
في االيیمننتيیشش تحققق وواالتفبعثة ااالممم االمتحددةة لل  

االمقددمة  
% منن االسكانن  80. أأسفرر االنززااعع االحالي في االيیمنن عنن أأززمة إإنسانيیة ووااسعة االنططاقق٬، ووترركك 1
مليیوونن نسمة) بحاجة إإلى شكلل منن أأشكالل االمساعددةة. ووأأددتت االعوواائقق على االووااررددااتت االتجارريیة  21.1(

ااألساسيیة.لليیمنن االى نقصص حادد في االسلع وواالخددماتت   
 

االتفوويیضض  

 2216ا لقرراارر مجلسس ااألمنن ررقمم ٬، ووططبق2015آآبب  6. ااستجابة لططلبب االحكوومة االيیمنيیة االمقددمم في 2
 /آآبب 11لى االحكوومة االيیمنيیة بتارريیخ )٬، فقدد وواافقق ااألميینن االعامم لالممم االمتحددةة بررسالتهھ اا2015(

مى هھھھنا ووالحقا بب للتحققق وواالتفتيیشش منن قبلل ااألممم االمتحددةة (تس بعثةعلى اانشاء  2015أأغسططسس 
)"UNVIM.بهھددفف تسهھيیلل ووعددمم ااعاقة االموواادد االتجارريیة االووااررددةة لليیمنن وواانعاشش ااالقتصادد في االبالدد ("  

 
االتحققق وواالتفتيیشش كجززء ال يیتجززأأ عنن ااألممم االمتحددةة في ددعمم ووتسهھيیلل االووااررددااتت  بعثة. ستعملل 3

االتجارريیة وواالمساعددةة ااإلنسانيیة للتخفيیفف منن معاناةة االسكانن في االيیمنن٬، ووذذلكك تحتت ااشرراافف مسؤؤوولل 
تعددىى بأيي حالل منن ااألحوواالل على سلططة االحكوومة االشررعيیة في االيیمنن٬، االددوونن معيینن منن ااالممم االمتحددةة 

خررىى في االمنططقة.ددوولة ااأأيي على لجمهھوورريیة االيیمنيیة٬، أأوو أأررااضي اايیاددةة ووااستقاللل ووحددةة ووسأأوو على   

 
UNVIMااالممم االمتحددةة للتحققق وواالتفتيیشش  بعثةمهھمة   
للحكوومة االشررعيیة في االيیمنن للتحققق وواالتفتيیشش  اددعموواالتفتيیشش تحققق ااالممم االمتحددةة لل بعثةستقددمم . 4
سيیططررةة االحكوومة االشررعيیة في خاررجة عنن االيیمنيیة االللموواانئ ووااررددةة منن االشحناتت اال ةعع االتاليیاانوولال

االيیمنن:  
في  هھااالمعددةة لبيیعلهھا ووتخذذ منن االيیمنن مقرراا االتي تووااررددةة للهھيیئاتت اا. االشحناتت االتجارريیة منن االسلع اال

االيیمنن.   
االووااررددةة منن أأيي ددوولة منن االددوولل ااألعضاء.االمساعددااتت االثنائيیة اتت بب. شحن  

ااالممم االمتحددةة للتحققق  بعثةلأأنن تقددمم تقرريیرراا االشحنن االددوولل ااألعضاء وو/ أأوو شرركاتت . يیلززمم منن 5
/أأوو عقوودد توورريیدد االسلع االمتجهھة االى لشحنن االتجارريي وولززمع االثيیامم بهھا ماالكافة أأنشططتهھا نن وواالتفتيیشش ع

إإلى االموواانئ االيیمنيیة. هھاووتسهھيیلل ووصوولااألذذنن منن أأجلل االحصوولل على االيیمنن   
  

بهھ االددوولل ااألعضاء فيیما يیتعلقق االذذيي تقوومم شش االددعمم للتحققق وواالتفتيیااالممم االمتحددةة  بعثةلنن تقددمم . 6
نططاقق هھھھذذهه وواالشحناتت االخاررجة عنن أأعالهه.  4خررىى غيیرر االمذذكووررةة في االفقررةة ااالشحناتت بال

ااالختصاصاتت هھھھي على سبيیلل االمثالل:  
تجهھة إإلى االموواانئ االخاضعة لسيیططررةة االحكوومة االيیمنيیة مثلل عددنن.م. سفنن االشحنن االأأ  

االمنظظماتت ااإلنسانيیة االددووليیة منن قبلل أأوو هھا مستأجررةة منن قبلاالأأوو ااالممم االمتحددةة االتي تدديیررهھھھا االسفنن بب. 
ططنن مترريي)  100لغايیة االصغيیررةة (وواالمررااكبب جج. االسفنن   

دد. االبضائع االمنقوولة جوواا أأوو برراا.  
 



  عملل االمووحددةةإإجررااءااتت اال
وو/ أأوو شرركاتت االددوولل ااألعضاء تتبعهھا يیجبب أأنن االتي االتفتيیشش لتحققق ووااالممم االمتحددةة لاانن عمليیاتت . 7

ااالممم االمتحددةة للتحققق وواالتفتيیشش. بعثةاالعملل االمووحددةة ل االمووضحة في إإجررااءااتتهھھھي تلكك االشحنن   
 

االتقارريیرر  
التفتيیشش إإلى بنشططة االمتعلقة عنن ااألبالغغ ااإل)٬، سيیتمم 2015(2216ررقمم لقرراارر مجلسس ااألمنن ططبقا . 8

موواادد محظظووررةة إإذذاا تمم االعثوورر على وولجنة االعقووباتت في ااألممم االمتحددةة منن قبلل االددوولل ااألعضاء االمعنيیة. 
 وو االمعنيیة٬،االعض ةيیووما منن قبلل االددوول 30مم تقرريیرر خططي إإلى لجنة االعقووباتت في غضوونن يیقددتمم تيیس

االى مقرر ااالممم االمتحددةة. بعثةاالتقرريیرر االشهھرريي االذذيي تقددمهھ االإإضافة إإلى   


