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أوسلو 29-26 ،تشرين الثاين/نوفمرب 2019
البند  11من جدول األعمال املؤقت
النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف وفقاً ألحكام املادة 5

طلببمت يديببد األحمل ب امببدد مريمببال تببدما األلألببام املقببادة ل ف براد وفق باً
للمادة  5من االتفاقية
موحملز
مقدم من تشاد
 -1مل تكتشففح وكةم ف تشففا إال يف عففا  ،1987بعففد احاففااق ال فةاب المنبن ف مففن ففال
تشا  ،يف مناطق بةركة إحنفد تنباف  ،املنة ف املعةوحتف سفت مافم وفةو يلو و الفل كاحفت لنبنفا
تةالب به ،مدى التمةث ابأللغا واملتفجةاب من خممفاب احلةق يف هله املنة الف تغةفح وفةا
ربع البمد والل لت لننضاف إىل تمةث لقد وةال بدرجاب متفاوت مجنع لحناء اإلقمنم الةطين.
 -2ويف الف ف ف بف ف ف  1999و ،2001لج ف ففةب املنريمف ف ف  ،ف ففم احلكةمنف ف ف  ،املنريم ف ف الدولنف ف ف
لممعففةق  ،ومةكففم لعمففال املاففا راا ف اات ألففاان عففن األ ففة االجتمففاعح  -االقتألففا لةجففة
األلغا األرضن  .وابلنرية إىل الضغةط املةتبة ابحعدا األمن يف الشمال ،تعلر إجةاء الدرااف يف
م اطعف تنباف الف تعتففى إوفدى امل اطعفاب األكاففة تضفةراث مفن التمففةث ابأللغفا واملتفجفةاب مففن
خممففاب احلففةق .وكاحففت هففله الدرااف االات ألفاان ل ا ءتففا إلجفةاء ت نففنم لو لكن ففا ل ففةب
حمدو وت ا حتنما وتعمق ابملعةحتف الدقن ف ملةاقفع املنفاطق املتضفةر ومفا حيفن افا .وس ن فاث فله الغاوف ،
وففةعت املفةضففن العمنففا إل الف األلغففا يف عممنففاب ماففا ت ننف لتادوففد ل ملاففتةى التمففةث مففن
لجل تكمم البناانب ال مجعت خالل الدراا االات ألاان عن أت م األلغا األرضن .
 -3ويف الف ف م ففن  2010إىل  ،2012لج ففةب تش ففا ما ففااث ت نن فاث يف مجن ففع لحن ففاء البم ففد،
اباتاناء م اطع وار األوا واجلمء الشما من تنبا  .وابإلضاحت إىل تنبا  ،تؤكد النتفاا
لن امل ففاطعت األخف فةو األكا ففة تض ففةراث ففا إحن ففد وبةرك ففة .حتف ففح تنباف ف  ،هن ففا  36منة ف ف ،
ويف بةرك ففة  24منة ف ف  ،ويف إحن ففد  4من ففاطق .وتش ففم حت ففاا املا ففا الت ففين لمفف ف م ففن 2010
إىل  2012إىل لن املناطق اخلةة تغةح مااو جممةع ا  61 231 143م اث مةبعاث.
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 -4ويف الف ف ب ف عففامح  2014و ،2016حفففل ااففتالف وضففم املنريم ف الدولن ف لممعففةق
والفةو ف ففق االاتش ف ففار املع ف ففين ابأللغ ف ففا مش ف ففةو ت ف ففد ال ف ففدعم ل ة ف ففا إ ال ف ف ف األلغ ف ففا يف تش ف ففا
( ،)PADEMINاملمففةل م ففن االس ففا األوروذ .ولشر ه ففلا املشففةو لتش ففا حش ففة لحتةق ف يف من ففاطق
