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 االجتماع العشرون 
 2022الثاني/نوفمبر  تشرين 25-21جنيف، 

 من جدول األعمال المؤقت  12البند 
 5النظر في الطلبات المقدمة بموجب المادة  

  5طلب تمديد األجل المحدد إلكمال تدمير األلغام المضااااااااادة لقفراد وفقا  للمادة    
 من االتفاقية 

 موجز تنفيذي  

 مقدم من تايلند   

 مقدمة -أوال   

( النزاعات الداخلية في كمبوديا،  1) : الملغومة في تايلند في الغالب عن سببين رئيسيين نتجت المناطق   -1
نزاعات التمرد   ( 2التي امتدت عبر الحدود إلى تايلند من سببببببببببب أينيات إلى يوائا تسبببببببببببأينيات ال ر  الما بببببببببببي، ) 

ايلند وماليزيا  األلغام األر بببببببية على طول الحدود  ين ت ب تلوث  ال (، التي يسببببببب رت عن  1981- 1965الشبببببببيوعي ) 
وبين تببايلنببد وميببانمببارل وعلى الرقف من توقا النزاعببات منببف عببدل ع ود، فبب   األلغببام األر بببببببببببببيببة والببفخببائر قير  

 المن جرل ال تزال موجودلل 

وبأد التصببديق على ات اةية ر ر اسببتأمال وت زين وجنتاق ون ا األلغام الم ببادل ل فراد، وتدمير   -2
أت تايلند المركز التايلندي لإلجراءات المتأل ة باأللغام لقيادل اإلجراءات  ، ينشبببببببببببب1998تلك األلغام في عام  

المتأل ة باأللغام في البلدل وقد ا طلع بجهود تايلند في الوفاء بالتزاماتها بموجب االت اةية المركز التايلندي  
حكومية، بما في لإلجراءات المتأل ة باأللغام باالشبببببببتراا مع وكاالت يخرل .ات لبببببببلةل والمن مات قير ال

.لك المن مة النرويجية للمساعدل الشأبية، والرابطة التايلندية المدنية إلزالة األلغام، ومؤسسة الغرب الفهبي  
 تحت إشراف المركز التايلندي لإلجراءات المتأل ة باأللغامل تايلندللأما اإلنساني، تأما يي ًا في 

ر  بت نجباربًا نسبببببببببببببببيبًا خثل فترل التمبديبد ال بانية    يلنبدتباوعلى الرقف من ي  جهود إزالبة األلغبام في  -3
في المبائبة من   1,45مترًا مربأبًا )يو   36  968 469الوقبت الحبا ببببببببببببببر( ريب  لف يتبق سببببببببببببببول   -  2018)

  1تطهيرها في وقت كتابة هفا الت رير ) ين غي إجمالي المناطق األولية الم در ينها ملوثة باأللغام األر ية(  
تواجببخ خثل المررلببة النهببائيببة تحببديببات ييبر تأيق عمليبباتهببا في مجببال   تببايلنببد(، فبب    2022آ.ار/مببار   

اإلجراءات المتأل بة بباأللغبامل ولبفلبك، يتأين على تبايلنبد ي  تطلبب تمبديبدًا ثبال بًا ل جبا المحبدد إلزالبة األلغبام  
 ل2026كانو  األول/ديسمبر  31ت وشهرين، رتى سنوا 3لمدل  5بموجب المادل 
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 الو ت الحاضر( - 2018التقدم المحرز خالل التمديد الثاني ) -ثانيا   

في  بدايبة الجهود التي  بفلتهبا تبايلنبد في مجبال اإلجراءات المتأل بة بباأللغبام، كبا  مجمو  المنباطق   -4
م اطأةل وفي وقت كتابة   27ر مربع في مت 2  556  700 000الم در ينها ملوثة باأللغام األر ية يغطي  

مترًا مربأبًال وي  ى   2 519 731 531في اإلفراق عن   تبايلنبد(، نجحبت 2022آ.ار/مبار    1هبفا الت رير )
مترًا مربأًا من المناطق    2 988  878مترًا مربأًا من المناطق الملغومة، التي ت ببببف    36 968  469لتايلند  

