
اجتماع الدول األطراف يف اتفاقية حظر
استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام

  املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام

 

 

(A)     GE.08-63423    291008    291008 

 االجتماع التاسع
  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٨- ٢٤جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت١٣البند 
  ٥النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة 

   النهائي الستكمال تدمري األلغامطلب متديد املوعد
   من االتفاقية ٥عمالً باملادة املضادة لألفراد 

  مقدم من تايلندموجز 

  جذور مشكلة األلغام األرضية -  أوالً
 توجد معظم املناطق املزروعة باأللغام يف تايلند على طول حدودها مع البلـدان اجملـاورة، وخـصوصاً                 - ١

الـرتاع الـداخلي يف   : رئيسيان لوجود ألغام أرضية وذخائر غري متفجرة مهـا والسببان ال. حدودها مع كمبوديا 
كمبوديا، الذي أدى إىل قيام العديد من الفصائل الكمبودية خبوض عمليات قتالية على طول احلدود بني البلدين،               

 وال سيما يف مشال ،١٩٨١ إىل عام ١٩٦٥والرتاع بني احلكومة التايلندية واملتمردين الشيوعيني يف الفترة من عام 
وبالرغم من أن هذه الرتاعات قد انتهت منذ أكثر من عقد من الزمان، ال تزال املاليني من املخلفات غري                   . تايلند

وتعرض آالف األشخاص للقتل    .  ألمن واقتصاد اجملتمعات احمللية يف املناطق املتأثرة        مستمراً املتفجرة تشكل هتديداً  
 .رضية والذخائر غري املتفجرة اليت ال تزال ُتهدد الكثريينأو اإلعاقة بسبب األلغام األ

  التحدي/حجم ونوع املشكلة -  ثانياً
 يف االتفاقية بإجراء دراسة استقصائية عن تأثري األلغام األرضـية، يف            قامت تايلند بعد أن أصبحت طرفاً       - ٢

واشـتملت  . جيية للمساعدة الشعبية  ، بواسطة املنظمة النرو   ٢٠٠١يونيه  / إىل حزيران  ٢٠٠٠مايو  /الفترة من أيار  
 من  ٥٣٠ من املناطق امللغومة، وحتديد       مربعاً  كيلومتراً ٢ ٥٥٧وجود حوايل   : االستنتاجات الرئيسية على ما يلي    

 تبني أهنا ملغومة وحتتوي على ذخائر غري متفجرة، وتبني  موقعا٩٣٣ًاجملتمعات احمللية املتأثرة باأللغام بسبب وجود 
 هي تلك املوجودة على طول حدود تايلند مع كمبوديا؛ وارُتئي أن املناطق امللغومة حمللية األشد تأثراًأن اجملتمعات ا

؛ وأن معظم املناطق امللغومة لديها تأثري        شخصاً ٥٠٣ ٦٨٢ لقد أثّرت على سبل كسب العيش والسالمة بالنسبة         
  . ات احمللية املتأثرة من اجملتمع٥٣٠ فقط من ٦٩ إىل أن التأثري األشد يطال ضعيف نظراً

 من اجملتمعات احمللية املتأثرة، شهدت الفترة     ٥٣٠ من   ١٣١ على الدراسات االستقصائية اليت مشلت       وبناًء  - ٣
 ما تقع حوادث وغالباً.  قتيال١ً ٥٠٦ و جرحيا٢ً ٠٤٥ إصابة منها ٣ ٥٥١ وقوع ٢٠٠٧ إىل عام ١٩٦٩من عام 

وتعتمد معظم اجملتمعات احمللية املتأثرة على الغابات يف إمداداهتا         . اباتاإلصابات أثناء القيام بتجميع منتجات الغ     
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  من الطعام وحطب الوقود ومواد البناء والصيد، وتقع احلوادث عند تنقل األشخاص عرب الغابات لزيارة اجلـريان             
 أربعة مصادر رئيسية    كما أدت األلغام األرضية والذخائر غري املتفجرة إىل منع أو تقييد الوصول إىل            . أو األقارب 

  . الغابات واحلقول واملراعي واملياه: هي

وقد تدىن عدد ضحايا األلغام األرضية إىل حد كبري خالل السنوات املاضية نتيجـة للـربامج الفعالـة                    - ٤
واملستمرة اليت نفذهتا وحدة إزالة األلغام ألغراض إنسانية، واملنظمات ذات الصلة، واملنظمات غـري احلكوميـة                

