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أوسلو 29-26 ،تشرين الثاين/نوفمرب 2019
البند  11من جدول األعمال املؤقت
النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف وفقاً ألحكام املادة 5

حتليل الطلب املقدم من الييمن لتمدييد األ يل ا يدد ل ميال تيدما األل يام
املضادة لألفراد وفقاً للمادة  5من االتفاقية
مقدم من اللجنة املعنية بتنفيذ املادة 5
( ندا ،ولومبيا ،النمسا ،هولندا)
 -1صدَّق اليمن على االتفاقية  1أيلول/سةبمم  .1998ودخلةت االتفاقية زيةل النفةا
ابلنس ةةب لة ة  1آ ار/م ةةار  .1999وأبل ةةل ال ةةيمنر تاألي ةةألأ األوش بفة ة ا الف ةةفا ي ر املا ةةد
 28آب/أغسطس 1999ر عن املناطق الة ضعةل لواليمة أو سةيطألت و،مةو ر أو يفةمب
أهنةةا ،مةةو ر علةةى ألاةةا معةةادو لن ةألاد .ولةةاا للامةاد علةةى الةةيمن أا يةةدمأل أو ي ف ة تةةدم يةةل
األلاةةا املعةةادو لن ةألاد املوجةةودو املنةةاطق امللامة ا اوةةس لواليمة أو لسةةيطألت لةةول  1آ ار/
مةةار  .2009وملةةا رأ الةةيمن أ ة لةةن يسةةمطيل س ة لةةل لةةول لةةل المةةاري ر قةةد طلب ةاد
االجممةةاا الماسةةل للةةدول األط ةألاا االجممةةاا الماسةةل املساةةود  2008يلةةممس ي ة ديةةد األج ة
احملدد ل ملدو ست سنواتر زىت  1آ ار/مار  .2015ووا ق االجمماا الماسةل ابمج ةاا علةى
طلب الممديد.
 -2ولةةد املوا ا ة علةةى طلةةب الةةيمن 2008ر س ة االجممةةاا الماسةةل مأز م ة أا ا ط ة
املارتزة الطلةةب تبةةدو قابل ة للمنفيةةا ل ةةن الن ةةات تنفيةةاًا ي ةألتبب ارتباط ةاد و يا ةاد بعةةماا اسةةممألار
الدعم من اجلهات املاحنة للةيمن املسةمو املسهةود .والزةت االجممةاا الماسةل لةالل قيمة ا ةول
على املليد من الموويحات من اليمن بف ا ز م المحد املمباي وبف ا ا طةوات الة اضةاًا
للمالب على المحدايت الماني ال ظلت تسيق المنفيا السابق.
 -٣ولةاا للامةاد علةةى الةيمن أا يةةدمأل أو ي فة تةدم يةةل األلاةةا املعةادو لن ةألاد املوجةةودو
املناطق امللام ا اوس لواليم أو لسيطألت لول  1آ ار/مةار  .2015وملةا رأ الةيمن أ ة
لن يسمطيل س لل لول لل المةاري ر قةد طلبةاد املةؤ أل االسمسألاوةي اليالةس يلةممس ية
ديةةد األجة احملةةدد لة ملةةدو  5سةةنواتر زةةىت  1آ ار/مةةار  .2020ووا ةةق املةةؤ أل االسمسألاوةةي
اليالس ابمج اا على طلب الممديد.
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 -٤ولةةد املوا ا ة علةةى الطلةةبر الزةةت املةةؤ أل أا الةةيمن يموقةةل زاجم ة سةةت سةةنوات
تاأليبادر اعمباراد مةن ررية تاةدل الطلةبر ملسةا املنةاطق املفةمب أهنةا خطةألو وتطهة املنةاطق الة
بمت خطورهتا .ولد املوا ا على الطلبر الزت املؤ أل أيعاد الملا اليمن ابالوةطأا ن فةط
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 .
وأشةةار املةةؤ أل أا اوةةطأا الةةيمن بةةالل مي ةةن أا يفيةةدأ لفالة الم ةةد نسةةألا مةةا مي ةةن
لآلاثر امج سا ي واالجمماعي واالقم ادي ا ط و ال زددًا اليمن طلب .
