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 ٢٠١٩الثاين/نوفمرب تشرين  ٢٩-٢٦أوسلو، 
 من جدول األعمال املؤقت 11البند 

 5النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف وفقاً ألحكام املادة 

طلببمت يديببد األحملبب  امببدد مريمببال تببدما األلألببام املقببادة ل فببراد وفقبباً   
 من االتفاقية 5للمادة 

 موحملز تنفيذي  
 مقدم من اليمن  

، ودخلةت االتفاقية  زيةل النفةا  1٩٩٨أيلول/سةبمم   1االتفاقية    صدق اليمن على  -1
، فكةةاا الةةيمن أول دولةة  تىةةدق علةةى االتفاقيةة    1٩٩٩آ ار/مةةار   1ابلنسةةب   ا الةةيمن   

لممديةةد أجلةةد اإلةةدد األالةة  األلبةةااو وق بةة   ، قةةدا الةةيمن  لبةةا  ٢٠٠٨نيسةةاا/أيلي   ٧املنطقةة و و  
ةةةةدد أجةةةة  جديةةةةد   الطلةةةةا   اجممةةةةاا الةةةةدول األ و ٢٠15آ ار/مةةةةار   1 ةةةةلات الماسةةةةأ وز 

لممديةد أجلةد اإلةدد األالة  األلبةااو  اثنيةا   ، قدا اليمن  لبا  ٢٠1٣كانوا األول/ديسم    1٧ و 
 و٢٠٢٠آ ار/مار   1وق ب  الطلا   املؤمتل االسمعلاضي الثالث وز دد أج  جديد   

ن الىةلاعا  الةأ أد   ا تلةوب كبة  م سن  خلت شهد اليمن عددا   5٧وعلى مدى  -٢
 ابأللباا املضادة لألفلاد وغ ها من املمفجلا  من خملفا  احللبو 

وزكومةةة  الةةةيمن ململمةةة  ابلقضةةةاا المةةةاا علةةةى األلبةةةاا األرضةةةي  واملمفجةةةلا  مةةةن خملفةةةا   -٣
لبةل   1٩٩٨زليلاا/يونيةد احللبو فقد أ نشئت اللجنة  الو نية  لرجةلااا  املمعلقة  ابأللبةاا   

وضةةأ السياسةة  العامةة ، وملىةةي، املةةوارد، ووضةةأ اسةةلاتيجي  و نيةة  لرجةةلااا  املمعلقةة  ابأللبةةااو 
 1٩٩٩وعةووة علةةى  لةُ، أ نشةةز امللكةةل المنفيةملك اليمةةل ملكاف ةة  األلبةاا   كةةانوا الثا /ينةةايل 

لبةةةاا واملسةةةؤول    املقةةةاا األول عةةةن يوصةةةفد اةيئةةة  املنفةةةملة للجنةةة  الو نيةةة  لرجةةةلااا  املمعلقةةة  ابأل
تنسةةةيت وتنفيةةةمل شيةةةأ أنشةةةط  ااجةةةلااا  املمعلقةةة  ابأللبةةةاا   البلةةةدو فطةةةور الةةةيمن يسةةةلع  قدرتةةةد 

يمللُ من  ليق  المنفيمل املباشل ل انمج األمم املم دة اامنائي  ا  ليق  المنفيمل  الداخلي ، منمقو  
و وزظي اليمن أيضا  يسمع  دولي  ملةا يمميةل ٢٠٠٣على الىعيد الو ل   تشلين األول/أكمويل 

 يد من كفااة فني  من خول مسامها  عيني  كب ة إبعارة موظفني من اجليش اليملو

 

 APLC/CONF/2019/WP.7 

لبدول األطبراف يف املؤير االستعراضي الرابع ل
وإنتببباو ونقبببب   زيناتفاقيبببة حظبببر استعمبببال و بب

