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 اليمن
 

 :2003التطّورات الرئيسية منذ مايو 
ناير   ي ي ام  األرضية2004ف ية من األلغ تكون خال ية  أن محافظة  عدن س ة اليمن و مسحت . ، أعلنت الحكوم

 لغم مضاد 44 لغم مضاد لألفراد، و  155و دمرت    , 2003 مليون متر مرّبع من األرض في        2.8اليمن حوالي    
بات، و      مليون متر   237، حددت اليمن    2003و أثناء عمليات مسح في      .ف غير المنفجرة    من القذائ   9660للمرآ

رّبع من األرض     ام  في              .م يم مخاطر األلغ و هو رقم أقل   شخص،75000 الى حوالي    2003و وصل نشاط تعل
ن  ام الماضيًا  شخص227000م ي الع ي . ف د2003وف يري جدي ز تجب تاح مرآ م افت ة  ، ت اال  بمحافظ ي موآ ف

ي      آ. حضرموت  وزارء ف س ال بل مجل ن ق بدئى م يق الم ريع التطب ى تش ديق عل م التص ا ت تمدت 2003م  واع
ة في مارس                   بل لجنة خاّص ية  من ق ة النهائ يو      .2004الموافق ئول    2004و في يون م المس ي  و، اته آما , ن  ون اليمن

تقارير  رت ال لحة ب , ذآ ة مس ام  األرض  امجموع تعمال األلغ ي   يةس راد ف ادة لألف تباآات م ا المض ّوات ش ع الق
مم المتحدة أّن األلغام  األرضية  شحنت من اليمن إلى           ن التابع لأل  ماأل   لمجلس  2003و جاء فى تقرير     .الحكومية
 .الصومال

 
 :1999التطّورات الرئيسية منذ 

اهدة منع  األلغام  حّيز التنفيذ بالنسبة اليمن في              و فى دراسة على نطاق واسع لتأثير . 1999 مارس  1دخلت مع
يو  اس ي يول نها ف تهاء م م االن ام  األرضية، ت و ،2000تخدام األلغ م اآتشاف نح ي ًا  لغم594ت ن 19 ف رية م  ق

 من األرض على األقل ،       ًا مرّبع ًا متر 6688575 تطهير،  تم    2004و بحلول شهر أبريل     . 20محافظات البلد الـ   
ام،      213متضمنة    ل ألغ ادل      أ حق ا يع ة من المنطقة الكلّية      74ى م  المحددة  فى اليمن للتطهير؛ آما تم مسح         بالمائ

ـ    11 دة و      14 من ال تأثرة بش نطقة الم ناطق األ  67 م ل تأثرا  من الم ، وصل نشاط تعليم 2003إلى  1999و من . ق
ى         ام  ال رية 198 شخص في     341980خطر األلغ د أآملت اليمن تدمير مخزون األلغام  المضادة  لألفراد    . ق وق

ريل  ي أب م مس. 2002ف ي اعدة الضحايا و تأسس قس ي ف نى ف ام  اليم رنامج األلغ ناير .2001ب ي ي ، 2002و ف
 .  بتاسيس صندوق إعادة تأهيل وعناية األشخاص المصابين بحاالت عجز2صدر قانون رئاسي يحمل الرقم 

 
   سياسة منع األلغام  

 ، و 1998مبر  سبت 1وصدقت عليها في   ،1997 ديسمبر 4وّقعت اليمن معاهدة منع استخدام األلغام  في   
،صّرح    2003و في االجتماع الخامس للدول األطراف في سبتمبر      .1999  مارس 1دخلت حّيز التنفيذ في   

 1 تشريعا بمنع استخدام األلغام  األرضية  في           على  رئيس لجنة األلغام  بأّن الوزارة صّدقت        -وزير الدولة   
ية تشريع التطبيق المحلي المبدئى إلى لجنة               ، بعد أن أحالت لجنة األلغام  اليمنية الوطن            )1 (2004مارس      

تتكون من عدد من  اعضاء وزارات الداخلية والدفاع وبرئاسة عضو البرلمان محمد يحيى الهاوي للموافقة            
 ).2(النهائية

 أبريل  30و الذى غطى  الفترة من     , 2004 مايو 5 في   7آذلك قّدمت اليمن تقريرها السنوى السادس للمادة      
و آانت اليمن إحدى الدول العربية التى شارآت بشكل حيوى في عملية                 ).3 (2004ارس  م1 إلى 2003

و صوتت اليمن   . و آانت الدولة األولى في الشرق األوسط التى صدقت على معاهدة منع األلغام            "اوتاوا"
 1997 نوفمبر و في.1996لصالح القرار السنوى للجمعية العامة لألمم المتحدة بمنع استخدام األلغام  منذ عام        

وشارآت في اجتماعات أخرى         . غام األرضية الذى يعقد في الشرق األوسط   لالجتماع األول لأل ااستضافت اليمن   
 .2004 وفي األردن فى أبريل   2000قليمية و حكومية عن األلغام  األرضية، بما فيهم مصر في أبريل         إ

د اليمن مشارك حيوى في برنامج عمل معاهدة منع اسخدام         الجتماعات السنوية  ااأللغام ، و تحضير جميع  و تع



 ....! ومازالت الحرب مستمرة  
 2004ارير الدول العربية فى مرصد األلغام األرضية                        تق

 
 
 
 
 

2

ى      دول األطراف ، باإلضافة إل ة  اجتماع لل براء      . اللجنة الدائم و آانت اليمن من ضمن  المشارآين بلجنة الخ
ايو              ام   من م يات استخدام األلغ بتمبر      1999المختصة بتقن ى س ا آانت مشارآة فى رئاسة اللجنة      . 2000 إل آم

