
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 (يونيو بجظيف 22-22اجتطاع مظتصف الدورات في الفترة من )
 (مساعدة الضحايا ) الطركز القومي لطكافحة االلغامكمطة 

 
 

يغل الدهدان ممتزمًا بزسان السذاركة الكاممة والستداوية والفعالة لزحايا األلغام في  .1
السجتسع ، عمى أساس احترام حقهق اإلندان والسداواة بين الجشدين وعدم التسييز, ولكي 
تكهن مداعدة الزحايا فعالة ومدتدامة ، تم دمجيا في الدياسات والخظط واألطر 

 .ع نظاقًا الستعمقة بحقهق األشخاص ذوي اإلعاقة القانهنية الهطشية األوس
 
ضحية مشيم  تم التبميغ عن  2021م وحتى مايه من العام 2002مشذ العام  .2

  قتيل, مدجمين بقاعدة البيانات بقدم السعمهمات بالسركز القهمي   631مراب
 لسكافحة االلغام 

 
تتم عبر السكاتب  في الدهدان ومخمفات الحربآلية جسع البيانات لزحايا االلغام  .3

 مكافحة االلغام مجالوالسشغسات العاممة في  الفرعية لمسركز القهمي لسكافحة االلغام
وأتحادات  (NAPO) والجيات السخترة مثل الجسعية الهطشية لالطراف الرشاعية

السعاقيين ، وتجسع البيانات وتشقح ويتم تدجيميا في قاعدة بيانات قدم السعمهمات 
بالسركز القهمي لسكافحة االلغام ، ولزسان تقديم الحقهق الالزمة لزحايا االلغام 
ومخمفات الحرب ومهاجية التحديات التي تهاجو تقديم السداعدة ليم ، كان البد من 

ات باستسرار وضسان دقتيا من حيث التفاصيل السظمهبة لمجشس مراعاة تحديث البيان
لزسان السهاكبة ودقة   والعسر حهل الهفيات والشاجيين والزحايا غير السباشرين .

السعمهمات تم إعادة مدح عدد من السحميات بالهاليات األكثر تأثرًا باأللغام ومخمفات 
زرق ، كدال( عبر السكاتب ، الشيل األ ,شسال جشهب دارفهرالحرب )جشهب كردفان



الفرعية والسشغسات الهطشية العاممة فى مجال مكافحة األلغام ، لم يكتسل حتي اآلن 
 :ندبة لمعديد من التحديات  العسل فى مدح جسيع السحميات بيذه الهاليات

 ضعف التسهيل السالى السخرص لمسدح بالسقارنة مع حجم العسل السظمهب . أ.
.بعض أجزاء واليتي جشهب كردفان والشيل األزرق  لسهقف األمشي فىا ب.
العادات والتقاليد السحمية التي تؤثر أحياًنا بذكل عكدي عمى تحقيق األىداف جـ.

بعد اماكن وجهد بعض الزحايا او تشقميم من مكان لآلخر و وعهره الظرق و  د.
الغروف السشاخية .

العالم بجائحة الكهرونا.تاثر الدهدان بسثل ما تاثرت بو معغم دول  ىـ.

 دخهل بعض السشاطق حيز الدالم  من الستهقع وجهد العديد من الزحايا فييا . و.
 
ندــــبة لمتشدــــيق والتعــــاون السذــــترك بــــين السركــــز القــــهمي لسكافحــــة االلغــــام ومكتــــب االمــــم  .4

الستحــدة لخــدمات االلغــام ولجشــة مدــاعدة الزــحايا زاد حجــم الــدعم السقــدم مــن الســانحين 
رنــامم مدــاعدة الزــحايا بالدــهدان خــالل ىــذا العــام مقارنــة مــع  االعــهام الدــابقة ، وىــه لب

صــــشدوق األمــــم الستحــــدة ايظاليــــا  الستحــــدة االميركيــــة  مقــــدم مــــن دولــــة اليابــــان والهاليــــات
وحكهمة الدهدان.اإلستشسائي لؤلمن اإلنداني 

بالتشديق  لؤلغراض اإلندانيةسكافحة األلغام ل الدهداني برناممالظمع بو زإن ماعل ي .5
تجاه ضحايا األلغام  والتعاون مع مكتب األمم الستحدة لخدمات االلغام والذركاء

وتتجاوب معو مشغسات السجتسع الدهدانية الحكهمة  وتدعسوومخمفات الحرب إلتزام تقره 
برامم  وإلتزاميا تجاهالدولة  دعمالسدني ويذيد مجالو العديد من السبادرات التي يدفعيا 

ومظمهبات ضحايا األلغام ومخمفات الحرب لتحدين وضعيم األقترادي وإعادة دمجيم 
 . ورفع الهعي والسشاصرة لحقهقيم فى السجتسع مع التأىيل الشفدي والجددى


