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 2019تشرين الثاين/نوفمرب  29-26وسلو، أ
 من جدول األعمال املؤقت 11البند 

 5النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف وفقاً ألحكام املادة 

 حتليل الطلب املقدم من الييمن لتمدييد األ يل ا يدد ل ميال تيدما األل يام  
 من االتفاقية 5املضادة لألفراد وفقاً للمادة 

 5من اللجنة املعنية بتنفيذ املادة مقدم   
 ) ندا،  ولومبيا، النمسا، هولندا(

. ودخلةت االتفاقية  زيةل النفةا  1998أيلول/سةبمم   1صدَّق اليمن على االتفاقية     -1
. وأبلةةةل الةةةيمنر   تاأليةةةألأ األوش بفةةة ا الفةةةفا ي ر املاةةةةد  1999آ ار/مةةةار   1ابلنسةةةب  لةةة    

املناطق الة  ضعةل لواليمة  أو سةيطألت  و،مةو ر أو ي فةمب     ر عن1999آب/أغسطس  28  
أهنةةا ،مةةو ر علةةى ألاةةا  معةةادو لن ةةألاد. ولةةاا للامةةاد علةةى الةةيمن أا يةةدمأل أو ي فةة  تةةدم   يةةل 

 آ ار/ 1األلاةةا  املعةةادو لن ةةألاد املوجةةودو   املنةةاطق امللا مةة  ا اوةةس  لواليمةة  أو لسةةيطألت   لةةول 
الةةيمن أ ةة  لةةن يسةةمطيل  سةة   لةةل  لةةول  لةةل المةةاري ر قةةد  طلبةةاد     . وملةةا رأ 2009مةةار  

 يلةةممس  يةة   ديةةد األجةة  2008االجممةةاا الماسةةل للةةدول األطةةألاا  االجممةةاا الماسةةل  املساةةود   
. ووا ق االجمماا الماسةل ابمج ةاا علةى 2015آ ار/مار   1احملدد ل  ملدو ست سنواتر زىت 

 طلب الممديد.
 ر سةة   االجممةةاا الماسةةل مأز مةة  أا ا طةة 2008 اةة  علةةى طلةةب الةةيمن   ولةةد  املوا -2

 املارتزةة    الطلةةب تبةةدو قابلةة  للمنفيةةا ل ةةن الن ةةات   تنفيةةاًا يةةألتبب ارتباطةةاد و ياةةاد بعةةماا اسةةممألار
 الدعم من اجلهات املاحنة  للةيمن   املسةمو  املسهةود. والزةت االجممةاا الماسةل لةالل قيمة  ا  ةول

يد من الموويحات من اليمن بف ا ز م المحد  املمباي وبف ا ا طةوات الة  اضةاًا على املل 
 للمالب على المحدايت الماني  ال  ظلت تسيق المنفيا   السابق.

ولةاا للامةةاد علةةى الةيمن أا يةةدمأل أو ي فةة  تةدم   يةةل األلاةةا  املعةادو لن ةةألاد املوجةةودو  -٣
. وملةا رأ  الةيمن أ ة  2015آ ار/مةار   1أو لسيطألت   لول    املناطق امللا م  ا اوس  لواليم 

لن يسمطيل  س   لل  لول  لل المةاري ر قةد  طلبةاد    املةؤ أل االسمسألاوةي اليالةس يلةممس  ية  
. ووا ةةق املةةؤ أل االسمسألاوةةي 2020آ ار/مةةار   1سةةنواتر زةةىت  5 ديةةد األجةة  احملةةدد لةة  ملةةدو 

 .اليالس ابمج اا على طلب الممديد
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ولةةةد  املوا اةةة  علةةةى الطلةةةبر الزةةةت املةةةؤ أل أا الةةةيمن يموقةةةل زاجمةةة     سةةةت سةةةنوات  -٤
تاأليبادر اعمباراد مةن ررية  تاةدل الطلةبر ملسةا املنةاطق املفةمب    أهنةا خطةألو وتطهة  املنةاطق الة  

ط   بمت خطورهتا. ولد  املوا ا  على الطلبر الزت املؤ أل أيعاد الملا  اليمن ابالوةطأا ن فة
املسا الماين وبمحديس مساي أ ا اص  ابمج ألاج عن األراوير األمأل الا  مي ةن أا عسة  عملية  
المنفيا أسألا مما لةاا مارتزةاد   املةدو اللمنية  الة  طلبهةا الةيمن وأليةأل  سالية  مةن زيةس الم لفة . 

