
بيیانن صحفي  
 

) تقارريیر قابلة للتصديیق عن قيیامم االيیمن 2013مايیو/أأيیارر  27(جنيیف٬،  االدوولة االموقعة على  –
معاهھھھدةة حظر ااأللغامم  ٬، مما يیستدعي حملة ااستنكارر ددووليیةبزررعع أألغامم –  

 
تقارريیر جديیدةة بشأنن ااستخداامم  إإززااءتعلن االحملة االدووليیة لحظر ااأللغامم ااألررضيیة عن قلقهھا االبالغ 

االقوااتت االنظاميیة االيیمنيیة أللغامم مضاددةة لألفراادد بالقربب من االعاصمة صنعاء.  
 

تدعو االحملة االيیمن إإلى إإجرااء تحقيیق فورريي ووإإلى االتعرفف على االمسؤووليین عن ااالستخداامم االموسع 
ززررعع ااأللغامم  ووقائعووفرتت تفاصيیل ٬، وومالحقتهھم قضائيیاً. 2011لأللغامم االمضاددةة لألفراادد في عامم 

كل من هھھھيیومن رراايیتس ووووتش  االمنظمة االعضو في االحملة االدووليیة لحظر ااأللغامم ااألررضيیة  – – 
ووصحفي مستقل٬، ووااستندتت هھھھذهه االتفاصيیل إإلى تحقيیقاتت ميیداانيیة ووشهھاددااتت  ٬،وومنظماتت حقوقيیة يیمنيیة

شهھودد عيیانن.  
 

سكرااتت حولل مع 2011تصف االشهھاددااتت قيیامم قوااتت االحرسس االجمهھورريي بزررعع أألغامم في عامم 
طقة عن خسائر تخص االقوااتت في منطقة بني جرموزز قربب صنعاء. أأسفرتت ااأللغامم ااألررضيیة بالمن

 PMNأأططفالل. توصلت االتقارريیر إإلى عّدةة أأنوااعع من ااأللغامم٬، منهھا  في صفوفف االمدنيیيین٬، وومنهھم
االمضاددةة لألفراادد. كما توصلت إإلى ررفض االحرسس  GYATA (ck)ووااأللغامم ططراازز  PMD-6وو

حح لناززعي ااأللغامم االتابعيین للحكومة بالمنطقة بأنن يینزعواا ااأللغامم.االجمهھورريي االسما  
 

ً اللتزااماتت االيیمن بصفتهھا ددوولة ططرفف في ااتفاقيیة  ً جسيیما إإذذاا تأكدتت هھھھذهه االتقارريیر٬، فهھي تمثل خرقا
حظر ااستعمالل ووتكديیس ووإإنتاجج وونقل ااأللغامم ااألررضيیة االمضاددةة لألفراادد ووتدميیر تلك ااأللغامم (معاهھھھدةة 

حظر ااأللغامم).  
 

ووقالت كاسيیا دديیرليیكا مديیرةة االحملة االدووليیة لحظر ااأللغامم: "ال يیقبل أأيي ضميیر أأنن تقومم ددوولة ووقّعت 
على حظر هھھھذهه ااألسلحة االعشواائيیة باستخداامم قوااتهھا االنظاميیة لأللغامم. إإننا نتوقع من االيیمن أأنن يیتعامل 

عع االدوولل ااألططراافف مع هھھھذهه االتقارريیر بكل جديیة من خاللل االتحقيیق االفورريي في جميیع االمزااعم ووإإططال
على نتائج االتحقيیقاتت ددوونن أأيي تأخيیر".  

 
كما تدعو االحملة االدوولل ااألططراافف ااألخرىى إإلى إإبدااء قلقهھا إإززااء هھھھذهه االتقارريیر وومطالبة االيیمن 
بالتحقيیق االفورريي في هھھھذهه ااالددعاءااتت. ووأأضافت دديیرليیكا: "إإذذاا ثبتت صحة هھھھذهه االتقارريیر٬، فعلى 

بوضوحح". اافف ااألخرىى أأنن تعلن إإدداانتهھااالدوولل ااألططر  
 

٬، ووددخلت 1997االيیمن من أأوولى االدوولل االتي ووقعت على معاهھھھدةة حظر ااأللغامم في أأووتاوواا عامم  تكان
. بصفة االيیمن ددوولة ططرفف في 1999ااالتفاقيیة حيیز االنفاذذ بالنسبة لليیمن في ااألوولل من ماررسس/آآذذاارر 

ً عن ااستعمالل ااأل لغامم االمضاددةة االمعاهھھھدةة٬، فهھو ُملزمم مثل باقي االدوولل ااألططراافف٬، باالمتناعع نهھائيیا
لألفراادد في أأيي ظظرفف من االظرووفف٬، ووبمنع وواالتصديي أليي أأنشطة محظوررةة على هھھھذهه االشاكلة.  

