
اجتماع الدول األطراف يف اتفاقية حظر
استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام

  املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام
 

(A)     GE.08-63444    281008    281008 

  التاسع الجتماعا
  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٨- ٢٤، جنيف
   من جدول األعمال املؤقت١١البند 

  ٥عرض غري رمسي للطلبات املقدمة يف إطار املادة 
   هذه الطلباتولتحليل   

  ب الذي قدمته تايلند لتمديد األجلـحتليل الطل
  األلغام املضادة لألفراد وفقاً  تدمرياحملدد إلكمال

   من االتفاقية٥للمادة 
   باسمرئيس االجتماع الثامن للدول األطرافمقدم من 

  سند إليها حتليل طلبات التمديدامل الدول األطراف

إىل ودخلت االتفاقية حيز النفاذ بالنـسبة       . ١٩٩٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧ يف   صدقت تايلند على االتفاقية     - ١
، أبلغت ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين١٠ ويف تقرير الشفافية األويل الذي قدمته تايلند يف .١٩٩٩مايو / أيار١تايلند يف 

 أو املشتبه يف احتوائهـا      مضادة لألفراد على ألغام   احملتوية  تايلند عن املناطق الواقعة حتت واليتها القضائية أو سيطرهتا،          
 وتايلند ملزمة بتدمري مجيع األلغام املضادة لألفراد أو العمل على تدمري هذه األلغام الواقعة حتت واليتها القضائية                  .عليها

 ٣ املوعد احملـدد، قـدمت يف      من تايلند أهنا لن تستطيع ذلك حبلول          واعتقاداً .٢٠٠٩مايو  / أيار ١ أو سيطرهتا حبلول  
أبريل / نيسان ١٤ويف  .  بتمديد األجل احملدد هلا     إىل رئيس االجتماع الثامن للدول األطراف، طلباً       ٢٠٠٨أبريل  /نيسان
وقدمت . ، كتب رئيس االجتماع الثامن للدول األطراف إىل تايلند طالباً إليها توضيحات بشأن عدد من النقاط٢٠٠٨

 ، على رئيس االجتماع الثامن للدول األطراف طلبـاً        ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٧، يف    مث عرضت الحقاً    مفصالً تايلند رداً 
 ١ حـىت ( لتسع سنوات ونصف  وتطلب تايلند متديداً  .  على أسئلة الرئيس    للتمديد يتضمن معلومات إضافية رداً     منقحاً

  ).٢٠١٨نوفمرب /تشرين الثاين

  موقعـاً  ٩٣٣ وجود    سجلت ٢٠٠١ تأثري األلغام األرضية أجريت يف    لويشري الطلب إىل أن دراسة استقصائية         - ٢
 .٧٦ مقاطعة من أصل مقاطعات تايلند البالغ عددها         ٢٧ من املناطق امللغومة يف       مربعاً كيلومتراً ٢ ٥٥٧ على امتداد    ملوثاً

 أصبحت  إىل أن الدراسة االستقصائية املتعلقة بتأثري األلغام األرضية فيها مواطن قصور هامة وإن            ويشري الطلب كذلك    
 يف تقدير املنطقة     بشكل صارخ   فقد بالغت الدراسة االستقصائية    . يقاس به التقدم احملرز     الذي ملعترف به دولياً  املقياس ا 
حتوائها على ألغام حبيث أضحى من احملال وغري املنطقي لتايلند البدء يف خطة فعالة إلزالة األلغـام                باأو املشتبه   املعروفة  

  . املتعلقة بتأثري األلغام األرضيةستقصائيةعلى أساس املناطق اليت حددهتا الدراسة اال
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ويشري الطلب إىل الزيادة اهلائلة يف حجم . ٢٠٠١ اليت طُهرت سنوياً ابتداء من    ويقدم الطلب جمموع األراضي     - ٣
" امـول األلغـإجراء حتديد مواقع حق " عندما استخدم مقارنة بالسنوات السابقة٢٠٠٨ و٢٠٠٧األراضي املطهرة يف 

 /اإلزالـة اليدويـة   إضـافة إىل     -  وب لتطهري األراضي جيمع بني الدراسة االستقصائية التقنية وغري التقنية         وهو أسل  - 
 ١ ٢٩٩,١٩ قد طُهرت منـها       مربعاً كيلومتراً ١ ٣٥٤,٧٥  مساحة ويشري الطلب كذلك إىل أن    . امليكانيكية لأللغام 

