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Year

Local People & IDPs/Refugees

Locations

Adults Kids

Males Females Total Males Females Total

2020

51,407 52,042 103,449 102,202 81,817 184,019 912

2021

31,964 23,083 55,047 61,511 48,812 110,323 4929
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Year AP AT UXO IED

2020 1,388 17,116 94,558 2,152

2021 1,676 35,866 83,138 2,439

(Number of AP, AT, and EO have found during the clearance operations)
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Year Activity Type Total Beneficiaries

2021
NTS 853,181
EORE 165,370
EOD/EO‐Spot Tasks 27,234

Total 1,045,785

(Total EORE, Clearance, EOD, and NTS beneficiaries) ‐ 2021
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Year Governorate No. of NTS 
Activities

No. of HZ 
areas

Affected 
People ‐ HZ

2021

Abyan 32 33 24,3871

Aden 34 37 465,595

Al‐dhale 16 16 20,413

Al‐hodeida 27 21 90,683

Laheg 38 43 75,995

Taiz 27 21 40,404

Total 6 174 171 936,961

NTS&HZ achievements ‐ YBLS) ‐ 2021
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Activity Length of the period to achieve the activity

Mine Action Emergency Response Ongoing Activity

YBLS Ongoing Activity

EORE Planning/Implementation Ongoing Activity

IMAS Compliance 2 Years

Developing the current SOPs From 6 to 12 Months (Started 2022 March)

Finalizing the NMAS approval and final
updates

From 6 to12 Months (Depending on the governmental procedures)

Ongoing improvement of Information
Management system [Reporting]

Ongoing Activity

Bringing new equipment to cover the
needs of the Mine Action Programme

Unknown Timeline (Based on the situations plus the funding situations)

Developing National Mine Action Strategy Every 2/3 Years
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Challenges/Circumstances impeding 
completion
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Needs
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Requirements for Cooperation and 
assistance
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طلب التمدید المقدم   فیما یخص  البرنامج الیمني للتعامل مع األلغامكلمة       
 م2022– یونیو - 20

 الدورات   ناالجتماعات ما بی
 (اتفاقیة حضر األلغام المضادة لألفراد) 

 
 م 2022 یونیو 22 -20

 الكلمة الدي  جتماع على منح وفد بالنشكر رئاسة ا

 
 تحیة طیبة وبعدسیادة الرئیس الحضور الكرام 

نود بدایة ان نھنئكم على رئاستكم لھذا االجتماع وكذا لجنة المادة الخامسة من اتفاقیة 
 حضر األلغام المضادة لألفراد. 

نرید ان ننتھز ھذه    وھنا  من ھذا العامنلقي موجز عن طلب التمدید المقدم في مارس  نود ان  
  م2028سنوات حتى مارس    خمسدة  لم  اإلضافیةتمدید  الفترة    بتقدیم مختصر عن  الفرصة

استمراریة اھداف الطلب السابق التي تقدمت بھ بالدي في المؤتمر ویھدف الطلب المقدم الى  
 م. 2019االستعراضي الرابع للمراجعة في أوسلو 

 

أوال سوف اتطرق الى اإلنجاز الذي تم اثناء فترة التمدید بدایة من عملیات التوعیة وحسب 
 م كالتالي: 2021م والعام 2020طارئة لكًل من العام اعمال االستجابة ال

اجمالي األطفال   العام
 (ذكور واناث) 

اجمالي البالغین  
 (رجال ونساء)

اعداد المواقع  
 المستھدفة

 912 103,449 184,019 م2020

 4929 55,047 110,323 م2021

 

م تم  2021م والـعام  2020واثـناء عملـیات االعـمال المتعلـقة ـباأللـغام ـكذـلك في ـكًل من الـعام  
 استكشاف ما یلي:

 



 عبوات ناسفة  مخلفات حرب الغام مضادة للدبابات  الغام مضادة لألفراد العام

 2,152 94,558 17,116 1,388 م2020

 2,439 83,138 35,886 1,676 م2021

 

المجتمعات ونرید احاطتكم بأن اثناء فتره التمدید الحالیة فلقد كانت ھناك اســــتفادة من قبل 
المتضـــررة وھذا كبدایة احتســـاب للمســـتفیدین منذ تطویر نظام إدارة المعلومات في العام 