  .وعية مبخاطر األلغامللت

  اجلهات الوطنية املعنية بإزالة األلغام -  ثالثاً
بعد فترة وجيزة من التصديق على االتفاقية، أُنشئت اللجنة الوطنية ملكافحة األلغام اليت تـشمل مجيـع                   - ٥

وأنـشأت  . الوزارات الرئيسية واإلدارات املعنية بغية وضع السياسات ورصد تنفيذ االلتزامات مبوجب االتفاقية           
، املركز التايلندي ملكافحة األلغام ليكون مبثابة وكالة تنسيق مركزية          ١٩٩٩يناير  /اللجنة الحقاً، يف كانون الثاين    

وتتمثل مهمة املركز يف تنسيق ورصد وتنفيذ عمليات . جلميع املسائل والعمليات املتعلقة مبكافحة األلغام يف تايلند
الذخائر غري املتفجرة، والتوعية مبخاطر األلغام وتقدمي املساعدة للضحايا يف          /ضيةإزالة األلغام، ورصد األلغام األر    

.  عن وضع برنامج يتعلق بوفاء تايلند بالتزاماهتا كطرف يف االتفاقية          وهذا املركز مسؤول أيضاً   . مجيع أحناء تايلند  
حبة السمو امللكي الراحلة غالياين ويعمل املركز حتت إشراف القيادة العليا يف وزارة الدفاع، كما حظي برعاية صا

  . فادهانا كروم لوانغ نارادهيواس راجاناغاريندرا

وأُنشئت أربع وحدات ملكافحة األلغام ألغراض إنسانية لتقوم بعمليات إزالة األلغـام والتعـاون مـع                  - ٦
 للقيود املالية، قامت كل راًونظ. املنظمات احمللية األخرى يف جمال التوعية مبخاطر األلغام وتقدمي املساعدة للضحايا

ومع ذلك، ميكن مع زيادة امليزانية أن يرتفع عدد العاملني          .  شخص لتنفيذ هذه املهام    ١٠٠وحدة بتوظيف حوايل    
  .  شخص٣ ٠٠٠ إىل ٢ ٥٠٠املدربني ليصل إىل ما بني 

  التقدم احملرز -  رابعاً
ندي ملكافحة األلغام أساليب تقليدية يدويـة       عند الشروع يف عملية إزالة األلغام، استخدم املركز التايل          - ٧

دراسـة   إىل أن البيانات املستخلـصة مـن ال        ومع ذلك، ونظراً  . لتطهري املناطق اليت ُيعتقد بأهنا مزروعة باأللغام      
 يف قاعدة بيانات املركز، قد أخطأت يف حتديد حجـم       ، اليت أُدخلت الحقاً   ستقصائية عن تأثري األلغام األرضية    اال

تايل، قام املركـز  الوب. كلة األلغام، فقد تطلب األمر إجراء املزيد من الزيارات واالستقصاءات التقنية    وأماكن مش 
 بغية حتديد أماكنها بدقة، الشيء الذي مكّن املركز من وضع خطة وطنية إجراء حتديد أماكن حقول األلغامبتطبيق 

  .إلزالة األلغام وتسريع عملية التطهري

  ، مت اإلعـالن عـن منطقـة خاليـة مـن األلغـام مـساحتها               ٢٠٠٨ إىل عام    ٢٠٠٠ ويف الفترة من عام     - ٨
، وذلك نتيجة لتطهريها إما باستخدام يعتقد بأهنا مزروعة باأللغام من املناطق اليت  مربعاً كيلومترا١ً ٦١١,٢اإلمجالية 

يد أماكن حقول األلغام على     وجرى تطبيق إجراء حتد   . أساليب تقليدية أو بتطبيق إجراء حتديد أماكن حقول األلغام        
 ُينتظـر    مربعـاً   كيلومتراً ٩٤٩,٦٦وبالتايل، بقيت منطقة مساحتها     .  من هذه املساحة    مربعاً  كيلومتراً ١ ٥٥٥,٣
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  وحتقق معظم هذا التقدم على طـول حـدود تايلنـد مـع             . اإلعالن عن خلوها من األلغام خالل فترة التمديد       
 إصابة بسبب   ١٢، وقعت   ٢٠٠٧ويف عام   .  لكوهنا املنطقة األشد خطورة    كمبوديا اليت حظيت باألولوية الرئيسية    

