
  
     

 

 
 

 رسالة من السيد  جيمي مك جولدريك

 

 بمناسبة اليوم العالمي للتوعية باأللغام والمساعدة في التعامل معها

 تواجه اليمن معركة شديدة الوعورة في التخلص من مخاطر المتفجرات

 

التلوث بمخاطر المتفجرات كاأللغام األرضية نجم عن الصراع الدائر في اليمن زيادة مطردة في اتساع نطاق 

والعبوات الناسفة وذخيرة المتفجرات العنقودية وغيرها من مخلفات الحرب. وقد ساهم انتشار هذا التلويث على كافة 

النطاق الجغرافي للبلد في مضاعفة الصعوبات والتعقيدات الفنية بإزالة هذا التلويث مع استخدام أنظمة أسلحة أكثر 

 .ةحداث

 

منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي انهمكت األمم المتحدة عبر برنامجها اإلنمائي ومن خالل العمل مع الشريك 

 2012الوطني المركز اليمني التنفيذي للتعامل مع األلغام على إزالة مخلفات الحرب من المتفجرات. بحلول العام 

من هذا التلوث الخطير، غير أن الصراع الحالي قد غيب  كانت اليمن على وشك اإلعالن عن أنها قد أصبحت خالية

ملوثة اآلن بل ويصل مستوى المخاطر في العديد منها  22هذا اليوم عن النظر. فقد أصبحت جميع المحافظات ال 

 .درجات حادة وشديدة

 

ج األمم المتحدة أستأنف المركز اليمني التنفيذي للتعامل مع األلغام عملياته بدعم من برنام 2016منذ فبراير 

اإلنمائي، والنتائج التي تحققت إلى حد اآلن كبيرة وتستحق اإلعجاب: حيث تمكن المركز من إزالة ما يزيد عن 

قطعة من مخلفات المتفجرات كل واحدة منها كفيلة بإزهاق األرواح أو إحداث إصابة بليغة، ولدى المركز  360000

مليون إنسان بمن فيهم النازحون  3بصورة مباشرة على حياة أكثر من عامل منتشرين في الميدان يؤثر عملهم  700

جريح من ضحايا المتفجرات، وإلى جانب ذلك وصل المركز اليمني بدعم  2500محلياً، كما قام هذا المركز بفحص 

ب مشاريع من مفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين ومنظمة اليونيسيف إلى الماليين من سكان اليمن من خال

التوعية والتثقيف بمخاطر المتفجرات. وهذه األرقام تُفصح بجالء عن نفسها. يُعد التعامل مع األلغام المدعوم من 

 .األمم المتحدة عامالً مواتياً لالستجابة اإلنسانية من قبل المجتمع الدولي ويساهم في إنقاذ حياة الكثير من اليمنيين

 

الضرورة بمكان زيادة أنشطة التطهير والتصفية وفي أقرب وقت وال سيما في  على الرغم من هذا  اإلنجاز من

المناطق التي يعود إليها النازحون لخلق بيئة آمنة لعودة هؤالء واستقرارهم في مواطنهم. لكي يتأتى ذلك ثمة حاجة 

تنفيذ كافة أنشطة ملحة لزيادة الدعم المالي إلى جانب توفر وصول كامل ومستمر ومتيسر يخلو من أي عقبات ل

 .التعامل مع األلغام

 

أود أن أنتهز هذه الفرصة فأثني على جهود أولئك الشجعان من اليمنيين العاملين على التخلص من األلغام وأشيد بعملهم 

   .المنقذ للحياة وعزمهم وتصميمهم على مواجهة الخطر لجعل اليمن مكاناً آمناً لجميع أهله وساكنيه

http://www.undp.org/
http://www.undp.org/
https://www.facebook.com/UNDPYemen
https://www.twitter.com/undpyemen

