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I .  ذي  ملخص تنف

 
ة   األرض األلغام  ع  التام  القضاء  ة  من ال الحكومة  م  الحربو تل ة  الخطرة  مخلفات  الوطن اللجنة  تأسست  مع .    للتعامل 

يونيو   اس  م١٩٩٨األلغام   الس اغة  الموارد،  ات لص ص  ةا   ووضع، وتخص ة وطن ج ات إاأللغام.    للتعامل  س اإلضافة   و
ذي   التنف المركز  شاء  إ تم  يناير    مع  للتعامل ذلك،  ة    م ١٩٩٩األلغام   الوطن للجنة  منفذة  مع كهيئة  مع    للتعامل  األلغام 

شطة   سيق جميع أ ة لت ة األساس الد.    التعامل معالمسؤول ة  إن  األلغام  ال ة الحال ج ات للتعامل  الهدف من الخطة االس
ة مع بها األلغام األرض س ات ال    المضادة لألفراد.  األلغام هو وضع حد للمعاناة واإلصا
  

ة، شهد الماض الست  السنوات  (  تخالل  اعات  ال من  عددا  من    ؛ م١٩٩٤و؛  م١٩٨٣  –م  ١٩٧٠و؛  م ١٩٦٩  –م  ١٩٦٢ال
ومنذ  م٢٠١٢  –م  ٢٠١٠و ؛  م٢٠٠٩  –م  ٢٠٠٤و تلوث م٢٠١٤؛  وراءها  مخلفة  منها  ل  لألفراد  ا كب )،  المضادة  األلغام  من  ا 

ها من مخلفات الحرب   . الخطرة وغ
  

الحو  ات  ش ل مل ة من ق ع ال الحكومة  االنقالب ع  انت  م٢٠١٥و عام    ،منذ  اعات مستمرة     حيثما  ال ال تزال 
ة  من ال الحكومة  وضعت  من،  من    ،ال المتحدة لاإلنما    نامجالدعم  األلغام    طارئةخطة    ،ألمم  الحرب و إلزالة    مخلفات 

ة والقرى   الخطرة س الرئ المدن  الخطة منذ    .   ذ هذه  دأ تنف لوقد  االنقالب ع    ، وح اآلن  م٢٠١٥  أب ومع ذلك فإن 
ئة معقدة إ جانب   ة خلق ب ع اعالحكومة ال ة  جميع أنحاء    ال شار واسع لأللغام األرض ب  ان س المستمر، الذي 

الد.    ال
  

من  موقف مأساوي إن   ان  ،ال ث  ة  لتصبححرز تقدما  ت  تح حلول  خال لطلب  الموعد النها    من األلغام المضادة لألفراد 
ة  . وقد أصبح هذا ممكن م٢٠١٤  عام فضل المستوى العا من مشاركة الحكومة ودعمها من خالل اللجنة الوطن للتعامل  ا 
ذي    مع ذ المركز التنف اع  عام    ،األلغام  للتعامل معاأللغام وتنف ل هذا عندما توسع ال مما    م،٢٠١٥ومع ذلك فقد تغ 

ئة الزاد الضغط ع  الفعل. الب   معقدة 
  

الوط يؤكد   نامج  من    مع  ال ال أن  الحو تاأللغام  ات  ش مل ه  قامت  الذي  االنقالب  جة  ن ات  تحد ت     ،واجه  س و
ة، وخلف  من ى  حرب امتدت إ عدد كب من المحافظات ال ة ك سان ارثة إ دة مناطق ت    ، والقرى  ،واسعة  المدنو   جد

العامة   ،والطرق اه  ،والمرافق  الم المجاورة.    ، ومصادر  تأث والمرا  اع  إن  شار المستمر    ال من    وان ال ة   األرض األلغام 
ات    عرضها  ب    ومقتلإلصا س ة  أعداد كب األلغام المضادة لألفراد   المناطق المدني  ات  ،الملوثة  ا   ، واأللغام المضادة للد

الحرب النتائج    ،األخرى   الخطرة  ومخلفات  هذه  أدت  ذلك  ة  لومع  اقتصاد ات  صع من  طارئة  حالة  إ  ة  الحال ألوضاع 
ة.  ة كب   وأمن

  
د هذا  دها  طلب التمد ات ال تم تحد من لن    هو أنه   من التحد ه  من الواضح أن ال اماتها ع النحو المتفق عل ال ت 

عام   المقدم   الثالث  د  التمد طلب  امتثالهت.  م٢٠١٩  لمواصلة  رابع  د  تمد طلب  من  ال ةطلب  التفاق األلغام   ا  حظر 
  لمدة خمس سنوات أخرى.  المضادة لألفراد 

 
د هذا ستكون اس إن   التمد ط الضوء عليها  طلب  سل تم  ة المذهلة ال س ما  م٢٠١٩أهداف الطلب لعام    ةتمرار الم  .

شطة   ئة معقدة، مما أدى إ استمرار أ ة ب ل  التعامل مع األلغام  ورد أعاله، خلقت األوضاع الحال ة لضمان تقل الطارئة الحال
.   الوقائعمحتمل للحوادث   ذ   يتمب المدني قمسح أسا وط تنف ا عن ط شطة  حال   ينفذها ال  تق المسح الغ أ

ذي   التنف اء المنفذون اآلخرون مثل   للتعامل معالمركز  وع مسام األلغام وال لو ترست  و   م )،  Halo Trust  -منظمة (ه
السالم  وقسم   ناء  و سا  اإل السالح  ع  لن الدنمار التابع  الدقيق    . )DRC(  لالجئ   لمجلس  العدد  معرفة  ع  قيود  هناك 

بها  س ال  ات  لألفراد.    لإلصا المضادة  الصدد،  واأللغام  هذا  إجراء    تق الالمسح  يتم  ة    ،التق المسح  و   ،غ  والتوع
شطة التطه داخل    ،الذخائر المتفجرة    التخلص من  الخاطفة  مهاموالمخاطر الذخائر المتفجرة،   المحافظة الخاضعة  وأ

طرة   ةالحكومة  لس ع تم  ال ما  الطلب  هذا  من  والهدف  ق .  سا لعام    ا ذكره  من  ال أهداف  استمرار  طلبه  م ٢٠١٩هو    ا  
الدول    ،الثالث اجتماعات  خالل  ذلك  خالل    األطرافومع  من  ة  الشفاف جانب  إ  لألفراد  المضادة  األلغام  حظر  ة  التفاق

ر المادة  غطيها هذ  )٧( تقار عض التحديثات والتقدم ال س ضا. انت هناك    ا الطلب أ
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انات  من إ إتاحة الوقت لجمع الب ه قطاع    ،يهدف طلب ال عادة توج ات ال لم يتم    التعامل مع و األلغام لمواجهة التحد
م ط  ا   تصم ض عادة  و لمواجهة  األص  األسا اللقطاع  أهداف    خط  الستمرار  جة  ن لألفراد  المضادة  األلغام  للتلوث 

  . م٢٠١٩الطلب لعام 
 

من مع م طلب ال  ، دا لمدة  واجهة الوضع الحا من   ا لمواصلة خطة المسح األسا    م٢٠٢٨ح مارس   سنوات  ٥  تمد ل
الدقة.   من  ممكن  قدر  أ  لألفراد  المضادة  لأللغام  د  الجد التلوث  وتأث  د مدى  ة  و ولتحد ف سمح  ذلك س مع  امن  ال

ة   الستجا المستمر  ر  التط د  األلغامال  األعمالالتمد دعم    ،متعلقة  استخدام  معقدة  ئة  ب العمل   ع  قادرة  لتكون 
المضادة لألفراد  األلغام  المتعلقة  تلك  ذلك  ما   دة،  مة والجد القد ة  التقن ات  التحد لمواجهة  ة  الدول   ذات   المنظمات 

عة ال   خرى. األ ناسفة العبوات الو  المبتكرة طب
 

ضا   أ هذه  د  التمد ة  ف شهد  سيقس الت لمستوى  عا     ؛ توس
ً
جة المطلوب    ن ذ  ءا للتنف قة،    بن السا من  ال خطة طلب  ع 

نها   ةول امات  الغة  األهم ال من للوفاء  ة لل اف ة. نحن نعلم أن خمس سنوات قد ال تكون  إزالة    ها   الظروف الحال
موجب المادة  ة ف )،٥(األلغام  تحسن الوضع األم ومع ذلك فإننا نأمل أنه  نها حة، س د المق من  ة التمد سمح لل مما 

م ا المسح األسا    شاطات  بتوسيع ة واأل حاجة لتقد ور من لجمع المعلومات ال د آخر   ل   إذا لزم األمر   طلب تمد
ءا   ذلك برنامج    بن ز  شطة وتع أ ام  الق من  د لل التمد ة  ف سمح  ما س ل    معالتعامل  ع حقائق.  ش ة  األلغام لالستجا

األلغام   ما  ذلك:  ،أفضل للتلوث 
 
  . التطه الطارئأ) 

  ب) المسح. 
شطة بناء القدرات.    ج) أ

  
  

شطة األخرى ذات الصلة    د) األ
  ص الموارد للمسح ل االتفاق ع تخص  مقا

ً
  . الطارئ إلطالق األرضالالزمة الموارد تلك ل  ة

  ذي ات مع   للتعامل مع األلغاميتوسع المركز التنف ا ال   . مختلف أصحاب المصلحة إذا لزم األمر للسماح 
  د من المانح من لجلب الم   . تخطط ال
   ات أول لمصفوفة  المستمر  ث  منالتحد ال األسا   مختلف    المسح  من  المحتمل  التلوث  معلومات  وجمع 

  أصحاب المصلحة. 
   ذي التنف المركز  األلغامخطط  د   للتعامل مع  ع جد شطة       له  لفتح ف لمواصلة أ    األلغام    التعامل معمأرب 

ضاء  ات  ،والجوف  ، الب ة  والمدي   شبوة. محافظة لالغ
   ذي سيق    للتعامل مع األلغامخطط المركز التنف األلغام  االعمال مكتب ت دة    لوضع  المتعلقة  خطة تدرب جد

دة مثل العبوات الناسفة  ات الجد دة للموظف لمواجهة التحد ة  المبتكرة،   لبناء مهارات جد ح وما    ، واأللغام ال
ذلك المتدر    ،إ  ب  تدر عادة  ن، و تدربو   الماه إدارة  خطط  دة.    وضع  أن  و جد قدممكن 

ُ
  المنظمات   ت

ة  ة ال الدول ات التجار ة وال   . لمساعدة  التدربا  غ حكوم
  .ر المستمر وتحس نظام إدارة المعلومات   التط

 
 : جما ة ب ة المطل ان حساب الم من  ا،دوالر   ٤٨٬٠٤٩٬٩٩٥ضمن هذا الطلب ، قامت ال ك   اإلضافة إ ذلك  ا أم

اء  نامج وال ة لل قا   ١١١المختلف لـ  المنفذين القدرات الحال ، إ جانب الموارد المذكورة  هذه  عملون  الواقعف
مسألة امتثال من ع تحقيق أهدافها و ساعد ال ة س ة المطل قة، و أن المدة الزمن ة حظر  ٥للمادة (  الوث ) من اتفاق

  . األلغام المضادة لألفراد 
  

من خطة مفصلة ع أساس سنويمالحظة:   ت   ستقدم ال ل س ة الخاصة بها   او  أو إ   ، من خالل بروتوكوالت الشفاف
ة حظر األلغام المضادة لألفراد من   )٥(لجنة المادة    . اتفاق
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II .  د تفص 
 
 
ة . ١  . خلف

 
من  تشهد ة،  الماض الست  السنوات  خالل  اعات  ال من  د  العد من  ةال ف عام    ذ  ة   المدن المواجهة  ة  ف إ  الثورة 

 م١٩٩٤
ً
دا وراءها تلوثا   ، مخلفة ها من مخلفات الحرب  شد  الخطرة. األلغام المضادة لألفراد وغ

  
ة، تعهد  ) ٥( ا للمادة  وفق  من بتدم أو ضمان تدم جميع األلغام المضادة لألفراد  هذه المناطق  أقرب    تمن االتفاق ال

يتجاوز    ،وقت ممكن  ن  موعد ال  و  م٢٠٠٩مارس    ١ول ل    ٧.  من طل   ت، قدمم٢٠٠٨أب النها  ال الموعد  د  لتمد ا 
د األلغام. تمت الموافقة ع الطلب  االجتماع التاسع للدول األطراف   لتطه  د    ، وتم تحد مارس   ١الموعد النها الجد
سم   ١٧.   م٢٠١٥ د الموعد النها  م٢٠١٣د ا لتمد ا ثان من طل األلغام. تمت الموافقة ع الطلب     لتطه ، قدمت ال

د     ،مؤتمر االستعراض الثالث  د موعد نها جد   . م٢٠٢٠مارس    ١وتم تحد
  

من  م٢٠١٩مارس    ٢٨   ال قدمت  لمدة  ،  منحه  تم  ثالث  د  تمد ح    ٣طلب  م  م٢٠٢٣مارس    ١سنوات  تقد وقت    .
من أن   اعالطلب، ذكرت ال األلغام  ال انات الخاصة    ؛المستمر قد ط ع قطاع األعمال المتعلقة  الب التا فإن قواعد  و

ذي   ضاف    للتعامل مع المركز التنف مة محدودة.  مة لدرجة أنها ذات ق ات  األلغام قد ال يوجد وصول إ   أنهإ هذه التحد
ارة أخرى،   ؛مناطق معينة لفرق المسح قة أو تقديرات موثوقة  إن  ع انات دق م ب مكنها من تقد ست  وضع  ا ل من حال ال

 .   لتحديها المت
  

شطة ال من شأنها أن   ذ األ نف من ب امات ال دا من التحديثات حول ال سمح لقطاع األعمال المتعلقة  يوفر هذا الطلب م
بوضع خطة   من  لل سمح  د  أساس جد خط  شاء  و  ، األم الوضع  سمح  حيثما  للمناطق،  مسح  جراء  و التعا  األلغام 

ة      لمعالجة التغي الجذري  الوضع الذي يرتكز ع الواقع.  واقع
  

اإل  المعلومات  ع  بناًء  ضاحات  اإل المدخالت وطلب  من   ال المادة  نظرت  ذ  تنف شأن  اللجنة  ت من  ال طل ة    ٥ضاف
ة لذلك. ان هذا الطلب هو استمرار ألهداف الطلب لعام   م. أدى الوضع الحا  ٢٠١٩وتقدم هذا الطلب المنقح استجا

ئة معقدة   ب ا  الد  الوط ال نامج  ال تنفذ   ال  ة  الطارئة والحال شطة  األ ا مواصلة  ات  األول اع  مع  مما  للتعامل   
ة   المعن ة  لالتفاق األعضاء  الدول  اجتماعات  ذلك  ومع  المدني  ب  المحتملة  الحوادث  من  والحد  ل  للتقل وهذا  األلغام 

المادة   ر  تقار خالل  من  ة  الشفاف جانب  ا  لألفراد  المضادة  األلغام  اإلنجاز    ٧لح  ومستوى  التحديثات  عض  م  وتقد
غطيها هذا الطل  ب. المقدم ال 

 
 . م٢٠٢٣  –م ٢٠٢٢الطبيعة والتقدم المحرز منذ الطلب السابق  . ٢
 

ة  س شطة رئ تم العمل بثالثة أ د أنه س ة طلب التمد من أثناء ف  أشارت ال
 

   ة  لتعامل مع األلغاما شطة  األ تركز شطة    الجار اةإنقاذ  ع أ ط هذه  الح س ات ع ت د األول ة تحد . تعمل آل
ة.   ة للسلطات المحل سان شطة وتتضمن مدخالت من القطاعات اإل شطةاأل ة محددة لهذه األ    تلك   هناك ف

ل المناطق المحررة  ، حديثا من القتال  المحررةالمناطق  ة ق تم إعطاؤها األول قا وال س   . سا
 

   ة  تأث   ذاتمناطق  الإعادة مسح سمح الوضع األم   -  ال تم مسحها   األلغام األرض ث  شاء خط أساس  ح ب
د ضمن  ة الجد ات الحال من عمل  . للمسح األسا  ال

 
   تم امن مع ذلك، س ر ال األلغام  تط من  قطاع األعمال المتعلقة  د ال ه نفسه  لُتع ات  ا توج ال    لمواجهة التحد

شمل ذلك  تواجهها  شاء. و سيق  إ من  مكتب ت ل ما    مقره  ال بع مع  ذلك، مثل أنظمة إدارة الجودة، وأنظمة    ي
ة،  ا إدارة المعلومات، واعتماد  ة والوطن    . وما إ ذلكلمنظمات الدول
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ة   شطة إضاف ضا أ ذها ان من المقرر تضمن الطلب أ د  تنف ة التمد  : خالل ف
 

  ص الموارد للمسح لاالتفاق ع تخص  مقا
ً
  . الطارئ إلطالق األرضالالزمة الموارد تلك ل  ة

 األلغام مع  للتعامل  ذي  التنف المركز  المنظمات    يتوسع  مع  ات  ا ال ال للسماح  ة  ات  الدول وال ة  حكوم غ 
  التجارة. 

 ذي   خطط التنف األلغام  المركز  مع  عدد    للتعامل  ادة  اجات    األلغام  ناز ل االحت مال  است   لناز   الناقصةعد 
، وهو     يواجهه المركز.  تحدٍ األلغام الحالي

   ذي التنف م  ال األلغامحتاج المركز  د    للتعامل مع  ات لتحد د األول شاء نظام لتحد   ال تحتاج   المناطقإ إ
، ،  التق ، والمسح تق غ الللمسح  مخاطر األلغام.  والتطه ة  ا، والتوع   ومساعدة الضحا

   ذي التنف المركز  األلغامخطط  مع  دة  للتعامل  جد فروع  شطة    له  لفتح  أ لمواصلة  ومأرب  تعز  مع     التعامل 
دةو   ،الساحل الغر   األلغام  ضاء  ،الحد ات  ، والجوف ،والب ة   والمدي   شبوة. لالغ

   ذي دة للموظف لمواجهة    لوضع  األلغامللتعامل مع  خطط المركز التنف دة لبناء مهارات جد ب جد خطة تدر
الناسفة العبوات  مثل  دة  الجد ات  ة  المبتكرة،  التحد ح ال ذلك  ،واأللغام  إ  المتدر    ،وما  ب  تدر عادة  و

ن، دة.    وضع خطط إدارة تدربو   الماه قدممكن أن  و جد
ُ
ة  المنظمات  ت ا ال  الدول ة وال ة غ حكوم   ت التجار

ب   . المساعدة  التدر
   ذي خت عمل المركز التنف ا    للتعامل مع األلغام و د من    عحال ل الجد نظام المعلومات لألعمال المتعلقة  الج

(إمزما) ات   األلغام  األول د  لتحد امل  نظام  شاء  و مة  القد انات  الب قاعدة  ر  يتواصل    ،لتط نما  المركز  ب
للتعامل ذي  األلغام  التنف مع   مع  ا  جهة   نقطة   حال عة   اتصال     التا المعلومات  إلزالة  ل  إدارة  الدو  ف  جن مركز 

ة.  سان   األلغام لألغراض اإل
   ذي للتعامل مع األلغاميوشك سيق  المركز التنف د   ع افتتاح مكتب ت شطة  جد سيق جميع أ التعامل   عدن لت

من مع  مع ا  ةأللغام  جميع أنحاء ال ة ال والمنظمات    ، السلطات المحل ات التجارة ، غ حكوم وهيئة إزالة   ،وال
ذي للتعامل مع األلغاماأللغام لفروع    . المركز التنف

  سيق المكتب قوم سيق ب ت األلغامت   . قطاع األعمال المتعلقة 
 
شطة    للتعامل مع األلغام  شطة الجارة األ تركز  أ)   اةإنقاذ  ع أ شطة  الح ط هذه األ س ات ع ت د األول ة تحد . تعمل آل

ة.   المحل للسلطات  ة  سان اإل القطاعات  شطة وتتضمن مدخالت من  ة محددة لهذه األ   المحررة المناطق     تلك  هناك ف
القتال ل المناطق المحررة    ،حديثا من  ة ق تم إعطاؤها األول قا وال س ت  سا المثال، تغ ل  الرابع    ظروف. ع س ــع  ال

اع،  أثناء تغ ف  م٢٠٢١  عام  من اعوانتقل    ال اتإ ثالث    ال ة شبوة    مدي عد ذلك    ومدي م  تم  واحدة  مأرب، و تنظ
ة الطارئة لهذه المواقع    . المتأثرةاالستجا

 
ة الطارئة:   االستجا

شطة  اء المنفذين التعامل مع توضح الجداول أدناه إنجازات أ ما  ذلك جميع ال   . األلغام، 
مخاطر الذخائر المتفجرة)  – )١(الجدول (   ة   إنجازات التوع

 
  
  
 
  

ات، و  األلغام المضادة لألفراد،عدد  - )٢((الجدول   ا ال تم العثور عليها أثناء  الذخائر المتفجرة و األلغام المضادة للد
ات   )األلغام االعمال المتعلقة عمل

 العام
ان المحلي والنازح  الالجئ   الس

 اإلجما 
 

 أطفال  الغ  المواقع 
 اإلجما  إناث ذكور اإلجما  إناث ذكور

 ٩١٢ ٢٨٧٬٤٦٨ ١٨٤٬٠١٩ ٨١٬٨١٧ ١٠٢٬٢٠٢ ١٠٣٬٤٤٩ ٥٢٬٠٤٢ ٥١٬٤٠٧ م ٢٠٢٠
 ٤٬٩٢٩ ١٦٥٬٣٧٠ ١١٠٬٣٢٣ ٤٨٬٨١٢ ٦١٬٥١١ ٥٥٬٠٤٧ ٢٣٬٠٨٣ ٣١٬٩٦٤ م ٢٠٢١
 ٢٬٧٦٠ ٦٢٬٠٣٢ ٤٣٬٧٥٣ ١٨٬٨٠٤ ٢٤٬٩٤٩ ١٨٬٢٧٩ ٨٬٤٦٨ ٩٬٨١١  م ٢٠٢٢
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، والتخلص من الذخائر المتفجرة،   – )٣(الجدول ( مخاطر الذخائر المتفجرة، والتطه ة  دين من التوع إجما المستف

(  م ٢٠٢٢ – والمسح الغ تق
 

شاط  العام ع ال دين  ن  إجما المستف
 

 م ٢٠٢١
 ٨٥٣٬١٨١ المسح الغ تق *

مخاطر الذخائر المتفجرة  ة   ١٦٥٬٣٧٠ التوع
التخلص من الذخائر المتفجرة   

التخلص من  المهام الخاطفة  
 الذخائر المتفجرة 

٢٧٢٬٣٤ 

 ١٬٠٤٥٬٧٨٥ اإلجما 
 ٣٦٠٬٠٤٣  المسح الغ تق *  م ٢٠٢٢ح يونيو 

مخاطر الذخائر المتفجرة  ة   ٦٢٬٠٣٢  التوع
التخلص من الذخائر المتفجرة   

التخلص من  المهام الخاطفة  
  الذخائر المتفجرة 

١٠٨٬٤١٤ 

 ٥٣٠٬٤٨٩  اإلجما 
محتمل عند وجود أي خطر.  –: * المسح الغ تق مالحظة دين  ساب المستف ة اح   عمل

 
من – المناطق الخطرةو  المسح الغ تق إنجازات  - )٤((الجدول     ) المسح األسا  ال

ل  تم إرفاق مالحظة: *   م ٢٠٢٢  –(أ) الملحق   المناطق الخطرة  جدول تفاص
 

عدد   محافظة ال العام
شطة   أ
المسح 

الغ  
 تق 

عدد  
المناطق  
بهة    المش

عدد  
المناطق  
  المؤكدة 

عدد  
مناطق  ال

 الخطرة 

مساحة 
المنطقة  
ه   المش

  ٢خطورتها م 

مساحة 
المنطقة المؤكد  

  ٢خطورتها م 

عدد  
رون   المت
 المناطق  

 الخطرة 

  
  

 م ٢٠٢١

 ٢١٣٨٥١ ١١٦٩٤٠٩٥٫٠٣ - ٣٥ ٣٥ - ٣٦ أب 
 ٣٩٦٠٦٢ ٣٦٥٦٩٤٩٫٧٠٥ ١٣٥٩٢٠٨٫٩٠٤ ٣٣ ٢٥ ٨ ٣٣ عدن 

 ١٩٣٦٣ ٣٠٥٥٨٥٢٫٩٧ ٦٤٩٩٤١٫٧٢ ١٥ ١١ ٤ ١٥ الضالع 
دة   ٥٦٩٠١ ١٩٩٠٦٠٨٨٫٣٥ ٦٦٤٧٢٤٩٫٨٥ ٢٢ ١٥ ٧ ٢٢ الحد

 ١٠٦٨٩٢٠ ٧٨٥٥٦٥٦٫١٣ ٩٢٢٠٦٧٩٫٧ ٥١ ٣١ ٢٠ ٤٤ ج حل
 ٤٠٤٠٤ ١٥٨٥٨٣٩٣٫٨٤ ٦٣٨٤٩١٫١١ ٣٣ ٢٧ ٦ ٣٣ تعز 