   مقارنة باإلصـابات يف      كبرياً  وهو أقل عدد إصابات سنوية منذ بدء سريان االتفاقية، ويشكل اخنفاضاً           - األلغام  
  .  إصابة٥٣ اليت بلغت ١٩٩٩عام 

  املشروع التجرييب إلجراء حتديد حقول األلغام -  خامساً
، أطلق املركز التايلندي ملكافحة األلغام املشروع التجرييب إلجراء حتديد حقول األلغام يف             ٢٠٠٧ يف عام   - ٩

وكانت األهداف الرئيسية هي التسجيل ووضع العالمات وجتميع املعلومات املتعلقة باأللغام بغية . حمافظة سا كائو
ذخائر غري متفجرة، وفقاً    /بأهنا حتتوي على ألغام    عن خفض املناطق اليت ُيعتقد       ختطيط عملية فعالة إلزالتها، فضالً    

.  وإعادة التأكد منها لضمان حتديدها بدقة أكـرب ودون لـبس           ،ستقصائية عن تأثري األلغام األرضية    االدراسة  لل
وأجرت الوحدة األوىل ملكافحة األلغام ألغراض إنسانية، حتت إشراف املركز التايلندي حملاربة األلغام، دراسـة               

 قررت مبوجبها عدم وجود ألغام يف منطقة        ٢٠٠٧أكتوبر  /أبريل إىل تشرين األول   / يف الفترة من نيسان    استقصائية
، وذلك  مربعاً كيلومترا٩,١٩ً وحددت منطقة مزروعة فعلياً باأللغام مساحتها  مربعاً كيلومترا٣٢,٠٢ًمساحتها 

  . تقد بأهنا مزروعة باأللغاماليت يع من املناطق  مربعاً كيلومترا٤١,٢١ًمن مساحة إمجالية تبلغ 

 إىل هذا املشروع التجرييب والقيام الحقاً بتطبيق إجراء حتديد أماكن حقول األلغام، اسـتنتجت    واستناداً  - ١٠
تقديرات املركز التايلندي ملكافحة األلغام أن مواصلة تطبيق هذا اإلجراء ستؤدي إىل أن ختضع منطقة مـساحتها                

   وتبلـغ مـساحتها     اليت يعتقـد بأهنـا مزروعـة باأللغـام        من املناطق املتبقية     (يباً تقر  مربعاً  كيلومتراً ٥٢٨,٢
 ت، ومواصلة تطبيق إجـراءا    للتطهري من األلغام باستخدام إزالة األلغام يدوياً      )  مربعاً  كيلومتراً ٩٤٩,٦٦حوايل  

  . حتديد حقول األلغام وغري ذلك من األساليب املالئمة

 ٥ن وفاء تايلند بالتزاماهتا مبوجب املادة       الظروف اليت حالت دو     -  سادساً
   سنوات من بدء سريان االتفاقية بالنسبة هلا١٠يف غضون 

أن الدراسة :  واملشاكل الناجتة عنها هيستقصائية عن تأثري األلغام األرضيةاالدراسة القيود اليت واجهت ال  - ١١
 حمدد، قد ركّزت على إجراء مقـابالت مـع          االستقصائية، اليت أُجريت باستخدام أساليب أولية ويف إطار زمين        

.  من الوصول إىل املناطق املشتبه فيها ودون االستعانة بأي وسائل تقنية           أشخاص من املناطق املتأثرة باأللغام بدالً     
ومل تراع الدقة يف حتديد احلدود وتقدير مساحات املنـاطق، ومت حتديـد     . وأدى ذلك إىل استنتاج أحكام خاطئة     

 ما كان املخربون الرئيسيون ال يعلمون بدقة املناطق اليت توجد هبا جي للقليل من حقول األلغام، وغالباًاحمليط اخلار
 عـن   أو مدى التلوث باأللغام بالنسبة لغالبية املناطق اليت تزيد مساحتها قليالً          /ومل ُيحدد بالفعل مكان و    . ألغام

كانت خارج نطاق عمل جامعي البيانـات كاملنـاطق         ومشلت الدراسة بعض املناطق اآلمنة اليت       . كيلومتر مربع 
 فهو تضخيم  مربعاً كيلومترا٢ً ٥٥٧ بأما تقدير إمجايل املساحة امللوثة باأللغام . الصخرية واملزارع، وما إىل ذلك 

