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املؤير االستعراضي الرابع للبدول األطبراف يف
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أوسلو ٢٩-٢٦ ،تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٩
البند  11من جدول األعمال املؤقت
النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف وفقاً ألحكام املادة 5

طلببمت يديببد األحمل ب امببدد مريمببال تببدما األلألببام املقببادة ل ف براد وفق باً
للمادة  5من االتفاقية
موحملز تنفيذي
مقدم من اليمن
 -1صدق اليمن على االتفاقية  1أيلول/سةبمم  ،1٩٩٨ودخلةت االتفاقية زيةل النفةا
ابلنسةةب ا الةةيمن  1آ ار/مةةار  ،1٩٩٩فكةةاا الةةيمن أول دول ة تىةةدق علةةى االتفاقي ة
املنطقة و و  ٧نيسةةاا/أيلي  ،٢٠٠٨قةةدا الةةيمن لبةةا لممديةةد أجلةةد اإلةةدد األالة األلبةةااو وقبة
الطلة ةةا اجممة ةةاا الة ةةدول األ ة ةلات الماسة ةةأ وزة ةةدد أج ة ة جدية ةةد  1آ ار/مة ةةار ٢٠15و
و  1٧كانوا األول/ديسم  ،٢٠1٣قدا اليمن لبا اثنيةا لممديةد أجلةد اإلةدد األالة األلبةااو
وقب الطلا املؤمتل االسمعلاضي الثالث وزدد أج جديد  1آ ار/مار ٢٠٢٠و
 -٢وعلى مدى  5٧سن خلت شهد اليمن عددا من الىةلاعا الةأ أد
ابأللباا املضادة لألفلاد وغ ها من املمفجلا من خملفا احللبو