  14  313  869ترًا مربأببًا من المنبباطق المؤكببدل ال طورل، وم  19  665  722المشببببببببببببببت ببخ في خطورتهببا، و
مربأبًا من المنباطق التي يتأين تأليف ربدودهبال وتشببببببببببببببمبا المنباطق التي يتأين تأليف ربدودهبا المنباطق   متراً 

مترًا مربأًا والمناطق المؤكدل ال طورل التي تبلح    10  598 192المشبببببت خ في خطورتها التي تبلح مسبببببارتها  
 مترًا مربأًال  3 715 677مسارتها 

 تنفيذ النطة النمسية -ثالثا   

بأد ي  ُمِنحت تايلند تمديدها ال اني، و أت خطة عما خمسية ك ارطة طريق للوفاء بالتزاماتها   -5
بشببببأ    2019نيسببببا /ي ريا   30المتأل ة بالتطهيرل وت ببببمنت خطة الأما المحدثة الم دمة إلى اللجنة في 

( على إجراء المسبببببببببببب  قير الت ني للحصببببببببببببول على  2020-2019)  1مررلة  مررلتينل وركزت ال 5المادل  
من اإلفراق عن المناطق الملوثة    تايلندمألومات دةي ة عن المناطق الملوثة باأللغام من شببببببببببببببأنها ي  تمكن 

 ( على المس  الت ني والتطهيرل 2023-2021) 2بشكا فأالل وركزت المررلة 

مترًا مربأبًا من المنباطق   299 202  605د من اإلفراق عن ، تمكنبت تبايلنب1وفي نهبايبة المررلبة  -6
يلغام م ببببببببببببببادل ل فراد،   14  707في المائة من الهدف الم رر(، في عملية تدمير   111الملوثة باأللغام، )

.خيرل قير من جرلل ونتيجة لفلك، يلبببب حت م اطأات شببببيانح ماي،    683لغمًا م ببببادًا للمرك ات، و  168و
 و ، وتشان ا وري خالية من األلغاملوماي هونح سو ، وتشوم 

، تحول التركيز نحو المسبببببببببببببب  الت ني والتطهير في المنبباطق المؤكببدل ال طورل  2وخثل المررلببة  -7
، ن فت تايلند، باالشببتراا مع  2020ل وخثل ال ترل من آ.ار/مار  إلى نيسببا /ي ريا  1المحددل في المررلة  
ال إزالة األلغام على طول الحدود  ين تايلند وكمبوديا"ل وكا   للتأاو  في مج  النمو.جييمبوديا، "المشبببرو  

المشبببببببرو  ن ارل عن تأاو   ين المركز التايلندي لإلجراءات المتأل ة باأللغام والمركز اللمبودي لإلجراءات  
متر مربع إ بببببببببببا ية من  95  000المتأل ة باأللغامل ونتيجة لفلك، تمكنت تايلند من اإلفراق عن مسبببببببببببارة 

 الملوثة باأللغام في م اطأة سا كايول  المناطق

التمببديبد    فترل  مترًا مربأببًا خثل  323 032  899  عن تببايلنببد  يفرجببت، 2022آ.ار/مببار    1  وفي -8
 مترًا مربأًال  36 968 469يتم ا في يرض مسارتها  5ال اني، وكا  لديها تحد متبق ٍّ بموجب المادل 

 األر ية األلغام تأثير عن األولية االست صائية الدراسة منف المحرز الت دم مجمو 
  تايلند في باأللغام  ملوثة تزال ال التي المناطق الفترة/السنة

 المربعة(  )باألمتار
 2 556 700 000 األر ية األلغام تأثير عن يولية است صائية دراسة
 528 350 000 (2008) األولية التشغيا فترل نهاية
 360 001 368 (2018) األول التمديد نهاية

 36 968 469 (2022 آ.ار/مار   1) الحا ر الوقت
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 ال اني  التمديد خثل استردادها تف التي المن جرل قير والفخائر األلغام
 المنفجرة  غير الذخائر للمركبات  المضادة األلغام لقفراد  المضاد األلغام السنة

2019 352 5 25 329 
2020 355 9 143 354 
2021 002 19 3 878 
  - ال اني/يناير يانو  

 2022 ش اط/فبراير
305 6 114 128 

 1 689 285 40 014 المجموع 

شبببببريطة يال يشبببببكا الولبببببول إلى جميع المناطق الملوثة باأللغام عائ ًا، يتوقع المركز التايلندي  و  -9
  31الملوثبة بباأللغبام بحلول نهبايبة التمبديبد ال باني )لإلجراءات المتأل بة بباأللغبام اإلفراق عن جميع المنباطق  

