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 صادر عن  بيان
 جلسج لاج ل الد   ال ربيل في د رته غير ال اديل 

 عسى جست ى الجند بين الدائجين
 بشأن 

 تط رات ال ضع في اليجن
 نننننن

جلسج لاج ل الد   ال ربيل الجن قد في د رته غير ال اديل عسى جست ى الجند بين إن 
بجقننر األجانننل ال اجننل بالقنناهرم برئاسننل سننسطنل ُعجننان  22/3/2011النندائجين الجن قنند بتنناريخ 

التطنن رات  لبحنن  بحضنن ر السننيد األجننين ال ننام  السننادم الجننند بين النندائجين لسنند   األعضنناء  
جسننتلدات  إزاءالننيجن   ب نند التنندا    أعننرب الجلسننج عننن بننال  القسنن   األ يننرم اللاريننل فنني
جؤسنفل  جا تبع ذلك جن تطن رات  أحندا    التي تفاقجت إمر است دام ال نفالج قف الجتده ر 

 .ها استقرار   أجنها هاجستقبس   حدم جؤسسات الد لل اليجنيل  تهددبالغل ال ط رم 

 ؤكننداللننرائم الجرتكبننل بحنن  الجنندنيين  ي إذ ينندين بشنندم الجلسننج فنني هننذا السننيا  فنن ن 
احتننرام الحنن  فنني حريننل عسننى ضننر رم تضننافر اللهنن د جننن ألنن  الحفنناظ عسننى ال حنندم ال طنيننل   

الشن ب اليجنني  ساليب ال ج  الديجقراطي في الت اج  جنع جطالنب أاالحتكام إلى الح ار   الت بير 
 بالطر  السسجيل.  

 اليجن تحت النظر  الجتاب ل. قرر الجلسج أن يبقي الج قف ال طير في 

 (22/3/2011 -د.غ.ع  – 140)بيان رقم  

 نننن

 

 (0130ص)– 01 (/11/03/ج )01-01ج
 

 
 إدارة شـؤون جملس اجلامعـة

 

 األمانة العامة
 قطــاع جملــس اجلـامعــة



-2- 

 

  

 

 

 

 البيـان الصادر عن اجتماع

 جملس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري

 (136يف دورته العادية )

 بشـــأن

 اجلمهورية اليمنية

 13/9/2011القاهرم: 
 ــــــ

ارك ن في التجناع جلسنج اللاج نل عسنى الجسنت ى استجع السادم  زراء ال ارليل الجش
( إلننى كسجننل السننيد نائننب  زيننر ال ارليننل لسلجه ريننل اليجنيننل 136النن زاري فنني د رتننه ال اديننل )

السيد د. عسني جمننى حسنن شنرح جنن  للهنا تطن رات األ ضناع السياسنيل فني النيجن  اللهن د 
 الجبذ لل لتغسيب لغل الح ار لس ر ج جن األزجل.

 
 (13/9/2011 - 3ج  -( 136د.ع ) – 151 )بيان رقم

 (4040ص)-54(/11/09)01/136ج

 األمانـــة العامــــة

 قطاع جملس اجلامعة

 إدارة شؤون جملس اجلامعة

 ـــــــ
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 البيـان الصادر عن اجتماع

 الوزاريستوى املجملس جامعة الدول العربية على 

 غري العادية املستأنفةيف دورته 

 بشـــأن

 مبادرة جملس التعاون لدول اخلليج العربية حلل األزمة اليمنية وآليات تنفيذها

 24/11/2011القاهرم: 
 ــــــ

بتناريخ الجسنتأنفل في د رته غينر ال ادينل عسى الجست ى ال زاري جلسج اللاج ل رحب 
بالت قيع عسى جبادرم جلسج الت ا ن لند   ال سني  ال ربينل لحن  األزجنل اليجنينل  24/11/2011

 آليات تنفيذها الذي لرى ين م أجنج فني الرينات تحنت رعاينل  نادم الحنرجين الشنريفين الجسنك 
  زيز آ  س  د جسك الججسكل ال ربيل الس  ديل.عبد اهلل بن عبد ال

 عبَّننر الجلسننج عننن تقنندير  لسلهنن د التنني بننذلها جلسننج الت ننا ن لنند   ال سنني  ال ربيننل 
النلنناز هننذا االتفننا    الننذي سننيفتد صننفحل لدينندم جسؤهننا األجنن  فنني أن يننتجكن الشنن ب اليجنننى 

 ل.الشقي  جن تحقي  طج حاته في التغيير السياسي بال سائ  السسجي

 دعننا جلسننج اللاج ننل الشنن ب اليجنننى الشننقي  إلننى التكنناتف  نبننذ الُفرقننل  اغتنننام هننذ  
الفرصل التاري يل لسشر ع في تنفيذ آليات هذا االتفا  الذي جن شأنه أن يرسني أسنج التغيينر 
عننادم جؤسسننات الد لننل اليجنيننل عسننى أسننج لدينندم ُتسبنني طج حننات الشنن ب اليجنننى  السننسجي  اا

  أطيافه. الشقي  بكافل فئاته
 

 (24/11/2011 -د.غ.ع.م  – 157)بيان رقم 

 (5200ص)-06(/11/11)ج/01ج

 األمانـــة العامــــة

 قطاع جملس اجلامعة

 إدارة شؤون جملس اجلامعة

 ـــــــ
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 البيـان الصادر عن اجتماع

 جملس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري

 (137يف دورته العادية )

 اجلمهورية اليمنية بشـــأن

 10/3/2012القاهرم: 
 ــــــ

( 137) رتننه ال اديننل فنني دالنند   ال ربيننل عسننى الجسننت ى النن زاري لاج ننل إن جلسننج 
بجقننر األجانننل ال اجننل بالقنناهرم  برئاسننل د لننل الك يننت  بحضنن ر  10/3/2012الجن قنندم بتنناريخ 

األجين ال ام للاج ل الد   ال ربيل  السنادم  زراء ال ارلينل  ُي نرب عنن تهنئتنه لسشن ب اليجننى 
نصنن ر هننادي  الشننقي  بنلنناح االنت ابننات الرئاسننيل التنني فنناز بهننا ف اجننل الننرئيج عبنند ربننه ج

 ُيشيد الجلسنج ب جسينل نقن  السنسطل التني تجنت بأسنس بو سنسجى  حضناري  كجنا يؤكند الجلسنج 
است داد  إلى تقديم الدعم اللزم لسيجن في ج تسف الجلاالت السياسنيل  االقتصناديل  التنج ينل  

التنني  الطسننب إلننى النند   األعضنناء تنن فير ال بننرات اللزجننل لسننيجن لجسنناعدته فنني إزالننل األضننرار 
  سفتها الفترم االنتقاليل  تداعياتها االقتصاديل  آمارها.

 
 (10/3/2012 - 2ج  -( 137د.ع ) – 167)بيان رقم 

 (8200ص)-39(/12/03)01/137ج

 األمانـــة العامــــة

 قطاع جملس اجلامعة

 إدارة شؤون جملس اجلامعة

 ـــــــ
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 إن جلسج اللاج ل عسى جست ى القجل  تط رات ال ضع في اليجنن
 ب د اطلعه: -

 ،على مذكرة األمانة العامة 

 ،وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك 

 ( بتىىىىىىىىىىاري  137د.ع ) 167بيىىىىىىىىىىان مةلىىىىىىىىىى  الةامعىىىىىىىىىىة ر ىىىىىىىىىىم  وعلىىىىىىىىىىى
10/3/2012، 

ذ ُيشىىيد بالمبىىادرة التىىي  ىىىدملا مةلىى  التعىىاون لىىىدول ال لىىي  العربيىىة ل ىىىل  - وا 
 األزمة اليمنية،

ذ ُير ىىب بنتىىاال  اانت ابىىاا الرالاتىىية التىىي وتىىخرا عىىن يىىوز ي امىىة الىىرالي   - وا 
 ،عبد ربه منصور هادي، وباانتقال التلمي للتلطة

 ــــر رُيق

االتىىزام بال خىىاى علىىى و ىىدة الىىيمن، وا تىىرام تىىيادته واتىىتق له، وتقىىديم  -1
الىىدعم التياتىىي الىى زم للقيىىادة اليمنيىىة برالاتىىة ي امىىة الىىرالي  عبىىد ربىىه 
منصىىور هىىادي لت قيىى  األمىىن وااتىىتقرار يىىي الىىيمن، وترتىىي  المتىىيرة 

نىىى كايىىة. الديمقراطيىىة، وتىىويير ال ريىىة والعدالىىة ااةتماعيىىة للشىىعب اليم
ودعىىىوة الشىىىعب اليمنىىىى الشىىىقي  ل لتخىىىاج  ىىىول  يادتىىىه الةديىىىدة ودعىىىم 

 متيرة التنمية واإلص ح.

الطلىىىىب الىىىىى الىىىىدول األعدىىىىاال تقىىىىديم الىىىىدعم الىىىى زم لل كومىىىىة اليمنيىىىىة  -2
ومتىاندتلا يىي انةىىاز المر لىة اانتقاليىة وعمليىىة اعىادة اإلعمىار وتىىويير 

 ليمنية يي م تلج المةااا.ال براا الخنية ال زمة لتدريب الكوادر ا

تقديم الت ية الى مةموعة وصد اال اليمن والتدامن مع ةلودها الرامية  -3
الى تقديم مىا ت تىاإ اليىه الةملوريىة اليمنيىة مىن متىاعدة و بىراا علىى 

 الصعيد اا تصادي.

التر يىىىب بعقىىىد مىىىاتمر وصىىىد اال الىىىيمن يىىىي المملكىىىة العربيىىىة التىىىعودية  -4
 .2012مايو/ ويار   ل النصج الثاني من شلر 

الطلىىىب مىىىن األمىىىين العىىىام مواصىىىلة اتصىىىااته بالقيىىىاداا التياتىىىية يىىىي  -5
الىىىىيمن، وتقىىىىديم المتىىىىاعدة ال زمىىىىة التىىىىي يتطلبلىىىىا الودىىىىع يىىىىي الىىىىيمن، 
والعمىىىىل علىىىىى ازالىىىىة مىىىىا  لختىىىىه األزمىىىىة التياتىىىىية مىىىىن  ثىىىىار وتىىىىداعياا 

 ا تصادية واةتماعية.

 
 (29/3/2012 –( 23د.ع ) 555) . : 
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رات ال ضع في اللجه ريل اليجنيلتط    
 

 
 إن جلسج اللاج ل عسى الجست ى ال زاري 

 ب د اطلعه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

  نشاط األمانة العامة ييما بين الدورتين،تقرير وعلى 

  10/3/2012( بتاري  137د.ع ) 167وعلى بيانه ر م، 

 قراراا واالتزاماا على المتتوى وعلى التوصية الصادرة عن اةتماع هيالة متابعة تنخيذ ال
 يي هذا الشأن، 5/9/2012الوزاري بتاري  

 ،وعلى توصية لةنة الشاون التياتية 
 ،29/3/2012( بتاري  23د.ع ) 555واتتنادًا الى  رار  مة بغداد ر م  -

 ر ُيقــــر

الىى زم  االتىىزام بال خىىاى علىىى و ىىدة الىىيمن، وا تىىرام تىىيادته واتىىتق له، وتقىىديم الىىدعم التياتىىي -1
للقيىىادة اليمنيىىة برالاتىىة ي امىىة الىىرالي  عبىىد ربىىه منصىىور هىىادي لت قيىى  األمىىن وااتىىتقرار يىىي 
اليمن، وترتىي  المتىيرة الديمقراطيىة، وتىويير ال ريىة والعدالىة ااةتماعيىة للشىعب اليمنىى كايىة، 

 .ودعوة الشعب اليمنى الشقي  ل لتخاج  ول  يادته ودعم متيرة التنمية واإلص ح

شادة بال طواا التي تم انةازها من بنود المبادرة ال ليةية و لياتلىا التنخيذيىة ل ىل األزمىة اإل -2
يىي الةملوريىة اليمنيىة، وتأييىىدها لةلىود الت دىير لمىاتمر ال ىىوار الىوطني الىذي دعىا اليىىه 
 المبادرة ال ليةية و لياتلا التنخيذية باعتبارها الوتيلة المثلىى لتلبيىة كايىة المطالىب المشىروعة

 لإلص ح التياتي وبما يعزز الو دة الوطنية يي الةملورية اليمنية.

تثمىىين المو ىىج الثابىىا لشىىعب و كومىىة الةملوريىىىة اليمنيىىة يىىي التصىىدي لىىىاهرة اإلرهىىىاب،  -3
 والدعوة الى تقديم المتاعداا ال زمة لليمن يي هذا المةال.

مىىىىة الةملوريىىىىة اليمنيىىىىة الىىىىدعوة مةىىىىددًا لتقىىىىديم المزيىىىىد مىىىىن المتىىىىاعداا والىىىىدعم الىىىى زم ل كو  -4
ومتىىىاندتلا يىىىي انةىىىاز المر لىىىة اانتقاليىىىة وعمليىىىة اعىىىادة اإلعمىىىار وتىىىويير ال بىىىراا الخنيىىىة 
ال زمىىىة لتىىىدريب الكىىىوادر اليمنيىىىة يىىىي م تلىىىج المةىىىااا وذلىىىك بغيىىىة التغلىىىب علىىىى ا ثىىىار 

 اا تصادية الناةمة عن األزمة التياتية.
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والتدىىامن مىىع ةلودهىىا الراميىىة وصىىد اال الىىيمن  التنويىىه بقىىراراا ونتىىاال  اةتماعىىاا مةموعىىة -5
عدة و بىراا علىى الصىعيد اا تصىادي، الى تقديم ما ت تاإ اليه الةملورية اليمنية من متا

 4بتاري   المملكة العربية التعودية -المان ين المنعقد يي الرياض ماتمر بنتاال  التر يب و 
 .2012تبتمبر/ ويلول 

اتصااته بالقياداا التياتىية يىي الىيمن، وتقىديم المتىاعدة  األمين العام مواصلةالى الطلب  -6
ال زمىة التىىي يتطلبلىا الودىىع يىي الىىيمن، والعمىىل علىى ازالىىة مىا  لختىىه األزمىة التياتىىية مىىن 

والطلب اليه متابعة تنخيذ هذا القرار وتقديم تقريىر الىى  ثار وتداعياا ا تصادية واةتماعية، 
 المةل  يي دورته القادمة.

 
 (5/9/2012 - 2ج  -( 138د.ع ) – 7524م ) : رق
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 تطن رات ال ضنع فني اليجنن
 

 
  ال زاريجست ى الإن جلسج اللاج ل عسى 

 ب د اطلعه: -
  3/3/2013المندوبية الداالمة للةملورية اليمنية لدى الةامعة بتاري  على مذكرة، 

 ،وعلى تقرير نشاط األمانة العامة ييما بين الدورتين 

 ة الشاون التياتية،وعلى توصية لةن 

 وبعد ااتتماع الى العرض الذي  دمه رالي  ويد الةملورية اليمنية، -

 ر ُيقــــر

تأكيد االتزام الكامل بال خاى على و دة اليمن وا ترام تيادته واتىتق له، وريىض وي تىد ل  -1
يي شاونه الدا لية، والو وج الى ةانب الشعب اليمنىي الشىقي  يىي كىل مىا يتطلىع اليىه مىن 

 رية وديمقراطية وعدالة اةتماعية وتمكينه من ت قي  التنمية الشاملة التي يتعى اليلا. 

التر يىىب بىىاإلع ن الىىذي وصىىدرا ي امىىة الىىرالي  عبىىد ربىىه منصىىور هىىادي رالىىي  الةملوريىىة  -2
اليمنيىىىىىىة بت ديىىىىىىد موعىىىىىىد انطىىىىىى   مىىىىىىاتمر ال ىىىىىىوار الىىىىىىوطني الشىىىىىىامل يىىىىىىي الىىىىىىيمن بتىىىىىىاري  

يىىىة كايىىىة للمشىىىاركة يىىىي هىىىذا ال ىىىوار الىىىوطني باعتبىىىارا ، ودعىىىوة األطىىىراج اليمن18/3/2013
التىىبيل األمثىىل لتةىىاوز الصىىعاب وا تىىرام األتىى  والمعىىايير المنصىىود عليلىىا يىىي المبىىادرة 

 ال ليةية و لياتلا التنخيذية.

بشىىىىأن متىىىىتةداا  15/2/2013التأكيىىىىد علىىىىى مىىىىا ةىىىىاال يىىىىي بيىىىىان مةلىىىى  األمىىىىن بتىىىىاري   -3
، 18/2/2013ن العام لةامعة الدول العربية بتىاري  األوداع يي اليمن، وكذلك بيان األمي

و اصًة مىا ةىاال ييلمىا مىن دىرورة  يىام كايىة األطىراج اليمنيىة ب ىل   يىاتلم عبىر ال ىوار 
 والمشاوراا ونبذ العنج، والو وج ب زٍم دد كل من ي اول عر لة متيرة ال وار الوطني.

الىىى زم يىىىي الةوانىىىب التياتىىىية دعىىىوة الىىىدول األعدىىىاال والمةتمىىىع الىىىدولي الىىىى تىىىويير الىىىدعم  -4
واألمنيىىىىة واا تصىىىىادية والماليىىىىة، لتمكىىىىين الةملوريىىىىة اليمنيىىىىة مىىىىن مواةلىىىىة الت ىىىىدياا التىىىىي 

 تواةللا والتصدي لىاهرة اإلرهاب، وت قي  األمن وااتتقرار يي كاية ربوع اليمن.