 ١٧٩٥٥٠١ ٦٢٠٢٧٠٣٦٫٠٣ ١٢٨٨٤٣٢٫٨ ١٨٩ ١٤٤ ٤٥ ١٨٣ ٦ اإلجما 
م  ٢٠٢٢

  يونيو  -
 ٥٤٨٧٩ ٨٨٣٩٧٧٩٫٨٨ ٤١٣٦٧٦٤٫٤٨ ٢٢ ١٦ ٦ ٢٨ أب 

 ١٧٦٢٦٠ ١٧٩٤٢٣٩٫٥٦ ١٧٢١٤٦١٫٧٨ ١٩ ١٢ ٧ ٣٣ عدن 
 ٣١٦٥٠ ٢٠٠٠٩٨٤٫٢٩ ٢٠٢٧٩٥١٫١ ١٢ ٦ ٦ ١٠ الضالع 

دة   ٣٣١٥٠ ٨١.,٦٦٩٠٦٨ - ٩ ٩ - ١٣ الحد

 العام
األلغام  

المضادة  
 لألفراد

األلغام  
المضادة  
ات  ا  للد

الذخائر  
الغ  

 منفجرة 

العبوات  
الناسفة  
 المبتكرة 

 اإلجما 

 ١١٥٬٢١٤ ٢٬١٥٢ ٩٤٬٥٥٨ ١٧٬١١٦ ١٬٣٨٨ م ٢٠٢٠
 ١٢٣٬١١٩ ٢٬٤٣٩ ٨٣٬١٣٨ ٣٥٬٨٦٦ ١٬٦٧٦ م ٢٠٢١

ح يونيو  
 ٢٤٬١٢١ ٢٬٧١٥ ١٥٬٥٨٥ ٥٬٣٥٥ ٤٦٦  م ٢٠٢٢
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 ٣٣٥٠١ ٢٢٥٩٨٨٬٣٫٦ ٥٣٧٠٩٦٤٫٤١ ٣٤ ١٢ ٢٢ ١٥٤ ج حل
 ٤٢٠٤٣ ٢٣٧٩٧٧٢٫٩٧ ١٩٩٥٥٧٫٢١ ٢٤ ٢١ ٣ ٤٢ تعز 

 ٣٧١٤٨٣ ١٥٠١٤٧٧٦٫٧٠ ١٣٤٥٦٦٩٨٫٩٨ ١٢٠ ٧٦ ٤٤ ٢٨٠ ٦  اإلجما 
 

ل المسح   شف المرفق والمتضمن تفاص الغ تق والمناطق الخطرة تم تحديثها وفق نظام إدارة المعلومات لألعمال  * ال
ة المراجعة.  األلغام ضمن ال   المتعلقة 

ة ح األلغام المضادة لألفراد   المادة الخامسة  اتفاق ة  ث اللجنة المعن من بتحد قوم ال ة االفراج عن  سوف  حول عمل
األلغام. المناطق وال   الوقت الحا ق شطة األعمال المتعلقة  ذ أ    د المراجعة حسب مخرجات تنف

 
من:  ب)  المسح األسا  ال

 
د الخاص   طلب من لعام    التمد من عن وجود تحٍد مت يتمثل   م٢٠١٩ال لغت ال مساحة    ٣٢٦، أ منطقة خطرة 

عا   ١٢٬٩٩٥٬١٦١ ا م إ    ؛ م ند هذا  ة  تأث   ذاتمناطق  ال مسح  اس األرض األم األلغام  الوضع  ومع تحسن  نفذ ،  ،    س
ث من مسحا لتحد من.   ووضع ال  خط األساس  ال

  
ما    ة الس ات كب من وهذا نظرا لظروف  طرأت تغي األلغام  ال اق االعمال المتعلقة  د مستوى التلوث  س تحد

ات   التغ هذه  أن  نرى  اع.  ال مناطق  توسع  وكذلك  ة  األمن الظروف  واختالف  اع  ال ة  استمرار اإلرادة  عن  خارجة 
م ه.  ال اإلشارة  تم  ما  االو  المسح  انات  ب وفق  المت  الخطر  اختالف  ت  تم  س فلقد  االعمال  ة  استمرار اجل  ن 

د مستوى التلوث وهذا وفق المعاي المحددة    من وال من خاللها يتم تحد ة المسح األسا لل شاء ال تدش وا
ثم   ومن  ط  بتخط بع  ي م  تقي عمل  يتم  ثم  ومن  األدلة  ة  منهج وفق  الخطرة  للمناطق  المع  ف  التص الصدد  هذا 

وع مهام  أوامر  ات  إعطاء  واتفاق ة  أساس ات  اتفاق وفق  تكون  وال  عة  المت اسة  الس حسب  وهذا  للمشغل  ة  ات مل
األلغام.  شطة المنفذة  مجال األعمال المتعلقة  وع األ عة م ة ومذكرات تفاهم حسب طب   فرع

  
دها  مسوحات ضمن   ة تم تحد د المناطق الملغومة يتم وفق ال ات المسح األسا أن التقدم المحرز  تحد عمل

ف المناطق الملغومة   تم ع ضوئها تص ة قائمة ع األدلة و ة وفق منهج من وتتضمن اجراء المسوحات الغ تقن لل
ه خطورتها  شافها اما مناطق مؤكد خطورتها او مناطق مش ات    ال يتم ا ة وعمل المسوحات الفن شطة  من خالل أ

من ومن   التطه وكذلك إزالة الذخائر  لل للمسح األسا  ة  التقن ة  مجموعة العمل  د هذه االل المنفجرة وتم تحد
 خالل مشاركة مختلف أصحاب المصلحة. 

 
ل  تق غ  التم االنتهاء من االستعدادات للمسح   من  أب د الوط  إعداد المسح األسا لل دء    م٢٠٢١ ع الصع مع 

شطة   تق أ الغ  يونيو   المسح  ات    والتزال  . م٢٠٢١    تق عمل الغ  طة    مستمرة  المسح  الخ توضح   . الحا الوقت   
ات   منأدناه التقدم الحا  عمل ة  الحق  المسح األسا  ال سلط  و الحال المرفق بهذا الطلب الضوء    )ب(   الملحقل. 

ن ع  شطة  ا الذي تم فيه األما ذ أ   . م٢٠٢٢  يونيو ح   المسح الغ تق تنف
ل  تم إرفاق : مالحظة   (ب). الملحق     المسح الغ تق جدول تفاص
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المت ولن   د مدى الخطر او حجم التلوث  مكن تحد ة ح االن وال  من مازلت جار ات المسح األسا لل أن عمل
ا   تقل  المسح ت ات  من. جميع مخرجات عمل ال ات المسح واستقرار األوضاع   االنتهاء من عمل يتم ذلك ح يتم 

م   الصحيتقي سلسل  ال شطة  األ ذ  تنف يتم  ث  ح ا  فاءة  عمل ال العمل حسب  ة  وال ة  الدول المعاي  وفق  وذلك  ح 
ذ.  م مستوى التنف شطة المتنوعة حسب تقي سلسل من األ ة واألمن والسالمة وذلك وفق    والفعال

 
ة إن مالحظة:  من ا  مسح األسا العمل شاء المهام   ل ءا  نهج إ ةع مستوى  بن     . المدي

 
   تم امن مع ذلك، س ر ال األلغام    تط من قطاع األعمال المتعلقة  د ال ع

ُ
ه نفسه  لت ات   ا توج   لمواجهة التحد

شمل ذلك  ال تواجهها  ر . و مال تط سيق  است من  مكتب ت ل ما    مقره  ال بعمع  ذلك، مثل أنظمة إدارة   ي
ة، االجودة، وأنظمة إدارة المعلومات، واعتماد  ة والوطن  . وما إ ذلك لمنظمات الدول

تم دمج نتائج  منمالحظة: س ل.   المسح األسا  ال د من خطط العمل  المستق  مع الم
ة لألعمال وفصول  العمل الثابتة إجراءات  وضع األلغام المعاي الوطن ة:  المتعلقة   الحال

جراءات    ال يزال وضع األلغام و ة لألعمال المتعلقة  ث المعاي الوطن د التقدم  العمل الثابتةوتحد ومع ذلك تم االنتهاء    ، ق
ة    من مع س األلغام ب ة لألعمال المتعلقة     ٣٢  وتضمن اإلنجاز المحرز   . ٪٩٥المعاي الوطن

ً
  تمت كتابتهم ومراجعتهم   فص

مع يتما  عمل    ما  وخطة  األلغام  المتعلقة  لألعمال  ة  الدول تقدم  تم  أوسلو. المعاي  الثابتة إجراءات      إحراز    العمل 
ذي؛   المركز التنف األلغام المحدثو الخاصة  ة لألعمال المتعلقة  ة  تطبيق المعاي الوطن التوازي مع   ةتتمثل الخطة الحال

اع االعتماد القانو من ة. الحكومة  ات شمل الموافقات واإلجراءات القانون  ، والذي 
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اجات برنامج  ة احت دة لتغط  األلغام:  التعامل معجلب معدات جد
اجات   عض االحت الطلب، هناك  ةما هو مذكور  هذا  األهم د من    الغة  الم حث عن  ال جب تغطيتها من خالل  ال 

لة نقص المعدات ات،  ،  الموارد واألصول للتغلب ع مش د من المرك د المواقع (مثل الم ات،  و ،  ) GPSsوأجهزة تحد ام
ة.   وما إ ذلك من ، وقارئ المسافات ة المعدات التقن  ق

 
ص الموارد للمسح  لاالتفاق ع تخص  مقا

ً
 : الطارئ إلطالق األرضالالزمة  الموارد تلك ل ة

جائحة   ات  تداع ب  د  (س ل   )،١٩  –كوف التم المانح   ،ونقص  من  المتوقع  الدعم  حجم  معرفة  ة  جانب    ،وصع إ 
ة، ال يوجد اتفاق   ة الحال ات االقتصاد ب التحد س من  ص    خصوصالدعم الحكو المحدود لل ة ودعم تخص االستمرار

للمسح   لالموارد   مقا
ً
األرضالالزمة  الموارد  تلك  ل  ة اإلنما   . الطارئ  إلطالق  نامج  ال المتحدة  يتل  تو    لألمم  و األموال 

ة  ا ل  اإلدارة الم شطة.   لتم ع من األ   ل ن
 

ات األول د  تحد نظام  شاء  ة    إ أول د  تحتاج  المناطقلتحد غ    ال  ومسح  تق لمسح  ومساعدة  تق ،   ، وتطه  ،
ا  مخاطر األلغام: ، الضحا ة    والتوع

سيق  الت األلغام  وضع مكتب  المتعلقة  المصدر    لألعمال  ات تعتمد ع معلومات مفتوحة  د األول لتحد ة  مصفوفة وطن
[حجم   قة  السا التطه  ة وأعمال  وعدد  المدي و الوقائع ،  ة،  األرض األلغام  حوادث  وعدد  ان،  ل   التقديري  جما اإل ،  لس

ث   ستغرق تحد الوصول].  ة  ان م المصفوفة  الجدولو ا تحسب  ثالثة أشهر.    ل  لهذه  د  اتها  مصفوفة تحد أول ات  ألول
مستوى   ةع  عمل    المدي مجموعات  ل  شغ خالل  ةمن  الصلة   تقن ذوي  المصلحة  أصحاب  مع  د    ؛مختلفة  تحد إن 

ات موضح  طة أدناه األول  ]. (ج)   الملحق الجدولتم إرفاق [ -   الخ

 
ة   سان ة، تقدم المنظمات اإل ات الوطن اتها بن اإلضافة إ مصفوفة األول ات    ا ء  أول د أول ار تحد كتب األمم المتحدة  م ع مع

ة  سان اإل الشؤون  سيق  الثالث،    لت الطلب  ث ما هو موضح   سيق    قوم   ح الت المعالجة و مكتب  ة  القرار ا عمل ع    ا ء  بن   تخاذ 
نظام   شاء  إ إ  الحاجة  يتعلق  ما  ف  . شغ ال ط  د  ت التخط لتحد ات  األول د  ة  حد تحتاج   المناطق أول غ    ال  ،  تق لمسح 

ا تق ومسح   الضحا ومساعدة   ، وتطه األلغام ،  ،  مخاطر  ة  سيق ،  والتوع الت مكتب  ذي     جمع  التنف دعم  المركز  خالل  من   ،
مكن  السلطات المختصة، معلومات ح  ا  ارها مصدرا خارج ة ليتم اعت انات وطن حتمل أن تكون ملوثة كقاعدة ب ول المواقع ال 

ه   ة   اتخاذ  االعتماد عل ل شغ ضا.   وقرارات إصدار المهام عض القرارات ال طة أدناه أ عض مواقع الخ ما هو موضح   ضا،    أ
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سيق   ت األلغام    مع هناك  المتعلقة  االعمال  ات  أول ز  تع تم من خالل  المتحدة و لألمم  ة  سان اإل الشؤون  سيق  ت مكتب 
بناًء ع مخرجات   م  ل وتقي عمل دراسة وتحل األلغام  المتعلقة  األعمال  المع  سيق  الت قوم مكتب  والذي من خالله 

األلغام شطة  مجال االعمال المتعلقة  أول وفق االجراء    مجموعة من األ ث  هذا الشأن اول  من    ٢٠وسوف يتم التحد
  خطة عمل أوسلو. 

  
المدارس (مثل  العاجلة  اجات  االحت ات   األول إ  ند  س ال  ثناءات  االس عض  هناك  ة   ، مالحظة:  تنم ــــع  مشار   ، وأي 

ة ات السلطات المحل  وما إ ذلك).   ،وطل
 

ز نظام إدارة   المعلومات: تع
 

ة   سان ف الدو إلزالة األلغام لألغراض اإل منلمن خالل دعم مركز جن دارة المعلومات  إعداد     ل ر و ل   ،التقار شغ   نظام   و
األلغام (إمزما كور   م  ،  )IMSMA Core  -إدارة المعلومات لألعمال المتعلقة  انات    ة استمار   ١١تم تصم ة لجميع الب   ٨وورق

ون   استمارات اء المنفذينإل ةمن خالل مجموعات عمل    وضعها ال تم  و،  ة ومشاركتها مع ال دعم    تقن ب المشغل 
سيقمن   ة. تعت مجموعة العمل  مكتب الت ةإلدارة المعلومات واحدة من المجموعات    التقن داخل القطاع. ال    الغة األهم

انات  م استمارات جمع الب ا لالنتهاء من تصم ل أ من    ،يزال العمل جار سج مخاطر  جلسة    ٧٠٩٤ومع ذلك تم  ة  توع
شطة    ٢٣٢و  الذخائر المتفجرة ال تم جمعها خالل أ انات  الغ تق منطقة خطرة وفقا للب نامج  المسح  ال العلم أن  ، مع 

مع الوط   انات األ  للتعامل  الب جمع  إجراءات  ع  شدد  و ة  األول ع  دخالها   ،لغام  تها   ، و .    وتعب المشغل ل  ق من 
ل مستخدم  و  ة دل ل شغ ب    واستماراتامج المستخدم  نل لشاركت الفرق ال انات. تم تدر المسح الغ  فرق    معظمجمع الب

عة ذي ل  تق التا ما يتعلق بهذا لمركز التنف ا   ، والتدربالخصوص ف ةمستمر حال ق   الفرق.  ل
 

حلول عام  تم مشاركة م،٢٠٢٢من المتوقع أنه  عض الصور المأخوذة من  إدارة المعلوماتعض منتجات  س ما   نظام . ف
شطة  و   (إمزما)، ع أ الضوء  سلط  المتفجرةال  الذخائر  مخاطر  ة  تق و   التوع الغ  لها من  ال تم    المسح  العام  سج
  . م٢٠٢١الما 
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ة اال  د  ( جائحة  ل   ستجا   : ) ١٩  –كوف

د جائحة   تأثر  نامج   )١٩ –(كوف شطة لع ال ة   التعامل مع مختلف أ ة المجتمع شطة التوع األلغام مثل انخفاض أ
ل  سف إ أ من  الممولة من ق السنوات ال لم ٧٠اليون وس كورونا  تظهر ٪ مقارنة  ب انخفاض    ؛ فيها جائحة ف س

بع  . ي ذ دعم المانح شطة تنف ا  األ ة.  حال من  الئحة وزارة الصحة ال
 

شطة  دة  تعز ومأرب لمواصلة أ ط لفتح فروع جد دة التعامل معالتخط اإلضافة   ،األلغام ع الساحل الغر والحد
ضاء  إ شطة  الب ة ، الجوفو  ،األ ات الغ  شبوة: ل  والمدي

 
شطة   أ ذ  وتنف ة  بتغط قام  ث  تعز، ح دا   ذي فرعا جد التنف المركز  معافتتح  الغر   التعامل  والساحل  تعز    ، األلغام  

ة ب قدراته الحال س ا  ن جزئ ل الحا  عام   ول ب وضع التم   م. ٢٠٢٢س
 

ل  لألوضاعنظرا   التم ومسائل  ة  عمحافظة      األمن الف افتتاح  تأخ  تم  فقد  م    يتم   ح   فيها   مأرب،  التقي من  االنتهاء 
ط   تخط غ  س شطة  افتتاح  المناسب.  أ مأرب  المحتمل   ع  معالف مأرب   التعامل  ذها   وتنف   ، والجوف  ،األلغام 

ات ة   والمدي ضاء.   ،شبوة لالغ   والب
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ط   العبوات    لوضعالتخط مثل  دة  الجد ات  التحد لمواجهة  للموظف  دة  جد مهارات  لبناء  دة  جد ب  تدر خطة 
ة  المبتكرة،  الناسفة ح ب المتدر  و   ،وما إ ذلك  ،واأللغام ال ضا إلعادة تدر نأ ر  و   الماه ب  تط خطط إدارة تدر
دة قدممكن أن و . جد

ُ
ة المنظمات ت ةال الدول ات التجار ة وال ب  غ حكوم  : المساعدة  التدر

 
موظفو   تل  مختلفة؛  جوانب  وغ  ب  التدر سيقتم  الت ع    مكتب  اإلنما  الالتدرب  المتحدة  ل نامج  ه  و ألمم  التوج

اإلرشادات    التق  يتعلق  ما  ف اء  ال ةمن  ا  التقن تدر ذي  التنف المركز  أجرى  ا .  الذخائر    إنعاش من  التخلص  ودورات  
ةالمتفجرة   ادرة التنم كة م ل    . )DRCالمجلس الدنمار لالجئ ( و ) TDI(  من ق

 
ذيتلقت فرق   التنف عة للمركز  التا الغ تق  إدارة    ذلك  دورة مكثفة وضمن  المسح  ط  ر  تخط التقار إعداد  موضوعات 
ة والوضع كتحدٍ و المعلومات.  اء الحال ل  ظل قيود ال ص التدرب  المستق دو أنه قد يتم تقل   . الما ، ي

 
الن  ة  ئة تمكي جب مراعاة وجود ب ة،  ر استدامة القدرات الوطن ذولة لتط الجهود الم ما يتعلق  ات ال  ف ظر إ التحد

ة لمختلف   ب الحال ة خطط التدر ة الجتماعات الدول األطراف، مع مالحظة أهم ة الدورة الثامنة ع سبق ذكرها خالل ف
شطة  اء ال تمت مناقشتها األ ة دورات  ان و  ،مع ال مثا دورات  المسح الغ  و   التخلص من الذخائر المتفجرةعضها 

  . تق 
 

ةمنظمة  مشاركة  فضل   التنم ادرة  ل    ) TDI(   م ق اإلنما  المن  التدرب  لنامج  من  د  لم ط  التخط تم  المتحدة،  ألمم 
امن مع   سيقال ذي    مكتب الت ات أع من التدرب  م٢٠٢١لعام   المركز التنف ما  ذلك مست التخلص من الذخائر     ، 

الناسفة للعبوات  دة  الج الممارسات  جوانب  عض  شمل  ل ب    المبتكرة   المتفجرة  مشاركة     والتدر تمت  الجودة.  إدارة 
منظمة    المحدثةالعمل الثابتة  إجراءات   ةالخاصة  ادرة التنم ذي، وستكون هناك خطط لمراجعة    )TDI(  م مع المركز التنف

بها   ينفذ  ال  قة  اإلجراءاتهذالط األلغام.   ه  المتعلقة  لألعمال  ة  الدول للمعاي  سيققوم  و  لالمتثال  الت م    مكتب  بتقي
ذه تنف لزم  محتمل  ب  تدر أي  اجات  ذلك   ، احت ة  ،ومع  الشفاف ر  تقار إطار  المادة       و  ر  س) ٧(تقار أي  ،  من  ال تناول 

التدرب   ناء القدرات. و تحديثات تتعلق 
 

ة  ات مع المنظمات الدول ا ال ة: الالتوسع للسماح  ات التجار ة وال  غ حكوم
ات مع منظمات   ا ة    ،األلغامالتعامل مع  دأ توسيع ال ة الوالمنظمات الدول ة من خالل دعم    ،غ حكوم ات التجار وال

ما  ذلك  لهم،  سج ما يتعلق ب اء المنفذين ف لو ترست  عض ال منظمة مساعدات الشعب  و ) Halo Trust  -منظمة (ه
و (   ). NPAال

 
ة االتفاق التوقيع ع  الدو من خالل  ط والتعاون  التخط ل من خالل وزارة  سج ال المنفذين  اء  ال ة    يتع ع  س الرئ

الفر  ة  للمنظمات    ؛واالتفاق سمح  المما  ة  عد الدول ــــع  المشار د من  الم ذ  سيق وتنف بت ة  ات  اال   توقيع  غ حكوم تفاق
المراجعة   عد  وع  م ل  ل ة  ة الفرع من    التقن حات  األلغام،للمق المتعلقة  األعمال  سيق  ت مكتب  ل  وجود   ق جانب  إ 

 مذكرات التفاهم. 
 

سيق    مكتبساعد   ذي     الت سيق مع سلطات الهجرة [المركز التنف ات  وزارة  ع الت ة] إلصدار تأش ة ووزارة الداخل الخارج
مات.  من أجل ا دخول للمنظمات   جراء التقي ارة و ناد تنميتها  من خالل دعم المنظمات   ل من، مثل  اس اجات ال ا إ احت

ف الدو إلزالة األلغام   ة مركز جن سان م الل   )GICHD(  لألغراض اإل ة   دعم  تقد   لألعمال إدارة المعلومات، والمعاي الوطن
األلغام، و  من مسح األسا الالمتعلقة   .  ال

 
عدد   ادة  اجات    ناز ز االحت مال  است عد  يواجهه    لناز   الناقصةاأللغام  الذي  األمر  وهو   ، الحالي المركز األلغام 

ذي للتعامل مع األلغام ات:  ، التنف  وهو أحد التحد
ادة   ع     لدىاأللغام     عدد ناز انت هناك ز ات الف اته  الساحل الغر وعمل ذي من خالل توسيع عمل المركز التنف

دة  ضا، مما أضاف فرق جد ،  ا تعز أ ،   والمسح  لتطه ة الطارئةالتخلص من الذخائر المتفجرة، و و   الغ تق مخاطر   التوع
المتفجرة األلغام  لاإلنما    نامجال. دعم  الذخائر  ذي للتعامل مع  التنف المركز  المتحدة       المانح مجتمع    من خالل ألمم 

ات،   والمرك األلغام،  اشفات  ) عض  تغ  وال  اجات،  االحت الم  وأجهزة عض  د  مبيوتر  )GPS(وقع  تحد ال وأجهزة   ،
ومعدات   ة،  الشخص ة  الوقا ومعدات  ا المحمولة،  الضحا و مساعدة  وأدوات  معدات  ،  ة،  الطب واألدوات  التأش الحاالت   ،

اجات   ة، واحت اط سيقاالحت ن ال يزال التحدي قائما  مواجهة  مكتب الت لة)، ول ومع ذلك ال تزال ت،  نقص المعدا   مش
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أن   الواضح  ومن  المعدات،  يتعلق  ما  ف تغطيتها  يتع  ال  اجات  االحت عض  ع    أوضاعهناك  تؤثر  قد  ة  الحال ل  التم
نامج ة لل  .القوى العاملة الحال

  
ة:    إجراءات وطن

األجراء   ما يتعلق  ط  مجال االعمال المتع   ١ف التخط قوم  من  ع  من خطة عمل أوسلو فأن ال تم االخذ  األلغام و لقة 
سيق مع الجهات ذات   الت ة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وهذا  اتفاق ات ذات الصلة  ة واالتفاق اسات الوطن ار الس االعت
ة مما قد   ه إضاف لف من  ال الهدنة   د  تم تمد أنه  د  الج ة والعمل. من  الشؤون االجتماع او وزارة  الصحة  العالقة كوزارة 

ث  هذا الشأن حسب الطابع  س األلغام وسوف يتم التحد ة  مجال االعمال المتعلقة  ز  عدة جوانب وطن التع مح 
ح األلغام المضادة لألفراد.  ة  ة المعن  الرس والغ رس لالتفاق

 
حت   . ٣  م. ٢٠٢٣  –م ٢٠٢٢الموارد ال أت
 

ة  ))٥(الجدول ( ة الجهات المانحة خالل ف د الحال  التمد
 

ع المساهمة   ن
لغ  الدولة  المنظمة   الدوالر األم الم

ة  ة  المساهمات الوطن من األلغاملإن مساهمة الحكومة ال قد انخفضت   قطاع األعمال المتعلقة 
الد.  اجع االقتصادي  جميع أنحاء ال ب ال س ل ملحوظ   الوقت  وش

، ال   ة  قدمالحا من ذي  ل  موظف  سوىدعم الحكومة ال لمركز التنف
قدم. للتعامل مع األلغام طا ومحدودا   و س ا  ا عالجا طب من    ،محل غ أن ال

ث  )٥(  لجنة المادة ُ س ر المادة  ع تحد ق تقار ما يتعلق   )٧( عن ط ف
ة ات  المساهمات الوطن  .أي تغي

