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 الجزائــــــر

   :2003التطورات الرئيسية منذ مايو   

 آمقرر فى اللجنة الدائمة حول األلغام ، وباإلضافة إلى المشارآة                  2003شارآت الجزائر منذ سبتمبر     
 ، أعلنت الجزائر عن بدءها فى إعداد    2004وفى يونيو  . فى تعليم مخاطر األلغام وتكنولوجيا مكافحة األلغام      

 أعلنت الجزائر أيضا أنها سوف تبدأ فى تدمير مخزونها من األلغام           2004وفى يونيو  . أللغام  برنامجا لمكافحة ا    
 .واتهمت الحكومة اإلرهابيين باستخدام الغاما بدائية         . 2004فى سبتمبر 

   :1999التطورات الرئيسية منذ عام   

 أبريل   1 النفاذ فى     ، والتى دخلت حيز     2001 أآتوبر  9صدقت الجزائر على معاهدة حظر األلغام فى           
وأصدرت الجزائر قرارا جمهوريا بتأسيس لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ المعاهدة ، لكن حتى منتصف            . 2002

 أصدرت الجزائر تقرير المادة السابعة الخاص بها             2003 مايو  1وفى  .  لم يتم تأسيس هذه اللجنة      2004عام 
 165080 مخزونا من األلغام المضادة لألفراد يبلغ          وصرحت ألول مرة أن لديها     . 2002للفترة من سبتمبر   

 لغما ، وهذا الرقم يعد من أآبر األرقام نسبة للدول األخرى     15030وتنوى الجزائر االحتفاظ ب     . لغما 
.  آمراقب فى اللجنة الدائمة حول إزالة األلغام           2003وقد شارآت الجزائر منذ سبتمبر     . المشترآة فى المعاهدة   

 .ة اإلرهابيين باستخدام ألغام بدائية   واتهمت الحكوم  

 سياسة منع األلغام     

 ، 2001 أآتوبر   9 ، و صدقت عليها فى     1997 ديسمبر 3وقعت الجزائر على معاهدة حظر األلغام فى          
وقد أصدرت    . ولم تقم الجزائر بأى استعدادات داخلية لتطبيق المعاهدة               .2002 ابريل  1تنفيذها فى    وبدأ

 والذى يختص بشئون الحرب ، واألسلحة ، والذخيرة ،             6/97 القانون رقم  1997ناير  ي21الجزائر فى    
 خطوة   6/97والذى يعتبر القانون رقم       ) 1998 مارس  18فى   ( 98-96باإلضافة إلى األمر التنفيذى رقم        

 .   1قانونية هامة   
 أصدرته الجمعية العامة      وقامت بالتصويت لصالح آل قرار     . وشارآت الجزائر آمراقب فقط فى عملية أوتاوا      

 فى 58/ 53 ، بما فيها قرار الجمعية العامة لالمم المتحدة رقم             1996لألمم المتحدة بخصوص منع األلغام منذ       
وال يبدو أن تأخر الجزائر فى التصديق على المعاهدة يرجع إلى معارضتها لها وانما هى                    . 2003 ديسمبر 8

 . خطوات بيروقراطية وأولويات      
 الجزائر آل االجتماعات  السنوية للدول األطراف فى المعاهدة ، بما فيها االجتماع الخامس والذى                        وقد حضرت  

وشارآت الجزائر آمقرر فى اللجنة الدائمة حول إزالة األلغام ، باالضافة إلى              .. 2003عقد فى سبتمبر 
  .2003تمبر المشارآة فى لجنة تعيلم مخاطر األلغام ، وتكنولوجيا مكافحة األلغام منذ سب               

 ،  2 أفادت الجزائر عن إصدار قرارا جمهوريا بتأسيس لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ المعاهدة        2003 مايو 8وفى 
  . 3  لم يتم تأسيس هذه اللجنة   2004لكن حتى يوليو   

و  ماي 1وفى  . 4 ، والذى يتناول فترة غير محددة      7 أصدرت الجزائر تقريرها الثانى للمادة رقم         2004وفى مايو  
 .2002 أصدرت الجزائر تقرير المادة السابعة الخاص بها للفترة من سبتمبر            2003

ولم تشارك الجزائر فى المناقشات الممتدة التى دارت بين الدول المشارآة فى المعاهدة حول التطبيقات                   
ايا التعاون     وهكذا ، لم تصرح الجزائر عن آراءها فيما يخص قض       . 3 و2 و1واالستعدادات التى تتعلق بالمواد   
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العسكرى المشترك مع الدول غير األعضاء فى المعاهدة ، والمخزون األجنبى ، ونقل األلغام المضادة لألفراد                     
عبر أراضيها ، و األلغام المضادة للمرآبات ذات الفتيل الحساس واألجهزة المعقدة وأيضا فيما يخص الحد              