(ل وللن، بما ي  مشببببببببببايا الولببببببببببول إلى المناطق التي يتأين تأليف ردودها  2023تشببببببببببرين األول/ييتوبر  
تزال مستمرل، ف د يجرل المركز التايلندي لإلجراءات المتأل ة باأللغام ت ييمًا وخلص بالتالي إلى ي  طلب   ال

 ل5لوفاء بااللتزامات المنصوص عليها في المادل تمديد ثال   روري ل

 االلتزام بتحسين إدارة المعلومات -رابعا   

خثل التمديد ال اني، عززت تايلند جهودها الرامية إلى تحسببببببببببين إدارل المألومات ب ية السببببببببببما    -10
قدرل فريق إدارل   لأمليات إزالة األلغام بأ  تصببببب   يي ر ك اءل من ري  الوقت والمواردل ويشبببببما .لك تأزيز 

المألومبببات في المركز التبببايلنبببدي لإلجراءات المتأل بببة بببباأللغبببام ون ف إدارل المألومبببات، وتوريبببد عمليبببات  
الحصبببببول على المألومات، من يجا تمكين لبببببانأي السبببببياسبببببات في المركز التايلندي لإلجراءات المتأل ة  

ال رق  تمكين نهبا  نباًء على مألومبات دةي بة و بباأللغبام من ات با. قرارات تسببببببببببببببتنبد إلى الح بائق ودةي بة وفي ري
 التشغيلية من الأما  ناًء على مألومات دةي ة ومتارة على ال ور لأمليات المس  والتطهير التي ت وم  هال

 االلتزام بالتمويل من جانب الحكومة الملكية التايلندية -خامسا   

والت اطؤ االقتصببادي، والببلت تايلند    19-خثل التمديد ال اني، وج  كا  .لك وسببج جائحة كوفيد -11
توفير المصدر الرئيسي لتمويا عمليات إزالة األلغام ألقراض إنسانية في تايلندل وبلح إجمالي اإلن اق على تلل ة  

 1  247 434  210(  2022إلى السبببببببببببببنبة المباليبة الحباليبة )  2018عمليبات اإلجراءات المتأل بة بباأللغبام من عبام  
ل وخثل هفه ال ترل، اسبببببببببببببت مرت تايلند في المأدات  (1)دوالرًا يمريكيًا(  38 251  469باتات تايلندية )روالي  

 (ل اً يمريكي  اُ دوالر   91 072يًا )روالي  تايلندباتًا    2  969 952الثزمة للأمليات الناجحة  تلل ة إجمالية قدرها  

 تعزيز التعاون الدولي على جميع المستويات -سادسا   

بشببكا وثيق مع المن مات الحكومية وقير   تايلندمن األلفية الحالية، تأما   منف يوائا الأ د األول -12
الحكوميةل وعلى الرقف من ي  مأ ف األموال الم صببصببة لأمليات إزالة األلغام ألقراض إنسببانية في تايلند  

حبدل  ت بدمهبا الحكومبة الملليبة التبايلنبديبة، فب   تبايلنبد توالبببببببببببببببا التأباو  مع ركومبات النروي  والواليبات المت

__________ 

 (ل2022آ.ار/مار   1في  تايلنديًا )بسأر لرف  نك تايلندباتًا  32,611دوالر يمريكي =  (1)
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واليببابببا ، التي دعمببت عمليببات إزالببة األلغببام ألقراض إنسبببببببببببببببانيببة في تببايلنببد من خثل التمويببا والمأببدات  
 والتدريب خثل التمديد ال انيل

وت ع المناطق المت قية إلزالة األلغام في تايلند يسببببباسبببببًا على طول الحدودل وخثل التمديد ال اني،   -13
في  و نجحبت تبايلنبد في اإلفراق عن جميع المنباطق الملوثبة بباأللغبام على طول الحبدود  ين تبايلنبد وميبانمبارل  

