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  صادر عن  بيان
  مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية 

  على مستوى المندوبين الدائمين
  بشأن 

  ات الوضع في اليمنتطور 
  ــــــ

إن مجلس جامعة الدول العربية المنعقد في دورته غير العادية على مستوى المندوبين 
ــاريخ  ــد بت ــدائمين المنعق ــاهرة برئاســة ســلطنة ُعمــان  22/3/2011ال ــة العامــة بالق ــر األمان بمق

التطــورات  لبحــثوبحضــور الســيد األمــين العــام والســادة المنــدوبين الــدائمين للــدول األعضــاء، 
ــق  ــداول، أعــرب المجلــس عــن بــالغ القل ــيمن، وبعــد الت ــة فــي ال ــرة الجاري مســتجدات  إزاءاألخي

مؤســفة وما تبع ذلك من تطورات وأحــداث  والتي تفاقمت إثر استخدام العنفالموقف المتدهور 
  .هاواستقرار  وأمنها هامستقبلو وحدة مؤسسات الدولة اليمنية  تهددبالغة الخطورة 

 ؤكــدإذ يــدين بشــدة الجــرائم المرتكبــة بحــق المــدنيين، ي المجلــسســياق فــإن وفي هــذا ال
احتــرام الحــق فــي حريــة علــى ضــرورة تضــافر الجهــود مــن أجــل الحفــاظ علــى الوحــدة الوطنيــة و 

الشــعب اليمنــي  ساليب العمل الديمقراطي في التعامل مع مطالبوأاالحتكام إلى الحوار و التعبير 
  بالطرق السلمية.  

  لس أن يبقي الموقف الخطير في اليمن تحت النظر والمتابعة.وقرر المج

 )22/3/2011 -د.غ.ع  – 140(بيان رقم  
 ــــ
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  13/9/2011القاهرة: 
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ع السادة وزراء الخارجية المشاركون في اجتماع مجلس الجامعة علــى المســتوى استم
) إلــى كلمــة الســيد نائــب وزيــر الخارجيــة للجمهوريــة اليمنيــة 136الــوزاري فــي دورتــه العاديــة (

السيد د. علي مثنى حســن شــرح مــن خاللهــا تطــورات األوضــاع السياســية فــي الــيمن والجهــود 
  للخروج من األزمة.المبذولة لتغليب لغة الحوار 

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

 )4040ص(- 54)/11/09(01/136ج
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  24/11/2011القاهرة: 
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{< << << << <

بتــاريخ المســتأنفة في دورته غير العادية على المستوى الوزاري مجلس الجامعة رحب 
بالتوقيع على مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربيــة لحــل األزمــة اليمنيــة  24/11/2011

فين الملــك وآليات تنفيذها الذي جرى يوم أمس فــي الريــاض تحــت رعايــة خــادم الحــرمين الشــري
  عبد اهللا بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.

وعبــر المجلــس عــن تقــديره للجهــود التــي بــذلها مجلــس التعــاون لــدول الخلــيج العربيــة 
النجاز هــذا االتفــاق، والــذي ســيفتح صــفحة جديــدة ملؤهــا األمــل فــي أن يــتمكن الشــعب اليمنــى 

  غيير السياسي بالوسائل السلمية.الشقيق من تحقيق طموحاته في الت

ودعــا مجلــس الجامعــة الشــعب اليمنــى الشــقيق إلــى التكــاتف ونبــذ الُفرقــة واغتنــام هــذه 
الفرصة التاريخية للشروع في تنفيذ آليات هذا االتفاق الذي من شأنه أن يرسي أسس التغييــر 

عب اليمنــى الســلمي وٕاعــادة مؤسســات الدولــة اليمنيــة علــى أســس جديــدة ُتلبــي طموحــات الشــ
  الشقيق بكافة فئاته وأطيافه.

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

 )0520ص(- 06)/11/11(س/01ج

í{{{{Ú^ÃÖ]<í{{{Þ^Úù]í{{{{Ú^ÃÖ]<í{{{Þ^Úù]í{{{{Ú^ÃÖ]<í{{{Þ^Úù]í{{{{Ú^ÃÖ]<í{{{Þ^Úù]< << << << <
íÃÚ^¢]<‹×¥<Å^ŞÎíÃÚ^¢]<‹×¥<Å^ŞÎíÃÚ^¢]<‹×¥<Å^ŞÎíÃÚ^¢]<‹×¥<Å^ŞÎ< << << << <

íÃÚ^¢]<‹×¥<áæö�<ì…]�cíÃÚ^¢]<‹×¥<áæö�<ì…]�cíÃÚ^¢]<‹×¥<áæö�<ì…]�cíÃÚ^¢]<‹×¥<áæö�<ì…]�c< << << << <
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{< << << << <
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ë…]‡çÖ]<ïçjŠ¹]<î×Â<íée†ÃÖ]<Ùæ‚Ö]<íÃÚ^q<‹×¥ë…]‡çÖ]<ïçjŠ¹]<î×Â<íée†ÃÖ]<Ùæ‚Ö]<íÃÚ^q<‹×¥ë…]‡çÖ]<ïçjŠ¹]<î×Â<íée†ÃÖ]<Ùæ‚Ö]<íÃÚ^q<‹×¥ë…]‡çÖ]<ïçjŠ¹]<î×Â<íée†ÃÖ]<Ùæ‚Ö]<íÃÚ^q<‹×¥< << << << <

E<íè�^ÃÖ]<äi…æ�<»E<íè�^ÃÖ]<äi…æ�<»E<íè�^ÃÖ]<äi…æ�<»E<íè�^ÃÖ]<äi…æ�<»137DDDD< << << << <
á`{{{�eá`{{{�eá`{{{�eá`{{{�e<<<<íéßÛéÖ]<íè…çãÛ¢]íéßÛéÖ]<íè…çãÛ¢]íéßÛéÖ]<íè…çãÛ¢]íéßÛéÖ]<íè…çãÛ¢]< << << << <

  10/3/2012القاهرة: 
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{< << << << <

ــوزاري الــدول العر جامعــة إن مجلــس  ) 137(فــي دورتــه العاديــة بيــة علــى المســتوى ال
بمقــر األمانــة العامــة بالقــاهرة، برئاســة دولــة الكويــت وبحضــور  10/3/2012المنعقــدة بتــاريخ 

األمين العام لجامعة الدول العربية والسادة وزراء الخارجية، ُيعرب عــن تهنئتــه للشــعب اليمنــى 
ز بهــا فخامــة الــرئيس عبــد ربــه منصــور هــادي، الشــقيق بنجــاح االنتخابــات الرئاســية التــي فــا

وُيشيد المجلس بعمليــة نقــل الســلطة التــي تمــت بأســلوٍب ســلمى وحضــاري، كمــا يؤكــد المجلــس 
استعداده إلى تقديم الدعم الالزم لليمن في مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية والتنمويــة، 

ن لمســاعدته فــي إزالــة األضــرار التــي والطلب إلى الــدول األعضــاء تــوفير الخبــرات الالزمــة للــيم
  خلفتها الفترة االنتقالية وتداعياتها االقتصادية وآثارها.

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

 )8200ص(- 39)/12/03(01/137ج

í{{{{Ú^ÃÖ]<í{{{Þ^Úù]í{{{{Ú^ÃÖ]<í{{{Þ^Úù]í{{{{Ú^ÃÖ]<í{{{Þ^Úù]í{{{{Ú^ÃÖ]<í{{{Þ^Úù]< << << << <
íÃÚ^¢]<‹×¥<Å^ŞÎíÃÚ^¢]<‹×¥<Å^ŞÎíÃÚ^¢]<‹×¥<Å^ŞÎíÃÚ^¢]<‹×¥<Å^ŞÎ< << << << <

íÃÚ^¢]<‹×¥<áæö�<ì…]�cíÃÚ^¢]<‹×¥<áæö�<ì…]�cíÃÚ^¢]<‹×¥<áæö�<ì…]�cíÃÚ^¢]<‹×¥<áæö�<ì…]�c< << << << <
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{< << << << <
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  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،  تطورات الوضع في اليمـن
  بعد اطالعه: - 

 على مذكرة األمانة العامة، �

 ن العمل العربي المشترك،وعلى تقرير األمين العام ع �

ــــــــــس الجامعــــــــــة رقــــــــــم  � ــــــــــى بيــــــــــان مجل ــــــــــاريخ 137د.ع ( 167وعل ) بت
10/3/2012، 

وٕاذ ُيشـــيد بالمبـــادرة التـــي قـــدمها مجلـــس التعـــاون لـــدول الخلـــيج العربيـــة لحـــل  - 
 األزمة اليمنية،

وٕاذ ُيرحــب بنتــائج االنتخابــات الرئاســية التــي أســفرت عــن فــوز فخامــة الــرئيس  - 
 ،باالنتقال السلمي للسلطةعبد ربه منصور هادي، و 

…<†{{{{ÏŁè< <

االلتــزام بالحفــاظ علــى وحــدة الــيمن، واحتــرام ســيادته واســتقالله، وتقــديم  - 1
الــدعم السياســي الــالزم للقيــادة اليمنيــة برئاســة فخامــة الــرئيس عبــد ربــه 
منصــور هــادي لتحقيــق األمــن واالســتقرار فــي الــيمن، وترســيخ المســيرة 

لعدالــة االجتماعيــة للشــعب اليمنــى كافــة. الديمقراطيــة، وتــوفير الحريــة وا
ـــه الجديـــدة ودعـــم  ودعـــوة الشـــعب اليمنـــى الشـــقيق لاللتفـــاف حـــول قيادت

 مسيرة التنمية واإلصالح.

الطلـــــب إلـــــى الـــــدول األعضـــــاء تقـــــديم الـــــدعم الـــــالزم للحكومـــــة اليمنيـــــة  - 2
ومســاندتها فــي انجــاز المرحلــة االنتقاليــة وعمليــة إعــادة اإلعمــار وتــوفير 

 نية الالزمة لتدريب الكوادر اليمنية في مختلف المجاالت.الخبرات الف

تقديم التحية إلى مجموعة أصدقاء اليمن والتضامن مع جهودها الراميـة  - 3
إلـى تقـديم مـا تحتـاج إليـه الجمهوريــة اليمنيـة مـن مسـاعدة وخبـرات علــى 

 الصعيد االقتصادي.

ية الترحيـــب بعقـــد مــــؤتمر أصـــدقاء الــــيمن فـــي المملكــــة العربيـــة الســــعود - 4
 .2012خالل النصف الثاني من شهر مايو/ أيار 

الطلـــب مـــن األمـــين العـــام مواصـــلة اتصـــاالته بالقيـــادات السياســـية فـــي  - 5
ــــيمن،  ــــي يتطلبهــــا الوضــــع فــــي ال ــــيمن، وتقــــديم المســــاعدة الالزمــــة الت ال
والعمــــل علــــى إزالــــة مــــا خلفتــــه األزمــــة السياســــية مــــن آثــــار وتــــداعيات 

 اقتصادية واجتماعية.

  
  )29/3/2012 –) 23.ع (د 555(ق.ق: 
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 تطورات الوضع في الجمهورية اليمنية
 

 
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  بعد اطالعه: - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

 نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين،تقرير وعلى  �

 ،10/3/2012) بتاريخ 137د.ع ( 167وعلى بيانه رقم  �
اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات على المستوى  وعلى التوصية الصادرة عن �

 في هذا الشأن، 5/9/2012الوزاري بتاريخ 

  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �
 ،29/3/2012) بتاريخ 23د.ع ( 555واستنادًا إلى قرار قمة بغداد رقم  - 

†{{{{ÏŁè<…< <

تقالله، وتقــديم الــدعم السياســي الــالزم االلتــزام بالحفــاظ علــى وحــدة الــيمن، واحتــرام ســيادته واســ -1
للقيــادة اليمنيــة برئاســة فخامــة الــرئيس عبــد ربــه منصــور هــادي لتحقيــق األمــن واالســتقرار فــي 
اليمن، وترسيخ المسيرة الديمقراطية، وتوفير الحريــة والعدالــة االجتماعيــة للشــعب اليمنــى كافــة، 

 .مسيرة التنمية واإلصالح ودعوة الشعب اليمنى الشقيق لاللتفاف حول قيادته ودعم
اإلشادة بالخطوات التي تم انجازها من بنود المبادرة الخليجية وآلياتهــا التنفيذيــة لحــل األزمــة  -2

في الجمهوريــة اليمنيــة، وتأييــدها لجهــود التحضــير لمــؤتمر الحــوار الــوطني الــذي دعــت إليــه 
لتلبيــة كافــة المطالــب المشــروعة المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية باعتبارها الوسيلة المثلى 

 لإلصالح السياسي وبما يعزز الوحدة الوطنية في الجمهورية اليمنية.

تثمــين الموقــف الثابــت لشــعب وحكومــة الجمهوريـــة اليمنيــة فــي التصــدي لظــاهرة اإلرهـــاب،  -3
 والدعوة إلى تقديم المساعدات الالزمة لليمن في هذا المجال.

المســــاعدات والــــدعم الــــالزم لحكومــــة الجمهوريــــة اليمنيــــة الــــدعوة مجــــددًا لتقــــديم المزيــــد مــــن  -4
ـــة إعـــادة اإلعمـــار وتـــوفير الخبـــرات الفنيـــة  ومســـاندتها فـــي انجـــاز المرحلـــة االنتقاليـــة وعملي
ـــار  الالزمـــة لتـــدريب الكـــوادر اليمنيـــة فـــي مختلـــف المجـــاالت وذلـــك بغيـــة التغلـــب علـــى اآلث

 االقتصادية الناجمة عن األزمة السياسية.
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والتضــامن مــع جهودهــا الراميــة رارات ونتــائج اجتماعــات مجموعــة أصــدقاء الــيمن التنويــه بقــ -5
عدة وخبرات علــى الصــعيد االقتصــادي، إلى تقديم ما تحتاج إليه الجمهورية اليمنية من مسا

 4بتاريخ  المملكة العربية السعودية -المانحين المنعقد في الرياض مؤتمر بنتائج الترحيب و 
 .2012سبتمبر/ أيلول 

األمين العام مواصلة اتصاالته بالقيادات السياســية فــي الــيمن، وتقــديم المســاعدة إلى لطلب ا -6
الالزمة التــي يتطلبهــا الوضــع فــي الــيمن، والعمــل علــى إزالــة مــا خلفتــه األزمــة السياســية مــن 

والطلب إليه متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقريــر إلــى  ثار وتداعيات اقتصادية واجتماعية،آ
  لس في دورته القادمة.المج

  
  )5/9/2012 -  2ج  -) 138د.ع ( – 7524(ق: رقم 
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  تطـورات الوضـع فـي اليمـن
  

  
  ،الوزاريمستوى الإن مجلس الجامعة على 

  بعد اطالعه: - 
 ،3/3/2013المندوبية الدائمة للجمهورية اليمنية لدى الجامعة بتاريخ على مذكرة  �
 بين الدورتين،وعلى تقرير نشاط األمانة العامة فيما  �

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

 وبعد االستماع إلى العرض الذي قدمه رئيس وفد الجمهورية اليمنية، - 

†{{{{ÏŁè<…< <

تأكيد االلتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقالله، ورفــض أي تــدخل  -1
قيق فــي كــل مــا يتطلــع إليــه مــن في شؤونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشــ

 حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها.

الترحيــب بــاإلعالن الــذي أصــدره فخامــة الــرئيس عبــد ربــه منصــور هــادي رئــيس الجمهوريــة  -2
اليمنيــــــة بتحديــــــد موعــــــد انطــــــالق مــــــؤتمر الحــــــوار الــــــوطني الشــــــامل فــــــي الــــــيمن بتــــــاريخ 

، ودعـــوة األطـــراف اليمنيـــة كافـــة للمشـــاركة فـــي هـــذا الحـــوار الـــوطني باعتبـــاره 18/3/2013
الســبيل األمثــل لتجــاوز الصــعاب واحتــرام األســس والمعــايير المنصــوص عليهــا فــي المبــادرة 

 الخليجية وآلياتها التنفيذية.

ــــاريخ  -3 ــــى مــــا جــــاء فــــي بيــــان مجلــــس األمــــن بت بشــــأن مســــتجدات  15/2/2013التأكيــــد عل
، 18/2/2013ع في اليمن، وكذلك بيان األمين العام لجامعة الدول العربية بتــاريخ األوضا

وخاصًة ما جاء فيهمــا مــن ضــرورة قيــام كافــة األطــراف اليمنيــة بحــل خالفــاتهم عبــر الحــوار 
 والمشاورات ونبذ العنف، والوقوف بحزٍم ضد كل من يحاول عرقلة مسيرة الحوار الوطني.

جتمـــع الـــدولي إلـــى تـــوفير الـــدعم الـــالزم فـــي الجوانـــب السياســـية دعـــوة الـــدول األعضـــاء والم -4
واألمنيــــة واالقتصــــادية والماليــــة، لتمكــــين الجمهوريــــة اليمنيــــة مــــن مواجهــــة التحــــديات التــــي 

 تواجهها والتصدي لظاهرة اإلرهاب، وتحقيق األمن واالستقرار في كافة ربوع اليمن.

ــذلت فــي مــؤتمري أصــدقاء ا -5 لــيمن فــي الريــاض ونيويــورك، ومــؤتمر اإلشــادة بــالجهود التــي ُب
، 4/9/2012المــــانحين الــــذي استضــــافته المملكــــة العربيــــة الســــعودية فــــي الريــــاض بتــــاريخ 
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 7/3/2013واإلعراب عن األمــل فــي أن يحقــق مــؤتمر أصــدقاء الــيمن الــذي ســُيعقد بتــاريخ 
  في العاصمة البريطانية لندن النتائج المرجوة في دعم الجمهورية اليمنية.