اجلنففةق (وففار األوا ف ) والشففمال (بةركففة وتنبا ف ) إلج فةاء عممنففاب ماففا ت ففين و،ففم ت ففين،
وتاففنم بعاففاب لمتةعن ف ابملفففاطة ،وتنفنففل عممنففاب إل ال ف األلغففا والتة ففم ،وكففلا لت ففد عففم
لممفةضن العمنا إل ال األلغا .
 -5وخففالل حتف مشففةو ت ففد الففدعم ل ةففا إ الف األلغففا يف تشففا  ،اففمم الفةوففق االاتشففار
املعين ابأللغفا  15منة ف  8 ،يف بةركفة ،و 5يف تنباف  ،وواوفد يف وا حتفما ،وواوفد يف وفار
األوا ف تألففل ماففاوت ا اإلمجالن ف إىل  1 116 369م ف اث مةبع فاث .ومففن ب ف هففله املنففاطق اخلم ف
عشة  ،لعند تألفننح  6وت مفن مافاو ا نتف وتافمنم واوفد مفن ون سدوفد لوحشفة  .وخفالل
هله العممناب ،اكتشفت و مةب  7للغا مضا لوحتةا و 276ج ا اث متفجةاث آخة.
 -6ويف تشف فةون األولولكت ففةبة  ،2017لطم ففق مش ففةو ت ففد ال ففدعم إل الف ف األلغ ففا والتنمنف ف
واحلماوف االجتماعنف لمفاففاب الضففعنف مففن اففكان ففال و،ففةق تشففا ( .)PRODECOوونفففل هففلا
املش ففةو اا ففتالف م ففن املنريم ففاب  ،ففم احلكةمنف ف الدولنف ف وض ففم املنريمف ف الدولنف ف لممع ففةق (قن ففا )،
والفةوففق االاتشففار املعففين ابأللغففا  ،وحتففة رابةف االسففا الاةواففة إل الف األلغففا بفةحاففا ،ومنريمف
،فم وكةمنف وطننف تشفا و  ،ومنريمف اإل،ا ف الكا ةلنكنف والتنمنف ( .)SECADEVووتماففل ا ففدف
احملد لممشةو يف ت د الدعم إل ال األلغفا واحلماوف االجتماعنف والتنمنف لفاافد الفافاب الضفعنف
مففن اففكان ففال و،ففةق تشففا  .وعففن طةوففق هففلا املشففةو  ،تنش فة تشففا لحتةق ف يف تنبا ف وإحنففد
الغةبن وبةركة ومنة البام .
 -7ومنففل تش فةون األولولكت فةبة  ،2017ويف إطففار مشففةو ت ففد الففدعم إل ال ف األلغففا والتنمن ف
واحلماوف ف االجتماعنف ف لمفا ففاب الض ففعنف م ففن ا ففكان ففال و ،ففةق تش ففا لوضف فاث ،وا ففتفند قا ففم إ ار
املعمةم ففاب يف املفةض ففن العمن ففا إل ال ف األلغ ففا م ففن خ ففدماب ماتش ففار ت ففين لمك ففن بفض ففمه الش ففةو يف
"تنرينففح" قاعففد البنففاانب .ووعت ففد لن العمففل املنجففم مكففن مففن سدوففد عففد مة ففة مففن املنففاطق ال ف
تعففةف خمففاطة األلغففا  137 ،منة ف  ،وال ففةل إحففه ال ت فمال هنففا  60منة ف ستففا إىل ماففا إضففايف.
وتضفم قاعففد البنففاانب يف الةقففت الفةاهن  137منة ف  ،وهففة مففا مياففل ة بناففب  18يف املااف م ارحف
بعا  113( 2013منة مشفتبه يف خةةر فا عفا  .)2013ووعفمى الففار صا ف إىل إ را حتفاا
عممناب املاا ،م الت ين ال لجنمب خالل مشةو ت د الدعم ل ةفا إ الف األلغفا يف تشفا وعمفل
التاففدول الففل بففدل مففع مشففةو ت ففد ال ففدعم إل ال ف األلغففا والتنمن ف واحلماو ف االجتماعن ف لمفا ففاب
الضعنف من اكان ال و،ةق تشا .
املناطق اخلةة املفتةو

