةة أايةة قيةام تشةاد يتقةدم تقةاري عةن
الت ةةد املتبق ة علةةى حنةةو مفص ة و قةةا للم ةةاير الدوليةةة لإلج ة اءا املت لقةةة ابأللغةةام مةةن أج ة
ضماأ وضو الت د املتبق .
 -1٣ويشر الهتل إىل أأ االلغام املضاد لأل اد ال ت ال هلةا آاثر إمسةامية واجتماعيةة  -اقتصةادية
يف تشةةاد .وأوق ةةت األلغةةام املضةةاد لأل ة اد  16٥إصةةاية خةةالل ة التمديةةد الثالثةةة .وحتةةول األلغةةام
املض ة ةةاد لأل ة ة اد دوأ االس ة ةةتفاد م ة ةةن امل اع ة ة  ،ومص ة ةةادر املي ة ةةاه ،والب ة ةةو ألغ ة ة ا الت ة ةةدين،
والتوسةةع احلض ة  ،والسةةياحة .والحظةةت اللجنةةة أأ اجلهةةود اجلاريةةة لتنفي ة املةةاد  ٥خةةالل ة
التمدي ةةد املهتلوي ةةة ميم ةةن أأ تق ةةدم مس ةةااة إض ةةا ية هام ةةة يف حتس ة الس ةةالمة البش ة ية والظة ة و
االجتماعية  -االقتصادية يف تشاد.
 -1٤ويتض ةةمن الهتل ة ة خهت ةةة عم ة ة ومي امي ةةة للف ة ة  .202٤-2020وتب ة ة خهت ةةة ال م ة ة
اجملةةاال التاليةةة ا األولويةةة (أ) حقةةول األلغةةام يف اجلة ء الشةةمايل مةةن البلةةد ،علةةى احلةةدود ية
تشةةاد وليبيةةا يف منهتقةةة وراكة تتة ل مةةن ألغةةام مضةةاد للةةداباب حمميةةة أبلغةةام مضةةاد لأل ة اد،
مما ي و وصول املكبا  ،و( ) يف اجلة ء اجلنةوي مةن البلةد املتةاخ لل ةدود مةع مجهوريةة أ يقيةا
الوس ةةهتى ،حي ةةث س ةةيل م إج ة اء مس ة تق ةةي .والحظ ةةت اللجن ةةة أأ الوص ةةول إىل منهتق ةةة تيبيس ةةيت
يتوق على حتسن احلالة األمنية ،وأشار إىل أاية استم ار تشاد يف اإليةال عةن التغةرا الةيت
تهت أ على احلالة األمنية وكيفية أتثرها سلبا أو إجيااب على التنفي .
 -1٥وتش ةةر خهت ةةة ال مة ة إىل أأ تش ةةاد س ةةت اج املن ةةا التالي ةةة (أ)  ٣9منهتق ةةة يف يوروك ةةو
خ ةةالل الفة ة ية ة ك ةةاموأ الثاو/ين ةةاي  2020وأيلول/س ةةبتمر  ،2021ومنهتق ةةة واح ةةد يف
ش ةةار  -ابغرم ة ومنهتق ةةة واح ةةد يف ش ةةار الوس ةةهتى ( )  ٧من ةةا يف منهتق ةةة إم ةةديي يف
الفة ة ية ة و /يولية ة  2020وك ةةاموأ األول/ديس ةةمر ( 202٤ج)  ٨9منهتق ةةة يف الفة ة م ةةن
كةةاموأ الثاو/ينةةاي  2020إىل كةةاموأ األول/ديسةةمر  202٤يف منهتقةةة تيبيسةةيت ،رهنةةا ابحلالةةة
األمنية .وابلنظ إىل القيود اللوجستية يمةا يت لة ابلوصةول إىل هة ه املنةا وإيقةاء األ قةة يهةا،
جي التخهتيط لنش أ قة خمتلهتة لديها القةدر علةى املسة والتهتهةر .كمةا يشةر الهتلة إىل أمة
مظة ا حلجة املنهتقةةة املتبقيةةة الةةيت يت ة مسة ها وامل لومةةا املتاحةةة الةةيت تشةةر إىل ارتفةةا احتمةةال
وجةةود تلةةو  ،ة أ اخلهتةةة ال ةوارد يف الهتل ة سةةيت حتةةديثها اسةةتنادا إىل متةةائ املس ة  .والحظةةت
اللجنةةة أأ مةةن األمةةور اإلجياييةةة أأ تشةةاد تتةةوخى اسةةتممال خهتةةة عملهةةا لم ة تتضةةمن أحةةد
امل لومةةا الناجتةةة عةةن عمليةةا املس ة  .وأي ة اللجنةةة أيض ةا ض ة ور وضةةو اخلهتةةة عةةن ي ة
تصني األمشهتة املت لقة ابملنا امللغومة واملنا املت ث ابملتفج ا من خملفا احلة  ،ضةال
عن وضع جدول مي هل ه األمشهتة.
 -16ويش ةةر الهتلة ة إىل أأ املي امي ةةة املؤقت ةةة لفة ة التمدي ةةد تبلة ة  ٣٤ملي ةةوأ دوالر ،أ 6.٨
مليوأ دوالر سنواي لتغهتية أمشهتة املس وإ الة األلغةام .وتشةتم خهتةة ال مة علةى مي اميةة مؤقتةة
تبلة  ٣٧مليةةوأ دوالر لألمشةةهتة مفسةةها .وشةةدد اللجنةةة علةةى أأ توضةةي املبلة املهتلةةو لفة
التمديد املهتلوية سيموأ مفيدا يف سيا األمشهتة اليت تضهتلع هبا تشاد لت بلة املوارد.
 -1٧كما تشر خهتة ال م إىل أأ مش و دع إ الة األلغام ،وت ية التنميةة ،وتةو ر احلمايةة
االجتماعيةةة لألشةةخاص الض ة فاء يف مشةةال وغ ة تشةةاد سيسةةتم حةةىت أيلول/سةةبتمر ،2021
وستموأ هناك حاجة إىل امل يد من التموي ي د ه ا التةاريخ .وتشةر خهتةة ال مة كة ل إىل أأ
4

