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 السودان
 

 :2003التطّورات الرئيسية منذ مايو 
ام  في         صّدقت  نع األلغ اهدة م ي  مع توبر  13السودان عل ّيز   2003 أآ اهدة ح   أبريل1ذ في نفاال  و دخلت المع

ناكو . 2004 ن   ا ه تمرة ع اءات مس تعمالدع ام   اس ودان لأللغ ة الس بطة  بحكوم يات المرت ادة   الميليش المض
ودان نوب الس ي ج راد ف ه .لألف ى أن تعمالعل بدو أن اس ي  ت ليسةرضياألم الغاأل  ي ية الت ال الوحش ن األعم  بي

ور    ا مجموعه      و.ترتكب في دارف نوبة، يوجد  م تر  444449  في جبال ال رّبع ام م    ا م ة  من األرض التي ت  إزال
 .مرّبع  متر50000  تطهير  تم، عندما2002 حدث توّسع هاّم بدءا من عام  قد،و2003  في هااأللغام من

ودان أن  و  رت الس وا   131381ذآ د تلق ا ق يم شخص ي  تعل ام   ف ر األلغ  . 2004 - 2003 مخاط
ا  يم والمسح  في مناطق الحكومة والجبهة الشعبية لتحرير السودان      ت تم آم بادرات التقي في يونيو  و. عدد من م

يرية  في        2003 تح  ورشة تجب م ف عمال مكافحة األلغام  في  أتمويل ، فقد ازدادينمولوطبقا لتقارير الم. السآ، ت
مايو، أعلنت  الجبهة الشعبية   فيو.2003دوالر في   مليون9.5 إلى 2002دوالر مليون في  5.1السودان  من   

تحرير السودان   ن    عن ل ام   ا سلطة سود  " تكوي دة لأللغ ام  في      "األرضية   نية  جدي  لتنسيق عمل  مكافحة األلغ
ناطقها  ة والجبهة الشعبية لتحرير السودان ، توصلت  الحكو 2004و في أغسطس     . م  ، بدعم  من األمم المتحدةم

ى  ، . تفاقية السالم المستقبليةال ًانتظارا حاء  السودانأن في جميع إستراتيجية عمل لمكافحة األلغام  بشأن اتفاقية إل
ية السالم    تو  يات عدم استخدام    اشمل عمل ام  األرضية،   تفاق زمة اإلنسانية في  النزاع واألتجديدمهددة  ب  الاأللغ

ور  ام الوطني       ، سّجل 2003 في  و.دارف ام  و القذائف غير      79مكتب مكافحة األلغ دة بسبب األلغ   إصابة جدي
 ..المنفجرة

 
 :1999التطّورات الرئيسية منذ 

ام     نذ ع ام  عن اال    ُأ 1999، م غ مرصد األلغ ة حول استعمال األلغام     بل المضادة لألفراد من قبل  دعاءات الجّدي
ية،  ا ّوات الحكوم  وقد أنكرت الحكومة بشدة  أّي  .ومجموعات ثائرة أخرى  الجبهة الشعبية لتحرير السودان   ولق

ر    نما أق تحرير السودان    تاستعمال ، بي بعض االستعمال    الجبهة الشعبية ل ، وقعت الجبهة 2001أآتوبر   في و.ب
ودان  تحرير الس عبية ل يف والش داء  جن تزام صك " ن ن" اإلل ذي يم راد ع  ال ام  المضادة لألف ذا.األلغ نع  ه  و تم

يات وقف إطالق    ا   قد السودانآانتو. استعمال األلغام  األرضية2002وأآتوبر  نار التي وّقعت في يناير  ال تفاق
اهدة  صّدقت  ي مع نع األلغام  في    عل  او تعتبر اتفاقية جبال النوبة لوقف إطالق النار نموذج. 2003 أآتوبر 13م

ال مكافحة األ     بر الخط في السودان            ألعم ام  التي تع د تكونت المبادرة السودانية لالستجابة و المعلومات   . لغ و ق
ام  األرضية     بتمبر  و.2001في   عن األلغ  أّسست األمم المّتحدة مرآز وطني  لمكافحة األلغام  في  2002 في س

و قد اتسعت أنشطة    . 2003الخرطوم ومكتب تنسيق مكافحة األلغام  في  جنوب السودان في رومبيك في فبراير               
ام  و التوعية بمخاطرها في عامي         ة األلغ و قد تم  . في أعقاب إتفاقيات وقف إطالق النار  2003 و2002إزال

ن  ناطق المتمردي ية وم ناطق الحكوم ل من  الم ي آ تقدير ف يات المسح و ال دد من  عمل يذ ع يانات .تنف بقا لب  و ط
تمويل لصالح مكاف    الممولي  د ازداد ال ئات من اآلالف من الدوالرات         ن ، فق ام  في السودان من بضعة م حة األلغ

و في  . 2003 مليون دوالر في عام 5.1 ، و 2001 مليون دوالر في عام     2.2 ، إلى    2000 و   1999في عامي   
ريل  اقد2004أب ي  ، تع ام الوطن ة األلغ ي مكتب مكافح تطوير خطة للعمل عل اعدة الضحايا ، ل ية مس ع جمع  م
ام الوطني     و تلقى . حايا  ة الض  مساعد  را عن الحوادث شملت أآثر من    مكتب مكافحة األلغ  ضحية 2667 تقاري

 .القذائف غير المنفجرةلأللغام  و 
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 خلفية معلومات
ة من الصراعات األهلية في جنوب السودان منذ عام                    20 ، و أدى هذا إلى تأثر    1983دخلت السودان في دوام

ـ     ، وقعت حكومة 2002 و في اطار عملية السالم الماضية في طريقها منذ عام . والية بويالت الحرب     26من ال
 . 2002الحرآة الشعبية لتحرير السودان  اتفاقية جبال النوبة لوقف إطالق النار في يناير               / السودان مع الجيش     

تجديدها آل         اموا ب ان آخر تحديث لها             6و ق للوصول إلى  والت   ، بينما تقوم المحا    2004في يوليو    شهور ، و آ
و بالنسبة لمحادثات السالم التي عقدت في آينيا ، فقد نتج عنها توقيع مذآرة تفاهم ماشكوس                . اتفاقية سالم شامل    
تال في        توبر    2لوقف الق ة شهور في األول من سبتمبر                  2002 أآ دة ثالث رة لم ثها في آخر م م تحدي   ، و التي ت

ة السودان             . 2004 نع حكوم ن تم الحرآة الشعبية لتحرير السودان من استخدام األلغام        /و الجيش و آال االتفاقيتي
بور خط مكافحة األلغام  في السودان ، و هو ما يمكن أن                           . األرضية    ا لع نوبة نموذج ية جبال ال برت اتفاق و اعت

 .1يتكرر في أماآن أخرى من البالد 
ي و  يش26ف ة  و الج لت الحكوم ايو ، توص و/  م تحرير الس عبية ل رآة الش ة الح ول ثالث ية ح ى اتفاق دان إل

لة مك       روتوآوالت من سلس وضات للتوصل إلى اتفاقية سال       بروتوآوالت  تكون معا إطار عمل للمفا        6ونة من   ب
ارت المناقشات حول وقف رسمي إلطالق النار في يوليو و آانت محصلة عملية           . م شامل     د أنه ك ، فق و مع ذل

ن الشمال        ا هي         –السالم بي انية يبتلعان األن منطقة           و الجنوب بأآمله ة اإلنس التشكيك في أن الصراع و  االزم
ي حدود السودان مع تشاد             ة عل ور الواقع و آانت هناك مزاعم بانتهاك اتفاقيات وقف إطالق النار من آال           . دارف

 .الجانبين  في القتال
ام            ات ع نها تصاعدت في بداي ور له جذور تاريخية و لك لعمليات العسكرية  ، مع توسع ا  2003و صراع دارف

ا حرآة الجيش                   ن ، هم تان من المتمردي ا جماع حرير السودان وحرآة العدل و الحرآة الشعبية لت/التي قامت به
ا  ي ذلك قامت ميليشيا        . واةالمس في دارفور، و التي تدعمها الحكومة بالهجوم علي السكان         " جانجاويد  "و ردا عل

تمردون إل            ن الم ن ينتمي المدنيي ن الذي د لقي عشرات األالف من السودانيين بالفعل            . يهم في األصل      المدنيي و ق
ي يد ميليشيات  جانجاويد ، آما يواجه مئات آالالف غيرهم خطر القتال و المجاعة و المرض                      و . مصرعهم عل

ثر من            م تهجير أآ د ت ور ، باإلضافة إلى تهجير             1.2ق يا في دارف  آالجئين إلى تشاد 200000 من السكان داخل
او ا     . رة المج ا إدارته ن أيض ا ، و لك ط دعمه يس فق نها ل روف ع ودان مع ة الس ا ، اإل أن حكوم م إنكاره و رغ

وم بها المليشيات ، و التي يقال أن الحكومة هي التي آونتها             بتاريخ 1556و في  قراره رقم . 2للهجمات التي تق
يو    30  حكومة السودان بالتزامها بنزع أسلحة      تفي" ... ، طالب مجلس االمن التابع لألمم المتحدة بأن            2004 يول

اويد      نار في تشاد  في إبريل                 .3..." ميلشيات جانج يع وقف إطالق ال م توق و لكن نادرا مايتم االلتزام      (2004و ت
ه  نزاع                     ) ب ام  من جانب اطراف ال الغ عن حادث ألغام واحد في            . و هو أيضا يحرم استخدام األلغ م اإلب د ت و ق

 .دارفور 
ور ، يوجد نشاط عسكري سوداني                      و باالضافة إ    ة دارف ية في جنوب السودان و أزم ى الحرب األهل أوغندي / ل

دود     ي الح ي جانب ندي عل ة األوغ يش المقاوم ورد ج تمردي ل ارب م ث يح دود حي ي الح ة . عل يش المقاوم و ج
ام  األرضية  تخدامه لأللغ روف باس ندي مع دود بط . األوغ بر الح كري ع اط عس ر عن نش د تقاري ا توج ول آم

تخدام –الحدود السودانية  ر عن اس ي تقاري ام  األرضية عل ام الماضي عثر مرصد األلغ ي الع ية ، و ف  األثيوب
 .4لى النيل غام  حول حدود مدينة أآوبو في أعااألل
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 سياسة منع األلغام  

ية أوتاوا ، وقعت السودان معاهدة منع األلغام  في                       امل في عمل د مشارآتها بشكل آ و مع   . 1997 ديسمبر   4بع
م تصدق عليها قبل اآتوبر      ك ، فهي ل  2004و دخلت المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة للسودان في أبريل  . 2003ذل

 . 
اهدة  قالت السودان                    ي المع يرا لتأخيرها في التصديق عل بالد هي العائق الرئيسي         " و تفس ، " أن الحرب في ال

ام  من        ى أن االستخدام المستمر لأللغ ن جعل من    مشيرة إل بل المتمردي يق     " ق ة تحق ي الحكوم دا عل الصعب ج
 .5تبعا للمعاهدة " النجاح في الوفاء بالتزاماتها

ايو  23وفي    ورشة عمل في الخرطوم لمناقشة تنفيذ معاهدة منع  المكتب الوطني لمكافحة األلغام  ، نظم 2004 م
ام      بر مسئولون سودانيون مرصد األلغام  أنه توجد          ، أخ   2004و في اجتماعات اللجنة الدائمة في  يونيو         . األلغ

خطط في الطريق لضم  اجراءات التنفيذ إلى دستور السودان الجديد و قوانينه آما هو مطلوب في معاهدة حظر          
 و أشار مسئولون سودانيون     2004 سبتمبر   28و يحين موعد أول تقارير الشفافية بالنسبة للسودان في          .6األلغام    

نو  إ        تقرير قد بدأ بألفعل، بمساعدة البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة وخدمة ا    في شهر يوي ى أن العمل في ال ألمم ل
 .ليونيسيفالمتحدة لمكافحة األلغام و ا

 ، آررت السودان التزامها تجاه   2003 تايالند   –وفي االجتماع الخامس للدول األعضاء الذي عقد في بانجكوك            
اهدة الحظر ، و      الدعم ا     مع ون لمكافحة األلغام  في البالد ، ذاآرة بالتقدير الشراآة بين       لذي يقدمه الممول   أشادت ب

يات األهلية و األمم المتحدة           ة و الجمع و قد حضرت السودان آل االجتماعات السنوية االربعة السابقة         . 7الحكوم
نذ بدايتها في ع                ة م يع اجتماعات اللجنة الدائم ا شارآت أيضا في جم دول األعضاء ، آم وصوتت . 1999ام لل

رار للحظر قامت به الجمعية العامة لألمم المتحدة منذ عام               ، بما فيها قرار 1996السودان لصالح آل مشروع ق
تحدة          م الم ة لألم ية العام تاريخ    58/53الجمع وآانت السودان نشطة علي المستوى االقليمي     . 2003 ديسمبر    8 ب