 
ة   ١٬٢٨٨٬٤٣٣ االتحاد األورو  المساهمات الدول

 ٢٬٢٥٠٬٤٨١ كندا
ة  ك ات المتحدة األم  ٦٬١٣٢٬٣٠٩ الوال
) المتحدة  ة  ة  الممل الخارج وزارة 

لث او  ومن ة      )FCO(  ل ة وزارة التنم   الدول
)DFID( ( ٨٦٦٬١٣٧ 

ا  طال  ٤٧٣٬٤٠٢ إ
ا   ٢٬٨٢٩٬٦٢٦ ألمان

الشؤون   سيق  لت المتحدة  األمم  مكتب 
ة سان  ٣٬١٢١٬٣٣٢ اإل

 ٥٬٤٣١٬٦٦٣ هولندا 
وع مسام)  ة (م ة السعود ة الع قارب:  الممل  ١٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠ما 

 ١٤٢٬٣٩٣٬٣٨٣  اإلجما 
ل من  توقف قد  ل:  مالحظة  الجهات المانحة المذكورة أعاله. عض التم
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نامج ا . ٤ ل الحا ل  مع األلغام.  لتعاملاله
 

ة   :للتعامل مع األلغاماللجنة الوطن
اع،   ال ل  المتعلقة  مسائل  معالجة  تمتق ة    األلغام  األعمال  الوطن اللجنة  ل  ات من ق المستوى االس   للتعامل مع ع 

من   دعم  ة  الحكوم الهيئة  ارها  اعت نامج  األلغام،  من.    المتحدة    لألمماإلنما  ال ة    انت ال الوطن مع اللجنة    للتعامل 
ة  مسؤولة األلغام   الوطن ة  ج ات اإلس ع  والموافقة  الموارد،  ص  وتخص اسات،  الس مع  عن صنع  دارة    للتعامل  األلغام، و

نفذت  ة.  الحكوم خالل    اللجنة   األموال  من  األلغامعملها  مع  للتعامل  ذي  التنف الظروف  و   ،المركز  ب  س الحظ،  لسوء 
ة   ة وطن ج ات ة، ال توجد اس اع فقد توقفت، وللتعامل مع األلغامالحال ب ال ة    س األلغام. تو    للتعامل معاللجنة الوطن

ذي للتعامل مع األلغامالمدير   التنف ة    مدير  دور  مركز  ار    للتعامل معاللجنة الوطن األلغام ع المستوى الوط وفقا للمع
ة   الوطن المعاي  تطبيق  األلغام   المتعلقة  لألعمال  ة  الوطن المعاي  ل  (دل األلغام  المتعلقة  لألعمال  الطوارئ    -الوط 

قدم  )). ١٠(  رقم   صفحة  -  المعقدة ذي للتعامل مع األلغاممدير    و ما يتعلق    المركز التنف ه ف جميع القرارات المتعلقة  التوج
ساق توجيهاته    األعمال ره إ الحكومة لضمان ا ه تقار قدم ف ات  الوقت الذي  األلغام ع المستوى االس المتعلقة 

اسة  المع   ة  إعتم    المستوى الوط ( حالة   ذات س ل دور اللجنة الوطن شك عادة  ط و ش ، فإنها  للتعامل مع األلغامادة ت
ة   س الرئ الهيئة  بوصفها  األلغام  المتعلقة  لألعمال  ات  االس المستوى  ع  ه  التوج م  تقد دور  ستأنف   لألعمالس

من).  األلغام  ال    المتعلقة 
 

ذي للتعامل مع األلغام:   المركز التنف
يزال   األلغامال  مع  للتعامل  ذي  التنف    المركز 

ً
شطة  مسؤو أ ذ  تنف عن  مع  مع    التعامل  التعاون  من  ال   نامجالاأللغام  

عمل برنامج    ،والدول الداعمة  ،ألمم المتحدة لاإلنما   ة.  دة منذ عام    التعامل معوالمنظمات الدول األلغام منذ سنوات عد
قوام ا   ،م١٩٩٩ عمل المركز  شطة ٦٦لـ و قا لمختلف اال   .ف

 
األلغام:  مكتب سيق األعمال المتعلقة   ت
األلغامعت   سيق األعمال المتعلقة  من   مكتب ت ة ال الغة األهم ذي للتعامل مع   واحدا من العنا ال عة للمركز التنف التا

وهاأللغام ة    مسؤولٌ   و ،  الدول المنظمات  مع  شطة  األ سيق  وت م  تنظ .  ال عن  المعني المصلحة  وأصحاب  ة  حكوم غ 
منتظمة و  اجتماعات  سيق  الت هذا  عمل    ،شمل  ة،ومجموعات  تم    تقن المصلحة.  أصحاب  مختلف  مع  مستمرة  ومشاركة 

شاء   األلغامإ سيق األعمال المتعلقة  اتها    م،٢٠١٩اء  يونيو  موافقة األم العام لرئاسة الوزر   مكتب ت دء عمل إ جانب 
ة ف  ،الجزئ مايو    ، والتوظ من    م٢٠٢٠والتدرب   اإلنما  الدعم  المتحدة،  ل نامج  سيق شارك  و ألمم  الت ا   مكتب    حال

لالتغلب ع أي      شاطب ات سماح من أجل المحتملة  مشا ة     المنظماتعمل ةالالدول م  إ جانب  ،غ حكوم   تقد
ط ض من جوانب مختلفة مثل التخط صدار   ،التف ال واستضافة ،المهام و ة.  واستق  إدارة المعلومات الوطن

 
ة مكتب  من خالل   من شأت الحكومة ال سيق األم العام لمكتب رئاسة الوزراء، أ مكتب    مكتب ت األلغام  األعمال المتعلقة 

م من  مقدمة  ة  توص ع  بناًء  سيق  نامج.  ت ال سيقدير  ت مكتب  مكونا    إن  األلغام  المتعلقة  ةاألعمال  األهم من    الغا  
ذي للتعامل مع األلغام  مكونات  ة    مسؤولٌ   و ، وهالمركز التنف شطة مع المنظمات الدول سيق األ م وت ة  العن تنظ غ حكوم

  . المعني المصلحة  عمل  و وأصحاب  ومجموعات  منتظمة  اجتماعات  سيق  الت هذا  ة شمل  مع    تقن مستمرة  ومشاركة 
دأ  سيق    مختلف أصحاب المصلحة.  اتهمكتب الت ف   ،عمل ب  مايو    ،والتوظ نامج اإلنما  الدعم من    م٢٠٢٠والتدر

المتحدة.  ل ة  ألمم  تنم سيقستمر  الت ا ل  مكتب  ومن  الجودة.  إدارة  ونظام  االعتماد  ذلك   شمل  يتم  أن    م ٢٠٢١لمقرر 
سيقشارك و. م٢٠٢٢و ا   مكتب الت لالتغلب ع أي     شاطب حال اتسماح من أجل المحتملة   مشا    المنظمات   عمل

ة ة.  ال  الدول ذي  إن  غ حكوم التنف المركز  ات  ومسؤول أدوار  معجميع  المتعلقة    ومكتباأللغام    للتعامل  األعمال  سيق  ت
واضحة المنفذين.    األلغام  اء  ال لجميع  ضا  ل و أ دورة  اجتماعات  عقد 

ُ
األلغام،  ل  المحرز   تقدملت المتعلقة  ألعمال 

امج،   اجتماعات مدراء و  و   واجتماعات   ال المتفجرة،  الذخائر  مخاطر  ة  المعلوماتاجتماعات  التوع إن  إدارة  العاملة  .  القوة 
ة   سيقالحال ارة عن مكتب الت ادئ    ٤٩ ع س  الجندرة موظفا [تم النظر  م عملون    الج ف]  ع أثناء مرحلة التوظ والتن

: من أجل ال تخصصات مختلفة   سيق ع النحو التا  ت
 

ة:  سيق الحال ات مكتب الت  أول
 
ة.  أ.  سان ة اإل  االستجا
 

امات الوفاء إجراءات  ب.   . االل
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سيق ج.  ات الت  . أول
 

ل.  مالحظة:  د من التفاص  أنظر ا الملحق (د) لم
 

ذي  إن   التنف المركز  ات  ومسؤول أدوار  مع جميع  ضا    ومكتب األلغام    للتعامل  أ واضحة  األلغام  المتعلقة  األعمال  سيق  ت
المنفذين.   اء  ال لو لجميع  ة  دور اجتماعات  عقد 

ُ
األلغام،  ل   المحرز   تقدمل ت المتعلقة  مدراءو ألعمال    امج، ال   اجتماعات 

مخاطر الذخائر المتفجرة، و  واجتماعات  ة   . إدارة المعلوماتاجتماعات التوع
 

 وزارة الدفاع: 
ة.    العسكري  الجناح الهند نفذت وحدات   اق ضمن الحملة العسك ات اخ المركز  تم مشاركة هذه المعلومات مع  و عمل

ذي للتعامل مع األلغام ذي    لدى.  التنف ل  فالوصول إ المناطق ال وقع فيها القتال؛    للتعامل مع األلغامالمركز التنف عد 
ر،   ة تح د من  تكون  عمل ان  الانات حول  و   المسح، لديهم أدلة إلجراء م ه ناز م ش    األلغام  الذي عمل ف ع للج التا

  . وا وماذا فعل
 

دان من خالل التعاو  ة عمل الفرق  الم ةسهل قسم الهندسة العسك ة واألمن ساعد   ،ن مع الوحدات العسك تعاون و   و
ــــح    القسم تصار ع  الحصول  الحربل  ومخلفات  األلغام  يوفر    الخطرة  تدم  ما  المختصة.  الجهات  ل  ق جناح  المن 

ذي  الهند  ن اإلقامة للمركز التنف عض أما   األلغام.  للتعامل معالعسكري 
 
 
 

ة   المنظمات الدول
ة ال تقوم المنظمات  ــــع  ،غ حكوم ا   ،والمشار ن حال من، ول ذ العمل  ال نف ضا ب ة أ ع النحو    حد   أد والمنظمات الدول

 :  التا
وع  .١   . )MASAM – مسام(م
ة قسم  .٢ سان ع السالح ،الشؤون اإل ناء السالم ( ،ون   ). DRCلمجلس الدنمار لالجئ ( لالتابع   )HDPو
  .)HALO Trust –  ترستلو   همنظمة (  .٣
و ( .٤  . )NPAمساعدات الشعب ال
ب األحمر   .٥ ة للصل  ). ICRC( اللجنة الدول

 
نامج اإلنما لألمم المتحدة (   ) UNDPال

من منذ عام   األلغام  ال دعم األعمال المتعلقة  تمحور هذا    م٢٠١٥عام    و .  م٢٠٠٣قوم برنامج األمم المتحدة اإلنما 
نامج الطارئ   ة    للتعامل مع الدعم حول ال شطة من نموذج إنما إ استجا نامج ترك األ . من خالل  طارئةاأللغام. أعاد ال

ل  نامج اإلنما للتعامل مع األلغام  تم األلغام،   ال دعملألعمال المتعلقة  ذي للتعامل مع األلغام  فإنه   توف    المركز التنف
م المشورة األلغام، وتوف المعدات واإلمدادات ا  لناز الحوافز  ة، وتقد ةالستهال  . التقن

  
وع مسام:   م

سلمان  الملك  مركز  خالل  ة من  سان واال ة  االغاث واسعا  لألعمال  وعا  م ة  السعود ة  الع ة  الممل نفذت  مع ،    للتعامل 
وع   م ة  را تحت  ة    لتطه   ) MASAM  –  مسام( األلغام  اتفاق ة  من ال الحكومة  وقعت  من.  ال األلغام    لتطه األلغام  

و  ة  الخطرةاألرض الحرب  ة    مخلفات  االستجا من  لد  مع    الطارئةكجزء  ش (داينا  مع    )Dynashield  –منظمة  التضامن 
ف   (داينا س ــــع(  )Dynasafe  –منظمة  المشار إي  (  ألداره  مشاركة    ))M E  –إم  (داينا  و لمنظمة  عة  التا التطه  مجموعة 

ف   ل  اآلن  ()  Dynasafe  –س ف  (س ةSafeLane  - منظمة  العالم ة.  )  طان ب كة  و  وع  و )،  الم هذا  ذ  تنف تم 
مع   ة  ا األلغامال مع  للتعامل  ذي  التنف لـ    المركز  ا  الم الدعم  وتطه   ٣٢من خالل  ع  عدن و .  ن ع  وع  الم كز    ، س

دة  ،وتعز  ضاء  ، وشبوة  ،ومأرب ،والحد قع  كتافوصعدة ( ،ولحج   ،والضالع   ،والجوف  ، والب  ). وال
 

تحت   مسام  وع  لم ة  الحال للطوارئ  برنامج  اإلنجازات  ة  تطه  م٢٠٢١  –م  ٢٠١٨االستجا م    ٢٨٬٧٥٣٬٨٠٦مساحة  : 
ــع،   شفاتم ات ألغام مضادة  ،  ٤٬٢٦٧:  ألغام مضادة لألفراد :  عدد مك ا ،  ١٨٦٬٧٥٨، ذخائر غ منفجرة:  ١٠١٬١٥٩:  للد

 . ٦٬٢٢٨: مبتكرة   عبوات ناسفة
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يونيو ٢٠٢٢لعام  اإلنجازات   شهر  ا  تحت    م  مسام  وع  تطه  برنامج  لم للطوارئ:  ة  م    ٦٬٤٦٠٬٥٦٢مساحة  االستجا

ــع،   شفات م مك لألفراد :  عدد  مضادة  ات،  ١٬٠٦٧:  ألغام  ا للد مضادة  ذ ٢٥٬٧٨٥:  ألغام  منفجرة:  ،  غ  ،  ١٨٬٨٨٧خائر 
 . ١٬١٤٦: مبتكرة   عبوات ناسفة

 
ةلدى قسم   سان ع السالح  ،الشؤون اإل (   ،ون السالم  ناء  (ل التابع    )HDPو ا فرق    )DRCلمجلس الدنمار لالجئ  حال

المخاطر،     مسح غ تق  ة  ق متعددي المهام    توع إ ف لمجلس  ا الذخائر المتفجرة. شارك     التخلص مناإلضافة 
ذي  ات  التخلص من الذخائر المتفجرة من خالل توف تدر )DRCالدنمار لالجئ (     . للتعامل مع األلغامللمركز التنف

 
لو ترست  إن منظمة ( ة   منظمة)  Halo Trust  -ه من منذ عام    دول ة مسجلة  ال شارك   م٢٠١٩غ حكوم ، وال 

المنطقة   تطه  شطة  المتفجرة،أ الذخائر  مخاطر  ة  ،  و   التوع تق الغ  المعركة  و المسح  أرض  خالل  تطه  من  من  ال  
األلغاممن    أوامر مهام صادرة سيق األعمال المتعلقة     . مكتب ت

 
الشعب  شارك   و (منظمة مساعدات  لقدرات    )NPAال ة ع مرحلت  المؤسس القدرات  ر  اشفة   تط ال الب  ال

األلغام مع  للتعامل  ذي  التنف المركز  لدى  ة    لأللغام  ا اإلنما  ال من خالل  المتحدة.  لنامج  منظمة ألمم  مساعدات    تعد 
و ( ا منظمة) NPAالشعب ال ة حال من.   دول ة مسجلة  ال  غ حكوم

 
ةقوم  ت ب األحمر (  اللجنة الدول ذ    )ICRCللصل نف مخاطر الذخائر المتفجرةب ة  عة    توع ة  لمن خالل أرعة فرق تا جمع

م  ذ    تقوم.  الهالل األحمر ال نف مخاطر الذخائر المتفجرة هذه الفرق ب ة  امن مع    توع ة الهالل  ل  األخرى  شطةاأل ال جمع
م  ال ة   األحمر  الطب التوزعات  سيق   ،مثل  ت يتم  لم  ن  هذه   واعتماد   ول ة  التوع شطة  ل    أ ق األعمال  من  سيق  ت مكتب 

األلغام، د أن  المتعلقة  ب األحمر    ب ة للصل ذي    تقدماللجنة الدول ة محدودة للمركز التنف   ، األلغام  للتعامل مع معدات طب
ب ط محتمل تقدمه ا   أنهإ جانب   كون هناك تدر ة  قد  ا ز ال سيق إضا حول تع ب األحمر وت ة للصل للجنة الدول

ة.    الحال
 

مهامتم   أعاله  ل  إصدار  المذكورة  دءلمنظمات  ذ    ل خاللالتنف األلغام  من  المتعلقة  األعمال  سيق  ت والمشاركة     مكتب 
سيق المتكررة مثل   امج  اجتماعات مدراء اجتماعات الت ات، واجتماعات    ، ال واجتماعات    ، واجتماعات المسح األسا   العمل

ط  ة  ،التخط الغ حكوم ة  الدول للمنظمات  ح  أنه م الرغم من  شطة  ب  ع  ذ أ بناًء ع إجراءات    التعامل معنف األلغام 
 . ط والتعاون الدو  وزارة التخط

 
ة ل  ان د من المنظماتمشاركة  هناك إم ة م ة والوطن ة ال الدول األلغام. غ حكوم من  األعمال المتعلقة  تم  و  ال س

م المشورة  ــــح وتقد ةدراستها ح يتم الحصول ع التصار ة   التقن نامج ل من خالل اإلجراءات اإلدار   التعامل مع الوط  ل
 األلغام. 

 
ر خطط   حث وتط ما  ذلك ال  ، ات المسح والتطه ة  عمل فاءات والفعال ر ال اإلشارة إ الجهود ذات الصلة  تط

امات المادة  ما يتما مع ال شف    ). ٥(العمل  الب ال ش إ أن مجموعة من  من ل نود أن  ث    ، أللغام قد وصلت إ ال ح
الب،   ال مدر  إليهم  ينضم  لفرق  تم  سوف  ب  تدر م  تقد تم  طاقتها.  امل  تعمل  فرق  ل  ، شك تق الغ  ما    المسح 

من.  ة ال ناسب مع خصوص  ي
 

لة  لاإلنما    نامج الدعم   ع  الت خالل  من  ة  ك ان الم القدرات  ر  تط المتحدة  ة حفارة  ألمم  للمركز    )هو   –اك  (  خلف
ذي، وال  مرونة أ   يتمالتنف لة للسماح  عها     االستخدام. تدر

 
سيق،  عمل  الت المتحدةلاإلنما    نامجالو   مكتب  و ألمم  ة،  سان اإل لألغراض  األلغام  الدو إلزالة  ف  ز    مركز جن تع ع 

دعم   ة  (إمزما كور    نظاموتق األلغام  المتعلقة  لألعمال  المعلومات  المتعلقة  )  IMSMA Core  -إدارة  األعمال  قطاع   
ا لفرق  ل اإلنما    نامج لل التابع    المبتكرة األلغام. قدم خب العبوات الناسفة   ذي  ألمم المتحدة تدر زالة    إلتاحة المركز التنف ب

ل أ أمانا   ش عة  ال  ذات  دة لألفراد أللغام المضا ل األلغام  اإلضافة إ عقد اجتماعات  إطار المسح األسا  المبتكرةطب  .
ة وخطط العمل.  ال م من لوضع اآلل ة الجتماعات الدول األطراف.  وتم تقد  معلومات مفصلة خالل الدورة التاسعة ع
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ذولة لضمان  . ٥  . المدني من المناطق الملغومة إخالءالجهود الم
 

شطة أ مخاطر الذخائر المتفجرة ع يتم العمل  ة  :   التوع   مراحل مختلفة ع النحو التا
  ة ة المصاح ذه   يتم  : ال التوع .  ا تنف شطة التطه    نفس الوقت مع أ
   ةحمالت ة    و :  التوع ة عمل محددة    توع مواقع  ستهدف  لة  ءا ط ات    بن األول د  تحد اجات  احت ع 

ث    ، المختلفة الطلب  سلط ح ة  هذا  الفرع ات  االتفاق ــــع  ك    الضوء   ومشار ل  د   منفذ ل تحد الجداول    ع 
ة.    الزمن

 ة الطارئة ع من التوع شطة: يتم تضم هذا الن ة  أ ات االستجا المخاطر ضمن عمل ة    المستمرة.  الطارئة التوع
  ب المتدر ة   : تدر اك السلطات المحل ة ذات    ،ومنظمات المجتمع المد   ،من خالل إ الهيئات الوزار عض  و

  الصلة. 
النظر  جوانب   الفعل  الجندرةيتم  س   ال  الج اإلناث، والجوانب  د من مشاركة  التأ ع من خالل  المختلفة،  والتن ة  ثقاف

ادئوتطبيق  ة، وال تضمن إجراء جلسات   الم سان ةاإل ة.   توع  مناس
 

وفق   وهذا  للمشغل  والمهام  ة  ات العمل األوامر  يتم إعطاء  أنه  فنؤكد  المنفجرة  القذائف  ة من  التوع ات  عمل يتعلق  ما  ف
الذي يتم   التلوث  من ومدى  لل المسح األسا  ات  ذ  مخرجات عمل تم تنف المستهدفة و المناطق  عة  استكشافه وكذا طب

ة   الوطن اسات  األلغام والس المتعلقة  سيق لألعمال  الت المعتمدة  مكتب  ط  التخط ة  ال ة حسب  التوع ــــع  المشار هذه 
  ذات الصلة. 

 
ذيتقوم فرق   عة للمركز التنف مخاطر الذخائر المتفجرة التا ة  ذ   التوع نف قومون    ،"حمالت" دورة   ب ث  شطة ح ذ أ نف   ب

ة   ت السلطة المحل اع أو إذا طل ال را من  أنها األ ت ة ع    صورة واضحة تدرب المدر  المجتمعات ذات األول
ذ   شطة  تنف مخاطر األلغامأ ة  ذ  .  التوع شطة االتصال المجتم  يتم تنف ل  أ مخاطر الذخائر المتفجرة  فرق  من ق ة  التوع
عة ذي  التا لللمركز التنف شطة ق عد تطه حقول األلغام.  ،وأثناء   ،. تتم هذه األ  و

 
األحمر    تقوم ب  للصل ة  الدول المتفجرةاللجنة  الذخائر  مخاطر  ة  التوع ذ  نف .    ب م ال األحمر  الهالل  ة  التعاون مع جمع

األ  الهالل  ة  جمع موظ  لمدر  ا  تدر األحمر  ب  للصل ة  الدول اللجنة  م  نفذت  تقد من  لتمكينهم  م  ال ة  حمر  التوع
شطتهم.    مكوناتمكون من    مخاطر الذخائر المتفجرة  د من المتخصص  و أ ب األحمر العد ة للصل توظف اللجنة الدول

األلغامالمحلي    مع  الجودة.  التعامل  شطة ضمان  أ عة  متا المتخصصون  قوم  الحا ، و الوقت  محادثات  و  هناك   ،
ة  سيق   خصوصجار ار ت مخاطر الذخائر المتفجرة مع ة  سيقمع  التوع   . مكتب الت

 
لالجئ  نفذ  ي الدنمار  المتفجرة  ) DRC(المجلس  الذخائر  مخاطر  ة  العرض    التوع خالل  من  المجتمعات  مدارس   

ا   ن    ومشاركةالتقد الم ءا الحا شاؤها من    بن سيع المهام ال تم إ ل مكتب الت الخاصة    متعددة المهامفرق  لل  ق ق
مخاطر الذخائر المتفجرة  الذين ينفذون، بهم ة   . المسح الغ تق و التوع

 
سف   مخاطر الذخائر المتفجرة تدعم اليون ة  ل وتوف    التوع ل تم أ هذا الدعم  ش ة الطفل، و فة حما من خالل وظ

ض ن تم تخف ب تأث جائحة  ذلك الموارد، ول د (س  . )١٩  –كوف
 

س  إن نظام تأش   منهج   ت نظاما المناطق الملغومة ل
ً
  ا أو شام

ً
ة، عادة استخدام الصخور المطل ، مع وضع عالمات مؤقتة 

عض    التحذير.  عالمات حول مواقع العمل فقط، مع 
العمل   ة المجتمعات  ذهيتم توع ق. تح    غ المن خالل االجتماعات    الذي تم تنف ة ب قادة المجتمع وقائد الف رسم

ل عام، وتح فرق   ش التقدير  األلغام  إزالة  ذي  أعمال  التنف د وفقا  المركز  الذي ينفذه  لبتقدير ج الثالث  الطرف  ة  مراق
 ألمم المتحدة. لاإلنما  نامجال
 

د   تحد من   ال جهود  المتعلقة  المعلومات  يتعلق  ما  الملوثة،    النطاقف العمل ع أساس  و للمناطق  ذ  ة تم تنف   منهج
امن مع التقدم ال شطة    المحرز   األدلة و ه أن هناك  و األلغام ذات الصلة.    التعامل مع أ مختلفت    منهجيتانمن المسلم 
ل فعال، األو ش ذ  ة     للتنف ذي للتعامل مع األلغام  لدى عادي" ال"  قطاعال  منهج ة    والمنظمات،  المركز التنف غ  ال الدول

ة،   ة حكوم ل  قطاعاتومنهج سيق راسخة من ق ة ت سيق مكتب األمم المتحدة ال تعمل  إطار آل  . الت
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ند   المحددةس و   المعالم  الملغومة  المناطق  د  بتحد المتعلقة  المعلومات  ذلك  ما   معلومات،  أي  ع  ذ  د  للتنف تحد
أنه قد تم   ات    وضععددها، مع مالحظة  الغ تق مصفوفة أول . عندما تكون المعلومات متاحة ع نطاق أوسع  المسح 

ءا  نتائج    بن الغ تق ع  ا المسح  م صورة أوضح لألول تم تقد ءا ت  ، فس من    مسح أسا ع    بن ال امات  ال يتما مع 
ة حظر األلغام المضادة لألفراد (المادة   ). )٥(اتفاق

 
د لعام  من المقدمة  طلب التمد خطة ال ما يتعلق  شاء  ٢٠١٩هناك تحديثات طرأت ف سيق المع   أ   األعمال مكتب الت

عة  هذا    األلغامالمتعلقة   تم النظر والمتا ة و شأن استدامة القدرات الوطن ه  عض ما تم اإلشارة ال ع تعز وكذا  وفتح ف
اشفة   الب  ما مؤخرا  مجال ال األلغام والس سيق لألعمال المتعلقة  عة  مكتب الت ط المت ة التخط اس الشأن وفق س

ما هو مرفق  ة  شاء حقول تدر  .الملحق (ه) الطلب هذا عن األلغام وتم ا
 
 
ا.  . ٦  مساعدة الضحا
 

را  ال ــــع  ة مثل توز سان م مساعدات إ تقد ة  تم  ائ ه ال ازات  ،المتحركة  الع إ  اإلضافة  ة،  العاد المتحركة  را    ، وال
لوزارة   التابع  ة  الصناع األطراف  ومركز  ة  واإلغاث ة  سان اإل لألعمال  سلمان  الملك  مركز  ل  ق من  ة  الصناع األطراف  عض  و
ة الممولة من   ز األطراف الصناع ب األحمر، ودعم مرا قدمها الصل اإلضافة إ المساعدات ال  محافظة عدن،  الصحة 

إال أن هناك قيودا  مسار  سف؛  ال    اليون ة  ة والحال االقتصاد الظروف  ب  س الناتجة  تالعمل  ات  من، والتحد ال بها  مر 
ة.  ات جراح حتاجون إ عمل ا الذين  د من الضحا وس كورونا، مع العلم أن هناك العد  عن جائحة ف

 
الخطرة   الحرب  ومخلفات  األلغام  حوادث  من  للناج  ة  ثنائ اس ة  طب ة  رعا بتوف  االهتمام  الدعم  يتم  برامج  ف  وتكث

عادة   اتهم و ة لتحس ح ــــع صغ لهم ودعمهم  المجتمع من خالل مشار ومع    إدماجهم،النف واالجتما إلعادة تأه
ات  هذا الصدد.  ل عق ش ات  هذا الطلب   ذلك فإن التحد

 
الوط   نامج  ال مع س  مثل    للتعامل  الصلة  ذات  السلطات  مع  حث  ال إ  مستدامة  األلغام  ئة  ب لضمان  الصحة  وزارة 

ة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.  ة تتما مع اتفاق  وتمكي
 

اجتماع   المشاركة   خالل  من  ا  جزئ المعني  المصلحة  أصحاب  مع  ومشاركتها  انات  الب توف  المتحدة    تكتل يتم  األمم 
  وأنظمة اإلحالة ذات الصلة. 