و لم تشارك   .2002 إلى سبتمبر    2000 األلغام   و نشاط تعليم مخاطراأللغام  من سبتمبر          المختصة بالقضاء على   
يق متعلق بالمواد                      دول األطراف لتفسير وتطب ا ال تى قامت به ثفة ال و لم تعلن   . 3، و 2،  1 اليمن بالمناقشات المك

يات العسكرية المشترآة مع  أطراف م          ةاليمن وجه   تعلقة بالعمل دول أطراف    نظرها في القضايا الم ن غير ال
بات مع المفجرات الحّساسة أو أدوات ضّد المعالجة، والعدد الجائز لأللغام التى                     اال ام  ضّد المرآ ية،و األلغ تفاق

ام  اليمنية     2003و في    .تستخدم للتدريب    لتروييج ) 4(مان ثنان من مجلتها التي تسمى  األا، نشرت رابطة األلغ
يق      المى،و تطب اهدة منع استخدام    ع . األلغام  في اليمن، وفي آافة أنحاء منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيامع

رى المتأّثرة باأللغام  وفي اال                      ى الق ا عل ية خطاباته ام  اليمن ا وزعت رابطة األلغ ات العالمية واإلقليمية   جتماعآم
ية ي .والوطن ر الساو اليمن ليست طرفا ف ّنها حضرت المؤتم يدية ، لك لحة التقل ية األس دول تفاق نوى الخامس لل

 .2003تفاقية األسلحة التقليدية  والبروتوآول الثاني المعدل في نوفمبر ااألطراف في 
 

 االستخدام و االنتاج و النقل
ام        ي ع تخدامه ف ية باس وات الحكوم ت الق م قام ر لغ ان أخ يو .1994آ ي يون أن  2004و ف تقارير ب رت ال  ، ذآ

م مجموعة متشد            ية إّته ّلحة  لحسين بدر الدين الحو  مسئول في وزارة الداخل ى باستخدام ألغام أرضية في ثدة مس
ية         اال ّوات اليمن تباآات مع الق التي زعمت أن المجموعة تخزن  آمية ضخمة من األلغام  المضادة لألفراد             ) 5(ش
ئ المجموعة ف). 6( ية من مخاب ّوات اليمن تعادتها  الق ام  األرضية اس ددًا من األلغ تقارير أن ع ا ذآرت ال ي آم

ادا، قرب الحدود مع السعودية        و صّرحت اليمن بأّنة لم يسبق لها أن صنعت أو صّدرت األلغام  المضادة       ) .7(س
راد  ة حال، فقد جاء فى تقرير عام             . لألف ى أي  لمجلس األمن التابع لالمم المتحدة أن األلغام  األرضية          2003و عل

د شحنت من اليمن       لية األسلحة ضّد   اعاء األمم المّتحدة التي تقّيم ف     نة خبر و الحظت لج  . إلى الصومال ) وإثيوبيا(ق
أّن      توفرة بسهولة للشراء في آافة أنحاء     “الصومال ب تفجرات م ناك م فإن ما تم  و في أغلب الظن،).الصومال(ه

ام  األرضية، سلمت آميات آبيرة  منها إلى الصومال في                      يك األلغ ان من جراء تفك ام آ يه من ألغ الحصول عل
يا واليمن         السنوات ا   ا من إثيوب تفجرات في الصومال يعد النتيجة المباشرة لال            . ألخيرة أساس ر الم نتهاآات و توف

نطاق  عة ال ية          الواس ام  األرض تعلق باأللغ يما ي يرة ف نوات األخ ي الس لح ف ر التس  ).8(لحظ
د طلب من مرصد األلغام  األرضية لتوضيح هذه المسألة،           آيد أّن حكومتنا، نحن ننكر بالتأ: " جابت اليمنأو بع

ّل                  ّتخذ آ نا ت ى ان حكومت ى الصومال، ونصّر عل ام أرضية إل ّد في إرسال أّي ألغ يها له ي ثل رسمي ف أو أّي مم
ية التى                ية الدول رارات و االتفاق تزام بالق و …. منع استخدام وبيع أو صناعة األلغام  األرضية       تإجراء وقائي لإلل

يها بطرق  م الحصول عل ه ت تقد بأّن انوننحن نع ائل خارجة  عن الق ل من . غير شرعية، وبوس فنحن من أوائ
رارات      تزام بق تمون باالل ية الدولية  و ايجاد أحزاب مهتمة بإدراك الموقف وبدء إجراءات قانونية آافية            اال يه تفاق

 ).9(لمنع مثل هذه األعمال الغير الشرعية
 

 التخزين والتدمير
ي  ريل 27ف ز   2002 أب ير مخ ن تدم ت اليم ن  ، أآمل ون م راد  74000ونها المك اد لألف م مض   لغ

ثل  وزراء،و مم يس ال رها رئ م حض يوبمراس ية   ن،ون حكوم ير حكوم نظمات غ الم، وم زة إع  )10(و أجه
ابقة واال       لوفاآيا الس طة تشيكوس نعت بواس ا ص ي الغام زون االحتياط توى المخ ابق  و اح وفيتي الس اد الس  .تح

ات     ّتحدة، والوالي ة الم ندا، والمملك ت آ زون   وقّدم ير المخ ية لتدم اعدة المال ّتحدة المس  .الم
ير المخزون في          دأ تدم و ) 11( بسبب نقص التمويل 2001،  بالمتفجرات و تأجل فى عام 2000 فبراير  14و ب

ارس         ي م اهدة ف نهائى للمع د ال ى الموع زون ف ير المخ تمل تدم د اآ  .2003ق
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بر       ـ               2000و في نوفم تفاظ ب تها  فى اإلح ك أل     4000، أعلنت اليمن ني راد وذل م مضاد لألف  غراض التدريب  لغ
د استخدمت      ) 12(و االبحاث     تى احتفظت بها للتدريب على مالحظة تأثير األلغام  على                  240و ق ام  ال  من األلغ

