
 السيد الرئيس الحاضرون جميعا 

في  من اليمن يسعدني أن تتاح لي هذه الفرصة للتحدث في هذا اإلجتماع ، وألعبر لكم عن مخاوفنا كمجتمع مدني 
 الدول النامية التي تعاني من الصراعات واألزمات الكوارث، حيث يصبح المجال متاحا أكثر إلنتشار الجرائم البيئية  

في دولنا إلعتداءات متكررة ومنظمة  لقد تعرضت الكثير من المحميات الطبيعية واألنواع البيئية المهددة باإلنقراض  
هي عجز السلطات عن إيقاف ذلك والتصدي لهم بسبب ضعفها وعدم في الكثير من الحاالت، والمشكلة الرئيسية 

 للسيطرة على األوضاع األمنية واإلجتماعية ،وفي المقابل زيادة النفوذ لعصابات الجرائم البيئية المنظمة  قدرتها 

ة التي  تستغل األوضاع السيئ تعددة الجنسيات وبعض األطراف الخارجية  ف الشديد فإن العديد من الشركات الملألس
بطرق  تعاني منها دول أخرى نتيجة الصراعات واألزمات وذلك لتحقيق مصالحها وإكتساب المزيد من األرباح 

 ، وال بد من وضع حد لذلك أو التي يكون لها تأثير بيئي خطير وأساليب تصنف ضمن الجرائم البيئية 

من منطوق إعالن كيوتو ،   87لن تتمكن في ظل هذه األوضاع من تنفيذ الفقرة  ومن المؤكد فإن دولنا وحكوماتنا 

 لمنع ومكافحة الجرائم التي تأثر على البيئة  الذي يدعو الدول األعضاء لإللتزام بتدابير فعالة 

د  السلبية للجرائم البيئية ليست بحاجة إلى تأشيرة لعبور الحدوالحاضرون جميعا : تعلمون جيدا بأن األثار 
، ولن تكون مناطق الصراعات واألزمات وحدها من سيدفع ثمنها البيئي  السياسية واإلدارية بين الدول واألقاليم

، مما يتطلب ضرورة وجود تعاون دولي خاص لمساعدة تلك  والمناخي ، وإنما ستدفعه البشرية كلها وألجيال قادمة  
رها ومالحقة المتورطين فيها من جهة أخرى ، وبما ال  للجرائم البيئية من جهة ، وللحد من إنتشاالدول للتصدي 

 يمس السيادة الوطنية لتلك الدول وسيادتها على أراضيها

إلى وضع آليات مناسبة  ألوجه الدعوة   CCPCJ على القضايا هذه  لعرض  لنا أتيحت  التي  للفرصة  ممتنون   ونحن

 وعاجلة للتعاون الدولي لمواجهة الجرائم البيئة في مناطق ودول الصراعات والكوارث  

  السيد الرئيس والحاضرون جميعا : أعتقد أن الكثير منكم قد سمع عن خزان النفط العائم العمالق " الناقلة صافر " 
ألحمر ، ويمكن أن تتسبب بأكبر كارثة تلوث نفطي بحري في  التي تهدد البيئة البحرية والمالحة الدولية في البحر ا

   المنطقة ست سنوات بسبب الصراع الحالي في العالم نتيجة حمولتها الهائلة من النفط وعدم صيانتها منذ  

من أن تصبح  ورغم محاوالت األمم المتحدة إال أنها لم تتمكن من الوصول إلى حل للمشكلة ، وهناك مخاوف كبيرة   
، إن التعاون الدولي العاجل في مثل هذه الحاالت الخطرة   المنطقةهدفا عسكريا ألي من أطراف الصراع في 

 ضرورة قصوى ، وآمل أن يتم  النظر في ذلك بجدية  

 حياتي للجميع شكرا لكم ، ت
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 من اليمن  

Mr. President, all present 

From Yemen, I am pleased to have this opportunity to speak at this meeting, and to 
express to you our concerns as a civil society in developing countries that suffer from 
conflicts, crises and disasters, as the space becomes more available for the spread of 
environmental crimes 

Many natural reserves and endangered environmental species in our countries have 
been subjected to repeated and organized attacks in many cases, and the main 
problem is the inability of the authorities to stop this and address them due to their 
weakness and inability to control the security and social conditions, and in return the 
increased influence of organized environmental crime gangs 



 Unfortunately, many multinational companies and some external parties take 
advantage of the bad conditions experienced by other countries as a result of conflicts 
and crises in order to achieve their interests and gain more profits in ways and 
methods that are classified as environmental crimes or that have a serious 
environmental impact, and this must be put to an end. 

Certainly, our countries and governments will not be able, under these circumstances, 
to implement operative paragraph 87 of the Kyoto Declaration, which calls on member 
states to commit to effective measures to prevent and combat crimes that affect the 
environment. 

 all present : You are well aware that the negative effects of environmental crimes do 
not need a visa to cross the political and administrative borders between countries and 
regions, and the areas of conflict and crises will not be the only ones who will pay the 
environmental and climatic price, but will be paid by all mankind and for future 
generations, which requires the need for special international cooperation to help 
those Countries to address environmental crimes on the one hand, and to limit their 
spread and prosecute those involved in them on the other hand, in a manner that does 
not affect the national sovereignty of those countries and their sovereignty over their 
lands. 

We are grateful for the opportunity to present these issues to the CCPCJ to call for the 
establishment of appropriate and urgent mechanisms for international cooperation to 
confront environmental crimes in conflict and disaster regions and states. 

 Mr. President and all present: I think that many of you have heard about the giant 
floating oil tank “ Safer tanker ” that threatens the marine environment and 
international navigation in the Red Sea, and could cause the largest marine oil 
pollution disaster in the world as a result of its huge load of oil and the lack of 
maintenance for six years Because of the current conflict in the region, and despite the 
attempts of the United Nations, it has not been able to reach a solution to the 
problem, and there are great fears that it will become a military target for any of the 
parties to the conflict in the region. Urgent international cooperation in such 
dangerous situations is an absolute necessity, and I hope that seriously consider it 

Thank you, greetings to all 
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