تمر اإلشىىادة بىىالةلود التىىي ُبىىذلا يىىي مىىاتمري وصىىد اال الىىيمن يىىي الريىىاض ونيويىىورك، ومىىا  -5
، 4/9/2012المىىىىان ين الىىىىذي اتتدىىىىايته المملكىىىىة العربيىىىىة التىىىىعودية يىىىىي الريىىىىاض بتىىىىاري  
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 7/3/2013واإلعىراب عىن األمىل يىي ون ي قى  مىاتمر وصىد اال الىيمن الىذي تىُيعقد بتىاري  
 يي العاصمة البريطانية لندن النتاال  المرةوة يي دعم الةملورية اليمنية.

 
 (6/3/2013 - 3ج  -( 139د.ع ) – 7597) : رقم 
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 الجحافظل عسى  حدم اليجن
 تشليع الله د الراجيل إلى إنلاح 
 أعجا  جؤتجر الح ار ال طني الشاج 

 

 

 إن جلسج اللاج ل عسى الجست ى ال زاري 
 ب د اطلعه: -

 ،على مذكرة األمانة العامة 

 ،وعلى تقرير نشاط األمانة العامة ييما بين الدورتين 
 تياتية،وعلى توصية لةنة الشاون ال 
  4/8/2013علىىىى مىىىذكرتي المندوبيىىىة الداالمىىىة للةملوريىىىة اليمنيىىىة لىىىدى الةامعىىىة بتىىىاري  و 

 ،22/8/2013و
 وبعد ااتتماع الى العرض الذي  دمه رالي  ويد الةملورية اليمنية، -

 ر ُيقــــر

تأكيد االتزام الكامل بال خاى على و دة اليمن وا ترام تيادته واتتق له، وريض وي تد ل يي  -1
شاونه الدا لية، والو ىوج الىى ةانىب الشىعب اليمنىي الشىقي  يىي كىل مىا يتطلىع اليىه مىن  ريىة 

 .وديمقراطية وعدالة اةتماعية وتمكينه من ت قي  التنمية الشاملة التي يتعى اليلا
، وتشىةيع 18/3/2013التر يب بانط   ماتمر ال وار الوطني الشامل يىي الىيمن بتىاري   -2

مالىىه، ودعىىوة كايىىة األطىىراج اليمنيىىة دون اتىىتثناال للمشىىاركة يىىي هىىذا المر لىىة األ يىىرة مىىن وع
ال ىىىىوار باعتبىىىىارا ال يىىىىار الىىىىوطني األمثىىىىل لتةىىىىاوز الصىىىىعوباا وا تىىىىرام األتىىىى  والمعىىىىايير 

 المنصود عليلا يي المبادرة ال ليةية و لياتلا التنخيذية.
ويلىول  تىبتمبر/ر يىي اإلشادة بىالةلود المبذولىة لعقىد اةتمىاع مةموعىة وصىد اال الىيمن الُمقىر  -3

يىىي نيويىىورك، ودعىىوة الىىدول المان ىىة الىىى تقىىديم كايىىة وشىىكال الىىدعم المىىادي لتمويىىل الةىىاري 
مشىىروعاا التنميىىة والويىىاال بالتزاماتلىىا وتعلىىداتلا لتةىىاوز ا ثىىار التىىلبية ل زمىىة اا تصىىادية 

 والتياتية وبما ُيمّكن اليمن من انةاز وتتريع عملية التنمية.
ألعدىىىاال والمةتمىىىع الىىىدولي الىىىى تىىىويير الىىىدعم الىىى زم يىىىي الةوانىىىب التياتىىىية دعىىىوة الىىىدول ا -4

واألمنيىىىىة واا تصىىىىادية والماليىىىىة، لتمكىىىىين الةملوريىىىىة اليمنيىىىىة مىىىىن مواةلىىىىة الت ىىىىدياا التىىىىي 
 .ن وااتتقرار يي كاية ربوع اليمنتواةللا والتصدي لىاهرة اإلرهاب، وت قي  األم

 (1/9/2013 - 2ج –( 140)د.ع  – 7669) : رقم 
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 تطن رات ال ضنع فني اليجننن
 

 
 إن جلسج اللاج ل عسى الجست ى ال زاري 

 ب د اطلعه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

  3/2/2014على مذكرة المندوبية الداالمة للةملورية اليمنية لدى الةامعة بتاري  و، 
 ،وعلى تقرير نشاط األمانة العامة ييما بين الدورتين 
 الشاون التياتية، وعلى توصية لةنة 

 وبعد ااتتماع الى العرض الذي  دمه رالي  ويد الةملورية اليمنية، -

 ر ُيقــــر

تأكيد االتزام الكامل بال خاى على و دة اليمن وا ترام تيادته واتىتق له، وريىض وي تىد ل  -1
يي شاونه الدا لية، والو وج الى ةانب الشعب اليمنىي الشىقي  يىي كىل مىا يتطلىع اليىه مىن 

 ية وديمقراطية وعدالة اةتماعية وتمكينه من ت قي  التنمية الشاملة التي يتعى اليلا. ر 
التر يىىب بنتىىاال  وم رةىىاا مىىاتمر ال ىىوار الىىوطني الشىىامل يىىي الةملوريىىة اليمنيىىة، والتأكيىىد  -2

علىىىى وهميىىىة تنخيىىىىذها وصىىىيا تلا يىىىىي دتىىىتور ةديىىىد ي ىىىىتكم اليىىىه الةميىىىىع ويلبىىىي طمو ىىىىاا 
ب اليمنىىي يىىي ىىىل يمىىن مو ىىد مزدهىىر ومتىىتقر تتىىودا وت كمىىه وتطلعىىاا كايىىة وبنىىاال الشىىع

 دولة مدنية ديمقراطية  ديثة  االمة على مبدو التواي  والشراكة الوطنية وال كم الرشيد.
اإلشىىادة العاليىىة بىىالةلود ااتىىتثناالية التىىي بىىذللا ي امىىة رالىىي  الةملوريىىة عبىىد ربىىه منصىىور  -3

وة كاية األطراج والقوى التياتية اليمنية هادي يي تبيل انةاح وعمال ماتمر ال وار، ودع
الىىى االتخىىاج  ىىول ي امىىة الىىرالي ، وتغليىىب مصىىل ة الىىوطن العليىىا علىىى مىىا عىىداها بغىىرض 

نةاح العملية التياتية وملام المر لة اانتقالية.  دعم وا 
دعىىىوة الىىىدول األعدىىىاال والمةتمىىىع الىىىدولي الىىىى تىىىويير الىىىدعم الىىى زم يىىىي الةوانىىىب التياتىىىية  -4

واا تصىىىىادية والماليىىىىة، لتمكىىىىين الةملوريىىىىة اليمنيىىىىة مىىىىن مواةلىىىىة الت ىىىىدياا التىىىىي واألمنيىىىىة 
تواةللا، وتلبية ا تياةاته التنموية لدمان اتتقرار األودىاع واتىتكمال الترتيبىاا ال اصىة 

 بااتتختاال على الدتتور ومن ثم اةراال اانت اباا.
ال ليةيىىة ويىىي مقىىدمتلا المملكىىة  الراعيىىة للمبىىادرة اإلعىىراب عىىن الشىىكر والتقىىدير لكايىىة الىىدول -5

العربية التعودية على ما بذلوا من ةلود م لصة  ثيثة، وما  دموا من دعم مّكن اليمنيون 
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مىن تةىىاوز األزمىىة التياتىىية بصىورة تىىلمية  ىيىىا ب عةىىاب وتقىدير المةتمىىع الىىدولي وذلىىك 
التياتىىية  مىن  ىى ل مىاتمر ال ىىوار الىوطني الشىىامل الىذي شىىارك ييىه كايىىة األطىراج والقىىوى

 .اليمنية دون اتتثناال بما يي ذلك الشباب والمروة ومنىماا المةتمع المدني
 

 (9/3/2014 - 3ج  –( 141د.ع ) – 7740) : رقم 



-13- 

 
 

 تطن رات ال ضنع فني اليجننن
 

 
 إن جلسج اللاج ل عسى الجست ى ال زاري 

 ب د اطلعه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

  نشاط األمانة العامة ييما بين الدورتين،ن األمين العام عوعلى تقرير 
 ،وعلى  راراته التابقة يي هذا الشأن 

 ،وعلى توصية لةنة الشاون التياتية 
 وبعد ااتتماع الى العرض الذي  دمه رالي  ويد الةملورية اليمنية، -

 ر ُيقــــر

ض وي تىد ل تأكيد االتزام الكامل بال خاى على و دة اليمن وا ترام تيادته واتىتق له، وريى -1
يي شاونه الدا لية، والو وج الى ةانب الشعب اليمنىي الشىقي  يىي كىل مىا يتطلىع اليىه مىن 

  رية وديمقراطية وعدالة اةتماعية وتمكينه من ت قي  التنمية الشاملة التي يتعى اليلا.
اإلشادة بالةلود ااتتثناالية التي بذللا ي امة رالي  الةملورية عبد ربه منصىور هىادي يىي  -2

ل تنخيذ نتاال  وم رةاا ماتمر ال وار الوطني، وتةديد الدعوة لم تلج القوى التياتية تبي
اليمنيىىة لماازرتىىه والو ىىوج الىىى ةانبىىه وريىىض وي م ىىاواا تلىىدج الىىى تصىىعيد المو ىىج وو 

 تقويض العملية التياتية القاالمة يي اليمن.
م رةىىىاا مىىىاتمر ال ىىىوار التأكيىىىد علىىىى دىىىرورة التىىىزام كايىىىة القىىىوى التياتىىىية اليمنيىىىة بتنخيىىىذ  -3

الىىىىىوطني الشىىىىىامل، وتىىىىىويير األةىىىىىواال الم المىىىىىة اتىىىىىتكمال تنخيىىىىىذ المبىىىىىادرة ال ليةيىىىىىة و ليتلىىىىىا 
التنخيذيىة، وصىيا ة دتىتور ةديىىد ي ىتكم اليىه الةميىع ويلبىىي طمو ىاا وتطلعىاا كايىة وبنىىاال 
الشىىعب اليمنىىي يىىي ىىىل يمىىن مو ىىد مزدهىىر ومتىىتقر تتىىودا وت كمىىه دولىىة مدنيىىة ديمقراطيىىة 

 يثة  االمة على مبدو التواي  والشراكة الوطنية وال كم الرشيد. د
(، بشأن درورة م اتبة 2014) 2140التأكيد على وهمية االتزام بقرار مةل  األمن ر م  -4

وي طىىىىرج يتىىىىعى علىىىىى ن ىىىىو مباشىىىىر وو  يىىىىر مباشىىىىر الىىىىى تقىىىىويض العمليىىىىة التياتىىىىية وو 
قاليىىة. وكىىذلك االتىىزام بالبيىىان الرالاتىىي ال يلولىىة دون اتىىتكمال مىىا تبقىىى مىىن ملىىام الختىىرة اانت

الىىذي  ىىّم ةميىىع األطىىراج اليمنيىىة علىىى  29/8/2014الصىىادر عىىن مةلىى  األمىىن بتىىاري  
االتزام بتتوية   ياتلا عن طري  ال وار والتشاور ونبذ اللةوال الى وعمىال العنىج لت قيى  
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راا يىي العاصىمة مآرب تياتىية، وودان  مى ا التصىعيد التياتىي واألمنىي وا  امىة المعتىك
 صنعاال وما  وللا.

التأكيىىد علىىى دىىرورة ووهميىىة التىىزام كايىىة القىىوى التياتىىية بمىىا يىىيلم ةماعىىة ونصىىار ا  بمىىا  -5
تدمنته المبادرة الوطنية للةنة الرالاتية التي تمثل ال ل المناتب والو يد لنزع يتيل األزمىة 

الوطنيىة واتىتكمال اتىت قا اا  ال الية التي تمر بلىا الىيمن وال خىاى علىى اتىتقرارا وتى مته
 الخترة اانتقالية ال اصة ببناال الماتتاا الدتتورية.

دعوة الدول األعداال والمةتمع الدولي والةلاا المان ة الى الوياال بتعلداتلا لتويير الىدعم  -6
الىىى زم للىىىيمن يىىىي الةوانىىىب التياتىىىية واألمنيىىىة واا تصىىىادية والماليىىىة، لتمكينىىىه مىىىن مواةلىىىة 

لتىىىىىي يواةللىىىىىا وتلبيىىىىىة ا تياةاتىىىىىه التنمويىىىىىة لدىىىىىمان اتىىىىىتقرار األودىىىىىاع وتنخيىىىىىذ الت ىىىىىدياا ا
 م رةاا ماتمر ال وار الوطني.

اإلعىىراب عىىن الشىىكر والتقىىدير لكايىىة الىىدول الراعيىىة للمبىىادرة ال ليةيىىة ويىىي مقىىدمتلا المملكىىة  -7
دة العربية التعودية وةامعة الدول العربيىة علىى مىا بىذلوا مىن ةلىود م لصىة و ثيثىة لمتىاع

الىىىىيمن علىىىىى ال ىىىىروإ مىىىىن األزمىىىىة التياتىىىىية، والتر يىىىىب بانعقىىىىاد ااةتمىىىىاع الىىىىوزاري المقبىىىىل 
 .2014تبتمبر  24لمةموعة وصد اال اليمن الُمقّرر عقدا يي نيويورك بتاري  

 
 (7/9/2014 - 3ج  -( 142د.ع ) – 7807) : رقم 
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 تحدةامل األمم لدى العربية الدول  لجامعة  الدائم املراقب الوفد مكتب

  الجامعة ملجلس التشاوري االجتماع عن الصادر الصحفي البيان

 الوزاري  املستوى  على

 23/9/2014:  نيويورك

****** 

 ظهر ب د تشا ريا التجاعا ال زاري الجست ى عسى ال ربيل الد   لاج ل جلسج عقد
  زير كديت  لد أحجد السيد ج الي برئاسل ني ي رك  في الجتحدم األجم بجقر 23/9/2014 ي م

 السادم  بجشاركل لسجلسج الحاليل الد رم رئيج - يتانيلر الج   اإلسلجيل اللجه ريل  ارليل
 .ال ربيل الد   للاج ل ال ام األجين  السيد  ج الي ال رب ال ارليل  زراء الج الي  أصحاب

 الجنطقل في األ ضاع بتط رات الجت سقل الجستلدات ج تسف ال زراء السادم تدارج
  الستين التاس ل الد رم أعجا   ل   جشا رات اتصاالت جن بشأنها يد ر  جا يل ال رب

 في قرارات جن ال زاري اللاج ل جلسج ات ذ  جا ض ء في  ذلك الجتحدم  لألجم ال اجل لسلج يل
 .7/9/2014 بتاريخ القاهرم في األ ير التجاعه

  زير - الجالكي ريات الدكت ر ج الي جن إحاطل إلى الجلسج استجع اإلطار هذا  في
 في ال ربيل الجلج عل رئيج  - ليبيا جند ب قدجه عرت إلى  كذلك فسسطين؛ د لل  ارليل

 لألراضي اإلسرائيسي االحتل  إلنهاء ال ربي الدبس جاسي التحرك نتائ  ح   ني ي رك 
 جع شأنال هذا في اللاريل الجشا رات عنه أسفرت  جا الشرقيل  القدج فيها بجا الفسسطينيل 

 الج قف لدعم الجقب  ال ربي التحرك  ط ات في التدا   لرى كجا. األجن جلسج أعضاء
 بجا الفسسطينيل لألراضي اإلسرائيسي االحتل  إلنهاء زجني سقف بتحديد الجطالب الفسسطيني

 إلعادم الجانحين جؤتجر الن قاد اللاريل التحضيرات في البح  لرى كذلك الشرقيل  القدج فيها
 . 12/10/2014 في ال ربيل جصر لجه ريل في عقد   الجقرر غزم  قطاع ارإعج

 الجب    قدجه عرت إلى الجلسج استجع الس ريل  األزجل بجلريات يت س   فيجا
 عنه أسفرت جا نتائ  ح   جيست را  دي ستيفان/  السيد الجتحدم لألجم ال ام لألجين ال اص

 قدجها إحاطل إلى الجلسج استجع كجا  الجنطقل  اس ري في ألراها التي  جشا راته اتصاالته
 .الس ريل الج ارضل   الم رم لق ى ال طني االئتلف رئيج -البحرم هادي الدكت ر
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 قراراته تنفيذ لجتاب ل  ال ربي التحرك تف ي  سب  الجلسج ناقش ذلك لانب إلى
 في السسجي السياسي  االنتقا عجسيل جسار لتدعيم  اليجن ليبيا في األ ضاع بتط رات الجت سقل

 د   له د الجلسج مجن الصدد هذا في.   الشأن هذا في السابقل لقراراته  فقا البسدين هذين
 لتحقي  شاج  ح ار في السيبيين الفرقاء الستضافل اللزائريل بالجبادرم رحب    الل ار

 .ال طنيل الجصالحل

 اإلرهاب جكافحل نبشأ بالقاهرم 7/9/2014 في الصادر قرار  عسى الجلسج أكد كجا
 الق جي األجن عسى جباشر  طر جن يجمسه لجا نظرا  اجتداداته  داعش تنظيم في الجتجم 
 بشأن عسيه نص    جا القرار هذا بن د بتنفيذ ال ربيل الد   لجيع التزام عسى جؤكدا ال ربي 

 عسى اعياللج ال ربي ال ج   ل   جن ال طني الجست ى عسى عالسل تدابير جن يسزم جا ات اذ
 عسى بال ج   كذلك  اإلعلجيل   القضائيل  الدفاعيل  األجنيل السياسيل الجست يات لجيع

  في.  جرتكبيه كان  أي ا   عسيه الباع  كان أي ا   تج يسه   جصادر الفكريل اإلرهاب جنابع تلفيف
 2170 رقم السابع الفص  تحت األجن جلسج قرار في  رد جا عسى التأكيد تم الصدد هذا

 بج لبه يسزم الد لي األجن جلسج أعضاء قب  جن باإللجاع ُأقِّر الذي 15/8/2014 في الصادر
  قد هذا  .الجسسحين  تجرير  التدريب  التلنيد التج ي  جن الحد عسى بالجساعدم ال الم د  

 األ   األسب ع في الجست ى رفيع حك جي جؤتجر ل قد البحرين ججسكل بجبادرم الجلسج رحب
 ت زيز سب  بشأن عج   طل أ  طري   ارطل عسى االتفا  بهدف القادم  ن فجبر شهر جن

 .جناب ه تلفيف   اإلرهاب جكافحل
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 بيـان

 مستوى املندوبني الدائمنيجملس جامعة الدول العربية على 

 غري العاديةيف دورته 

 بشـــأن

 اجلمهورية اليمنية

 ــــــ

 
عاديىة ال يىر  تىهدور يىي المنىدوبين الىداالمين مةل  ةامعىة الىدول العربيىة علىى متىتوى ان 
بمقىىىىر األمانىىىىة العامىىىىة برالاتىىىىة الةملوريىىىىة اإلتىىىى مية الموريتانيىىىىة  2/11/2014بتىىىىاري  المنعقىىىىدة 

دول العربية، وبعىد اتتعرادىه لمتىتةداا الودىع يىي الةملوريىة وب دور األمين العام لةامعة ال
 اليمنية، ياكد على ما يلي:

منيىىة الىى االتىىزام ببنىىود اتخىىا  التىلم والشىىراكة الوطنيىىة، والىىى اإلتىىراع دعىوة ةميىىع األطىىراج الي -
يي تشكيل ال كومة الةديىدة، وذلىك يىي اطىار متابعىة تنخيىذ م رةىاا مىاتمر ال ىوار الىوطني، 
وما نصا عليه مبادرة مةل  التعاون لدول ال لىي  العربيىة و لياتلىا التنخيذيىة يىي هىذا الشىأن، 

 ومطالب الشعب اليمني.وبما يدمن ت قي  تطلعاا 
تثمين الةلود التىي يبىذللا ي امىة الىرالي  عبىد ربىه منصىور هىادي مىن وةىل اتىتكمال المر لىة  -

 اانتقالية والعملية التياتية بما ي خى و دة وومن واتتقرار اليمن.