  
  )6/3/2013 -  3ج  -) 139د.ع ( – 7597رقم  (ق:
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  المحافظة على وحدة اليمن
وتشجيع الجهود الرامية إلى إنجاح 
  أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل

  

  

  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
  بعد اطالعه: - 

 على مذكرة األمانة العامة، �

  ن،وعلى تقرير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتي �
  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �
 4/8/2013علـــى مـــذكرتي المندوبيـــة الدائمـــة للجمهوريـــة اليمنيـــة لـــدى الجامعـــة بتـــاريخ و  �

  ،22/8/2013و
  وبعد االستماع إلى العرض الذي قدمه رئيس وفد الجمهورية اليمنية، - 

†{{{{ÏŁè<…< <
واستقالله، ورفض أي تدخل في  تأكيد االلتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته -1

شؤونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشــعب اليمنــي الشــقيق فــي كــل مــا يتطلــع إليــه مــن حريــة 
  .وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها

وتشــجيع ، 18/3/2013الترحيب بانطالق مؤتمر الحوار الوطني الشامل فــي الــيمن بتــاريخ  -2
المرحلــة األخيــرة مــن أعمالــه، ودعــوة كافــة األطــراف اليمنيــة دون اســتثناء للمشــاركة فــي هــذا 
الحــــوار باعتبــــاره الخيــــار الــــوطني األمثــــل لتجــــاوز الصــــعوبات واحتــــرام األســــس والمعــــايير 

  المنصوص عليها في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.
أيلــول  ســبتمبر/ع مجموعــة أصــدقاء الــيمن الُمقــرر فــي اإلشادة بالجهود المبذولــة لعقــد اجتمــا -3

فــي نيويــورك، ودعــوة الــدول المانحــة إلــى تقــديم كافــة أشــكال الــدعم المــادي لتمويــل الجــاري 
مشــروعات التنميــة والوفــاء بالتزاماتهــا وتعهــداتها لتجــاوز اآلثــار الســلبية لألزمــة االقتصــادية 

  عملية التنمية. والسياسية وبما ُيمّكن اليمن من إنجاز وتسريع
دعـــوة الـــدول األعضـــاء والمجتمـــع الـــدولي إلـــى تـــوفير الـــدعم الـــالزم فـــي الجوانـــب السياســـية  -4

واألمنيــــة واالقتصــــادية والماليــــة، لتمكــــين الجمهوريــــة اليمنيــــة مــــن مواجهــــة التحــــديات التــــي 
 .ن واالستقرار في كافة ربوع اليمنتواجهها والتصدي لظاهرة اإلرهاب، وتحقيق األم

  )1/9/2013 -  2ج –) 140(د.ع  – 7669م (ق: رق
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  تطـورات الوضـع فـي اليمــن
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  بعد اطالعه: - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

  ،3/2/2014على مذكرة المندوبية الدائمة للجمهورية اليمنية لدى الجامعة بتاريخ و  �
  ين الدورتين،وعلى تقرير نشاط األمانة العامة فيما ب �
  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

  وبعد االستماع إلى العرض الذي قدمه رئيس وفد الجمهورية اليمنية، - 

†{{{{ÏŁè<…< <

تأكيد االلتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقالله، ورفــض أي تــدخل  -1
يق فــي كــل مــا يتطلــع إليــه مــن في شؤونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشــق

  حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها.
الترحيــب بنتــائج ومخرجــات مــؤتمر الحــوار الــوطني الشــامل فــي الجمهوريــة اليمنيــة، والتأكيــد  -2

وحــــات علـــى أهميــــة تنفيـــذها وصــــياغتها فـــي دســــتور جديـــد يحــــتكم إليـــه الجميــــع ويلبـــي طم
وتطلعــات كافــة أبنــاء الشــعب اليمنــي فــي ظــل يمــن موحــد مزدهــر ومســتقر تســوده وتحكمــه 

  دولة مدنية ديمقراطية حديثة قائمة على مبدأ التوافق والشراكة الوطنية والحكم الرشيد.
اإلشــادة العاليــة بــالجهود االســتثنائية التــي بــذلها فخامــة رئــيس الجمهوريــة عبــد ربــه منصــور  -3

نجاح أعمال مؤتمر الحوار، ودعوة كافة األطراف والقوى السياسية اليمنية هادي في سبيل إ
إلــى االلتفــاف حــول فخامــة الــرئيس، وتغليــب مصــلحة الــوطن العليــا علــى مــا عــداها بغــرض 

  دعم وٕانجاح العملية السياسية ومهام المرحلة االنتقالية.
ي الجوانـــب السياســـية دعـــوة الـــدول األعضـــاء والمجتمـــع الـــدولي إلـــى تـــوفير الـــدعم الـــالزم فـــ -4

واألمنيــــة واالقتصــــادية والماليــــة، لتمكــــين الجمهوريــــة اليمنيــــة مــــن مواجهــــة التحــــديات التــــي 
تواجهها، وتلبية احتياجاته التنموية لضمان استقرار األوضــاع واســتكمال الترتيبــات الخاصــة 

  باالستفتاء على الدستور ومن ثم إجراء االنتخابات.
الراعيــة للمبــادرة الخليجيــة وفــي مقــدمتها المملكــة  لكافــة الــدولاإلعــراب عــن الشــكر والتقــدير  -5

العربية السعودية على ما بذلوه من جهود مخلصة حثيثة، وما قدموه من دعم مّكن اليمنيون 
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من تجــاوز األزمــة السياســية بصــورة ســلمية حظيــت بإعجــاب وتقــدير المجتمــع الــدولي وذلــك 
شــارك فيــه كافــة األطــراف والقــوى السياســية من خــالل مــؤتمر الحــوار الــوطني الشــامل الــذي 

  .اليمنية دون استثناء بما في ذلك الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني
  

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



-13-  

  

 

  تطـورات الوضـع فـي اليمــن
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  بعد اطالعه: - 
 ة،على مذكرة األمانة العام �
  نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين،األمين العام عن وعلى تقرير  �
 وعلى قراراته السابقة في هذا الشأن، �

  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �
  وبعد االستماع إلى العرض الذي قدمه رئيس وفد الجمهورية اليمنية، - 

†{{{{ÏŁè<…< <

احترام سيادته واستقالله، ورفــض أي تــدخل تأكيد االلتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن و  -1
في شؤونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشــقيق فــي كــل مــا يتطلــع إليــه مــن 

  حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها.
ية عبد ربه منصــور هــادي فــي اإلشادة بالجهود االستثنائية التي بذلها فخامة رئيس الجمهور  -2

سبيل تنفيذ نتائج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتجديد الدعوة لمختلف القوى السياسية 
اليمنيــة لمؤازرتــه والوقــوف إلــى جانبــه ورفــض أي محــاوالت تهــدف إلــى تصــعيد الموقــف أو 

  تقويض العملية السياسية القائمة في اليمن.
قـــوى السياســـية اليمنيـــة بتنفيـــذ مخرجـــات مـــؤتمر الحـــوار التأكيـــد علـــى ضـــرورة التـــزام كافـــة ال -3

الـــــوطني الشـــــامل، وتـــــوفير األجـــــواء المالئمـــــة الســـــتكمال تنفيـــــذ المبـــــادرة الخليجيـــــة وآليتهـــــا 
التنفيذية، وصــياغة دســتور جديــد يحــتكم إليــه الجميــع ويلبــي طموحــات وتطلعــات كافــة أبنــاء 

حكمــه دولــة مدنيــة ديمقراطيــة الشــعب اليمنــي فــي ظــل يمــن موحــد مزدهــر ومســتقر تســوده وت
  حديثة قائمة على مبدأ التوافق والشراكة الوطنية والحكم الرشيد.

)، بشأن ضرورة محاسبة 2014( 2140التأكيد على أهمية االلتزام بقرار مجلس األمن رقم  -4
أي طــــرف يســــعى علــــى نحــــو مباشــــر أو غيــــر مباشــــر إلــــى تقــــويض العمليــــة السياســــية أو 

مــا تبقــى مــن مهــام الفتــرة االنتقاليــة. وكــذلك االلتــزام بالبيــان الرئاســي الحيلولــة دون اســتكمال 
الــذي حــّث جميــع األطــراف اليمنيــة علــى  29/8/2014الصــادر عــن مجلــس األمــن بتــاريخ 

االلتزام بتسوية خالفاتها عن طريق الحوار والتشاور ونبذ اللجوء إلى أعمال العنــف لتحقيــق 
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لسياســي واألمنــي وٕاقامــة المعســكرات فــي العاصــمة مآرب سياسية، وأدان حمــالت التصــعيد ا
  صنعاء وما حولها.

التأكيــد علــى ضــرورة وأهميــة التــزام كافــة القــوى السياســية بمــا فــيهم جماعــة أنصــار اهللا بمــا  -5
تضمنته المبادرة الوطنية للجنة الرئاسية التي تمثل الحل المناسب والوحيد لنزع فتيل األزمــة 

والحفــاظ علــى اســتقراره وســالمته الوطنيــة واســتكمال اســتحقاقات الحالية التي تمر بها الــيمن 
 الفترة االنتقالية الخاصة ببناء المؤسسات الدستورية.

دعوة الدول األعضاء والمجتمع الدولي والجهات المانحة إلى الوفاء بتعهداتها لتوفير الــدعم  -6
لتمكينـــه مـــن مواجهـــة الـــالزم للـــيمن فـــي الجوانـــب السياســـية واألمنيـــة واالقتصـــادية والماليـــة، 

التحـــــديات التـــــي يواجههـــــا وتلبيـــــة احتياجاتـــــه التنمويـــــة لضـــــمان اســـــتقرار األوضـــــاع وتنفيـــــذ 
  مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

اإلعــراب عــن الشــكر والتقــدير لكافــة الــدول الراعيــة للمبــادرة الخليجيــة وفــي مقــدمتها المملكــة  -7
ه مــن جهــود مخلصــة وحثيثــة لمســاعدة العربية السعودية وجامعة الدول العربية علــى مــا بــذلو 

الــــيمن علــــى الخــــروج مــــن األزمــــة السياســــية، والترحيــــب بانعقــــاد االجتمــــاع الــــوزاري المقبــــل 
  .2014سبتمبر  24لمجموعة أصدقاء اليمن الُمقّرر عقده في نيويورك بتاريخ 

  
  )7/9/2014 -  3ج  -) 142د.ع ( – 7807(ق: رقم 
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  اتحدة�ا�مم�لدى�العربية�الدول �لجامعة��الدائم�اراقب�الوفد�مكتب

  �الجامعة�جلس�التشاوري�ا,جتماع�عن�الصادر�الصحفي�البيان

  الوزاري �استوى �ع4ى

  23/9/2014:��نيويورك

******  

 ظهر بعد تشاوريا اجتماعا الوزاري المستوى على العربية الدول جامعة مجلس عقد
 وزير تكدي ولد أحمد السيد معالي رئاسةب نيويورك، في المتحدة األمم بمقر 23/9/2014 يوم

 السادة وبمشاركة للمجلس الحالية الدورة رئيس -  يتانيةر المو  اإلسالمية الجمهورية خارجية
  .العربية الدول لجامعة العام األمين  السيد ومعالي العرب الخارجية وزراء المعالي وأصحاب

 المنطقة في األوضاع راتبتطو  المتعلقة المستجدات مختلف الوزراء السادة تدارس
 والستين التاسعة الدورة أعمال خالل ومشاورات اتصاالت من بشأنها يدور وما العربية،
 في قرارات من الوزاري الجامعة مجلس اتخذه ما ضوء في وذلك المتحدة، لألمم العامة للجمعية
  .7/9/2014 بتاريخ القاهرة في األخير اجتماعه

 وزير -  المالكي رياض الدكتور معالي من إحاطة إلى سالمجل استمع اإلطار هذا وفي
 في العربية المجموعة رئيس  - ليبيا مندوب قدمه عرض إلى وكذلك فلسطين؛ دولة خارجية

 لألراضي اإلسرائيلي االحتالل إلنهاء العربي الدبلوماسي التحرك نتائج حول نيويورك،
 مع الشأن هذا في الجارية المشاورات عنه أسفرت وما الشرقية، القدس فيها بما الفلسطينية،

 الموقف لدعم المقبل العربي التحرك خطوات في التداول جرى كما. األمن مجلس أعضاء
 بما الفلسطينية لألراضي اإلسرائيلي االحتالل إلنهاء زمني سقف بتحديد المطالب الفلسطيني

 إلعادة المانحين مؤتمر ادالنعق الجارية التحضيرات في البحث جرى كذلك الشرقية، القدس فيها
  . 12/10/2014 في العربية مصر جمهورية في عقده والمقرر غزة، قطاع إعمار

 المبعوث قدمه عرض إلى المجلس استمع السورية، األزمة بمجريات يتعلق وفيما
 عنه أسفرت ما نتائج حول ميستورا، دي ستيفان/  السيد المتحدة لألمم العام لألمين الخاص

 قدمها إحاطة إلى المجلس استمع كما والمنطقة، سوريا في أجراها التي مشاوراتهو  اتصاالته
  .السورية المعارضةو  الثورة لقوى الوطني االئتالف رئيس -البحرة هادي الدكتور
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 قراراته تنفيذ لمتابعة  العربي التحرك تفعيل سبل المجلس ناقش ذلك جانب إلى
 في السلمي السياسي االنتقال عملية مسار لتدعيم منوالي ليبيا في األوضاع بتطورات المتعلقة

 دول جهود المجلس ثمن الصدد هذا في. و الشأن هذا في السابقة لقراراته وفقا البلدين هذين
 لتحقيق شامل حوار في الليبيين الفرقاء الستضافة الجزائرية بالمبادرة رحبو   الجوار

  .الوطنية المصالحة

 اإلرهاب مكافحة بشأن بالقاهرة 7/9/2014 في ادرالص قراره على المجلس أكد كما
 القومي األمن على مباشر خطر من يمثله لما نظرا وامتداداته، داعش تنظيم في المتمثل
 بشأن عليه نّص  وما القرار هذا بنود بتنفيذ العربية الدول جميع التزام على مؤكدا العربي،

 على الجماعي العربي العمل خالل ومن يالوطن المستوى على عاجلة تدابير من يلزم ما اتخاذ
 على بالعمل وكذلك واإلعالمية، والقضائية والدفاعية واألمنية السياسية المستويات جميع

 وفي.  مرتكبيه كان وأّياً  عليه الباعث كان أّياً  تمويله، ومصادر الفكرية اإلرهاب منابع تجفيف
 2170 رقم السابع الفصل تحت مناأل مجلس قرار في ورد ما على التأكيد تم الصدد هذا

 بموجبه يلزم الدولي األمن مجلس أعضاء قبل من باإلجماع أُقر الذي 15/8/2014 في الصادر
 وقد هذا  .المسلحين وتمرير والتدريب والتجنيد التمويل من الحد على بالمساعدة العالم دول

 األول األسبوع في ستوىالم رفيع حكومي مؤتمر لعقد البحرين مملكة بمبادرة المجلس رحب
 تعزيز سبل بشأن عمل خطة أو طريق خارطة على االتفاق بهدف القادم، نوفمبر شهر من

 .منابعه تجفيفو  اإلرهاب مكافحة
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عاديــة الغيــر  تــهدور فــي معة الــدول العربيــة علــى مســتوى المنــدوبين الــدائمين مجلس جاإن 

ــــة اإلســــالمية الموريتانيــــة  2/11/2014بتــــاريخ المنعقــــدة  بمقــــر األمانــــة العامــــة برئاســــة الجمهوري
دول العربية، وبعــد استعراضــه لمســتجدات الوضــع فــي الجمهوريــة وبحضور األمين العام لجامعة ال

  ا يلي:اليمنية، يؤكد على م
دعوة جميــع األطــراف اليمنيــة إلــى االلتــزام ببنــود اتفــاق الســلم والشــراكة الوطنيــة، والــى اإلســراع  - 

في تشكيل الحكومة الجديدة، وذلــك فــي إطــار متابعــة تنفيــذ مخرجــات مــؤتمر الحــوار الــوطني، 
شــأن، وما نصت عليه مبادرة مجلس التعاون لدول الخلــيج العربيــة وآلياتهــا التنفيذيــة فــي هــذا ال

  وبما يضمن تحقيق تطلعات ومطالب الشعب اليمني.
تثمين الجهود التي يبــذلها فخامــة الــرئيس عبــد ربــه منصــور هــادي مــن أجــل اســتكمال المرحلــة  - 

 االنتقالية والعملية السياسية بما يحفظ وحدة وأمن واستقرار اليمن.

ن ووحدته واستقراره، وتوجيــه اعتبار الدولة اليمنية وأجهزتها الدستورية هي المعنية بحماية اليم - 
الــــدعوة لجماعــــة أنصــــار اهللا إلــــى وقــــف أنشــــطتهم العســــكرية واالنســــحاب مــــن المنــــاطق التــــي 
ســيطروا عليهــا، وتســليم المعــدات واألســلحة التــي اســتولوا عليهــا إلــى ســلطات الدولــة اليمنيــة، 

ومحيطهــا  واعتبار ما قام به أنصــار اهللا مــن إزالــة بعــض المخيمــات الخاصــة بهــم مــن صــنعاء
 بمثابة خطوة ايجابية في االتجاه الصحيح.

تجديــد اإلدانــة لألنشــطة اإلرهابيــة لتنظــيم القاعــدة، واإلعــراب عــن القلــق مــن المخــاطر الناجمــة  - 
عن المصادمات بينهم وبين جماعة أنصار اهللا على مستقبل العملية السياسية وأمن واســتقرار 

 اليمن.

  
  )2/11/2014 -د.غ.ع  – 190(بيان رقم 

 )0525ص( - 09)/14/11/س(01-01ج



-18-  

á^{ée<ê{{Ëv‘< <
�<ë…æ^�jÖ]<Å^Ûjq÷]<àÂ<…�^‘íée†ÃÖ]<Ùæ‚Ö]<íÃÚ^q<‹×< <

<î×Â°Ûñ]‚Ö]<°eæ‚ß¹]<ïçjŠÚ< <
á`{{{�e< <

íéßÛéÖ]<íè…çãÛ¢]<»<Å^•æù]< <
{{{{{{< <

  
اجتماعًا تشاوريًا بتــاريخ عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين 

سالمية الموريتانية حيث تدارس مســتجدات األوضــاع الخطيــرة برئاسة الجمهورية اإل 18/2/2015
خلص في الجمهورية اليمنية، وبعد استذكاره لقراراته السابقة بشأن اليمن، والتداول في هذا الشأن، 

  :المجلس إلى ما يلي
التأكيد على ما جــاء فــي بيــان االجتمــاع الــوزاري لمجلــس التعــاون لــدول الخلــيج العربيــة بتــاريخ  �

 المنعقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. 14/2/2015

 .15/2/2015بتاريخ  2201التأكيد على ما جاء في القرار الصادر عن مجلس األمن رقم  �
تجديد االلتزام الكامــل بالحفــاظ علــى وحــدة الــيمن واحتــرام ســيادته واســتقالله، ورفــض أي تــدخل  �

يمكــن أن يــؤدي إلــى تقــويض عمليــة االنتقــال  في شؤونه الداخلية أو فرض أي أمر واقع بالقوة
 السياسي وتغذية حالة عدم االستقرار األمني والسياسي في المنطقة.

مناشدة كافة القوى السياسية اليمنية االلتزام بالحل السلمي وبالعودة إلى طاولة الحوار الــوطني  �
لخلــيج العربيــة وآلياتهــا وتوفير األجــواء المالئمــة الســتكمال تنفيــذ مبــادرة مجلــس التعــاون لــدول ا

التنفيذيــة ومخرجــات مــؤتمر الحــوار الــوطني الشــامل واتفــاق الســلم والشــراكة الوطنيــة، مــن أجــل 
االتفاق على قواعد واضحة إلدارة العملية السياسية وفق أهداٍف مشتركة ُتعلــي مصــلحة الــيمن 

 العليا.

راء الخارجيــة العــرب لتحديــد مطالبــة األمــين العــام مواصــلة اتصــاالته ومشــاوراته مــع الســادة وز  �
موعد انعقاد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في أقرب اآلجال التخاذ الموقــف المناســب 

 إزاء ما يستجد من تطورات في هذا الشأن.
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  تطـورات الوضـع فـي اليمــن
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  بعد اطالعه: - 
  على مذكرة األمانة العامة، �
  ،8/3/2015ى مذكرة المندوبية الدائمة للجمهورية اليمنية لدى الجامعة بتاريخ وعل �
  وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �
 ون السياسية،ؤ وعلى توصية لجنة الش �

وبعــد االســتماع إلـــى العــرض الـــذي قدمــه معـــالي الــدكتور عبـــد اللطيــف الزيـــاني األمــين العـــام  - 
السيد رئيس وفد الجمهوريــة اليمنيــة، ومــداخالت  وسعادةس التعاون لدول الخليج العربية، لمجل

  السادة الوفود،

†{{{{ÏŁè<…< <

تأكيد االلتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقالله، ورفض أي تدخل في  -1
يتطلــع إليــه مــن حريــة شؤونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشــعب اليمنــي الشــقيق فــي كــل مــا 

  .وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها
التأكيـــد علـــى أهميـــة وضـــرورة االســـتمرار فـــي دعـــم ومســـاندة الشـــرعية الدســـتورية ُممّثلـــًة فـــي  -2

فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، وجهوده الوطنيــة الُمخلصــة 
الستئناف العملية السياسية، والدفع بعملية الحــوار الجاريــة بــين مختلــف المكونــات السياســية 
اســتنادًا إلــى المبــادرة الخليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة ومخرجــات مــؤتمر الحــوار الــوطني وقــرارات 

  مجلس األمن ذات الصلة.
الجانـــب،  الـــرفض التـــام لمـــا أقـــدمت عليـــه جماعـــة الحـــوثيين مـــن خطـــوات تصـــعيدية أحاديـــة -3

واعتبار أن إصدار ما يسمى بـ"باإلعالن الدستوري" من قبــل الميلشــيات الحوثيــة هــو بمثابــة 
الشـــرعية الدســـتورية ومحاولـــة لفـــرض إرادة تلـــك الجماعـــة وبقـــوة الســـالح علـــى  انقـــالب علـــى

  الشعب اليمني ومؤسساته الشرعية.
رئيس الــوزراء المهنــدس خالــد  معاليبرفع اإلقامة الجبرية فورًا عن الحوثيين مطالبة جماعة  -4

لين المحتجــزين وفــي مقــدمتهم معــالي الــوزير عبــد اهللا ؤو بحــاح ومــن تبقــى مــن الــوزراء والمســ
الصــايدي وزيــر الخارجيــة، وســحب قواتهــا مــن كافــة المؤسســات الحكوميــة، وتســليم األســلحة 
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ًا التفــاق التي استولت عليها من المؤسسات العســكرية واألمنيــة إلــى الســلطات الشــرعية، وفقــ
  السلم والشراكة الوطنية.