 )14(الجيش ألغام مضادة لألفراد  ، وال يمتلك) 13(الكالب 
 

 مشكلة األلغام  األرضية
يجة        ن نت ية باليم ام  األرض كلة األلغ د مش رب      تع ك ح ى ذل ا ف نزاعات، بم ن ال د م   1975-1962للعدي

رب     مال و ح ي الش ن ف ن والملكيي ن الجمهوريي م       لال1967-1963بي ام  ت ية األلغ نوب، فغالب ي الج تقالل ف س
رب        ي ح ن ف نوب اليم مال وج ن ش دود بي ول الح ى ط تها عل ي   1983- 1970زراع ارية وف ابات اليس  للعص

ناء حرب    ية أث ام  األرضية   . نفصاليةاال 1994المحافظات الجنوب ير األلغ د اآتملت أول دراسة واسعة لتأث و ق
 من محافظات البلد    19 قرية  يوجد بها الغام في        592 وآشفت عن    2000لمرآز الدراسات فى اليمن في يوليو           

ـ  ناك        ) 15 (20ال ة تغّطي        1078طبقا للدراسة،و ان ه نطقة ملغم تر مربع من األرض ، بشكل   923 م يون م  مل
بالد        رئيسي  من السكان قد تأثروا بوجود األلغام       % 16 شخص يمنى او     828000و هناك   .  في وسط وجنوب ال

نفجرة ير الم ف غ ير    . و القذائ ف غ ام  و القذائ وادث األلغ ثر ح أّن أآ ام  ب ير األلغ ح تأث ة مس رت دراس د ذآ و ق
نفجرة تحدث في محافظات       يج   أالم يدا، واله ى ، الب ام  األرضية لليمن ما   و تكلفت دراسة تأ  . ب ، الدال ير األلغ ث

ي  ًا دوالر 1650000مجموعه    ). 16(آندا، اليابان، ألمانيا، و األمم المّتحدة ٍ و الواليات المّتحدة             و مولتها  ًا أمريك
 ).17(  يمني على مدار السنة  ، عشرون بالمائة منهم  نساء 102ورصدت الدراسة 

دار السنة  في                 ى م يات المسح عل تحديد          2003 واستمرت عمل ال ب ام العّم  من ًا مرّبع ًا متر 2374704، حيث ق
ستراتيجية لمدة خمس سنوات و ذلك باالستفادة من نتائج الدراسة لمسح األربع            او تم تطوير خّطة     ).18(رض  ألا

ن ام طقةعشر م ول ع رت بحل تى تاث يو .2004 ال ن يون تداء م م مسح ,  2003و إب م 11ت ناطق  وت ذه الم ن ه  م
ية إبتداء من يونيو                    و).19(عالن سالمتها     إ ناطق المتبق ع م ية لالرب د اآتملت دراسات تقن و قد اآتمل , 2004ق

 ).20(قل تأثرا و عادت االرض المتأثرة الى المجتمعأ من التى 79 من المناطق المتأثرة بشدة و11مسح 
 

 األلغام  مكافحة تمويل
ا        ى مكافحة األلغام        9نفقت   أذآرت اليمن أنه يون دوالر عل ، زودت  2003و في   ) .21 (2002-1999   من      مل

رنامج األلغام  اليمنى  بـ          ية ب ة اليمن  مليون دوالر 3.63و ساهم المتبرعين العالميين بـ . دوالر 400000الحكوم
 :منها) 22 .(2003على األقل  لبرنامج مكافحة األلغام  اليمنى في 

ورو1005075(ًا دوالر1137242•  يا ، متضمنة  )  ي ن ألمان ي   809502م ام  ، ف الب األلغ ز آ ورو لـمرآ  ي
نعاء، و انى ، و 106590ص ير االلم ورو للخب ام   88983 ي الب األلغ ز آ افية لمرآ زة اإلض ورو لألجه  . ي

ام        1000000•  ر األلغ يم مخاط منة تعل ام  متض اطات  األلغ عودية لنش ن الس  )23( دوالر م
تحدة ، متضمنة           ًا دوالر 842754•  ات الم ام  ، للتوعية باأللغام  و           750000 من الوالي ة األلغ  دوالر من إلزال

 . من وزارة الدفاعًا دوالر92754لمساعدة الضحايا، و
نى          300000•  ام  الوط رنامج األلغ م ب ي لدع تحدة اإلنمائ م الم رنامج  األم ى ب ندا إل ن هول  . دوالرم
تحد )  دوالر200000 (226300دوالر•   م الم رنامج  األم ن خالل ب يا م ن إيطال رنامج م ي لتأسيس ب ة اإلنمائ

 .متكامل لاللغام  عمل
يات دوالر118503•  نديًادوالر162780 (ة أمريك منة  ) ًا آ ندا ، متض ن آ يًا دوالر116465م   ًا أمريك

ام      ة األلغ ي إلزال تحدة اإلنمائ م الم رنامج  األم الل ب ن خ ايو  . م ي م تحدة   2004و ف م الم رنامج  األم د ب ، تعّه
ـ  ي ب يون 2اإلنمائ ن،   مل ي اليم ام  ف ة األلغ رنامج إزال ى ب با  إل  دوالر تقري

ام    ة األلغ ي  إلزال برنامج الوطن ية لل رحلة الثان ة الم ون  بداي ذا تك  ).24( و به
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2002 إلى الـ1999 مليون دوالر تقريبا من مايو       15 و ساهم المتبرعين العالميين فى برنامج األلغام  اليمنى بـ            
ترة ب   .  ذه الف ي ه ن ف افةاإلفالمتبرعي نرويج،        ض يابان ، ال منوا ال بل  تض ن ق رناها م تى ذآ ت دول ال ى الس  إل

