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ـيسالسيد الرئ 

   يمالحضور الكر
  

 لجميع نا وتقديرناص شكر خاللكم عنعرب نتهز هذه السانحة ألبدًأ دعوني أ  .١
 للسودان نلتقي اليوم عبر خطوات حثيثة تتم خالل  االطراف لدعمهاالدول

ن مع مكتب األمم المتحدة  فترة التمديد الثانية للبرنامج بالتنسيق والتعاو
 ولجنة متابعة تنفيذ سير االتفاقية )UNMAS( مكافحة االلغام لخدمات

زام تجاه  من االلغام وااللتودان خاٍلالمانحين بهدف الوصول لسوالشركاء و
ا لتزامهإحكومة بالدنا منذ تشكيلها  دعم هذا االلتزام إعالن ويإتفاقية أتوا

فاقيات الدولية التي طرفها السودان ورحبت بالمعاهدات والمواثيق وجميع اإلت
مجال مكافحة االلغام  يظمات الدولية الراغبة في العمل فبجهود المن

  .  بالسودان
  

لسيد الرئـيسا 

  السادة األعضاء 
  

  

 تسيريسعدني أن أنقل لكم أن بالدنا تشهد تقدماً مطرداً فى مسار السالم إذ   .٢
ضات الجارية اآلن بين المنظومتين السيادية والتنفيذية فى بالدنا اوالمف

بعاصمة دولة جنوب السودان مع فصائل الكفاح المسلح برعاية رئيس دولة 
ية نحو نهاياتها بتقدٍم ملحوظ ولم يبقى من ملفات الجنوب ووساطة جنوب

  . التفاوض إال القليل 



 ٢ 

ولي أمر برنامج مكافحة تُ) أتوا (تفاقيةبإ لتزامهاإطار نا في إظلت بالد  .٣
 دعماً سنوياً رغم الظروف ي السودان أهتماماً كبيراً وتقدمااللغام ف

جع وظلت حكومتنا تشسنوياً ا يعادل مليوني دوالر االقتصادية لبلدنا بلغ م
مم لغام ومكتب األمي لمكافحة األالجهود الوطنية التي يطلع بها المركز القو

تنفيذ االتفاقية سير لغام في السودان ولجنة متابعة  األلخدمة مكافحةالمتحدة 
إنجازات كبيرة علي  جهوداً طيبة تمثلت في أثمروالشركاء والمانحين والذي 

ة المعلومة خالية من واليات الشرقية المسجلعلنت مناطق الرض حيث ُأاأل
مما ساهم فى إدخال مساحات تقدر بخمس وعشرون ألف رضية  األااللغام

فدان فى دائرة اإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وسمح لألهالى 
ولم تقدم أى بالغات بممارسة حرفهم األخرى بأمان وظلت األحوال مستقرة 

ا بجانب ما هذوجود أو أنفجار ألغام أرضية حدث من المناطق المطهرة ب
ائر غير المنفجرة بواليات  التخلص من الذخ عملياتيتحقق وبذات االليات ف

بشراكة وتنسيق وتعاون و) أتوا(م أضافي خارج نطاق أتفاقية لتزادارفور كإ
  .لغام بالسودان األلخدمة مكافحةمع مكتب األمم المتحدة 

  
اون مع مكتب األمم ام بالتنسيق والتعلغمي لمكافحة األأبتدر المركز القو  .٣

لغام ، ولجنة متابعة تنفيذ سير االتفاقية عبر المنبر  األالمتحدة لخدمة مكافحة
الوطني العديد من االنشطة والمشاركات والمتطلبات من أجل تعزيز التعاون 

م ٢٠٢٠ير  ينا١٩ بتاريخ  ،لتلبية التطلعات وااللتزامات الواردة باالتفاقية
نظم المركز القومي لمكافحة االلغام بالسودان بتشريف السيد وزير الدفاع 
والمنسق المقيم لالمم المتحدة للشئوون االنسانية وبحضور سفراء الدول 

  : وتمثلت أهم مخرجات االجتماع في االتي  ، إجتماعاً تنسيقياًالمانحة
  كافحة االلغام بالسودان الوقوف علي التحديات التي وأجهت برنامج م : أوالً



 ٣ 

 سنوات خالل المرحلة السابقة والتي أستوجبت التمديد لفترة أربع
  .يفاء بكافة متطلبات أتفاقية أتوام من أجل اال٢٠٢٣أضافية حتي العام 

 علي المستوى السياسي الفرص المتاحة حالياًاألجتماع أستعرض   :ثانياً
 والوصول تفاقية أتواإتجاه  بإلتزام السودانيفاء وللبرنامج لإللبلدنا 

  .لسودان خاٍل من االلغام
 المستوى العالي للتنسيق والتعاون المثمر بين المركز  األجتماعزابر  :ثالثاً

األلغام  لخدمة مكافحة  فحة االلغام ومكتب األمم المتحدةالقومي لمكا
  .نسانية بالسودان  مجال مكافحة االلغام لألغراض اإليوالشركاء ف

إلتزامهم  ثقة المانحين وتاكيد تفاعلهم تجاه البرنامج وأظهر اإلجتماع :رابعاً
لغام بهدف دعم بلدانهم لتمويل مشروعات مكافحة االدعم ستمرار بإ

  .لتزامه تجاه االتفاقية السودان لاليفاء بإ
لدعم برنامج نضمام مانحين جدد أكد األجتماع على ضرورة إ:خامساً

  .نسانية للمرحلة المقبلة اض االمكافحة االلغام لالغر
  

ختاماً نجدد إلتزامنا بمواصلة جهدنا تنسيقاً وتعاوناً مع الشركاء   . ٤
 مكافحة االلغام والمانحين والمنظمات والوكاالت العاملة في برنامج

ومن واقع رئاسة السودان  من أجل تحقيق األهداف المرجوه
لع بل نسعي لألجتماع الثامن عشر للدول أعضاء إتفاقية أتوا نتط

لمزيد من التعاون بين الدول األعضاء لتداول الخبرات والتجارب 
   . وصوالً لغاية اإلتفاقية وهي الوصول لعالم خاٍل من األلغام

  

  
  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 


