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 وريتانيام

  2003لتطورات الرئيسية منذ مايو ا

ن    ون م زونها المك ير مخ تكمال  تدم يا اس نوي موريتان راجعة  5000ت ر الم بل مؤتم راد ق ا مضادا لألف   لغم
ام في نيروبي     نع األلغ ية م  متر 6210  تم تطهير 2003 مارس 20 فبراير و20و ما بين . آينيا-األول التفاق

م تد     ا ت ربعة من األرض آم ير م أل فراد ، و   413م ا مضادا ل قذائف غير   لغما مضادا للمرآبات وسبع13 لغم
نفجرة   متر مربع من األراضي في نواديبو 16000،   تم تطهير2004في الشهور الستة األولى من عام   و.م

 .غير منفجرةالقذائف  من  ال176 لغما مضادا لألفراد و 223وبيرموجرين حيث تم تدمير 
 

 1999ة منذ التطورات الرئيسي
ي   ام ف نع األ لغ اهدة م ى مع يا عل يو 21صدقت موريتان ي 2000يول ناير 1  و أصبحت عضوا ف م 2001 ي  ، ث

 . لكن القانون لم يسن2001أعدت مسودة  قانون التنفيذ الوطني في
ن  ا بي يا 2002-2001و م رت موريتان ية   16168  دم ا المتبق تفاظ بألغامه ن االح دال م زون و ب ن المخ ا م  لغم

بلغ   و يا تدميرها جميعا عدا                  5728التي ت ررت  موريتان بات ، ق ا ألجل التدري  2000 لغما، وفى أبريل     728 لغم
 ةل واللجنة القومية المسئو   2002ي عام أصبح المكتب الوطني لمنع األلغام مجهز للعمل لكنة لم يفتتح رسميا إال ف              

يذ المعاهدة أنشأت في يوليو              ام وتنف  نفذت المجموعة االستشارية لأللغام مهمة تقييم       وقد . 2002عن قضية األلغ
ي ديسمبر  ا قامت 2001ف ام ، آم تحدة لمكافحة األلغ م الم ة األم امخدم ى ع ة2002 ف يم مماثل ثة تقي ى .   ببع وف

براير   ادت  2003ف ام اإلنسان    ق ير األلغ نظمة تطه 1999لفترة منو خالل ا.  سح ومعاينة في نواديبوعملية م يم
ى    ارك  بشكل غير مباشر، حيث تم تطهير                استمر تط   2000إل ناطق المع ام وم ول األ لغ ير حق  مليون 1 ,41ه

و  .  قتل عشرة أشخاص وأصيب تسعة على األقل وذلك وفقا لتقرير حوادث األلغام            1999و منذ عام    . متر مربع 
 .وى اإلعاقة لفيدرالي ذو الصفة القومية لألشخاص المعاقين ليمثل األشخاص ذ  تأسس االتحاد ا1999في عام 

  
  سياسة منع األلغام  

ى   ام ف نع األلغ اهدة م ى مع يا اإلسالمية عل ة موريتان اوا وقعت جمهوري ية أوت ي عمل تامة ف ارآة ال د المش  3  بع
اهدة        1997ديسمبر    ى المع د صدقت عل يوعام  21في      وق  2001 يناير1 وأصبحت عضوا  فعاال في        2000 يول

يو    نذ يول يف اللجن     2002وم م تكل هذا و لم تسن موريتانيا تشريع محلى  ).1(ومية بمنع األلغام بتنفيذ المعاهدة     الق ة ت
ا يتضمن بند عقابي ، آُ                  ناك قانون يذ حتى اآلن، رغم أن ه  و أرسل لوزارة العدل فى    2001تبت مسودتة في  للتنف

 )2(2003مارس 
د ق رابع  ل   وق تقرير ال يا  ال ت موريتان فافية دم ابعة (لش ادة الس ر الم ي ) تقري يو 18ف ت  ).  3(2004 يون وواظب

