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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 المركز القومي لمكافحة االلغام

 اجتماع المراجعه العشرون نوفمبر2222

 كلمة المركز القومي لمكافحة االلغام ) مساعدة الضحايا(

 نوفمبر2222

 الحضور الكريم 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 

يغل الدهدان ممتدمًا بزسان السذاركة الكاممة والستداوية والفعالة لزحايا األلغام في  .1
، عمى أساس احتخام حقهق اإلندان والسداواة بين الجشدين وعجم التسييد, ولكي السجتسع 

تكهن مداعجة الزحايا فعالة ومدتجامة ، تم دمجيا في الدياسات والخظط واألطخ 
 القانهنية الهطشية األوسع نظاقًا الستعمقة بحقهق األشخاص ذوي اإلعاقة.

االعمي لالشخاص ذوي االعاقة تم وضع اإلستخاتيجية  الهطشية لإلعاقة من السجمذ  .2
تيجف من خالل محاورىا السختمفة  التيفي مخحمتيا االخيخة لالجازة  2232-2222لـ

إلى تغظية كل الجهانب ذات الرمة بحقهق األشخاص ذوي اإلعاقة وفقًا لشرهص 
تم تعجيل قانهن االشخاص ذوي  عاقةاالتفاقية الجولية لحقهق االشخاص ذوى اال

تساشيًا مع  االعاقة القهمي باضافة مالحغات المجشة الجولية لالشخاص ذوي االعاقة
القانهن الجولي و تاكيجًا اللتدام دولتشا بو .

تست مخاجعو االستخايجية و  طشي لسداعجة الزحايا تم تحجيث االطار اإلستخاتيجي اله  .3
م الستحجة لسكافحة االلغام  بجشيف )غايتهن دبيكهي( بعج من قبل مدتذار خجمات االم

ومن ثم تست مذاركتيا مخة اخخي  ,زيارة تقييسية لبخنامج مداعجة الزحايا في الدهدان
 .مع كل الجيات ذات الرمة كسدهدة اخيخة 
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و بجعم من في اطار التشدييق بين السخكد القهمي لسكافحة االلغام و ووحجة دعم التشفييح  .2

ورشة عسل حهل تحجيث استخايجية مداعجة الزحايا )حهار أصحاب االتحاد االوربي ستعقج 
 . 2223السرمحة الهطشيين(  في  االسبهع الثالث من فبخايخ

 3 . ضحية  2,532تم التبميغ عن  2222م وحتى سبتسبخ من العام 2222مشح العام
مدجمين ضحية . 22تدجيل تم    2222قتيل في العام  636مراب  1,221مشيم 

 بقاعجة البيانات بقدم السعمهمات بالسخكد القهمي لسكافحة االلغام .

رغم السجيهدات السبحولة من قبل الجولة والتشديق العالي مع مكتب االمم  الستحجة  .4
لخجمات االلغام والذخكاء اال ان ىشاك العجيج من التحجيات التي تهاجو بخنامج مداعجة 

: تتمثل في االتيو الزحايا  
 مكافحة االلغام بالدهدان بالسقارنة مع حجم السذكمة .أ. ضعف التسهيل لبخنامج 

ب. السهقف االمشي في بعض اجداء واليتي الشيل االزرق و جشهب كخدفان  يرعب الهصهل 
 الييا لتقجيم السداعجات لبعض الزحايا و مخمفات الحخب  .

األلغام ومخمفات الحخب بالهاليات الذخقية التى تم إعالنيا تهقف الجعم الخارجي لزحايا ج. 
 خالية من األلغام ومخمفات الحخب بالسشاطق السدجمة بيا .

د. الغخوف السشاخية  التي تحج من وصهل الخجمات لزحايا االلغام و مخمفات الحخب خالل 
 فتخة الخخيف .

 . .ئحة الكهرونا . تاثخ الدهدان بسثل ما تاثخت بو معغم دول العالم بجاو
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نتهقع دخهل عجد ضحايا االلغام و مخمفات الحخب في  بعج تهقيع اتفاقية الدالم بجهبا  ظ. 
السشاطق الستاثخة التي كان يرعب الهصهل الييا في الدابق مسا يتتظمب مديج من الجعم لمسدح 

 و العادة تاىيميم و دمجيم في السجتسع .

 
بالتشديق  سكافحة األلغام لألغخاض اإلندانيةل هدانيالد بخنامجالظمع بو زإن ماعل ي .6

تجاه ضحايا األلغام ومخمفات  والتعاون مع مكتب األمم الستحجة لخجمات االلغام والذخكاء
وتتجاوب معو مشغسات السجتسع السجني ويذيج الدهدانية الحكهمة  وتجعسوالحخب إلتدام تقخه 

بخامج ومظمهبات ضحايا  وإلتداميا تجاهالجولة  دعممجالو العجيج من السبادرات التي يجفعيا 
األلغام ومخمفات الحخب لتحدين وضعيم األقترادي وإعادة دمجيم فى السجتسع مع التأىيل 

 . ورفع الهعي والسشاصخة لحقهقيم الشفدي والجدجى

 ولكم وافخ الذكخ 
 

 
 

 
 

 

 

 

 


