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ااالختصاررااتت  

GoY االحكومة االيیمنيیة 
EHOC                                                                         خليیة االعمليیاتت ااالنسانيیة ووعمليیاتت ااالخالء 
SOPs ااجرااءااتت االعمل االموحدةة 

UNOPS ارريیعمكتب ااالمم االمتحدةة لخدماتت االمش 
UNSCR قراارر مجلس ااألمن االدوولي 
UNVIM بعثة ااالمم االمتحدةة للتحقق وواالتفتيیش 
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االمقدمة   
1. % من االسكانن  80أأسفر االنزااعع االحالي في االيیمن عن أأززمة إإنسانيیة ووااسعة االنطاقق٬، ووتركك  

مليیونن نسمة) بحاجة إإلى شكل من أأشكالل االمساعدةة. ووأأددتت االعواائق على االوااررددااتت  21.1(
االتجارريیة لليیمن االى نقص حادد في االسلع وواالخدماتت ااألساسيیة.  

 
االتفويیض  

٬، ووططبقا لقراارر مجلس ااألمن ررقم 2015آآبب  6ااستجابة لطلب االحكومة االيیمنيیة االمقدمم في   .2
)٬، فقد وواافق ااألميین االعامم لالمم االمتحدةة برسالتهھ االى االحكومة االيیمنيیة 2015لسنة ( 2216
للتحقق وواالتفتيیش من قبل ااألمم االمتحدةة  على اانشاء بعثة 2015آآبب /أأغسطس  11بتارريیخ 

") بهھدفف تسهھيیل ووعدمم ااعاقة االمواادد االتجارريیة االوااررددةة لليیمن UNVIMالحقا بب "(تسمى هھھھنا وو
وواانعاشش ااالقتصادد في االبالدد.  

	  
االغايیة  
تقديیم ااجرااءااتت عمل موحدةة لعمليیة بعثة ااالمم االمتحدةة للتحقق وواالتفتيیش ططبقا لقراارر مجلس  .3

)2015لسنة ( 2216ااألمن االدوولي ررقم   
	  

هھھھدفف وونطاقق هھھھذهه ااالجرااءااتت   
ة ااالمم االمتحدةة ووكذلك نطاقق اانشطتهھا.عمل االموحدةة االعناصر االرئيیسيیة لبعثااجرااءااتت االتحددد  .4 	  
ووتوفر هھھھذهه ااالجرااءااتت االتفاصيیل االمتعلقة ببعثة ااالمم االمتحدةة وواالعمليیة االتي سيیتم ااتباعهھا أأثناء  .5

ططلب ااالذذنن للشحناتت االتجارريیة وواالمساعدةة االثنائيیة االمتجهھة االى االجمهھورريیة االيیمنيیة  
	  

االنفاذذتارريیخ   
تكونن ااجرااءااتت االعمل االموحدةة نافذةة على االفورر .6  

	  
سلطاتت بعثة ااالمم االمتحدةة للتحقق وواالتفتيیش  

ق االتحقق وواالتفتيیش على االسفن االتي تحمل االسلع االتجارريیة أأوو تقومم بعثة ااالمم االمتحدةة بتطبيی .7
االتي ال تخضع لسيیطرةة االحكومة االيیمنيیة االمساعدااتت االثنائيیة االمتجهھة االى مواانئ االيیمن  	  

ثنائيیة مساعدااتت كافة أأنشطة االشحن االتجارريیة االمخطط لهھا أأوو االيیجب اابالغغ االبعثة عن  .8
ااألططراافف وو/أأوو عقودد االسلع االمتجهھة االى االيیمن ووذذلك للحصولل على ااذذنن تسهھيیل ددخولهھا 

االمواانئ االيیمنيیة 	  
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ال تطبق ااجرااءااتت بعثة االتحقق وواالتفتيیش على: .9 	  
i . سيیطرةة االحكومة االيیمنيیة مثل عدننسفن االشحن االمتجهھة االى االمواانئ االوااقعة تحت 	  
ii .جاررهھھھا من قبل ااالمم االمتحدةة أأوو االمنظماتت ااالنسانيیة االدووليیةئاالسفن االتي يیتم ااددااررتهھا أأوو ااست 	  
iii .ططن متريي) 100وواالمرااكب االصغيیرةة (لغايیة سفن اال 	  
iv ..االشحناتت االمنقولة جواا أأوو براا  