ي            ى حضور آل االجتماعات السنوية الدول يا عل انجكوك      ةموريتان يها االجتماع الخامس في ب ا ف ايالند في  - بم  ت
بتمبر    ام      . 2003س نذ ع يا آل اجتماعات اللجنة الدائمة لالتفاقية في جنيف            2000و م  بما فيها, حضرت موريتان

يو     اجتماعات  براير ويون  اي نظمتهندوة الخاصة بتأثير األلغام و التقد شارآت موريتانيا في الو .2004 شهري ف
2004 مارس   13-12لفترة  في ا ,    فرنسا     -في باريس   , فراد  اللجنة الفرنسية القومية إلزالة األلغام المضادة لأل       

ي تونس .  ام األرضية ف يمى لأللغ ر اإلقل ي المؤتم يا ف ارآت موريتان ابقا ش ناير (و س ي) 2002ي براير  (و مال ف
ام      8وفي   ). 2001 يا بالتأييد على قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة             2003 ديسمبر ع  53\58 صوتت موريتان

اند  إعطاء الصفة الدولية و التنفيذية لمعاهدة منع األلغام             ذي يس و صوتت بالتأييد على القرار المماثل الجمعية  . ال
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نذ              نع م تحدة والخاص بالم م الم ة لألم عندما غابت موريتانيا عن التصويت   ,2000 و 1999ماعدا    , 1996العام
يا في مناقشات الدول األعضاء الخاصة بأهمية التفسير و التنفيذ المرتبطة بالبنود             . م تشارك موريتان   ،3,2,1و ل

يا غير معروفة             ة نظر موريتان ذا فوجه و  ,ير األعضاء العمليات العسكرية مع الدول الغبمتعلقة القضية   في ال  ,ل
ام المضا      ل األلغ بات سواء ذات ا         نق ة للمعالجة  والعدد            دة لألشخاص و المرآ زة المقاوم يل الحساس أو األجه لفت

 .   و موريتانيا ليست عضوا في اتفاقية األسلحة التقليدية. المسموح به من األلغام الذي يتم اإلحتفاظ به للتدريبات 

 االنتاج والنقل وتدمير المخزون 
و تحتفظ .و ليس معروفا عنها أنها تصدر األلغام      ).  4(يا أنها لم تصنع أبدا األلغام المضادة لألفراد       أقرت موريتان   

يا بـ      من هذه األلغام قبل مؤتمر المراجعة األول        5000وتخطط لتدمير   ).   5( لغما مضادا لألفراد   5728موريتان
بر          ي في نوفم  و التكلفة المخصصة لتدمير األلغام )  6( ألغراض التدريب   728 ـو تحتفظ ب   .2004في نيروب

ي        يا حوال يا  وتنشد موريتانيا العون الدولي لتفي بالتزاماتها             20450في موريتان و  في أبريل    ).7( دوالرا أمريك
ر المكتب الوطني لمنع األلغام  م          2004  لغما من   16168 األلغام األرضية أن موريتانيا دمرت       مرصد أخبر مدي

 ).   8( 2002و 2001مخزون األلغام في عامي
 

 مشكلة األلغام األرضية و المسح
ام و ال   نفجرة  إن مشكلة األلغ نطقة         قذائف غير م ى م يجة الشتراآها في الصراع عل يا هي نت  في شمال موريتان

يها خالل االصحر نازع عل ية المت ن اء الغرب ترة م ى 1975لف ام  1978 إل ل األطراف األلغ تخدمت آ ث اس ،حي
نز       ذا ال در المكتب الوطني لمكافحة األلغام أن حوالي   . اعبشكل موسع في ه د ق  آيلومتر مربع من 310000و ق

ة     (األرض   تأثرا أو ُيشك  في آونة متأثرا باأللغام و ال         ) ثلث مساحة الدول  ، و يعيش حوالي قذائف غير منفجرةم
ي   ( شخص    294000 ا أآثر ألفئات في مناطق متأثرة باأللغام ، حيث البدو الرحل هم        ) من السكان    % 8.5حوال