ام  األرضية ، و شارآت في و                  يما يخص قضية األلغ ام  األرضية         ف  عقدت في آينيا     التي رش عمل حول األلغ
الى        ) 2003مارس   ( براير   (، و في م ي        ) 2001ف بر   (، و في جيبوت ويجدر الذآر ان السودان     ) . 2000نوفم

 .ليس عضوا في اتفاقية االسلحة التقليدية 
 

 دولة السياسة المنع التي ال تمثل 
نداء ب  صك االلتزام الخاص     الحرآة الشعبية لتحرير السودان   / في احتفال رسمي عقد في جنيف ، وقعت الجيش          

تعاون في مكافحة األلغام  ، و ذلك في الرابع من اآتوبر                             راد و ال ام  المضادة لألف نع األلغ يف لم و . 8 2001جن
نع األلغام  عقدت في نتيجا                  ، 2003 اآتوبر  1 -ر   سبتمب 29 جنوب السودان في الفترة من       -في ورشة عمل لم

ر يش رآ نقاط       /  الج دى ال ة إن إح ثر قائل ا أآ رار يوضح موقفه تزامها بق ودان ال تحرير الس عبية ل رآة الش الح
تحدث عنه                         ا ن يرت هي الحاجة ألن نكون واضحين بشأن م تحدث عن الحاجة إلى    . االساسية التي اث و نحن ن
راد و األجهزة المتفجرة الموجهة إلى الض                 ام  المضادة لألف و هذا  . حايا في جميع المواجهات   وقف استخدام األلغ

ى الضحايا            ة إل تفجرة الموجه زة الم تاج األجه ي عدم استخدام أو إن و يعني هذا عدم االحتفاظ بألغام مضادة . يعن
راد                  ام  المضادة لألف ي أن األلغ يد عل راد بغرض االستخدام ، و يجب التأآ يسمح باستخدامها ) الغير نشطة(لألف

ي        ام  أو في أنشطة أخرى من هذا   فقط في أغراض التدريب عل ة األلغ /  الجيش و بينما ال يستخدم .  النوع إزال
ام  المضادة لألفراد بعد األن ، فال يعني هذا أن بإمكانهم منح هذه األلغام                          تحرير السودان األلغ الحرآة الشعبية ل

يرهم الستخدامها      ام  المضادة لألفراد و األجهزة المتفجرة الموجه      . لغ . 9ة إلى الضحايا يجب تدميرها فكل األلغ
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يو                  ي أل يو أن ائد أل ال الق آمحاربين من أجل الحرية ، آنا في البداية نعتبر األلغام  أسلحة            " و في ورشة العمل ، ق
م بدأنا ندرك أن األلغام  ليست لها اهمية استراتيجية أو تكتيكية ، و                              م عواقب استخدامها ث م نكن نعل نا ل يدة ألن ج

ائد نشط رأيت م        ام  بجنودي أنفسهم           آق ته األلغ ن قائال               " ا فعل ن اآلخري يو المقاتلي ال " و في االجتماع تحدى أل
نه أن يخبرني بهدف واحد حققته الحكومة عن طريق األلغام  األرضية                           نا يمك نكم ه دا م تقد أن اح "  ال أحد    ،اع

ا اسفرت الورشة أيضا عن توصيات خاصة بالتنفيذ العملي لسياسة الحظر عن                . 10  طريق الجيش ، و يشمل      آم
ادة و الجنود بعدم استخدام األلغام  تحت أي ظروف ، و أنه يجب                  يهها للق ك األوامر المباشرة التي يجب توج ذل

يش         د الج ي معه ام  ف نع األلغ ول م ية ح يم دورات تدريب ات     / تنظ ودان للدراس تحرير الس عبية ل رآة الش الح
ي           ي للج ا يجب عمل آتيب تدريب ش يتضمن االرشادات و الخطوط العريضة لتنفيذ التزامات    االستراتيجية ، آم

انون    / الجيش  ن الق تطفات م ب أيضا مق ا يضم الكتي ام  ، آم نع األلغ و م ودان نح تحرير الس عبية ل رآة الش الح
 .الدولي اإلنساني 

ي ، تمت التوصية بأن يقدم المجلس الوطنى للتحرير قوانين للمنع تشمل عقوبات                     ي المستوى المدن لكل من  و عل
 . االنتهاآات المدنية و العسكرية 

ايو   ي م ن2004وف يش  ، أعل ام         /  الج دة لأللغ ودانية جدي لطة س ن س ودان تكوي تحرير الس عبية ل رآة الش الح
ة مكتب رئيس الجيش           سياسات " علي أن تقوم بتطوير      11 الحرآة الشعبية لتحرير السودان   / األرضية تحت مظل

ام  األرضية  ية حول األلغ ن ، و  " قوم ع الشرآاء الدوليي اهم م رة تف ية العريضة و مذآ ر الخطوط الفن و تطوي
ي لمكافحة األلغام  ، و إعطاء األولوية لمكافحة األلغام  ، و اإلشراف                           ي دعم وطني و دول ة للحصول عل الدعاي

ي    يل الجيش     "عل أن تقوم السلطة   و من بين هذه المهام ،       " الحرآة الشعبية لتحرير السودان لمكافحة األلغام        / دل
تطوير قدرة         ام ب ة األلغ  أآثر لمكافحة األلغام     كافحة األلغام  ، و توفير تمويل      لم" سودانية جديدة   " السودانية إلزال

يذ المهام و البرامج التي وضعتها                               ام  ، و تنف رامج  مكافحة األلغ ى سياسات و ب ي االنضمام إل ، و اإلشراف عل
 .أليو أني أليو/ لسلطة السودانية إلزالة األلغام هو القائد  المدير التنفيذي لو.  د األلغام السلطة السودانية ض

 
 اإلنتاج ، و اإلتجار و التخزين 

ا آررت السودان أنها ال تنتج أو تستورد أو تصدر األلغام  المضادة لألفراد ، وأنها ال تمتلك مخزونًا منها                   لطالم
تثناء مخزون صغير ألغراض التجريب والتد       – ا قالت أيضا أن آل األلغام  التى تم جمعها أثناء    . ريب   باس آم

تى انتزعت من قوات المتمردين قد تم تدميرها                  ام  وال زع األلغ يات ن ويتعارض هذا التأآيد بعدم امتالك    . 12عمل
زاعم استخدام السودان لأللغام  آما ذآر فى هذه التقارير وآل التقارير السابقة من مرصد األلغام            مخزون مع م

ام  األرضية داخل السودان                        .  تلك مخزونا من األلغ ة يم ورد المقاوم  وقعت  2002و فى عام    .وذآر أن جيش ل
ى            ل األراض ة داخ ورد المقاوم يش ل دات ج ة وح ندا بمالحق يش أوغ مح لج روتوآوال يس ندا ب ودان وأوغ الس

د قيامها بمصادرة أسلحة ، ت             . السودانية    يما بع ندية ف ة األوغ د زعمت الحكوم شمل ألغاما أرضية، عند قيامها وق
 .  13بعمليات داخل السودان

ام            ة تمت فى ع اتلى جيش لورد المقاومة والذى آان يعمل حارسا خاصًا ألحد                 2003وفى مقابـل  ، زعم أحد مق
تقالـه أن           بل اع بر الضبـاط ق تى سلمت لجيش لورد المقاومة فى الخرطوم تشمل            " آ -Milan-SPGاالسلحة ال

9-B-10 14 مم مضادة للطائرات ، وألغام مضادة لألفراد ومضادة للمرآبات107الدبابات ، ومدافع  لتدمير.  
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 ستخـــدام  اإل

راد بكثافة فى السودان خالل الحرب األهلية التى استغرقت عقدين طويلين ضد                     ام  المضادة لألف استخدمت األلغ
تحرير السودان فى جنوب السودان ، وف            / الجيش    آما يطلق ( ى مناطق القتال الشمالية الثالث    الحرآة الشعبية ل
يهم    زعم أيضا أن األلغام  قد استخدمت فى السنوات األخيرة          وُي.  آباى والنيل األزرق     وجبال النوبة    : وهى   ) عل

اد   ع تش ودانية م دود الس ى طول الح تريا –عل يا –  اري ندا –  ليب ي مرصد ا. 15  وأوغ د تلق ام األرضية وق أللغ
 . 16 قيام آل القوات المتحاربة فى السودان باستخدام األلغام  جادة حولمزاعم

ام  ، واتهمت االطراف األخرى بزرع األلغام،                            ام استخدامها لأللغ تحاربة أنكرت بشكل ع ولكن األطراف الم
الحرآة الشعبية لتحرير السودان قد اعترفوا فى مناسبات عديدة بشكل صريح أو            / برغم أن مسئولين من الجيش      

 . 17باستخدام بعض األلغام  ضمنى 
واشار المراقبون إلى أن المشكلة تكمن فى المليشيات والقوات المرتزقة التى تستخدم األلغام  ، والتى قد ال تلتزم                   

بل الخرطوم أو الجيش            ة من ق يات الرسمية الموقع الحرآة الشعبية لتحرير السودان وخالل هذه الفترة / باالتفاق
ان تج عن المس ورة ن كرية والمذآ ن الجيش   دة العس رة بي نار صراعات صغيرة مباش رآة / وقف إطالق ال الح

ة السودانية            وات الحكوم تحرير السودان وق ذا يعتبر سببًا تافها لحرب األلغام            18الشعبية ل هذا ولم تقم أى    .  ، وه
ى السودان ب  تفاهم ف رة ال نار ومذآ تى تراقب وقف إطالق ال ية ال ية واالقليم ات الدول ن الجه اإلعالن عن أى م

 . 19استخدام لأللغام  المضادة لألفراد
ذه الجهات        الرصد تحت   و  اللجنة العسكرية المشترآة فى جبال النوبة ، والمجموعة األهلية للحماية          : وتشمل ه

تمرآزة فى روم          ية ، والم رعاية األمريك يا التي         اله ويك ، ب ال ية لجنوب ووسط أفريق ئة الحكوم  ترعى محادثات ي
تابع له        السالم ال  تحقق ال ريق الرصد وال ية ، وف ام  أن قليلين هم المستعدون للحديث     . حال د وجد مرصد األلغ وق

ة ، واالتفاقات المختلفة المتعلقة رضية على ضوء عملية السالم الهش بوضوح عن االستخدام المحتمل لأللغام  األ       
ام      ام                 . باأللغ تى أبرمت ع ام  ال ية مكافحة األلغ بادل المعلومات قبل توقيع           2002وتحرم  اتفاق  بشكل صريح ت

 . اتفاقية وقف إطالق نار شامل 
زاعمًا فى عام                    ام  م د تلقى مرصد األلغ ك فق  باستمرار استخدام األلغام  المضادة لألفراد من قبل         2004ومع ذل

تى تدعمها الحكومة فى أعالى النيل           هيل السودانية  ، اخبر رئيس لجنة اعادة التأ     2004وفى أبريل   . المليشيات ال
اع عن حق                  ام  مازالت تستخدم للدف ام  أن األلغ آما . لى النيل   ول البترول فى جنوب بنتيو غرب أعا      مرصد األلغ

  .20زعم أيضا أن األلغام  قد استخدمت فى الصراع األخير فى مملكة شيلوك حول المالآال فى أعالى النيل 
نقل السوداني السابق                  ر ال رك وزي ذا الصراع ت د ه ول، الجيش      وبع الشعبي لتحرير السودان فى اآتوبر  / الم اآ

يا السيطرة                  . 2003 ريل تانجين يادة جاب ة بق ية للحكوم اع جنوب السودان الموال وات دف وات من ق د حاولت ق وق
نطقة  ى الم ر الجيش . 21عل ى مق وات عل ذه الق ا ه تى قامت به ارة ال اب الغ ى أعق تحرير / وف عبية ل الحرآة الش

 لغما مضاد   36ذآرت الحرآة الشعبية لتحرير السودان عثورها على         2004 مارس   6جو فى    دان فى بولو   السو 
راد    ر    72  طراز  –  صناعة صينية      –لألف د حذر مسئول رفيع باإلنقاذ العاملين فى  . 22 مزروعة خارج المق وق

ذا الحادث                                  غ عن ه رات ، وأبل ام بالقرب من ممر الطائ غ عن وجود ألغ د أبل ه ق ة  بأن ريق القائم على   لف لاإلغاث
 . 23مراقبة وقف إطالق النار فى لير

وتوجد مخاوف أيضا بشأن االستخدام المحتمل لأللغام  من قبل مليشيات قوات دفاع جنوب السودان، واألطراف                
نزاع القائم فى دارفور والذى بدأ فى فبراير          ة فى ال وقد اخليت هذه المنطقة تماما من المراقبين  . 2003المجهول

