
 

 

 

في اتفاقية  لألطرافية في االجتماعات البين دورية كلمة الجمهورية اليمن

 م2016مايو  20-19 لألفراداستخدام االلغام المضادة  حظر

 

 .نشكر رئاسة االجتماع على منح وفد بالدي الكلمة

التفاقية حظر االلغام الثانية  صلت على الموافقة على خطة التمديدونود ان نذكر بان اليمن قد ح 

كما نود ان نطرح لسيادتكم ان الحكومة اليمنية قد بذلت جهودا كبيرة  2020حتى شهر فبراير 

في مجاالت نزع االلغام المختلفة لغرض الوفاء بالتزاماتها تجاه االتفاقية ولكن هناك تحديات 

لغام الماادة م والتي تتمثل في زراعة اال2016-2015جديدة واجهت الحكومة خالل عامي 

 .لألفراد في بعض المحافظات الجنوبية والوسطى من قبل مليشيات المتمردين الحوثيين 

ب خلفات الحروب في معظم المحافظات كنتيجة لحرواخر تمثل في التلوث من م تحد كما نواجه

 .الجيش اد المتمردين

ان حكومة بالدي قد اتخذت عدد من الخطوات  ومن اجل مواجهة تلك التحديات نود ان نؤكد 

 : تتمثل باالتي

العمل على واع سياسة استراتيجية جديدة للحكومة تسهل العمل على االيفاء بالتزاماتها  -

 تجاه االتفاقية. 

كما تم واع اطار عمل جديد يحدد الية عمل الحكومة مع المنظمات الغير حكومية ذات  -

 مساعدة الاحايا والتوعية من مخاطر االلغام.العالقة ببرامج نزع االلغام و

وبشان مساعدة الاحايا فان الحكومة اليمنية تتوقع المزيد من الاحايا نتيجة لتلك   -

وتقديم الدعم  الطبي اعمال المسحالتحديات المذكورة وتاع جل اهتمامها  على تنفيذ 

 الطبي الالزم لهم.

ات الحروب والتي استطاعت الحكومة تنفيذ اعمال التوعية من مخاطر االلغام ومخلف -

في جميع اليمنية بدعم سخي ومباشر من قبل اليونيسف على تنفيذ اعمال التوعية 

 المحافظات المتأثرة باأللغام ومخلفات الحروب.

كإجراءات طارئة امن خطة طارئة  2016استئناف اعمال التطهير في بداية العام  -

ة قصوى للتخفيف من التأثير المباشر على للعمل في المدن الملوثة باأللغام كأهمي

 المدنيين والتجمعات السكانية .

 



التحقيقات الالزمة حول زراعة االلغام الماادة  بأجراءوعد الحكومة  تأكيدكما يجدد وفد بالدي 

 وتنفيذ العقوبات بحق المسئولين عن تهريبها الى ارااي الجمهورية اليمنية واستخدامها. لألفراد

 

سيدي الرئيس اسمح لي في الختام ان اتقدم بالشكر الجزيل اليكم ومن خاللكم الى جميع الدول 

المجتمع الدولي  وندعوالتي دعمت وتعمل على دعم الحكومة اليمنية للتغلب على تلك التحديات 

االسراع في انجاز االنشطة الالزمة  في الى تقديم الدعم الذي سيسهل على حكومة بالدي

 االتفاقية في الموعد المحدد في خطة التمديد. تجاهء بالتزاماتها وااليفا

  

 تقبلوا جزيل الشكر

 م2016مايو 20جنيف،


