
 الج�ع ا�ول أ�طراف يف اتفاقية حظر أ�لغام املضادة لٔ�فراد   18ا�ورة  

 مدا�� الوفد اجلزا�ري �ى مناقشة البند املتعلق مبسا�دة الض�ا� 

 2020نومفرب  18یوم  

 ،الس�ید الرئيسشكرا 

وٕاسها�ا  .ٔأغتمن هذه الفرصة ٔ�مثن �الیا ا�هودات املبذو� من طرف جلنة مسا�دة الض�ا�
 تحقيق ٔأهداف اتفاقية حظر أ�لغام املضادة لٔ�فراد. ل  القمي يف دمع تنفيذ خمطط معل ٔأوسلو

جمال هودات املبذو� �ىل املس�توى الوطين يف � حول ا یود وفد بالدي تقدمي عرض موجز 
والتنس�یق، لجنة يف ٕاطار التعاون  ال ، واليت مت تقدمي معلومات خبصوصها ٕاىل  مسا�دة الض�ا�

 .  2020 �ٕالضافة ٕاىل املعلومات املتضمنة يف التقر�ر الوطين

، بلغ العدد إالجاميل لض�ا� أ�لغام  2020جویلیة    شهریعود ٕاىل  ،  حسب أٓخر حتیني -
من الض�ا� ٔأثناء احلرب   4830من بيهنم    7274  �ىل املس�توى الوطين  املضادة لٔ�فراد

 .   لمنذ �س�تقال  2444التحر�ریة و
ع حضا� أ�لغام املضادة لٔ�فراد حبامیة مزدو�ة وفق ٔأحاكم القانون املتعلق مبن�ة  �متت -

حامیة وكذا قانون  1966إال�اقة وحامیة حضا� حرب التحر�ر الوطين الصادر س�نة 
 . 2009الصادر س�نة  و�رقية أ�ش�اص ذوي إال�اقة

وزارة ا�اهد�ن وذوي  تأٔ�ذ ا�و� �ىل �اتقها التكفل بض�ا� أ�لغام من �الل  -
یمت س�نو� ختصیص اع�دات و  ،احلقوق وكذا التضامن الوطين وأ�رسة وقضا� املرٔأة

للتكفل �لض�ا� وذوي احلقوق وأ�رامل   نيالقطا�هذه  لصاحل  من مزيانیة ا�و�  مالیة  
 . وأ�صول

 تفعیلها  تندرج تغطیة احتیا�ات حضا� أ�لغام مضن النشاطات �ج�عیة ل�و�، ویمت -
�ىل مس�توى الب��ت لتشمل ا�مع واملسا�دة �ج�عیة والوصول ٕاىل السكن 
وإالدماج يف سوق الشغل. كام �س�تفيد أ�ش�اص ذوي إال�اقة ا��ن ال ميارسون ٔأي  



الر�ایة الطبیة و�ستشفاء  من �شاط �ين من التغطیة �ج�عیة و�س�تفيدون 
 فيضات يف أ�سعار.وأ�دویة، والنقل ا�اين وكذا خت 

تعد الهیئة احلكومية املعنیة �جلهود املتعلقة تتوفر وزارة ا�اهد�ن وذوي احلقوق، اليت   -
كام یعكف خمصصة لهذا الشأٔن  �ىل قا�دة بیا�ت  ،  مبسا�دة حضا� أ�لغام والتكفل هبم

املبارشة و�ري املبارشة قطاع التضامن �ىل رمقنة �رامج املسا�دات �ج�عیة احلكومية  
 .لفائدة أ�ش�اص ذوي إال�اقة

یضمن قطاع ا�اهد�ن وذوي احلقوق متابعة طبیة جمانیة لض�ا� أ�لغام، كام مت ا�رام  -
اتفاقية مع وزارة الص�ة لفتح ماكتب �ىل مس�توى املستشفيات املدنیة الس�تقبال 

مات وٕاجراءات احلصول وتوجيه حضا� أ�لغام واملتفجرات، وهناك دلیل �اص �خلد 
 �ىل املنح والتأٔمني من �الل البوابة إاللكرتونیة لوزارة ا�اهد�ن وذوي احلقوق.

