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رســـانتات متقاانتـــات م ر تـــات  26آذار/مـــار  2015موجهتـــات األ األمــ
انعام ورئيس جملس األمن من املمثلة اندائمة ننقر ندى األمم املتحدة
أتشرف اأت أحيل انيكم طيـ رسـانة موجهـة مـن املمـثلل انـدائم ن مـاراي انعرايـة
املتحدة ومملكة انبحرين ودونة ققـر واململكـة انعرايـة انعـعودية ومـن اننـائم ااأل مـان اان يااـة
نلبعثة اندائمة ندونة انكويت ندى األمم املتحدة (انظر املرفق).
وأرجــو أت تتلوــلوا اتعمــيم نــر اـ و انرســانة ومرفنهــا اا تباراــا و ينــة مــن و ــائق
جملس األمن.
(توقيع) لياء أمحد سيف آن اين
انعلرية
املمثلة اندائمة
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مرفـــق انرســـانت املتقـــاانت املـــ ر ت  26آذار/مـــار  2015املـــوجهت
األ األم انعام ورئيس جملس األمن من املمثلة اندائمة ننقر ندى األمم املتحدة
ا اء لى تعليماي من حكومات ا ،نتشرّف اأت حنيل انـيكم طيـ انبيـات املشـترذ انـ
أصــدرت حكومات ــا انيــوم اســتلااةئ نقل ـ رئــيس هوريــة انــيمن ،انعــيد بــد را ـ م ــور
ااد  ،من أجل محاية انيمن وشعب ومعا دة انيمن لى مواجهة انت ظيماي اإلراااية.
ونرجو أت تتلولوا اتعميم نـر اـ و انرسـانة ومـميمتها اا تباراـا و ينـة مـن و ـائق
جملس األمن.
(توقيع) النا زكي نعيب
انعلرية
املمثلة اندائمة ن ماراي انعراية املتحدة ندى األمم املتحدة
(توقيع) ان فار انرويعي
انعلري
املمثل اندائم ململكة انبحرين ندى األمم املتحدة
(توقيع) لياء أمحد سيف آن اين
انعلرية
املمثلة اندائمة ندونة ققر ندى األمم املتحدة
(توقيع) انعيد بد انعزيز سعود اجلار اهلل
اننائم ااأل مان اان يااة
نلبعثة اندائمة ندونة انكويت ندى األمم املتحدة
(توقيع) بد اهلل ان حيىي املع للمي
انعلري
املمثل اندائم نلمملكة انعراية انععودية ندى األمم املتحدة

2/7

15-04979

S/2015/217

انوميمة
[األصل :اانعراية]
ايات من اململكة انعراية انععودية  ،ودونـة اإلمـاراي انعرايـة امل تحـدة ،ومملكـة انبحـرين،
ودونة ققر ،ودونة انكويت
اعم اهلل انرمحن انرحيم
احلمد هلل وان الة وانعالم لى رسون اهلل واعد:
تااعت كـل مـن (اململكـة انعرايـة انعـعودية ،ودونـة اإلمـاراي انعرايـة املتحـدة ،ومملكـة
انبحــرين ،ودونــة ققــر ،ودونــة انكويــت) اــأ كــبري وقلــق اــانت تقــوراي األحــداا اريقــرية
يف اجلمهورية انيم ية وانيت ز ز ت أمن انيمن واستنرارو جراء االننالب ان نل تـ املليشـياي
احلو ية لى انشر ية كما أصبحت تشكل هتديدا كبريا ألمن امل قنة واستنراراا وهتديـدا نلعـلم
واألمن اندويل .وقد سـار ت دون ـا األ اـ ن كافـة اجلهـود نلوقـوف األ جانـ انشـع انـيم
انشــنيق يف واوالت ـ الســترجا أم ـ واســتنرارو مــن ــالن انب ــاء لــى انعمليــة انعياســية انــيت
أطلنتها املبادرة اريليلية وآنيتها انت لي ية وحلماية امل قنة من تدا ياي ا ا االننالب.
ويف اـــــ ا اإلطـــــار اســـــتلاات دون اةلـــــس األ طلـــــ ف امـــــة األ انــــــرئيس
بد راـ م ـور اـاد املنـدم اتـاري  1436/5/16اــ املوافـق  2015/3/7م اعنـد مـ متر
يف انرياض حتت مظلة جملس انتعاوت حيورو كافة األطياف انعياسية انيم ية انراغبة يف احملافظـة
لى أمن انيمن واستنرارو.
ويف انوقــت انـ كانــت انترتيبــاي قــر لــى قــدم وســا نعنــد اـ ا املـ متر تلني ــا
رسانة ف امة انرئيس بد را م ور ااد اآليت ن ها:
األ انعزيز ادم احلرم انشريل امللك سلمات ان بد انعزيز آن سعود
ملك اململكة انعراية انععودية انشنينة
األ انعزيز صاح انعمو انشي