مةةا مي ةةن  وأشةةار املةةؤ أل    أا اوةةطأا الةةيمن بةةالل مي ةةن أا يفيةةدأ   لفالةة  الم ةةد  نسةةألا
 لآلاثر امج سا ي  واالجمماعي  واالقم ادي  ا ط و ال  زددًا اليمن   طلب .

طلبةاد يلةممس  5ر قد  اليمن    الل ن  املسني  بمنفيةا املةادو 2019آ ار/مار   28و   -5
ر وجهةةت 2019زليألاا/يو يةة   1٤. و  2020آ ار/مةةار   1 يةة   ديةةد األجةة  احملةةدد لةة    

     الةةيمن تطلةةب  يهةةا تووةةيحات  وةةا ي  بفةة ا املسلومةةات الةة  قةةدمها   طلةةب الل نةة  رسةةال
ر قةةد  الةةيمن    الل نةة  طلبةةاد مناحةةاد رداد علةةى أسةة لمها. 2019آب/أغسةةطس  8الممديةةد. و  

 والز ةةت الل نةة  ابرتيةةات أا الةةيمن قةةد قةةد  طلبةة    الوقةةت املناسةةبر ودخةة  مسهةةا   زةةوار تسةةاو .
 .202٣آ ار/مار   1سنوات زىت  ٣يد ويطلب اليمن الممد

ر زاد الملةةو  201٤بدايةة  اال اةةأب علةةى ا  ومةة  الفةةألعي    ’’وو اةةاد للطلةةب  منةةا  -٦
ا من األجهلو املمف ألو اليدوي  ال ةنل واملمف ةألات مةن الفةات ا ةألب    ابأللاا  املعادو لن ألاد وغً 

النةلاا أسةفأل عةن ز ةم لبة  ’’طلةب أيعةاد    أا ويفة  ال‘‘.  يل املنةاطق الة  وصة   ليهةا املممةألدوا
مةةةن الملةةةو  اجلديةةةدر ال ت سةةةألا ابلعةةةبب مواقسةةة  وال ي سةةةألا مةةةداأ بسةةةبب اسةةةمحال  الوصةةةول    ًةةةاأ 

وأزاطةت الل نة  علمةاد ‘‘. املناطق مججألاء املسوتر أما بياانت املسا الادمي   ي سماةد أهنةا ت تسةد صةا  
لمايةةيم ا الةة   ن ونمهيةة  اجلهةةود الةة  ب ةةالت خةةأل  ةةرتو الطلةةبابل ةةألوا ال ةةسب  الةة  يواجههةةا الةةيم
 ووول خب أسا  جديد للملو .

ويف  الطلب    أا امججألاءات املمسلاة  ابأللاةا    زةاالت الطةوارط ا طلاةتر خةأل  -٧
بةةةدعم مةةةن بةةةألانمت األمةةةم املمحةةةدو امج ةةةاذي. واسةةةمناداد    ًةةةاأ  201٦ ةةةرتو الممديةةةد األوشر   

مةرتاد مألبسةاد.  291 ٣٣٣منطا  ملام  ت   مسازمها امج الية      28ر أ ألج اليمن عن اجلهود
ووجهت الل ن  رسال     اليمن تطلةب  يهةا مليةداد مةن املسلومةات عةن الم ةنيق   سةياق أوجة  
 الماةةد  الةةا  أزةةألزأ الةةيمن   المنفيةةا. وأجةةاب الةةيمن   طلبةة  املةةناا ن ةة  يسةةسى    ،سةة  تانيةةات

و املسلوماتر ويموقل أا ت  نَّق المحدييات   املسماب  بطألياة  تمسةق مةل اجلةداول الةواردو    دار 
 دليةة  امجبةةأت. وتاةةأل الل نةة  ب ةةسوب  ال ةةألوا الألاًنةة  الةة  يواجههةةا الةةيمنر وأشةةارت    أمهيةة   بةةأت

لاةا ر بمةةو   الةيمن عمةا زةألزأ مةن تاةةد  بطألياة  تمسةق مةل املسةاي  الدوليةة  للجةألاءات املمسلاة  ابأل
مسلومات م نف   سةب املنةاطق امللاةاو عةن طأليةق املسةا غة  الماةين واملنةاطق املال ة  مسةازمها 

 بواسط  املسا الماين واملناطق ال  عوجلت عن طأليق المطه .
ويف  الطلب    ال ألوا المالي ر ال  يأل  اليمن أهنا تسيق تادم    المنفيا:  أ  زايدو  -8

