
المادة الخامسة وجھود   ازاء  البرنامج الیمني للتعامل مع األلغامكلمة 
 النزع والتطھیر

 
عشر لدول األطراف اتفاقیة حضر األلغام المضادة  التاسعاالجتماع 

 لألفراد
 

 م ۲۰۲۱نوفمبر  ۱۹-۱٥

 شكرا سیدي الرئیس على منحي الكلمة 

ظھور مناطق اخرى وجدیدة ملوثة   للتعامل مع األلغام یؤكد الیمنيالبرنامج  أن  
باأللغام األرضیة وتحتاج الى دعم دولي من قبل الحكومات والمنظمات الغیر 
حكومیة وذلك لمواجھة تلك التحدیات وقد تقدمت الحكومة الیمنیة بتقدیم طلب 

ع الموافقة  تم  الخامسة  المادة  إزاء  أضافیھ  سنوات  ثالث  لفترة  في تمدید  لیة 
 المؤتمر االستعراضي الرابع للمراجعة. 

ذات   المصلحة  وأصحاب  الشركاء  وكذا  التنفیذ  دعم  وحده  مع  تنسیق  ھنالك 
العالقة علماً بأن الیمن سوف یتقدم بخطة تمدید إزاء المادة الخامسة ولمدة أربع 

 . م)۲۰۲٥ –م ۲۰۲۲سنوات للفترة (

الفترة المحددة ضمن المادة    اود ان اطرح لكم بعض ما تم العمل بھ بناء على
 الخامسة كالتالي: 

حسب   .۱ والتطھیر  النزع  اعمال  الطارئة خطة  استمراریة    االستجابة 
 وتتمحور اإلنجازات كالتالي: 

o  :اإلنمائي لألمم المتحدة المدعومة من البرنامج   من خالل الفرق 
) لألفراد  وعدد۱۳٥الغام مضادة  االلغام    )۹۹۳(  )  المضادة  من 

(للدبابات   من  ۱٤۷وعدد  و)  الخطرة  الناسفة  عدد العبوات 
 .مخلفات الحروب) من ۱۰٫۰٤۷(
o   ومن خالل الفرق المدعومة من المشروع السعودي لنزع األلغام

مسام:    – (مشروع  لألفراد  مضادة  وعدد۱٫٥۳۸الغام   ( 
االلغام    )۳٤٫۸۷۳( من  ۲٫۲۹۲(  وعددللدبابات  المضادة  من   (



مخلفات الحروب ) من  ۳۷٫۲۲٥عدد (الناسفة الخطرة والعبوات  
 . التي تم اكتشافھا 

  الغیر تقني األساسي للیمن من خالل أنشطة المسح  عملیات المسح  بدء   .۲
الماضي   ابریل  المعلومات  منذ  جمع  مقاییس  توحید  خالل  من  وھذا 

الدولیی الغیر حكومیین على    ن وإعطاء أوامر عملیات لبعض المشغلین 
تحدید منطقة وفق الیة منھجیة لتحدید األولویات وقد تم    یاتمستوى المدیر

) ومنطقة مشتبھھ الخطورة بواقع عدد ۸۹مؤكد خطورتھا بواقع عدد (
)۱۰۷(. 

األوامر العملیاتیة  العمل وفق قاعدة بیانات وطنیة یتم االستناد لھا عند   .۳
للیمن األساسي  المسح  بخطة  المتعلقة  المسائل  یقارب    في  فیما  وتتمثل 

) مكان بحاجة الى ان یتم ادراجھا ضمن ۱۰۸۰(  بما یقار  وجود عددب
 الخطة األساسیة.  

 ۹٥الوطنیة وقد تم انجاز ما یقارب    مسودات المعاییرالعمل على تحدیث   .٤
 .تم اعتمادھا یالحكومي لكي  البدء باألجراءومن ثم سوف یتم  في المئة

واحتیاجات المركز جدیدة لتغطیة بعض نواقص  المعدات  بعض التم جلب   .٥
التنفیذي للتعامل مع األلغام یماك للعلم بأن المركز مازال یعاني بقصور 

 وشحة في اإلمكانیات. 
لفرع المركز التنفیذي   النھائیة والجاریة لفتح وتأسیساستكمال الترتیبات   .٦

 للتعامل مع األلغام في محافظة مأرب. 
ال .۷ متعلقة باأللغام وھذا  القیام بعمل تدریبات ألنشطة مختلفة في االعمال 

 من منظور بناء القدرات لألیدي العاملة. 
فعال .۸ معلومات  إدارة  نظام  وانشاء  تھیئة  التعاون   تم  خالل  من  وھذا 

األلغام   ألزالھوالتنسیق المستمر ما بین البرنامج الوطني ومركز جنیف  
 . GICHDألغراض إنسانیة 

تستند الیة المسح المخطط لھا على ان تقوم ببناء خط قاعدة اساسي جدید للمناطق  
الملوثة وعمل خطة تالئم االیفاء بالتزامات المادة الخامسة من اتفاقیة حضر  

 األلغام المضادة لألفراد.  

 



 من التحدیات التي تواجھ الیمن في تنفیذ التزاماتھا إزاء المادة الخامسة: 

 . وتوسع مناطق الصراع اعاستمراریة النز  -۱
 الحالة األمنیة في بعض مناطق العمل.  -۲
 ظھور مناطق جدیدة مشتبھ خطورتھا.  -۳
من الصعب القیام بعملیة تخطیط مالئمة حتى یتم استكمال عملیة مسح  -٤

 غیر تقني على الصعید الوطني بصورة صحیحة. 
 عدم معرفة الدعم المتوقع من الجھات المانحة. -٥
 م. ۲۰۲۲المقدم للعام القادم انخفاض حجم الدعم  -٦
 محدودیة الدعم المحلي والخارجي.  -۷
 حة كورونا. ئاالثار المترتبة جراء جا -۸
 التغیرات المناخیة.  -۹

 الوضع االقتصادي الذي تعاني من الجمھوریة الیمنیة.  -۱۰
 نقص في المعدات. -۱۱
ظھور الغام مرتجلة وعبوات ناسفة تعمل باألشعة تحت الحمراء  -۱۲

نترول والغام مضادة لأللیات وتحویلھا الى  وعن بعد وبواسطة ریموت ك
الغام مضادة لألفراد بواسطة توصیلھا بدواسات كھربائیة وظھور الغام  

 بحریة. 

 

اإلنجازات   بأول وعن  اول  ومشاركتھا  المعلومات  بتحدیث  الیمن  یقوم  سوف 
بانھ وقد    المحققة أثناء فترة التمدید المقدمة تزوید اللجنة بالمعلومات تم  علماً 

 . ھذا العاماإلضافیة التي طلبتھا 

 

وفي األخیر ختاماً أسمح لي سیدي الرئیس بأن أتوجھ بالشكر الجزیل الیكم ومن 
المملكة العربیة السعودیة  الدول والمنظمات المانحة:  الى  خاللكم   االشقاء في 

ام (مسام) والذي  وعن الدور الكبیر الذي قام بھ المشروع السعودي لنزع األلغ
االمارات العربیة  كذا دولة  و  كان لھ دور كبیر في التخفیف من معاناه المدنیین



المتحدة والبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة ومكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون 
الدول وجمیع  االمریكیة    اإلنسانیة  المتحدة  الوالیات  ومنھا  والمانحة  الداعمة 

 والنرویج.وھولندا 

 

 

 

 

 وتقبلوا جزیل الشكر، 

 

 وفد الحكومة الیمنیة                                                     
 م۲۰۲۱ نوفمبر ۲۰-۱٦                                                