اعتبار الدولة اليمنية ووةلزتلا الدتتورية هي المعنية ب ماية اليمن وو دته واتتقرارا، وتوةيىه  -
لىىىىدعوة لةماعىىىىة ونصىىىىار ا  الىىىىى و ىىىىج ونشىىىىطتلم العتىىىىكرية واانتىىىى اب مىىىىن المنىىىىاط  التىىىىي ا

تىىيطروا عليلىىا، وتتىىليم المعىىداا واألتىىل ة التىىي اتىىتولوا عليلىىا الىىى تىىلطاا الدولىىة اليمنيىىة، 
واعتبار ما  ام بىه ونصىار ا  مىن ازالىة بعىض الم يمىاا ال اصىة بلىم مىن صىنعاال وم يطلىا 

 يي ااتةاا الص يح. بمثابة  طوة ايةابية

تةديىىد اإلدانىىة ل نشىىطة اإلرهابيىىة لتنىىىيم القاعىىدة، واإلعىىراب عىىن القلىى  مىىن الم ىىاطر الناةمىىة  -
عن المصادماا بينلم وبين ةماعة ونصار ا  على متتقبل العملية التياتية وومىن واتىتقرار 

 اليمن.

 
 (2/11/2014 -د.غ.ع  – 190)بيان رقم 

 (0525ص) -09(/14/11/ج)01-01ج
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 صحفــي بيـان

 لس جامعة الدول العربيةجتماع التشاوري جملصادر عن اال

 مستوى املندوبني الدائمنيعلى 

 بشـــأن

 األوضاع يف اجلمهورية اليمنية

 ــــــ

 
اةتماعًا تشاوريًا بتىاري  عقد مةل  ةامعة الدول العربية على متتوى المندوبين الداالمين 

متىتةداا األودىاع ال طيىرة  برالاتة الةملورية اإلت مية الموريتانية  يم تىدار  18/2/2015
 لد يي الةملورية اليمنية، وبعد اتتذكارا لقراراته التابقة بشأن اليمن، والتداول يي هذا الشأن، 

 :المةل  الى ما يلي
   التأكيد علىى مىا ةىاال يىي بيىان ااةتمىاع الىوزاري لمةلى  التعىاون لىدول ال لىي  العربيىة بتىاري

 مملكة العربية التعودية.المنعقد بمدينة الرياض بال 14/2/2015

  15/2/2015بتاري   2201التأكيد على ما ةاال يي القرار الصادر عن مةل  األمن ر م. 

  تةديد االتىزام الكامىل بال خىاى علىى و ىدة الىيمن وا تىرام تىيادته واتىتق له، وريىض وي تىد ل
ة اانتقىال يي شاونه الدا لية وو يرض وي ومر وا ع بىالقوة يمكىن ون يىادي الىى تقىويض عمليى

 التياتي وتغذية  الة عدم ااتتقرار األمني والتياتي يي المنطقة.

  مناشدة كاية القوى التياتية اليمنية االتزام بال ل التلمي وبالعودة الى طاولة ال وار الىوطني
وتىويير األةىواال الم المىىة اتىتكمال تنخيىىذ مبىادرة مةلى  التعىىاون لىدول ال لىىي  العربيىة و لياتلىىا 

يذيىىة وم رةىىاا مىىاتمر ال ىىوار الىىوطني الشىىامل واتخىىا  التىىلم والشىىراكة الوطنيىىة، مىىن وةىىل التنخ
ااتخا  على  واعد واد ة إلدارة العملية التياتية وي  وهداٍج مشىتركة ُتعلىي مصىل ة الىيمن 

 العليا.

  مطالبىىة األمىىين العىىام مواصىىلة اتصىىااته ومشىىاوراته مىىع التىىادة وزراال ال ارةيىىة العىىرب لت ديىىد
عد انعقاد مةل  الةامعة على المتتوى الوزاري يي و رب ا ةال ات اذ المو ىج المناتىب مو 

 ازاال ما يتتةد من تطوراا يي هذا الشأن.
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 تطن رات ال ضنع فني اليجننن
 

 
 إن جلسج اللاج ل عسى الجست ى ال زاري 

 ب د اطلعه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 
 8/3/2015ةملورية اليمنية لدى الةامعة بتاري  وعلى مذكرة المندوبية الداالمة لل، 
 ،وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة ييما بين الدورتين 
 ون التياتية،ا وعلى توصية لةنة الش 

وبعىىد ااتىىتماع الىىىى العىىرض الىىذي  دمىىىه معىىالي الىىىدكتور عبىىد اللطيىىج الزيىىىاني األمىىين العىىىام  -
التيد رالي  ويد الةملوريىة اليمنيىة، ومىدا  ا  وتعادةة، لمةل  التعاون لدول ال لي  العربي

 التادة الويود،

 ر ُيقــــر

تأكيد االتزام الكامل بال خاى على و دة اليمن وا ترام تيادته واتتق له، وريض وي تد ل يي  -1
شاونه الدا لية، والو ىوج الىى ةانىب الشىعب اليمنىي الشىقي  يىي كىل مىا يتطلىع اليىه مىن  ريىة 

 .ة وعدالة اةتماعية وتمكينه من ت قي  التنمية الشاملة التي يتعى اليلاوديمقراطي
التأكيىىىد علىىىى وهميىىىة ودىىىرورة ااتىىىتمرار يىىىي دعىىىم ومتىىىاندة الشىىىرعية الدتىىىتورية ُممّثلىىىًة يىىىي  -2

ي امة الرالي  عبد ربه منصور هادي رالي  الةملورية اليمنية، وةلودا الوطنيىة الُم لصىة 
الديع بعمليىة ال ىوار الةاريىة بىين م تلىج المكونىاا التياتىية اتتالناج العملية التياتية، و 

اتىىتنادًا الىىى المبىىادرة ال ليةيىىة و ليتلىىا التنخيذيىىة وم رةىىاا مىىاتمر ال ىىوار الىىوطني و ىىراراا 
 مةل  األمن ذاا الصلة.

الىىىريض التىىىام لمىىىا و ىىىدما عليىىىه ةماعىىىة ال ىىىوثيين مىىىن  طىىىواا تصىىىعيدية و اديىىىة الةانىىىب،  -3
يتمى بى"باإلع ن الدتتوري" مىن  بىل الميلشىياا ال وثيىة هىو بمثابىة  واعتبار ون اصدار ما

الشىىىرعية الدتىىىتورية وم اولىىىة لخىىىرض ارادة تلىىىك الةماعىىىة وبقىىىوة التىىى ح علىىىى  انقىىى ب علىىىى
 الشعب اليمني وماتتاته الشرعية.

رالي  الىوزراال الملنىد   الىد معالي بريع اإل امة الةبرية يورًا عن ال وثيين مطالبة ةماعة  -4
لين الم تةىىزين ويىىي مقىىدمتلم معىىالي الىىوزير عبىىد ا  او  ىىاح ومىىن تبقىىى مىىن الىىوزراال والمتىىب

الصىىايدي وزيىىر ال ارةيىىة، وتىى ب  واتلىىا مىىن كايىىة الماتتىىاا ال كوميىىة، وتتىىليم األتىىل ة 
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التي اتتولا عليلا من الماتتىاا العتىكرية واألمنيىة الىى التىلطاا الشىرعية، ويقىًا اتخىا  
 طنية.التلم والشراكة الو 

 .مناشدة ةميع األطراج اليمنية و ج ةميع وعمال العنج والقتال واانتلاكاا والعملياا العتكرية -5
الصىىىىادر  24/2/2015بتىىىىاري   2204التأكيىىىد علىىىىى دىىىىرورة االتىىىىزام بقىىىىرار مةلىىىى  األمىىىىن ر ىىىىم  -6

 بموةب الخصل التابع، الذي ند على تمديد العمل بتدابير العقوبىاا المتعلقىة بتةميىد األرصىدة
، وشّدد على 2016 / شباطمن يبراير 26ويرض  ىر التخر دد كياناا وويراد يي اليمن  تى 

 .ال اةة الى تنخيذ عملية اانتقال التياتي بشكل كامل ويي الو ا المناتب
التر يىىىب بىىى ع ن  ىىىادم ال ىىىرمين الشىىىريخين الملىىىك تىىىلمان بىىىن عبىىىد العزيىىىز  ل تىىىعود ملىىىك  -7

ت ىىا مىلىىة مةلىى  التعىىاون لىىدول ال لىىي  ُيعقىىد ة مىىاتمر المملكىىة العربيىىة التىىعودية اتتدىىاي
ييىىىىه كايىىىىة األطىىىىراج التياتىىىىية اليمنيىىىىة الرا بىىىىة يىىىىي يىىىىي مدينىىىىة الريىىىىاض وُتشىىىىارك العربيىىىىة 

، وذلىىك عقىىب تتىىلمه رتىىالة  طيىىة مىىن ي امىىة الىىرالي  م ايىىىة علىىى ومىىن الىىيمن واتىىتقراراال
 عبد ربه منصور هادي رالي  الةملورية اليمنية.

عربىىي عاةىىل علىىى المتىىتوى الىىوزاري واألمانىىة العامىىة للةامعىىة لمطالبىىة القىىوى  القيىىام بت ىىرك -8
التياتىىىية يىىىي الىىىيمن باامتنىىىاع عىىىن التصىىىعيد التياتىىىي واإلع مىىىي، باإلدىىىاية الىىىى القيىىىام 
ب شىىاعة وةىىواال الثقىىة بينلىىا  تىىى ا يىىزداد المشىىلد التياتىىي تعقيىىدًا وتىىوالًا ويىىادي الىىى  الىىة 

 ل وةنبىىىىي، وذلىىىىك  خاىىىىىًا علىىىىى كيىىىىان الدولىىىىة اليمنيىىىىة اتىىىىتقطاب  ىىىىاد  ىىىىد يخدىىىىي الىىىىى تىىىىد
 وماتتاتلا وو دة وراديلا.

التأكيد على اتتمرار دعم متار ال وار وبذل المتىاعي ال ميىدة إل نىاع المكونىاا التياتىية  -9
بترعة تبني م ارإ  منة إلنقاذ اليمن من الو وع يىي دوامىة اا تتىال والعنىج، والتأكيىد علىى 

 يي  ربه دد اإلرهاب ووعمال القرصنة.الو وج بةانب اليمن 
التأكيىىد علىىى وهميىىة ودىىرورة ات ىىاذ تىىدابير عاةلىىة لمعالةىىة الودىىع اإلنتىىاني الصىىعب وال طيىىر  -10

الىىىىىذي يواةلىىىىىه الىىىىىيمن، يىىىىىي ىىىىىىل تىىىىىدهور األودىىىىىاع اإلنتىىىىىانية والمعيشىىىىىية التىىىىىي ازدادا  ىىىىىدتلا 
انية عاةلة يىي الىيمن وم اطرها مع ارتخاع وعداد األش اد الذين هم ب اةة الى متاعداا انت

 .، يدً  عن النقد ال اد يي الغذاال والرعاية الطبيةنتمةمليون  16الى وكثر من 
دعىىىوة الىىىدول األعدىىىاال والمةتمىىىع الىىىدولي الىىىى تىىىويير الىىىدعم الىىى زم يىىىي الةوانىىىب التياتىىىية  -11

واألمنيىىىىة واا تصىىىىادية والماليىىىىة، لتمكىىىىين الةملوريىىىىة اليمنيىىىىة مىىىىن مواةلىىىىة الت ىىىىدياا التىىىىي 
ةللا، وتلبية ا تياةاته التنموية لدىمان اتىتقرار األودىاع واتىتكمال الترتيبىاا المتعلقىة توا

 ب نةاز المر لة اانتقالية.
 

 (9/3/2015 - 4ج  –( 143د.ع ) – 7874) : رقم 
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 بيــــان

 صادر عن السادة وزراء خارجية الدول األعضاء

 ليمنيةبشأن التضامن مع معالي وزير خارجية اجلمهورية ا

9/3/2015 
 ننن

ُيعرب التادة وزراال  ارةية الدول األعداال عن تدامنلم التام مع معالي التىيد عبىد ا  
الصايدي وزير  ارةية الةملورية اليمنية، وُيطالبون بالريع الخوري لإل امة الةبرية عنىه، واإليىراإ 

الشىىرعية التىىي يمثللىىا يىىي اطىىار التىىلطة  عنىىه  تىىى يىىتمكن مىىن ممارتىىة ملامىىه الوطنيىىة والقوميىىة
 ي امة الرالي  عبد ربه منصور هادي رالي  الةملورية اليمنية.

 
 (9/3/2015 - 4ج  –( 143د.ع ) – 196)بيان رقم 

 األمانة العامة

 ـــــــ
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 بيان صادر عن
 االلتجاع ال زاري التحضيري لسقجل ال ربيل في د ر ان قادها ال ادي السادج  ال شرين

 (2015جارج/آذار  26لجه ريل جصر ال ربيل ) -شرم الشيخ  
 بشأن تط رات ال ضع في اليجن

 ننن
انط  ىىًا مىىىن  ىىرد وصىىى اب التىىىمو والمعىىالي وعدىىىاال المةلىىى  الىىوزاري لةامعىىىة الىىىدول 

 العربية على و دة اليمن واتتق له وتيادته وعلى ومنه واتتقرارا. 
ميىىة وبعىىد ون اتىىتنخذا دول مةلىى  التعىىاون لىىدول ال لىىي  العربيىىة كىىل التىىبل التىىلمية الرا

 ل ل األزمة اليمنية. 
الدياع العربي المشترك، وميثا  ةامعىة الىدول العربيىة، وعلىى المىادة  معاهدةواتتنادًا الى 

من ميثا  األمم المت دة وانط  ا مىن متىاولياته يىي  خىى تى مة األوطىان العربيىة، وو ىدتلا  51
 الوطنية و خى تيادتلا واتتق للا.

دول العربيىىىة، يعىىىرب عىىىن مباركتىىىه وتأييىىىدا لإلةىىىراالاا يىىى ن المةلىىى  الىىىوزاري لةامعىىىة الىىى
دول مةلى  التعىاون  المشىكل مىناليمن،  يالعتكرية التي يقوم بلا الت الج للدياع عن الشرعية ي

ربىىه  لىىدول ال لىىي  العربيىىة، وعىىدد مىىن الىىدول العربيىىة واإلتىى مية، بىىدعوة مىىن ي امىىة الىىرالي  عبىىد
 منصور هادي رالي  الةملورية اليمنية. 

عبىىر عىىن وملىىه يىىي ون تىىادي هىىذا اإلةىىراالاا العتىىكرية الىىى اعىىادة األمىىن وااتىىتقرار الىىى ربىىوع وي
الىىىيمن بقيىىىادة شىىىرعيتلا الدتىىىتورية، والتصىىىدي لكىىىل م ىىىاواا ةماعىىىة ال ىىىوثي وبىىىدعم مىىىن وطىىىراج  ارةيىىىة 

، وذلىك عبىىر الراميىة الىى تلديىد ومىن الىيمن والمنطقىة واألمىن القىىومي العربىي، وتلديىد التىلم واألمىن الىدوليين
ثارة الختن ييه وتخكيك نتيةه ااةتماعي وو دته الوطنية.  مصادرة اإلرادة اليمنية وا 

 (26/3/2015 -خ .ج - 199)بيان رقم 
 ننننننننننننننننننننننننننن

ع  اعتجناد ال را  يرفت التد   ال سكري جن أي د لل بشؤ ن أي د لنل أ نرى.  يند الج قف الرسجي للجه ريل ال را  جن البيان:  -
 رت الح .غسب  الح ار  التفاهم ل

ج قننف اللجه ريننل السبنانيننل فنني ج ضنن ع الننيجن: إن لبنننان  تأكينندا  جنننه عسننى الج قننف ال ربنني اللنناجع  القننائم عسننى دعننم الشننرعيل  -
ؤ ن الدا سينل الدست ريل في أي بسد عربي   عسى اعتجاد الحس   السنسجيل السياسنيل للزجنات ال ربينل   عسنى عندم التند   فني الشن

لسنند   ال ربيننل  يشنندد عسننى السننير بننأي ج قننف يقنن م عسننى اإللجنناع ال ربنني  ينننأى عننن أي  طنن م ال تحظننى باإللجنناع أ  الت افنن   
 ال ربي   يؤكد عسى ضر رم اإلسراع ب نشاء ق م عربيل جشتركل لص ن األجن الق جي ال ربي  جكافحل اإلرهاب.