 ية الو الديم راطية الشببببببأبية ال تزال وجمهور   تايلند رين ي  بأض المناطق الملوثة باأللغام على طول الحدود  ين  
 ي  عملية اإلفراق ستلتما بحلول نهاية التمديد ال انيل تايلند(، تأت د 2022آ.ار/مار   1موجودل )في 

وقد شببببببببكلت المناطق الواقأة على طول الحدود  ين تايلند وكمبوديا، التي تغطي قالبية المناطق   -14
مع كمبوديببا من خثل آليببات ثنببائيببة   تببايلنببدالمررلببة النهببائيببةل وتتأبباو   الملوثببة ببباأللغببام، تحببديببًا كبيرًا خثل

 وكمبوديا، ف ًث عن "المشرو  النمو.جي"ل    تايلند تشما اللجنة المشتركة للتأاو  ال نائي ولجنة الحدود الأامة  ين  

 تعزيز المشاركة المجتمعية -سابعا   

على  ناء عثقات قوية مع المسبببببببببت دمين الرئيسبببببببببيين خثل التمديد ال اني، عملت تايلند يي بببببببببًا   -15
ل را بببببببي في المناطق المت بببببببررل، والسبببببببكا  المحليين، والسبببببببلطات المحلية من مسبببببببتول الم اطأات إلى  
مسبببببتول الم اطأات ال رنيةل وتسببببباعد هفه الجهود الرامية إلى إشبببببراا المجتمع المحلي على دعف الأمليات  

ركز التايلندي لإلجراءات المتأل ة باأللغام بجمع مألومات يي ر دقة من في جميع المرارا، ألنها تسببم  للم
 السلطات المحلية والسكا ل

 التزام  وي بالتوعية بمناطر األلغام ومساعدة الضحايا -ثامنا   

لدل تايلند التزام قوي تجاه التونية بم اطر األلغام ومسببببببببببباعدل ال بببببببببببحايا، وهي تأت د ي  هفين   -16
 النشاطين يؤديا  دورًا هامًا في الحد من يثر األلغام األر ية على السكا  على المستول اإلنسانيل 

تايلند شببببببببارا   التونية بم اطر األلغام في من ينشببببببببطةنشبببببببباطًا    422وخثل التمديد ال اني، ُن ِ ف   -17
مشبببببببببباركًال وقد ان  ض الأدد خثل الأامين الما ببببببببببيين نتيجة لل يود الم رو ببببببببببة بسبببببببببببب   69  938 فيها

، على الرقف من ي  ينشببببببببطة التونية ب طر األلغام ال ببببببببرورية ال تزال تن ف في المناطق  19–يوفيد جائحة
 المت ررل بشدلل

 تعميم مراعاة المنظور الجنساني -تاسعا   

من يهبداف التنميبة المسببببببببببببببتبدامبة المتألق ببالمسبببببببببببببباوال  ين   5تبايلنبد تؤيبد تبأييبدًا تبامبًا الهبدف  بمبا ي   -18
 الجنسين، ف   تأزيز تأميف مراعال المن ور الجنساني مدرق في اإلجراءات المتأل ة باأللغامل 

جراءات  وفي تببايلنببد، خثفببًا للأببديببد من البلببدا ، يببدير عمليببة إزالببة األلغببام المركز التببايلنببدي لإل -19
المتأل بة بباأللغبام، وهو وكبالبة ركوميبة تبابأبة لم ر ةيبادل ال وات المسببببببببببببببلحبة الملليبة التبايلنبديبةل ومن ثف، فب   
قالبية يفراد المركز التايلندي لإلجراءات المتأل ة باأللغام .كور، بالتوازي مع عدد يفراد ال وات المسبلحة في 

ف من ي  قالبية الموظ ين الأاملين في ر ول إزالة األلغام من ال وات المسببلحة المللية التايلنديةل وعلى الرق
في المائة من موظ ي المركز من اإلناث الأامثت في مجال السبببببببياسبببببببة الأامة   20الفكور، ف   يي ر من  

والت طيج، ف ببببًث عن واج ات التنسببببيقل ولفلك، ت ببببطلع المريل يي ببببًا  دور هام في تيسببببير عمليات إزالة  
 األلغام عمومًال
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وفي مجال التونية ب طر األلغام، هناا مشببببببببببببباركة كبيرل من المتطوعات الصبببببببببببببحيات ال رويات   -20
متطوعًا لببببببببببحيًا    21، م ًث، شببببببببببملت  2022والمألماتل فأنشببببببببببطة التونية بم اطر األلغام في ييار/مايو  