 
وومن أأجل االوفاء بالتزااماتهھ االتعاهھھھديیة٬، على االيیمن أأنن يیحقق فوررااً فيیما إإذذاا كانت قوااتت االجيیش أأوو 

ً مضاددةة لألفراادد أأمم ال٬، ووأأنن يیوضح  االموقف ألعضاء ااألمن االتابعة للحكومة قد ااستخدمت أألغاما
االمعاهھھھدةة ااآلخريین.  

 
تستند مزااعم ااستعمالل ااأللغامم إإلى شهھاددااتت خرجت بهھا بعثاتت هھھھيیومن رراايیتس ووووتش لتقصي 
االحقائق مؤخرااً في االيیمن٬، االتي ووثقت خاللهھا عدةة حاالتت لضحايیا أألغامم مضاددةة لألفراادد. في أأحدثث 

ة على لغم أأررضي فيیما كانن حالة موثقة٬، ووططأ صبي يیبلغ من االعمر تسعة أأعواامم من قريیة االخبش
٬، ففقد ساقهھ االيیسرىى في ااالنفجارر.2013أأبريیل/نيیسانن  12يیرعى غنم أأسرتهھ في   

 
ً لشهھاددااتت شهھودد عيیانن جمعتهھا هھھھيیومن رراايیتس ووووتش٬، ففي سبتمبر/أأيیلولل وومطلع  ططبقا

قامم جنودد في ززيي االحرسس االجمهھورريي بزررعع أألغامم حولل قريیة االخبشة. 2011أأكتوبر/تشريین ااألوولل   
 

على يید "مرصد ااأللغامم ااألررضيیة"  2012زااعم االحديیثة ظظهھرتت إإبانن أأعمالل توثيیق في عامم هھھھذهه االم
الحتماالتت ااستخداامم االقوااتت االنظاميیة االيیمنيیة لأللغامم االمضاددةة لألفراادد في صنعاء٬، ووهھھھو ما أأسفر عن 

أأعواامم  10. كانن صبي يیبلغ من االعمر 2012خسائر بشريیة في يینايیر/كانونن االثاني ووماررسس/آآذذاارر 
على هھھھذهه االمزااعم.ررسمي االمصابيین. لم يیردد االيیمن على أأسئلة من االحملة ططلباً لتعليیق  من بيین  



 
 110خساررةة بشريیة جرااء أألغامم وو/أأوو مخلفاتت حربب متفجرةة في االيیمن٬، بيینهھم  162يیُعتقد أأنن هھھھناكك  2012بيین يینايیر/كانونن االثاني وويیوليیو/تموزز 

أللغامم.خسائر في صفوفف ناززعي اا 10مدنيیاً بالغا٬ً، وو 42أأططفالل٬، وو  
 

بإتمامهھ تدميیر مخزوونهھ من ااأللغامم ااألررضيیة٬، ووكانن من االمقررر أأنن يینتهھي االيیمن من أأعمالل نزعع ااأللغامم ووتطهھيیر  2002أأفادد االيیمن في عامم 
. تُظهھر هھھھذهه االمعلوماتت االتي ووررددتت مؤخرااً أأنن ااإلعالنن االسابق بشأنن تدميیر االمخزوونن كانن غيیر صحيیحاً أأوو أأنن 2015ااألررااضي منهھا بحلولل عامم 

ااكتسبت أألغاماً مضاددةة لألفراادد جديیدةة من بعد تدميیر االمخزوونن٬، في خرقق ألحكامم معاهھھھدةة حظر ااأللغامم.منيیة االقوااتت االيی  
 

بناء على هھھھذهه االنتائج٬، فإنن االحملة االدووليیة لحظر ااأللغامم ااألررضيیة تدعو االحكومة االيیمنيیة إإلى ااتخاذذ ااإلجرااءااتت االتاليیة:  
 

