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جمهورية السودان

)3(عرض غير رسمي لطلب التمديد رقم 

2021ديسمبر  31-2019منذ أبريل التقدم المحرز 
)فترة تمديدآخر (

State Cancelled 
area 
(m2)

Reduce
d area 
(m2)

Cleared area 
(m2)

Total area 
released
(m2)

Number of AP 
Mines 

destroyed

Number of AT 
Mines 

destroyed

Number of 
other 

explosive 
remnants of 

war

Kassala 0 0 4,500 4,500 0 0 167

South Kordofan 22,900 0 694,953 717,853 43 19 8,352

Blue Nile 815,398 0 261,536 1,076,934 17 59 2,264

Darfur States 0 0 0 0 0 0 60,161

Total 838,298 0 960,989 1,799,287 60 78 70,944
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المتبقيالخطر 

:األلغام المضادة لألفراد
41  منطقة خطرة مشتبه بها بمساحة

).برتقالي(متر مربع  )9,962,619(
613,313,221(منطقة خطرة مؤكدة بمساحة (

.)أحمر(متر مربع 

:أجمالي الخطر المتبقي
169  منطقة خطرة مشتبه بها بمساحة

).برتقالي(متر مربع ) 23,976,516(

182  منطقة خطرة مشتبه بها بمساحة
.)أحمر(متر مربع )8,938,079(

2021ديسمبر  31المناطق المؤكدة والمشتبه في احتوائها على ألغام مضادة لألفراد حتى 

المتبقيالخطر 

State

Number of 
areas known 
to contain 
anti‐
personnel 
mines

Size of area 
known to  contain 
anti‐personnel 
mines (square 
metres) 

Number of 
areas 
suspected to 
contain  anti‐
personnel 
mines

Total size of 
area  suspected 
to contain anti‐
personnel 
mines(square 
metres) 

Total #of 
areas known 
or suspected 
to contain 
anti‐
personnel 
mines

Total size of 
area known or 
suspected to 
contain anti‐
personnel 
mines (square 
metres)

Blue Nile 5 950,274 8 117,962 13 1,068,236

South Kordofan 56 2,362,947 30 9,822,666 86 12,185,613

West Kordofan 0 0 3 21,991 3 21,991

Total 61 3,313,221 41 9,962,619 102 13,275,840
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اإلمتثالالتي أعاقت الظروف 

.التمويل غير الكافي لعمليات إزالة األلغام•

.األوضاع األمنية و السياسية في البالد•

.حالة الحرب وال سالم التي تخلق بعض الغموض في الوصول إلى مناطق معينة•

.جائحة كورونا•

.مستوى جديد من التلوث•

.تحديات في جمع المعلومات•

.نقص وعدم كفاية معدات إزالة األلغام•

.مخلفات الحرب في األعماق والمحتويات المعدنية للتربة/ األلغام •

.أشهر من موسم األمطار 4إلى  3العوامل المناخية والظروف الجوية بما في ذلك •

فترة التمديد والمبررات

2027سنوات حتى  4: مقدار الوقت المطلوب

 المنطقياألساس:
.2027أبريل 1 - 2023أبريل  1سنوات ؛ ) 4(السودان تمديداً ألربع يطلب •

مع أبيي كردفان ومنطقة و غرب  وجنوبيأخذ مقدار الوقت المطلوب في االعتبار الحاجة إلى إجراء مسح في واليتي النيل األزرق •
.عمل تفصيليةفي هذا الصدد ، وضع السودان خطة . تحسن الوضع األمني   في تلك األماكن

علم سنويًا ،  وبناًء على ذلك ، سيواصل السودان إبقاء الدول األطراف على. ومع ذلك ، قد يؤثر تنفيذ المسح على خط األساس للسودان•
؛ومن خالل اإلدالء ببيانات في االجتماعات الرسمية وغير الرسمية لالتفاقية ، بشأن  7من خالل تقاريره بموجب المادة 

الملوثة، والتغييرات في الوصول إلى المناطق الوضع األمني التغييرات في ) أ
التقدم في تنفيذ المسح ، بما في ذلك مخرجات المسح وتأثير المسح على التحدي المتبقي للسودان ، ) ب
.المعالم السنوية المحدثة ، بما في ذلك األولويات) ج

