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 م2020 نوفمبر 20 - 16 من الفترة في أتاوا إتفاقية أعضاء للدول عشر الثامن اإلجتماع

 

  الرئيس السيد

 ممثلااااو و األعضاااااء غياااار الاااادول و األعضاااااء الاااادول وممثلااااو الوفااااود رؤساااااء السااااادة

 دوليةال المنظمات

  والسادة السيدات

  وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 

تفاقية لعملها الممتاز في عقد هذا إللأود أن أعرب عن تقديري العميق لألمانة العامة  .1

كما أشكر ممثلي  ،التي يشهدها العالم الظروف اإلستثنائية هذه فياً مهم جدالجتماع إلا

، وكذلك ممثلي المنظمات الدولية قيةفي االتفا عضاءو الدول األ عضاءالدول األ

 .هذا االجتماع لمشاركة فيل
 

 لدقة وتقديرنا ناشكر خالص عن ألعرب السانحة هذه نتهزإ أن بالدنا بأسم دعوني .2

 المتحدة األمم ومكتب بالسودان األلغام لمكافحة القومي المركز بين القائم التنسيق

 الشركاء يبديه الذي والتجاوب يةاإلتفاق تنفيذ دعم ولجنة األلغام مكافحةلخدمات 

ً  إنعكس الذي األمر بالسودان األلغام مكافحة برنامج إذاء والمانحون  سير على إيجابا

 أستخدام حظر أتفاقية تجاه بالدنا إلتزام وعزز بالسودان األلغام مكافحة مشروعات تنفيذ

 .تاوا()ا لالفراد المضادة األلغام

ً  بأعتبارهااااا دولتنااااا أن .3  وأسااااتخدام ونقاااال إنتااااا  لحظاااار واااتاااا بإتفاقيااااة وعضااااواً  طرفااااا

 م. وأكمااال1997 العاااام فاااي اإلتفاقياااة علاااي وقعااات لالفاااراد المضاااادة األلغاااام وتخااازين

( 4,379) عااادد تساااجيل م2002 العاااام مااان أبتاااداءا بالساااودان األلغاااام مكافحاااة برناااامج

 االزالااااة بطاااار  خطاااارة منطقااااة( 4,112)عاااادد منهااااا نظفاااات مسااااجلة خطاااارة منطقااااة



 تساااااجيل تااااام الثانياااااة التمدياااااد فتااااارة خاااااالل ،²م () بمسااااااحة المتعاااااددة

 المنااااطق أجماااالي ليصاااب ( 1,035) عااادد منهاااا نظفااات خطااارة منطقاااة( 1,130) عااادد

 .²م() بمساحة منطقة( 267) عدد المتبقية الخطرة

ً  ثقة بلدنا منحتالثانية  التمديد فترة أن .4 ً  للمضي وتشجيعا  غاية تحقيق أجل من قدما

 فى اآلن المحرز التقدم إلى هنا وأشير األلغام من خال   لسودان الوصول وهي البرنامج

 الكفاح وفصائل الحكومة بين بناءة مفاوضات عبر بالدنا فى المستدام السالم مسار

ً  قطعت والتي المسل   الحكومة بين تفا بإ توجت بل الخالف نقاط فى طويالً  شوطا

 المسل  الكفاح وقادة الحكومة بين المفاوضات ناآل يتجر المسل  الكفاح وفصائل

 وتشير  تفا اإل بتنزيل المتعلقة العالقة النقاط بتجاوز .الواقع أرض لتنزيل بالخرطوم

 أمام الباب يفت  للسالم شامل إلتفا  األطراف وصول قرب إلى ناآل الماثلة التقارير

 إزالة عمليات فى للدخول لمطلوبا الفني المس  بعد األلغام لمكافحة السودان برنامج

 فيها العمل سيكون يالت كردفان وجنوب األزر  النيل واليتي مناطق فى وتطهير

 .مستحقاته وتنزيل السالم إتفاقية توقيع بعد ميسراً 
 

 من قصوى أولوية ذات تعتبر التوقيت هذا في السودان في األلغام مكافحة عمليات أن .5

 في العمل في الراغبة الدولية بالمنظمات ترحيبنا هنا دونؤك السالم، وتحقيق تعزيز أجل

 الخامس البند تجاه لاللتزام بلدنا جهود دعم اجل من بالسودان األلغام مكافحة مجال

 لمكافحة القومي المركزو في هذا اإلطار شرع  .األلغام من خال   لسودان والوصول

في نشر فر  اإلزالة  األلغام ةمكافح لخدمات المتحدة األمم مكتببالتنسيق مع   األلغام

لتسهيل وصول المساعدات اإلنسانية لمناطق والية النيل  و العابر فت  المساراتل

 األزر .
 

 الشركاءومكافحة األلغام  اتمكتب األمم  المتحدة لخدملقد  تمكن  السودان بالتنسيق مع  .6

كر  ونتقدم هنا لهم بالش المانحين في الفترة السابقةستمرارية حشد الدعم من من إ

، وهو تعاون نعول على إستمراره مجددين إلتزامنا باإلتفاقية والتقدير لمساندتهم ودعمهم

 . م2023 معاال بحلولعاقدين العزم على الوصول لغاية إعالن بالدنا خالية من األلغام 

 

 ....لكم شكرا  