  .مناشدة جميع األطراف اليمنية وقف جميع أعمال العنف والقتال واالنتهاكات والعمليات العسكرية -5
ــس األمــــن رقــــم  -6 ــرار مجلــ ــرورة االلتــــزام بقــ ــى ضــ ــد علــ ــاريخ  2204التأكيــ الصــــادر  24/2/2015بتــ

وبـات المتعلقـة بتجميـد األرصـدة بموجب الفصل السابع، الذي نص على تمديد العمل بتدابير العق
، وشّدد على 2016 / شباطمن فبراير 26وفرض حظر السفر ضد كيانات وأفراد في اليمن حتى 

  .الحاجة إلى تنفيذ عملية االنتقال السياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب
الترحيـــب بـــإعالن خـــادم الحـــرمين الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن عبـــد العزيـــز آل ســـعود ملـــك  -7

تحــت مظلــة مجلــس التعــاون لــدول الخلــيج ُيعقــد ملكــة العربيــة الســعودية استضــافة مــؤتمر الم
فيــــه كافــــة األطــــراف السياســــية اليمنيــــة الراغبــــة فــــي فــــي مدينــــة الريــــاض وُتشــــارك العربيــــة 

، وذلــك عقــب تســلمه رســالة خطيــة مــن فخامــة الــرئيس محافظــة علــى أمــن الــيمن واســتقرارهال
  مهورية اليمنية.عبد ربه منصور هادي رئيس الج

القيــام بتحــرك عربــي عاجــل علــى المســتوى الــوزاري واألمانــة العامــة للجامعــة لمطالبــة القــوى  -8
السياســـية فـــي الـــيمن باالمتنـــاع عـــن التصـــعيد السياســـي واإلعالمـــي، باإلضـــافة إلـــى القيـــام 

ة بإشــاعة أجــواء الثقــة بينهــا حتــى ال يــزداد المشــهد السياســي تعقيــدًا وســوءًا ويــؤدي إلــى حالــ
اســــتقطاب حــــاد قــــد يفضــــي إلــــى تــــدخل أجنبــــي، وذلــــك حفاظــــًا علــــى كيــــان الدولــــة اليمنيــــة 

  ومؤسساتها ووحدة أراضيها.
التأكيد على استمرار دعم مسار الحوار وبذل المساعي الحميــدة إلقنــاع المكونــات السياســية  -9

أكيــد علــى بسرعة تبني مخارج آمنة إلنقاذ اليمن من الوقوع في دوامــة االقتتــال والعنــف، والت
  الوقوف بجانب اليمن في حربه ضد اإلرهاب وأعمال القرصنة.

التأكيــد علــى أهميــة وضــرورة اتخــاذ تــدابير عاجلــة لمعالجــة الوضــع اإلنســاني الصــعب والخطيــر  - 10
ـــدتها  ــــي ازدادت حــ ـــية التـ ــانية والمعيشــ ــ ـــاع اإلنسـ ــــدهور األوضــ ــــل تـ ــي ظـ ــ ــيمن، فـ ـــ ــه ال ــ ـــذي يواجهـ الــ

ذين هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة في الـيمن ومخاطرها مع ارتفاع أعداد األشخاص ال
  .، فضًال عن النقص الحاد في الغذاء والرعاية الطبيةنسمةمليون  16إلى أكثر من 

دعـــوة الـــدول األعضـــاء والمجتمـــع الـــدولي إلـــى تـــوفير الـــدعم الـــالزم فـــي الجوانـــب السياســـية  - 11
مــــن مواجهــــة التحــــديات التــــي  واألمنيــــة واالقتصــــادية والماليــــة، لتمكــــين الجمهوريــــة اليمنيــــة

تواجهها، وتلبية احتياجاته التنموية لضمان اســتقرار األوضــاع واســتكمال الترتيبــات المتعلقــة 
  بإنجاز المرحلة االنتقالية.

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

ُيعرب السادة وزراء خارجية الدول األعضاء عن تضامنهم التام مع معالي الســيد عبــد اهللا 
الصايدي وزير خارجية الجمهورية اليمنية، وُيطالبون بالرفع الفوري لإلقامة الجبرية عنــه، واإلفــراج 

فــي إطــار الســلطة الشــرعية التــي يمثلهــا  نيــة والقوميــةعنــه حتــى يــتمكن مــن ممارســة مهامــه الوط
  فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية.

  
  )9/3/2015 - 4ج  –) 143د.ع ( – 196(بيان رقم 
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  بيان صادر عن
  االجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية في دور انعقادها العادي السادس والعشرين

  )2015مارس/آذار  26جمهورية مصر العربية ( -خ  شرم الشي
  بشأن تطورات الوضع في اليمن

  ـــ
انطالقــًا مـــن حــرص أصـــحاب الســـمو والمعــالي أعضـــاء المجلـــس الــوزاري لجامعـــة الـــدول 

  العربية على وحدة اليمن واستقالله وسيادته وعلى أمنه واستقراره. 
لعربيــة كــل الســبل الســلمية الراميــة وبعــد أن اســتنفذت دول مجلــس التعــاون لــدول الخلــيج ا

  لحل األزمة اليمنية. 
الدفاع العربي المشترك، وميثاق جامعة الــدول العربيــة، وعلــى المــادة  معاهدةواستنادًا إلى 

من ميثاق األمم المتحدة وانطالقا مــن مســؤولياته فــي حفــظ ســالمة األوطــان العربيــة، ووحــدتها  51
  الوطنية وحفظ سيادتها واستقاللها.

فـــإن المجلـــس الـــوزاري لجامعـــة الـــدول العربيــــة، يعـــرب عـــن مباركتـــه وتأييـــده لإلجــــراءات 
دول مجلــس التعــاون  المشــكل مــناليمن،  يالعسكرية التي يقوم بها التحالف للدفاع عن الشرعية ف

ربــه  لــدول الخلــيج العربيــة، وعــدد مــن الــدول العربيــة واإلســالمية، بــدعوة مــن فخامــة الــرئيس عبــد
  رئيس الجمهورية اليمنية.  منصور هادي

ويعبــر عــن أملــه فــي أن تــؤدي هــذه اإلجــراءات العســكرية إلــى إعــادة األمــن واالســتقرار إلــى ربــوع 
الـــيمن بقيـــادة شـــرعيتها الدســـتورية، والتصـــدي لكـــل محـــاوالت جماعـــة الحـــوثي وبـــدعم مـــن أطـــراف خارجيـــة 

وتهديـد السـلم واألمـن الـدوليين، وذلـك عبـر الرامية إلـى تهديـد أمـن الـيمن والمنطقـة واألمـن القـومي العربـي، 
  مصادرة اإلرادة اليمنية وٕاثارة الفتن فيه وتفكيك نسيجه االجتماعي ووحدته الوطنية.

  )26/3/2015 -خ .ج - 199(بيان رقم 
ـــــ ـــ ـــــــ ـــــــــ ـ   ــ

دولة بشؤون أي دولة أخرى. ويدعو اعتمــاد العراق يرفض التدخل العسكري من أي  الموقف الرسمي لجمهورية العراق من البيان:   -
  رض الحل.غسبل الحوار والتفاهم ل

موقــف الجمهوريــة اللبنانيــة فــي موضــوع الــيمن: إن لبنــان، تأكيــدًا منــه علــى الموقــف العربــي الجــامع والقــائم علــى دعــم الشــرعية   -
ربيــة، وعلــى عــدم التــدخل فــي الشــؤون الداخليــة الدستورية في أي بلد عربي، وعلى اعتماد الحلول السلمية السياسية لالزمات الع

للــدول العربيــة، يشــدد علــى الســير بــأي موقــف يقــوم علــى اإلجمــاع العربــي وينــأى عــن أي خطــوة ال تحظــى باإلجمــاع أو التوافــق  
 العربي، ويؤكد على ضرورة اإلسراع بإنشاء قوة عربية مشتركة لصون األمن القومي العربي ومكافحة اإلرهاب.

�)0164(ص -25)/15/03/(01ج  �
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ات الخطيرة في التطور 
  الجمهورية اليمنية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  بعد اطالعه: -

  على مذكرة األمانة العامة، �
ـــدى  � ـــة ل ـــة اليمني ـــة الدائمـــة للجمهوري ـــى مـــذكرة المندوبي وعل

  ،8/3/2015الجامعة بتاريخ 
  وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

رئــيس الجمهوريــة فخامــة قدمه  وبعد االستماع إلى العرض الذي -
  ،واألمين العام الوفودرؤساء اليمنية، ومداخالت السادة 

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

التأكيد على استمرار تأييد ودعم ومساندة الشــرعية الدســتورية  -1
ممثلـــة فـــي فخامـــة الـــرئيس عبـــد ربـــه منصـــور هـــادي رئـــيس 
الجمهورية اليمنية وما يبذله من جهوٍد وطنية للمحافظة علــى 

لدولة اليمنية ومؤسساتها واستئناف العمليــة السياســية، كيان ا
واالســتمرار فــي دعــم نتــائج مــؤتمر الحــوار الــوطني ومخرجاتــه 
ــى  ــك اســتنادًا إل ــة وذل ــة األطــراف اليمني ــه كاف ــذي وافقــت علي ال
المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية. كما يؤكــد فــي هــذا الصــدد 

س التعــاون لــدول على ما جــاء فــي القــرارات الصــادرة عــن مجلــ
الخليج العربيــة وقــرارات مجلــس جامعــة الــدول العربيــة وقــرارات 
مجلس األمــن ذات الصــلة التــي أيــدت الشــرعية الدســتورية فــي 
الـــيمن وأدانـــت كـــل مـــن ُيعيـــق العمليـــة السياســـية أو إفشـــالها 

 وفرض عقوبات عليهم.

ــاظ  -2 ــة وضــرورة االلتــزام الكامــل بالحف التأكيــد مجــددًا علــى أهمي
حــدة الــيمن وســالمة أراضــيه واحتــرام ســيادته واســتقالله علــى و 

ورفــض أي تــدخل فــي شــؤونه الداخليــة والوقــوف إلــى جانـــب 
الشعب اليمني فيما يتطلــع إليــه مــن حريــة وديمقراطيــة وعدالــة 
ــه مــن تحقيــق التنميــة الشــاملة التــي يســعى  اجتماعيــة وتمكين

  إليها.
وات رفــض وٕادانــة مــا أقــدمت عليــه جماعــة الحــوثيين مــن خطــ -3

ــار ذلــك انقالبــًا وخروجــًا علــى  يةتصــعيد أحاديــة الجانــب واعتب
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الشـــرعية الدســـتورية واإلرادة الوطنيـــة المتمثلـــة فـــي مخرجـــات 
 مؤتمر الحوار الوطني وتعطيًال للعملية السياسية االنتقالية.

الترحيب والتأييد الكاملين لإلجــراءات العســكرية التــي يقــوم بهــا  -4
ــيمن، الُمشــكل مــن دول التحــالف للــدفاع عــن الشــرعية  فــي ال

مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الــدول العربيــة، 
بـــدعوة مـــن فخامـــة الـــرئيس عبـــد ربـــه منصـــور هـــادي رئـــيس 
الجمهورية اليمنية، وذلــك اســتنادًا إلــى معاهــدة الــدفاع العربــي 

مــن  51المشترك، وميثاق جامعة الدول العربية، وعلــى المــادة 
حدة، وانطالقًا من مسؤولياته في حفظ سالمة ميثاق األمم المت

 األوطان العربية ووحدتها الوطنية وحفظ سيادتها واستقاللها.

التعبيـــر عـــن األمـــل فـــي أن تـــؤدي هـــذه اإلجـــراءات العســـكرية  -5
االضطرارية إلى إعادة األمن واالستقرار إلى ربوع اليمن بقيــادة 

حــوثي شرعيتها الدســتورية، والتصــدي لكــل محــاوالت جماعــة ال
وبـــدعم مـــن أطـــراف خارجيـــة راميـــة إلـــى تهديـــد أمـــن الــــيمن 
والمنطقة واألمن القومي العربي، وتهديد السلم واألمن الدوليين 
ــك عبــر مصــادرة اإلرادة اليمنيــة وٕاثــارة الفــتن فيــه وتفكيــك  وذل

 نسيجه االجتماعي ووحدته الوطنية.

مطالبـــة جماعـــة الحـــوثيين باالنســـحاب الفـــوري مـــن العاصـــمة  -6
والمدن األخرى والمؤسسات والمصالح الحكومية وٕاعادة  صنعاء

تطبيع الوضع األمني في العاصمة والمحافظات األخرى وٕاعــادة 
 األسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى السلطات الشرعية الدستورية.

االســـتجابة العاجلـــة لـــدعوة الـــرئيس اليمنـــى بعقـــد مـــؤتمر فـــي  -7
عــاون لــدول المملكــة العربيــة الســعودية تحــت مظلــة مجلــس الت

ــيج العربيــة ُتشــارك فيــه كافــة األطــراف السياســية اليمنيــة  الخل
ــى أمــن الــيمن واســتقراره إلجــراء حــوار سياســي،  الحريصــة عل
والترحيــب بــإعالن خــادم الحــرمين الشــريفين الملــك ســلمان بــن 
عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية باستضافة 

 هذا المؤتمر في مدينة الرياض.

الترحيـــب بالبيـــان الرئاســـي الصـــادر عـــن مجلـــس األمـــن بتـــاريخ  -8
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الذي تضمن إلزام جماعة الحوثيين وحلفــائهم بوقــف  22/3/2015
اعتداءاتهم المتواصلة على كافــة المحافظــات اليمنيــة وخاصــًة تعــز 
وعــــدن، واالســــتجابة لطلــــب رئــــيس الجمهوريــــة اليمنيــــة لحمايــــة 

مبــادرة الخليجيــة وقــرارات الشرعية الدستورية والحفاظ على تنفيــذ ال
مجلــس األمــن الداعمــة لهــا، عــالوة علــى فــرض عقوبــات مشــددة 
ضمن الفصل السابع على جميــع مــن يخــرق قــرارات مجلــس األمــن 

 .ويقدم المساعدة لميليشيات الحوثيين
التأكيد على وقوف كافــة الــدول العربيــة األعضــاء فــي الجامعــة  -9

لمســتمرة والمفتوحــة إلى جانب اليمن قيــادًة وشــعبًا فــي حربهــا ا
 ضد اإلرهاب وأعمال القرصنة.

التأكيد على أهمية وضــرورة اتخــاذ تــدابير عاجلــة لمعالجــة الوضــع  - 10
ــيمن فــي ظــل تــدهور  ــذي يواجهــه ال ــر ال اإلنســاني الصــعب والخطي
األوضــاع اإلنســانية والمعيشــية التــي ازدادت حــدتها ومخاطرهــا مــع 

دات إنســانية ارتفــاع أعــداد مــن هــم فــي أمــّس الحاجــة إلــى مســاع
مليون شخص يعــانون مــن نقــص  16فورية وعاجلة إلى أكثر من 

 .حاد وخطير في الغذاء والرعاية الطبية
دعوة الدول األعضاء والمجتمع الدولي إلى توفير الدعم الالزم  - 11

فــي الجوانــب السياســية واألمنيــة واالقتصــادية والماليــة لتمكــين 
ي تواجهها وتلبيــة الجمهورية اليمنية من مواجهة التحديات الت

احتياجاتهــا التنمويــة بشــكٍل عاجــل لضــمان اســتقرار األوضــاع 
 واستكمال الترتيبات المتعلقة بانجاز المرحلة االنتقالية.

  
  ∗∗∗∗ )29/3/2015 –) 26د.ع ( 625(ق.ق: 

  

                                                

مــن مشــروع القــرار بــرفض التــدخل العســكري مــن أي دولــة بشــؤون أي دولــة أخــرى.  5و 4ق موقفــه فيمــا يخــص الفقــرات يؤكــد العــرا   -
  ويدعو اعتماد سبل الحوار والتفاهم لغرض الحل.

موقـــف الجمهوريـــة اللبنانيـــة فـــي موضـــوع الـــيمن: إن لبنـــان، تأكيـــدًا منـــه علـــى الموقـــف العربـــي الجـــامع والقـــائم علـــى دعـــم الشـــرعية   -
لدســتورية فــي أي بلــد عربــي، وعلــى اعتمــاد الحلــول الســلمية السياســية لالزمــات العربيــة، وعلــى عــدم التــدخل فــي الشــؤون الداخليــة ا

للــدول العربيــة، يشــدد علــى الســير بــأي موقــف يقــوم علــى اإلجمــاع العربــي وينــأى عــن أي خطــوة ال تحظــى باإلجمــاع أو التوافــق 
 شاء قوة عربية مشتركة لصون األمن القومي العربي ومكافحة اإلرهاب.العربي، ويؤكد على ضرورة اإلسراع بإن
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  بيان صحفي صادر عن
  االجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية 

  على مستوى المندوبين الدائمين

  شأن مستجدات األوضاع في الجمهورية اليمنيةب

18/6/2015  
  ـــ

بمناسبة الزيارة التي يقوم بها دولة السيد خالد بحاح نائب رئيس الجمهورية ورئيس 
الحكومة اليمنية إلى جمهورية مصر العربية، عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى 

برئاسة  18/6/2015في مقر األمانة العامة بتاريخ السادة المندوبين الدائمين اجتماعًا تشاوريًا 
  المملكة األردنية الهاشمية وبحضور معالي األمين العام.

استمع المجلس إلى العرض الشامل الذي قّدمه دولة السيد خالد بحاح حول مستجدات 
س األوضاع الخطيرة في الجمهورية اليمنية. وبعد التداول، واستنادًا إلى قرارات القمة ومجل

  :خلص المجلس إلى ما يليالجامعة الوزاري في هذا الشأن، 

منصور  عبد ربه الرئيس بفخامة ممثلة الدستورية ُمجّددًاَ◌ على دعم ومساندة الشرعية التأكيد •
كيان  على للمحافظة وطنية ُمخلصة جهود من يبذله وما اليمنية الجمهورية هادي رئيس

 اليمنية ومؤسساتها الدستورية. الدولة

تأكيد ُمجّددًا على قرار القمة العربية في شرم الشيخ الذي أعرب عن التأييد التام لإلجراءات ال •
العسكرية التي يقوم بها التحالف العربي للدفاع عن الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية 

 الجمهورية منصور هادي رئيس عبد ربه السعودية، بناًء على دعوة من فخامة الرئيس
نية، واإلعراب عن األمل في أن تؤدي هذه اإلجراءات العسكرية االضطرارية والجهود اليم

السياسية إلى إعادة األمن واالستقرار إلى ربوع اليمن، ومطالبة جماعة الحوثيين باالنسحاب 
الفوري من العاصمة صنعاء والمدن األخرى والمؤسسات والمصالح الحكومية، وٕاعادة تطبيع 

العاصمة والمحافظات األخرى وٕاعادة األسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى  الوضع األمني في
 السلطات الشرعية الدستورية.

الترحيب بنتائج مؤتمر الرياض "من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة االتحادية" الذي ُعقد خالل  •
يج في المملكة العربية السعودية وبرعاية مجلس التعاون لدول الخل 19/5/2015- 17الفترة 
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العربية، وما صدر عنه من نتائج هامة تمثّلت في إعالن الرياض والبيان الختامي، والتأكيد 
 على ضرورة متابعة تنفيذ هذه المقررات.