ليلة ان زايد آن هنيات

رئيس دونة اإلماراي انعراية املتحدة انشنينة

15-04979

3/7

S/2015/217

األ انعزيز صاح اجلالنة امللك محد ان يعى آن ليلة
ملك مملكة انبحرين انشنينة
األ انعزيز صاح اجلالنة انعلقات قااو ان سعيد
سلقات مات انشنينة
األ انعزيز صاح انعمو انشي صباح األمحد اجلاار ان باح
أمري دونة انكويت انشنينة
األ انعزيز صاح انعمو انشي متيم ان محد آن اين
أمري دونة ققر انشنينة
انعالم ليكم ورمحة اهلل واركات :
أكت نكم أيها اإل وة األ زاء ا و انرسانة واننل يعت ـر ااألسـى واحلـزت
انكبريين لى ما آنت انيـ األومـا األم يـة يف اجلمهوريـة انيم يـة مـن تـداور شـديد
واانت اريقورة جراء األ مـان انعدوانيـة املعـتمرة واال تـداءاي املتواصـلة لـى سـيادة
انيمن انيت قام وال يزان ينـوم اـا االننالايـوت احلو يـوت اـدف تلتيـت انـيمن ومـرب
أم واستنرارو.
ننــد اـ ن ا كافــة اجلهــود املمك ــة نوقــف ا ـ و اال تــداءاي احلو يــة اإلجراميــة
اآلمثة لى شعب ا وانيت تركت جروحا مينة يف كل ايت مي  ،وسعي ا اكل ما أوتي ـا
من قوة نلوصون األ حل سلمي ميكن من الن ا راج انيمن من ان لق املظلـم انـ
أد ل في االننالايوت احلو يوت ،وحيمـي شـعب ا مـن أتـوت انلومـى وانـدمار واحليلونـة
دوت جــر انــبالد األ حــرب ســتحر األ وــر وانيــااس انــيت ســعى وال يــزان يعــعى
االننالايوت األ تأجيلها.
اال أت كافة جهودنا انعلمية ومعا ي ا املتواصلة قـد واجهـت انـرفمل املقلـق
من قبل االننالاي احلو ي ان ين يواصلوت أ ماهلم انعدوانيـة إل وـا انيـة امل ـاطق
و اصة يف اجل وب األ سيقرهتم ،مما جعل اجلمهورية انيم يـة متـر يف أحلـك انظـروف
انع يبة يف تا رخيهـا حيـمل يعـبق نلشـع انـيم املتمعـك دبـاد دي ـا اإلسـالمي
احل يــــف أت واجـــ مثــــيال هلـــ ا انعــــدوات اآل انـــ ال تنــــرو املبــــاد اإلســــالمية
وال األ ــــراف واملوا يــــق اندونيــــة وانــ ـ ت لــ ـ و امليليشــــياي احلو يــــة املد ومــــة
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من قوى دا لية اا ت ممرياا و تعد تكترا اال د احلها ان اتيـة واملد ومـة أيوـا
مــن قــوى اقليميــة اــدفها اعــت ايم تــها لــى ا ـ و انــبالد وجعلــها قا ــدة ن لوذاــا
يف امل قنة مما يعـد معـ انتهديـد منت ـرا لـى أمـن انـيمن اـل أصـبه انتهديـد ألمـن
امل قنة اأكملها وطان انتهديد األمن وانعلم اندوني .
وازاء ا ـ و انتقــوراي اريقــرية ،وحرصــا لــى أمــن انــيمن واســتنرارو وأمــن
امل قنة وانعلم واألمن اندوني  ،ومحاية نشعب ا انـيم انباسـل وانـ دفـا مث ـا اااظـا