و   ابأللاا  املعادو لن ألاد واألجهةلو املمف ةألو اليدوية  ال ةنل والةاخاذأل غة  املنف ةألور املساز  املل
ةةار  ج  اسةةمحال  الوصةةول    املنةةاطق امللو ةة ر  ةةار  ب   عةةادو تلويةةس منةةاطق سةةبق تطهً  وغً 

 ا اجةةة     االسةةةم اب  لل هةةةود امج سةةةا ي    زةةةاالت الطةةةوارطر  ق  تالةةة  املسةةةامهات املادمةةة   د 
ميلا يةة  الدولةة  واجلهةةات املاحنةة  الدوليةة ر  و  اال ماةةار    املسةةدات واملةةوظف ر  ز  ق ةةد    ةةا   مةةن

  دارو املسلومات.
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ويفةةة  الطلةةةب    أا األلاةةةةا  املعةةةادو لن ةةةةألاد ال تةةةلال تةةةؤ أل ا ةةةة اد   سةةةا ياد واجمماعيةةةةاد  -9
الوصةةول    اايالةة  األساسةةي   واقم ةةادايد. ومةةا زالةةت األلاةةا  املعةةادو لن ةةألاد ،ةةول دوا  م ا يةة 

ةةا علةةى الألعةةةاو واألطفةةال غةة  امللمحاةةة   ا عةةألي  واملنةةازل واملألاعةةةي وم ةةادر امليةةاأر ويفةةةمد خطأًل
ابملةةةدار . ويفةةة  الطلةةةب لةةةالل    اال ماةةةار      ةةةا  ملألاقبةةة  العةةةحااي علةةةى ال ةةةسيد الةةةوطينر 

شةةارت الل نةة     أمهيةة  اوةةطأا ي سةة   وةةحااي األلاةةا  املعةةادو لن ةةألاد بطألياةة  مأل لةة . وأ   
الةةةيمن ن فةةةط  الميايةةةق غاةةةاطأل األلاةةةا  لعةةةماا سةةةأم  السةةة اا املمعةةةألرين. ورأت لةةةالل أا 

خةةةةأل  ةةةةرتو الممديةةةةد املطلوبةةةة  مي ةةةةن أا يسةةةةهم  سةةةةهاماد لبةةةة اد   تنميةةةة  الةةةةيمن  5تنفيةةةةا املةةةةادو 
 االجمماعي  واالقم ادي .

 12 995 1٦1منطاة  خطةألو تبلةل مسةازمها  ٣2٦ويف  الطلب    ،د ممبق يممية     -10
مةةرتاد مألبسةةاد. ويفيةةد الطلةةب بس ةةل الةةيمنر بسةةبب اسةةمحال  الوصةةول    املنةةاطق امللو ةة ر عةةن تاةةدل 
تاةةديأل أدق للمحةةد  الةةا  ال يةةلال مةةا أد أمامةة . وأقةةألت الل نةة  نمهيةة  المس يةة   جةةألاء عمليةةات 

ةةا منةةاطق يفةةمب    املسةةا وأمهيةة  وةةماا اتبةةاا هنةةت قةةاذم علةةى األدلةة     توصةةيق املنةةاطق ابعمباًر
أهنةةا خطةةألو أو منةةاطق  بمةةت خطورهتةةا. وأشةةارت الل نةة  لةةالل    أمهيةة   بةةأت الةةيمن ابلمف ةةي  

املنةةاطق الةة  يفةةمب    أهنةةا ’’عةةن المحةةد  الةةا  ال يةةلال مةةا أد أمامةة ر بم ةةنيق املنةةاطق  سةةب 
 ‘‘.املناطق ال   بمت خطورهتا’’و‘‘ خطألو
  202٣آ ار/مةةار   1يلمةا سةةبق  لةألأر يطلةةب الةةيمن  ديةداد لةةيأ  سةنوات  زةةىت وم -11

لأوةةطأا غسةةوت للمنةةاطق امللو ةة  مةةن أجةة  ،ديةةد خةةب أسةةا  جديةةد مي  نةة  مةةن ووةةل خطةة  
. ووجهةةت الل نةة  رسةةال     الةةيمن تطلةةب 5واقسيةة  ملساجلةة  المحةةد  املمباةةي أمامةة  غوجةةب املةةادو 