 . م يذآر الالجئون استخدام األلغام  خالل الهجمات الوحشية العديدة التى وقعت فى دارفور ، آما ل
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ام        تخدام األلغ ن اس ا م ن مخاوفه مى ع ير رس كل غ برت بش رق رصد ع تلفة وف االت مخ ن وآ ؤالء . ولك وه
ام لدواعى أمنية            رأى الع ام ال نوعون من الحديث أم بون مم  واحد فى  ألغاموقد ابلغ عن وقوع حادث  . 24المراق

ور    براير     . دارف   فرع بريطانيا ساقه، وأصيب شخص   – ، فقد سائق يعمل مع منظمة إنقاذ األطفال          2004ففى ف
 . 25آخر باصابات خفيفة عندما اصطدمت سيارتهما بلغم فى شمال دارفور

ابع للجيش     ائد ت د أخبر ق بة ح    / وق ور ، مراق ى شمال دارف تحرير السودان ف وق اإلنسان أن الحرآة الشعبية ل ق
ع  الشعبيالجيش ندما اجتاحت موق ة السودانية ع ابع للحكوم ام األرضية ت بأ لأللغ د سيطرعلى مخ  السوداني ق

ام            ات ع ه قام بدفن األلغام  على عمق سحيق داخل                 . 2004الجيش الحكومى فى بداي ال الجيش السوداني أن وق
 لم 2004وذآر أنه حتى تاريخ المقابلة فى منتصف . األرض فى منطقة نائية من شمال دارفور لمنع استخدامها          

ام  األرضية فى أى حاالت وفاة أو إصابات للبشر أو الحيوانات فى شمال دارفور          فى ورشة و  . 26تتسبب األلغ
دت بالخرطوم          تى عق ايو     –العمل ال  حول تنفيذ معاهدة منع األلغام  ، ذآر مسئول عسكرى أن الجيش          2004  م

وع         م يستخدم أى ن تريا بتدريب مجموعات المتمردين فى                     ل نما قامت اري ور ، بي ام  األرضية فى دارف من األلغ
ام  األرضية          ى استخدام األلغ ور عل واستمر مسئولون سودانيون فى إنكار استخدام األلغام  األرضية فى          . 27دارف

بالد         ان من ال  الوفد السوداني بقوة أى  ، أنكر أحد أعضاء2004وفى اجتماعات اللجنة الدائمة في يونيو     . أى مك
بل الحكوم      ن ق واء م ام  س د لأللغ تخدام جدي ودان ،  اس تحرير الس عبي ل يش الش ام   ة أوالج ال أن زرع األلغ  وق

ام       بل ع م ق د ت ة فصائل الحكومة ، وأصر على أن    1997األرضية ق ة لحماي ترة طويل الجيش الشعبي لتحرير   بف
م باستخدام األلغام  منذ توقيعه            م يق ومع ذلك ففى    . 28 2001فى اآتوبر   ) صك االلتزام   (  لنداء جنيف    السودان ل

يو    رغم من توقيعها لصك االلتزام              2003يول ه بال ة أن ام  األرضية ، ذآرت الحكوم ى مرصد األلغ "  ، وردا عل
ام  فى المناطق الريفية وعلى طول الطرق الرئيسية                       ن من زرع األلغ نع المتمردي م بم م تق وفى يناير   . 29"فهى ل

 ذآر الجيش السوداني فى إصدار صحفى أن الجيش الشعبي لتحرير السودان زرع األلغام  األرضية فى                   2003
 . 30الطريق ما بين روبكونا ولير فى منطقة حقول البترول غرب أعإلى النيل

د تكون السودان منقادة نحو خطر انتهاك معاهدة حظر األلغام  بسبب تعاونها الوثيق مع ميليشيات قوات د                   فاع وق
بات                      ام  المضادة للمرآ وات أخرى تستخدم األلغ اويد أو ق اهدة منع األلغام    . جنوب السودان، وجانج وتحرم مع

ى استخدامها                    أى شكل عل ام  ولكن أيضا المساعدة ب يس فقط استخدام األلغ ادة رقم   . ل بقًا للم  من المعاهدة 1فط
يها        ة العضو ال يجب عل ا من آان      أن تساعد ، ... تحت أى ظرف   " فالدول يلة ، أي أى وس  أو تشجع ، أو تحث ب

ى الدولة العضو فى اطار هذا االتفاق                    ى االشتراك فى نشاط محظور عل وأآثر من ذلك فإن السودان ومنذ      " عل
 أصبحت عضوًا فى المعاهدة ، أصبح عليها التزام قانونى لمنع واحباط أى نشاط تحظره 

 . المعاهدة 
 

 التقييم   و، لمسح و ا مشكلة األلغام  األرضية ،
م المتحدة حول األلغام  األرضية وا                  ان صادرة عن األم يقة أم " فإن    فى السودان    لقذائف غير المنفجرة  طبقا لوث

ودان    تحرير الس عبي ل ودان ، والجيش الش ة الس ن الواضح أن حكوم ال للصراع وم زءا مكم كلت ج ام  ش األلغ
ام  ف                 يرة من األلغ اموا بنشرآميات آب د ق ن ق ذا الصراع فقد أصابت األلغام         " .... ى الماضى    وآخري يجة له وآنت

ى و بحيرات اآواتوريا الغربية فى جنوب السودان                ا، وجونجل زال ، وشرق اآواتوري آما تعتبر حدود . بحر الغ
بالد مع تشاد ، والكونغو الديمقراطية وارتريا وأثيوبيا ، وليبيا وأوغندا مهددة أيضا بشكل خطير بسبب األلغا                   م  ال

نوع من الحروب السريعة المتحرآة ، تكون السجالت نادرة ، واذا وجد القليل منها فهى غالبا غير                      .  ذا ال وفى ه
ذه المرحلة تحديد درجة تلوث المنطقة باأللغام  بشكل                ك فمن المستحيل فى ه بة للزمن ولذل يقة أو غير مواآ دق
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  .31موضوعى ودقيق وأثر ذلك على السكان المحليين 
ت    يو          وفى اج ة فى يون د السوداني أن          2004ماعات اللجنة الدائم ـ      21 ، ذآر الوف ة ملوثة باأللغام      26 من ال   والي

نفجرةوال ير الم ف غ يل   11وأن  . قذائ ي أراب مل أراضى ف ة تش ناطق الملوث ذه الم ن ه ام  األرضية . "  م األلغ
يون هكتار     10تسببت فى جعل        ير صالحة لالستخدام من جانب من أراضى أرابيل غ)  ألف آم مربع     100(  مل

د هُ      ة             السكان ، فق  مليون شخص    4ويعتقد أنه يوجد حوإلى      . 32" جرت الطرق وتوقفت عربات السكك الحديدي
  .33تم تهجيرهم داخليا ونصف مليون الجىء سيعودون إلى مناطق ذات اصابة عالية باأللغام  

م يتم مسح لأللغام  فى السودان بشكل شامل ، ويشمل ذل             ك المناطق الواقعة تحت سيطرة المتمردين فى جنوب  ول
ناطق أخرى مثل جبال النوبة ، و جنوب النيل األزرق وتالل البحر األحمر                   وقد احتوت تقارير  . 34السودان وم

مرصد األلغام  السابقة على تفاصيل عمليات تقدير ومسح أولية تم تنفيذها فى جبال النوبة بعد وقف إطالق النار               
 .وخالل هذه الفترة المذآورة فى التقارير ، نفذت عدد من مبادرات التقدير والمسح  . 35 2002فى يناير 

األوربي الذي   ، بتمويل من االتحاد2001وتأسست مبادرة السودان لمعلومات األلغام  األرضية واالستجابة فى     
بدء فى جمع المعلومات وتطوير خطط مكا                  ية لل فام البريطان اقد من خالل أوآس ومنذ ذلك الحين . فحة األلغام     تع

بادرة       7ويشمل هذا .  مرآزا وقطاعا للعمليات مع برنامج آمبيوتر خاص لجمع البيانات والتحليل      15أسست الم
ة تحت سيطرة الحكومة فى آادجولى، والآال، وجوبا، وواد، وتوآار، ودامازين، وآازاال ،                 ناطق الواقع من الم

ة تحت سيطرة الحرآ          8و ناطق واقع تحرير السودان فى جنوب السودان فى شوآدوم ، بانياجور ،               م ة الشعبية ل
يل االزرق    نوب الن ى ج رموك ف ى آ نوبة ، وف بال ال أودا بج ى آ اى ، وف يو ، ي بورا ، يامب يك ، توم ع .رومب وم

ى فى نوفمبر          تمال المرحلة األول نظمة م(  ، سلمت أوآسفام المبادرة السودانية لمنظمة مكافحة األلغام            2003اآ
  . 36إلدارة المرحلة الثانية من المبادرة) غيرحكومية بريطانية أخرى 

د  ارس    و ق ى م نوبة ف بال ال ى ج ا ف ام  عمله ارية لأللغ ة االستش دأت المجموع تمل  2002ب م المح تقدير الحج  ب
ام و     نفجرة     لمشكلة األلغ نطقة    القذائف غير الم ام  التقديرالفنى      .  فى الم ى مه ذت المجموعة أول د نف وأسست . وق

ام  فى تيلو                 زع األلغ ى ن  ، وأنتهت من 2002فى نهاية ) بالقرب من آادوجلى  ( المجموعة مؤسسة للتدريب عل
ب أول  براير   26تدري ى ف ام  ف ازعى األلغ ن ن ًا م ت   . 2003 شخص ة ، قام ياتها ذات األولوي ن عمل زء م وآج

زيارة  نظمة ب بادرة السودانية ح48الم يانات الم ن ب تحقق م رية لل الث  ق ن ث ية م ى عمل ام  ، ف ول حوادث األلغ
رى    يانات الق ن ب تحقق م رنامج ال يها ب ق عل راحل اطل م   . 37م تى ت ات ال ودانية أن المعلوم بادرة الس ر الم وتذآ

ـ        يان شامل من المعلومات المؤآدة فى عملية تقدير حجم مشكلة األلغام  فى     48تحصيلها من ال رية هى أول آ  ق
نوبة      رى فقط من القرى محل الدراسة آانت غير مصابة بشكل مباشر باأللغام  األرضية   7ووجد أن    . جبال ال ق

انى من اآلثار الغير مباشرة ، وهى فى الغالب اقتصادية ، مثل االفتقار                  رى السبع آانت تع ذه الق ، ولكن حتى ه
 .إلى التبادل التجارى 

م اإلبالغ عن أآثر من                بادرة السودانية، ت نذ إنشاء الم دث ألغام وتسجيلها فى قاعدة بيانات المبادرة        حا 2500وم
ام  فى آادوحلى نظام إدارة المعلومات لمكافحة األلغام لفرز           . 38السودانية  ويستخدم مكتب تنسيق مكافحة األلغ

 . وتحليل البيانات لرسم خريطة تقديرية للمناطق المشتبه في احتوائها على ألغام 
تابعة للمؤس             رق مسح الطرق ال دأت ف د ب  ، وبحلول يوليو   2004سة السويدية لمكافحة األلغام عملها فى يناير         وق

ثر من            2004 د مسحت أآ ما (  منطقة خطرة    81لى اجمإلى    آم فى جنوب السودان ، وتعرفت ع       1000 آانت ق
ا  م من الطريق       425وى  يس  ، قامت فرق مسح الطرق التابعة للمؤسسة السويدية        2004، وبين ينايرو مارس     ) آ

تعاون م    تى يمر بها                            بال تقدير وضع الطرق ال ام ب تحدة لمكافحة األلغ م الم ة األم المى وخدم ذاء الع رنامج الغ ع ب
 . البشر آأولوية للطرق التى ستخضع لعملية إعادة البناء 
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ثر من       ة         500ووجدت المؤسسة السويدية أن أآ ا ملوث تبها فى آونه ى السابق مش تى آانت ف م من الطرق ال  آ
تخد ن اس ام  يمك انية  باأللغ ة اإلنس نقل اإلغاث ان ل ة   . امها بأم ع المؤسس تعاقد م م ال تمرًا ، وت ازال مس ح م والمس

درة عمليات المسح التى تقوم بها بالتعاقد مع               زيادة ق  فرق إضافية ، وأيضا ليتسع نشاطها إلى شمال         4السويدية ل
 . 39السودان

ازت    ا ف تعلق بالمسح فى عم        ب المؤسسة السويدية      آم  قاعدة  –لية إزالة الطريق من لوآيشوآيا      مناقصة للجزء الم
تحدة فى شمال آينيا           م الم  20 وتم تحديد 2004وبدأ المسح فى مارس     .   وحتى جوبا فى السودان       –معسكر األم

نطقة خطرة فى المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الشعبي لتحرير السودان بالقرب من المدن الرئيسية لياى                 م
ى ال ريوت ف يا و ت ا الشرقية ، آابوت يم . غرب ، و اآواتوري تقوم ميش يا ( وس ال ) شرآة من  جنوب أفريق بأعم

