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 الكلمةالدي جتماع على منح وفد بالنشكر رئاسة ا

 تواجهها والتي تتمثل فيالتي  وبالرغم من التحديات بأن الجمهورية اليمنيةد نود ان نؤك

حرب امتدت الى عدد كبير من  االنقالب الذي حصل على الحكومة الشرعية وتسبب في

 مساحاتمناطق و تمثلت بظهوركبيرة محافظات اليمن خلفت هذه الحرب كارثة إنسانية 

في المدن والقرى والطرقات والمنشععئات ال امة ومصععادر المياه ومناطق  واسعع  و جديدة

واأللغام المضادة  فرادأللالمضادة  باأللغامملوثة زراعة )مناطق عالية التأثير( الرعي وال

التي دار الصعععععععراع فيهععا بين الجي  الوطني منععاطق ال فيلألليععات ومخلفععات الحروب 

نفذ إال ان البرنامج ي مني أصععععععع وبات اقتصعععععععادية كبيرة ودى الى ظهور أواالنقالبين و

مسعععاعدة الضعععحايا وذل  بدعم البرنامج  ووالتوعية من مخاطرها  األلغامنزع  نشعععاطات

خطة طارئة تتناسعععععب  والدول والمنظمات الداعمة وذل  في اطارلألمم المتحدة االنمائي 

 .منيالمع الوضع ا

 وفيما يخص بمجال مساعدة الضحايا اود ان اذكر ب ض التحديات مثل:

 .ع استمرارية الحربم أتساع المساحات المتأثرة باأللغام األرضية  -1

للت امل  المركز التنفيذي شععععحة انمكانيات والدعم التي يتلقاها البرنامج وخاصععععة  -2

 جانب مساعدة الضحايا. للبرنامج في عدن في مع األلغام

 ويص ب الوصول إليهم. ا  وجود اعداد كبيرة من الضحايا في مناطق الصرع حالي -3

باأللغام بسعععععععبب الحالة االقتصعععععععادية عودة النازحين الى قراهم ومناطقهم الملوثة  -4

 .وظروف الم يشة مما أدى الى زيادة في الحوادث بين المدنيين

البرنععامج الععوطني للت امععل مععع األلغععام بمععا يخععص مسععاعده الضععحايا علععى  اليععة عمععل

 أرب ة مراحل كالتالي:

المرحلعععة األولعععى: القيعععام عمليعععة المسعععح الطبعععي والتعععي تعععتم فيهعععا تعععدوين البيانعععات ععععن 

 لضحايا وت بئة واعداد ملفات لهم وفقا  للنظام المتبع.ا

المرحلععععة الثانيععععة: اسععععتدعاض الجرحععععى وعرضععععهم علععععى األطبععععاض األخصععععائيين وذلعععع  

 ل مل عمليات صغرى. وتهيئتهموفقا  لنوع انصابة 



المرحلععععة الثالثععععة: التنسععععيق مععععع المستشععععفيات ومراكععععز األطععععراف الصععععناعية ألجععععراض 

 األطراف الصناعية للمبتورين. عمليات التجميل وتركيب

المرحلععة الراب عععة: أععععاده تعععأهيلهم ودمجهعععم بععالمجتمع وذلععع  ععععن طريعععق فعععتح مشعععاريع 

 صغيرة لغرض ال مل فيها واعال  اسرهم.

حاليععا  وبسععبب األوضععاع والتحععديات التععي تمععر بهععا الجمهوريععة اليمنيععة فانععة فقععط يعععتم 

 ال مل وفقا  للمرحلة األولى.

بجمعععع بيانعععات  2019ععععام وقعععد قعععام المركعععز التنفيعععذي للت امعععل معععع األلغعععام منعععذ بدايعععة 

 : 820بواقع الضحايا والمصابين 

 461بالغين: 

 359أطفال: 

نععود ان نؤكعععد بعععان عععدد الضعععحايا فعععي تزايععد نتيجعععة لحجعععم الكارثععة المهعععول وان العععرقم 

 .بكثيرالف لي لضحايا األلغام األرضية أكبر 

االحتياجععععات التععععي ي مععععل عليهععععا المركععععز التنفيععععذي للت امععععل مععععع األلغععععام مععععن ضععععمن 

 انشاض نظام مسح مركزي وعمل الي  تنسيق مع قطاع الصحة.

السعععخي من األشعععقاض واألصعععدقاض في الدول  نأمل ونتطلع الى الدعم :سعععيدي الرئي  -

 في مجال مسعععاعدة الضعععحايا من خالل تقديم الرعاية الصعععحيةوالمنظمات اننسعععانية 

قاض وأعاده تأهيلهم  ودمجهم في المجتمع المدني وهذا يتطلب الى وقوف كل األشععععععع

في الدول والمنظمات االنسععععانية في مضععععاعفة جهودهم ودعم اليمن في  واألصععععدقاض

 مجال مساعدة الضحايا.

 الىاللكم قدم بالشعععععكر الجزيل اليكم ومن خاسعععععمح لي سعععععيدي الرئي  ان ات ا  واخير  -

البرنامج اننمائي لألمم المتحدة والمملكة ال ربية السعععع ودية ودولة األمارات ال ربية 

المنظمععات الغير حكوميععة التي جميع الععدول وو المتحععدة ومنظمععة أطبععاض بال حععدود

والذي سععععيسععععهل وت مل على دعم الحكومة اليمنية للتغلب على تل  التحديات  دعمت

 ضحايا.مجال مساعدة الفي  اليمن على حكومة

  الشكرتقبلوا جزيل 
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