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بيان من رئيس جملس األمن
يف جلســجم جملــس األمــن  ،7411املعقــة ة يف  22آذار/مــار  ،2015أ ىل رئــيس
جملس األمن ،باسم اجمللس ،بالبيان التايل فيمـا تتعلـب بر ـجمل اجمللـس يف البرـد املعرـةن ”احلالـجم يف
الشجملق األوسط“.
”تشــــس جملــــس األمــــن ىل جملارا ــ ـ  )2011( 2014و )2012( 2051
و  )2014( 2140و  )2015( 2201و  ،)2015( 2204و ىل بيــــــاه رئيســــ ـ
املؤرخني  15شباط /فرباتجمل  2013و  29آب/أغسطس .2014
” وتؤ ّكــد جملــس األمــن مــن جدتــد الت ام ـ القــةو بةدــدة الــيمن وســيا
واستقالل وسالمت اإل ليميجم ،والت ام بالة ةف ىل جانب شعب اليمن.
’’وتكجملر جملس األمن أكيد عم جلهة جملس التعاون اخلليجي وتـين علـ
مشاركت يف مساعدة عمليجم االنتقال السياسي يف اليمن.
’’ وتؤتد جملس األمن شـجملعيجم رئـيس الـيمن ،السـيد عبـد ربـ مردـةر ـا و،
وتُهيب بكل األطجملاف وبالدول األعضـا أن تترـع عـن ا ـاذ أو جـجملا اش مـن شـأ ا
س بشـــجملعيجم
قـــةتح ودـــدة الـــيمن وســـيا واســـتقالل وســـالمت اإل ليميـــجم ،واملـ ـ ي
رئيس اليمن.
’’وتؤكــد جملــس األمــن مــن جدتــد علـ أتيــدد الكامــل للجهــة الـ تبـ ا
املستشار اخلاص لألمني العـا املعـ بـاليمن ،السـيد بـال برعمـجمل ،وللم اويتـاش الـ
جتجملو بةساطجم من األمم املتحدة ،وعل الت ام هب د اجلهة وهب د امل اويتاش.
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’’ وتدتن جملس األمـن اسـتمجملار اإلجـجملا اش االن جملا تـجم الـ تتاـ ا احلة يـةن
قةيض عمليجم االنتقال السياسي يف اليمن و عجمليض أمن البلد واسـتقجملارد وسـيا
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وودد ــــ للاطــــجمل ،وتعــــجملب عــــن لقــــ البــــال زا القدــــةر يف ر يــــ القــــجملار
.)2015( 2201
”وتعــجملب جملــس األمــن عــن اســتيائ لعــد اســتجابجم احلــة يني ملــا طالبــهم ب ـ
اجمللــس يف القــجملار  )2015( 2201مــن ســحب لق ـةاهتم مــن املؤسســاش احلكةميــجم،
مبا فيها لك الةا عجم يف العاصمجم صرعا  ،و عا ة احلالجم األمريجم ىل طبيعتـها يف العاصـمجم
واحملاف اش األخجملى ،ورفع سيطجملهتم عن املؤسساش احلكةميجم واألمريجم.
”وتعــجملب جملــس األمــن عــن لق ـ البــال زا اســتمجملار عمليــاش االدتجــاز
التعس ي من بل بيع األطـجملاف ،وال سـيما احلة يـةن ،و ـة مـا تتعـارض مـع أدكـا
القــجملار  ،)2015( 2201وتك ـجملير طلب ـ اإلفــجملان بأمــان ومــن ون شــجملوط عــن ك ـ ّل
احملتج تن عسُّ ًا.
”وتجملديب جملس األمن بجملفع اإل امجم اجلربتجم ال فجمليتها احلة يةن علـ رئـيس
الةزرا السيد خالد حباح وعل أعضا آخجملتن يف احلكةمجم.
ث جملس األمـن اجلهـاش ال اعلـجم مـن غـس الـدول علـ االنسـحاب مـن
” وحي ّ
املؤسساش احلكةميجم ،مبا يف ذلـك يف جرـةب الـيمن ،وعلـ االمترـاا عـن القيـا بـأو
د املؤسساش.
حماوالش لالستيال عل
”وتدتن جملس األمن بأشد العباراش الضجملباش اجلةتجم ال شُرت علـ القدـجمل
الجملئاسي يف عدن وا جماش ال عجملض ا مطـار عـدن الـدويل .وتـدتن جملـس األمـن
بأشــد العبــاراش ا جمــاش املجملوعــجم ال ـ شــرت بالقرابــل تــة  20آذار/مــار عل ـ
مســـجدتن يف صـــرعا وصـــعدة ،بـــاليمن ،والـــ خل ـــت مقتـــل مـــا ال تقـــل عــــن
 126شادا و صابجم آخجملتن كينجمل جبـجملاح .وحيـثّ جملـس األمـن بيـع األطـجملاف علـ
االمترــاا عــن االســتمجملار يف اســتادا القــةة العســكجملتجم ،وعــن القيــا بــأو أعمــال
عسكجملتجم جةميجم وممارسجم العرف بأوج أخجملى.
