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I.  ملخص تنفيذي 
 

األرضية   األلغام  التام عل  بالقضاء  اليمنية  الحكومة  م  ن الحربو تلبر الوطنية  الخطرة  مخلفات  اللجنة  تأسست  مع .    للتعامل 
يونيو     

ن
السياس  م1998األلغام ف الموارد،  ات لصياغة  اتيجية وطنيةا   ووضع، وتخصيص  إلاأللغام.    للتعامل  سبر  وباإلضافة 

التنفيذي   المركز  إنشاء  تم  معذلك،  يناير    للتعامل    
ن
ف الوطنية    م 1999األلغام  للجنة  منفذة  مع كهيئة  مع    للتعامل  األلغام 

  البالد.    التعامل معالمسؤولية األساسية لتنسيق جميع أنشطة  
ن
اتيجية الحالية  إن  األلغام ف للتعامل  الهدف من الخطة االسبر

  تسببها األلغام األرضية المضادة لألفراد.  األلغام هو وضع حد للمعاناة  مع
 واإلصابات النر

 
الماضية، شهد ن  الستي  السنوات  )  تخالل  اعات  ن البن من  ا 

ً
عدد   ؛ م1994و؛  م1983  –م  1970و؛  م 1969  –م  1962اليمن 

ومنذ  م2012  –م  2010و ؛  م2009  –م  2004و  م2014؛ 
ً
تلوث وراءها  مخلفة  منها  ً (، كل  األلغام  ا كبب  من  لألفراد  ا  المضادة 

ها من مخلفات الحرب  . الخطرة وغب 

 
  
الحونر عية من قبل مليشيات  الشر الحكومة    عام    ،منذ االنقالب عل 

ن
     حيثما كانت  م2015وف

ن
اعات مستمرة ف ن البن ال تزال 

اليمنية  الحكومة  من    ،اليمن، وضعت  نامجالبدعم       بر
المتحدة لاإلنمان  األلغام    طارئةخطة    ،ألمم  الحرب و إلزالة    مخلفات 

الرئيسية والقرى   الخطرة المدن    
ن
الخطة منذ    . ف تنفيذ هذه  بدأ  ومع ذلك فإن االنقالب عل    ، وحنر اآلن  م2015  أبريلوقد 

عية خلق بيئة معقدة إل جانب   اعالحكومة الشر ن   جميع أنحاء    البن
  انتشار واسع لأللغام األرضية فن

المستمر، الذي تسبب فن
 . البالد 
 
  موقف مأساوي إن  

     من األلغام المضادة لألفراد بحلول  خالية  لتصبححرز تقدًما  ت  تحيث كان  ،اليمن فن
لطلب  الموعد النهان 

 م2014  عام
ً
للتعامل  ا بفضل المستوى العال  من مشاركة الحكومة ودعمها من خالل اللجنة الوطنية  . وقد أصبح هذا ممكن

  عام    ،األلغام  للتعامل معاأللغام وتنفيذ المركز التنفيذي    مع
مما    م،2015ومع ذلك فقد تغب  كل هذا عندما توسع الرصاع فن

 معقدة بالفعل. البيئة الزاد الضغط عل 
 

  يؤكد  
الوطنن نامج  اليمن  األ   مع  البر أن    تلغام 

الحونر مليشيات  به  قامت  الذي  االنقالب  نتيجة  تحديات       ،واجه 
فن وتسببت 

  
ى فن   المدنو   جديدة مناطق حرب امتدت إل عدد كبب  من المحافظات اليمنية، وخلفت كارثة إنسانية كبر

  ، والقرى  ،واسعة فن
العامة   ،والطرق المياه  ،والمرافق  المجاورة.    ، ومصادر  تأوالمراع   اع  ثب  إن  ن اليمن    وانتشار المستمر    البن   

فن األرضية  األلغام 
ة بسبب    ومقتلإلصابات    يعرضها  ن بأعداد كبب    ، واأللغام المضادة للدبابات  ،الملوثة باأللغام المضادة لألفراد   المناطق المدنيي 

الحرب النتائج    ،األخرى   الخطرة  ومخلفات  هذه  أدت  ذلك  حالة  لومع  إل  الحالية  اقتصادية  ألوضاع  من صعوبات  طارئة 
ة.   وأمنية كبب 

 
  طلب التمديد هذا 

  تم تحديدها فن
اماتها عل النحو المتفق عليه    هو أنه   من التحديات النر ن   بالبر

من الواضح أن اليمن لن تفن
عام     

فن المقدم  الثالث  التمديد  طلب    
امتثالهت.  م2019فن لمواصلة  رابع  تمديد  طلب  اليمن  التفاقيةطلب  األ  ا  لغام حظر 

 لمدة خمس سنوات أخرى.  المضادة لألفراد 

 
  طلب التمديد هذا ستكون استمرار إن  

  سيتم تسليط الضوء عليها فن
ة المذهلة النر ن . كما  م2019أهداف الطلب لعام    يةالمب 

لضمان تقليل    الطارئة الحالية التعامل مع األلغام  ورد أعاله، خلقت األوضاع الحالية بيئة معقدة، مما أدى إل استمرار أنشطة  
.   الوقائعمحتمل للحوادث /  ن ن المدنيي    تنفيذ   يتمبي 

  أنشطة  حالًيا عن طريقمسح أساس  وطنن
   المسح الغب  تقنن

  ينفذها النر
التنفيذي   كاء المنفذون اآلخرون مثل   للتعامل معالمركز  وع مسام األلغام والشر (،  Halo Trust  -منظمة )هيلو ترست  و   مشر

السالم  وقسم   وبناء    
اإلنسانن السالح  لنزع  الدنمارك  التابع  ن   لمجلس  الدقيق    . (DRC)  لالجئي  العدد  معرفة  عل  قيود  هناك 

لألفراد.   المضادة  األلغام  تسببها    
النر الصدد،  ولإلصابات  هذا    

إجراء  فن   الالمسح  يتم 
تقنن   المسح  و   ،غب  

والتوعية    ،التقنن
  التخلص من  فةالخاط  مهاموالبمخاطر الذخائر المتفجرة،  

المحافظة الخاضعة  وأنشطة التطهب  داخل    ،الذخائر المتفجرة   فن
عيةالحكومة  لسيطرة   تم  الشر الطلب كما  هذا  من  والهدف   . 

ً
سابق لعام    ا ذكره  اليمن  أهداف  استمرار  طلبه  م 2019هو    

  ا فن
الدول    ،الثالث اجتماعات  ذلك خالل  من خالل    األطرافومع  الشفافية  جانب  إل  لألفراد  المضادة  األلغام  حظر  التفاقية 

ا.   (7) تقارير المادة 
ً
  سيغطيها هذا الطلب أيض

 كانت هناك بعض التحديثات والتقدم النر

 
  لم يتم   التعامل مع وإعادة توجيه قطاع    ،يهدف طلب اليمن إل إتاحة الوقت لجمع البيانات 

  األلغام لمواجهة التحديات النر
ضبط  ا   تصميم وإعادة  لمواجهة  األصل   األساس  اللقطاع  أهداف    خط  الستمرار  نتيجة  لألفراد  المضادة  باأللغام  للتلوث 

 . م2019الطلب لعام 
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، يطلب اليمن  ا لمدة  مع مواجهة الوضع الحال 

ً
  ا لمواصلة خطة المسح األساس     م2028حنر مارس   سنوات  5  تمديد

ن
ليمن  ف

التلوث وتأثب   الدقة.    ولتحديد مدى  من  ممكن  قدر  بأكبر  لألفراد  المضادة  لأللغام  ة  و الجديد  فبر ذلك ستسمح  مع  امن  ن بالبر
الستجابة   المستمر  بالتطوير  باأللغام  األعمالالتمديد  دعم    ،المتعلقة  باستخدام  معقدة  بيئة    

ن
ف العمل  عل  قادرة  لتكون 

ب القديمة والجديدة،  التقنية  التحديات  الدولية لمواجهة  المضادة لألفراد المنظمات  باأللغام  المتعلقة  تلك    ذلك 
ن
  ذات   ما ف

 خرى. األ ناسفة العبوات الو  المبتكرة طبيعة ال

 
التنسيق لمستوى  توسيًعا  ا 

ً
أيض هذه  التمديد  ة  فبر    ؛ ستشهد 

 
المطلوب    نتيجة السابقة،    بنآًءا للتنفيذ  اليمن  عل خطة طلب 

  األهميةولكنها  
ن
امات  بالغة ف ن   الظروف الحالية. نحن نعلم أن خمس سنوات قد ال تكون كافية لليمن للوفاء بالبر

ن
  ف

ن
إزالة    ها ف

   (،5)األلغام بموجب المادة 
حة، سيتحسن الوضع األمنن ة التمديد المقبر   نهاية فبر

ن
مما يسمح لليمن  ومع ذلك فإننا نأمل أنه ف

  ا المسح األساس     نشاطات  بتوسيع
ن
ورية واألكبر حاجة لتقديمليمن لجمع الم ف   إذا لزم األمر   طلب تمديد آخر   علومات الرصن

برنامج    بنآًءا   ذلك بأنشطة وتعزيز  بالقيام  التمديد لليمن  ة  األلغام لالستجابة بشكل    التعامل مععل حقائق. كما ستسمح فبر
  ذلك:  ،أفضل للتلوث باأللغام

ن
 بما ف

 
 . التطهب  الطارئأ( 

 ب( المسح. 
 بناء القدرات. ج( أنشطة 

 
 

 د( األنشطة األخرى ذات الصلة 
 مقابل االتفاق عل تخصيص الموارد للمسح  ▪

 
 . الطارئ إلطالق األرضالالزمة الموارد تلك ل  ة

اكات مع   يتوسع المركز التنفيذي للتعامل مع األلغام ▪  . مختلف أصحاب المصلحة إذا لزم األمر للسماح بالشر
ن تخطط اليمن لجلب المزيد من  ▪  . المانحي 
أولويات   ▪ لمصفوفة  المستمر  اليمنالتحديث    

فن األساس   مختلف    المسح  من  المحتمل  التلوث  معلومات  وجمع 
 أصحاب المصلحة. 

التنفيذي   ▪ المركز  األلغاميخطط      له  لفتح فرع جديد   للتعامل مع 
  األلغام    التعامل معمأرب لمواصلة أنشطة    فن

  فن
 شبوة. محافظة لالغربية  والمديريات  ،والجوف  ، البيضاء 

خطة تدريب جديدة    لوضع  المتعلقة باأللغام  االعمال/ مكتب تنسيق    للتعامل مع األلغاميخطط المركز التنفيذي   ▪
ن لمواجهة التحديات الجديدة مثل العبوات الناسفة  وما    ، واأللغام البحرية  المبتكرة،   لبناء مهارات جديدة للموظفي 

ذلك ن    ،إل  المتدربي  تدريب  تدريبو   الماهرين، وإعادة  إدارة  خطط  أن  و جديدة.    وضع  قدميمكن 
ُ
  المنظمات   ت

كات التجارية ال الدولية    التدريبا  غب  حكومية والشر
 . لمساعدة فن

ن نظام إدارة المعلومات.  ▪  التطوير المستمر وتحسي 

 
 : انية المطلوبة بإجمال 

ن   باإلضافة إل ذلك  ا أمريكًيا،دوالرً   48,049,995ضمن هذا الطلب ، قامت اليمن بحساب المب 
كاء  نامج والشر ن لـ  المنفذين القدرات الحالية للبر ا   111المختلفي 

ً
  الواقعفريق

  هذه  يعملون فن
، إل جانب الموارد المذكورة فن

( من اتفاقية حظر  5للمادة )  الوثيقة، وه  أن المدة الزمنية المطلوبة ستساعد اليمن عل تحقيق أهدافها وكمسألة امتثال
 . األلغام المضادة لألفراد 

 
ن او    ستقدم اليمن خطة مفصلة عل أساس سنويمالحظة:   أو إل   ، من خالل بروتوكوالت الشفافية الخاصة بها   كل سنتي 

 . اتفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد من   (5)لجنة المادة  
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II.   رسد تفصيل 

 

 
 . خلفية . 1

 
من  تشهد الماضية،  ن  الستي  السنوات  خالل  اعات  ن البن من  العديد  ةاليمن  فبر عام    ذ    

ن
ف المدنية  المواجهة  ة  فبر إل  الثورة 

 م1994
 
ا   ، مخلفة

ً
ا وراءها تلوث

ً
ها من مخلفات الحرب  شديد  الخطرة. باأللغام المضادة لألفراد وغب 

  
 
ً
  أقرب    تمن االتفاقية، تعهد  ( 5) ا للمادة  وفق

ن
  هذه المناطق ف

ن
اليمن بتدمب  أو ضمان تدمب  جميع األلغام المضادة لألفراد ف

يتجاوز    ،وقت ممكن    موعد ال 
ن
ف    م2009مارس    1ولكن 

ن
وف    اليمن طلبً   ت، قدمم2008أبريل    7. 

النهان  الموعد  لتمديد  ا 
  االجتماع التاسع للدول األطراف   لتطهب  

ن
    ، وتم تحديد األلغام. تمت الموافقة عل الطلب ف

ن
  الجديد ف

مارس   1الموعد النهان 
   م2015

ن
   م2013ديسمبر   17. ف

     لتطهب  ، قدمت اليمن طلًبا ثانًيا لتمديد الموعد النهان 
ن
األلغام. تمت الموافقة عل الطلب ف

     ،مؤتمر االستعراض الثالث 
ن
  جديد ف

 . م2020مارس    1وتم تحديد موعد نهان 
 
   
ن
اليمن  م2019مارس    28ف قدمت  لمدة  ،  منحه  تم  ثالث  تمديد  تقديم  م2023مارس    1سنوات حنر    3طلب    وقت 

ن
ف  .

اعالطلب، ذكرت اليمن أن   ن البيانات الخاصة    ؛المستمر قد طغن عل قطاع األعمال المتعلقة باأللغام  البن وبالتال  فإن قواعد 
ال يوجد وصول إل   أنهإل هذه التحديات  األلغام قديمة لدرجة أنها ذات قيمة محدودة. يضاف    للتعامل مع بالمركز التنفيذي  

  وضع يمكنها من تقديم بيانات دقيقة أو تقديرات موثوقة  إن  بعبارة أخرى،   ؛مناطق معينة لفرق المسح
اليمن حالًيا ليست فن

 .  
 لتحديها المتبفر

 
  من شأنها أن  

امات اليمن بتنفيذ األنشطة النر ن ا من التحديثات حول البر
ً
تسمح لقطاع األعمال المتعلقة  يوفر هذا الطلب مزيد

بوضع خطة   لليمن  يسمح  جديد  أساس  وإنشاء خط   ،  
األمنن الوضع  يسمح  حيثما  للمناطق،  مسح  وإجراء    

بالتعافن باأللغام 
  الوضع الذي يرتكز عل الواقع.  واقعية 

   لمعالجة التغيب  الجذري فن
 

 . م2023  –م 2022الطبيعة والتقدم المحرز منذ الطلب السابق  . 2
 

ة طلب التمديد أنه سيتم العمل بثالثة أنشطة رئيسية  أشارت   اليمن أثناء فبر
 

. تعمل آلية تحديد األولويات عل تبسيط هذه  الحياةإنقاذ  عل أنشطة    الجارية  لتعامل مع األلغاما نشطة  األ تركز   ▪

ة محددة لهذه األنشطةاألنشطة وتتضمن مدخالت من القطاعات اإلنسانية للسلطات المحلية.     تلك   هناك فبر
  فن

ا من القتال  المحررةالمناطق 
ً
  سيتم إعطاؤها األولوية قبل المناطق المحررة  ، حديث

ا والنر
ً
  . سابق

 
  تم مسحها   األلغام األرضية  تأثي    ذاتمناطق  الإعادة مسح   ▪

    -  الت 
بإنشاء خط أساس  حيث يسمح الوضع األمت 

  اليمن عمليات الحالية الجديد ضمن 
 
 . للمسح األساس  ف

 
امن مع ذلك، سيتم   ▪ ن عيد اليمن  قطاع األعمال المتعلقة باأللغام  تطوير بالبر

ُ
     لمواجهة التحديات  ا توجيه نفسه  لت

النر
  اليمن  مكتب تنسيق  اءإنش. ويشمل ذلك  تواجهها 

ذلك، مثل أنظمة إدارة الجودة، وأنظمة    يتبع مع كل ما    مقره فن
   . وما إل ذلكلمنظمات الدولية والوطنية،  ا إدارة المعلومات، واعتماد 

 
ا أنشطة إضافية  

ً
ة التمديد  تنفيذها كان من المقرر تضمن الطلب أيض  : خالل في 

 
 مقابلاالتفاق عل تخصيص الموارد للمسح  ▪

 
 . الطارئ إلطالق األرضالالزمة الموارد تلك ل  ة

األلغام ▪ مع  للتعامل  التنفيذي  المركز  المنظمات    يتوسع  مع  اكات  بالشر ال للسماح  كات  الدولية  والشر حكومية  غب  
 التجارية. 

التنفيذي   يخطط ▪ األلغام  المركز  مع  عدد    للتعامل  االحتياجات    نازع  لزيادة  استكمال  بعد    لنازع    الناقصةاأللغام 
، وهو   ن  يواجهه المركز.  تحد  األلغام الحاليي 

التنفيذي   ▪   
اليمنن   تحتاج   المناطقإل إنشاء نظام لتحديد األولويات لتحديد    للتعامل مع األلغاميحتاج المركز 

  النر
  غب  الللمسح 

  ، والمسح تقنن
، ،  التقنن  التوعية بمخاطر األلغام. ومساعدة الضحايا، و  والتطهب 
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التنفيذي   ▪ المركز  األلغاميخطط  مع  جديدة  للتعامل  فروع  أنشطة    له  لفتح  لمواصلة  ومأرب  تعز    
ن
مع ف   التعامل 

  األلغام 
ن
 شبوة. لالغربية   والمديريات  ، والجوف ،والبيضاء  ،الحديدةو   ،الساحل الغرنر   ف

ن لمواجهة    لوضع  للتعامل مع األلغاميخطط المركز التنفيذي   ▪ خطة تدريب جديدة لبناء مهارات جديدة للموظفي 
الناسفة العبوات  مثل  الجديدة  البحرية  المبتكرة،  التحديات  ذلك  ،واأللغام  إل  ن    ،وما  المتدربي  تدريب  وإعادة 

قدميمكن أن  و جديدة.    وضع خطط إدارة تدريبو   الماهرين،
ُ
كات  ال  الدولية  المنظمات  ت   التجارية غب  حكومية والشر

  التدريب
ن
 . المساعدة ف

نظام المعلومات لألعمال المتعلقة  الجيل الجديد من    علحالًيا    للتعامل مع األلغام ويختبر يعمل المركز التنفيذي   ▪
)إمزما( األولويات   باأللغام  لتحديد  كامل  نظام  وإنشاء  القديمة  البيانات  قاعدة  يتواصل    ،لتطوير  المركز  بينما 

م للتعامل  األلغامالتنفيذي  مع   ع  جهة   نقطة   حالًيا  التابعة   اتصال   /  المعلومات  إلزالة  ل  إدارة  الدول   جنيف  مركز 
 األلغام لألغراض اإلنسانية. 