GE.19-16828

APLC/CONF/2019/WP.15

تشة ةةاد لة ةةديها اس ة ة اتيجية لت بلة ةةة امل ة ةوارد ،تشة ةةم املسة ةةااا السة ةةنوية املقدمة ةةة مة ةةن تشة ةةاد مببل ة ة
قدره  ٥٣٧ 000دوالر أم يم  ،من أج تغهتية م تبا ومفقا موظف املفوضية ال ليةا إل الةة
األلغام .وتشر خهتةة ال مة إىل أمة ال ية ال يت ة مجةع مبلة  ٣مالية دوالر سةنواي مةن جهةا
ماحنة دولية .واس اتيجية تشاد لت بلة املوارد ستستهد اجلها املاحنةة الدوليةة ،ورمبةا القهتاعةا
التجاريةةة .و كة تشةةاد أمة مت التخهتةةيط ل قةةد اجتمةةاع للمةةاحن يف المةةامروأ والسةةوداأ مةةن
أج دع ي انجمها لإلج اءا املت لقة ابأللغام.
 -1٨والحظ ة ةةت اللجن ة ةةة أأ تش ة ةةاد ي ة ة لت جه ة ةةودا جي ة ةةد م ة ةةن أج ة ة الو ة ةةاء إىل ح ة ةةد كب ة ةةر
اباللت اما اليت ت هد هبا يما خي توضي الت د احلقيق املتبق هلا ،لمةن ال ية ال يت ة
عليهةةا تةةو ر ييةةاان دقيقةةة ومتسةةقة تسةةتند إليهةةا يف وضةةع خهتةةة سةةليمة تفضة إىل إجنةةا ال مة .
والحظت اللجنة أأ تشاد ت ل على ما يبدو حج الت د املتبق أكث مما كاأ علية احلةال يف
عام  ،201٣لمن ال ت ال هناك حاجة إىل م اجلة عدم االتسا يف البياان املقدمة .والحظت
اللجنة أأ خهتة تشاد موحة وتبة يوضةو ال وامة الةيت ميمةن أأ تةؤث يف التنفية  ،وأهنةا ت تمةد
إىل حد كبر على التموي اخلارج .
 -19ويف م ة اإلشةةار إىل أأ الهتل ة يتضةةمن خهتةةة عم ة مؤقتةةة لف ة التمديةةد املهتلويةةة،
وأأ اخلهتة ستت ث يتغر احلالةة األمنيةة ،وينتةائ أمشةهتة عمليةة املسة األساسةية ،الحظةت اللجنةة
أأ االتفاقي ةةة ميم ةةن أأ تس ةةتفيد م ةةن قي ةةام تش ةةاد مبوا ةةا اللجن ةةة خبهت ةةة عمة ة مفص ةةلة ومس ةةتمملة
حبلةةول  ٣0ميسةةاأ/أي ي  ،2022ملةةا تبقةةى مةةن الفة الةةيت يغهتيهةةا التمديةةد .وأشةةار اللجنةةة إىل
أأ خهتة ال م ه ه ينبغ أأ تتضمن قائمة حمدثة تشم مجيع املنا امل و أهنا حتتو على
ألغةةام مضةةاد لأل ة اد أو الةةيت يشةةتب يف أهنةةا ك ة ل  ،ابسةةتخدام مصةةهتل ا متسةةقة مةةع امل ةةاير
الدوليةةة لإلجة اءا املت لقةةة ابأللغةةام ،إضةةا ة إىل التوق ةةا السةةنوية عةةن املنةةا واملسةةاحا الةةيت
