كلمة البرنامج اليمني للتعامل مع األلغام فيما يخص مساعدة الضحايا
االجتماع الثامن عشر لدول األطراف اتفاقية حضر األلغام المضادة
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نشكر رئاسة االجتماع على منح وفد بالدي الكلمة
نود ان نؤكد بنن الجموورةة الةمنةة وبالرم من التددةا التي تواجووا جراء
االنقالب الذي دص ل على الدكومة الش رعةة وتس بب في درب امتد الى
عدد كبةر من مدافظا الةمن خلف هذه الدرب كارثة إنس انةة كبةرث تمثل
في الم دن والقر والقرا ا
بظوور من اق ومس اد ا ج دة دث وواس
والمنش ئا ال امة ومص ادر المةاه ومناق الرعي والزراعة (مناق عالةة
التنثةر) ملوثة باأللغا المض ادث لألفراد واأللغا المض ادث لأللةا ومخلفا
الدروب في المناق التي دار الص راع فةوا بةن الجةط الوقني واالنقالبةن
وأد الى ظوور ص وب ا ااتص ادة ة كبةرث وأمنة إال ان البرن ام ةنف ذ
نش اقا نزع األلغا والتوعةة من مخاقرها ومس اعدث الض داةا وذلع بدع
البرن ام االنم ائي لألم المتد دث وال دول والمنظم ا ال داعم ة وذل ع في اق ار
خقة قارئة تتناسب مع الوضع االمني.
وفةما ةخص مجال مساعدث الضداةا اود ان اذكر ب ض التددةا كنتساع
المسادا المتنثرث باأللغا األرضةة وشدة اإلمكانةا والدع التي ةتلقاها
البرنام وخاصة المركز التنفةذي للت امل مع األلغا في عدن واضافةً الى ان
اعداد الضداةا كبةرث في مناق الصراع مما ةص ب الوصول إلةو بما
وكذلع عودث النازدةن الى اراه جراء الظروف االاتصادةة التي ت اني منوا
البالد مسببة تنثر المراف الصدةة في ب ض النوادي الخدمةة مما سبب الى
وجود دوادث بةن المدنةةن.

ةوجد لد المركز التنفةذي للت امل مع األلغا فرق مساعدث ضداةا تقو
برصد وتسجةل الضداةا وأةضا فرق توعوةة قارئة من اجل االسوا للدد
من الدوادث بةن المدنةةن.
تلتز الةمن بتقدة تددةثا دول اإلنجازا المدققة ضمن تقارةر الشفافةة
دسب المادث الساب ة من االتفااةة.

س ةدي الرئة  :ننمل ونتقلع الى الدع الس خي من األش قاء واألص دااء في
الدول والمنظما اإلنسانةة في مجال مساعدث الضداةا من خالل تقدة الرعاةة
الص دةة وأعاده تنهةلو ودمجو في المجتمع المدني وهذا ةتقلب الى واوف
كل األش قاء واألص دااء في الدول والمنظما االنس انةة في مض اعفة جووده
ودع الةمن في مجال مساعدث الضداةا.

واخةرا ً اس مح لي س ةدي الرئة ان اتقد بالش كر الجزةل الةك ومن خاللك
الى البرن ام اإلنم ائي لألم المتد دث والمملك ة ال ربة ة الس ودة ة ودول ة
األمارا ال ربةة المتددث ومنظمة أقباء بال ددود ومنظمة الةونةس ةف وجمةع
الدول والمنظما الغةر دكومةة التي دعم وت مل على دع الدكومة الةمنةة
للتغلب على تلع التددةا والذي سةسول على دكومة الةمن في مجال مساعدث
الضداةا.
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