تخلص من القــذائف م لمختلف األنشـــــطــة من عملیــات توعویــة ونزع وتطھیر و2021
 .1,045,785المنفجرة وعملیات المسوح الغیر تقنیة بواقع عدد مستفیدین 

ات تدشــین عملیات المســح األســاســي للیمن في تم االنتھاء من تحضــیر –ســیدي الرئیس  
ــاســـي للیمن لتحدید حجم التلوث ام وھذا من اجل بناء خط قاعدة  2021ابریل من العام  سـ

ي على األرض في یونیو من العام الماضـي ومازلت اسـوتم البدء في عملیات المسـح االسـ
ــل معیاري حتى ھذه ال ــلس ــتمرة وفقاُ لتس ــي في بالدي مس ــح االس ــطة المس كما  لحظةأنش

، علماً بأن عملیات المســح األســاســي تشــاھدون في الخریطة الموضــحة في ھذه الشــریحة
وكذلك كما ترون في ھذه الشــــریحة   تتبع وفق نظام اســــتھداف على مســــتوى المدیریات

 .اإلنجازات المحرزة في ھذا الشأن

االلتزامات بخطة عمل أوســلو ومن ضــمن االلتزامات في فترة التمدید الحالیة وتزامناً مع 
ا   الـی ام وتتم ـح األلـغ ة ـب ال المتعلـق ة لألعـم اییر الوطنـی ة تطویر المـع اء من عملـی د تم االنتـھ فلـق

 عملیة مراجعتھا قانونیاً.

 تم انشاء الیھ وأنظمة لتحدید األولویات كالتالي:

في الیمن تركزت  يانشـاء نظام تحدید أولویات ومصـفوفة لعملیات المسـح األسـاسـ .1
ى احـجام الـمدیریات المســـــتـھدفة واعداد الحوادث والوقائع ذات الصــــــلة مـقارـنة  عل

 باألعداد التقدیریة للمجتمعات السكانیة وإمكانیة الوصول.
 االخذ بعین االعتبار بأولویات مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة لألمم المتحدة. .2
جمع المعلومات من قبل السطات المحلیة والجھات ذات الصلة وتصمیمھا في قاعدة  .3

 للمھام العملیاتیة.بیانات كمصدر خارجي  
ھناك بعض االســــتثناءات والتي قد تكون على شــــكل اســــتجابات عاجلة لطلبات  .4

 السلطات المحلیة كالمدارس والمشاریع التنمویة وغیرھا.



لیمن وفق نظام تحدید أولویات للمناطق المـشتبھ مخرجات عملیات المـسح األـساـسي ل .5
 والمؤكد خطورتھا.

 

 الجھود المبذولة لضمان إخالء المدنیین من المناطق الملغومة.

ة على النحو  ائر المتفجرة على مراـحل مختلـف ذـخ ة بمـخاطر اـل ة التوعـی أنشــــــط ل ـب یتم العـم
 التالي:

 أنشطة التطھیر.•التوعیة المصاحبة: التي یتم تنفیذھا في نفس الوقت مع 

ي عملـیة توعـیة طویـلة تســـــتـھدف مواقع مـحددة بـنآًءا على احتـیاـجات وھ•حمالت التوعـیة:  
تحدید األولویات المختلفة، حیث یـسلط ھذا الطلب ومـشاریع االتفاقیات الفرعیة الـضوء لكل 

 شریك منفذ على تحدید الجداول الزمنیة.

ــط ــمین ھذا النوع من أنشـ ــمن عملیات •التوعیة الطارئة: یتم تضـ ة التوعیة بالمخاطر ضـ
 االستجابة الطارئة المستمرة.

•ـتدرـیب المـتدربین: من خالل إشـــــراك الســـــلـطات المحلـیة، ومنظـمات المجتمع الـمدني، 
 وبعض الھیئات الوزاریة ذات الصلة.

یتم بالفعل النظر في جوانب الجنس / الجندرة والتنوع من خالل التأكد من مشاركة اإلناث، 
ــات  ــمن إجراء جلســ ــانیة، والتي تضــ والجوانب الثقافیة المختلفة، وتطبیق المبادئ اإلنســ

 توعویة مناسبة.

