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لدول األطراف يف اتفاقيـة حظـراجتماع ا 
استعمال وتكديس وإنتاج ونقـل األلغـام

 املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام

  االجتماع العاشر
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٩جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت١٣البند 
  ٥النظر يف الطلبات املقدمة يف إطار املادة 

 األلغام املضادة لألفراد وفقاً طلب متديد املوعد احملدد إلمتام تدمري    
   من االتفاقية٥للمادة 

  موجز تنفيذي

  مقدم من الدامنرك    
كانت املناطق امللغومة الوحيدة يف الدامنرك وقت التصديق على االتفاقية، هي املناطق              -١

اليت خلفتها احلرب العاملية الثانية، الواقعة يف شبه جزيرة سكالنجني على الـساحل الغـريب               
ومل تؤثر هذه األلغام تأثرياً كبرياً على اجملتمع احمللي ومل يقع أي شخص ضحيتها              . ركيالدامن

 منـها   ٥ولدى التصديق على االتفاقية، تعهدت الدامنرك مبوجب املـادة          . ١٩٤٦منذ عام   
  .٢٠٠٩مارس / آذار١بتطهري هذه املناطق يف موعد أقصاه 

لكلية للمناطق امللغومة يف الـدامنرك      ووقت التصديق على االتفاقية، كانت املساحة ا        -٢
ومل تكن التهديدات اليت تسببها هـذه       ).  كيلومترات مربعة  ٣( هكتار تقريباً    ٣٠٠تصل إىل   

ومبا أن املناطق امللغومة معرفة يف سجالت قدمية حلقول األلغام، فإن اخلطـوة  . األلغام معروفة 
ثة وتعريف احلدود الدقيقة بـني      األوىل متثلت يف جعل هذه السجالت مطابقة للخريطة احلدي        

 وبني املناطق اليت    ١٩٥٧ و ١٩٤٥اإلفراج عنها يف الفترة بني عامي       واملناطق اليت مت تطهريها     
  . هكتارا١٨٦ًوأدى ذلك إىل أن تقلصت املساحة املشتبه هبا إىل . مل يفرج عنها

جلـة  كما مل يكن يف الدامنرك وقت التصديق على االتفاقية، هيكـل مناسـب ملعا               -٣
ومتلك هيئة السواحل الدامنركية التابعة لوزارة النقل       . عمليات إزالة األلغام على نطاق واسع     

. الدامنركية املناطق امللغومة ومت تعيينها إلنشاء هيئة لتخطيط وإدارة عملية تطهـري املنطقـة             
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، قـسمت املنطقـة املتـأثرة البـالغ        ٢٠٠٥عملية إزالة األلغام يف عـام        الشروع يف  ومنذ
 بواسطة شركة   ١وأزيلت األلغام من املنطقة     . ثالث مناطق فرعية    هكتاراً إىل  ١٨٦ ساحتهام

 هكتـاراً   ١٩ حيث قامـت بـاإلفراج عـن         ٢٠٠٦املتعاقدة عام     الربيطانية (ELS)إلس  
الشركات الدامنركية ملكافحة األلغام يف الفترة املمتـدة        احتاد  الشواطئ والكثبان؛ وأفرج     من
 هكتـاراً مـن     ٤٧عن مساحة أخرى بلغت     ،  ٢٠٠٨أبريل  / ونيسان ٢٠٠٧مايو  /أيار بني

  . الشواطئ والكثبان
، متديد ٢٠٠٨وطلبت الدامنرك، يف االجتماع التاسع للدول األطراف املعقود يف عام   -٤

 كـانون   ١ شهراً وحصلت على التمديـد حـىت         ٢٢  ملدة ٥هلا وفقاً للمادة    املوعد احملدد   
، التزمت الدامنرك باستكمال املـسح الـتقين،         هذه رة التمديد وخالل فت . ٢٠١١يناير  /الثاين

العطـاءات مـن   طرح ألثر البيئي وعقد مشاورات عامة، والشروع يف عملية لوإجراء تقييم   
لإلفراج عـن   أجل إجراء مجيع عمليات املسح وغريها من التحضريات الالزمة ووضع خطة            