 ين لتدريب  منهف إناثل ويرسببببببببببلت وزارل التنمية االجتمانية واألمن ال شببببببببببري يي ببببببببببًا يربأة موظ  15 ،قروياً 
 ال رويين على مساعدل  حايا األلغام، وكا  جميع المدربين إناثًال

 التحديات التي تواجه إنجاز عمليات إزالة األلغام -عاشرا   

  :يررزت تايلند ت دمًا كبيرًا على الرقف من التحديات التي يواجهها مزيلو األلغام فيها، بما في .لك  -21
مأها الولببببببببول إلى المناطق الملغومة، ومسببببببببتول عالٍّ من التلوث،  ي( ت ببببببببارية جغرا ية لبببببببب  ة يتأفر 

 ، ق( الولول إلى المناطق الملغومة على طول الحدودل19-جائحة كوفيد ب(

 مستوى عال من التلوث وتضاريس جغرافية صعبة -ألف 

 افة عاليةل  يواجخ المركز التايلندي لإلجراءات المتأل ة باأللغام مناطق ملوثة باأللغام األر ببية بك -22
، ع ر المركز التبايلنبدي لإلجراءات المتأل بة بباأللغبام على لغف  2021و  2020ف ي المتوسببببببببببببببج،  ين عبامي 

يمتبار مربأبةل وقبد تف تغيير موقع األلغبام المبدفونبة تحبت األرضس فألى سبببببببببببببببيبا الم بال،    3,8واربد في كبا 
ي  عمليات إزالة األلغام تتطلب  يلبب حت بأض األلغام ا   مغطال بجفور األشببجارل وتأني هفه ال روف  

   مزيدًا من الوقت والمواردل

وال يزال الولول إلى المناطق الملغومة يشكا تحديًال وتنشئ الت ارية الوعرل والغابات الل ي ة،   -23
إلى جانب األروال الجوية ال اسببببببببببية، ظروفًا يمكن ي  تسببببببببببتوجب من الأاملين في مجال إزالة األلغام ييامًا  

لتن يف عمليات اإلزالةل ومن ثف،    للولببببول إلى المناطق الملوثة باأللغام سببببيرًا على األقدام بالمأدات الثزمة
  دي المركز التايلندي لإلجراءات المتأل ة باأللغام في است دام الن ا الجوي للولول إلى هفه المناطقل 

 19-جائحة كوفيد -باء 

، يي الأبام ال باني من فترل التمبديبد ال بانيبة، رتى وقبت كتباببة هبفا الت رير،  2020منبف  بدايبة عبام  -24
وقد يثرت الجائحة سل ًا على عمليات إزالة األلغام في   ل19-وجات م تل ة من جائحة كوفيدم  تايلندواجهت  

تايلند من م تلا الجوانب، من فرض ال يود على السب ر واالتصبال الجسبدي إلى الحد من الموارد ال شبرية،  
 بببببت يي بببببًا  ف بببببًث عن خ ض الدعف المالي الم دم من الشبببببركاء الدوليين والمن مات قير الحكوميةل وفر 

تحبديبًا كبيرًا على الجهود الراميبة إلى تأزيز التأباو   ين تبايلنبد وكمبوديبال وبمبا ي  الجبائحبة يدت إلى فرض  
قيود على السبببببببببببببب ر، ف بد واجبخ المركز التبايلنبدي لإلجراءات المتأل بة بباأللغبام والمركز اللمبودي لإلجراءات  

متأل ة بالتأاو  في مجال إزالة األلغامل ويرجع .لك  المتأل ة باأللغام لببببببببأوبة في متابأة جداول األعمال ال
 لر ورًا جسدياً إلى كو  التح ير للتأاو  يتطلب في الم ام األول 

 الوصول إلى المناطق الملوثة باأللغام على طول الحدود -جيم 

عنها    ت ع مأ ف المناطق المشت خ في خطورتها والمناطق المؤكدل ال طورل في تايلند التي لف ُي َرق -25
راليًا بصبببببدد إجراء مسببببب  وتأليف للحدود البرية وف ًا لمفكرل    ماه  نتيلال  اكمبوديو   بأد على طول ردود تايلند

