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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  الخامسالبند  - األلغامكلمة مدير المركز القومي لمكافحة 

م2022نوفمبر  - أتاوا إتفاقيةللدول أعضاء  نوالعشر تماعجإلا
 

 السيد الرئيس

  غير األضعااء و المنظمات الدوليةالدول ضعااء و ؤساء الوفود وممثلو الدول األالسادة ر 

 السيدات والسادة الحاور الكريم
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته



 إتفاقيةول اعضاء جتماع العشرين للدضمن أعمال اإل م اليوم ،يسعدني أن اخاطبك .1
الشكر  نزجي و المضادة لالفراد األلغامنقل  تخزين و نتاج وإ و ستخدامإ ( لحظرأتاوا)

جعل من قرارات ومخرجات هذا هذه االستجابة الواسعة ، التي ست الجزيل لكم ، علي
. نسانيةنسان واإلتهدف مصلحة اإليسناجحا مجمعاا عليه  عمالا االجتماع 

ح كلمتييييييي هييييييذه أن اتييييييرحم علييييييي كييييييل الييييييذ ن فقييييييدناهم ميييييين العيييييياملين فييييييي تمفتيييييي فيييييييود أ .2
المنيييييياط   خطارهييييييا فيييييييا فييييييي مواجهييييييةوهييييييم  يييييي دون واجيييييي هم  األلغييييييامبرنييييييامح مكافحيييييية 

نحيييييييياء العييييييييالم الييييييييذ  نسييييييييع  جميعيييييييياا المعلوميييييييية الخطييييييييرة المسييييييييجلة ، علييييييييي مختليييييييي  ا
لييييييي  ميييييييد ر المركيييييييز السييييييياب  نتيييييييرحم ع و .اإللغيييييييامن يكيييييييون خاليييييييياا مييييييين الص ألخإوبييييييي

 س تم ر من العام الحالي.شهر ، الذ  توف  في ضعامر ضعبد الصادقركن/ اللواء 

بما في  التحديات التي اثرت علي طرق العمل المتعدد االطراف ، تعلمون العد د من  .3
لمشتركة وهنا أسعد من مواصلة جهودنا اذلك لم يمنعنا  حيث أتاوا إتفاقيةذلك أعمال 
سع  ت، ولكل التي  تفاقيةتجاه اإل لتي تمكنت من الوفاء بالتزامهاة للدول ابتقديم التهنئ
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 لها طلب التمد دتت الخرى التي تواجه تحديات ربماوا ثيثاا في س يل الوفاء بالتزامها ،ح
لفترات جد دة .

 السيد الرئيس 

السادة و السيدات

جميع  فيفي السودان يسجل تقدماا ملحوظاا  األلغاميجي لقاؤنا هذا وبرنامح مكافحة   .4
ومكتب  األلغاموذلك لدقة التنسي  المحكم بين المركز القومي لمكافحة  تفاقيةمحاور اإل

لجنة ال ند الخامس ، التي  ، وتنفيذالوحدة دعم  و األلغامم المتحدة لخدمة مكافحة االم
، السودان ب األلغاممكافحة نشكرها في هذه  السانحة علي دعمها المتواصل ل رنامح 

رنامح االمر الذ  انعكس ايجاباا ب الذ  ظل   ديه الشركاء والمانحون ، ازاء ال و والتجا
 . تفاقيةاإل علي سير تنفيذ

 إتفاقيةها بلت بالدنا في اطار التزامظ( من خطة عمل اوسلو 1، االجراء رقم )فيما  لي  .5
أهتماما ك يراا وتقدم دعماا مستمراا فيما تشجع حكومتنا  األلغامبرنامح مكافحة  تولي أتاوا

لتنسيقية ، علي الصعد الميدانية وا األلغامالجهود التي يطلع بها المركز القومي لمكافحة 
وحدة  و األلغامع التعاون القائم بين مركزنا ومكتب االمم المتحدة لمكافحة وتشجوترصد 

جازات نعن كثير من اإل ثمرألجنة ال ند الخامس والشركاء والمانحين ما  ، ودعم التنفيذ
. ل رنامح السودان 

ف نظياالن ت( من خطة عمل اوسلو الخطر المتبقي ، تم حتي 18فيما  لي االجراء )  .6
 ( متر مربع .137.600.870خطرة بمساحة ) منطقة (4.634عدد )

الفرق في موسم العمليات  ( من خطة عمل اوسلو تم نشر19فيما  لي االجراء رقم ) .7
منطقة خطرة جد دة  232م وحق  إنجازات تمثلت في تسجيل 2021نوفم ر  المنصرم
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منطقة  392مربع وتبقت  متر 870.942منطقة خطرة بمساحة  191وتطهير عدد 
متر مربع . 33.910.689خطرة بمساحة 

