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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 
 

 بند تعزيز التعاون والمساعدةكلمة مدير المركز القومي لمكافحة األلغام 

  م2021 نوفمبر 19 -15 التاسع عشر للدول أعضاء إتفاقية أتاواتجتما  اإل

 

 

 السيد الرئيس 
 ود وممثلي الدول األعضاء و المراقبين و المنظمات الدوليةالسادة رؤساء الوف

 والسادةالسيدات 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
 

 

لجميع  ناوتقدير  ناخالص شكر  لكم عنعرب ز هذه السانحة ألانتهأأسعد ب  .1
للسودان نلتقي اليوم عبر خطوات حثيثة تتم خالل فترة  االطراف لدعمها الدول

 ن مع مكتب األمم المتحدة  لخدماتالتمديد الثانية للبرنامج بالتنسيق والتعاو 
بهدف الوصول والشركاء تعزيز التعاون والمساعدة ولجنة  األلغاممكافحة 

 دعم هذا االلتزام إعالنوي إتفاقية أتوازام تجاه وااللت األلغاممن  لسودان خال  
فاقيات ا بالمعاهدات والمواثيق وجميع اإلتلتزامهإحكومة بالدنا منذ تشكيلها 

ظمات الدولية الراغبة في المنبجهود  وترحيبهاالدولية التي طرفها السودان 
 .  بالسودان األلغاممجال مكافحة  يالعمل ف
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 السيد الرئـيس

 السادة األعضاء 
 

 

أن بالدنا التي تعيش تحواًل واسعًا في نظم الحكم والسياسات والبرامج واالنفتاح  .2
الخارجي وتنعم بمناخ ايجابي يعزز جهودها واالطراف المعنية بالسالم في 

ب كردفان والنيل االزرق ودارفور وقد وقعت الحكومة في جوبا أتفاق سالم جنو 
وبالتالي  ،رق والحركات المسلحة في دارفورمع الجبهة الثورية في النيل االز 

 زرق النيل األخاصة في مناطق جديدة فر االمكانية لعمليات المسح في ستتو 
ما ظلت حكومتنا ، ك والدعم المطلوب للتطهيرث والجهد لتحديد مدى التلو 

لركب لإلنضمام عبد الواحد محمد نور  ان عبد العزيز الحلو وتدعو القائد
 .في بالدناالسالم والمشاركة في مسيرة االصالح والتنمية 

 
ظلت بالدنا وفي إطار  ( من خطة عمل أوسلو،1تماشيًا مع اإلجراء رقم ) .3

لغام في السودان أهتمامًا التزامها بإتفاقية )أتوا( تولي أمر برنامج مكافحة اال
وظلت حكومتنا تشجع الجهود الوطنية التي يطلع راتبًا كبيرًا وتقدم دعمًا سنويًا 

بها المركز القومي لمكافحة االلغام في السودان علي الصعد الميدانية 
والتنسيقية وترصد بأهتمام التعاون بين بالدنا ومكتب األمم المتحدة لخدمة 

سودان والشركاء والمانحين والذي أثمر جهودًا طيبة مكافحة االلغام في ال
تمثلت في انجازات كبيرة علي االرض حيث أعلنت مناطق الواليات الشرقية 
المسجلة المعلومة خالية من االلغام االرضية هذا بجانب ما تحقق وبذات 
االليات في عمليات التخلص من الذخائر غير المنفجرة بواليات دارفور كالتزام 

ي خارج نطاق اتفاقية )أتوا( وبشراكة وتنسيق وتعاون مع مكتب االمم أضاف
 .ئر غير المنفجرة ببعثة اليوناميدالمتحدة للتخلص من الذخا
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مي أبتدر المركز القو  ( من خطة عمل أوسلو،44فيما يلي اإلجراء رقم ) .4
 اون مع مكتب األمم المتحدة لخدمة مكافحةبالتنسيق والتع األلغاملمكافحة 

عبر المنبر الوطني العديد من تعزيز التعاون والمساعدة ، ولجنة  األلغام
لتلبية و المساعدة االنشطة والمشاركات والمتطلبات من أجل تعزيز التعاون 

نظم المركز القومي لمكافحة  ،عمل أسلو ةخطالتطلعات وااللتزامات الواردة ب
مديرة برنامج األمم المتحدة بالسودان بتشريف السيد وزير الدفاع و  األلغام