مااو املناطق اخلةة املفتةو واب املنة
مفت فف فج ف فة م ف ف فن
اجملمة
خمفمفاب احلةق

املنة

لغم

بةركة
وار ابقةمح
إحند

22,786,314
241
16,450,551

2

2,637,029
74,204

25,423,343
241
16,524,754

لغم
39
1
7

عد املناطق املفتةو واب املنة
مفت فف فج ف فة م ف ف فن
اجملمة
خمفمفاب احلةق
18
6

57
1
13
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مااو املناطق اخلةة املفتةو واب املنة
مفت فف فج ف فة م ف ف فن
اجملمة
خمفمفاب احلةق

املنة

لغم

البام
وار األوا
االماب
انال
تنبا
وا حتما
اجملموع

872
3,094,615
45,098
593
6,005
34,077
72,695,838
662
5,848,057 111,978,042

لغم

872
1
3,139,713
593
6,005
89
72,729,915
662
137 117,826,099

عد املناطق املفتةو واب املنة
مفت فف فج ف فة م ف ف فن
اجملمة
خمفمفاب احلةق
5
11
6
5
5
1
57

5
12
6
5
94
1
194

 -8ويف لحتق ،2020وفف لن تكفةن لممفةضفن العمنفا إل الف األلغفا قاعفد بنفاانب قفا ر عمف
تةحتم معمةماب مة ةق وتألبا ابلتا ل ا لدعم اختاذ ال ةاراب ال ستاج ا ملا و ة به من تنانق.
 -9ويف اجل ففمء الش ففما م ففن البم ففد ،عمف ف ط ففةل احل ففدو بف ف تش ففا ولنبن ففا يف وار ،لك ففدب
املنريم ف ،ففم احلكةمن ف  ،الفةوففق االاتشففار املعففين ابأللغففا  ،خففالل تنفنففل مشففةو ت ففد الففدعم
ل ةا إ الف األلغفا يف تشفا وجفة و فل للغفا مفن حفف النفة املةجفة يف وا و مفن ونفل
تشفكنمته ،ل خةفةط مضفا لمففدابابب سمن فا للغفا مضفا لوحتفةا  .ومل وكفن ابإلمكفان تعففدا
و ل األلغا هلا وخةةط احلماو ل ناء املاا الت ين .حتمناحتل الة ةل مغم ف بافبب وجفة للغفا
ممروع بةةو عشةاان .
 -10وحتنمفا وتعمففق ابجلففمء اجلنففةذ مففن البمففد ،عمف طففةل احلففدو مففع مج ةروف لحتةو نففا الةاففة ،
جيففب لن ختضففع ملاففا ت ففين يف لقففةق وقففت ءكففن مففن لجففل الت كففد مففن ال ضففاء عم ف مشففكم
األلغ ففا املض ففا لوحت فةا  .وا ففتنفل ه ففله العممن ف وا ففب ت فةاحتة األم فةال .وق ففد اكتش ففاف ه ففله
املنة خالل ماا ،م ت ين لجةتفه املنريمف الدولنف لممعفةق خفالل تنفنفل مشفةو ت فد الفدعم
ل ةا إ ال األلغا يف تشا  .وت ع يف ضةاوح بمدو إكنا.
 -11ومنل عا  ،2014لشر مشةو ت د الدعم ل ةا إ ال األلغا يف تشا وضفع عالمفاب
اام يف تنبا  ،وال انما عم طةل طةوق بفة ا  -لو و .وإضفاحت إىل ذلف  ،ختضفع املةاقفع ،الف
جففةب عممنففاب ماففا ت ففين ففا وال ف تب ف لو وشففتبه كا فماث يف وجففة للغففا اففا ،بألففةر من جن ف إىل
عممن ف وض ففع عالم ففاب ت مندو ف ابا ففتفدا و فةو عالمففاب ولل فةار ع ففن األلغففا ابلمغت ف الفةحا ففن
والعةبن  .وقد حفلب هله التدابم بدعم من الاكان املعةض لمفةة اللون وعنشةن يف اجلةار.
 -12وبمغ ف ففت املف ف فةار الف ف ف خألأل ف ففت ل ف ففدعم إوف ف فةا ت ف ففد خ ف ففالل الفف ف ف 2019-2014
م ف ففا ق ف ففدره  26 573 340والراث م ف ففن والراب ال ف ففةالةب املتا ف ففد  .وبمغ ف ففت املا ف ففا املالن ف ف ف
الةطنن  8 087 845 000حتةحكاث من حتةحكفاب اجلماعف املالنف األحتةو نف  ،ل 13 591 100