  عدن لتنسيق جميع أنشطة  جديد   عل افتتاح مكتب تنسيق  المركز التنفيذي للتعامل مع األلغاميوشك   ▪
ن
التعامل  ف

  جميع أنحاء اليمن مع  مع ا 
ن
كات التجارية ، غب  حكومية ال والمنظمات    ، السلطات المحليةأللغام ف وهيئة إزالة   ،والشر
 . المركز التنفيذي للتعامل مع األلغاماأللغام لفروع 

  . قطاع األعمال المتعلقة باأللغامتنسيق ب تنسيق المكتب يقوم  ▪
 
. تعمل آلية تحديد األولويات عل تبسيط هذه األنشطة  الحياةإنقاذ  عل أنشطة    للتعامل مع األلغام  نشطة الجارية األ تركز  أ(  

المحلية.   القطاعات اإلنسانية للسلطات  ة محددة لهذه األنشطة وتتضمن مدخالت من    تلك  هناك فبر
  المحررة المناطق    فن

القتال ا من 
ً
  سيتم إعطاؤها األولوية قبل المناطق المحررة    ،حديث

ا والنر
ً
ت  سابق المثال، تغب  الرابع    ظروف. عل سبيل  الربــع 

اع،  أثناء تغب  ف  م2021  عام  من ن اعوانتقل    البن ن   شبوة    مديرياتإل ثالث    البن
  مأرب، وبعد ذلك    ومديريةفن

تنظيم  تم  واحدة فن
  . المتأثرةاالستجابة الطارئة لهذه المواقع 

 
 االستجابة الطارئة: 

 
كاء المنفذين التعامل مع توضح الجداول أدناه إنجازات أنشطة    ذلك جميع الشر

 
 . األلغام، بما ف

 إنجازات التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة(  – (1)الجدول )
 

 
 
 

  تم العثور عليها أثناء  الذخائر المتفجرة و األلغام المضادة للدبابات، و  األلغام المضادة لألفراد،عدد  - (2))الجدول  
الت 

 )  عمليات التطهي 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 العام

 السكان المحليي   والنازحي   / الالجئي   

 اإلجمال  
 

 أطفال  بالغي    المواقع 

 اإلجمال   إناث ذكور اإلجمال   إناث ذكور

 912 287,468 184,019 81,817 102,202 103,449 52,042 51,407 م 2020

 4,929 165,370 110,323 48,812 61,511 55,047 23,083 31,964 م 2021

 العام
األلغام  

المضادة  
 لألفراد

األلغام  
المضادة  
 للدبابات 

الذخائر  
الغي   

 منفجرة 

العبوات  
الناسفة  
 المبتكرة 

 اإلجمال  

 115,214 2,152 94,558 17,116 1,388 م 2020

 8,5577 2,439 83,138 35,866 1,676 م 2021
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، والتخلص من الذخائر المتفجرة،  إجمال  المستفيدين من التوعية بمخاطر الذخائر  – (3)الجدول ) المتفجرة، والتطهي 
)  
 م 2021 – والمسح الغي  تقت 

 

 إجمال  المستفيدين  نوع النشاط  العام

 
 م 2021

  
 853,181 المسح الغب  تقنن

 165,370 التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة 

التخلص من الذخائر المتفجرة /  
  
ن
التخلص من  المهام الخاطفة ف
 الذخائر المتفجرة 

272,34 

 275,758 اإلجمال  

 
 

  إنجازات  - (4))الجدول  
  اليمن – المناطق الخطرةو  المسح الغي  تقت 

 
 ( المسح األساس  ف

  جدول تفاصيل  تم إرفاق مالحظة: 
 
 م 2021 –)أ(  الملحق  المناطق الخطرة ف

 

أنشطة المسح  عدد  محافظة ال العام
  
 الغي  تقت 

مناطق  العدد 
 الخطرة 

رونعدد     المتض 
 
ف
 المناطق الخطرة

 
 

 م 2021

ن   24,3871 33 32 أبي 

 465,595 37 34 عدن 

 20,413 16 16 الضالع 

 90,683 21 27 الحديدة 

 75,995 43 38 ج حل

 40,404 21 27 تعز 

 936,961 171 174 6 اإلجمال  

 
 
 
  اليمن:  ب(

 
 المسح األساس  ف

 
  طلب

 
   م2019اليمن لعام  ب  التمديد الخاص  ف

 
  يتمثل ف

منطقة خطرة بمساحة    326، أبلغت اليمن عن وجود تحٍد متبق 
ا مربًعا   12,995,161 ً إل    ؛ مي    األلغام األرضية  تأثي    ذاتمناطق  ال مسح  استند هذا 

الوضع األمت    ستنفذ ،  ، ومع تحسن 
ا لتحديث

ً
  اليمن.   ووضع اليمن مسح

 
 خط األساس ف

 
 

  أبريل  تق غب   التم االنتهاء من االستعدادات للمسح  
  / إعداد المسح األساس  لليمن فن

  عل الصعيد الوطنن
مع بدء    م2021نن

  أنشطة  
الغب  تقنن يونيو    المسح    

  عمليات    والتزال  . م2021فن
تقنن الغب   الخريطة    مستمرة  المسح  . توضح  الحال  الوقت    

فن
  عمليات  

  اليمنأدناه التقدم الحال  فن
  الحق  المسح األساس  فن

المرفق بهذا الطلب الضوء    (ب)   الملحقل. يسلط  و الحالية فن
  تنفيذ أنشطة  ا الذي تم فيه األماكن عل 

 . م2022مارس  24حنر   المسح الغب  تقنن
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  جدول تفاصيل  تم إرفاق : مالحظة
    المسح الغب  تقنن

 
 )ب(. الملحق  ف

 
  ا  مسح األساس  العملية إن مالحظة: 

    . المديريةعل مستوى  بنآًءا ه  نهج إنشاء المهام   ليمنفن
 

امن مع ذلك، سيتم   ▪ عيد اليمن قطاع األعمال المتعلقة باأللغام    تطوير بالي  
ُ
  لمواجهة التحديات   ا توجيه نفسه  لت

  تواجهها 
  اليمن  مكتب تنسيق  استكمال تطوير . ويشمل ذلك  الت 

 
ذلك، مثل أنظمة إدارة   يتبعمع كل ما    مقره ف

 . وما إل ذلك لمنظمات الدولية والوطنية، االجودة، وأنظمة إدارة المعلومات، واعتماد 
  اليمنمالحظة: سيتم دمج نتائج 

  المست  المسح األساس  فن
 قبل. مع المزيد من خطط العمل فن

 الحالية:  المعايي  الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام وفصول  العمل الثابتة إجراءات  وضع
ومع ذلك تم االنتهاء    ، قيد التقدم  العمل الثابتةوتحديث المعايب  الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام وإجراءات    ال يزال وضع

   32  وتضمن اإلنجاز المحرز   . %95المعايب  الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام بنسبة    من مع
 
  تمت كتابتهم ومراجعتهم   فصل

مع يتماسر  عمل    بما  وخطة  باأللغام  المتعلقة  لألعمال  الدولية  تقدم  تم  أوسلو. المعايب        إحراز 
الثابتة إجراءات  فن   العمل 

  تطبيق المعايب  الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام المحدثتتمثل الخطة  و الخاصة بالمركز التنفيذي؛  
بالتوازي مع   ةالحالية فن

  من الحكومة 
 ، والذي يشمل الموافقات واإلجراءات القانونية. اتباع االعتماد القانونن

 
 
 

 األلغام:  التعامل معجلب معدات جديدة لتغطية احتياجات برنامج 
الطلب، هناك بعض االحتياجات     هذا 

المزيد من    بالغة األهميةكما هو مذكور فن البحث عن    يجب تغطيتها من خالل 
النر

ات،  و ،  ( GPSsوأجهزة تحديد المواقع )مثل المزيد من المركبات،  ،  الموارد واألصول للتغلب عل مشكلة نقص المعدات كامب 
 بقية المعدات التقنية.   وما إل ذلك من ، وقارئ المسافات

 
 مقابلاالتفاق عل تخصيص الموارد للمسح 

 
 : الطارئ إلطالق األرضالالزمة  الموارد تلك ل ة

جائحة   تداعيات  التمويل   (،19  –كوفيد  )بسبب  ن   ،ونقص  المانحي  من  المتوقع  الدعم  حجم  معرفة  جانب    ،وصعوبة  إل 
االستمرارية ودعم تخصيص    بخصوصالدعم الحكوم  المحدود لليمن بسبب التحديات االقتصادية الحالية، ال يوجد اتفاق  
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للمسح    مقابلالموارد 
 
األرضالالزمة  الموارد  تلك  ل  ة     . الطارئ  إلطالق 

اإلنمان  نامج  البر  
المتحدة  يتلفر ويتول    لألمم  األموال 

ة    كل نوع من األنشطة.   لتمويل  اإلدارة المبارسر
 

األولويات تحديد  نظام  أولوية    إنشاء  تحتاج  المناطقلتحديد    
غي     الت    لمسح 

ومسح  تقت   ،  
ومساعدة  تقت   ، وتطهي   ،

 والتوعية بمخاطر األلغام: ، الضحايا 
التنسيق  باأللغام  وضع مكتب  المتعلقة  المصدر    لألعمال  مصفوفة وطنية لتحديد األولويات تعتمد عل معلومات مفتوحة 

]حجم   السابقة  التطهب   وعدد  المديرية وأعمال  و الوقائع ،  األرضية،  األلغام  حوادث  وعدد  لسكان،  ل   التقديري  جمال  اإل ، 
الوصول[. يستغرق تحديث   المصفوفة  الجدولوإمكانية  ا تحسب  ثالثة أشهر.    كل  لهذه  أولوياتها  مصفوفة تحديد  ألولويات 

مستوى   عمل    المديريةعل  مجموعات  تشغيل  خالل  الصلة   تقنيةمن  ذوي  المصلحة  أصحاب  مع  تحديد    ؛مختلفة  إن 
  الخريطة أدناه األولويات موضح 
ن
  الملحق الجدولتم إرفاق ] -  ف

ن
 [. )ج(  ف

 
كتب األمم المتحدة  م عل معيار تحديد أولويات    ا ءً آ أولوياتها بن باإلضافة إل مصفوفة األولويات الوطنية، تقدم المنظمات اإلنسانية  

اإلنسانية  الشؤون  الثالث،    لتنسيق  الطلب    
التنسيق    يقوم   حيث كما هو موضح فن المعالجة و مكتب  القرار ا بعملية  عل    ا ءً آ بن   تخاذ 

نظام   إنشاء  إل  بالحاجة  يتعلق  فيما   . التشغيل  لتحديد  ت التخطيط  األولويات  تحتاج   المناطق أولوية  حديد    
غب     النر   لمسح 

،  تقنن
  ومسح  

الضحايا تقنن ومساعدة   ، وتطهب  األلغام ،  ،  بمخاطر  التنسيق ،  والتوعية  مكتب  التنفيذي /    جمع  دعم  المركز  خالل  من   ،
  يحتمل أن تكون ملوثة كقاعدة بيانات وطنية ليتم اعتبارها مصدًرا خارجًيا يمكن  السلطات المختصة، معلومات ح 

ول المواقع النر
  اتخاذ  االعتماد عليه  
ا.   وقرارات إصدار المهام بعض القرارات التشغيلية  فن

ً
  بعض مواقع الخريطة أدناه أيض

ا، كما هو موضح فن
ً
 أيض
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بعض   هناك  المدارسمالحظة:  )مثل  العاجلة  االحتياجات   / األولويات  إل  تستند    
النر تنمية   ، االستثناءات  مشاريــــع    ، وأي 

 وما إل ذلك(.   ،وطلبات السلطات المحلية
 

 تعزيز نظام إدارة المعلومات: 
 

     ليمنلمن خالل دعم مركز جنيف الدول  إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية  
  نظام   وتشغيل   ،التقارير وإدارة المعلومات  إعداد فن

  8وورقية لجميع البيانات    ة استمار   11تم تصميم  ،  (IMSMA Core  -إدارة المعلومات لألعمال المتعلقة باأللغام )إمزما كور  

ونية ومشاركتها   استمارات كاء المنفذين  إلكبر   تم  و،  مع الشر
ن بدعم    تقنيةمن خالل مجموعات عمل    وضعها النر ن المشغلي  بي 

داخل القطاع. ال    بالغة األهميةإلدارة المعلومات واحدة من المجموعات    التقنية. تعتبر مجموعة العمل  مكتب التنسيقمن  
 لالنتهاء من تصميم استمارات جمع البيانات 

ً
توعية بمخاطر  جلسة    7094ك تم تسجيل أكبر من  ومع ذل  ،يزال العمل جاريا
  تم جمعها خالل أنشطة    232و  الذخائر المتفجرة

ا للبيانات النر
ً
  منطقة خطرة وفق

نامج  المسح الغب  تقنن ، مع العلم أن البر
   
مع الوطنن البيانات   للتعامل  جمع  إجراءات  عل  ويشدد  األولوية  يعط   .    وتعبئتها   ، وإدخالها   ،األلغام  ن المشغلي  قبل  من 

المسح الغب   فرق    معظمجمع البيانات. تم تدريب    واستماراتامج المستخدم  نلبر لشاركت الفرق التشغيلية دليل مستخدم  و 
  التابعة

  الفرق.  لبقية، والتدريب مستمر حالًيا الخصوص فيما يتعلق بهذا لمركز التنفيذي ل  تقنن
 

نظام . فيما يل  بعض الصور المأخوذة من  إدارة المعلوماتبعض منتجات  كةستتم مشار  م،2022من المتوقع أنه بحلول عام 
أنشطة  و   )إمزما(، الضوء عل    تسلط 

المتفجرةالنر الذخائر    و   التوعية بمخاطر 
الغب  تقنن تم    المسح    

العام  تسجيلها من  النر
  

  . م2021الماضن
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 : ( 19  –كوفيد  ) جائحة  ل   ستجابة اال 

نامج   (19 –)كوفيد جائحة   تأثر  األلغام مثل انخفاض أنشطة التوعية المجتمعية   التعامل مع مختلف أنشطة لعل البر
  لم 70اليونيسف إل أكبر من  الممولة من قبل 

وس كورونا  تظهر % مقارنة بالسنوات النر بسبب انخفاض    ؛ فيها جائحة فب 
. يتبع  ن  الئحة وزارة الصحة اليمنية.  حالًيا  األنشطة تنفيذ دعم المانحي 

 
  تعز ومأرب لمواصلة أنشطة 

 
باإلضافة   ،األلغام عل الساحل الغرب   والحديدة التعامل معالتخطيط لفتح فروع جديدة ف

  البيضاء  إل
 
 شبوة: ل  والمديريات الغربية ، الجوفو  ،األنشطة ف

 
أنشطة   بتغطية وتنفيذ  قام  تعز، حيث    

فن ا 
ً
ا جديد التنفيذي فرعً المركز  معافتتح  الغرنر    التعامل  والساحل  تعز    

فن   ، األلغام 
  عام   ولكن جزئًيا بسبب قدراته الحالية

  م. 2022بسبب وضع التمويل الحال  فن
 

التمويل  لألوضاعنظًرا   ومسائل       األمنية 
افتتا محافظة  فن تأخب   تم  فقد  الفرعمأرب،  التقييم    يتم   حنر   فيها   ح  من  االنتهاء 

تخطيط   سيغط   أنشطة  افتتاح  المناسب.  مأرب    
فن المحتمل  معالفرع  مأرب   التعامل    

فن وتنفيذها    ، والجوف  ،األلغام 
  والبيضاء.   ،شبوة لالغربية   والمديريات
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العبوات    لوضعالتخطيط   مثل  الجديدة  التحديات  لمواجهة  للموظفي    جديدة  مهارات  لبناء  جديدة  تدريب  خطة 
ا إلعادة تدريب المتدربي    و   ،وما إل ذلك  ،واأللغام البحرية  المبتكرة،  الناسفة

ً
خطط إدارة تدريب  وتطوير    الماهرينأيض

قدميمكن أن و . جديدة
ُ
كات الال الدولية المنظمات ت   التدريب  تجاريةغي  حكومية والشر

 
 : المساعدة ف

 
موظفو   تلفر  مختلفة؛  جوانب  التدريب وغط  التنسيقتم  عبر    مكتب     الالتدريب 

اإلنمان  نامج  المتحدة  ل بر التوجيه  و ألمم 
  
باإلرشادات    التقنن يتعلق  فيما  كاء  الشر تدريًبا  التقنيةمن  التنفيذي  المركز  أجرى  الذخائر    إنعاشًيا .  من  التخلص    

ن
ف ودورات 

كة مبادرة التنميةالمتفجرة   ن ) و ( TDI)  من قبل رسر   . (DRCالمجلس الدنمارك  لالجئي 
 

التنفيذيتلقت فرق   للمركز  التابعة    
الغب  تقنن إدارة    ذلك  دورة مكثفة وضمن  المسح    تخطيط 

ن
التقارير ف إعداد  موضوعات 

  ظل قيود الوباء الحالية والوضع ، يبدو أنه قد يتم تقليص ا كتحد  و المعلومات. 
ن
  المستقبل ف

ن
  . المال  لتدريب ف

 
   
فيما يتعلق بالجهود المبذولة لتطوير استدامة القدرات الوطنية، يجب مراعاة وجود بيئة تمكينية بالنظر إل التحديات النر

ة الجتماعات الدول األطراف، مع مالحظة أهمية  ة الدورة الثامنة عشر خطط التدريب الحالية لمختلف    سبق ذكرها خالل فبر
  تمت مناقشتها األنشطة 

كاء النر   التخلص من الذخائر المتفجرةبعضها بمثابة دورات  كان و  ،مع الشر
ن
  المسح الغب   و  ف

ن
دورات ف

  
  . تقنن
 

مشاركة   التنميةمنظمة  بفضل  قبل    ( TDI)   مبادرة     المن 
اإلنمان  نامج  التدريب  لبر من  لمزيد  التخطيط  تم  المتحدة،  ألمم 

امن مع   ن   ذلك مستويات أعل من التدريب  م2021لعام   المركز التنفيذي/    مكتب التنسيقبالبر
  ، بما فن

التخلص من الذخائر    فن
الناسفة للعبوات  الجيدة  الممارسات  جوانب  بعض  لتشمل    والتدريب    المبتكرة   المتفجرة 

مشاركة   فن تمت  الجودة.    إدارة 
مع المركز التنفيذي، وستكون هناك خطط لمراجعة    (TDI)  مبادرة التنميةالخاصة بمنظمة    المحدثةالعمل الثابتة  إجراءات  

بها   ينفذ    
النر اإلجراءاتالطريقة  باأللغام.   هذه  المتعلقة  لألعمال  الدولية  للمعايب   التنسيققوم  يو  لالمتثال  بتقييم    مكتب 

تنفيذه يلزم  محتمل  تدريب  أي  ذلك   ، احتياجات  الشفافية  ،ومع  تقارير  إطار    
المادة    /   وفن س( 7)تقارير  أي  ت،  اليمن  تناول 

 بناء القدرات. و تحديثات تتعلق بالتدريب 
 

اكات مع المنظمات الدولية  كات التجارية: الالتوسع للسماح بالشر  غي  حكومية والشر
اكات مع من كات التجارية من خالل دعم    ،غب  حكومية الوالمنظمات الدولية    ،األلغامالتعامل مع  ظمات  بدأ توسيع الشر والشر

  ذلك 
كاء المنفذين فيما يتعلق بتسجيلهم، بما فن منظمة مساعدات الشعب  و ( Halo Trust  -منظمة )هيلو ترست  بعض الشر

ويجر  )   (. NPAالبن
 

التسجيل من خالل   المنفذين  كاء  الشر ن عل  الرئيسية  يتعي  االتفاقية  التوقيع عل  الدول  من خالل  التخطيط والتعاون  وزارة 
الفرع   للمنظمات    ؛واالتفاقية  المما يسمح  المشاريــــع بعد الدولية  المزيد من  بتنسيق وتنفيذ  تفاقيات  اال   توقيع  غب  حكومية 

المراجعة   بعد  وع  مشر لكل  من    التقنية الفرعية  حات  األعمال  للمقبر تنسيق  مكتب  باأللغام،قبل  وجود   المتعلقة  جانب  إل 
 مذكرات التفاهم. 