 (0164)ص -25(/15/03/)01ج 
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التط رات ال طيرم في 
 نيلاللجه ريل اليج

 إن جلسج اللاج ل عسى جست ى القجل 
 ب د اطلعه: -

  عسى جذكرم األجانل ال اجل 
  عسنننى جنننذكرم الجند بينننل الدائجنننل لسلجه رينننل اليجنينننل لننندى 

  8/3/2015اللاج ل بتاريخ 
  عسى تقرير األجين ال ام عن ال ج  ال ربي الجشترك  

رئنيج اللجه رينل ف اجنل  ب د االستجاع إلى ال رت النذي قدجنه  -
   األجين ال ام ال ف درؤساء ليجنيل   جدا لت السادم ا

 ُيقــــر ر

التأكيد عسى استجرار تأييد  دعم  جسناندم الشنرعيل الدسنت ريل  -1
ججمسنننل فننني ف اجنننل النننرئيج عبننند ربنننه جنصننن ر هنننادي رئنننيج 
اللجه ريل اليجنيل  جا يبذله جن له دو  طنيل لسجحافظنل عسنى 

ئناف ال جسينل السياسنيل  كيان الد لل اليجنيل  جؤسسناتها  اسنت
 االسننتجرار فنني دعننم نتننائ  جننؤتجر الحنن ار النن طني  ج رلاتننه 
الننذي  افقننت عسيننه كافننل األطننراف اليجنيننل  ذلننك اسننتنادا  إلننى 
الجبادرم ال سيليل  آلياتها التنفيذيل. كجنا يؤكند فني هنذا الصندد 
عسى جنا لناء فني القنرارات الصنادرم عنن جلسنج الت نا ن لند   

ل  قننرارات جلسننج لاج ننل النند   ال ربيننل  قننرارات ال سنني  ال ربينن
جلسنج األجنن ذات الصنسل التني أيندت الشنرعيل الدسنت ريل فنني 
النننيجن  أداننننت كننن  جنننن ُي يننن  ال جسينننل السياسنننيل أ  إفشنننالها 

  فرت عق بات عسيهم.

التأكينند جلننددا  عسننى أهجيننل  ضننر رم االلتننزام الكاجنن  بالحفنناظ  -2
رام سننيادته  اسننتقلله عسننى  حنندم الننيجن  سننلجل أراضننيه  احتنن

 رفننت أي تنند   فنني شننؤ نه الدا سيننل  ال قنن ف إلننى لانننب 
الش ب اليجني فيجنا يتطسنع إلينه جنن حرينل  ديجقراطينل  عدالنل 
التجاعيننل  تجكينننه جننن تحقينن  التنجيننل الشنناجسل التنني يسنن ى 

 إليها.
دانننل جننا أقنندجت عسيننه لجاعننل الحنن ميين جننن  طنن ات  -3 رفننت  اا

عتبننار ذلننك انقلبننا    ر لننا  عسننى أحاديننل اللانننب  ا يلتصنن يد
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الشنننرعيل الدسنننت ريل  اإلرادم ال طنينننل الجتجمسنننل فننني ج رلنننات 
 جؤتجر الح ار ال طني  ت طيل  لس جسيل السياسيل االنتقاليل.

الترحيب  التأييد الكناجسين لجلنراءات ال سنكريل التني يقن م بهنا  -4
التحننالف لسنندفاع عننن الشننرعيل فنني الننيجن  الُجشننك  جننن د   

ج الت ا ن لد   ال سي  ال ربيل  عندد جنن الند   ال ربينل  جلس
بننندع م جنننن ف اجنننل النننرئيج عبننند ربنننه جنصننن ر هنننادي رئنننيج 
اللجه رينل اليجنيننل   ذلنك اسننتنادا  إلنى ج اهنندم الندفاع ال ربنني 

جنن  51الجشترك   جيما  لاج ل الد   ال ربينل   عسنى الجنادم 
في حفظ سنلجل جيما  األجم الجتحدم   انطلقا  جن جسؤ لياته 

 األ طان ال ربيل   حدتها ال طنيل  حفظ سيادتها  استقللها.

الت بينننر عنننن األجننن  فننني أن تنننؤدي هنننذ  اإللنننراءات ال سنننكريل  -5
االضطراريل إلى إعادم األجن  االستقرار إلى رب ع النيجن بقينادم 
شننرعيتها الدسننت ريل   التصنندي لكنن  جحننا الت لجاعننل الحنن مي 

اجينننل إلنننى تهديننند أجنننن النننيجن  بننندعم جنننن أطنننراف  ارلينننل ر 
 الجنطقل  األجن الق جي ال ربي   تهديد السسم  األجن الد ليين 
مننارم الفننتن فيننه  تفكيننك   ذلننك عبننر جصننادرم اإلرادم اليجنيننل  اا

 نسيله االلتجاعي   حدته ال طنيل.

جطالبنننل لجاعنننل الحننن ميين باالنسنننحاب الفننن ري جنننن ال اصنننجل  -6
عادم صن اء  الجدن األ رى  الجؤسسات  ال جصالد الحك جيل  اا

عنادم  تطبيع ال ضع األجني في ال اصجل  الجحافظات األ نرى  اا
 األسسحل المقيسل  الجت سطل إلى السسطات الشرعيل الدست ريل.

االسنننتلابل ال السنننل لننندع م النننرئيج اليجننننى ب قننند جنننؤتجر فننني  -7
الججسكننل ال ربيننل السنن  ديل تحننت جظسننل جلسننج الت ننا ن لنند   

ارك فيننه كافننل األطننراف السياسننيل اليجنيننل ال سنني  ال ربيننل ُتشنن
الحريصننل عسننى أجننن الننيجن  اسننتقرار  إللننراء حنن ار سياسنني  
 الترحيننب بنن علن  ننادم الحننرجين الشننريفين الجسننك سننسجان بننن 
عبد ال زيز آ  س  د جسك الججسكل ال ربيل الس  ديل باستضافل 

 هذا الجؤتجر في جدينل الريات.

در عنننن جلسنننج األجنننن بتننناريخ الترحينننب بالبينننان الرئاسننني الصنننا -8
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الذي تضجن إلزام لجاعل الح ميين  حسفنائهم ب قنف  22/3/2015
اعتداءاتهم الجت اصسل عسى كافل الجحافظنات اليجنينل   اصنل  ت نز 
 عنننندن   االسننننتلابل لطسننننب رئننننيج اللجه ريننننل اليجنيننننل لحجايننننل 
الشرعيل الدست ريل  الحفاظ عسى تنفينذ الجبنادرم ال سيلينل  قنرارات 

األجننن الداعجننل لهننا  عننل م عسننى فننرت عق بننات جشننددم  جلسننج
ضجن الفص  السابع عسى لجينع جنن ي نر  قنرارات جلسنج األجنن 

 . يقدم الجساعدم لجيسيشيات الح ميين

التأكيد عسى  قن ف كافنل الند   ال ربينل األعضناء فني اللاج نل  -9
إلى لانب النيجن قينادم   شن با  فني حربهنا الجسنتجرم  الجفت حنل 

  أعجا  القرصنل. ضد اإلرهاب

التأكيد عسى أهجيل  ضنر رم ات ناذ تندابير عالسنل لج اللنل ال ضنع  -10
اإلنسنناني الصنن ب  ال طيننر الننذي ي الهننه الننيجن فنني ظنن  تننده ر 
األ ضناع اإلنسنانيل  الج يشننيل التني ازدادت حنندتها  ج اطرهنا جننع 
ارتفنناع أعننداد جننن هننم فنني أجننج  الحالننل إلننى جسنناعدات إنسننانيل 

جسي ن ش ص ي نان ن جنن نقنص  16أكمر جن  ف ريل  عالسل إلى
 .حاد   طير في الغذاء  الرعايل الطبيل

دع م الد   األعضاء  الجلتجع الد لي إلى ت فير الدعم النلزم  -11
فنني الل انننب السياسننيل  األجنيننل  االقتصنناديل  الجاليننل لتجكننين 
اللجه ريل اليجنيل جن ج الهل التحديات التي ت الههنا  تسبينل 

التنج يننل بشننك و عالنن  لضننجان اسننتقرار األ ضنناع احتيالاتهننا 
  استكجا  الترتيبات الجت سقل بانلاز الجرحسل االنتقاليل.

 
  (29/3/2015 –( 26د.ع ) 625) . : 

 

                                                 
القىىرار بىىريض التىىد ل العتىىكري مىىن وي دولىىة بشىىاون وي دولىىة و ىىرى.  مىىن مشىىروع 5و 4ياكىىد العىىرا  مو خىىه ييمىىا ي ىىد الخقىىراا   -

 ويدعو اعتماد تبل ال وار والتخاهم لغرض ال ل.
مو ىىىج الةملوريىىىة اللبنانيىىىة يىىىي مودىىىوع الىىىيمن: ان لبنىىىان، تأكيىىىدًا منىىىه علىىىى المو ىىىج العربىىىي الةىىىامع والقىىىاالم علىىىى دعىىىم الشىىىرعية  -

ل لىىول التىىلمية التياتىىية ل زمىىاا العربيىىة، وعلىىى عىىدم التىىد ل يىىي الشىىاون الدا ليىىة الدتىىتورية يىىي وي بلىىد عربىىي، وعلىىى اعتمىىاد ا
للىىدول العربيىىة، يشىىدد علىىى التىىير بىىأي مو ىىج يقىىوم علىىى اإلةمىىاع العربىىي وينىىأى عىىن وي  طىىوة ا ت ىىىى باإلةمىىاع وو التوايىىى  

 العربي ومكاي ة اإلرهاب. العربي، وياكد على درورة اإلتراع ب نشاال  وة عربية مشتركة لصون األمن القومي
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 بيان صحفي صادر عن
 االلتجاع التشا ري لجلسج لاج ل الد   ال ربيل 

 عسى جست ى الجند بين الدائجين

  ريل اليجنيلبشأن جستلدات األ ضاع في اللجه

18/6/2015 
 ننن

بمناتبة الزيارة التي يقوم بلا دولة التيد  الد ب اح ناالب رالي  الةملورية ورالي  
ال كومة اليمنية الى ةملورية مصر العربية، عقد مةل  ةامعة الدول العربية على متتوى 

برالاتة  18/6/2015 التادة المندوبين الداالمين اةتماعًا تشاوريًا يي مقر األمانة العامة بتاري 
 المملكة األردنية اللاشمية وب دور معالي األمين العام.

اتتمع المةل  الى العرض الشامل الذي  ّدمه دولة التيد  الد ب اح  ول متتةداا 
األوداع ال طيرة يي الةملورية اليمنية. وبعد التداول، واتتنادًا الى  راراا القمة ومةل  

 : لد المةل  الى ما يليأن، الةامعة الوزاري يي هذا الش

 على دعم ومتاندة الشرعية التأكيد  َ منصور  عبد ربه الرالي  بخ امة ممثلة الدتتورية ُمةّددًا
كيان  على للم ايىة وطنية ُم لصة ةلود من يبذله وما اليمنية الةملورية هادي رالي 

 اليمنية وماتتاتلا الدتتورية. الدولة

 ة العربية يي شرم الشي  الذي وعرب عن التأييد التام لإلةراالاا التأكيد ُمةّددًا على  رار القم
العتكرية التي يقوم بلا الت الج العربي للدياع عن الشرعية يي اليمن، بقيادة المملكة العربية 

 الةملورية منصور هادي رالي  عبد ربه التعودية، بنااًل على دعوة من ي امة الرالي 
تادي هذا اإلةراالاا العتكرية اادطرارية والةلود  اليمنية، واإلعراب عن األمل يي ون

التياتية الى اعادة األمن وااتتقرار الى ربوع اليمن، ومطالبة ةماعة ال وثيين باانت اب 
عادة تطبيع  الخوري من العاصمة صنعاال والمدن األ رى والماتتاا والمصالح ال كومية، وا 

عادة األتل ة الثقيلة والمتوتطة الى الودع األمني يي العاصمة والم ايىاا األ رى و  ا 
 التلطاا الشرعية الدتتورية.

  التر يب بنتاال  ماتمر الرياض "من وةل انقاذ اليمن وبناال الدولة اات ادية" الذي ُعقد   ل
يي المملكة العربية التعودية وبرعاية مةل  التعاون لدول ال لي   19/5/2015-17الخترة 
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تاال  هامة تمّثلا يي اع ن الرياض والبيان ال تامي، والتأكيد العربية، وما صدر عنه من ن
 على درورة متابعة تنخيذ هذا المقرراا.

   تثمين الةلود التي تبذللا األمم المت دة وممثللا ال اد الى اليمن التيد اتماعيل ولد الشي
ولى الى و مد، إلنةاح ااةتماعاا التشاورية اليمنية يي ةنيج التي تتعى يي مر لتلا األ

اتتعادة الدولة ثم اتتالناج العملية التياتية، وذلك بااتتناد الى م رةاا ماتمر ال وار 
الوطني ومبادرة مةل  التعاون لدول ال لي  العربية و ليتلا التنخيذية و راراا مةل  األمن 

 (.2015) 2216الدولي ذاا الصلة و  رها القرار ر م 

 وال طير  الصعب اإلنتاني الودع لمعالةة عاةلة تدابير ات اذ ودرورة وهمية على التأكيد
تقدير والمعيشية، واإلعراب عن ال اإلنتانية األوداع تدهور ىل يي اليمن يواةله الذي

البالغ للمتاهمة الت ية التي  ّدمتلا كل من المملكة العربية التعودية ودولة الكويا ودولة 
اإلماراا العربية المت دة لتمويل ةلود األمم المت دة وونشطتلا اإلنتانية يي اليمن، باإلداية 

ي . واإلشادة الى ما ُيقّدمه "مركز الملك تلمان لإل اثة واألعمال اإلنتانية" الى اليمن الشق
كذلك بالمتاعداا األ رى التي  دمتلا الدول العربية الشقيقة. مع التأكيد على وهمية تويير 

 الدعم ل كومة ةملورية ةيبوتي لمتاعدتلا على ت مل وعباال اتتداية ال ةالين اليمنيين. 

 وراديه  وت مة اليمن و دة على بال خاى الكامل االتزام ودرورة وهمية على مةدًدا التأكيد
الشعب  ةانب الى والو وج الدا لية، شاونه يي تد ل وي وريض واتتق له تيادته وا ترام
التنمية  ت قي  من وتمكينه اةتماعية وعدالة وديمقراطية  رية من اليه يتطلع ييما اليمني
 .اليلا يتعى التي الشاملة



-28- 

 

  

 

 

 

 البيـان الصادر عن اجتماع

 ى مستوى املندوبني الدائمنيجملس جامعة الدول العربية عل

 يف دورته غري العادية

 بشـــأن

 احتالل مجاعة احلوثي مبنى سفارة دولة اإلمارات العربية املتحدة يف صنعاء

 18/8/2015القاهرة: 
 ــــــ

عقد مةل  ةامعة الدول العربية على متتوى المندوبين الداالمين دورة  ير عادية بتىاري  
لعامىىىة برالاتىىىة المملكىىىة األردنيىىىة اللاشىىىمية، و دىىىور األمىىىين العىىىام بمقىىىر األمانىىىة ا 18/8/2015

علىى تىىخارة دولىة اإلمىىاراا ا ثىىم والمةىرم دوليىىًا لةامعىة الىدول العربيىىة، وتىدار  المةلىى  ااعتىداال 
 العربية المت دة يي العاصمة اليمنية صنعاال، و لد المةل  الى:

ت ل مبنىىىى تىىىخارة دولىىىة اإلمىىىاراا لقيىىىام ةماعىىىة ال ىىىوثي بىىىا  الشىىىديدةاإلعىىىراب عىىىن ادانتىىىه  -1
عىادة تتىليملا  العربية المت دة بالعاصمة اليمنية صنعاال، مطالبًا بى   ال مقىر التىخارة يىورًا وا 

 الى موىخيلا.يورًا 

شىىدد المةلىى  علىىى دعىىم دولىىة اإلمىىاراا ل قلىىا يىىي ا الىىة مرتكبىىي هىىذا ااعتىىداال للمتىىااللة  -2
 والعدالة.

لقواعىد القىىانون للمواثيىى  الدوليىة و ي ُيعىىد انتلاكىًا صىار ًا التأكيىد علىى ون هىىذا العمىل اإلةرامى -3
والمتعلقىىة بال صىىاناا التىىي تتمتىىع  1961الىىدولي واتخا يىىة ييينىىا للع  ىىاا الدبلوماتىىية لعىىام 

والمعنىىي بىىالنىر يىىي ات ىىاذ تىىدابير  69/121بلىىا التىىخاراا األةنبيىىة و ىىرار الةمعيىىة العامىىة 
عثىىاا الدبلوماتىىية والقنصىىلية والممثلىىين الدبلوماتىىيين يعالىىة لتعزيىىز  مايىىة وومىىن وتىى مة الب

مىن  / كىانون وولوالقنصليين والذي ُو ر يي الةمعية العامة ل مم المت دة يي شلر ديتىمبر
 .2014العام 

بىىىالةلود التىىىي تبىىىذللا دولىىىة اإلمىىىاراا العربيىىىة المت ىىىدة لعىىىودة ااتىىىتقرار الىىىى ربىىىوع  ةشىىىاداإل -4
 اليمن.