ّتحدة      ة الم و تساهم حكومة اليمن أيضا سنويا  فى برنامجها القومى، عن طريق تمويل              .السويد،سويسرا، والمملك
ن، ومساعدة ضحاي                    الرواتب و   رعاية الصحية، و التأمي ن ،و الضمان االجتماعي،و ال نافع للموّظفي ا األلغام   الم
 )25(األرضية 

 
 التنسيق والتخطيط

ية، برئاسة وزير الدولة          ام  القوم د لجنة األلغ ،  هى المسئولة عن 1998و التى تأّسست في ) عضو بالوزارة(تع
و المرآز التنفيذى اليمنى لأللغام  مسؤول       . صياغة السياسة،و تحديد المصدر وإستراتيجية عمل األلغام  القومية         

يق نش ن تنس ام ع ي لاللغ يذي اإلقليم رع التنف اطات الف ام ،  و نش دن( اطات األلغ ي ع  ).ف
ية أيضا               ام  القوم نّفذ خطط عمل األلغ ا ي و تأسست اللجنة االستشارية للتوعية باأللغام   واللجنة اإلستشارية          . آم

يم نشاطات الوعى باأللغام   و مساعدة          1999لمساعدة الضحايا  في         و قد . الضحايا للمساعدة  فى تخطيط وتقي
ام  و تم عقد اجتماع                                  تعامل مع مخاطر األلغ ية ال تعلم آيف رارا إلنعاش اللجنة  الفرعية  ل ة ق ر الدول أصدر وزي

و قد  أصدر وزير الدولة، رئيس اللجنة القومية  قرارا  بتشّكيل لجنة        .2004أبريل  18بخصوص هذا الشأن في      
ة وتضم   ر الدول ة وزي ى، برئاس رنامج قوم ة وادارة ب دول المانح ية ال يت الجمع روع يةاأل ة بمخاط ام اليمن و .لغ

ة،         ات العاّم تمويل والعالق ام  ، وال ر األلغ ية مخاط يم آيف حايا وتعل اعدة الض ّية لمس ان فرع نة لج ّمن اللج تتض
ة الرئيسية                      يادات العام يس والق يادة نائب الرئ يات بق ى لجنة عمل ، حضر  2004و في مارس     ).26(باإلضافة إل

ام  ورشة عمل بالبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة في األردن                 خبراء    ة األلغ ن فى إزال و ناقش المشارآين، .  يمنيي
م    تطوير بلدانه ام  ل ة األلغ ريقة إلزال ودان، والصومال أفضل ط راق،و الس ن الع اءوا أيضا م ن ج و ).27(الذي

رنامج عمل األلغام  اليمنى نظام إدارة المعلومات لمكافحة               األلغام  آأداة للتخطيط، و إدارة البيانات، و        يستخدم ب
 ).28(معرفتها

 
 إزالة األلغام 

تعهدت وحدة الهندسة بوزارة الدفاع ، و وحدة التقنية اإلقليمية التنفيذية إلزالة األلغام  بالقضاء على األلغام   فى                     
ن ن    . اليم ن بتعيي ام  باليم ل األلغ رنامج عم ام ب د ق ي  936و ق ي ا2003 موظف ف ب، و    ف يط، و التدري لتخط

نها                           ا م ام ، ومساعدة من نج ام ،و  التوعية باأللغ ة األلغ ام ، و إزال تمويل،و دراسة األلغ ناك أيضا ثالثة      . ال و ه
ّتحدة                        م الم بل األم نهم من ق م تعيي ن ت ن وطنيي ن وسبعة موّظفي ن عالميي و يتضّمن برنامج عمل     .مستشاريين فنيي

 .  ، مع ثمانية خبراء أفغان فى التعامل مع الكالب تم التعاقد معهم من قبلاأللغام  اليمنى مرآز آالب األلغام
 .)29( فّعاالً ًا آلب 36، بدأت عملية لتوليد الكالب الآتشاف األلغام  لالبقاء على أدنى عدد من              2004و في أبريل      

با         ا،  2003و في     راد،    ًا مضاد  ًا لغم  155آتشفت اليمن ودمرت تقري  9660للمرآبات ، و  ًا مضادًا لغم 44 لألف
 ).30( متر مرّبع من أرض متأّثرة 2814300من القذائف غير المنفجرة من 

ريل         ناير وأب ن ي ا بي  من 2000 آخر مضاد لألفراد،و تسعة ألغام مضادة للمرآبات و   ًا لغم  14 ، ُدمر     2004وم
نفجرة      "   مؤخرا"نه وجد أ 2004ي الخاص بالمادة السابعة ف و ذآرت اليمن  فى مادة تقريرها        . القذائف غير الم

ًا لغ35 يش   م ن الج تأثر، لك ديدة ال ناطق ش ي م نع ف ي الص ى     بلجيك دّرب عل م ي تها إل ن ) .31(زال  2001و بي
تأثرة بشدة و                    ،2004ومارس    نطقة م ام  من أحد عشر م ة األلغ م إزال رض   منطقة أقل تأثرا و عادت  األ        67ت

 ).32(أصحابها إلى
ام   ل األلغ رنامج عم ر ب براير و ذآ ي ف اوي  2004 ف ا يس تر6688575 ان م ربعًا م ة ًا م م إزال ن األرض ت  م

نذ           نها م ام  م ثل         2001األلغ ا يم ة من المنطقة الكلّية المحددة  في اليمن إلزالة األلغام  منها             74، و هو م ( بالمائ
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ريل  ). 33 هر أب ول ش ليم ,  2004و بحل م تس ى 213ت ام  إل ل ألغ ّية    حق لطات المحل  )34(الس
ناير    3و في     ادر باج          ، أ 2004 ي بد الق وزراء ع يس ال ن رئ ال ان محافظة عدن خالية من األلغام  و ذلك  في              عل م