انظر الجدول باسفل حول آمية األلغام التى تحتفظ              . ( ريب  المسموح االحتفاظ به من األلغام الستخدامها فى التد          
 .ولم تشترك الجزائر فى معاهدة األسلحة التقليدية        ) .بها الجزائر   

 االنتاج ، والنقل ، واالستخدام     

ومنذ بدأ تقرير مرصد    . لم تعرف الجزائر بانها قد أنتجت أو قامت بتصدير الغاما مضادة لألفراد                   
الجماعات اإلرهابيين     (  ، فإن الجزائر من وقت آلخر اتهمت المتمردين        1999العمل عام   األلغام األرضية فى    

وقد تلقى تقرير مرصد األلغام األرضية تقريرا واحدا          . 5باستخدام الغاما ذات صناعة بدائية ضد الحكومة           ) 
 قتل جنديان حين داسا     ،2003وفى يوليو  . 2003عن استخدام المتمردين لأللغام المضادة لألفراد  منذ مايو     

علي لغم أرضي بالقرب من تيمجاد، فى منطقة باتناك، وقد ألقت السلطات باللوم على المجموعة السلفية للدعوة                               
استمر اإلرهابيون فى زراعة األلغام       " 2002وقد ذآرت وزارة الخارجية األمريكية أنه فى أثناء عام           . 6والقتال 

 .7البا ما يستهدف فيها أفراد من قوات األمن      والقنابل ، فى مناطق قليلة والتى غ       
 ، قام بزراعتها جيش االحتالل على طول      1962وطبقَا للحكومة فإن األلغام األرضية التى استخدمت قبل        

 . 8حدوده

 المخزون وتدميره 

، صرحت الجزائر ألول مرة عن تفاصيل عن حجم          2003فى تقرير المادة السابعة الذى قدمته فى مايو        
  . 9 نوعا11 لغما من 165080وصرحت بامتالآها   . ونها من األلغام المضادة لألفراد      ونوع مخز

 10مخزون الجزائر من األلغام المضادة لألفراد     
 
 

 الكمية التى ستحتفظ بها إجمإلى المخزون النوع
POMZ-2,POMZ-2M(
 (اإلتحادالروسي 

71.000 1.000 

PMD-6(  600 43.000 ( سابقا  -اإلتحادالروسي 
PMR-2A(يوغوسالفيا) 140 15.832 
GLD-115 mine ( الصين) 5.760 9.000 
PMA-1  (يوغوسالفيا) 610 7.812 
PMD-6M(   -اإلتحادالروسي  
 (سابقا 

7.800 3.000 

PROM-1 (يوغوسالفيا) 220 4.500 
GLD-225 mine ( الصين) 2.400 3.000 
PMN (  800 2.359 ( سابق -اإلتحادالروسي   
OZM    500 777 ( سابق  -اإلتحادالروسي 
Total 165.080 15.030 
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وفى فبراير     . 2006 ابريل 1والتاريخ األقصى الذى تحدده المعاهدة للجزائر لتدمير مخزونها من األلغام هو       

 3030 ، وستبدأ بتدمير 2004 ، ذآرت الجزائر لدول المعاهدة أنها ستبدأ فى تدمير المخزون فى مايو       2004
وفى اجتماع اللجنة الدائمة فى         .  200611سيكتمل تدمير المخزون بحد أقصى فى أبريل    لغما فى احتفال عام ، و   

 سبتمبر 14 ، ذآرت الجزائر أنها لديها خطة بديلة بالنسبة لتدمير المخزون ، والتى ستبدأ فى          2004يونيو 
اد الموقع الذى تم     ويتم إعد. وقد تم جمع األلغام ووضعها فى مكان واحد        ) . والذى تأجل من شهر مايو    ( 2004

وقد تمت دعوة باحث تقرير مرصد األلغام األرضية لحضور حدث بداية  تدمير                 .12اختياره لتدمير المخزون   
 . المخزون 
 لغما من أجل استخدامها فى التدريب         15030 آشفت الجزائر عن رغبتها فى االحتفاظ ب         2003وفى مايو  

وهذا الرقم يعد رابع أآبر رقم بالنسبة لدولة من دول           .  13أللغام  وذلك بناء على المادة الثالثة من معاهدة حظر ا        
ولم تفصح الجزائر عن سر رغبتها فى االحتفاظ بهذا العدد الكبير من األلغام ، أو عن الغرض الذى               . المعاهدة

 الدائمة   وفى اجتماع اللجنة     . تحتفظ من أجله بكل هذا الكم من األلغام ، أو آيف قامت بتحديد هذا الرقم بالذات                   
 ، أعلنت الجزائر أن هناك حاجة لمزيد من المناقشات بين الدول األعضاء فى المعاهدة           2004فى فبراير 