تأثرة بالخطر    و جانبا من حقيقة حقول األلغام هى أن العديد من األلغام زرعت لتمنع الدخول لمساحات            ).   9(الم
بأول ) المجموعة االستشارية لأللغام  (و قد قامت المنظمة غير الحكومية البريطانية        ).10(واسعة من الصحراء       

 بمسح آخر في أبريل  لمكافحة األلغام خدمة األمم المتحدةو قامت ). 11 (2001مسح  لتأثير األلغام في ديسمبر       
براير      ).  12 (2002 نظمة غير حكومية     قامت ال   , 2003 مارس    –و في ف المناهضة ) HAMAP( الفرنسية   م

بو                        ام في نوادي تخلص من األلغ ك لل ية مسح أرضي و فحص و ذل ام بعمل ية       . لأللغ هناك بعض  , ومن ناحية ثان
 . جيالت و يجب أن يتم تجميع بيانات أآثر و ذلك ليمكن ايجاد رؤية أوضح البيانات والتس

ت  اماو قال ارية لأللغ ة االستش نظرة  ورأي ا  "لمجموع ثقل المناسب ل م و ال اء الحج ع إعط ةم بة لمجموع  بالنس
ام    ول األلغ و ذلك وال يبد( ,  ألف لغم ال تزال مزروعة في األرض100 إلى 50سيكون التقدير الرئيسي من "لحق

نخفض       ). غير منطقي   دن الم م المع ثر وجودًا هو لغ م      APID 51واألآ راد ولغ م فرنسي مضاد لألف     وهو لغ
ACID 51  بات  المضاد  التي تقع  أللغامبافي المساحات المتأثرة ) 13( ، والمستخدم سابقا بواسطة الجيش للمرآ

بو            ناطق الشمالية لدقلت ، و نوادي ور، و ع       افي الم ريس زام  و  ,موما حول المراآز الحضارية لنواديبو      دار، و ت
ن    ير موغري رات و ب دن تشوم ،و افدريك ، و اتار ،و شنقبط ، و بولنيور، و آذلك األماآن   و).14( زوي  أيضا م

ى الحدود الشمالية و الغربية التي هي األخرى متأثرة بمشكلة األلغام               يدة عل التعرية ، : و تزيد عوامل ).  15(البع
بان       ية ، و عدم استقرار التربة و غياب الحواجز الطبيعية من المخاطر على المناطق السكنية                و تحرك الكث الرمل

ثر صعوبة           ام أآ ة األلغ ناطقهم إلزال ية و يكون الدخول لم رغم من أن اإلصابات المسجلة     ).  16(المدن ى ال وعل
ير األساسي لها هو إعاقة األنشطة االق        بيا إال أن التأث يلة نس ام قل تصادية الرئيسية نتيجة وجود األلغام بسبب األلغ

نفجرة     و ال  ك إعاقة استخراج الحديد، و صيد األسماك، و التجارة البرية عبر الطريق          قذائف غير م  و يتضمن ذل
 .من مراآش ، والسياحة في السواحل و المساحات الصحراوية
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ية في البالد مسببة تكدس سكاني في ا                     يم الغن نمو لألقال ام من ال لمدن بينما المناطق الريفية يقل آثيرا      و تحد األلغ
ا         بالد تعاني من األلغام التي في الشمال     .) 17(عدد السكان به فبدال من أخذ السكان قطعانهم .و أيضا جنوب ال

ى الشمال في بعض شهور السنة ، يبقى معظم البدو في الجنوب و بقاء الرعي في نفس المكان يجعله ال يتجدد                   إل
ة من ف       نذ        ) 18(صل آلخر   بطريقة مالئم اف م  سنوات جعل المناطق الشمالية و الغربية أآثر        3و استمرار الجف

