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 لسادة الحاضرون جمیعاً: سیدي الرئیس ا
الحروب المنتظمة في اندالع الثورات ومع بدایة  الستینیاتبداء استخدام االلغام في الیمن منذ 

كان م و۱۹۷۰الجنوب في مرحلة ما بعد عام الشمال والشطرین شمال الیمن وصوال الى حروب 
ا ستخدامام ۱۹۹٤ عام شھدة حربومناطق الحدودیة الفي الثمانینات في  لأللغاماالستخدام الكثیف 

ً كثیف على الیومي الفعلي وبداء التأثیر حقیقیة  واصبحت اتعقیدا وتأثیرالمشكلة  زادلأللغام  ا
المواطن والبنیة التحتیة واجماال على حیات الناس كما ادى اندالع حروب صعدة الستة الى زیادة 

 .كارات محلیةبتكامجھولة  من مصادر منماذج جدیدة لأللغافي انتشار االلغام وضھور 
 

  حیث:حرب من ھذا النوع من  لم یشھد الیمن خالل تاریخھ م۲۰۱٥حرب عام 
 

وال زال الطرف المسبب في ھذه الحرب یستخدم  الرابع،فھي تطوي عامھا مدة الحرب  .۱
  االرض.دون اي وازع انساني او اي اعتبارات لحقوق االنسان على االلغام 

احة الحرب شملت كل المحاور واالتجاھات والطرقات والمدن والمزارع بل مس .۲
وكاد تكون قد اوقفت نشاط وعمل  وغیرھا، والموانئوالمؤسسات السیادیة كالمطارات 

 االنسان.
لصالح القوات المسلحة وحدات من في الحرب  شاركتالمشاركة في الحرب اذ  القوة .۳

القادمة بصورة شرعیة الستعادة الدولة في الیمن الدول االقلیمیة و األنقالبيف رالط
  الوطني.وإلسناد المقاومة والجیش 

 
بالذخائر الى تلوث االرض  یوديادى وانواع االسلحة في ھذه الحرب الشاملة وھذا استخدمت جمیع 

 الخطورة  أكثرالتي لم تنفجر باإلضافة الى االستخدام الواسع لأللغام ونماذج مختلفة  والمقذوفات
 .والعسكریینتمیز بین المدنیین 



ى سبیل المثال كاأللغام المضادة ة علغام المعدللادة لألفراد واألالمض المفرط لأللغامستخدام الان ا
بكافة انواعھا حویلھا الى الغام مضادة لألفراد باستعمال الدواسات وكذلك العبوات الناسفة للدبابات وت

مر ألمني الذي تالتحقیق فیھا نظرا للوضع ا مكن یوالمجھولة لم یتم التعرف علیھا بعد ومن مصادر 
لى نقطة الصفر مع علم مستخدمي ا المشكلةواعادة ادى الى تعقید مشكلة االلغام منیة یمھوریة الالج فیھ

مصالحھم الحیویة تعطیل لیس موجھة لعرقلة العملیات العسكریة بل لقتل المواطنین و بانھاااللغام 
یتطلب  السنین اذعشرات  تأثیرھاالتي یستمر  البیئةالمزارع والمراعي وتلوث في الطرقات و على

توكد , لیمنیة حالیا اال في الحد االدنى اذ ا الجمھوریة ال تمتلكھا كبیرة التخلص منھا امكانیات 
وتنوع مصادرھا  ةالمؤشرات االولیة ان المشكلة ستطول لسبب كثافة االلغام وطرق زراعتھا العشوائی

 .مستقبال وتكالیف رفعھا 

 :سیدي الرئیس الحضور الكرام

انتاجھا األلغام المضادة لألفراد ویجرم حیازة بأن الیمن لدیة تشریعاً وطنیاً معموالً بھ نود ان نؤكد لكم 
واالتجار فیھا ونقلھا وتخزینھا، ویفرض عقوبات على ھذه  واستیرادھا وتصدیرھاوتصمیمھا 

 األفعال.

تخدم في البلد في الماضي وانما في الیمن لم تخزن او تس المستخدمةو المضادة لألفراد أن األلغام
ریة واستمرا األمنیةیمكن عمل تحقیق نظرا لتقلب الظروف  نقلت بصورة غیر مشروعة الى الیمن وال

 النزاع.
 وكذلك التعاون مع جمیع الشركاءان الیمن مرحب بمشاركة أي معلومات في ھذا الصدد أول بأول 

 البالد الراھنة. أوضاعقرار لضمان اجراء التحقیقات عند است

 

اللجنة  الىاللكم كر الجزیل الیكم ومن خقدم بالش������اس������مح لي س������یدي الرئیس ان اتوختاماً  اً واخیر
 ةالجمھوریفي ة الراھن األوض�������اعلتفھمھم  وجمیع الش�������ركاء المعنیة باالمتثال القائم على التعاون

 .الیمنیة

 
 

  الشكرتقبلوا جزیل 
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