  .40إزالة األلغام  
ا مع خدمات العمليات التابعة لألمم المتحدة ، بدأت ميشيم فى مسح الطريق الذى تم تحديثه بين                       ى عقده ناء عل وب

 . 41 2004لوآيشوآيا ورومبيك فى مارس 
ر عن الربع األول م         مارس  15 ، ذآر برنامج السودان للطوارىء ومكافحة األلغام  أنه حتى            2004ن  وفى تقري

تى تم ادخالها على نظام إدارة المعلومات لمكافحة األلغام إلى وجود                     2004 تقدير ال  أشارت معلومات المسح وال
ام  ، و           155 نطقة مصابة باأللغ نطقة خطرة تغطى        276 م م من األراضى       4270 م أنه ال ويذآر التقرير . 42 آ

ناطق اخرى من جنو                     ى معلومات عن مدى اإلصابة فى م  ، ب السودان أو فى دارفور، أو فى آسال   يشتمل عل
يل االزرق  كلة. والن تقرير أن المش ر ال تى واجهت العمل خالل اويذآ يدة ال ورة هى  الوح ترة المذآ موقف " لف

ال   ى لألعم وداني الحكوم ز الس داه المرآ ذى أب تعاون ال ام عن ال ريق  اإلحج ماح لف ناعه عن الس انية وامت اإلنس
ام     الوطني ل  مكتب   ال تقديرات وإجراء التحقيقات فى المناطق الواقعة تحت سيطرة              مكافحة األلغ الدخول لعمل ال ب

 " .الحكومة 
 

 43 2004 مارس 15المناطق المصابة التى تم التعرف عليها حتى 
الحجم التقديرى للمناطق 

  )2آم( الخطرة 
عدد المناطق  خطرةعدد المناطق ال

 المصابة
 اإلقليم أو الوالية

 بحر الغزال 29 47 1.774
 اآواتوريا 27 57 1.079
 أعالى النيل 34 34 277

 جنوب آوردوفان 62 135 1.079
 غرب آوردوفان 3 3 61

 اإلجمالى  155 276 4.270

يو    ريك      2004وفى يون ال المسح األم دم مرآز أعم ن ، ق ن تقديريتي د مهمتي ى   ، وبع اد ف يام باإلرش ى عرضًا  للق
ن    كان واألم رآة الس بة لح بيا بالنس تقرتين نس بران مس ن تعت ى واليتي ام  األرضية ف ار األلغ يات مسح آلث . عمل

يمتد نحو واليات أخرى فى                           ذى س ام  األرضية ، وال ار األلغ ى نحو مسح شامل آلث ذا المرحلة األول وسيمثل ه
  .44السودان 

ام  فى جبال النوبة                    وقامت مساعدة الكنيسة ال       ياجات التوعية بمخاطر األلغ رية الحت ية تقدي يذ عمل ية بتنف دنمارآ
 و استهدفت األطفال والمراهقين والبالغين      ، 2004 حتى مارس    2001لصالح اليونيسيف فى الفترة من نوفمبر          
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ام  وال ن من األلغ نفجرةوالناجي ير الم تقد . قذائف غ ية ال ذه العمل افات ه بر اآتش د أآ من % 17يرية هو أن وأح
ام  األرضية ، و ببتها األلغ نوبة س بال ال ى ج نها بسبب ال % 45اإلصابات ف نفجرةم ير الم % 38 ، و قذائف غ

  . 45بسبب األلغام  المضادة للمرآبات

نظمة   ت م ا قام ال  ( آم ذوا األطف ريكا –أنق ى       )   أم نوبة ف بال ال نطقة ج ى م نوع ف س ال ن نف رى م ة أخ  بمهم
 . 46 2003نوفمبر 

 
 التنسيــق والتخطيط 

بتمبر       ، أنشأت الحكومة السودانية المكتب الوطنى لمكافحة األلغام فى الخرطوم ، بمساعدة خدمات              2002فى س
تحدة  م الم تابعة لألم ام  ال ة األلغ ى منتصف   . مكافح ام  ف ة األلغ يمى لمكافح ب اقل يم مكت م تنظ د ت ى 2003وق  ف

نوبة        ادوجلى بجبال ال براير     . آ  ، أنشأت الجبهة الشعبية لتحرير السودان بالتعاون مع خدمة األمم      2003وفى ف
يك  ى رومب ام  ف ة األلغ ال مكافح يق أعمـ ودان لتنس نوب الس ب ج ام مكت ة األلغ تحدة لمكافح ت . 47الم وقـام

يم ال يف بتدع ب اليونيس ي لمكت ة األلغـمكالوطن م    ام ــافح ام وانض ر األلغ ية بمخاط بــراء التوع ريــق خ ن ط ع
  . 2004فى أبريل مكافحة األلغام الوطني لمكتب رى جديد إلى الاستشا

قد ثبت قاعدة بيانات نظام إدارة المعلومات لمكافحة مكافحة األلغام لمكتب الوطني ال  ، آان2003وحتى مارس   
يك                    ادوجلى ورومب ام فى الخرطوم وفى المكاتب الفرعية فى آ ام المكتب الوطنى لمكافحة األلغام        . األلغ ا ق   آم

راءة فقط من نظام إدارة المعلومات لمكافحة األلغام لدى الهالل األحمر السوداني فى آازاال                     ،  بتثبيت نسخة للق
اى             نظمة مساعدة الشعوب النرويجية للمساعدة فى ي اى ، وم ادجلى و ي بادرة السودانية فى آ ر    . 48والم د اث وق

ات    ع المعلوم اع جم ى إيق الم عل بطىء لمفاوضات الس اع ال ن ال . االيق ا بي يق ضئيل م ناك تنس ان ه ب و آ مكت
  .49فى الخرطوم والمكاتب الفرعية فى رومبيك و آادوجلىمكافحة األلغام  لالوطني

انية   ة اإلنس نة االغاث بر لج انية  –وتعت ئون اإلنس ة وزارة الش زية  – تحت رعاي ية المرآ نقطة الحكوم ثابة ال   بم
ثلة فى ال              ام  والمتم ال مكافحة األلغ ام   الوطني ل  مكتب   لتنسيق أعم د تم تقديم عرض إلى مجلس    . مكافحة األلغ وق

 .50الوزراء إلنشاء سلطة وطنية تتعامل مع األلغام  األرضية 
ايو   ى م ام            2004وف دة لأللغ ودانية جدي لطة س اء س رارًا بإنش ودان ق تحرير الس عبية ل رآة الش ازت الح  ، أج

 . األرضية ، والدليل السوداني الجديد لمكافحة األلغام
ودان،        تحرير الس عبية ل رآة الش س ادارة الح يس مجل ب رئ ة مكت دة تحت مظل ودانية الجدي لطة الس ل الس وتعم

ى   توى عل ام       17وتح ات األلغ ية  بسياس تلف اإلدارات  المعن كرتارية و مخ ن الس ئولين ع ر مس نة ومدي  – لج
ى جانب قضايا أخرى                بادل والمفاوضات إل يل السودان ا        . الصراع المت ا عن دل د لمكافحة األلغام  فهو       أم لجدي

دة            رار سلطة السودان الجدي نفذة لـق ة الم تحرير السودان فى المكتب الوطنى               . 51الجه ثل الحرآة الشعبية ل ومم
 .لمكافحة األلغام  هو المدير التنفيذى لمرآز السودان للتطهير اإلنساني 

د أسس      ي     وق برنامج اإلنمائ درة ع           ال رفع الق رنامجا ل تحدة ب م الم لى مكافحة األلغام  ، وهو يستهدف آال من      لألم
تحرير السودان          ة والحرآة الشعبية ل م المتحدة لمكافحة األلغام، التى تدير               الحكوم ة األم ود خدم ، الستكمال جه

تحدة لمكافحة األلغام  فى السودان              م الم ة األم والهدف من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي هو تطوير هيكل         . وآال
وى لمكافحة  ية ق ية القوم تدعم خطط التنم تى س ام  وال ية لمكافحة األلغ تراتيجية قوم ام  ، واس ة . 52األلغ والحمل

ال مكافحة األلغام  فى المناطق                              ئولة عن تنسيق أعم ية المس ام  األرضية هى الشبكة األهل نع األلغ السودانية لم
ة فى السودان              ة تحت سيطرة الحكوم نظمة حكومية وغير   33  ، آانت توجد     2004وحتى مارس     . 53الواقع  م
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زيادة قدرها                 ة السودانية، ب ية فى الحمل ية ودول ية وطن وقد عقدت  .  مجموعات عن تقرير الفترة السابقة       6حكوم
ة السودانية ورشة عمل فى الخرطوم فى ديسمبر                   بهدف التخطيط لما بعد التصديق ولفترة ما بعد   2003الحمل

 . تحقيق السالم فى السودان 
ن المش  ئولون من   ومن بي ناك مس ان ه ذا الحدث آ ى ه تحدة ، و ال ارآين ف م الم ي مكتب الجيش ، واألم الوطن

امل ة األلغ بور خط   . مكافح ى ع درة ، و أيضا ف ناء الق يق وب ى التنس ية دورا ف ة الدنمارآ اعدة الكنيس وتلعب مس
 .مكافحة األلغام  

د فى يناير          ة الشعبية من الحكومة السودانية ، والحرآ    آل   آينيا ، توصلت       – فى نيروبى    2004وفى إجتماع عق
م المتحدة إلى اتفاقية حول سياسة اإلطار العام للعمل على مكافحة األلغام  فى السودان                  وقد تبع هذا عملية . واألم

خدمة األمم   الشعبية و  الحرآة من قبل الحكومة ، و     2002سهلتها مذآرة التفاهم التى وقعت فى جنيف فى سبتمبر          
تحدة لمك   ام   الم ام  فى السودان           افحة األلغ تحدة لمكافحة األلغ م الم نقطة المرآزية فى اطار  . ، بشأن دعم األم وال

ى          عن طريق سلطة وطنية لمكافحة األلغام  تكون لها فترة محددة تضع    " وطن واحد   " العمل هى الوصول إل
 .54فيها سياسة وتشريع حول األلغام  األرضية

  سلسلة   خدمة األمم المتحدة لمكافحة األلغام    ألمم المتحدة و   اإلنمائي ل  مجبرناال  ، استضاف     2004وفى اغسطس     
ام  لصياغة  ة األلغ ى مكافح اهمين ف تلف المس تماعات تضمنت مخ ن االج تراتيجى "  م ل اس ة إطار عم لمكافح

ام  فى السودان         ان من   ".األلغ ذه االجتماعات ممثلين من السلطة الوطنية لمكافحة      و آ ضمن المشارآون فى ه
ام  ،    ام  ،          واأللغ  دليل جنوب السودان و سلطة جنوب السودان لمكافحة األلغام  ،و المكتب الوطنى لمكافحة األلغ

ام  ،   ة األلغ ودانية ،  و لمكافح ية س ية أهل ية ،       وجمع ات دول ية ، ومؤسس ية ودول ية محل ير حكوم نظمات غ  م
م المتحدة ،        ة لألم االت تابع  هذه االجتماعات ، ذآرت األمم المتحدة وفى ملخص أهداف. ن دوليون    وممولو ووآ

ام  فى السودان مؤرخة فى يناير                  ية لمكافحة األلغ  ، وقد تمت صياغتها عن طريق       2003أن االستراتيجية الحال
ى الموضوع   ارآين ف ن المش دود م دد مح تطورات داخل  . ع ريعًا ، وال يرة س ية المتغ ئة السياس ت البي د تغلب وق

ى    ام  عل ة األلغ رنامج مكافح رعة        ب ه الس ى وج تها عل تم مراجع ى أن ت ك نوص لية ولذل تراتيجية االص .  االس
ة مشروع يرتبط باستراتيجية واقعية لمكافحة األلغام  وأيضا            ة إلقام ذا أيضا صياغة عروض مجدي وسيسهل ه

ن      تمام المتبرعي ادة اه ل وزي ة عم ى ف.  55خط طس 27ف ول      2003 اغس اق ح ى اتف ل إل ن التوص ن ع  ، أعل
تراتيجية  ى    اس تراتيجية عل ذه االس تمد ه تحدة ، وتع م الم اعدة األم ام  األرضية ، بمس ن األلغ ودان م ة الس إلزال

 .56اتفاقية سالم شامل

يو  ى يون ة ف نة الدائم تماعات اللج ى اج ته ف ام  قدم ارا  لمكافحة األلغ يف ، 2004وأعدت السودان إط ى جن  ، ف
تراك   ذى تضمن اش ية ، و 6وال االت حكوم نظمات دول4 وآ ية ، و  5ية ، و  م ية محل ير حكوم نظمات غ  8 م