مـن   ١ ٢٠٢,٢٥وبالتايل، ال يزال يتعني تطهـري       . محتديد مواقع حقول األلغا   إجراء  طُهرت بواسطة     مربعاً كيلومتراً
 أن يـؤدي االسـتمرار يف       وباإلضافة إىل ذلك  يشري الطلب إىل أنه من املتوقع         . الكيلومترات املربعة أثناء فترة التمديد    

الة اليدوية زاإلبواسطة  سيتعني تطهريها  مربعاً كيلومترا٥٢٨,٢ً إىل بقاء حوايل حتديد مواقع حقول األلغامتطبيق إجراء 
  .)١( وغري ذلك من األساليب املناسبةحتديد مواقع حقول األلغام وإجراء ،لغاملأل

). ٢٠١٨نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١حىت  (وعلى النحو املشار إليه، يتعلق طلب تايلند بتسع سنوات ونصف             - ٤
يف إزالة األلغام، وإنتاجيتها السابقة يف       تقديرها للمدة الزمنية، جتربتها السابقة       ويشري الطلب إىل أن تايلند راعت، عند      

ويشري الطلـب   . ، إضافة إىل مراعاهتا لعوامل خارجية ومستقلة       يف السنة   مربعاً  كيلومتراً ٥٠جمال إزالة األلغام وقدرها     
ق حماذية   أن تؤثر يف إكمال التنفيذ أثناء الفترة املطلوبة استمرار الرتاع يف مناط            كذلك إىل أن من العوامل اليت من شأهنا       

 ووقوع تغري سياسي كـبري غـري         غري العادية  اجلوية، وضرورة تسوية مسألة احلدود املتنازع عليها، والظروف         لتايلند
املشار إليها فيما بعد ( من االتفاقية ٥ املسند إليها حتليل الطلبات املقدمة مبوجب املادة وأشارت الدول األطراف  . متوقع

 قد تبدو مستحلية قبل عـام       ٥نه إذا كانت عملية إكمال التنفيذ املنصوص عليه يف املادة           إىل أ ") الفريق احمللل "بعبارة  
 إلكمال التنفيذ من خالل حتديـد       ٢٠١٨ قد أتاح لتايلند موعد      حتديد مواقع حقول األلغام   ، فإن تطبيق إجراء     ٢٠٠٧

رة بسبب وجود ألغام مـضادة لألفـراد أو         قط أن تعد خط   املهام الفعلية إلزالة األلغام وإلغاء املناطق اليت ما كان هلا           
  .االشتباه بوجودها

 الدراسة االستقصائية لتأثري األلغام األرضية، اليت ُنظر إليها على          )أ: (ويشري الطلب إىل الظروف املعيقة التالية       - ٥
يف  مفيدة   اة أد العتمادها من األمم املتحدة، بالغت بشكل صارخ يف تقدير حجم التحدي ومل تكن            أهنا ذات مصداقية    

توجد مشكلة األلغام يف تايلند يف مناطق صعبة مثل األدغال مع ارتفاع درجات احلـرارة والرطوبـة                 ) ب(تخطيط؛  ال
ية يف منحدرات خطرة وعلى أرض وعرة يصعب على         وتقع األلغام األرض  . املعديةإضافة إىل خطر األمراض االستوائية      
توجد ميزانية تايلند املخصصة إلزالة األلغام يف منافسة مباشرة مع ميزانيات ) ج(؛ مزيلي األلغام ومعداهتم الوصول إليها  

 مثـل الكـوارث      أخرى طارئة حاالت   جاءتوإضافة إىل ذلك،    . عب الفرعية داخل وزارة الدفاع    عب والشُ بقية الشُ 
دودة؛ ـة احمل ـارد احلكومي ملولتزيد من اإلحلاح على طلب ا     الطبيعية واالضطرابات السائدة يف األقاليم اجلنوبية الثالثة        

وكان التمويـل واملـساعدة     . كان متويل املركز التايلندي ملكافحة األلغام غري كاف يف امليزانية السنوية للحكومة           ) د(
  .الدوليان حمدودين نسبياً

  

                                                      

 إىل   على دعوة من رئيس االجتماع الثامن للدول األطراف إىل التعليق على مشروع حتليل، أشارت تايلند               رداً )١(
 .أن األرقام احملدثة الواردة يف هذه الفقرة ستقدم يف طلب متديد منقح



APLC/MSP.9/2008/WP.8 
Page 3 

ول حتديد مواقع حق  إجراء  عرب  ( إىل أن خطوات كبرية قد اختذت        والحظ الفريق احمللل أن الطلب أشار ضمنياً        - ٦
 وكيفية عرقلتـها     الدراسة االستقصائية لتأثري األلغام األرضية      الناشئة مثل  من أجل التغلب على الظروف    )  مثالً األلغام