من �الل املركز الوطين للتجهزي �ٔ�عضاء  خبدمات ٕا�ادة التأٔهیلیمت التكفل -
�صطناعیة كام یمت تغطیة التاكلیف من �الل صندوق التضامن الوطين اخلاص  

زة املتحركة ؤأ�زة العظام وملحقاهتا وأ��زة وامللحقات للمكفوفني  بنفقات اقتناء أ��
 وضعاف السمع وكذا الصم.

خمتصا نفسانیا من طرف امجلعیة اجلزا�ریة للبحث يف �مل النفس   12وقد مت �كو�ن 
 �متكيهنم من تقدمي ا�مع املناسب لض�ا� أ�لغام. 

یة من طرف الهیئات ااجلنسني يف التكفل �لر��كرس القوانني والتنظ�ت املساواة بني   -
مس�تفيدا  1631امرٔأة من ٔأصل  590املعنیة. و�ىل سبيل إالشارة، فقد اس�تفادت 

آلیة القروض   من ذوي �حتیا�ات اخلاصة من ا�متویل ا�ي توفره ا�و� يف ٕاطار أ
 الصغرية ٕال�شاء ٔأ�شطة مدرة ل��ل. 

 . بأٔي حضیة تتعرض حلادث �مج عن أ�لغاملتكفل الفوري  ا خمطط دامئ  یمت من �الل   -
�لزتام ٕ�زا� احلواجز �كرس القانون املتعلق حبامیة و�رقية أ�ش�اص ذوي إال�اقة -

 .  الیومية لٔ�ش�اص ذوي إال�اقةكن ٔأن تعرتض احلیاة اليت مي



تتأٔلف من ممثيل خمتلف القطا�ات املعنیة من  اس�ت�داث جلنة 2006وقد مت س�نة 
و�ج�عیة ٔأ�ل حتسني ٕاماكنیة وصول أ�ش�اص ذوي إال�اقة يف البيئة املادیة 

 . و�قتصادیة والثقافية
  ودلیل تقين خبصوصٕا�داد نصوص تنظميیة  و�ىل سبيل املثال فقد مت يف هذا إالطار  

العامة وٕا�شاء قاموس بلغة إالشارة   ن ٕاماكنیة وصول أ�ش�اص ذوي إال�اقة ٕاىل أ�ما�
هیئات  لفائدةیل وتنظمي دورات تدریبية يف لغة إالشارة ا و�سخ الكتب بطریقة �ر 

وٕا�شاء ختصصات �دیدة يف التدریب املهين لفائدة أ�ش�اص ذوي إال�اقة  معومية 
 احلر�یة والبرصیة.

وٕ�ماكهنا �كو�ن امجلعیات �ىل  �فاع عن حضا� أ�لغام �ىل ا مجعیة وطنیة  تعمل -
   املس�تویني احمليل والوطين.

�شلك ا�ي ا�لس الوطين لٔ�ش�اص ذوي إال�اقة ٕا�ادة تنظمي  2019مت س�نة  -
فضاء ممتزيا للتبادل بني نقاط االتصال اليت تعیهنا خمتلف الوزارات والهیئات العمومية  

   ؤأر�ب العمل ومنظامت العامل خبصوص مسأٔ� إال�اقة.  
 

اجلزا�ر من منطلق جتر�هتا الوطنیة، ٕاىل املسامهة يف ا�هودات املبذو� �مع يف أ��ري، تتطلع  
 . 2022-2021للجنة مسا�دة الض�ا� من �الل عضو�هتا يف الفرتة    أ��شطة إال�سانیة النبي�

 شكرا �ىل حسن إالصغاء. 