 األلألببام املقادة ل فراد وتدما تلك األلألام

  30 September 2019 

Arabic 

Original: English 



APLC/CONF/2019/WP.7 

GE.19-16561 2 

وكشةةفت دراسةة  اسمقىةةائي  عةةن امةة  األلبةةاا األرضةةي  أ ةةل  علةةى الىةةعيد الةةو ل    -٤
 عشةةلة فافظةة و مةةن هةةمل  قليةة  ممضةةلرة مةةن األلبةةاا    ةةا  5٩٢عةةن وجةةود  ٢٠٠٠متوأل/يوليةةد 

مموسةةةط  أو قليلةةةة  المةةةة ملو  5٧٨شاعةةة  فليةةةة  علةةةةى أتةةةا شةةةةديدة المةةةة مل، و 1٤القةةةلى، ص ةةةةنفت 
 صةةةةةااب  علةةةةةى مةةةةةدى السةةةةةنوا   ٤ ٩٠٤وسةةةةجلت الدراسةةةةة  االسمقىةةةةةائي  وقةةةةةوا مةةةةةا  موعةةةةةد 

منطقة   1 ٠٧٨جلحيا و وز دد ما  موعد  ٢ ٣٤٤و قميو   ٢ 5٦٠اخلمسني املاضي ، سقط فيها
كيلةوملا  مليعةا و   ٩٢٢.٧وم ،   املنطقمني الوسطى واجلنويي  من البلد أساسا ، مبساز  قةدرها ملب

عةن وجةةود سةبأ منةةا ت ملبومة  جديةةدة  ٢٠٠٦و ٢٠٠٢وكشة  مسةةري غة  تقةةل أجةلك عةةامي 
 ٣٦ ٧٤٧مل مليأ   موب شاعا  فلي  مما يةؤمل   سةاكن   موعهةا  ٦٠٤ ٤٠٠مسازمها 

 نسم و 
  ٩٢٣صةةةوب هدفةةةد األصةةةلي املممثةةة    معاجلةةة   مطةةةلدا   من قةةةد أزةةةلأل تقةةةدما  وكةةةاا الةةةي -5

مةةةةن األراضةةةةي امللومةةةة  ابأللبةةةةاا واملمفجةةةةلا  مةةةةن خملفةةةةا  احلةةةةلب الةةةةأ زةةةةدد ا  مليعةةةةا   كيلةةةةوملا  
 و ٢٠٠٦، و٢٠٠٢، و٢٠٠٠الدراسا  االسمقىائي    

لبةةاا املضةةادة ويوجةةد الةةيمن   زالةة  م سةةاوي  زيةةث كةةاا    ليقةةد  ا الم ةةلر مةةن األ -٦
لألفلاد حبلول املوعد النهائي اإلدد    لبد األولو وعلى الن و املبني أعةو ، تسةذ  لةُ يفضة  
املسةةموى اللفيةةأ ملشةةارك  احلكومةة  ودعمهةةا مةةن خةةول اللجنةة  الو نيةة  لرجةةلااا  املمعلقةة  ابأللبةةاا 

 وتنفيمل امللكل المنفيملك اليمل ملكاف   األلبااو 
عنةةد انةةدالا النةةلاا، فاشةةمد  األوضةةاا   ييئةة   ٢٠15ر كلهةةا تبةة     غةة  أا األمةةو  -٧

و وتعطلةةةت الةةةنظم احليويةةة  الداعمةةة  جلهةةةود  ألالةةة  األلبةةةاا لدرجةةة  أتةةةا   تعةةةد قايلةةة  معقةةةدة أصةةةو  
لوسمملارو ومن  لُ  اال  املسري، و دارة املعلوما ، ورصد زاال  ااصةاي و واباضةاف   ا 

، يعةد ٢٠15و و  نيساا/أيلي  ديدة، مبا    لُ مبنا ت   هل  سايقا   لُ، توضأ اآلا ألباا ج
االنقةةوب علةةةى احلكومةةة  الشةةةلعي  ويينمةةا كةةةاا النةةةلاا مسةةةمملا ، أنشةة   زكومةةة  الةةةيمن، يةةةدعم مةةةن 

ً  األالة  األلبةاا واملمفجةلا  مةن خملفةا  احلةلب، مبةا    يلانمج األمم املم دة اامنائي، مشةلوعا    ةار
ليدوي  الىنأو وال يلال امللكل المنفيةملك اليمةل ملكاف ة  األلبةاا ويةلانمج األمةم املم ةدة  لُ األلباا ا

