
 

 

 

ك  ي مشتر
 بيان صحف 

عاليابان   ذات  دائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام لألعمال اإلنسانية  ل  تتتر

ي السودان  الصلة
 
 باأللغام وبناء السالم ف

 

اير    7،  م الخرطو   ( دائرة األمم المتحدة  ل  مريك  أدوالر    980,000: ساهمت حكومة اليابان بمبلغ  )2023فبر

بعثة األمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة االنتقالية   واحدة من مكوناتلإلجراءات المتعلقة باأللغام، وه   

  السودان من خالل اإلجراءات اإلنسانية  
  السودان، من أجل النهوض بجهود بناء السالم ف 

  ذات الصلةف 

 باأللغام.  

ف عمل دائرة األمم المتحدة 
ُ
  تخفيف خطر الذخائر المتفجرة اللإلجراءات المتعلقة باأللغام ليهد

 يتعرض  ت 

األلغام    السودان   سكان   ا له رة من  المتض  المناطق    
ف  العاملة  اإلنسانية واإلنمائية  الفاعلة  الجهات  وكذلك 

 و والمتفجرات من مخلفات الحرب، 
ُ
 ست

 
لغام  ن هذه المساهمة دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باألمك

  والية جنوب كردفان وإزالتها 
  والياتمع إمكانية توسيع نطاق العمليات لتشمل  ،  من مسح مخاطر المتفجرات ف 

كيلومتًرا من الطرق    30ومتًرا مربعًا    70,000في إطار هذا المشروع، سيتم تطهير  والنيل األزرق ودارفور.  

 .  سيتم استخدام األراضي والطرق اآلمنة ألنشطة سبل العيش وإيصال المساعدة اإلنسانية واإلنمائية-

ا،  
ً
باأللغام بإيصال رسائل  أيض المتعلقة  المتحدة لألعمال  األمم  السخية لدائرة  المساهمة  توعية ستسمح 

عن  ةمنقذ اآلمن    للحياة  السلوك  وتعزيز  من  14,000  ى لدالمخاطر  مخاطر    شخص  يواجهون  الذين 

  ذلك أولئك  
ة. ول  القبل  موجة العنف  ل  النازحي   نتيجةالمتفجرات، بما ف  مساعدة  لوالكوارث الطبيعية األخب 

  ال 
بناء السالم ، ستوفر دائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام التدريب  المبذولة ل  المحليةجهود  ف 

الضاعات    قيادات، وتحويل  عل إزالة األلغام   تابعة للدولةالمسلحة غب   ال  اتجماعال بللمقاتلي   السابقي    

 ناة سالم، مع بناء القدرات المحلية للتصدي لمخاطر المتفجرات. السابقي   إىل بُ 

  تعتبر  
 تم منحها ، وقد  2004منذ عام    اتفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد حكومة السودان دولة طرف ف 

  
   2022نوفمبر    ف 

ً
 تمديد

ً
  إلزالة األلغام.  ا ثالث

د التأكيد عل  ا للموعد النهائ 
ّ
جد

ُ
ام الهيئة الوطنية  إلذا فإننا ن لب  

https://www.apminebanconvention.org/fileadmin/_APMBC-DOCUMENTS/Historic-Ottawa-Text-Annivs/Convention-Text-Arabic.pdf


تطهب  جميع المناطق الملوثة بالذخائر المتفجرة المعروفة    إكمالالسودانية لإلجراءات المتعلقة باأللغام ب

عام  وذلك   المتحدة    . 2027بحلول  األمم  لدائرة  التابع  باأللغام  المتعلقة  اإلجراءات  برنامج  رئيس  أوضح 

باأللغام، محمد صديق   المتعلقة  أن رشيلإلجراءات  باأللغام  "  د،  المتعلقة  المتحدة لإلجراءات  األمم  دائرة 

  مجال  جل  أمن  ممتنة لدعم اليابان  
اماتها ف   ". المتعلقة باأللغام  اإلجراءاتترسي    ع جهود السودان للوفاء بالب  

  لإلجراءات لدائرة األمم المتحدة    مريك  أمليون دوالر    23، ساهمت حكومة اليابان بأكبر من 2007ومنذ عام  

  السودان. وعلق سعادة سفب  اليابان لدى السودان ال
  هاتوري،  ،  متعلقة باأللغام ف 

 السيد تاكاش 
ً
فنا :  قائل "يرس 

المتحدة   األمم  دائرة  مع  عملنا  نواصل  وعنا    لإلجراءاتأن  مرس  خالل  من  السودان    
ف  باأللغام  المتعلقة 

(  
الدائم ف  السالم  باأللغام من أجل  المتعلقة  اإلنسانية  اليابان    ولطالما   (السودان   اإلجراءات  كانت حكومة 

     ةقوي  ةومساهم  مدافعة
ي عل الصعيد    ، وبناء السالم  ، المتعلقة باأللغام  اإلجراءات ف  وتحسي   األمن البرس 

  . المتحدة    بصدق   وأتمت  العالم    تحقيق هدف دائرة األمم 
وع ف  المتعلقة لإلجراءات  أن يسهم هذا المرس 

  تحقيق سودان خال من األلغام، يتماش  تمامً 
  السودان المتمثل ف 

  ضمان السالم  باأللغام ف 
ا مع رؤيتنا ف 

ي"  . المستدام والدائم وكذلك تعزيز األمن البرس 

 :    االتصال ب  رجر لمزيد من المعلومات يُ 

 هاروكا إيتو، موظف التعاون االقتصادي، سفارة اليابان 

249183471601 ، +haruka.ito@mofa.go.jp   

برنامج اإلجراءات المتعلقة باأللغام  السيد/ محمد صديق رشيد، رئيس برنامج اإلجراءات المتعلقة باأللغام، 

  سيونيتام المتحدة،التابع لدائرة األمم 

249990099030 ، +Rashid5@un.org  
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