 -5و  28آ ار/مار 2019ر قد اليمن الل ن املسني بمنفيةا املةادو  5طلبةاد يلةممس
ي ة ديةةد األج ة احملةةدد ل ة  1آ ار/مةةار  .2020و  1٤زليألاا/يو ي ة 2019ر وجهةةت
الل نة رسةةال الةةيمن تطلةةب يهةةا تووةةيحات وةةا ي بف ة ا املسلومةةات ال ة قةةدمها طلةةب
الممديةةد .و  8آب/أغسةةطس 2019ر قةةد الةةيمن الل ن ة طلب ةاد مناح ةاد رداد علةةى أس ة لمها.
والز ةةت الل نة ابرتيةةات أا الةةيمن قةةد قةةد طلبة الوقةةت املناسةةبر ودخة مسهةةا زةوار تسةةاو .
ويطلب اليمن الممديد  ٣سنوات زىت  1آ ار/مار .202٣
 -٦وو ا ةاد للطلةةب منةةا ’’بداي ة اال اةةأب علةةى ا وم ة الفةةألعي 201٤ر زاد الملةةو
ابأللاا املعادو لن ألاد وغ ًا من األجهلو املمف ألو اليدوي ال ةنل واملمف ةألات مةن الفةات ا ةألب
يل املنةاطق الة وصة ليهةا املممةألدوا‘‘ .ويفة الطلةب أيعةاد أا ’’النةلاا أسةفأل عةن ز ةم لبة
مةةن الملةةو اجلديةةدر ال تسةةألا ابلعةةبب مواقس ة وال يسةةألا مةةداأ بسةةبب اسةةمحال الوصةةول ً ةةاأ
املناطق مججألاء املسوتر أما بياانت املسا الادمي يسماةد أهنةا ت تسةد صةا ‘‘ .وأزاطةت الل نة علمةاد
ابل ةةألوا ال ةةسب ال ة يواجههةةا الةةيمن ونمهي ة اجلهةةود ال ة بةةالت خةةأل ةةرتو الطلةةب لمايةةيم ا ال ة
ووول خب أسا جديد للملو .
 -٧ويف الطلب أا امججألاءات املمسلاة ابأللاةا زةاالت الطةوارط ا طلاةتر خةأل
ةةرتو الممدي ةةد األوشر  201٦ب ةةدعم م ةةن بة ةألانمت األم ةةم املمح ةةدو امج ةةاذي .واس ةةمناداد ً ةةاأ
اجلهودر أ ألج اليمن عن  28منطا ملام ت مسازمها امج الية  291 ٣٣٣مةرتاد مألبسةاد.
ووجهت الل ن رسال اليمن تطلةب يهةا مليةداد مةن املسلومةات عةن الم ةنيق سةياق أوجة
الماةةد الةةا أزةةألزأ الةةيمن المنفيةةا .وأجةةاب الةةيمن طلب ة املةةناا ن ة يسةةسى ،س ة تانيةةات
دارو املسلوماتر ويموقل أا ت نَّق المحدييات املسماب بطألياة تمسةق مةل اجلةداول الةواردو
دلي ة امجبةةأت .وتاةةأل الل ن ة ب ةةسوب ال ةةألوا الألاًن ة ال ة يواجههةةا الةةيمنر وأشةةارت أمهي ة بةةأت
الةيمن عمةا زةألزأ مةن تاةةد بطألياة تمسةق مةل املسةاي الدولية للجةألاءات املمسلاة ابأللاةا ر بمةةو
مسلومات م نف سةب املنةاطق امللاةاو عةن طأليةق املسةا غة الماةين واملنةاطق املال ة مسةازمها
بواسط املسا الماين واملناطق ال عوجلت عن طأليق المطه .