ا تلةوب كبة

 -٣وزكوم ة الةةيمن ململم ة ابلقضةةاا المةةاا عل ةةى األلبةةاا األرضةةي واملمفج ةلا مةةن خملف ةةا
احللبو فقد أنشئت اللجنة الو نية لرجةلااا املمعلقة ابأللبةاا زليلاا/يونيةد  1٩٩٨لبةل
وضةةأ السياسة العامة  ،وملىةةي ،املةوارد ،ووضةةأ اسةلاتيجي و نية لرجةلااا املمعلقة ابأللبةةااو
وعةووة علةةى لةُ ،أنشةةز امللكةةل المنفيةملك اليمةةل ملكاف ة األلبةاا كةةانوا الثا /ينةةايل 1٩٩٩
يوصةةفد اةيئ ة املنفةةملة للجن ة الو ني ة لرج ةلااا املمعلق ة ابأللبةةاا واملسةةؤول املقةةاا األول عةةن
تنس ةةيت وتنفي ةةمل شي ةةأ أنش ةةط ااج ةلااا املمعلق ة ابأللب ةةاا البل ةةدو فط ةةور ال ةةيمن يس ةةلع قدرت ةةد
الداخلي  ،منمقو يمللُ من ليق المنفيمل املباشل ل انمج األمم املم دة اامنائي ا ليق المنفيمل
على الىعيد الو ل تشلين األول/أكمويل ٢٠٠٣و وزظي اليمن أيضا يسمع دولي ملةا يمميةل
يد من كفااة فني من خول مسامها عيني كب ة إبعارة موظفني من اجليش اليملو
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 -٤وكشةةفت دراس ة اسمقىةةائي عةةن ام ة األلبةةاا األرضةةي أ ةةل علةةى الىةةعيد الةةو ل
متوأل/يوليةةد  ٢٠٠٠عةةن وجةةود  5٩٢قلي ة ممضةةلرة مةةن األلبةةاا ةةا عشةةلة فافظ ة و مةةن هةةمل
الق ةةلى ،ص ةةنفت  1٤شاعة ة فلية ة عل ةةى أت ةةا ش ةةديدة المة ة مل ،و 5٧٨مموس ةةط أو قليلة ة المة ة ملو
وسة ةةجلت الدراس ة ة االسمقىة ةةائي وقة ةةوا مة ةةا موعة ةةد  ٤ ٩٠٤صة ةةااب علة ةةى مة ةةدى السة ةةنوا
اخلمسني املاضي  ،سقط فيها ٢ 5٦٠قميو و ٢ ٣٤٤جلحياو وزدد ما موعد  1 ٠٧٨منطقة
ملبوم  ،املنطقمني الوسطى واجلنويي من البلد أساسا ،مبساز قةدرها  ٩٢٢.٧كيلةوملا مليعةاو
وكشة مسةةري غة تقةةل أجةلك عةةامي  ٢٠٠٢و ٢٠٠٦عةن وجةةود سةبأ منةةا ت ملبومة جديةةدة
مسازمها  ٦٠٤ ٤٠٠مل مليأ موب شاعا فلي مما يةؤمل سةاكن موعهةا ٣٦ ٧٤٧
نسم و
 -5وك ةةاا ال ةةيمن ق ةةد أزة ةلأل تق ةةدما مط ةةلدا ص ةةوب هدف ةةد األص ةةلي املممثة ة معاجلة ة ٩٢٣
كيلة ةةوملا مليعة ةةا مة ةةن األراضة ةةي امللوم ة ة ابأللبة ةةاا واملمفج ة ةلا مة ةةن خملفة ةةا احلة ةةلب الة ةةأ زة ةةدد ا
الدراسا االسمقىائي  ،٢٠٠٠و ،٢٠٠٢و٢٠٠٦و
 -٦ويوجةةد الةةيمن زال ة م سةةاوي زيةةث كةةاا ليقةةد ا الم ةةلر مةةن األلبةةاا املضةةادة
لألفلاد حبلول املوعد النهائي اإلدد لبد األولو وعلى الن و املبني أعةو  ،تسةذ لةُ يفضة
املسةةموى اللفيةةأ ملشةةارك احلكومة ودعمهةةا مةةن خةةول اللجنة الو نية لرجةلااا املمعلقة ابأللبةةاا
وتنفيمل امللكل المنفيملك اليمل ملكاف األلبااو
 ٢٠15عنةةد انةةدالا النةلاا ،فاشةةمد األوضةةاا ييئة
 -٧غة أا األمةةور كلهةةا تبة
معق ةةدة أص ةةو و وتعطل ةةت ال ةةنظم احليوية ة الداعمة ة جله ةةود ألالة ة األلب ةةاا لدرجة ة أت ةةا تع ةةد قايلة ة
لوسمملارو ومن لُ اال املسري ،و دارة املعلوما  ،ورصد زاال ااصةاي و واباضةاف ا
لُ ،توضأ اآلا ألباا جديدة ،مبا لُ مبنا ت هل سايقاو و نيساا/أيلي  ،٢٠15يعةد
االنقةةوب علةةى احلكوم ة الشةةلعي ويينمةةا كةةاا الن ةلاا مسةةمملا ،أنش ة زكوم ة الةةيمن ،يةةدعم مةةن
يلانمج األمم املم دة اامنائي ،مشةلوعا ةارً األالة األلبةاا واملمفجةلا مةن خملفةا احلةلب ،مبةا
لُ األلباا اليدوي الىنأو وال يلال امللكل المنفيةملك اليمةل ملكاف ة األلبةاا ويةلانمج األمةم املم ةدة
اامنةةائي يواصةةوا تطهة زقةةول األلبةةاا ،ظةةلوت صةةعب غالةةا األزيةةااو ومةةأ لةةُ ،تلاجةةأ
اليمن من جوانا كث ة للباي جهود اللامي ا الوفاا ابلملاماتد املنىوص عليها االتفاقي و
لةةا الممديةةد هةةملا ،يمضةةري أا الةةيمن لةةن يفةةي ابلملاماتةةد
 -٨وانطوقةةا مةةن العقبةةا املبييفن ة
على حنو ما مسري يد املؤمتل االسمعلاضي الثالث للدول األ لاتو
 -٩ولع السم اململهل الأ سم أل لةا الممديةد هةملا هةو عةدا وجةود ييةاان و لةي هةملا
مهةةاال مةةن الةةيمن ،و منةةا هةةو دسةةيد للوضةةأ السةةائدو ففةةي الوقةةت ال ةلاهن ،ال يعلةةم ابلمةةدقيت موقةةأ
الملوب ابأللباا وزجمد ،وال العدد احلقيقي للخسةائل النادة عةن األلبةاا املضةادة لألفةلادو و هةملا
الىدد ،سيشك جلاا أنشط املسري المقل وغة المقةل املنةا ت الةأ تسةمري احلالة األمنية فيهةا
يمللُ أملا فوري متكني اليمن من فهم الوضأ اجلديد و عداد خط واض للمضي قدماو
 -1٠ويطلةةا الةةيمن متديةةد أجلةةد اإلةةدد األال ة األلبةةاا مبوجةةا أزكةةاا املةةادة  5لةةثوب )٣
سنوا  ،من  1آ ار/مار  ٢٠٢٠ا  1آ ار/مار ٢٠٢٣و
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 -11ويطلةةا الةةيمن مةةوب سةةنوا زة  1آ ار/مةةار  ٢٠٢٣زة يمسةةذ لةةد فهةةم الوضةةأ
اجلديةةد ،واحلىةةول علةةى الوقةةت الكةةا جلمةةأ البيةةاان  ،و عةةادة توجيةةد قطةةاا ااجةلااا املمعلق ة
ابأللباا ملواجه الم دي احلالية و عةادة ضةبط خةط األسةا املمعلةت ابلملةوب ابأللبةاا املضةادة
لألف ةلادو وسةةمميري فةةلة الممديةةد للةةيمن وضةةأ تةةداي منسةةق يش ة ا ااج ةلااا املمعلق ة ابأللبةةاا،
و ل ةةُ ابس ةةمخداا ال ةةدعم اآلم م ةةن املنظم ةةا الدولية ة للقي ةةاا يعملي ةةا تطهة ة األراض ةةي دعم ةةا
لألولةةوي اانسةةاني واامنائية  ،فضةةو عةةن مواجهة الم ةةدي المقنية  ،مبةةا فيهةةا املمعلقة ابأللبةةاا
املضادة لألفلاد اليدوي الىنأ وغ ها من األجهلة املمفجلة اليدوي الىنأو
 -1٢وأملنا أا تم سن احلال األمنية مبةا يسةمري للةيمن إبجةلاا املليةد مةن أنشةط املسةري جلمةأ
املعلوم ةةا الوألم ة لمق ةةدد ل ةةا متدي ةةد راي ةةأ اس ةةمنادا ا معلوم ةةا موموق ة م ةةن يي ةةاان و لي ة
وملطيطو
 -1٣ويعمةةلا الةةيمن االضةةطوا ابألنشةةط المالي ة لمعليةةل يلان ةةد اخلةةاص اباج ةلااا املمعلق ة
ابأللباا وفقا للجدول اللمل المايل:
فةةمري مكمةةا تنسةةيقي جديةةد عةةدا من ةةت موافق ة زكومي ة لفةةلة ت ةلاو
أ)
يني  ٦أشهل و 1٨شهلا آب/أغسط )٢٠1٩؛
ب) المخط ةةيط لف ةةمري ف ةةلعني جدي ةةدين تع ةةل وم ة رب ملواص ةةل أنش ةةط ااج ةلااا
املمعلقة ة ابأللب ةةاا عل ةةى الس ةةاز الب ةةلإ ،احلدي ةةدة ا جان ةةا أنش ةةط البيض ةةاا ،واجل ةةوت،
واملقا عا البليي لشبوة؛
المجاري ؛

