
 

 

 

 

بيیانن صحفي مشتركك  

مكافحة ااأللغامم في االسوددااننلخدمة ااألمم االمتحدةة دعم برنامج االيیابانن ت  

االتزاامهھ تجاهه ااتفاقيیة أأووتاوواا على تنفيیذ االسودداانن مساعدةةل  

ددووالرر أأمريیكي  906,000): قرررتت االحكومة االيیابانيیة تقديیم مساهھھھمة قدررهھھھا 2017ماررسس  28(االخرططومم٬، 
ً لمكافحة ااأللغامم لألغرااضض ااإلنسانيیة٬،  UNMASخدمة ااألمم االمتحدةة لمكافحة ااأللغامم برنامج ل ووذذلك ددعما

في  االسكانن حيیاةةبالتنسيیق مع االمركز االقومي لمكافحة ااأللغامم بجمهھورريیة االسودداانن بهھدفف تقليیل االمعاناةة ووحفظ 
يیمكن االمركز االقومي لمكافحة ااأللغامم ووخدمة ااألمم سهھھھذاا االدعم وو . االمناططق االمتأثرةة باأللغامم وومخلفاتت االحربب

االمتحدةة لمكافحة ااأللغامم من مسح وونظافة ااأللغامم ووأأخطارر االمتفجرااتت في وواليیاتت كسال وواالبحر ااألحمر٬، مع 
 نظافةتم تمن خاللل هھھھذاا االمشرووعع سووإإمكانيیة توسيیع االعمليیاتت في وواليیاتت االنيیل ااألززررقق ووجنوبب كرددفانن. 

يیدعم س هھھھذاا االدعم االسخي أأيیضاووالستخداامهھا في أأنشطة االتنميیة ااالقتصادديیة ووااالجتماعيیة. مربعمتر 500,000
شخص يیعيیشونن في االمناططق االمتأثرةة  50,000مشارريیع االتوعيیة بمكافحة ااأللغامم وواالتي صممت لمساعدةة 

لنساء ووكذلك االناجيین من حوااددثث ااأللغامم وواالمتفجرااتت ووآآخريین من ااألشخاصص ذذوويي ااإلعاقة بمن فيیهھم اا
أأووضح االسيید حبيیب االحق جاوويید مديیر برنامج ااألمم االمتحدةة لخدمة مكافحة ااأللغامم "مشرووعع هھھھذاا ووووااألططفالل. 

يیزيید من تسريیع مجهھوددااتنا في مكافحة ااأللغامم لتحقيیق ووااحد من أأهھھھم ااألهھھھداافف ووهھھھو االواليیاتت االشرقيیة س االعامم
خاليیة من تلوثث ااأللغامم ااألررضيیة االمسجلة".   

خدمة برنامج ألنشطة  أأمريیكي مليیونن ددووالرر ٬186، فانن مساهھھھماتت االحكومة االيیابانيیة قد بلغت 1998منذ االعامم 
"أأنا سعيید اانن  يیتوإإاالسيید هھھھيیدكي  ٬،ووقالل سعاددةة االسفيیر االيیابانياالعالم.  ىىااألمم االمتحدةة لمكافحة ااأللغامم على مستو

أأيیضاً.  االمتحدةة لمكافحة ااأللغامم هھھھذاا االعامماالحكومة االيیابانيیة تستطيیع موااصلة ددعم جزء من أأنشطة خدمة ااألمم 
أأوودد أأنن وو االوااقع. أأررضض على ااأللغامم بإززاالة يیقومونن لذيیناا أأوولئك شجاعة هھھھو ااألبريیاء حيیاةة يیحفظ ما أأننعتقدأأنا أأ

ً أأوودد أأنن أأكررر  عميیق تقديیرييأأعربب عن  لإليیفاء بالتزاامهھا االقويي لحكومة االسودداانيیة ااالتزاامم ب إإشاددتيلهھم. أأيیضا
". 2019تجاهه ااتفاقيیة أأووتاوواا حتى   

ً  ال تنقذ فقط حيیاةة ااألبريیاء وو لكنهھاإإنن إإززاالة ااأللغامم  ً جديیدةة للتحسن االمعيیشي ووااالستقراارر   تفتح أأيیضا فرصا
االدفاعع عن شكرهه ووتقديیرهه للحكومة وززااررةة علي محمد سالم ووززيیر االدوولة ب رُركن سوددااني. أأعربب االفريیقللشعب اال

خدمة ااألمم االمتحدةة لمكافحة ااأللغامم للقيیامم بعمليیاتت إإززاالة ااأللغامم في برنامج االيیابانيیة على ددعمهھا االمقدمم ل
"نحن ملتزمونن للغايیة تجاهه ووااجباتنا نحو  االسودداانن بالتنسيیق مع االمركز االقومي لمكافحة ااأللغامم ووشّددد قائالً 

نعجل من مباددررااتنا االخاصة بمكافحة كما س ااأللغامم اتة تجاهه إإززاالةمساهھھھميیستمر االسودداانن في س ووااتفاقيیة أأووتاوواا 
ااأللغامم في االسودداانن لألغرااضض ااإلنسانيیة".   

 



لمزيیدااً من االمعلوماتت االرجاء االتوااصل مع:  

.يیةاالسيید/ كوجي هھھھاسي٬، االسكرتيیر ااألوولل٬، ررئيیس قسم االتعاوونن ااإلقتصادديي٬، االسفاررةة االيیابان   

  249912147605+هھھھاتف    koji.hase@mofa.go.jpاالكتروونيبريید 

ااأللغامم. االسيید/ حبيیب االحق جاوويید٬، مديیر االبراامج٬، مكتب ااألمم االمتحدةة لخدماتت   

  249990099030+هھھھاتف   habibulhaqj@unops.orgبريید إإلكترووني 

/ عامر عبد االصاددقق٬، مديیر االمركز االقومي لمكافحة ااأللغامم. عميیداال  

  249912969105+هھھھاتف  mac.org-aamirr@suبريید إإلكترووني 

 