	  
بعثة ااالمم االمتحدةة للتحقق وواالتفتيیش مسؤووليیاتت  

10. سارريین:م االمتحدةة للرقابة وواالتفتيیش ضمن مبعثة ااالمستعمل   	  
i . أأوو  االيیمنفي يیمة هھھھيیئاتت مقشتريیهھا تيیهھدفف االمسارر ااألوولل لتسهھيیل االتجاررةة في االسلع االتي

االهھيیئاتت االحكوميیة بنيیة بيیعهھا في االيیمن٬، ووعلى شركاتت االشحن ااشعارر االبعثة وواالتقدمم لهھا بطلب 
االتي تعتزمم توجيیهھهھا االى االيیمن٬، ووكيیفيیة االقيیامم بذلك تم لكافة االشحناتت االتجارريیة من االسلع ااألذذنن 

من هھھھذهه ااالجرااءااتت. 17توضيیحهھا في االفقرةة  	  
ii . .يیختص االمسارر االثاني بشحناتت االمساعدااتت االثنائيیة من االدوولل ااألعضاء باالمم االمتحدةة

تشيیر االى االمساعدااتت من أأيي حكومة أأوو شعب االتي ال تسيیر عبر قنوااتت فالمساعدااتت االثنائيیة 
مم االمتحدةة أأوو منظمة اانسانيیة ددووليیة معترفف بهھا وواالمخصصة النقاذذ ااألررووااحح ووتخفيیف ااال

االمعاناةة ووحفظ ووحمايیة االكراامة ااالنسانيیة وواالتي تحكمهھا االمباددئئ ااالنسانيیة وومباددئئ االحيیادد 
وواالنزااهھھھة ووااالستقالليیة.  

	  
	    مسؤووليیاتت االدوولل ااألعضاء  

االدوولل ااألعضاء ووخاصة االدوولل ) 2015( 2216يیدعو قراارر مجلس ااالمن االدوولي ررقم  .11
ووذذلك ضمن  االمجاووررةة لليیمن للقيیامم بتفتيیش كافة االشحناتت االمتجهھة االى االيیمن على أأررااضيیهھا

ااذذاا حصلت االدوولة االمعنيیة  صالحيیاتهھا ووتشريیعاتهھا االوططنيیة ووبما يیتفق مع االقانونن االدوولي٬،
موجب االفقرةة نوعة بعلى معلوماتت توفر ااسسا معقولة لالعتقادد بأنن االشحنة تحويي مواادد مم

من االقراارر. 14 	  
تعمل على ضبط أأيیة مواادد ممنوعة بموجب أأنن ووططبقا للقراارر فانن على كافة االدوولل ااالعضاء  .12

) وواالتخلص منهھا (من خاللل ااألتالفف أأووااالعطالل 2015(2216من االقراارر  14االفقرةة 
أأوواالتخزيین أأوو نقلهھا االى ددوولة غيیر ددوولة االمنشأ أأوو ددوولة االمقصد للتخلص منهھا). 	  

مستعجال االى لجنة خطيیا أأووليیا قراارر أأيیة ددوولة عضو تقومم بالتفتيیش بأنن تقدمم تقريیراا وويیلزمم اال .13
االعقوباتت يیشمل بشكل خاصص تفسيیراا لالسس االتي بني االتفتيیش عليیهھا وونتائج هھھھذاا االتفتيیش 

من االتورريید أأوو االبيیع أأوو االنقل٬، ووأأيیضا حظوررةة االعثورر على مواادد محالة  ووهھھھل تم االتعاوونن في
يیوما تقريیراا الحقا يیشمل تفاصيیل ذذااتت عالقة  30يیلزمم االدوولل ااألعضاء بأنن تقدمم للجنة خاللل 