، ) 2027-2025(عمل سنوية ، مع خطة عمل محدثة تم إعدادها للمرحلة الثانية خطة بناًء على هذه العوامل الثالثة ، سيقدم السودان •
ات يرجى الرجوع إلى االفتراض. قد يُطلب من السودان طلب مزيد من الوقت والموارد ، حسب الضرورة. بناًء على هذه العوامل

.وعوامل الخطر المتعلقة بخطة العمل
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األنشطة التي يتعين القيام بها

 سيجري السودان مسح غير تقني)NTS  ( على أساس محلي يغطي جميع المناطق المتأثرة
.والمجتمعات ذات الصلة في واليات النيل األزرق وجنوب و غرب كردفان

 تلوثشهراً، لتحديد الحدود الفعلية الدقيقة لل 18سيتم اإلنتهاء من أنشطة المسح في غضون.

سيتم إستخدام معلومات المسح لتحديث الخطة التشغيلية متعددة السنوات.

سيبذل السودان جهوداً في تعزيز قدرات المشغلين الوطنيين في اآلتي:
تطبيق عملية تحرير األرض بما في ذلك بذل كافة الجهود المعقولة.
 إدارة المعلومات من خالل)IMSMA Core  (وجمع البيانات عبر اإلنترنت.
تخطيط األولويات وإدارة العمليات.
نظام إدارة الجودة.

المعالم المتوقعة

 بالسنوات(الجدول الزمني المتوقع والمعالم الرئيسية لإلنجازات(

HZ

Year

SHA CHA Total

Number Size Number Size Number Size

2022‐2023 56 5,772,378 59 1,446,316 115 7,218,694

2023‐2024 61 3,958,239 44 3,349,462 105 7,307,701

2024‐2025 32 7,502,014 13 71,159 45 7,573,173

2025‐2026 10 4,918,930 47 3004867 57 7,923,797

2026‐2027 10 1,824,955 19 1,066,275 29 2,891,230

Total 169 23976516 182 8,938,079 351 32,914,595
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المعالم المتوقعة

بالواليات(الجدول الزمني المتوقع والمعالم الرئيسية لإلنجازات(

HZ

State

No. of 
CHAs

Size of CHAs No. of SHAs Size of SHAs
Total 
Number

Total 
Size

Blue Nile 35 2,711,979 21 1,218,732 56 3,930,711

South Kordofan 121 6,142,739 92 20,717,897 213 26,860,636

West Kordofan 0 0 5 21,993 5 21,993

Darfur 26 83361 51 2017894 77 2,101,255

Total 182 8,938,079 169 23,976,516 351 32,914,595

تحديات 
و

متطلبات
التعاون  

والمساعدة

:التعاون و المساعدة تحديات

.شح التمويل للبرنامج -

.بالوضع األمني غير المستقر في الواليات المتأثرة باأللغام و مخلفات الحر -

.األزمات االقتصادية -

:متطلبات التعاون والمساعدة
.التمويل لدعم أنشطة األعمال المتعلقة باأللغام كما هو مخطط -
.المعدات وخاصة آالليات و التقنيات إلزالة األلغام -
ريب على بناء القدرات الوطنية من خالل تفعيل دور المركز السوداني اإلقليمي للتد -

.األعمال المتعلقة باأللغام 
.اإلستعانة بالخبراء الدوليين والبرامج التدريبية -

9

10



1 

 

بسم هللا الرحمن الرحيم



ةالخامسالمادة بند المركز القومي لمكافحة األلغام كلمة مدير 
م2022يونيو  20- 22إجتماعات منتصف الدورات في الفترة من 

 

السيد الرئيس

أصحاب السعادة، الزمالء الكرام، السيدات والسادة



السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته



افحة األلغام فى السودان، يسجل تقدمًا ملحوظًا نتيجة نلتقى اليوم وبرنامج مك .1
التنسيق القائم بين المركز القومي لمكافحة األلغام ومكتب األمم المتحدة لخدمة 
مكافحة األلغام و وحدة دعم تنفيذ اإلتفاقية و لجنة البند الخامس ونسبة للدعم 

