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 االجتماع العشرون 

 2022تشرين الثاني/نوفمبر   25-21جنيف، 

 من جدول األعمال المؤقت 12البند  
 5النظر في الطلبات المقدمة بموجب المادة 

  5 طلب تمديد األجل المحدد إلكمال تدمير األلغام المضادة لألفراد وفقًا للمادة  
 من االتفاقية

 موجز تنفيذي  

 مقدم من اليمن  

تلتزم الحكومة اليمنية بالقضااااااا التام علغ األلألام األوااااااية والمتخلرات من مبلخات الحر   وقد   -1
لألرض واا  اليايا اة الةامة، وتب اي     1998األلألام في حزيران/يونيه  لمكافحة  ُأنشاتت الللنة الوننية 

نشاااااااز المرنز اليمني  المواود، وواااااااا  ا اااااااتراتيلية وننية لقجرااات المتةلقة باأللألام  وع و  علغ  ل ، أُ 
بوصااااااااااااااخاه الجيتاة المنخاي  لللناة الوننياة    1999التنخياي  لمكاافحاة األلألاام رالمرنز  في ناانون الثااني/ينااير  

لمكافحة األلألام رالللنة  م  تحمله المياؤولية األ اا اية المتمثلة في تنياين وتنخيي جمي  أنشاجة ااجرااات  
ة اال اااااتراتيلية الحالية لقجرااات المتةلقة باأللألام عو واااااا  المتةلقة باأللألام في البلد  والجدف من البج

 حد للمةانا  وااصابات التي تيببجا األلألام األواية المضاد  لألفراد 

  ؛ 1983- 1970؛ و 1969- 1962ر المااااية، دااجد اليمن عددا  من النزاعات     اانة   اليااتين فتر   وخ ل   -2
ًاا  نبيرا ،  ااااااااااااااواا  2014؛ ومناي عاام  2012-2010؛ و2009-2004و ;1994و ، ترك نا  منجاا وواات تلو

 باأللألام المضاد  لألفراد أو غيرعا من المتخلرات من مبلخات الحر  

ي علغ الحكومة الشاااااار ية، وفي عام   -3 بينما نانت النزاعات    ،2015ومني انق   ميليشاااااايات الحًو
خجاة    ،ن برناام  األم  المتحاد  اانماا يبادع  م  ،ال تزال ميااااااااااااااتمر  في اليمن، واااااااااااااااةات الحكوماة اليمنياة

 نواوئ ازالة األلألام المضاد  لألفراد والمتخلرات من مبلخات الحر  في المدن والقرى الر ييية 

وا ااااااااااااااتمر حتغ اقن  غير أن االنق   علغ   2015وبادأ تنخياي عايت البجاة في نييااااااااااااااان/أبريا    -4
مةقد  تيااااااببت في تلو  وا اااااا  النجا  باأللألام  الحكومة الشاااااار ية أنشااااااا، زلغ جانس النزاي الميااااااتمر، بيتة

 المضاد  لألفراد في جمي  أنحاا البلد 

من   خال   التحول زلغ بلدويعيش اليمن واااااااااااةا  ما اااااااااااويا  ز  نان قحرز تقدما  نحو تحقين عدف  -5
وقاد ناان  لا  ممكناا     2014األلألاام المضاااااااااااااااد  لألفراد بحلول الموعاد النجاا ي للجلاس الاي  قادماه في عاام  
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خضاا  ميااتوى عال من مشاااونة الحكومة ودعمجا من خ ل الللنة الوننية لمكافحة األلألام وتنخيي المرنز ب 
اتيااااةت وقةة النزاي، فادااااتد  ماعند 2015تألير في عام نله اليمني التنخيي  لمكافحة األلألام  غير أن  ل  

 الضألط علغ بيتة مةقد  أص    

ي  -6 ين الي  تيااااااااااااابس في حر  امتدت زلغ عدد نبير من ويواجه اليمن تحدقات نتيلة انق   الحًو
المحافظات اليمنية وخلخت ناًوة زنياااانية نبرى في منانن جديد  في المدن والقرى والجر  والمرافن الةامة 
وم اااااااااااااادو الميات والمراعي الملاوو   وفي زناو النزاي الدا ر في اليمن، ال تزال األلألام المضااااااااااااااد  لألفراد  

دبابات وغيرعا من اليخا ر المتخلر  تتياااابس في زصااااابات ووديات للمدنيين، زلغ جانس  واأللألام المضاااااد  لل
 صةوبات اقت ادقة وأمنية نبير  

اتُِّخن    التيويبدو واااااااااااااحا  من التحدقات المبيانة في نلس التمديد عيا أن اليمن لن قخي بالتزاماته  -7
اليمن تمديدا  وابةا  لمد  خمس  ااااااااااااانوات  ويجلس   2019في نلس التمديد الثالث الي  قدمه في عام    اعليج

 ليواص  امتثاله التخاقية حظر األلألام المضاد  لألفراد   2028آ او/ماوس  1 – 2023آ او/ماوس  1ر

ا ااااااتمراوية األعداف الواود  في نلس  في  الميز  الميعلة التي ُأبِرزت في نلس التمديد عيا  تتمث   و  -8
تة مةقد  أدت زلغ ا ااتمراو أنشااجة الجواوئ الحالية لقجرااات  فقد أنشااات األوااااي الراعنة بي   2019عام 

المتةلقة باأللألام لضمان زمكانية الحد من الحواد /األحدا  بين المدنيين  ويلر  حاليا  تنخيي ميح أ ا ي  
ونني رمياااح غير تقني  من جانس المرنز وغيرت من الشااارناا المنخيين مث  مشاااروي مياااام، ومنظمة عالو 