تثمين الجهود التي تبذلها األمم المتحدة وممثلها الخاص إلى اليمن السيد إسماعيل ولد الشيخ  •
جنيف التي تسعى في مرحلتها األولى إلى أحمد، إلنجاح االجتماعات التشاورية اليمنية في 

استعادة الدولة ثم استئناف العملية السياسية، وذلك باالستناد إلى مخرجات مؤتمر الحوار 
الوطني ومبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس األمن 

 ).2015( 2216الدولي ذات الصلة وآخرها القرار رقم 
والخطير  الصعب اإلنساني الوضع لمعالجة عاجلة تدابير اتخاذ وضرورة أهمية على أكيدالت •

والمعيشية، واإلعراب عن التقدير  اإلنسانية األوضاع تدهور ظل في اليمن يواجهه الذي
البالغ للمساهمة السخية التي قّدمتها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة 

بية المتحدة لتمويل جهود األمم المتحدة وأنشطتها اإلنسانية في اليمن، باإلضافة اإلمارات العر 
إلى ما ُيقّدمه "مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية" إلى اليمن الشقيق. واإلشادة 
كذلك بالمساعدات األخرى التي قدمتها الدول العربية الشقيقة. مع التأكيد على أهمية توفير 

 حكومة جمهورية جيبوتي لمساعدتها على تحمل أعباء استضافة الالجئين اليمنيين. الدعم ل

أراضيه  وسالمة اليمن وحدة على بالحفاظ الكامل االلتزام وضرورة أهمية على مجدًدا التأكيد •
الشعب  جانب إلى والوقوف الداخلية، شؤونه في تدخل أي ورفض واستقالله سيادته واحترام
التنمية  تحقيق من وتمكينه اجتماعية وعدالة وديمقراطية حرية من إليه يتطلع فيما اليمني
  .إليها يسعى التي الشاملة
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  18/8/2015القاهرة: 
{{{{{{< <

عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية بتــاريخ 
بمقـــر األمانـــة العامـــة برئاســـة المملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية، وحضـــور األمـــين العـــام  18/8/2015

علــى ســفارة دولــة اإلمــارات آلثــم والمجــرم دوليــًا الجامعة الــدول العربيــة، وتــدارس المجلــس االعتــداء 
  العربية المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء، وخلص المجلس إلى:

لقيـــام جماعـــة الحـــوثي بـــاحتالل مبنـــى ســـفارة دولـــة اإلمـــارات  الشـــديدةاإلعـــراب عـــن إدانتـــه  -1
عــادة تســليمها العربية المتحدة بالعاصمة اليمنية صنعاء، مطالبًا بإخالء مقــر الســفارة فــورًا وإ 

 إلى موظفيها.فورًا 

شــدد المجلــس علــى دعــم دولــة اإلمــارات لحقهــا فــي إحالــة مرتكبــي هــذا االعتــداء للمســاءلة  -2
 والعدالة.

لقواعــد القــانون للمواثيــق الدوليــة و التأكيد علــى أن هــذا العمــل اإلجرامــي ُيعــد انتهاكــًا صــارخًا  -3
والمتعلقــة بالحصــانات التــي تتمتــع  1961الــدولي والتفاقيــة فيينــا للعالقــات الدبلوماســية لعــام 

والمعنــي بــالنظر فــي اتخــاذ تــدابير  69/121بهــا الســفارات األجنبيــة وقــرار الجمعيــة العامــة 
فعالــة لتعزيــز حمايــة وأمــن وســالمة البعثــات الدبلوماســية والقنصــلية والممثلــين الدبلوماســيين 

مــن  / كــانون أولي شهر ديســمبروالقنصليين والذي ُأقر في الجمعية العامة لألمم المتحدة ف
 .2014العام 

بـــالجهود التـــي تبـــذلها دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة لعـــودة االســـتقرار إلـــى ربـــوع  ةشـــاداإل -4
 اليمن.

  
  )18/8/2015 –د.غ.ع  – 206(بيان رقم 

 )6304ص( -05)/15/80/(01-01ج
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  تطـورات الوضـع فـي اليمــن
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  بعد اطالعه: - 
 األمانة العامة،على مذكرة  �

 وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �

وعلى التوصية الصادرة عن اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات على المستوى  �
 في هذا الشأن، 13/9/2014الوزاري بتاريخ 

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

†{{{{ÏŁè<…< <

جــددًا علــى الــدعم المطلــق والمســاندة الكاملــة للشــرعية الدســتورية ممثلــة فــي فخامــة التأكيــد م -1
 الرئيس عبد ربه منصور هادي.

التأييد والدعم الكامل لإلجراءات العسكرية االضطرارية التي تقوم بها قوات التحالف العربي  -2
 ابتداء من القرار الشجاع بعاصفة الحزم وٕاعادة األمل والسهم الذهبي.

راب عـــن األمـــل فـــي أن يـــتم اســـتئناف الحـــوار والعمليـــة السياســـية اســـتنادًا إلـــى المبـــادرة اإلعـــ -3
الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجــات مــؤتمر الحــوار الــوطني الشــامل وقــرارات مجلــس األمــن 

وٕاعادة األمن واالســتقرار إلــى ربــوع الــيمن والتصــدي  2216ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 
 نها تهديد األمن القومي العربي وأمن دول المنطقة.ألية أعمال من شأ

اإلعراب عن اإلدانة الشديدة لالستهداف الغادر ألحد معسكرات التحالف العربي في اليمن،  -4
الذي قامت به ميلشيات الحوثي، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا من بين شهيد 

م الغادر لن ُيثني قوات التحالف عن وجريح من قوات التحالف. والتأكيد على أن هذا الهجو 
مســاعيها الراميــة إلــى دعــم الشــعب اليمنــي الشــقيق وشــرعيته الدســتورية، وفــي إرســاء دعــائم 
ــــي مجــــال اإلغاثــــة والمســــاعدات اإلنســــانية، ودعــــم  األمــــن واالســــتقرار، وتكثيــــف الجهــــود ف

  الحكومة اليمنية في إعادة بناء مؤسسات الدولة الشرعية.
لتعـــازي والمواســـاة إلـــى قيـــادات كـــل مـــن المملكـــة العربيـــة الســـعودية ودولـــة التوّجـــه بخـــالص ا -5

اإلمــارات العربيــة المتحــدة ومملكــة البحــرين وٕالــى ذوي الشــهداء الستشــهاد كوكبــة مــن قــوات 
التحــالف العربــي الــذي استشــهدوا وهــو يــؤدون واجــبهم القــومي والعربــي األصــيل إلــى جانــب 
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تحقيــق األمــن واالســتقرار فــي الــيمن، وحمايــة األمــن أشــقائهم وٕاخــوانهم اليمنيــين، مــن أجــل 
 القومي العربي من التدخالت الخارجية.

مطالبة جماعة الحوثي وميليشياتها وقوات صالح باالنسحاب فورًا من كافة المدن والمناطق  -6
والمؤسســـات الحكوميـــة التـــي ســـيطروا عليهـــا وٕاعـــادة كافـــة األســـلحة الثقيلـــة والمتوســـطة إلـــى 

الدســتورية واإلدانــة الكاملــة لكافــة األعمــال المســلحة التــي قامــت بهــا ضــد  ســلطات الشــرعية
الشــعب اليمنــى األمــر الــذي أدى إلــى حــدوث أضــرار هائلــة وجســيمة بشــرية وماليــة وتتحمــل 

 تبعات ذلك قانونيًا وٕانسانيًا.

اظ التأكيد مجددًا على أهمية وضرورة االلتزام الكامل بثوابت القضية اليمنية ممثلــة فــي الحفــ -7
علــى وحــدة الــيمن واحتــرام ســيادته واســتقالله وســالمة أراضــيه ورفــض أي تــدخل فــي شــؤونه 
الداخلية أو فرض أمر واقع بقوة السالح والوقوف إلى جانب الشعب اليمنى فيما يتطلع إليه 
مـــــن حريـــــة وديمقراطيـــــة وعدالـــــة اجتماعيـــــة والنظـــــام السياســـــي الـــــذي ُيتفـــــق عليـــــه وتمكينـــــه 

 لتنمية الشاملة التي يسعى إليها.ومساعدته من تحقيق ا

الـيمن التأكيد مجددًا على وقوف كافة الدول األعضاء فــي جامعــة الــدول العربيــة إلــى جانــب  -8
 .قيادًة وشعبًا في حربه المستمرة والمفتوحة ضد اإلرهاب وأعمال العنف وأعمال القرصنة

ع اإلنســاني الصــعب التأكيد مجــددًا علــى أهميــة وســرعة اتخــاذ تــدابير عاجلــة لمعالجــة الوضــ -9
والخطير الذي يواجهــه الــيمن، والــذي ازدادت حّدتــه نتيجــًة للعراقيــل التــي تضــعها الميلشــيات 
الحوثية وأنصــارها أمــام الهيئــات اإلغاثيــة اإلقليميــة والدوليــة، وخاصــًة مــع ارتفــاع أعــداد َمــْن 

إلــى أكثــر مــن  هم في أمّس الحاجة إلى أبسط أشكال المساعدات اإلنسانية الفورية والعاجلة
% وبالـــذات فـــي الغـــذاء والرعايـــة الطبيـــة، مـــع ضـــرورة اإلســـراع فـــي اتخـــاذ مـــا يلـــزم مـــن 80

تدابير لفتح ممرات إنسانية آمنة إليصال هذه المساعدات اإلنسانية لَمْن يستحقها، ومطالبــة 
 ميلشيات الحوثي باالنسحاب من ميناء الحديدة.

ـــدعم ومســـاعدة الشـــرعية  اإلشـــادة بالـــدور الـــذي تقـــوم بـــه دول التحـــالف - 10 والـــدول األعضـــاء ل
الدستورية في الجمهورية اليمنية ممثلة في فخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، 
واإلعراب عن التقدير والشكر لمــا ُتقدمــه مــن مســاعداٍت إنســانية ســخية خاصــة مــن المملكــة 

ت ودولــــة قطــــر ومملكــــة العربيــــة الســــعودية ودولــــة اإلمــــارات العربيــــة المتحــــدة ودولــــة الكويــــ
البحــرين وجمهوريــة الســودان وجمهوريــة جيبــوتي، ودعــوة كافــة الــدول العربيــة والدوليــة إلــى 

 تقديم المزيد من الدعم والمساندة للجهود اإلنسانية.

الموافقــة علــى إدراج بنــد تطــورات الوضــع فــي الــيمن كبنــٍد دائــم علــى جــدول أعمــال مجلــس  - 11
  الوزاري. جامعة الدول العربية على المستوى

  )13/9/2015 -  2ج  -) 144د.ع ( - 7938ق: رقم (
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  تطـورات الوضـع فـي اليمــن
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  بعد اطالعه: - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �

 لشأن،وعلى قراراته السابقة في هذا ا �

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

†{{{{ÏŁè<…< <

التأكيــد علــى اســتمرار دعــم الشــرعية الدســتورية ممثلــة فــي فخامــة الــرئيس عبــد ربــه منصــور  -1
هـــادي مـــع التأكيـــد مجـــددًا علـــى أن أي مفاوضـــات البـــد وأن تنطلـــق مـــن المبـــادرة الخليجيـــة 

ـــة ومخرجـــات مـــؤتمر الحـــوار الـــوطني الشـــام ل وقـــرارات مجلـــس األمـــن ذات وآليتهـــا التنفيذي
 .2216الصلة خاصًة القرار رقم 

التأكيد على دعم جهود األمم المتحدة وممثل األمين العام السيد إســماعيل ولــد الشــيخ أحمــد  -2
والقـــرارات ذات  2216للـــدعوة لمشـــاورات سياســـية وحـــل ســـلمي لتنفيـــذ قـــرار مجلـــس األمـــن 

 نفيذية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.الصلة واستكمال المبادرة الخليجية وآلياتها الت

التأكيـــد علـــى ثوابـــت القضـــية اليمنيـــة المتمثلـــة فـــي المحافظـــة علـــى وحـــدة الـــيمن واســـتقاللها  -3
وسالمة أراضيها ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية أو فرض أي أمر واقــع بــالقوة وذلــك 

 ات الصلة.ما أكدت عليه قرارات القمم العربية السابقة والمرجعيات الدولية ذ

المطالبة بالوقوف وبقوة وعلى نحٍو عاجل أمام االنتهاكات الخطيرة التي ترتكبها الميليشيات  -4
صالح لحقوق اإلنسان والنسيج االجتماعي في مختلف المناطق اليمنيــة و المتمردة للحوثيين 

مــر الــذي باعتبار ذلك خرقًا واضحًا للقوانين واألعراف الدوليــة والقــانون الــدولي اإلنســاني األ
من شأنه اإلضرار بجهود األمم المتحدة والمبعــوث األممــي إســماعيل ولــد الشــيخ أحمــد لعقــد 
مشـــاورات هــــدفها التوصــــل إلـــى حــــٍل يــــؤدى إلـــى إنهــــاء االقتتــــال الـــدائر واســــتئناف العمليــــة 

 السياسية.
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الوقــوف بجديــة ومســؤولية أمــام األوضــاع اإلنســانية المترديــة فــي الــيمن حيــث يفتقــر ثالثــة  -5
بــاع الســكان إلــى أبســط أشــكال المســاعدات اإلنســانية خاصــًة فــي مجــالي الغــذاء والــدواء أر 

 ناهيك عن انتشار وتفشى العديد من األمراض المختلفة والُمعدية.

ضــــرورة وأهميــــة الوقــــوف إلــــى جانــــب الــــيمن قيــــادًة وحكومــــًة وشــــعبًا فــــي حربهــــا المســــتمرة  -6
 والمفتوحة ضد اإلرهاب وأعمال القرصنة.

والتأييــد الكــاملين لإلجــراءات العســكرية التــي يقــوم بهــا التحــالف العربــي للــدفاع عــن الترحيــب  -7
الشرعية في اليمن بدعوة من فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية وذلــك 

 51استنادًا إلى معاهدة الدفاع العربي المشــترك وميثــاق جامعــة الــدول العربيــة وعلــى المــادة 
تحــدة وانطالقــًا مــن مســؤولياته فــي حفــظ ســالمة األوطــان العربيــة وحفــظ من ميثــاق األمــم الم
 سيادتها واستقاللها.

الملــك ســلمان بــن اإلعراب عن الشــكر والتقــدير لمــا يقــوم بــه مركــز خــادم الحــرمين الشــريفين  -8
لإلغاثــة مــن دوٍر إنســاني كبيــر فــي  عبــد العزيــز آل ســعود ملــك المملكــة العربيــة الســعودية

اإلنسانية السخية إلــى المــدنيين المتضــررين جــراء األزمــة الراهنــة، وتوجيــه  تقديم المساعدات
الشكر إلى دولة قطر علــى تنظــيم واستضــافة مــؤتمر لإلغاثــة اإلنســانية فــي الــيمن، والتوجــه 

، 144بالشـــكر لدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة علـــى دعمهـــا للـــيمن خـــالل ترأســـها للـــدورة 
 ومملكة البحرين وسلطنة ُعمان في هذا الشأن.والشكر موصول إلى دولة الكويت 

دعـــوة الـــدول األعضـــاء والمجتمـــع الـــدولي إلـــى تـــوفير الـــدعم الـــالزم فـــي الجوانـــب السياســـية  -9
واألمنية واالقتصادية والمالية لتمكين الجمهورية اليمنية من مواجهة التحديات الماثلة وتلبية 

وضــاع واســتكمال الترتيبــات المتعلقــة احتياجاتهــا التنمويــة بشــكٍل عاجــل لضــمان اســتقرار األ
 بانجاز المرحلة االنتقالية.

مطالبة الميليشيات المتمردة للحــوثيين وصــالح بــااللتزام الجــاد والصــارم بــإجراءات بنــاء الثقــة  - 10
التي تم االتفاق عليها فــي جنيــف وتتمثــل فــي اإلفــراج عــن كافــة المعتقلــين السياســيين وغيــر 

يصــال المســاعدات اإلنســانية إلــى المتضــررين مــن المــدنيين السياسيين وفتح ممــرات آمنــة إل
 وٕايقاف إطالق النار.

إدانــــة االعتــــداءات المتكــــررة التــــي تقــــوم بهــــا الميليشــــيات المتمــــردة للحــــوثيين علــــى أراضــــى  - 11
المملكة العربية السعودية الشقيقة األمر الذي أدى إلى استشهاد وٕاصابة العديد من المدنيين 

 األبرياء.

  
  )11/3/2016 -  2ج  -) 145د.ع ( - 8009(ق: رقم 
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رحــب مجلــس جامعــة الــدول العربيــة المنعقــد فــي دورٍة غيــر عاديــة علــى مســتوى المنــدوبين 
بــانطالق المفاوضــات اليمنيــة التــي تعقــد برعايــة األمــم المتحــدة فــي  21/4/2016الــدائمين بتــاريخ 

دولة الكويت الشقيقة، وعبر المجلس عن دعمه لها وأمله بأن تفضي هذه المفاوضات إلى إحــالل 
ي األراضــي اليمنيــة لتجنيــب الشــعب اليمنــي التبعــات الخطيــرة لالنتهــاك المســتمرة مــن قبــل السالم ف

الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبد اهللا صالح والتي تشكل خرقًا لكافة ما تم التوصــل إليــه 
  من اتفاقات سابقة.

وفي هذا الصدد يؤكد المجلس على أحقية الحكومة الشرعية في استعادة دورهــا وســلطاتها 
الصــادر عــن مجلــس  2216علــى األرض اليمنيــة بنــاء علــى القــرارات الدوليــة وعلــى رأســها القــرار 

األمــــن، وباالســــتناد إلــــى مبــــادرة مجلــــس التعــــاون لــــدول الخلــــيج العربيــــة ومقــــررات مــــؤتمر الحــــوار 
  الوطني.

  المجلس باالستضافة الكريمة من دولة الكويت لتبني عقد المفاوضات. ويشيد
  

  )21/4/2016 –د.غ.ع  – 219(بيان رقم 

 )0171ص(- 12)/16/04/س(01-01ج
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  الجمهورية اليمنيةع في وضاتطورات األ 
  

  
ــــس  ــــة الإن مجل ــــاريخجامع ــــة بت ــــر العادي ــــه غي ــــي دورت ــــد ف ــــوزاري المنعق   علــــى المســــتوى ال

 امعة الدول العربية برئاسة مملكة البحرين،، في مقر األمانة العامة لج2016مايو/ أيار  28

  بعد اطالعه: - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى قراراته السابقة في هذا الشأن، �

†{{{{ÏŁè<…< <

التأكيد مجددًا على استمرار دعم الشرعية الدستورية بقيادة فخامة الــرئيس عبــد ربــه منصــور  -1
أو مفاوضــات البــد وأن تنطلــق مــن هادى رئيس الجمهورية اليمنية، وعلــى أن أي مشــاورات 

المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقــرارات مجلــس 
 ).2015(2216األمن الدولي ذات الصلة خاصًة القرار رقم 

التأكيد علــى الموقــف العربــي الــداعم لمســار الحــل السياســي الجــاري فــي دولــة الكويــت تحــت  -2
لمتحــدة، وتوجيــه الشــكر وعميــق التقــدير لدولــة الكويــت الشــقيقة أميــرًا وحكومــًة رعايــة األمــم ا

وشــعبًا لمــا وفرتــه مــن مناخــاٍت وأجــواٍء ايجابيــة ولمــا تبذلــه مــن جهــوٍد إلنجــاح المشــاورات، 
وتوجيه الشكر أيضًا لمبعوث السكرتير العام لألمم المتحدة السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد 

 ن جهوٍد في سبيل إخراج اليمن من األزمة التي تمر بها.نظرًا لما يقوم به م

التأكيـــد علـــى المرجعيـــات المتفـــق عليهـــا وعلـــى ضـــرورة االلتـــزام بمـــا جـــاء فـــي أجنـــدة بييـــل  -3
السويسرية، وعلى النقاط الخمــس المقدمــة مــن المبعــوث األممــي الســيد إســماعيل ولــد الشــيخ 

ن األولويــة هــي انســحاب الميليشــيات أحمــد واإلطــار العــام ومهــام اللجــان المشــتركة، وعلــى أ
 من مختلف المناطق والمدن وتسليم األسلحة وٕاخالء مؤسسات الدولة.

التأكيــد علــى ضــرورة إطــالق ســراح المعتقلــين واألســرى والمحتجــزين والمختطفــين والســجناء  -4
 السياسيين ومعتقلي الرأي وفي مقدمتهم الصحافيين والناشطين دون قيٍد أو شرط.

اســـتئناف العمليـــة السياســـية مـــن حيـــث مـــا انتهـــت إليـــه قبـــل االنقـــالب، وذلـــك التأكيـــد علـــى  -5
 بمناقشة مسودة الدستور واالستفتاء عليه وٕاجراء االنتخابات البرلمانية والرئاسية.

