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ي المعدل التفاقية حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة يمكن  مداخلة شفوية حول 
وتوكول الثان  البر

ر أو عشوائية األثر   اعتبارها مفرطة الض 

وتوكول يكون كل طرف متعاقد  وفقا    ألحكام هذا البر
ا
ي نزاع ما مسئول

اك الخداعي سام أو طرف ف  ة والنبائط  عن جميع األلغام واألشر

ي استخدم
ي المادة   ها األخرى الت 

ها أو صيانتها حسبما هو منصوص عليه ف  وتوكول 10ويتعهد بكسحها أو إزالتها أو تدمبر  .من هذا البر

 سيدي الرئيس 

ي تفجبر هذه المفخخات أن 
ي صناعة العبوات واأللغام، وظهرت طرق وآليات جديدة ف 

ي اإلرهابية أدخلت التكنولوجيا ف 
جماعة الحوث 

ي لمستوى جرائم الحرب مما يؤكد من أرض الميدان، عن ُبعد، وهذه حقائق موثقة 
ي مجال زراعة األلغام فقط يرتق 

 .أن ما يحدث ف 

ي األرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانيةفقد   
ي حصد    بأنواعها المتعددة  قد تسببت األلغام  .شهد اليمن أكبر عملية زرع لأللغام ف 

ف 

ة وبب  لألعضاء،   ات اآلالف بإصابات خطبر ، وإصابة عشر ي  فأرواح آالف اليمنيير 
ي الرابع من أبريل الماض 

  1800أن    وثقت تقارير محلية    ق 

ي لقوا حتفهم أو أصيبوا من بينهم  
ي عدد من محافظات اليمن خالل أرب  ع سنوات   689مدث 

  امرأة وطفال بسبب ألغام وذخائر لم تنفجر ف 

ة تم  .ة  الماضي ي حصيلة تكشف مدى بشاعة الجرم الذي    371نزع أكب  من وخالل هذه الفب 
ألف لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غبر منفجرة، ف 

 .ترتكبه الميليشيا بحق األبرياء

ي حواىل  32مدنًيا وإصابة  19مقتل ما ال يقل عن  تم توثيق  2022 يونيو  1أبريل و 2بير  وما 
اعحادثة عنف مرتبط 20آخرين ف   ة بالب  

ي اليمن
ي ذلك  .   ف 

ألغام أرضية، بما ف  وعن متفجرات من مخلفات الحرب. ما يؤكد    ألغام مرتجلة،وقد نتجت هذه الخسائر بأغلبيتها عن 

ة و  بإصابات خطبر أو تتسبب  ي إىل سقوط قتىل 
ّ
الزمن، وتؤد ات طويلة من  المدنيير  وغالًبا لفب  د حياة 

ّ
تهد ي 

يعد  مخاطر هذه األجهزة الت 

بير    ة 
ّ
الممتد ة  الفب  ي 

فق  لخطرها.  األكب  عرضة  هم  بشكل خاص  و  2األطفال  أطفال وأصيب    1أبريل  ثالثة  تل 
ُ
ق بهذه    12يونيو،  آخرين 

  .الطريقة

اع وهم  أن الحوثيير    وما يزيد الوضع تعقيدا  هناك أنواعا مختلفة من كما أن يزرعون األلغام بطريقة عشوائية دون خرائط،   منذ بدء الب  

ي أن وزن اإلنسان أ
ات تحت األرض ويتم تنشيطها من خالل الدّواسات، مما يعت  و األلغام األرضية المضادة لألفراد، يتم دفنها بضعة سنتيمب 

فإن األلغام جرى تعديل فعاليتها ومظهرها، فبعضها يظهر بأشكال مختلفة   . ايضا الحيوان قد يؤدي إىل تشغيل اللغم الذي ينفجر عىل الفور 

ىلي شائع االستخدام أو صخرة أو جذع شجرة
عىل نطاق واسع عىل الرغم  وااللغام المرتجلة  ونظًرا إىل استخدام األلغام األرضية    .كجهاز مب  

الذخائر   العشوائية، وانتشار  آثارها  الحديدةمن  ي 
المنفجرة ال سيما ف  المتوقع لألسف أن يستمر هذا االتجاه حيث يغامر   ومآرب  غبر  من 

 -توصي مؤسسة ماعت والتحالف العالمي بــــــــ:  لذا الناس بدخول المناطق المزروعة باأللغام. 

ي  ن ✓
اع عىل التعاون مع فرق إزالة األلغام ألغراض إنسانية، وتوفبر وصولها الكامل واآلمن إىل كافة المناطق حث جميع األطراف ف  الب  

 المعنية. 

األلغام   ✓ إزالة  لعمليات  ي 
الكاف  التمويل  توفبر  إىل  اليمن،  ي 

ف  اع  الب   ي 
ف  المنخرطة  والدولية  اإلقليمية  الفاعلة  الجهات  جميع  ندعو 

ي المدارسوأنشطة التوعية بخطر األلغ
  .ام، ال سيما ف 

 . الحوثيير  وقف زراعة األلغام خالل الهدنة، وتسليم الخرائط المتوفرة يجب عىل ✓

 