ير لجهد الك ا  ال شيرن( من خطة عمل اوسلو ، 45( و )27فيما  لي االجراء رقم ) . 8
في انشاء المركز االقليمي السوداني  األلغاملمكافحة  الذ  بذل من ق ل المركز القومي

تم بدعم  عمل لالغراض االنسانية وهو األلغامللتدريب علي االعمال المتعلقة بمكافحة 
اليابان  حكومةو  األلغاممكتب االمم المتحدة لخدمة مكافحة هنا  ونشكر ،حكومي خالص

 عليوالجوار  االقليم لتدريب دول منصةا تطلع ونسعي الن يكون نعلي دعمها و 
 . األلغامافحة كاالعمال المتعلقة بم

( من خطة عمل اوسلو فيما  تعل  32( و)30( و)29( و )28فيما  لي االجراءات رقم ) .9
دماج إبة استطاع السودان تحقي  نتائح طيبة بنجاح تجر  األلغامبمجال التوعية بمخاطر 
تي االساس ، والثانو  في مدارس المناط  لمرحل بالنسبةالدراسة  منهح التوعية في مقرر

 األلغامب صاباتمخلفات الحرب مما قلل من نسبة اإل و األلغامالمستهدفة بمكافحة 
 .  طفالومخلفات الحرب بين األ

( من خطة عمل اوسلو المتعل  برفع قدرات العاملين في 31فيما  لي االجراء رقم ) .10
 فكرة أنشاء المركز االقليميجاءت في السودان  األلغامقة بمكافحة مجال االعمال المتعل

االنسانية وهي تهدف للتدريب غراضلال األلغامبمكافحة العمال المتعلقة للتدريب علي ا
ر ، المستمر علي يعلي التقنيات الحد ثة ، والمهارات الجد دة وأساليب البحث والتطو 

 .قليمي ويين المحلي واإلالمست

لمعالجة  وجود قدرة وطنية مستدامةمن خطة عمل اوسلو  (21)يما  لي االجراء رقم وف  .11
االبقاء علي مكتب حكومتنا بالتزمت كن معروفة من ق ل تلم التي  الملغومةالمناط  

ستقبال البالغات التي ترد من المواطنين ، إ للتعامل مع الخطر المتبقي و كسال مفتوحاا 
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، كما نشيير الي محتمل  غراض للتعامل مع ا  خطراأل ةمتعدد (  فري 2ونشر عدد )
في غرب دارفور ومد نة زالنجي في  كرينكفري  ازالة لنظافة مناط  ( 2نشر عدد )

 .فجرة تالم وسط دارفور من مخلفات الحرب

 فيلتحديات التي واجهها ال رنامح خالل الفترة السابقة وأهمها الموق  االمني ل.  نسبة  12
حجم بالتمويل مقارنه وضع  ،زرق م النيل األأقليو ، كردفان  ة جنوبجزاء واليأبعض 

وتاثيرات ذروة  ط يعيةوالظروف ال األلغامالمشكلة ، وضع   المعلومات المتعلقة ب
المستدام الذ   تدخل السالم وفرها جائحة كرونا والتطورات السياسية االيجابية التي 

إضافية فترة يحتاج فان السودان ، به مناط  جد دة تحتاج برامح للمسح واالزالة بموج
 األلغامنقل  تخزين و نتاج وإ و ستخدامإلحظر  (أتاوا) إتفاقيةتجاه بنود  لتزامهإيفاء بلإل

جل تحقي  غاية ال رنامح في الوصول لسودان خاٍل أفراد للمضي قدماا من المضادة لأل
 . األلغامالرئيس وهو الوصول لعالم خاٍل من  تفاقية دعم هدف اإل األلغاممن 

جل أأولوية قصوى من  ذودعما تحتاج السودان  يف لغاماألعمليات مكافحة اماا إن خت .13
 ومخلفات الحرب  األلغامثرة بأفي المناط  المت هيلأعمار والتإعادة اإلالسالم و تحقي  

 بكل المنظمات رحبنالمزيد من الدعم من الشركاء والمانحين و   تطلع فيه النوهو جهد 
في السودان دعماا لجهود  األلغامالراغبة في العمل في برنامح مكافحة  ت الدوليةوالوكاال
تخزين  نتاج وإ و ستخدامإلحظر  (أتاوا) إتفاقيةالتزامها بال ند الخامس من  تعزيزبلدنا و 

 . المضادة لألفراد األلغامنقل  و

   

 شكرًا لكم