التأكيــد علــى ضــرورة وأهميــة التــزام الميليشــيات االنقالبيــة بالضــمانات التــي قــدمها المبعــوث  -6
م فــي الدوحــة بــين فخامــة الــرئيس عبــد ربــه منصــور هــادي أألممــي بنــاًء علــى اللقــاء الــذي تــ
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وسمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني والســيد بــان كــي مــون األمــين 
 العام لألمم المتحدة.

تقديم الشكر لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة علــى مــا يبذلونــه  -7
ن واالســتقرار ودعــم الشــرعية الدســتورية ممثلــة بفخامــة الــرئيس عبــد من جهوٍد في عودة األم

ربه منصور هادي، وعلى دعمها السخي لعمليات اإلغاثة اإلنسانية ولجنــة التهدئــة، وكــذلك 
 إلى جميع الدول العربية التي تساهم في دعم األمن واالستقرار في ربوع اليمن.

وفــد حكومــة الجمهوريــة اليمنيــة فــي المشــاورات اإلشــادة العاليــة بــالمواقف الوطنيــة المســؤولة ل -8
الجارية في دولة الكويت الشقيقة وما أبداه مــن نوايــا صــادقة ومخلصــة وحــرص علــى وضــع 
نهايــة عاجلــة وســريعة للحــرب الــدائرة ومــا خلفتــه وتخلفــه مــن ويــالت ودمــار ومعانــاة إنســانية 

 بالغة السوء.

التفــاف علــى مــا تــم االتفــاق عليــه فــي هــذه  إدانــة مــا يقــوم بــه وفــد الميليشــيات االنقالبيــة مــن -9
المشاورات وتعمده المماطلة والتالعب حينًا والتعنت حينًا آخر األمر الذي يدل على أنه لــم 
يذهب للتفاوض بمصداقية وٕانما بغــرض كســب الوقــت وٕاطالــة أمــد األزمــة واالنتشــار ميــدانيًا 

الحصــار علــى مدينــة تعــز  خاصــًة مــع قيامــه يوميــًا بقصــف المــدنيين واالســتمرار فــي فــرض
هــذا باإلضــافة إلــى ارتكــاب العديــد مــن االنتهاكــات والخروقــات اليوميــة لالتفاقــات الخاصــة 

 بإيقاف إطالق النار في مختلف المناطق.

دعم جهود الحكومة اليمنية واإلشادة بالجهود التي تبذلها دول التحــالف العربــي فــي مكافحــة  - 10
شــارة بصــورٍة خاصــة للجهــد المشــترك بقيــادة التحــالف اإلرهــاب ومواجهــة تنظــيم القاعــدة، واإل

 العربي والحكومة اليمنية في اجتثاث خطر اإلرهاب في مدينة المكال.

الـــدعوة إلـــى تقـــديم الـــدعم االقتصـــادي العاجـــل للحكومـــة اليمنيـــة حتـــى يتســـنى لهـــا مواجهـــة  - 11
ســـبوق فـــي التعـــديات المتســـارعة واألوضـــاع المترديـــة وإليقـــاف التـــدهور المســـتمر وغيـــر الم

 األحوال المعيشية للمواطنين.

 

  )28/5/2016 -د.غ.ع  - 8046(ق: رقم 
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تطــــــــــورات األوضــــــــــاع فــــــــــي 
  الجمهورية اليمنية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، �

  وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �
 ا الشأن،وعلى قراراته السابقة في هذ �

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

التأكيــد مجــددًا علــى اســتمرار دعــم الشــرعية الدســتورية  -1
بقيــادة فخامــة الــرئيس عبــد ربــه منصــور هــادي رئــيس 

أي مشاورات أو مفاوضات الجمهورية اليمنية وعلى أن 
لخــروج الــيمن مــن األزمــة البــد وأن تنطلــق مــن المبــادرة 

ر الخليجيـــة وآليتهـــا التنفيذيـــة ومخرجـــات مـــؤتمر الحـــوا
الــــوطني الشــــامل وقــــرارات مجلــــس األمــــن ذات الصــــلة 

 .2216خاصًة القرار رقم 
ــــي  -2 ــــة ف ــــة المتمثل ــــت القضــــية اليمني ــــى ثواب ــــد عل التأكي

المحافظة على وحدة اليمن واستقاللها وسالمة أراضيها 
ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية أو فرض أي أمر 

ت واقــع بقــوة الســالح وذلــك وفقــًا لمــا أكــدت عليــه قــرارا
 القمم العربية السابقة والمرجعيات الدولية ذات الصلة.

التأكيد على المرجعيات المتفق عليها وما تم االلتزام به  -3
فـــي أجنـــدة بييـــل السويســـرية، وعلـــى النقـــاط الخمــــس 
المقدمة من المبعوث األممي السيد إسماعيل ولد الشيخ 
أحمــــد وعلــــى اإلطــــار العــــام، وعلــــى أن األولويــــة هــــي 

مختلف المناطق والمدن وتسليم األسلحة  لالنسحاب من
 وٕاخالء مؤسسات الدولة قبل أي شيء آخر.

التأكيــد علــى ضــرورة إطــالق ســراح المعتقلــين واألســرى  -4
والمحتجزين والمختطفين والسجناء السياسيين ومعتقلي 
ــرب  ــدمتهم الصــحفيين والناشــطين فــي أق ــرأي وفــي مق ال

 وقت ممكن ودون قيٍد أو شرط.
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ـــى اســـ -5 ـــث التأكيـــد عل ـــة السياســـية مـــن حي تئناف العملي
توقفـــت قبـــل االنقـــالب عنـــد مناقشـــة مســـودة الدســـتور 
 واالستفتاء عليه وٕاجراء االنتخابات البرلمانية والرئاسية.

التأكيد على ضرورة وأهمية التزام الميليشيات االنقالبية  -6
بالضـــمانات التـــي قـــدمها المبعـــوث األممـــي بنـــاًء علـــى 

ين فخامة الــرئيس عبــد ربــه اللقاء الذي تم في الدوحة ب
منصور هــادي وســمو أميــر دولــة قطــر الشــيخ تمــيم بــن 
حمــد بــن خليفــة آل ثــاني والســيد بــان كــي مــون األمــين 

 العام لألمم المتحدة.

اإلشادة العالية بالمواقف الوطنية المسؤولة لوفد حكومة  -7
ــة  الجمهوريــة اليمنيــة إلــى المشــاورات الجاريــة فــي دول

بــداه مــن نوايــا صــادقة ومخلصــة الكويــت الشــقيقة ومــا أ
وحرص على وضع نهاية عاجلة وسريعة للحرب الــدائرة 
ومــا خلفتــه وتخلفــه مــن ويــالت ودمــار ومعانــاة إنســانية 

 بالغة السوء.

ــــد الميليشــــيات االنقالبيــــة فــــي  -8 ــــا يقــــوم بــــه وف ــــة م إدان
المشاورات في دولة الكويت الشقيقة من التفاف علــى مــا 

ــــه وتعمــــده الم ــــاق علي ــــم االتف ــــًا ت ــــة والتالعــــب حين ماطل
والتعنــت حينــًا آخــر األمــر الــذي يــدل علــى أنــه لــم يــذهب 
ــــرض شــــرعنة االنقــــالب  للتفــــاوض بمصــــداقية وٕانمــــا بغ
وكســــب الوقــــت وٕاطالــــة أمــــد األزمــــة واالنتشــــار ميــــدانيًا 
خاصــًة مــع قيامــه يوميــًا بارتكــاب العديــد مــن االنتهاكــات 

وٕاصــابة  والخروقات اليومية التفاقــات إيقــاف إطــالق النــار
النســــيج االجتمــــاعي اليمنــــى بأفــــدح األضــــرار واســــتمرار 
قصـــف المـــدنيين وحصـــارهم ومنـــع وصـــول مـــواد اإلغاثـــة 

 .والمساعدات اإلنسانية إليهم خاصًة في مدينة تعز
الترحيـــب والتأييـــد الكـــاملين لإلجـــراءات العســـكرية التـــي  -9

يقوم بها التحالف العربي للدفاع عن الشرعية في اليمن 
مملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة بــدعوة مــن بقيــادة ال
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ـــــيس  ـــــه منصـــــور هـــــادي رئ ـــــد رب ـــــرئيس عب فخامـــــة ال
الجمهورية اليمنية واستنادًا إلــى معاهــدة الــدفاع العربــي 

مــن  51المشترك وميثاق جامعة الــدول العربيــة والمــادة 
ميثاق األمــم المتحــدة وانطالقــًا مــن مســؤوليته فــي حفــظ 

 ها واستقاللها.سالمة األوطان العربية وسيادت

اإلعــراب عــن الشــكر والتقــدير لمــا يقــوم بــه مركــز خــادم  - 10
الحــرمين الشـــريفين الملــك ســـلمان بــن عبـــد العزيـــز آل 
سعود ملك المملكة العربية السعودية الشــقيقة لإلغاثــة، 
من دور إنســاني كبيــر فــي تقــديم المســاعدات اإلنســانية 

ة السخية إلــى المــدنيين المتضــررين جــراء األزمــة الراهنــ
وتوجيـــه الشـــكر إلـــى دولـــة قطـــر الشـــقيقة علـــى تنظـــيم 
واستضــافة مــؤتمر لإلغاثــة اإلنســانية فــي الــيمن وٕالــى 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحـــدة الشــقيقة علــى دعمهـــا 
الـــدائم والمســـتمر للـــيمن، والشـــكر موصـــول إلـــى دولـــة 
الكويــت ومملكــة البحــرين وســلطنة ُعمــان وكافــة الــدول 

 العربية الشقيقة.

لدول األعضاء والمجتمع الدولي إلى توفير الدعم دعوة ا - 11
الـــالزم فــــي الجوانـــب السياســــية واألمنيـــة واالقتصــــادية 
والماليـــــة لتمكـــــين الجمهوريـــــة اليمنيـــــة مـــــن مواجهـــــة 
ـــة وتلبيـــة احتياجاتهـــا التنمويـــة بشـــكٍل  التحـــديات الماثل
عاجل لضمان معالجــة األوضــاع االقتصــادية واإلنســانية 

ال يمكـــن احتمالـــه وال يجـــوز  الصـــعبة التـــي بلغـــت حـــداً 
ـــة بانجـــاز  ـــات المتعلق ـــه واســـتكمال الترتيب الســـكوت علي

 المرحلة االنتقالية.

الــدعوة إلــى تقــديم الــدعم الكامــل للحكومــة اليمنيــة فــي  - 12
 حربها المستمرة والمفتوحة ضد اإلرهاب والقرصنة.

ــة الكويــت الشــقيقة  - 13 ــق التقــدير لدول ــه الشــكر وعمي توجي
ــرًا وحكومــًة وشــعباً  لمــا وفرتــه مــن مناخــاٍت وأجــواء  أمي

ايجابية وما تبذله من جهوٍد إلنجاح المشاورات، وكذلك 
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توجيـــه الشـــكر لجامعـــة الـــدول العربيـــة وأمينهـــا العـــام، 
ولألمــم المتحــدة وأمينهــا العــام ومبعوثــه الخــاص الســيد 
إسماعيل ولد الشيخ أحمــد، لمــا يقومــون بــه مــن جهــوٍد 

 تي يمر بها.في سبيل إخراج اليمن من األزمة ال

  
  )25/7/2016 –) 27د.ع ( 648(ق.ق: 

  



-40-  

  
  
  
  

  البيـان الصـادر عـن
  االجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين

  حول التطورات األخيرة في اليمن

  3/8/2016القاهرة: 
  ـــ

المباحثــات الجاريــة فــي  يرحب المندوبون الــدائمون لــدى جامعــة الــدول العربيــة بتجديــد أمــد
اليمنية ويشكرون دولة  –دولة الكويت بين األطراف اليمنية الستكمال المشاورات السياسية اليمنية 

الكويــت علــى اســتمرار دعمهــا واستضــافتها لهــم للوصــول إلــى حــل ســلمى لألزمــة اليمنيــة الراهنــة، 
ضــرورة تنفيــذ كافــة قــرارات  وتأييــدهم لشــرعية الــرئيس اليمنــى عبدربــه منصــور هــادي والتأكيــد علــى

مجلــس األمــن المتعلقــة بهــا. ويــدعون كافــة األطــراف إلــى االمتنــاع عــن أي أعمــال تقــوض وحــدة 
الـــيمن وســـيادته واســـتقالله ويثنـــون علـــى اســـتعداد الحكومـــة اليمنيـــة بقبـــول المقتـــرح األخيـــر لألمـــم 

المبعــوث الخــاص  المتحــدة ويحثــون الوفــد الحكــومي علــى مواصــلة المباحثــات التــي يشــرف عليهــا
لألمــم المتحــدة لتحقيــق اتفــاق ُينهــي الصــراع القــائم حاليــًا، وُيعيــد االســتقرار واألمــن إلــى كافــة ربــوع 
اليمن، ويطالبون الوفد الممثل ألنصار اهللا وحزب المؤتمر الشعبي العام علــى مواصــلة المباحثــات 

ل البنــاء علــى المقتــرح المقــدم مــع المبعــوث الخــاص لألمــين العــام لألمــم المتحــدة إلــى الــيمن، والعمــ
مــن قبلــه، ويعبــرون عــن دعمهــم القــوى لمــا يقــوم بــه المبعــوث الخــاص لألمــين العــام لألمــم المتحــدة 
إســماعيل ولــد الشــيخ أحمــد ويحثــون الجميــع علــى مضــاعفة جهــودهم لــدعم هــذا العمــل المســتمر، 

الشــرعية الدســتورية، وُيعيــد  وصوًال إلى التوافق على الحل السلمي المنشود، الذي يقوم على احتــرام
  األمن واالستقرار إلى اليمن ويحافظ على وحدته وسيادته واستقالله.

óàbÉÜa@óäbàÿa@ @
óÉàb§a@÷Ýª@çìü’@óäbàc@ @

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{< << << << <
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  تطـورات الوضـع فـي اليمــن
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  بعد اطالعه: - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ورتينألمانة العامة فيما بين الدوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �
وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات علــى  �

 ،8/9/2016المستوى الوزاري الذي ُعقد بتاريخ 
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

†{{{{ÏŁè<…< <

التأكيــد علــى اســتمرار دعــم الشــرعية الدســتورية ممثلــة فــي فخامــة الــرئيس عبــد ربــه منصــور  -1
ادي مـــع التأكيـــد مجـــددًا علـــى أن أي مفاوضـــات البـــد وأن تنطلـــق مـــن المبـــادرة الخليجيـــة هـــ

وآليتهـــا التنفيذيـــة ومخرجـــات مـــؤتمر الحـــوار الـــوطني الشـــامل وقـــرارات مجلـــس األمـــن ذات 
 .2216الصلة خاصًة القرار رقم 

ألمـــم اإلشـــادة بقبـــول الحكومـــة اليمنيـــة للمقتـــرح األخيـــر المقـــدم مـــن قبـــل المبعـــوث الـــدولي ل -2
المتحدة، وٕادانة إفشال المتمردين لمحادثات السالم في دولة الكويت من خالل رفض مقترح 

 األمم المتحدة وتقويض المسار السياسي.

اإلدانــة بأشــد العبــارات للخطــوات غيــر الشــرعية التــي قــام بهــا اإلنقالبيــون بإنشــاء مــا ُيســمى  -3
جهــود التســوية السياســية فــي  بــالمجلس السياســي األعلــى المزعــوم الــذي يهــدف إلــى تقــويض

ــــة  ــــة بالمبــــادرة الخليجيــــة وآليتهــــا التنفيذي ــــى المرجعيــــات األساســــية المتمثل ــــيمن المبنيــــة عل ال
، 2216ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس األمن في مقدمتها القرار 
م جهــود وهــو مــا يؤكــد إصــرار االنقالبيــين علــى التمــرد ومواصــلة الحــرب وســد الطريــق أمــا

السالم، وٕادانة االستخدام السياســي لــبعض أعضــاء مجلــس النــواب، خالفــًا للطبيعــة التوافقيــة 
للمجلس وقراراته وفقًا للمبادرة الخليجية، وما يمثله ذلك من إجراء غير شرعي يبطل كل مــا 

 ينتج عنه.
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ة توجيــه الشــكر والتقــدير لصــاحب الســمو الشــيخ صــباح األحمــد الجــابر الصــباح أميــر دولــ -4
الكويت لما قدمه من رعاية واهتمام، ولــدور دولــة الكويــت فــي استضــافة وتيســير المشــاورات 

 اليمنية للسالم.

التأكيد على دعم جهود األمم المتحدة وممثل األمين العام السيد إســماعيل ولــد الشــيخ أحمــد  -5
ات والقــرار  2216للدعوة لمشاورات سياسية تؤدى إلــى حــل ســلمى لتنفيــذ قــرار مجلــس األمــن 

 ذات الصلة واستكمال المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

التأكيـــد مجــــددًا علــــى االلتـــزام بالمحافظــــة علــــى وحــــدة الـــيمن واســــتقالله وســــالمته اإلقليميــــة  -6
وســيادته، ورفــض أي تــدخل فــي شــؤونه الداخليــة أو فــرض أي أمــر واقــع بــالقوة، وذلــك مــا 

 ارات القمم العربية السابقة والمرجعيات الدولية ذات الصلة.أكدت عليه قر 

المطالبة بالوقوف وبقوة على نحٍو عاجل أمام االنتهاكات الخطيرة التي ترتكبهــا الميليشــيات  -7
المتمردة للحوثيين وصالح لحقوق اإلنسان وتدمير النسيج االجتماعي فــي مختلــف المنــاطق 

لقــوانين واألعــراف الدوليــة وللقــانون الــدولي اإلنســاني، اليمنيــة، باعتبــار ذلــك خرقــًا واضــحًا ل
األمر الذي من شأنه األضرار بجهود األمم المتحدة والمبعوث األممي إسماعيل ولــد الشــيخ 
أحمــد لعقــد مشــاورات هــدفها التوصــل إلــى حــل يــؤدى إلــى إنهــاء االقتتــال الــدائر واســتئناف 

 العملية السياسية.

ة األوضاع اإلنسانية المتردية في اليمن، حيث يفتقر ثالثــة الوقوف بجدية ومسؤولية لمعالج -8
أربــاع الســكان إلــى أبســط أشــكال المســاعدات اإلنســانية، خاصــًة فــي مجــال الغــذاء والــدواء، 

 ناهيك عن انتشار وتفشى العديد من األمراض المختلفة والمعدية.

هــــا المســــتمرة ضــــرورة وأهميــــة الوقــــوف إلــــى جانــــب الــــيمن قيــــادًة وحكومــــًة وشــــعبًا فــــي حرب -9
 والمفتوحة ضد اإلرهاب وأعمال القرصنة.

اإلشــادة بالتحــالف العربــي بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية لوقوفــه مــع الشــرعية فــي الــيمن  - 10
ـــى اإلرهـــاب ممـــا أدى لالنتصـــارات األخيـــرة فـــي  ومســـاندة الحكومـــة اليمنيـــة فـــي الحـــرب عل

 محافظة أبين ضد العناصر اإلرهابية.

د الكــاملين لإلجــراءات العســكرية التــي يقــوم بهــا التحــالف العربــي للــدفاع عــن الترحيــب والتأييــ - 11
الشــرعية فــي الــيمن بــدعوٍة مــن فخامــة الــرئيس عبــد ربــه منصــور هــادي رئــيس الجمهوريــة، 
وذلـــك اســـتنادًا إلـــى معاهـــدة الـــدفاع العربـــي المشـــترك وميثـــاق جامعـــة الـــدول العربيـــة، وعلـــى 

، وانطالقـــًا مــن مســؤولياته فــي حفــظ ســالمة األوطـــان مــن ميثــاق األمــم المتحــدة 51المــادة 
 العربية وحفظ سيادتها واستقاللها.