 -8ويف الطلب ال ألوا المالي ر ال يأل اليمن أهنا تسيق تادم المنفيا :أ زايدو
املساز امللو ابأللاا املعادو لن ألاد واألجهةلو املمف ةألو اليدوية ال ةنل والةاخاذأل غة املنف ةألور
وغ ًةةار ب عةةادو تلويةةس منةةاطق سةةبق تطه ًةةار ج اسةةمحال الوصةةول املنةةاطق امللو ة ر
د ا اج ة االسةةم اب لل هةةود امج سةةا ي زةةاالت الط ةوارطر ق تال ة املسةةامهات املادم ة
مةةن ميلا ية الدولة واجلهةةات املاحنة الدولية ر و اال ماةةار املسةةدات واملةةوظف ر ز قةةد ةةا
دارو املسلومات.
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 -9ويفة ة الطل ةةب أا األلا ةةا املع ةةادو لن ة ةألاد ال تة ةلال ت ةةؤ أل ا ة ة اد س ةةا ياد واجمماعية ةاد
واقم ةةادايد .ومةةا زالةةت األلاةةا املعةةادو لن ةألاد ،ةةول دوا م ا ية الوصةةول اايالة األساسةةي
ا ع ةألي واملنةةازل واملألاعةةي وم ةةادر امليةةاأر ويفةةمد خطألًةةا علةةى الألعةةاو واألطفةةال غ ة امللمحا ة
ةةا ملألاقب ة العةةحااي علةةى ال ةةسيد الةةوطينر
ابملةةدار  .ويف ة الطلةةب لةةالل اال ماةةار
يس ة وةةحااي األلاةةا املعةةادو لن ةألاد بطأليا ة مأل ل ة  .وأشةةارت الل ن ة أمهي ة اوةةطأا
الةةيمن ن ف ةةط المياي ةةق غاةةاطأل األلا ةةا لع ةةماا سةةأم الس ة اا املمع ةةألرين .ورأت ل ةةالل أا
تنفي ةةا املة ةةادو  5خة ةةأل ة ةةرتو الممدية ةةد املطلوب ة ة مي ةةن أا يسة ةةهم سة ةةهاماد لب ة ة اد تنمي ة ة الة ةةيمن
االجمماعي واالقم ادي .
 -10ويف الطلب ،د ممبق يممية  ٣2٦منطاة خطةألو تبلةل مسةازمها 12 995 1٦1
مةرتاد مألبسةاد .ويفيةةد الطلةةب بس ةةل الةةيمنر بسةةبب اسةةمحال الوصةةول املنةةاطق امللو ة ر عةةن تاةةدل
تاةةديأل أدق للمحةةد الةةا ال يةلال مةةا أد أمامة  .وأقةةألت الل نة نمهية المس ية جةألاء عمليةةات
املسةةا وأمهية وةةماا اتبةةاا هنةةت قةةاذم علةةى األدلة توصةةيق املنةةاطق ابعمبارًةةا منةةاطق يفةةمب
أهنةةا خطةةألو أو منةةاطق بمةةت خطورهتةةا .وأشةةارت الل نة لةةالل أمهية بةةأت الةةيمن ابلمف ةةي
عةةن المحةةد الةةا ال يةلال مةةا أد أمامة ر بم ةةنيق املنةةاطق سةةب ’’املنةةاطق الة يفةةمب أهنةةا
خطألو‘‘ و’’املناطق ال بمت خطورهتا‘‘.