ن خط  املسا ال  اعممدًار غا    لل املناطق الة  ي موقةل مساجلمهةا  يها مليداد من املسلومات ع
ورري  مساجلمهةا واجلهة  الة  سةممو   لةلر ابمجوةا      ميلا ية  مف ةل  لموظيةق أععةاء األ ألقة  
م. وأشةةةار الةةةيمن   طلبةةة  املةةةناا    أ ةةة  سةةةي أل  مسةةةحاد   املنةةةاطق  م و فةةةأًل وتةةةدريبهم و هيةةةًل

. 2020ويسةمه  تنفيةاًا    2019الوصول  ليهةار وسيعةل خطة  مسةا   اآلمن  وال  مي ن 
ةت الل نة  ابلممةا  الةةيمن املةدو الأزمة   اةةب جلمةل وتايةيم البيةةاانت عةن الملةو  واملسلومةةات  و ًو
األخةةأل   ات ال ةةةل  بايةةة  ووةةةل خطةةة  تطلسيةةة  ًاد ةة . وأبةةةألزت أمهيةةة  تاةةةدل الةةةيمن طلبةةةاد  وةةةا ياد 

أووةةا قةةدر امجم ةةاا لنطةةاق المحةةد ر وت اةةد  ر بياةة  ألةة  املةةدو يمعةةمن خططةةاد تسةةمند     هةةم 
 .5الأزم  مجلمال تنفيا املادو 

. ويف     سأس  الوول 202٣-2020ويمعمن الطلب خط  عم  وميلا ي  للفرتو  -12
  الةيمن و   وةةألورو أا ت ةةوا خطة  السمةة  مأل ةة  ول ةةن قوية  غةةا ي فةةي لمةو   ااي ةة  الةةأز  للمعةةي 

املمسلاة   . ويب  الطلب أا خط  السم  تمعمن عن ألين أساسةي  مهةا: تنفيةا أ فةط  امججةألاءاتقدماد 
 ابأللاا    زاالت الطوارط و  فاء م مب للمنسيق.

ويمعمن الطلب جةدوالد زمنيةاد لأوةطأا ابأل فةط  المالية :  أ  امججةألاءات املمسلاة  ابأللاةا   -1٣
 شةةهألاد ر ٣٦ ب  مسةةا غةة  تاةةين علةةى ال ةةسيد الةةوطين   لأسةةم اب    زةةاالت الطةةوارط  جاريةة  ر
أشةةهأل ر  د  ،ةديس  جةةألاءات المفةاي  املوزةةدو ا اليةة   ٦ ج  ووةل   ةةا  لمحديةد األولةةوايت  

 12 -أشهأل  ٦أشهأل ر  ق  ،ديس املساي  الوطني  ا الي  للجألاءات املمسلا  ابأللاا    ٦-٣ 
شةةهألاد ر  12 -أشةةهأل  ٦تسليةةل   ةةا   دارو املسلومةةات  شةةهألادر بنةةاءد علةةى موا اةة  ا  ومةة  ر  و  

شةةهألاد ر  ت    فةةاء م مةةب لمنسةةيق أعمةةال املأللةةل  2٤ -أشةةهأل  ٣شةةألاء مسةةدات جديةةدو    ز 
شةةةهألادر بنةةةاءد علةةةى  18أشةةةهأل     ٦المنفيةةةا  للمسامةةة  مةةةل األلاةةةا    الةةةيمن  املأللةةةل المنفيةةةا    

 موا ا  ا  وم  .
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 وا ي  من املاألر أا ت نفَّةا خةأل  ةرتو الممديةد تفةم  مةا يلةي: وتمعمن خط  السم  أ فط   -1٤
 أ  اتفاقاد على ض ي  املوارد للمسا وامج ألاج عةن األراوةي   زةاالت الطةوارطر  ب  توسةيل 
  طةةاق الفةةألالات مةةل املن مةةات الدوليةة  غةة  ا  وميةة  والفةةأللات الم اريةة ر  ج  زايدو قةةدرات املسةةا

تسةةل  طةة  لمةةدريب املةةوظف ر  ًةةاء   ةةما  ةةألع  للمأللةةل المنفيةةا   و زالةة  األلاةةا ر  د  ووةةل خ
ومةة رب لميسةة  امججةةألاءات املمسلاةة  ابأللاةةا  علةةى اممةةداد السةةاز  الاةةأل  واحملا  ةةات الاألبيةة  األخةةأل ر 
  و  ووةةل خطةة  جديةةدو لمةةدريب املةةوظف  علةةى المسامةة  مةةل األجهةةلو املمف ةةألو اليدويةة  ال ةةنل واأللاةةا 

