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ﻈﻞ اﻟﺴﻮدان ﻣﻠ ﻣﺎ ﻀﻤﺎن
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟ ﺎﻣﻠﺔ واﻟﻤ ﺴﺎو ﺔ
واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻀﺤﺎ ﺎ اﻷﻟﻐﺎم
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ،ﻋ أﺳﺎس اﺣ ام
ﺣﻘﻮق اﻹ ﺴﺎن واﻟﻤﺴﺎواة ﺑ
وﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴ  ,وﻟ
اﻟﺠ ﺴ
ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻀﺤﺎ ﺎ ﻓﻌﺎﻟﺔ
وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ  ،ﺗﻢ دﻣﺠﻬﺎ
اﻟﺴ ﺎﺳﺎت واﻟﺨﻄﻂ واﻷﻃﺮ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧ ﺔ اﻟﻮﻃﻨ ﺔ اﻷوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺤﻘﻮق اﻷﺷﺨﺎص ذوي
اﻹﻋﺎﻗﺔ .
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بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

اجتطاع مظتصف الدورات في الفترة من ()22-20يهنيه بجظيف 
كمطة الطركز القهمي لطكافحة االلغام ( مساعدة الضحايا)

الحضهر الكريم
السالم عميكم ورحطة هللا وبركاته
.1

يتبشى بخنامج مداعجة ضحايا األلغام بالدؾدان مجسؾعة مؽ اإلجخاءات العسمية

السمسؾسة لتمبية احتياجات ضحايا األلغام والستفجخات مؽ مخمفات الحخب واألشخاص

ذوي اإلعاقة برؾرة مشغسة وبسؤسددية وميشية عالية حيث يقؾم البخنامج بكل ما يمدم

لزسان وصؾل الخجمات الزخورية لمزحايا وأسخىؼ.كسا يعسل البخنامج كجليل لمزحايا
مؽ خالل الخصج و التؾجيو والتعخيف بالحقؾق والؾاجبات وتؾفيخ كافة السعمؾمات

الالزمة حؾل الزحايا .تؼ تحجيث االطار اإلستخاتيجي الؾطشي لسداعجة الزحايا الطار
زمشي

 0202 -0202و تست مذاركتيا مع كل الجيات ذات الرمة والسشغسات

العاممة في مجال مكافحة االلغام.
.0

مشح العام 0220م وحتى مايؾ مؽ العام 0200م تؼ التبميغ عؽ  0841ضحية
مشيؼ  14482مراب و  428قتيل 4مدجميؽ بقاعجة البيانات بقدؼ السعمؾمات بالسخكد
القؾمي لسكافحة االلغام 

.2

في اطار التشدييق بيؽ السخكد القؾمي لسكافحة االلغام و ووحجة دعؼ التشفييح زار
وفج وحجة دعؼ التشفييح الدؾدان في الفتخة مؽ 01سبتسبخ الي 02سبتسبخ زيارة فشية
تقييسية القامة ورشة تحجيث استخايجية مداعجة الزحايا (حؾار أصحاب السرمحة
الؾطشييؽ) في الفتخة القادمة.

1

 .8تعتبخ عسمية التأىيل حق لمسعاقيؽ في مجال السداواة مع غيخىؼ مؽ السؾاطشيؽ ذلػ
لتؾفيخ فخص العير الكخيؼ ليؼ  4لجسيع السعاقيؽ الحق في الخعاية والتعميؼ والتأىيل

والتذغيل دون تسييد بدبب الجشذ أو األصل أو السخكد االجتساعي أو االنتساء
الدياسي  4إن السعاقيؽ ميسا بمغت إعاقتيؼ واختمفت فئاتيؼ فإن لجييؼ قابمية وقجرات

ودوافع لمتعمؼ والشسؾ واالنجماج في الحياة العادية في السجتسع لحلػ ال بج مؽ التخكيد
عمى تشسية ما لجييؼ مؽ إمكانيات وقجرات  .االطخاف الرشاعية تسثل الحياة واالمل لكل
مؽ فقج طخفاً مؽ اطخافو و الحرؾل عمى أفزل استقاللية في الحياة اليؾمية  .تقجم

خجمات اعادة التاىيل في الدؾدان عبخ الييئة العامة لالجيدة التعؾيزية لمسعاقيؽ
بذخاكة مع الرميب االحسخ  4تؾجج مخاكد اعادة التاىيل البجني في السجن فقط  4و
بعض السخاكد تحتاج لسديج مؽ الجعؼ إلعادة تأىيل مبانييا وتجريب الكادر الفشي العامل
بيا  ،مع عجم وجؾد مخاكد إعادة تأىيل في السشاطق الشائية  .

 .5رغؼ السجيؾدات السبحولة مؽ قبل الجولة والتشديق العالي مع مكتب االمؼ الستحجة
لخجمات االلغام والذخكاء اال ان ىشاك العجيج مؽ التحجيات التي تؾاجو بخنامج مداعجة
الزحايا وتتطثل في االتي  :
أ .ضعف التسؾيل لبخنامج مكافحة االلغام بالدؾدان بالسقارنة مع حجؼ السذكمة .
ب .السؾقف االمشي في بعض اجداء واليتي الشيل االزرق و جشؾب كخدفان يرعب الؾصؾل
الييا لتقجيؼ السداعجات لبعض الزحايا و مخمفات الحخب .
ج .تؾقف الجعؼ الخارجي لزحايا األلغام ومخمفات الحخب بالؾاليات الذخقية التى تؼ إعالنيا
خالية مؽ األلغام ومخمفات الحخب بالسشاطق السدجمة بيا .
د .الغخوف السشاخية التي تحج مؽ وصؾل الخجمات لزحايا االلغام و مخمفات الحخب خالل
فتخة الخخيف .
2

و .الغخوف الدياسية التي تسخ بييا البالد.
ظ .بعج تؾقيع اتفاقية الدالم بجؾبا نتؾقع اعجاد مؽ ضحايا االلغام و مخمفات الحخب في
السشاطق الستاثخة التي كان يرعب الؾصؾل الييا في الدابق مسا يتتظمب مديج مؽ الجعؼ لمسدح
و العادة تاىيميؼ و دمجيؼ في السجتسع .

 .4إن ماعل يظمع بو بخنامج الدؾدان لسكافحة األلغام لألغخاض اإلندانية تجاه ضحايا
األلغام ومخمفات الحخب إلتدام تقخه وتمتدم بو الحكؾمة 4

وتتجاوب معو مشغسات

السجتسع السجني ويذيج مجالو العجيج مؽ السبادرات التي يجفعيا تفاعل الجولة وإنفعاليا
ببخامج وأطخوحات ومظمؾبات ضحايا األلغام ومخمفات الحخب لتحديؽ وضعيؼ
األقترادي وإعادة دمجيؼ فى السجتسع مع التأىيل الشفدي والجدجى  .

ولكؼ وافخ الذكخ
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