ج)

توسة ةةيأ نطة ةةاق الش ة ةلاكا مة ةةأ املنظمة ةةا الدولي ة ة غ ة ة احلكومي ة ة والشة ةةلكا

د)

أليدة عدد مليلي األلباا؛

ه) وضأ خط تدريبي  -لبناا مهارا املوظفني ملواجه الم دي اجلديدة؛ مث
األجهةةلة املمفج ةةلة اليدوي ة الى ةةنأ ،واأللب ةةاا الب لي ة و وبك ةةن ج ةلاا المةةدريا يواس ةةط املنظم ةةا
الدولي غ احلكومي والشلكا المجاري  ،من  ٣أشهل ا  ٢٤شهلا  -زسا احلال األمني )،
ار املمايع من املنظما الدولي غ احلكومي ؛
وسمكوا هناك أيضا فلا توجيد و رشاد
ةةديث املع ةةاي الو نية ة لرجة ةلااا املمعلقة ة ابأللب ةةاا م ةةن  ٦أش ةةهل ا 1٢
و)
شهلا  -يناا على موافق من احلكوم )؛
الطوارئ؛

أل)

وضأ اتفاق يش ا ملىي ،املوارد من أج املسةري و يةلاا األراضةي

زةاال

) نش ةةاا نظ ةةاا لم دي ةةد األول ةةوي  ٦أش ةةهل)؛ مب ةةا ل ةةُ تنفي ةةمل نظ ةةاا ملك ةةل
ةةار نظ ةةاا دارة معلوم ةةا ااج ةلااا املمعلق ة ابأللب ةةااو
الب ةةث والمعل ةةيم يش ة ا املنظم ةةا
ملكةةل
ويوجةةد امللكةةل المنفيةةملك اليمةةل ملكاف ة األلبةةاا علةةى اتىةةال مةةأ منسةةت دارة املعلومةةا
جني الدويل األال األلباا لألغلا اانساني من  ٦أشهل ا  1٢شهلا)؛
ط)
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 -1٤وألاد امللك ةةل المنفي ةةملك اليم ةةل م ةةن ع ةةدد مليل ةةي األلب ةةاا املوف ةةدين ا أش ةةد املن ةةا ت امة ةلا
اإلافظةةا الشةةلقي والبليي ة والشةةمالي واجلنويي ة و و الوقةةت احلاضةةل تقةةدر اق ة الةةيمن علةةى
الن و المايل:
أ)

 ٦أفلق ايطال الملخائل املمفجلة،

ب)

 ٣٦فليقا األال األلباا،

ج)

 ٨أفلق للموعي مبخا ل األلباا و ٦أفلق ملساعدة الض اي،

د)

 ٤٠فلدا للدعم الطيب ،وفليقاا من كوب كش األلباا،

ه)

 1٠أفلق للمسري المقل،

و)

 ٤أفلق لضماا اجلودةو

 -15وزدد اليمن ميلاني سنوي قدرها  15مليةوا دوالر السةن وهةي ضةلوري خلطة العمة
املمعلق يطلا الممديد للفلة من آ ار/مار  ٢٠٢٠ا شباط/ف ايل ٢٠٢٣و
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