 
 (18/8/2015 – د.غ.ع – 206)بيان رقم 

 (6304ص) -05(/15/80/)01-01ج
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 تطن رات ال ضنع فني اليجننن
 

 
 إن جلسج اللاج ل عسى الجست ى ال زاري 

 ب د اطلعه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

 ،وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة ييما بين الدورتين 

 على المتتوى  وعلى التوصية الصادرة عن اةتماع هيالة متابعة تنخيذ القراراا واالتزاماا
 يي هذا الشأن، 13/9/2014الوزاري بتاري  

 ،وعلى توصية لةنة الشاون التياتية 

 ر ُيقــــر

التأكيىىد مةىىددًا علىىى الىىدعم المطلىى  والمتىىاندة الكاملىىة للشىىرعية الدتىىتورية ممثلىىة يىىي ي امىىة  -1
 الرالي  عبد ربه منصور هادي.

ة التي تقوم بلا  واا الت الج العربي التأييد والدعم الكامل لإلةراالاا العتكرية اادطراري -2
عادة األمل والتلم الذهبي.  ابتداال من القرار الشةاع بعاصخة ال زم وا 

اإلعىىىراب عىىىن األمىىىل يىىىي ون يىىىتم اتىىىتالناج ال ىىىوار والعمليىىىة التياتىىىية اتىىىتنادًا الىىىى المبىىىادرة  -3
  األمىن ال ليةية و ليتلا التنخيذيىة وم رةىاا مىاتمر ال ىوار الىوطني الشىامل و ىراراا مةلى

عادة األمن وااتىتقرار الىى ربىوع الىيمن والتصىدي  2216ذاا الصلة ويي مقدمتلا القرار  وا 
 ألية وعمال من شأنلا تلديد األمن القومي العربي وومن دول المنطقة.

اإلعراب عن اإلدانة الشديدة ل تتلداج الغادر أل د معتكراا الت الج العربي يي اليمن،  -4
ال وثي، والذي وتخر عن تقوط العديد من الد ايا من بين شليد الذي  اما به ميلشياا 

وةريح من  واا الت الج. والتأكيد على ون هذا اللةوم الغادر لن ُيثني  واا الت الج عن 
متىىاعيلا الراميىىة الىىى دعىىم الشىىعب اليمنىىي الشىىقي  وشىىرعيته الدتىىتورية، ويىىي ارتىىاال دعىىاالم 

ل اإل اثىىىىة والمتىىىىاعداا اإلنتىىىىانية، ودعىىىىم األمىىىىن وااتىىىىتقرار، وتكثيىىىىج الةلىىىىود يىىىىي مةىىىىا
 ال كومة اليمنية يي اعادة بناال ماتتاا الدولة الشرعية.

التوّةىىىه ب ىىىالد التعىىىازي والمواتىىىاة الىىىى  يىىىاداا كىىىل مىىىن المملكىىىة العربيىىىة التىىىعودية ودولىىىة  -5
لىىى ذوي الشىىلداال اتتشىىلاد كوكبىىة مىىن  ىىواا  اإلمىىاراا العربيىىة المت ىىدة ومملكىىة الب ىىرين وا 

ج العربىىي الىىذي اتتشىىلدوا وهىىو يىىادون واةىىبلم القىىومي والعربىىي األصىىيل الىىى ةانىىب الت ىىال
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وشىىقااللم وا  ىىوانلم اليمنيىىين، مىىن وةىىل ت قيىى  األمىىن وااتىىتقرار يىىي الىىيمن، و مايىىة األمىىن 
 القومي العربي من التد  ا ال ارةية.

مدن والمناط  مطالبة ةماعة ال وثي وميليشياتلا و واا صالح باانت اب يورًا من كاية ال -6
عىىىادة كايىىىة األتىىىل ة الثقيلىىىة والمتوتىىىطة الىىىى  والماتتىىىاا ال كوميىىىة التىىىي تىىىيطروا عليلىىىا وا 
تىىلطاا الشىىرعية الدتىىتورية واإلدانىىة الكاملىىة لكايىىة األعمىىال المتىىل ة التىىي  امىىا بلىىا دىىد 
الشىىعب اليمنىىى األمىىر الىىذي ودى الىىى  ىىدوم ودىىرار هااللىىة وةتىىيمة بشىىرية وماليىىة وتت مىىل 

نتانيًا.تبعاا ذل  ك  انونيًا وا 

التأكيد مةددًا على وهمية ودرورة االتزام الكامل بثوابا القدية اليمنية ممثلىة يىي ال خىاى  -7
علىىى و ىىدة الىىيمن وا تىىرام تىىيادته واتىىتق له وتىى مة ورادىىيه وريىىض وي تىىد ل يىىي شىىاونه 

يتطلع اليه الدا لية وو يرض ومر وا ع بقوة الت ح والو وج الى ةانب الشعب اليمنى ييما 
مىىىىن  ريىىىىىة وديمقراطيىىىىىة وعدالىىىىة اةتماعيىىىىىة والنىىىىىىام التياتىىىىىي الىىىىذي ُيتخىىىىى  عليىىىىىه وتمكينىىىىىه 

 ومتاعدته من ت قي  التنمية الشاملة التي يتعى اليلا.

الىيمن التأكيد مةددًا على و وج كاية الدول األعداال يىي ةامعىة الىدول العربيىة الىى ةانىب  -8
 . ة دد اإلرهاب ووعمال العنج ووعمال القرصنة يادًة وشعبًا يي  ربه المتتمرة والمختو 

التأكيىد مةىددًا علىىى وهميىة وتىرعة ات ىىاذ تىدابير عاةلىة لمعالةىىة الودىع اإلنتىاني الصىىعب  -9
وال طير الىذي يواةلىه الىيمن، والىذي ازدادا  ّدتىه نتيةىًة للعرا يىل التىي تدىعلا الميلشىياا 

ىىن  ال وثيىة وونصىىارها ومىام الليالىىاا اإل اثيىة اإل ليميىىة وا لدوليىة، و اصىىًة مىع ارتخىىاع وعىداد م 
هم يي ومّ  ال اةة الى وبتط وشكال المتاعداا اإلنتانية الخورية والعاةلىة الىى وكثىر مىن 

% وبالىىىذاا يىىىي الغىىىذاال والرعايىىىة الطبيىىىة، مىىىع دىىىرورة اإلتىىىراع يىىىي ات ىىىاذ مىىىا يلىىىزم مىىىن 80
لم ن  يتت قلا، ومطالبىة تدابير لختح ممراا انتانية  منة إليصال هذا المتاعداا اإلنتانية 

 ميلشياا ال وثي باانت اب من ميناال ال ديدة.

اإلشىىىادة بالىىىدور الىىىذي تقىىىوم بىىىه دول الت ىىىالج والىىىدول األعدىىىاال لىىىدعم ومتىىىاعدة الشىىىرعية  -10
الدتتورية يي الةملورية اليمنية ممثلة يي ي امة رالي  الةملورية عبد ربه منصور هادي، 

قدمىه مىن متىاعداٍا انتىانية تى ية  اصىة مىن المملكىة واإلعراب عن التقىدير والشىكر لمىا تُ 
العربيىىىىة التىىىىعودية ودولىىىىة اإلمىىىىاراا العربيىىىىة المت ىىىىدة ودولىىىىة الكويىىىىا ودولىىىىة  طىىىىر ومملكىىىىة 
الب ىىرين وةملوريىىة التىىودان وةملوريىىة ةيبىىوتي، ودعىىوة كايىىة الىىدول العربيىىة والدوليىىة الىىى 

 تقديم المزيد من الدعم والمتاندة للةلود اإلنتانية.

موايقىىة علىىى ادراإ بنىىد تطىىوراا الودىىع يىىي الىىيمن كبنىىٍد داالىىم علىىى ةىىدول وعمىىال مةلىى  ال -11
 ةامعة الدول العربية على المتتوى الوزاري.

 (13/9/2015 - 2ج  -( 144د.ع ) - 7938 : رقم )
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 تطن رات ال ضنع فني اليجننن
 

 
 إن جلسج اللاج ل عسى الجست ى ال زاري 

 ب د اطلعه: -
 ة العامة،على مذكرة األمان 

 ،وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة ييما بين الدورتين 

 ،وعلى  راراته التابقة يي هذا الشأن 

 ،وعلى توصية لةنة الشاون التياتية 

 ر ُيقــــر

التأكيىىد علىىى اتىىتمرار دعىىم الشىىرعية الدتىىتورية ممثلىىة يىىي ي امىىة الىىرالي  عبىىد ربىىه منصىىور  -1
علىىىى ون وي مخاودىىىاا ابىىىد وون تنطلىىى  مىىىن المبىىىادرة ال ليةيىىىة هىىىادي مىىىع التأكيىىىد مةىىىددًا 

و ليتلىىىا التنخيذيىىىة وم رةىىىاا مىىىاتمر ال ىىىوار الىىىوطني الشىىىامل و ىىىراراا مةلىىى  األمىىىن ذاا 
 .2216الصلة  اصًة القرار ر م 

التأكيد على دعم ةلود األمم المت دة وممثل األمين العام التيد اتىماعيل ولىد الشىي  و مىد  -2
والقىىىراراا ذاا  2216ا تياتىىىية و ىىىل تىىىلمي لتنخيىىىذ  ىىىرار مةلىىى  األمىىىن للىىىدعوة لمشىىىاورا

 الصلة واتتكمال المبادرة ال ليةية و لياتلا التنخيذية وتنخيذ م رةاا ال وار الوطني.

التأكيىىىد علىىىى ثوابىىىا القدىىىية اليمنيىىىة المتمثلىىىة يىىىي الم ايىىىىة علىىىى و ىىىدة الىىىيمن واتىىىتق للا  -3
لا الدا لية وو يرض وي ومىر وا ىع بىالقوة وذلىك وت مة وراديلا وريض وي تد ل يي شاون

 ما وكدا عليه  راراا القمم العربية التابقة والمرةعياا الدولية ذاا الصلة.

المطالبة بالو وج وبقوة وعلى ن ٍو عاةل ومام اانتلاكاا ال طيرة التي ترتكبلا الميليشياا  -4
يي م تلج المناط  اليمنيىة  صالح ل قو  اإلنتان والنتي  ااةتماعيو المتمردة لل وثيين 

باعتبار ذلك  ر ًا واد ًا للقوانين واألعىراج الدوليىة والقىانون الىدولي اإلنتىاني األمىر الىذي 
من شأنه اإلدرار بةلود األمم المت دة والمبعىوم األممىي اتىماعيل ولىد الشىي  و مىد لعقىد 

تالناج العمليىىىىة مشىىىاوراا هىىىىديلا التوصىىىىل الىىىىى  ىىىىٍل يىىىىادى الىىىىى انلىىىىاال اا تتىىىىال الىىىىداالر واتىىىى
 التياتية.
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الو ىىوج بةديىىة ومتىىاولية ومىىام األودىىاع اإلنتىىانية المترديىىة يىىي الىىيمن  يىىم يختقىىر ث ثىىة  -5
وربىىاع التىىكان الىىى وبتىىط وشىىكال المتىىاعداا اإلنتىىانية  اصىىًة يىىي مةىىالي الغىىذاال والىىدواال 

 ناهيك عن انتشار وتخشى العديد من األمراض الم تلخة والُمعدية.

و ىىىىوج الىىىىى ةانىىىىب الىىىىيمن  يىىىىادًة و كومىىىىًة وشىىىىعبًا يىىىىي  ربلىىىىا المتىىىىتمرة دىىىىرورة ووهميىىىىة ال -6
 والمختو ة دد اإلرهاب ووعمال القرصنة.

التر يىىب والتأييىىد الكىىاملين لإلةىىراالاا العتىىكرية التىىي يقىىوم بلىىا الت ىىالج العربىىي للىىدياع عىىن  -7
لىك الشرعية يي اليمن بدعوة من ي امة الرالي  عبد ربه منصور هادي رالي  الةملورية وذ
 51اتتنادًا الى معاهدة الدياع العربىي المشىترك وميثىا  ةامعىة الىدول العربيىة وعلىى المىادة 

مىن ميثىا  األمىىم المت ىدة وانط  ىًا مىىن متىاولياته يىىي  خىى تى مة األوطىىان العربيىة و خىىى 
 تيادتلا واتتق للا.

ك تىلمان بىن الملىاإلعراب عىن الشىكر والتقىدير لمىا يقىوم بىه مركىز  ىادم ال ىرمين الشىريخين  -8
لإل اثىىة مىىن دوٍر انتىىاني كبيىىر يىىي  عبىىد العزيىىز  ل تىىعود ملىىك المملكىىة العربيىىة التىىعودية

تقديم المتاعداا اإلنتانية التى ية الىى المىدنيين المتدىررين ةىراال األزمىة الراهنىة، وتوةيىه 
الشكر الى دولة  طىر علىى تنىىيم واتتدىاية مىاتمر لإل اثىة اإلنتىانية يىي الىيمن، والتوةىه 

، 144لشىىىكر لدولىىىة اإلمىىىاراا العربيىىىة المت ىىىدة علىىىى دعملىىىا للىىىيمن  ىىى ل تروتىىىلا للىىىدورة با
 والشكر موصول الى دولة الكويا ومملكة الب رين وتلطنة ُعمان يي هذا الشأن.

دعىىىوة الىىىدول األعدىىىاال والمةتمىىىع الىىىدولي الىىىى تىىىويير الىىىدعم الىىى زم يىىىي الةوانىىىب التياتىىىية  -9
تمكين الةملورية اليمنية من مواةلة الت دياا الماثلة وتلبية واألمنية واا تصادية والمالية ل

ا تياةاتلىىا التنمويىىة بشىىكٍل عاةىىل لدىىمان اتىىتقرار األودىىاع واتىىتكمال الترتيبىىاا المتعلقىىة 
 بانةاز المر لة اانتقالية.

مطالبة الميليشياا المتمردة لل ىوثيين وصىالح بىاالتزام الةىاد والصىارم بى ةراالاا بنىاال الثقىة  -10
تم ااتخىا  عليلىا يىي ةنيىج وتتمثىل يىي اإليىراإ عىن كايىة المعتقلىين التياتىيين و يىر  التي

التياتىيين ويىتح ممىراا  منىة إليصىال المتىىاعداا اإلنتىانية الىى المتدىررين مىن المىىدنيين 
يقاج اط   النار.  وا 

ادانىىىىة ااعتىىىىداالاا المتكىىىىررة التىىىىي تقىىىىوم بلىىىىا الميليشىىىىياا المتمىىىىردة لل ىىىىوثيين علىىىىى ورادىىىىى  -11
صابة العديد من المدنيين ا لمملكة العربية التعودية الشقيقة األمر الذي ودى الى اتتشلاد وا 

 األبرياال.

 
 (11/3/2016 - 2ج  -( 145د.ع ) - 8009) : رقم 
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 انـــبي

 املندوبني الدائمني مستوى على العربية الدول جامعة جملس عن صادر 

 العادية غري دورته يف

 الدعم للمفاوضات اليمنية اليت تعقد برعاية األمم املتحدة يف دولة الكويتبشأن الرتحيب و

 

 م2016أبريل/ نيسان  21القاهرة 

 ـــــ

ر ىىب مةلىى  ةامعىىة الىىدول العربيىىة المنعقىىد يىىي دورٍة  يىىر عاديىىة علىىى متىىتوى المنىىدوبين 
م المت ىىدة يىىي بىىانط   المخاودىىاا اليمنيىىة التىىي تعقىىد برعايىىة األمىى 21/4/2016الىىداالمين بتىىاري  

دولة الكويا الشقيقة، وعبر المةل  عن دعمه للا وومله بأن تخدي هذا المخاوداا الى ا ى ل 
التى م يىي األرادىي اليمنيىة لتةنيىىب الشىعب اليمنىي التبعىاا ال طيىىرة ل نتلىاك المتىتمرة مىن  بىىل 

ا تىم التوصىل اليىه ال وثيين وونصار الرالي  التاب  علي عبد ا  صالح والتي تشكل  ر ًا لكاية م
 من اتخا اا تابقة.

ويي هذا الصدد ياكد المةل  على و قية ال كومة الشرعية يي اتتعادة دورهىا وتىلطاتلا 
الصىىادر عىىن مةلىى   2216علىىى األرض اليمنيىىة بنىىاال علىىى القىىراراا الدوليىىة وعلىىى روتىىلا القىىرار 

ومقىىىىرراا مىىىىاتمر ال ىىىىوار  األمىىىىن، وبااتىىىىتناد الىىىىى مبىىىىادرة مةلىىىى  التعىىىىاون لىىىىدول ال لىىىىي  العربيىىىىة
 الوطني.

 ويشيد المةل  بااتتداية الكريمة من دولة الكويا لتبني عقد المخاوداا.
 