الت باهف المبرمبة  ين ركومبة ممللبة تبايلنبد وركومبة ممللبة كمبوديبا بشبببببببببببببببأ  مسبببببببببببببب  وتأليف الحبدود البريبة،  
  وتأليف الحدود مسببببببألة مأ دل وت نية قد  )"مفكرل الت اهف"(ل وعملية المسبببببب  2000رزيرا /يونيخ   16 المؤرخة

 تستغرق عدل سنوات رتى تلتمال 
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ومع ت دم عمليات إزالة األلغام في تايلند، يلببببب حت الأمليات يقرب بصبببببورل متزايدل إلى المناطق   -26
، طلببت الحباميبات  2020التي يتأين تأليف ربدودهبا بموجبب مبفكرل الت باهفل ومنبف تشببببببببببببببرين ال باني/نوفمبر 

اللمبوديبة المحليبة في عبدل منباسبببببببببببببب بات، بمبا في .لبك كتباببة، إلى متأهبدي يعمبال إزالبة أللغبام    الأسببببببببببببببكريبة
ألقراض إنسبببانية في تايلند وقا عمليات إزالة األلغام، مسبببتشبببهدل بالمادل ال امسبببة من مفكرل الت اهف، التي  

 ة الحدودية، باسببببببت ناء  "ال يجوز للجانبين القيام بأي عما يؤدي إلى تغييرات في  يئة المنطتنص على ينخ 
ل وُطِلب إلى المركز التايلندي  الأما الفي ت وم بخ اللجنة ال رنية الت نية المشببببتركة لصببببال  المسبببب  وتأليف الحدود" 

 لإلجراءات المتأل ة باأللغام وقا عملياتخ إلى ي  يتف االنتهاء من الأملية المطلوبة وف ًا لمفكرل الت اهفل 

للجنة الحدود الأامة على ي  "ال ت ا   14و  13عليهما لثجتماعين  وينص المح بببببببببببببرا  المت ق   -27
جميع عمليبات إزالبة األلغبام على طول المنباطق الحبدوديبة  ين تبايلنبد وكمبوديبا بح وق تبايلنبد وكمبوديبا  يمبا 

 يتألق بالحدود البرية بموجب ال انو  الدولي"ل

ب إلى مزيلي األلغببام في المركز التببايلنببدي لإلجراءات المتأل ببة  2022آ.ار/مببار    1وفي   -28 ، ُطلببِ
في   38,72مترًا مربأبببًا، وتم بببا    14  313  869منط بببة عمليبببات تغطي    34بببباأللغبببام وقا الأمليبببات في  

طهيرها من مترًا مربأًا والتي يجب ت  36  968 469المائة من جميع المناطق المت قية التي تبلح مسبببببببببارتها  
 من االت اةيةل 5بموجب المادل  تايلنديجا الوفاء بالتزامات 

وبأد عدل محاوالت فاشبببببببببببببلة للولبببببببببببببول إلى المناطق، قرر المركز التايلندي لإلجراءات المتأل ة   -29
 باأللغام تأليق عمليات إزالة األلغام في المناطق المفكورل يعثه لتجنب سوء ت اهف قير  روريل 

 5طة العمل الرامية إلى الوفاء بااللتزامات بموجب المادة خ - ادي عشر

وتأتزم موالببببببببببببببلة جهودها    5ال تزال تايلند ملتزمة التزامًا كامًث بالوفاء بالتزاماتها بموجب المادل   -30
  :في إطار خطة الأما التالية

 (2023-2022)خطة العمل خالل الفترة المتبقية من التمديد الثاني  -ثاني عشر

  36  968  469تأتزم تبايلنبد التأجيبا ببالأمليبة في المنباطق المت قيبة التي يجبب اإلفراق عنهبا والتي تغطي   - 31
  17  386  841اإلفراق عن    تايلند ، تأتزم 2022(ل وفي عام  2022آ.ار/مار     1مترًا مربأًا من األرا بي )في  

قادرل على   والتطهيرل وال تزال تايلند تتوقع ي  تلو   مترًا مربأًا من األرا بببببببببببي من خثل طري ة المسببببببببببب  الت ني 
القيبام بأمليبات إزالبة األلغبام في بأض المنباطق التي يتأين تأليف ربدودهبا بموالببببببببببببببلبة جهودهبا الراميبة إلى  