مــن جــراء االننــالب احلــو ي ،ف ـ ن ومــن م قلــق مع ـ ونيايت اندســتورية انــيت حتــتم
لي ر اية انشع واحملافظة لـى وحـدة انـوطن واسـتنالن وسـالمة أرامـي  ،وأ ـ ا
ااال تبار ما قامت ا وتنـوم اـ امليليشـياي احلو يـة مـن أ مـان دوانيـة كـات آ راـا
رصد أرتان عكرية متلهـة ملها ـة ـدت واالسـتيالء ليهـا وانيـة م ـاطق اجل ـوب،
وا ــالت تلــك امليليشــياي اإلجراميــة ــن نوايااــا يف انتحــرذ عــكريا حنــو اجل ــوب
واــو مــا أكــدو انتنريــر األ ــري ملبعــوا األمـ انعــام نألمــم املتحــدة املنــدم األ جملــس
األمن ،واملتومن تأكيد أت ما يعمى اانلل ة انثورية احلو ية قد أصدري نـداء نلتعبةـة
انعامـــة يف انوحـــداي انععـــكرية انـــيت تعـــيقر ليهـ ـا يف انشـــمان ،اســـتعدادا حلملـــة
لى اجل وب ،وما أكدو انتنرير أيوـا مـن أت احلـو ي واصـلوا احـتالهلم نلم سعـاي
احلكومية وانتوسا حنو م اطق جديدة لى انرغم مـن مقانـ جملـس األمـن املتكـررة،
وأت طائراي اننواي اجلوية انيت استوأل ليهـا احلو يـوت معـتمرة اـانتحليق وانن ـف
فو مدي ة دت وان يعد ت عيدا قريا غري معبو .
وحيمل أت تنرير مبعوا األمم املتحدة قد أكد أت احلو ي اـدأوا يف انتحـرذ
اآلت حنــو اجل ــوب ااقــاو (حلــن) و ( ــدت) ،وأنـ ت تشــر ــاوف مــن اســت الن ت ظــيم
اننا دة حلانة دم االستنرار انراا ة إل ـارة مزيـد مـن انلومـى ممـا لعـل انـبالد ت نـق
حنو مزيد من ان را انع يف وانتشظي.
فـ ـ ن أتوجـ ـ انـــيكم أيهـــا األ ـــوة ،م اشـــدا دونكـــم انشـــنينة نلوقـــوف -
وكمــا هــدناكم دائمــا  -األ جانـ انشــع انــيم حلمايــة انــيمن ،وأطلـ مـ كم،
است ادا األ مبدأ انـدفا ـن انـ لس امل ـوي ليـ يف املـادة ( )51مـن ميثـا األمـم
املتحدة ،واست ادا األ ميثـا جامعـة انـدون انعرايـة ومعااـدة انـدفا انعـر املشـترذ،
تندمي املعاندة انلورية اكافة انوسائل وانتدااري انالزمة دا يف ذنـك انتـد ل انععـكر
حلمايــة انــيمن وشــعب مــن انعــدوات احلــو ي املعــتمر ورد اهللــوم املتوقــا حدو ــ
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يف أ ســا ة لــى مدي ــة ــدت وانيــة م ــاطق اجل ــوب ،ومعــا دة انــيمن يف مواجهــة
اننا دة ودا ش.
ات انشــع انــيم نــن ي عــى وقــوف أشــنائ األ جانبــ يف اــ و انظــروف
انع يبة واأل قار احملدقة ا .
ويف اريتـــام أ كـــد أت نـــة انشـــع انـــيم اـــاهلل ســـبحان ونـــن تتز ـــز ،
وســــيظل متمعــــكا اثوااتــ ـ انوط يــــة انــــيت تلــــرض ليــ ـ اــ ـ ن ان ــــايل وان لــــيس