البرنامج. األمر المتواصل. والتجاوب الذي ظل يبديه الشركاء والمانحون ازاء 
الذي أنعكس إيجابًا علي سير تنفيذ مشروعات مكافحة األلغام بالسودان مما 
ساهم في خفض عدد ضحايا األلغام بالمقارنة مع السنوات السابقة و عليه 

. اعزز إلتزام بالدنا تجاه أتفاقية )أتوا( لحظر إستخدام األلغام المضادة لألفراد
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خطااااااة عماااااال أوساااااالو، ظلاااااا  بالدنااااااا فااااااي  ( ماااااان1فيمااااااا يلااااااي اإل ااااااراء ر اااااام ) .2
إطااااااار التزامفااااااا باتفاقيااااااة )أتااااااوا( تااااااولي أماااااار برنااااااامج مكافحااااااة األلغااااااام فااااااي 
الساااااودان أهتماماااااًا كبيااااارًا وتقااااادم حكومتناااااا دعماااااًا سااااانو ًا تقلااااا  فاااااي السااااانوات 

( الااااار دوبر بسااااابب الظاااااروي اب ت اااااادية التاااااي تمااااار 500األخيااااارة لمبلااااا  )
لجفاااااود الوطنياااااة التاااااي يطلاااااع بفاااااا بفاااااا بلااااادنا ول ااااان حكومتناااااا ظلااااا  تشاااااجع ا

المركااااااااز القاااااااااومي لمكافحاااااااااة األلغاااااااااام علاااااااااي ال اااااااااعد الميدانياااااااااة والتنساااااااااي ية 
وترصاااااااد باهتماااااااام كبيااااااار التعااااااااون باااااااين المركاااااااز القاااااااومي لمكافحاااااااة ابلغاااااااام 

و وحاااااادة دعاااااام  ومكتااااااب األماااااام المتحاااااادة لخدمااااااة مكافحااااااة األلغااااااام بالسااااااودان
حين والاااااذي أهمااااار  فاااااودًا والشاااااركاء والماااااان ةالخامسااااا التنفياااااذ و لجناااااة الماااااادة

طيباااااااة تمإلااااااا  فاااااااي إنجاااااااازات كبيااااااارة علاااااااي ابر  حيااااااا  أعلنااااااا  منااااااااطق 
عديااااااادة فاااااااي وبياااااااات  ناااااااوب كردفاااااااان و النيااااااال األزر  المساااااااجلة المعلوماااااااة 
خالياااااة مااااان األلغاااااام فيماااااا انفااااا  فااااار  العمااااال الميدانياااااة موساااااما نا حاااااا فاااااي 

زر  ي النياااااااال ابتاااااااامناااااااااطق وبيازالااااااااة ابلغااااااااام والتو يااااااااة بمخاطرهااااااااا، فااااااااي 
ذ يتو ااااااار العمااااااال فاااااااي المنطقتاااااااين إوكردفاااااااان الخطااااااارة المعلوماااااااة المساااااااجلة 

لحلاااااااوا موسااااااام ابمطاااااااار. هاااااااذا بجاناااااااب ماااااااا تحقاااااااق وباااااااذات ال لياااااااات فاااااااي 
عملياااااات الاااااتخل  مااااان مخلفاااااات الحااااارب والاااااذخائر  يااااار المنفجااااارة بوبياااااات 

وا( زام إضااااااااااااااااااافي خااااااااااااااااااار  نطااااااااااااااااااا  إتفاقيااااااااااااااااااة )أتاااااااااااااااااادارفااااااااااااااااااور كااااااااااااااااااالت
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( ماااان خطااااة عماااال أوساااالو، تعماااال الحكومااااة 1)فيمااااا يلااااي اإل ااااراء ر اااام  أيضاااااً 
علاااااااى فاااااااتة ممااااااارات إنساااااااانية عبااااااار التعااااااااون الوهياااااااق ماااااااع حركاااااااات ال فاااااااا  
المساااااالة واألماااااام المتحاااااادة ومجتمااااااع المااااااانحين ماااااان خااااااالا أنشااااااطة مكافحااااااة 
األلغااااام المختلفاااااة، ومااااان هنااااا تتجلاااااى أهمياااااة تطفياااار الممااااارات اإلنساااااانية مااااان 

