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 (3ملحق رقم )

 األسلحة الثقيلةآلية تسليم 

 يد ـــــــــــــتمه

، وميكن تفاق عليها بني األطراف ىذه اآللية بعد اال ىي ادلسؤولة عن تنفيذاليت سيتم التوافق عليها التنفيذية السلطة تكون 
 إذا رأت احلاجة لذلك أن تعمل على تشكيل جلنة أمنية تساعدىا يف ىذه ادلهمة.

 -:الثقيل سالحلحاالت ا

  .ومت االستيالء عليو من أي طرف ما ىو دلعسكرات اجليش واألمن )) ملك الدولة (( .1
 .األطرافدخالو إىل اليمن أثناء الصراع لبعض ما مت إ .2
 .واألمن اجليش ال يزال يف حوزة .3
 .ما مت تدمريه .4
 ما مت استخدامو خالل احلرب. .5

 تنفيذ المهمة

 ا من األسلحة الثقيلة وأنو سيتم حماسبة أي طرف مل يسلم ما لديو.إبالغ مجيع األطراف تسليم ما لديه .1
 مها : بتشكيل جلنتني تعمل بالتزامنكلجنة عسكرية أمنية  السلطة التوافقية أو من تكلفو بذلكتقوم  .2

 -جلنة لكل القوات اجلوية والربية والبحرية على مستوى كل ادلناطق العسكرية وتكلف باآليت : (1
قبل احلرب وحصر ال زال يف عهدة كل وحدة وبادلباينة على آخر جرد يف الظروف الطبيعية الذي جرد السالح  - أ

 وجدولة ما ىو ادلوجود حاليا.
ي أن مسؤول الوحدة مل يثبت بشيء مما ومل تتوصل اللجنة إىل وضوح عنو ؛ أ جدولة ما كان يف عهدة كل وحدة  - ب

ال زال موجود يف عهدتو  –مل يؤخذ من قبل أي طرف  -أثناء احلرب مل يستخدم   –)) مل يضرب ويدمر : يلي 
 وحدة ادلسؤولية القانونية جتاىهم.ويتحمل مسؤول ال ((

 .ايف عهدة الوحدة كعهدة عليه اتثبت اللجنة الذي ال زال موجود - ج
 ىل وضوح كامل.مت تدمريه أو مت استخدامو خالل احلرب حىت تصل إنو حتقق فيما قيل أ - د
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ىذا الطرف حىت تصل إىل وضوح عن حقيقة ما ل أي طرف مث حتقق يف ادعا ن قبتتابع اللجنة الذي أخذ م - ه
 أو ال يزال بعهدتو ((. -استخدم خالل احلرب  –يدعيو ))دمر وضرب 

فيما توصلت إليو أنو ال زال موجوداً  كلجنة عسكرية أمنية  السلطة التوافقية أو من تكلفو بذلكعندىا ترفع إىل 
عند كل األطراف وتقوم اللجنة العلياء بوضع جدول زمين تلزم مجيع األطراف بإعادة ما زال يف عهدهتا إىل أماكن 

 .لذلك وبالتزامن من مجيع األطراف حتددىا اللجنة العلياء
 اليت مل تشارك يف األحداثو  مناطق الصراعليت ال زالت يف قبضة وحدات اجليش واألمن ادلتواجدة خارج األسلحة ا - و

 يكون مهمة حصرىا من قبل وزاريت الدفاع والداخلية وبالتنسيق مع اللجنة العليا. -
 .حمليةطراف أل لذي مت تسليمو من قبل قوات خارجيةجلنة جلرد السالح ا (2

 :وتستطيع ىذه اللجنة جرد ىذا السالح من خالل اآليت

وإيضاح ما مت إدخالو إىل اليمن ، إعطائها ادلعلومات الكاملة عنو إىل اليمن يت أدخلتو اخلارجية الاجلهات  تطلب من -أ
 .من أسلحة ووسائل نقل ودلن مت تسليمها

إعطاء تقارير عن كل ما حبوزهتا سواء كانت ىذه اجلهات و  استلمتواجلهات احمللية اليت  تلزم اجلهات اخلارجية -ب
 .إىل اللجنةرمسية أو شعبية 

 .االستخباراتيةى معلومات عن ىذا السالح بالطرق احلصول عل - ج
 .ادلنشورة يف اإلعالم أثناء احلربمن ادلعلومات  االستفادة - د

 السلطة التوافقية أو من تكلفو بذلكمن مجع ادلعلومات تقوم اللجنة ادلكلفة برفع تقريرىا النهائي إىل  االنتهاءوعند
 .يتضمن السالح ادلوجود ويف عهدة أي طرف ووووواخل

بوضع جدول زمين تلزم فيو مجيع األطراف بإعادة ما زال يف عهدهتا إىل السلطة التوافقية أو من كلفتو بذلك عندىا تقوم 
 ، وفقا آللية دقيقة خاصة باالستالم والتوريد. ماكن حتددىا لذلكأ

  اللجنتني بالتزامن ىاتنيتعمل 