ى تفال قوم ة  . إح ب إزال يس مكت ة،  رئ ر الدول م، وزي ام األعج ذا الحدث قس د حضر ه ي ،و  و ق ام  الوطن األلغ
 ).35(ووزراء آخرون،و سفراء، و منظمات غير حكومية  محافظ عدن،

 
  مخاطر األلغام  تعليم
ا، أب، داال،    دلغام  فى القرى المتأّثرة في سا    ، قام مرآز األلغام  التنفيذي لليمن بتعليم آيفية مخاطر األ     2003في 

  و ًا  شخص  61 لجنة محلية  لتعليم مخاطر األلغام  و درب العاملين                ةو تشكلت ثمان عشر   . تعز، أبيان، والهيج   
 .ات قسم التوعية باأللغام  ،و التلفزيون وأجهزة إعالمية للطبع              آما استخدمت تطبيق    .  لعبة 131وّزعت 

 36648 رجل و38332( شخص 74980 الى  ت وصل2003 في اتة و ذآر مرآز األلغام  التنفيذي أّن نشاطات  
 الذين تعلموا آيفية التعامل مع      227000و هذا مؤّشر على نقص عدد األشخاص الـ       ). 36( قرية  76في  ) إمرأة

 205282 (اً  شخص341980، وصل نشاط تعليم مخاطر األلغام  إلى            1999و منذ  . 2002م  في   مخاطر األلغا    
عقدت ورش عمل لتعليم مخاطر       , 2004و ما بين يناير ويونيو ). 37( قرية 198في  )  إمرأة136698 ورجًال

و تجرى ).38(اً  ملصق11250 أنثى، و تم توزيع  3776 وًا ذآر33545 قرية ملغمة مستهدفة     15األلغام   في    
عمليات تعليم مخاطر األلغام  في اليمن بشكل رئيسي من خالل زياراِت للحقول وورش العمِل في الُقرى               

شيوخ، أئّمة، معلمون،   (و هناك تنسيق مستمر َمع الممثلين الرئيسييِن  .القريبة من المناطِق الُملغمةِ    
 الوعى باأللغام  اليمنية الغير حكومية          و نفذْت جمعيةُ   .على مستوي القريَة والمحافظةَ    ) طالب،وصحفيون   

و قّدمت هذه الجمعيَة     .2003جلسات مكثفة لتعليم مخاطر األلغام  في عدن،و الهى، وأبين  في يوليو وأغسطس                  
 ملف لعمِل   2004-2003طلب بدعم مالي من خالل لجنِة الوعي باأللغام  اليمنية وتضمنت مشروعاتها في                   

 50لتعليم آيفية التعامل مع مخاطر األلغام  استهدفت رجاَال،و ِنساءا، وأطفاال في                    و نشاطات الجمعية      . األلغام  
و نسقت الجمعية مع قسم الوعي باأللغام  بلجنِة الوعي باأللغام               .أب وحضرموت  و  قريِة ملغمة في الدهال،     

فين وتغطي المنظمة الوقوًد     جمعية بالمرآبات والموظّ     الو  ُيزّوُد القسُم     .اليمنية تطبيق و تحديد العمل الميداني     
 .،والصيانة، و مكافأة يومية للموّظفين     

 
 ضحايا األلغام  األرضية

ي  نى    2003ف يذي اليم ام  التنف ز األلغ جل مرآ م 18، س ابة لغ نفجرة  /  اص ير الم ف غ تة 12(القذائ يل وس  قت
ة حال،            ).مصابين  ى أي شخاص إذا آان هؤالء األ   صابات لغِم ، و خاصة      إنها َليسْت جميعها    أو من المحتمل، عل

يدة   ناطق بع ى م رحوا ف تلوا أو ج د،  ف  . ق ي واح تقرير إعالم بقًا ل ا   إو ط رح م تل َأو َتْج ية َتْق ام  األرض ن األلغ
ن يمنييَن شهريا          .  و تبدو نسبَة االصابة  ثابتَة نسبيًا خالل الثالث َسَنواِت الماضية          ). 39(متوسطة خمسة مواطني

ناك      2002ففي    ان ه ام         اصاب  19 آ نفجرة       /  ة من األلغ تلى و    (القذائف غير الم ِمْن عْشرة  )  مصاب 12سبعة ق
غ عنهم         د أبل ان ق صابة  حاالت نجوا من اإل    5، سّجَل مرآَز األلغام  التنفيذي اليمنى        2001و في   ). 40(حوادِث َآ

نما أبلغ فرع األلغام  التنفيذى اإلقليمي في عدن عن قتل عشر أشخاِص وثماني                  ام ، بي ة مصاِبين في حوادث   باأللغ
   ).41(ألغاِم 

ك اإلصابات في               الغ عن تل براير    10، ففي    2004و َاستمر اإلب بلغ من العمر            , 2004 ف تاة  ت دت ف عاما 13فق
اَقها اليمنى ، بينما آانت ُتراقب الخراف في قرية المادو في محافظة الدهاال، عندما انفجر لغم أرضي                    و ).42(س

تل صبى فى         23في    يو ، ق (الحادية عشر من عمره و هو يراقب الخراف بسب لغم مضاد لألفراَد في دهاال   يون
43 .( 

يو،  أصيب  15و في     تات ت يول نما آان   ف  صابة شديدةإ في منطقة جودان بمحافظة الدهاال راقباِن الخراف ت اتان، بي
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ِم    افى انفج    ريل     ). 44(ر لغ د أحد المطهرين ساَقه في حادِث أثناء عم         , 2004وفي أب منطقة   لية إزالة ألغاِم في  َفق
نادرة  ِة أب        ال ناورة تدريبية في        2002و في مارس   ). 45( في محافظ ناء م م أث نديان فى حادِث لغ ،  أصيب ج

ِي في عدن            ام  اإلقليم ِز  األلغ يو     . مرآ أصيب أحد المسؤلين عن إزالة األلغام  فى وجهه ويّده اليمنى           ,  وفي يون
 .َ في قريِة ماريش، بمحافظة أب لغم مضاد لألفراِد انفجرعندما 