ل  ان من ق ما  ه  ل يتم العمل عل ة ال  ؛ وذلك  ال يوجد نظام إحالة وط  الوقت الحا أو دل مر  تناتج عن الظروف الحال
من.   بها ال

 
ات المذكورة أعاله. إن  ة والتحد ب ضعف القاعدة المال س ة  ل محدودة للغا  خدمات إعادة التأه
 

مع   والعمل  ة  االجتماع الشؤون  اتب  م لألطفال  المساحاتتعمل  قة  ة،    الصد المحل المجتمعات  ودعم  ب مع  سيق  من  ت
سف  عادة  ع  ،  اليون ة لألطفال و امج ترفيه ث    . إدماجهمدعم أطفال الحرب ب ذي   ح عض موظ المركز التنف عمل 

ز  ساعد ع تع ة، مما  م شطة التعل ام للناج    مثل هذه األ اق العمل    األلغام  حوادثمن  عض األعمال كدور ت  س
 ذي الصلة. 

 
الدعم  ت توف  من خالل  الدو  المجتمع  من  شط  دور  إ  من  ال ة    التق حتاج  األساس اجات  االحت توف  مثل  والمادي، 

المضادة   األلغام  حظر  ة  اتفاق موجب  ا  الضحا مساعدة  المتعلقة  األمور  امات   واالل ات  المتطل الوفاء  للمساهمة  
ة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  وخطة عمل أوسلو.  ، لألفراد، واتفاق

 
عض   هناك  ا،  الضحا مساعدة  جانب  يتعلق  ما  اتف ساع  ، التحد ةل  وا األرض األلغام  المتأثرة  القدرات    ، لمناطق  وندرة 

نامج الوصول إليهم، وكذلك  إن  والدعم الذي يتلقونه.   جعل من الصعب ع ال اع، مما  ة  مناطق ال ا كب أعداد الضحا
الصعب   ة  من  االقتصاد األوضاع  ب  س قراهم  إ  النازح  ة،و عودة  الصح الخدمات  حوادث    تأثر  ع  وق ب   س مما 

ةل ا وفرق توع ل الضحا سج ا تقوم برصد و للتعامل مع األلغام فرق مساعدة ضحا ذي  التنف . لدى المركز    طارئة   لمدني
ع من مخاطر الذخائر المتفجرة للمساهمة  الحد  ع وق . لحوادث  أو احتمال وق  لمدني
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   *) ة  ))  ٦(الجدول  األرض األلغام  ا  ضحا ل  سج الحرب و تم  عام    الخطرة  مخلفات  ة    م ٢٠١٩منذ  االستجا وأثناء 
 . ما يوضح الجدول أدناه   لحاالت الطوارئ

 

  
ة والقذائف المنجرة يتم مراجعتها وتحديثها وهذا حسب نظام المعلومات   ا األلغام األرض ضحا ل الخاصة  * جميع التفاص
ح األلغام المضادة لألفراد    ة  ة المعن ا ضمن طابع االتفاق ث لجنة مساعدة الضحا من بتحد قوم ال د. سوف  الجد

  هذا الشأن. 
  

نظام   يوجد  اللحظة، ال  .  ل   رصد  هذه  الوط د  الصع ع  ا  ل  و لضحا ق من  لألفراد  المضادة  األلغام  ا  ل ضحا سج تم 
ة المحل ة   ، السلطات  الطب األلغام.    ،والمؤسسات  ذي للتعامل مع  التنف ة أن  و والمركز  القصص األدلة  ض من  مكننا أن نف

إ   ا، وهو  الضحا ة  هناك مستوى مرتفعا من  الصح المنظمات  انات صادرة عن  ب ة ال حد ما مدعوم  ووسائل    ،غ حكوم
ة.  ،اإلعالم  والصحافة الدول

 
ا  نقص الرصد الشامل يرجع  :  للضحا   إ
  ساع اع فيها ستمر   ال حجم المناطق الملوثة ا  . ال
  نقص الموارد . 
  د من اع  مناطق القتال المصاب وجود العد صعب الوصول إليها   ال  .المستمر ال 
  ب الوضع االقتصادي الحا س ات. عودة النازح إ قراهم الملوثة  ب  إصا س  ، مما يؤدي إ ال
   ا الذين ماتوا أو  دون سجل.   تمت معالجتهمعدد الضحا

 
المعلومات ومعاي   ة إلدارة  الحال نات  التحس أنهضمن  ر  التقار من ستقدم    إعداد ورفع  ال أن  الواضح  تقارر    من خاللمن 

ا.  ما يتعلق بتحديثات مساعدة الضحا ل المفصلة ف دا من التفاص ة م  الشفاف
 

ال   فيها يالمواقع  و   تم  ة  األرض األلغام  ا  ل ضحا سج ا  الخطرة مخلفات  حال ة     نطاق  الحرب  الحكوم ة  ة تغط ع ،  ال
ة:  شمل المحافظات التال   وال 

  عدن.  .١
٢.  .   أب
  تعز.  .٣
  شبوة.  .٤
  لحج.  .٥
موت.  .٦   ح
  الجوف.  .٧
ضاء.  .٨   الب
دة .٩ .  ، الحد  الساحل الغر

 الضالع.  .١٠
 حجة.  .١١
قع).  .١٢ تاف وال  صعدة (ال
  . (نهم) صنعاء .١٣
 مأرب.  .١٤

 
س . ٧ ع   الجندرة الج  . والتن
 

 
 العام

ة  ا مخلفات الحرب الخطرة؛ األلغام األرض  ضحا
  الغ  أطفال 

 إناث ذكور إناث ذكور اإلجما 
٥٣١ ٢٩ ٤٤٨ ١٣ ٤١ ٢٠٢٠ 
٥٥٨ ٢٨ ٤٧١ ١٩ ٤٠  ٢٠٢١ 
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مسائل   يتعلق  ما  الجندرةف س   ومكتب    الج ذي  التنف المركز  ة   أول مثل  ساء  ال اك  إ فإن  ع،  تم  الوالتن سيق.  ت
المعلومات  إدارة  أقسام مختلفة، مثل  ساء   ال د من  العد ف  شطة    ،توظ ،وأ تق الغ  شطة    المسح  مخاطر  وأ ة  التوع

ا   الذخائر المتفجرة، شطة مساعدة الضحا س هناكوأ نامج الوط    ، ول ال م  ح ساء.  د من ال للتعامل  مانع من ضم الم
ان مع ع  األد دة. ، و والمناطق   ،والثقافات ، واللون  ،والعادات  ،األلغام التن ل أي قيود ع استقطاب كوادر جد ش  هذا ال 
 

الوط   نامج  ال عن  المسؤول  معإن  وا   للتعامل  أداء  جتهدون   موقع  األلغام  عن  النظر  غض  حتة،  ة  سان إ ات  ج
اء   د من األمثلة ال تم الحصول عليها من خالل دعم جميع ال ة. لدينا العد ديولوج ة واأل اس ن وانتماءاتهم الس ر المت

 .  والمانح
 

ة  إن   من والمنظمات الدول ات الال اجات المختلفة للفت االحت ة  ة ع درا ساء   ،غ حكوم انوا   ،وال والرجال، وضمن    ،لفت
ذي   ار.  المركز التنف ارات  االعت طهم، يتم أخذ هذه االعت اجات    ١٥تخط ة االحت المخاطر لضمان تلب ة  مدرة توع

ات  ساء  ،المختلفة للفت ان  ، وال ة ف ، والرجالوالفت خص التوع اإلضافة إ    ما  ا،  امرأة    ١٥مخاطر األلغام ومساعدة الضحا
 . المسح الغ تق عملن  

 
تم   ما  تق  الغ  المسح  ات  عمل من خالل  أ  الدقة وهذا  من  حدد  ع مستوى  من  ال الخطرة   المناطق  د  تحد أن 

وكذلك سا  ال ادر  ال ف  لتوظ ار  االعت ع  االخذ  حول  الطلب  ن    اإلشارة   واألما المحددة  شاطات  ال حسب  ع  التن
سيق   الت ا  حال تم  و ا  الضحا ومساعدة  المنفجرة  القذائف  مخاطر  من  ة  التوع شاطات  ال مختلف  وكذا   المستهدفة 
نامج الوط للتعامل ع االجتما  ال س والمساواة والتن الج ة  ناء قدرات  المسائل المعن ر و ة تط ط لعمل   والتخط
اإلنما   نامج  وال ة  سان إ ألغراض  األلغام  ألزاله  الدو  ف  جي مركز  اء  ال مختلف  مع  والتعاون  سيق  الت و األلغام  مع 

 لألمم المتحدة. 
 
ةحدالت . ٨ ق ذ المادة  ل  ات المت  . ) ٥(تنف
 

ط   اع لقد  قطاع    ال ع  من  ال األلغام  مع  شاء  التعامل  إ عند  ار  االعت التلوث   ع  ون مستوى  أخذ  يتم  لم  نامج.    ال
و   للتعامل معالوط   األلغاماأللغام  للتعامل مع  ذي  التنف لضمان  المركز  المسح  ة  أهم ب  س الثالث  من طلبها  ال . قدمت 

شاء   ط و من أجل ال   أسا   مسحإ ما يتعلق   ومع ذلك،  فهم نطاق التلوث لتخط ذ  ال   ف امن مع تنف ال ة، و ق ات المت تحد
شطة   تق أ الغ  المقدمة    المسح  المعلومات  فإن   ، الوط المستوى  الع  أحجام  التلوث  حول  عة  وطب   فيها مناطق 

 : ف ع النحو التا انات متاحة بتص   والب
  .منطقة خطرة مؤكدة  
  ه بها منطقة  . خطرة مش
 

د   تحد من   ال جهود  المتعلقة  المعلومات  يتعلق  ما  أساس    النطاقف ع  العمل  ذ  تنف يتم  الملوثة،  ةللمناطق    منهج
امن مع التقدم ال شطة   المحرز  األدلة و   األلغام ذات الصلة.  التعامل مع أ

  
لنا   وتحل نا  تج واقع  المسح    للوضع من  ات  عمل مواصلة  مع  داد  س المسجل  التلوث  نطاق  أن  نعلم  . والتطه الراهن، 

 
ُ
ة ال ت ة الواردة من الدوائر الطب تج ذلك  القصص الروائ ا األلغامو ٍل يو " لغ عن ضحا  . "ش

 
عض إن  حدان من  دان و ق اع المستمر وحركته  د   ، إ جانبالمحرز التقدم   منال عض المناطق  إم تقي ة الوصول إ  ان

ب انعدام األمن غ ا وع الرغم من أن مو   ، س ه  خطورتها ذات خصائص محددة ال يزال  ش دة  ة جد   قع مناطق كب
د  ة صنع القرار.  تحد ات أثناء عمل  األول

 
ذ من الصعب   ط المناسب ح يتقدم المسح األسا    تنف د من المدخالت.   ا التخط جمع الم شمل و من أ ل و  ل
ل إ جانب الدعم الوقت الحا  ب نقص التم س ضا  ط أ . الغ معروف و ال، يتأثر التخط   غ متوقع من المانح

 
د  طأت جائحة (كوف امات المادة  ) الوفاء١٩ –أ  . )٥( ال

 
المناط عض  ضانات   ف حدوث  ة   الج الظروف  ب  س نقل  ت إ  يؤدي  مما  هذه    مناطق إ    األلغامق،  و  أخرى، 

  الحالة، هناك حاجة ماسة إ مهمة إعادة المسح. 
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االقتصادي   الوضع  انخفاض سعر    إن  إ جانب  من،  الغذاء،    العملة  ف ال أسواق  داخل  األسعار  ا    يؤثرونوارتفاع  سل

شطة  من.  التعامل معع أ   األلغام  ال
  
الناسفة عت  ت تعمل    المبتكرة   العبوات  ق  ال  ط و عن  الحمراء  تحت  ق  األشعة  ط عن  تعمل  عد ال  عن  م  تحٍد    التح

د   . جد
 

ات الناشئة . ٩ م   التحد د الثالث  منذ تقد  م. ٢٠٢٣  –م ٢٠٢٠طلب التمد
 

ات الحو   ش ل مل ة من ق ع ة االنقالب ع الحكومة ال دا األلغام المضادة لألفراد م٢٠١٤عام منذ    ،، ازداد التلوث 
ل أوسع  الخطرة مخلفات الحرب و  ، األخرى المبتكرة والعبوات الناسفة  جميع المناطق ال وصل إليها المتمردون.  ش

ة واسع النطاق.  ان القتال ب المتمردين والقوات و  ة ضد  و الوطن ات الجار م  ضاف إ ذلك العمل القاعدة، وال أدت  تنظ
ضا إ التلوث، وخاصة   عة المبتكرة المضادة لألفراد  األلغامأ دة من األلغام ذات الطب ما  المتمردون أنواعا جد  .

ستخدمون  من و ل  ال سبق لها مث عة مبتكرة ألغاما مضادة لألفراد المضادة لألفراد لم  ما  ذلك تلك ال  ذات طب يتم  ، 
ق األشعة تحت الحمراء وال   إطالقها عن ط شعار ال تعمل  ق أجهزة االس موجب  و لضغط. ألواح ا  يتم إطالقها عن ط

ة حظر األلغام المضادة لألفراد وط  تم تضمينها   اتفاق ضا ع أنها ألغام مضادة لألفراد و ف هذه األسلحة أ ، يتم تص
،   و  . المضادة لألفراد لغام األهذا النص عندما نتحدث عن  ان المدني ة تهدد الس قة عشوائ ط المتمردون هذه األلغام 

عض الحاالت قة منظمة.   وها  و  د و إطار  ط اع طلب التمد ب ال س ات   تم ذكر ، المستمر هذا، و عض التحد
من  د   إطار طلب ال ة  م٢٠١٩عام    للتمد ات الصغ ب التغ س ما   ال   للوضع العام، ال ال تزال   . د  جميع أنحاء ال

 
ة:  ات األساس  التحد

 
  :اع المستمر اع  ال ما  ذلك المستمر ال يزال ال ذ،   :يؤثر ع جهود التنف

o  .ادة مستوى التلوث  ز
o  .منع الوصول 
o  اعأدخل دة  ال ات جد ق ال تعمل   المبتكرة مثل العبوات الناسفة   تقن األشعة تحت الحمراء  عن ط

ق و  عدال تعمل عن ط م عن   :التح
ة ذات  عة المرتجلة وال تعمل بواسطة الضغط وكذا الغام مضادة  تم العثور ع الغام أرض الطب

ة لتعمل بواسطة الضغط. تنوعت العبوات الناسفة   ائ دواسات كه لها  لها وتوص ات يتم تعد ا للد
ة:  فات التال عة المرتجلة حسب التص  ذات الطب

  .طه ش ة وتعمل بواسطة مفتاح يتم ت  المفعلة بواسطة الضح
  ة ولديها حساس ذات ق الضح ل صخور واحجار وتعمل عن ط عة مموهة ع ش طب

ة.  ائ دواسات وصفائح ضغط كه لها كذلك   اشعة تحت الحمراء وعادة ما يتم توص
  .ة ة زمن عد مرور ف ل الالسل وعادة ما تعمل وتفعل   العبوات الناسفة ذات التوص
 ارة عن عبوات ناس ة. صفائح والواح الضغط و ع  فة تعمل بواسطة الضح
  .ا ا او السل  عبوات ناسفة تعمل بواسطة األمر اما سل
  .ة ح  الغام 
  .الغام موجهة مرتجلة 

o ً جب معالجتها وفقا ًشمل التلوث عددا انمن أنواع الذخائر المختلفة ال  الس لحق   .لألثر الذي 
o  .اع  المناطق المحررة ة لل ات االستجا  أول
o ب انع عض المناطق  س ة الوصول الحد من دام األمن   ان شطة  إليها من أجل  إم ذ أ التعامل  تنف

ل ملحوظو . مع األلغام ش من  ة الوصول إ المناطق الملغومة داخل ال ان ت إم عض  فهناك  ،تغ
ة  ع طرة الحكومة ال القتال اليو الدائر حول هذه    اع ال  خضم واقعة أو  المناطق خارجة عن س

 . المناطق الملغومة
 
 

  :القدرات  
o دٍ ت من إ م دا  لمعالجةمن بناء القدرات  حتاج ال   .لتلوث الجد
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o ما  ذلك ة لمعالجة التلوث،  من إ معدات إضاف ة  تحتاج ال مخاطر  ومواد  ،المعدات الطب ة  التوع
ات  الذخائر المتفجرة، ام ة   ،وال مبيوتر المحمولة  ،واألجهزة اللوح وأصول االتصاالت   ،وأجهزة ال

ة  ة والالسل ،وأدوات   ،السل ة التأش اط ات ، واألدوات االحت  وما إ ذلك.   ،والمرك
o  ل، يتم دفع رواتب فرق ب النقص العام  التم ذي للتعامل مع األلغامس ل متقطع   المركز التنف ش

 . كون له تأث ة، مما  دون تأم أو خطة معاشات تقاعد ة وتعمل  من ل الحكومة ال  فقط من ق
 

  :ل  التم
o  ة من األلغاملإن مساهمة الحكومة ال ب   قطاع األعمال المتعلقة  س ل ملحوظ  ش قد انخفضت 

الد.  اجع االقتصادي  جميع أنحاء ال ، ال وال ة  مقد الوقت الحا من   سوى دعم الحكومة ال
ذي للتعامل مع األلغامل  موظف   . لمركز التنف

o ل إن ال األلغامالمقدم ل تم بؤ   من قطاع األعمال المتعلقة  مكن الت سق  ال  المانح الدولي غ م
ؤثر ع قدرة  ؛ ه ا و ط صع جعل التخط ات الحال  قطاع الوهذا  كفاءة لمواجهة التحد  ة. التوسع 

o   األلغام، لم األعمال المتعلقة  ما يتعلق  من منذ عام  تقديتم ف ة إ ال ا عات م  .م٢٠١٥م أي ت
o  ة من األلغاملإن مساهمة الحكومة ال ب   قطاع األعمال المتعلقة  س ل ملحوظ  ش قد انخفضت 

ال  اجع االقتصادي  جميع أنحاء ال عزى ذلك إ الضغوط الهائلة ال فرضها  د؛ال اعو ع الدوائر    ال
ة  . الحكوم

 
  د ة  ): ١٩ –جائحة (كوف د المستمرة لجائحة   األزمة تأث الناجمة عن  النتائج السلب  . )١٩  –(كوف

o  د ب تأث جائحة (كوف س مخاطر الذخائر المنفجرة  ة  شطة التوع ص أ ل المثال تم تقل   –ع س
١٩ .(  

  :ة عض الذخائر المتفجرة إ منطقة  إن  الظروف الج اه  حركة ل ضانات الم بها ف س ة ال  الظروف الج
   أخرى. 

 
 

 
 
 
 
 

ان من  ال أن  الرغم من  ع  نامج   تاختصار،  ل ً ممتازا  األلغام  مثا الوفاء    وكفؤ فعال    تعامل مع  نحو  تدر  ل  ش عمل 
موجب   اماته  األلغامال حظر  ة  لألفراد   اتفاق وضع  المضادة  انعكس  فقد  إ    األعمال،  ا  تق من  ال األلغام   المتعلقة 

ب التحد  س قة    . م٢٠١٥منذ عام  ال ظهرت ات النقطة ال تم فيها القضاء ع جميع األعمال السا
  

طرة  د من المناطق الخاضعة لس ، هناك العد ة  ةالحكوم  الوقت الحا ع ث   ،ال يحح جراء  الوضع األم  ي ب
ات المسح والتطه  أفضل الظروف.   عمل

 
  
  
  
  
  
 

 . االجتما واالقتصادي التحدي . ١٠
 

اع، تم زرع األلغام المضادة   دء ال ة  ا  لألفراد عشوائ منذ  طرق نظام دون  و ا  ة  تأش وغال . قد تكون هناك خرائط غ رسم
الذي   ان  الم تحدد  المتمردون  األلغامستخدمها  هذه  ه  ف ات زرعوا  طل ع  موض الخرائط  هذه  تصبح  وقد  ة    ،  ل مستق

ة   وضعإ جانب ذلك    ،معلومات لل انات وطن نامج قاعدة ب حتوي ع معلومات حول المواقع  من السلطات المختصة ت   ال
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منعت  الملوثة والري  األلغام.  ب  لل اه  الم ومصادر   ، الر وأرا  والمنازل،  ة،  الح ة  التحت ة  الب إ  لهذا  و   ،الوصول 
ذهبون إ المدرسة،  ب فإن الرعاة واألطفال ال  ة. وع وجه الخصوص، فقد الس   رأينا األطفال معرض لإلصا

  
برنامج   مع  يؤكد  من  التعامل  ال أن  أطاحت  تاأللغام  ال  الحو  ات  ش مل ه  قامت  الذي  االنقالب  جة  ن ات  تحد واجه 

ة،الحكومة   ع المحافظات    ال من  عدد كب  إ  امتدت  حرب  ت   س ة،و من ة    ال سان إ ارثة  مةوخلفت      عظ
دة  مساحات المدنو   جد العامة و   ، والطرق  ،والقرى  ،واسعة   اه  ،المرافق  الم المجاورة.    ،ومصادر  اع والمرا  ال   أثر 
شار المستمر   من    وان ال ة   األرض ضاأللغام  تع والقتل   المدني     ات  ة    لإلصا األلغام    أعداد كب الملوثة  المناطق 

ات  ،المضادة لألفراد  ا ة  لومع ذلك أدت هذه النتائج   ،األخرى  الخطرة  ومخلفات الحرب ،واأللغام المضادة للد ألوضاع الحال
ة ة وأمن اقتصاد ات  ة  إ صع اإلجراءات    ،طارئة كب برنامج  أن  د  األلغامب مع  ع    التعامل  القائمة  شطته  ينفذ أ يزال  ال 

اإلنما  المتحدة  األمم  برنامج  دعم  خالل  من  الوصول  ة  ان إم ة،  ) UNDP(  أساس  حكوم الغ  ة  الدول (مثل    والمنظمات 
لو ترست  و لالجئ (،  )HALO Trust –منظمة (ه و (،  ) DRCوالمجلس ال )،  )NPAومنظمة مساعدات الشعب ال

وع  .  ،) MASAM -(مسام وم ناسب مع الوضع األم لدان الداعمة  إطار خطة طوارئ ت   وال
  

ة   األلغام األرض ة (الطرق الخطرة  مخلفات الحرب و يؤثر التلوث  ة التحت ا ع الب ا كب ن  ، والمدارس  ، تأث وما إ   ،والمسا
منع الوصول إ الموارد  ما أن التلوث  ش والسالمة.  ل الع ا ع س ةذلك)، مما يؤثر سل اه وأرا  األساس ما  ذلك الم  ،