س ةةيج الت ام ة م ه ةةا خ ةةالل الف ة املتبقي ةةة املش ةةمولة يهتل ة التمدي ةةد ،واجله ةةة ال ةةيت ستض ةةهتلع
ي ل  ،مع تقدم املي امية الال مة يصور مفصلة ومنق ة.
 -20والحظةت اللجنةةة كة ل أأ االتفاقيةةة ستسةتفيد مةةن قيةام تشةةاد يتقةدم تق ية سةةنو إىل
الدول األ ا حبلول  ٣0ميساأ/أي ي عما يل
التقةةدم احملة سةةنواي يف أمشةةهتة اإل ة اج عةةن األراضة  ،وتصةةني هة ه األمشةةهتة
(أ)
عل ةةى حن ةةو يتس ة م ةةع امل ةةاير الدولي ةةة لإلج ة اءا املت لق ةةة ابأللغ ةةام ،مب ةةا يف ل ة حتدي ةةد املن ةةا
امللغومة اجلديد  ،وأتثرها على األهدا السنوية على الن و الوارد يف خهتة عم تشاد
( ) م لوم ةةا حمدث ةةة ع ةةن اجملموع ةةة المامل ةةة م ةةن األس ةةالي ال ملي ةةة املسة ةةتخدمة
لإل اج عن األراض  ،مبا يف ل استخدام األجه اآللية ومظ المش ابستخدام احليواان
(ج) م لومةا حمدثةةة عةن جهةةود ت بلةةة املةوارد والتموية اخلةةارج الة
واملوارد اليت تو ها حمومتها لدع جهود التنفي
يف التنفي

(د)

تتلقةةاه تشةةاد

م لومةةا حمدثةةة ابمتظةةام عةةن تغةةر الوضةةع األمةةي وكيفيةةة أتثةةره إجيةةااب أو سةةلبا

(هة) م لومة ةةا حمدثة ةةة ع ة ةةن هيم ة ة ي ة ة انم تشة ةةاد لإلج ة ة اءا املت لقة ةةة ابأللغ ة ةةام،
وال سيما املفوضية ال ليا إل الة األلغام
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(و)
إ ار املش و .

م لومةا حمدثةة عةن التقةدم احملة يف تصة ي قاعةد البيةاان املضةهتلع ية يف

 -21وابإلضةةا ة إىل أايةةة تقةةدم تشةةاد تقةةاري إىل ال ةةدول األ ة ا علةةى الن ةةو املشةةار إلي ة
أعةةاله ،أشةةار اللجنةةة إىل أايةةة إ ةةال الةةدول األ ة ا ابمتظةةام علةةى التهتةةورا األخ ة ى ا
الصةةلة يتنفي ة املةةاد  ٥خةةالل الف ة املشةةمولة ابلهتل ة  ،وااللت امةةا األخة ى ال ةوارد يف الهتل ة ،
و ل ة ة خ ة ةةالل االجتماع ة ةةا امل ق ة ةةود ي ة ة ال ة ةةدورا  ،واجتم ة ةةا ال ة ةةدول األ ة ة ا  ،وامل ة ةةؤ ا
االست اضية ،ومن خالل تقاري ها املقدمة مبوج املاد  ٧امل د ابستخدام دلي اإليال .
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