والر ،وهة ما ميال  52يف املاا من جممة ما خأل .
 -13وحبفة املفةضفن العمنفا إل الف األلغفا لوضفاث يف الةقفت الفةاهن  69خةوةف لنبنف لفمر األلغففا
يف املنففاطق املمة ف اففا .وتتعمففق هففله اخل فةاا لااا فاث قنة ف تنبا ف وإحنففد  .وإذا كففان املشففغمةن
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مم ففمم ابلعم ففل يف املن ففاطق الف ف تتعم ففق تمف ف اخلف فةاا ا ففا ،حتا ففت جم تمف ف البن ففاانب ا امف ف لتموو ففد
املشغم بكل ما ومم من معمةماب إلجنا العمل يف ل لعم ماتةى من الاالم .
 -14وبعد مةور ا ن وعشةون عاماث عم هناو النما ب تشا ولنبنا ،ال تمال األلغا املضا
لوحتةا و،مها من املتفجةاب من خممففاب احلفةق ت تفل وتشفةه الافكان املافت ةون والبفدو الةوفل،
وال افنما يف ففال الففبال  ،يف م اطعففاب بةركففة وإحنففد تنباف  ،وال تفمال تشففكل وففاجماث و ن نفاث
لمففا تنمن ف هففله املنة ف  .وتشففكل األلغففا عاا فاث راناففناث لمففا الة ففةل إىل بننففاب ستن ف مففن ماففل
الاكن ،والةة  ،واملةاعح ،وح اط املنفاه ،واملفمار املةووف  ،واألراضفح ،فم المراعنف وكفلا لمفا تةفةر
الاناو وااتكشاف املعا ن.
 -15ووحت ف فاث ل اع ففد بن ففاانب حري ففا إ ار معمةم ففاب اإلجف فةاءاب املتعم ف ف ابأللغ ففا املةج ففة يف
املفةضففن العمنففا إل ال ف األلغففا  ،بمففا عففد الضففااة  165يف الف ف ب ف عففامح  2014و2019
حتنج وةا ث األلغا لو املتفجةاب من خممفاب احلةق.
 -16وت فة عممنففاب إ ال ف األلغففا يف تشففا عم ف معففاوم وطنن ف إل ال ف األلغففا تتةاحتففق مففع املعففاوم
الدولن ف لاج فةاءاب املتعم ف ابأللغ ففا  ،وه ففح متةاام ف م ففع وق ففااع البم ففد م ففن ون ففل اجلغةاحتن ففا واملع ففداب.
ويف الف ب عامح  2014و ،2016جةى سدول املعنار الةطين بش ن إجةاءاب تامنم األراضح.
 -17ويف عفا  ،2017بعفد إعففا هنكمف افعت إلن ففا الافمةاب العمنفا يف البمففد ،احت فل قفةا
مة فح املفةضن العمنفا إل الف األلغفا مفن  712إىل  .320ويف  10وموةانووةحنفه  ،2019حف
مةاففة عم ف إعففا تنريففنم املفةضففن العمنففا إل ال ف األلغففا يف  4اجتاهففاب( ( )1العممنففاب والففدعم
المةجا ف الت ففين ،و( )2التفةففن ور ففد املشففاروع وماففاعد الضففااة ،و( )3الشففؤون اإل ارو ف
واملالن ووؤون املعداب ،و( )4التدروب واملةار البشةو .
 -18ولتشففا  4مةاكففم إقمنمنف ومةكفمان حتةعنففان .ولكففل مةكففم إقمنمففح  17مة ففاث ولكففل مةكففم
حتةعففح  10عمففالء .ووففن الن ،لممفةض فن العمنففا إل ال ف األلغففا  160اختألا ففناث إل ال ف األلغففا
وعمففل  54مففن م قةجففب ع ففة مىمف مففع مشففغمح املنريمف الدولنف لممعففةق والفةوففق االاتشففار
املعين ابأللغا .
 -19وون عا  ،2017كاحت لممفةضن العمنا إل ال األلغا قدر تشغنمن قا ر عم تنفنفل
مشاروع يف إطار الفىانم الفةطين .بنفد لن ح ف التمةوفل لجفى الدولف التشفا و عمف لن تضفع يف
االوتناط هله ال در لم كنم عم إ ار وتنانق الىانم الةطين.
 -20وال ومال هنا عد من التافدةب وهفح ت فح بألفةر متكفةر يف وجفه التةفةراب ولوجفه
الت د ال عم تشا إوةا ها ،وهح عم الناة التا (
(ل)

