
السودان
صحيفة وقائع قطاع إزالة األلغام

األلغام والمتفجرات من مخلفات الحرب قتلت أو جرحت أكثر من 100 شخص في السودان 
في عام 2012

المحور اإلنساني؟

تسهيل حرية الحركة اآلمنة للعمليات اإلنسانية من خالل إزالة األلغام 	 
للنظراء  مستمر  وتعزيز  الحرب،  مخلفات  من  والمتفجرات  األرضية 

الوطنيين والشركاء المنفذين المحليين.
 	
الحد من خطر الموت واإلصابة من األلغام األرضية والمتفجرات من 	 

مخلفات الحرب، خاصة بين الرجال والفتيان – والذين يشكلون الغالبية 
خالل  من  الضحايا  إدماج  إعادة  وتسهيل  الضحايا،  من  العظمى 
استهداف التوعية بمخاطر األلغام ومساعدة الضحايا التدخالت، مع 

التركيز على ُنهٌج جديدة خالقة وفعالة  .
 	
تعزيز ودعم القدرات اإلدارية والتشغيلية للسلطات الوطنية والشركاء 	 

المنفذين لتمكينهم من معالجة اآلثار االجتماعية واالقتصادية للتلوث 
باأللغام األرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب في السودان. 

ماهو الوضع؟

يتأثر أكثر من 1.4 مليون شخص من جراء األلغام والمتفجرات من 	 
ودارفور  األزرق  والنيل  كردفان  جنوب  واليات  في  الحرب  مخلفات 
وشرق السودان، مع 31 حالة وفاة و 72 إصابة في عام 2012 - 

أغلبهم من الرجال والفتيان.
 	
مخلفات 	  من  والمتفجرات  باأللغام  المتأثرة  المناطق  في  زيادة  هناك 

عام 2012  في  تسجيلها  تم  جديدة  منطقة خطرة  مع 28  الحرب، 
وأكثر من 288 منطقة مفتوحة للمسح والتطهير، وغالبا في المناطق 

ذات إتاحة الوصول المحدود للتقييم.
 	
الطرق الملوثة باأللغام والمتفجرات من مخلفات الحرب بحاجة إلى أن 	 

يتم مسحها بحيث يتاح الوصول إلى األشخاص الذين يحتاجون إلى 
المساعدات اإلنسانية.

 	
مخلفات 	  من  والمتفجرات  األلغام  بمخاطر  التوعية  إلى  حاجة  هناك 

مخلفات  من  والمتفجرات  األلغام  ضحايا  مساعدة  ومشاريع  الحرب 
الحرب والحوادث.
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اآلن قادرين على التحرك بحرية، دونما خوف من 
تعرضهم للقتل أو جرح من جراء األلغام.

 

على الصعيد الميداني

يناير 2013. كسال:

شرق  كسال،  والية  في  كركون  قرية  تقسيم  تم 
قبل  في عام 1998 من  النصف  إلى  السودان 

حزام باأللغام.

تم فصل العائالت في القرية عن بعضها البعض 
والوصول إلى جميع أنحاء القرية أصبح ممارسة 
الجانب  إلى  فللوصول  قاتل.  إحتياط  يكتنفها 
السير في  الناس  المدينة، كان على  اآلخر من 
نصف دائرة ألكثر من ساعتين. وكان لهذا أثره 
البليغ ليس فقط على المستوى الشخصي، ولكن 

أيضا من الناحية اإلقتصادية.

لم يفقد أحد حياته  بين عامي 1998 و 2012، 
منذ أن  عرف القرويون أين وضعت هذه األلغام، 
لكنهم فقدوا الكثير من الحيوانات التي دخلت دون 

أن تدري حقل األلغام.

في مارس 2012 قامت فرق وحدة إزالة األلغام 
القومية المنتشرة في المنطقة إلزالة األلغام ببدء 
يوليو  في  المهمة  إنهاء  و  األلغام  إزالة  عملية 
2012. ونتيجة لذلك تم تدمير 53 من األلغام 
المضادة لألفراد، و 20 لغمًا مضادًا للدبابات و 
8 من المتفجرات من مخلفات الحرب في حزام 
األلغام، والناس الذين يعيشون في قرية أصبحوا 

معلومات القطاع الرئيسية

الجهة الحكومية المسؤولة : المركز القومي 
إلزالة األلغام

المتحدة إلزالة  الرائدة : خدمة األمم  الوكالة 
األلغام

عدد المشاريع: 18 

المستفيدون: 1.483.934

إحتياجات التمويل 
12.388.935

دوالر أمريكي
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