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شكرا		السيد	الرئيس،		

عـــملت الجـــزائـــر، مـــنذ ســـنة 1962، وبـــمواردهـــا الـــوطـــنية، عـــلى الـــتكفل 
بـضحايـا األلـغام الـتي تـعود إلـى الـحقبة االسـتعماريـة، والـتي بـقيت تـحصد 

أرواح األبرياء لسنوات وعقود بعد االستقالل، 

وقـد وضـعت بـالدي سـياسـة وطـنية مـتكامـلة تُـعنى بـالـتكفل االجـتماعـي 
والــصحي والــنفسي بــالــضحايــا وإعــادة تــأهــيلهم وتــرقــية وتــعويــض ضــحايــا 

األلغام وكذا ذوي حقوقهم من األرامل واألبناء واألصول.

عــلى غــرار الــسنوات املــاضــية، قــدمــت الجــزائــر هــذه الــسنة، مــن خــالل 
تـقريـرهـا الـوطـني بـعنوان املـادة الـسابـعة مـن االتـفاقـية، مـعلومـات مسـتفيضة 
حـــــول الـــــجهود واإلنـــــجازات الـــــوطـــــنية وكـــــذا التحـــــديـــــات الـــــقائـــــمة فـــــي مـــــجال 

مساعدة الضحايا.

ويـــغتنم وفـــد بـــالدي هـــذه الـــفرصـــة لـــتقديـــم تـــحيني شـــفوي حـــول الـــنقاط 
التالية:

أوال: لـحسن الحـظ، لـم تسجـل الجـزائـر خـالل سـنة 2021 أيـة ضـحية 
لـأللـغام، لـيبقى الـعدد اإلجـمالـي لـلضحايـا 7248، حـيث تـتوفـر كـل الـهيئات 
املــــــعنية عــــــلى قــــــاعــــــدة بــــــيانــــــات تــــــحصر بــــــدقــــــة مــــــعلومــــــات مــــــتعلقة بــــــعددهــــــم 

وتصنيفهم من حيث الجنس والسن ونوع اإلصابة.

ثـانـيا: يــتمتع ضــحايــا األلــغام فــي الجــزائــر بحــمايــة ورعــايــة مــزدوجــة 
وتــلقائــية، فــي إطــار الــتدابــير الــقانــونــية املــتعلقة بــضحايــا األلــغام، مــن جــهة، 

وتلك املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة، من جهة أخرى، 
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وعـــلى اعـــتبار أن ضـــحايـــا األلـــغام يـــنتمون إلـــى  فـــئة األشـــخاص ذوي 
اإلعــاقــة فــي املــنظومــة الــقانــونــية الــوطــنية، فــإن قــانــون حــمايــة وتــرقــية حــقوق 
األشـخاص ذوي اإلعـاقـة، الـذي يـخضع حـالـيا إلـى املـراجـعة، يـشمل بـصفة 
تـلقائـية ضـحايـا األلـغام ويـضمن لـهم نـفس الحـمايـة والـرعـايـة، بـما يـتماشـى 

مع توصيات خطة عمل أوسلو بهذا الخصوص.   

ثــالــثا:  يــــتم ســــنويــــا تــــخصيص اعــــتمادات مــــالــــية مــــن خــــالل مــــيزانــــية 
الــــدولــــة  لــــلتكفل بــــمساعــــدة ضــــحايــــا األلــــغام، عــــبر وزارة املــــجاهــــديــــن وذوي 

الحقوق التي تتكفل برعايتهم من جميع الجوانب.

كــما يــتم تــقديــم دعــم مــالــي للجــمعيات والــهيئات املــعتمدة ذات الــطابــع 
اإلنساني واإلجتماعي التي تنشط لصالح ضحايا األلغام،

رابــعا: يــــتم إشــــراك الــــضحايــــا وذوي الــــحقوق وكــــذا الجــــمعيات الــــتي 
تمثلهم في كل التظاهرات والنشاطات املتعلقة بضحايا األلغام،

خـامـسا:  يـشارك الـعنصر الـنسوي بـفعالـية فـي  تـنفيذ اتـفاقـية حـظر 
األلــغام عــلى املســتوى الــوطــني، مــن خــالل الــلجنة الــوزاريــة املشــتركــة املــعنية  
بـتنفيذ االتـفاقـية. كـما يـضم الـوفـد الجـزائـري بـاسـتمرار مـمثالت عـن مـختلف 
الـوزرات والـهيئات، خـالل إجـتماعـات اإلتـفاقـية، بـما فـي ذلـك اجـتماع الـدول 
األطراف واجتماع خبراء مساعدة الضحايا واجتماعات ما بني الدورات.

شكرا لكم سيدي الرئيس.
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