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السيد الرئيس
السااااادة رؤساااااء الوفااااود وممثلااااو الاااادول األعضاااااء و الاااادول غياااار األعضاااااء و ممثلااااو
المنظمات الدولية
السيدات والسادة

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 .1لقدد ظلدد بال نددا وفدد إطددار التزامهددا بإتفاقيددة أتدداوا تددول أمددر برنددام مكافحددة األلغددام
فددد السدددو ان أهتمامدددا كبيدددرا وتقددد م عمدددا سدددنويا رغدددم الظدددرو االقتصدددا ية المعلومدددة
لبلددد نا بلددد مدددا يعدددا مليدددون والر سدددنويا وظلددد حكومتندددا تشددد ال هدددو الوطنيدددة
التدددد يطلدددد بهددددا المركددددز القددددوم لمكافحددددة األلغددددام فدددد السددددو ان وترصدددد بأهتمددددام
التعدددداون بددددين بال نددددا ومكتدددد األمددددم المتحدددد لخ مددددة مكافحددددة األلغددددام فدددد السددددو ان
والشددددركا والمددددانحين و أثمددددر ذلدددد هددددو ا طيبددددة تمثلدددد فدددد ان ددددازا كبيددددر علدددد
االرض حيددد أعلنددد منددداط الواليدددا الشدددرقية المسددد لة المعلومدددة خاليدددة مدددن األلغدددام
االرضدددية هدددذا ب انددد مدددا تحقددد وبدددذا االليدددا فددد عمليدددا الدددتخل مدددن الدددذخا ر
غيدددر المنف دددر بواليدددا ارفدددور كدددالتزام أضددداف خدددار نطدددا إتفاقيدددة أتدددوا وبشدددراكة
وتنسددي وتعدداون مدد مكتدد االمددم المتحدد للددتخل مددن الددذخا ر غيددر المنف ددر ببعثددة
اليونامي .
 .2بنددا ا عل د مددا ُ
طل د ن دد االشددار ال د مددا أور نددا سددابقا ف د مددا تددم مددن تشددكي ل نددة
للتحقيدددد مددددن منظمددددا الم تمدددد المدددد ن غيددددر الحكوميددددة بأشددددرا المركددددز القددددوم
لمكافحدددة األلغدددام التددد تولددد التحقيددد فددد تلددد االتهامدددا وتوصدددل الددد عددد م و دددو
ألغام مضا لالفرا ف المناط الت تسيطر عليها الحكومة.

وفددد المقدددام نؤكددد أن التطدددور الدددذال تشددده بال ندددا فددد مسدددار السدددالم خصوصدددا فددد
واليتددد النيددد األزر و ندددو كر فدددان سيسدددمص بالمزيددد مدددن فدددر تعزيدددز ال هدددو
ف محاور اإلتفاقية الخمسة و ي ف بالتال إلتزامنا المستمر بإتفاقية أتاوا.
أنندددا نؤكددد ومددد تقددد م مسدددار السدددالم فددد بال ندددا الدددذ يسددد تقددد ما ملحوظدددا بعددد توقيددد
اتفدددا وبدددا وعدددو قدددا السدددالم الخرطدددوم ومدددا يدددتم اآلن مدددن هدددو ومسددداع بدددين
الحكومددددة وفصددددا الكفددددا المسددددلص نؤكدددد أننددددا علدددد إسددددتع ا للتعدددداون مدددد ال هددددا
المعنيدددددة بعددددد تنزيددددد بندددددو السدددددالم الشدددددام والمسدددددت ام فددددد منددددداط النيددددد األزر
و نو كر فان .
 .3بتددددداري 2019/9/23م تدددددم تشدددددكي ل ندددددة مشدددددتركة بدددددين المركدددددز القدددددوم لمكافحدددددة
األلغدددددام ومكتددددد األمدددددم المتحددددد لخددددد ما األلغدددددام وتحركددددد بتددددداري 2019/9/25م
لواليدددددة ندددددو كر فدددددان للتحقيددددد حدددددو المنددددداط التددددد ور حولهدددددا إ عدددددا ا
باسدددتخ ام األلغدددام المضدددا لالفدددرا فددد العدددام 2011م وهددد طرو ددد  ،هيبدددان و بددد
كددددو وبعدددد مقابلتهددددا لل هددددا المختصددددة تمدددد االفددددا بددددأن هددددذ المندددداط غيددددر آمندددده
ويصدددع الوصدددو اليهدددا فددد الوقددد الدددراهن وتدددم تسدددليم ل ندددة األمتثدددا والتعددداون إفدددا
الل نة بذل .
 .4يسددددع نا أن ن دددد أمددددامكم ثقتنددددا وقناعتنددددا باآلليددددا المتبعددددة فدددد التنسددددي بددددين المركددددز
القدددوم لمكافحدددة األلغدددام فددد السدددو ان  ،ومكتددد األمدددم المتحددد لخ مدددة مكافحدددة األلغدددام
والشددددركا والتدددد أسددددهم اي ابيددددا فدددد أحددددراز التقدددد م الددددذال يشدددده برنددددام مكافحددددة
األلغددددام فدددد السددددو ان مددددن خددددال التفعيدددد اإلي دددداب والمسددددتمر لمخر ددددا التعدددداون
والتنسدددي  ،بدددين األطدددرا ذا الصدددلة بالبرندددام مدددا يددد ف بدددالتزام السدددو ان الراسددد
والمستمر بأتفاقية أتوا وصوال لغاية سو ان خا من األلغام.
وأخيدددرا تبقددد اإلشدددار ملحدددة وضدددرورية الددد أن بال ندددا تعدددي تحدددوال يددد ا عبدددر هياكددد
السدددلطة اإل اريدددة وال سدددتورية مدددن المتوقددد أن يفضددد إلددد إحدددال السدددالم فددد ميددد ربدددو
الددددبال األمددددر الددددذ سددددو يسدددداع فدددد الوصددددو ل ميدددد المندددداط الخطددددر فدددد واليتدددد
نو كر فان والني األزر واإليفا باإللتزام ت ا إتفاقية أتاوا .

ولكم فائق الشكر والتقدير