ا   من الاخاذأل املمف ألو.البحألي  وغً 
ووجهةةت الل نةة  رسةةال     الةةيمن تطلةةب  يهةةا مليةةداد مةةن املسلومةةات عةةن الن ةةا  املسممةةد  -15

زالياد لمحديد األولوايت بفة ا امججةألاءات املمسلاة  ابأللاةا  وعةن مسةار واوةا لمحسة  الن ةا . 
  املاألرو على أسا  أعداد ورد  اليمن مف اد    أا ماأل املأللل المنفيا    عدا ي در أوامأل املها

العحااي ال  عمسها املألللر ويمو  بألانمت األمم املمحدو امج اذي تنسيق مهةا  دةددو تعةطلل  ةا 
 2018املن مةات امج سةةا ي . و لةةأل الةةيمن لةةالل أا منه ية  ،ديةةد األولةةوايت الةة  و وةةست   

والسةلطات احمللية ر علةى صةسيد تسمند    مناقف  بة  أ ألقة  املأللةل المنفيةا   2019وز د ت   
احملا  ةةاتر ومةةل دواذةةأل السمةة  امج سةةا  لمحديةةد املواقةةل واملنةةاطق الةة  ينباةةي أا تةةو  األولويةة    
الةةدعم. واسةةمناداد    ًةةاأ امجسةةهاماتر سيعةةل م مةةب المنسةةيق قاذمةة  للماطةةيب سةةم سأل  علةةى 

 أ ألق  املأللل لمنفياًا.
ب  يها مليداد من المفاصي  عةن دور ًي ة  المنسةيق ووجهت الل ن  رسال     اليمن تطل -1٦

اليمنيةة  واملةةق م وانهتةةار وجةةدوالد زمنيةةاد مج فةةاء م مةةب المنسةةيق و ألوعةة . وأ ةةاد الةةيمن نا مةةن 
شةةهألاد. وأورد الةةيمن لةةالل أا  18أشةةهأل و ٦املاةةألر أا يسةةماألق   فةةاء م مةةب المنسةةيق مةةا بةة  

 لمنسيق من النازي  اللوجسمي  وابملفورو الماني .بألانمت األمم املمحدو امج اذي سيدعم م مب ا
ويفةة  الطلةةب    أا الةةيمن سيسةةسى    توسةةيل  طةةاق شةةألالم  مةةل املن مةةات الدوليةة   -1٧

والفةةةأللات الم اريةةة . ووجهةةةت الل نةةة  رسةةةال     الةةةيمن تطلةةةب  يهةةةا مليةةةداد مةةةن المفاصةةةي  عمةةةا 
ال ةةةدد. و لةةةأل الةةةيمن أا أ فةةةط  اوةةةطلل بةةة  مةةةن أ فةةةط  المواصةةة  مةةةل ا ممةةةل الةةةدوش   ًةةةاا 

المواصةةة  سةةةم نفَّا غةةةوازاو   فةةةاء م مةةةب المنسةةةيق. وأعةةةألب لةةةالل عةةةن  م ا يةةة   شةةةألا  املن مةةةات 
الوطنيةةةة  غةةةة  ا  وميةةةة    الةةةةيمن   امججةةةةةألاءات املمسلاةةةة  ابأللاةةةةا ر وأ ةةةةاد نا ًةةةةاأ امجم ا يةةةةة  

ةةت الل نةة  نمهيةة  سةةم بحس    أا ي  ةةدر املأللةةل المنفيةةا  الةةألخ  ويسةةد  املفةةورو المان يةة . و ًو
ًاأ امججألاءاتر ورزبت ابلملا  اليمن ابلسم  مل الفأللاء الدولي  لعماا الو اء بفسالي  ولفةاءو 

 .5ابلملامات  غوجب املادو 
ا  -18 لأوةةطأا مليةةوا دوالر  15وو اةةاد للطلةةبر يموقةةل الةةيمن ا اجةة     ميلا يةة  سةةنوي  قةةدًر

 خةةأل  ةةرتو الممديةةد ملةةدو  ةةأ  سةةنوات. ورأت الل نةة  أا اجلهةةود 5و ابأل فةةط  املمسلاةة  بمنفيةةا املةةاد
الةة  يبةةااا الةةيمن لمسب ةة  املةةوارد مي ةةن أا تسةةمفيد مةةن امجبةةأت غليةةد مةةن المف ةةي  عةةن الم ةةاليق 

ر  ما عن طأليق ميلا ي  5املموقس ر ومن ،ديد الايم  املموقس  ملسامه  اليمن الوطني    تنفيا املادو 
 ع  مسامه  عيني .الدول  أو 

