
 فیما یخص مساعدة الضحایا البرنامج الیمني للتعامل مع األلغامكلمة 
 لألمم لسابع عشر لدول األطراف في اتفاقیة حضر األلغام الفردیةاالجتماع ا

 المتحدة
 

 م۲۰۱۸ نوفمبر ۳۰ -۲٦

 الكلمةالدي جتماع على منح وفد بالنشكر رئاسة ا

 التي تواجھھا والتي تتمثل في وبالرغم من التحدیات بأن الجمھوریة الیمنیةد نود ان نؤك
حرب امتدت الى عدد كبیر من  االنقالب الذي حصل على الحكومة الشرعیة وتسبب في

 مساحاتمناطق و تمثلت بظھوركبیرة محافظات الیمن خلفت ھذه الحرب كارثة إنسانیة 
در المیاه ومناطق في المدن والقرى والطرقات والمنش��ئات العامة ومص��ا واس��عھو جدیدة

واأللغام المضادة  فرادأللالمضادة  باأللغامملوثة الرعي والزراعة (مناطق عالیة التأثیر) 
التي دار الص�������راع فیھ��ا بین الجیش الوطني من��اطق ال فيلأللی��ات ومخلف��ات الحروب 

نفذ إال ان البرنامج ی منیھأص�������عوبات اقتص��������ادیة كبیرة ودى الى ظھور أواالنقالبین و
مس���اعدة الض���حایا وذلك بدعم البرنامج  ووالتوعیة من مخاطرھا  األلغامنزع  نش���اطات
خطة طارئة تتناس�����ب  والدول والمنظمات الداعمة وذلك في اطارلألمم المتحدة االنمائي 

 ۲۰۱۸حتى منتص�������ف عام  ۲۰۱٦. وقد قام البرنامج خالل عام منيالمع الوض�������ع ا
من الض������حایا المدنیین في عموم محافظات الجمھوریة ) ٦۳۰٤عدد (بتس������جیل وتوثیق 

وقدمت مس�����اعدة  ))٤٥۸۱عدد ( ذكورو )۹٤۳) وأطفال عدد (۷۸۰منھم (نس�����اء عدد (
للتعامل  من قبل المركز التنفیذي من الضحایا المسجلین لدینا %۲٥لعدد ال یتجاوز الـ������� 

 وبداءوبمس��������اعده بعض المنظمات والدول المانحة والمنظمات اإلنس��������انیة  مع األلغام
حدوث ارتفاع  نتوقعوالبرنامج اجراء مسوحات طبیة لحصر ضحایا االلغام وتسجیلھم  

في عدد الض������حایا نتیجة لكبر المس������احات الملوثة وزراعة األلغام بكثافة عالیة وبطرق 
ظھور اعداد مما أدى الى دار فیھا الصراع عشوائیة ومبتكرة في القرى وفي المدن التي 

ونؤكد لكم من الض������حایا المدنیین كبیرة من ض������حایا االلغام من مختلف الفئات العمریة 
 بكثیر لألسباب التالیة: ما تم تسجیلھ وتوثیقة یفوقسیادة الرئیس بأن عدد الضحایا 

 .مع استمراریة الحرب أتساع المساحات المتأثرة باأللغام األرضیة  -۱
للتعامل  المركز التنفیذي ش����حة اإلمكانیات والدعم التي یتلقاھا البرنامج وخاص����ة  -۲

 جانب مساعدة الضحایا. للبرنامج في عدن في مع األلغام



جمعیة الض�����حایا الناجین من األلغام األرض�����یة في  أدارةالعبث الذي حص�����ل في  -۳
 بسبب االنقالب. صنعاء

ً ع حالیوجود اعداد كبیرة من الضحایا في مناطق الصر -٤  ویصعب الوصول إلیھم. ا
عودة النازحین الى قراھم ومناطقھم الملوثة باأللغام بس�������بب الحالة االقتص�������ادیة  -٥

 .وظروف المعیشة مما أدى الى زیادة في الحوادث بین المدنیین
 

الس����خي من األش����قاء واألص����دقاء في الدول  نأمل ونتطلع الى الدعم :س����یدي الرئیس -
في مجال مس���اعدة الض���حایا من خالل تقدیم الرعایة الص���حیة والمنظمات اإلنس���انیة 

قاء وأعاده تأھیلھم  ودمجھم في المجتمع المدني وھذا یتطلب الى وقوف كل األش�������
في الدول والمنظمات االنس����انیة في مض����اعفة جھودھم ودعم الیمن في  واألص����دقاء

 ساعدة الضحایا.مجال م
 

 الىاللكم قدم بالش�����كر الجزیل الیكم ومن خاس�����مح لي س�����یدي الرئیس ان ات اً واخیر  -
البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة والمملكة العربیة الس����عودیة ودولة األمارات العربیة 

المنظم��ات الغیر حكومی��ة التي جمیع ال��دول وو المتح��دة ومنظم��ة أطب��اء بال ح��دود
والذي س����یس����ھل عم الحكومة الیمنیة للتغلب على تلك التحدیات وتعمل على د دعمت

 مجال مساعدة الضحایا.في  الیمن على حكومة

 
 

  الشكرتقبلوا جزیل 
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