بالنقل يیتضمن ووصفا للمواادد وومنشأهھھھا وومقصدهھھھا ااذذاا لم تكن هھھھذهه االمعلوماتت متضمنة في 
  االتقريیر ااألوولي. 
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مسؤووليیاتت شركاتت االشحن وو/أأوو ووكالئهھا  

كافة شركاتت االشحن ووووكالئهھا االمعنيیيین ااشعارر بعثة ااالمم االمتحدهه للتحقق  يیتوجب على .14
من ميیناء االمنشأ ووتارريیخ وواالتفتيیش فورر معرفة ططبيیعة االشحنة وواالتارريیخ االمتوقع لمغاددررتهھا 

(اانظر االملحق بب).ذذنن ووصولهھا االمفترضض االى االميیناء االمقصودد ووذذلك بتقديیم ططلب لأل 	  
صولل االى ميیناء في االيیمن أأنن تحتفظ بنظامم معلوماتت يیجب على االسفن االتي تطلب ااذذنا للو .15

قيید االتشغيیل ططواالل مدةة االرحلة من وواالى االميیاهه ااألقليیميیة لليیمن حتى ووصولهھا   )AISمحوسب (
ااستخداامم كوددااتت ااالمم االمتحدةة االخاصة سفن االى االميیناء االتالي بعد االيیمن. وويیطلب من اال

) في نظامم االمعلوماتت االمحوسب.LOCODEبالموقع (  
	  

مسؤووليیة االمستورردديین ددااخل االيیمن  
يیلزمم من كافة االمستورردديین االمقيیميین في االيیمن ممن يینووونن ااستيیراادد االبضاعة عبر ميیناء  .16

أأنن يیقدمواا لبعثة ااالمم االمتحدةة للتحقق يیمني غيیر خاضع لسيیطرةة االحكومة االيیمنيیة االشرعيیة 
اانظر االملحق أأ). وواالتفتيیش بالسرعة االممكنة قائمة بالسلع االتي تم اانهھاء اابراامم عقوددهھھھا ( 	  

	  
ااذذووناتت بعثة ااالمم االمتحدةة للتحقق وواالتفتيیشعمليیة   
ق إإجرااءااتت مختلفة.يیطبة يیتم تااعتمادداا على نوعع االشحن .17  

 
االمجزءةةاالسائبة وواالحموالتت   
i . للشحنة على االنحو  تصريیح ددخوللشركاتت االنقل االبحريي تقديیم ططلب يیجب على كافة

االتالي:  
) بب لبضائع االتجارريیة وواالمساعدااتت االثنائيیة (اانظر االملحقل االتصريیح) تعبئة ااستماررةة ططلب 1

عبر بعثة ااالمم االمتحدةة للتحقق وواالتفتيیش  ذذااتت االصلة إإلىثبوتيیة مع االوثائق اال اووإإررسالهھ
	45+ررقم فاكس على اال) أأوو unvim@unops.orgاالبريید ااإللكترووني (   69	   80	   20	  

). أأوو(12 	  
vimye.org  االموقع االرسمي  	ااالستماررةة ااإللكتروونيیة علىتعبئة  )2 	  
ii . بعثة ذذااتت االصلة لمرااجعة مكتب ثبوتيیة وواالوثائق اال تصريیحاالططلب ستخضع ااستماررةة

طلب شحن االمتقدمة بالشركة االااالمم االمتحدةة للتحقق وواالتفتيیش ووتقومم االبعثة بإبالغغ 
باحدىى االحالتيین: ساعة  48غضونن في وصيیتهھا بت 	  

شركة االنقل االبحريي.ل تصريیح ددخوللتصدرر االبعثة ٬، لشحنةعدمم لزوومم تفتيیش اا •  
مجلس ططبقا لقراارر حظوررةة ووجودد ااسس معقولة بأنن االشحنة قد تحويي مواادد م •

) سيیتم تحويیل االسفيینة االى نقطة االتقاء متفق عليیهھا 2015( 2216ااألمن ررقم 
في االميیاهه االدووليیة الجرااء االتفتيیش.  
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 iiiاالتفتيیش    .  سيیتحقق فريیق بعثة ااالمم االمتحدةة من مواادد االشحنة االمشتبهھ بهھا عن ططريیق
حظوررةة االفعلي وو/أأوو ااستخداامم االوسائل وواالمعدااتت االمناسبة. ووااذذاا لم يیعثر على مواادد م

ستصدرر االبعثة  لهھا. تصريیح ددخولل   
iv ااذذاا قررر فريیق االبعثة لزوومم ااجرااء مزيید من االتفتيیش٬، ستطلب االبعثة من االسفيینة ااالبحارر .