لس الدانمرني ل جتين  وال ُقةَرف بالتحديد عدد ااصااااااااابات الناجمة عن األلألام المضاااااااااد   تر اااااااات، والمل
لألفراد  وفي عيا ال ااادد، تلر  داخ  الحكومة المةترف بجا دوليا  أنشاااجة مياااح غير تقني، ومياااح تقني،  

   وإزالتجا وتو ية بمبانر اليخا ر المتخلر ، وأنشجة المجام البانخة لتحديد مواق  اليخا ر المتخلر 

ويجادف نلاس اليمن زلغ زتااحاة الوقات للم  البيااناات وإعااد  توجياه قجااي ااجرااات المتةلقاة بااأللألاام   - 9
لمواججة التحدقات الراعنة  وفي األص ، ل  قكن قجاي ااجرااات المتةلقة باأللألام م مما  لمواججة وإعاد  تةيين  

   2019مواصلة أعداف الجلس المقدم في عام خط أ اس التلو  باأللألام المضاد  لألفراد نتيلة ل 

  2028وبناا  علغ الوااااااااااااا  الحالي، قجلس اليمن تمديدا  لمد  خمس  اااااااااااانوات حتغ آ او/ماوس  -10
لمواصاااااالة خجة الميااااااح األ ااااااا ااااااي في اليمن وتحديد مدى وتاًير التلو  اللديد باأللألام المضاااااااد  لألفراد  

ح فتر  التمديد بالتجوير الميااااتمر لقجاي ااجرااات  باكبر قدو ممكن من الدقة  وبالتزامن م   ل ،  ااااتياااام
المتةلقة باأللألام من أج  الةم  في بيتة مةقد  واال ااااااااااااااتخاد  من دع  المنظمات الدولية لمواججة التحدقات 
التقنية القدقمة واللديد ، بما في  ل  التحدقات المتةلقة باأللألام المضاااد  لألفراد اليدوية ال اان  وغيرعا من 

 المتخلر  اليدوية ال ن   األججز 

وخ ل الختر  التي قشااملجا نلس التمديد،  اايجدف اليمن زلغ تو ااي  نجا  تنيااين البرنام  اليمني  -11
األلألام الي  بدأ خ ل الجلس اليااااااابن ويكتيااااااي أعمية بالألة في الظروف الراعنة  ويةل  اليمن أن   لمكافحة

قام  في   هغير أن   5خمس  اانوات قد ال تنون نادية للوفاا بالتزاماته المتةلقة بازالة األلألام بموجس الماد  
 ااي  أنشااجة الميااح األ ااا ااي في  أن يتحياان الوااا  األمني في نجاقة فتر  التمديد المقترحة، مما قياامح بتو 

اليمن للم  المةلومات الضااااااااااارووية واألكثر زلحاحا  وتقدق  نلس تمديد آخر، عند الحاجة، باال اااااااااااتناد زلغ 
األلألام من أج  اال اتلابة  مكافحة  الحقا ن  و اتيامح فتر  التمديد أقضاا  لليمن بتنخيي أنشاجة لتةزيز برنام   

ل  ما يلي: رأ  التججير في حاالت الجواوئ، ر   الميااااااح، ر   بشااااااك  أفضاااااا  للتلو  باأللألام، بما في  
 أنشجة بناا القدوات، رد  األنشجة األخرى  ات ال لة، ومنجا:

االتخا  علغ تب ااااي  المواود للميااااح مقاب  المواود ال زمة لقفرا  عن األوااااااي في  '1'
 حاالت الجواوئ  
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لمرنز اليمني التنخيي  لمكافحة األلألام تو اااااااااي  المرنز اليمني لتنياااااااااين مكافحة األلألام/ا '2'
 لليماح باقامة دراكات م  مبتلف أصحا  الم لحة، عند الحاجة  

 تبجيط اليمن لللس مزيد من المانحين زلغ ميرح األحدا   '3'

تحديث م اااخوفة أولويات المياااح األ اااا اااي في اليمن با اااتمراو وجم  مةلومات التلو   '4'
 لحة    المحتم  من مبتلف أصحا  الم 

تبجيط المرنز اليمني التنخيي  لمكافحة األلألام لختح فري جديد له في ماو  لمواصااااااااااااالة  '5'
 األلألام في البيضاا واللوف والمديريات الألربية من محافظة دبو    مكافحةأنشجة 

تبجيط المرنز اليمني لتنيااااااااين مكافحة األلألام/المرنز اليمني التنخيي  لمكافحة األلألام،  '6'
لحااجة، لمواصاااااااااااااالاة تجوير خجط تدويبياة جديد  لبنااا مجااوات جديد  للمو خين من عناد ا

أجا  مواججاة التحادقاات اللادياد  مثا  األججز  المتخلر  اليادوياة ال اااااااااااااان  واأللألاام ال حرياة، 
وما زلغ  ل ، ونيل  اعاد  تدويس المتدوبين المجر  ووا  خجط جديد  اداو  التدويس  

 ية الدولية والشرنات التلاوية أن تياعد في التدويس  ويمكن للمنظمات غير الحكوم

 التجوير والتةزيز الميتمران لنظام زداو  المةلومات   '7'

دوالو أمريكي، مما  اااااااااااايياااااااااااااعد   48  049 995وتبلغ الميزانية ال زمة لجيا الجلس ما ملموعه  -12
 من االتخاقية   5اليمن علغ تحقين أعدافه واالمتثال للماد  

م حظة:  ااايقدم اليمن خجة مخ ااالة ن   ااانة أو  ااانتين من خ ل تقاوير الشاااخادية الباصاااة به  -13
  5زلغ الللنة المةنية بتنخيي الماد   أو
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