ذكر الفريق احمللل أن الطلب يتضمن التزاما من تايلند بزيادة كبرية يف أموال الدولة              وباإلضافة إىل ذلك،    . جلهود التنفيذ 
  .مما سيمكن من مواجهة ظرف آخر عرقل التنفيذ حىت اآلن، ٥اليت ستخصص لتنفيذ املادة 

 خالل كل سنة من فترة التمديد وبأي ، ومبساحتهازال منها األلغامويقدم الطلب قائمة مفصلة باملناطق اليت سُت  - ٧
 ٢٠١٨ إىل   ٢٠٠٩ يف الفترة مـن       ستطهر سنوياً   تقريباً  مربعاً  كيلومتراً ٦٠ و ٤٠ويشري الطلب إىل أن ما بني       . تكلفة

 ) أشخاص إلزالة األلغـام ١٠يف كل فرقة ( من األفرقة امليدانية التابعة للمركز التايلندي ملكافحة األلغام       ٩٠باستخدام  
والحظ الفريق احمللل أن التوقعات السنوية الواردة يف الطلب قد تـشكل   . تكمِّلهم جهود ثالث منظمات غري حكومية     

  .ء فترة التمديد املطلوبة لرصد التقدم احملرز أثنا سليماًأساساً

 وأساليب املراقبة وضـمان اجلـودة،       "حتديد مواقع حقول األلغام   إجراء  " يتناول    مفصالً ويقدم الطلب وصفاً    - ٨
 بعد تطبيـق إجـراء   املتبقيةويشري الطلب إىل أن املنطقة .  للتوجيه الدويلبوسائل منها ذكر أن ضمان اجلودة يتم وفقاً      

ويـشري  . الوسائل التقليدية إلزالة األلغام األرضية وغريها من األساليب املالئمـة         ب ستطهَّر محتديد مواقع حقول األلغا   
 مشتقة من املقاييس الدولية ملكافحة       املركز التايلندي ملكافحة األلغام     إجراءات العمل السارية يف    الطلب كذلك إىل أن   

  .، مع تكييفها لتكون لظروف تايلند أنسباأللغام

 مليـون دوالر  ٥٤٤حوايل  ( باهت تايلندي مليون ١٨ ٤٩٢,٢٥ ما جمموعه     تايلند يلزمها   أن ويذكر الطلب   - ٩
 مليون  ١٢,٦حوايل  ( مليون باهت    ٤٣٠,٩٥ أن تايلند قدمت     ويبني الطلب كذلك  . إلكمال عملية التنفيذ  ) أمريكي

 ٢٠٠٧دولة الـيت قـدمت يف       وأن مستويات أموال ال   ،  ٥ من أمواهلا اخلاصة لتنفيذ املادة       ١٩٩٩منذ  ) دوالر أمريكي 
تايلند تعتزم يف أثناء فترة التمديد املسامهة مببلغ         كانت أعلى بقدر هائل من مستويات السنوات املاضية، وأن           ٢٠٠٨و

مليون باهت   ١ ٠٠٠ من   ٢٠١٣ يف   حيث ستزيد املبالغ السنوية   )  مليون دوالر  ٣٧٠حوايل  (مليون باهت    ١٢ ٥٠٠
 ويشري الطلب أيضاً  . ٢٠١٨ إىل   ٢٠١٣زيادة يف املنطقة املتوقع تطهريها كل سنة من          لل مليون باهت وفقاً   ١ ٥٠٠إىل  
 مليون باهـت    ٦٠٠، أو حوايل    ) مليون دوالر أمريكي   ١٧٥حوايل  (مليون باهت    ٥ ٩٩٢,٢٥لزوم مبلغ إمجاليه    إىل  
  .ية، من مصادر أخرى غري احلكومة التايلند) مليون دوالر أمريكي١٧,٥حوايل  ( سنوياًتقريباً

 ٥والحظ الفريق احمللل أن تايلند ملتزمة يف فترة التمديد بزيادة كبرية يف املوارد الوطنية املخصصة لتنفيذ املادة                    - ١٠
 الضرورية من مصادر والحظ الفريق احمللل كذلك أن املبالغ السنوية. وأهنا مستعدة لتغطية أزيد من ثلثي تكاليف التنفيذ