ًا لرعي قطعان الجمال الكبيرة على الرغم من أن التلوث باأللغام يسبب خطرا آبيرا على آال من الحيوانات                     جذب
بدو  رعاة ال تأثرة   ).19(و ال نها م يا لك ادية لموريتان بو العاصمة االقتص بر نوادي ام و  و  تعت ية باأللغ ة عال  بدرج

 ،و على الرغم من ذلك ينجذب اليها السكان بشدة باحثين عن العمل في السكك الحديدية ،                 منفجرةالقذائف غير     ال
 ساحران  -و صيد األسماك أو السياحة، و مع إنشاء الطريق الذي يربط بين نواآشوط و نواديبو و يسمى ترانس                   

اءه بحلول          توقع انه ذي ي بدو أن عدد األشخاص النازحين في اتجاه نواديبو في ازدياد في المستقبل             ، ي  2005و ال
ب كان     . القري ن س ن م ة لالجئي ودة اإلرادي ث الع ثر حي راد أآ ى أف ام األرضية عل ر األلغ ا أن تؤث توقع أيض و ي

م         بالغ عدده ،  الجيء يعيشون حاليا في منطقة تيندوف في الجزء الجنوبي من الجزائر              165000الصحراء و ال
يا لقضية الصحراء الغربية             تابعون سياس ا و ال وفي طريق عودتهم لديارهم يتوقع أن يمر الكثير منهم         ).  20(آم

ن ، زوارات    ير موراي يا ، متضمنة ب ي موريتان ة ف ناطق الملغوم ي الم م  ). 21(ف يا لألم ك المفوضية العل و تمل
ام  تدريس مخاطر األلغ ية ل ن ، خطة تعليم تحدة لشؤون الالجئي ك بالم ودة وذل ة ع ي حال يل الخطر ف غرض تقل

ناال اف       ). 22(جئي نذ أول اآتش دأ م ذي ب ترول وال ن الب اد البحث ع ع ازدي ع م وادث ارتف ادة الح تمال زي و اح
 ).23 (2003للبترول في البالد في أواخر 

 
 التنسيق والتخطيط  

بينما آان المكتب الوطني     ) 24(، أنشأت موريتانيا لجنه وطنية مكلفة ببحث قضية األلغام        2002 يوليو 22في 
وقد افتتح مكتبه   . 2002،ولكنه لم يفتتح رسميا إال في يونيو   2000لمنع األلغام  مجهزا للعمل منذ أبريل     

وقد نسق و حصر المكتب الوطني آل األنشطة المرتبطة باأللغام في                . 2002اإلقليمى في نواديبو في أآتوبر     
 تم 2004و في بداية عام ). 25(سة للتدريس أضرار األلغام و الوقاية منها       دارة لمدرإو قام أيضا بعملية     .البالد

 بشكل غير مباشر خالل هذه     ،  آما أنشأت نظام إدارة المعلومات لمكافحة األلغام           )26( دارسا فيها 120تدريب 
حيث   ,لغام    آانت المناطق حول زورات و نواديبو لها أولوية إلزالة األ            1999و منذ عام ).27( التقريرية  الفترة

، اعتبر أن التخلص من األلغام جزء من الخطة الكلية                ) 28(أن شبه الجزيرة التي تقود للمدينة ملغمة بكثافة           
 ). 29(لفقر في البالد    اللتنمية و محاربة    

 إزالةاأللغام
  211، دمرت موريتانيا  2004 أبريل 30 و 2003 أبريل  30 األخير عن الفترة ما بين    7 طبقا لتقرير المادة    

 20و في الفترة من   ). 30( في المناطق المتأثره باأللغام        غير منفجرة  القذائف  من ال152لغما مضاد لألفراد و   
 مترا   6210  تم تطهير حوالي     HAMAP ، وبمساندة نازعي األلغام التابعين لـ     2003 مارس  20فبراير إلى   

 قذائف غير منفجرة    7 مضادا للمرآبات و    لغما13و , لغما مضادا لألفراد    413 من األرض آما تم تدمير   مربعًا
 بثمانية عمليات إلزالة األلغام بمساحة تقريبية         2004و لقد طالبت الخطة الوطنية إلزالة األلغام لعام           ). 31(

