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 بسم هللا الرحمن الرحيم
مابين إجتماع في  كلمة مدير المركز القومي لمكافحةاأللغام

التعاون  تعزيز بندب م الخاصة2018يونيو  8-7فى الفترة من  ينتالدور
   والمساعدة 

 

 الســــــيد الرئيـس 
 الحضــــور الكــريم 

 

 لكم التحية والتقدير 
 

المتحدة لخدمات األلغام  مكتب األمم به الذي قام الجهد نأ .1
(UNMAS)  لجنة التعاون والمساعدة تجاه برنامج مكافحة و

عد دان بالتنسيق مع المركز القومي لمكافحة األلغام ياأللغام بالسو 
عاني من ضعف التمويل تجربة مثالية لحشد الدعم للبرامج التي ت  

 .بالمقارنة مع حجم المشكلة
 

مع لجنة التعاون والمساعدة فى  منذ أن عقدنا إجتماعًا فردياً   .2
ونتيجة للتنسيق إجتماع ما بين الدورات فى العام الماضي ، 

( UNMASوالتعاون مع مكتب األمم المتحدة لخدمات األلغام )
جتماعات ت دة محاورفى ع   حشد لهدف بدأت بتنظيم ملتقيات وا 

بالتزامه تجاه  وفاءاً الدعم لبرنامج مكافحة األلغام بالسودان 
رض عبر هذه الملتقيات واإلجتماعات أتواء ، تم ع قيةإتفا

بمشاركة المشتركة حجم المشكلة للمانحين داخل وخارج القطر 
لجنة التعاون والمساعدة ومدير مكتب األمم المتحدة لخدمات 
األلغام بالسودان وبحضور ممثلين على مستوى الرئاسة من 

 . دولتنا
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هودات التي قام بها مكتب والمج من خالل تجربة النهج الفردي .3
األمم المتحدة لخدمات األلغام بالسودان وذلك من خالل تنظيم 
الكثير من اإلجتماعات مع المانحين والزيارات الميدانية لهم 

،  التعاون المثمر مع حكومة السودانللمناطق المتأثرة بالتنسيق و 
 نجزات لبرنامج مكافحة األلغام بالسودانتحققت الكثير من الم  

 : منهانذكر 
زيادة حجم التمويل تجاه البرنامج حيث أعلن العديد من  .أولً 

عالن المناطق  المانحين أثناء اإلحتفال باليوم العالمي وا 
الخطرة المسجلة المعلومة بالوليات الشرقية خالية من 

دعمهم لبرنامج مكافحة ، م 4/4/2018األلغام بتاريخ 
مليون دولر ،  5.6األلغام وشمل ذلك بريطانيا بمبلغ 

اليابان بمبلغ مليون دولر ، الوليات المتحدة األمريكية 
لدعم من دولة ألف دولر أمريكي ، باإلضافة  500بمبلغ 

إيطاليا التي ظلت تقدم الدعم لهذا البرنامج لثالثة سنوات 
يا واليابان والوليات المتحدة ، فالشكر لبريطان متتالية

يطاليا لهذا الدعم   .األمريكية وا 
دد بروز العديد من حالت التفهم والرغبة من مانحين ج   .ثانياً 

يتوقع إنضمامهم لبرامج دعم ملف مكافحة األلغام 
 بالسودان .
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التنسيق والتعاون بين المركز القومي لمكافحة  زيادة مستوى .ثالثاً 
مم المتحدة لخدمات األلغام بالسودان األلغام ومكتب األ

، بناءًا ما شهدته الفترة الماضية من تقدم فى هذا والشركاء 
 . المجال

                                                                                                                                                                                                                                
عليه من خالل التنسيق والتعاون مع  الدعم الذي تحصلنا إن   .4

ولجنة ( UNMAS)مكتب األمم المتحدة لخدمات األلغام 
من التخلص من العديد من األلغام سيمكن التعاون والمساعدة 

ان والنيل األزرق فى المناطق التي األرضية بوليتي جنوب كردف
، علمًا بأن الوليتي تشهداء  يسمح الوضع األمني بالعمل بها

 . إستقرارًا ملحوظًا وتقدمًا جيدًا فى مجال السالم 
 

ستمراره تجاه الدول  ختامًا نتمني .5 أن يتم إتباع النهج الفردي وا 
اإليفاء المتأثرة والتي تنتظر المساعدات الآلزمة حتي تتمكن من 

 عالم خاٍل من األلغام(بكل إلتزاماتها تجاه إتفاقية أتواء من أجل)
 . ولكم فائق الشكر والتقدير
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