 -11وميلمةا سةةبق لةألأر يطلةةب الةةيمن ديةداد لةةيأ سةنوات زةةىت  1آ ار/مةةار 202٣
لأوةةطأا غسةةوت للمنةةاطق امللو ة مةةن أج ة ،ديةةد خةةب أسةةا جديةةد مي ن ة مةةن ووةةل خط ة
واقسية ملساجلة المحةةد املمباةةي أمامة غوجةةب املةةادو  .5ووجهةةت الل نة رسةةال الةةيمن تطلةةب
يها مليداد من املسلومات عن خط املسا ال اعممدًار غا لل املناطق الة يموقةل مساجلمهةا
ميلا ية مف ةل لموظيةق أععةاء األ ألقة
ورري مساجلمهةا واجلهة الة سةممو لةلر ابمجوةا
وتةةدريبهم و هيةةلًم و فةةألًم .وأشةةار الةةيمن طلب ة املةةناا أ ة سةةي أل مسةةحاد املنةةاطق
اآلمن وال مي ن الوصول ليهةار وسيعةل خطة مسةا  2019ويسةمه تنفيةاًا .2020
و وًةت الل نة ابلممةا الةةيمن املةدو الأزمة اةةب جلمةل وتايةيم البيةةاانت عةن الملةو واملسلومةةات
األخةةأل ات ال ةةل باي ة ووةةل خط ة تطلسي ة ًاد ة  .وأبةةألزت أمهي ة تاةةدل الةةيمن طلب ةاد وةةا ياد
يمعةةمن خططةاد تسةةمند هةةم أووةةا قةةدر امجم ةةاا لنطةةاق المحةةد ر وتاةةدر بياة ألة املةةدو
الأزم مجلمال تنفيا املادو .5
سأس الوول
 -12ويمعمن الطلب خط عم وميلا ي للفرتو  .202٣-2020ويف
الةيمن و وةةألورو أا ت ةةوا خطة السمة مأل ة ول ةةن قوية غةةا ي فةةي لمةو ااي ة الةةأز للمعةةي
قدماد .ويب الطلب أا خط السم تمعمن عن ألين أساسةي مهةا :تنفيةا أ فةط امججةألاءات املمسلاة
ابأللاا زاالت الطوارط و فاء م مب للمنسيق.
 -1٣ويمعمن الطلب جةدوالد زمنيةاد لأوةطأا ابأل فةط المالية  :أ امججةألاءات املمسلاة ابأللاةا
لأسةةم اب زةةاالت الط ةوارط جاري ة ر ب مسةةا غ ة تاةةين علةةى ال ةةسيد الةةوطين  ٣٦شةةهألاد ر
ج ووةل ةةا لمحديةد األولةةوايت  ٦أشةةهأل ر د ،ةديس جةألاءات المفةاي املوزةةدو ا الية
 ٦-٣أشهأل ر ق ،ديس املساي الوطني ا الي للجألاءات املمسلا ابأللاا  ٦أشهأل 12 -
شةةهألادر بنةةاءد علةةى موا ا ة ا وم ة ر و تسليةةل ةةا دارو املسلومةةات  ٦أشةةهأل  12 -شةةهألاد ر
ز ش ةألاء مسةةدات جديةةدو  ٣أشةةهأل  2٤ -شةةهألاد ر ت فةةاء م مةةب لمنسةةيق أعمةةال املأللةةل
المنفيةةا للمسام ة مةةل األلاةةا الةةيمن املأللةةل المنفيةةا  ٦أشةةهأل  18شةةهألادر بنةةاءد علةةى
موا ا ا وم .
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 -1٤وتمعمن خط السم أ فط وا ي من املاألر أا ت َّنفةا خةأل ةرتو الممديةد تفةم مةا يلةي:
أ اتفاقاد على ض ي املوارد للمسا وامج ألاج عةن األراوةي زةاالت الطةوارطر ب توسةيل
طةةاق الفةألالات مةةل املن مةةات الدولية غة ا ومية والفةةأللات الم ارية ر ج زايدو قةةدرات املسةةا
تسةةل
و زال ة األلاةةا ر د ووةةل خط ة لمةةدريب املةةوظف ر ًةةاء ةةما ةةألع للمأللةةل المنفيةةا
وم ة رب لميس ة امجج ةألاءات املمسلا ة ابأللاةةا علةةى اممةةداد السةةاز الاةةأل واحملا ةةات الاألبي ة األخةةأل ر
و ووةةل خطة جديةةدو لمةةدريب املةةوظف علةةى المسامة مةةل األجهةةلو املمف ةةألو اليدوية ال ةةنل واأللاةةا
البحألي وغ ًا من الاخاذأل املمف ألو.