   حالة إصابة في4904   سجلت  دراسة لمدى تأثير األلغام  األرضية يوليو2000آتملت في او
 ).46( مصاب 2344 ُقتيل و2560اليمن، منها 

 
 )47 (2000القذائف غير المنفجرة والتى سجلتها في يوليو / إصابات األلغام  

 مصاب قتيل المجموع 
خيرةاإلصابات اال  178 57 121 

  2503 4726 اإلصابات الحديثة
2223 

 2344 2560 4904 المجموع
 

د     ام  األخيرِة وعن اإلصابات حتى األ                      و ق يانات عن إصاباِت األلغ ام  ب ير األلغ ن، و َآانْت  أعلى     جمع مسح تأث
ابقاً             ة س ْن أّي إحصائيات مجّمع يرة ِم ناك مخاوف               .بدرجة آب ت،  آانت ه ك الوق أن هذه األعدادَ   و في ذل َقْد ال  ب

ِي رقِم الحقيق ون ضعف ال يقة ويمكن َأن تك ون دق اعدِة .تُك دالت المس ع مع د رف ذا المسح  ق تمُل أن ه و من المح
انوا مصابين ِمْن أسباِب أخرى                         ا َآ ناَس لَتسجيل اذا م نع ال ذي أق تعويِض، األمر  ال رقام و أشارت األ).  49(وال

ْن وزارة الد        ابقا ِم تاحة س ن       الم ه بي ى  أن يِةَ  إل الغ عن     , 1996 و1992اخل م اإلب القذائف /   إصابات لغم 723ت
 ).50( ُقِتلوا 204،  منها )بمعدل خمسة عشَر إصابة في الّشهر( غير المنفجرة في اليمن 

م     ث ت ام ، حي ة األلغ ام مكافح يانات نظ اعدِة ب ي ق يانات اإلصابات ف ن بب يذي لليم ام  التنف ز األلغ تفظ مرآ  و يح
 اإلبالغ عن إصابات جديدة ، و تم التعرف على الناجين من األلغام   في المحافظات،  آما تم إضافة البيانات

 ).51(الى قاعدِة البيانات من 
 

 مساعدة الناجين
ناك        ث ه يدة حي ية البع ناطق الريف ي الم ا ف ن، خصوص ي اليم ناطِق ف م الم ي معظ ائل الصحية ف نقص الوس   ت

يادات الصحية، لكن      ة الضرورية،ووسائل النقل الضرورية                  الع ن،و األدوي ى موّظفي تقر ال  في أغلب األحيان تف
دن رئيسية أخرى مثل تعز وعدن مستشفيات بوحدات جراحية قادرة على معالجة                   .األخرى  و يوجد بصنعاء وم

رضية في الُقرى  و يِعيش العديد من الناجين من األلغام  األ        . إصابات األلغام  األرضية بما فى ذلك عمليات البتر         
 ).52(الجبلية البعيدة ويواجهون صعوبات في  الخدمات 
ناك                ام  األرضية أن ه ير األلغ إصاباتهم، و    إصابة مؤخرا لم تمت على الفور من جراء  121و ذآر مسح  تأث

ِة                103 نايِة الطارئ نوع  من الع ة خضعت ل ة  85(  حال ع )  بالمائ أنهم            وأرب الغ ب م اإلب عادِة إتلقوا   حاالت فقط ت
ِة        د الحادث يل بع ة  (تأه ة بالمائ م يتلق أي عناية ، وذآر أن ال أحد من الناجين قد تلقى تدريب    )ثالث اج واحد ل ؛ و ن

 ).53(مهني 
ام  األرضية في اليمن من خالل اللجنة االستشارية لمساعدِة الضحايا،                            ِن األلغ ن م تم تنظيم مساعدة الناجي  و ي

ون االجتماعية ،  وزارة التعليِم ئَة والسكان ، و وزارة العمل والشارة الصحة العامالتي َتضم في عضويتها  وز        
ناك تمثيل ِمْن                              يس ه ن؛ و ل يًة للمعاقي نظمات دول ية، و م ية دول نظمات غير حكوم ِي، وم ِي و التدريب المهن الفن

 ). 54(منظمات غير حكوميِة محلية 
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توبر        قسم مساعدِة الضحايا ببرنامِج     تبع وزارِة الصحة و الذي ي     أهيل ضمن   تأسس قسم إعادِة الت      1999و في أآ
ام  اليمنى ، الذى تَأّسَس في         و قد .بمساعدُة طبيُة طارئُة  إلصاباِت األلغام  أو القذائف غير المنفجرة, 2001األلغ

ث مراحِل متضمنة طور القسم خطة استقصاء طبية لُمَتاَبَعة  َنتاِئِج مسح تأثير األلغام  األرضية  ،مقسمة إلى ثال       
ن ِقبل المختصين الطبييِن، واستعدادات طبيِة ودعِم تأهيلى                 يم ِم ية وتشخيص وتقي و بدأ تطبيق المسح     .دراسة طب

يو   ي يون ى  2001ف تمرت إل ت     2004 واس ن تم ية الذي ام  األرض ن  األلغ ن م ن الناجي لة ع اِت مفص ، بمعلوم
 ). 55(معرفتهم و تسجيلهم فى قاعدة البيانات 

ام  األرضية، بما فى ذلك األطراف                            و يغ  ِن األلغ ن م ية للناجي يف الطب يع التكال نى، جم ام  اليم رنامج األلغ طي ب
تكامِل االقتصادى للناجين من خالل التدريب المهنى                   ادة ال ومساعدتهم  اإلصطناعيِة، ويطور خططا لَتسهيل إع

