
 األلغام أزالھفیما یخص أعمال  األلغامالبرنامج الیمني للتعامل مع كلمة 
لالمم  لسابع عشر لدول األطراف في اتفاقیة حضر األلغام الفردیةاالجتماع ا

 المتحدة
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 الكلمةالدي جتماع على منح وفد بالنشكر رئاسة ا

الت�ي تواجھھ�ا والت�ي تتمث�ل  وب�الرغم م�ن التح�دیات بأن الجمھوریة الیمنیةد نود ان نؤك .
حرب امتدت الى عدد كبی�ر  االنقالب الذي حصل على الحكومة الشرعیة وتسبب في في

 مس�احاتمن�اطق و من محافظات الیمن خلفت ھذه الح�رب كارث�ة إنس�انیة تمثل�ت بظھ�ور
في المدن والقرى والطرقات والمنشئات العامة ومصادر المی�اه ومن�اطق  اسعھو و جدیدة

واأللغ���ام  ف���رادأللالمض���ادة  باأللغ���امملوث���ة (من���اطق عالی���ة الت���أثیر) والزراع���ة الرع���ي 
دار الص��راع فیھ��ا ب��ین الج��یش لت��ي امن��اطق ال ف��ي ومخلف��ات الح��روبالمض��ادة لأللی��ات 

ان البرن�امج  إال ص�ادیة كبی�رة وامنی�ھص�عوبات اقتوادى الى ظھ�ور  الوطني واالنقالبین
ن��زع االلغ��ام والتوعی��ة م��ن مخاطرھ��ا وك��ذا مس��اعدة الض��حایا وذل��ك ب��دعم  نف��ذ نش��اطاتی

خط�ة طارئ�ة تتناس�ب م�ع  البرنامج االنمائي والدول والمنظمات الداعمة وذل�ك ف�ي اط�ار
 اكتش�افب ۲۰۱۸منتص�ف ع�ام حتى  ۲۰۱۷عام وقد قام البرنامج خالل  .منيالالوضع ا

 )۷٦۳۲٤(ع�دد  وف�راد ألللمض�ادة غ�ام االلم�ن ا )۱۲٦۰(وتجمیع وتدمیر ما یقارب م�ن 
الح��روب والت��ي ت��م مخلف��ات و الخط��رة الناس��فةوالعب��وات المض��ادة لل��دبابات م��ن االلغ��ام 

 .متر مربع )۱٤۰۲۲۱٥ ( منطقة ملوثة وبمساحة )۱۰۲( اكتشافھا في عدد

لغام بش�كل فع�ال ون�اجح حی�ث ش�ملت االیمن نفذت نشاط التوعیة من مخاطر كما ان ال - 
ومخلف���ات  غ���امباأللدنیین المت���أثرین بش���كل مباش���ر م���ن الم���) ۲۸۸٤۲۹٦(اجم���الي ع���دد 
البرن��امج اج��راء مس��وحات طبی��ة لحص��ر  وب��داءع و منطق��ة موق��) ٦۳۸٦(الح��روب ف��ي 

ظھور اعداد كبیرة م�ن ض�حایا االلغ�ام م�ن مختل�ف  ضحایا االلغام وتسجیلھم حیث نتوقع
 ریة.الفئات العم

 باأللغ��ام األرض��یة ملوث��ة و جدی��دة اخ��رى ظھ��ور من��اطق تؤك��د ان الحكوم��ة الیمنی��ة  -
وتحتاج الى دعم دولي من قبل الحكومات والمنظمات الغیر حكومیة وذلك لمواجھ�ة تل�ك 

الحكوم�ة الیمنی�ة ال�ى تق�دیم طل�ب تمدی�د للمھل�ة المح�ددة ف�ي اجتماع�ات  التحدیات وتن�وي
 ۲۰۲۰م�ن  تب�دالم�ده ث�الث س�نوات  م ۲۰۱۹ع�ام م�ارس  بحل�ول القادم�ھدول االطراف 

 .۲۰۲۳حتى 



 

 

م المطروحة حول تقریر الحكومة الیمنی�ة للع�ا مالحظاتلقد استلمنا ال :سیدي الرئیس -
 .عتبارالعین ا في الحظاتم وسوف تؤخذ تلك الم ۲۰۱٦

ال��ى اللك��م ق��دم بالش��كر الجزی��ل ال��یكم وم��ن خواخی��را اس��مح ل��ي س��یدي ال��رئیس ان ات  -
وتعمل على دعم الحكومة الیمنیة  المنظمات الغیر حكومیة التي دعمتجمیع الدول و

االیف�اء سراع ف�ي االفي  الیمن والذي سیسھل على حكومةللتغلب على تلك التحدیات 
ونخ�ص بال�ذكر تل�ك  لألف�رادبالتزاماتھا تجاه اتفاقیة تحریم االلغام االرضیة المضادة 

 الدول والمنظمات:

المتح��دة االمریكی��ة والمملك��ة المتح��دة  الوالی��اتو المتح��دة لألم��مالبرن��امج االنم��ائي  -
لغیر . ونقوم بالتنسیق للدعم مع المنظمات اوحكومة الیابان البریطانیة ومملكة ھولندا

ف�ي مج�ال  ومنظمة ھالو ترس�تDDG لنزع االلغام  ةالدنماركیحكومیة مثل المنظمة 
كم�ا یق�وم البرن�امج  و منظم�ة الیونیس�یف ف�ي مج�ال التوعی�ة ك�اب دين�والھا التدریب
المش��روع الس��عودي لن��زع االعم��ال المش��تركة م��ع منظم��ة دیان��ا س��یف ( بتنفی��ذحالی��ا 

ب��داء عمل��ھ ف��ي یونی��و  وال��ذي الس��عودیةعب��ر دع��م المملك��ة العربی��ة  )مس��ام -األلغ��ام 
 .الیمننزع االلغام في  اتنشاط م في ۲۰۱۸

وفي االخیر نج�دد دعوتن�ا لل�دول والمنظم�ات ال�ى دع�م البرن�امج الیمن�ي للتعام�ل م�ع  -
  .  ملأللغا

 
 الشكر تقبلوا جزیل 

 م ۲۰۱۸ نوفمبر ۳۰-۲٦ فجنی