 (21/4/2016 –د.غ.ع  – 219)بيان رقم 

 (0171ص)-12(/16/04/ج)01-01ج

 األمانة العامة

 أمانة شؤون جملس اجلامعة

 ـــــــ
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 اللجه ريل اليجنيلع في  ضاتط رات األ 
 

 
 عسننننى الجسننننت ى النننن زاري الجن قنننند فنننني د رتننننه غيننننر ال اديننننل بتنننناريخلاج ننننل الإن جلسننننج 

   في جقر األجانل ال اجل للاج ل الد   ال ربيل برئاسل ججسكل البحرين 2016أيار جاي /  28

 ب د اطلعه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

 ،وعلى  راراته التابقة يي هذا الشأن 

 ر ُيقــــر

التأكيد مةددًا على اتتمرار دعم الشرعية الدتتورية بقيادة ي امىة الىرالي  عبىد ربىه منصىور  -1
ملورية اليمنية، وعلىى ون وي مشىاوراا وو مخاودىاا ابىد وون تنطلى  مىن هادى رالي  الة

المبادرة ال ليةية و ليتلا التنخيذية وم رةاا ماتمر ال وار الوطني الشامل و ىراراا مةلى  
 (.2015)2216األمن الدولي ذاا الصلة  اصًة القرار ر م 

ري يىىي دولىة الكويىىا ت ىىا التأكيىد علىىى المو ىج العربىىي الىداعم لمتىىار ال ىل التياتىىي الةىا -2
رعايىىة األمىىم المت ىىدة، وتوةيىىه الشىىكر وعميىى  التقىىدير لدولىىة الكويىىا الشىىقيقة وميىىرًا و كومىىًة 
وشىىعبًا لمىىا ويرتىىه مىىن منا ىىاٍا ووةىىوااٍل ايةابيىىة ولمىىا تبذلىىه مىىن ةلىىوٍد إلنةىىاح المشىىاوراا، 

ولد الشي  و مد  وتوةيه الشكر ويدًا لمبعوم التكرتير العام ل مم المت دة التيد اتماعيل
 نىرًا لما يقوم به من ةلوٍد يي تبيل ا راإ اليمن من األزمة التي تمر بلا.

التأكيىىىد علىىىى المرةعيىىىاا المتخىىى  عليلىىىا وعلىىىى دىىىرورة االتىىىزام بمىىىا ةىىىاال يىىىي وةنىىىدة بييىىىل  -3
التويترية، وعلى النقىاط ال مى  المقدمىة مىن المبعىوم األممىي التىيد اتىماعيل ولىد الشىي  

العىىام وملىىام اللةىىان المشىىتركة، وعلىىى ون األولويىىة هىىي انتىى اب الميليشىىياا و مىىد واإلطىىار 
 من م تلج المناط  والمدن وتتليم األتل ة وا   ال ماتتاا الدولة.

التأكيىىد علىىى دىىرورة اطىى   تىىراح المعتقلىىين واألتىىرى والم تةىىزين والم تطخىىين والتىىةناال  -4
 اشطين دون  يٍد وو شرط.التياتيين ومعتقلي الروي ويي مقدمتلم الص اييين والن

التأكيىىىد علىىىى اتىىىتالناج العمليىىىة التياتىىىية مىىىن  يىىىم مىىىا انتلىىىا اليىىىه  بىىىل اانقىىى ب، وذلىىىك  -5
ةراال اانت اباا البرلمانية والرالاتية.  بمنا شة متودة الدتتور وااتتختاال عليه وا 

بعىىوم التأكيىىد علىىى دىىرورة ووهميىىة التىىزام الميليشىىياا اانق بيىىة بالدىىماناا التىىي  ىىدملا الم -6
وألممىىي بنىىااًل علىىى اللقىىاال الىىذي تىىم يىىي الدو ىىة بىىين ي امىىة الىىرالي  عبىىد ربىىه منصىىور هىىادي 
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وتمو ومير دولة  طر الشي  تميم بن  مد بن  ليخة  ل ثاني والتىيد بىان كىي مىون األمىين 
 العام ل مم المت دة.

لىى مىا يبذلونىه تقديم الشكر لدول الت الج العربي بقيادة المملكة العربية التعودية الشقيقة ع -7
من ةلوٍد يي عودة األمىن وااتىتقرار ودعىم الشىرعية الدتىتورية ممثلىة بخ امىة الىرالي  عبىد 
ربه منصور هادي، وعلى دعملا الت ي لعملياا اإل اثة اإلنتانية ولةنىة التلدالىة، وكىذلك 

 الى ةميع الدول العربية التي تتاهم يي دعم األمن وااتتقرار يي ربوع اليمن.

العاليىىة بىىالموا ج الوطنيىىة المتىىاولة لويىىد  كومىىة الةملوريىىة اليمنيىىة يىىي المشىىاوراا اإلشىىادة  -8
الةارية يي دولة الكويا الشقيقة وما وبىداا مىن نوايىا صىاد ة وم لصىة و ىرد علىى ودىع 
نلايىىة عاةلىىة وتىىريعة لل ىىرب الىىداالرة ومىىا  لختىىه وت لخىىه مىىن ويىى ا ودمىىار ومعانىىاة انتىىانية 

 بالغة التوال.

قىىوم بىىه ويىىد الميليشىىياا اانق بيىىة مىىن التخىىاج علىىى مىىا تىىم ااتخىىا  عليىىه يىىي هىىذا ادانىىة مىىا ي -9
المشاوراا وتعمدا المماطلة والت عب  ينًا والتعنا  ينًا   ر األمر الذي يدل على ونىه لىم 
طالىة ومىد األزمىة واانتشىار ميىدانيًا  نمىا بغىرض كتىب الو ىا وا  يذهب للتخاوض بمصدا ية وا 

يىىًا بقصىىج المىىدنيين وااتىىتمرار يىىي يىىرض ال صىىار علىىى مدينىىة تعىىز  اصىىًة مىىع  يامىىه يوم
هىىذا باإلدىىاية الىىى ارتكىىاب العديىىد مىىن اانتلاكىىاا وال رو ىىاا اليوميىىة ل تخا ىىاا ال اصىىة 

 ب يقاج اط   النار يي م تلج المناط .

 دعم ةلود ال كومة اليمنية واإلشادة بالةلود التي تبذللا دول الت ىالج العربىي يىي مكاي ىة -10
اإلرهىىاب ومواةلىىة تنىىىيم القاعىىدة، واإلشىىارة بصىىورٍة  اصىىة للةلىىد المشىىترك بقيىىادة الت ىىالج 

 العربي وال كومة اليمنية يي اةتثام  طر اإلرهاب يي مدينة المك .

الىىىدعوة الىىىى تقىىىديم الىىىدعم اا تصىىىادي العاةىىىل لل كومىىىة اليمنيىىىة  تىىىى يتتىىىنى للىىىا مواةلىىىة  -11
يىىىة وإليقىىىاج التىىىدهور المتىىىتمر و يىىىر المتىىىبو  يىىىي التعىىىدياا المتتىىىارعة واألودىىىاع المترد

 األ وال المعيشية للمواطنين.

 

  (28/5/2016 -د.غ.ع  - 8046) : رقم 
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تطننننننننن رات األ ضننننننننناع فننننننننني 
 اللجه ريل اليجنيل

 إن جلسج اللاج ل عسى جست ى القجل 
 ب د اطلعه: -

  عسى جذكرم األجانل ال اجل 

  الجشترك  عسى تقرير األجين ال ام عن ال ج  ال ربي 
  عسى قراراته السابقل في هذا الشأن  

 ُيقــــر ر

التأكينند جلننددا  عسننى اسننتجرار دعننم الشننرعيل الدسننت ريل  -1
بقيننادم ف اجننل الننرئيج عبنند ربننه جنصنن ر هننادي رئننيج 

أي جشا رات أ  جفا ضات اللجه ريل اليجنيل  عسى أن 
ل ننر ج الننيجن جننن األزجننل البنند  أن تنطسنن  جننن الجبننادرم 

ليتهنننا التنفيذينننل  ج رلنننات جنننؤتجر الحننن ار ال سيلينننل  آ
النننن طني الشنننناج   قننننرارات جلسننننج األجننننن ذات الصننننسل 

 .2216 اصل  القرار رقم 

التأكينننند عسننننى م ابننننت القضننننيل اليجنيننننل الجتجمسننننل فنننني  -2
الجحافظل عسى  حدم اليجن  استقللها  سلجل أراضنيها 
 رفت أي تد   في شؤ نها الدا سيل أ  فرت أي أجر 

سننلح  ذلننك  فقننا  لجننا أكنندت عسيننه قننرارات  اقننع بقنن م ال
 القجم ال ربيل السابقل  الجرل يات الد ليل ذات الصسل.

التأكيد عسى الجرل يات الجتف  عسيها  جا تم االلتنزام بنه  -3
فننني ألنننندم بييننن  الس يسنننريل   عسنننى النقننناط ال جنننج 
الجقدجل جن الجب    األججي السيد إسجاعي   لد الشيخ 

ام   عسننننى أن األ ل يننننل هنننني أحجنننند  عسننننى اإلطننننار ال نننن
للنسحاب جن ج تسف الجناط   الجدن  تسسيم األسسحل 

  اا لء جؤسسات الد لل قب  أي شيء آ ر.

التأكينند عسننى ضننر رم إطننل  سننراح الج تقسننين  األسننرى  -4
 الجحتلزين  الج تطفين  السلناء السياسيين  ج تقسني 
الننرأي  فنني جقنندجتهم الصننحفيين  الناشننطين فنني أقننرب 

 كن  د ن قيدو أ  شرط. قت جج
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التأكيننند عسنننى اسنننتئناف ال جسينننل السياسنننيل جنننن حيننن   -5
ت قفنننت قبننن  االنقنننلب عنننند جناقشنننل جسننن دم الدسنننت ر 
لراء االنت ابات البرلجانيل  الرئاسيل.   االستفتاء عسيه  اا

التأكيد عسى ضر رم  أهجيل التزام الجيسيشنيات االنقلبينل  -6
نننناء  عسنننى بالضنننجانات التننني قننندجها الجب ننن   األججننني ب

السقاء الذي تم في الد حل بين ف اجنل النرئيج عبند ربنه 
جنص ر هنادي  سنج  أجينر د لنل قطنر الشنيخ تجنيم بنن 
حجنند بننن  سيفننل آ  منناني  السننيد بننان كنني جنن ن األجننين 

 ال ام لألجم الجتحدم.

اإلشادم ال اليل بالج اقف ال طنيل الجسؤ لل ل فد حك جل  -7
للاريننل فنني د لننل اللجه ريننل اليجنيننل إلننى الجشننا رات ا

الك يننت الشننقيقل  جننا أبنندا  جننن ن ايننا صننادقل  ج سصننل 
 حرص عسى  ضع نهايل عالسل  سري ل لسحنرب الندائرم 
 جننا  سفتننه  ت سفننه جننن  يننلت  دجننار  ج انننام إنسننانيل 

 بالغل الس ء.

إدانننننل جننننا يقنننن م بننننه  فنننند الجيسيشننننيات االنقلبيننننل فنننني  -8
ف عسنى جنا الجشا رات في د لل الك يت الشقيقل جن التفا

تننننم االتفننننا  عسيننننه  ت جنننند  الججاطسننننل  التلعننننب حينننننا  
 الت نننت حينننا  آ ننر األجننر الننذي ينند  عسننى أنننه لننم يننذهب 
نجننننا بغننننرت شننننرعنل االنقننننلب  لستفننننا ت بجصننننداقيل  اا
طالنننل أجنننند األزجنننل  االنتشننننار جينننندانيا    كسنننب ال قننننت  اا
 اصننل  جننع قياجننه ي جيننا  بارتكنناب ال دينند جننن االنتهاكننات 

صنابل   ال ر قات الي جيل التفاقات إيقناف إطنل  الننار  اا
النسنننني  االلتجنننناعي اليجنننننى بأفنننندح األضننننرار  اسننننتجرار 
قصننف الجنندنيين  حصننارهم  جنننع  صنن   جنن اد اإلغامننل 

 . الجساعدات اإلنسانيل إليهم  اصل  في جدينل ت ز

الترحينننب  التأييننند الكننناجسين لجلنننراءات ال سنننكريل التننني  -9
سدفاع عن الشرعيل في النيجن يق م بها التحالف ال ربي ل

بقيننادم الججسكننل ال ربيننل السنن  ديل الشننقيقل بنندع م جننن 
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ف اجنننننل النننننرئيج عبننننند ربنننننه جنصننننن ر هنننننادي رئنننننيج 
اللجه ريل اليجنيل  اسنتنادا  إلنى ج اهندم الندفاع ال ربني 

جنن  51الجشترك  جيما  لاج نل الند   ال ربينل  الجنادم 
فني حفننظ جيمنا  األجنم الجتحنندم  انطلقنا  جنن جسننؤ ليته 
 سلجل األ طان ال ربيل  سيادتها  استقللها.

اإلعننراب عننن الشننكر  التقنندير لجننا يقنن م بننه جركننز  ننادم  -10
الحنننرجين الشنننريفين الجسنننك سنننسجان بنننن عبننند ال زينننز آ  
س  د جسك الججسكل ال ربينل السن  ديل الشنقيقل لجغامنل  
جن د ر إنسناني كبينر فني تقنديم الجسناعدات اإلنسنانيل 

جنندنيين الجتضننررين لننراء األزجننل الراهنننل السنن يل إلننى ال
 ت لينننه الشنننكر إلنننى د لنننل قطنننر الشنننقيقل عسنننى تنظنننيم 
لننى   استضننافل جننؤتجر لجغامننل اإلنسننانيل فنني الننيجن  اا
د لننل اإلجننارات ال ربينننل الجتحنندم الشنننقيقل عسننى دعجهنننا 
الننندائم  الجسنننتجر لسنننيجن   الشنننكر ج صننن   إلنننى د لنننل 

 كافننل النند   الك يننت  ججسكننل البحننرين  سننسطنل ُعجننان 
 ال ربيل الشقيقل.

دع م الد   األعضاء  الجلتجع الد لي إلى ت فير الدعم  -11
النننلزم فننني الل اننننب السياسنننيل  األجنينننل  االقتصننناديل 
 الجاليننننل لتجكننننين اللجه ريننننل اليجنيننننل جننننن ج الهنننننل 
التحنننديات الجامسنننل  تسبينننل احتيالاتهنننا التنج ينننل بشنننك و 

يل  اإلنسنانيل عال  لضنجان ج اللنل األ ضناع االقتصناد
الصننن بل التننني بسغنننت حننندا  ال يجكنننن احتجالنننه  ال يلننن ز 
السنننك ت عسينننه  اسنننتكجا  الترتيبنننات الجت سقنننل بانلننناز 

 الجرحسل االنتقاليل.

النندع م إلننى تقننديم النندعم الكاجنن  لسحك جننل اليجنيننل فنني  -12
 حربها الجستجرم  الجفت حل ضد اإلرهاب  القرصنل.

لك يننت الشننقيقل ت ليننه الشننكر  عجينن  التقنندير لد لننل ا -13
أجيننرا   حك جننل   شنن با  لجننا  فرتننه جننن جنا نناتو  ألنن اء 
ايلابيل  جا تبذله جن له دو إلنلاح الجشا رات   كنذلك 
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ت لينننه الشنننكر للاج نننل الننند   ال ربينننل  أجينهنننا ال نننام  
 لألجننم الجتحنندم  أجينهننا ال ننام  جب  مننه ال نناص السننيد 
دو إسجاعي   لد الشنيخ أحجند  لجنا يق جن ن بنه جنن لهن  

 في سبي  إ راج اليجن جن األزجل التي يجر بها.

 
 (25/7/2016 –( 27د.ع ) 648) . : 
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 البينان الصنادر عنن
 االلتجاع التشا ري لجلسج لاج ل الد   ال ربيل عسى جست ى الجند بين الدائجين

 ح   التط رات األ يرم في اليجن

 3/8/2016القاهرم: 
 ىىى

لىدى ةامعىة الىدول العربيىة بتةديىد ومىد المبا ثىاا الةاريىة يىي  ير ب المنىدوبون الىداالمون
اليمنية ويشكرون دولة  –دولة الكويا بين األطراج اليمنية اتتكمال المشاوراا التياتية اليمنية 

الكويىىا علىىى اتىىتمرار دعملىىا واتتدىىايتلا للىىم للوصىىول الىىى  ىىل تىىلمى ل زمىىة اليمنيىىة الراهنىىة، 
يمنىىى عبدربىىه منصىىور هىىادي والتأكيىىد علىىى دىىرورة تنخيىىذ كايىىة  ىىراراا وتأييىىدهم لشىىرعية الىىرالي  ال

مةلىى  األمىىن المتعلقىىة بلىىا. ويىىدعون كايىىة األطىىراج الىىى اامتنىىاع عىىن وي وعمىىال تقىىوض و ىىدة 
الىىىيمن وتىىىيادته واتىىىتق له ويثنىىىون علىىىى اتىىىتعداد ال كومىىىة اليمنيىىىة بقبىىىول المقتىىىرح األ يىىىر ل مىىىم 

لىىى مواصىىلة المبا ثىىاا التىىي يشىىرج عليلىىا المبعىىوم ال ىىاد المت ىىدة وي ثىىون الويىىد ال كىىومي ع
ل مىىم المت ىىدة لت قيىى  اتخىىا  ُينلىىي الصىىراع القىىاالم  اليىىًا، وُيعيىىد ااتىىتقرار واألمىىن الىىى كايىىة ربىىوع 
اليمن، ويطالبون الويد الممثل ألنصار ا  و زب الماتمر الشعبي العام علىى مواصىلة المبا ثىاا 

لعىىام ل مىىم المت ىىدة الىىى الىىيمن، والعمىىل البنىىاال علىىى المقتىىرح المقىىدم مىىع المبعىىوم ال ىىاد ل مىىين ا
مىن  بلىىه، ويعبىىرون عىىن دعملىىم القىوى لمىىا يقىىوم بىىه المبعىىوم ال ىاد ل مىىين العىىام ل مىىم المت ىىدة 
اتىىماعيل ولىىد الشىىي  و مىىد وي ثىىون الةميىىع علىىى مدىىاعخة ةلىىودهم لىىدعم هىىذا العمىىل المتىىتمر، 

لتلمي المنشود، الذي يقوم على ا تىرام الشىرعية الدتىتورية، وُيعيىد وصوًا الى التواي  على ال ل ا
 األمن وااتتقرار الى اليمن وي ايى على و دته وتيادته واتتق له.