تفريیغ ووفحص ووتحميیل االبضاعة٬،  االى ميیناء جيیبوتي الجرااء االتفتيیش االثانويي. ووقد يیلزمم
فتتحمل االشركة االشاحنة االتكاليیف االمتعلقة بذلك.   

v وواالتخلص منهھا عن يیتم ضبطهھا تم االعثورر على مواادد محظوررةة أأثناء عمليیة االتفتيیش٬، سـ ااذذاا
ة ااالمم االمتحدةة للتحقق وواالرقابةمرااقبي بعثوجودد بططريیق حكومة جيیبوتي   

  vi .. ستقومم )٬، 2015( 2216من قراارر مجلس ااألمن ررقم  15لفقرةة ططبقا لاالتفتيیش عمل بعد
شرحح بشكل خاصص على  حتويييیأأوولي إإلى لجنة االعقوباتت خطي تقديیم تقريیر االبعثة ب االتفتيیش٬،  

أأوو  هھھھاتورريیدل هھھھل ووجدتت مواادد محظوررووأأمم ال٬، تعاوونن ووهھھھل كانن هھھھناكك وونتائج هھھھذاا االتفتيیش٬، 
تقريیر م يیتقدبعثة ااالمم االمتحدةة بجيیبوتي ووحكومة ستقومم . ووعالووةة على ذذلك هھاأأوو نقل هھابيیع

التفتيیش االخاصة بحتويي االتفاصيیل يیيیوما إإلى لجنة االعقوباتت  30غضونن خطي الحق في 
وو  اأأصلهھوو متضمنة ووصفا للسلع٬، االمتعلقة بنقلهھاوواالضبط وواالتخلص منهھا٬، وواالتفاصيیل 

في االتقريیر ااألوولي.متضمنة االوجهھة االمقصوددةة٬، إإذذاا لم تكن هھھھذهه االمعلوماتت   
vii اابالغغ  مبعثة ااالمم االمتحدةة للتحقق وواالتفتيیش سيیت االسفيینة ااتباعع إإجرااءااتت. ووااذذاا ررفضت

 جرااءااالالتخاذذ ) ووقوااتت االتحالف EHOC(ة إلنسانيیاالعمليیاتت ااخالء ووخليیة عمليیاتت ااإل
. االالززمم  

 
حاوويیاتت االسلع االتجارريیة في اال  

viii .سليیمهھا م تفى عرضض االبحر أأوو ت تحاوويیاتت٬، سوااء نقلفي االلتجارريیة على كافة االشحناتت اا
لهھا ااذذنن  م ططلبيیقدتيیطرةة االحكومة االيیمنيیة غيیر االخاضعة لسمباشرةة إإلى االمواانئ االيیمنيیة 

بالعبورر.  
ix . حاوويیاتت عبر مواانئ جيیبوتي ووددبي ووجدةة ووصاللة ستخضع أأيیة شحناتت منقولة في سفيینة
بحضورر مرااقبي بعثة ااالمم االمتحدةة. مسحلل 	  
x . ي االحاوويیاتت االتي يیتم تسليیمهھا مباشرةة من ميیناء االمنشأ إإلى االشحناتت فستخضع كافة

ووفي حالة ووجودد أأسبابب ٬، للتحقق لسيیطرةة االحكومة االيیمنيیة  ةضعاخغيیر االاالمواانئ االيیمنيیة 
في أأيي من االمواانئ االمحدددةة.اتت للتفتيیش هھھھذهه االشحنستخضع معقولة  	  