اإلعراب عن الشــكر والتقــدير لمــا يقــوم بــه مركــز خــادم الحــرمين الشــريفين الملــك ســلمان بــن  - 12
عبــد العزيــز آل ســعود ملــك المملكــة العربيــة الســعودية لإلغاثــة مــن دور إنســاني كبيــر فــي 
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نسانية السخية إلــى المــدنيين المتضــررين جــراء األزمــة الراهنــة، وتوجيــه تقديم المساعدات اإل
الشــكر إلــى دولــة قطــر علــى تنظــيم استضــافة مــؤتمر لإلغاثــة اإلنســانية فــي الــيمن، والتوجــه 

، 144بالشـــكر لدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة علـــى دعمهـــا للـــيمن خـــالل ترأســـها للـــدورة 
ة البحــرين وســلطنة ُعمــان فــي هــذا الشــأن، كمــا والشــكر موصــول إلــى دولــة الكويــت ومملكــ

يشــيد أيضــًا بــدعم جمهوريــة الســودان للحكومــة الشــرعية اليمنيــة وبمــا قدمتــه مــن مســاعداٍت 
إنسانية وطبية وعالج للجرحى اليمنيين وما وفرته من مساعداٍت تعليمية وتسهيالت لدخول 

قــدير لــدور جمهوريــة جيبــوتي اليمنيين لألراضي السودانية، وكــذلك اإلعــراب عــن الشــكر والت
الداعم للحكومة الشرعية اليمنية واستقبالها لالجئين اليمنيين وفــتح أبــواب الــدخول لهــم بــدون 

 تأشيرات.

دعـــوة الـــدول األعضـــاء والمجتمـــع الـــدولي إلـــى تـــوفير الـــدعم الـــالزم فـــي الجوانـــب السياســـية  - 13
مواجهـــة التحـــديات الماثلــــة واألمنيـــة واالقتصـــادية والماليـــة لتمكـــين الجمهوريـــة اليمنيـــة مـــن 

وخصوصــًا تلبيــة احتياجاتهــا التنمويــة بشــكٍل عاجــل، لضــمان اســتقرار األوضــاع واســتكمال 
 الترتيبات المتعلقة بانجاز المرحلة االنتقالية.

مطالبة الميليشيات المتمردة للحــوثيين وصــالح بــااللتزام الجــاد والصــارم بــإجراءات بنــاء الثقــة  - 14
ي جنيف، وتتمثل في اإلفــراج عــن كافــة المعتقلــين السياســيين وغيــر التي تم االتفاق عليها ف

السياسيين، وفتح ممرات آمنة إليصال المساعدات اإلنسانية إلى المتضررين من المــدنيين، 
 وٕايقاف إطالق النار، على طريق تحقيق السالم في اليمن.

  
  )8/9/2016 -  2ج  -) 146د.ع ( - 8062(ق: رقم 
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  وضـع فـي اليمــنتطـورات ال
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  بعد اطالعه: - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �
وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات علــى  �

 ،8/9/2016ري الذي ُعقد بتاريخ المستوى الوزا
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

†{{{{ÏŁè<…< <

التأكيــــد علــــى أمــــن واســــتقرار ووحــــدة الــــيمن وســــالمة وســــيادة أراضــــيه، والتأكيــــد علــــى دعــــم  -1
ـــه منصـــور هـــادي رئـــيس  ومســـاندة الشـــرعية الدســـتورية متمثلـــة فـــي فخامـــة الـــرئيس عبـــد رب

  الجمهورية اليمنية.
الحـــل الســـلمي فـــي الـــيمن يســـتند إلـــى المرجعيـــات الـــثالث المتفـــق عليهـــا،  التأكيـــد علـــى أن -2

والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مــؤتمر الحــوار الــوطني الشــامل، 
، واإلشــادة بجهــود المبعــوث 2216وقــرارات مجلــس األمــن ذات الصــلة، خاصــًة القــرار رقــم 

ة إلى اليمن السيد إســماعيل ولــد الشــيخ أحمــد، الســتئناف الخاص لألمين العام لألمم المتحد
 العملية السلمية، بناًء على المرجعيات الُمشار إليها.

اإلشــــادة بمواقــــف الحكومــــة اليمنيــــة الداعمــــة للجهــــود األمميــــة لتحقيــــق الســــالم فــــي الــــيمن،  -3
تياجــات ومساعيها إليقاف الحرب، ولتخفيف المعاناة اإلنسانية للشعب اليمنــى، ولتــدفق االح

الغذائية والدوائية، وٕايصال الرواتب لكافة مناطق اليمن، وٕاعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب 
االنقالبية، ومحاربة التطرف واإلرهاب، وٕاعادة بناء مؤسسات الدولة المدنيــة والعســكرية فــي 

 المناطق التي تم تحريرها من سيطرة القوى االنقالبية.

حادية الجانب التي ُيقدم عليهــا االنقالبيــون، ومنهــا تشــكيل مــا اإلدانة الحازمة لإلجراءات األ -4
ُيسمى بالمجلس السياسي والحكومة غير الشرعية، ورفضهم المستمر إلجــراءات بنــاء الثقــة، 
وعــــدم إطــــالق ســــراح المعتقلــــين، وعرقلــــة جهــــود المبعــــوث الــــدولي، بمــــا فــــي ذلــــك عرقلــــة 
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ر الشرعية التــي ُتقــوض العمليــة الســلمية اجتماعات لجنة التهدئة، وغيرها من اإلجراءات غي
 وُتفاقم من معاناة الشعب اليمنى.

اإلدانـــة الحازمـــة لكافـــة االنتهاكـــات التـــي ترتكبهـــا القـــوى االنقالبيـــة بحـــق النســـيج المجتمعـــي  -5
اليمنـــى، مـــن اغتيـــاالت واعتقـــاالت، وتجنيـــد قســـري لألطفـــال للـــزج بهـــم فـــي ميـــادين القتـــال، 

ـــــر للمســـــاك ـــــع تـــــدفق االحتياجـــــات اإلنســـــانية وحصـــــار للمـــــدن، وتفجي ـــــادة، ومن ن ودور العب
للمحتـــاجين والمحاصـــرين، وزرع األلغـــام، وعمليـــات التهجيـــر القســـري للســـكان، وبيـــع المـــواد 
اإلغاثية، ونهب األموال من البنــوك وصــناديق المتقاعــدين، وتســخير ذلــك الســتمرار الحــرب 

ل الــيمن وعبــر الحــدود، وتهديــد والــدمار، واإلصــرار علــى اســتمرار العمليــات العســكرية داخــ
حركــة النقــل والمالحــة فــي الممــرات والميــاه اإلقليميــة والدوليــة، وغيرهــا مــن الممارســات التــي 
ترقى إلى مصاف جرائم الحرب التي ُيعاقب عليهــا القــانون الــدولي. ودعــوة المجتمــع الــدولي 

كات، واعتبــار أفعــال وكافة المنظمات الحقوقية التخاذ موقف سريع وصارم إزاء هذه االنتها
ـــدولي اإلنســـاني وكافـــة المواثيـــق  القـــوى االنقالبيـــة فـــي الـــيمن انتهاكـــاٍت صـــارخة للقـــانون ال

 الحقوقية الدولية.

إدانة استمرار التدخالت اإليرانية التي تنتهك أمن واستقرار وسيادة الجمهورية اليمنية ودعوة  -6
هوريــة اإلســالمية اإليرانيــة مــن المجتمــع الــدولي، ممــثًال بمجلــس األمــن، للضــغط علــى الجم

 أجل وقف نشاطها الُمعادي للشعب اليمنى، واحترام حقوق السيادة للدولة اليمنية.

اإلشــادة بالــدور الــذي تؤديــه دول التحــالف العربــي، والــدول العربيــة كافــة، التــي ُتقــدم الــدعم  -7
ٕايقـــاف الحـــرب، للقيـــادة الشـــرعية والشـــعب اليمنـــى، والمســـاندة الســـتئناف العمليـــة الســـلمية، و 

واســتعادة الدولـــة اليمنيـــة، وٕاعـــادة إعمــار الـــيمن. واإلعـــراب عـــن الشــكر والتقـــدير لمـــا قدمتـــه 
مليـــار دوالر إلعـــادة اإلعمـــار فـــي  10حكومـــة المملكـــة العربيـــة الســـعودية مـــن دعـــٍم بمبلـــغ 

اليمن، ودعم البنك المركزي اليمنى، وكذلك ما يقوم به مركز الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز 
ن دوٍر إنســـاني وتقـــديم المســـاعدات اإلنســـانية للشـــعب اليمنـــى. والشـــكر والتقـــدير للجهـــود مـــ

والمساهمات والتضحيات التي تقدمها دولة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، لــدعم الشــرعية، ومــن 
أجل استعادة االستقرار وٕايقاف الحرب، وتقديم المساعدات اإلنسانية واإلغاثية وجهود إعادة 

الــيمن. والشــكر والتقــدير لدولــة قطــر علــى دعمهــا ومســاندتها للشــعب اليمنـــى اإلعمــار فــي 
وحكومتــه الشــرعية مــن أجــل تحقيــق األمــن واالســتقرار وٕاعــادة اإلعمــار. والشــكر لجمهوريــة 
الســـودان لمـــا تقدمـــه مـــن مســـاندة للشـــرعية والشـــعب اليمنـــى، وتقـــديم المســـاعدات اإلنســـانية 

لجمهوريـــة جيبـــوتي لجهودهـــا الداعمـــة للشـــعب  والطبيـــة ومعالجـــة جرحـــى الحـــرب، والشـــكر
 اليمنى والستقبالها لالجئين اليمنيين.
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اإلعراب عن الشكر والتقــدير لصــاحب الســمو الشــيخ صــباح األحمــد الجــابر الصــباح، أميــر  -8
دولة الكويت، والشعب الكويتي، لما قدمته وتقدمه الكويت من دوٍر حيــوي وهــام فــي مســاندة 

 وتيسير واستضافة جهود السالم اليمنية. الشعب اليمنى، وفي رعاية

دعـــوة الـــدول األعضـــاء والمجتمـــع الـــدولي إلـــى تـــوفير الـــدعم الـــالزم فـــي الجوانـــب السياســـية  -9
واألمنيـــة واالقتصـــادية والماليـــة لتمكـــين الجمهوريـــة اليمنيـــة مـــن مواجهـــة التحـــديات الماثلـــة، 

ار األوضــاع واســتكمال وخصوصًا تلبيــة االحتياجــات اإلنســانية بشــكٍل عاجــل لضــمان اســتقر 
  الترتيبات المتعلقة بانجاز المرحلة االنتقالية.
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تطورات األوضاع في 
  الجمهورية اليمنية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،بي المشتركوعلى تقرير األمين العام عن العمل العر  �
وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع الثاني لهيئــة متابعــة  �

تنفيـــذ القـــرارات وااللتزامـــات علـــى المســـتوى الـــوزاري الـــذي 
 ،27/3/2017ُعقد في عمان بتاريخ 

…<†{{{{ÏŁè  

التأكيد على أمن واســتقرار ووحــدة الــيمن وســالمة وســيادة  -1
ســتورية أراضيه، والتأكيد علــى دعــم ومســاندة الشــرعية الد

متمثلة في فخامة الرئيس عبــد ربــه منصــور هــادي رئــيس 
  الجمهورية اليمنية.

ـــيمن يســـتند إلـــى  -2 ـــي ال ـــى أن الحـــل الســـلمي ف ـــد عل التأكي
المرجعيــات الــثالث المتفــق عليهــا، والمتمثلــة فــي المبــادرة 
الخليجيـــة وآليتهـــا التنفيذيـــة، ومخرجـــات مـــؤتمر الحـــوار 

ات الصلة، خاصًة الوطني الشامل، وقرارات مجلس األمن ذ
، واإلشــــادة بجهــــود المبعــــوث الخــــاص 2216القــــرار رقــــم 

لألمين العام لألمم المتحدة إلى اليمن السيد إسماعيل ولد 
ـــى  ـــاًء عل ـــة الســـلمية، بن الشـــيخ أحمـــد، الســـتئناف العملي

 المرجعيات الُمشار إليها.

اإلعراب عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ صباح  -3
ـــت، والشـــعب األحمـــد الجـــابر الصـــ ـــة الكوي ـــر دول باح، أمي

الكويتي، لما قدمتــه وتقدمــه الكويــت مــن دوٍر حيــوي وهــام 
في مساندة الشعب اليمنى، وفي رعاية وتيسير واستضافة 

 جهود السالم اليمنية.

اإلشادة بمواقف الحكومة اليمنية الداعمة للجهود األمميــة  -4
لتحقيـــق الســـالم فـــي الـــيمن، ومســـاعيها إليقـــاف الحـــرب، 

خفيــــف المعانــــاة اإلنســــانية للشــــعب اليمنــــى، ولتــــدفق ولت
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ـــب لكافـــة  ـــة والدوائيـــة، وٕايصـــال الروات االحتياجـــات الغذائي
منــــاطق الــــيمن، وٕاعــــادة إعمــــار مــــا دمرتــــه آلــــة الحــــرب 
ــــاء  ــــة التطــــرف واإلرهــــاب، وٕاعــــادة بن ــــة، ومحارب االنقالبي
مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية فــي المنــاطق التــي تــم 

 رة القوى االنقالبية.تحريرها من سيط

اإلدانـــة الحازمـــة لإلجـــراءات األحاديـــة الجانـــب التـــي ُيقـــدم  -5
عليهـــا االنقالبيـــون، ومنهـــا تشـــكيل مـــا ُيســـمى بـــالمجلس 
السياســـي والحكومـــة غيـــر الشـــرعية، ورفضـــهم المســـتمر 
ـــين،  ـــاء الثقـــة، وعـــدم إطـــالق ســـراح المعتقل إلجـــراءات بن

قلـــة وعرقلـــة جهـــود المبعـــوث الـــدولي، بمـــا فـــي ذلـــك عر 
اجتماعـــات لجنـــة التهدئـــة، وغيرهـــا مـــن اإلجـــراءات غيـــر 
الشرعية التي ُتقــوض العمليــة الســلمية وُتفــاقم مــن معانــاة 

 الشعب اليمنى.

اإلدانـــة الحازمـــة لكافـــة االنتهاكـــات التـــي ترتكبهـــا القـــوى  -6
االنقالبيــة بحــق النســيج المجتمعــي اليمنــى، مــن اغتيــاالت 

بهــم فــي ميــادين  واعتقــاالت، وتجنيــد قســري لألطفــال للــزج
القتــال، وحصــار للمــدن، وتفجيــر للمســاكن ودور العبــادة، 
ومنـــــــــع تـــــــــدفق االحتياجـــــــــات اإلنســـــــــانية للمحتـــــــــاجين 
والمحاصــرين، وزرع األلغــام، وعمليـــات التهجيــر القســـري 
للسكان، وبيع المــواد اإلغاثيــة، ونهــب األمــوال مــن البنــوك 
ـــك الســـتمرار الحـــرب  وصـــناديق المتقاعـــدين، وتســـخير ذل

لدمار، واإلصرار على استمرار العمليات العســكرية داخــل وا
ــيمن وعبــر الحــدود، وتهديــد حركــة النقــل والمالحــة فــي  ال
الممرات والمياه اإلقليمية والدولية، وغيرها من الممارسات 
التــي ترقــى إلــى مصــاف جــرائم الحــرب التــي ُيعاقــب عليهــا 
 القانون الدولي. ودعوة المجتمع الــدولي وكافــة المنظمــات
الحقوقيــــــة التخــــــاذ موقـــــــف ســــــريع وصــــــارم إزاء هـــــــذه 
االنتهاكـــات، واعتبـــار أفعـــال القـــوى االنقالبيـــة فـــي الـــيمن 
انتهاكاٍت صارخة للقانون الدولي اإلنساني وكافة المواثيق 
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 الحقوقية الدولية.

إدانة استمرار التدخالت اإليرانية التي تنتهك أمن واستقرار  -7
لمجتمع الدولي، ممثًال وسيادة الجمهورية اليمنية ودعوة ا

ــــة اإلســــالمية  ــــى الجمهوري ــــن، للضــــغط عل ــــس األم بمجل
اإليرانية من أجــل وقــف نشــاطها الُمعــادي للشــعب اليمنــى، 

 واحترام حقوق السيادة للدولة اليمنية.

اإلشادة بالدور الذي تؤديــه دول التحــالف العربــي، والــدول  -8
شــعب العربيــة كافــة، التــي ُتقــدم الــدعم للقيــادة الشــرعية وال

اليمنـــى، والمســـاندة الســـتئناف العمليـــة الســـلمية، وٕايقـــاف 
الحــرب، واســتعادة الدولــة اليمنيــة، وٕاعــادة إعمــار الــيمن. 
واإلعراب عــن الشــكر والتقــدير لمــا قدمتــه حكومــة المملكــة 

مليــار دوالر إلعــادة  10العربية السعودية مــن دعــٍم بمبلــغ 
وكذلك ما اإلعمار في اليمن، ودعم البنك المركزي اليمنى، 

يقـــوم بـــه مركـــز الملـــك ســـلمان بـــن عبـــد العزيـــز مـــن دوٍر 
ـــى.  إنســـاني وتقـــديم المســـاعدات اإلنســـانية للشـــعب اليمن
والشــكر والتقــدير للجهــود والمســاهمات والتضــحيات التــي 
ــدعم الشــرعية،  ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ل تقــدمها دول
ومـــن أجـــل اســـتعادة االســــتقرار وٕايقـــاف الحـــرب، وتقــــديم 

اعدات اإلنسانية واإلغاثية وجهود إعادة اإلعمار فــي المس
اليمن. والشكر والتقدير لدولة قطر على دعمها ومساندتها 
للشعب اليمنى وحكومتــه الشــرعية مــن أجــل تحقيــق األمــن 
واالســتقرار وٕاعــادة اإلعمــار. والشــكر لجمهوريــة الســودان 
لما تقدمــه مــن مســاندة للشــرعية والشــعب اليمنــى، وتقــديم 

ــة ومعالجــة جرحــى الحــرب، المســا عدات اإلنســانية والطبي
ـــوتي لجهودهـــا الداعمـــة للشـــعب  ـــة جيب والشـــكر لجمهوري

 اليمنى والستقبالها لالجئين اليمنيين.

دعوة الدول األعضاء والمجتمــع الــدولي إلــى تــوفير الــدعم  -9
الالزم في الجوانب السياسية واألمنية واالقتصادية والمالية 

ة من مواجهة التحديات الماثلــة، لتمكين الجمهورية اليمني
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ــــة االحتياجــــات اإلنســــانية بشــــكٍل عاجــــل  وخصوصــــًا تلبي
لضــمان اســتقرار األوضــاع واســتكمال الترتيبــات المتعلقــة 

  المرحلة االنتقالية. بإنجاز
  

  )29/3/2017 – 3ج  –) 28د.ع ( 683(ق.ق: 
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  تطـورات الوضـع فـي اليمــن
  

  
  وزاري،إن مجلس الجامعة على المستوى ال

  بعد اطالعه: - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �
وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات علــى  �

 ،12/9/2017المستوى الوزاري الذي ُعقد بتاريخ 
 ،السياسيةشؤون وعلى توصية لجنة ال �

†{{{{ÏŁè<…< <

التأكيد على استمرار دعم الشرعية الدستورية برئاسة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هــادي  -1
ودعــم جميــع اإلجــراءات التــي تتخــذها الحكومــة الشــرعية والراميــة لتطبيــع األوضــاع وٕانهــاء 

 االنقالب وٕاعادة األمن واالستقرار لجميع المحافظات اليمنية.

دًا بالحفــاظ علــى وحــدة الــيمن وســيادته واســتقالله وســالمة أراضــيه ورفــض أي االلتــزام مجــد -2
تدخل في شؤونه الداخلية أو السعي الستحداث واقع جديد يتنافى مع سعى الحكومة اليمنية 
الشــرعية للحفــاظ علــى وحــدة الــيمن واســتعادة أمنــه واســتقراره وذلــك بمــا يتماشــى مــع قــرارات 

 القمم العربية ومجلس األمن.

أييــــد موقــــف الحكومــــة اليمنيــــة وتمســــكها بالمرجعيــــات الــــثالث: المبــــادرة الخليجيــــة وآليتهــــا ت -3
والقــرارات  2216التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الــوطني الشــامل، وقــرار مجلــس األمــن 

 ذات الصلة، للوصول إلى تسوية سياسية في اليمن.