.  احلصول على املساعدة املالية اخلارجيـة  جمالن عشرة أضعاف التجربة األخرية لتايلند يف      غري ميزانية الدولية ال تقل ع     
 ومبدعة يف البحث عن املوارد اخلارجية واحلـصول  وأضاف الفريق احمللل أن ذلك يعين أن على تايلند أن تكون مباِدرة  

للـدول  وكان رئيس االجتمـاع الثـامن       . لوبةعليها حىت يتسىن هلا تنفيذ اخلطة املوصوفة يف الطلب أثناء الفترة املط           
وردت تايلند مشرية إىل أن خطة تعبئـة األمـوال          .  بشأن اخلطط املوضوعة لتعبئة املوارد     األطراف قد طلب توضيحاً   

 أن تايلند تعمـل     والحظ الفريق احمللل أيضاً   . حتديد مواقع حقول األلغام   إجراء  سُيفرغ منها حال االنتهاء من مشروع       
  . منظمة مدنية من أجل زيادة املرونة والفعاليةإىل أجل حتويل املركز التايلندي ملكافحة األلغام  منحالياً
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 مـن وجـود     تأثري األلغام األرضية  ل الدراسة االستقصائية     االستنتاج الذي خلصت إليه    ويشري الطلب إىل أن     - ١١
 ألن الظروف االقتصادية تغريت لدرجة مل يعد         قد ُحرف جزئياً   تأثريات اجتماعية اقتصادية مهولة تسببت فيها األلغام      

 إىل أن األلغام ال تزال توقع       ويشري الطلب كذلك  . معها الناس مضطرين إىل كسب عيشهم من دخول املناطق امللغومة         
  لصايف املكاسب مفصالً سرداًويقدم الطلب أيضاً  .  من الناحية اإلنسانية   املناطق امللغومة غري كبري   أثر  ضحايا، وإن كان    

والسياحة واخنفاض   استخدام األراضي، والتجارة      الدخل من  االقتصادية املتوقعة كل سنة من طلب التمديد نتيجة زيادة        
  .تكاليف املستشفيات

تقييم الطلب والنظر فيه مبا يف ويتضمن الطلب معلومات أخرى ذات صلة قد تكون مفيدة للدول األطراف يف   - ١٢
اآلن يف عداد    تبني وضع كل منطقة معنية، وإشارات متعلقة باملناطق اليت مل تعد             ذلك جمموعة مفصلة من اجلداول اليت     

بالنسبة إلجـراء   ، وإجراءات العمل النموذجية      هبا  أو االشتباه بوجودها    هبا  لوجود ألغام مضادة لألفراد    طرةاملناطق اخل 
 إلكترونية من اخلرائط املتعلقـة بكـل        خاًوباإلضافة إىل ذلك، أتاحت تايلند نس     .  يف تايلند  حتديد مواقع حقول األلغام   

  .ملوثة منطقة

طموحة ورهينة باإلبقاء على زيادة كبرية      فترة السنوات التسع ونصف املقترحة فترة       والحظ الفريق احمللل أن       - ١٣
الدعم اخلارجي يف مستوى ال يقل عن عشرة أضـعاف التجربـة            يف أموال الدولة املخصصة للتنفيذ وباحلصول على        

والحظ الفريق احمللل أنه بالنظر إىل أمهية الدعم اخلـارجي لـضمان            . ة لتايلند يف جمال احلصول على هذا الدعم       األخري
وضـع  التعجيل يف أقرب وقت ممكـن ب  من االتفاقية، من ٦قد تستفيد تايلند، وفقا للمادة التنفيذ يف الوقت املناسب،     

االتصال مبستويات أخرى من احلكومة     ضرورة   يف طلب التمديد،     تراعي، كما هو مشار إليه    استراتيجية لتعبئة املوارد    
  .املؤسسات التجارية التابعة للدولة، ومصارف التنمية واملاحنني احملليني واألجانب، والتايلندية

  من تايلند   كالً سيساعد كثرياً والحظ الفريق احمللل أن السرد املفصل الذي قدمته تايلند لبقية املناطق امللغومة               - ١٤
ويف هذا الصدد، أشار الفريق احمللل إىل       . ومجيع الدول األطراف يف تقييم التقدم احملرز يف جمال التنفيذ أثناء فترة التمديد            

كال الطرفني قد يستفيد إذا قدمت تايلند بيانات حمدثة متعلقة بسرد هذه املناطق يف اجتماعات اللجان الدائمة، ويف                  أن  
  .جتماع الدول األطرافاملؤمتر االستعراضي الثاين وا

 -  -  -  -  -  