 واعُتربت الدراسة مبثابة مجلة من البيانات األولية اليت اقتصرت على. ملساحة منطقة اخلطر احلقيقي يشوبه الغموض
ونتيجة لعدم دقة هذه الدراسة، تكبد املركز . حتديد مناطق ُيعتقد بأهنا مزروعة باأللغام وينبغي أن ُتدرس من جديد
  . التايلندي ملكافحة األلغام تكاليف ال لزوم هلا يف عمليات إزالة األلغام
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الرتاع الداخلي املتواصل يف بعض البلدان اجملاورة وعدم تسوية مسألة ترسيم لقد أدى : األوضاع اجلغرافية  - ١٢
  . احلدود بني تايلند وبعض البلدان اجملاورة إىل تأخري عمليات إزالة األلغام

تسبب الرتاع يف وجود حقول ألغام مل توضـع عليهـا عالمـات، ومت              : طبيعة املناطق املزروعة باأللغام     - ١٣
ن السجالت املفيدة، كما أن البيانات املتحصل عليها من سجالت حقول األلغام غري دقيقـة               االحتفاظ بالقليل م  

وباإلضافة إىل ذلك، فإن األلغام رمبا تكون قد انتقلت من أماكنها بفعـل             . ومل ُيعرف عدد األلغام   . وغري كاملة 
 تايلند كانت، وال تزال، يف غابـات         يف اليت يعتقد بأهنا مزروعة باأللغام    وغالبية املناطق   . أحوال الطقس والتعرية  

وتسبب ذلك يف العديد من املشاكل املتعلقة بوصول العاملني يف جمال           . استوائية وعلى السفوح واألراضي اخلطرة    
   .املناطق اليت يعتقد بأهنا مزروعة باأللغامإزالة األلغام إىل 

اجلبـال  (ج باملوانع بسبب طبيعـة األرض       تتسم حقول األلغام بأهنا غري متناسقة وتع      : التحديات البيئية   - ١٤
وعالوة على ذلك،   ). واألراضي الصخرية وضفاف األهنار اليت تستخدم كخطوط مواجهة أثناء العمليات القتالية          

كما أدى ارتفاع   . الغابات هي من العقبات الرئيسية اليت حتول دون إحراز تقدم كبري          /فإن الغطاء النبايت الكثيف   
نتشار العلقات خالل فصل األمطار، باإلضافة إىل األمراض االستوائية الفتاكة إىل التسبب يف             الرطوبة واحلرارة وا  

  . خماطر صحية زادت من تعقيد عمل الفنيني العاملني يف إزالة األلغام

إن وضع املركز التايلندي ملكافحة األلغام حتت إشراف وزارة الدفاع جعل : حمدودية املوارد والدعم املايل  - ١٥
ولسوء . رده املالية والبشرية تعتمد على ميزانية هذه الوزارة اليت ُتخصص حبسب األولويات املختلفة لكل عام              موا

 مليون بات يف عام ١٨ إىل ٢٠٠٤ مليون بات يف عام ٣٨الطالع، اخنفضت امليزانية السنوية للمركز من أكثر من 
 السنوات املاضية حاالت طوارئ ُملحة مشلت       وكان السبب يف خفض امليزانية هو أن تايلند واجهت يف         . ٢٠٠٦

وأدت هذه  .  واالضطرابات اليت شهدهتا حمافظات اجلنوب الثالث      يكارثة الفيضانات يف الشمال، وكارثة تسونام     
  . ومع ذلك، تضاعفت ميزانية املركز خالل السنوات األخرية. احلاالت الطارئة إىل زيادة التنافس على املوارد

وكانت . إزالة األلغام هي عملية خطرية وحساسة تتطلب الكثري من الوقت واملوارد          : أللغامطريقة إزالة ا    - ١٦
 عنـدما جتـري يف   ٢٠٠٦ إىل عـام  ٢٠٠٢ ما يف الفترة من عام  يف تايلند بطيئة نوعاً    عملية إزالة األلغام يدوياً   

 بدأت تايلند بتطبيق إجراء، ٢٠٠٦ويف عام . بطيءمساحات واسعة، وأدى ذلك إىل تقدم عمليات التطهري مبعدل 
ونتيجة لذلك، حدث تسارع كبري يف معدل . حتديد أماكن حقول األلغام، وهو أكثر دقة يف حتديد املناطق امللغومة