اعيل ولــد الشــيخ أحمــد وتثمــين اســتمرار دعــم جهــود األمــم المتحــدة ومبعوثهــا إلــى الــيمن إســم -4
تعــاون الحكومــة اليمنيــة وموافقتهــا علــى المقترحــات والــرؤى التــي تقــدم بهــا المبعــوث األممــي 
بشــأن تســليم مينــاء ومحافظــة الحديــدة بمــا يضــمن وقــف تهريــب الســالح وتــدفق المســاعدات 

الســـتالم اإلنســـانية واإلغاثيـــة والبضـــائع التجاريـــة، وتشـــكيل لجنـــة اقتصـــادية بإشـــراف أممـــي 
المـــوارد وصـــرف المرتبـــات، واســـتنكار رفـــض االنقالبيـــين لتلـــك المقترحـــات وعـــدم مراعـــاتهم 

 لمعاناة اليمنيين.
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الراعيـــة  18دعـــوة المجتمـــع الـــدولي والـــدول األعضـــاء فـــي مجلـــس األمـــن ومجموعـــة دول الــــ -5
ـــى االنقالبيـــين بغيـــة القبـــول بمقترحـــات المبعـــوث  ـــة السياســـية فـــي الـــيمن للضـــغط عل للعملي

 ألممي واالنخراط بنية صادقة في مفاوضات سالم تستند على المرجعيات الثالث.ا

الــدعوة إلــى مســاندة الحكومــة الشــرعية فــي تصــديها النتشــار وبــاء الكــوليرا ومواجهــة خطــر  -6
المجاعة والحالة اإلنسانية المتردية بسبب استمرار االنقالب ونهب الميليشيات لموارد الدولة 

 الحروب الداخلية وتهديد أمن المنطقة والعالم.واستخدامها في تمويل 

دعــم جهـــود الحكومـــة اليمنيـــة فـــي مكافحـــة اإلرهــاب والتأكيـــد علـــى أن االنقـــالب وفـــر البيئـــة  -7
لظهـــور بعـــض التنظيمـــات اإلرهابيـــة المنحرفـــة والتـــي تتمـــاهى فـــي األســـلوب واألهـــداف مـــع 

 في مواجهة اإلرهاب. الميليشيات االنقالبية وأن إنهاء االنقالب كفيل بحسم المعركة

إدانة جميع انتهاكات حقوق اإلنسان التي تمارسها قوى االنقالب وأعمال القتل واالختطــاف  -8
ـــــال واســـــتخدام المـــــدارس والمستشـــــفيات  ـــــد األطف واإلخفـــــاء القســـــري وتفجيـــــر المنـــــازل وتجني
 لألغــراض العســكرية واســتمرار حصــار الميليشــيات التابعــة لالنقالبيــين لمدينــة تعــز منــذ مــا
يقارب ثالث سنوات والقصف العشوائي للمناطق السكنية وقتل المدنيين من الرجال والنساء 
واألطفال ونهب المساعدات اإلنسانية واإلغاثية والتدمير الممــنهج للمؤسســات الصــحية ممــا 

 أدى إلى انتشار األمراض واألوبئة ونقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الطبية.

والتقــدير للــدور اإلنســاني الكبيــر الــذي يضــطلع بــه مركــز الملــك ســلمان اإلعراب عن الشكر  -9
لإلغاثة اإلنسانية في اليمن وجهوده في تقــديم كافــة أشــكال الــدعم والمســاعدة الفنيــة والطبيــة 
لمواجهـــة وبـــاء الكـــوليرا وتمويـــل المنظمـــات الدوليـــة واإلنســـانية العاملـــة فـــي الـــيمن. وتوجيـــه 

العربية المتحدة ودولة الكويت وجمهوريــة الســودان وجمهوريــة  الشكر لكٍل من دولة اإلمارات
جيبوتي والمملكة األردنية الهاشــمية والجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية وكافــة الــدول 

 األعضاء لما قدموه من مساعداٍت للحكومة اليمنية لمواجهة الكارثة اإلنسانية.

ل بمــــا التزمــــت بــــه فــــي مــــؤتمر االســــتجابة دعــــوة الــــدول المانحــــة إلــــى الوفــــاء وبشــــكٍل عاجــــ - 10
 تجاه اليمن لتمويل العمليات اإلنسانية. 2017اإلنسانية في جنيف في أبريل/ نيسان 

إدانـــة االعتـــداءات المتكـــررة التـــي تقـــوم بهـــا ميليشـــيا الحـــوثي علـــى أراضـــي المملكـــة العربيـــة  - 11
 الصواريخ.السعودية الشقيقة واستهداف محيط األماكن المقدسة في مكة المكرمة ب

مساندة الحكومة اليمنية في جهودها لرفع اليمن من قائمة الدول عالية المخاطر فيما يتعلق  - 12
 بغسيل األموال ومكافحة اإلرهاب.

  
  )12/9/2017 -  3ج  -) 148د.ع ( - 8175(ق: رقم 
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  تطـورات الوضـع فـي اليمــن
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  بعد اطالعه: - 
 ذكرة األمانة العامة،على م �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

†{{{{ÏŁè<…< <

التأكيـــد علـــى اســـتمرار دعـــم الشـــرعية الدســـتورية برئاســـة فخامـــة الـــرئيس عبـــد ربـــه منصـــور  -1
الرامية إلى تطبيــع األوضــاع وٕانهــاء هادي، ودعم اإلجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية 

 االنقالب وٕاعادة األمن واالستقرار لجميع المحافظات اليمنية.

االلتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقالله وسالمة أراضــيه ورفــض أي تــدخل فــي  -2
 شؤونه الداخلية.

يــــة وآليتهــــا تأييــــد موقــــف الحكومــــة اليمنيــــة وتمســــكها بالمرجعيــــات الــــثالث: المبــــادرة الخليج -3
، والقرارات الدوليــة 2216التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس األمن 

 ذات الصلة، كأساس للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن.

اإلشادة بالجهود التي بــذلها المبعــوث األممــي إلــى الــيمن إســماعيل ولــد الشــيخ أحمــد، خــالل  -4
الــيمن، وســعيه للــدفع بعمليــة الســالم فــي الــيمن، بــالرغم مــن  فتــرة عملــه كمبعــوث دولــي إلــى

الصعوبات والعراقيل التي قابلته جراء تعنت الميليشيات االنقالبيــة، واإلعــراب عــن الترحيــب 
بالسيد مارتن جريفيث المبعــوث الــدولي الجديــد إلــى الــيمن، ومســاندته فــي إنجــاز مهمتــه مــن 

 المرجعيات الثالث المتفق عليها.أجل استئناف العملية السياسية على أساس 

حث كافة األطراف والقوى واألحزاب السياسية اليمنيــة علــى تحكــيم العقــل وٕاعــالء المصــلحة  -5
العليـــا للشـــعب اليمنـــى، والعمـــل تحـــت قيـــادة الحكومـــة الشـــرعية اليمنيـــة لحـــل الخالفـــات عـــن 

بًا علــى فــرص طريق الحوار، واالمتناع عن الدخول في المماحكات السياسية التي تــؤثر ســل
تجــاوز تحــديات المرحلـــة الحرجــة الحاليـــة، ومــن أجــل التخفيـــف مــن معانـــاة اليمنيــين، التـــي 
وصلت إلى مراحل غاية في الصعوبة، والدعوة لتضافر كافة الجهــود للحفــاظ علــى الســكينة 

 والسالمة العامة وعلى أرواح المدنيين في كافة المحافظات اليمنية.
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يمنية وموافقتها على المقترحــات الدوليــة الســاعية إلــى تحقيــق تــدفق اإلشادة بتعاون الحكومة ال -6
آمن وسلس للمساعدات اإلنسانية واإلغاثية والبضائع التجارية. بما في ذلك ترحيب الحكومــة 
اليمنيــة بالمقترحـــات التـــي تقــدم بهـــا المبعـــوث الــدولي بشـــأن إبقـــاء مينــاء الحديـــدة خارجـــًا عـــن 

دم التصــرف بـــإيرادات المينــاء ألغـــراض تمويــل الحـــرب، هيمنــة الميليشــيات، وبمـــا يضــمن عـــ
ــــين  ــــات وســــد احتياجــــات المــــواطنين، واســــتنكار رفــــض االنقالبي ــــد ســــداد المرتب وتوجيههــــا لرف

 .الحوثيين ألٍي من تلك المقترحات وعدم اكتراثهم باألوضاع اإلنسانية الحرجة لليمنيين
النقــالب الحوثيــة، وأعمــال القتــل إدانــة جميــع انتهاكــات حقــوق اإلنســان التــي تمارســها قــوى ا -7

ــــــد األطفــــــال، واســــــتخدام المــــــدارس  ــــــازل، وتجني ــــــر المن ــــــاء القســــــري وتفجي والخطــــــف واإلخف
والمستشــفيات لألغــراض العســكرية، واســتمرار حصــار الميليشــيات االنقالبيــة الحوثيــة لمدينــة 

ين تعــز منـــذ مـــا يقـــارب ثــالث ســـنوات، والقصـــف العشـــوائي للمنــاطق الســـكنية، وقتـــل المـــدني
ـــدمير الممـــنهج للمؤسســـات الصـــحية،  العـــزل، ونهـــب المســـاعدات اإلنســـانية واإلغاثيـــة، والت
والتضييق على الكادر العامل في المجال الصحي، مما أدى إلى انتشار األمراض واألوبئة 

 ونقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الطبية.

والتأكيد علــى أن االنقــالب وفــر دعم جهود الحكومة اليمنية في مكافحة التطرف واإلرهاب،  -8
البيئـــــة المالئمـــــة النتشـــــار التنظيمـــــات اإلرهابيـــــة المنحرفـــــة، والتـــــي تتمـــــاهى فـــــي األســـــلوب 
واألهــداف مــع الميليشــيات االنقالبيــة، والتأكيــد علــى أن إنهــاء االنقــالب واســتعادة الســلطات 

 الدستورية للدولة كفيل بحسم المعركة في مواجهة التطرف واإلرهاب.

راب عن الشكر والتقدير للدور اإلنساني الذى يقوم بــه تحــالف دعــم الشــرعية فــي الــيمن اإلع -9
بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية، وتبنيــه اطــالق عمليــة إنســانية شــاملة جديــدة بمبلــغ مليــار 
ونصـــف المليـــار دوالر تتضـــمن عـــددًا مـــن المبـــادرات، منهـــا التبـــرع لـــدعم جهـــود المنظمـــات 

ألمم المتحدة في الــيمن، ومشــاريع رفــع الطاقــة االســتيعابية لمــوانئ الــيمن، اإلنسانية التابعة ل
وبرامج خفض كلفة النقل وتحسين البنيــة التحتيــة للطــرق، وغيرهــا مــن مشــاريع إعــادة تأهيــل 

 البنية التحتية والخدمات وخطط إعادة اإلعمار.

ك ســلمان لإلغاثــة اإلعراب عن الشكر والتقدير للدور اإلنساني الذى يضطلع بــه مركــز الملــ - 10
فــي الــيمن، والشــكر والتقــدير للــدور الــذى تقــوم بــه دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي دعــم 
بــرامج اإلغاثــة والمســاعدات اإلنســانية وٕاعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة والخــدمات فــي المنــاطق 
المحـــررة. والشـــكر والتقـــدير لكـــل مـــن جمهوريـــة مصـــر العربيـــة وســـلطنة ُعمـــان وجمهوريـــة 

لســـودان والجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشـــعبية وجمهوريـــة جيبـــوتي والمملكـــة األردنيـــة ا
الهاشمية ولكافــة الــدول العربيــة، للمســاهمات والمســاعدات التــي قــدمتها وتقــدمها فــي المجــال 

 اإلنساني للحكومة اليمنية الشرعية.
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استضـــافة وتيســـير العمليـــة الشـــكر والتقـــدير لدولـــة الكويـــت لـــدورها، والســـتعدادها وترحيبهـــا ب - 11
ــــيمن، علــــى أســــاس  السياســــية اليمنيــــة تهيئــــًة للوصــــول إلــــى ســــالم شــــامل ومســــتدام فــــي ال

 المرجعيات الثالث المتفق عليها.

اإلشـــادة بتوجيهـــات خـــادم الحـــرمين الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن عبـــد العزيـــز ملـــك المملكـــة  - 12
لبنــك المركــزي اليمنــى، لمســاعدة العربية السعودية بإيداع ملياري دوالر كوديعــة فــي حســاب ا

الحكومــة فــي الحــد مــن االنهيــار االقتصــادي وتــدهور ســعر صــرف العملــة المحليــة، نتيجــة 
لنهب الميليشيات الحوثية لمقدرات وٕايرادات الدولة واالستيالء على العائدات ومنهــا عائــدات 

 المشتقات النفطية، والتالعب بسعر صرف العمالت.

الوفــــاء وبشــــكٍل عاجــــل بمــــا التزمــــت بــــه فــــي مــــؤتمر االســــتجابة  دعــــوة الــــدول المانحــــة إلــــى - 13
 .2017اإلنسانية في جنيف في أبريل/ نيسان 

إدانــة الــدعم اإليرانــي للحــوثيين وتشــجيعهم علــى تقــويض مســاعي العــودة للعمليــة السياســية،  - 14
وعرقلــة الجهــود الدوليــة لوقــف مسلســل العنــف واإلرهــاب والحــرب فــي الــيمن، مــن خــالل مــد 

يات الحوثيــة باألســلحة، وتحويــل المنــاطق التــي يســيطر عليهــا الحــوثيين إلــى منصــة الميليشــ
إلطالق الصواريخ على البلدان المجاورة، وتهديــد المالحــة البحريــة الدوليــة فــي مضــيق بــاب 
المنـــدب والبحـــر األحمـــر، وهـــو مـــا يـــنعكس ســـلبًا علـــى أمـــن واســـتقرار الـــيمن ودول الجـــوار 

 .2216خرقًا واضحًا لقرار مجلس األمن رقم والمنطقة بشكٍل عام، ويعتبر 
دعوة المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة للضغط على االنقالبيــين إلطــالق ســراح  - 15

ـــي الـــرأي، وفـــي  ـــين واألســـرى والمحتجـــزين والمختطفـــين والســـجناء السياســـيين ومعتقل المعتقل
  .∗مقدمتهم الصحفيين والناشطين، فورًا ودون قيٍد أو شرط

  
  )7/3/2018 -  2ج  -) 149د.ع ( - 8240رقم (ق: 

                                                
  :أبدى وفد جمهورية العراق موقفه من تطورات األزمة في اليمن الشقيق وعلى النحو اآلتي  ∗

، والــدعوة إلــى وقــف العنــف ودعــم الحــوار السياســي بــين الفرقــاء الشــقيق رفــض التــدخل العســكري لحــل النــزاع فــي الــيمن"
إلـى تشـكيل حكومــة وحـدة وطنيـة تضــم جميـع أطيـاف الشــعب اليمنـى، والـدعوة لتخفيــف معانـاة الشـعب اليمنــى الُمفضـي 

 .الذي يمر به خاصًة مع تفشي مرض الكوليرا" إزاء الوضع اإلنساني الصعب
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تطــــورات األوضــــاع 
فــــــــي الجمهوريــــــــة 

  اليمنية.

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

 وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع الثاني لهيئة متابعة تنفيــذ �
ـــرارات وااللتزامـــات علـــى المســـتوى الـــوزاري الـــذي ُعقـــد فـــي  الق

 ،12/4/2018الرياض بتاريخ 
…<†{{{{ÏŁèV< <

التأكيـــد علـــى اســـتمرار دعـــم الشـــرعية الدســـتورية برئاســـة فخامـــة  -1
الــرئيس عبــد ربــه منصــور هــادي، ودعــم اإلجــراءات التــي تتخــذها 

ب الحكومــة الشــرعية الراميــة إلــى تطبيــع األوضــاع وٕانهــاء االنقــال
 وٕاعادة األمن واالستقرار لجميع المحافظات اليمنية.

االلتــزام بالحفــاظ علــى وحــدة الــيمن وســيادته واســتقالله وســالمة  -2
 أراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.

تأييـــد موقــــف الحكومــــة اليمنيــــة وتمســــكها بالمرجعيــــات الــــثالث:  -3
وطني المبــادرة الخليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة، ومخرجــات الحــوار الــ

ــــرار مجلــــس األمــــن  ــــة ذات 2216الشــــامل، وق ، والقــــرارات الدولي
 الصلة، كأساس للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن.

اإلشادة بالجهود التي بذلها المبعوث األممي إلــى الــيمن إســماعيل  -4
ولــد الشــيخ أحمــد، خــالل فتــرة عملــه كمبعــوث دولــي إلــى الــيمن، 

يمن، بــالرغم مــن الصــعوبات وســعيه للــدفع بعمليــة الســالم فــي الــ
والعراقيل التي قابلته جراء تعنــت الميليشــيات االنقالبيــة، واإلعــراب 
عن الترحيب بالســيد مــارتن جريفيــث المبعــوث الــدولي الجديــد إلــى 
الــيمن، ومســاندته فــي إنجــاز مهمتــه مــن أجــل اســتئناف العمليــة 

 السياسية على أساس المرجعيات الثالث المتفق عليها.

األطراف والقوى واألحزاب السياسية اليمنية علــى تحكــيم حث كافة  -5
العقل وٕاعالء المصلحة العليا للشــعب اليمنــى، والعمــل تحــت قيــادة 
الحكومـــة الشـــرعية اليمنيـــة لحـــل الخالفـــات عـــن طريـــق الحـــوار، 
واالمتناع عن الــدخول فــي المماحكــات السياســية التــي تــؤثر ســلبًا 
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الحاليــة، ومــن أجــل  علــى فــرص تجــاوز تحــديات المرحلــة الحرجــة
التخفيف من معاناة اليمنيــين، التــي وصــلت إلــى مراحــل غايــة فــي 
ــة الجهــود للحفــاظ علــى الســكينة  ــدعوة لتضــافر كاف الصــعوبة، وال
والســـالمة العامـــة وعلـــى أرواح المـــدنيين فـــي كافـــة المحافظـــات 

 اليمنية.

ـــة وموافقتهـــا علـــى المقترحـــات  -6 اإلشـــادة بتعـــاون الحكومـــة اليمني
ـــق تـــدفق آمـــن وســـلس للمســـاعدات الدوليـــة ا ـــى تحقي لســـاعية إل

اإلنســـانية واإلغاثيـــة والبضـــائع التجاريـــة. بمـــا فـــي ذلـــك ترحيـــب 
الحكومة اليمنية بالمقترحات التي تقدم بها المبعوث الدولي بشأن 
إبقاء ميناء الحديدة خارجــًا عــن هيمنــة الميليشــيات، وبمــا يضــمن 

الحــرب، وتوجيههــا  عدم التصرف بإيرادات الميناء ألغــراض تمويــل
لرفــد ســداد المرتبــات وســد احتياجــات المــواطنين، واســتنكار رفــض 
ـــراثهم  ـــك المقترحـــات وعـــدم اكت ـــين الحـــوثيين ألٍي مـــن تل االنقالبي

 باألوضاع اإلنسانية الحرجة لليمنيين.

إدانة جميع انتهاكات حقوق اإلنسان التي تمارسها قوى االنقــالب  -7
ــــل والخطــــف وا ــــة، وأعمــــال القت ــــر الحوثي ــــاء القســــري وتفجي إلخف

المنــــازل، وتجنيــــد األطفــــال، واســــتخدام المــــدارس والمستشــــفيات 
لألغــــراض العســــكرية، واســــتمرار حصــــار الميليشــــيات االنقالبيــــة 
الحوثيــــة لمدينــــة تعــــز منــــذ ثــــالث ســــنوات، والقصــــف العشــــوائي 
للمنـــاطق الســـكنية، وقتـــل المـــدنيين العـــزل، ونهـــب المســـاعدات 

لتـــدمير الممـــنهج للمؤسســـات الصـــحية، اإلنســـانية واإلغاثيـــة، وا
والتضييق على الكادر العامــل فــي المجــال الصــحي، ممــا أدى إلــى 
انتشار األمراض واألوبئة ونقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات 

 الطبية.

ـــي مكافحـــة التطـــرف واإلرهـــاب،  -8 ـــة ف دعـــم جهـــود الحكومـــة اليمني
تشار التنظيمــات والتأكيد على أن االنقالب وفر البيئة المالئمة الن

اإلرهابيـــة المنحرفـــة، والتـــي تتمـــاهى فـــي األســـلوب واألهـــداف مـــع 
الميليشيات االنقالبية، والتأكيد علــى أن إنهــاء االنقــالب واســتعادة 
الســـلطات الدســـتورية للدولـــة كفيـــل بحســـم المعركـــة فـــي مواجهـــة 



-60-  

 التطرف واإلرهاب.