 
ات  وزارة  عل التنسيق مع سلطات الهجرة ]المركز التنفيذي    / مكتب التنسيق  ساعد   الخارجية ووزارة الداخلية[ إلصدار تأشب 

   لزيارة وإجراء التقييمات.  من أجل ا دخول للمنظمات  
 تنميتها  من خالل دعم المنظمات فن

ً
تياجات اليمن، مثل  ا إل اح استناد

   دعم  تقديم الل   (GICHD)  مركز جنيف الدول  إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية 
  لألعمال إدارة المعلومات، والمعايب  الوطنية فن

  اليمن مسح األساس  الالمتعلقة باأللغام، و 
 . فن

 
عدد   االحتياجات    نازع  زيادة  استكمال  بعد  يواجهه    لنازع    الناقصةاأللغام  الذي  األمر  وهو   ، الحاليي   المركز األلغام 

 وهو أحد التحديات:  ، التنفيذي للتعامل مع األلغام
  عدد نازع  كانت هناك زيادة  
     لدىاأللغام    فن

  الساحل الغرنر  وعمليات الفرع فن
المركز التنفيذي من خالل توسيع عملياته فن

ا، مما أضاف فرق جديدة تع
ً
  ا ز أيض

، فن ،   لتطهب   
بمخاطر   التوعية الطارئةالتخلص من الذخائر المتفجرة، و و   والمسح الغب  تقنن

المتفجرة نامجال. دعم  الذخائر       بر
األلغام  لاإلنمان  التنفيذي للتعامل مع  المركز  المتحدة  ن مجتمع    من خالل ألمم      المانحي 

  فن
والمركبات،   األلغام،  )كاشفات  بعض  تغط     

والنر االحتياجات،  الموقع    وأجهزة بعض  الكمبيوتر  (GPS)تحديد  وأجهزة   ،
ومعدات   الشخصية،  الوقاية  ومعدات  الضحايا المحمولة،  و مساعدة  وأدوات  معدات  ،  الطبية،  واألدوات  التأشب  الحاالت   ،

  مواجهة  (، ولكن ال يز مكتب التنسيقاالحتياطية، واحتياجات  
ومع ذلك ال تزال ت،  نقص المعدا   مشكلةال التحدي قائما فن
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أن   الواضح  ومن  بالمعدات،  يتعلق  فيما  تغطيتها  ن  يتعي    
النر االحتياجات  بعض  تؤثر عل    أوضاعهناك  قد  الحالية  التمويل 

نامج  .القوى العاملة الحالية للبر
 
 
3 .   

 
تيحت ف

ُ
  أ
 م. 2023  –م 2022الموارد الت 

 
ة التمديد الحالية  ((5))الجدول    الجهات المانحة خالل في 

 

  نوع المساهمة

 بالدوالر األمريك  المبلغ  الدولة / المنظمة 
قد انخفضت   قطاع األعمال المتعلقة باأللغاملإن مساهمة الحكومة اليمنية  المساهمات الوطنية 

  جميع أنحاء البالد. 
ن
اجع االقتصادي ف   الوقت  وبشكل ملحوظ بسبب البر

ن
ف

، ال   ن  سوىدعم الحكومة اليمنية  يقدمالحال  لمركز التنفيذي  ل  موظفي 
ا   ويقدم. للتعامل مع األلغام

ً
ا ومحدود

ً
غب  أن اليمن    ،محلًيا عالًجا طبًيا بسيط

 س
ُ
  لجنة المادة ت
فيما يتعلق   (7) عن طريق تقارير المادة  عل تحديث  (5) بفر

  المساهمات الوطنية
ات فن  .بأي تغيب 

 
 1,288,433 االتحاد األوروب    المساهمات الدولية 

 2,250,481 كندا

 6,132,309 الواليات المتحدة األمريكية 
( المتحدة  الخارجية  المملكة  وزارة 

  الدولية وزارة التنمية  /    (FCO)  لكومنويلث او 
(DFID) ) 866,137 

 473,402 إيطاليا 

 2,829,626 ألمانيا 
الشؤون   لتنسيق  المتحدة  األمم  مكتب 

 3,121,332 اإلنسانية

 5,431,663 هولندا 

وع مسام(   120,000,000ما يقارب:  المملكة العربية السعودية )مشر
 142,393,383  اإلجمال  

 الجهات المانحة المذكورة أعاله. بعض التمويل من  توقف قد  ل:  مالحظة
 
 
 

 
 
نامج ا . 4  مع األلغام.  لتعاملالهيكل الحال  لي 

 
 :للتعامل مع األلغاماللجنة الوطنية 

اع،   ن البن المتعلقة  مسائل  معالجة  تمتقبل  الوطنية    باأللغام  األعمال  اللجنة  اتيجر  من قبل  المستوى االسبر   للتعامل مع عل 
من   بدعم  الحكومية  الهيئة  باعتبارها  نامج  األلغام،     البر

   المتحدة    لألمماإلنمان 
الوطنية    كانت اليمن.  فن مع اللجنة    للتعامل 

الوطنية  مسؤولة األلغام   اتيجية  اإلسبر والموافقة عل  الموارد،  السياسات، وتخصيص  مع  عن صنع  األلغام، وإدارة    للتعامل 
نفذت  الحكومية.  خالل    اللجنة   األموال  من  األلغامعملها  مع  للتعامل  التنفيذي  الظروف  و   ،المركز  بسبب  الحظ،  لسوء 

اتيجية وطنية   اع فقد توقفت، وللتعامل مع األلغامالحالية، ال توجد اسبر ن األلغام. تول    للتعامل معاللجنة الوطنية    بسبب البن
التنفيذي للتعامل مع األلغامالمدير   ا للمعيار    للتعامل معاللجنة الوطنية    مدير  دور  مركز 

ً
  وفق

األلغام عل المستوى الوطنن
الوطنية   المعايب   تطبيق    

فن باأللغام  المتعلقة  لألعمال  الوطنية  المعايب   )دليل  باأللغام  المتعلقة  لألعمال    
الطوارئ    -الوطنن
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جميع القرارات المتعلقة  التوجيه فيما يتعلق ب   المركز التنفيذي للتعامل مع األلغاممدير    ويقدم  ((. 10)  رقم   صفحة  -  المعقدة
  الوقت الذي يقدم فيه تقاريره إل الحكومة لضمان اتساق توجيهاته    باألعمال

ن
اتيجر  ف المتعلقة باأللغام عل المستوى االسبر

  حالة   ذات سياسة  المع  
ن
  )ف

، فإنها  للتعامل مع األلغامادة تنشيط وإعادة تشكيل دور اللجنة الوطنية  إعتم    المستوى الوطنن
الرئيسية   الهيئة  بوصفها  باأللغام  المتعلقة  لألعمال  اتيجر   االسبر المستوى  عل  التوجيه  تقديم  دور   لألعمالستستأنف 

  اليمن(. 
ن
   المتعلقة باأللغام ف

 
 المركز التنفيذي للتعامل مع األلغام: 

يزال   األلغامال  مع  للتعامل  التنفيذي     المركز 
 
أنشطة  مسؤول تنفيذ  عن  مع  مع    التعامل  بالتعاون  اليمن    

ن
ف نامجالاأللغام    بر

   
األلغام منذ سنوات عديدة منذ عام    التعامل معوالمنظمات الدولية. يعمل برنامج    ،والدول الداعمة  ،ألمم المتحدة لاإلنمان 
 لمختلف االنشطة 66لـ ويعمل المركز بقوام ا   ،م1999

ً
  .فريقا

 
 تنسيق األعمال المتعلقة باأللغام:  مكتب

  اليمن   مكتب تنسيق األعمال المتعلقة باأللغامعتبر  ي
ن
ا من العنارص البالغة األهميةف

ً
التابعة للمركز التنفيذي للتعامل مع   واحد

وهاأللغام الدولية    مسؤول    و ،  المنظمات  مع  األنشطة  وتنسيق  تنظيم  .  ال عن  ن المعنيي  المصلحة  وأصحاب  حكومية  غب  
منتظمة و  اجتماعات  التنسيق  هذا  عمل    ،يشمل  تم    تقنية،ومجموعات  المصلحة.  أصحاب  مختلف  مع  مستمرة  ومشاركة 

ن العام لرئاسة الوزر   مكتب تنسيق األعمال المتعلقة باأللغامإنشاء     يونيو  بموافقة األمي 
إل جانب بدء عملياتها    م،2019اء فن

مايو    ، والتوظيف  ،الجزئية   
فن من    م2020والتدريب     البدعم 

اإلنمان  نامج  المتحدة،  ل بر التنسيق شارك  وي ألمم    حالًيا   مكتب 
    نشاطب

  تقديم  إل جانب  ،غب  حكوميةالالدولية    نشر المنظماتعمليات سماح بمن أجل المحتملة  مشاكلالتغلب عل أي   فن
 إدارة المعلومات الوطنية.  واستقبال واستضافة ،المهام وإصدار   ،التفويض من جوانب مختلفة مثل التخطيط

 
ن العام لمكتب رئاسة الوزراء، أنشأت الحكومة اليمنية مكتب  من خالل   األعمال المتعلقة باأللغام كمكتب    مكتب تنسيق األمي 

م من  مقدمة  توصية  عل  بناء   نامج.  تنسيق  البر تنسيقدير  مكتب  ا    إن 
ً
مكون باأللغام  المتعلقة  األهميةاألعمال    

فن ا 
ً
من    بالغ

غب  حكومية  العن تنظيم وتنسيق األنشطة مع المنظمات الدولية    مسؤول    و ، وهالمركز التنفيذي للتعامل مع األلغام  مكونات 
  . ن المعنيي  المصلحة  عمل  و وأصحاب  ومجموعات  منتظمة  اجتماعات  التنسيق  هذا  مع    تقنية يشمل  مستمرة  ومشاركة 
التنسيق    مختلف أصحاب المصلحة. بدأ    مايو    ،والتوظيف   ،عملياتهمكتب 

   البدعم من    م2020والتدريب فن
نامج اإلنمان  بر

المتحدة.  ل تنمية  ألمم  التنسيقتستمر  ا يل  مكتب  ومن  الجودة.  إدارة  ونظام  االعتماد     شمل 
فن ذلك  يتم  أن    م 2021لمقرر 

   نشاطب حالًيا   مكتب التنسيقشارك وي. م2022و
  نشر المنظمات   عملياتسماح بمن أجل المحتملة   مشاكلالتغلب عل أي   فن

التنفيذي  إن  غب  حكومية.  ال  الدولية المركز  ومسؤوليات  أدوار  معجميع  المتعلقة    ومكتباأللغام    للتعامل  األعمال  تنسيق 
واضحة المنفذين.    باأللغام  كاء  الشر لجميع  ا 

ً
ل و أيض دورية  اجتماعات  عقد 

ُ
باأللغام،  ل  المحرز   تقدملت المتعلقة  ألعمال 

امج  اجتماعات مدراءو  القوة العاملة  . إن  إدارة المعلوماتاجتماعات  التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة، و اجتماعات  و    ،البر
  
  مبادئ    49 عبارة عن مكتب التنسيقالحالية فن

ا ]تم النظر فن
ً
والتنوع أثناء مرحلة التوظيف[ يعملون    الجنس / الجندرة موظف

  تخصصات مختلفة  
: من أجل الفن  تنسيق عل النحو التال 

 
 أولويات مكتب التنسيق الحالية: 

 
 االستجابة اإلنسانية.  أ. 
 
امات الوفاء إجراءات  ب.  ن  . بااللبر

 
 . أولويات التنسيق ج. 
 

 أنظر ال الملحق )د( لمزيد من التفاصيل.  مالحظة: 
 
التنفيذي  إن   المركز  ومسؤوليات  أدوار  مع جميع  ا    ومكتب األلغام    للتعامل 

ً
أيض واضحة  باأللغام  المتعلقة  األعمال  تنسيق 

المنفذين.   كاء  الشر لو لجميع  دورية  اجتماعات  عقد 
ُ
باأللغام،  ل   المحرز   تقدمل ت المتعلقة  مدراءو ألعمال     ، امج البر   اجتماعات 

 . إدارة المعلوماتاجتماعات التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة، و اجتماعات و 
 

 وزارة الدفاع: 
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اق ضمن الحملة العسكرية.    العسكري  الجناح الهندس  نفذت وحدات   المركز  يتم مشاركة هذه المعلومات مع  و عمليات اخبر
  وقع فيها القتال؛    للتعامل مع األلغامالمركز التنفيذي    لدى.  التنفيذي للتعامل مع األلغام

بعد كل  فالوصول إل المناطق النر
ن للجيش    األلغام  الذي عمل فيه نازع  مكان  البيانات حول  و   المسح، لديهم أدلة إلجراء مزيد من  تكون  عملية تحرير،   التابعي 

  . وا وماذا فعل
 

  الميدان من خالل  
ن
  ويتعاون ويساعد   ،التعاون مع الوحدات العسكرية واألمنيةيسهل قسم الهندسة العسكرية عمل الفرق ف

تصاريــــح    القسم عل  الحصول    
ن
الحربلف ومخلفات  األلغام  يوفر    الخطرة  تدمب   المختصة. كما  الجهات  قبل  جناح  المن 
  األلغام.  للتعامل معالعسكري بعض أماكن اإلقامة للمركز التنفيذي  الهندس  

 
 
 

 المنظمات الدولية 
  اليمن، ولكن حالًيا   ،والمشاريــــع  ،غب  حكومية ال تقوم المنظمات 

ن
ا بتنفيذ العمل ف

ً
عل النحو    حد   أدنن بوالمنظمات الدولية أيض

 :  التال 
وع  .1  . (MASAM – مسام)مشر
ن ) لالتابع   (HDPوبناء السالم ) ،ونزع السالح ،الشؤون اإلنسانية قسم  .2  (. DRCلمجلس الدنمارك  لالجئي 
 .(HALO Trust –  ترستلو  ي همنظمة )  .3
ويجر  ) .4  . (NPAمساعدات الشعب البن
 (. ICRC) اللجنة الدولية للصليب األحمر   .5

 
  لألمم المتحدة ) 

نامج اإلنماب   ( UNDPالي 
  اليمن منذ عام  

  بدعم األعمال المتعلقة باأللغام فن
  .  م2003يقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمان 

تمحور هذا    م2015عام    وفن
نامج الطارئ     إل استجابة    للتعامل مع الدعم حول البر

ن األنشطة من نموذج إنمان  نامج تركب  . من خالل  طارئةاأللغام. أعاد البر

  ل   تمويل 
نامج اإلنمان    توفب     المركز التنفيذي للتعامل مع األلغام  فإنه يدعملألعمال المتعلقة باأللغام،   لتعامل مع األلغامالبر

فن
 . التقنيةاأللغام، وتوفب  المعدات واإلمدادات االستهالكية، وتقديم المشورة  لنازع  الحوافز 

 
سلمان  الملك  مركز  خالل  واالنسانية من  االغاثية  واسًعا  لألعمال  وًعا  مشر السعودية  العربية  المملكة  نفذت  مع ،    للتعامل 
وع   مشر راية  تحت  اتفاقية    لتطهب    ( MASAM  –  مسام) األلغام  اليمنية  الحكومة  وقعت  اليمن.    

فن األلغام    لتطهب  األلغام 
و  الخطرةاألرضية  الحرب  االستجابة    مخلفات  من  شيلد  مع    الطارئةكجزء  )داينا  مع  ب  (Dynashield  –منظمة  التضامن 

)داينا سيف   المشاريــــع)  (Dynasafe  –منظمة  إي  )  ألداره  )داينا  وبمشاركة    ((M E  –إم  لمنظمة  التابعة  التطهب   مجموعة 
ن  اآلن  )(  Dynasafe  –سيف   لي  )سيف  العالميةSafeLane  -منظمة  بريطانية.  (  كة  رسر وه   وع  و (،  المشر هذا  تنفيذ  تم 

اكة مع   األلغامبالشر مع  للتعامل  التنفيذي  لـ    المركز  المبارسر  الدعم  وتطهب    32من خالل  وع عل عدن و .  نزع  المشر كز    ، سب 
 (. والبقع  كتافوصعدة ) ،ولحج   ،والضالع   ،والجوف  ، والبيضاء  ، وشبوة  ،ومأرب ،والحديدة  ،وتعز 

 
تحت   مسام  وع  لمشر الحالية  للطوارئ  برنامج  اإلنجازات  تطهب   م2021  –م  2018االستجابة  مبر    28,753,806مساحة  : 

،  186,758، ذخائر غب  منفجرة:  101,159:  ألغام مضادة للدبابات ،  4,267:  ألغام مضادة لألفراد :  بعدد مكتشفاتمربــع،  
 . 6,228: مبتكرة   عبوات ناسفة

 
ن ) لالتابع    (HDPوبناء السالم )  ،ونزع السالح   ، اإلنسانيةالشؤون  لدى قسم   مسح  حالًيا فرق    (DRCلمجلس الدنمارك  لالجئي 
  
تقنن بالمخاطر،/    غب   المهام    توعية  متعددي  ن  فريقي  إل  منباإلضافة  التخلص    

شارك    فن المتفجرة.  لمجلس  ا الذخائر 
ن )    التخلص  من خالل توفب  تدريب (DRCالدنمارك  لالجئي 

   . للتعامل مع األلغامللمركز التنفيذي  من الذخائر المتفجرة ات فن
 

  اليمن منذ عام    دولية   ه  منظمة(  Halo Trust  -إن منظمة )هيلو ترست  
   م2019غب  حكومية مسجلة فن

  تشارك فن
، والنر

المنطقة   تطهب   المتفجرة،أنشطة  الذخائر  بمخاطر  ،  و   التوعية   
تقنن الغب   المعركة  و المسح  أرض  من خالل  تطهب   اليمن    

فن
   . مكتب تنسيق األعمال المتعلقة باأللغاممن    أوامر مهام صادرة

 

https://www.icrc.org/en
https://www.icrc.org/en
https://www.icrc.org/en
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)شارك  ت ويجر   البن الشعب  مساعدات  لقدرات  (  NPAمنظمة  ن  مرحلتي  عل  المؤسسية  القدرات  تطوير    
ن
الكاشفة  ف الكالب 

األلغام مع  للتعامل  التنفيذي  المركز  لدى  اكة    لأللغام     ال من خالل رسر
اإلنمان  نامج  المتحدة.  لبر منظمة ألمم  مساعدات    تعد 

ويجر  )   اليمن.   دولية حالًيا منظمة( NPAالشعب البن
ن
 غب  حكومية مسجلة ف

 
الدولية اللجنة  )  تقوم  المتفجرةبتنفيذ    (ICRCللصليب األحمر  الذخائر  تابعة    توعية بمخاطر  أربعة فرق  جمعية  لمن خالل 

    الهالل األحمر 
امن مع    توعية بمخاطر الذخائر المتفجرةهذه الفرق بتنفيذ    تقوم.  اليمنن ن جمعية الهالل  ل   األخرى  نشطةاأل بالبر

الطبية التوزيعات  مثل    
اليمنن تنسيق   ، األحمر  يتم  لم  هذه   واعتماد   ولكن  التوعية  قبل    أنشطة  األعمال  من  تنسيق  مكتب 

  ، األلغام  للتعامل مع معدات طبية محدودة للمركز التنفيذي    تقدماللجنة الدولية للصليب األحمر    بيد أن  المتعلقة باأللغام،
اكة    أنهإل جانب     حول تعزيز الشر

ن
قد يكون هناك تدريب طنر  محتمل تقدمه اللجنة الدولية للصليب األحمر وتنسيق إضاف

  الحالية. 
 
مهامتم   أعاله  ل  إصدار  المذكورة  خاللالتنفيذ    لبدءلمنظمات  باأللغام  من  المتعلقة  األعمال  تنسيق       مكتب 

ن
ف والمشاركة 

امج  اجتماعات مدراء اجتماعات التنسيق المتكررة مثل   واجتماعات    ، واجتماعات المسح األساس    العمليات، واجتماعات    ، البر
الغب    ،التخطيط  الدولية  للمنظمات  أنه مرصح  الرغم من  بناء  عل إجراءات    التعامل معتنفيذ أنشطة  ب  حكومية  عل  األلغام 

 .  وزارة التخطيط والتعاون الدول 
 

  األعمال المتعلقة باأللغام. ال الدولية والوطنية مزيد من المنظماتمشاركة  هناك إمكانية ل 
  اليمن فن

ستتم  و غب  حكومية فن
نامج ل من خالل اإلجراءات اإلدارية   التقنيةدراستها حنر يتم الحصول عل التصاريــــح وتقديم المشورة     لبر

  التعامل مع الوطنن
 األلغام. 

 
  ذلك البحث وتطوير خطط  

، بما فن   عمليات المسح والتطهب 
  تطوير الكفاءات والفعالية فن

باإلشارة إل الجهود ذات الصلة فن
امات المادة  العمل بما يتماسر  ن حيث    ، أللغام قد وصلت إل اليمن ل نود أن نشب  إل أن مجموعة من كالب الكشف    (. 5)مع البر

الكالب،   مدرنر   إليهم  ينضم  لفرق  تم  سوف  تدريب  تقديم  تم  طاقتها.  بكامل  تعمل  فرق  ، تشكيل   
تقنن الغب   بما    المسح 

 يتناسب مع خصوصية اليمن. 
 