وبالفعل في   ). 32( متر مربع لكل عملية، وهم ست عمليات في نواديبو و اثنتان في زورات  5000تصل إلى
 14 ديسمبر و  30و ما بين  . الفترة  ، آان هناك ثالث عمليات تمت خالل تلك          2004الشهور الستة األولى لعام      

و , أبريل 8 مارس و 22و ما بين  . وأتار، و فدريك   متر مربع في  بير موجراين  6000يناير تم تطهير  
  لغما    37 لغما مضادا لألفرادو     174 زالة  متر مربع في نواديبو بإ 5000  تم تطهير HAMAPبمساندة من 

 متر مربع 5000 يونيو تم تطهير  7 مايو و 18و ما بين   .  منفجرة  القذائف غير   من ال 152مضادا للمرآبات، و    
 أآتوبر  و أبريلو ما بين  ). 33( مضاده للمرآبات    ألغام 10 لغما مضادا لألفراد و    43 زالة بإ أخرى في نواديبو   
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 أآتوبر  12 نوفمبر حتى 3لفتره من  و خالل ا) .34(تدريب حديث ألعضائه    ، قدم المكتب الوطني   2003
 ، تم تدريب جنديين على تقنيات إزالة األلغام وذلك في المرآز اإلقليمى إلزالة األلغام للدول أعضاء في             2003

ECOWASو قد تم تدريب أحدهما آقائد لفريق، و األخر تم تدريبه آمعلم لطرق          ).35( ، بنين   في ويداه  
 ). 36(المكافحه   

  إزالة : حيث وفرت التدريب على     ,لغام  وفرت األمم المتحدة مكافحة متطورة و مستمرة لإل     2000و منذ عام 
، قام تسعة من معلمي األمم       2003أآتوبر إلى   من سبتمبر  الفترة و في  .  تعليم مخاطر األلغام    ،و  المواد المتفجرة  

آذلك وفروا مواد تعليمية    ,بو في نواآشوط و نوادي األلغام  تدريبات حديثة لسبعة من مناهضي   عطاء  المتحدة بإ
بتجميع المساحات الكلية السنوية         األلغام   لمنعهذا و لم يقم المكتب الموطني        ). 37(األلغام لتعليم مخاطر    

 التي تم تدميرها،  فقط بعض المعلومات هي         قذائف غير منفجرة لألراضي التي تم تطهيرها واأللغام و ال    
 لغما   227حيث تم تدمير    ,متر مربع من األراضي في زورت    161200 تم تطهير  2001و في عام    .المتاحة 

 لغما مضادا     83تم تدمير  وفي بير موغرين . و ست قنابل يدوية  ,  مضاد للمرآبات 193و,مضادا لألفراد   
 2531و في أثناء تطهير أرض المعارك في نواآشوط تم إزالة             .مضاد للمرآبات و تسع قنابل     26لألفراد، و  

  8 تم تطهير جانبي    2002وبنهاية  .   في نيم  قذائف غير منفجرة    30و, مضاد للمرآبات   37لغما مضادا لألفراد و     
آيلومترات من الطريق الرئيسي شرق نواديبوالذي يوصل بين موريتانيا و المغرب و شمال افريقيا، وذلك                   

 و  تم تطهير بعض اراضي المعارك في تازازموت      ,2001و في ).38( متر لكل جانب من الطريق   25بعرض 
 في نواديبو  و في فدريك          24آذلك في المنطقة       . قذائف غير منفجرة  ال من 162حيث تم تدمير     ، الغالوية 

وقد أجريت مكافحة ألغام       . 2001في أآتوبر    قذائف غير منفجرة  ال من 2384 تدمير حيث تم   )زامور–تريس  (
و في نوفمبر    )  39( داآار–س   مشترآة بين آال من المغرب و موريتانيا في الطريق المستخدم لرالي باري        