 
االثنائيیة من االدووللااتت االمساعد  
xi . االنحو االتالي:على ااالذذنن جميیع االدوولل تقديیم ططلب يیجب على  
) ووإإررسالهھ مع بب لبضائع االتجارريیة وواالمساعدااتت االثنائيیة (اانظر االملحقلذذنن تعبئة ططلب ااال )1

بر االبريید ااإللكترووني بعثة ااالمم االمتحدةة للتحقق وواالتفتيیش عإإلى ثبوتيیة االوثائق اال
)unvim@unops.org أأوو004596802012فاكس (اال) أأوو . ( 	  
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vimye.org من خاللل االموقع االرسميااالستماررةة ااإللكتروونيیة تعبئة  )2 	  
 xii . مغلفة وومعبأةة بصنادديیقمجزءةةووسائبة أأ (من االدوولل سوااءاا االثنائيیة تخضع جميیع االمساعدااتت/ 

عبر ميیناء  نقلهھا ووالبد منلبعثة ااالمم االمتحدةة للتحقق وواالتفتيیش متجهھة إإلى االيیمن االحاوويیاتت) بالأأوو 
.حصهھاووف تفريیغهھاتم جيیبوتي حيیث يی 	  

 xiii .لفحص في ميیناء جيیبوتي لمعدااتت االمتاحة االمراافق وواالااستخداامم حص ستشمل عمليیة االف
مرااقبي بعثة ااالمم االمتحدةة.من قبل مرااقبتهھا  ووسيیتم  	  

 xiv .متن سفن ووشحنهھا إإلى االيیمن على  ةلبضاعلذذنن ااالمواادد محظوررةة سيیتم عثر على إإذذاا لم يی
ألمم االمتحدةة.ااتديیرهھھھا أأوو تستأجرهھھھا  	  

 vx.سيیتم تحميیل تكاليیف االتفريیغ وواالتحميیل وواالنقل على االدوولة االمانحة . 	  
 xvi يیتم ااتباعع االخطوااتت االمذكوررةة في س. ااذذاا تم االعثورر على مواادد محظوررةة وولزمم االتخلص منهھا

-هھھھـ  16االفقرةة   وو.   
 

ةيیددااررااإلترتيیباتت اال  
18. االتحقق بعثة خدماتت تفعيیل ووإإددااررةة مكتب ااألمم االمتحدةة لخدماتت االمشارريیع من طلب تم اال 

وواالتفتيیش نيیابة عن ااألمم االمتحدةة وواالدوولل ااألعضاء.  
19. بالتشاوورر االوثيیق مع بتنفيیذ هھھھذاا االمشرووعع  ارريیعاالمشخدماتت ااالمم االمتحدةة لمكتب سيیقومم  

.ناالحكومة االيیمنيیة وواالدوولل ااألعضاء ااألخرٮوو ااالمم االمتحدةة االمعيینمسؤوولل  	  
20. تجريي ا االرئيیسي في جيیبوتي حيیث مكتبهھستعمل بعثة ااالمم االمتحدةة للتحقق وواالتفتيیش من  

.وومرااقبة االعمليیاتت ووتنسيیق االتفتيیشذذووناتت لرئيیسيیة مثل إإددااررةة ططلباتت ااالنشطة ااااأل 	  
21. في جيیبوتي ووددبي ووجدةة بحريي محددد كل منفذ ستنشر بعثة ااالمم االمتحدةة مرااقبيین ااثنيین في  

االبضائع االمتجهھة إإلى االيیمن.تفتيیش ووصاللة لمرااقبة  	  
	  

تصاالتت ااال تفاصيیل  
على االنحو االتالي:. لمزيید من االمعلوماتت يیمكن ااالتصالل ببعثة ااالمم االمتحدةة للتحقق وواالتفتيیش 22  

	253+ هھھھاتف:  77	  26	  14	  76	  |	  +253	  77	  10	  31	  18	    
	882+هھھھاتف االقمر االصناعي:   16	  52	  15	  20	  33  

unvim@unops.orgاالبريید ااإللكترووني:   
www.vimye.orgاالموقع:  	  
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All	  Yemen-‐based	  importers/traders	  who	  intend	  to	  import	  goods	  through	  Yemeni	  ports	  
that	  are	  not	  under	  the	  control	  of	  the	  legitimate	  Government	  of	  Yemen	  are	  required	  to	  
submit	  this	  notification	  form	  as	  well	  as	  the	  Commercial	  Invoice	  and	  Purchase	  Order	  
for	  respective	  import	  and	  their	  Trade	  Licence	  as	  soon	  as	  they	  have	  received	  respective	  
documents	  from	  the	  supplier.	  	  	   	  