  . يف الدامنركباأللغام متأثرة منطقة آخر 
ر الطلب األصلي إىل الظروف التالية اليت أعاقت التنفيذ يف فترة السنوات العشر             وأشا  -٥

سكالنجني هي منطقة حتظى باحلمايـة      ) أ: (بعد دخول االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدامنرك      
قـد  أي نشاط   قيمة البيئية اليت تتسم هبا، و     مبوجب التوجيهات واالتفاقيات الدولية بسبب ال     

 جيب أن   ،ب أو تدهور خصائصها الطبيعية العالية، مبا يف ذلك إزالة األلغام          يؤدي إىل اضطرا  
 غري كافية لتأكيـد     ٣املعلومات املتاحة عن املنطقة     ) ب(يتم وفقاً هلذه األحكام التنظيمية؛ و     

 الـيت   - وأن البيئة    ،اًحتويه هذه املنطقة من ألغام، ال سيما وأن األلغام قد زرعت عشوائي            ما
 هي بيئة متتاز حبركيتها العالية، وأن       -ئل من الكثبان والشواطئ واملستنقعات       موا تتكون من 

وعـالوة علـى    . مستوى سطح األرض يؤدي إىل تنقل مواقع األلغام وتغيري أعماقها         تقلب  
  .ذلك، تبقى حالة األلغام غري معروفة أيضاً

 ١٢٠يت تبلـغ    التعامل مع املساحة املتبقية ال    مل يصدر القرار بشأن توقيت ووسائل         -٦
أزيلـت  منطقـتني   أول  هكتاراً تقريباً إال بعـد احلـصول علـى اخلـربة التقنيـة مـن                

وقد أجـري املـسح الـتقين    . املتبقيةللمساحة وكذلك بعد إجراء مسح تقين   األلغام منهما
 اًاستناداليت تتعرض هلا املساحة املتبقية      لتهديدات  ل ونتج عنه تقييم     ٢٠٠٩-٢٠٠٨الفترة   يف

  .ري التطهري اليت ميكن وضعهامعايإىل 
 باللجوء إىل عملية جتمع بني تنقية كميات كبرية مـن  ٢ و١وقد مت تطهري املنطقتني    -٧

حفر نقط مـستهدفة حمـددة يف سـجل         يليها  املعادن  عن  كشف  الالرمال وتسجيل بيانات    
يون معنيون مبراقبة اجلودة وأُخذت عينـات ملراقبـة        قاولون خارج ورصد العملية م  . البيانات

قدمت أيضاً أمواالً    و وموِّلت احلكومة الدامنركية املشروع   . املناطق اليت مت تطهريها   يف  ودة  اجل
  .تبقى من عملية التطهري ملا
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.  مـن اهلكتـارات   ١٢١,٢ مساحة املناطق امللغومة املتبقية يف الدامنرك هـي          وتبلغ  -٨
إلزالة ألغام هـذه   ٢٠١٢يوليه / شهراً حىت متوز  ١٨ملدة  ديد املوعد احملدد    وتطلب الدامنرك مت  

، التربـة وتعترب هذه املنطقة ألسباب تقنية مؤلفة من مخسة أنواع خمتلفة من            . املتبقيةاملساحة  
  :لكل منها ظروف خمتلفة لأللغام

  .حواجز صخرية من اهلكتارات كثبان رملية أو ٩,٢  )أ(  
  .رات مستنقعات مغطاة بكثبان رملية من اهلكتا٦,٦  )ب(  
  .تغمرها املياه من اهلكتارات مستنقعات منخفضة غالباً ما ٦٨,٣  )ج(  
  . من اهلكتارات مستنقعات مرتفعة٢٩,١  )د(  
  .شواطئ هكتارات ٨  ) ه(  

التطهري والطرق املزمـع    معايري  وبالتايل فإن   تربة  األلغام حبسب نوع ال   خطر  خيتلف    -٩
  .  أيضاًفري ختتلإتباعها عند التطه