عد كفاو املةار املالن لما وجم املشكم ؛

(ق)

األوةال اجلةو الانا لعد لو ة من الان ؛

( ) احعدا األمن يف وة البمد ومناط ه الشمالن  ،وال انما تنباف  .وتةاجفه هفله
املنة اضةةاابب متفةق جتمب إىل لتةهنفا عمفال املنفاجم وامل فةب واجلفنش التشفا  .ويف الةقفت
ال فةاهن ،ابا ففتاناء الش فةو املمت ففد عم ف ط ففةل احل ففدو م ففع لنبن ففا ال ففل ال و فمال و ففن الن منة ف
عاكةو  ،حتإن املنة ست الانةة ؛
4
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فةوف العم ففل املا ففاو ة ا امف ف لمبم ففد ،وقمف ف تة ففةر قنف فةاب
( ) اجلغةاحتن ففا( تأل ف ففعَب ف ا
االتألال ،وكلا مةقع وجة املناطق األكاة تمةاثث ابأللغا يف األماكن ال تفت ة إىل طة معبد ؛
(ه)

تب لن املعمةماب املدرج يف قاعد البناانب من ة

ووألعب ااتعما ا؛

(و) ل ففة ا ففةء إ ار املف فةار املالنف ف والبشف فةو يف املفةض ففن العمن ففا إل الف ف األلغ ففا عمف ف
لحشة تعبا املةار وختةن العممناب؛
( ) احتت ف ف ففةب اإلج ف ف فةاءاب املتعم ف ف ف ابأللغف ف ففا يف تشف ف ففا إىل ر و ف ف ف اا ف ف ف اتنجن وإىل
التفةن التنفنل والتنانق واالتاا يف عمم ا .وقد ل ب هله احلال  ،عمف الألفعندون الفةطين
والدو كمن ما ،إىل حت دان املألداقن و الشةكاء وإىل تةاجع الدعم املا .
 -21ومنففل عففا  ،2014تتم ف تشففا عم فاث مالن فاث مففن االسففا األوروذ ،مففن خففالل مشففةو
ت فد الففدعم ل ةففا إ الف األلغففا يف تشففا إىل ،اوف  2016ومشففةو ت ففد الفدعم إل الف األلغففا
والتنمن واحلماو االجتماعنف لمفافاب الضفعنف مفن افكان فال و،فةق تشفا منفل عفا .2017
وتةنتري ففة ماف ففا اب مالن ف ف ولن ف ف م ففن لجف ففل تنفنف ففل املش ففاروع يف املنف ففدان وك ففلا الف ففدعم املؤااف ففح.
كم ففا تنتري ففة ما ففا اب مالن ف ف وطنن ف ف ل ففدحتع تعةوض ففاب م ففة فح املفةض ففن العمن ففا إل ال ف ف األلغ ففا
وتكالنح تشغنم ا.
 -22وكان هدف التمدود لفف افت افنةاب الفل مفنا لتشفا افاب اث هفة نكنن فا مفن إ الف
األلغ ففا وتة ففم املن ففاطق الف ف ع ففد ا عممن ففاب املا ففا الت ففين الف ف لجةو ففت بف ف ع ففامح 2010
و ،2012ومةا م عممناب املاا الت ين و،م الت ين ،مفن لجفل مجفع بنفاانب قةوف لتعموفم قاعفد
البنففاانب الةطنن ف لممفةضففن العمنففا إل ال ف األلغففا  .ومففن و ف ن األعمففال املنجففم عم ف لر الةاقففع
خالل الف احلالن لن تتنا تةضنااث مممةااث الوتناجاب تشا يف جمال إ ال األلغا  ،والتة فم،
ولوض فاث يف جمففال عممنففاب املاففا الت ففين و،ففم الت ففين .ووغةففح التمدوففد الففل طمبتففه احلكةم ف حت ف
مخ انةاب ون  1كاحةن الااينووناوة .2025
 -23وحتنمففا ومففح األحشففة امل ففةر خففالل حت ف التمدوففد( يف منة ف بةركففة( ماففا ،ففم ت ففين،