تم   GICHDبمســـاعدة تقنیة من قبل مركز جینیف الدولي ألزالھ األلغام ألغراض إنســـانیة  
وتطویر الیھ التقاریر لكافة األنشــــطة في مجال االعمال المتعلقة  تفعیل نظام االمزما كور

لغام كما وتم مشــاركتھا مع مختلف أصــحاب المصــلحة ذات الصــلة وتم اســتمراریة باأل
دعم من مكـتب  اء وـب ة مع مختلف الشـــــرـك ل تقنـی ذا النـظام عبر مجموـعات عـم التطویر لـھ

 التنسیق لألعمال المتعلقة باأللغام.

ة من البرـنامج اإلنـمائي لألمم المتـحد  التـمدـید وـبدعموحســـــب خـطة عـمل الفترة الـحالـیة من  
UNPD تم انشـــاء مكتب تنســـیق لألعمال المتعلقة باأللغام وھذا وفق موافقة حكومیة  فلقد

اضــافةً الى فتح فرع للمركز التنفیذي للتعامل مع تمت عبر األمانة العامة لمجلس الوزراء 
 وھذا لتنفیذ األنـشطة بـشكل جزئي في كًل من محافظة تعز والـساحل الغربي  في تعز األلغام



اإلمكانیات المتاحة بســــبب مشــــكلة التمویل التي یعاني منھا البرنامج الوطني نظراً لحجم 
 للتعامل مع األلغام لھذا العام.

 یعمل مع مجموعة من الشركاء كالتالي: یماك ان البرنامج الوطني للتعامل مع األلغام

 دائرة الھندسة العسكریة. –وزارة الدفاع  .1
 .UNDPالبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة  .2
 منظمة الیونیسیف. .3
 مشروع مسام. .4
 المجموعة الدنماركیة ألزالھ األلغام. .5
 منظمة ھالوترست. .6
 منظمة مساعدات الشعب النرویجي. .7
 مركز جینیف الدولي ألزالھ األلغام ألغراض إنسانیة. .8
 اللجنة الدولیة للصلیب األحمر. .9

 الیمني.جمعیة الھالل األحمر  .10
 مؤسسة شباب أبین. .11
 منظمة ھاندي كاب. .12
 
 

ارس   دة خمس ســـــنوات ـحت ـم ة لـم ــافـی د إضـــ دـی ب الیمن فترة تـم ذا  2028یطـل م وـھ
 وسوف تكون خطة العمل كالتالي: الستمراریة اھداف فترة التمدید الحالیة

 استمراریة اعمال االستجابة الطارئة. .1
 للیمن. ياستمراریة عملیات المسح األساس .2
 االعمال التوعیة بمخاطر الذخائر المنفجرة. استمراریة .3
 عملیة االمتثال بالمعاییر الدولیة لألعمال المتعلقة باأللغام. .4
اســـــتكـمال إجراءات اعتـماد ـكًل من المـعاییر الوطنـیة لألعـمال المتعلـقة ـباأللـغام   .5

 واإلجراءات التشغیلیة الثابتة.
 ال المتعلقة باأللغام.عملیات التحسین المستمرة لنظام إدارة المعلومات لألعم .6
مـحاولة جـلب مـعدات إضـــــافـیة لتغطـیة االحتـیاجات للبرنامج الوطني للتـعامل مع  .7

 األلغام.
 تطویر استراتیجیة وطنیة لألعمال المتعلقة باأللغام كل سنتین الى ثالث سنوات. .8

 



 كالتالي:سیدي الرئیس ھناك تحدیات سببت معوقات للیمن في االنتھاء من التزاماتھا 

استمراریة النزاع مما تسبب في زیادة مستوى التلوث ومنع الوصول لبعض المناطق   أوال:
وـكذـلك مـثل ظھور ذـخائر متفجرة مبتكره واالختالف في أولوـیات االســـــتـجاـبة للنزاع في 

 المناطق المحررة وأسباب انعدام االمن في بعض المناطق.

مزـید من بـناء الـقدرات لمـعالـجة التلوث الـجدـید وـكذا بـناء الـقدرات: تحـتاج بالدي الى ال ـثانـیاً:
 معدات إضافیة كما أشار الیھ الطلب المقدم.