 .57وآاالت لنزع األلغام  فى العمل بنشاط فى عمليات وبرامج مكافحة األلغام  
 

 إزالة األلغام  
نوبة          2004  و  2003فى عامى      ام  فى السودان فى جبال ال ة األلغ د وفر اتفاق جبال  .  ترآزت أنشطة إزال وق

نوبة لوقف إطالق النار الذى وقع            . 58 المناخ الضرورى لتشجيع إزالة األلغام  بشكل ملموس   2002فى يناير   ال
ا  نوبة ملحوظ بال ال ام  من ج ة األلغ ال إزال ى أعم تقدم ف ان ال رنامج الطوارىء السوداني لمكافحة . وآ وذآر ب

ا من األلغام  قد قفز من ال شىء افتراضيا فى عام           م إخالؤه تى ت إلى حجم األرض ال ام  أن إجم  إلى 2000األلغ
 . 59 2003 فى عام 2 م450000 ، ثم إلى حوإلى 2002 فى عام 2 م50000
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يو  ى يون ددة أن   2004 وف بالد ، مح ى ال ام  ف ة األلغ اعا عن إزال ثر اتس بر وأآ ودان إحصائيات أآ رت الس  ذآ
م انتقاص                2 م 3112521 ا ت يرها، آم م تطه د ت  من مساحة األرض الملغومة فى    2 م 15171400 من االرض ق

ام    ا حددت أيضا أن         . 2003ع  أخرى انتقصت   2 م 2184025 من األراضى قد طهرت ، و            2 م 608332آم
 .60 2004حتى يونيو 

 
 اعترافا بالجهود   2003نظمت بعثة الرصد المشترآة واللجنة العسكرية  المشترآة لجبال النوبة احتفاال فى مايو               

ير              ن م ير الطريق بي ام  وإلعالن تطه زع األلغ تى بذلت فى ن دروب    ال ارق ال ارا وف ثر من  ( ى ب . 61) آم 12أآ
ذا النشاط            د المباشرة له  عائلة إلى أماآنهم وترآيب مضخات مياه يدوية للحصول على 45عودة : وتشمل الفوائ

 .62مياه شرب آمنة 
نظمة الكنيسة الدنمارآية تعمل فى جبال النوبة مع شريكين من المنظمات غير الحكومية هما                   المؤسسة : آانت م

ام  األرضية من الحكومة ، وعملية أنقذوا األرواح البريئة               ال ة األلغ الحرآة / الجيش  من جانب (سودانية لمحارب
عبية ت      . الش نظمات ، وقام ذه الم تابعة له ام  ال زع األلغ رق ن بًا لف ية تدري ة الدنمارآ اعدة الكنيس د قدمت مس وق

ي        ياجات عمل ر احت طة تقدي ام  وأنش نزع األلغ يقوموا ب رهم ل ناطقهم     بنش ى م ام  ف ر األلغ ية بمخاط . ات التوع
تكون من                 ا ، األول ي ن له ن تابعي ا فريقي ام له بهم فى عام    14والمؤسسة السودانية لمكافحة األلغ م تدري  عضو ت

تكون من         2003 ثانى ي وذآرت المؤسسة لمرصد األلغام      . 63 2004 عضوًا اآتمل تدريبهم فى فبراير        20 ، وال
ا ق        تابعة له رق ال  لغم أرضى مضاد لألفراد فى الفترة من 69 من األراضى وإزالة 2 م14940امت بإزالة  أن الف

يو    بقًا ل   . 64 2004 حتى مارس      2003يون ام الوطني       وط إ  مكتب مكافحة األلغ الى مساحة المنطقة التى        ف ن إجم
 .65 2 م16903بلغت ) حتى نهاية مارس (  بتطهير األلغام منها ُأسيل وجاسمارقـامت 

ره    ريل            وفى تقري ترة من أب بتأمين إحدى "  قيامها ُأسيل ، ذآرت  2004 وحتى مارس   2003ا السنوى عن الف
ية         ناطق ذات مساحة إجمال ير   " 2م906675الم ًا مضادًا لألفراد ، و      122بتطه  لغمًا مضادًا للمرآبات ، 24 لغم

ياى ،  اء من األراضى فى     و المناطق التى تم إخالؤها تضم طرقًا وأجز        . 66القذائف غير المنفجرة    من     6726و  
ا       ية ، وماج ا الغرب نوبة           واآواتوري يم جبال ال ا الشرقية ، واقل يوتا فى اآواتوري م عدد   و . " وى ، وآاب ال أحد يعل

تى ال زالت باقية بسبب الصراعات الدائرة                ام  األرضية ال وبالمثل ، من الصعب تقدير عدد الضحايا بأى        . األلغ
تأآد   ن ال ة م ىء ا. درج ا الش ر     أم ن البش دها للضحايا م ية تواصل حص ام  األرض و أن األلغ د ه يد المؤآ لوح

  . ُأسيلآما ذآرت " واألغنام ، والحيوانات البرية 
براير      بــادرة الســودانية أن إجمالى المنطقة التى قــامت بتطهير مع شريكها الوطنى               2004وفى ف ( ، أعلنت الم

نوبة للتضامن الخارجى      والمملكة المتحدة –وعملت منظمة مكافحة األلغام   . 67 2 م5.651قد بلغت ) جبال ال
ام  فى المجتمعات فى                   سليري   ول األلغ ير حق ة تطه ى أولوي رية حيث سجلت        48 عل  حوادث لأللغام    سليري  ق

أعلى ( األرضية  ر ب بة) .انظ تمع    و بمناس ادة المج ع ق ن م دى يومي ى م ل عل ة عم دت ورش ية ، عق ذه العمل  ه
تحد ن ل ام  المحليي ة األلغ بة إلزال اتهم القصوى بالنس ذه هى . يد أولوي بر ه ام  ، تعت ة األلغ نظمة مكافح بقًا لم وط

ذه الدرجة من المشكلة فى جبال النوبة ، وربما فى السودان عموما                               ى ه تراب إل يها االق تم ف تى ي ى ال رة األول الم
وهى قرية  : المجتمع على قائمة األولويات      بدأ العمل فى أول مهمة للتطهير والتى اختارها قادة           2003وفى عام    

بعد           بد اهللا والتي ت ا                  426آورنجو ع ى توم رية إل يًال من الطريق المؤدى من الق نهاية شهر ديسمبر آان    .  م وب
د تم إزالتها ، وبحلول أبريل           2م6000 بًا ق وقد  . 68 ، تشمل الطريق2 م10000 ، تم تطهير أآثر من     2004 تقري
تح     أقرت    م الم ة األم ام   خدم ات   دة لمكافحة األلغ د األولوي ام الوطني    وأشارت  .  تحدي  إلى أن مكتب مكافحة األلغ

ير قطاعات طريق لوآى آوجو            ا    –تطه با     400(  جوب م تقري  ، أى بالضبط قبل أن 2004قد بدأ فى مارس )  آ
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 .69تجتاح األمطار الغزيرة المنطقة 
ل  يمويشمل عم ود ميش نوب الس ى ج دأ ف ذى ب ى مسح الطرق ، ال ارس  ف ى م ى 2004ان ف درة عل ادة الق  ، زي

ير    تولى مجموعة جنوب أفريقيا االقتراب المتكامل من ازالة األلغام  ، واستخدام أنظمة تحديد المواقع                 . التطه وت
 . 70العثور عليها  باستخدام سيارات جبلية ، وفرق الكالب ، ونازعى األلغام  يدويا لتطهير االسلحة بمجرد

ارس  ى م نظمة  ، اسس2004وف ية  ت م عوب النرويج اعدة الش نوب   مس ى ج ام  ف ة األلغ د لمكافح رنامج جدي ب
تطوير         ة وال ا فى االغاث ا يكمل أعماله حيث إزالة األلغام من الطرق  له  . والبرنامج قائم فى باى . السودان ، بم

دى      ه ل نظمة مساعدة الشعوب النرويجية       األولوي ام  فى المنط     م ال مكافحة األلغ سماح بعبور آمن قة ، لل فى أعم
  . 71، وحموالت الشاحنات من األغذية واإلمدادات لالجئين 
ول    يو    1وبحل نظمة مساعدة الشعوب النرويجية        ، آانت     2004 يون د دربت فريقًا يتكون من        م  من نازعى   45 ق

تكونان من               ن للمسح ي ا وفريقي ام  يدوي ت فى   الزال منظمة مساعدة الشعوب النرويجية    ماسحيين ،إال أن     10األلغ
ى تفويض من            تظار الحصول عل ام         ان ة األلغ ية إلزال ئة السودانية الوطن ك فهى ليست عاملة بالشكل          الهي  ، ولذل

  .72الكامل بعد 
ام الجيش السوداني بعمليات إزالة األلغام  فى المناطق الواقعة تحت سيطرة                    و   ية السالم ، ق بل مفاوضات عمل ق

يق أغراض عسكرية            ة فقط لتحق بل   . الحكوم ام   وق ير حكومية الرئيسية         ُأسيل  ، آانت     2002ع ة الغ  هى الوآال
ام  فى السودان               ة األلغ طبقا لتقرير اعالمى فى يونيو      ( 2003 وأبريل   1997وبين سبتمبر   . المشترآة فى إزال

 لغما  732 و لغما مضادا لألفراد ،    3512 من األراضى ، ودمرت      2 مليون م  10.5 بتطهير   ُأسيلقامت    ) 2003
بات و    مضادا لل   نفجرة      من    116930مرآ وآانت المجموعة االستشارية لأللغام  أداة فاعلة         . 73القذائف غير الم

  .74 1998 ، وتزويده بالدعم ألفنى منذ عام ُأسيلفى تطوير قدرات فريق 
 

 تعليم مخاطــر األلغام  
نظمة  ام  م ية بمخاطر األلغ ى التوع ة ف نظمات العامل ة الدنماتشمل الم اعدة الكنيس يةمس نظمة أصدقاء  ، ورآ م

ال    ذوا األطف الف أنق ية، وتح الم والتنم ى ، و الس ام  الدول ارية لأللغ ة اإلستش يل ، و المجموع مار ، و ُأس  ، جس
ام  ، و      ة األلغ ات مكافح تكاملة لخدم ودانية الم نظمة الس فام ، والم ليريوأوآس تحرير   ،  وس عبي ل يش الش الج

د من أعضاء شبكة               ، وال   ، والهالل األحمر السودان       السودان  ى العدي ة يونيسيف ، باالضافة إل   السودانيةالحمل
 . لمنع األلغام

رت  يةوذآ ير الحكوم نظمات غ ى  الم د وصلت إل ام  ق ية بمخاطر األلغ امى 131381 أن التوع ى ع ًا ف  شخص
ن ال  . 200475 ، 2003 ا بي اض إذا قارن دث أنخف د ح ام   200000ـوق ى ع جيلهم ف م تس ن ت با الذي  شخص تقري
دره               . 76 2002 إلى ق ك تذآر اليونيسيف أن عدد إجم  شخصًا قاموا بحضور جلسات التوعية  155727ومع ذل

ام           ن ع ام  بي نما لم تَ  .77 2004 و 1999بمخاطر األلغ عد بعض المصادر انتشارها فى جبال النوبة حيث من وبي
ترض    نار ، ظل             المف يم مخاطر األلغام    أن يسود وقف إطالق ال ن افتراضيا آما هى خالل     ب السودا  فى جنو  تعل

ورة     ا ترة المذآ "  أنه   2004 مرصد األلغام  فى أبريل       الجيش الشعبي لتحرير السودان   وقد أخبر أحد مسئولى     . لف
ام     ود  وعى باأللغ ى وج ة إل تحدثون عن الحاج ن ي ن الذي ابل المحليي يدان نق ى الم نا إل ا ذهب د حول . آلم ويوج

اس ال توجد لديهم أي  فكرة           يوتا أن لقذائف  ، ويعبرون بإغنامهم وماشيتهم حقل األلغام  ، بينما يلهو األطفال با    آاب
نفجرة    نا العديد من ورش العمل حول ال          . غير الم د نظم  وقمنا بتدريب المتدربين ولكن ال      تعليم مخاطر األلغام  وق
ل      ذه المدينة فى                      . يوجد تموي نذ سقطت ه ام  م ية بمخاطر األلغ ال توع يذ أى أعم تم تنف م ي  ،ودور 2002عام ول

 . 78البعثة التابعة لليونيسيف أن تقوم بالتوعية باأللغام  ولكنهم لسبب ما لم يقوموا بهذا الدور فى جنوب السودان 
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بر      نذ نوفم وم اليونيسيف بدعم         2002وم ومن . تعليم مخاطر األلغام   بخبراء   مكتب مكافحة األلغام الوطني      ، تق
ى       25 بتمبر إل توبر    14  س  من المشارآين لتطوير صيغة قياسية      30ت اليونيسيف ورشة عمل لـ     ، نظم  2003 أآ
ام   لل يم مخاطر األلغ مكتب  جديد من اليونيسيف إلى تعليم مخاطر األلغام وانضم استشارى  . 79  فى السودان    تعل