ؤدي . و ص األرا الصالحة للزراعة المحدود التلوث الر ادة تقل ان إ وفاة أو  إ ز ؤدي  كث من األح الفعل و ة 
ا األطفال) ، إعاقة المزارع  ئناف ،والرعاة (غال ة لإلنتاج الزرا واس ور ة ال وة الحيوان شطة وال   ة االقتصاد األ

ة داخل هذه المجتمعاتالحكومة غ قادرة حال إن . ةاألساس ة االجتماع ــــع التنم عض مشار ذ  ب   ا ع تنف س رة  المت
ة   وح إ مناطق غ آمنة، مما أدى إ  ت . الخطرة مخلفات الحربو األلغام األرض ج الضغوط المزارع والرعاة ع ال

ات  ع إصا   ل والحيوانات. ل وق
  
ب الوضع االقتصادي الحا إل س ا إ جانب عودة النازح إ قراهم الملوثة  د عدد الضحا حدوث هذه   قد أدى تزا

ادات.   ال
 
 

 . المعقول و قدار الوقت المطلوب م . ١١
 

موجب المادة   د الموعد النها المحدد لها لمدة خمس سنوات  من بتمد ة ح   )٥(تطالب ال  . م٢٠٢٨مارس   ١من االتفاق
  

 
س د،  التمد طلب  ة  ف معواصل  يخالل  التعامل  ة  باأللغام    برنامج  االستجا شطة  أ ذ  ة    الطارئةنف سان اإل الجهود  لدعم 

اةإلنقاذ   الملغومة  و .  الح للمناطق  دا  الم التطه  ة  أول ع  هذا  كز  ء س شمل    ا بن الذي  ات  األول د  تحد نظام  ع 
ة  سا  ،السلطات المحل ة.   ،والقطاع اإل ل شغ ة صنع القرار ال  وقادة المجتمع المح من خالل عمل

 
ة ال   ات األمن التقدم المحرز والتحد قاء الدول األطراف ع اطالع  من ب م ال ،  األطرافاجتماعات الدول     واجهها  تتل

ة للجان  ة حظر األلغام المضادة لألفراد واالجتماعات الثنائ ر اتفاق ة  ، وع تق  . )٧( لمادة ل  الشفاف
 

د إ التكهنا  ند جزء كب من طلب التمد الغة خمس  س د ال ة التمد ده خالل ف تم تحد من وما س اع  ال ل ال مستق ت 
دو   ي وال  شطة  سنوات،  أ المرونة   من  دا  م يح  ت المرة  هذه  معأن  من  األلغام    التعامل  م  و .  ال بتقد من  ال م  تل

ر المادة   ة  تق د هذا   خصوصالخاص بها    )٧( تحديثات سن شطة الموضحة  طلب التمد ذ األ والتقدم المحرز    ،تنف
منونتائج إنجازات    ،  المسح من .  المسح األسا  ال ش ال

ُ
ة  ، إ المدى الحق للتلوث  ما  ة المطل   ، والموارد العمل

دات  للحد   الزم  والمخطط   أقرب وقت ممكن.  من التهد
 

ة حظر األلغام المضادة لألفراد    تو  د اتفاق شد ٍل كب ع ال ــــخ.    المخططاتع    ش ة والتوار من،  فالزمن وجود  ول ال
األم   الوضع  حد  الد،  ال أنحاء  اعات  جميع  ال د من  شطة  العد عض أ الوصول ألداء  ة  ان إم   ، األلغام  التعامل مع من 

ة  جميع أنحاء   ة الحال ات االقتصاد من إ جانب التحد ل مجتمع المانح لل ل من ق ل التم اإلضافة إ ذلك يتم تقل
ة من نقص تعا جميع الق و الدولة.   سان ل، وقطاع       طاعات اإل س    التعامل معالتم ما نعلم،    محصنا األلغام ل من هذا، و

انت األموال موجودة لدفع ثمنها.  األلغام إال إذا  مكن أن تتم األعمال المتعلقة    ال 
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ل إعطاء   ، من المستح ة حظر األلغام المضادة لألفراد زم دقيق ال  مخططالتا ل    ؛ أيُ تفاق توقيتات مفصلة من هذا القب

ث  من بتحد ند إ أفضل التخمينات. ستقوم ال س ة حظر األلغام المضادة لألفراد سوف  ث   اتفاق ت خططها ح ب وت
ل أ وضوحا. صبح الوضع األم     والتم

  
ك  ما  من متقلب، وستحتاج خطة العمل إ أن تكون مرنة  نها  ،هذا الواقع ع األرض   للتعامل معإن الوضع  ال   ل

وري للم قدما.  جب أن تكون  ل ال ك لتوف اله ما  ة    ق
  
ملوثة.  ُ  المحافظات ستكون  أن معظم  ه   كون  و ش ال س وتلك  قا  ها مس تم تطه ال  المناطق  الوصول  شمل ذلك 

ب القتال المستمر  ؛ محدودا  غليها  ة الحكومة    نطاقس ةال تغط  . ع
 

 . عملالخطة  . ١٢
 

عد مستوى التلوث واألثر لم ُ  م خطة   التابععرف  من. إن تقد ة للتقدمالمعالم توضح اللأللغام المضادة لألفراد  ال ل  تفص
موجب المادة    المحرز  من  امات ال ال د المؤقت هذا إ   أمرٌ   )٥(ومقدار الوقت الالزم للوفاء  . يهدف طلب التمد غ واق

المب   النحو  ع  شطتها  وأ العمل  خطة  ومواصلة  ذ  هو  تنف مما  ما  الثالث،  الطلب  يح  األلغاملقطاع    ي مع   التعامل 
التعا  ذ،  ،مواصلة  أهداف    وتنف منواستمرار  ال األسا   يح  المسح  ي األم    ح  شاء  الوضع  أسا  ذلك، و مسح 

تيح   د، الذي س ة لمعالجة التغي الجذري  الوضع الذي يرتكز ع الواقع. جد من وضع خطة واقع   لل
 

ه   توج إعادة  االستمرار   إ  من  ال ستهدف  د،  التمد ة  ف ة  نها سيقحلول  الت ذي    مكتب  التنف لمواجهة    المركز 
شمل ذلك:  . س دعم من المجتمع الدو دة  ات الجد   التحد

  
ة أهداف  - مناستمرار   . المسح األسا  ال
امات المادة   - ال ة منقحة للوفاء    . )٥(وضع خطة عمل سن
ز وتحس إدارة المعلومات.  -   تع
سيق - األلغام دعم مكتب ت   . األعمال المتعلقة 
ة  ا  وضع - ة وطن ج ات  األلغام.  للتعامل معس

 
 

ة   استمرار من تعد  ال األسا   ةأمرا    المسح  األهم شاء    الغا   أسا إل من    مسح  د  الم جمع  خالل  من  محتمل 
المسوحات المدخالت   ق  ط تأث    عن  د  ة  المخاطر وتحد ج ات اس من  ال ستضع  مع.  عام   للتعامل  ل  وال  األلغام   ،

شطة األخرى. تضمن   سيق األ ذ وت  تنقلها أثناء تنف
 

د:  ة التمد شطة  ف   األ
 
ذ  التطه الطارئ أ)   شطة: يتم تنف را    الطارئة   األ اجات العاجلة للمناطق األ ت ب االحت اع،    الواقعة ضمن مناطق س ال

ث يتم إصدار المهام   ة إلنقاذ ح   . المناطق المحررة  السلطات و للمدني  استجا
ات ب) المسح:   من  تم االنتهاء من ترت ل   المسح األسا  ال ذه  أب دأ تنف ل   م٢٠٢١و ا من ق يتم  ي  ذ ء، والجميع ال

ذه  ة.  تنف   ع مستوى المناطق الجغراف
القدرات:   بناء  شطة  أ سيق ركز  يج)  الت ة من    مكتب  الحال القدرات  ز  لتع ذولة  الم للتدرب والجهود  ة  األول إعطاء  ع 

دة  ب الجد ر خطط إدارة التدر اف  ،خالل تط ة اعتماد إذا لزم األمر. ألعداد اإل و   ،واإل    ي عمل
 
 

شطة أخرى ذات صلة   د) أ
 ل ص الموارد للمسح مقا  االتفاق ع تخص

ً
ط قائٌم   الطارئ إلطالق األرضالالزمة الموارد تلك ل  ة لضمان أن التخط

ة.   فعال
 سيق ذي  مكتب الت ات  يتوسع المركز التنف ا ال  . مختلف أصحاب المصلحة إذا لزم األمر مع للسماح 
  . د من المانح من لجذب اهتمام الم  تخطط ال
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   ات ث المستمر لمصفوفة أول من التحد التلوث المحتمل من    خصوص   وجمع معلومات  المسح األسا  ال
ه.  مختلف أصحاب المصلحة   لضمان وضع خط أساس موثوق 

   ذي  خطط التنف اتالمركز  تجه دء  شطة    ل أ لمواصلة  مأرب  ع  معف ضاء   التعامل  الب   ، والجوف   ، األلغام  
ات ة   والمدي  شبوة. لالغ

   سيقخطط ذي، إذا لزم األمر،    مكتب الت دة    وضعلمواصلة    المركز التنف دة لبناء مهارات جد خطة تدرب جد
الناسفة العبوات  مثل  دة  الجد ات  التحد لمواجهة  ة   المبتكرة،  للموظف  ح ال ذلك   ،واأللغام  إ  عادة    ،وما  و

ب المتدر   ن،تدر دة.    وضع خطط إدارة تدربو   الماه قدممكن أن  و جد
ُ
ة   المنظمات  ت ة  ال  الدول غ حكوم

ة  ات التجار ب وال  من منظور بناء قدراتها.   المساعدة  التدر
   ر ز التط وتع المعلومات    المستمر  إدارة  المعلومات    لضماننظام  جميع  إدارة  المتمثل   غرضه  تم  من  ال 

شطة  جمعها  ة    ،من مختلف األ ز آل ر وتع ة رفع التقار  .الحال
 
 

شطة خطة العمل١١(الجدول (   )) أ
 المدة  شاط ال

ة الطارئة   شاط جاري  األلغام لألعمال المتعلقةاالستجا
من   شاط جاري  المسح األسا  ال

ذ  ط  تنف مخاطر الذخائر المتفجرة تخط ة    : شاط جاري  التوع
ة   التوع مسائل  العمل   خطة  ات  أول ضمن  من 

لعام   المنفجرة  ة   ٢٠٢٣القذائف  التوع مال  است م 
العام   ستهدف   لم  ال  وال   ٢٠٢١المحافظات  م 

ا    الضحا معدل  ارتفاع  جة  ن ة  للتوع الحاجة  أمس 
وح   ال من  مات  مخ فيها  تتواجد  وال  المتأثرة  المناطق 

الغر    –(مأرب   دة    –تعز    –الساحل    –لحج    –الحد
الجرا    –الضالع   س،  رأس    –ح ل  ج  ،   –شبوة    –أب

موت   . عدن)  –ح
األلغام االمتثال  ة لألعمال المتعلقة  تان للمعاي الدول  س

ر  ة  العمل الثابتةإجراءات  وضع  تط  شهر  ١٢ إ ٦من   الحال
من   لألعمال    الموافقةاالنتهاء  ة  الوطن المعاي  ع 

األلغام ة  المتعلقة   والتحديثات النهائ
ة)شهر (حسب اإلجراءات  ١٢إ  ٦من     : الحكوم

ة لألعمال  ة للمعاير الوطن غة القانون يتم االن مراجعة الص
صورة   اعتمادها  ليتم  ط  التخط تم  و األلغام  المتعلقة 
ومن   ة  القانون المراجعة  إجراءات  مع  امن  ال و ة  جزئ
ــع   ال الصدد   لهذا  ط  التخط دء   ال يتم  ان  المحتمل 

 م. ٢٠٢٣األول من العام 
 ] المعلومات  إدارة  لنظام  المستمر  إعداد التحس  رفع  

ر  ] التقار
 شاط جاري 

اجات برنامج  ة احت دة لتغط   التعامل مع جلب معدات جد
 األلغام

ءا زم غ معروف (   المخطط اإلضافة إ   األوضاعع  بن
ل)  أوضاع  التم

ة  وضع ة وطن ج ات  سنوات  ٣   ٢ل  األلغام للتعامل معاس
 

عملها  مالحظة ث خطة  تحد من  ال او  : ستواصل  سنوي  ل  عام ضمن شفافيتها  ش المضادة  ل  األلغام  ة حظر  التفاق
  . لألفراد 

  
ة   ات تم اإلشارة اليها ضمن طابع االتفاق ة بناء ع األدلة فهناك صع ات وخطط العمل الوطن ج ات اما مسائلة وضع االس
األلغام يتم   سيق لألعمال المتعلقة  ط  مكتب الت ة تخط أنه هناك عمل ن ننوه  ح األلغام المضادة لألفراد ول ة  المعن

أساس ع  خطة  ر  تط خاللها  المتعلقة    من  االعمال  شطة  أل شهري  ومحددات كرصد  اهداف  تتضمن  وسنوي  شهري 
من وال توضح   ات المسح األسا لل ر ذات الصلة وفق عمل ال التقار د من تطبيق إجراءات محددة واستق األلغام والتأ

ا  ا   
ً
ل الجهود المعقولة اضافة دأ تطبيق  شاط المنفذ وهذا وفق م عة ال ل طب المعلومات  التفص فاء  ة اس عمل د  لتأ
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ط  مجال   ل شهر. يتضمن التخط د موعد لجميع المشغل برفع التحديثات والتقارر ذات الصلة من  تم تحد ة و المطل
األلغام  سيق لألعمال المتعلقة  ه مكتب الت قوم  األلغام والذي   : ما  االعمال المتعلقة 

ة.  -١ ة وشه  وضع خطط سن
ات بناء القدرات.  -٢ ات وعمل عة جميع أنواع التدر  متا
عطاء موجز عن األمن والسالمة.  -٣ ة و التوع ة  خص المسائل المعن ما  سيق مع المشغل والمنظمات   الت
ة.  -٤ ة وورش عمل فن ات  اجتماعات ولقاءات دورة عمل
ة.  -٥ عة ورصد لجميع الخطط الشه ة متا عمل ام   الق

ق ا  ف الدو حال سيق مع مركز جي الت نامج الوط للتعامل مع األلغام  ة حول المسائل    ألزالهوم ال سان األلغام ألغراض إ
ــع األول والثا من العام   ه  ال ت ف ة والذي من المحتمل ان يتم ال ات الوطن ج ات ر االس ة  الدعم المع بتط الفن

 م. ٢٠٢٣
 

الم  مدخالتتعت   ة؛ قادة  ور المح  ث   جتمع  سيق    ح الت مكتب  ل  ق من  الهيئات  هذه  من  ات  الطل استالم  تم  س
ل مدخالت   سيق مقا ات داخل مكتب الت ق العمل ل ف د ومعالجتها من ق ة والمجتمع    تحد ات من السلطات المحل األول

 . سا    اإل
 

ث   لذلك ح زم  عن  ضا  أ كون هناك  ار س اعت المحررة   يتم  المناطق  تلك  إلنقاذ    حديثا   أن  أ  فرصة  توفر  القتال  من 
اة  من تلك األقدم.  الح

 
قوم قطاع   امن مع هذا التطه الطارئ، س مسح المناطق ال يوجد فيها وصول آمن إلجراء    التعامل مع األلغامال من   ال

شطة  ءا  سح الغ تق الم أ ات   بن  . المسح الغ تق ع مصفوفة أول
 

د، س ة التمد من. خالل ف اجات إدارة المعلومات  ال ز احت ة وتع  ستمر تق
 

ة   ة المطل شطا خالل الف ع مأرب  كون ف عا من المتوقع أن  شطة  و ألوضاع داخل المحافظة.  ل  ت ذ األ نف ع ب قوم الف س
) ة  المتفجرة   التال الذخائر  من  الخاطفة   التخلص  المتفجرةالمهام  الذخائر  من  ،  و   ،التخلص  تق الغ  المسح 

مخاطر الذخائر المتفجرةو  ة    ). التوع
  

االجراء   المادة    ١٩وفق  إزاء  من  ال ام  ال مع  يتما  ما  ة  وطن خطط  ر  وتط د  تحد يتم  سوف  أوسلو  عمل  خطة  من 
ح األلغام المضادة لألفراد. الخامسة من االت ة  ة المعن  فاق

 
 . القدرات المتاحة . ١٣
 

 ، من  اتقدر إن   الوقت الحا اء المنفذين  و ال :  ال  ما 
 

و  ال الشعب  مساعدات  منظمة  لقدرات  )  NPA(  شارك  مرحلت  ع  ة  المؤسس القدرات  ر  تط اشفة    ال الب  ال
ذي عة للمركز التنف ة    لأللغام التا ا ب  و ألمم المتحدة.  لاإلنما    نامجالمن خالل  سا    ١٢شمل المرحلة األو تدر

ة ل  وتتضمن .  م٢٠٢١مدر  عام    البمع    الب ة القدرات المؤسس ة تنم ات  المرحلة الثان ذي قسم عمل   المركز التنف
ات    خصوص انة وعمل الب ص عام    ال عده.    م٢٠٢٢  أن و وما  ة  الثان المرحلة  ذيلدى    هتضمن  التنف اسات   المركز    ، س

جراءات    ، ومعاي  ثابتة، و ات    عمل  عمل لدعم  فعالة  لأللغاموأدوات  اشفة  ال الب  ذلك  و .  ال مكن  ذي س التنف من    المركز 
تدر  دورات  ار  إجراء  واخت فعال،  ل  ش البة  شغ ال ال ط  والتخط أصول    ،،  و  ات،  األول د  البوتحد لدعم    ال

ات   دان.   إطالق عمل ضا للتوسع    المنظمة تخطط  و  األرض  الم اع  من أجل ا أ ة لمساهمة  االستعداد لل ات    والحما وعمل
األلغام و  للتعامل مع  ذي  التنف المركز  ق مع  الوث والتفاهم  سيق  الت ل  المستق والتطه   ألمم  ل اإلنما    نامجالالمسح 

   المتحدة. 
 

دعم   سيق من خالل ألمم المتحدةلاإلنما   نامجالس م مكتب الت ةالدعم اللوجس والمشورة    تقد . ومن المتوقع أن  التقن
ت إ ثالث سنوات. ستغر  سيق من س امل لمكتب الت ر ال   ق التط
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ة متطلبات  . ١٤ ان د  خاللالم ة التمد  . ف
 

ة   ارة عن أرقام تقدي ءا الجدول أدناه ع ب    بن س ة  ة ثابتة مطل ان ارها م مكن اعت نامج، وال ال  ة لل ع القدرة الحال
من.  ة  الوضع العام  ال ات الحال   التغي

  
  
 

ة)١٢((الجدول  ان ة ) الم د (مارس   التقدي ة التمد  ): م٢٠٢٨مارس  - م٢٠٢٣الالزمة الستهداف خطة ف
 

شاط   م ٢٠٢٥ م ٢٠٢٤ م ٢٠٢٣من مارس  ال
  
 م ٢٠٢٦

  
 م ٢٠٢٧

ح مارس  
 م ٢٠٢٨

مكتب  
سيق   ٣٠٠٬٠٠٠ ١٬٢٠٠٬٠٠٠ ١٬٢٠٠٬٠٠٠ ١٬٢٠٠٬٠٠٠ ١٬٢٠٠٬٠٠٠ ٩٠٠٬٠٠٠ الت
المسح 

األسا  
من   ال

واالستطالعات  
المسح الغ  (

تق والمسح  
 ٥٢٩٬١٦٦ ٢٬١١٦٬٦٦٦ ٢٬١١٦٬٦٦٦ ٢٬١١٦٬٦٦٦ ٢٬١١٦٬٦٦٦ ١٬٥٨٧٬٤٩٩ ) التق 

التخلص من  
الذخائر 

المتفجرة   
المهام  

الخاطفة   
التخلص من  

الذخائر 
 ٥٢٩٬١٦٦ ٢٬١١٦٬٦٦٦ ٢٬١١٦٬٦٦٦ ٢٬١١٦٬٦٦٦ ٢٬١١٦٬٦٦٦ ١٬٥٨٧٬٤٩٩ المتفجرة 

 ٥٢٩٬١٦٦ ٢٬١١٦٬٦٦٦ ٢٬١١٦٬٦٦٦ ٢٬١١٦٬٦٦٦ ٢٬١١٦٬٦٦٦ ١٬٥٨٧٬٤٩٩ التطه 
ة   التوع
مخاطر  
الذخائر 

 ٢٥٠٬٠٠٠ ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ٩٠٠٬٠٠٠ المتفجرة 
مساعدة  
ا   ٢٥٠٬٠٠٠ ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ٩٠٠٬٠٠٠ الضحا
 ٢٬٣٨٧٬٤٩٨ ٩٬٥٥٠٬٠٠٠ ٩٬٥٥٠٬٠٠٠ ٩٬٥٥٠٬٠٠٠ ٩٬٥٥٠٬٠٠٠ ٧٬٤٦٢٬٤٩٧ اإلجما 

 

  
  المنظمة

عدد فرق  
مخاطر   ة  التوع

الذخائر  
  المتفجرة

عدد فرق 
  التطه 

عدد فرق التخلص من  
الذخائر المتفجرة  

  الطوارئ

عدد فرق 
المسح الغ  

  تق 

عدد فرق 
  المسح التق 

عدد فرق 
مساعدة 
ا   الضحا

عدد فرق  
ضمان الجودة 

ة     مراق
  الجودة

  
  اإلجما 

ذي  ال مركز التنف
  للتعامل مع األلغام

  
٥  

  
٣٠  

  
٣  

  
١٥  

  
٧  

  
٣  

  
٣  

  
٦٦  

وع    -  -  -  -  -  -  ٣٢  -  (مسام)م
لو ترست)    -  -  -  -  ٢  -  ٤  -  منظمة (ه

سا   قسم ع السالح اإل ن
ناء السالم التابع للمجلس   و

  الدنمار لالجئ 

  
  

-  

  
  

-  

  
  

٢  

  
  

٥  

  
  

-  

  
  

-  

  
  

-  

  
  

-  
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 المصادر:  تعبئةخطة 
ل:   تهدف الخطط لتأم التم

   من ة حظر األلغام المضادة لألفراد مشاركتها  اجتماعات  لمواصلة تخطط ال   . الدول األطراف التفاق
  نامج ة ال . جذب اهتمام ا أي مناقشات محتملة لمنا   لمانح
 ات  مشاركة األلغامأول االت األمم المتحدة. مع  األعمال المتعلقة  ، مثل و   أصحاب المصلحة المعني
 الشؤون الخارج . عثات الدائمة مع المانح ة ومناقشات ال من   ة ع السفارات ال
  من  إعداد ت قد ات مؤتمرات  نظر ال ات فعال ل.   مناس د من التم ة لجلب الم  دول

  
  
  
  
 
 

ات   : مالحظة ة من المرونة وفقا لألول األلغام درجة عال طبق قطاع األعمال المتعلقة  وحجم التلوث     ،ودرجة التأث   ،س
اإلضافة    األوضاعمواجهة   استمرار.  ة  دة    إ أنهالمتغ دات الجد ة من المرونة لمواجهة التهد ضا تطبيق درجة عال تم أ س

ة  لل   والمتنام  
ً
ة ة.  س الجغراف خالل  و جوانب  من  المرونة  هذه  دعم  تم  ة    وضع س ج ات يح اس االستعراض   ت   المراجعة  

ة  مستمر ال ة" قادرة ع التغي لموا قة "ح ط ع أنه وث ل تخط ها.   األوضاعللوضع والتعامل مع    أثناء تغ
  

ث  هذا الصدد ح   مكن عرض أي تحد األلغام وال  دورها  حشد الموارد لألعمال المتعلقة  س  ة  من أن الحكومة ال
قاء لجنة المادة الخام ن سوف يتم إ  سة ع اطالع فور الحصول ع أي تحديثات  هذا الشأن. اللحظة ول

 
 و ضمن هذا الطلب  

ُ
ط المناسب لخطة عملها  ما ذ ات  إجراء التخط د من الصع من العد   مخططات ر أعاله، تواجه ال

ة ات الحال ب التحد س ل  ة وتفاص ل ة تفص ستمر  ومع ذلك    ، زمن من س ل عام   اطالع   ال لجنة  ل خطة عملها المنقحة 
ة حظر األلغام المضادة لألفراد  ) ٥(المادة    . )٧(من خالل اجتماعات الدول األطراف وتقارر المادة  التفاق

  
ة   االتفاق ذ  نف ب يتعلق  ما  ف والتحديثات  المحرز  التقدم  عن  دة  ج صورة  و المعلومات  م  تقد ة  استمرار ع  من  ال م  ع

الطلب ة    ٨المقدم حسب االجراء رقم    ومخرجات  الرسم المشارات  ا  اإلضافة  الغ  اإل ل  دل أوسلو وفق  من خطة عمل 
ح األلغام المضادة لألفراد.  ة  ة المعن ة ضمن طابع االتفاق  والغ رسم
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ل المناطق الخطرة   الملحق (أ) تفاص
  عدد البشر المتضررين  األولوية   نوع المنطقة الخطرة   المحسوبة حجم المساحة   المديرية  المحافظة 