	  
This	  information	  will	  feed	  into	  the	  UNVIM	  desk	  review	  process	  for	  which	  shipping	  
companies	  are	  required	  to	  submit	  a	  separate	  Request	  for	  Clearance	  as	  outlined	  in	  
UNVIM’s	  Standard	  Operating	  Procedures	  upon	  departure	  from	  the	  port	  of	  origin	  

).	  	  Incomplete	  or	  late	  submissions	  of	  the	  Notification	  Form	  www.vimye.org(available	  at	  
as	  well	  as	  the	  Request	  for	  Clearance	  Form	  may	  result	  in	  delays	  for	  shipping	  companies	  in	  
subsequent	  verification	  process.	   	  

	  
A. Fill	  out	  Importer/Trader	  Information:	  
#	   Item	   Description	   Remarks	  
1	   Name	  of	  Importer/Trader	   	   	  
2	   License	  Number	  of	  

Importer/Trader	  
	   	  

3	   Name	  of	  Local	  Chamber	  of	  
Commerce	  

	   	  

4	   Contact	  Person	  Name	   	   	  
5	   Telephone	  Number	   	   	  
6	   E-‐mail	   	   	  
7	   Website	  (if	  applicable)	   	   	  

	  
B. Description	  of	  Goods:	  

	  
C. Send	  this	  Form,	  a	  copy	  of	  the	  Commercial	  Invoice	  and	  the	  Trade	  Licence	  to:	  	  

	  unvim@unops.orgor	  Email:	  	  ,+45	  69	  80	  20	  12253	  21	  35	  52	  41	  or	  +Fax:	   	  

	  
D. Contact	  Details	  for	  UNVIM:	  

|	  Tel:	  +253	  77	  26	  14	  76	  |	  +253	  77	  10	  31	  18	  	  unvim@unops.orgEmail:	   	  

United	  Nations	  Verification	  and	  Inspection	  Mechanism	  for	  Yemen	  
Annex	  A	  -‐	  Notification	  Form	  for	  Yemen-‐based	  
Importers/Traders	  
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Important	  Note 	  

All	  the	  information	  requested	  in	  this	  form	  shall	  be	  filled	  in	  by	  the	  requesting	  shipping	  
company	  (respectively	  Member	  State	  for	  bilateral	  assistance)	  and	  sent	  to	  the	  United	  Nations	  
Verification	  and	  Inspection	  Mechanism	  for	  Yemen	  together	  with	  the	  full	  set	  of	  required	  
documents	  as	  attachments	  to	  avoid	  any	  delay	  of	  the	  verification	  process.	  Any	  inquiries	  
regarding	  this	  request	  for	  clearance	  should	  also	  be	  addressed	  to	  UNVIM.	  Contact	  details	  for	  
UNVIM	  are	  as	  follows:	  	  
Tel:	  +253	  77	  26	  14	  76	  |	  +253	  77	  10	  31	  18	  	  |	  Fax:	  +253	  21	  35	  52	  41	  or	  +45	  69	  80	  2012	  |	  Email:	  

	  unvim@unops.org 	  
	  

Requests	  will	  be	  acknowledged	  with	  a	  unique	  tracking	  number	  for	  reference	  purposes.	  
Please	  note	  that	  it	  may	  take	  up	  to	  48	  hours	  from	  the	  time	  the	  complete	  request	  has	  been	  
received	  by	  UNVIM	  for	  a	  decision	  to	  be	  made.	   	  