ال الصغيرِة  ى َتأسيس األعم نذ ).56(عل اعدة 2001و م َم مس تح قس ن من ف مل1001الضحايا، ف ا  عن الناجيي
نفجرة ، و يوجد              ام  أو القذائف غير الم ثالثة من البرنامِج، بما فيهم      603األلغ راحل ال ن فى الم  52 من الناجيي

نذ      ن في الدراسة الطبِية    229شارك   ,  2003و في    .2001مصاب م  في ابيان، 30 في الهيج، 44( من الناجيي
 .   حالة  دعما طبيًا و تأهيليا30 حالة و تلقت 84م فحص و ت)  في عدن110 في تعز، و45

َ القذائف غير المنفجرة  أشكال ُمْخَتِلفة ِمْن المساعدِة بما فى /  من الناجيين من األلغام   132،  تلقى     2002و في    
ى   ية؛ و تلق ات الطب ك الفحوص ا ، و 27ذل ى      25 عالج نان آراس تلم اث م، و اس حيحية له راحة َتص ل ج م عم  ت

ت  ى    27و من    ). 57(حرآة    م براير إل ى       2004 مارس  11 ف ن عل ة من الناجيي م فحص ثالث  يدى الجراحينأ،  ت
ير في مستشفى عدن           69 مدمرحلة الثالثة في تعز،و منطقة بن ماآبانا، والوزية ، وأُ         آما اآتملت ال  .وأطباء التجب

يكى من أربعة أشخاص متخصصين     حضار فريِق طبى أمر   إتم  ,  1999و في   ). 58(من الناجيين بالدعم الطبي      
ِن لال       ارِة وتدريب الموّظفين في مرآز األلغام  اإلقليمِي و مستشفى عدن و تم فحص        في إصاباِت العي   150ستش

 ).59( منهم عالج متخصص ، متضمنة  ثمان عمليات جراحية  38من الناجيين من األلغام ،  تلقى
ية اإليطا          1999و في     دِة طوارىء الحكوم دأت وح ن يمنيين على التقنيات               ب درب جراحيي ي، ي ية مشروع ثنائ ل

 16رسال اثنان من الناجيين، صبى يبلغ  إو تم   . الجراحية لمساعدة إصابات األلغام  في مستشفى الثورة في تعز            
 ).60(2004 عاما، إلى إيطاليا للعالج المَتخصص في 13عاما و فتاة تبلغ 

نذ  ية للصلي2001و م نة الدول ب األحمرالمرآز القومى لألطراف الصناعية والعالج الطبيعي  ، ساعدت اللج
َة والسكاَن  في صنعاء بمدها بتكنولوجيا  متعددة العناصر            مرآزا جديدا  2003و بدء منذ . وزارة الصحة العام

يدة  ِة حضرموت البع ي محافظ اال ف ي موآ زة، و .ف ات، أجه ية، مكون واد األول يز الم اعدة تجه و  َتتضمن المس
 . فنيون على العمل تدريب

نذ     زالمدعمة من الصليب األحمر       2001 و م نهم على األقل    1155، أنتجْت المراآ ا ، من بي  للناجين 51 عالج
ام  و هذا الرقم يشمل      )  للناجين من األلغام 41 (392 و 2003في  ) عشرة للناجين من األلغام  (479: من األلغ

 ).61(عاقة تم توزيعهمإ ًا آرسي166 وًاكاز ع650باإلضافة الى . 2001 في 284، و2002في 
نظمة   و تدعم     ، بالتعاون مع  وزارة    )2000بدأ في   (، مرآزين للتأهيل الطبيعي في تعز وعدن        المعاقين الدولية م

 .الصحة العامَة والسكان و وزارة العمل والشؤون االجتماعية
د واصلت       نظمة    و ق ية   م ن الدول ير، و ال        المعاقي ي التجب ن واإلخصائيين على العالج الطبيعي     يمساعدَتدريب فني

تحرآة مراآز الخدمات الصحيَة بإنتظام في محافظة عدن لَتسهيل الوصوِل إلى         .في المراآز    رق الم زور الف و َت
يدة         ناطِق البع ناِس في الم يرية لل يعى في تعز بالعمل بشكل مستقل في     . األدواِت التجب زالعالج الطب دءا من مرآ ب

ن          مع اشراف دو      2002 ية للمعاقي نظمة الدول رنامج وعي لالعاقة  لمساعدة تقبل             . رى من الم و طبقت أيضا ب
 . فوق وتحت الرآبةًا جهاز139ن و، أنتج المرآزي2003و  في .الناِس لالعاقة فى مجتمعاتهم

ي  َز 2002و ف ْت المراآ اعدة  1661، أنتج يرة وأدواَت مس ام  19(  تجب ن األلغ ن م  4000، و زودت ) للناجي
زبع ز تع د  مرآ از768الج طبيعي ؛و أم يًا عالج3060 وًاجه ي ًا طبيع نظمة  رادة ). 62 (2001 ف م م و  تدع
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وزارة العمل الشؤون االجتماعية  القائمة ببرنامج إعادِة تأهيل لمساعدة األطفاِل           ) نقاذ األطفال السويدية  إ(بارنين  
 .ن، الهيج، ابيان، تعز، وأب ن من األلغام ، في محافظة عدوبحاالت العجز، بما فيهم الناج

 .و َتتضمن مشاريع رادة بارنين المدعومة مساعدة طبية،و نشاطات تعبئة للمجتمع، وتدريب
تفاد   , 2003و في     ام  من البرنامجِ               16اس ا من األلغ ذى نج وقد تخلت رادة بارنين عن تدّخلها في . من الشباب ال

 ).63( دعمها لبرامج الجمعيات المحلية ، لكن واصلت2003عادة تأهيل المجتمع  في إبرنامِج 
نذ     ن المصابين بالعجزمن                       1999و م ام  األرضية والبالغي ية  بتشغيل ضحايا األلغ ة والتنم ة اإلغاث ، قامت وآال

