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شكرا السيد الرئيس،
يـثمن وفـد بـالدي تـنظيم هـذه اجلـلسة املشـتركـة حـول تـعزيـز الـتعاون وإعـادة
الــتأهــيل ،والــتي تــلقي الــضوء عــلى الــترابــط بــني مــجالــي الــتعاون ومــساعــدة
ضحايا األلغام في إطار تنفيذ اتفاقية حظر األلغام وخطة عمل أوسلو.
نـحن عـلى ثـقة بـأن مـثل هـذه الـنشاطـات مـن شـأنـها حشـد دعـم أكـبر ملـساعـدة
الـضحايـا ،وبـصفة خـاصـة فـي مـجال إعـادة الـتأهـيل الـذي مت إخـتياره كـموضـوع
لــلجنة مــساعــدة الــضحايــا خــالل ســنة  ،2022نــظرا ألهــميته الــبالــغة فــي
حتسني أوضاع ضحايا األلغام والتخفيف من معاناتهم.
ويــأتــي هــذا الــنقاش فــي ســياق الــعمل احلــثيث عــلى تــنفيذ بــرنــامــج أوســلو
وحتســبا لــلمؤمتــر الــعاملــي حــول مــساعــدة الــضحايــا املــرتــقب تــنظيمه الــسنة
املـقبلة ،ممـا يـعطي زخـما كـبيرا ملـوضـوع مـساعـدة الـضحايـا ،يـتعني أن يـصاحـبه
جتــند أكــبر مــن طــرف كــل فــواعــل اجملــتمع املــدنــي لــلمضي قــدمــا نــحو حتــقيق

نـتائـج إيـجابـية ومـلموسـة ،تـرقـى إلـى مسـتوى الـتطلعات وفـقا لـألهـداف الـنبيلة
لالتفاقية.
وفـي هـذا السـياق نسـتذكـر مـا جـاء فـي إعـالن أوسـلو بـخصوص ضـرورة دمـج
املـساعـدة املـقدمـة لـلضحايـا والـناجـني فـي إطـار أوسـع مـن السـياسـات واخلـطط
واألطـر الـقانـونـية الـوطـنية املـتعلقة بـحقوق األشـخاص ذوي اإلعـاقـة والـصحة
والتعليم والتوظيف والتنمية واحلد من الفقر.
مــن جــهة أخــرى أكــد إعــالن أوســلو عــلى أهــمية تــولــي مــقالــيد األمــور عــلى
الـصعيد الـوطـني عـلى اعـتبار الـتعاون واملـساعـدة الـدولـيني أمـران البـد مـنهما
الستمرار جناح االتفاقية.
فـي هـذا السـياق ،يـشجع بـلدي جـهود الـتعاون الـهادفـة إلـى تـعزيـز الـقدرات
ال ــوط ــنية ب ــصفة مس ــتدمي ــة ،م ــع االس ــتفادة م ــن ال ــتجارب ال ــناج ــحة ع ــلى
املسـتويـات الـثنائـية ،اإلقـليمية والـدولـية ،مبـا فـي ذلـك الـعمل عـلى حتـقيق عـاملـية
االتـفاقـية وتـنفيذهـا عـلى نـحو كـامـل كخـطوة وقـائـية حلـمايـة األرواح ووضـع
حد للمعاناة واإلصابات الناجمة عن األلغام املضادة لألفراد.

خـتامـا ،ومـن بـاب الـتفاعـل مـع الـنقاش احلـيوي لهـذه اجلـلسة املشـتركـة ،يـقترح
وفــد بــالدي ابــقاء مــوضــوع اعــادة الــتأهــيل فــي مــركــز االهــتمام خــالل الــفترة
الـقادمـة والـنظر فـي إمـكانـية تـضمينه فـي قـاعـدة بـيانـات دائـمة عـلى مسـتوى
املـوقـع اإللـكترونـي لـالتـفاقـية ،لـلربـط بـني طـلبات وعـروض الـتعاون فـي مـجال
إعـادة الـتأهـيل ،لـتعزيـز الشـراكـات مبـا فـي ذلـك فـرص الـتكويـن وتـبادل اخلـبرات
واملـمارسـات املـثلى وإشـراك الـضحايـا فـي الـدفـع قـدمـا بـاجلـهود اجلـماعـية والـدعـم
الفني واملادي وكذا املالي.
كـما أشـير فـي األخـير إلـى ان اجلـزائـر ،الـتي أخـذت عـلى عـاتـقها تـسخير املـوارد
واجلـهود وطـنية ملـواجـهة آفـة األلـغام املـوروثـة عـن االسـتعمار ،ال تـدخـر أي جهـد
للتعاون في موضوع اعادة التاهيل كلما اتيحت الفرصة.
شكرا جزيال.