، تلاجةةأ  اامنةةائي يواصةةوا تطهةة  زقةةول األلبةةاا،   ظةةلوت صةةعب    غالةةا األزيةةااو ومةةأ  لةُة
 قي و اليمن من جوانا كث ة للباي    جهود  اللامي   ا الوفاا ابلملاماتد املنىوص عليها   االتفا

مةةن العقبةةا  املبييفنةة     لةةا الممديةةد هةةملا، يمضةةري أا الةةيمن لةةن يفةةي ابلملاماتةةد  وانطوقةةا   -٨
 على حنو ما مسري يد املؤمتل االسمعلاضي الثالث للدول األ لاتو 

ولع  السم  اململهل  الأ سم أل    لةا الممديةد هةملا هةو عةدا وجةود ييةاان و لةي  هةملا  -٩
هةةةو دسةةةيد للوضةةةأ السةةةائدو ففةةةي الوقةةةت الةةةلاهن، ال ي علةةةم ابلمةةةدقيت موقةةةأ مةةةن الةةةيمن، و منةةةا   مهةةةاال  

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 

 و   متكني اليمن من فهم الوضأ اجلديد و عداد خط  واض   للمضي قدما   لا  فوري  يمللُ أم
( ٣لةةةثوب   5ويطلةةا الةةيمن متديةةةد أجلةةد اإلةةةدد األالةة  األلبةةةاا مبوجةةا أزكةةةاا املةةادة  -1٠

 و٢٠٢٣آ ار/مار   1 ا  ٢٠٢٠آ ار/مار   1سنوا ، من 
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  يمسةةذ لةةد فهةةم الوضةةأ زةة ٢٠٢٣آ ار/مةةار   1ويطلةةا الةةيمن مةةوب سةةنوا  زةة   -11
اجلديةةد، واحلىةةول علةةى الوقةةت الكةةا  جلمةةأ البيةةاان ، و عةةادة توجيةةد قطةةاا ااجةةلااا  املمعلقةة  
ابأللباا ملواجه  الم دي  احلالية  و عةادة ضةبط خةط األسةا  املمعلةت ابلملةوب ابأللبةاا املضةادة 

لااا  املمعلقةةة  ابأللبةةةاا، لألفةةةلادو وسةةةمميري فةةةلة الممديةةةد للةةةيمن وضةةةأ تةةةداي  منسةةةق  يشةةة ا ااجةةة
و لةةةُ ابسةةةمخداا الةةةدعم اآلم مةةةن املنظمةةةا  الدوليةةة  للقيةةةاا يعمليةةةا  تطهةةة  األراضةةةي دعمةةةةا  

عةةن مواجهةة  الم ةةدي  المقنيةة ، مبةةا فيهةةا املمعلقةة  ابأللبةةاا  لألولةةوي  اانسةةاني  واامنائيةة ، فضةةو  
 اليدوي  الىنأو املضادة لألفلاد اليدوي  الىنأ وغ ها من األجهلة املمفجلة 

وأملنا أا تم سن احلال  األمنية  مبةا يسةمري للةيمن إبجةلاا املليةد مةن أنشةط  املسةري جلمةأ  -1٢
 ا معلومةةةا  موموقةةة  مةةةن ييةةةاان  و ليةةة   املعلومةةةا  الوألمةةة  لمقةةةدد  لةةةا متديةةةد رايةةةأ اسةةةمنادا  

 وملطيطو
اباجةةةلااا  املمعلقةةة   ويعمةةةلا الةةةيمن االضةةةطوا ابألنشةةةط  الماليةةة  لمعليةةةل يلان ةةةد اخلةةةاص -1٣

 للجدول اللمل المايل:  ابأللباا وفقا  
فةةةمري مكمةةةا تنسةةةيقي جديةةةد   عةةةدا  من ةةةت موافقةةة  زكوميةةة  لفةةةلة تةةةلاو    أ( 