والز ةةت الل نةة  أا الطلةةب يمعةةمن مسلومةةات أخةةأل   ات صةةل  قةةد ت ةةوا مفيةةدو للةةدول  -19
األطةةةألاا   تايةةةيم الطلةةةب والن ةةةأل  يةةة ر تفةةةم  تفاصةةةي   وةةةا ي  عةةةن اآلاثر االجمماعيةةة  واالقم ةةةادي  
للملةو  املمباةةير ومسلومةةات عةةن وةةحااي األلاةةا  األروةي ر واجلهةةود املباولةة  لعةةماا  بسةةاد املةةد ي  عةةن 
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نةةاطق امللامةةة ر ومسلومةةةات عةةةن املسةةةوت ا اليةةة  والاةةةدرو علةةةى  زالةةة  األلاةةةا ر وا ةةةألاذب واجلةةةداول امل
املأل ا   ا. والز ت الل ن  أا اليمنر بطلب الممديد ليأ  سنواتر يموقل أ   سةيحماج تاأليبةاد 

مةةن رريةة  تاةةدل طلبةة  السميعةةات المحةةد  املمباةةي وووةةل خطةة  مف ةةل      سةةنم  و  ةةق السةةن 
 طلب  ديد  وا . ادلوت

والز ةةت الل نةة  ابرتيةةات أا املسلومةةات املادمةة    الطلةةب ل   الةةألدود علةةى أسةة ل  الل نةة   -20
وتبةة   شةةامل  ولاملةة  وواوةةح . والز ةةت لةةالل أا ا طةة  الةة  قةةدمها الةةيمن طموزةة  وقابلةة  للمنفيةةا

ةةة  بووةةوت السوامةةة  الةةة  مي ةةةن أا تةةؤ أل   وتةةة و المنفيةةةا. ورأت الل نةةة   أا جنةةات ًةةةاأ ا طةةة  ًر
بلايدو األمن والوصول وتوظيق املليد من أ ألق  املسا ومسامه  مفرتل  لب و من المموي  الدوش. 

  يسةةاا/أبألي ر ٣0والز ةةت أا االتفاقيةة  سمسةةمفيد مةةن الماةةاريأل السةةنوي  الةة  ياةةدمها الةةيمنر  لةةول 
    الدول األطألاا بف ا ما يلي:

 ؛202٣-2020يمسلق ابأل فط  الواردو   خط  عمل  للفرتو الماد  احملألز  يما   أ  
 مةةاذت جهةةود املسةةا وليفيةة   سةةها  زايدو الووةةوت   تاةة    هةةم الةةيمن للمحةةد    ب  

 املمباي   جمال المنفيا؛
الماةةد  احملةةألز   مساجلةة  املنةةاطق امللامةة  خةةأل  ةةرتو الممديةةدر بم ةةنيق املنةةاطق   ج  

 ق ال  ق ل ت مسازمها واملناطق املطهألو؛زسب املناطق امللااو واملناط
املةةوارد الةة  تلااًةةا ماار ةة  ابالزمياجةةات الةة  أعةةألب عنهةةا   الطلةةبر غةةا    لةةل   د  

 املوارد ال  قدممها ز وم  اليمن  فسها؛
 تا  ا ال  األمني  وا  أ  عاابد أو سلباد   المنفيا؛  ًة  
لاا  املعةادو لن ةألاد علةى السة اار  عةأد اجلهود املباول  للمافيق من أ أل األ  و  

عن تادل مسلومات عن امجصاابت وا ساذأل البفألي  النا   عن األلاا  املعةادو لن ةألادر م ةنف  
  سب  وا اجلنس والسمأل.

وأشارت الل ن     أمهي  تادل اليمن تااريأل    الدول األطألاا على النحو املفار  لية   -21
 5ا الدول األطألاا اب م ا  على المطورات األخأل   ات ال ل  بمنفيا املةادو أعأأر وأمهي   طأ

 خةةأل الفةةرتو املفةةمول  ابلطلةةبر وااللملامةةات األخةةأل  املسلنةة    الطلةةبر و لةةل خةةأل االجمماعةةات
املساةةودو بةة  الةةدوراتر واجممةةاا الةةدول األطةةألاار واملةةؤ ألات االسمسألاوةةي ر ومةةن خةةأل تاةةاريألأ 

 املسد و ابسمادا  دلي  امجبأت. ٧ادو  ات ال ل  ابمل
    


