
 �ســــــــم هللا الرمحن الرحـــــمي 

 

 ســــــفارة الجمھوریة الیمنیة

 وارسو

Embassy of The Republic of Yemen 

Warsaw 

15.04.2022 

 

 

ومنهم   البولندية - يالروسيةأبناء بالدنا العالقني على احلدود الب  اوضاع بيان توضيحي حول

 كع صحمسن ال الطالب

 

و اإلفادة بأنھ فور تلقیھا النداء العاجل فیما یخص الطالب العالقین على الحدود البیالروسیة تود سفارة الجمھوریة الیمنیة في وارس
والذین أشاروا بأنھم قد اعلنوا  للمساعدة في معرفة تفاصیل الموضوع ـ  منا بالتواصل ھاتفیاً مع حرس الحدود البولندي  ق  ،البولندیة  

كاملةتفاصیل   ابریل    13یوم    الواقعة  تغریدات  افي  م  2022من  الرسميعلى  ربع    التویتر   في  حسابھم 
https://twitter.com/Straz_Graniczna/status/1514150917117038594  كالتاليترجمتھا وجاءت : 

األجھزة بالتقصیر في تقدیم المساعدة  فیھا  ، متھمین    وغیر دقیقةناشطون معلومات غیر مؤكدة  یوم امس  شر  مرة أخرى ن .1
 ، وھذا ال یساعدنا في عملنا.  تجاه ضباط حرس الحدودغیر المبررة  زیادة االتھاماتللمحتاجین ، األمر الذي أدى إلى 

ي للتدخل ، البیالروسقام حرس الحدود البولندي  بالتواصل مع حرس الحدود  ،  م2022أبریل    12في یوم الثالثاء الموافق    .2
یبدو أنھ من بین ھؤالء  و،  لھم  المرسلة    االحداثیاتبیانات      منمجموعة من األجانب    بأخذحرس الحدود البیالروسي    حیث قام

 مواطن یمنياألشخاص كان ھناك 
  متھمین حرس الحدود  غیر دقیقة ،امس بنشر معلومات غیر مؤكدة و  ناشطون یمنیون في مواقع التواصل االجتماعي یومقام   .3

 ین ، حرس الحدود لدیھا العدید من الطرق لتقدیم المساعدة بعیدا عن عدسات الكامیرات.بعدم تقدیم المساعدة للمحتاج 
أن      المؤكدة معلوماتنا   .4 إلى  والیمني  المواطن  تشیر  انھ  بل   ، عاجل  طبي  تدخل  الى  یحتاج  الحدود    وصول بعد  ال  حرس 

مساعدة   ودون  بمفرده  قام   ، موقعھ  الى  المجموعةالبیالروسي  مع  وبرفقتھم    وغادر  معھ  الحدود    الضباطالتي  حرس 
 .البیالروسي

ان  ك اإلشارة  السفارة  تود  السفیرةما  ،  قامت  األخت  صوتیا  العالقین  الطالب  مع  صحتھم   وذلك    بالتواصل  على   لالطمئنان 
فھد محضار  .3،    حسام یاسر محسن حسین.2ح ،  صالح محضار شیخ صال.1:  كالتاليومعرفة عددھم واسمائھم  ومساعدتھم  

، عبدالسالم عادل عبدهللا محمد  .6،محمد عارف سیف عبدربھ.5،    یاسر محسن صالح الصكع  محسن.4،    عوض عبدالواحد
الرقیب عوض    عبد.10  ،نصر،  ر صالح ثابتثابت خض  .9،عبدالملك محسن عبدهللا ناصر.8،  طارق عبدالرحمن علي دھشل.7

وذلك    –السفارة المعتمدة كتمثیل غیر مقیم في بیالروسیا    –واشرنا لھم بأنھ یمكننا التنسیق مع سفارة بالدنا في موسكو  ،  مسعد
على سالمتھم ،    او الى الدولة التي جاؤوا منھا قبل الوصول الى بیالروسیا وذلك حفاظاُ   ،  للعمل على اعادتھم الى بالدنا بأمان

وجاء رد  العبور بطریقة غیر قانونیة الى بولندا.  بعد محاولتھم   في السابق اثنان من أبنائنا في الغابات  توفيقد    ھحیث اشرنا لھم بأن
  ، علینا بأنھم ال یریدون العودة الى أي مكان وانھم مصممون على البقاء وعدم العودة الى بالدنا او أي مكان اخر  أبنائنا العالقین

 .وانھم یریدون الدخول الى األراضي البولندیة

الذي  وم 2021نوفمبر  20وزارة الخارجیة الیمنیة في تاریخ   بیان  التقید بما جاء في ضرورةبتؤكد السفارة مرة أخرى علیھ و
 فیھ مواطنینا لعدم االنجرار الى دعوات الھجرة الغیر الشرعیة تجنباً لإلخالل بقوانین الدول األخرى.  دعت 