نامج الدعم        بر
المتلاإلنمان  بآلة  ألمم  ع  التبر خالل  من  الميكانيكية  القدرات  تطوير  للمركز    (هو   –باك  )  خلفية حفارة  حدة 

  
  االستخدام.   يتمالتنفيذي، والنر

 تدريعها كآلة للسماح بمرونة أكبر فن
 

التنسيق،  يعمل  نامجالو   مكتب       بر
المتحدةلاإلنمان  و ألمم  لألغراض  ،  األلغام  الدول  إلزالة  تعزيز    اإلنسانيةمركز جنيف  عل 

دعم   )إمزما كور    نظاموتقوية  باأللغام  المتعلقة  لألعمال  المعلومات  المتعلقة  (  IMSMA Core  -إدارة  األعمال  قطاع    
فن

نامج لل التابع    المبتكرة باأللغام. قدم خبب  العبوات الناسفة        بر
بإزالة    إلتاحة المركز التنفيذي  ألمم المتحدة تدريًبا لفرق  ل اإلنمان 

ا  األ
ً
  إطار المسح األساس   المبتكرةطبيعة  ال  ذات  أللغام المضادة لألفراد ل لغام بشكل أكبر أمان

. باإلضافة إل عقد اجتماعات فن

  ال
ة الجتماعات الدول األطراف.  وتم تقديم يمن لوضع اآللية وخطط العمل. فن  معلومات مفصلة خالل الدورة التاسعة عشر

 
 
 . المدنيي   من المناطق الملغومة إخالءالجهود المبذولة لضمان  . 5
 

:   التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة عل يتم العمل بأنشطة  مراحل مختلفة عل النحو التال 

  : ال التوعية المصاحبة  •
.  ا تنفيذه   يتم نر   نفس الوقت مع أنشطة التطهب 

 فن

محددة    توعية عملية    وع  :  التوعيةحمالت   • مواقع  تستهدف  األولويات    بنآًءا طويلة  تحديد  احتياجات  عل 
الطلب  يسلط حيث    ، المختلفة الفرعية  هذا  االتفاقيات  يك  لكل    الضوء   ومشاريــــع  تحديد   منفذ رسر الجداول    عل 
 الزمنية. 

ن هذا النوع من التوعية الطارئة •  المستمرة.  الطارئة التوعية بالمخاطر ضمن عمليات االستجابة  أنشطة: يتم تضمي 

ن  • اك السلطات المحلية   : تدريب المتدربي      ،من خالل إرسر
وبعض الهيئات الوزارية ذات    ،ومنظمات المجتمع المدنن

 الصلة. 
  جوانب  

النظر فن بالفعل  الجندرةيتم  المختلفة،    الجنس /  الثقافية  اإلناث، والجوانب  التأكد من مشاركة  والتنوع من خالل 
  تضمن إجراء جلسات   المبادئوتطبيق 

 مناسبة.   توعويةاإلنسانية، والنر
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  بتنفيذ أنشطة حيث يقومون    ،"حمالت" دورية   بتنفيذ   التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة التابعة للمركز التنفيذيتقوم فرق  
اع أو إذا طلبت السلطة المحلية   ن البن ًرا من    المجتمعات ذات األولوية عل أنها األكبر ترصن

ن
ن ف   بصورة واضحة تدريب المدربي 

المتفجرة  التوعية بمخاطر الذخائر  فرق  من قبل  أنشطة االتصال المجتمغ   يتم تنفيذ  .  التوعية بمخاطر األلغامأنشطة  تنفيذ  
 وبعد تطهب  حقول األلغام.  ،وأثناء   ،. تتم هذه األنشطة قبلالتابعة للمركز التنفيذي

 
األحمر    تقوم الدولية للصليب  المتفجرةاللجنة  الذخائر  التوعية بمخاطر  .    بتنفيذ   

اليمنن األحمر  الهالل  بالتعاون مع جمعية 
تقديم   من  لتمكينهم    

اليمنن األحمر  الهالل  جمعية    
موظفن لمدرنر   تدريًبا  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  التوعية  نفذت 

ن  و أنشطتهم.    مكوناتكمكون من    بمخاطر الذخائر المتفجرة  توظف اللجنة الدولية للصليب األحمر العديد من المتخصصي 
   الم

ن
ف ن  األلغامحليي  الجودة.  التعامل مع  أنشطة ضمان  بمتابعة  المتخصصون  ويقوم  الحال  ،  الوقت    

ن
محادثات  وف هناك   ،

  . مكتب التنسيقمع  التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة معيار تنسيق   بخصوصجارية 
 
ن  نفذ  ي لالجئي  الدنمارك   المتفجرة  ( DRC)المجلس  الذخائر  بمخاطر  ا   التوعية  مدارس    

ن
العرض  ف خالل  من  لمجتمعات 

ين    ومشاركةالتقديم  المبارسر     تم إنشاؤها من    بنآًءا الحارصن
الخاصة    متعددة المهامفرق  لل  قبل مكتب التنسيق عل المهام النر

  و التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة  الذين ينفذون، بهم
 . المسح الغب  تقنن

 
  شكل تمويل وتوفب     المتفجرة التوعية بمخاطر الذخائر  تدعم اليونيسف  

  هذا الدعم فن
من خالل وظيفة حماية الطفل، ويأنر

 . (19  –كوفيد )بسبب تأثب  جائحة  ذلك الموارد، ولكن تم تخفيض
 

 منهجيً   ت نظاًما المناطق الملغومة ليس  إن نظام تأشب  
 
  ا أو شامل

 
، مع وضع عالمات مؤقتة باستخدام الصخور المطلية، عادة

 التحذير.  عالمات عمل فقط، مع بعض حول مواقع ال
ن قادة المجتمع وقائد الفريق. تحطن  المن خالل االجتماعات    الذي تم تنفيذهيتم توعية المجتمعات بالعمل   غب  رسمية بي 

األلغام بالتقدير بشكل عام، وتحطن فرق   إزالة  التنفيذي  أعمال  ا  المركز 
ً
الذي ينفذه  لبتقدير جيد وفق الثالث  الطرف  مراقبة 

نامجال    بر
 ألمم المتحدة. لاإلنمان 

 
تحديد     

اليمن فن بجهود  المتعلقة  بالمعلومات  يتعلق  الملوثة،    النطاقفيما  أساس  و للمناطق  العمل عل  تنفيذ    منهجية يتم 
امن مع التقدم ن   أنشطة    المحرز   األدلة وبالبر

ن    منهجيتانم به أن هناك  من المسلو األلغام ذات الصلة.    التعامل معفن مختلفتي 
غب   ال الدولية    ، والمنظماتالمركز التنفيذي للتعامل مع األلغام  لدى عادي" ال"  قطاعال  منهجية  ه    للتنفيذ بشكل فعال، األول

  إطار آلية تنسيق راسخة من قبل  قطاعاتومنهجية حكومية،  
  تعمل فن

 . التنسيق مكتب األمم المتحدة النر
 

المحددةتستند   و   المعالم  الملغومة  المناطق  بتحديد  المتعلقة  المعلومات  ذلك    
فن بما  معلومات،  أي  عل  تحديد  للتنفيذ 

  مصفوفة أولويات    وضععددها، مع مالحظة أنه قد تم  
الالمسح الغب  تقنن معلومات متاحة عل نطاق أوسع  . عندما تكون 

  عل نتائج    بنآًءا 
الغب  تقنن اليمن    مسح أساس  عل    بنآًءا ، فسيتم تقديم صورة أوضح لألولويات  المسح  امات  ن البر يتماسر مع 

 (. (5)باتفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد )المادة 
 
 
 
 
 مساعدة الضحايا.  . 6
 

إنسانية مثل توزيــــع   الكهربائية  الكراس  تم تقديم مساعدات  العكازات  ،المتحركة  العادية، باإلضافة إل  المتحركة    ، والكراس  
لوزارة   التابع  الصناعية  األطراف  واإلغاثية ومركز  اإلنسانية  لألعمال  الملك سلمان  مركز  قبل  من  الصناعية  األطراف  وبعض 

  يقدمها الصليب األحم
ر، ودعم مراكز األطراف الصناعية الممولة من  الصحة بمحافظة عدن، باإلضافة إل المساعدات النر

   
النر الظروف االقتصادية والحالية  العمل بسبب    مسار 

ا فن
ً
إال أن هناك قيود الناتجة  تاليونيسف؛  اليمن، والتحديات  بها  مر 

وس كورونا، مع العلم أن هناك العديد من الضحايا الذين يحتاجون إل عمليات جراحية.   عن جائحة فب 
 

االهت الدعم  يتم  برامج  وتكثيف  الخطرة  الحرب  ومخلفات  األلغام  حوادث  من  ن  للناجي  استثنائية  طبية  رعاية  بتوفب   مام 
ن حياتهم وإعادة   ة لتحسي    المجتمع من خالل مشاريــــع صغب 

ومع    إدماجهم،النفس  واالجتماع  إلعادة تأهيلهم ودعمهم فن
  هذا الصدد 

  هذا الطلب تشكل عقبات فن
 . ذلك فإن التحديات فن
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الوطنن نامج  البر مع يسغ  مستدامة    للتعامل  بيئة  لضمان  الصحة  وزارة  مثل  الصلة  ذات  السلطات  مع  البحث  إل  األلغام 

 وتمكينية تتماسر مع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 
 

اجتماع     
ن
ف المشاركة  خالل  من  جزئًيا  ن  المعنيي  المصلحة  أصحاب  مع  ومشاركتها  البيانات  توفب   المتحدة    تكتل يتم  األمم 

 الصلة. وأنظمة اإلحالة ذات 
  الوقت الحال  أو دليل يتم العمل عليه كما كان من قبل 

ن
  ف

   ؛ وذلك  ال يوجد نظام إحالة وطنن
مر  تناتج عن الظروف الحالية النر

 بها اليمن. 
 
 خدمات إعادة التأهيل محدودة للغاية بسبب ضعف القاعدة المالية والتحديات المذكورة أعاله. إن 
 

وال االجتماعية  الشؤون  مكاتب  مع  تعمل  لألطفال  المساحاتعمل  المحلية،    الصديقة  المجتمعات  ودعم  ب مع  من  تنسيق 
امج ترفيهية لألطفال وإعادة  عل  ،  اليونيسف     حيث    . إدماجهمدعم أطفال الحرب ببر

ن
  المركز التنفيذي ف

يعمل بعض موظفن
ن     سياق العمل    األلغام  حوادثمن  مثل هذه األنشطة التعليمية، مما يساعد عل تعزيز بعض األعمال كدور تكامل  للناجي 

ن
ف

 ذي الصلة. 
 
الدعم  ت توفب   من خالل  الدول   المجتمع  من  نشط  دور  إل  اليمن    حتاج 

األ   التقنن االحتياجات  توفب   مثل  ساسية  والمادي، 
المضادة   األلغام  حظر  اتفاقية  بموجب  الضحايا  بمساعدة  المتعلقة  األمور    

فن امات  ن وااللبر بالمتطلبات  الوفاء    
فن للمساهمة 

 وخطة عمل أوسلو.  ، لألفراد، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 

التحديات بعض  هناك  الضحايا،  مساعدة  بجانب  يتعلق  األرضيةلمناطق  ل  واتساع  ، فيما  باأللغام  القدرات    ، المتأثرة  وندرة 
نامج الوصول إليهم، وكذلك  إن  والدعم الذي يتلقونه.   اع، مما يجعل من الصعب عل البر ن   مناطق البن

ة فن أعداد الضحايا كبب 
الصعب   االقتصادية  من  األوضاع  بسبب  قراهم  إل  ن  النازحي  حوادث  و عودة  وقوع    

فن تسبب  مما  الصحية،  الخدمات  تأثر 
التنفيذي للتعامل مع األلغام فرق مساعدة ضحايا تقوم برصد وتسجيل الضحايا وفرق توعيةل . لدى المركز  ن   طارئة   لمدنيي 

  الحد 
. لحوادث  أو احتمال وقوع وقوع من بمخاطر الذخائر المتفجرة للمساهمة فن ن  لمدنيي 

 
وأثناء االستجابة لحاالت    م2019ذ عام  من  الخطرة  مخلفات الحربو تم تسجيل ضحايا األلغام األرضية  ((  6)الجدول ) 

 . كما يوضح الجدول أدناه   الطوارئ
 

 
نظام   يوجد  اللحظة، ال  هذه    

.  ل   رصد فن  
الوطنن الصعيد  قبل  و لضحايا عل  من  لألفراد  المضادة  األلغام  تسجيل ضحايا  يتم 

المحلية الطبية   ، السلطات  األلغام.    ،والمؤسسات  التنفيذي للتعامل مع  القصصية أن  و والمركز  األدلة  ض من  يمكننا أن نفبر
إل   الضحايا، وهو  الصحية  هناك مستوى مرتفًعا من  المنظمات  ببيانات صادرة عن  ووسائل    ،غب  حكومية ال حد ما مدعوم 

 والصحافة الدولية.  ،اإلعالم
 

  إل:  للضحايا  نقص الرصد الشامل يرجع 

  حجم المناطق الملوثة اتساع  •
اع فيها يستمر   النر ن  . البن

 . نقص الموارد  •

ن وجود العديد من  •   مناطق القتال المصابي 
اع فن ن   يصعب الوصول إليها  / البن

 .المستمر النر

ن إل قراهم الملوثة بسبب الوضع االقتصادي الحال   •   إصابات. عودة النازحي 
 ، مما يؤدي إل التسبب فن

 بدون سجل.   تمت معالجتهمعدد الضحايا الذين ماتوا أو   •
 

 
 العام

 ضحايا مخلفات الحرب الخطرة؛ األلغام األرضية 

  بالغي    أطفال 
 إناث ذكور إناث ذكور اإلجمال  

2020 41 13 448 29 531 

2021 40 19 471 28 558 
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المعلومات ومعايب    الحالية إلدارة  التحسينات  أنهضمن  التقارير  اليمن ستقدم    إعداد ورفع  أن  الواضح  تقارير    من خاللمن 
ا من التفاصيل المفصلة فيما يتعلق بتحديثات مساعدة الضحايا. 

ً
 الشفافية مزيد

 
   
النر فيها يالمواقع  و   تم  األرضية  األلغام  ا حالًيا تسجيل ضحايا  الحرب    نطاق  لخطرة مخلفات 

ن
الحكومية    ف عية تغطية  ،  الشر

  تشمل المحافظات التالية: 
 والنر

 عدن.  .1
2.  . ن  أبي 
 تعز.  .3
 شبوة.  .4
 لحج.  .5
موت.  .6  حرصن
 الجوف.  .7
 البيضاء.  .8
.  ، الحديدة .9  الساحل الغرنر 
 الضالع.  .10
 حجة.  .11
 صعدة )الكتاف والبقع(.  .12
 . )نهم( صنعاء .13
 مأرب.  .14

 
 . والتنوع  / الجندرة الجنس . 7
 

بمسائل   يتعلق  الجندرةفيما   / ومكتب    الجنس  التنفيذي  المركز    
فن أولوية  يمثل  النساء  اك  إرسر فإن  تم  الوالتنوع،  تنسيق. 

المعلومات  إدارة    أقسام مختلفة، مثل 
النساء فن العديد من  ،وأنشطة    ،توظيف   

الغب  تقنن التوعية بمخاطر  وأنشطة    المسح 
     ، وليس هناكوأنشطة مساعدة الضحايا   الذخائر المتفجرة،

نامج الوطنن م البر
النساء. يحبر للتعامل  مانع من ضم المزيد من 

  األديان مع
 هذا ال يشكل أي قيود عل استقطاب كوادر جديدة. ، و والمناطق   ،والثقافات ، واللون  ،والعادات  ،األلغام التنوع فن

 
   
الوطنن نامج  البر عن  ن  المسؤولي  معإن  وا   للتعامل  أداء    

فن يجتهدون  موقع  األلغام  عن  النظر  بغض  بحتة،  إنسانية  جبات 
كاء     تم الحصول عليها من خالل دعم جميع الشر

رين وانتماءاتهم السياسية واأليديولوجية. لدينا العديد من األمثلة النر المترصن
 . ن  والمانحي 

 
والرجال، وضمن    ،لفتيانوا   ،والنساء   ،غب  حكومية عل دراية باالحتياجات المختلفة للفتيات الاليمن والمنظمات الدولية  إن  

  االعتبار. نشر المركز التنفيذي  
مدربة توعية بالمخاطر لضمان تلبية االحتياجات    15تخطيطهم، يتم أخذ هذه االعتبارات فن

امرأة    15بمخاطر األلغام ومساعدة الضحايا، باإلضافة إل    ما يخص التوعية في ، والرجالوالفتيان  ، والنساء  ،المختلفة للفتيات 
  يعملن 
  فن

 . المسح الغب  تقنن
 
 
 . ( 5)تنفيذ المادة  ل  ات المتبقيةحديالت . 8
 

اع لقد طغن   ن قطاع    البن عل  اليمن    
األلغامفن مع  إنشاء  التعامل  عند  االعتبار    

فن التلوث  ونوع  مستوى  أخذ  يتم  لم  نامج.    البر
   
و   للتعامل معالوطنن للتعامل مع  األلغام  التنفيذي  المسح لضمان  األلغامالمركز  أهمية  الثالث بسبب  اليمن طلبها  . قدمت 

امن مع تنفيذ  بال   فيما يتعلق   ومع ذلك،  فهم نطاق التلوث لتخطيط و من أجل ال   أساس    مسحإنشاء   ن تحديات المتبقية، وبالبر
  أنشطة  

تقنن الغب   المقدمة    المسح  المعلومات  فإن   ،  
الوطنن المستوى  العل  أحجام  التلوث  حول  وطبيعة    فيها مناطق 

 :  عل النحو التال 
ن  والبيانات متاحة بتصنيفي 

 منطقة خطرة مؤكدة.  •

 . خطرة مشتبه بها منطقة  •
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تحديد     
ن
ف اليمن  بجهود  المتعلقة  بالمعلومات  يتعلق  أساس    النطاقفيما  عل  العمل  تنفيذ  يتم  الملوثة،    منهجيةللمناطق 

امن مع التقدم ن   أنشطة   المحرز  األدلة وبالبر
ن
  األلغام ذات الصلة.  التعامل معف

  
وتحليلنا   تجربتنا  واقع  المسح    للوضع من  عمليات  مواصلة  مع  داد  ن سب  المسجل  التلوث  نطاق  أن  نعلم  . والتطهب  الراهن، 

 
ُ
  ت
  القصص الروائية الواردة من الدوائر الطبية النر

ن
 . "بشكل  يوم  " بلغ عن ضحايا األلغامويتجل ذلك ف

 
إمكانية الوصول إل بعض المناطق   تقييد   ، إل جانبالمحرز التقدم   منالرصاع المستمر وحركته يقيدان ويحدان من بعض  إن 

  خطورتها ذات خصائص محددة ال يزال يغب  ا وعل الرغم من أن مو   ، بسبب انعدام األمن
ن
ة جديدة يشتبه ف   قع مناطق كبب 

 األولويات أثناء عملية صنع القرار.  تحديد 
 

  ا التخطيط المناسب حنر يتقدم المسح األساس     تنفيذ من الصعب  
ن
   شمل ويجمع المزيد من المدخالت.  ليمن أكبر ليف

ن
وف

ا بسبب نقص التمويل إل جانب الدعم الوقت الحال  
ً
. الغب  معروف و ال، يتأثر التخطيط أيض ن   غب  متوقع من المانحي 

 
امات المادة  ( الوفاء19 –أبطأت جائحة )كوفيد  ن  . (5) بالبر

 
نقل   إل  يؤدي  مما  المناطق،  بعض    

فن فيضانات  حدوث    
فن الجوية  الظروف  هذه    مناطق إل    األلغامتتسبب    

وفن أخرى، 
 الحالة، هناك حاجة ماسة إل مهمة إعادة المسح. 