 ٣٠٠٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٨٦٢٦٦٠٫٥١٠٧  زنجبار  أبين 
 ١٥٠٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٣٣٢٥٩٩٫٥٤٥٣  زنجبار أبين 
 ١٥٠٠  عالية  خطرة مؤكدة منطقة  ٨٤٧٨٩١٫٦١٢٧  خنفر أبين 
 ٢٠٠٠٠  منخفضة  منطقة خطرة مؤكدة  ٥٧٢٢٠٫٣٩  خنفر أبين 
 ٧٩٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٣١٩٢٩٣٫٣٨  خنفر أبين 
 ١٥٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٧٤٠٠٩٫٨٦  خنفر أبين 
 ١٠٥٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٧٦٢٠٣٫١٨  خنفر أبين 
 ٢٥٠٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٤٩٧٨٩٣٫٨٥  خنفر أبين 
 ٦٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٥٤٧٥٨٧٫٣٦  خنفر أبين 
 ١٦٨  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ١٨٢٧٠٥٫٣٦  لودر أبين 
 ١٠٥٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٤٠٥٢٦٤٫٠٨  خنفر أبين 
 ٢٠٠٠٠  عالية  خطرة مؤكدة منطقة  ٤٩٩٦٧٥٫١١  خنفر أبين 
 ٢٠٠٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٥٢٩٤٤٨٫٧٥  خنفر أبين 
 ٩٠٠  غير معروفة منطقة خطرة مؤكدة  ١٢٧٠١٦٫٩٢  خنفر أبين 
 ١٢٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٦٨١٨٠٦٫١٩  زنجبار أبين 
 ٨٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ١٧٢١٧٣٫٦٨  خنفر أبين 
 ٧٩٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٣٢٨٤٨٣٫٦٢  خنفر أبين 
 ٤٣٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ١٨٠٦٥٥٫٢١  لودر أبين 
 ٢٦٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٢٩٠٧٦٦٫٣٥  لودر أبين 
 ٤٠٠٠٠  منخفضة  منطقة خطرة مؤكدة  ١٣٣٤٨١٫٩  خنفر أبين 
 ١٥٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٩٣٨٢٩٢٫٥١  خنفر أبين 
 ١٠٥٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٢٩٧٠٧٫٥٥  خنفر أبين 
 ٦٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ١٤١٩٢٨٫٠٢  خنفر أبين 
 ٧٩٠  غير معروفة منطقة خطرة مؤكدة  ٦٠٢٣٩٫٤٨  خنفر أبين 
 ١٥٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ١٦٦١٧٫٢٨  خنفر أبين 
 ٥٠٠٠٠  غير معروفة منطقة خطرة مؤكدة  ٤٨٥٠٦٫١٨  خنفر أبين 
 ١٥٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٣٦٠٧١٣٫٥٤  خنفر أبين 
 ١١٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٢٤٨٢٦٥٫٨٥  خنفر أبين 
 ٢٠٠٠  منخفضة  منطقة خطرة مؤكدة  ٤١٢١٦٩٫٩٦  زنجبار أبين 
 ٢٣٣  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٢١١٢٤٧٫٩٢  لودر أبين 
 ٧٩٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٨١٢٦٢٦٫٧٧  خنفر أبين 
 ٤٠٠٠٠  منخفضة  منطقة خطرة مؤكدة  ١٠٠٣٨٫٤٥  خنفر أبين 
 ١٦٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ١٢٣٢٦٦٨٫٣١  خنفر أبين 
 ١٥٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٥٣٢٣٩٥٫٩  خنفر أبين 
 ١٠٥٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ١٨٠٩٤٦٫٦  خنفر أبين 
 ٣١٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٥٤٦٣٨٨٫٦٩  لودر أبين 
 ١٠٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٥٤٩٦٠٩٫٤٤  زنجبار أبين 
 ٢٧٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٤٠١٣٢٠٫٣  لودر أبين 
 ٢٨٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ١٣٩٤٨٩٢٫٦٨  خنفر أبين 
 ٤٤٠  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٣٤٣٥٦٥٫٠٩  لودر أبين 
 ١٥٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٤٤٠٨٣٦٫٠٩  خنفر أبين 
 ٦٠٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٤٤٥٣٦٢٫٨٤  زنجبار أبين 
 ٧٦٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ١١٠٨٧٢٫٢٧  لودر أبين 
 ٥٥٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٧٠٤٥٧٢٫٩  خنفر أبين 
 ١٩٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٨٠٢٦٤٠٫٧٥  خنفر أبين 
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 ٩٢٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ١٥٩٠٢٢٫٧٦  لودر أبين 
 ٥٥٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ١٤١٤٢٨٣٫٧٦  خنفر أبين 
 ٢٣٣  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٣٠٢٢٦٫٣٤  لودر أبين 
 ١٩٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ١١٦٢٨٢٣٫١٤  خنفر أبين 
 ٢٦٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٥٥٣٨٠٫٨٣  زنجبار أبين 
 ٥٥٠٠  عالية  خطرة مؤكدة منطقة  ١١٣٢٧٩٢٫٥٣  خنفر أبين 
 ٥٠٣  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٢٣٥٢٣١٫٥٧  لودر أبين 
 ٢٠٠٠  منخفضة  منطقة خطرة مؤكدة  ٢٠٤٥٢٥٫٣٨  زنجبار أبين 
 ١٩٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ١١٠٧٠٩٥٫٥٤  خنفر أبين 
 ٢٣٣  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٧٧٣٢٠٫٤٢  لودر أبين 
 ٢٠٠٠  منخفضة  منطقة خطرة مؤكدة  ٢٩٤٠٣٧٫١٣  زنجبار أبين 
 ٢٧٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٦٨٢٥٣٥٫٤٩  لودر أبين 
 ١٢٩٦  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٢٠٩٥١٤٫٠٢٣٧  الشيخ عثمان  عدن
 ٤٥٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٥٦٤٦٥٥٫٤٠٤١  دار سعد عدن
 ١٥٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٢٥٧١٦٫٨٢٠٦٦  دار سعد عدن
 ٨٠٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٥٥٩٢١٫٧٣  البريقة  عدن
 ٧٢٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٣٠٧٩١٩٫٧٩  دار سعد عدن
 ٢٠٨٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٢٠٦٩٥٣٫٤  الشيخ عثمان  عدن
 ٨٠٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٦٨٠٠٢٫٧  البريقة  عدن
 ٣٨٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ١٠٣٥٧٩٫٩٩  دار سعد عدن
 ٣٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ١٨٣٩٩٢٫٥٣  المنصورة  عدن
 ١٦٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ١٢٤٧٣٦٫٨  دار سعد عدن
 ١٣٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٢١٣٨٨٩٫٦٢  الشيخ عثمان  عدن
 ٧٠٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٦٤٦٨٧٫٧٤  البريقة  عدن
 ٥٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٢٩١٨٢٣٫٤٧  المنصورة  عدن
 ٣١٣٤  منخفضة  منطقة خطرة مؤكدة  ١٨٥٤٤٣٫٩٢  خور مكسر عدن
 ٥٧٩٠٠  متوسطة  مؤكدة منطقة خطرة  ٣١٦٣٫٤  دار سعد عدن
 ٨٠٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٧٩٠٢٥٫٤  البريقة  عدن
 ٥٧٩٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٧٤٩٫٩٢  دار سعد عدن
 ١٢٠٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ١٠٧٦٤٫٤٩  دار سعد عدن
 ١٨٠٨  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٢٠٣٥١٨٫٠٨  خور مكسر عدن
 ١١٧٠٠  غير معروفة منطقة خطرة مؤكدة  ٢٠٤٥٧٦٫٧٦  البريقة  عدن
 ٩٣  غير معروفة منطقة خطرة مؤكدة  ٢٢٦٦٣٧٫٢٣  المنصورة  عدن
 ٤٤٠  غير معروفة منطقة خطرة مؤكدة  ٢٥٢٢٦١٫٩٧  المنصورة  عدن
 ٩٢٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٤٤١٢٨٫٣٥  دار سعد عدن
 ٨٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ١٧٧٥٢٠٫٩٥  دار سعد عدن
 ٨٠٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٦٣٩٣٥٫٧٤  البريقة  عدن
 ١١١٢  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ١٧٩٢٠٤٫٨٨  الشيخ عثمان  عدن
 ٨٠٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ١٣٨٧٨١٫٢٨  البريقة  عدن
 ٣٠٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ١٢١٧٦٦٫٣٧  المنصورة  عدن
 ١٠٥٢٤٨  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٢٥٢٤٨٥٫١٤  الشيخ عثمان  عدن
 ٥٣٠٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٩٢١٫١  دار سعد عدن
 ٦١٥٦  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٨٢٧٩٢٦٫٠٩  خور مكسر عدن
 ٢٤٣٠  منخفضة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٣٤٩٥٥٥٫٧٣  خور مكسر عدن
 ٨٠٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٤٦٠٥٠٫٧٥  البريقة  عدن
 ٨٠٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٨٨٦٥٦٫٦  البريقة  عدن
 ٤٠٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٣٣٩٧٢٫١٥  دار سعد عدن
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 ٨٢١  متوسطة  مشتبه بها منطقة خطرة  ٢٢٢٦٢١٫٣٥  خور مكسر عدن
 ٦٣٨٤  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٨٤٩٢١٥٫٢٨  خور مكسر عدن
 ١١٧١  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٥٤٣٠٤٫٦٩  خور مكسر عدن
 ٨٠٠٠  عالية  منطقة خطرة مشتبه بها  ٣٩٩٩٤٫١  البريقة  عدن
 ٥٣٠٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ١٠٨٤٫٩٢  دار سعد عدن
 ٨٠٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٨٢٩١٦٫٩٧  البريقة  عدن
 ٣٥٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٢٨٢٢٦٫٩٨  دار سعد عدن
 ٨٤٠  منخفضة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٨٦٨١٤٫٥٥  خور مكسر عدن
 ٢٥١٨  منخفضة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٢٣٠٨٥١٫٦٢  خور مكسر عدن
 ٣٧١٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٦٥٧٩٣٫٥٢  دار سعد عدن
 ٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٢٠٦٤٠٥٫٩٤  خور مكسر عدن
 ٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ١٣٨٦٠١٫٦٦  خور مكسر عدن
 ٨٠٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٢٠٩٨٩٤٫٦٤  البريقة  عدن
 ٢١٦١  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٢٨٨١٧٧٫٨٨  خور مكسر عدن
 ٢٥٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٣٢٨٧٦٫٥١  دار سعد عدن
 ٨٠٠٠  عالية  منطقة خطرة مشتبه بها  ١٣٦٨٠٣٫٥٢  البريقة  عدن
 ٢٥٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ١١٢٦١٫٩  المنصورة  عدن
 ١٢٠٠٠  متوسطة  خطرة مؤكدة منطقة  ١٣٩٩٧٩٫٥٤  دار سعد عدن

 ١٦٥٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ١٣٣٦٧٧٫٥١  الضالع  الضالع 
 ١٣٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٣٤٢٩٢١٫٥٧  الضالع  الضالع 
 ٩٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٣٩٠٣٤٩٫٩٢  الضالع  الضالع 
 ١٥٠  متوسطة  مؤكدة منطقة خطرة  ٢٤٧٨٨٥٫٤٦  الضالع  الضالع 
 ١٥٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٥١٣١٣٫٠٨  الضالع  الضالع 
 ٢٦٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٤٩٠١٥٫٦١  الضالع  الضالع 
 ١١٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٣٨٤٣٨٫٧٦  الضالع  الضالع 
 ١٥٣  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٢٢٤٥٠٨٫٠٥  الضالع  الضالع 
 ١٨٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٤٦٩٧٥٢٫٢٣  الضالع  الضالع 
 ٣٥٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٦٥٤٥٫٩٤  الضالع  الضالع 
 ٥٥٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٢٠٢٣٨٣٫٠٤  الضالع  الضالع 
 ١٠٥٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٤٣١٧٢٥٫٥٦  الضالع  الضالع 
 ٣٥٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٦٣٩٨٢٫١  الضالع  الضالع 
 ١٨٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٩٠٦٧٠١٫٧٧  الضالع  الضالع 
 ٤٠٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٨٢٠٠٩٫٨٦  الضالع  الضالع 
 ١٧٥٠  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ١٠٨٤٥٥٫٧٦  الضالع  الضالع 
 ١٣٢٠  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ١٤٦٥٩٤٫٠٩  الضالع  الضالع 
 ٥٠٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٣٦٤٠٥٥٫٧٧  الضالع  الضالع 
 ١٢٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ١٤٥١٥٢٫١٩  الضالع  الضالع 
 ٥٠٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٩٥٠٥١٠٫٦٦  الضالع  الضالع 
 ٢٠٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٨٦٨٢٤٠٫٠٧  الضالع  الضالع 
 ٣٠٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٢١٨٦٦٠٫٠٥  الضالع  الضالع 
 ٣٠٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٥٤١٨٫٢٧  الضالع  الضالع 
 ١١٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٢٤٦٩٩٤٫٧٣  الضالع  الضالع 
 ٢٥٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٤١٣٨٫١٤  الضالع  الضالع 
 ٢٠٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٤٥٨٢٠١٫٤  الضالع  الضالع 
 ١١٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٥٧٧٠٩٨٫٤٩  الضالع  الضالع 
 ٨٠٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٤٨٧٤٠٢٫٦١  الخوخة  الحديدة 
 ٨٠٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٨٤٨٤٢٠٦٫١٦  الخوخة  الحديدة 
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 ٨٠٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٨٨٧٠٧١٫٨١  الخوخة  الحديدة 
 ٨٠٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٤٣١٣٩٨٧٫٧١  الخوخة  الحديدة 
 ٨٠٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ١١٢١٢١٧٫٨١  الخوخة  الحديدة 
 ١٥٢  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٢٥٣٨٦٫١٧  الخوخة  الحديدة 
 ١٣٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٢٧٩٠٢٨٫٤٩  الخوخة  الحديدة 
 ٢٧٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ١٢٠٨٦٩١٫٦١  الخوخة  الحديدة 
 ٨٠٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٢٨٩٣٩٧٫١٢  الخوخة  الحديدة 
 ٢٦٥٥  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٧٣٥٧٩٫٠٩  الخوخة  الحديدة 
 ٤٧٤  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٣١٨٩٨٢٫٧٦  الخوخة  الحديدة 
 ٢٢٥٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٢٠٤٩١٥٫٢٩  الخوخة  الحديدة 
 ١٣٠٠  عالية  منطقة خطرة مشتبه بها  ٣٣٩٣٩١٫٢٧  الخوخة  الحديدة 
 ١٥٢  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٢٢٦١٥٫١٦  الخوخة  الحديدة 
 ٢٤٠٠  منخفضة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٨٥٤٠١٩  الخوخة  الحديدة 
 ٤٢٥٠  عالية  منطقة خطرة مشتبه بها  ٦٤٨٣٢٥٫٨٣  الخوخة  الحديدة 
 ٢٤٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ١٣٦٤٨٩٫٢٩  الخوخة  الحديدة 
 ٤٢٥٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ١٠٩٢٤٥٥٫٤٨  الخوخة  الحديدة 
 ٨٠٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ١٠٩٧٥٤٩٫٠٥  الخوخة  الحديدة 
 ٨٠٠٠  عالية  منطقة خطرة مشتبه بها  ٣٢٥٨٤٠٩٫٥٣  الخوخة  الحديدة 
 ٢٥٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٤٢٤٦٥٫٢٥  الخوخة  الحديدة 
 ١٥٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٢٦٤٩٤٨٫٣٨  الخوخة  الحديدة 
 ٢٥٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٤٤٦٤٧٫٤٧  الخوخة  الحديدة 
 ٢٥٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٧٦٣٣١٫٦٥  الخوخة  الحديدة 
 ٧٨٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٩١٧١١٫٤٢  الخوخة  الحديدة 
 ٧٨٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٤٠٦٤٤٫٠١  الخوخة  الحديدة 
 ٧٨٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٣٢٨٠٤٫٣٦  الخوخة  الحديدة 
 ١٥٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٢٢٩٩٨٫٥  الخوخة  الحديدة 
 ١٥٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٥٢٥١٧٫٧٧  الخوخة  الحديدة 
 ٥٦٨  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٤٩٠٦٢٨٫٩٨  الخوخة  الحديدة 
 ١٢٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٢٣٥٤٨٧٫٣  الخوخة  الحديدة 
 ١٥٩  منخفضة  منطقة خطرة مؤكدة  ١٠٠٥٢٨٫٠٦  الخوخة  الحديدة 

 ٢٥٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٢٢١٨٩١٫١٩٠٣  المسيمر  لحج
 ١٤٤  عالية  خطرة مؤكدة منطقة  ٤٩٥٢٩١٫٨٩  المالح لحج
 ١٥٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٩٣١٤١٦٫٥٢  المسيمر  لحج
 ٣٠٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٢٥٤٩٨٥٫٣٤  المسيمر  لحج
 ٩٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٦١٧٣١٩٫٩٦  المسيمر  لحج
 ١٣٦  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ١٧٣٢٨٠٫٠٦  المسيمر  لحج
 ٢١٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٢٥٩٩١٨٫٣٧  المسيمر  لحج
 ٨٦  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٢٢٨٢٣٢٫٩٦  المالح لحج
 ١٠٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٢٢٤٨٣٣٫٨٧  المسيمر  لحج
 ١٥٠  منخفضة  منطقة خطرة مشتبه بها  ١٠٩٢٧٠٫٩١  طور الباحة  لحج
 ١٣٠٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٣٦٥٧٢٦٫٦٥  طور الباحة  لحج
 ٤٩  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ١٦٣٩٧١٫٣٥  المسيمر  لحج
 ٨٦  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٢٦٥٥٨٤٫٦٤  المالح لحج
 ٥٠٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٢٦٧٢٤٨٫٥٥  المسيمر  لحج
 ٨٠  منخفضة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٤١٢٣٣١٫٣٨  المسيمر  لحج
 ٣٠٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٢٠١٥٠٨٫٩١  المسيمر  لحج
 ١١٠٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٧٢٥١٧٫٣٦  طور الباحة  لحج
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 ٨٦  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٢٨٧٩٩٠٫٤٢  المالح لحج
 ٤٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٢٥٦٢٤٢٫٩٥  الباحة طور  لحج
 ٩٠٠  غير معروفة منطقة خطرة مؤكدة  ٢٢٥٦٩٨٫٢٥  المسيمر  لحج
 ٤٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٦٢٩٦٤٫٦٩  طور الباحة  لحج
 ١٨٢  غير معروفة منطقة خطرة مؤكدة  ١١٧٥٨٧٫٥١  المالح لحج
 ٦٥٠  غير معروفة منطقة خطرة مؤكدة  ٧٧٢٨٢٫٥٥  تبن  لحج
 ٦٥  منخفضة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٥٠٩٧٠٦٫٠٢  المسيمر  لحج
 ٤٠٠٠  منخفضة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٢١٣٥٣٠٫٣٥  المالح لحج
 ١٠٠  منخفضة  منطقة خطرة مؤكدة  ٨٥٢٥٤٢٫٤٤  المسيمر  لحج
 ٢٥٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٢٤٩٠٨٥٫٩٣  المسيمر  لحج
 ٢٦١  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٢٨٩٣  القبيطة  لحج
 ٢٦١  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٢٥٣٨٧٫٣٣  القبيطة  لحج
 ٢٦١  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٤٧١٫٨٩  القبيطة  لحج
 ٢٠  منخفضة  منطقة خطرة مشتبه بها  ١٥٥٨٢٧٫٢٧  القبيطة  لحج
 ١٥٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٦١٢١٧٤٫١١  القبيطة  لحج
 ٣٠٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٦٠٩٥٦٦٫٥٩  القبيطة  لحج
 ١٤٤  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ١٦٧٧١٤٫٥٨  المالح لحج
 ٢٧٥  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة     القبيطة  لحج
 ٢٧٥  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٢٢٧٣٩٨٫٥٦  القبيطة  لحج
 ١٤٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٤٠٧١٫٣٣  القبيطة  لحج
 ٢٧٥  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٢٠٦٨٧٫٧  القبيطة  لحج
 ٣٠٠  منخفضة  منطقة خطرة مشتبه بها  ١٠٨٣٠٫٥٢  الحوطة  لحج
 ٤٧  منخفضة  مشتبه بها منطقة خطرة  ٥٨٦٫٣٤  الحوطة  لحج
 ٩٠٠  منخفضة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٣١٩١٠٩٫٩٤  المالح لحج
 ٢٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٨٤١٨٧٨٫١٦  المسيمر  لحج
 ٢٧٥  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٧٥١١٧٫٢١  القبيطة  لحج
 ٥٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٧٠٤١٦٦٫٠٤  المسيمر  لحج
 ١٤٤  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ١٤٤٣٨٦٫٤٩  المالح لحج
 ٤٠٠٠  منخفضة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٢١٢٦١٨٫٤١  المالح لحج
 ٢٧٥  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٣٥١٣٥٫٠٥  القبيطة  لحج
 ١٥٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٢٤٧٦٠٥٫٨  القبيطة  لحج
 ٥٠٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٢٢٤٠١٩٫٧٩  طور الباحة  لحج
 ٤٥٠  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٧٠٧٧١٦٫٨٣  المسيمر  لحج
 ١٥٠  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ١٣٨٧٧٩٫٠١  طور الباحة  لحج
 ١٥٠  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ١٣٨٧٧٩٫٠١  طور الباحة  لحج
 ٤٨  منخفضة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٩٥٢٫٦٩  الحوطة  لحج
 ١٥٠  غير معروفة منطقة خطرة مشتبه بها  ١٦٣٦٢٤٫٢٤  القبيطة  لحج
 ١٥٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٣٦٥١٠٫٤٨  القبيطة  لحج
 ٧٦  منخفضة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٥٣٣١٧٫٦٣  القبيطة  لحج
 ٨٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٨١٤٠٧٫٦٧  القبيطة  لحج
 ١٥٠  منخفضة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٤١٦٢٦٥٫٥٢  المسيمر  لحج
 ١٥٠  منخفضة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٢٩٤٩٨٦٫٣٦  القبيطة  لحج
 ٧٦  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٢٤١٩٤٫٥٤  القبيطة  لحج
 ٧٦  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٣٤١١٠٫٧٩  القبيطة  لحج
 ٤٠٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٩٢٦٢٥٫٣٢  تبن  لحج
 ٩٠٠  منخفضة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٩٣٦٢٦٫٢٣  المالح لحج
 ٤٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٣٩٥٤٤٤٫٠٢  المسيمر  لحج
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 ٢٠٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٤٤٩١٨٢٫٣٩  المسيمر  لحج
 ٨٧٠  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٧٣٥٠٠٣٫٤٨  المسيمر  لحج
 ٥٠٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٢٢٣٦٢٫٤٧  تبن  لحج
 ٤٠٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٢٩٤٠٦٫٤٩  تبن  لحج
 ٢٤٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ١٨١٠٦٫٥٦  المسيمر  لحج
 ٩٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٤٥٥٧٠٫٩٧  المالح لحج
 ٥٠٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ١٩٧٧٨٫٩٢  تبن  لحج
 ٤٩٣  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ١٦٦١٢١٫١٧  القبيطة  لحج
 ٤٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٩٨٧٤٦٫١٨  القبيطة  لحج
 ٣٨٠  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٢٣٩١٠٫٤٧  القبيطة  لحج
 ٥٠٠  منخفضة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٢٣٣٦٤٠٫١  المسيمر  لحج
 ٤٥٠  عالية  منطقة خطرة مشتبه بها  ٥١٧٢٩٧٫٢٦  المسيمر  لحج
 ٢٥٠  منخفضة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٥٤١٠٨٧٢٫٨  المضاربة والعارة  لحج
 ٩٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٢٣٨٠٥٥٫٩٨  المالح لحج
 ٥٦٠  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٢٦٢١٢٥٫٩٥  المسيمر  لحج
 ٥٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٧١٧٢٨٦٫٣٤  المسيمر  لحج
 ٢٦٠  منخفضة  منطقة خطرة مؤكدة  ٣٩٤٧٦٫٤١  القبيطة  لحج
 ٢٠٠  منخفضة  منطقة خطرة مؤكدة  ١٨٣١٣٤٫١٥  القبيطة  لحج
 ١٠٠٠٠٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٩٧٤٧٫٨  الحوطة  لحج
 ١٠٥  منخفضة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٢٧٣٧٫١  القبيطة  لحج
 ٣٨٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٥٢٦٧٣٫٣٨  القبيطة  لحج
 ٤٢٣  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٢١٢٤٧٣٫٩٣  موزع تعز
 ١٥٠٠  متوسطة  خطرة مؤكدة منطقة  ٩٠٠٣٫١٩  موزع تعز
 ٢٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ١٣٥٢٨٣٫٧٢  موزع تعز
 ٩٠٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٥٦٣٦٫٩  موزع تعز
 ١٠٥٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ١٤٥٧٩١٩٫٣٨  موزع تعز
 ٥٥٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٩١٤٣٨٧٫٥٦  موزع تعز
 ٢١٥  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٧٨٢٠٦٦٫٨  موزع تعز
 ٥٤٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٨٠٨١١٫١٤  موزع تعز
 ١٠٥  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٦٨٣٩٣٢٫١٣  موزع تعز
 ٤٠٧٨  منخفضة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٤٠٢٥٦٫٥  موزع تعز
 ٤٠٧٨  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٣٧١١٩٫١٣  موزع تعز
 ٣٥٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٥٧١٣٥٫٢٤  موزع تعز
 ٤٥٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٢٥٠٩٥٫٨٨  موزع تعز
 ٤٨٦  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٢٢٤٥٤٥٫١٨  موزع تعز
 ٤٨٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٧٦٦٩٣٫٣٢  موزع تعز
 ١٢٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ١٥٣١٧٠٫٥٥  موزع تعز
 ٣٥٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٧٩٨٠٢٩  موزع تعز
 ٨٧٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ١٨٤٤٤٫٧١  موزع تعز
 ٣٩٦  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٣١٤٣٠٤٫٤٣  موزع تعز
 ٨٠٠  عالية  منطقة خطرة مشتبه بها  ٤٣٩٣٨٣٫٥٥  موزع تعز
 ٤٢٣  عالية  منطقة خطرة مشتبه بها  ١٩٦٢٨٫٧٢  موزع تعز
 ٢٤٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٣٧٠٤١٥٫٩٣  موزع تعز
 ٥٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٤٥٣١٠٦٫٦٢  موزع تعز
 ٣٥٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٢١٥٨٣٤٫٤٩  موزع تعز
 ٩٦٠  عالية  خطرة مؤكدة منطقة  ٨٣٠٠٩٫٠٧  موزع تعز
 ٤٥٠  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٩٦٤٦٦٫٣١  موزع تعز
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 ٢٤٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٤٩٢٦٤٥٫٨٦  موزع تعز
 ٩٤٨  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ١٥٤٠٥٣٫٢٧  موزع تعز
 ٢١٥  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٥٢٩٥٢٠٤٫٨  موزع تعز
 ٦٠٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٦٧٤٨٦٫٤٨  موزع تعز
 ٢٢٨٢  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٣٧٩٨١٫٥٦  موزع تعز
 ١٧٥  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ١٢٥٢٤٤٣٫٦٥  موزع تعز
 ١٦٦٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٩٧١٨٨٫٣٤  موزع تعز
 ٨٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٢٧٥٣٩٠٫٩٤  موزع تعز
 ٣٥٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ١٠٨٨٠٣٫٠٦  موزع تعز
 ٢١٥٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٩٥٧٥٫٣٦  جبل حبشي  تعز
 ٩٩٥  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٤٠٢٩٧٠٫٦٧  موزع تعز
 ٩٩٥  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ١٨٤٢٠١٫٦  موزع تعز
 ٦٧٦  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٥٥٨٠٠٫٨  موزع تعز
 ٦٧٦  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٢٩١٧٢٫٤٩  موزع تعز
 ٦٠٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٤٠١٧٦٫١١  موزع تعز
 ٦٠٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ١٦٠٠٥٥٫٤٧  موزع تعز
 ٢٠٠  متوسطة  منطقة خطرة مشتبه بها  ١٦٣٣٨٢٫٠٢  موزع تعز
 ٢٠٠  عالية  منطقة خطرة مشتبه بها  ٢٩٢٥٢٫٤  موزع تعز
 ١٥١٥  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٩٩٧٧٫٩٢  الشمايتين  تعز
 ١٣٧٦  منخفضة  منطقة خطرة مشتبه بها  ٦٩٢٢٫٧٩  الشمايتين  تعز
 ١٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٣٨٠٢٫٨١  جبل حبشي  تعز
 ٥٥٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ١٤٣٧٠٫٤٢  الموادم صبر  تعز
 ٧٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٤٨٨٤٫٤٦  التعزية  تعز
 ١٨٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٥٧٨٨٫٨٦  التعزية  تعز
 ٥٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ١٤٩٢٩١٥٫٩٥  موزع تعز
 ١٤٦٠  عالية  مؤكدة منطقة خطرة  ٨٨٠٤٣٫٨٣  جبل حبشي  تعز
 ١٥٤٦  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٣٥٦٤٩٩٫٥٣  موزع تعز
 ٦٠٤  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٢٠٥٩٧٥٫٧  موزع تعز
 ٦٠٠٠  عالية  منطقة خطرة مؤكدة  ٧٣٧٣٠٫١٢  موزع تعز
 ٣٥٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٦٧٦٢٫٩٦  موزع تعز
 ٣٩٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٢٤٦٦٠١٫٥٢  المعافر تعز
 ٣٩٠  متوسطة  منطقة خطرة مؤكدة  ٢٤٦٦٠١٫٥٢  المعافر تعز
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ل المسح الغ تق   الملحق (ب) تفاص
 

