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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 بند تعزيز التعاون والمساعدة - األلغامكلمة مدير المركز القومي لمكافحة 

  م2022نوفمبر  - للدول أعضاء إتفاقية )أتاوا( نوجتماع العشراإل

 
 

 السيد الرئيس 
  ؤساء الوفود وممثلو الدول األعضاء و الدول غير األعضاء و المنظمات الدوليةالسادة ر 

 دات والسادة السي
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 

الدول كم عن خالص شكرنا وتقديرنا لجميع لنعبر لهذه السانحة  زنسعد بإنتها .1
األلغام لمسة من الجميع من همة وحماس نحو برنامج مكافحة االطراف لما ن

 . األلغاممن  خال   جل عالم  من أ
ئها على جهودها و التي نشكر اللجنة التي كان السودان من ضمن أعضا و

 ساهمت في إنجاح النهج الفردي لبعض الدول أعضاء اإلتفاقية.
 

 السيد الرئيس 
 عضاء السادة األ

مي أبتدر المركز القو  ( من خطة عمل أوسلو،44فيما يلي اإلجراء رقم ) .2
 اون مع مكتب األمم المتحدة لخدمة مكافحةبالتنسيق والتع األلغاملمكافحة 

نشطة والمشاركات والمتطلبات من عبر المنبر الوطني العديد من األ،  األلغام
 ةخطلتزامات الواردة بلتلبية التطلعات واإلو المساعدة التعاون أجل تعزيز 

ن و يعقد سنويًا إجتماعات خاصة بالمانحي و ظل السودان ،سلوو عمل أ
الظروف السياسية التي تمر بها العام بسبب  هذاالشركاء و التي تعذر قيامها 

م المركز ينظبت م2021 ويوني 15بتاريخ قد تم عقده البالد و كان آخر إجتماع 
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مديرة برنامج بتشريف السيد وزير الدفاع و و بالسودان  األلغامالقومي لمكافحة 
المنسق المقيم لألمم المتحدة للشئوون و  األلغاماألمم المتحدة لخدمة مكافحة 

جتماع في وتمثلت أهم مخرجات اإل، ة وبحضور سفراء الدول المانحةنسانياإل
 :تياآل
 بالسودان  األلغامجهت برنامج مكافحة الوقوف على التحديات التي وا : أولا 

 .أتاوايفاء بكافة متطلبات أتفاقية من أجل االخالل المرحلة السابقة 
لبلدنا علي المستوى السياسي  الفرص المتاحة حالياً جتماع اإلأستعرض   : ثانياا 

والوصول لسودان  أتاواتفاقية إتجاه بإلتزام السودان يفاء وللبرنامج لإل
 .األلغامخال  من 

المستوى العالي للتنسيق والتعاون المثمر بين المركز  جتماعاإل زبر أ  : ثالثاا 
  األلغاملخدمة مكافحة  ومكتب األمم المتحدة األلغامفحة القومي لمكا

نسانية بالسودان .لألغراض اإل األلغاممجال مكافحة  يوالشركاء ف

إلتزامهم ثقة المانحين وتاكيد تفاعلهم تجاه البرنامج و  أظهر اإلجتماع :رابعاا 
بهدف دعم  األلغامبلدانهم لتمويل مشروعات مكافحة دعم ستمرار بإ

 ة .تفاقيلتزامه تجاه اإلالسودان لاليفاء بإ
 

شارك  ،التعاون الثنائي ( من خطة عمل أوسلو47جراء رقم )فيما يلي اإل .3
والفرص  التحديات األلغامالسودان موخرًا في ورشة بعنوان برنامج مكافحة 

مزيد من التعاون بين البرنامجيين،  ىنتطلع الو والتي تم عقدها بدولة أذربيجان 
ارة تشاد ال زالت قائمة ونتطلع الشريط الحدودي مع الج تطهيركما أن مبادرة 

 اتيحت الفرصة . متى مارض الواقع أنزالها إالي 
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شركاء والمانحين ختامًا نجدد إلتزامنا بمواصلة جهدنا تنسيقًا وتعاونًا مع ال .4
من أجل تحقيق  األلغاممكافحة  العاملة في برنامجوالمنظمات والوكاالت 

 مزيد من نتمنىو  و شكر لهم دعمهم لبرنامج السودان ، األهداف المرجوه
ل الخبرات والتجارب وصواًل لغاية اإلتفاقية التعاون بين الدول األعضاء لتباد

من  وياً ؤكد التزامنا الثابت بالعمل سون األلغاموهي الوصول لعالم خال  من 
  . األلغامجل الوصول لسودان وعالم خاليين من أ

 

 

 ،شكرًا لكم
 

  والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 