 
االقتصادي   الوضع     إن 
انخفاض سعر  فن إل جانب  الغذاء،    العملة  فرص اليمن،  أسواق  األسعار داخل  سلًبا    يؤثرونوارتفاع 

  اليمن.  التعامل معل أنشطة ع
 األلغام فن

 
الناسفة عتبر  ت تعمل    المبتكرة   العبوات    

طريق  النر و عن  الحمراء  تحت  طريق  األشعة  عن  تعمل    
بعد النر عن  تحد     التحكم 

 . جديد 
 

  منذ تقديم   التحديات الناشئة . 9
 
 م. 2023  –م 2020طلب التمديد الثالث ف

 
  
  فن
عية من قبل مليشيات الحونر   ،، ازداد التلوث باأللغام المضادة لألفراد م2014عام منذ بداية االنقالب عل الحكومة الشر

  وصل إليها المتمردون.  بشكل أوسع  الخطرة مخلفات الحرب و  ، األخرى المبتكرة والعبوات الناسفة
  جميع المناطق النر

فن
ن المتمردين والقوات الوطنية واسع النطاق. و    أدت  تنظيم  يضاف إل ذلك العمليات الجارية ضد  و كان القتال بي 

القاعدة، والنر
ا إل التلوث، وخاصة  

ً
دة من األلغام . كما نشر المتمردون أنواًعا جديذات الطبيعة المبتكرة المضادة لألفراد  األلغامبأيض

  اليمن ويستخدمون 
   ذات طبيعة مبتكرة ألغاًما مضادة لألفراد المضادة لألفراد لم يسبق لها مثيل فن

  ذلك تلك النر
يتم  ، بما فن

    إطالقها عن طريق
  تعمل باألشعة تحت الحمراء والنر

بموجب  و ألواح الضغط.  يتم إطالقها عن طريق أجهزة االستشعار النر
وط     أللغام المضادة لألفراد اتفاقية حظر ا رسر

ا عل أنها ألغام مضادة لألفراد ويتم تضمينها فن
ً
، يتم تصنيف هذه األسلحة أيض

،   ونشر  . المضادة لألفراد لغام األهذا النص عندما نتحدث عن  ن المتمردون هذه األلغام بطريقة عشوائية تهدد السكان المدنيي 
  بعض الحاالت 

وها وفن   إطار  بطريقة منظمة.   نشر
بعض التحديات   تم ذكر ، المستمر هذا، وبسبب الرصاع طلب التمديد وفن

  إطار طلب اليمن 
    للتمديد  فن

ة  م2019عام فن ات الصغب    ال تزال كما ه  بسبب التغب 
  جميع أنحاء البال   للوضع العام، النر

 . د فن
 

 التحديات األساسية: 
 

اع المستمر:  • اع  الي   ن   ذلك المستمر ال يزال البن
 :يؤثر عل جهود التنفيذ، بما فن

o  .زيادة مستوى التلوث 
o  .منع الوصول 
o  اعأدخل ن   تعمل   المبتكرة مثل العبوات الناسفة   تقنيات جديدة  البن

األشعة تحت الحمراء  عن طريق النر
  تعمل عن طريق و 

 . التحكم عن بعد النر
o   يجب معالجتها وفقا  يشمل التلوث عددا  

 .لألثر الذي يلحق بالسكانمن أنواع الذخائر المختلفة النر
o  .المناطق المحررة  

اع فن ن  أولويات االستجابة للبن
o   

  بعض المناطق فن
التعامل  تنفيذ أنشطة  إليها من أجل  إمكانية الوصول الحد من تسبب انعدام األمن فن

ت إمكانية الوصول إل المناطو . مع األلغام بعض  فهناك  ،ق الملغومة داخل اليمن بشكل ملحوظتغب 
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عية    خضم واقعة أو  المناطق خارجة عن سيطرة الحكومة الشر
ن
اع ال ف ن القتال اليوم  الدائر حول هذه   / بن

 . المناطق الملغومة
 
 

  القدرات:  •
o لتلوث الجديدا  لمعالجةمن بناء القدرات  حتاج اليمن إل مزيد  ت.  
o  ذلكتحتاج اليمن إل معدات  

ن
التوعية بمخاطر  ومواد  ،المعدات الطبية  إضافية لمعالجة التلوث، بما ف

ات  الذخائر المتفجرة، وأصول االتصاالت   ،وأجهزة الكمبيوتر المحمولة  ،واألجهزة اللوحية   ،والكامب 
،وأدوات   ،السلكية والالسلكية   وما إل ذلك.   ،والمركبات ، واألدوات االحتياطية التأشب 

o التمويل، يتم دفع رواتب فرق بسبب النقص ال  
ن
بشكل متقطع   المركز التنفيذي للتعامل مع األلغامعام ف

 . ن أو خطة معاشات تقاعدية، مما يكون له تأثب   فقط من قبل الحكومة اليمنية وتعمل بدون تأمي 
 

 التمويل:  •
o  قد انخفضت بشكل ملحوظ بسبب   قطاع األعمال المتعلقة باأللغاملإن مساهمة الحكومة اليمنية

  جميع أنحاء البالد. 
ن
اجع االقتصادي ف ، ال والبر   الوقت الحال 

ن
  سوى دعم الحكومة اليمنية  يقدمف

ن   . لمركز التنفيذي للتعامل مع األلغامل  موظفي 
o ن غب  متسق / ال يمكن التنبؤ  من قطاع األعمال المتعلقة باأللغامالمقدم ل تمويل إن ال ن الدوليي    المانحي 

  قطاع الوهذا يجعل التخطيط صعًبا ويؤثر عل قدرة  ؛ به
 التوسع بكفاءة لمواجهة التحديات الحالية. فن

o   ة إل اليمن منذ عام ي تقديتم فيما يتعلق باألعمال المتعلقة باأللغام، لم عات مبارسر  .م2015م أي تبر
o  قد انخفضت بشكل ملحوظ بسبب   قطاع األعمال المتعلقة باأللغاملإن مساهمة الحكومة اليمنية

  جميع أنحاء البال 
اجع االقتصادي فن   فرضها  د؛البر

اعويعزى ذلك إل الضغوط الهائلة النر ن عل الدوائر    البن
 . الحكومية

 

 . (19  –)كوفيد المستمرة لجائحة   األزمة تأثب  الناجمة عن  النتائج السلبية  (: 19 –جائحة )كوفيد  •
o  عل سبيل المثال تم تقليص أنشطة التوعية بمخاطر الذخائر المنفجرة بسبب تأثب  جائحة )كوفيد–  

19 .)  

  تسببها فيضانات المياه ه  حركة لبعض الذخائر المتفجرة إل منطقة  إن  الظروف الجوية:  •
الظروف الجوية النر

   أخرى. 
 

 
 

 
 
 
 

اليمن كان أن  الرغم من  نامج   تباختصار، عل  ا لبر
ً
 ممتاز

 
األلغام  مثاال الوفاء    وكفؤ فعال    تعامل مع  نحو  تدريجر   يعمل بشكل 

بموجب   اماته  ن األلغامبالبر حظر  لألفراد   اتفاقية  وضع  المضادة  انعكس  فقد  إل    األعمال،  تقريًبا  اليمن    
فن باأللغام  المتعلقة 

  تم فيها القضاء عل جميع األعمال السابقة بسبب التحد 
  ظهرت يات النقطة النر

 . م2015منذ عام  النر
 

، هناك العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة    الوقت الحال 
عية  ةالحكوم فن    يتيححيث   ،الشر

بإجراء  الوضع األمنن
  أفضل الظروف. 

 عمليات المسح والتطهب  فن
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 . االجتماع  واالقتصادي التحدي . 10
 

اع، تم زرع األلغام المضادة   ن  بدون  وبطرق نظامية  ا  لألفراد عشوائيً منذ بدء البن
ً
. قد تكون هناك خرائط غب  رسمية  تأشب  وغالبا

الذي   المكان  تحدد  المتمردون  األلغاميستخدمها  هذه  فيه  طلبات زرعوا  موضوع  الخرائط  هذه  تصبح  وقد  مستقبلية    ، 
نامج قاعدة بيانات وطنية   وضعإل جانب ذلك    ،معلومات لل حتوي عل معلومات حول المواقع  من السلطات المختصة ت   البر

منعت  الملوثة والري  األلغام.  ب  للشر المياه  ، ومصادر  الرع    
وأراضن والمنازل،  ية،  الحرصن التحتية  البنية  إل  لهذا  و   ،الوصول 

ن لإلصابة. وعل وجه الخصوص، فقد السبب فإن الرعاة واألطفال ال يذهبون إل المدرسة،   رأينا األطفال معرضي 
 

برنامج   مع  يؤكد  اليمن  التعامل  أن  أطاحت  تاأللغام    
النر   

الحونر مليشيات  به  قامت  الذي  االنقالب  نتيجة  تحديات  واجه 
عية،بالحكومة   المحافظات    الشر من  عدد كبب   إل  امتدت  حرب    

ن
ف إنسانية    اليمنية،وتسببت       عظيمةوخلفت كارثة 

ن
ف

المدنو   جديدة  مساحات   
ن
ف العامة و   ، والطرق  ،والقرى  ،واسعة  المياه  ،المرافق  المجاورة.    ،ومصادر  اع والمراع   ن البن   يأثر 

اليمن    وانتشار المستمر     
ن
األرضية ف تعريضاأللغام    

ن
ن   ف والقتل   المدنيي  ة    لإلصابات    بأعداد كبب 

ن
باأللغام   ف الملوثة  المناطق 

ألوضاع الحالية  للك أدت هذه النتائج  ومع ذ ،األخرى  الخطرة  ومخلفات الحرب ،واأللغام المضادة للدبابات  ،المضادة لألفراد 
اقتصادية وأمنية ة  إل صعوبات  اإلجراءات    ،طارئة كبب  برنامج  أن  األلغامبيد  القائمة عل    التعامل مع  أنشطته  ينفذ  يزال  ال 

  
اإلنمان  المتحدة  األمم  برنامج  دعم  من خالل  الوصول  إمكانية  الغب  حكومية،  ( UNDP)  أساس  الدولية  )مثل    والمنظمات 

ن )،  (HALO Trust –منظمة )هيلو ترست  ويجر  لالجئي  ويجر  )،  ( DRCوالمجلس البن (،  (NPAومنظمة مساعدات الشعب البن
وع  .  ،( MASAM -)مسام ومشر  

  إطار خطة طوارئ تتناسب مع الوضع األمنن
 والبلدان الداعمة فن

 
ا عل البنية التحتية )الطرق الخطرة  مخلفات الحرب و يؤثر التلوث باأللغام األرضية   ً ا كبب  ً وما إل   ،والمساكن  ، والمدارس  ، تأثب 

   األساسيةذلك(، مما يؤثر سلًبا عل سبل العيش والسالمة. كما أن التلوث يمنع الوصول إل الموارد 
  ذلك المياه وأراضن

، بما فن
. ويؤدي   كثب  من األحيان إل وفاة أو   التلوث الرع 

  الصالحة للزراعة المحدودة بالفعل ويؤدي فن
إل زيادة تقليص األراضن

ن  ورية لإلنتاج الزراع  واستئناف ،والرعاة )غالًبا األطفال( ، إعاقة المزارعي  وة الحيوانية الرصن   ية االقتصاد األنشطة والبر
رة بسبب  الحكومة غب  قادرة حاليً إن . ةاألساسي ا عل تنفيذ بعض مشاريــــع التنمية االجتماعية داخل هذه المجتمعات المترصن

وح إل مناطق غب  آمنة، مما أدى إل  جبر الضغت . الخطرة مخلفات الحربو األلغام األرضية   ن
ن والرعاة عل البن وط المزارعي 

  لبشر والحيوانات. ل وقوع إصابات 
 
ن إل قراهم الملوثة بسبب الوضع االقتصادي الحال  إل حدوث هذه  ل قد أدى تزايد عدد الضحايا إل جانب عودة النازحي 

 الزيادات. 
 
 

 . المعقول و قدار الوقت المطلوب م . 11
 

  المحدد لها لمدة خمس سنوات بموجب المادة  
 . م2028مارس   1من االتفاقية حنر   (5)تطالب اليمن بتمديد الموعد النهان 

  
 

التمديد، س طلب  ة  فبر معواصل  يخالل  التعامل  االستجابة  باأللغام    برنامج  أنشطة  اإلنسانية    الطارئةتنفيذ  الجهود  لدعم 
الملغومة  و .  الحياةإلنقاذ   للمناطق    

الميدانن التطهب   أولوية  عل  هذا  كز  يشمل    ا بنآءً سب  الذي  األولويات  تحديد  نظام  عل 
   ،السلطات المحلية 

 وقادة المجتمع المحل  من خالل عملية صنع القرار التشغيلية.   ،والقطاع اإلنسانن
 

م اليمن بإبقاء الدول األ  ن    تلبر
  واجهها  تطراف عل اطالع بالتقدم المحرز والتحديات األمنية النر

،  األطرافاجتماعات الدول    فن
 . (7) لمادة ل  الشفافية  ، وعبر تقرير اتفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد واالجتماعات الثنائية للجان 

 
ة التمديد البالغة خمس     اليمن وما سيتم تحديده خالل فبر

اع فن ن يستند جزء كبب  من طلب التمديد إل التكهنات بمستقبل البن
يبدو     

والنر أنشطة  بسنوات،    
فن المرونة  من  ا 

ً
مزيد تتيح  المرة  هذه  معأن     األلغام    التعامل 

بتقديم  و .  اليمنفن اليمن  م  ن تلبر
  تقرير المادة  

  طلب التمديد هذا   بخصوصالخاص بها    (7) تحديثات سنوية فن
والتقدم المحرز    ،تنفيذ األنشطة الموضحة فن

  المسح
  اليمنونتائج إنجازات    ، فن

شب  اليمن .  المسح األساس  فن
ُ
  للتلوث  كما ت

  ، والموارد العملية المطلوبة  ، إل المدى الحقيفر
    والمخطط

  أقرب وقت ممكن.  من التهديدات  للحد الزمنن
 فن
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  اليمن،  فالزمنية والتواريــــخ.    المخططاتعل    بشكل  كبب  عل التشديد اتفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد    تول  
وجود  ولفن

   
األمنن الوضع  البالد، يحد  أنحاء    جميع 

ن
اعات ف ن البن أنشطة  العديد من  الوصول ألداء بعض  إمكانية    ، األلغام  التعامل مع من 

  جميع أنحاء  باإلضافة إل ذلك يتم تقليل التموي 
ن
ن لليمن إل جانب التحديات االقتصادية الحالية ف ل من قبل مجتمع المانحي 

  جميع القطاعات اإلنسانية من نقص و الدولة.  
    تعانن

ن
ا األلغام ليس    التعامل معالتمويل، وقطاع    ف

ً
من هذا، وكما نعلم،    محصن

  ال يمكن أن تتم األعمال المتعلقة باأللغام إال إذا كانت األموال موجودة لدفع ثمنها. 
 

، من المستحيل إعطاء     دقيق ال  مخططبالتال 
توقيتات مفصلة من هذا القبيل    ؛ أيُ تفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد زمنن

وتثبيت خططها حيث   اتفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد بتحديث   سوف تستند إل أفضل التخمينات. ستقوم اليمن
   
 والتمويل أكبر وضوًحا. يصبح الوضع األمنن

 
  
  اليمن متقلب، وستحتاج خطة العمل إل أن تكون مرنة بما يكفن

ن
  لكنها  ،هذا الواقع عل األرض   للتعامل معإن الوضع ف

  لتوفب  الهيكل الرصن  يجب أن تكون 
  قدًما. قوية بما يكفن

 وري للمضن
 
ملوثة.  يُ  المحافظات ستكون  أن معظم    

ن
  سيكون  و شتبه ف

النر ا وتلك 
ً
ها مسبق تم تطهب    

النر المناطق  الوصول  يشمل ذلك 
ا  غليها 

ً
  نطاقبسبب القتال المستمر  ؛ محدود

ن
عيةتغطية الحكومة   ف  . الشر

 
 . عملالخطة  . 12
 

  اليمن. إن تقديم خطة   التابععرف بعد مستوى التلوث واألثر لم يُ 
 تفصيلية للتقدمالمعالم توضح اللأللغام المضادة لألفراد فن

امات اليمن بموجب المادة    المحرز  ن . يهدف طلب التمديد المؤقت هذا إل   أمر    (5)ومقدار الوقت الالزم للوفاء بالبر غب  واقغ 
وأنشط العمل  خطة  ومواصلة  ن  تنفيذ  المبي  النحو  عل  هو  تها  مما  كما  الثالث،  الطلب    

األلغاملقطاع    يتيحفن مع   التعامل 
  
التعافن أهداف    وتنفيذ،  ،مواصلة  اليمنواستمرار    

فن األساس   يتيح  المسح  ن       حي 
األمنن وإنشاء  الوضع  أساس   بذلك،  مسح 

  جديد، الذي سيتيح  
  الوضع الذي يرتكز عل الواقع. لليمن وضع خطة واقعية لمعالجة التغيب  الجذري فن

 
توجيه   إعادة    

فن االستمرار  إل  اليمن  ستهدف  التمديد،  ة  فبر نهاية  التنسيقبحلول  التنفيذي/    مكتب  لمواجهة    المركز 
. سيشمل ذلك:   التحديات الجديدة بدعم من المجتمع الدول 

 
  اليمناستمرارية أهداف  -

 . المسح األساس  فن
امات المادة  وضع خطة عمل سنوية منقح - ن  . (5)ة للوفاء بالبر
ن إدارة المعلومات.  -  تعزيز وتحسي 
 . األعمال المتعلقة باأللغام دعم مكتب تنسيق -
اتيجية وطنية  ا  وضع -  األلغام.  للتعامل معسبر

 
 

استمرارية   اليمن تعد    
فن األساس   األهميةأمًرا    المسح    

فن ا 
ً
أساس  إلنشاء    بالغ من    مسح  المزيد  جمع  خالل  من  محتمل 

المسوحات المدخالت   طريق  تأثب     عن  اتيجية  المخاطر وتحديد  اسبر اليمن  ستضع  مع.  ن   للتعامل  عامي     األلغام كل 
والنر  ،

 تنقلها أثناء تنفيذ وتنسيق األنشطة األخرى. تضمن  
 

ة التمديد:    فبر
  األنشطة فن

 
ًرا    الطارئة   األنشطة: يتم تنفيذ  التطهب  الطارئ أ(   اع،    الواقعة ضمن مناطق بسبب االحتياجات العاجلة للمناطق األكبر ترصن ن البن

ن  كاستجابة إلنقاذ حيث يتم إصدار المهام     السلطات و للمدنيي 
 . المناطق المحررة فن

  اليمن  تم االنتهاء من ترتيبات ب( المسح:  
  أبريل   المسح األساس  فن

كاء، والجميع  من قبل   م2021وبدأ تنفيذه فن يتم  ي  ذ الشر
 عل مستوى المناطق الجغرافية.  تنفيذه 

القدرات:   بناء  أنشطة  التنسيق ركز  يج(  الحالية من    مكتب  القدرات  لتعزيز  المبذولة  للتدريب والجهود  األولوية  إعطاء  عل 
اف  ،خالل تطوير خطط إدارة التدريب الجديدة     ي عملية اعتماد إذا لزم األمر. ألعداد اإل و   ،واإلرسر
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 د( أنشطة أخرى ذات صلة 
 االتفاق عل تخصيص الموارد للمسح مقابل ▪

 
لضمان أن التخطيط قائم    الطارئ إلطالق األرضالالزمة الموارد تلك ل  ة

 بفعالية. 
اكات  يتوسع المركز التنفيذي / مكتب التنسيق ▪  . مختلف أصحاب المصلحة إذا لزم األمر مع للسماح بالشر
. تخطط اليمن لجذب  ▪ ن  اهتمام المزيد من المانحي 
اليمن التحديث المستمر لمصفوفة أولويات   ▪   

ن
التلوث المحتمل من    بخصوص   وجمع معلومات  المسح األساس  ف

  لضمان وضع خط أساس موثوق به.  مختلف أصحاب المصلحة
التنفيذي  يخطط   ▪ اتالمركز  ن تجهب  أنشطة    لبدء  لمواصلة  مأرب  معفرع  البيضاء   التعامل    

ن
ف   ، والجوف   ، األلغام 

 شبوة. لالغربية   والمديريات
خطة تدريب جديدة لبناء مهارات جديدة    وضعلمواصلة    المركز التنفيذي، إذا لزم األمر،/    مكتب التنسيقخطط  ي ▪