	  
Please	  also	  note	  that	  vessels	  requesting	  clearance	  to	  ports	  in	  Yemen	  must	  maintain	  their	  
Automated	  Information	  System	  (AIS)	  in	  operation	  throughout	  the	  duration	  of	  their	  
journey	  into	  and	  out	  of	  Yemeni	  Territorial	  waters,	  until	  arrival	  at	  the	  next	  port	  after	  
Yemen.	  	  Vessels	  are	  requested	  to	  use	  the	  standard	  UN	  Location	  code	  (LOCODE)	  on	  AIS. 	  

	  
1. Route	  and	  Port	  Information: 

#	   Item	   Description	   Remarks	  

A	   Voyage	  Number	   	   	  

B	   Port(s)	  where	  cargo	  destined	  for	  
Yemen	  was	  loaded	  

	   	  

C	   Port	  of	  Destination	  in	  Yemen	   	   	  

D	   Next	  Port	  after	  Port	  of	  Destination	  in	  
Yemen	  

	   	  

E	   Other	  ports	  called	  between	  port	  
where	  cargo	  was	  loaded	  and	  
destination	  in	  Yemen	  

	   	  

F	   Date	  and	  Time	  of	  Departure	  From	  
Last	  Port	  of	  Call	  

	   	  

G	   Estimate	  Date	  and	  Time	  of	  Arrival	  in	  
Port	  of	  Destination	  in	  Yemen	  

	   	  

United	  Nations	  Verification	  and	  Inspection	  Mechanism	  for	  Yemen	  
Annex	  B	  -‐	  Request	  for	  Clearance	  of	  Commercial	  
Cargo	  and	  Bilateral	  Assistance	  
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2. Vessel	  information:	  	   
#	   Item	   Description	   Remarks	  

A	   Name	   	   	  

B	   IMO	  No	   	   	  

C	   Call	  Sign	   	   	  

D	   Port	  of	  Registry	  of	  
Vessel	  

	   	  

E	   Last	  Three	  Changes	  of	  
Ship	  Operator	  in	  the	  
last	  three	  years	  with	  
Name	  +	  Address	  (if	  
applicable)	  

	   	  

F	   Satellite	  Phone	   	   	  

G	   E-‐mail	  Address	  	   	   	  

H	   Fax	  No.	  (if	  applicable)	   	   	  

I	   Sat	  C	  No.	  (if	  applicable)	   	   	  

J	   Type	  of	  vessel	   	   	  

L	   Length	   	   	  

M	   Width	   	   	  

N	   Draft	   	   	  

O	   Total	  Cargo	  On	  Board	  
(mt)	  

	   	  

P	   Master’s	  Name	   	   	  

Q	   Master’s	  Nationality	   	   	  
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	   3.	  	  	  	  	  	  	  	  	  Information	  for	  cargo	  destined	  for	  Yemeni	  ports	  not	  under	  the	  control	  of	  the	  
Government	  of	  Yemen: 	  

#	   Item	   Description	  

A 	  

	  

Cargo	  Type 	  

	  

oTanker	   oCargo	  

oContainerised	   o	  Dry	  
Bulk	  

o	  Liquid	  
Bulk	  

o	  Break	  
Bulk	  
(General	  
Cargo)	  

o	  Vehicles	   o	  Other,	  
please	  
specify:	  

B	   Number	  of	  
Units/Pieces	  

	   	   n/a	   n/a	   	   	   	  

C	   Weight	  in	  
Metric	  Tons	  

	   	   	   	   	   	   	  

	  

4. Bilateral	  Assistance	  (fill	  out	  only	  if	  applicable1)	  

#	   Item	   Information	   Remarks	  

A	   Member	  State	   	   	  

B	   Contact	  Person	   	   	  

C	   Title	  	   	   	  

D	   Organization/Department	   	   	  

E	   Phone	  Number	  	   	   	  

F	   Email	  Address	  	   	   	  

G	   Fax	  Number	   	   	  

	  

5. 	  Shipping	  Company	  Information: 

#	   Item	   Information	   Remarks	  

A	   Name	  	   	   	  

B	   IMO	  Number	   	   	  

C	   Full	  style	  Address	  of	  Shipping	  
Company/Operator	  	  

	   	  

D	   Name	  of	  Designated	  Person	  
Ashore	  (DPA)	  

	   	  