). 40(، و لغمين للمرآبات في دخليت نواديبو       لألفراد   لغم مضاد  30 متر مربع، و    8500 ، تم تطهير  2001
و في   ,) متر مربع57650على األقل   ( وتطهير ألراضي المعارك في ادار       لغام  تم عمل إزاله لإل    2000وفي عام  

 قذائف غير منفجرة    291 لغما مرآبات و  52 لغما أفرادا ،و   554 متر مربع، وتدمير 22940( نواديبو-ت يدخل
 49 و لغما مضادا لألفراد    143ولكن تم تدمير ,عدد األمتار المربعة غير معروف   (وفي تريس زمور , )41)(

قامت نشاطات  التخلص من المتفجرات بتدمير             و في برآنا    . )قذائف غير منفجرة  1102لغم مضاد للمرآبات و    
بتطهير مساحة من األراضي و       قام المكتب الوطني    2000-1999و في عامي  ).  42(فجرةقذائف غير من 124

 202من األراضي و )  متر مربع1410000( هكتار141 إلى وقد وصلت هذه المساحة    , جعلها صالحه لإلنتاج      
 ).43(آيلومتر من الطرق 

 
 األلغام تعليم مخاطر 

 20ة من فترلاو فى ). 44( في بولينوار  األلغام  مخاطر  تعليم  ، تولى المكتب الوطني    2004 و 2003في عامي  
في     األلغام  في عملية تعليم لمخاطر     HAMAP بالتعاون مع    المكتب الوطني    قام2003 مارس  20 إلى فبراير 

45( آتيب و أربع الفتات 400 بحث موجز،و   300 ملصق ،و  300  تي شيرت ،و   300نواديبو، حيث وزعوا  
 .( 

 ، وذلك ليتم تنفيذها في عامي         األلغام  لتعليم مخاطر  مشروعات  اليونيسيفضع و2004 - 2003و في عامي  
 دوالر أمريكي لتمويل المكتب الوطني لمدة    ألف 226وقد أتاحت آندا عبر اليونيسيف   ). 46(2004-2005

 ). 47(  متضمنا المنظمات الغير حكومية      األلغام  خطر عامين ألجل مشروع تعليم  
 لتقليل األخطار      األلغام لديها خطة لتعليم مخاطر        فوضية األمم المتحدة لالجئين     ن م و آما لوحظ باألعلى فإ   

 – موريتانيا والذين يعيشون في الجريا الجنوبية        إلى الممكنة أثناء العودة التي قد يقوم بها الجئو الصحراء           
 ).48(والذين ينتمون لقضية الصحراء الغربية سياسيا       الجزائر،  
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 تمويل مكافحة األلغام  

، رشحت اللجنة القومية      2003و في ديسمبر   .لم يكن لدى موريتانيا ميزانية ألعمال مكافحة األلغام اإلنسانية       
 ).49(لمكافحة األلغام أن تشمل الميزانية القومية لموريتانيا أموال للمكافحة           

بينما ال توجد     , اع دعم لموظفية من وزارة الدف   ,  آجزء من الجماعة المنظمة للمهندسين          و يتلقى المكتب الوطني    
، فهي تعتمد على التبرعات الدولية في شراء و صيانة معدات تطهير             األلغام   إزالة  ميزانية عمل بالنسبة لعمليات      

خدمة األمم   و قد اقترحت  ). 50(وذلك لتتمكن من متابعة أعمال التطهير   , وخامات األسياج و العالمات    األلغام
 لشخص أو هيئة مدنية لتسهيل مشارآة المنظمات            األلغام  إزالة  ي لمسؤليات     النقل اإليجاب   المتحدة لمكافحة األلغام     

 ). 51( في موريتانيا   األلغام  إزالة  الغير حكومية سواء المحلية أو الدولية ، و لتشجيع المتبرعين ليدعموا حرآة            
 21 إلى افة    دوالر، باإلض  ألف 60 بحوالي  2003و قدرت ميزانية  للنفقات السنوية للمكتب الوطني في عام           