الناسفة العبوات  مثل  الجديدة  التحديات  لمواجهة  ن  البحرية   المبتكرة،  للموظفي  ذلك   ،واأللغام  إل  وإعادة    ،وما 
ن   قدميمكن أن  و جديدة.    وضع خطط إدارة تدريبو   الماهرين،تدريب المتدربي 

ُ
غب  حكومية  ال  الدولية   المنظمات  ت

كات التجارية    التدريبا  والشر
ن
 من منظور بناء قدراتها.   لمساعدة ف

وتعزيز التطوير   ▪ المعلومات    المستمر  إدارة  المعلومات    لضماننظام  جميع  إدارة    
ن
ف المتمثل  غرضه  تم  من    

النر
 .الحالية رفع التقارير وتعزيز آلية    ،من مختلف األنشطة  جمعها 

 
 

  (( أنشطة خطة العمل11)الجدول )

 المدة  نشاط ال

 نشاط جاري  األلغامب لألعمال المتعلقةاالستجابة الطارئة 

  اليمن 
 نشاط جاري  المسح األساس  فن

 نشاط جاري  التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة تخطيط / تنفيذ 

 سنتان للمعايب  الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام االمتثال 

 شهر  12 إل 6من   الحالية  العمل الثابتةإجراءات  وضع / تطوير 

من   لألعمال    الموافقةاالنتهاء  الوطنية  المعايب   عل 
 والتحديثات النهائية  المتعلقة باأللغام

 شهر )حسب اإلجراءات الحكومية(  12إل  6من  

 [ المعلومات  إدارة  لنظام  المستمر  ن  إعداد التحسي   / رفع 
 [ التقارير

 نشاط جاري 

  التعامل مع جلب معدات جديدة لتغطية احتياجات برنامج 
 األلغام

  غب  معروف )   المخطط
باإلضافة إل   األوضاععل  بنآًءا زمنن

 التمويل(  أوضاع

اتيجية وطنية  وضع  سنوات  3 /  2كل  األلغام للتعامل معاسبر

 
عملها  مالحظة تحديث خطة  اليمن  او  : ستواصل  سنوي  ن ضمن شفافيتها  بشكل  عامي  المضادة  التفاقية حظكل  األلغام  ر 
 . لألفراد 

 
ورية؛   مدخالتتعتبر   رصن المحل   المجتمع  التنسيق    حيث   قادة  مكتب  قبل  من  الهيئات  هذه  من  الطلبات  استالم  سيتم 

األولويات من السلطات المحلية والمجتمع    تحديد ومعالجتها من قبل فريق العمليات داخل مكتب التنسيق مقابل مدخالت  
 .  
   اإلنسانن

 
لذلك حيث     

ا عنرص زمنن
ً
أيض اعتبار سيكون هناك  المحررة   يتم  المناطق  تلك  ا   أن 

ً
ا   حديث إلنقاذ  من  أكبر  فرصة  توفر  لقتال 

 من تلك األقدم.  الحياة
 

امن مع هذا التطهب  الطارئ، سيقوم قطاع   ن
  يوجد فيها وصول آمن إلجراء    التعامل مع األلغامبالبر

  اليمن بمسح المناطق النر
فن

  أنشطة 
  عل مصفوفة أولويات   بنآًءا  المسح الغب  تقنن

 . المسح الغب  تقنن
 

ة    اليمن. تالتمديد، سخالل فبر
 ستمر تقوية وتعزيز احتياجات إدارة المعلومات فن
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ة المطلوبة   ا خالل الفبر
ً
سيقوم الفرع بتنفيذ األنشطة  و ألوضاع داخل المحافظة.  ل  تبًعا من المتوقع أن يكون فرع مأرب نشط

( /  التالية  المتفجرة  الذخائر  من     التخلص 
فن الخاطفة  المتفالمهام  الذخائر  من  ،  و   ،جرةالتخلص   

تقنن الغب   المسح 
 (. التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرةو 
 
 . القدرات المتاحة . 13
 

 ،   الوقت الحارصن
ن
كاء المنفذين  و اليمن  اتقدر إن  ف : ه  كالشر  ما يل 
 

ويجر   البن الشعب  مساعدات  منظمة  لقدرات  (  NPA)  تشارك  ن  مرحلتي  عل  المؤسسية  القدرات  تطوير    
ن
الكاشفة  ف الكالب 

اكة    لأللغام التابعة للمركز التنفيذي نامجالمن خالل رسر      بر
سائس     12تشمل المرحلة األول تدريب  و ألمم المتحدة.  لاإلنمان 

  عام    كالبمع    كالب
ن
ن ف   المركز التنفيذي قسم عمليات  المرحلة الثانية تنمية القدرات المؤسسية ل  وتتضمن .  م2021مدربي 

عام    الكالب صيانة وعمليات    بخصوص   
ن
بعده.    م2022ف أن و وما  الثانية  المرحلة  التنفيذيلدى    هتضمن    ، سياسات   المركز 

ثابتة، وإجراءات    ، ومعايب   عمليات    عمل  لدعم  فعالة  لأللغاموأدوات  الكاشفة  ذلك  و .  الكالب  التنفيذي سيمكن  من    المركز 
تدريب  دورات  واختبار  إجراء  فعال،  بشكل  التشغيل  الكالبية  والتخطيط  أصول    ،،  ونشر  األولويات،  لدعم    الكالبوتحديد 

  الميدان.   إطالق عمليات  
ن
ا للتوسع    المنظمة تخطط  و  األرض ف

ً
اع  من أجل ا أيض ن   االستعداد للبن

ن
وعمليات    والحماية لمساهمة ف

ن مع الوثيقي  بالتنسيق والتفاهم  المستقبل    
والتطهب  فن و   المسح  األلغام  للتعامل مع  التنفيذي  نامجالالمركز       بر

ألمم  ل اإلنمان 
   المتحدة. 

 
نامجالسيدعم       بر

  والمشورة    تقديم مكتب التنسيق من خالل ألمم المتحدةلاإلنمان 
. ومن المتوقع أن  التقنيةالدعم اللوجسنر

ن إل ثالث سنوات.   يستغرق التطوير الكامل لمكتب التنسيق من سنتي 
 

 
 

 

انية متطلبات  . 14 ة التمديد  خاللالمي    . في 
 

انية ثابتة مطلوبة بسبب    بنآًءا الجدول أدناه عبارة عن أرقام تقديرية   ن   ال يمكن اعتبارها مب 
نامج، والنر عل القدرة الحالية للبر

  اليمن. 
  الوضع العام فن

ات الحالية فن  التغيب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المنظمة

عدد فرق  
التوعية بمخاطر  

الذخائر  
 المتفجرة

عدد فرق 
 التطهي  

عدد فرق التخلص من  
الذخائر المتفجرة / 

 الطوارئ

عدد فرق 
المسح الغي   

  
 تقت 

عدد فرق 
  
 المسح التقت 

عدد فرق 
مساعدة 
 الضحايا

عدد فرق  
ضمان الجودة 

  مراقبة / 
 الجودة

 
 اإلجمال  

مركز التنفيذي  ال
 األلغامللتعامل مع 

 
5 

 
30 

 
3 

 
15 

 
7 

 
3 

 
3 

 
66 

وع   - - - - - - 32 - )مسام(مشر

 - - - - 2 - 4 - منظمة )هيلو ترست( 
    قسم

نزع السالح اإلنسانن
التابع للمجلس   وبناء السالم

ن   الدنمارك  لالجئي 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
2 

 
 
5 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 
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ة التمديد )مارس (12))الجدول  انية الالزمة الستهداف خطة فبر ن  (: م2028مارس    - م2023( المب 
 

 م 2025 م 2024 م 2023من مارس  النشاط 
 
 م 2026

 
 م 2027

حت  مارس  
 م 2028

مكتب  
 300,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 900,000 التنسيق 
المسح 

  
ن
األساس  ف

  اليمن
واالستطالعات  

المسح الغب   )
  والمسح  

تقنن
  
 529,166 2,116,666 2,116,666 2,116,666 2,116,666 1,587,499 ( التقنن

التخلص من  
الذخائر 

المتفجرة /  
المهام  

   
الخاطفة فن

التخلص من  
الذخائر 
 529,166 2,116,666 2,116,666 2,116,666 2,116,666 1,587,499 المتفجرة 

 529,166 2,116,666 2,116,666 2,116,666 2,116,666 1,587,499 التطهب  
التوعية  
بمخاطر  
الذخائر 
 250,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 900,000 المتفجرة 
مساعدة  
 250,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 900,000 الضحايا 

 2,387,498 9,550,000 9,550,000 9,550,000 9,550,000 7,462,497 اإلجمال  

 
 
 
 

 المصادر:  تعبئةخطة 
ن التمويل:   تهدف الخطط لتأمي 

  اجتماعات  لمواصلة تخطط اليمن   •
 . الدول األطراف التفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد مشاركتها فن

نامج  • . جذب اهتمام ا أي مناقشات محتملة لبمنارصة البر ن  لمانحي 

، مثل وكاالت األمم المتحدة. مع  األعمال المتعلقة باأللغامأولويات  مشاركة • ن  أصحاب المصلحة المعنيي 

. الشؤون  • ن  الخارجية عبر السفارات اليمنية ومناقشات البعثات الدائمة مع المانحي 

  إعداد ت قد  •
 دولية لجلب المزيد من التمويل.  / مناسبات فعاليات مؤتمرات / نظر اليمن فن
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ا لألولويات   : مالحظة
ً
     ،ودرجة التأثب    ،سيطبق قطاع األعمال المتعلقة باأللغام درجة عالية من المرونة وفق

ن
وحجم التلوث ف

ة باستمرار. باإلضافة    األوضاعمواجهة   ا تطبيق درجة عالية من المرونة لمواجهة التهديدات الجديدة    إل أنهالمتغب 
ً
سيتم أيض

لل   والمتنامية   
 
الجغرافية.  نسبة من خالل  و جوانب  المرونة  هذه  دعم  اتيجية    وضع سيتم  االستعراض   تتيح اسبر  /   المراجعة 

ها.   األوضاعللوضع والتعامل مع كل تخطيط عل أنه وثيقة "حية" قادرة عل التغيب  لمواكبة  مستمر ال  أثناء تغب 
 

 و ضمن هذا الطلب 
ُ
  إجراء التخطيط المناسب لخطة عملها كما ذ

ن
  بمخططاتكر أعاله، تواجه اليمن العديد من الصعوبات ف

  اطالع  اليمنستستمر ذلك    ومع ،زمنية تفصيلية وتفاصيل بسبب التحديات الحالية 
ن
ن ف لجنة  ل خطة عملها المنقحة كل عامي 

 . (7)من خالل اجتماعات الدول األطراف وتقارير المادة  التفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد  ( 5)المادة 
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 الملحق )أ( تفاصيل المناطق الخطرة 

رين السكان عدد  األولوية ة منطقة الخطر النوع  الخطرة منطقة ال مساحة المديرية  محافظة ال  المتض 

ن   900 منخفضة منطقة خطرة مؤكدة  127016.92 خنفر  أبي 

ن   790 منخفضة منطقة خطرة مؤكدة  60239.48 خنفر  أبي 

ن   50,000 منخفضة منطقة خطرة مؤكدة  48506.18 خنفر  أبي 

يقة  عدن   11,700 منخفضة منطقة خطرة مؤكدة  204576.76 البر

 93 منخفضة منطقة خطرة مؤكدة  226637.23 المنصورة  عدن 

 440 منخفضة منطقة خطرة مؤكدة  252261.97 المنصورة  عدن 
 900 منخفضة منطقة خطرة مؤكدة  225698.25 ب  مالمسي لحج 
 182 منخفضة منطقة خطرة مؤكدة  117587.51 المالح  لحج 
ن  لحج   650 منخفضة منطقة خطرة مؤكدة  77282.55 تير
 0 منخفضة منطقة خطرة مشتبه بها   القبيطة  لحج 
ن   1,500 عالية  منطقة خطرة مؤكدة   خنفر  أبي 
ن   30,000 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  862660.5107 زنجبار أبي 
ن   1,500 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  847891.6127 خنفر  أبي 
ن   790 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  319293.38 خنفر  أبي 
ن   168 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  182705.36 لودر أبي 
ن   1,050 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  405264.08 خنفر  أبي 
ن   20,000 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  499675.11 خنفر  أبي 
ن   20,000 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  529448.75 خنفر  أبي 
ن   1,500 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  938292.51 خنفر  أبي 
ن   1,500 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  360713.54 خنفر  أبي 
ن   1,100 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  248265.85 خنفر  أبي 
 7,200 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  307919.79 دار سعد  عدن 
 2,080 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  206953.4 الشيخ عثمان  عدن 
يقة  عدن   8,000 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  68002.7 البر
يقة  عدن   8,000 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  80675.51 البر
 130 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  213889.62 الشيخ عثمان  عدن 
يقة  عدن   7,000 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  64687.74 البر
يقة  عدن   8,000 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  79025.4 البر
 9,200 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  44128.35 دار سعد  عدن 
 9,200 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  44128.35 دار سعد  عدن 
يقة  عدن   8,000 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  63935.74 البر
يقة  عدن   8,000 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  138781.28 البر
 3,000 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  121766.37 المنصورة  عدن 

 8,000 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  487402.61 الخوخة  الحديدة 
 8,000 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  8484206.16 الخوخة  الحديدة 
 8,000 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  887071.81 الخوخة  الحديدة 
 8,000 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  4313987.71 الخوخة  الحديدة 
 152 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  25386.17 الخوخة  الحديدة 
 1,300 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  279028.49 الخوخة  الحديدة 
 2,700 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  1208691.61 الخوخة  الحديدة 
 2,655 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  73579.09 الخوخة  الحديدة 
 474 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  318982.76 الخوخة  الحديدة 
 2,250 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  204915.29 الخوخة  الحديدة 
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 152 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  22615.16 الخوخة  الحديدة 
 2,400 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  919587.98 الخوخة  الحديدة 
 4,250 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  1092455.48 الخوخة  الحديدة 
 8,000 عالية  خطرة مؤكدة منطقة  1097549.05 الخوخة  الحديدة 

 5,000 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  222990.1882 طور الباحة  لحج 
 400 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  62964.69 طور الباحة  لحج 
 423 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  212473.93 موزع تعز 
 200 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  135283.72 موزع تعز 
 500 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  1439835.28 موزع تعز 
 1,050 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  1457919.38 موزع تعز 
 215 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  782066.8 موزع تعز 
 350 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  57135.24 موزع تعز 
 1,200 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  153170.55 موزع تعز 
 350 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  798029 موزع تعز 
 870 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  18444.71 موزع تعز 
 396 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  314304.43 موزع تعز 
 240 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  370415.93 موزع تعز 
 500 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  453106.62 موزع تعز 
 350 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  215834.49 موزع تعز 
 240 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  492645.86 موزع تعز 
 948 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  154053.27 موزع تعز 
 215 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  5295204.8 موزع تعز 
 6,000 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  67486.48 موزع تعز 
 175 عالية  منطقة خطرة مؤكدة  1252443.65 موزع تعز 
يقة  عدن   8,000 عالية  منطقة خطرة مشتبه بها  55921.73 البر

 1,800 عالية  منطقة خطرة مشتبه بها  469752.23 الضالع  الضالع 
 550 عالية  منطقة خطرة مشتبه بها  202383.04 الضالع  الضالع 
 1,300 عالية  منطقة خطرة مشتبه بها  339391.27 الخوخة  الحديدة 
 4,250 عالية  مشتبه بها منطقة خطرة  648325.83 الخوخة  الحديدة 
 8,000 عالية  منطقة خطرة مشتبه بها  3258409.53 الخوخة  الحديدة 

 144 عالية  منطقة خطرة مشتبه بها  495291.89 المالح  لحج 
 400 عالية  منطقة خطرة مشتبه بها  256242.95 طور الباحة  لحج 
 800 عالية  منطقة خطرة مشتبه بها  439383.55 موزع تعز 
 423 عالية  منطقة خطرة مشتبه بها  19628.72 موزع تعز 
 960 عالية  منطقة خطرة مشتبه بها  83009.07 موزع تعز 
ن   20,000 منخفضة  منطقة خطرة مؤكدة  57220.39 خنفر  أبي 
ن   2,000 منخفضة  منطقة خطرة مؤكدة  412169.96 زنجبار أبي 
ن   40,000 منخفضة  منطقة خطرة مشتبه بها  133481.9 خنفر  أبي 
 3,134 منخفضة  منطقة خطرة مشتبه بها  185443.92 خور مكش  عدن 

 2,400 منخفضة  منطقة خطرة مشتبه بها  854019 الخوخة  الحديدة 
 65 منخفضة  منطقة خطرة مشتبه بها  510549.95 ب  مالمسي لحج 
 0 منخفضة  منطقة خطرة مشتبه بها  222990.19 طور الباحة  لحج 
 150 منخفضة  منطقة خطرة مشتبه بها  109270.91 طور الباحة  لحج 
 80 منخفضة  منطقة خطرة مشتبه بها  412331.38 ب  مالمسي لحج 
 65 منخفضة  منطقة خطرة مشتبه بها  509706.02.0000 ب  مالمسي لحج 
 4,000 منخفضة  منطقة خطرة مشتبه بها  213530.35 المالح  لحج 
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 100 منخفضة  منطقة خطرة مشتبه بها  852542.44 ب  مالمسي لحج 
 250 منخفضة  منطقة خطرة مشتبه بها  5912648.1 رة ا المضاربة والع لحج 
 20 منخفضة  منطقة خطرة مشتبه بها  155827.27 القبيطة  لحج 
 4,078 منخفضة  منطقة خطرة مشتبه بها  40256.5 موزع تعز 
ن   15,000 ة متوسط  منطقة خطرة مؤكدة  332599.5453 زنجبار أبي 
ن   1050 ة متوسط  منطقة خطرة مؤكدة  76203.18 خنفر  أبي 
ن   25,000 ة متوسط  منطقة خطرة مؤكدة  497893.85 خنفر  أبي 
ن   600 ة متوسط  منطقة خطرة مؤكدة  547587.36 خنفر  أبي 
ن   1,200 ة متوسط  منطقة خطرة مؤكدة  681806.19 بارجزن  أبي 
ن   790 ة متوسط  منطقة خطرة مؤكدة  328483.62 خنفر  أبي 
ن   430 ة متوسط  منطقة خطرة مؤكدة  180655.21 لودر أبي 
ن   1,050 ة متوسط  منطقة خطرة مؤكدة  29707.55 خنفر  أبي 
ن   270 ة متوسط  منطقة خطرة مؤكدة  674637.76 لودر أبي 
ن   600 ة متوسط  منطقة خطرة مؤكدة  141928.02 خنفر  أبي 
ن   1,500 ة متوسط  منطقة خطرة مؤكدة  16617.28 خنفر  أبي 
ن   233 ة متوسط  منطقة خطرة مؤكدة  211247.92 لودر أبي 
 4,500 ة متوسط  منطقة خطرة مؤكدة  564655.4041 دار سعد  عدن 
 300 ة متوسط  منطقة خطرة مؤكدة  183992.53 المنصورة  عدن 
 1,600 ة متوسط  منطقة خطرة مؤكدة  124736.8 دار سعد  عدن 
 500 ة متوسط  منطقة خطرة مؤكدة  291823.47 المنصورة  عدن 
 500 ة متوسط  منطقة خطرة مؤكدة  291823.47 المنصورة  عدن 
 57,900 ة متوسط  منطقة خطرة مؤكدة  3163.4 دار سعد  عدن 
 57,900 ة متوسط  منطقة خطرة مؤكدة  3163.4 دار سعد  عدن 
 57,900 ة متوسط  منطقة خطرة مؤكدة  749.92 دار سعد  عدن 
 53,000 ة متوسط  منطقة خطرة مؤكدة  921.1 دار سعد  عدن 