E	   Telephone	  Number	  of	  DPA	   	   	  

F	   Mobile	  Number	  of	  DPA	   	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1	  Bilateral	  assistance	  from	  a	  Member	  State	  refers	  to	  assistance	  from	  any	  government	  or	  people	  that	  is	  not	  channelled	  through	  a	  
UN	  agency	  or	  a	  recognized	  international	  humanitarian	  organization	  and	  that	  is	  designated	  to	  save	  lives,	  alleviate	  suffering	  and	  
maintain	  and	  protect	  human	  dignity,	  guided	  by	  the	  principles	  of	  humanity,	  impartiality,	  neutrality,	  and	  independence.	  
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G	   E-‐mail	  of	  DPA	   	   	  

H	   Fax	   	   	  

I	   Website	   	   	  

	  
	   	  6.	  Copies	  of	  the	  following	  supporting	  documents	  are	  required	  to	  be	  attached	  with	  this	  

request:	   	  

a. Manifests	  for	  cargo	  
destined	  for	  Yemeni	  ports	  
not	  under	  the	  control	  of	  the	  
legitimate	  Government	  of	  
Yemen	  

b. Bills	  of	  Lading	  for	  cargo	  
destined	  for	  Yemeni	  ports	  
not	  under	  the	  control	  of	  the	  
legitimate	  Government	  of	  
Yemen	  

c. Packing	  List(s)	  for	  cargo	  
destined	  for	  Yemeni	  ports	  
not	  under	  the	  control	  of	  the	  
legitimate	  Government	  of	  
Yemen	  

d. Last	  10	  Ports	  of	  Call	  
e. Port	  Clearance	  of	  Last	  Port	  

called	  
f. IMO	  Crew	  List	  with	  Seaman	  

Book	  and	  Passport	  Numbers	  
g. IMO	  Passenger	  List,	  if	  

applicable	  
h. Stowage	  Plan/Bay	  Plan	  for	  

the	  vessel	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  

i. List	  of	  armed	  guards	  on	  
board,	  if	  applicable	  

j. Weapons	  and	  Ammunition	  
On	  Board	  Declaration,	  if	  
applicable	  

k. List	  of	  dangerous	  cargo	  on	  
board,	  if	  applicable	  (attach	  
respective	  List/Packing	  
certificate(s))	  

l. Continuous	  Synopsis	  Record	  
(CSR)	  

m. Certificate	  of	  Registration	  of	  
Vessel	  

n. Document	  of	  Compliance	  
for	  the	  Carriage	  of	  
Dangerous	  Goods,	  if	  
applicable	  

o. Any	  other,	  please	  specify	  
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Declaration 	  

	  

1. The	  requesting	  Member	  State/shipping	  company	  hereby	  declares	  that:	  	  
a. The	  information	  provided	  in	  this	  form	  is	  correct	  and	  complete	  to	  the	  best	  of	  their	  knowledge.	  
b. The	  contents	  of	  the	  cargo	  have	  gone	  through	  the	  regular	  customs	  and	  inspection	  process	  in	  the	  

relevant	  Member	  State	  and	  comply	  with	  the	  provisions	  of	  the	  UNSCR	  2216	  (2015)	  regarding	  
shipment/import	  of	  prohibited	  items	  into	  Yemen.	  	  	  

c. The	  originals	  of	  the	  supporting	  documents	  must	  be	  retained	  by	  the	  Member	  State/shipping	  
company	  and	  must	  be	  presented	  to	  UNVIM	  upon	  request.	  
	  	  

2. Provided	  that	  UNVIM	  decides	  that	  an	  inspection	  of	  the	  cargo	  is	  required,	  the	  Member	  
State/requesting	  shipping	  company	  consents	  to	  an	  inspection	  of	  the	  cargo	  by	  UNVIM	  at	  a	  
designated	  location.	  	  	  

	  

	  
Signature:	  ______________________________________ 	  

	  

Signed	  by	  (Full	  Name):	  ____________________________ 	  

	  

Position:	  _______________________________________ 	  

	  

	  

	  

	  

Las 	  

 
 
 
 
 
 

 

Company	  Seal	  


