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 نشكر رئاسة االجتماع على منح وفد بالدي الكلمة 

 سیدي الرئیس السادة الحاضرون جمیعاً:  
وبسبب الحرب شھد الیمن   ۲۰۱٤على الحكومة الشرعیة في عام   انقالب الملیشیاتمنذ 

تلوث االرض بالذخائر  الى    إضافةتلوثاً كبیرا ناجم عن األلغام األرضیة بمختلف األنواع  
لأللغام الواسع  االستخدام  الى  باإلضافة  تنفجر  لم  التي  الملیشیات    والمقذوفات  قبل  من 

أكثر خطورة ال تمیز بین المدنیین  من العبوات الناسفة المبتكرة ونماذج مختلفة  االنقالبیة
 والعسكریین. 

 
 

المضادة لألفراد واأللغام المعدلة على سبیل المثال كاأللغام  ان االستخدام المفرط لأللغام 
المضادة للدبابات وتحویلھا الى الغام مضادة لألفراد باستعمال الدواسات وكذلك العبوات  

بكافة انواعھا ومن مصادر مجھولة لم یتم التعرف علیھا بعد وال یمكن التحقیق  الناسفة  
 .  نةالراھ والظروف فیھا نظرا للوضع األمني 

 
الرابع   االستعراضي  االجتماع  منذ  بانھ  نؤكد  الرئیس  األطراف  سیدي  دول  اجتماعات 

أي تحدیث حتى االن في ھذا الشأن كما وان الیمن لدیھ    د ال یوجم  ۲۰۲۰السابقة لعام  
صعوبات ان یقوم بعمل تحقیق حول استعمال األلغام األرضیة في الوقت الراھن نتیجة  

عند استقرار األوضاع واالنتقال الى الوضع   ولكنالتي یمر بھا  ظروف  للحالة األمنیة وال
من اجراء التحقیقات على    یةالیمن  حینھا ستتمكن الجھات ذات العالقة في الحكومةالسلمي 

 نطاق واسع. 
 

المستخدمة في الیمن لم تخزن او تستخدم في البلد في الماضي  المضادة لألفراد و أن األلغام
بصورة   نقلت  الیمنوانما  الى  ومرتجل   غیر مشروعة  محلي  ابتكار  ھناك  بأن    ونعتقد 



اجراء في  صعوبة  نظرا    وھناك  تحقیق  الحرب  عمل  األمنیة الستمراریة  والحالة 
 . والظروف الصعبة والمعقدة التي تعیشھا بالدي

 

 

بھ یجرم حیازة األلغام المضادة   لدیة تشریعاً وطنیاً معموالً  الیمن  نود ان نؤكد لكم بأن 
وتخزینھا،  لأل ونقلھا  فیھا  واالتجار  وتصدیرھا  واستیرادھا  وتصمیمھا  وانتاجھا  فراد 

 ویفرض عقوبات على ھذه األفعال. 

 

ان الیمن مرحب بمشاركة أي معلومات في ھذا الصدد أول بأول وكذلك التعاون مع جمیع  
 . األوضاع في بالديالشركاء لضمان اجراء التحقیقات عند استقرار 

 

  الى اللكم  اسمح لي سیدي الرئیس ان اتقدم بالشكر الجزیل الیكم ومن خوختاماً    اً واخیر
لتفھمھم األوضاع الراھنة في  وجمیع الشركاء التعاوناللجنة المعنیة باالمتثال القائم على 

 الیمنیة. ةالجمھوری
 

 

 

 وفد الحكومة الیمنیة                                                     
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