وقد قدرت    .  في اتيس زامور و نواديبو     األلغام  لمهمتي تعليم لمخاطر     ألف  20و   , األلغام  لمهمات مكافحة      ألف
و الواليات المتحدة هي أآبر متبرع        ).52( دوالر ألف 950 في مويتانيا بحوالي     لغام تكلفة المسح األرضي لإل    

و بين ). 53( دوالر 595204ارة الدفاع األمريكية بمبلغ       شارآت وز 2003 في موريتانيا ، ففي      األلغام  لمكافحة   
 األلغام   مليون دوالر لتدريب و تجهيز مكافحي        4.85 ، قدمت وزارة الدفاع األمريكية      2002 و  1998عامي 

وفي    ). 54(2001-1999 مليون دوالر بين عامي  1.39 وفرت الحكومة األمريكية      أيضا و. في موريتانيا 
 يورو لثالثة أسابيع لتعليم مخاطر        8800 مبلغ  HAMAP نسية الغير حكومية   الفر   قدمت المنظمة   2003
 دوالرا أمريكيا    18922أما آندا فقد قدمت    ).55( متر مربع في نواديبو    5000 لمساحة   األلغام  إلزالة  و األلغام 

 ).56 (2002 في 2227 و 2001في 
  

 
 

 ضحايا  األلغام
نقل أحدهم إلى المستشفى        :  أشخاص   3لسيارات إلى إصابة       أدى حادث انفجار لغم مضاد ل        , 2003في يناير   

 حيث قتلت فتاة صغيرة أثناء          2003والحادث الثاني نقله تقرير األمم المتحدة  في            ).  57(بساقين مكسورتين 
وفي تقرير أخر لألمم المتحدة        . ولكن هذه الحالة لم يتم تأآيدها من قبل المكتب الوطني         ,عبثها بلغم مضاد لألفراد   

  و ال يوجد نظام مضبوط  لتجميع         ).58( أشخاص  4 مصرع   إلى  أدت  األلغام  حادثتي سيارات داست على     فإن
وطبقا لمساحة البالد وطريقة الحياة البدوية المتنقلة للسكان، فإن الرقم الحقيقي                . صابات في موريتانيا    لبيانات اإل 
 المضادة   األلغام  ثالث حوادث بسبب      آان هناك2002و في  ).59( قد يكون أآبر بكثير األلغام  إلصابات  

 .  آخرين عندما انفجر لغم في زورات     3 أصيب وفي مايو ، قتل شخص و     . للمرآبات تم اإلبالغ عنها  
ام       وع           2002و في ع م تسجيل وق ام مضادة للمرآبات           3  ت ففي مايو قتل شخص و     .  حوادث بسبب انفجار ألغ

م في            ند انفجار لغ ن ع ة آخري ا أصيب عدد غير محدد من األشخاص في حوادث ألغام  ، آم زوراتأصيب ثالث
بو في          ار و نودهي  أصيب مواطن برتغالي عند اصطدام سيارته بلغم أرضي         2001و في عام    .  سبتمبر 28في أت

 ).60( داآار–خالل رالي باريس 
ي  ن عام تل 2000 و 1978و بي ا  و أصيب 343 ق ام   239 شخص وادث ألغ ي ح يرة ف ابات خط يرهم بإص  غ

تل   2000 و 1999وفي عامي     . مسجلة    أرضية  آما قتل  ما يقرب ). 61( آخران2 اشخاص و أصيب   4 فقط ق
 ).62(قذائف غير منفجرة جمال و حمارا في انفجار ألغام أرضية و 580من 

 
  مساعدة الناجين و سياسة اإلعاقة و ممارستها  
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رق سياسة الحكومة بين الناجين من األلغام األرضية و األشخاص ا             و يتم إرسال   . آلخرين من ذوي اإلعاقة     ال تف
ذه المؤسسات محدودة،  فهناك                             يات ه يم ، و لكن إمكان ي مستشفيات األقال ي نواآشوط أو إل حاالت الطوارئ إل