 2004 فى يونيو     وأشار الوفد السوداني فى اجتماعات اللجنة المنعقدة       . 2004 فى أبريل    مكافحة األلغام الوطني  
  .80 شخصًا يعملون األن فى التوعية بمخاطر األلغام  فى السودان 251فى جنيف إلى أن 

بتمبر     و    تعليم مخاطر األلغام   جمعية رآزت على مشروع لل     المجموعة اإلستشارية لأللغام   ، أنشأت     2004فى س
باط       ية ض ن لجمع ن تابعي ب فريقي ودان لتدري نوب الس ى ج ابوتى   لف اى و آ تى ي ول مدين ل ح ل  و.81 لعم  تعم

ام      بدو                  المجموعة اإلستشارية لأللغ ا ي ا آم ن ، وهم  ، وهى ُأسيل و جسمار فى السودان بدعم من شرآاء محليي
يع أنحاء البالد       ير دعم من جم  هي أنشط المنظمات العاملة فى تعليم ُأسيل   ، آانت2002وقبل عام . تعمل لتوف

ام      وعية بمخاطر األلغام  جنبا إلى       تنظم أعمال الت   ُأسيل ظلت   1999ومنذ عام   . فى جنوب السودان    مخاطر األلغ
 آورمول  وآاجى ، و   آاجو   و،) الحدود األوغندية   ( جنب مع إزالة األلغام  فى المناطق التى تشمل ياى ونيمول             

 . ماجوى ، وباحيرى فى جنوب السودان و آورموك فى جنوب النيل األزرق و تريوت ،و رومبيك ،و ،
  . 82ين يد من المجموعات الدولية والمموليًال لهذا العمل من العد تدريبا ودعما فنيا ، وتموُأسيلوقد تلقت 

يو و  ى يون ن 2004ف ام للمهجري يم مخاطر األلغ ر تعل ان يوف ة أن الهالل األحمر السوداني آ  ، ذآرت الحكوم
الم     نظمة أصدقاء الس ت م نوبة ، وآان بال ال ى ج ى ف تمع المحل ن والمج ازاال ، وللعائدي ى آ ن ف يًا والالجئي داخل
ية تنظم أعمال تعليم مخاطر األلغام فى أربع من معسكرات الخرطوم الكبرى ، آما آانت مساعدة الكنيسة                   والتنم
نة     ت لج نوبة ، وآان بال ال ى ج ا ف تابعة له ة ال رق اإلزال يم ف ام لتدع يم مخاطر األلغ ال تعل نظم أعم ية ت الدنمارآ

ة اإلنسانية توفر التدريب على تعليم مخاطر األلغام           وآانت  . 83لممثلى الحكومة والمنظمات غير الحكوميةاإلغاث
ية      ام فى جبال النوبة منذ مايو        مساعدة الكنيسة الدنمارآ يم مخاطر األلغ ال تعل نظم أعم  ، باالشتراك مع 2003 ت

يجا الخيل خالل              ُأسيل  و   جسمار وأوصلت    . ُأسيل  و   جسمار  ى مجتمعات فى آ ام إل يم مخاطر األلغ ال تعل  أعم
يات نزع األ    وقد وفرت   . 84لغام  التى قادتها مساعدة الكنيسة الدنمارآية، آجزء من فرق دعم مكافحة األلغام            عمل

ال    ذوا األطف نظمة أنق ريكا–م ام    ، أم ر األلغ ية بمخاط ال التوع تى   – أعم ترات وال ة والبوس تخدام اإلذاع  باس
ا      ى     –شيرتات والدرام ادوجل             39  إل يات آ نوبة ، مع تغطية محل رية فى جبال ال اد وأبو     ق الودى ، ورش ى ، وت

يجة   بر       . جيب ذا المشروع فى نوفم دأ ه د ب تهى فى أغسطس       2003وق ررًا له أن ين ان مق ا   .  85 2004 ، وآ آم
 ، نظمت   2004وفى بداية عام    . حدثت أيضا عدد من أعمال تقييم تعليم مخاطر األلغام خالل الفترة المبلغ عنها                

ية عمليات لتقدير احتياجات تعليم مخاطر األلغام              ون عبر الخط فى جبال النوبة ، بالتعا      مساعدة الكنيسة الدنمارآ
ع  مارم يل و جس تقدير  . ُأس ية ال د غطت عمل رية 240وق ن قطاعات   . 86 ق ية م ير حكوم نظمات غ ملت م وش

م أآثر المعرضين للخطر ، ولكن بعض النساء اعترفن بذهابهن من قبل                  . 87أخرى  ن ه رجال البالغي ووجد أن ال
ناطق خطرة        ى م يال الرتكاب السلوآيات                      . إل ثر م انوا أآ ة من الحرب آ ائالت هارب تمون لع ن ين ال الذي واالطف

والالجئين،  تستهدف األطفال ، والبالغين       محاور متوازية  4 القيام بالعمل على     ال التقييم مواقترحت أع  . الخطرة   
نظمات غير الحكومية              تحدة والم م الم دى األم ن ل ( وقام الهالل األحمر السوداني بعمليات استكشافية   .88والعاملي

لوك  يق والس رفة والمواقف والتطب إلى ال) المع يل األزرق ، واع ازاال والن ى آ نوب ف ى ج بل ف يل ، وبحر الج ن
 2002نى من عام د تمت هذه العمليات فى النصف الثاوق .  89) وا دايلنجح و الجا( وفى جبال النوبة    السودان ،    

بتمبر     .  ة س ول نهاي زة بحل تقارير جاه ون ال ب أن تك نظمة   . 90 2004ويج دت م د أوف ال  ( وق ذوا االطف   –أنق
ريكا    ى جبال النو         ) أم رية  إل ثة تقدي وقد ذآرت هذه البعثة أن الرجال البالغين الناشطين اقتصايا واألطفال          . بة  بع

آما ذآر أن   .  فى هذه المنطقة     قذائف غير المنفجرة  من االشخاص المعرضين لخطر األلغام  وال        % 49يشكلون   
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  .91 فى المنطقة  الزراعة هى أآثر األنشطة خطورة
 

 تمويل مكافحة األلغام  
ام       طبقا لمعلومات وصلت ل       ام  فى ع إن  2003مرصد األلغ  من الحكومات المتبرعة واالتحاد األوربى قد 8 ، ف

ى    روا حوإل ى السودان      9.5وف ام  ف ريكى لمكافحة األلغ يون دوالر أم إ     . 92 مل ك ف ى ذل نظمة وباالضافة إل ن الم
ى  د تلقت حوإل ام  األرضية ق ية لمكافحة األلغــ ير حكوم ية الغ ترلين360000البريطان يه اس  588.000( ى  جن

  93 2004 و 2003من مصـادر خاصـة لصالح عملها فى السودان فى عامى ) دوالر أمريكى 

ى أن  ام  إل د توصل مرصد األلغ ام 5.1وق ى ع ام  ف ا لصالح مكافحة األلغ م تقديمه د ت ريكى ق يون دوالر أم  مل
2002.  

 المتبرع المبلغ المتلقى
ى    تحدة لمكافحة األلغام       إل م الم ة األم  خدم
 دوالر أمريكى لطوارىء    800800مبلغ  

ام   و  ة األلغ تطوير 17300إزال  دوالر ل
ة األلغام  فى            شراآة لدعم طوارىء إزال

ودان ،  ف دوالر الدارة 100الس  أل
ام  ، و   ة األلغ يق مكافح ات وتنس المعلوم

ب ض  72800 الح تدري حايا  دوالر لص
 دوالر لحملة السودان    2500الصدمات ،   

 . لمنع األلغام  األرضية 

 دوالرا 1563460
 1149100( آنديا 

 )دوالر أمريكى 

 94آـــــندا 

 لمسح  مساعدة الكنيسة الدنمارآية  لصالح   
 .، وإزالة األلغام  ، وقدرة البناء 

يون 4 رونة مل  آ
 ) دوالر 60799( 

 الدانمــــارك

مل   يون  2تش تجابة   مل بادرة اس لم
معلومات األلغام  األرضية التى تقوم بها        

 ألف يورو   500منظمة مكافحة األلغام  ،      
ام        ل تحدة لمكافحة األلغ م الم ة األم  خدم

نى و    ح ألف ورو 1046261للمس    ي
بال      ى ج ام  ف ة األلغ وارىء مكافح لط

 . النوبة 

  يورو 3546261
 دوالر 4012600( 
( 

 االتحاد األوربى

ورو ل  أل200 تحدة  ف ي م الم ة األم خدم
ام ة األلغ ة  لمكافح نى لمكافح ب الط  للمكت

خدمة األمم   ألف يورو ل     200األلغام  ،      
ام   ة األلغ تحدة لمكافح رق  الم الح ف  لص

 .المسح ألفنى 

  ألف يورو 400
 ) دوالر 452600( 

 ألمانيـــــــا

الل  ن خ ة  م تحدة لمكافح م الم ة األم خدم
ام ة األاأللغ وارىء مكافح ام  لصالح ط لغ

  يورو 102285
 ) دوالر 115700( 

 إيطإلىا
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يون 3.  رونة مل اعدة  ل آ نظمة مس م
 .  لمكافحة األلغام  الشعوب النرويجية

 خدمة األمم المتحدة لمكافحة األلغام    لدعم   
 .فى جبال النوبة 

 ألف  400 مليون و    4
رونة  626950 ( آ

 )دوالر 

 النرويــــــــج

 سويســـــــــرا  ألف دوالر50 . خدمة األمم المتحدة لمكافحة األلغاملـ 
مليون جنيه استرلينى 

 دوالر    1634100( 
 ( 

 المملكة المتحدة

ات   دوالر 896000  الوالي
95المتحدةاألمريكية

 
نيسيف ومساعدة الكنيسة الدنمارآية بالتمويل المشترك لتقدير متطلبات تعليم مخاطر األلغام فى جبال          قامت اليو  

نوبة    ريكى       183( ال منظمة السودانية لتعليم مخاطر     آالف دوالر لل   10يف  ، حيث دفعت اليونيس    )  ألف دوالر ام
  . 96للتوعية بمخاطر األلغام   ألف دوالر أمريكى 57نقذوا األطفال، و  ألف دوالر أمريكى إل113و   ،األلغام

ن    و ـ            تعل ياجها ل تحدة عن احت م الم  من خالل نداء تضامن لمكافحة األلغام  فى       2004 مليون دوالر لعام     30األم
  . 97   من الطرقنوب جبال النوبة ، مع الترآيز على مشروعات إزالة األلغامشمال وج

ام     و   بل ع  ، عكست مستويات التمويل  صورة أنشطة مكافحة األلغام  المحدودة التى آانت موجودة فى                  2001ق
ا .السودان    لغام  و    ألف دوالر أمريكى آبداية تمويل إلزالة األ       299 ُأسيل ، تلقت    2000 و   -1997 بين عامى    فم

يحية    ة المس يف واإلغاث ية واليونيس ة الدنمارآ اعدة الكنيس ن مس ام م ر األلغ يم مخاط ت . تعل ك تلق باإلضافة لذل
ام   ارية لأللغ ة االستش رق  120المجموع يز ف ازل لتدريب وتجه ثة ب بر بع ريكى ع يل ألف دوالر أم ن  . ُأس وم

وداني 2000 -1999 ر الس الل األحم ى اله ف دوالر م175 تلق ال  أل ذوا األطف فام ، وأنق ويد ، و –ن أوآس  الس
 . واليونيسيف لصالح التوعية بمخاطر األلغام  الفوفية السامية لالجئين

د خصص    برعون ، فق ا المت ى به ات أدل بقا لمعلوم بلغ 6 وط برعون م ام  2.2 مت ى ع ريكى ف يون دوالر أم  مل
ام  فى السودان ، وفى عام              2001  مليون دوالر لنفس    5.1رع على األقل مبلغ      متب 12 قدم   2002 لمكافحة األلغ

ام              . 98الغرض    تمويل فى ع تزام ملحوظ بال وقد خصص االتحاد    . سليري مع أنشاء     2000 – 2001وحدث ال
ى    ورو      1.5األورب يون ي ريكى       1.75(  مل يون دوالر أم فام   )  مل ية فى أول عام من المبادرة          –ألوآس .  البريطان

ا م     ى أيض اد األورب دم االتح ا ق ورو 1052985بلغ آم يون دوالر 1.03(  ي ريعة   )  مل تجابة الس تمويل االس ل
   .99 2003 ، و 2002لمكافحة األلغام  فى عامى 

  
 ضحايا األلغام  

قذائف غير وتقر الحكومة بأن عدد آبير من ضحايا األلغام  والـ   . ال توجد ألية شاملة لجمع  البيانات فى السودان           
نفجرة ال    " الم تم االب نهم ال ي ام و .100" غ ع ى ع ي ، سجل 2003 ف ام الوطن  ضحية 79 مكتب مكافحة األلغ