  طريقة التطهري  معايري التطهري  نوع األرض
   /حــواجز صــخرية

  كثبان
مجيع األصناف املتفجـرة الـيت      : األصناف

تكون أكرب أو يف نفس حجم مفجِّر مركب   
   ZZ-42كبسولة إشعال من نوع

  سم حتت السطح ٢٠٠-صفر: العمق

  غربلة

مـستنقعات مغطـاة   
  بكثبان رملية

ألصناف املتفجـرة الـيت     مجيع ا : األصناف
تكون أكرب أو يف نفس حجم مفجر مركب   

   ZZ-42على كبسولة إشعال من نوع 

  غربلة

 سم فـوق    ٩٠طبقة خطر مسكها    : العمق  
 سم  ٨٠ وحىت   ١٩٤٤السطح املقدر عام    

  ١٩٤٤حتت السطح املقدر عام 

  

  "Teller"ألغــام تيلــر  : األصــناف  مستنقع منخفض
  سم٥٠-صفر: العمق

عادن بوضع خرائط   كشف عن امل  
  جيولوجية وتسجيل بيانات

مجيع األلغام، ذخائر غري متفجـرة      : األصناف  مستنقعات عالية
وأجزاء من األلغام وذخائر غري متفجرة حتوي       

جيب التحقيق يف مجيع ما يـشري إىل        (معادن  
  )وجود معادن وإزالتها ألغراض مراقبة اجلودة

  سم  ٢٠-صفر: العمق

  كشف عن املعادن

ــناف  ئشواط ــام: األص ــر "ألغ   "Telle"" تيل
   سم١٣٠-صفر: العمق

وضع خرائط  ب املعادن    عن كشف
  وتسجيل بياناتجيولوجية 
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وإذا متت . ٢٠١٢يوليه /املتبقية يف متوزلإلفراج عن املساحة     أدناه املعامل الرئيسية     ترد  -١٠
سـيفرج عـن    ،  ٢٠١١ديسمرب  /عملية إزالة األلغام قبل املوعد النهائي احملدد بكانون األول        

  .٢٠١٢يوليه /يف وقت أبكر من متوزاملنطقة 
  العملية  الفترة
    / حـىت كـانون األول     ٢٠٠٨أغسطس  /آب

  ٢٠٠٩ديسمرب 
  مسح تقين للمنطقة 
  .تقييم األثر البيئي

  .حتليل األلغام املستردة من املسح التقين
دراسات للتغيريات يف التربة وسطح األرض بني 

  .٢٠٠٩ و١٩٤٤عامي 
  عملية طرح العطاءات  ٢٠١٠مايو / إىل أيار٢٠١٠يناير /كانون الثاين

  حشد الكيان التشغيلي  ٢٠١٠يوليه / إىل متوز٢٠١٠مايو /أيار
ــوز ــه /مت ــانون األول٢٠١٠يولي     / إىل ك
  ٢٠١١ديسمرب 

متنح شروط اإلزالة الطرف املتعاقد مهلة تنتهي بنهاية
عالوة على مـنح إلجناز عملية اإلزالة     ٢٠١١عام  

وقت إضايف تعويضاً عن األيام اليت يتوقف العمل هبا
  .لسوء األحوال اجلوية

  : ٢٠١٠األنشطة املقررة يف عام 
إزالة األلغـام املـضادة(اختبار سطح األرض     •

يف مناطق حباجة) للدبابات القريبة من سطح األرض    
  .السيارات ألن تصل إليها

  .ان الرمليةتنقية احلواجز الصخرية والكثب  •
  .تطهري الشاطئ  •
  .إزالة تطهري من املستنقعات املنخفضة  •

  : ٢٠١١األنشطة املقررة يف عام 
  .تنقية احلواجز الصخرية والكثبان الرملية  •
  .تطهري املستنقعات املنخفضة  •
  .تطهري املستنقعات املرتفعة  •

    / حـىت حزيـران    ٢٠١٠ينـاير   /كانون الثاين 
  ٢٠١٢يونيه 

اقبة اجلودة ومهل زمنية احتياطية الستيعاب أيـاممر
  .التأخري، واأليام اليت تسوء فيها األحوال اجلوية إخل

  سكالنجني يف ٣إفراج هنائي عن املنطقة   ٢٠١٢يوليه /متوز
        


