
 

  

  

  الدكتور نبيل العربي مداخلة 

 األمين العام لجامعة الدول العربية

   االجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية في

  على مستوى المندوبين الدائمين

  المنعقد بمناسبة زيارة معالي السيد خالد بحاح 

  اليمنية نائب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة

18/6/2015  

  السيد الرئيس،

بمناسـبة  بالتهنئـة   الحاضرين  إلى أصحاب السعادة المندوبين الدائمين ولجميع       بدايةً أن أتوجه    أود  
  .  علينا وعلى األمة العربية بالخير واليمن والبركاتاهللاحلول شهر رمضان المبارك، أعاده 

اء مجلس الوزرالترحيب بمعالي السيد خالد بحاح نائب رئيس الجمهورية ورئيس       اليوم   سعدنيوكم ي 
 أهمية بالغـة نظـراً للتطـورات        ب، وهي مناسبة تكتس   في مقر األمانة العامة للجامعة    ،  اليمنيةلجمهورية  ل

وما تفرضه من مسئوليات تاريخية كُبرى ليس على القيادات والقوى          المتالحقة التي تشهدها الساحة اليمنية،      
 تُهدد مجريات األحـداث     حيث ؛لشأن اليمني السياسية اليمنية فقط، وإنما على جميع الدول العربية المعنية با         

  . المنطقة على اتساعهافي مستقبل السلم واالستقرار نما فيه، ليس فقط مستقبل السلم واالستقرار في اليمن، وإ

مرئياته وتقديراتـه    للتعرف على    ، السيد بحاح  معاليإلى االستماع إلى    وبال شك، فإننا نتوق جميعاً      
كما عبرت  وأنتهز هذه المناسبة ألؤكد على الموقف العربي        . ألوضاع في اليمن   ومستجدات ا  للموقف الراهن 

  : للجامعة العربيةعنه قرارات القمة والمجلس الوزاري

 الجمهوريـة  منصور هادي رئـيس  عبد ربه الرئيس بفخامة ممثلة الدستورية دعم ومساندة الشرعية: أوالً
 .اليمنية ومؤسساتها الدستورية كيان الدولة على فظةللمحا وطنية مخلصة جهود من يبذله  ومااليمنية

التأييد التام لإلجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف العربي للدفاع عن الشرعية في اليمن، بقيادة                : ثانياً
، ومطالبة جماعة الحوثيين باالنسحاب هادي المملكة العربية السعودية، بناء على دعوة من فخامة الرئيس    

  .  من العاصمة صنعاء والمدن األخرى والمؤسسات الحكوميةالفوري



 

تثمين الجهود التي تبذلها األمم المتحدة وممثلها الخاص إلى اليمن السيد إسماعيل ولد الـشيخ أحمـد،                 : ثالثاً
المـشاورات  هذه  إلنجاح االجتماعات التشاورية اليمنية في جنيف، واإلعراب عن األمل في أن تتوصل             

إلى إيجاد تسوية سياسية لألزمة الراهنة، وذلك باالستناد إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومبـادرة               
مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس األمن الدولي ذات الصلة وآخرهـا               
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 والخطير الـذي  الصعب اإلنساني الوضع لمعالجة عاجلة تدابير اتخاذ وضرورة أهمية على التأكيد: رابعاً
والمعيشية، واإلعراب عن التقـدير البـالغ للمـساهمة     اإلنسانية األوضاع تدهور ظل في اليمن يواجهه

السخية التي قدمتها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت لتمويل جهود األمم المتحدة وأنشطتها               
واإلشـادة  ". مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية     "، باإلضافة إلى ما يقدمه      اإلنسانية في اليمن  

مع التأكيد على أهمية توفير الدعم لحكومة       . كذلك بالمساعدات األخرى التي قدمتها الدول العربية الشقيقة       
  . جمهورية جيبوتي لمساعدتها على تحمل أعباء استضافة الالجئين اليمنيين

إلى أنني قد وجهت نداءاً إلى المجالس الوزارية العربية المتخصصة،          الصدد، أود اإلشارة    وفي هذا   
ا بالفعـل باتخـاذ عـدد مـن         الذين بـدأو  لشئون االجتماعية والصحة العرب،     وخاصةً مجالس وزراء ا   

اإلجراءات العملية، ومنها تخصيص مبالغ مالية لمساعدة األخوة اليمنيين، حيث خصص مجلـس وزراء              
 لمجلـس وزراء الـشئون      ي ألف دوالر أمريكي، وكذلك يعمل المكتب التنفيذ       200حة العرب مبلغ    الص

 .  االجتماعية العرب على تخصيص مبلغ مماثل

 وسـالمة  اليمن وحدة على بالحفاظ الكامل االلتزام وضرورة أهمية على مجددا التأكيد، أخيراً وليس آخراً
الـشعب   جانـب  إلى والوقوف الداخلية، شؤونه في تدخل أي ورفض واستقالله سيادته أراضيه واحترام

 التـي  التنمية الشاملة تحقيق من وتمكينه اجتماعية وعدالة وديمقراطية حرية من إليه يتطلع فيما اليمني
 .إليها يسعى
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