ام  وال      دة لأللغ نفجرة     جدي يال و     28 ( قذائف غير الم  طفال على   13، منهم   )  حالتهم مجهولة    2 جريحا ، و     49 قت
ل    ية الضحايا من المدنيين             . األق ان غالب 43(  اصابة 34آما سببت األلغام  المضادة للمرآبات      % ) . 91( وآ
ام  المضادة لألفراد       % )   و هناك، %) 24(  اصابة   19 لقذائف غير المنفجرة  ، وا % ) 20(  إصابة   16، واأللغ

  
  
  
  
  
  
  



 ....! ومازالت الحرب مستمرة  
 2004                      تقارير الدول العربية فى مرصد األلغام األرضية  

 
 
 
 
 

16

روف          10 ام     و   . ة السبب   من المصابين اصابتهم غير مع ى عن           2002فى ع غ الصليب األحمر الدول  127 ، أبل
م فى             م عالجه ام  من جنوب السودان ت ف  4ضحية لأللغ تابعة للصليب األحمر ، بينما سجلت     من المستش يات ال

 . 101 ضحية جديدة عن نفس الفترة 46 مكتب مكافحة األلغام الوطنيقاعدة بيانات 
توبر      ي أحد األلغام                          2003وفى اآ يارتهم عل نان آخران داست س ية أشخاص وأصيب اث تل ثمان ومن بين  .  ، ق

تر مزدوج                     تلى يوجد خمس نساء ، آانت إحداهن مصابة بب  ، وآانت عائدة    1998فى إحدى الحوادث عام       الق
يا حيث أجريت لها                          ابع للصليب األحمر فى شمال آين د أن آانت فى مستشفى ت نوبة بع ى جبال ال تو إل ى ال عل

  . 102جراحة إعادة البتر وترآيب أطراف جديدة 
ام    ى ع حايا ف قوط الض تمر س جل  2004ويس د  س ي   ، فق ام الوطن ة األلغ ب مكافح دد 9 مكت حايا ج ام   ض  لأللغ

 فقد  2004فى فبراير   . 103 آخرين   6 يونيو ، حيث قتل ثالثة أشخاص وأصيب         30 حتى   القذائف غير المنفجرة    و
ند اصطدام       يفة ع اقه وأصيب شخص آخر باصابات طف ية س ال البريطان ذوا األطف نظمة أنق دى م سائق يعمل ل

  . 104 دارفور ولم يتم اإلبالغ عن حوادث أخرى فى. سيارتهما بلغم فى شمال دارفور 
رقم االجمإلى لضحايا األلغام  فى السودان غير معروف ، برغم أنه يمكن تقديرهم برقم مرتفع جدًا يصل إلى            وال

 فى الخرطوم ومكتب مكتب مكافحة األلغام الوطني ويقوم  . 105 قذائف غير المنفجرة   آالف ضحية لأللغام  وال      10
ام  فى جنوب السودان بجمع وم                ة بيانات ضحايا األلغام  فى جنوب السودان وال         تنسيق مكافحة األلغ قذائف قارن

نفجرة     2003106 عن طريق استخدام نظام إدارة المعلومات لضحايا األلغام، الذى دخل الخدمة فى مايو                 غير الم
. 

يو      ول يون ان     2003وبحل ام الوطني       ، آ ر حوادث تضمنت عدد  إجمإلى يبلغ    مكتب مكافحة األلغ د تلقي تقاري  ق
ام  و ال   ضحية    2667 نفجرة   لأللغ نذ عام  قذائف غير الم  من الخرطوم و آادوجلي و جوبا و مالآال و 1998  م
ازاال    تقارير لم يتم إدخالها علي نظام إدارة المعلومات لمكافحة األلغام لعدم             . 107آ ذه ال إن اغلب ه ك ، ف و مع ذل

تمال المعلومات      ان المصدر الرئيسي لتقارير ضحايا الحوادث هو ال           . اآ و .  الصحية   مستشفيات و العيادات  و آ
و سجل  . 108ن أغلب التقارير ال تحوي سوى اسم الشخص الذي قتل أو أصيب و اإلصابة التي احاقت به                  لذلك فإ 

ي   ام الوطن ره سقوط  مكتب مكافحة األلغ واردة من   . 109 ضحية  1090 في تقري إن االحصائيات ال ك ف ع ذل و م
تى  ات ح يانات إدارة المعلوم اعدة ب ي30ق ر سوى 2004و  يون م تذآ نهم 895 ل ط ، م يل ، و 285 ضحية فق  قت

ة    11 جريح ، و  599 تهم مجهول ن حال إلى الضحايا المسجلين ، سقط      .  آخري ام    403و من إجم ن ع  شخصا بي
يو      1998  و حتى 1989 ذآرت الحكومة في تقريرها أنه في الفترة من عام           2002وفي عام   . 110 2004 ، و يون

 .111 ضحية في جبال النوبة 1135  األرضية في سقوط  تسببت األلغام2001عام 
يو   ي يول ي     2003و ف حيا ف حا ص ية و وزارة الصحة مس نظمة الصحة العالم ت م ات 5 ، نظم نوب :  والي ج

ازاال   بل ، و آ ر الج يل األزرق ، بح يل، الن إلى الن ان ، اع ع  . آوردف م توزي ية المسح ت ن عمل زء م  500و آج
و قد حصل   .112حة األلغام في آل والية لجمع المعلومات حول الناجين من األلغام              نموذج إدارة المعلومات لمكاف   

 في الواليات الخمس    قذائف غير المنفجرة   ضحية لأللغام  و ال     649الهالل األحمر السوداني علي معلومات عن          
ى أن           . 113 يانات إل يل الب د وقعت في جبال النوبة و منطقة جوبا ، و              % 50و يشير تحل  % 30أن  من الحوادث ق

تلوا ، و أن           انوا من الذآور ، و              % 84من الضحايا ق انوا من البالغين ، و          % 65من الضحايا آ نهم آ  % 8م
نهم آانوا تحت سن العاشرة ، و أن           من  % 60 طفال قد تورطوا في أنشطة  عسكرية  وقت الحادث ، و أن      16م

 71ب من القرية ، و أن  الحوادث وقعت بالقرتقريبا من % 12الضحايا سقطوا بسبب األلغام  األرضية ، و أن     
تفهم في موقع الحادث ، بينما توفي                %  وا ح منهم في الطريق إلى المؤسسة العالجية ، و   % 12 من الضحايا لق

 ساعات أو أآثر للوصول إلى اقرب مؤسسة طبية ، و أن أآثر من              5من الضحايا استغرقوا     % 20أن أآثر من      
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 .114وظائفهم و إما غيروها نصف الناجين إما فقدوا 
ام       ية شاملة لجمع البيانات و تسجيل ضحايا األلغام  األرضية    سليري  تأسست    2002و في ع ن آل يا لتكوي  ، جزئ

ودان   ي الس ن     . 115ف ثر م جيل أآ م تس ن ت ك الحي نذ ذل يانات   2500و م اعدة ب ي ق ادث عل ليري ح مل  س  ، تش
ثة         ة و الحدي  مناطق حول المواقع الميدانية لمكاتبها ، بما 7البيانات في  بجمع سليريو تقوم  . 116الحوادث القديم

في ذلك آادوجلي في جبال النوبة ، و مالآال في أعإلى النيل ، و جوبا في بحر الجبل ، و واو في بحر الغزال ،          
بحر األحمر ، و دامازين في جنوب النيل االزرق ، و آازاال في والية آاساال                        ار في ال  ريسليو تحتفظ   . و توآ

اعدة بيانات منفصلة عن        ، و لكنها بدأت في تبادل البيانات و التنسيق بشكل أآبر  مكتب مكافحة األلغام الوطني   بق
ريق        . 117 ام ف د ق  قرية ، حيث استقر العائدون ، و أشار هذا المسح إلى أنه 48 في جبال النوبة بمسح       سليري و ق

ي  ن عام قطت 2003 و – 1998بي ام387 س بب األلغ نفجرة  و ال  ضحية بس ير الم ف غ نطقة قذائ ي الم و .  ف
ى ذلك تم تسجيل          ضحية لأللغام  في المنطقة الواقعة تحت سيطرة الحكومة من النيل األزرق ،     170باإلضافة إل

 .118 حادثا في بحر الغزال 434و 
 

 مساعدة الناجين من األلغام    
وطبقا لحكومة    . ية مكافحة األلغام  فى السودان     تشكل مساعدة الناجين من األلغام  النقطة الجوهرية فى استراتيج     

 جند المكتب الوطنى      2003وفى أبريل   . 119السودان فإن الهدف هو تطوير القدرة الوطنية على مساعدة الناجين      
لمكافحة األلغام  مجموعة مساعدة الضحايا لتطوير خطة لمساعدة الضحايا وتعمل هذه المجموعة  مع وآاالت               

مات غير حكومية محلية لتطوير برامج لمساعدة الناجين من األلغام  ويحتوى ملف خدمة           األمم المتحدة ومنظ 
 مشروعا تتعلق بمساعدة   12 لمشروعات مكافحة األلغام  على      2004األمم المتحدة لمكافحة األلغام لعام      

لناس ممن      وقد دمرت سنوات الصراع نظام الرعاية الصحية فى السودان ، وبالنسبة لكثير من ا                  . 120الضحايا   
وبشكل عام فإن المساعدة المتاحة     . ن أقرب مؤسسة طبية توجد على مسافة بعيدة    ى مناطق بعيدة فإ  يعيشون ف

لضحايا األلغام  األرضية سواء من جانب الحكومة أو من جانب المنظمات الحكومية الدولية ، محدودة  وغير                      
 مواطن ، وغالبا ما     300000 طبيب واحد لكل     وفى منطقة جبال النوبة يوجد      . آافية الحتواء حجم المشكلة      

ويوجد نقص فى وسائل     . 121يكون الممرضون غير مدربين بشكل آاف أو مؤهلين لعالج مرضى الصدمات      
إلى    التى تجرها الخيول ، والدراجات      حيث يتم نقل العديد من الضحايا بواسطة الحيوانات ، والعربات        : النقل 

 آيلومتر إلى   50من المصابين المسجلين تم نقلهم ألآثر من       % 84ن فإ وفى آسال،   . رب نقطة صحة عامة        أق
 يعتبرون نقطة ضعف و      قذائف غير المنفجرة  و تقر الحكومة بأن الناجين من األلغام  و ال          . أقرب نقطة صحية      

 القذائف غير   أنهم من الصغائر المهملة  ، ويرجع هذا  من جهة إلى نقص المعلومات عن مدى مشكلة األلغام و                       
 . 122 فى السودان وأيضا لنقص الموارد      المنفجرة 

وفى جنوب السودان وجبال النوبة توجد فقط رعاية صحية أساسية وغالبا ما تتم عبر وآاالت خارجية مثل                    
اللجنة الدولية للصليب األحمر ، وأطباء الطوارىء االلمان ، ومنظمة أطباء بال حدود، ومساعدة الشعب                 

نى من النقص فى األطباء واالجهزة         وعلى أية حال فإن آل مناطق السودان تعا          . ل  أنقذوا األطفا   النرويجية، و  
زارة الصحة فى برامج التدريب           بدأت منظمة الصحة العالمية  بالتعاون مع و            2002وفى يوليو   . 123الطبية    
 .124 شخص من المساعدين ، وأول فريق طبى لعالج ضحايا األلغام  فى جبال النوبة            200لى أآثر من   لحوا

وتتضمن أنشطة الرعاية الطبية التابعة للصليب األحمر رفع مستوى الخدمات الطبية ، وجلسات جراحة الحرب                      
وتوفر أيضا الطعام ، واألجهزة الطبية ، والمعدات             . ، والتدريب العالجى ، والتدريب على االسعاف األولى          

حرب ولحاالت الطوارىء الجراحية           الجراحية ، واألدوية ، وتقديم رعاية طبية وجراحية جيدة لجرحى ال              
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لى   لوبيدنج شما الصليب األحمر الجراحى  فى           : االخرى من بينها ضحايا األلغام  ، وذلك فى مستشفياتها وهى              
. آينيا ، والمستشفى الحكومى التعليمى فى جنوب السودان ، وقامت أيضا بدعم المستشفيات والعيادات األخرى                      

 ،  1999ومنذ عام . طبية بنقل حاالت الطوارىء إلى مستشفى لوآيشوآيو           وتقوم طائرات الصليب األحمر ال       
 7:  من ضحايا األلغام  فى جنوب السودان       205قامت المستشفيات التى يدعمها الصليب األحمر الدولى بعالج          

. 125 1999 فى عام  7 ، و2000 فى عام 19 ، و2001 فى عام   45 ، و2002 فى عام  127 ، و2003فى عام  
 . 126 دخل ثالثة من مصابى األلغام  إلى مستشفىلوبيدنج       2004 وفبراير  وفى يناير 

