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  السيد الرئيس 
  الحضور الكريم 

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

املة والمتساوية والفعالـة  يظل السودان ملتزماً بضمان المشاركة الك     .١
لضحايا األلغام في المجتمع ، على أساس احترام حقـوق اإلنـسان            

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

عاقـة ،   الوطنية األوسع نطاقاً المتعلقة بحقوق األشـخاص ذوي اإل        
.  الصحة والتعليم والعمالة والتنمية والحد مـن الفقـر          مجاالت وفي

ولتأكيد التزام السودان بمعالجة أوضاع األشـخاص ذوي االعاقـة          
ومن ضمنهم ضحايا األلغام والمتفجرات من مخلفات الحـرب تـم           

ومـصادقة االجهـزة    شخاص ذوي االعاقة القومي     سـن قانون اال  
قانون األشخاص ذوي االعاقـة القـومي       يعتبر  والمختصة عليه ،    

 بأن يكون لألشـخاص ذوي      اً لدور الدولة تجاه هذه الشريحة     منظم
االعاقة الحقوق واالمتيازات والتسهيالت واالعفاءات بما يتفق مـع         
المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي صادق عليها الـسودان وتلتـزم          

.اجهزة الدولة كافة بتنفيذها 
  



 ٢ 

 
 تــم التبليــغ عــن م٢٠٢٠مــايو م وحتــى ٢٠٠٢منــذ العــام   .٢

٢,١٧٤   بقاعـدة  مسجلين    قتيل ٦٢٣ مصاب و  ١,٥٥١ضحية منهم
  .كز القومي لمكافحة االلغام البيانات بقسم المعلومات بالمر

تتمثل أهم مجهودات الدولة تجاه ضحايا األلغـام ومخلفـات            .أ
 مليـون دوالر لبرنـامج      ٢التصديق بما يعـادل     فى  الحرب  
, أللغام لألغراض اإلنسانية لمحاوره المختلفة سنويا       مكافحة ا 

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

رغم المجهودات المبذولة من قبل الدولة والتنسيق العالي مـع            .ب
اال والمـانحين    المتحدة لخدمات االلغام والشركاء      مكتب االمم 

ان هناك العديد من التحديات التي تواجه برنـامج مـساعدة            
:الضحايا  وتتمثل في االتي 

.ضعف التمويل بالمقارنة مع حجم المشكلة  )١(
توقف الدعم الخارجي لضحايا األلغام ومخلفات الحرب         )٢(

بالواليات الشرقية التى تم إعالنها خالية مـن األلغـام          
  .لة بها ومخلفات الحرب بالمناطق المسج

الوضع األمني فى بعض أجزاء واليتي جنوب كردفـان           )٣(
  . والنيل األزرق 

 بعض الضحايا أو تنقلهم مـن مكـان         وجودبعد أماكن     )٤(
  . و وعورة الطرق والظروف المناخية  آلخر



 ٣ 

  
 للتنسيق والتعاون المشترك بين المركـز القـومي لمكافحـة           نتيجة  .٣

االلغام ولجنة مـساعدة     ة مكافحة لخدم  المتحدة االلغام ومكتب االمم  
الضحايا زاد حجم الدعم المقدم من المـانحين لبرنـامج مـساعدة            

 مقارنـة مـع  االعـوام        الفترة الماضـية  الضحايا بالسودان خالل    
اليابان والواليات المتحدة االميركية    ( والدعم مقدم من دول   .السابقة

.) ايطاليا وحكومة السودانو
  

نامج السودان لمكافحـة األلغـام لألغـراض        إن ماظل يطلع به بر      .٤
 لخدمة مكافحـة  بالتنسيق والتعاون مع مكتب األمم المتحدة      اإلنسانية

 تجاه ضحايا األلغام ومخلفات الحرب إلتزام تقـره         االلغام والشركاء 
وتلتزم به الحكومة وتتجاوب معه منظمات المجتمع المدني ويـشهد          

ا تفاعـل الدولـة وإنفعالهـا       مجاله العديد من المبادرات التي يدفعه     
ببرامج ومطلوبات ضحايا األلغام ومخلفات الحرب لتحسين وضعهم        
 األقتصادي وإعادة دمجهم فى المجتمع مع التأهيل النفسي والجسدى        

. حقوقهمبولرفع الوعي والمناصرة 
  

  ولكم وافر الشكر 