 -15ووجهةةت الل نة رسةةال الةةيمن تطلةةب يهةةا مليةةداد مةةن املسلومةةات عةةن الن ةةا املسممةةد
زالياد لمحديد األولوايت بفة ا امججةألاءات املمسلاة ابأللاةا وعةن مسةار واوةا لمحسة الن ةا .
عدا ي در أوامأل املها املاألرو على أسا أعداد
ورد اليمن مف اد أا ماأل املأللل المنفيا
العحااي ال عمسها املألللر ويمو بألانمت األمم املمحدو امج اذي تنسيق مهةا دةددو تعةطلل ةا
املن مةات امج سةةا ي  .و لةةأل الةةيمن لةةالل أا منه ية ،ديةةد األولةةوايت الة ووةةست 2018
وزد ت  2019تسمند مناقف بة أ ألقة املأللةل المنفيةا والسةلطات احمللية ر علةى صةسيد
احملا ةةاتر ومةةل دواذةةأل السم ة امج سةةا لمحديةةد املواقةةل واملنةةاطق الة ينباةةي أا تةةو األولوي ة
الةةدعم .واسةةمناداد ًةةاأ امجسةةهاماتر سيعةةل م مةةب المنسةةيق قاذم ة للماطةةيب سةةمسأل علةةى
أ ألق املأللل لمنفياًا.
 -1٦ووجهت الل ن رسال اليمن تطلب يها مليداد من المفاصي عةن دور ًي ة المنسةيق
اليمني ة واملةةق م وانهتةةار وجةةدوالد زمني ةاد مج فةةاء م مةةب المنسةةيق و ألوع ة  .وأ ةةاد الةةيمن نا مةةن
املاةةألر أا يسةةماألق فةةاء م مةةب المنسةةيق مةةا ب ة  ٦أشةةهأل و 18شةةهألاد .وأورد الةةيمن لةةالل أا
بألانمت األمم املمحدو امج اذي سيدعم م مب المنسيق من النازي اللوجسمي وابملفورو الماني .
 -1٧ويف ة الطلةةب أا الةةيمن سيسةةسى توسةةيل طةةاق ش ةألالم مةةل املن مةةات الدولي ة
والفةةأللات الم اري ة  .ووجه ةةت الل ن ة رسةةال ال ةةيمن تطل ةةب يه ةةا مليةةداد م ةةن المفاص ةةي عم ةةا
او ةةطلل بة ة م ةةن أ ف ةةط المواصة ة م ةةل ا مم ةةل ال ةةدوش ً ةةاا ال ةةدد .و ل ةةأل ال ةةيمن أا أ ف ةةط
المواص ة سةةمنفَّا غ ةوازاو فةةاء م مةةب المنسةةيق .وأعةةألب لةةالل عةةن م ا ي ة ش ةألا املن مةةات
الوطني ة ة غ ة ة ا ومي ة ة الة ةةيمن امجج ة ةألاءات املمسلا ة ة ابأللاة ةةا ر وأ ة ةةاد نا ًة ةةاأ امجم ا ي ة ة
سةةمبحس أا ي ةةدر املأللةةل المنفيةةا الةةألخ ويسةةد املفةةورو الماني ة  .و وًةةت الل ن ة نمهي ة
ًاأ امججألاءاتر ورزبت ابلملا اليمن ابلسم مل الفأللاء الدولي لعماا الو اء بفسالي ولفةاءو
ابلملامات غوجب املادو .5
 -18وو ا ةاد للطلةةبر يموقةةل الةةيمن ا اج ة ميلا ي ة سةةنوي قةةدرًا  15مليةةوا دوالر لأوةةطأا
ابأل فةةط املمسلا ة بمنفيةةا املةةادو  5خةةأل ةةرتو الممديةةد ملةةدو ةةأ سةةنوات .ورأت الل ن ة أا اجلهةةود
الة يبةةااا الةةيمن لمسب ة امل ةوارد مي ةةن أا تسةةمفيد مةةن امجبةةأت غليةةد مةةن المف ةةي عةةن الم ةةاليق
املموقس ر ومن ،ديد الايم املموقس ملسامه اليمن الوطني تنفيا املادو 5ر ما عن طأليق ميلا ي
الدول أو ع مسامه عيني .