المنسق المقيم لالمم المتحدة للشئوون االنسانية و لخدمة مكافحة األلغام 
وتمثلت مكافحة األلغام  مجموعة دعم، إجتماع  وبحضور سفراء الدول المانحة

 :جتماع في االتيأهم مخرجات اال
 بالسودان  األلغامالوقوف علي التحديات التي وأجهت برنامج مكافحة  : أولا 

 .يفاء بكافة متطلبات أتفاقية أتوامن أجل االخالل المرحلة السابقة 
لبلدنا علي المستوى السياسي  الفرص المتاحة حالياً األجتماع أستعرض  : ثانياا 

والوصول لسودان خال   تفاقية أتواإتجاه بإلتزام السودان يفاء وللبرنامج لإل
 .األلغاممن 

لمستوى العالي للتنسيق والتعاون المثمر بين المركز ا األجتماع زبر أ  : ثالثاا 
  األلغاملخدمة مكافحة  ومكتب األمم المتحدة األلغامفحة القومي لمكا

 نسانية بالسودان .لألغراض اإل األلغاممجال مكافحة  يوالشركاء ف
إلتزامهم ثقة المانحين وتاكيد تفاعلهم تجاه البرنامج و  أظهر اإلجتماع :رابعاا 

بهدف دعم  األلغامبلدانهم لتمويل مشروعات مكافحة دعم ر ستمرابإ
 لتزامه تجاه االتفاقية .السودان لاليفاء بإ

 

 والدخول الثنائي لتعاون ل ( من خطة عمل أوسلو،47فيما يلي اإلجراء رقم ) .5
 على السودان الجنوب يعمل دول بين التعاون  إطار وفي شراكات في
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 عمل خطة من 47 رقم اإلجراء مع يتماشى بما التعاون  فرص استكشاف
 بين المشترك المشروع مبادرة لتنزيل تشاد مع يعمل السودان فإن أوسلو،
  الواقع أرض على المشتركة الحدودية المناطق لتطهير البلدين

 5عدد  ساعي إلستقداموأيضًا في إطار التعاون بين دول الجنوب هناك م
األفغاني للمساعدة في عمليات غام مكافحة االلبرنامج من كالب كشف األلغام 

 المسح و اإلزالة للطرق و المناطق الحيوية.
العراقي و ما  لغاممكافحة األيستكشف البرنامج اآلن سبل التعاون مع برنامج  .6

يمكن أن يقدمه برنامج السودان من دعم فني و تبادل الخبرات بين البلدين 
 الشقيقين.

 
أشير الي الجهد الكبير ن خطة عمل أوسلو، ( م45فيما يلي اإلجراء رقم ) .7

الذي بذل من قبل المركز القومي لمكافحة االلغام في إنشاء المركز االقليمي 
والذي تم أفتتاحه في الرابع عشر من  للتدريب علي االعمال المتعلقة بااللغام 

م بحضور عضو مجلس السيادة السوداني ووزير الدفاع والسيد 2021أكتوبر 
رتيس رئيس البعثة األممية المتكاملة لدعم الفترة االنتقالية وسفراء فولكر بي

وممثلي سفارات الدول المانحة ومديري وممثلي الوكاالت والمنظمات الوطنية 
وهو جهد تم بدعم وطني خالص فحة االلغام اوالدولية العاملة في برامج مك

ودولة اليابان نشكر لمكتب االمم المتحدة لخدمة مكافحة االلغام بالسودان 
قليمية تدريب إ ةتعاونهما من أجل أن يصبح هذا المركز الذي يشكل نواًة لمنص

 .لدول الجوار اإلستفادة منهيمكن 
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ختامًا نجدد إلتزامنا بمواصلة جهدنا تنسيقًا وتعاونًا مع الشركاء والمانحين  .8
يق من أجل تحق األلغاممكافحة  العاملة في برنامجوالمنظمات والوكاالت 

مزيد من التعاون بين الدول األعضاء لتداول  نتمنىو ، األهداف المرجوه
  . األلغامالخبرات والتجارب وصواًل لغاية اإلتفاقية وهي الوصول لعالم خال  من 

 

 
 شكرًا لكم،

 
  والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 