مساااااااعدات اإلنسااااااانية األلغااااااام و مخلفااااااات الحاااااارب لضاااااامان وصااااااوا هااااااذه ال
للمناااااااطق المتاااااايهرة فااااااي وبيتااااااي  نااااااوب كردفااااااان و النياااااال األزر  وستساااااااعد 

هذه الجفود العديد من المناطق على تحقيق بناء السالم و التنمية

أن بالدنا التي تعيش تحوًب واسعًا في نظم الحكم والسياسات والبرامج وتنعم  .3
المباشر الذي بدا في الإامن من  بمناخ إيجابي وفره الحوار السوداني السوداني

الشفر الجاري مما يعزز  فود األطراي المعنية بالسالم في  نوب كردفان 
عز ز السالم المستدام الذي في ت والنيل األزر  ودارفور علي المضي  دماً 

ن الحكومة  د و ع  في  وبا إتفا  أومعلوم  حد مفام الفترة ابنتقالية.يشكل أ
ور ة في النيل األزر  والحركات المسلحة في دارفور سالم مع الجبفة الإ

وبالتالي ستتوفر اإلمكانية لعمليات المسة في المناطق الجديدة لتحديد مدى 
 التلوث والجفد والدعم المطلوب للتطفير

حتى اآلن  من خطة عمل أوسلو، الخطر المتبقي (18فيما يلي اإل راء ر م ) .4
متر مربع 38890.074 منطقة خطرة بمساحة 382عدد 
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( من خطة عمل أوسلو، سيتم و ر عمليات اإلزالة 19فيما يلي اإل راء ر م ) .5
التدر ب تنفيذ خطة  في ءالبد وي ر بنفاية الشفر الجامع بداية ف ل الخر ف 

في كافة أنشطة مكافحة األلغام السنو ة

د تمديالطلب ب م2022في شفر مارس تقدم برنامج السودان لمكافحة األلغام  .6
الخاص بازالة المناطق الملوهة الخاضعة  ةالخامس ( إللتزامات المادة3ر م )

، و سيقدم وفد السودان عر   ير رسمي للدوا األطراي لسلطة الحكومة
لمز د من التفاصيل

( من خطة عمل أوسلو، منذ اإل تماع اإلستعراضي 22فيما يلي اإل راء ر م ) .7
فر ق مسة  ير تقني، و على حسب المعايير الدولية  13سلو تم نشر عدد و بي

، و تم تطفير  متر مربع، 838.298 لألعماا المتعلقة باأللغام تم إلغاء
متر مربع و تسليمفا  1.799.287تحر ر متر مربع، و  960.989

.للمجتمعات المحلية

مخلفات الحرب في األلغام و خالا عمليات إزالة  هإلى أن هنا ببد من اإلشارة
لفتة المعابر لتوصيل المساعدات اإلنسانية للمناطق األزر   وبية النيل
تم تسجيل مناطق خطرة تحتوي على ألغام مضادة لألفراد ولذلك سيتم المتيهرة، 

لومة في المقام األوا وبعد ذلك يتم غالتعامل مع تلك المناطق كمناطق م
التعامل مع المناطق الخطرة األخرى.
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أكمل برنامج مكافحة ( من خطة عمل أوسلو، 22اإل راء ر م ) في أيضاً  .8
( منطقة خطرة 4.966م تسجيل عدد )2002من العام  داءً األلغام بالسودان أبت

 ( منطقة خطرة بطر  اإلزالة المتعااددة بمساحة4.584منفا عدد) طفرت
137362895 متر مربع



وطنية مستدامة للتعامل مع  بالجفود المبذولة لضمان و ود  دراتفيما يتعلق  .9
اإل راء   بل، وفيما يليناطق التي لم ت ن معروفة من الخطر المتبقي في الم