. للوصول إلى فهم مشترك للمادة الثالثة ، وتحديد العدد المسموح االحتفاظ به من األلغام من أجل التدريب                     
  . 14ت تنوى االشتراك فى المناقشات      وآانت الجزائر تأمل فى الوصول للغة مشترآة للتفاهم ، وآان           

 
 مشكلة األلغام األرضية  

تعاني الجزائر من األلغام بسبب الحرب العالمية الثانية ، وبسبب المعارك التى أدت إلنهاء االحتالل                       
 5676 لغما فى مساحة     3064180وقد قدرت الحكومة وجود      . الفرنسى ، وحاليا بسبب وجود المتمردين       

 وقام جيش االحتالل الفرنسى        15د عدد غير محدد من األلغام فى منطقة شمال الدولة          هكتار مربع ، ووجو  
 على خطوط موريس و شال، على طول     APID-51 , APMB-51/5بزراعة ألغام فرنسية الصنع من نوع    

باإلضافة إلى ما قامت جماعات              .16منطقة الحدود الشرقية مع تونس ، وعلى طول الحدود الغربية مع المغرب               
 .مردين بزراعته فى بعض مناطق الشمال      المت

 هكتار بطول خط موريس      3036 لغم تغطى مساحة     122378وتحتوى منطقة الحدود الجزائرية الشرقية على          
.  آيلو متر من عنابة إلى نجرين عبر سوق أحراس وتبسا، والما البيود وبئر العطر      460، والذى يمتد لمسافة  

بول إلى سوق احراس ، عبر العيون و عين العسل وتعرف و بوهاجار ،        وتشمل أيضّا منطقة خط شال من أم ط    
  . 17وتمتد ايضا إلى الجنوب من الكوف إلى نجرين      

 هكتر ، وتشمل أيضا     2640 مليون لغم تغطى مساحة     1840400وتحتوى الحدود الجزائرية الغربية على      
ن محيدى إلى بشار عبر األريكة ،      آيلو متر من مرساة ب700خطوط موريس و شال، اللذين يمتدان لمسافة     

 . 18 ، وعين صفرا ، و برج جنين ، و بنى عنيف        مشرياو
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 مكافحة األلغام 

 ، أعلنت الجزائر      2004وفى يونيو  . 19ال توجد خطط أو ميزانية محلية لمكافحة األلغام فى الجزائر         
ات بتحليل المعلومات المتاحة عن          وتقوم السلط  . 20عن البدء فى إعداد برنامج طويل المدى إلزالة األلغام        

المناطق التى أصيبت باأللغام فى الماضى ، باإلضافة إلى جمع معلومات عن المناطق التى أصيبت حديثا                            
وأعلنت الجزائر عن أنها ستقوم بتشكيل لجنة لتكون النقطة األساسية فى            . 21بواسطة جماعات المتمردين   

 . 22مكافحة األلغام    
وطبقَا للحكومة فان عمليات إزالة األلغام التى حدثت           . 23ى بعض عمليات إزالة األلغام      ويتولى الجيش الجزائر  

 آيلو   1482 من األلغام المضادة لألفراد من منطقة طولها         781912 عاما الماضية قد أدت إلى إزالة           25فى الـ 
 باأللغام التزال    من األراضى المزروعة    % 58وهذا يعنى أن   .  هكتار مربع 50006مترا ، أى أنه تم تنظيف     

 .24 من األلغام المضادة لألفراد    306418مصابة ب  
 ، عبرت الجزائر عن حاجتها للمساعدة فى تطبيق برامج مكافحة األلغام ، ولكنها لم تتقدم               2004وفى فبراير  

لم  وقد قامت الجزائر فى الماضي بطلب التمويل من الواليات المتحدة االمريكية ، ولكن                      . 25بأى طلبات محددة    
 .وال توجد فى الجزائر أية  برامج لتعليم مخاطر األلغام          .26تنجح هذه المحاولة   

 ضحـايا األلغام 

وذآرت  . 27 قتل جنديان عند مشيهما على ألغام أرضية فى تمجيد ، فى منطقة باطنة                  2003فى يوليو  
هلة بالسكان على الرغم       مصادر رسمية جزائرية أن األلغام األرضية الزالت تظهر في المناطق فى المناطق اآل                  

وعلى أية حال ال توجد     . 28من الجهود التى تبذلها السلطات لتسييج ومنع الدخول إلى المناطق المصابة باأللغام                
وتملك وزارة قدامي الحرب قاعدة     . آلية رسمية أو مقنعة لجمع المعلومات عن ضحايا األلغام فى الجزائر          

