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 الكلمةالدي جتماع على منح وفد بالنشكر رئاسة ا

أحد دول االطراف التي لدیھا ارتفاع في اعداد من الناجین وضحایا    الیمن تعد  
م ۲۰۲۰  –  ۲۰۱۸ضحیة في الفترة    ۲۳۸٥األلغام األرضیة لكونھ تم رفع عدد  

المادة   الشفافیة  تقاریر  المضادة   ۷ضمن  األلغام  المعنیة بحضر  االتفاقیة  من 
بقیام عملیة مسح   لألفراد علماً بأن البرنامج الوطني للتعامل مع األلغام یعمل

لضحایا األلغام األرضیة كجزء من اإلجراءات التخطیطیة في ھذا الشأن كما  
في معظم النشاطات كمساعدة الضحایا    ةوتم تضمین االندماج النوعي والجنسانی

 وعملیات المسح الغیر تقني وكذا التوعیة بمخاطر القذائف المنفجرة.

  جراء التي تواجھـھا    رغم من التـحدـیاتوـبال  ـبأن الجمھورـیة الیمنـیةد  نود ان نؤـك
حرب امتدت الى   االنقالب الذي حصـــل على الحكومة الشـــرعیة وتســـبب في

ــانیة كبیرة تمثلت  عدد كبیر من محافظات الیمن خلفت ھذه الحرب كارثة إنســ
اطق و  بظھور ــاـحاتمـن دة  مســـ ات   وواســــــعھ  ـجدـی في الـمدن والقرى والطرـق

ــادر المیاه ومناط ــئات العامة ومصـ ق الرعي والزراعة (مناطق عالیة  والمنشـ
أثیر) أـعداد كبیرة  أدت الى    الـت دنیین ـب ات وقـتل من الـم ــاـب اك  إصـــ والزاـلت ھـن
ــادة    باأللغامملوثة  مناطق ــادة لأللیات ومخلفات   فرادأللالمضــ واأللغام المضــ

التي دار الصـــــراع فیھا بین الجیش الوطني واالنقالبین  مناطق  ال فيالحروب  
ھوأدى الى ظھور   ة كبیرة وأمنـی ــادـی ات اقتصـــ امج ی  صـــــعوـب ذ  إال ان البرـن نـف

ــاطات ــاعدة الضــحایا وذلك بدعم ونزع األلغام والتوعیة من مخاطرھا    نش مس



ار  ة وذـلك في اـط داعـم ات اـل دول والمنظـم ائي لألمم المتـحدة واـل امج االنـم   البرـن
 .منيالئة تتناسب مع الوضع اخطة طار

فنود ان نؤكد لكم بأن الیمن    من خطة عمل أوسلو  ۳٤فیما یتعلق باألجراء رقم  
لدیة تشریعاً وطنیاً وسیاسة تأخذ بعین االعتبار عامةً المساعدة وادماج جمیع 

 األشخاص ذوي االعاقات في المجتمعات المدنیة.

رقم   باألجراء  یتعلق  أوس  ۳٥وفیما  عمل  خطة  بی  لومن  ما  تعاون    ن فھناك 
األلغام ألغراض   جینیف ألزالھ  ومركز  األلغام  مع  للتعامل  الوطني  البرنامج 

من خالل دعم وتطویر االحتیاجات ذات الصلة في النشاطات    GICHDإنسانیة 
المعنیة بمساعدة ضحایا األلغام من خالل تحدید المتطلبات والحد األدنى حسب 

 .۰٥٫۱۰وثیقة المعایر الدولیة لألعمال المتعلقة باأللغام رقم 

إضافةً الى تطویر مسودات المعاییر الوطنیة المطلوبة في ھذا الشأن والسیما 
 تباحث مع أصحاب المصلحة حول تطویر التوقعات المطلوبة لنظام اإلحالة. ال

تم توظیف كادر نسائي وھذا من اجل التوسع في جمع أكبر تدفق من المداخالت  
المنفجرة   القذائف  بمخاطر  والتوعیة  تقني  الغیر  المسح  أنشطة  من  كًل  في 

 ومساعدة الضحایا والشؤون اإلداریة.

یذي للتعامل مع األلغام فرق مساعدة ضحایا تقوم برصد یوجد لدى المركز التنف 
وتسجیل الضحایا وأیضا فرق توعویة طارئة من اجل االسھام للحد من الحوادث 

) ضحیة كاالتي  ٤۸۲وقد تم تسجیل ھذا العام بواقع اجمالي عدد ( بین المدنیین
) ذكور أطفال ۳۹) نساء بالغین وعدد (۲٤) ذكور بالغین وعدد (٤۰۰عدد (

 . ) اناث أطفال۱۹عدد (و

   :التحدیات اود ان اذكر بعض سیدي الرئیس الحضور الكرام  

 . أتساع المساحات المتأثرة باأللغام األرضیةاستمراریة الصراع و .۱
شحة اإلمكانیات والدعم التي یتلقاھا البرنامج وخاصة المركز التنفیذي   .۲

 . للتعامل مع األلغام في عدن



مباش .۳ دعم  او  منحة  المتعلقة عدم وجود أي  مجال االعمال  للیمن في  ر 
 . ۲۰۱٥باأللغام منذ العام 

 .في مناطق الصراع مما یصعب الوصول إلیھم ھناك ضحایا  .٤
كانھیار العملة المستمر الظروف االقتصادیة التي تعاني منھا البالد    تردي .٥

 .مسببة تأثر المرافق الصحیة في بعض النواحي الخدمیة
األنشطة التوعویة بمخاطر القذائف    المتسببة في تقلیص  ۱۹-ازمة كوفید  .٦

 . المنفجرة لھذا العام نتیجة شحة الدعم المقدم

الیمن بتقدیم تحدیثات حول اإلنجازات المحققة ضمن تقاریر الشفافیة    نؤكد التزام
 حسب المادة السابعة من االتفاقیة. 

ي من األشــقاء واألصــدقاء في  نأمل ونتطلع الى الدعم الســخ   :ســیدي الرئیس
الدول والمنظمات اإلنسانیة في مجال مساعدة الضحایا من خالل تقدیم الرعایة  
الصــــحیة وأعاده تأھیلھم ودمجھم في المجتمع المدني وھذا یتطلب الى وقوف 
كل األشـقاء واألصـدقاء في الدول والمنظمات االنسـانیة في مضـاعفة جھودھم  

 الضحایا. ودعم الیمن في مجال مساعدة

اللكم اســمح لي ســیدي الرئیس ان اتقدم بالشــكر الجزیل الیكم ومن خ   اً واخیر
الســـــعودیـة ودولـة    الى والمملكـة العربیـة  لألمم المتحـدة  اإلنمـائي  البرنـامج 

ومنظمة أطباء بال واللجنة الدولیة للصـــلیب األحمر  األمارات العربیة المتحدة  
 نظمات الغیر حكومیة التي دعمتجمیع الدول والمو  حدود ومنظمة الیونیـسیف

وتعمل على دعم الحكومة الیمنیة للتغلب على تلك التحدیات والذي ســـیســـھل  
 في مجال مساعدة الضحایا. الیمن على حكومة

   الشكرتقبلوا جزیل 

 
 وفد الحكومة الیمنیة                                               
 م۲۰۲۱ نوفمبر  ۱۹-۱٥                                               