: وفى المناطق الواقعة تحت سيطرة  الحكومة توجد ثالثة مجموعات عمل لالعضاء التعويضية والعظام وهى            
السلطة الوطنية لالعضاء التعويضية والعظام فى الخرطوم ، ومرآز المجموعة النرويجية للمعاقين فى جوبا ،                            

وال يتم اللجوء إلى اعادة التأهيل نتيجة لطول المسافة ،                   . 2003مجموعة عمل في آاساال بدأت عملها فى         و
 2003وفى عام    . 127وال توجد تسهيالت طبية فى جنوب السودان        . وفقر الطرق، واألحوال األمنية، والفقر          

سدى ومجموعات عمل صغيرة فى      مراآز إلعادة التأهيل الج 6قامت اللجنة الدولية للصليب األحمر بمساعدة        
 بدأ الصليب األحمر الدولى فى مد يد العون للسلطة الوطنية لألعضاء التعويضية                  1999ومنذ عام  . السودان 

والعظام فى الخرطوم ، وساعدت السلطات على اعداد مراآز القمر الصناعى فى آاساال، ودنجله، و تاياال، و                     
، يتم أيضا تحسين الخدمات ، وتغطية نفقات النقل ، و  الراحة والعالج                     وباالضافة لتحسين التسهيالت       . دامازين

 . ، توفير المواد الخام والمكونات ، واالستمرار فى التدريب على تقنيات العظام والعالج الطبيعى                
ويقوم الصليب األحمر الدولى أيضا بتدريب أطقم عمل المستشفيات من جوبا ،آاساال، ودنجله على العالج              

ويوفر الصليب األحمر الدولى أيضا التدريب والمواد الالزمة لمرآز            . يعى ألصحاب األعضاء المبتورة       الطب
 على االقل للناجين    389(  من األعضاء البديلة   3334 قام مرآز العظام بتوفير   2000ومنذ عام . جوبا للعظام   
 تم توفير  2003وفى عام .  عكاز 980 عملية تقويم للعظام وتوفير أآثر من  2472، وقام بعمل  ) من األلغام  

وحاليا يقوم أربعة من      .  عكازا 364وتم توفير )  منهم للناجين من األلغام    114(  من األعضاء الصناعية    930
الفنيين بالتدريب لمدة ثالث سنوات على األعضاء التعويضية وتقويم العظام فى مرآز تنزانيا للتدريب على             

. 129قذائف غير المنفجرة    يتم تقديم العالج بالمجان لضحايا األلغام  وال            2003وليو  ومنذ ي. 128تكنولوجيا العظام     
 % . 50وفيما سبق آان العسكريون يتلقون خدمات عالجية مجانية ، وآان المواطنون يدفعون           

لى    ولتسهيل إعادة التأهيل الجسدى للناجين من األلغام  والمعاقين فى جنوب السودان ، قام الصليب األحمر الدو            
ى مستشفى لوبيدنج فى لوآيشوآيو، فى شمال   بتوفير االنتقاالت إلى مرآز األعضاء البديلة وعالج العظام ف     

 1555 قام مرآز تقويم العظام بتقديم   2000ومنذ عام . يتم توفير آل العالج مجانا      حيث  1992آينيا  منذ عام  
 2(  قطعة من األجهزة التعويضية   697توفير   ب، وقام )  منها لضحايا األلغام      370( من األعضاء الصناعية   

وفى    .  مقعـدا متحـرآا    96 عكازا ، وقام بتوزيع أآثر من      4213، وأآثر من   ) منهم على األقل لضحايا األلغام         
 قطعة من العظام      169، و)  منهم لضحايا األلغام       125(  من األطراف الصناعية     462 تم توفير 2003عام 

باإلضافة    .  مقعدا متحرآا  49 عكاز ، وتم توزيع 1338، و )  منها لضحايا األلغام      قطعة واحدة  ( التعويضية 
 سودانيين على عمل مجموعات إلصالح األعضاء الصناعية فى             10إلى ذلك ، يتم تدريب آل عام حوإلى          

 . 130جنوب السودان  
بالتعاون مع وزارة       فى الخرطوم وذلك     قد جايبور   افتتحت منظمة المعاقين الدولية مرآز        2000وفى عام  

 . 131 شخص  1200وتم من خالله مساعدة أآثر من    . الصحة   
وتساند الجمعية السودانية لرعاية وإعادة تأهيل ضحايا الحرب الناجين من األلغام  آجزء من برنامجها لمساعدة           

لمساندة  وتوفر الجمعية السودانية لرعاية واعادة تأهيل ضحايا الحرب العالج الطبيعى وا               . ضحايا الحرب     
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. وتنادى الجمعية أيضا بعمل وثيقة للمعاقين وإصدار تشريع لمساعدة ضحايا الحرب                . النفسية واالجتماعية   
 شخص من الناجين من األلغام، و وزعت عالجا متنقال        200 قدمت الجمعية الرعاية الصحية لـ       2003وفى عام 
 من عائالت ضحايا األلغام          115ة اجتماعية لـ       من الناجين فى مراآز إعادة التأهيل ، ونظمت أنشط            80لحوإلى  

 شخصا من التدريب على الكمبيوتر وأنواع التدريب األخرى من بينها اإلليكترونيات ، والميكانيكا          34، واستفاد 
وتم تطوير برنامج رياضى للناجين       . 2002 من الناجين من األلغام  فى عام  285وتمت مساعدة . ، والحياآة   

ويدعم هذه البرامج آندا ، والسفارة اليابانية ، ومنظمة غير حكومية المانية        . لقذائف غير المنفجرة من األلغام  وا
، واالشخاص الذين تأثروا بهذا األمر ، والتبرع الذاتى من داخل السودان ، وتساند شبكة الناجين من األلغام           

لرعاية واعادة تأهيل ضحايا الحرب            األرضية من خالل مكتبها فى األردن فى مساعدة الجمعية السودانية           
 . 132بالمشارآة فى الخبرات والمعرفة ، والنصائح الفنية لتكوين دعم حقيقى للبرنامج              

 من الناجين من األلغام  من دورة تدريبية فى        10وقد تخرج    . وتوجد فرص محدودة إلعادة التكامل االقتصادى       
 فرص للناجين من األلغام         5امعة السودان على توفير    صيانة الكمبيوتر فى جامعة اإلمام المهدي، ووافقت ج        

 للحصول على دورات تدريبية مجانية فى الجامعة وفى المرآز النسائى للتنمية وذلك             قذائف غير المنفجرة  وال
 . للناجين من األلغام  وعائالتهم    

روف إذا آانت هذه    وعلى أى حال ليس من المع    . 133 ويقدم معهد التدريب الوطنى تدريبا فى مهارات مختلفة         
وتقدم منظمات أخرى المساعدات للمعاقين في السودان من بينها تحدى اإلعاقة             . البرامج متاحة للمعاقين أم ال       

والتقدم ، الجمعية الدولية ألطباء الرعاية الطبية ، ومنظمة السالم والتسامح الدولية ، جمعية مساعدة األشخاص                   
فى عام   ) رفع األصوات   ( من األلغام  من السودان فى برنامج تدريب   وقد شارك أحد الناجين    . 134السودانيين

2002 .  
 

 سياسة اإلعاقة وممارستها 
يحصل الناجون من األلغام  على عالج طبى مجانى فى المستشفيات العامة والمستشفيات التابعة للمنظمات غير                  

ى الحكو  رار رئاسى يحمى موظف ودان ، وصدر ق ى الس ية ف ية الدول ة بسبب الحكوم م إعاق ن حدثت له ة الذي م
ام  ودان  . 135األلغ ى الس ام  ف ن األلغ ن م وق الناجي ة حق ن أخرى لحماي د قواني ئون . وال توج بر وزارة الش وتعت

ن        تعلقة بالمعاقي وعات الم ن الموض ى ع ئول االساس ى المس تماعى ه تقدم االج اعدة   . 136وال ب مس وم مكت ويق
ة األ     تحدة لمكافح م الم نظمة األم ى م حايا ف ا       الض ريق ربطه ن ط ية ع ير الحكوم نظمات غ تطوير الم ام  ب لغ

 . 137بالمنظمات الدولية ، وبخاصة الدعوة إلى عقد معاهدة للحفاظ على حقوق المعاقين
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 – حرآة تحرير الشعب السودانى وجيش تحرير الشعب السودانى – المقر العام –" تكوين سلطة سودانية جديدة لاللغام االرضية   "- 11

Ref.No.SPLM/SLMA/A – 2004 مايو 9 من .  
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  .2004 فبراير – الخرطوم –  العضاء البرلمان االوربىسليري ملخص -36
  . 2004 يونيو 8 – مكافحة االلغام – ضابط بالبرنامج – رسالة بالبريد االليكترونى من ديالن ماثيس -37
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  .2004 مارس –أمريكا 
  ) . 539-538ص  ( 2003 تقرير رصد االلغام -47
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http://www.genevacall.org/esources/testireferencematrials/testi-nstates/sud09may04(na).pdf


 ....! ومازالت الحرب مستمرة  
 2004                      تقارير الدول العربية فى مرصد األلغام األرضية  

 
 
 
 
 

22

خدمة األمم   تسجيلها فىوآل المعلومات من هذا القبيل يتم. خطر األلغام ، ثبت اآلن عدم صحة ما قيل عنها اعتمادا على المعرفة والمعلومات المحلية 
  .  2002أغسطس - يوليو–" تقرير شهرى . "  انظر برنامج الطوارىء التابع لألمم المتحدة لمكافحة االلغام – " المتحدة لمكافحة األلغام

 مارس –يونيو : ربع سنوى تقرير "  ، فى برنامج الطوارىء السودانى لمكافحة االلغام 2004 -2002 ملخص جدول مكافحة االلغام فى الفترة من -59
  " .11 ص – 2004
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 ، تقرير مرصد األلغام  229 ص – 2001 ، تقرير مرصد األلغام 187 ص – 2000، تقرير مرصد األلغام - 177 ص – 1999 تقرير مرصد األلغام -74
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  . 2004 سبتمبر 20 – السودان – اليونيسيف – تعليم مخاطر األلغام منسق – بريد اليكترونى من جنبفر ماسون -77
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www. متاح على – Danchurch Aid السودان –"  فى جبال النوبة يم مخاطر األلغامتعلتقدم ملموس فى تقدير متطلبات ال : خطوة لألمام  " -87

  . 2004ابريل dk. –7مساعدة الكنيسة الدنمارآية
  .2004 مارس – مساعدة الكنيسة الدنمارآية تقرير اليونيسيف و –" التوعية بمخاطر االلغام فى النوبة  " -88
  .2004 يونيو 22 – اللجنة االدائمة حول ازالة األلغام – عرض تقديمى سودانى -89
  .2004 اغسطس 6 – اليونيسيف – بريد اليكترونى من جنيفر ماسون -90
 –انقذوا األطفال  –" المعرفة والموقف والتطبيق و السلوك حل التوعية بمخاطر األلغام  " – هاجر الخير ونصر الدين عبد المجيد – هدايت الطيب -91

  .2004 مارس –أمريكا 
فى بعض الحاالت ، يكون التمويل العام المالى .  إذا لم يذآر غير ذلك ، فالمعلومات صادرة من تقارير فردية فى هذا االصدار من تقرير مرصد األلغام -92

 .ة االرقام وقد قام مرصد االلغام بتحويل العمالت ومعاد . 2003للبالد ، وليس للعام التقويمى 
 ، 2004 و 2003ولصالح العمل فى نزع االلغام فى جبال النوبة لعامى  . 2004 يوليو 20 – مكافحة االلغام – بريد اليكترونى من ديالن ماثيوس -93

وقد جاء تمويل . ك التعاونى  جنيه استرلينى من البن4.992 الف جنيه استرلينى من جيرسى عبر البحار لالغاثة ، و 25تلقت منظمة مكافحة األلغام مبلغ 
 . حملة القنابل العنقودية ومخلفات الحرب –" عمالئه المهتمين" البنك النعاونى من

الرات أمريكية بواسطة تم تحويل المبلغ الى دو . 2004 مايو org.mineaction.www – 5 مكافحة االلغام ، متاح على ة قاعدة بيانات استثمار-94
  .دوالر US = C دوالر 1.374مرصد األلغام حيث 

 ، حظر انتشار االسلحة النووية ، مكافحة االرهاب ، 2005العمليات الخارجية ، العام المالى : تبرير ميزانية الكونجرس "  وزارة الخارجية االمريكية -95
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  .UN WIRE – 10 /2003 –"  مليون دوالر لبرنامج السودان خالل العام القدم 30االمم المتحدة ، مجموعة مكافحة األلغام األرضية تبحث عن  " -97
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 .  أمريكا – بيطانيا – سويسرا –السويد 

http://www.dca.dk/
http://www.dca.dk/
http://www.mineaction.org/
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