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الس يد الرئيس ،الس يدات والسادة
يطيب يل يف البداية أن أعرب لك عن أخلص الهتاين مبناس بة توليك رئاسة
اجامتع ادلول الطراف يف اتفاقية حظر اللغام املضادة للفراد ،وأن أمثن
جمهودات السودان الشقيق يف اإطار تنفيذ االإتفاقية.
كام أود أن أعرب لك عن امتنان وفد بالدي للمجهودات املعتربة الت بذلمتوها
رفقة أعضاء خمتلف اللجان طيةل هذه الس نة ،وذكل رمغ الظروف الاس تثنائية
الت أملهتا الزمة الصحية العاملية املرتبطة بفريوس كوفيد.19-
الس يد الرئيس،
اإن اس تفحال هذه اجلاحئة قد معق من حدة معاانة االإنسانية وأوحض جبالء مدى
ارتباط مصريها يف مواهجة التحدايت من أجل بلوغ عال أكث أماان ،حيث أن
أالم البرشية بسبب هذا الفريوس املس تجد ل تس تكن معها الالم الت اكنت
ومازالت تمل ابلبرايء عرب خمتلف بقاع العال ،ومن بيهنا تكل النامجة عن اللغام
املضادة للفراد الت ل تتوقف عن حصد الرواح واالإيقاع ابلضحااي خالل هذه
الفرتة العصيبة.
لقد كنا نود أن جيري اجامتعنا هذا حضوراي ،عىل غرار العادة ،لكننا نتفهم
الطابع الاس تثنايئ للرتتيبات اخلاصة بسري أشغالنا من خالل تقنية التواصل
املريئ عن بعد والت تعكس جانبا من تأثريات هذه اجلاحئة الت تشك قوة
قاهرة ال منكل أماهما اإال العمل معا ملواهجهتا وختفيف وطأهتا عىل أشغالنا.
الس يد الرئيس،
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اإن أشغالنا اليوم للنظر يف املسائل املتعلقة بتنفيذ االإتفاقية من شأهنا ضامن
الاس مترارية يف اختاذ االإجراءات العملياتية امللموسة الت ختدم أهداف اإنسانية
نبيةل ،فامي يتعلق بتدمري اخملزوانت وتنظيف املناطق امللغومة ورعاية الضحااي
وتعزيز التعاون واملساعدة وكذا العمل عىل حتقيق عاملية االإتفاقية ،وهو ما يفيض
ابحملصةل اإىل امليض حنو هدفنا املنشود يف بلوغ عال خال من اللغام املضادة
للفراد.
وحيظى هذا الاجامتع بأمهية خاصة ،اإذ يشك فرصة لنا لتقيمي التقدم يف جتس يد
برانمج معل أوسلو  2024-2019دلمع تنفيذ االتفاقية يف فرتة امخلس س نوات
الت تيل املؤمتر الاس تعرايض الرابع ،والبناء عىل ا إالجنازات الت مت حتقيقها يف
اإطار تنفيذ خطط معل مابوتو وقرطاجنة ونريويب.
كام نرحب ابلتقرير املعروض عىل ادلول الطراف خبصوص التقدم احملرز يف
الفرتة  2020-2019ونتطلع اإىل العمل معا من أجل جتس يد الولوايت املرتبطة
ابلفرتة .2022-2021
ونغتمن هذه الفرصة لهتنئة الش ييل مبناس بة تقدمي تقريرها حول اإهناء معلية تدمري
اللغام يف املناطق امللغومة وفقا لحاكم االتفاقية.
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الس يد الرئيس،
اإن جتربة اجلزائر ،الت أوفت ابلزتاماهتا مبوجب املادة  5من االتفاقية ،اس تكامال
للجهود الوطنية الت بذلهتا منذ الاس تقالل ملواهجة خملفات احلقبة الاس تعامرية
والتكفل بضحااي اللغام الالاإنسانية ،تعكس أن ا إالرادة احلازمة ملاكحفة هذه الآفة
وتظافر اجلهود الوطنية من شأهنا أن تلكل ابلنجاح.
ومن ابب احلرص عىل االإسهام يف اجملهودات املبذوةل يف اإطار االإتفاقية ،فاإن
اجلزائر تسعد بعضويهتا يف جلنة مساعدة الضحااي خالل العهدة ،2022-2021
وتمثن عاليا الثقة الت وضعت فهيا من قبل ادلول الطراف ،كام لن تدخر هجدا
يف دمع النشطة االإنسانية النبيةل لهذه اللجنة الهامة ،من منطلق جتربهتا الوطنية
يف التكفل بضحااي اللغام.
وس يقدم وفد بالدي عرضا موجزا خالل مناقشة البند املتعلق مبساعدة
الضحااي ،يعكس من خالهل اجملهودات املبذوةل عىل املس توى الوطين يف هذا
اجملال ،والت مت تقدمي معلومات خبصوصها اإىل جلنة مساعدة الضحااي يف اإطار
التعاون والتنس يق ،ابالإضافة اإىل املعلومات املتضمنة يف التقرير الوطين.
وأختمت بياين ابالإعراب عن شكران لعضاء وحدة دمع لتنفيذ االتفاقية عىل
هجودمه القمية ودمعهم املس متر للنشطة ملندرجة يف اإطار تنفيذ االتفاقية.
أشكرمك عىل كرم االإصغاء.
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