ه تحالف اإلعراب عن الشكر والتقدير للدور اإلنساني الذى يقوم ب -9
دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربيــة الســعودية، وتبنيــه 
إطالق عملية إنسانية شاملة جديــدة بمبلــغ مليــار ونصــف المليــار 
ـــدعم جهـــود  ـــرع ل ـــادرات، منهـــا التب دوالر تتضـــمن عـــددًا مـــن المب
المنظمــات اإلنســانية التابعــة لألمــم المتحــدة فــي الــيمن، ومشــاريع 

عابية لمــوانئ الــيمن، وبــرامج خفــض كلفــة النقــل رفع الطاقة االستي
وتحسين البنية التحتية للطرق، وغيرها من مشــاريع إعــادة تأهيــل 

 البنية التحتية والخدمات وخطط إعادة اإلعمار.

اإلعــراب عــن الشــكر والتقــدير للــدور اإلنســاني الــذي يضــطلع بــه  - 10
مركــز الملــك ســلمان لإلغاثــة فــي الــيمن، والشــكر والتقــدير للــدور 
الــذي تقـــوم بـــه دولـــة اإلمـــارات العربيــة المتحـــدة فـــي دعـــم بـــرامج 
اإلغاثــــة والمســــاعدات اإلنســــانية وٕاعــــادة تأهيــــل البنيــــة التحتيــــة 
والخــــدمات فــــي المنــــاطق المحــــررة. والشــــكر والتقــــدير لكــــل مــــن 
ـــة الســـودان  ـــة وســـلطنة ُعمـــان وجمهوري ـــة مصـــر العربي جمهوري

ــة الشــعبية  ــة الديمقراطي ــة الجزائري ــوتي والجمهوري وجمهوريــة جيب
والمملكــة األردنيــة الهاشــمية ولكافــة الــدول العربيــة، للمســاهمات 

ـــي  ـــدمها فـــي المجـــال اإلنســـاني للحكومـــة والمســـاعدات الت ـــدمتها وتق ق
 .اليمنية الشرعية

ـــدورها، والســـتعدادها وترحيبهـــا  - 11 ـــت ل ـــة الكوي ـــدير لدول الشـــكر والتق
لوصــول إلــى باستضافة وتيسير العملية السياســية اليمنيــة تهيئــًة ل

سالم شامل ومســتدام فــي الــيمن، علــى أســاس المرجعيــات الــثالث 
 المتفق عليها.

اإلشادة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبــد  - 12
العزيز ملك المملكة العربية السعودية بإيداع ملياري دوالر كوديعة 
في حساب البنك المركزي اليمنى، لمساعدة الحكومة في الحد من 
االنهيار االقتصادي وتــدهور ســعر صــرف العملــة المحليــة، نتيجــة 
لنهــب الميليشــيات الحوثيــة لمقــدرات وٕايــرادات الدولــة واالســتيالء 
على العائدات ومنها عائدات المشتقات النفطيــة، والتالعــب بســعر 
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 صرف العمالت.

اإلشادة بما تحقق في اجتمــاع جنيــف لالســتجابة اإلنســانية بشــأن  - 13
انية فـــي الجمهوريـــة اليمنيـــة الـــذي ُعقـــد بتـــاريخ األوضـــاع اإلنســـ

ــه مــن تعهــدات بلغــت 3/4/2018 ــم اإلعــالن عن مليــار  2، ومــا ت
% من التمويل المطلــوب لخطــة االســتجابة 70دوالر أمريكي تمثل 

ــيمن، ودعــوة المجتمــع الــدولي لســد الفجــوة فــي  اإلنســانية فــي ال
 تمويل الخطة.

م علــى تقــويض مســاعي إدانة الــدعم اإليرانــي للحــوثيين وتشــجيعه - 14
العودة للعملية السياسية، وعرقلــة الجهــود الدوليــة لوقــف مسلســل 
ــيمن، مــن خــالل مــد الميليشــيات  العنــف واإلرهــاب والحــرب فــي ال
الحوثية باألسلحة، وتحويل المناطق التي يسيطر عليها الحــوثيين 
إلـــى منصـــة إلطـــالق الصـــواريخ علـــى البلـــدان المجـــاورة، وتهديـــد 

ية الدولية في مضــيق بــاب المنــدب والبحــر األحمــر، المالحة البحر 
وهــو مـــا يــنعكس ســـلبًا علــى أمـــن واســتقرار الـــيمن ودول الجـــوار 
والمنطقة بشكٍل عام، ويعتبر خرقًا واضحًا لقرار مجلس األمن رقــم 

2216. 
علــى دعوة المبعــوث الخــاص لألمــين العــام لألمــم المتحــدة للضــغط  - 15

واألســرى والمحتجــزين والمختطفـــين االنقالبيــين إلطــالق ســراح المعتقلـــين 
والســـــجناء السياســـــيين ومعتقلـــــي الـــــرأي، وفـــــي مقـــــدمتهم الصـــــحفيين 

  .والناشطين، فورًا ودون قيٍد أو شرط
  )15/4/2018 – 3ج  –) 29د.ع ( 716(ق.ق: 
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  صادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بيان
  عادية في دورته غير ال

  بشأن
  اليمنتطورات الوضع في 

  14/6/2018القاهرة: الخميس 
  ــــ

في دورته غير العادية المنعقدة  إن مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين
في مقر األمانة العامة بالقاهرة برئاسة سلطنة عمان بناءًا على طلب الجمهورية اليمنية وتأييد 

دية ودولة اإلمارات العربية المتحدة، وذلك لبحث تطورات الوضع كل من المملكة العربية السعو 
  .اليمنفي 

  واستنادًا إلى قرارات مجلس الجامعة ذات الصلة بالوضع في اليمن،
وبعد استماعه إلى مداخلة رئيس وفد الجمهورية اليمنية ومداخالت رؤساء الوفود، 

  :مايلي خُلص المجلس إلى
سالمة أراضيه، ورفض أي من وسيادته واستقالله و االلتزام بالحفاظ على وحدة الي - 1

 ونه الداخلية.تدخل في شؤ 
التأكيد مجددًا على استمرار دعم الشرعية الدستورية برئاسة فخامة الرئيس عبد ربه  - 2

منصور هادي وفقًا لقرارات مجلس جامعة الدول العربية وقرارات مجلس األمن ذات 
التحالف العربي بهدف تطبيع األوضاع الصلة، ودعم طلب الحكومة الشرعية لقوات 

وٕانهاء االنقالب وٕاعادة األمن واالستقرار إلى جميع المحافظات اليمنية وبشكل خاص 
 في ميناء الحديدة.

تأييد موقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الثالث: المبادرة الخليجية وآليتها  - 3
، والقرارات 2216مجلس األمن التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار 

 الدولية ذات الصلة، كأساس للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن.
حث كافة األطراف والقوى واألحزاب السياسية اليمنية على تحكيم العقل وٕاعالء  - 4

المصلحة العليا للشعب اليمنى، والعمل تحت قيادة الحكومة الشرعية اليمنية لحل 

 ا�مانة�العامة
 أمانة�شؤون�مجلس�الجامعة

 )0371ص(-02)/18/06/س(01-01ج
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لحوار، واالمتناع عن الدخول في المماحكات السياسية التي تؤثر الخالفات عن طريق ا
سلبًا على فرص تجاوز تحديات المرحلة الحرجة الحالية، ومن أجل التخفيف من 
معاناة اليمنيين، التي وصلت إلى مراحل غاية في الصعوبة، والدعوة لتضافر كافة 

المدنيين في كافة الجهود للحفاظ على السكينة والسالمة العامة وعلى أرواح 
 المحافظات اليمنية.

إدانة جميع انتهاكات حقوق اإلنسان التي تمارسها قوى االنقالب الحوثية، وأعمال  - 5
القتل والخطف واإلخفاء القسري، وتفجير المنازل، وتجنيد األطفال، واستخدام المدارس 

الحوثية والمستشفيات لألغراض العسكرية، واستمرار حصار الميليشيات االنقالبية 
للمدن اليمنية، واستغالل ميناء الحديدة لالستيالء على واردات المساعدات اإلنسانية 

 لليمن، والتي أدت إلى آثار كارثية وتدهور الوضع اإلنساني في اليمن.
ميناء الحديدة إلطالة أمد الحرب في اليمن، من باستغالل إدانة قيام ميليشيات الحوثي  - 6

اريخ الباليستية إلى اليمن واستخدامها الستهداف المملكة خالل تهريب األسلحة والصو 
العربية السعودية، وكذلك استخدام إيرادات الميناء في تمويل حمالتهم العسكرية، فضًال 

يل المساعدات إعاقة جهود اإلغاثة في توصعبر عن زيادة معاناة الشعب اليمني 
 نسانية.ومصادرة وبيع شحنات المساعدات اإل  اإلنسانية لليمنيين

التأكيد على أهمية سالمة المدنيين ودعوة مليشيات الحوثي إلى االنسحاب من مدينة  - 7
الحديدة بما يضمن دخول كافة المساعدات اإلنسانية إلى اليمن. وتأييد جهود التحالف 

 العربي في تحسين الوضع اإلنساني بشكل فوري وطويل المدى في المناطق المحررة.
  

  )14/6/2018 -.ع د.غ – 423(بيان رقم 
  

ــــــــــــــ ــ   ــــــــــــ

موقفه الرافض ألي تدخل عسكري لحــل النــزاع القــائم فــي الجمهوريــة اليمنيــة  العــراقيجدد  - 
الشقيقة، ويدعو من هذا المنبر إلى وقف جميع أشكال العنف في األراضي اليمنية كافــة، 

اع اإلنســـانية هنـــاك، ودعـــم الحـــوار بمـــا فيهـــا مدينـــة الُحديـــدة تجنبـــًا لتأثيراتـــه علـــى األوضـــ
السياسي بين اإلخوة اليمنيين وجهود مبعوث األمم المتحدة إلى هذا البلد، والذي من شأنه 

  أن يفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع أطياف الشعب اليمني.
فخامـــة مواقفـــه الســابقة لجهــة تأييـــد وحــدة الــيمن والشـــرعية اليمنيــة المتمثلــة ب لبنـــــانيؤكــد  - 

الــرئيس عبــد ربــه منصــور هــادي وضــرورة وضــع حــد لالنقــالب إال أنــه ينــأى بنفســه عــن 
 البيان المذكور لتضمنه مواقف تتجاوز القرارات السابقة والسيما قرار القمة األخير.
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  تطورات الوضـع في اليمن

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  بعد اطالعه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة �
 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �
متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات علــى  االجتماع األول لهيئةوعلى التوصية الصادرة عن  �

 ،11/9/2018المستوى الوزاري الذي ُعقد في بتاريخ 
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

†{{{{ÏŁè<…V< <

ستمرار دعم الشرعية الدستورية برئاسة فخامة الرئيس عبد ربه منصــور هــادي، التأكيد على ا -1
ودعــــم اإلجــــراءات التــــي تتخــــذها الحكومــــة الشــــرعية الراميــــة إلــــى تطبيــــع األوضــــاع واإلنهــــاء 

 االنقالب وٕاعادة األمن واالستقرار لجميع المحافظات اليمنية.

المة أراضــيه ورفــض أي تــدخل فــي االلتزام بالحفاظ علــى وحــدة الــيمن وســيادته واســتقالل وســ -2
 شؤونه الداخلية.

ــــد موقــــف الحكومــــة اليمنيــــة وتمســــكها بالمرجعيــــات الــــثالث: المبــــادرة الخليجيــــة وآليتهــــا  -3 تأيي
والقــرارات الدوليــة  2216التنفيذيــة، ومخرجــات الحــوار الــوطني الشــامل، وقــرار مجلــس األمــن 

 ليمن.ذات الصلة، كأساس للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ا

اإلشادة بتعاون الحكومة اليمنية وموافقتها على المقترحات الدولية الســاعية إلــى تحقيــق تــدفق  -4
آمن وسلس للمساعدات اإلنسانية واالغاثية والبضائع التجارية بما في ذلــك ترحيــب الحكومــة 
 اليمنيــة بالمقترحــات التــي تقــدم بهــا المبعــوث الــدولي بشــأن إبقــاء مينــاء الحديــدة خارجــًا عــن
هيمنة المليشيا بما يضمن عدم التصرف بإيرادات الميناء ألغــراض تمويــل الحــرب وتوجيههــا 
لرفد سداد المرتبات وسد احتياجات المواطنين واستنكار رفض االنقالبيين الحــوثيين ألي مــن 

 تلك المقترحات وعدم اكتراثهم باألوضاع اإلنسانية الحرجة لليمنيين. 

النقالبيــة واســتمرار رفضــها خيــارات الســالم فــي الــيمن مــن اســتنكار تعنــت جماعــة الحــوثي ا -5
خالل التخلف عن الحضور وعدم المشاركة في جولة المشاورات التي دعا إليها السيد مارتن 
جريفــث مبعــوث األمــين العــام لألمــم المتحــدة إلــى الــيمن، والتــي كــان مقــررًا لهــا االنعقــاد فــي 
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جماعــة الحــوثي االنقالبيــة االنخــراط  ، هــو مــا يؤكــد علــى عــدم رغبــة6/9/2018جنيــف فــي 
بعمليــة الســالم فــي الوقــت الــذي ثمــن المجلــس التــزام الحكومــة الشــرعية بالحضــور والتعامــل 
بايجابيــة مــع خيــارات الســالم للمضــي قــدمًا نحــو اســتعادة الدولــة اليمنيــة وٕاقامــة الســالم الــدائم 

 وٕانهاء معاناة الشعب اليمني.

ســان التــي تمارســها قــوى االنقــالب الحوثيــة، وأعمــال القتــل إدانــة جميــع انتهاكــات حقــوق اإلن -6
والخطف واإلخفاء القسري وتفجير المنازل، وتجنيد األطفال واستخدام المدارس والمستشفيات 
لألغراض العسكرية واستمرار حصار المليشيا االنقالبية الحوثية لمدينة تعز أكثــر مــن ثــالث 

وقتــــل المــــدنيين العــــزل ونهــــب المســــاعدات  ســــنوات، والقصــــف العشــــوائي للمنــــاطق الســــكنية
اإلنسانية واالغاثية والتدمير الممنهج للمؤسسات الصحية والتضييق على الكــادر العامــل فــي 
المجـــال الصـــحي ممـــا أدى إلـــى انتشـــار األمـــراض واألوبئـــة ونقـــص حـــاد فـــي الغـــداء والـــدواء 

 والخدمات الطبية.

إلرهــاب والتأكيــد علــى أن االنقــالب وفــر دعــم جهــود الحكومــة اليمنيــة فــي مكافحــة التطــرف وا -7
البيئة المالئمة النتشار التنظيمات اإلرهابية المنحرفة والتــي تتمــاهي فــي األســلوب واألهــداف 
مــع المليشــيات االنقالبيــة والتأكيــد علــى إنهــاء االنقــالب واســتعادة الســلطات الدســتورية للدولــة 

 كفيل بحسم المعركة في مواجهة التطرف واإلرهاب.

نــة الــدعم اإليرانــي للحــوثيين وتقــويض مســاعي العــودة للعمليــة السياســية، وعرقلــة الجهــود إدا -8
الدولية لوقف سلسلة العنف واإلرهاب والحرب في اليمن من خــالل تهريــب الســالح، وتحويــل 
المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين إلى منصــة إلطــالق الصــواريخ علــى البلــدان المجــاورة، 

بحريــة الدوليــة فــي مضــيق بــاب المنــدب والبحــر األحمــر، وهــو مــا يــنعكس وتهديــد المالحــة ال
ســلبا علــى امــن واســتقرار الــيمن ودول الجــوار والمنطقــة بشــكل عــام، مــا يعتبــر خرقــًا واضــحًا 

 .2216لقرار مجلس األمن رقم 
رفــض المــزاعم واالدعــاءات الــواردة فــي تقريــر فريــق الخبــراء األممــي المعنــي بــاليمن الصــادر  -9

وكافة االستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها والمرفقات  2018أغسطس/آب  28 بتاريخ
الملحقـــة بـــه، واســـتنكار تحميـــل فريـــق الخبـــراء األممـــي المســـؤولية الكاملـــة لكـــل مـــن الحكومـــة 
الشــرعية فــي الــيمن ودول تحــالف دعــم الشــرعية فــي الــيمن بشــأن النــزاع فــي الــيمن، وتجاهــل 

لنزاع والمتمثلة في انقالب ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران التقرير األسباب الحقيقية ل
على الحكومة الشرعية فــي الــيمن ودور  إيــران الســلبي وتــدخالتها نحــو إطالــة أمــد النــزاع فــي 

 اليمن.

دعــوة المجتمــع الــدولي واألجهــزة األمميــة المعنيــة نحــو تقــديم الــدعم الفنــي والتقنــي للــيمن فــي  - 10
فقــا للمتطلبــات واالحتياجــات التــي تحــددها الحكومــة الشــرعية فــي مجــال حقــوق اإلنســان، وو 
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ـــة للتحقيـــق فـــي ادعـــاءات انتهاكـــات حقـــوق  ـــى اللجنـــة الوطني ـــالزم إل ـــدعم ال ـــديم ال ـــيمن. وتق ال
اإلنســـان فـــي الـــيمن كـــي تـــتمكن مـــن الوفـــاء بمهامهـــا والتزاماتهـــا وفقـــًا للقـــرار الجمهـــوري رقـــم 

 وتعديالته. 2012) لسنة 140(

ث الخاص لالمين العــام لألمــم المتحــدة للضــغط علــى االنقالبيــين إلطــالق ســراح دعوة المبعو  - 11
المعتقلــــين واألســــرى والمحتجــــزين والمختطفــــين والســـــجناء السياســــيين ومعتقلــــي الــــرأي وفـــــي 

 مقدمتهم الصحفيين والناشطين فورًا دون قيد أو شرط.

ـــى أن أمـــن البحـــر األحمـــر جـــزء ال يتجـــزأ مـــن األمـــن القـــومي  - 12 ـــد عل العربـــي وأن تهديـــد التأكي
المالحة البحرية في مضيق باب المندب يشكل تهديدًا لألمن والسلم اإلقليمي والدولي، وٕادانة 
قيــام مليشــيا الحــوثي بــزرع الممــر المــائي باأللغــام واســتهداف الســفن التجاريــة ونــاقالت الــنفط 

 مما كاد أن يتسبب بكارثة بيئية.

جل بما التزمت به في مؤتمر االســتجابة اإلنســانية دعوة الدول المانحة إلى الوفاء وبشكل عا - 13
 .2018في جنيف في ابريل/ نيسان 

اإلعراب عن الشكر والتقدير للــدور اإلنســاني الــذي يضــطلع بــه مركــز الملــك ســلمان لإلغاثــة  - 14
مليـــون دوالر  40اإلنســـانية فـــي الـــيمن واعتمـــاده مـــؤخرًا مشـــروع "مســـام" لنـــزع األلغـــام بتكلفـــة 

كويت لوفائها بكامل تعهــداتها فــي مــؤتمر جنيــف لــدعم األوضــاع اإلنســانية أمريكي، ولدولة ال
) مليــون دوالر أمريكــي، والشــكر والتقــدير للــدور 250بمبلــغ ( 2018فــي الــيمن للعــام الجــاري 

برامج اإلغاثة والمساعدات اإلنسانية وٕاعادة الذي تقوم به دولة اإلمارات العربية المتحدة في دعم 
، ويشـــيد المجلـــس بالمســـاعدات والمســـاندة يـــة والخـــدمات فـــي المنـــاطق المحـــررةتأهيـــل البنيـــة التحت

المقدمــة إلــى الجمهوريــة اليمنيــة والتــي تقــدمها كــل مــن جمهوريــة مصــر العربيــة والجمهوريــة 
الجزائريــــة الديمقراطيــــة الشــــعبية وجمهوريــــة الســــودان وجمهوريــــة جيبــــوتي والمملكــــة األردنيــــة 

 .الهاشمية ولكافة الدول العربية
توجيــه الشــكر والتقــدير لدولــة الكويــت لــدورها فــي استضــافة وتســيير العمليــة السياســية اليمنيــة  - 15

ودورها في دعم الجهود الرامية إلى الوصول إلى سالم شامل مســتدام فــي الــيمن علــى أســاس 
 المرجعيات الثالث المتفق عليها.
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