 األمانة العامة

 أمانة شؤون جملس اجلامعة

 ـــــــ
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 تطن رات ال ضنع فني اليجننن
 

 
 إن جلسج اللاج ل عسى الجست ى ال زاري 

 ب د اطلعه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

  ألمانة العامة ييما بين الدورتينعن نشاط اوعلى تقرير األمين العام، 

  وعلى التوصية الصادرة عن ااةتماع األول لليالة متابعة تنخيذ القراراا واالتزامىاا علىى
 ،8/9/2016المتتوى الوزاري الذي ُعقد بتاري  

 ،وعلى توصية لةنة الشاون التياتية 

 ر ُيقــــر

ثلىىة يىىي ي امىىة الىىرالي  عبىىد ربىىه منصىىور التأكيىىد علىىى اتىىتمرار دعىىم الشىىرعية الدتىىتورية مم -1
هىىىادي مىىىع التأكيىىىد مةىىىددًا علىىىى ون وي مخاودىىىاا ابىىىد وون تنطلىىى  مىىىن المبىىىادرة ال ليةيىىىة 
و ليتلىىىا التنخيذيىىىة وم رةىىىاا مىىىاتمر ال ىىىوار الىىىوطني الشىىىامل و ىىىراراا مةلىىى  األمىىىن ذاا 

 .2216الصلة  اصًة القرار ر م 

 يىىىر المقىىىدم مىىىن  بىىىل المبعىىىوم الىىىدولي ل مىىىم اإلشىىىادة بقبىىىول ال كومىىىة اليمنيىىىة للمقتىىىرح األ -2
دانة ايشال المتمردين لم ادثاا الت م يي دولة الكويا من   ل ريض مقترح  المت دة، وا 

 األمم المت دة وتقويض المتار التياتي.

اإلدانىىة بأشىىد العبىىاراا لل طىىواا  يىىر الشىىرعية التىىي  ىىام بلىىا اإلنق بيىىون ب نشىىاال مىىا ُيتىىمى  -3
األعلىىى المزعىىوم الىىذي يلىىدج الىىى تقىىويض ةلىىود التتىىوية التياتىىية يىىي  بىىالمةل  التياتىىي

الىىىىيمن المبنيىىىىة علىىىىى المرةعيىىىىاا األتاتىىىىية المتمثلىىىىة بالمبىىىىادرة ال ليةيىىىىة و ليتلىىىىا التنخيذيىىىىة 
، 2216وم رةاا ماتمر ال وار الوطني الشامل و راراا مةل  األمن يي مقدمتلا القىرار 

التمىىرد ومواصىىلة ال ىىرب وتىىد الطريىى  ومىىام ةلىىود وهىىو مىىا ياكىىد اصىىرار اانق بيىىين علىىى 
دانة ااتت دام التياتىي لىبعض وعدىاال مةلى  النىواب،   يىًا للطبيعىة التوايقيىة  الت م، وا 
للمةل  و راراته ويقًا للمبادرة ال ليةية، وما يمثله ذلك من اةراال  ير شرعي يبطل كىل مىا 

 ينت  عنه.
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صىىباح األ مىىد الةىىابر الصىىباح وميىىر دولىىة  توةيىىه الشىىكر والتقىىدير لصىىا ب التىىمو الشىىي  -4
الكويا لما  دمه من رعاية واهتمىام، ولىدور دولىة الكويىا يىي اتتدىاية وتيتىير المشىاوراا 

 اليمنية للت م.

التأكيد على دعم ةلود األمم المت دة وممثل األمين العام التيد اتىماعيل ولىد الشىي  و مىد  -5
والقىراراا  2216لتنخيىذ  ىرار مةلى  األمىن للدعوة لمشاوراا تياتية تىادى الىى  ىل تىلمى 

 ذاا الصلة واتتكمال المبادرة ال ليةية و لياتلا التنخيذية وتنخيذ م رةاا ال وار الوطني.

التأكيىىىد مةىىىىددًا علىىىى االتىىىىزام بالم ايىىىىة علىىىىى و ىىىدة الىىىىيمن واتىىىتق له وتىىىى مته اإل ليميىىىىة  -6
ر وا ىىع بىىالقوة، وذلىىك مىىا وتىىيادته، وريىىض وي تىىد ل يىىي شىىاونه الدا ليىىة وو يىىرض وي ومىى

 وكدا عليه  راراا القمم العربية التابقة والمرةعياا الدولية ذاا الصلة.

المطالبة بالو وج وبقوة على ن ٍو عاةل ومام اانتلاكاا ال طيرة التي ترتكبلىا الميليشىياا  -7
المتمردة لل وثيين وصالح ل قو  اإلنتان وتدمير النتي  ااةتماعي يىي م تلىج المنىاط  
اليمنيىىة، باعتبىىار ذلىىك  ر ىىًا وادىى ًا للقىىوانين واألعىىراج الدوليىىة وللقىىانون الىىدولي اإلنتىىاني، 
األمر الذي من شأنه األدرار بةلود األمم المت دة والمبعوم األممي اتماعيل ولىد الشىي  
و مىىد لعقىىد مشىىاوراا هىىديلا التوصىىل الىىى  ىىل يىىادى الىىى انلىىاال اا تتىىال الىىداالر واتىىتالناج 

 ياتية.العملية الت

الو وج بةدية ومتاولية لمعالةة األوداع اإلنتانية المتردية يي اليمن،  يم يختقر ث ثىة  -8
وربىىاع التىىكان الىىى وبتىىط وشىىكال المتىىاعداا اإلنتىىانية،  اصىىًة يىىي مةىىال الغىىذاال والىىدواال، 

 ناهيك عن انتشار وتخشى العديد من األمراض الم تلخة والمعدية.

الىىىىيمن  يىىىىادًة و كومىىىىًة وشىىىىعبًا يىىىىي  ربلىىىىا المتىىىىتمرة  دىىىىرورة ووهميىىىىة الو ىىىىوج الىىىىى ةانىىىىب -9
 والمختو ة دد اإلرهاب ووعمال القرصنة.

اإلشىىادة بالت ىىالج العربىىي بقيىىادة المملكىىة العربيىىة التىىعودية لو ويىىه مىىع الشىىرعية يىىي الىىيمن  -10
ومتىىىاندة ال كومىىىة اليمنيىىىة يىىىي ال ىىىرب علىىىى اإلرهىىىاب ممىىىا ودى ل نتصىىىاراا األ يىىىرة يىىىي 

 العناصر اإلرهابية. م ايىة وبين دد

التر يىىب والتأييىىد الكىىاملين لإلةىىراالاا العتىىكرية التىىي يقىىوم بلىىا الت ىىالج العربىىي للىىدياع عىىن  -11
الشىىرعية يىىي الىىيمن بىىدعوٍة مىىن ي امىىة الىىرالي  عبىىد ربىىه منصىىور هىىادي رالىىي  الةملوريىىة، 

لىىىى وذلىىىك اتىىىتنادًا الىىىى معاهىىىدة الىىىدياع العربىىىي المشىىىترك وميثىىىا  ةامعىىىة الىىىدول العربيىىىة، وع
مىىن ميثىىا  األمىىم المت ىىدة، وانط  ىىًا مىىن متىىاولياته يىىي  خىىى تىى مة األوطىىان  51المىىادة 

 العربية و خى تيادتلا واتتق للا.

اإلعراب عىن الشىكر والتقىدير لمىا يقىوم بىه مركىز  ىادم ال ىرمين الشىريخين الملىك تىلمان بىن  -12
انتىىاني كبيىىر يىىي  عبىىد العزيىىز  ل تىىعود ملىىك المملكىىة العربيىىة التىىعودية لإل اثىىة مىىن دور
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تقديم المتاعداا اإلنتانية التى ية الىى المىدنيين المتدىررين ةىراال األزمىة الراهنىة، وتوةيىه 
الشىىكر الىىى دولىىة  طىىر علىىى تنىىىيم اتتدىىاية مىىاتمر لإل اثىىة اإلنتىىانية يىىي الىىيمن، والتوةىىه 

 ،144بالشىىىكر لدولىىىة اإلمىىىاراا العربيىىىة المت ىىىدة علىىىى دعملىىىا للىىىيمن  ىىى ل تروتىىىلا للىىىدورة 
والشىىكر موصىىول الىىى دولىىة الكويىىا ومملكىىة الب ىىرين وتىىلطنة ُعمىىان يىىي هىىذا الشىىأن، كمىىا 
يشىىيد ويدىىًا بىىدعم ةملوريىىة التىىودان لل كومىىة الشىىرعية اليمنيىىة وبمىىا  دمتىىه مىىن متىىاعداٍا 
انتانية وطبية وع إ للةر ى اليمنيين وما ويرته من متاعداٍا تعليمية وتتلي ا لد ول 

ودانية، وكىذلك اإلعىراب عىن الشىكر والتقىدير لىدور ةملوريىة ةيبىوتي اليمنيين ل رادىي التى
الداعم لل كومة الشرعية اليمنية واتتقباللا ل ةالين اليمنيين ويىتح وبىواب الىد ول للىم بىدون 

 تأشيراا.

دعىىىوة الىىىدول األعدىىىاال والمةتمىىىع الىىىدولي الىىىى تىىىويير الىىىدعم الىىى زم يىىىي الةوانىىىب التياتىىىية  -13
لماليىىىة لتمكىىىين الةملوريىىىة اليمنيىىىة مىىىن مواةلىىىة الت ىىىدياا الماثلىىىىة واألمنيىىىة واا تصىىىادية وا

و صوصىىًا تلبيىىة ا تياةاتلىىا التنمويىىة بشىىكٍل عاةىىل، لدىىمان اتىىتقرار األودىىاع واتىىتكمال 
 الترتيباا المتعلقة بانةاز المر لة اانتقالية.

بنىاال الثقىة  مطالبة الميليشياا المتمردة لل ىوثيين وصىالح بىاالتزام الةىاد والصىارم بى ةراالاا -14
التي تم ااتخا  عليلا يي ةنيج، وتتمثل يىي اإليىراإ عىن كايىة المعتقلىين التياتىيين و يىر 
التياتيين، ويتح ممراا  منة إليصال المتاعداا اإلنتانية الى المتدررين من المىدنيين، 

يقاج اط   النار، على طري  ت قي  الت م يي اليمن.  وا 

 
 (8/9/2016 - 2 ج -( 146د.ع ) - 8062) : رقم 
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 تطن رات ال ضنع فني اليجننن
 

 
 إن جلسج اللاج ل عسى الجست ى ال زاري 

 ب د اطلعه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

 ألمانة العامة ييما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا، 

 راراا واالتزامىاا علىى وعلى التوصية الصادرة عن ااةتماع األول لليالة متابعة تنخيذ الق
 ،8/9/2016المتتوى الوزاري الذي ُعقد بتاري  

 ،وعلى توصية لةنة الشاون التياتية 

 ر ُيقــــر

التأكيىىىىد علىىىىى ومىىىىن واتىىىىتقرار وو ىىىىدة الىىىىيمن وتىىىى مة وتىىىىيادة ورادىىىىيه، والتأكيىىىىد علىىىىى دعىىىىم  -1
  ومتىىىاندة الشىىىرعية الدتىىىتورية متمثلىىىة يىىىي ي امىىىة الىىىرالي  عبىىىد ربىىىه منصىىىور هىىىادي رالىىىي

 الةملورية اليمنية.
التأكيىىىد علىىىى ون ال ىىىل التىىىلمي يىىىي الىىىيمن يتىىىتند الىىىى المرةعيىىىاا الىىىث م المتخىىى  عليلىىىا،  -2

والمتمثلة يي المبادرة ال ليةية و ليتلا التنخيذية، وم رةاا مىاتمر ال ىوار الىوطني الشىامل، 
عىىوم ، واإلشىىادة بةلىىود المب2216و ىىراراا مةلىى  األمىىن ذاا الصىىلة،  اصىىًة القىىرار ر ىىم 

ال اد ل مين العام ل مم المت دة الى اليمن التىيد اتىماعيل ولىد الشىي  و مىد، اتىتالناج 
 العملية التلمية، بنااًل على المرةعياا الُمشار اليلا.

اإلشىىىىادة بموا ىىىىج ال كومىىىىة اليمنيىىىىة الداعمىىىىة للةلىىىىود األمميىىىىة لت قيىىىى  التىىىى م يىىىىي الىىىىيمن،  -3
اإلنتانية للشعب اليمنىى، ولتىدي  اا تياةىاا ومتاعيلا إليقاج ال رب، ولت خيج المعاناة 

عادة اعمار ما دمرته  لة ال ىرب  يصال الرواتب لكاية مناط  اليمن، وا  الغذاالية والدواالية، وا 
عادة بناال ماتتاا الدولىة المدنيىة والعتىكرية يىي  اانق بية، وم اربة التطرج واإلرهاب، وا 

  بية.المناط  التي تم ت ريرها من تيطرة القوى اانق

اإلدانة ال ازمة لإلةراالاا األ ادية الةانب التي ُيقىدم عليلىا اانق بيىون، ومنلىا تشىكيل مىا  -4
ُيتمى بالمةل  التياتي وال كومة  ير الشرعية، وريدلم المتتمر إلةىراالاا بنىاال الثقىة، 
وعىىىىدم اطىىىى   تىىىىراح المعتقلىىىىين، وعر لىىىىة ةلىىىىود المبعىىىىوم الىىىىدولي، بمىىىىا يىىىىي ذلىىىىك عر لىىىىة 
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ةنة التلدالة، و يرها من اإلةراالاا  ير الشىرعية التىي تُقىوض العمليىة التىلمية اةتماعاا ل
 وتُخا م من معاناة الشعب اليمنى.

اإلدانىىىة ال ازمىىىة لكايىىىة اانتلاكىىىاا التىىىي ترتكبلىىىا القىىىوى اانق بيىىىة ب ىىى  النتىىىي  المةتمعىىىي  -5
القتىىىال،  اليمنىىىى، مىىىن ا تيىىىااا واعتقىىىااا، وتةنيىىىد  تىىىري ل طخىىىال للىىىزإ بلىىىم يىىىي ميىىىادين

و صىىىىىار للمىىىىىدن، وتخةيىىىىىر للمتىىىىىاكن ودور العبىىىىىادة، ومنىىىىىع تىىىىىدي  اا تياةىىىىىاا اإلنتىىىىىانية 
للم تىىىاةين والم اصىىىرين، وزرع األلغىىىام، وعمليىىىاا التلةيىىىر القتىىىري للتىىىكان، وبيىىىع المىىىواد 
اإل اثية، ونلب األموال من البنىوك وصىنادي  المتقاعىدين، وتتى ير ذلىك اتىتمرار ال ىرب 

ر علىىى اتىىتمرار العمليىىاا العتىىكرية دا ىىل الىىيمن وعبىىر ال ىىدود، وتلديىىد والىىدمار، واإلصىىرا
 ركىىة النقىىل والم  ىىة يىىي الممىىراا والميىىاا اإل ليميىىة والدوليىىة، و يرهىىا مىىن الممارتىىاا التىىي 
تر ى الى مصاج ةراالم ال رب التي ُيعا ب عليلىا القىانون الىدولي. ودعىوة المةتمىع الىدولي 

اذ مو ج تريع وصارم ازاال هذا اانتلاكىاا، واعتبىار ويعىال وكاية المنىماا ال قو ية ات 
القىىىوى اانق بيىىىة يىىىي الىىىيمن انتلاكىىىاٍا صىىىار ة للقىىىانون الىىىدولي اإلنتىىىاني وكايىىىة المواثيىىى  

 ال قو ية الدولية.

ادانة اتتمرار التد  ا اإليرانية التي تنتلك ومن واتتقرار وتيادة الةملورية اليمنية ودعوة  -6
ممىىثً  بمةلىى  األمىىن، للدىىغط علىىى الةملوريىىة اإلتىى مية اإليرانيىىة مىىن  المةتمىىع الىىدولي،

 وةل و ج نشاطلا الُمعادي للشعب اليمنى، وا ترام  قو  التيادة للدولة اليمنية.

اإلشىىادة بالىىدور الىىذي تاديىىه دول الت ىىالج العربىىي، والىىدول العربيىىة كايىىة، التىىي تُقىىدم الىىدعم  -7
يقىىىاج ال ىىىرب، للقيىىىادة الشىىىرعية والشىىىعب اليمنىىىى، وا لمتىىىاندة اتىىىتالناج العمليىىىة التىىىلمية، وا 

عىىىادة اعمىىار الىىىيمن. واإلعىىىراب عىىىن الشىىكر والتقىىىدير لمىىىا  دمتىىىه  واتىىتعادة الدولىىىة اليمنيىىىة، وا 
مليىىىار دوار إلعىىىادة اإلعمىىىار يىىىي  10 كومىىىة المملكىىىة العربيىىىة التىىىعودية مىىىن دعىىىٍم بمبلىىىغ 
به مركز الملىك تىلمان بىن عبىد العزيىز اليمن، ودعم البنك المركزي اليمنى، وكذلك ما يقوم 

مىىىن دوٍر انتىىىاني وتقىىىديم المتىىىاعداا اإلنتىىىانية للشىىىعب اليمنىىىى. والشىىىكر والتقىىىدير للةلىىىود 
والمتاهماا والتد ياا التي تقدملا دولىة اإلمىاراا العربيىة المت ىدة، لىدعم الشىرعية، ومىن 

يقاج ال رب، وتقديم المتاعداا اإلنتاني ة واإل اثية وةلود اعادة وةل اتتعادة ااتتقرار وا 
اإلعمىىار يىىي الىىيمن. والشىىكر والتقىىدير لدولىىة  طىىر علىىى دعملىىا ومتىىاندتلا للشىىعب اليمنىىى 
عىىادة اإلعمىىار. والشىىكر لةملوريىىة  و كومتىىه الشىىرعية مىىن وةىىل ت قيىى  األمىىن وااتىىتقرار وا 
 التىىىودان لمىىىا تقدمىىىه مىىىن متىىىاندة للشىىىرعية والشىىىعب اليمنىىىى، وتقىىىديم المتىىىاعداا اإلنتىىىانية
والطبيىىىة ومعالةىىىة ةر ىىىى ال ىىىرب، والشىىىكر لةملوريىىىة ةيبىىىوتي لةلودهىىىا الداعمىىىة للشىىىعب 

 اليمنى واتتقباللا ل ةالين اليمنيين.
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اإلعراب عن الشىكر والتقىدير لصىا ب التىمو الشىي  صىباح األ مىد الةىابر الصىباح، وميىر  -8
م يىي متىاندة دولة الكويا، والشعب الكويتي، لما  دمته وتقدمه الكويا من دوٍر  يىوي وهىا

 الشعب اليمنى، ويي رعاية وتيتير واتتداية ةلود الت م اليمنية.

