
 الرحيم الرحمن هللا بسم

 والمساعدة التعاون تعزيز في األلغام لمكافحة القومي المركز مدير السيد ةداخلم

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

 

  الرئيس السيد 

 المنظمااا  ممثلااو و األعضاااء غياار الاادول و األعضاااء الاادول وممثلااو الوفااود رؤساااء السااادة

 الدولية

  والسادة السيدا 

 وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

رئاسة اإلجتماع و وحدة دعم التنفيذ و لجان تقديري العميق لشكري وأن أعرب عن أود  .1

الظروف  هذه فياً مهم جدالجتماع إلاالممتاز في عقد هذا  متفاقية لعملهإلاتنسيق 

في  عضاءاألو الدول  عضاءكما أشكر ممثلي الدول األ ،التي يشهدها العالم اإلستثنائية

 هذه أنتهز دعوني .هذا االجتماع لمشاركة في، وكذلك ممثلي المنظمات الدولية لاالتفاقية

ً  السانحة  لدعمها عضاءاأل الدول لجميع وتقديرنا شكرنا خالص عن لكم ألعرب أيضا

 .تفاقيةإللفي فترة رئاسته  للسودان

 والتعاون بالتنسيق للبرنامج يةالثان التمديد فترة خالل تتم حثيثة خطوات عبر اليوم نلتقي .2

 والشركاء االتفاقية تنفيذ دعم ولجنة االلغام مكافحة اتلخدم  المتحدة األمم مكتب مع

البند الخامس  تجاه لتزاماإلتنفيذ  و االلغام من خال   لسودان الوصول بهدف والمانحين

 معاهداتبال إلتزامها تشكيلها منذ بالدنا حكومة إعالن لتزاماإل هذا ويدعم ،تفاقيةلإل

 المنظمات بجهود وترحيبها السودان طرفها التي الدولية اإلتفاقيات وجميع والمواثيق

  . بالسودان االلغام مكافحة مجال في العمل في الراغبة الدولية

 الرئـيس السيد

  األعضاء السادة

 في االلغام مكافحة برنامج أمر تُولي أتاوا بإتفاقية إلتزامها إطار في بالدنا ظلت .3

ً  سودانال ً  وتقدم كبيراً  أهتماما ً  دعما  يعادل ما بلغ لبلدنا االقتصادية الظروف رغم سنويا



ً  دوالر مليوني  المركز بها يطلع التي الوطنية الجهود تشجع حكومتنا وظلت سنويا

 ولجنة السودان في األلغام مكافحة لخدمات المتحدة األمم ومكتب األلغام لمكافحة القومي

 إنجازات في تمثلت طيبة جهوداً  أثمر والذي والمانحين والشركاء يةاالتفاق تنفيذ دعم

 من خالية المعلومة المسجلة الشرقية الواليات مناطق أُعلنت حيث األرض علي كبيرة

 اإلنتاج دائرة فى فدان ألف وعشرين بخمس تقدر مساحات إدخال فى ساهم مما االلغام

 بأمان األخرى حرفهم بممارسة لألهالى وسمح والحيواني النباتي بشقيه الزراعي

 أنفجار أو بوجود المطهرة المناطق من بالغات أى تقدم ولم مستقرة األحوال وظلت

 من التخلص عمليات في اآلليات وبذات تحقق ما بجانب هذا حدث ،أرضية ألغام

 وااأت تفاقيةإ نطاق خارج ضافيإ كإلتزام دارفور بواليات المنفجرة غير الذخائر

 .بالسودان األلغام مكافحة لخدمات المتحدة األمم برنامج مع وتعاون وتنسيق بشراكةو
 

 المتحدة األمم مكتب مع والتعاون بالتنسيق األلغام لمكافحة القومي المركز أبتدر .4

كما جاء في  الوطني المنبر عبر االتفاقية تنفيذ دعم ولجنة األلغام، مكافحة لخدمات

 والمتطلبات والمشاركات نشطةاأل من العديد ،وسلوخطة عمل امن  44اإلجراء رقم 

 يناير 19 بتاريخ باالتفاقية، الواردة لتزاماتواإل التطلعات لتلبية التعاون تعزيز أجل من

 الدفاع وزير السيد بتشريف بالسودان االلغام لمكافحة القومي المركز نظم م2020

 المانحة، الدول سفراء وروبحض االنسانية للشئوون المتحدة لالمم المقيم والمنسق

 ً ً  إجتماعا  .تنسيقيا
 

 تشاد الجارة مع خطواتنا تسير ،في خطة عمل اوسلو 47اإلجراء رقم ب فيما يختص .5

المشتركة في  الحدودية المناطق لتطهير البلدين بين المشترك المشروع مبادرة لتنزيل

 .ن بلدان الجنوبتعاوب يعرفما رة أو أثالمت عضاءلتعاون بين الدول األاامج إطار برن
 

دم السودان كالب كشف األلغام قفي إطار تعزيز جهود السودان في ذات اإلطار يست .6

 بدعم من دولة أفغانستان.

  ً ً  جهااادنا بمواصااالة إلتزامناااا نجااادد ختاماااا ً  تنسااايقا  والمنظماااات والماااانحين الشاااركاء ماااع وتعاوناااا

 بال نتطلاع و المرجاوه هادافاأل تحقياق أجال مان االلغاام مكافحاة برناامج فاي العاملة والوكاالت

 اإلتفاقياة لغاياة وصاوالً  والتجارب الخبرات للتباد األعضاء الدول بين التعاون من لمزيد نسعي

  .األلغام من خال   لعالم الوصول وهي

 ....لكم شكرا  


