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 اتفاقیة حضر األلغام المضادة لألفراد االجتماع الرابع للمراجعة
 

 م ۲۰۱۹نوفمبر  ۲۹-۲٥

 الكلمةالدي جتماع على منح وفد بالنشكر رئاسة ا

 التي تواجھـھا والتي تتمـثل في وـبالرغم من التـحدـیات ـبأن الجمھورـیة الیمنـیةد نود ان نؤكـ 
حرب امتدت الى عدد كبیر من   االنقالب الذي حـصل على الحكومة الـشرعیة وتـسبب في

انیة   احاتمناطق و تمثلت بظھوركبیرة محافظات الیمن خلفت ھذه الحرب كارثة إنـس  مـس
در المیاه ومناطق في المدن والقرى والطرقات والمنشــئات العامة ومصــا  واســعھو جدیدة

واأللغام المضادة   فرادأللالمضادة   باأللغامملوثة الرعي والزراعة (مناطق عالیة التأثیر)  
التي دار الصـــــراع فیھـا بین الجیش الوطني منـاطق ال فيلأللیـات ومخلفـات الحروب 

نـفذ إال ان البرـنامج ی منـیھأصـــــعوـبات اقتصـــــادـیة كبیرة ودى الى ظھور أواالنقالبین و
ــاطات ــحایا وذلك بدعم البرنامج  ووالتوعیة من مخاطرھا  األلغامنزع  نش ــاعدة الض مس
ــب  والدول والمنظمات الداعمة وذلك في اطارلألمم المتحدة االنمائي  خطة طارئة تتناسـ

 .منيالمع الوضع ا

 وفیما یخص بمجال مساعدة الضحایا اود ان اذكر بعض التحدیات مثل:

 .مع استمراریة الحرب المتأثرة باأللغام األرضیةأتساع المساحات   -۱
للتعامل  المركز التنفیذي  شـــحة اإلمكانیات والدعم التي یتلقاھا البرنامج وخاصـــة  -۲

 جانب مساعدة الضحایا. للبرنامج في عدن في مع األلغام
 ویصعب الوصول إلیھم.  اً ع حالیاوجود اعداد كبیرة من الضحایا في مناطق الصر -۳
الى قراھم ومـناطقھم الملوثة باأللـغام بســــــبب الـحالة االقتصـــــادیة عودة الـنازحین   -٤

 .وظروف المعیشة مما أدى الى زیادة في الحوادث بین المدنیین

البرنــامج الــوطني للتعامــل مــع األلغــام بمــا یخــص مســاعده الضــحایا علــى  الیــة عمــل
 أربعة مراحل كالتالي:

ــات عــن  ــدوین البیان ــا ت ــتم فیھ ــي ت ــي والت ــة المســح الطب ــام عملی ــى: القی ــة األول المرحل
 الضحایا وتعبئة واعداد ملفات لھم وفقاً للنظام المتبع.

طبــاء األخصــائیین وذلــك المرحلــة الثانیــة: اســتدعاء الجرحــى وعرضــھم علــى األ
 لعمل عملیات صغرى. وتھیئتھموفقاً لنوع اإلصابة 

 

 



المرحلــة الثالثــة: التنســیق مــع المستشــفیات ومراكــز األطــراف الصــناعیة ألجــراء 
 عملیات التجمیل وتركیب األطراف الصناعیة للمبتورین.

مشــاریع المرحلــة الرابعــة: أعــاده تــأھیلھم ودمجھــم بــالمجتمع وذلــك عــن طریــق فــتح 
 صغیرة لغرض العمل فیھا واعالھ اسرھم.

حالیــاً وبســبب األوضــاع والتحــدیات التــي تمــر بھــا الجمھوریــة الیمنیــة فانــة فقــط یــتم 
 العمل وفقاً للمرحلة األولى.

ــة  ــذ بدای ــذي للتعامــل مــع األلغــام من ــام المركــز التنفی ــد ق ــات  ۲۰۱۹عــام وق بجمــع بیان
 بواقع:الضحایا والمصابین 

 اناث ذكور أطفال ینبالغ اجمالي

۷٦٤ ٥٦۳ ۱۱۳ ٦٤٦ ۱۱۰ 

ــرقم  نــود ان نؤكــد بــان عــدد الضــحایا فــي تزایــد نتیجــة لحجــم الكارثــة المھــول وان ال
 .بكثیرالفعلي لضحایا األلغام األرضیة أكبر 

مــن ضــمن االحتیاجــات التــي یعمــل علیھــا المركــز التنفیــذي للتعامــل مــع األلغــام 
 انشاء نظام مسح مركزي وعمل الیھ تنسیق مع قطاع الصحة.

الســخي من األشــقاء واألصــدقاء في الدول  تطلع الى الدعمنأمل ون :ســیدي الرئیس -
في مجال مســاعدة الضــحایا من خالل تقدیم الرعایة الصــحیة والمنظمات اإلنســانیة  

أھیلھم  اده ـت اء وأـع ودمجھم في المجتمع الـمدني وـھذا یتطـلب الى وقوف ـكل األشــــــق
لیمن في في الدول والمنظمات االنســـانیة في مضـــاعفة جھودھم ودعم ا واألصـــدقاء

 مجال مساعدة الضحایا.
ــیدي الرئیس ان ات  اً واخیر  - ــمح لي سـ ــكر الجزیل الیكم ومن خاسـ  الىاللكم قدم بالشـ

ــعودیة ودولة األمارات العربیة  البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة والمملكة العربیة السـ
ر المنظمات الغی جمیع الدول وو  ومنظمة الیونیسـیف المتحدة ومنظمة أطباء بال حدود

ة التي دعـمت ات  حكومـی دـی ك التـح ب على تـل ة للتغـل ة الیمنـی وتعـمل على دعم الحكوـم
 مجال مساعدة الضحایا.في  الیمن والذي سیسھل على حكومة

  الشكرتقبلوا جزیل 

 
 وفد الحكومة الیمنیة                                                              

 م ۲۰۱۹ نوفمبر ۲۹- ۲٥  اوسلو                                                            