ة   المحافظة    المجتمع    العزلة    المدي
حالة التلوث  المجتمع    

  المنطقة 
ار  اب  ار  زنج   ملوثة   حصن شداد   زنج
ار  اب  ار  زنج   ملوثة   حصن شداد   زنج
  ملوثة   محطة العلم   جعار  خنفر   اب 
  ملوثة   جلجله   جعار  خنفر   اب 
  ملوثة   جلجله   جعار  خنفر   اب 
  ملوثة   محطة العلم   جعار  خنفر   اب 
ود   جعار  خنفر   اب    ملوثة   ال
  ملوثة   محطة العلم   جعار  خنفر   اب 
ود   جعار  خنفر   اب    ملوثة   ال
له   زاره  لودر  اب    ملوثة   حجر العس
  ملوثة   جلجله   جعار  خنفر   اب 
  ملوثة   محطة العلم   جعار  خنفر   اب 
  ملوثة   جلجله   جعار  خنفر   اب 
 ملوثة     جعار  خنفر   اب 
ار  اب  ار  زنج ار   زنج   ملوثة   مجمع جولة زنج
ود   جعار  خنفر   اب    ملوثة   ال
 ملوثة     جعار  خنفر   اب 
  ملوثة   سوف   زاره  لودر  اب 
  ملوثة   المسخل   زاره  لودر  اب 
  ملوثة   محطة العلم   جعار  خنفر   اب 
  ملوثة   محطة العلم   جعار  خنفر   اب 
  ملوثة   جلجله   جعار  خنفر   اب 
  ملوثة   حافور  زاره  لودر  اب 
ود   جعار  خنفر   اب    ملوثة   ال
  ملوثة   المحطه   جعار  خنفر   اب 
ود   جعار  خنفر   اب    ملوثة   ال
  ملوثة   محطة العلم   جعار  خنفر   اب 
  ملوثة   محطة العلم   جعار  خنفر   اب 
 ملوثة     جعار  خنفر   اب 
ار  اب  ار  زنج   ملوثة   المراقد  زنج
  ملوثة   الخديره   زاره  لودر  اب 
  ملوثة   جلجله   جعار  خنفر   اب 
ود   جعار  خنفر   اب    ملوثة   ال
  ملوثة   جلجله   جعار  خنفر   اب 
  ملوثة   محطة العلم   جعار  خنفر   اب 
  ملوثة   جلجله   جعار  خنفر   اب 
  ملوثة   المسخل   زاره  لودر  اب 
ار  اب  ار  زنج   ملوثة   حصن شداد   زنج
ار  اب  ار  زنج ار   زنج   ملوثة   مجمع جولة زنج
ار  اب  ار  زنج   ملوثة   المراقد  زنج
  ملوثة   المسخل   زاره  لودر  اب 
 ملوثة     جعار  خنفر   اب 
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  ملوثة   الع   زاره  لودر  اب 
  ملوثة   محطة العلم   جعار  خنفر   اب 

ده  لة   الخوخه   الحد اء   دو   ملوثة   قطا
ده  لة   الخوخه   الحد اء   دو   ملوثة   قطا
ده  لة   الخوخه   الحد اء   دو   ملوثة   قطا
ده  لة   الخوخه   الحد اء   دو   ملوثة   قطا
ده  لة   الخوخه   الحد اء   دو   ملوثة   قطا
ده  لة   الخوخه   الحد اء   دو   ملوثة   قطا
ده   ملوثة     العم  الخوخه   الحد
ده  لة   الخوخه   الحد   ملوثة   العقد  دو
ده  لة   الخوخه   الحد اء   دو   ملوثة   قطا
ده  لة   الخوخه   الحد ل   دو   ملوثة   كدح النخ
ده    ملوثة   الخوخة   الخوخة   الخوخه   الحد
ده  لة   الخوخه   الحد  ملوثة     دو
ده    ملوثة   الموشج  العم  الخوخه   الحد
ده  لة   الخوخه   الحد ه   دو   ملوثة   القض
ده  لة   الخوخه   الحد ه   دو   ملوثة   القض
ده  لة   الخوخه   الحد اء   دو   ملوثة   قطا
ده  لة   الخوخه   الحد اء   دو   ملوثة   قطا
ده  لة   الخوخه   الحد ه   دو   ملوثة   القض
ده  لة   الخوخه   الحد اء   دو   ملوثة   قطا
ده  لة   الخوخه   الحد اء   دو   ملوثة   قطا
ده  لة   الخوخه   الحد اء   دو   ملوثة   قطا
ده  لة   الخوخه   الحد ل   دو   ملوثة   كدح النخ

  ملوثة   الحود   الضالع   الضالع   الضالع 
لـه   الضالع   الضالع   الضالع    ملوثة   الجل
ار  الضالع   الضالع   الضالع    ملوثة   ال
مه صالح   الضالع   الضالع   الضالع    ملوثة   ل
ار  الضالع   الضالع   الضالع    ملوثة   ال
از  الضالع   الضالع   الضالع    ملوثة   ح
  ملوثة   الضالع   الضالع   الضالع   الضالع 
  ملوثة   القرا   الضالع   الضالع   الضالع 
  ملوثة   زعره   الضالع   الضالع   الضالع 
ار  الضالع   الضالع   الضالع    ملوثة   ال
مه صالح   الضالع   الضالع   الضالع    ملوثة   ل
لـه   الضالع   الضالع   الضالع    ملوثة   الجل
  ملوثة   الضالع   الضالع   الضالع   الضالع 
مه صالح   الضالع   الضالع   الضالع    ملوثة   ل
  ملوثة   الضالع   الضالع   الضالع   الضالع 
لـه   الضالع   الضالع   الضالع    ملوثة   الجل
لـه   الضالع   الضالع   الضالع    ملوثة   الجل
  ملوثة   الحجر   الضالع   الضالع   الضالع 
مه صالح   الضالع   الضالع   الضالع    ملوثة   ل

  ملوثة   الهام   االهمول   موزع  تعز 
 ملوثة     االهمول   موزع  تعز 
  ملوثة   العقمه   العواشقه  موزع  تعز 
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  ملوثة   العقمه   العواشقه  موزع  تعز 
  ملوثة   الهام   االهمول   موزع  تعز 
  ملوثة   العقمه   العواشقه  موزع  تعز 
  ملوثة   الهام   االهمول   موزع  تعز 
  ملوثة   العقمه   العواشقه  موزع  تعز 
  ملوثة   الهام   االهمول   موزع  تعز 
  ملوثة   الهام   االهمول   موزع  تعز 
  ملوثة   الهام   االهمول   موزع  تعز 
  ملوثة   الهام   االهمول   موزع  تعز 
ش   العواشقه  موزع  تعز    ملوثة   الع
  ملوثة   الهام   االهمول   موزع  تعز 
  ملوثة   الهام   االهمول   موزع  تعز 
ش   العواشقه  موزع  تعز    ملوثة   الع
  ملوثة   الحد  موزع  موزع  تعز 
  ملوثة   الهام   االهمول   موزع  تعز 
 ملوثة     موزع  موزع  تعز 
  ملوثة   الهام   االهمول   موزع  تعز 
  ملوثة   الهام   االهمول   موزع  تعز 
  ملوثة   موزع  موزع  موزع  تعز 
  ملوثة   الهام   االهمول   موزع  تعز 
  ملوثة   الهام   االهمول   موزع  تعز 
  ملوثة   الهام   االهمول   موزع  تعز 
 ملوثة     االهمول   موزع  تعز 
  ملوثة   العقمه   العواشقه  موزع  تعز 
  ملوثة   الحجفه   موزع  موزع  تعز 
  ملوثة   الهام   االهمول   موزع  تعز 
ش   العواشقه  موزع  تعز    ملوثة   الع
ش   العواشقه  موزع  تعز    ملوثة   الع
  ملوثة   الهام   االهمول   موزع  تعز 
  ملوثة   موزع  موزع  موزع  تعز 
  ملوثة   الحد  موزع  موزع  تعز 
  ملوثة   الهام   االهمول   موزع  تعز 

  ملوثة   الشيخ عثمان   الشيخ عثمان   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 
قه   عدن  قه   ال قه   ال   ملوثة   ال
  ملوثة   الشيخ عثمان   الشيخ عثمان   الشيخ عثمان   عدن 
  ملوثة   الشيخ عثمان   الشيخ عثمان   الشيخ عثمان   عدن 
قه   عدن  قه   ال قه   ال   ملوثة   ال
  ملوثة   دار سعد   دار سعد   دار سعد   عدن 
قه   عدن  قه   ال قه   ال   ملوثة   ال
  ملوثة   المنصوره   المنصوره   المنصوره   عدن 
  ملوثة   دار سعد   دار سعد   دار سعد   عدن 
  ملوثة   الشيخ عثمان   الشيخ عثمان   الشيخ عثمان   عدن 
قه   عدن  قه   ال قه   ال   ملوثة   ال
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  ملوثة   المنصوره   المنصوره   المنصوره   عدن 
  ملوثة   خور مك   خور مك   خور مك   عدن 
  ملوثة   دار سعد   دار سعد   دار سعد   عدن 
قه   عدن  قه   ال قه   ال   ملوثة   ال
  ملوثة   دار سعد   دار سعد   دار سعد   عدن 
  ملوثة   دار سعد   دار سعد   دار سعد   عدن 
  ملوثة   خور مك   خور مك   خور مك   عدن 
قه   عدن  قه   ال قه   ال   ملوثة   ال
  ملوثة   المنصوره   المنصوره   المنصوره   عدن 
  ملوثة   المنصوره   المنصوره   المنصوره   عدن 
  ملوثة   دار سعد   دار سعد   دار سعد   عدن 
  ملوثة   دار سعد   دار سعد   دار سعد   عدن 
قه   عدن  قه   ال قه   ال   ملوثة   ال
  ملوثة   الشيخ عثمان   الشيخ عثمان   الشيخ عثمان   عدن 
قه   عدن  قه   ال قه   ال   ملوثة   ال
  ملوثة   المنصوره   المنصوره   المنصوره   عدن 
 ملوثة     الشيخ عثمان   الشيخ عثمان   عدن 
  ملوثة   دار سعد   دار سعد   دار سعد   عدن 
  ملوثة   خور مك   خور مك   خور مك   عدن 
  ملوثة   خور مك   خور مك   خور مك   عدن 
قه   عدن  قه   ال قه   ال   ملوثة   ال
 ملوثة     دار سعد   دار سعد   عدن 
  ملوثة   خور مك   خور مك   خور مك   عدن 
  ملوثة   خور مك   مك خور   خور مك   عدن 
  ملوثة   خور مك   خور مك   خور مك   عدن 
قه   عدن  قه   ال قه   ال   ملوثة   ال
  ملوثة   دار سعد   دار سعد   دار سعد   عدن 
قه   عدن  قه   ال قه   ال   ملوثة   ال
  ملوثة   دار سعد   دار سعد   دار سعد   عدن 
م   لحج  م   المس   ملوثة   جول مدرم   المس
م   لحج  م   المس م   المس   ملوثة   المس
احه   لحج  احــه  طور ال   ملوثة   الرجاع   طور ال
  ملوثة   لة السف   المالح   المالح   لحج 
م   لحج  م   المس   ملوثة   جول مدرم   المس
م   لحج  م   المس م   المس   ملوثة   المس
م   لحج  م   المس م   المس   ملوثة   المس
م   لحج  م   المس م   المس   ملوثة   المس
م   لحج  م   المس م   المس   ملوثة   المس
  ملوثة   لة السف   المالح   المالح   لحج 
م   لحج  م   المس م   المس   ملوثة   المس
احه   لحج  احــه  طور ال   ملوثة   الرجاع   طور ال
احه   لحج  احــه  طور ال   ملوثة   الرجاع   طور ال
م   لحج  م   المس م   المس   ملوثة   المس
  ملوثة   لة السف   المالح   المالح   لحج 
م   لحج  م   المس م   المس   ملوثة   المس
م   لحج  م   المس م   المس   ملوثة   المس
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م   لحج  م   المس   ملوثة   جول مدرم   المس
احه   لحج  احــه  طور ال   ملوثة   الرجاع   طور ال
  ملوثة   لة السف   المالح   المالح   لحج 
احه   لحج  احــهطور   طور ال   ملوثة   الرجاع   ال
م   لحج  م   المس م   المس   ملوثة   المس
احه   لحج  احــه  طور ال   ملوثة   الرجاع   طور ال
  ملوثة   لة السف   المالح   المالح   لحج 
  ملوثة   الوهط   الحوطه   ت   لحج 
  ملوثة   لة السف   المالح   المالح   لحج 
م   لحج  م   المس م   المس   ملوثة   المس
م   لحج  م   المس   ملوثة   جول مدرم   المس
م   لحج  م   المس   ملوثة   جول مدرم   المس
طه   لحج  ف   كرش  القب   ملوثة   المشاع
طه   لحج    ملوثة   كرش  كرش  القب
طه   لحج    ملوثة   حثوه   كرش  القب
طه   لحج   ملوثة     كرش  القب
  ملوثة   الحوطة   الحوطه   الحوطه   لحج 
  غ ملوثة   الحوطة   الحوطه   الحوطه   لحج 
  ملوثة   لة السف   المالح   المالح   لحج 
م   لحج  م   المس   ملوثة   جول مدرم   المس
م   لحج  م   المس ف   المس   ملوثة   قي
طه   لحج  م   كرش  القب   ملوثة   الد
طه   لحج    ملوثة   الحص   كرش  القب
طه   لحج  ل جدل   كرش  القب   غ ملوثة   حب
طه   لحج  يع   كرش  القب   ملوثة   قرن الن
  ملوثة   لة السف   المالح   المالح   لحج 
  ملوثة   لة السف   المالح   المالح   لحج 
طه   لحج  م   كرش  القب   غ ملوثة   الد
طه   لحج    غ ملوثة   الزره   كرش  القب
طه   لحج    غ ملوثة   القرف  كرش  القب
طه   لحج  ظ   كرش  القب   غ ملوثة   را
طه   لحج  مه   كرش  القب   غ ملوثة   الد
طه   لحج  جد  كرش  القب   ملوثة غ   ا
طه   لحج    غ ملوثة   قحفه   كرش  القب
طه   لحج  ل القرب   كرش  القب   غ ملوثة   حب
طه   لحج  ل القرب   كرش  القب   غ ملوثة   حب
طه   لحج  ش  كرش  القب   غ ملوثة   الدب
طه   لحج  ه   كرش  القب   غ ملوثة   السم
احه   لحج  احــه  طور ال   ملوثة   الرجاع   طور ال
م   لحج  م   المس ف   المس   ملوثة   قي
  غ ملوثة   الحوطة   الحوطه   الحوطه   لحج 
  ملوثة   الحوطة   الحوطه   الحوطه   لحج 
ع المقراع   المالح   المالح   لحج    غ ملوثة   ق
م   لحج  م   المس   غ ملوثة   جول مدرم   المس
طه   لحج  ش  كرش  القب   غ ملوثة   الدب
طه   لحج  ه   كرش  القب   غ ملوثة   السم
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طه   لحج  ه   كرش  القب   غ ملوثة   السم
طه   لحج  ش  كرش  القب   غ ملوثة   الدب
طه   لحج    غ ملوثة   فلفله   كرش  القب
طه   لحج    غ ملوثة   فلفله   كرش  القب
طه   لحج  ل االحناش   كرش  القب   غ ملوثة   حب
طه   لحج  ف   كرش  القب   غ ملوثة   المش
طه   لحج  اطه   كرش  القب   غ ملوثة   ن
طه   لحج  ل   كرش  القب ه حب ق   ملوثة   الم
طه   لحج    غ ملوثة   المدافن  كرش  القب
طه   لحج    غ ملوثة   الدهنهون   كرش  القب
طه   لحج  رامه  -المهانه   كرش  القب   غ ملوثة   ال
طه   لحج    غ ملوثة   السف   كرش  القب
طه   لحج  ان  كرش  القب   غ ملوثة   ع
طه   لحج    غ ملوثة   الحذوري   كرش  القب
طه   لحج  ـه   كرش  القب   غ ملوثة   ثعـ
طه   لحج    غ ملوثة   شقاف  كرش  القب
طه   لحج    غ ملوثة   الحذوري   كرش  القب
طه   لحج    غ ملوثة   الحذوري   كرش  القب
طه   لحج    غ ملوثة   كرضاب   كرش  القب
طه   لحج  ات خضـر   كرش  القب   غ ملوثة   ج
طه   لحج    غ ملوثة   مرهصه   كرش  القب
طه   لحج  ف   كرش  القب   ملوثة غ   مش
طه   لحج  ف   كرش  القب   غ ملوثة   مش
طه   لحج    غ ملوثة   الحدب   كرش  القب
طه   لحج    غ ملوثة   حرد   كرش  القب
طه   لحج    غ ملوثة   االعشار  كرش  القب
طه   لحج  ي   كرش  القب   غ ملوثة   اسفل 
طه   لحج    غ ملوثة   نجد الحمرا   كرش  القب
طه   لحج   غ ملوثة     كرش  القب
طه   لحج   غ ملوثة     كرش  القب
طه   لحج   غ ملوثة     كرش  القب
طه   لحج   غ ملوثة     كرش  القب
طه   لحج  ه   كرش  القب   غ ملوثة   المقطا
م   لحج  م   المس   ملوثة   جول مدرم   المس
طه   لحج  طه   القب  ملوثة     القب

      
 ملوثة     خور مك   خور مك  عدن 
  ملوثة   الحسي   الحوطه   ت   لحج 
  ملوثة   روضة الفلق   المالح   المالح   لحج 
م   لحج  م   المس م   المس   ملوثة   المس
  ملوثة   خور مك   خور مك   خور مك   عدن 
ار  اب  ار  زنج   ملوثة   حصن شداد   زنج

م   لحج  م   المس   ملوثة   عقان  المس
مةالدوكـي   الضالع   الضالع   الضالع    ملوثة   ل

  ملوثة   الع   زاره  لودر  اب 
  ملوثة   سناح   الضالع   الضالع   الضالع 
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ه الجعدي   جعار  خنفر   اب    ملوثة   الط
ه   جعار  خنفر   اب    غ ملوثة   الجول الشعب

م   لحج  م   المس ب   المس   ملوثة   م
ل   الحوطه   ت   لحج    ملوثة   غرب الحب
ه الجعدي   جعار  خنفر   اب    ملوثة   الط

ده  لة   الخوخه   الحد ة   دو   ملوثة   المح
  ملوثة   الحد  موزع  موزع  تعز 

ده    ملوثة   الحوائط   العم  الخوخه   الحد
  ملوثة   الحد  موزع  موزع  تعز 
  ملوثة   الحجفه   موزع  موزع  تعز 

  ملوثة   دار سعد   دار سعد   دار سعد   عدن 
ده    ملوثة   الموشج  العم  الخوخه   الحد

  ملوثة   الهام   االهمول   موزع  تعز 
طه   لحج  ه   اليوسف   القب ا   ملوثة غ   الذ
طه   لحج  طه   القب   غ ملوثة   الدخينه   القب
طه   لحج  طه   القب   غ ملوثة   ب حمد   القب
طه   لحج  طه   القب ع   القب   غ ملوثة   ال
طه   لحج  طه   القب ع   القب   غ ملوثة   ال
طه   لحج  طه   القب   غ ملوثة   عراصم   القب
طه   لحج  طه   القب   غ ملوثة   السعادنة   القب
طه   لحج  طه   القب   غ ملوثة   السعادنة   القب
طه   لحج  طه   القب   غ ملوثة   السعادنة   القب
طه   لحج  طه   القب له   القب   غ ملوثة   نخ
طه   لحج  طه   القب   غ ملوثة   ثوجان  القب
طه   لحج    غ ملوثة   واقب االسفل   كرش  القب
طه   لحج  جد   كرش  القب   غ ملوثة   المس
طه   لحج    غ ملوثة   تنامر   كرش  القب
طه   لحج    غ ملوثة   الحص   كرش  القب
طه   لحج  فان   كرش  القب   غ ملوثة   ه
طه   لحج  طه   القب   غ ملوثة   الرماء   القب
طه   لحج    غ ملوثة   المراغ  كرش  القب
طه   لحج    غ ملوثة   اللحـف   كرش  القب
طه   لحج  ة واقـب   كرش  القب   غ ملوثة   ث
طه   لحج    غ ملوثة   واقب االسفل   كرش  القب
طه   لحج    غ ملوثة   الخشب   كرش  القب
طه   لحج  حالء   كرش  القب   غ ملوثة   ال
طه   لحج  ات   كرش  القب   غ ملوثة   الج
طه   لحج  ل _ الشمث   كرش  القب   غ ملوثة   الط
طه   لحج  جاء   كرش  القب   غ ملوثة   الع
طه   لحج    غ ملوثة   اللوا   كرش  القب
طه   لحج  اشع   كرش  القب   غ ملوثة   ع الت
طه   لحج  ه   كرش  القب   غ ملوثة   الحج
طه   لحج    غ ملوثة   شعب الب   كرش  القب
طه   لحج  ع   كرش  القب   غ ملوثة   الرضعضـ
طه   لحج  مه   كرش  القب   غ ملوثة   الرز
طه   لحج  ل العراعر   كرش  القب   غ ملوثة   حب
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طه   لحج  ل   كرش  القب   غ ملوثة   دس
طه   لحج  ب   كرش  القب   غ ملوثة   الصل
طه   لحج    غ ملوثة   الحوطه   كرش  القب
طه   لحج  ه   كرش  القب   غ ملوثة   عض
طه   لحج    غ ملوثة   مل االوده   كرش  القب
طه   لحج    غ ملوثة   خلله   كرش  القب
طه   لحج  ضاء   كرش  القب ل الب   غ ملوثة   حب
طه   لحج    غ ملوثة   الطور  كرش  القب
طه   لحج  ج   كرش  القب ل المخ   غ ملوثة   حب
طه   لحج  ه   كرش  القب ح   غ ملوثة   الق
طه   لحج  ل العقارب   كرش  القب   غ ملوثة   حب
طه   لحج  فعـه   كرش  القب   غ ملوثة   امق
طه   لحج  ـراء   كرش  القب ع   غ ملوثة   ال
طه   لحج  شار  كرش  القب   غ ملوثة   ب مك
طه   لحج  ر   كرش  القب ل ك   غ ملوثة   حب
طه   لحج  ل امجلب   كرش  القب   ملوثة غ   حب
طه   لحج    غ ملوثة   عسيق   كرش  القب
طه   لحج  ــــح  كرش  القب   غ ملوثة   نجد المشار
طه   لحج  شاطه  كرش  القب   غ ملوثة   ال
طه   لحج  شاطه   كرش  القب ة ال   غ ملوثة   ث
طه   لحج    غ ملوثة   المرخـه   كرش  القب
ره   العلقمه   الشمايت   تعز    ملوثة   ال
ره   العلقمه   الشمايت   تعز    غ ملوثة   ال
ره   العلقمه   الشمايت   تعز    ملوثة   ال