دعىىىوة الىىىدول األعدىىىاال والمةتمىىىع الىىىدولي الىىىى تىىىويير الىىىدعم الىىى زم يىىىي الةوانىىىب التياتىىىية  -9
واألمنيىىىة واا تصىىىادية والماليىىىة لتمكىىىين الةملوريىىىة اليمنيىىىة مىىىن مواةلىىىة الت ىىىدياا الماثلىىىة، 

اا اإلنتىىانية بشىىكٍل عاةىىل لدىىمان اتىىتقرار األودىىاع واتىىتكمال و صوصىىًا تلبيىىة اا تياةىى
 الترتيباا المتعلقة بانةاز المر لة اانتقالية.

 
 (7/3/2017 - 2ج  -( 147د.ع ) - 8122) : رقم 
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تط رات األ ضاع في 
 اللجه ريل اليجنيل

 إن جلسج اللاج ل عسى جست ى القجل 
 ب د اطلعه: -

  عسى جذكرم األجانل ال اجل 

 سى تقرير األجين ال ام عن ال ج  ال ربي الجشترك ع  

  عسى الت صيل الصادرم عن االلتجاع المناني لهيئنل جتاب نل 
تنفينننذ القنننرارات  االلتزاجنننات عسنننى الجسنننت ى الننن زاري النننذي 

  27/3/2017ُعقد في عجَّان بتاريخ 

 ُيقــــر ر

التأكيد عسى أجنن  اسنتقرار   حندم النيجن  سنلجل  سنيادم  -1
التأكيند عسنى دعنم  جسناندم الشنرعيل الدسنت ريل أراضيه    

جتجمسل في ف اجل الرئيج عبند ربنه جنصن ر هنادي رئنيج 
 اللجه ريل اليجنيل.

التأكيننند عسنننى أن الحننن  السنننسجي فننني النننيجن يسنننتند إلنننى  -2
الجرل يننات الننمل  الجتفنن  عسيهننا   الجتجمسننل فنني الجبننادرم 
ال سيلينننل  آليتهنننا التنفيذينننل   ج رلنننات جنننؤتجر الحننن ار 
ال طني الشاج    قرارات جلسج األجن ذات الصسل   اصل  

   اإلشنننادم بلهننن د الجب ننن   ال نننناص 2216القنننرار رقنننم 
لألجين ال ام لألجم الجتحدم إلى اليجن السيد إسنجاعي   لند 
الشنننيخ أحجننند  السنننتئناف ال جسينننل السنننسجيل  بنننناء  عسنننى 

 الجرل يات الُجشار إليها.

السج  الشيخ صنباح  اإلعراب عن الشكر  التقدير لصاحب -3
األحجننند اللنننابر الصنننباح  أجينننر د لنننل الك ينننت   الشننن ب 
الك يتي  لجا قدجتنه  تقدجنه الك ينت جنن د رو حين ي  هنام 
في جساندم الش ب اليجنى   في رعايل  تيسير  استضنافل 

 له د السلم اليجنيل.

اإلشادم بج اقف الحك جل اليجنيل الداعجل لسلهن د األججينل  -4
ي النننيجن   جسننناعيها إليقننناف الحنننرب  لتحقيننن  السنننلم فننن

 لت فيننننف الج انننننام اإلنسننننانيل لسشنننن ب اليجنننننى   لتنننندف  
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يصنننا  الر اتنننب لكافنننل  االحتيالنننات الغذائينننل  الد ائينننل   اا
عننننادم إعجننننار جننننا دجرتننننه آلننننل الحننننرب  جننننناط  الننننيجن   اا
عننننادم بننننناء  االنقلبيننننل   جحاربننننل التطننننرف  اإلرهنننناب   اا

ل فني الجنناط  التني تنم جؤسسات الد لل الجدنيل  ال سنكري
 تحريرها جن سيطرم الق ى االنقلبيل.

اإلداننننل الحازجنننل لجلنننراءات األحادينننل اللاننننب التننني ُيقننندم  -5
عسيهنننا االنقلبيننن ن   جنهنننا تشنننكي  جنننا ُيسنننجى بنننالجلسج 
السياسننني  الحك جنننل غينننر الشنننرعيل   رفضنننهم الجسنننتجر 
إللنننراءات بنننناء المقنننل   عننندم إطنننل  سنننراح الج تقسنننين  

لهننن د الجب ننن   الننند لي  بجنننا فننني ذلنننك عرقسنننل   عرقسنننل
التجاعنننات للننننل التهدئنننل   غيرهنننا جنننن اإللنننراءات غينننر 
الشرعيل التني ُتقن ت ال جسينل السنسجيل  ُتفناقم جنن ج اننام 

 الش ب اليجنى.

اإلداننننل الحازجنننل لكافنننل االنتهاكنننات التننني ترتكبهنننا القننن ى  -6
االنقلبيننل بحنن  النسنني  الجلتج نني اليجنننى  جننن اغتينناالت 
 اعتقنناالت   تلنينند قسننري لألطفننا  لسننزج بهننم فنني جيننادين 
القتننا    حصننار لسجنندن   تفليننر لسجسنناكن  د ر ال بننادم  
 جنننننننننع تنننننننندف  االحتيالننننننننات اإلنسننننننننانيل لسجحتننننننننالين 
 الجحاصنننرين   زرع األلغنننام   عجسينننات التهلينننر القسنننري 
لسسكان   بينع الجن اد اإلغامينل   نهنب األجن ا  جنن البنن ك 

اعننندين   تسننن ير ذلنننك السنننتجرار الحنننرب  صننننادي  الجتق
 الدجار   اإلصرار عسى استجرار ال جسينات ال سنكريل دا ن  
الننيجن  عبننر الحنند د   تهدينند حركننل النقنن   الجلحننل فنني 
الججرات  الجيا  اإلقسيجيل  الد ليل   غيرها جنن الججارسنات 
التنني ترقننى إلننى جصنناف لننرائم الحننرب التنني ُي اقننب عسيهننا 

 دع م الجلتجنع الند لي  كافنل الجنظجنات القان ن الد لي. 
الحق قيننننننل الت نننننناذ ج قننننننف سننننننريع  صننننننارم إزاء هننننننذ  
االنتهاكنننات   اعتبنننار أف نننا  القننن ى االنقلبينننل فننني النننيجن 
انتهاكاتو صار ل لسقان ن الد لي اإلنساني  كافل الج امي  
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 الحق قيل الد ليل.

ار إدانل استجرار التد لت اإليرانيل التي تنتهك أجن  استقر  -7
 سيادم اللجه ريل اليجنيل  دع م الجلتجع الد لي  ججنمل  
بجلسننننج األجننننن  لسضننننغط عسننننى اللجه ريننننل اإلسننننلجيل 
اإليرانيل جنن ألن   قنف نشناطها الُج نادي لسشن ب اليجننى  

  احترام حق   السيادم لسد لل اليجنيل.

اإلشادم بالد ر النذي تؤدينه د   التحنالف ال ربني   الند    -8
لتنني ُتقنندم النندعم لسقيننادم الشننرعيل  الشنن ب ال ربيننل كافننل  ا

يقننناف  اليجننننى   الجسننناندم السنننتئناف ال جسينننل السنننسجيل   اا
عننادم إعجننار الننيجن.  الحننرب   اسننت ادم الد لننل اليجنيننل   اا
 اإلعنراب عننن الشنكر  التقنندير لجننا قدجتنه حك جننل الججسكننل 

جسينار د الر إلعنادم  10ال ربيل السن  ديل جنن دعنمو بجبسن  
اليجن   دعم البنك الجركزي اليجنى   كذلك جا  اإلعجار في

يقنن م بنننه جركنننز الجسننك سنننسجان بنننن عبنند ال زينننز جنننن د رو 
إنسننناني  تقنننديم الجسننناعدات اإلنسنننانيل لسشننن ب اليجننننى. 
 الشننكر  التقنندير لسلهنن د  الجسنناهجات  التضننحيات التنني 
تقنندجها د لننل اإلجننارات ال ربيننل الجتحنندم  لنندعم الشننرعيل  

يقننناف الحنننرب   تقنننديم  جنننن ألننن  اسنننت ادم  االسنننتقرار  اا
الجساعدات اإلنسانيل  اإلغاميل  له د إعادم اإلعجنار فني 
اليجن.  الشكر  التقدير لد لل قطر عسى دعجها  جساندتها 
لسش ب اليجننى  حك جتنه الشنرعيل جنن ألن  تحقين  األجنن 
عننادم اإلعجننار.  الشننكر للجه ريننل السنن دان   االسننتقرار  اا

لسشننرعيل  الشنن ب اليجنننى   تقننديم لجننا تقدجننه جننن جسنناندم 
الجسنناعدات اإلنسننانيل  الطبيننل  ج اللننل لرحننى الحننرب  
 الشنننكر للجه رينننل ليبننن تي لله دهنننا الداعجنننل لسشننن ب 

 اليجنى  الستقبالها لللئين اليجنيين.

دع م الد   األعضناء  الجلتجنع الند لي إلنى تن فير الندعم  -9
يل  الجاليل اللزم في الل انب السياسيل  األجنيل  االقتصاد

لتجكين اللجه ريل اليجنيل جن ج الهل التحنديات الجامسنل  
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  ص صننننا  تسبيننننل االحتيالننننات اإلنسننننانيل بشننننك و عالنننن  
لضننجان اسنننتقرار األ ضننناع  اسنننتكجا  الترتيبنننات الجت سقنننل 

 الجرحسل االنتقاليل. ب نلاز
 

 (29/3/2017 – 3ج  –( 28د.ع ) 683) . : 
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 ننتطن رات ال ضنع فني اليجن
 

 
 إن جلسج اللاج ل عسى الجست ى ال زاري 

 ب د اطلعه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

 ألمانة العامة ييما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا، 

  وعلى التوصية الصادرة عن ااةتماع األول لليالة متابعة تنخيذ القراراا واالتزامىاا علىى
 ،12/9/2017تاري  المتتوى الوزاري الذي ُعقد ب

  التياتيةوعلى توصية لةنة الشاون، 

 ر ُيقــــر

التأكيد على اتتمرار دعم الشرعية الدتتورية برالاتة ي امة الرالي  عبد ربه منصىور هىادي  -1
نلىىاال  ودعىىم ةميىىع اإلةىىراالاا التىىي تت ىىذها ال كومىىة الشىىرعية والراميىىة لتطبيىىع األودىىاع وا 

عادة األمن وااتتقرار لة  ميع الم ايىاا اليمنية.اانق ب وا 

االتىىزام مةىىددًا بال خىىاى علىىى و ىىدة الىىيمن وتىىيادته واتىىتق له وتىى مة ورادىىيه وريىىض وي  -2
تد ل يي شاونه الدا لية وو التعي اتت دام وا ع ةديد يتنايى مع تعى ال كومة اليمنية 

 ىىراراا الشىىرعية لل خىىاى علىىى و ىىدة الىىيمن واتىىتعادة ومنىىه واتىىتقرارا وذلىىك بمىىا يتماشىىى مىىع 
 القمم العربية ومةل  األمن.

تأييىىىىد مو ىىىىج ال كومىىىىة اليمنيىىىىة وتمتىىىىكلا بالمرةعيىىىىاا الىىىىث م: المبىىىىادرة ال ليةيىىىىة و ليتلىىىىا  -3
والقىراراا  2216التنخيذية، وم رةاا ماتمر ال ىوار الىوطني الشىامل، و ىرار مةلى  األمىن 

 ذاا الصلة، للوصول الى تتوية تياتية يي اليمن.

ألمىىم المت ىىدة ومبعوثلىىا الىىى الىىيمن اتىىماعيل ولىىد الشىىي  و مىىد وتثمىىين اتىتمرار دعىىم ةلىىود ا -4
تعىىاون ال كومىىة اليمنيىىة وموايقتلىىا علىىى المقتر ىىاا والىىراى التىىي تقىىدم بلىىا المبعىىوم األممىىي 
بشىىأن تتىىليم مينىىاال وم ايىىىة ال ديىىدة بمىىا يدىىمن و ىىج تلريىىب التىى ح وتىىدي  المتىىاعداا 

، وتشىىىكيل لةنىىىة ا تصىىىادية ب شىىىراج وممىىىي اتىىىت م اإلنتىىىانية واإل اثيىىىة والبدىىىاالع التةاريىىىة
المىىىوارد وصىىىرج المرتبىىىاا، واتىىىتنكار ريىىىض اانق بيىىىين لتلىىىك المقتر ىىىاا وعىىىدم مراعىىىاتلم 

 لمعاناة اليمنيين.
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الراعيىىىة  18دعىىىوة المةتمىىىع الىىىدولي والىىىدول األعدىىىاال يىىىي مةلىىى  األمىىىن ومةموعىىىة دول الىىىى -5
بيىىىين بغيىىىة القبىىىول بمقتر ىىىاا المبعىىىوم للعمليىىىة التياتىىىية يىىىي الىىىيمن للدىىىغط علىىىى اانق 

 األممي واان راط بنية صاد ة يي مخاوداا ت م تتتند على المرةعياا الث م.

الىىدعوة الىىى متىىاندة ال كومىىة الشىىرعية يىىي تصىىديلا انتشىىار وبىىاال الكىىوليرا ومواةلىىة  طىىر  -6
لموارد الدولة  المةاعة وال الة اإلنتانية المتردية بتبب اتتمرار اانق ب ونلب الميليشياا

 واتت داملا يي تمويل ال روب الدا لية وتلديد ومن المنطقة والعالم.

دعىىم ةلىىىود ال كومىىىة اليمنيىىة يىىىي مكاي ىىىة اإلرهىىاب والتأكيىىىد علىىىى ون اانقىى ب ويىىىر البيالىىىة  -7
لىلىىىور بعىىىض التنىيمىىىاا اإلرهابيىىىة المن ريىىىة والتىىىي تتمىىىاهى يىىىي األتىىىلوب واألهىىىداج مىىىع 

 ون انلاال اانق ب كخيل ب تم المعركة يي مواةلة اإلرهاب.الميليشياا اانق بية و 

ادانة ةميع انتلاكاا  قو  اإلنتان التي تمارتلا  وى اانق ب ووعمال القتل واا تطىاج  -8
واإل خىىىىىاال القتىىىىىري وتخةيىىىىىر المنىىىىىازل وتةنيىىىىىد األطخىىىىىال واتىىىىىت دام المىىىىىدار  والمتتشىىىىىخياا 

تابعىىة ل نق بيىىين لمدينىىة تعىىز منىىذ مىىا ل  ىىراض العتىىكرية واتىىتمرار  صىىار الميليشىىياا ال
يقارب ث م تنواا والقصج العشواالي للمناط  التكنية و تل المدنيين من الرةال والنتىاال 
واألطخال ونلب المتاعداا اإلنتانية واإل اثية والتىدمير الممىنل  للماتتىاا الصى ية ممىا 

 وال دماا الطبية. ودى الى انتشار األمراض واألوبالة ونقد  اد يي الغذاال والدواال

اإلعراب عن الشىكر والتقىدير للىدور اإلنتىاني الكبيىر الىذي يدىطلع بىه مركىز الملىك تىلمان  -9
لإل اثة اإلنتانية يي اليمن وةلودا يىي تقىديم كايىة وشىكال الىدعم والمتىاعدة الخنيىة والطبيىة 

وتوةيىىىه  لمواةلىىىة وبىىىاال الكىىىوليرا وتمويىىىل المنىمىىىاا الدوليىىىة واإلنتىىىانية العاملىىىة يىىىي الىىىيمن.
الشكر لكٍل من دولة اإلماراا العربية المت دة ودولة الكويىا وةملوريىة التىودان وةملوريىة 
ةيبوتي والمملكة األردنيىة اللاشىمية والةملوريىة الةزاالريىة الديمقراطيىة الشىعبية وكايىة الىدول 

 األعداال لما  دموا من متاعداٍا لل كومة اليمنية لمواةلة الكارثة اإلنتانية.

الىىىىدول المان ىىىىة الىىىىى الويىىىىاال وبشىىىىكٍل عاةىىىىل بمىىىىا التزمىىىىا بىىىىه يىىىىي مىىىىاتمر ااتىىىىتةابة دعىىىىوة  -10
 تةاا اليمن لتمويل العملياا اإلنتانية. 2017اإلنتانية يي ةنيج يي وبريل/ نيتان 

ادانىىىة ااعتىىىداالاا المتكىىىررة التىىىي تقىىىوم بلىىىا ميليشىىىيا ال ىىىوثي علىىىى ورادىىىي المملكىىىة العربيىىىة  -11
 يط األماكن المقدتة يي مكة المكرمة بالصواري .التعودية الشقيقة واتتلداج م 

متاندة ال كومة اليمنية يي ةلودها لريع اليمن من  االمة الدول عالية الم اطر ييما يتعل   -12
 بغتيل األموال ومكاي ة اإلرهاب.
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