 -19والز ةةت الل ن ة أا الطلةةب يمعةةمن مسلومةةات أخةةأل ات صةةل قةةد ت ةةوا مفيةةدو للةةدول
األط ةألاا تايةةيم الطلةةب والن ةةأل ي ة ر تفةةم تفاصةةي وةةا ي عةةن اآلاثر االجمماعي ة واالقم ةةادي
للملةو املمباةةير ومسلومةةات عةةن وةةحااي األلاةةا األروةي ر واجلهةةود املباولة لعةةماا بسةةاد املةةد ي عةةن
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امل نةةاطق امللام ة ر ومسلومةةات عةةن املسةةوت ا الي ة والاةةدرو علةةى زال ة األلاةةا ر وا ةألاذب واجلةةداول
املأل ا ا .والز ت الل ن أا اليمنر بطلب الممديد ليأ سنواتر يموقل أ سةيحماج تاأليبةاد
سةةنم و ةةق السةةن مةةن رري ة تاةةدل طلب ة السميعةةات المحةةد املمباةةي وووةةل خط ة مف ةةل
وتادل طلب ديد وا .
 -20والز ةةت الل ن ة ابرتيةةات أا املسلومةةات املادم ة الطلةةب ل الةةألدود علةةى أس ة ل الل ن ة
شةةامل ولاملة وواوةةح  .والز ةةت لةةالل أا ا طة الة قةةدمها الةةيمن طموزة وقابلة للمنفيةةا وتبة
بووةةوت السوام ة ال ة مي ةةن أا تةةؤ أل وت ة و المنفيةةا .ورأت الل ن ة أا جنةةات ًةةاأ ا ط ة رً ة
بلايدو األمن والوصول وتوظيق املليد من أ ألق املسا ومسامه مفرتل لب و من المموي الدوش.
والز ةةت أا االتفاقي ة سمسةةمفيد مةةن الماةةاريأل السةةنوي ال ة ياةةدمها الةةيمنر لةةول  ٣0يسةةاا/أبألي ر
الدول األطألاا بف ا ما يلي:
أ

الماد احملألز يما يمسلق ابأل فط الواردو خط عمل للفرتو 202٣-2020؛

ب مةةاذت جهةةود املسةةا وليفية سةةها زايدو الووةةوت
املمباي جمال المنفيا؛

تاة هةةم الةةيمن للمحةةد

ج الماةةد احملةةألز مساجلة املنةةاطق امللامة خةةأل ةةرتو الممديةةدر بم ةةنيق املنةةاطق
زسب املناطق امللااو واملناطق ال قل ت مسازمها واملناطق املطهألو؛
املةوارد الة تلااًةةا ماار ة ابالزمياجةةات الة أعةةألب عنهةةا الطلةةبر غةةا
د
املوارد ال قدممها ز وم اليمن فسها؛
ًة

لةةل

تا ا ال األمني وا أ عاابد أو سلباد المنفيا؛

و
اجلهود املباول للمافيق من أ أل األلاا املعةادو لن ةألاد علةى السة اار عةأد
عن تادل مسلومات عن امجصاابت وا ساذأل البفألي النا عن األلاا املعةادو لن ةألادر م ةنف
سب وا اجلنس والسمأل.
 -21وأشارت الل ن أمهي تادل اليمن تااريأل الدول األطألاا على النحو املفار لية
أعأأر وأمهي طأا الدول األطألاا اب م ا على المطورات األخأل ات ال ل بمنفيا املةادو 5
خةةأل الفةةرتو املفةةمول ابلطلةةبر وااللملامةةات األخةةأل املسلن ة الطلةةبر و لةةل خةةأل االجمماعةةات
املساةةودو ب ة الةةدوراتر واجممةةاا الةةدول األط ةألاار واملةةؤ ألات االسمسألاوةةي ر ومةةن خةةأل تاةةاريألأ
ات ال ل ابملادو  ٧املسدو ابسمادا دلي امجبأت.
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