 1,650 ة متوسط  منطقة خطرة مؤكدة  133677.51 الضالع  الضالع 
 130 ة متوسط  منطقة خطرة مؤكدة  342921.57 الضالع  الضالع 
 150 ة متوسط  منطقة خطرة مؤكدة  247885.46 الضالع  الضالع 
 153 ة متوسط  منطقة خطرة مؤكدة  224508.05 الضالع  الضالع 
 3,500 ة متوسط  مؤكدة منطقة خطرة  6545.94 الضالع  الضالع 
 1,800 ة متوسط  منطقة خطرة مؤكدة  906701.77 الضالع  الضالع 
 1,500 ة متوسط  منطقة خطرة مؤكدة  931416.52 ب  مالمسي لحج 
 3,000 ة متوسط  منطقة خطرة مؤكدة  254985.34 ب  مالمسي لحج 
 136 ة متوسط  منطقة خطرة مؤكدة  173280.06 ب  مالمسي لحج 
 2,100 ة متوسط  منطقة خطرة مؤكدة  259918.37 ب  مالمسي لحج 
 86 ة متوسط  منطقة خطرة مؤكدة  228232.96 المالح  لحج 
 1,000 ة متوسط  منطقة خطرة مؤكدة  224833.87 ب  مالمسي لحج 
 5,000 ة متوسط  منطقة خطرة مؤكدة  267248.55 ب  مالمسي لحج 
 86 ة متوسط  منطقة خطرة مؤكدة  287990.42 المالح  لحج 
 261 ة متوسط  منطقة خطرة مؤكدة  2893 القبيطة  لحج 
 150 ة متوسط  منطقة خطرة مؤكدة  612174.11 القبيطة  لحج 
 3,000 ة متوسط  منطقة خطرة مؤكدة  609566.59 القبيطة  لحج 
 144 ة متوسط  منطقة خطرة مؤكدة  167714.58 المالح  لحج 
 275 ة متوسط  منطقة خطرة مؤكدة   القبيطة  لحج 
 1,500 ة متوسط  منطقة خطرة مؤكدة  9003.19 موزع تعز 
 550 ة متوسط  منطقة خطرة مؤكدة  914387.56 موزع تعز 
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 540 ة متوسط  منطقة خطرة مؤكدة  80811.14 موزع تعز 
 105 ة متوسط  منطقة خطرة مؤكدة  683932.13 موزع تعز 
 450 ة متوسط  منطقة خطرة مؤكدة  25095.88 موزع تعز 
 486 ة متوسط  منطقة خطرة مؤكدة  224545.18 موزع تعز 
 480 ة متوسط  منطقة خطرة مؤكدة  76693.32 موزع تعز 
 2,282 ة متوسط  منطقة خطرة مؤكدة  37981.56 موزع تعز 
ن   1,500 ة متوسط  منطقة خطرة مشتبه بها  74009.86 خنفر  أبي 
ن   800 ة متوسط  منطقة خطرة مشتبه بها  172173.68 خنفر  أبي 
ن   260 ة متوسط  منطقة خطرة مشتبه بها  290766.35 لودر أبي 
ن   790 ة متوسط  منطقة خطرة مشتبه بها  812626.77 خنفر  أبي 
 1,296 ة متوسط  منطقة خطرة مشتبه بها  209514.0237 الشيخ عثمان  عدن 
 1,112 ة متوسط  منطقة خطرة مشتبه بها  184569.432 الشيخ عثمان  عدن 
 1,500 ة متوسط  خطرة مشتبه بها منطقة  25716.82066 دار سعد  عدن 
 3,800 ة متوسط  منطقة خطرة مشتبه بها  103579.99 دار سعد  عدن 
 12,000 ة متوسط  منطقة خطرة مشتبه بها  10764.49 دار سعد  عدن 
 1,808 ة متوسط  منطقة خطرة مشتبه بها  203518.08 خور مكش  عدن 
 800 ة متوسط  منطقة خطرة مشتبه بها  177520.95 دار سعد  عدن 
 1,112 ة متوسط  منطقة خطرة مشتبه بها  179204.88 الشيخ عثمان  عدن 
 105,248 ة متوسط  منطقة خطرة مشتبه بها  252485.14 الشيخ عثمان  عدن 
 821 ة متوسط  منطقة خطرة مشتبه بها  222621.35 خور مكش  عدن 
 821 ة متوسط  منطقة خطرة مشتبه بها  222621.35 خور مكش  عدن 

 900 ة متوسط  منطقة خطرة مشتبه بها  390349.92 الضالع  الضالع 
 150 ة متوسط  منطقة خطرة مشتبه بها  51313.08 الضالع  الضالع 
 2,600 ة متوسط  منطقة خطرة مشتبه بها  49015.61 الضالع  الضالع 
 110 ة متوسط  منطقة خطرة مشتبه بها  38438.76 الضالع  الضالع 
 1,320 ة متوسط  خطرة مشتبه بها منطقة  171439.95 الضالع  الضالع 
 1,050 ة متوسط  منطقة خطرة مشتبه بها  431725.56 الضالع  الضالع 
 1,050 ة متوسط  منطقة خطرة مشتبه بها  431725.56 الضالع  الضالع 
 3,500 ة متوسط  منطقة خطرة مشتبه بها  63982.1 الضالع  الضالع 
 8,000 ة متوسط  منطقة خطرة مشتبه بها  1121217.81 الخوخة  الحديدة 
 8,000 ة متوسط  منطقة خطرة مشتبه بها  289397.12 الخوخة  الحديدة 
 2,400 ة متوسط  منطقة خطرة مشتبه بها  136489.29 الخوخة  الحديدة 

 2,500 ة متوسط  منطقة خطرة مشتبه بها  221891.1903 ب  مالمسي لحج 
 900 ة متوسط  منطقة خطرة مشتبه بها  617319.96 ب  مالمسي لحج 
 13,000 ة متوسط  منطقة خطرة مشتبه بها  365726.65 طور الباحة  لحج 
 13,000 ة متوسط  منطقة خطرة مشتبه بها  365726.65 طور الباحة  لحج 
 49 ة متوسط  منطقة خطرة مشتبه بها  163971.35 ب  مالمسي لحج 
 86 ة متوسط  منطقة خطرة مشتبه بها  265584.64 المالح  لحج 
 3,000 ة متوسط  منطقة خطرة مشتبه بها  201508.91 ب  مالمسي لحج 
 144 ة متوسط  منطقة خطرة مشتبه بها   المالح  لحج 
 11,000 ة متوسط  منطقة خطرة مشتبه بها  72517.36 طور الباحة  لحج 
 150 ة متوسط  منطقة خطرة مشتبه بها  138622.06 طور الباحة  لحج 
 2,500 ة متوسط  منطقة خطرة مشتبه بها  249085.93 ب  مالمسي لحج 

 261 ة متوسط  منطقة خطرة مشتبه بها  25387.33 القبيطة  ج حل
 261 ة متوسط  منطقة خطرة مشتبه بها  471.89 القبيطة  ج حل

 9,000 ة متوسط  منطقة خطرة مشتبه بها  5636.9 موزع تعز 
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 4,078 ة متوسط  منطقة خطرة مشتبه بها  37119.13 موزع تعز 
 450 ة متوسط  مشتبه بها منطقة خطرة  96466.31 موزع تعز 
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 الملحق )ب( تفاصيل المسح الغي  تقت 

 

 حالة التلوث  المجتمع  العزلة  المديرية  المحافظة 
ن   ملوثة  حصن شداد  زنجبار زنجبار أبي 
ن   ملوثة  حصن شداد  زنجبار زنجبار أبي 
ن   ملوثة  محطة العلم  جعار خنفر  أبي 
ن   ملوثة  جلجلة  جعار خنفر  أبي 
ن   ملوثة  جلجلة  جعار خنفر  أبي 
ن   ملوثة  محطة العلم  جعار خنفر  أبي 
ن   ملوثة  الكود  جعار خنفر  أبي 
ن   ملوثة  محطة العلم  جعار خنفر  أبي 
ن   ملوثة  الكود  جعار خنفر  أبي 

ن   ملوثة  حجر العسيلة  زارة لودر أبي 
ن   ملوثة  جلجلة  جعار خنفر  أبي 
ن   ملوثة  محطة العلم  جعار خنفر  أبي 
ن   ملوثة  جلجلة  جعار خنفر  أبي 
ن   ملوثة   جعار خنفر  أبي 
ن   ملوثة  مجمع جولة زنجبار  زنجبار زنجبار أبي 
ن   ملوثة  الكود  جعار خنفر  أبي 
ن   ملوثة   جعار خنفر  أبي 
ن   ملوثة  يسوف  زارة لودر أبي 
ن   ملوثة  المسخل  زارة لودر أبي 
ن   ملوثة  محطة العلم  جعار خنفر  أبي 
ن   ملوثة  محطة العلم  جعار خنفر  أبي 
ن   ملوثة  جلجلة  جعار خنفر  أبي 
ن   ملوثة  حافور زارة لودر أبي 
ن   ملوثة  الكود  جعار خنفر  أبي 
ن   ملوثة  المحطة  جعار خنفر  أبي 
ن   ملوثة  الكود  جعار خنفر  أبي 
ن   ملوثة  محطة العلم  جعار خنفر  أبي 
ن   ملوثة  محطة العلم  جعار خنفر  أبي 
ن   ملوثة   جعار خنفر  أبي 
ن   ملوثة  المراقد زنجبار زنجبار أبي 
ن   ملوثة  الخديرة  زارة لودر أبي 
ن   ملوثة  جلجلة  جعار خنفر  أبي 
ن   ملوثة  الكود  جعار خنفر  أبي 
ن   ملوثة  جلجلة  جعار خنفر  أبي 
ن   ملوثة  محطة العلم  جعار خنفر  أبي 
ن   ملوثة  جلجلة  جعار خنفر  أبي 
ن   ملوثة  المسخل  زارة لودر أبي 
ن   ملوثة  حصن شداد  زنجبار زنجبار أبي 
ن   ملوثة  مجمع جولة زنجبار  زنجبار زنجبار أبي 
ن   ملوثة  المراقد زنجبار زنجبار أبي 
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ن   ملوثة  المسخل  زارة لودر أبي 
ن   ملوثة   جعار خنفر  أبي 
ن  ن  زارة لودر أبي   ملوثة  العي 
ن   ملوثة  محطة العلم  جعار خنفر  أبي 
 ملوثة  الشيخ عثمان  عثمان الشيخ  الشيخ عثمان  عدن 
 ملوثة  دار سعد  دار سعد  دار سعد  عدن 
 ملوثة  دار سعد  دار سعد  دار سعد  عدن 
 ملوثة  دار سعد  دار سعد  دار سعد  عدن 
يقة  عدن  يقة  البر يقة  البر  ملوثة  البر
 ملوثة  الشيخ عثمان  الشيخ عثمان  الشيخ عثمان  عدن 
 ملوثة  الشيخ عثمان  الشيخ عثمان  الشيخ عثمان  عدن 
يقة  عدن  يقة  البر يقة  البر  ملوثة  البر
 ملوثة  دار سعد  دار سعد  دار سعد  عدن 
يقة  عدن  يقة  البر يقة  البر  ملوثة  البر
 ملوثة  المنصورة  المنصورة  المنصورة  عدن 
 ملوثة  دار سعد  دار سعد  دار سعد  عدن 
 ملوثة  الشيخ عثمان  الشيخ عثمان  الشيخ عثمان  عدن 
يقة  عدن  يقة  البر يقة  البر  ملوثة  البر
 ملوثة  المنصورة  المنصورة  المنصورة  عدن 
 ملوثة  خور مكش  خور مكش  خور مكش  عدن 
 ملوثة  دار سعد  دار سعد  دار سعد  عدن 
يقة  عدن  يقة  البر يقة  البر  ملوثة  البر
 ملوثة  دار سعد  دار سعد  دار سعد  عدن 
 ملوثة  دار سعد  دار سعد  دار سعد  عدن 
 ملوثة  خور مكش  خور مكش  خور مكش  عدن 
يقة  عدن  يقة  البر يقة  البر  ملوثة  البر
 ملوثة  المنصورة  المنصورة  المنصورة  عدن 
 ملوثة  المنصورة  المنصورة  المنصورة  عدن 
 ملوثة  دار سعد  دار سعد  دار سعد  عدن 
 ملوثة  دار سعد  دار سعد  دار سعد  عدن 
يقة  عدن  يقة  البر يقة  البر  ملوثة  البر
 ملوثة  الشيخ عثمان  الشيخ عثمان  عثمان الشيخ  عدن 
يقة  عدن  يقة  البر يقة  البر  ملوثة  البر
 ملوثة  المنصورة  المنصورة  المنصورة  عدن 
 ملوثة   الشيخ عثمان  الشيخ عثمان  عدن 
 ملوثة  دار سعد  دار سعد  دار سعد  عدن 
 ملوثة  خور مكش  خور مكش  خور مكش  عدن 
 ملوثة  خور مكش  خور مكش  خور مكش  عدن 
يقة  عدن  يقة  البر يقة  البر  ملوثة  البر
 ملوثة   دار سعد  دار سعد  عدن 
 ملوثة  خور مكش  خور مكش  خور مكش  عدن 
 ملوثة  خور مكش  خور مكش  خور مكش  عدن 
 ملوثة  خور مكش  خور مكش  خور مكش  عدن 
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يقة  عدن  يقة  البر يقة  البر  ملوثة  البر
 ملوثة  دار سعد  دار سعد  دار سعد  عدن 
 ملوثة  خور مكش  خور مكش  خور مكش  عدن 
يقة  عدن  يقة  البر يقة  البر  ملوثة  البر
 ملوثة  دار سعد  دار سعد  دار سعد  عدن 

 ملوثة  الحود  الضالع  الضالع  الضالع 
 ملوثة  الجليلة  الضالع  الضالع  الضالع 
 ملوثة  الكبار الضالع  الضالع  الضالع 
 ملوثة  لكمة صالح  الضالع  الضالع  الضالع 
 ملوثة  الكبار الضالع  الضالع  الضالع 
 ملوثة  حياز الضالع  الضالع  الضالع 
 ملوثة  الضالع  الضالع  الضالع  الضالع 
 ملوثة  القراع   الضالع  الضالع  الضالع 
 ملوثة  زارة الضالع  الضالع  الضالع 
 ملوثة  الكبار الضالع  الضالع  الضالع 
 ملوثة  لكمة صالح  الضالع  الضالع  الضالع 
 ملوثة  الجليلة  الضالع  الضالع  الضالع 
 ملوثة  الضالع  الضالع  الضالع  الضالع 
 ملوثة  لكمة صالح  الضالع  الضالع  الضالع 
 ملوثة  الضالع  الضالع  الضالع  الضالع 
 ملوثة  الجليلة  الضالع  الضالع  الضالع 
 ملوثة  الجليلة  الضالع  الضالع  الضالع 
 ملوثة  الحجر  الضالع  الضالع  الضالع 
 ملوثة  لكمة صالح  الضالع  الضالع  الضالع 
 ملوثة  قعطبة  دوبلة  الخوخة  الحديدة 
 ملوثة  قعطبة  دوبلة  الخوخة  الحديدة 
 ملوثة  قعطبة  دوبلة  الخوخة  الحديدة 
 ملوثة  قعطبة  دوبلة  الخوخة  الحديدة 
 ملوثة  قعطبة  دوبلة  الخوخة  الحديدة 
 ملوثة  قعطبة  دوبلة  الخوخة  الحديدة 
 ملوثة   العميس   الخوخة  الحديدة 
 ملوثة  العقد دوبلة  الخوخة  الحديدة 
 ملوثة  قعطبة  دوبلة  الخوخة  الحديدة 
 ملوثة  كدح النخيل  دوبلة  الخوخة  الحديدة 
 ملوثة  الخوخة  الخوخة  الخوخة  الحديدة 
 ملوثة   دوبلة  الخوخة  الحديدة 
 ملوثة  الموشج العميس   الخوخة  الحديدة 
 ملوثة  القضيبة  دوبلة  الخوخة  الحديدة 
 ملوثة  القضيبة  دوبلة  الخوخة  الحديدة 
 ملوثة  قعطبة  دوبلة  الخوخة  الحديدة 
 ملوثة  قعطبة  دوبلة  الخوخة  الحديدة 
 ملوثة  القضيبة  دوبلة  الخوخة  الحديدة 
 ملوثة  قعطبة  دوبلة  الخوخة  الحديدة 
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 ملوثة  قعطبة  دوبلة  الخوخة  الحديدة 
 ملوثة  قعطبة  دوبلة  الخوخة  الحديدة 
 ملوثة  كدح النخيل  دوبلة  الخوخة  الحديدة 
ة  دوبلة  الخوخة  الحديدة   ملوثة  المحشر

 ملوثة  جول مدرم  المسيمب   المسيمب   لحج 
 ملوثة  المسيمب   المسيمب   المسيمب   لحج 
 ملوثة  الرجاع  طور الباحة  طور الباحة  لحج 
 ملوثة  بلة السفل  المالح  المالح  لحج 
 ملوثة  جول مدرم  المسيمب   المسيمب   لحج 
 ملوثة  المسيمب   المسيمب   المسيمب   لحج 
 ملوثة  المسيمب   المسيمب   المسيمب   لحج 
 ملوثة  المسيمب   المسيمب   المسيمب   لحج 
 ملوثة  المسيمب   المسيمب   المسيمب   لحج 
 ملوثة  بلة السفل  المالح  المالح  لحج 
 ملوثة  المسيمب   المسيمب   المسيمب   لحج 
 ملوثة  الرجاع  طور الباحة  طور الباحة  لحج 
 ملوثة  الرجاع  طور الباحة  طور الباحة  لحج 
 ملوثة  المسيمب   المسيمب   المسيمب   لحج 
 ملوثة  بلة السفل  المالح  المالح  لحج 
 ملوثة  المسيمب   المسيمب   المسيمب   لحج 
 ملوثة  المسيمب   المسيمب   المسيمب   لحج 
 ملوثة  جول مدرم  المسيمب   المسيمب   لحج 
 ملوثة  الرجاع  طور الباحة  طور الباحة  لحج 
 ملوثة  بلة السفل  المالح  المالح  لحج 
 ملوثة  الرجاع  طور الباحة  طور الباحة  لحج 
 ملوثة  المسيمب   المسيمب   المسيمب   لحج 
 ملوثة  الرجاع  طور الباحة  طور الباحة  لحج 
 ملوثة  السفل بلة  المالح  المالح  لحج 
ن  لحج  ن  تير  ملوثة  الوهط  تير
 ملوثة  بلة السفل  المالح  المالح  لحج 
 ملوثة  المسيمب   المسيمب   المسيمب   لحج 
 ملوثة  جول مدرم  المسيمب   المسيمب   لحج 
 ملوثة  جول مدرم  المسيمب   المسيمب   لحج 
 ملوثة   المضاربة  المضاربة والعارة  لحج 
 ملوثة  المشاعيف  كرش القبيطة  لحج 
 ملوثة  كرش كرش القبيطة  لحج 
 ملوثة  حثوة  كرش القبيطة  لحج 
 ملوثة   كرش القبيطة  لحج 
 ملوثة  الحوطة  الحوطة  الحوطة  لحج 
 غب  ملوثة  الحوطة  الحوطة  الحوطة  لحج 
 ملوثة  بلة السفل  المالح  المالح  لحج 
 ملوثة  جول مدرم  المسيمب   المسيمب   لحج 
 ملوثة  قييف  المسيمب   المسيمب   لحج 
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 ملوثة  الدكم  كرش القبيطة  لحج 
ن  كرش القبيطة  لحج   ملوثة  الحصي 
 غب  ملوثة  حبيل جدل  كرش القبيطة  لحج 
 ملوثة  قرن النبيع  كرش القبيطة  لحج 
 ملوثة  بلة السفل  المالح  المالح  لحج 
 ملوثة  بلة السفل  المالح  المالح  لحج 
 غب  ملوثة  الدكم  كرش القبيطة  لحج 
 غب  ملوثة  الزرة  كرش القبيطة  لحج 
 غب  ملوثة  القرف كرش القبيطة  لحج 
 غب  ملوثة  رابظ  كرش القبيطة  لحج 
 غب  ملوثة  الديمة  كرش القبيطة  لحج 
 غب  ملوثة  أبجد  كرش القبيطة  لحج 
 غب  ملوثة  قحفة  كرش القبيطة  لحج 
 غب  ملوثة  حبيل القرب  كرش القبيطة  لحج 
 غب  ملوثة  حبيل القرب  كرش القبيطة  لحج 
 غب  ملوثة  الدبيش كرش القبيطة  لحج 
ة  كرش القبيطة  لحج   غب  ملوثة  السمب 
 ملوثة  الرجاع  طور الباحة  طور الباحة  لحج 
 ملوثة  قييف  المسيمب   المسيمب   لحج 
 غب  ملوثة  الحوطة  الحوطة  الحوطة  لحج 
 ملوثة  الحوطة  الحوطة  الحوطة  لحج 
 غب  ملوثة  قرع المقراع  المالح  المالح  لحج 
 غب  ملوثة  جول مدرم  المسيمب   المسيمب   لحج 
 غب  ملوثة  الدبيش كرش القبيطة  لحج 
ة  كرش القبيطة  لحج   غب  ملوثة  السمب 
ة  كرش القبيطة  لحج   غب  ملوثة  السمب 
 غب  ملوثة  الدبيش كرش القبيطة  لحج 
 غب  ملوثة  فلفلة  كرش القبيطة  لحج 
 غب  ملوثة  فلفلة  كرش القبيطة  لحج 
 غب  ملوثة  حبيل األحناش كرش القبيطة  لحج 
 غب  ملوثة  المشييف  كرش القبيطة  لحج 
 غب  ملوثة  نباطة  كرش القبيطة  لحج 
قية  كرش القبيطة  لحج   ملوثة  حبيل المشر
 غب  ملوثة  المدافن كرش القبيطة  لحج 
 غب  ملوثة  الدهنهون  كرش القبيطة  لحج 
 غب  ملوثة  الكرامة  -المهانة  كرش القبيطة  لحج 
 غب  ملوثة  السفيل   كرش القبيطة  لحج 
ان كرش القبيطة  لحج   غب  ملوثة  عشر
 غب  ملوثة  الحذوري  كرش القبيطة  لحج 
 غب  ملوثة  ثعوبة  كرش القبيطة  لحج 
 غب  ملوثة  شقاف كرش القبيطة  لحج 
 غب  ملوثة  الحذوري  كرش القبيطة  لحج 
 غب  ملوثة  الحذوري  كرش القبيطة  لحج 
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 غب  ملوثة  كرضاب  كرش القبيطة  لحج 
 غب  ملوثة  جريبات خرصن  كرش القبيطة  لحج 
 غب  ملوثة  مرهصة  كرش القبيطة  لحج 
 غب  ملوثة  مشييف  كرش القبيطة  لحج 
 غب  ملوثة  مشييف  كرش القبيطة  لحج 
 غب  ملوثة  الحدب  كرش القبيطة  لحج 
 غب  ملوثة  حرد  كرش القبيطة  لحج 
 غب  ملوثة  األعشار كرش القبيطة  لحج 
ي  كرش القبيطة  لحج   غب  ملوثة  أسفل رصن
   كرش القبيطة  لحج 