 (؛٢٠1٩شهلا    آب/أغسط   1٨أشهل و ٦ يني
المخطةةةيط لفةةةمري فةةةلعني جديةةةدين   تعةةةل ومةةة رب ملواصةةةل  أنشةةةط  ااجةةةلااا    ب( 
ابأللبةةةاا علةةةى السةةةاز  البةةةلإ،   احلديةةةدة  ا جانةةةا أنشةةةط    البيضةةةاا، واجلةةةوت، املمعلقةةة  

 ؛واملقا عا  البليي  لشبوة
توسةةةةيأ نطةةةةاق الشةةةةلاكا  مةةةةأ املنظمةةةةا  الدوليةةةة  غةةةة  احلكوميةةةة  والشةةةةلكا    ج( 
 المجاري ؛
 أليدة عدد مليلي األلباا؛  د( 
جه  الم دي  اجلديدة؛ مث  لبناا مهارا  املوظفني ملوا -وضأ خط  تدريبي    ه( 

األجهةةةلة املمفجةةةلة اليدويةةة  الىةةةنأ، واأللبةةةاا الب ليةةة و وبكةةةن  جةةةلاا المةةةدريا يواسةةةط  املنظمةةةا  
زسا احلال  األمني (،  - شهلا   ٢٤أشهل  ا  ٣الدولي  غ  احلكومي  والشلكا  المجاري ،  من 

 املنظما  الدولي  غ  احلكومي ؛فلا  توجيد و رشاد     ار املمايع  من  وسمكوا هناك أيضا  
 1٢أشةةةهل  ا  ٦ ةةةديث املعةةةاي  الو نيةةة  لرجةةةلااا  املمعلقةةة  ابأللبةةةاا  مةةةن   و( 

 يناا على موافق  من احلكوم (؛ -شهلا  
وضأ اتفاق يش ا ملىي، املوارد من أج  املسةري و يةلاا األراضةي   زةاال    أل( 
 الطوارئ؛
أشةةةهل(؛ مبةةةا    لةةةُ تنفيةةةمل نظةةةاا ملكةةةل  ٦ نشةةةاا نظةةةاا لم ديةةةد األولةةةوي      ( 

الب ةةةث والمعلةةةيم يشةةة ا املنظمةةةا      ةةةار نظةةةاا  دارة معلومةةةا  ااجةةةلااا  املمعلقةةة  ابأللبةةةااو 
ويوجةةد امللكةةل المنفيةةملك اليمةةل ملكاف ةة  األلبةةاا علةةى اتىةةال مةةأ منسةةت  دارة املعلومةةا    ملكةةل 

 شهلا (؛ 1٢أشهل  ا  ٦ من جني  الدويل األال  األلباا لألغلا  اانساني  
 (؛شهلا   ٣٦ جلاا املسري غ  المقل على الىعيد الو ل،    ط( 
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وألاد امللكةةةةل المنفيةةةةملك اليمةةةةل مةةةةن عةةةةدد مليلةةةةي األلبةةةةاا املوفةةةةدين  ا أشةةةةد املنةةةةا ت امةةةةلا   -1٤
اإلافظةةا  الشةةلقي  والبلييةة  والشةةمالي  واجلنوييةة و و  الوقةةت احلاضةةل تقةةدر  اقةة  الةةيمن علةةى   
 لن و المايل: ا

 أفلق  ايطال الملخائل املمفجلة،  ٦  أ( 
 األال  األلباا،  فليقا   ٣٦  ب( 
 أفلق  ملساعدة الض اي،  ٦أفلق  للموعي  مبخا ل األلباا و ٨  ج( 
 للدعم الطيب، وفليقاا من كوب كش  األلباا،  فلدا   ٤٠  د( 
 أفلق  للمسري المقل، 1٠  ه( 
 دةو أفلق  لضماا اجلو  ٤  و( 

مليةوا دوالر   السةن  وهةي ضةلوري  خلطة  العمة   15وزدد اليمن ميلاني  سنوي  قدرها  -15
 و٢٠٢٣ ا شباط/ف ايل  ٢٠٢٠املمعلق  يطلا الممديد للفلة من آ ار/مار  
    


