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 الكلمة الدي  جتماع على منح وفد بالنشكر رئاسة ا

أحد دول االطراف التي لدیھا ارتفاع في اعداد من الناجین وضحایا   الیمنتعد  
وھذا ما تم اإلشارة الیھ في عده اجتماعات ضمن طابع االتفاقیة  األلغام األرضیة  

بأن   7ضمن تقاریر الشفافیة المادة  المعنیة بحضر األلغام المضادة لألفراد وكذا  
یعمل األلغام  مع  للتعامل  الوطني  األلغام   البرنامج  لضحایا  مسح  عملیة  بقیام 

تضمین   وتم  كما  الشأن  ھذا  في  التخطیطیة  اإلجراءات  من  كجزء  األرضیة 
في معظم النشاطات كمساعدة الضحایا وعملیات   ةاالندماج النوعي والجنسانی

 المسح الغیر تقني وكذا التوعیة بمخاطر القذائف المنفجرة. 

اإلجراءات ذات الصلة من خطة    طرحھا بشأن  نود ھناك بعض التحدیثات التي  
 عمل أوسلو كالتالي: 

 من خطة عمل أوسلو  33فیما یتعلق باألجراء رقم 

في   محدود  تعاون  فقط  ھناك  حالیا  فانھ  بالدي  تعیشھا  التي  للتحدیات  نظراً 
  إطار المسائل المعنیة بوضع خطط العمل بواقع زمني محدد ولكن فانة ضمن  

البرنامج الوطني للتعامل مع األلغام فانھ ھناك عملیة توثیق العتبارات مساعدة  
 من قبل مكتب التنسیق وایماك.   وتطویرھاوفق منھجیات یتم العمل بھا  الضحایا  



فنود ان نؤكد لكم بأن الیمن    من خطة عمل أوسلو  34فیما یتعلق باألجراء رقم  
المساعدة وادماج جمیع  لدیة تشریعاً وطنیاً وسیاسة تأخذ بعین اال  عتبار عامةً 

 األشخاص ذوي االعاقات في المجتمعات المدنیة. 

رقم   باألجراء  یتعلق  أوسلو  35وفیما  عمل  خطة  بی  من  ما  تعاون    ن فھناك 
األلغام ألغراض   جینیف ألزالھ  األلغام ومركز  مع  للتعامل  الوطني  البرنامج 

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

 وكذا التزامات خطة عمل أوسلو.  المعایر الدولیة لألعمال المتعلقة باأللغام

فھناك تحدیات كذلك كما    من خطة عمل أوسلو  40وفیما یتعلق باألجراء رقم  
دول األطراف ونتیجة النزاع المستمر وتدھور    تم اإلشارة الیھا في مؤتمرات

بعض الخدمات الصحیة والخدمیة في البالد إضافة الى االثار المترتبة جراء  
. ولكن كأحد اھم األنشطة التي یقوم بھا البرنامج الوطني كارثة األلغام األرضیة

للتقلیل والحد من    للتعامل مع األلغام ھو العمل وفق خطة االستجابة الطارئة 
 الحوادث بین المدنیین كأولویھ مھمة.

د من  أـك درة والتنوع من خالل الـت ب الجنس / الجـن ل النظر في جواـن الفـع یتم ـب
مـشاركة اإلناث، والجوانب الثقافیة المختلفة، وتطبیق المبادئ اإلنـسانیة، والتي 

وانشـطة مسـاعدة الضـحایا السـیما في   تضـمن إجراء جلسـات توعویة مناسـبة
 .عملیات التوثیق

 

نأمل ونتطلع الى الدعم الســخي من األشــقاء واألصــدقاء في  :ســیدي الرئیس
الدول والمنظمات اإلنسانیة في مجال مساعدة الضحایا من خالل تقدیم الرعایة  
الصــــحیة وأعاده تأھیلھم ودمجھم في المجتمع المدني وھذا یتطلب الى وقوف 

األشـقاء واألصـدقاء في الدول والمنظمات االنسـانیة في مضـاعفة جھودھم  كل 



والـسیما في االـسھام باـستمراریة الدعم    ودعم الیمن في مجال مـساعدة الـضحایا
 .التقني في ھذا السیاق

 

 

 

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

ومنظمة أطباء بال واللجنة الدولیة للصـــلیب األحمر  األمارات العربیة المتحدة 
 ة التي دعمتجمیع الدول والمنظمات الغیر حكومیو  حدود ومنظمة الیونیـسیف

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

   الشكرتقبلوا جزیل  
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