التمویل بدایة من انخفاض مســاھمة حكومة بالدي جراء التحدیات االقتصــادیة وعدم   ثالثاً:
جم ح ومعرفة حجم الدعم المتوقع من قبل المانحین مما یسبب صعوبة في عملیات التخطیط  

األخیر في اـلدعم    ضمنح مـباشـــــرة ـقدـمت للـجاـنب الوطني إضـــــاـفة الى االنخـفاوجود أي  
دم للیمن مـما ســـــوف یؤثر على ســـــیر عـمل ـعدد   داني  66اـلدولي المـق وادارات   فریق مـی

 .الرمكز التنفیذي للتعامل مع األلغام ومكت التنسیق وایماك

بیل المثال   19ازمة كوفید  االثار المترتبة من رابعاً:   تقلیص األنـشطة التوعویة لكًل على ـس
 م.2021م والعام 2020من العام 

ببھا الفیضـانات للمیاه بتحرك بعض الذخائر المنفجرة الى  اً: الظروف الجویة التي تـس خامـس
 مناطق أخرى. 

للدعم    ھیحتاج البرنامج الوطني للتعامل مع األلغام الى جلب مزید من المعدات واســتمراری
ملیون  48ـلب التـمدـید المـقدم بواقع  طدولي وتم تـقدیر المیزانـیة لفترة  التقني ودعم المجتمع اـل

 دوالر امریكي كما أشار الیھ الطلب المقدم.

 

ھناك متطلبات للمســاعدة والتعاون في ھذا الســیاق ســوف تكون خطة الیمن بشــكل اولي 
دولیة التفاقیة لحـشد الموارد لفتره التمدید القادمة من خالل اـستمراریة اإلیفاء بااللتزامات ال

في أي اجتـماـعات محتمـلة مع الجـھات    طحضـــــر األلـغام المضـــــادة لألفراد وـكذا االنخرا
وـكذا من خالل وزارة ومشـــــارـكة األولوـیات مع مختلف أصــــــحاب المصـــــلـحة  الـمانـحة  

ــل مع الجھات المانحة وعلماً بأن  ــفرات الجمھوریة الیمنیة للتواصــ الخارجیة وبعثات وســ
ـبار إمـكانـیة ترتـیب فـعالـیات دولـیة في ـھذا الشـــــأن لجـلب المزـید من الیمن ـیأـخذ بعین االعت

 الدعم الدولي.

 



 

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

ــة حول طلب  - ــتلمنا مالحظات لجنة المادة الخامسـ ــیدي الرئیس لقد اسـ التمدید المقدم سـ
 وعن المعلومات اإلضافیة ونؤكد لكم بأنھ سوف یتم البت في ھذا الشأن.

 
  بالدينتمنى بان یتم مراعاة الظروف التي تعاني منھا  :س الحـضور الكرامـسیدي الرئی -

ً   ونتطلع ونأمل الســخي من األشــقاء واألصــدقاء في الدول والمنظمات   الى الدعم ایضــا
من ومســــاعدتھا لإلیفاء بالتزاماتھا بموجب المادة الخامســــة للوقوف مع الیاإلنســــانیة  

 .المضادة لألفرادالتفاقیة حضر األلغام 

 

ــیدي الرئیس ان ات اً واخیر  - ــمح لي ســ ــكر الجزیل الیكم ومن خ اســ  الىاللكم قدم بالشــ
الوالـیات المتـحدة األمریكـیة والمملـكة المتـحدة ودوـلة  البرـنامج اإلنـمائي لألمم المتـحدة و

ا   انـی دا وألـم اـبان وھولـن ومكـتب األمم المتـحدة لتنســـــیق الشـــــؤون  وبلجیـكا  والنرویج  الـی
جمیع الدول و ودولة األمارات العربیة المتحدة  اإلنســــانیة والمملكة العربیة الســــعودیة

ة التي دعـمتو ة للتغـلب على   المنظـمات الغیر حكومـی وتعـمل على دعم الحكوـمة الیمنـی
ات   ةتـلك التـحدـی ذي ســـــیســــــھل على حكوـم ادة   الیمن  واـل ا بموـجب الـم اتـھ اء التزاـم ایـف

 .الخامسة

   الشكرتقبلوا جزیل  

 
 وفد الحكومة الیمنیة                                                                
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