  . إزالة األلغام خالل العام املاضي

قدم من خالل السنوات السبع املاضية، جاء متويل إزالة األلغام بصورة رئيسية من الدعم امل: الدعم الدويل  - ١٧
وجاء التمويل واملساعدة على الصعيد الدويل من جهات داعمة رئيسية كاليابان           . امليزانية السنوية حلكومة تايلند   

 يف الوقت   والواليات املتحدة األمريكية، ومثة تزايد يف هذا التمويل واملساعدة على الرغم من أهنما حمدودان نسبياً              
 إىل ما تتطلبه من متويل ووقت، باهتمام منسق مـن مجيـع             ية، نظراً ومن الضروري أن حتظى هذه العمل     . الراهن

  .اجلهات صاحبة املصلحة، وأال يقتصر األمر على امليزانية اليت ختصصها احلكومة
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  التحديات القائمة -  سابعاً
 خالل  بانتظار تطهريها من األلغام مربعاً كيلومترا٩٤٩,٦٦ًحسبما ورد آنفاً، ال تزال هناك مساحة تبلغ   - ١٨

إجراء حتديد أماكن   ، باستخدام   ٢٠٠٨سبتمرب  /ومتكن املركز التايلندي ملكافحة األلغام حىت أيلول      . فترة التمديد 
ويواصل املركز تطبيق اإلجراء    .  مربعاً  كيلومتراً ٤٢٨,٣٩، من حتديد منطقة ملغومة تبلغ مساحتها        حقول األلغام 

وسيكون من الضروري القيـام  .  مربعاً كيلومترا٥٢١,٢٧ًاحتها على منطقة ُيعتقد أهنا مزروعة باأللغام تبلغ مس  
، وذلك ٢٠٠٩مارس / حبلول شهر آذار مربعاً كيلومترا٥٢٨,٢ًخالل فترة التمديد بتطهري منطقة مساحتها حوايل 

  . ئمة ومواصلة استخدام إجراء حتديد أماكن حقول األلغام وغريمها من الطرائق املالباستخدام إزالة األلغام يدوياً

  املدة الزمنية للتمديد املطلوب ومربراهتا -  ثامناً
 لعزمها على استكمال عملها يف غضون  متساوياًعند النظر يف الفترة الزمنية املطلوبة، أولت تايلند اهتماماً  - ١٩

غام عمـل يتـسم   وأثبتت التجربة املاضية أن إزالة األل. الفترة الزمنية املمنوحة وللعوامل الراهنة الواقعية والعملية   
.  يف الـسنة    مربعاً  كيلومتراً ٥٠وتبلغ إنتاجية إزالة األلغام يف تايلند حوايل        . بالصعوبة واحلساسية ويتطلب وقتاً   

 إىل إجراء حتديد أماكن حقول األلغام، سيقوم املركز التايلندي ملكافحة األلغام بتنفيذ خطة وطنية سنوية          واستناداً
وسوف يستخدم أسلوب إزالة األلغام     . مجتمعات احمللية شديدة التأثر هبذه املشكلة     جديدة ُتعطى فيها األولوية لل    

  .يدوياً لتطهري املناطق امللوثة املتبقية

 إىل التقديرات أعاله املتعلقة باملساحة املتبقية وإنتاجية إزالة األلغام يف الوقت الراهن، باإلضافة              واستناداً  - ٢٠
جلغرافية والرتاعات املتواصلة يف البلدان اجملاورة وضرورة تسوية املنازعـات          التشكيالت ا إىل العوامل األخرى ك   

للوفاء ) ٢٠١٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١أي حىت   ( سنة   ٩,٥ تايلند فترة زمنية تبلغ      املتعلقة بترسيم احلدود، تطلب   
  . من االتفاقية٥بالتزاماهتا مبوجب املادة 

  طريقة حتقيق اهلدف -  تاسعاً
ركز التايلندي ملكافحة األلغام خطة عملية وواقعية إلزالة األلغام من أجل الوفاء بالتزامات تايلند اقترح امل  - ٢١

  : ، واجلوانب الرئيسية هلذا املقترح هي كما يلي٢٠١٨نوفمرب / تشرين الثاين١حبلول 

ثقيلـة،  سُتطهر حقول األلغام، بشكل عام، باستخدام الطريقة التقليدية اليدوية مبساعدة آليات              ´١´
 وضع إجراءات تشغيل دائمة     وجيري حالياً . وكالب مدربة على كشف األلغام وأدوات أخرى      

