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 بسم ا الرمحن الرحيم
 

 

 

  
  السيد الرئيس 

  الحضور الكريم 
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

  

 بضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة يؤكد السودان إلتزامه  .١
 في المجتمع ، على أساس احترام حقوق اإلنسان لضحايا األلغام

 ولكي تكون مساعدة الضحايا  ،والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز
فعالة ومستدامة ، تم دمجها في السياسات والخطط واألطر القانونية 

تم الوطنية األوسع نطاقاً المتعلقة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ، 
االعلي لالشخاص  عاقة من المجلس الوطنية لإلوضع اإلستراتيجية
 تهدف من خالل محاورها التي ٢٠٣٠-٢٠٢٠ذوي االعاقة لـ

المختلفة إلى تغطية كل الجوانب ذات الصلة بحقوق األشخاص ذوي 
 اإلعاقة وفقاً لنصوص االتفاقية الدولية لحقوق االشخاص ذوى االعاقة

الشخاص تم تعديل قانون ا ، جازةفي مرحلتها االخيرة لإلوالخطة 
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جنة الدولية لالشخاص ذوي ذوي االعاقة القومي باضافة مالحظات الل
  .تاكيداً اللتزام دولتنا به  تماشياً مع القانون الدولي واالعاقة

  
 م تم التبليغ عن ٢٠٢٠ من العام اكتوبرم وحتى ٢٠٠٢منذ العام   .٢

 مسجلين بقاعدة  ، قتيل٦٢٣ مصاب و ١،٥٩٠ضحية منهم    ٢٢١٣
   بقسم المعلومات بالمركز القومي لمكافحة االلغامالبيانات

  

 دوالر من التمويل الحكومي ٢٠٠,٠٠٠ تخصيص ما يعادل مبلغ تم  .٣
  .لمساعدة الضحايا

  

ة والتنسيق العالي مع مكتب رغم المجهودات المبذولة من قبل الدول  .٤
االلغام والشركاء اال ان هناك العديد مكافحة  المتحدة لخدمات االمم
:مساعدة الضحايا  وتتمثل في االتي التحديات التي تواجه برنامج من

مكافحة االلغام بالمقارنة مع حجم ضعف التمويل لبرنامج   . أ
  .المشكلة 

يتي النيل االزرق و جنوب الموقف االمني في بعض اجزاء وال  . ب
 يصعب الوصول اليها لتقديم المساعدات لبعض كردفان
  .الضحايا
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توقف الدعم الخارجي لضحايا األلغام ومخلفات الحرب  .ـج
بالواليات الشرقية التى تم إعالنها خالية من األلغام ومخلفات 

  .الحرب بالمناطق المسجلة بها 

 التي تحد من وصول الخدمات لضحايا الظروف المناخية  . د
  .االلغام و مخلفات الحرب خالل فترة الخريف 

اثرت به معظم دول العالم بجائحة تاثر السودان بمثل ما ت. هـ
   .الكورونا 

ضحايا االلغام  عدد دخولنتوقع  بعد توقيع اتفاقية السالم بجوبا . و
مخلفات الحرب في المناطق المتاثرة التي كان يصعب و

 من الدعم للمسح و اًالوصول اليها في السابق مما يتتطلب مزيد
  . و دمجهم في المجتمع همالعادة تاهيل

 افحة االلغامبة للتنسيق والتعاون المشترك بين المركز القومي لمكنس   . ٥
االلغام ولجنة مساعدة الضحايا مكافحة ومكتب االمم المتحدة لخدمات 

زاد حجم الدعم المقدم من المانحين لبرنامج مساعدة الضحايا 
 الدعمكان و ، بالسودان خالل هذا العام مقارنة مع  االعوام السابقة

 ايطاليا وحكومة ،الواليات المتحدة االميركية ، اليابان ( مقدم من دول
.) السودان
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مكافحة األلغام لألغراض ل  السودانيبرنامجالطلع به ضإن ماظل ي  .٦

  مكافحة بالتنسيق والتعاون مع مكتب األمم المتحدة لخدماتاإلنسانية
  تجاه ضحايا األلغام ومخلفات الحرب إلتزام تقرهااللغام والشركاء

وتتجاوب معه منظمات المجتمع المدني السودانية  الحكومة وتدعمه
وإلتزامها  الدولة دعمويشهد مجاله العديد من المبادرات التي يدفعها 

برامج ومطلوبات ضحايا األلغام ومخلفات الحرب لتحسين  تجاه
وضعهم األقتصادي وإعادة دمجهم فى المجتمع مع التأهيل النفسي 

   . والمناصرة لحقوقهم ورفع الوعيوالجسدى

  ولكم وافر الشكر 
  

  

  
 

 

 

 


