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  س السيد الرئي
  الحضور الكريم 

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
   
تولي أمر برنامج مكافحة ) أتوا(لقد ظلت بالدنا وفي إطار التزامها بإتفاقية   .١

االلغام في السودان أهتماماً كبيراً وتقدم دعماً سنوياً رغم الظروف 
تشجع وظلت حكومتنا سنوياً االقتصادية لبلدنا بلغ ما يعادل مليوني دوالر 

الجهود الوطنية التي يطلع بها المركز القومي لمكافحة االلغام في السودان 
وترصد بأهتمام التعاون بين بالدنا ومكتب األمم المتحدة لخدمات مكافحة 
االلغام في السودان والشركاء والمانحين والذي أثمر جهوداً طيبة تمثلت 

يات الشرقية في انجازات كبيرة علي االرض حيث أعلنت مناطق الوال
المسجلة المعلومة خالية من االلغام االرضية هذا بجانب ما تحقق وبذات 

المنفجرة بواليات دارفور االليات في عمليات التخلص من الذخائر غير 
وبشراكة وتنسيق وتعاون مع ) أتوا( أضافي خارج نطاق اتفاقية كالتزام

  . ببعثة اليوناميد مكتب االمم المتحدة للتخلص من الذخائر غير المنفجرة



 ٢ 

  

 ما تم من تشكيل فىبناءاً علي ما طُلب نجدد االشارة الي ما أوردناه سابقاً   .٢
لجنة للتحقيق من منظمات المجتمع المدني غير الحكومية بأشراف المركز 

توصلت ولت التحقيق في تلك االتهامات التي توالقومي لمكافحة االلغام 
د في المناطق التي تسيطر عليها الي عدم وجود ألغام مضادة لالفرا

الحكومة وهي مناطق هجليج ، بليلة وكليمو إذ لم تتمكن اللجنة من 
الوصول لبعض المناطق مكان االتهام وهي جبل كوة ، هيبان 

خالل الفترة السابقة وذلك بسبب الظروف االمنية وهو االمر وطروجي
ا نؤكد ومع تقدم مسار وأننتحقيق في تلك المناطق الالذي عاق قيام الدولة ب

تقدماً ملحوظاً عبر مفاوضات تجرى اآلن السالم فى بالدنا الذى يسجل 
بين الحكومة وفصائل الكفاح المسلح نؤكد أننا على إستعداد للتعاون مع 
الجهات المعنية فى إجراء أى تحقيق فى اى إتهامات ترد حول المناطق 
التى ستؤول للحكومة بعد التوقيع على سالم شامل ومستدام فى مناطق 

تبع تي الزالت حتي كتابة هذا الخطاب يالنيل األزرق وجنوب كردفان ال
  .  للفصائل المسلحةجزء منها 

  

م تم تشكيل لجنة مشتركة بين المركز القومي ٢٣/٩/٢٠١٩بتاريخ   .٣
لمكافحة االلغام ومكتب األمم المتحدة لخدمات االلغام وتحركت بتاريخ 

م لوالية جنوب كردفان للتحقيق حول المناطق التي وردت ٢٥/٩/٢٠١٩



 ٣ 

م وهي ٢٠١١إدعاءات باستخدام االلغام المضادة لالفراد في العام حولها 
طروجي ، هيبان وجبل كوة وبعد مقابلتها للجهات المختصة تمت االفادة 
بأن هذه المناطق غير آمنه ويصعب الوصول اليها في الوقت الراهن وتم 

  .تسليم لجنة األمتثال والتعاون إفادة اللجنة بذلك 
  

أمامكم ثقتنا وقناعتنا باالليات المتبعة في التنسيق بين يسعدنا أن نجدد   .٤
المركز القومي لمكافحة االلغام في السودان ، ومكتب األمم المتحدة لخدمة 
مكافحة األلغام ، والشركاء والتي أسهمت ايجابياً في أحراز التقدم الذي 
يشهده برنامج مكافحة األلغام في السودان من خالل التفعيل اإليجابي 

المستمر لمخرجات التعاون والتنسيق ، بين االطراف ذات الصلة و
بالبرنامج ما يدفع بالتزام السودان الراسخ والمستمر بأتفاقية أتوا وصوالً 

  .لغاية  سودان خاٍل من االلغام 
  

الي ان بالدنا تعيش تحوالً جديداً وضرورية واخيراً تبقي االشارة ملحةً   .٥
من المتوقع أن يفضى إلى إحالل  والدستورية اإلداريةعبر هياكل السلطه 

لوصول لجميع فى االسالم فى جميع ربوع البالد األمر الذى سوف يساعد 
المناطق الخطرة المسجلة فى واليتي جنوب كردفان والنيل األزرق 

  . واإليفاء تجاه إتفاقية أتوا 

  ولكم فائق الشكر والتقدير