ادِة تأهيل المجتمعَ  في محافظة هودييدا                      رنامِج إع ة الخطورة من خالل ب و آان ينتظر أن    . جراء الحوادث بالغ
تهى المشروع  في يو        يو   ين ى طلب وزارة العمل والشؤون االجتماعية              2002ل ناء عل تد ب و قامت وآالة   . لكن ام

ن تحت سن اإل م المعاِقي رنامج لدع ل ب ية بعم ة و التنم ي ًا عام18غاث ابل راس ف ه وج ز، خوخ ناطِق هاي ي م  ف
 .هودييدا وفي مكبانا في محافظة تعز

ة     , 2003و  في      يهم     1041ساعدت الوآال ا ف و نظمت وآالة اإلغاثة و . الناجيين من األلغام  من27 شخصًا، بم
 التنمية بالتعاون مع  وزارة العمل الشؤون االجتماعية أيضًا ورشة عمل لزيادة الوعي بحاالت العجز في 

 . محافظة هودييدا
يو      1999و من     ى يول نح وتدريب مهني؛  و تلقى                  76،  ساعد المشروع       2002 إل ام   بم ن من األلغ  من الناجيي
ى    ام  قروضا          عل ن من األلغ ة من الناجيي ل أربع و تحيل وآالة اإلغاثة و التنمية، احتياجات .عمال صغيرةألاألق

ية ن الدول نظمة المعاقي ى م ير ال ن أدواَت تجب ناس م ل .ال ندا و وزارة العم ن آ تمويل م اريع  ب يق المش م تطب و ت
ية ، و ؤون االجتماع ندية، ومتبرعيي  الش ية الك ية الدول ة التنم اعدة  ).64(ن خاصيين وآال رنامج المس زود ب و ي

نظمات الغير حكومية اإليطالية تدريب إلخصائيين العالج الطبيعي اليمنييِن والممرضات           و دعمت الحكومة   . للم
دة ثالث سنوات، الذي يتضمن تطويرمسار العالج  الطبيعي، بالتنسيِق مع            ية  مشروع عالج طبيعي لم اإليطال

 )65(كان في معهدي الصحة في صنعاء وعدن وزارة الصحة العامة والس
ية النساء المعاقات حوالي               تحدي لرفاه ية ال  إمرأَة ذوات حاالت عجز، متضمنة الناجيين من        500و تساعد جمع

ام ، في خمس محافظات هى          و َتتضمن المساعدة إحاالت طبية ،و      .هاجا، سعدة، البيدة، المهويد، و مأرب     : األلغ
ي  ب مهن ى،  و تدري م نفس ز  دع االت العج ادة الوعي بح اعدة إقتصادية، وزي رفى،و مس ا . ومع ية لديه و الجمع

ى قائمة إنتظار خدماتها، لكن أعدادها محدودة لنقص الموارد   1500 رأة عل  اعادة التأهيل  و يمد مرآز).66( إم
ا ما بين ستة                  تلفة مدته ية مخ ية مهن ياجات الخاصة في عدن دورات تدريب ي لألشخاص ذوى االحت  شهور المهن

نتاِن لألشخاِص  ذوى حاالت العجز في النجارة، العمل المكتبي،              صناعة الجلود، المنسوجات، , و الخياطة  وس
 )67(و إنتاج مساعدات قابلة للحرآة 

ام                   ن من األلغ ام األرضية والناجيي ية لأللغ ية اليمن و سيبدأ  .القذائف غير المنفجرة في طريق الَتشكيل       / و الجمع
تماعاال بتمبر  األولج ى س ِل . 2004 ف يل بدخ بادرات الج ى م اعدة إل ي ومس ية بالتدريب المهن تقوم  الجمع و س

ـ ام  100صغير ل ن من األلغ ن الناجيي نفجرة( م ير الم اء50؛و )القذائف غ ن  النس تفيدين م ن المس ة م و . بالمائ
يابان بتدعيم البرنامج المخطط         تقوم ال نشاطات تتعلق بمساعدة   عن   ، قدمت اليمن معلومات   2000و منذ   ).68(س

ابعة المفصل                ادة الس ر الم ام  في  تقري ام  من اليمن في                 ).69(ضحايا األلغ ن من األلغ نان من الناجي و شارك اث
 .2004األصوات التدريبي في جنيف في يونيو  النهوض ببرنامج رفع
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 ممارستهاو سياسة اإلعاقة 

يع            إ  وِق جم ة حق ا تشريع لحماي  فصل  للرعاية و  ر  صداإوتم  . لمصابين بحاالت عجز  األشخاص  ا    ن اليمن لديه
مبر  ي ديس ِن ف يل المعاقي ادة تأه ي ).70 (1999إع ناير 23و ف م  2002 ي انون رئاسي رق يذ ق م تنف ة 2، ت  القام

رعاية وإعادة تأهيل المعاقينِ       . و سيقوم الصندوق بتغطية تكاليف العناية الطبية الفورية في المستشفى    . صندوق ل
مجموعة مرصدة التي َتدعو الى حقوِق المعوِق وتمد        ,  الصندوق جمعية عدن للمعاقيِن جسديا       ، دعم 2002وفي   

ب، عن طريق تغطية تكاليف فواتير الكهرباِء و الماء الخاصة بهم، و                        ارات الحاسوب والمكت ى مه التدريب عل
ية                          دة خمسة شهور بالجمع نا عشر شخِص من ذوى حاالت العجز للعمل  لم ع إلث و تتضمن سياسة  ).71(الدف

ترة            ر للف يل الفق ة االستراتيجية لتقل  هدف تأسيس مراآز تدريب لألشخاِص ذوى حاالت            2005-2003الحكوم
 ).72(نصهارهم فى المجتمع ونشاطهم االقتصادي إالعجز لَتسهيل 
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