 غب  ملوثة  نجد الحمرانن
 غب  ملوثة   كرش القبيطة  لحج 
 غب  ملوثة   كرش القبيطة  لحج 
 غب  ملوثة   كرش القبيطة  لحج 
 غب  ملوثة   كرش القبيطة  لحج 
 غب  ملوثة  المقطابة  كرش القبيطة  لحج 
 ملوثة  جول مدرم  المسيمب   المسيمب   لحج 
 ملوثة   القبيطة  القبيطة  لحج 
 ملوثة  عقان المسيمب   المسيمب   لحج 
 ملوثة  الهامل   األهمول  موزع تعز 
 ملوثة   األهمول  موزع تعز 
 ملوثة  العقمة  العواشقة موزع تعز 
 ملوثة  الهامل   األهمول  موزع تعز 
 ملوثة  العقمة  العواشقة موزع تعز 
 ملوثة  الهامل   األهمول  موزع تعز 
 ملوثة  العقمة  العواشقة موزع تعز 
 ملوثة  الهامل   األهمول  موزع تعز 
 ملوثة  العقمة  العواشقة موزع تعز 
 ملوثة  الهامل   األهمول  موزع تعز 
 ملوثة  الهامل   األهمول  موزع تعز 
 ملوثة  الهامل   األهمول  موزع تعز 
 ملوثة  الهامل   األهمول  موزع تعز 
 ملوثة  العريش  العواشقة موزع تعز 
 ملوثة  الهامل   األهمول  موزع تعز 
 ملوثة  الهامل   األهمول  موزع تعز 
 ملوثة  العريش  العواشقة موزع تعز 
 ملوثة  الحد موزع موزع تعز 
 ملوثة  الهامل   األهمول  موزع تعز 
 ملوثة   موزع موزع تعز 
 ملوثة  الهامل   األهمول  موزع تعز 
 ملوثة  الهامل   األهمول  موزع تعز 
 ملوثة  موزع موزع موزع تعز 
 ملوثة  الهامل   األهمول  موزع تعز 
 ملوثة  الهامل   األهمول  موزع تعز 
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 ملوثة  الهامل   األهمول  موزع تعز 
 ملوثة   األهمول  موزع تعز 
 ملوثة  العقمة  العواشقة موزع تعز 
 ملوثة  الحجفة  موزع موزع تعز 
 ملوثة  الهامل   األهمول  موزع تعز 
 ملوثة  العريش  العواشقة موزع تعز 
 ملوثة  العريش  العواشقة موزع تعز 
 ملوثة  الهامل   األهمول  موزع تعز 
 ملوثة  موزع موزع موزع تعز 
 ملوثة  الحد موزع موزع تعز 
 ملوثة  الهامل   األهمول  موزع تعز 
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  اليمن 
 
   –الملحق )ج( مصفوفة أولويات المسح األساس  ف

  المسح الغي  تقت 

 النقاط 

عالية  
ا 
ً
 جد

 منخفضة توسطة م عالية 
منخفضة  

ا 
ً
 جد

 أقىص درجة 

5 4 3 2 1 10 

 

  اليمن    مصفوفة أولويات
 
 المسح األساس  ف

 درجة األولوية  المديرية  المحافظة 
إمكانية 
 الوصول 

 ال 10 ا تالتحي  الحديدة 

 نعم  10 قعطبة  الضالع 

 ال 9 الدريــهم   الحديدة 

 نعم  9 المخا  تعز 

 نعم  9 الخوخة  الحديدة 

 ال 9 حيس الحديدة 

 ال 8 الحوك الحديدة 

ن   نعم  8 المحفد أبي 

 ال 8 القبيطة  لحج 

 ال 8 بيت الفقيه  الحديدة 

 ال 8 لية هم مأرب 

 نعم  8 موزع تعز 

 نعم  8 ةصال تعز 

 ال 8 رصواح  مأرب 

 نعم  7 الضالع  الضالع 

 ال 7 ل  ا الح الحديدة 

 نعم  7 المنصورة  عدن 

 نعم  7 المظفر تعز 

 نعم  7 زعية ا الو  تعز 

 ال 7 الصلو  تعز 

 نعم  7 ذباب  تعز 

 ال 7 القرامش  حريب  مأرب 

 ال 7 يفان ه تعز 

   تعز 
 ال 7 جبل حبسر

 نعم  7 خور مكش  عدن 

ن   نعم  7 لودر أبي 

 ال 7 نة بمق تعز 

 نعم  7 مأرب  مأرب 

 ال 7 صبر الموادم تعز 

 ال 6 العبدية  مأرب 

 ال 6 الجراىح الحديدة 
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 نعم  6 رة ا المضاربة والع لحج 

 ال 6 الميناء  الحديدة 

 نعم  6 ةالقاهر  تعز 

 ال 6 الصليف  الحديدة 

 نعم  6 شيخ عثمان ال عدن 

 نعم  6 عتق  شبوة 

 نعم  6 حبان شبوة 

 ال 6 جبل مراد  مأرب 

 ال 6 كمران الحديدة 

ن   نعم  6 خنفر  أبي 

 نعم  6 مجزر  مأرب 

 نعم  6 مدغل الجدعان مأرب 

ن   نعم  6 مودية  أبي 

 ال 6 رحبة  مأرب 

 نعم  6 رضوم شبوة 

موت   نعم  6 زمنخ ومنوخ  حرصن

ن   نعم  6 زنجبار أبي 

 نعم  5 الحوطة  لحج 

 نعم  5 بة و الج مأرب 

 ال 5 فرا المع تعز 

 ال 5 التعزية  تعز 

 نعم  5 بيحان  شبوة 

 ال 5 س ا جبل ر  الحديدة 

 نعم  5 جردان شبوة 

 نعم  5 ميفعة  شبوة 

 نعم  5 مرخة السفل  شبوة 

 نعم  5 رغوان  مأرب 

 نعم  5 شحن  المهرة

موت   نعم  5 شبام حرصن

 نعم  5 عسيالن  شبوة 

موت   نعم  4 العبر  حرصن

يقة  عدن   نعم  4 البر

 ال 4 المراوعة  الحديدة 

 نعم  4 المعال  عدن 

ة  الحديدة   ال 4 المنب 

ن   نعم  4 الوضيع  أبي 

 ال 4 ة اللحي  الحديدة 

 نعم  4 الروضة  شبوة 

 نعم  4 الصعيد  شبوة 

 ال 4 باجل  الحديدة 

موت   نعم  4 ع بروم ميف حرصن

 نعم  4 كريبر  عدن 

 نعم  4 دار سعد  عدن 
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 ال 4 دمنة خدير  تعز 

 نعم  4 حوف المهرة

 نعم  4 مدينة مأرب  مأرب 

 ال 4 ماوية  تعز 

ن  لحج   نعم  4 تير

 نعم  4 طور الباحة  لحج 

 ال 4 زبيد الحديدة 

 ال 3 الضج   الحديدة 

ن  شبوة   نعم  3 عي 

 نعم  3 زارقاأل الضالع 

 نعم  3 ة ظالغي المهرة

 ال 3 المشاخ تعز 

موت   نعم  3 عمد  حرصن

 نعم  3 عرماء  شبوة 

ن  تعز   نعم  3 الشمايتي 

 ال 3 برع الحديدة 

 نعم  3 حديبو  سقطرى 

ن   نعم  3 جيشان أبي 

 نعم  3 نصاب  شبوة 

موت   نعم  2 ديسال حرصن

موت   نعم  2 الضليعة  حرصن

ن   نعم  2 أحور أبي 

 نعم  2 الحد لحج 

 ال 2 الحجيلة  الحديدة 

ن صالح الضالع   نعم  2 ي 

 نعم  2 المفلج  لحج 

 ال 2 المنصورية  الحديدة 

 نعم  2 المقاطرة لحج 

 نعم  2 المسيلة  المهرة

 نعم  2 المواسط تعز 

 ال 2 ف المغال الحديدة 

 نعم  2 المالح  لحج 

موت   نعم  2 مدينة المكال  حرصن

 نعم  2 المسيب   لحج 

موت   نعم  2 القف  حرصن

 ال 2 القناوص  الحديدة 

موت   نعم  2 القطن  حرصن

 نعم  2 الطلح  شبوة 

موت   نعم  2 وقصيعر الريدة   حرصن

موت   نعم  2 ومالس حرصن

 ال 2 السخنة  الحديدة 

موت   نعم  2 الشحر  حرصن

 نعم  2 الشعيب  الضالع 
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 نعم  2 التواه   عدن 

 ال 2 الزيدية  الحديدة 

 ال 2 الزهرة  الحديدة 

 ال 2 بدبدة  مأرب 

موت   نعم  2 دوعن  حرصن

 نعم  2 دهر  شبوة 

موت   نعم  2 غيل باوزير  حرصن

موت  ن  حرصن  نعم  2 غيل بن يمي 

 نعم  2 حبيل جبر  لحج 

موت   نعم  2 حجر الصيعر  حرصن

موت   نعم  2 حجر  حرصن

ن  لحج   نعم  2 حالمي 

 نعم  2 حريب  مأرب 

 نعم  2 حات المهرة

 نعم  2 طيب ح شبوة 

موت   نعم  2 ة ضحري  حرصن

 نعم  2 حصوين  المهرة

 نعم  2 جحاف  الضالع 

 نعم  2 ر عمن المهرة

ع  تعز   ال 2 وحدنان   ةمشر

 نعم  2 مرخة العليا  شبوة 

 نعم  2 قشن  المهرة

 نعم  2 ردفان  لحج 

موت   نعم  2 رخية  حرصن

ن   نعم  2 رصد  أبي 

موت   نعم  2 ة رما  حرصن

موت   نعم  2 ةسا  حرصن

 ال 2 سامع  تعز 

ن   نعم  2 رسار  أبي 

 نعم  2 سيحوت  المهرة

موت   نعم  2 سيئون  حرصن

 ال 2 ب الرونة عرسر  تعز 

 ال 2 ب السالمعرسر  تعز 

ن   نعم  2 سباح  أبي 

موت   نعم  2 تريم  حرصن

موت   نعم  2 ثمود  حرصن

موت  ن  حرصن  نعم  2 وادي العي 

موت   نعم  2 يبعث  حرصن

 نعم  2 يافع  لحج 

 نعم  2 يهر لحج 

 

 
 



44 

 

)  الملحق )د( مكتب تنسيق األعمال المتعلقة باأللغام )تفاصيل أكير

 
 مكتب تنسيق األعمال المتعلقة باأللغام 

ن العام لمكتب رئاسة الوزراء، أنشأت الحكومة اليمنية مكتب  من خالل   األعمال المتعلقة باأللغام كمكتب    مكتب تنسيق األمي 
نامج.   البر مدير  من  مقدمة  توصية  عل  بناء   تنسيقتنسيق  مكتب  ا    إن 

ً
مكون باأللغام  المتعلقة  األهميةاألعمال    

ن
ف ا 

ً
من    بالغ

غب  حكومية  العن تنظيم وتنسيق األنشطة مع المنظمات الدولية    مسؤول    و وه،  المركز التنفيذي للتعامل مع األلغام  مكونات 
  . ن المعنيي  المصلحة  عمل  و وأصحاب  ومجموعات  منتظمة  اجتماعات  التنسيق  هذا  مع    تقنية يشمل  مستمرة  ومشاركة 
التنسيق    مختلف أصحاب المصلحة. بدأ    مايو    ،والتوظيف   ،عملياتهمكتب 

ن
   بر البدعم من    م2020والتدريب ف

نامج اإلنمان 
المتحدة.  ل تنمية  ألمم  التنسيقتستمر     يل  مكتب 

ن
ف ذلك  يتم  أن  المقرر  ومن  الجودة.  إدارة  ونظام  االعتماد    م 2021شمل 

   نشاطب حالًيا   مكتب التنسيقشارك وي. م2022و
ن
  نشر المنظمات   عملياتسماح بمن أجل المحتملة   مشاكلالتغلب عل أي   ف

التنفيذي  إن  غب  حكومية.  ال  الدولية المركز  ومسؤوليات  أدوار  معجميع  المتعلقة    ومكتباأللغام    للتعامل  األعمال  تنسيق 
المنفذين.   كاء  الشر لجميع  ا 

ً
أيض واضحة  ل و باأللغام  دورية  اجتماعات  عقد 

ُ
باأللغام،  ل  المحرز   تقدملت المتعلقة  ألعمال 

امج  اجتماعات مدراءو  القوة العاملة  . إن  إدارة المعلوماتاجتماعات  طر الذخائر المتفجرة، و التوعية بمخا اجتماعات  و    ،البر
  
ن
  مبادئ    49 عبارة عن مكتب التنسيقالحالية ف

ن
ا ]تم النظر ف

ً
والتنوع أثناء مرحلة التوظيف[ يعملون    الجنس / الجندرة موظف

  تخصصات مختلفة  
ن
: من أجل الف  تنسيق عل النحو التال 

 . مكتب التنسيقمدير  •

 عمليات. ال •

 تخطيط. ال •

 إدارة المعلومات.  •

 . المسح •

 . التطهب   •

 لذخائر المتفجرة. لستجابة  اال  •

 إدارة الجودة.  •

 التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة.  •

 مساعدة الضحايا.  •

 . للمعايب  الدولية لألعمال المتعلقة باأللغاماالمتثال  •

 . ةالقانوني والمشورةالعالقات   •

 اإلدارة والمالية.  •

 األلغام. ومعدات ف  ش وا ورشة صيانة ك •

جمة ]ال • ياإل بر ن  . [ةعربي ال - ة نجلب 

 . يةر ا سكرتال •

 . األمن •
 الحالية:  مكتب التنسيقأولويات 

 االستجابة اإلنسانية.  أ. 
باأللغام المتعلقة  ن   هناك حاجة لألعمال  المدنيي  تؤثر بشكل مبارسر عل    

النر الملوثة  المناطق    
والمنظمات    ،واألشخاص  ،فن

أنشطة   تشمل  وه   اإلنسانية.  المساعدات  تقديم  عن  مع  المسؤولة  وتعط   التعامل  اإلنسانية  االستجابة  سياق    
فن األلغام 

ن لحوادث األلغام والذخائر المتفجرة.  تعرض  األولوية لمنع  هذه ه  األنشطة التالية: و المدنيي 
 ل التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة  تقديم زيادة  .1

ً
 ا. لفئات والمجتمعات األكبر ضعف

 مسح وجمع البيانات المتعلقة بالتلوث واإلصابات.  .2
  الملوثة بالذخائر المتفجرة  .3

  تشكل تطهب  األراضن
. النر ن  عل المدنيي 

ً
 خطرا

 تنسيق األعمال المتعلقة باأللغام مع مسؤول  المساعدات اإلنسانية لتحديد أولويات األعمال.  .4
 
امات  الوفاء إجراءات  ب.  ن   -بااللبر

ً
: ل ا وفق  

 آلنر
 تنظيم التعاون والتنسيق لتحديد األولويات.  .1
  إلنتاج خريطة شاملة للتلوث توفر أساًسا للتخطيط طويل األجل. بدء مسح  .2

 غب  تقنن
 األلغام.  للتعامل مع المعايب  الوطنية  باستخدام الثابتة العملتحديث إجراءات  .3
ن لتشيــــع التدريب  .4 ن الدوليي  .   ،والمسح  ،توسيع نطاق الدعم للمشغلي   والتطهب 
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 أولويات التنسيق:  ج. 

 الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام وتحديثها إذا لزم األمر. إصدار المعايب   .1
 األلغام.  التعامل معومنظمات  للتعامل مع األلغامجميع األنشطة مع المركز التنفيذي لتخطيط  ال .2
وقاعدة بيانات وطنية ألنشطة    (IMSMA  -إمزما  )  األلغامب  لألعمال المتعلقةتعزيز نظام إدارة المعلومات  و إنشاء   .3

 األلغام.  مع  التعامل
 تنفيذ المسح األساس  إلنتاج خريطة تلوث شاملة توفر أساًسا للتخطيط طويل األجل. لتوجيه  التخطيط و ال .4
 األلغام.   التعامل مع اعتماد ودعم منظمات  .5
ن عن تنفيذ أنشطة  .6 كاء المسؤولي   األلغام.  التعامل معإسناد المهام إل الشر
 ومراجعة مخرجاتها.   المستمرةوتقييم األنشطة   ،ومراقبة   ،متابعة .7
  اليمن.  .8

ن
 العمل عل فتح وحفظ الملفات والسجالت الالزمة لألعمال المتعلقة باأللغام ف

 . مكتب تنسيق األعمال المتعلقة باأللغاماستمرارية تطوير بناء قدرات  .9
  حوادث أل  الشيــــع تنسيق ال .10

ن
 . األلغام ووقائع ي إجراء الزم للتحقيق ف

ن لمكتب التنسيق الستكمال أوجه القصور والتدريب والتوجيه المستمر. بذل ج . 11  هد لحشد دعم المانحي 
 

التنفيذي  إن   المركز  ومسؤوليات  أدوار  مع جميع  ا    ومكتب األلغام    للتعامل 
ً
أيض واضحة  باأللغام  المتعلقة  األعمال  تنسيق 

المنفذين.   كاء  الشر لو لجميع  دورية  اجتماعات  عقد 
ُ
باأللغام،  ل   المحرز   تقدمل ت المتعلقة  مدراءو ألعمال  امج   اجتماعات     ، البر

 . إدارة المعلوماتاجتماعات التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة، و اجتماعات و 
 