يزات و  ا   ن دات ، و التجه ي المع ص ف يدا    ق ة ج ية المدرب رق الطب ن    . لف ن المدنيي ع جراحي ل األرب و يعم
و قد  ). 63(يا جميعا  في المستشفى القومي المرآزي في نواآشوط        المتخصصين في صدمات المخ  في مورتان            

ادة التأهيل في البالد تدعمها  الجمعيات المختلفة                 رامج إلع داد ب م إع و مع ذلك ، فالمؤسسات المتخصصة في       . ت
ترآز في نواآشوط ،و لذلك فدخولها غير متاح بالنسبة لغالبية السكان                يل ت ادة التأه ستشفى و بالنسبة للم  ). 64(إع

ددة  ة مح ة أو سياس تلك أي  خط و ال يم ي فه زي القوم  المرآ
ن اعدة الناجي ام ) .65( لمس ي ع اعدة 2004و ف رنامجا لمس تحدة ب م الم تابعة لألم ئة اليونيسيف ال  ، اقترحت هي

 ). 66(الناجين من األلغام في موريتانيا 
يل الجسدي          ادة التأه بديلة و إع بر المرآز القومي لألعضاء ال ي      و يعت يد من نوعه ف في نواآشوط ، هو الوح

موريتانيا ، و تدعمه وزارة الصحة  بالمعدات ، بينما توفر اللجنة الدولية للصليب األحمر التجهيزات و التدريب                  
بديلة لحاالت  الب               .  ير األطراف ال بة ، باإلضافة إلي خدمات العالج        تر أسفل أو أ    و يمكن للمرآز توف ى الرآ عل

ام      .الطبيعي  و ال يحتفظ المرآز القومي لألعضاء البديلة و        .  طرفا بديال  182 ، قام المرآز بإنتاج      2003و في ع
يل الجسدي بأية إحصائيات حول الناجين من األلغام              ادة التأه و قد قام الصليب األحمر الدولي أيضا بتدريب  . إع

ا                    2 ن بالمرآز في أديس آباب بديلة العاملي ي األطراف ال يا، و ذ    – من فني ام        أثيوب ك في ع  4 ، و تدريب     2003ل
ام  ي ع ن ف ام  .2001آخري ي ع ي 2003و ف ن إل م المتخصصون بعثتي تقاء زورات  نظ ك لالل بو و ذل  و نودهي

ي المرآز للحصول علي أطراف بديلة، و تقدير                     تحويلهم إل يون ب ام األطباء المحل تر ممن ق بأصحاب حاالت الب
ياجاتهم    عضاء البديلة و إعادة التأهيل الجسدي  أن الرمال المتحرآة و            و يذآر المرآز المرآز القومي لأل         . احت

ائع و تكرر                               تحدي ، و أن حدوث الكسور أمر ش ا من ال تحرآة نوع تقرة تجعل استخدام الكراسي الم ير مس الغ
 ).67(تسجيله

ام   ي ع يل       1999و ف وم بتمث ي تق ة لك ياجات الخاص ذوي االحت ددة  ل ية المح ات القوم ة المؤسس ئت رابط  أنش
 ).68(صحاب حاالت العجز في في البالد أ

يا    ي موريتان ز ف االت العج وق ذوي ح ي حق انون يحم د ق انون ي  و ال يوج ودة  ق ود مس ن وج رغم م تظر  ، بال ن
ام            نذ ع برلمان م ي ال د أرسلت االمؤسسات القومية المحددة  لذوي االحتياجات الخاصة     . 1991العرض عل و ق

ر الصحة في          ا لوزي ناير    15خطاب دم بالنسبة للقانون ، و تلقت تأآيدا بأن الوزير               2003 ي ي حدوث تق  للحث عل
 ).69(سيقوم بإعطاء دفعة لهذا األمر
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