( من خطة عمل أوسلو، إلتزم  الحكومة و بتمو ل حكومي باإلبقاء 26ر م )
على مكتب كسال مفتو  إلست باا البال ات من المواطنين و كذلك نشر عدد 

فر ق متعدد األ را  للتعامل مع إي خطر محتمل، بعد إعالن الوبيات  2
وموخرًا تم نشر  سجل بقاعدة البياناتالشرقية خالية من الخطر المعلوم و الم

وبدعم حكومي لنظافة منطقة كر نك بوبية  رب دارفور . اب را  تيم متعدد

 لشركاتاو  لمنظماتفي إطار اإلنفتا  الخار ي نؤكد أمامكم  ميعًا ترحيبنا با .10
الدولية الراغبة في العمل بالسودان في مجاا مكافحة األلغام لأل ارا  

وتعلمون  ميعًا أن عمليات مكافحة األلغام لال را  ابنسانية ذات اإلنسانية 
كلفة مالية ولو ستية باهظة لذا نطلب من م  ميعًا دعم  فود السودان في هذا 
المجاا حتي نتمكن من توصيل المساعدات اإلنسانية ب ورة عا لة للمناطق 
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فتة مساراتفا مما المتاهرة والتي تمإل األلغام ومخلفات الحرب أكبر عائق إمام 
يعو  توفير المناخ المالئم لعمليات التنمية وإعادة اإلعمار في المناطق 
المتاهرة و شمل ذلك تنمية اإلنسان والبيئة والبنيات األساسية المرتبطة بحركة 

 ومعاش الناس

 راءات اإل ، وفيما يتعلق بمجاا التو ية بمخاطر األلغام و مخلفات الحرب .11
( من خطة عمل أوسلو، إستطاع برنامج 32)و  (30)و  (29)و ( 28ر م )

السودان تحقيق نتائج طيبة بنجا  تجربة إدما  منفج التو ية بمخاطر األلغام 
و مخلفات الحرب في المنفج الدراسي لطالب المناطق المتيهرة بوبيات  نوب 

ي ساهم كردفان و النيل األزر  و دارفور والمناطق المتيهرة األخرى األمر الذ
خلفات الحرب لدى األطفاا على و ه في ترا ع نسبة اإلصابة باأللغام و م

شمل  الخدمات التوعو ة بمخاطر األلغام و مخلفات الحرب منذ ، الخ وص
( مواطن بواسطة المنظمات العاملة فى 4884278بداية البرنامج عدد )

التو ية  تقديم خدمات التو ية بمخاطر ابلغام و مخلفات الحرب وشمل 
وبيات دارفور والنيل األزر  و نوب كردفان وكسال، و يتم ت نيف 
المعلومات وفق المعايير الدولية لألعماا المتعلقة باأللغام حسب النوع و 

الجنس و العمر

بالسودان  مجاا مكافحة األلغام فيالوطنيين بفدي رفع  درات العاملين  .12
 ليمي السوداني لألعماا المتعلقة باأللغام ف رة إنشاء المركز اإل  اءت، وإ ليمه
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لأل را  اإلنسانية. و فدي المركز للتدر ب على التقنيات الحديإة، والمفارات 
 الجديدة، وأساليب البح  والتطو ر المستمر على المستو ين المحلي واإل ليمي

( من خطة عمل أوسلو31اإل راء ر م ) و ذلك تماشيًا مع

للتحديات التي وا ف  البرنامج خالا الفترة السابقة وأهمفا  نسبةأخيرًا و و  .13
المو ر األمني في بعض أ زاء وبيتي  نوب كردفان والنيل األزر  وضعر 
التمو ل بالمقارنة مع حجم المشكلة وضعر المعلومات المتعلقة باأللغام 
والظروي المناخية و أخيرًا  ائحة كورونا و تيهيرها على البرنامج يحتا  
السودان لفترة إضافية لإليفاء ببنود إتفاقية )أتاوا( و للمضي  دمًا من أ ل 

تحقيق  اية البرنامج الوصوا لسودان خاٍا من األلغام 



شكرًا ل م
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