  ملوثة   الحجر   الضالع   الضالع   الضالع 
  ملوثة   الحسي   الحوطه   ت   لحج 
ده   زاره  لودر  اب    ملوثة   ال الوادي ع
ه الجعدي   جعار  خنفر   اب    ملوثة   الط

قه   عدن  قه   ال قه   ال   ملوثة   ال
  غ ملوثة   مك خور   خور مك   خور مك   عدن 
  غ ملوثة   خور مك   خور مك   خور مك   عدن 
  غ ملوثة   خور مك   خور مك   خور مك   عدن 
  ملوثة   خور مك   خور مك   خور مك   عدن 
  ملوثة   دار سعد   دار سعد   دار سعد   عدن 
 غ ملوثة     خور مك   خور مك   عدن 
  غ ملوثة   دار سعد   دار سعد   دار سعد   عدن 
  غ ملوثة   دار سعد   دار سعد   سعد دار   عدن 
  ملوثة   لة السف   المالح   المالح   لحج 
ل   الحوطه   ت   لحج    ملوثة   غرب الحب
  غ ملوثة   الحجر   جعار  خنفر   اب 

  ملوثة   الحجر   الضالع   الضالع   الضالع 
م   لحج  م   المس   غ ملوثة   جول مدرم   المس
طه   لحج  طه   القب اذى   القب   غ ملوثة   ال
طه   لحج  طه   القب حه   القب   غ ملوثة   الن
طه   لحج  طه   القب عثل   القب   غ ملوثة   ال
طه   لحج    ملوثة   قرنه   كرش  القب
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طه   لحج  طه   القب م   القب   غ ملوثة   فحم
طه   لحج    ملوثة   الشعب االسود   كرش  القب
طه   لحج  ه   كرش  القب   ملوثة   العق
طه   لحج  اد   كرش  القب ل ع   غ ملوثة   حب
طه   لحج    غ ملوثة   المقطار  كرش  القب
طه   لحج  جةالمر   كرش  القب   غ ملوثة   ه
طه   لحج    غ ملوثة   حثوه   كرش  القب
طه   لحج  د   كرش  القب   غ ملوثة   الحد
  غ ملوثة   الدمدم  العلقمه   الشمايت   تعز 

م   لحج  م   المس م   المس   ملوثة   المس
م   لحج  م   المس م   المس   ملوثة   المس
  ملوثة   الدرجاج   جعار  خنفر   اب 
ار  اب  ار  زنج   غ ملوثة   حصن شداد   زنج
ار  اب  ار  زنج   غ ملوثة   حصن شداد   زنج
ار  اب  ار  زنج   غ ملوثة   حصن شداد   زنج
ار  اب  ار  زنج   غ ملوثة   المراقد  زنج
ار  اب  ار  زنج   غ ملوثة   حصن شداد   زنج
ار  اب  ار  زنج   ملوثة   المراقد  زنج
  ملوثة   الهام   االهمول   موزع  تعز 

ه و العاره   لحج  خب   المضاره   المضار   ملوثة   الخ
  ملوثة   الضالع   الضالع   الضالع   الضالع 

ل ح   تعز  اجــه  ج ه   ال   ملوثة   العف
قه   عدن  قه   ال قه   ال   ملوثة   ال
  ملوثة   النماره   المالح   المالح   لحج 
 غ ملوثة     الشيخ عثمان   الشيخ عثمان   عدن 
 غ ملوثة     الشيخ عثمان   الشيخ عثمان   عدن 
  غ ملوثة   الحمراء   الحوطه   ت   لحج 
ه الجعدي   جعار  خنفر   اب    ملوثة   الط

  غ ملوثة   الحمراء   الحوطه   ت   لحج 
م   لحج  م   المس ب   المس   ملوثة   م

  ملوثة   الحجر   الضالع   الضالع   الضالع 
  ملوثة   الخديره   زاره  لودر  اب 
ار  اب  ار  زنج ار   زنج   ملوثة   مجمع جولة زنج

  ملوثة   المنصوره   المنصوره   المنصوره   عدن 
  غ ملوثة   المنصوره   المنصوره   المنصوره   عدن 
م   لحج  م   المس م   المس   ملوثة   المس
  غ ملوثة   المنصوره   المنصوره   المنصوره   عدن 
  ملوثة غ   المنصوره   المنصوره   المنصوره   عدن 
  غ ملوثة   المنصوره   المنصوره   المنصوره   عدن 
  ملوثة   الدرجاج   جعار  خنفر   اب 

ده    غ ملوثة   الوعرة   العم  الخوخه   الحد
  ملوثة   الشيخ عثمان   الشيخ عثمان   الشيخ عثمان   عدن 
  غ ملوثة   الشيخ عثمان   الشيخ عثمان   الشيخ عثمان   عدن 
  ملوثة   دار سعد   دار سعد   دار سعد   عدن 
  ملوثة   الحوطة   الحوطه   الحوطه   لحج 
ة   موزع  موزع  تعز    ملوثة   السفال
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  ملوثة   الحد  موزع  موزع  تعز 
  ملوثة   الحجفه   موزع  موزع  تعز 

ده  سم  العم  الخوخه   الحد   غ ملوثة   القوا
ده    غ ملوثة   ح احمد  العم  الخوخه   الحد

طه   لحج    ملوثة   كحالن   كرش  القب
طه   لحج  جاد   كرش  القب   ملوثة   ن
طه   لحج  ل   كرش  القب   غ ملوثة   ج
طه   لحج  ه   كرش  القب   غ ملوثة   الع
طه   لحج    ملوثة   طب   كرش  القب
طه   لحج  طه   القب ه   القب   غ ملوثة   ال
طه   لحج  طه   القب   غ ملوثة   االيزوع  القب
طه   لحج  طه   القب   غ ملوثة   جاعمه   القب
طه   لحج  طه   القب   ملوثة غ   السحر   القب
طه   لحج  طه   القب   غ ملوثة   موجران   القب
طه   لحج  طه   القب يح  القب   غ ملوثة   ص
طه   لحج  طه   القب ار  القب   غ ملوثة   وادي 
طه   لحج  طه   القب   غ ملوثة   صوله   القب
  غ ملوثة   حمورة   المشاولة   المعافر  تعز 
  غ ملوثة   حمورة   المشاولة   المعافر  تعز 
  ملوثة   المنبهه   المشاولة   المعافر  تعز 
  ملوثة   المنبهه   المشاولة   المعافر  تعز 
  غ ملوثة   المنبهه   المشاولة   المعافر  تعز 
  غ ملوثة   المنبهه   المشاولة   المعافر  تعز 
  غ ملوثة   المنبهه   المشاولة   المعافر  تعز 
ل ح   تعز  اجــه  ج ه   ال   غ ملوثة   العف
  غ ملوثة   المنبهه   المشاولة   المعافر  تعز 
  ملوثة   المنبهه   المشاولة   المعافر  تعز 
  غ ملوثة   المنبهه   المشاولة   المعافر  تعز 
  غ ملوثة   المنبهه   المشاولة   المعافر  تعز 
  غ ملوثة   المنبهه   المشاولة   المعافر  تعز 
  غ ملوثة   المنبهه   المشاولة   المعافر  تعز 
  ملوثة غ   المنبهه   المشاولة   المعافر  تعز 
  غ ملوثة   المنبهه   المشاولة   المعافر  تعز 
  غ ملوثة   الحضن   المشاولة   المعافر  تعز 
حـه   المشاولة   المعافر  تعز    غ ملوثة   السح
  غ ملوثة   المنبهه   المشاولة   المعافر  تعز 
  غ ملوثة   المنبهه   المشاولة   المعافر  تعز 
  ملوثة   الحضن   المشاولة   المعافر  تعز 
  ملوثة   المنبهه   المشاولة   المعافر  تعز 
  غ ملوثة   الحضن   المشاولة   المعافر  تعز 
حـه   المشاولة   المعافر  تعز    غ ملوثة   السح
  غ ملوثة   الحضن   المشاولة   المعافر  تعز 
  غ ملوثة   المنبهه   المشاولة   المعافر  تعز 

طه   لحج  ــــح  كرش  القب   ملوثة   ال
  ملوثة   موزع  موزع  موزع  تعز 

ده  ة   العم  الخوخه   الحد   غ ملوثة   الضاح
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ده  ضاء   العم  الخوخه   الحد   غ ملوثة   الب
ده  دل   العم  الخوخه   الحد   غ ملوثة   دار عب
ده  لة   الخوخه   الحد   ملوثة   الدن   دو
ده  دل   العم  الخوخه   الحد   غ ملوثة   دار عب
ده  لة   الخوخه   الحد   ملوثة   الدن   دو

  ملوثة   الحوطة   الحوطه   الحوطه   لحج 
ده  لة   الخوخه   الحد اء   دو   ملوثة   قطا
ده  سم  العم  الخوخه   الحد   غ ملوثة   القوا
ده    غ ملوثة   المزارع  الخوخة   الخوخه   الحد
ده  لة   الخوخه   الحد   ملوثة   الدن   دو
ده  لة   الخوخه   الحد ة   دو   غ ملوثة   الخرا

ار  اب  ار  زنج   ملوثة   حصن شداد   زنج
ده    غ ملوثة   الوعرة   العم  الخوخه   الحد
ده    ملوثة   ح احمد  العم  الخوخه   الحد
ده    غ ملوثة   الخوخة   الخوخة   الخوخه   الحد
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من  ات المسح األسا  ال   المسح الغ تق  –الملحق (ج) مصفوفة أول

 النقاط 
ة   عال
ة  جدا  منخفضة   منخفضة توسطة م عال

 أق درجة  جدا 

١٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ 
 

ات من    مصفوفة أول   المسح األسا  ال

ة   المحافظة  ة   المدي ة   درجة األول ان إم
  الوصول 

دة    ال  ١٠  ا تالتحي   الحد
ة   الضالع    نعم   ١٠  قعط

دة  ــه   الحد   ال  ٩  الدر
  نعم   ٩  المخا   تعز 

دة    نعم   ٩  الخوخة   الحد
دة  س  الحد   ال  ٩  ح
دة    ال  ٨  الحوك  الحد

  نعم   ٨  المحفد  أب 
طة   لحج    ال  ٨  القب

دة  ه   الحد ت الفق   ال  ٨  ب
ة هم  مأرب    ال  ٨  ل

  نعم   ٨  موزع  تعز 
  نعم   ٨  ةصال  تعز 

  ال  ٨  واح   مأرب 
  نعم   ٧  الضالع   الضالع 

دة    ال  ٧   ا الح  الحد
  نعم   ٧  المنصورة   عدن 
  نعم   ٧  المظفر  تعز 
ة ا الو   تعز    نعم   ٧  زع
  ال  ٧ الصلو   تعز 
اب   تعز    نعم   ٧  ذ

ب   مأرب    ال  ٧  القرامش  ح
  ال  ٧  فان ه  تعز 
ل ح   تعز    ال  ٧  ج

  نعم   ٧  خور مك   عدن 
  نعم   ٧  لودر  أب 
  ال  ٧  نة بمق  تعز 

  نعم   ٧  مأرب   مأرب 
  ال  ٧  ص الموادم  تعز 

ة   مأرب  د   ال  ٦  الع
دة    ال  ٦  الجرا  الحد
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ة   لحج    نعم   ٦  رة ا والعالمضار
دة    ال  ٦  الميناء   الحد

  نعم   ٦  ةالقاهر   تعز 
دة  ف   الحد   ال  ٦  الصل

  نعم   ٦  شيخ عثمان ال  عدن 
  نعم   ٦  عتق   شبوة 
ان  شبوة    نعم   ٦  ح
ل مراد   مأرب    ال  ٦  ج

دة    ال  ٦  مران  الحد
  نعم   ٦  خنفر   أب 

  نعم   ٦  مجزر   مأرب 
  نعم   ٦  مدغل الجدعان  مأرب 

ة   أب    نعم   ٦  مود
ة   مأرب    ال  ٦  رح
  نعم   ٦  رضوم  شبوة 

موت  خ   ح   نعم   ٦  زمنخ ومن
ار  أب    نعم   ٦  زنج

  نعم   ٥  الحوطة   لحج 
  نعم   ٥  ة  الج  مأرب 

  ال  ٥  فرا المع  تعز 
ة   تعز    ال  ٥  التع

حان   شبوة    نعم   ٥  ب
دة  ل ر   الحد   ال  ٥  س ا ج

  نعم   ٥  جردان  شبوة 
فعة   شبوة    نعم   ٥  م
  نعم   ٥  مرخة السف   شبوة 
  نعم   ٥  رغوان   مأرب 
  نعم   ٥  شحن   المهرة

موت  ام  ح   نعم   ٥  ش
الن   شبوة    نعم   ٥  عس

موت    نعم   ٤  الع   ح
قة   عدن    نعم   ٤  ال

دة    ال  ٤  المراوعة   الحد
  نعم   ٤  المعال   عدن 

دة  ة   الحد   ال  ٤  المن
  نعم   ٤  الوضيع   أب 

دة    ال  ٤  ة اللح   الحد
  نعم   ٤  الروضة   شبوة 
د   شبوة    نعم   ٤  الصع

دة    ال  ٤  اجل   الحد
موت  ف  ح   نعم   ٤  ع بروم م

  نعم   ٤  ك   عدن 
  نعم   ٤  دار سعد   عدن 
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  ال  ٤  دمنة خدير   تعز 
  نعم   ٤  حوف  المهرة
  نعم   ٤  مدينة مأرب   مأرب 

ة   تعز    ال  ٤  ماو
  نعم   ٤  ت   لحج 
احة   لحج    نعم   ٤  طور ال

دة  د  الحد   ال  ٤  ز
دة    ال  ٣  الض   الحد

  نعم   ٣  ع   شبوة 
  نعم   ٣  زارقاأل  الضالع 
  نعم   ٣  ة ظالغ  المهرة

اخ  تعز    ال  ٣  الم
موت    نعم   ٣  عمد   ح

  نعم   ٣  عرماء   شبوة 
  نعم   ٣  الشمايت   تعز 

دة  ع  الحد   ال  ٣  ب
  نعم   ٣  حديبو   سقطرى 

شان  أب    نعم   ٣  ج
  نعم   ٣  نصاب   شبوة 

موت  سال  ح   نعم   ٢  د
موت  عة   ح   نعم   ٢  الضل

  نعم   ٢  أحور  أب 
  نعم   ٢  الحد  لحج 

دة  لة   الحد   ال  ٢  الحج
  نعم   ٢   صالح  الضالع 

  نعم   ٢  المفل   لحج 
دة  ة   الحد   ال  ٢  المنصور

  نعم   ٢  المقاطرة  لحج 
لة   المهرة   نعم   ٢  المس

  نعم   ٢  المواسط  تعز 
دة    ال  ٢  ف المغال  الحد

  نعم   ٢  المالح   لحج 
موت  ال   ح   نعم   ٢  مدينة الم

  نعم   ٢  المسي   لحج 
موت    نعم   ٢  القف   ح

دة    ال  ٢  القناوص   الحد
موت    نعم   ٢  القطن   ح

  نعم   ٢  الطلح   شبوة 
موت  دة    ح عر ال   نعم   ٢  وقص
موت    نعم   ٢  ومالس  ح

دة    ال  ٢  السخنة   الحد
موت    نعم   ٢  الشحر   ح

ب   الضالع    نعم   ٢  الشع
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  نعم   ٢  التوا   عدن 
دة  ة   الحد د   ال  ٢  ال
دة    ال  ٢  الزهرة   الحد

دة   مأرب    ال  ٢  د
موت    نعم   ٢  دوعن   ح

  نعم   ٢  دهر   شبوة 
موت  اوزر   ح ل    نعم   ٢  غ
موت  م   ح ل بن    نعم   ٢  غ

ل ج   لحج    نعم   ٢  حب
موت  عر   ح   نعم   ٢  حجر الص
موت    نعم   ٢  حجر   ح

  نعم   ٢  حالم   لحج 
ب   مأرب    نعم   ٢  ح
  نعم   ٢  حات  المهرة
ب ح  شبوة    نعم   ٢  ط

موت    نعم   ٢  ة ضح   ح
ن   المهرة   نعم   ٢  حص
  نعم   ٢  جحاف   الضالع 
  نعم   ٢  ر عمن  المهرة

ع   تعز    ال  ٢  وحدنان   ةم
ا   شبوة    نعم   ٢  مرخة العل

  نعم   ٢  قشن   المهرة
  نعم   ٢  ردفان   لحج 

موت  ة   ح   نعم   ٢  رخ
  نعم   ٢  رصد   أب 

موت    نعم   ٢  ة رما   ح
موت    نعم   ٢  ةسا   ح

  ال  ٢  سامع   تعز 
  نعم   ٢  ار   أب 

حوت   المهرة   نعم   ٢  س
موت  ئون   ح   نعم   ٢  س

  ال  ٢  ب الرونة ع   تعز 
  ال  ٢  ب السالمع   تعز 
اح   أب    نعم   ٢  س

موت  م   ح   نعم   ٢  ت
موت    نعم   ٢  ثمود   ح
موت    نعم   ٢  وادي الع   ح
موت  عث   ح   نعم   ٢  ي

  نعم   ٢  افع   لحج 
  نعم   ٢  يهر  لحج 
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سيق األعمال  )الملحق (د) مكتب ت ل أ األلغام (تفاص  المتعلقة 
 

األلغام  سيق األعمال المتعلقة   مكتب ت
ة مكتب  من خالل   من شأت الحكومة ال سيق األم العام لمكتب رئاسة الوزراء، أ مكتب    مكتب ت األلغام  األعمال المتعلقة 

نامج.   ال مدير  مقدمة من  ة  توص ع  بناًء  سيق  سيقت ت مكتب  مكونا    إن  األلغام  المتعلقة  ةاألعمال  األهم من    الغا  
ذي للتعامل مع األلغام  مكونات  ة    مسؤولٌ   و ، وهالمركز التنف شطة مع المنظمات الدول سيق األ م وت ة  العن تنظ غ حكوم

  . المعني المصلحة  عمل  و وأصحاب  ومجموعات  منتظمة  اجتماعات  سيق  الت هذا  ة شمل  مع    تقن مستمرة  ومشاركة 
دأ  سيق    مختلف أصحاب المصلحة.  اتهمكتب الت ف   ،عمل ب  مايو    ،والتوظ ا  نامج اإلنمالدعم من    م٢٠٢٠والتدر

المتحدة.  ل ة  ألمم  تنم سيقستمر  الت ذلك   ل  مكتب  يتم  أن  المقرر  ومن  الجودة.  إدارة  ونظام  االعتماد    م ٢٠٢١شمل 
سيقشارك و. م٢٠٢٢و ا   مكتب الت لالتغلب ع أي     شاطب حال اتسماح من أجل المحتملة   مشا    المنظمات   عمل

ة ة.  ال  الدول ومسؤ إن  غ حكوم أدوار  ذي  جميع  التنف المركز  ات  معول المتعلقة    ومكتباأللغام    للتعامل  األعمال  سيق  ت
المنفذين.   اء  ال لجميع  ضا  أ واضحة  ل و األلغام  دورة  اجتماعات  عقد 

ُ
األلغام،  ل  المحرز   تقدملت المتعلقة  ألعمال 

امج  اجتماعات مدراءو  الذخائر المتفجرة، و اجتماعات  و    ،ال مخاطر  ة  العاملة  . إن  إدارة المعلوماتاجتماعات  التوع القوة 
ة   سيقالحال ارة عن مكتب الت ادئ    ٤٩ ع س  الجندرة موظفا [تم النظر  م عملون    الج ف]  ع أثناء مرحلة التوظ والتن

: من أجل ال تخصصات مختلفة   سيق ع النحو التا   ت
  سيقمدير   . مكتب الت
 ات. ال   عمل
 ط. ال   تخط
 ومات. إدارة المعل  
 المسح .  
  التطه .  
  ة  اال   لذخائر المتفجرة. لستجا
  .إدارة الجودة  
  .مخاطر الذخائر المتفجرة ة    التوع
  .ا   مساعدة الضحا
  األلغاماالمتثال ة لألعمال المتعلقة    . للمعاي الدول
   ةالقانون والمشورةالعالقات .  
  .ة   اإلدارة والمال
 انة ك   األلغام. ومعدات شف  وا ورشة ص
 ةع ال - ة نجلاإل جمة [ال[ .  
 ةر ا سكرتال .  
 األمن . 

ات  سيقأول ة:  مكتب الت   الحال
ة.  أ.  سان ة اإل   االستجا

األلغام المتعلقة  المدني   هناك حاجة لألعمال  ع  ا  ل م ش تؤثر  ال  الملوثة  المناطق  والمنظمات    ،واألشخاص  ، 
شطة   أ شمل  و  ة.  سان اإل المساعدات  م  تقد عن  مع  المسؤولة  وتع  التعامل  ة  سان اإل ة  االستجا اق  س األلغام  

ة لمنع ة: و المدني لحوادث األلغام والذخائر المتفجرة.  تعرض  األول شطة التال   هذه  األ
ادة  .١ م ز مخاطر الذخائر المتفجرة  تقد ة    ا. والمجتمعات األ ضعف لفئات ل التوع
ات.  .٢ التلوث واإلصا انات المتعلقة    مسح وجمع الب
الذخائر المتفجرة  .٣ ل تطه األرا الملوثة  ش . ال    خطرا ع المدني
ات األعمال.  .٤ د أول ة لتحد سان األلغام مع مسؤو المساعدات اإل سيق األعمال المتعلقة    ت

  
امات  الوفاء إجراءات  ب.  : ل ا وفق  - االل   آل

ات.  .١ د األول سيق لتحد م التعاون والت   تنظ
ل األجل.  .٢ ط ط طة شاملة للتلوث توفر أساسا للتخط   دء مسح غ تق إلنتاج خ
ث إجراءات  .٣ ة  استخدام الثابتة العملتحد   األلغام.  للتعامل مع المعاي الوطن
.   ،والمسح  ،ــــع التدرب توسيع نطاق الدعم للمشغل الدولي ل  .٤   والتطه
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سيق:  ج.  ات الت   أول

األلغام وتحديثها إذا لزم األمر.  .١ ة لألعمال المتعلقة    إصدار المعاي الوطن
ط  ال .٢ ذي لتخط شطة مع المركز التنف   األلغام.  التعامل معومنظمات  للتعامل مع األلغامجميع األ
شاء   .٣ ز نظام إدارة المعلومات  و إ شطة    )IMSMA  -إمزما  (  األلغام  لألعمال المتعلقةتع ة أل انات وطن وقاعدة ب

  األلغام.  التعامل مع
ط و ال .٤ ه  التخط ل األجل. لتوج ط ط طة تلوث شاملة توفر أساسا للتخط ذ المسح األسا إلنتاج خ   تنف
  األلغام.   التعامل مع اعتماد ودعم منظمات  .٥
شطة  .٦ ذ أ اء المسؤول عن تنف   األلغام.  التعامل معإسناد المهام إ ال
عة .٧ ة   ،متا شطة   ،ومراق م األ   ومراجعة مخرجاتها.   المستمرةوتقي
من.  .٨ األلغام  ال   العمل ع فتح وحفظ الملفات والسجالت الالزمة لألعمال المتعلقة 
ر بناء قدرات  .٩ ة تط سيق األعمال ا استمرار األلغاممكتب ت   . لمتعلقة 

سيق ال .١٠ ــــع ت   . األلغام ووقائع ي إجراء الزم للتحقيق  حوادث أل  ال
ه المستمر.  . ١١ مال أوجه القصور والتدرب والتوج سيق الست  ذل جهد لحشد دعم المانح لمكتب الت

 
ذي  إن   التنف المركز  ات  ومسؤول أدوار  مع جميع  ضا    ومكتب األلغام    للتعامل  أ واضحة  األلغام  المتعلقة  األعمال  سيق  ت

المنفذين.   اء  ال لو لجميع  ة  دور اجتماعات  عقد 
ُ
األلغام،  ل   المحرز   تقدمل ت المتعلقة  مدراءو ألعمال  امج،   اجتماعات    ال

مخاطر الذخائر المتفجرة، و  واجتماعات  ة   . إدارة المعلوماتاجتماعات التوع
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اشفة عن األلغام   –الملحق (ه)   الب ال ط الحقل التدر لل   تخط

  