• مم منطقة بني جرموزز.إإجرااء تحقيیق فورريي في ززررعع ااأللغامم ااألررضيیة في ززما   
• ووضع االعالماتت ووااألسواارر حولل االمناططق االتي تم ززررعع أألغامم مضاددةة لألفراادد فيیهھا٬، ووما يیرتبط بهھا من ذذخائر أأخرىى٬، من أأجل تقليیص  

خطر ووقوعع االمزيید من االخسائر االبشريیة في صفوفف االسكانن االمحليیيین.  
• ووعة بالمنطقة االمجاووررةة لمعسكرااتت االحرسس االجمهھورريي ووأأيیة بدء جهھودد فورريیة لنزعع ااأللغامم من أأجل إإززاالة أأوو تدميیر االذخائر االمزرر 

مناططق أأخرىى زُزررعت فيیهھا أألغامم مضاددةة لألفراادد.  
• االتوصل إإلى االمسؤووليین عن ززررعع ااأللغامم االمضاددةة لألفراادد وومالحقتهھم قضائيیاً.   
• جرموزز وومناططق االيیمن ااألخرىى.توفيیر االمساعدااتت وواالدعم ألهھھھالي االقتلى ووللمصابيین٬، ممن تضررروواا جرااء ززررعع ااأللغامم بمنطقة بني    
• االتأكيید علناً على االتزاامم االيیمن بتنفيیذ جميیع أأحكامم معاهھھھدةة حظر ااأللغامم٬، بما في ذذلك حظر ااستعمالل ااأللغامم االمضاددةة لألفراادد.   
• االكشف عن مصدرر ااأللغامم االمضاددةة لألفراادد االتي زُزررعت في بني جرموزز وومتى ووكيیف تم االحصولل عليیهھا.   
• ر أأيي مخزوونن متبقي كما تقتضي االمعاهھھھدةة.االقيیامم فوررااً بجمع ووتدميی   

 
 

اانتهھى  
 

ملحوظظة للمحررريین  
 

• Foreign	  Policy	  article	  “Revenge	  Landmines	  of	  the	  Arab	  Spring,”	  
http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/05/24/revenge_landmines_of_the_arab_spring_yem
en	  

 
االعاملة جلساتت االلجانن مايیو/أأيیارر في جنيیف٬، لحضورر  30إإلى  27سوفف تنضم االحملة االدووليیة لحظر ااأللغامم إإلى االدوولل ااألعضاء في االفترةة من 

على بيین االدووررااتت االتابعة لمعاهھھھدةة حظر ااأللغامم. من االمنتظر من االدوولل أأنن تديین أأيي ااستعمالل جديید لأللغامم االمضاددةة لألفراادد٬، ووأأنن تلقي االضوء 
.فكرةة أأنن ااستخداامم ااأللغامم هھھھي فكرةة غيیر مقبولة في أأيي ظظرفف من االظرووفف٬، ووأأنن تدعو إإلى االتحقيیق االفورريي في ااالددعاءااتت بشأنن ااالستعمالل  

 
االجمعيیة االيیمنيیة للتوعيیة بمخاططر  االذيین سيیحضروونن ااالجتماعع وويیمكن إإجرااء مقابالتت معهھم: من أأعضاء االحملة االدووليیة لحظر ااأللغامم ااألررضيیة

ااأللغامم٬، ووررئيیس االحملة االدووليیة باإلنابة ستيیف غوسس من هھھھيیومن رراايیتس ووووتش.  
 

لمزيید من االمعلوماتت:  
jared@icblcmc.orgبريید إإلكترووني:  4407 83 786 41+كك٬، مديیر ااإلعالمم ووااالتصاالتت٬، هھھھاتف: جارريید بلو  

 
ICBL  :على فليیكرhttp://www.flickr.com/photos/minefreeworld/sets/72157632872471810/  
ICBL  بوكك:  فيیسعلىhttp://www.facebook.com/minefreeworld  
ICBL  :على تويیترhttps://twitter.com/minefreeworld  

 

لمزيید من االمعلوماتت عن قضايیا ااأللغامم وواالذخائر االعنقودديیة على مستوىى االعالم٬، وولالططالعع على مرصد مرااقبة ااأللغامم وواالذخائر االعنقودديیة: 
nitor.org/index.phpmo-http://www.theملفاتت تفصيیليیة لكل ددوولة:   


