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 الكلمة الدي  جتماع على منح وفد بالنشكر رئاسة ا

منذ ستون سنة مضت فان االستخدام المفرط لأللغام المضادة لألفراد واأللغام  

المعدلة على سبيل المثال كاأللغام المضادة للدبابات وتحويلها الى الغام مضادة  

ضحايا    هاوكذلك العبوات الناسفة أنتج عن  ةالدوائر الكهربائيلألفراد باستعمال  

مح  شتى  في  وحوادث  اليمنواصابات  الصراع  افظات  فيها  دار  هناك  .  التي 

طرحها بشأن اإلجراءات ذات الصلة من خطة عمل  نودبعض التحديثات التي  

 أوسلو كالتالي:

في   محدود  تعاون  فقط  هناك  حاليا  فانه  بالدي  تعيشها  التي  للتحديات  نظراً 

  إطار المسائل المعنية بوضع خطط العمل بواقع زمني محدد ولكن فانة ضمن  

البرنامج الوطني للتعامل مع األلغام فانه هناك عملية توثيق العتبارات مساعدة  

 من قبل مكتب التنسيق وايماك.   وتطويرهاوفق منهجيات يتم العمل بها  الضحايا  

سيدي الرئيس تم االستعداد وانهاء الترتيبات األولية لتشكيل لجنة مشتركة مع  

م للتعامل  الوطني  والبرنامج  الصحة  وهذا  وزارة  األلغام  طور  لع  في  لبت 

الشركاء  على  كالتشديد  جوانب  عدة  من  الضحايا  بمساعدة  المعنية  المسائل 

المنفذين أهمية جمع البيانات المتعلقة بالحوادث والضحايا واي معلومات ذات 

المتعلقة  لألعمال  التنسيقي  المكتب  واشراف  بتنسيق  يكون  سوف  وهذا  صلة 

 تعاون مع أي شركاء في المستقبل. باأللغام وكذا البحث عن افق 



الحوادث   بيانات  أكتوبر  أن  العام حتى  لهذا  بواقع  2022التي سجلت    302م 

المدنيي  ضحية تحليل    ن من  بعملية  الراهن  الوقت  في  الوطني  البرنامج  ويقوم 

سوف يتم التحديث في هذا الشأن ضمن بند الشفافية  وومراجعة لهذه التقارير  

 م. 2023ية شهر ابريل من العام نهاالمادة السابعة قبل 

بالتأكي قمنا  الرئيس  بي  دسيدي  الدورات هذا    ن لكم وللحاضرين خالل فترة ما 

الماضية األطراف  دول  اجتماعات  وكذا  وطنياً    العام  تشريعاً  لدية  اليمن  بأن 

ذوي   األشخاص  جميع  وادماج  المساعدة  عامةً  االعتبار  بعين  تأخذ  وسياسة 

 االعاقات في المجتمعات المدنية. 

تحديات كذلك كما تم اإلشارة اليها في مؤتمرات دول األطراف ونتيجة   هناك

ضافة الى النزاع المستمر وتدهور بعض الخدمات الصحية والخدمية في البالد إ

وكذا االثار المترتبة جراء ازمة   االثار المترتبة جراء كارثة األلغام األرضية

وأيضا    19-كوفيد جاهدة  تسعى  بالدي  حكومة  فأن  الرئيس  سيدي  ولكن 

األشخاص  حقوق  كاتفاقية  الصلة  ذات  االتفاقيات  في  كطرف  كعضويتها 

 القة.المصابين وذوي اإلعاقة جاهدةً استمرارية األنشطة ذات الع

كما تم اإلشاارة اليه وحاليا هناك يتم بالفعل النظر في جوانب الجنس / الجندرة 

لاديناا في البرناامج على المساااااائال المعنياة بااإلدمااج   اتتادرياب لبعض الموظفا

 .النوعي والجنس في مجال االعمال المتعلقة باأللغام

ن الحوادث بين  ان األنشاطة الحالية لألعمال المتعلقة باأللغام تهدف الى الحد م

المدنيين والتعرف على السااااكان المتأثرين في المناطق الملغومة إضااااافة الى 

عملياات التوعياة بمخااطر القاذائف الغير منفجرة لكاافاة فئاات المجتمع دون أي 

 تمييز. 

 

 



نأمل ونتطلع الى الدعم السااخي من األشااقاء واألصاادقاء في  :ساايدي الرئيس

والمنظمات اإلنساانية في مجال مسااعدة الضاحايا من   المانحة والشاركاء  الدول

خالل تقديم الرعاية الصااحية وأعاده تأهيلهم ودمجهم في المجتمع المدني وهذا  

ة مضاعفة جهودهم ودعم اليمن في مجال مساعد  الجميع فييتطلب الى وقوف 

 .والسيما في االسهام باستمرارية الدعم التقني في هذا السياق  الضحايا

 

اللكم اساامح لي ساايدي الرئيس ان اتقدم بالشااكر الجزيل اليكم ومن خ  اً واخير

وتعمال على دعم الحكوماة   الادول والمنظماات الغير حكومياة التي دعمات  الى

في مجال  اليمن حكومةاليمنية للتغلب على تلك التحديات والذي سايساهل على 

 مساعدة الضحايا.
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