من أجل احملافظة لى زة انوطن وكرامت وسيادت .
بد را م ور ااد  2015/3/24م
وانقالقــا مــن مع ـ ونيات ا قــاو انشــع انــيم انشــنيق واســتلااة ملــا توــم ت رســانة
ف امــة انــرئيس بــد راـ م ــور اــاد  ،مــن طلـ نتنــدمي املعــاندة انلوريــة اكافــة انوســائل
وانتدااري انالزمة حلماية انيمن وشعب من دوات امليليشياي احلو ية املد ومة مـن قـوى اقليميـة
ادفها اعت ايم تها لى انيمن وجعلها قا دة ن لوذاا يف امل قنة مما جعـل انتهديـد ال ينت ـر
لــى أمــن انــيمن واســتنرارو وســيادت فحعـ اــل صــار هتديــدا شــامال ألمــن امل قنــة واألمــن
وانعــلم انــدويل ،امــافة األ طلــ ف امتــ كــ نك معــا دة انــيمن يف مواجهــة انت ظيمــاي
اإلراااية.
وحيمل أت اال تداءاي قد طانت ك نك أرامي اململكة انعراية انعـعودية ،وأصـبحت
دون ــا تواج ـ هتديــدا معــتمرا ألم ــها واســتنراراا اوجــود األســلحة انثنيلــة وصــواري ق ــرية
واعيدة املدى ارج سـيقرة انعـلقة انشـر ية ،وازاء اـ و امل ـاطر اجلعـيمة ،ويف مـوء ـدم
استلااة املي ليشياي احلو ية نلتحـ يراي املتكـررة مـن دون جملـس انتعـاوت ومـن جملـس األمـن،
وانتـــهاكاهتا املتواصـــلة نلنـــانوت انـــدويل واأل ـــراف اندونيـــة واســـتمرار حشـــوداا املعـــلحة
دا يف ذنك األسلحة انثنيلة وان واري لى حدود اململكة انعرايـة انعـعودية ،وقيامهـا مـ را
ا ـ جراء م ــاوراي عــكرية كــبرية اان ـ رية احليــة قــرب حــدود اململكــة انعرايــة انعــعودية
است دمت فيها يا أنوا األسلحة املتوسقة وانثنيلـة ،ممـا يكشـف نوايـا امليليشـياي احلو يـة
يف تكــرار ــدواهنا انعــافر انـ اقترفتـ دوت أ مــرر حـ اا ــت أرامــي اململكــة انعرايــة
انعــعودية ــالن شــهر نــوفمر ــام  2009م ،فنــد قــرري دون ــا االســتلااة نقل ـ ف امــة
انــرئيس بـــد راــ م ـــور اـــاد رئـــيس اجلمهوريـــة انيم يـــة حلمايـــة انـــيمن وشـــعب انعزيـــز
مــــن ــــدوات امليليشــــياي احلو يــــة انــــيت كانــــت وال تــــزان أداة يف يــــد قــــوى ارجيــــة
تكف ن انعبمل اأمن واستنرار انيمن انشنيق.
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واهلل نعأن أت حيلظ انيمن وشعب انشنيق ول ب انلـ وحيميـ مـن انتـد ل اريـارجي
ان ـ ال يريــد اريــري نلــيمن وال نــدون ا .كمــا نعــأن أت يعيــد نلشــع انــيم انعزيــز األمــن
واالستنرار ،ان ويل ذنك واننادر لي .
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