، سببببببببببببببي وم المركز التببايلنببدي لإلجراءات المتأل بة  2023التمببا  التأبباو  من البلببد المجبباور لهببال وفي عببام 
مترًا مربأبًا المت قيبة من المناطق   8 598  192ميع الموارد المتباربة للتأبامبا مع مسبببببببببببببباربة بباأللغبام  تأبئبة ج

مترًا مربأًا من المناطق التي يتأين تأليف ردودهال ويأت د المركز    14  313  869المؤكدل ال طورل ومسارة 
مربأًا المت قية من   متراً  8  598  192التايلندي لإلجراءات المتأل ة باأللغام ينخ يمكن اإلفراق عن مسببببببببببارة 

  14 313  869المناطق المؤكدل ال طورل قبا نهاية التمديد ال انيل ومع .لك، سبي ا الولبول إلى مسبارة  
مترًا مربأببًا من المنبباطق التي يتأين تأليف رببدودهببا يم ببا تحببديببًا، ممببا دفع تببايلنببد إلى ات ببا. قرار التمببا   

 التمديد ال ال ل 



APLC/MSP.20/2022/WP.7 

7 GE.22-13873 

 تي يتعلين تعليم  دودهامعلومات مفصلة عن المناطق ال  

 اإلقليف
 خطورتها في يشت خ منط ة

 المربأة(  )باألمتار
  ال طورل مؤكدل منط ة

 المربأة(  )باألمتار

 خطورتها في يشت خ منط ة
  ال طرل مؤكدل ومنط ة

 المربأة(  )باألمتار
 5 878 244 343 382 5 534 862 كايو سا

 2 827 378 629 901 2 197 477 ترات
 267 275 267 275  رام  وري 

 2 456 417 1 384 417 1 072 000 سورين
 2 297 434 503 581 1 793 853 كيت سا سري 

 587 121 578 121 - راتشاثاني يوبو  
 14  313 869 3  715 677 10  598 192 المجموع

 (2026-2023)خطة العمل الثالثية السنوات لفترة التمديد المطلوبة  -ثالث عشر

مترًا مربأًا من المناطق التي   14  313  869سبببتركز خطة الأما ال ثثية السبببنوات على مسبببارة  -32
يتأين تأليف ردودها التي ما زال ين غي تطهيرها على طول الحدود ومشبببببببببايا الولبببببببببول إلى هفه المناطق  

  :الم ام األول على خمسة مجاالتالتي ين غي رلهال وستركز خطة عما تايلند ال ثثية السنوات في 

عمليات اإلجراءات المتأل ة باأللغام في المناطق التي يتأين تأليف ردودها: سبببببببببببببيتف ت سبببببببببببببيف   '1'
عمليبببات إزالبببة األلغبببام في المنببباطق التي يتأين تأليف ربببدودهبببا إلى ثثث مراربببا  نببباًء على  

بأد بموجب مفكرل  لبببببببببببأوبة الولبببببببببببول إلى المناطقل وبما ي  المناطق لف يتف تأليف ردودها  
الت اهف، ف   المشبببباورات مع البلد المجاور لها سببببتلو  شببببرطًا مسبببب  ًا لتايلند قبا الولبببول إلى  
هفه المناطقل وبما ي  هفه المناطق ت  ببببببببببببع لمسبببببببببببب  الحدود البرية وتأليمها بموجب مفكرل  

شواقا يمنية    الت اهف المبرمة  ين تايلند وكمبوديا، ف   الولول إلى المناطق الحدودية قد ي ير 
وسببببياسببببية للبلد المجاور المأنيل وسببببتوالببببا تايلند إجراء مشبببباورات مع البلد المجاور لها في  
إطببار ال نوات المتببارببة من يجببا ال حبب  عن رلول مت ق عليهببا من الجببانبين لأمليببات إزالببة  

األلغام  األلغبام المت قيبةل وفي هبفا الصببببببببببببببدد، تؤكبد تبايلنبد من جبديبد ي  عمليباتها المتأل ة بب زالة  
، وي  هفه  5ألقراض إنسبببببببببببانية لن تن ف إال ألقراض إنسبببببببببببانية وف ًا اللتزاماتها بموجب المادل  