  .تتعلق باستخدام اآلليات الثقيلة إلزالة األلغام

أعطت األولوية األوىل   :  إىل ما يلي   حددت تايلند أولويات تطهري حقول األلغام املتبقية استناداً         ´٢´
سالمة، واألولوية الثانية لتلك اليت تعوق التنميـة االجتماعيـة          حلقول األلغام اليت تؤثر على ال     

الطبيعة، /والثقافية يف تايلند، واألولوية الثالثة لتلك اليت تؤثر بطرق أخرى على احملافظة على البيئة
  . واألولوية الرابعة للحقول املوجودة يف مناطق حدودية ال يزال الرتاع قائم بشأهنا



APLC/MSP.9/2008/WP.5 
Page 6 

 

 سوف حتتاج إىل تطهريها من األلغام    مربعاً  كيلومتراً ٥٢٨,٢ تتوقع تايلند أن     حسبما أُشري إليه،    ´٣´
باستخدام أساليب يدوية مع مواصلة استخدام إجراء حتديد أماكن حقول األلغام وغريمها مـن              

وستوفر هذه . ووضعت تايلند جداول زمنية سنوية لتطهري إمجايل هذه املساحة  . الوسائل املالئمة 
يسية السنوية املعايري اليت ستستخدمها تايلند يف إعداد التقارير الـيت تقـدمها إىل   االجنازات الرئ 

  . خالل فترة التمديد٥فيذ املادة الدول األطراف بشأن التقدم احملرز يف تن

 إىل حتليل القدرات الراهنة، تتوقع تايلند حدوث زيادات سنوية يف حجم املساحة الـيت               استناداً  ´٤´
املناطق اليت ُيعتقد أهنا مزروعة باأللغام، وسريتفع حجم هذه املساحة من           سيجري تطهريها من    

  .٢٠١١ يف عام  مربعاً كيلومترا١٦٩ً إىل ٢٠٠٩ يف عام  مربعاً كيلومترا٤٣,٠٨ً

نظراً إىل أن معظم املناطق اليت ُيعتقد بأهنا مزروعة باأللغام قد تكون مناطق غابات، ستقوم تايلند   ´٥´
قصائية عامة هلذه املناطق عن طريق تطبيق إجراءات التشغيل الدائمة اجلديدة           بإجراء دراسة است  

وعند تطبيق هذه اإلجراءات، مع ممارسة استبعاد املناطق غري امللوثة باأللغام، تتوقع . اليت وضعتها
   بصورة قطعية علـى حنـو       "من األلغام  خالٍ"تايلند حتديد جزء كبري من هذه املساحة على أنه          

بتطهري كما ستركز أنشطة البحث والتطوير على القيام على وجه السرعة           .  االتفاقية ما تقتضي 
  . مناطق الغابات

 عن طريـق    ٥ من املادة    ٢خالل فترة التمديد، ستواصل تايلند الوفاء بالتزاماهتا مبوجب الفقرة            ´٦´
غام، وذلك باستبدال االستمرار يف وضع العالمات على مجيع املناطق اليت ُيعتقد بأهنا مزروعة باألل

العالمات املوجودة أو وضع عالمات إضافية، حسب االقتضاء، وتوفري التثقيف مبخاطر األلغام            
  . أهنا مزروعة باأللغامجلميع سكان املناطق اليت ُيعتقد ب

.  مليون بات  ١٧ ٤٣٥,٥٥ حوايل   ٥يتوقع أن تبلغ تكلفة الوفاء بالتزامات تايلند مبوجب املادة            ´٧´
وقعات التمويل السنوي إىل معادالت حسابية دقيقة تقوم على جتربة تايلنـد الطويلـة      وتستند ت 

  املتعلقة بتحديد التكاليف الفعلية لتطهري املناطق املزروعة باأللغام باستخدام مجيـع األسـاليب             
). أي إزالة األلغام، واستخدام الكالب املدربة على كشف األلغام، واستخدام اآلليات الثقيلـة  (

 املتوقع أن يستمر مكتب امليزانية التايلندي يف متويل معظم أنشطة إزالة األلغـام ألسـباب             ومن
وسُيستكمل التمويـل  . إنسانية، كما يتوقع أن يزداد التمويل املقدم من الدولة مع مرور الوقت         

املقدم من الدولة بالتمويل من جهات أخرى، وال سيما املقدم يف سياق وفاء الدول األطـراف                
  .  من االتفاقية٤- ٦تزاماهتا مبوجب املادة بال

 -  -  -  -  - 