. 29، لكن هذه المعلومات غير متاحة لتقرير مرصد األلغام األرضية            بيانات عن ضحايا األلغام من العسكريين        
ومنذ  . وتعتبر وسائل اإلعالم هى المصدر الرئيسى للحصول على المعلومات حول ضحايا األلغام األرضية             

 ،  12قتل منهم  ( 44:  شخصا على األقل من ضحايا األلغام     57 ، ذآرت وسائل اإلعالم سقوط  1998سبتمبر 
، وفى عام     )6  وأصيب   6قتل منهم   (  مصابا 12 سقط  2000 ، وفى عام    2002منهم فى عام     ) 32وأصيب  

ويقدر عدد  . 30وأغلب ضحايا انفجار األلغام هم من العسكريين            .  فقد مزارع ساقيه فى حادث انفجار لغم            1998
  . 31 ضحية  3600 بحوالى  1962ضحايا األلغام األرضية فى منطقة تيبسا منذ عام         

 . واختلقت التقارير حول الحادث        .  ، قتل جزائريان من أفراد طاقم تليفزيون        2004راق، فى مايو     وفى الع
وفى جمهورية الكونغو الديمقراطية ، قتل           . 32وطبقا ألقوال أحد الشهود فإن سيارتهما قد اصطدمت بلغم أرضى              

 . 200233جندي جزائري من قوات حفظ السالم فى حادث انفجار لغم فى مايو             
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 ساعدة الناجين وسياسة اإلعاقة وممارستها   م

بفضل قيام وزارة الصحة بتقديم المساعدة للناجين من األلغام على آافة المستويات المحلية، فإنه من                  
ويعد الدعم   . المسموح للمواطنين التمتع بالخدمات الطبية التى تقدمها المستشفيات  والمراآز الطبية الحكومية            

 . 34 للناجين من األلغام جزءا خاصا بالمعاقين من برنامج الحكومة لمكافحة األلغام                   االقتصادى واالجتماعى  
 فى تدعيم ورشة عمل خاصة لألطراف الصناعية فى مرآز بن            2001وبدأت اللجنة الدولية للصليب من عام         

راويين الذين   أآنون في الجزائر العاصمة، وذلك لتوفير إعادة التأهيل الجسدية للمواطنين الجزائريين والصح        
ويتضمن البرنامج تكاليف االنتقاالت ، والمساعدة الفنية ، وتدريب لكادر          . ليس لهم الحق فى التأمين الصحى        

 . فنى صحراوي  
 ، من 2001 جزائرى إعادة التأهيل الجسدية منذ عام     35 شخصا من الصحراويين ، و   60وقد تلقى أآثر من   

 تم ترآيب  2003، و فى عام   ) اثنان منهم من ضحايا األلغام     ( م  شخصا تم ترآيب أعضاء صناعية له    11بينهم 
  .35)  منهم من ضحايا األلغام     61(  شخصا  77أعضاء صناعية لـ    

وقامت جمعية المعاقيين الدولية بتدعيم تأسيس مرآز إعادة التأهيل فى بليدا ، وتولت برنامجا لألشخاص                    
لين على إعادة التأهيل ، والرعاية الجسدية واالجتماعية ،         المعاقين ، يتضمن اعادة التأهيل ، وتدريب العام    

 .36ورعاية المشارآين ، وزيادة التنبيه باحتياجات األشخاص المعاقين            
وطبقا لهذا     . 2002ولدي الجزائر تشريعات تحمى حقوق األشخاص المعاقين ، من بينها تشريعا وضع فى عام        

من بينها العالج في المستشفيات المتخصصة ، ومراآز األطراف             القانون فإن األشخاص المعاقين يتلقون مزايا      
الصناعية فى بلعباس، وعنابة ، و الجزائر العاصمة، واالنتقاالت المجانية ، واإلعفاء من الضرائب وخاصة                  

ويحصل ضحايا االنفجارات وحتى الناجين منها على                . بالنسبة للسيارات التى يمتلكونها ، والمساندة االجتماعية            
من مقابل الضمان       % 50ساندة مادية ومساعدة فى منازلهم وتوفر الجزائر تدريبا حرفيَا ، وتقدم تخفبضَا يبلغ            م

وقد أسست الحكومة مجلس وطنى للمعاقين باالضافة            . االجتماعى للشرآات التى توظف األشخاص المعاقين        
 .إلى وزارة الحماية االجتماعية     

وقد قدمت إيطاليا المساعدة فى           . لث ميزانية وزارة الحماية االجتماعية          وتمثل الميزانية المخصصة للمعاقين ث       
 . 37تأسيس المراآز الثالثة لألطراف الصناعية فى بلعباس ، و عنابة ، والجزائر العاصمة                 
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