 الأمليات لن ت ا بح وق الطرفين  يما يتألق بالحدود البرية بموجب ال انو  الدوليل

 البرية األلغام إزالة عملية إيمال نحو السنوية تايلند مأالف السنوات: ال ثثية الأما خطة
  1 المررلة النوات  

 ال اني/نوفمبر )تشرين
  تشرين - 2023

 (2024 األول/ييتوبر

  2 المررلة
 ال اني/نوفمبر )تشرين

  تشرين - 2024
 (2025 األول/ييتوبر

  3 المررلة
 - 2025 ال اني/نوفمبر )تشرين
 (2026 األول/ييتوبر تشرين

 )باألمتار المسارة
 المربأة(

050 328 5 998 149 5 339 563 3 

 تأزيز التأاو  ال نائي مع البلدا  المجاورل بشأ  عمليات إزالة األلغام '1'

بشبببببببببببببببأ  التأباو  في مجبال إزالبة األلغبام على طول الحبدود  ين تبايلنبد   نمو.جيشببببببببببببببرو   م '2'
 وكمبوديا
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 اإلطار اإلقليمي والمتأدد األطراف  '3'

 تأزيز المشاركة المجتم ية '4'

ل اإلجراءات المتأل ة   -33   ،ية تايلند ية بشببببببببكا رئيسببببببببي من قبا الحكومة المللية التايلندباأللغام الوُتموَّ
وهي ملتزمة بموالبلة دعف الأملية اإلنسبانية التي ي بطلع  ها المركز التايلندي لإلجراءات المتأل ة باأللغام  

التمويا  ل وبباإل ببببببببببببببافبة إلى الميزانيبة التي قبدمتهبا الحكومبة الملليبة التبايلنبديبة، قبدم 2026-2024في ال ترل 
يي ببببببببًا شببببببببركاء تايلند الدوليو ، وال سببببببببيما الواليات المتحدل واليابا  والنروي ل وقد دعمت الواليات المتحدل  
عمليات إزالة األلغام من خثل مركز جنيف الدولي إلزالة األلغام ل قراض اإلنسبببببانية على النحو المفكور  

فاء بالتزاماتها المتأل ة ب زالة األلغام بموجب في طلب التمديد، إلى جانب مشبببببببببببرو  مسببببببببببباعدل تايلند في الو 
ل وقببدمببت اليببابببا ، من 2021إلى عببام  2016مأبباهببدل ر ر األلغببام المببفكور في طلببب التمببديببد، من عببام 

دوالرًا يمريكيًا    084,9 247 2خثل لبببندوق التلاما المشبببترا  ين اليابا  ورابطة يمف جنوب شبببرق آسبببيا، 
مليو     20,4، منحت النروي  روالي  2021-2018ة إلزالة األلغامل وفي ال ترل  ية المدنيتايلندإلى الرابطة ال

ر بأ   2022يرونة نرويجية من خثل المن مة النرويجية للمسببببببباعدل الشبببببببأبيةل وفي عام   مليو     5,5، ُي دَّ
ل  يلند تايرونة نرويجية سببببببببُتمَن  إلى المن مة النرويجية للمسبببببببباعدل الشببببببببأبية لدعف عمليات إزالة األلغام في 

وبالن ر إلى المسبببببت با، تف تأييد رصبببببول المن مة النرويجية للمسببببباعدل الشبببببأبية على ميزانية سبببببنوية من 
مليو  كرونبة نرويجيبة خثل طلبب التمبديبد ال بالب  للمسببببببببببببببباعبدل في  5,5الحكومبة النرويجيبة قبدرهبا روالي  

 لتايلندعمليات إزالة األلغام في 

 لمطهَّرة خطط الطوارئ للمناطق غير ا -رابع عشر

تسبببببببببببأى تايلند إلى إيمال خطة عملها ال ثثية السبببببببببببنوات عن طريق اإلفراق عن جميع المناطق   -34
الملوثة باأللغام بحلول نهاية ال ترل المطلوبةل وفي رين ي  هفه المناطق لف يتف تطهيرها بأد، سبببببيتف و بببببع  

 خطة طوارئ للمناطق قير المطهرلل
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