وما ف ففا ت ف ففين ،وإ ال ف ف األلغ ف ففا م ف ففن  39منة ف ف يف الف ف ف م ف ففن ك ف ففاحةن الااينوون ف ففاوة  2020إىل
لومةلوابتمى 2021؛ ويف منة كامن( ماا ،م ت ين ،وماا ت ين ،وإ الف األلغفا مفن منة ف
واود يف الف من كاحةن الااينووناوة إىل لومةلوابتمى 2021؛ ويف املنة إحند ( مافا ،فم
ت ففين ،وما ففا ت ففين ،وإ الف ف األلغ ففا م ففن  7من ففاطق يف الفف ف م ففن نة ووةلن ففه  2020إىل ك ففاحةن
األولو وامى 2024؛ ويف منة وار األوا ( ماا ،م ت ين ،وماا ت ين ،وإ ال األلغفا
من منة واود يف الف من كاحةن الااينووناوة  2020إىل لومةلوابتمى 2021؛ ويف منة ف
تنباف ف ( ما ففا  ،ففم ت ففين ،وما ففا ت ففين ،وإ الف ف األلغ ففا م ففن  89منة ف ف يف الفف ف م ففن ك ففاحةن
الااينووناوة  2020إىل كاحةن األولو وامى  ،2024رهناث ابات ةار الةضع األمين.
 -24ويف الةقت الفةاهن ،ال تعمفل يف تشفا إال املنريمف الدولنف لممعفةق والفةوفق االاتشفار
املعين ابأللغفا  ،ولفن هنفا وفن الن ل وضفةر بشف ن "تعموفماب" قشفغل اثلفل ميكنفه لن وموفد
ال ففدراب .واففتكةن حت ف اب األحشففة وففن لومةلواففبتمى  2021مشففمةل قشففةو ت ففد الففدعم
إل ال األلغا والتنمن واحلماو االجتماعن لمفااب الضعنف من اكان ال و،ةق تشا  .وحتنمفا
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وتجففاو ذل ف  ،مففن الضففةور الباففل عففن نةوففل وومففم ل فلل وضففع اا ف اتنجن لمش فةاك ولتعبا ف
املةار .
 -25وو در املبما اإلمجا لةمب التمدود هلا ،حتنما وتعمفق بعممنفاب إ الف األلغفا وتة مهفا،
وعممناب املاا ،م الت نن والت نن  ،وكلا الدعم املؤاافح ويف جمفال بنفاء قفدراب املفةضفن العمنفا
إل ال األلغا  34 ،ممنةن والر ،ل قتةا  6.8مالو والر يف الان  .واتفأل املاا
املالن لتشا وألةةث لدحتع مةتباب املة ف وتكالنح تشغنل املفةضفن العمنفا إل الف األلغفا  ،والف
وتةقففع لن تألففل إىل  537 000والر اففنةةث .ووألففل مففا ونبغففح وشففده مففن م فةار إضففاحتن مففن
اجل ففاب املاحنف الدولنف (ورقففا ال ةفا التجففار )  3مالوف والر يف الاففن  .وس ن فاث ففله الغاوف ،
من امل ةر ع د اجتمفاع مفن لجفل الفدعة مفع اجل فاب املاحنف ؛ لوفد ا يف ةوحفد ابلكفاممون،
والخة يف اخلةطة ابلاة ان.
 -26ولهداف اخلة االاف اتنجن  ،ومفن م مفد التمدوفد املةمةبف  ،واقعنف وفةوة لن ختألف
املةار املالن  ،بةةو اثبت  ،عم الألعندون الةطين والدو .
 -27وحتنم ففا وم ففح عةام ففل اخلة ففة الف ف ميك ففن لن وك ففةن ففا أت ففم ا ففم عم ف ف تنفن ففل اخلة ف ف (
(ل) العةام ففل البش فةو ( جتدو ففد امل ففة ف الةانا ففن لممفةض ففن العمن ففا إل ال ف األلغ ففا ؛ و(ق) ح ف
التمةول عم الألعندون الةطين والدو  ،وما إىل ذل  ،واحعدا األمن والنماعاب.
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