”وتكجملير جملس األمن عة ال دثّ هبـا كـل األطـجملاف علـ اال ـاق علـ
مةاعيــد إل ــا عمليــجم التشــاور الدســتةرو ،و جــجملا اســت تا بشــأن الدســتةر ،و ر ــيم
انتااباش مبةجب القانةن االنتاايب اجلدتـد عمـال بالدسـتةر اجلدتـد ،ع اإلعـالن عـن
د املةاعيد ،وتطالبـها يف ـ ا الدـد بـأن تاـ كـل اإلجـجملا اش امل ضـيجم ىل ـاز
د العمليجم ،مبا يف ذلك التر ي الكامل للقجملار .)2015( 2201
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”وتؤكد جملس األمن مُجدَّ ا لق زا مقدرة ر يم القاعدة يف شـب اجل تـجملة
العجملبيــجم علـ االســت ا ة مــن ــد ةر األويتــاا السياســيجم واألمريــجم يف الــيمن ،آخـ ا يف
االعتبار أنّ أو أعمال ر ابيـجم ـي أعمـا جل ججملاميـجم لـيس ـا مـا تربر ـا مهمـا كانـت
وافعها وأتَّا كان مجمل كبة ا و ة يتها ومكان ددو ها.
”وتُعيد جملس األمن التأكيد عل أنّ سةتجم الةيتع يف اليمن ـأ مـن خـالل
عمليــجم انتقــال سياســي كــةن ســلميجم وشــاملجم ومر مــجم تقــة زمامهــا اليمريــةن و ل ـ
املطالــب والتطلعــاش املشــجملوعجم للشــعب الــيم يف دــدوت ريــيس ســلمي و صــالح
سياســي وا تدــا و واجتمــاعي ذو مري ـ ى ،دســبما ور يف مبــا رة جملــس التعــاون
اخلليجي وآليجم التر ي  ،ونتائج مؤتجمل احلةار الةط الشامل ،وا اق السـال والشـجملاكجم
الةطريجم ومجملفق املتعلب باألمن.
”وتدعة جملس األمن بقـةة كـلّ األطـجملاف ،وال سـيما احلة يـةن ،ىل االلتـ ا
مببا رة جملس التعاون اخلليجي وآليـجم ر يـ ا ،وبرتـائج مـؤتجمل احلـةار الـةط الشـامل،
وا اق السال والشجملاكجم الةطريجم ومجملفق املتعلب بـاألمن ،و ـجملاراش جملـس األمـن ذاش
الدلجم ،و ىل التعجيل بإججملا م اويتـاش شـاملجم جلميـع األطـجملاف ،بةسـاطجم مـن األمـم
املتحـدة ،ترــاول أمــةرا مــن بيرـها املســائل املتعلقــجم بــاحلكم ،وذلـك مــن أجــل مةاصــلجم
االنتقال السياسي هبدف التةصيل ىل دلٍّ ةافقي ،وتشـدي يف ـ ا الدـد علـ أ يـجم
التر يــ التـــا لال ا ـــاش املربمـــجم ولاللت امـــاش الـ ـ التعهـــد هبـــا مـــن أجـــل بلـــة
لك الرياتجم.
”وتؤكّد جملس األمن مراشد كـل األطـجملاف يف الـيمن ،مبـن فـيهم احلة يـةن
واملســؤولةن احلكةميــةن و ــا ة األد ـ اب واحلجملكــاش السياســيجم وأعضــا م ـا تســم
”باللجــان الشــعبيجم“ ،أن لتـ بتســةتجم خالفاهتــا عــن طجملتــب احلــةار والتشــاور ،و ربـ
أعمال العرف لبلة األ داف السياسـيجم ،وتترـع عـن األعمـال االسـت ازتجم وعـن كـل
اإلجــجملا اش االن جملا تــجم الجملاميــجم ىل قــةتح عمليــجم االنتقــال السياســي .وتش ـ يد جملــس
األمن علـ أنـ تربريـي لكـلّ ا ألطـجملاف أن تاـ خطـةاش ملمةسـجم مـن أجـل اال ـاق
عل دل سياسي ةافقي ألزمـجم الـيمن و ر يـ د وفقـا ملبـا رة جملـس التعـاون اخلليجـي
وآليجم ر ي ا ونتائج مؤتجمل احلـةار الـةط الشـامل وا ـاق السـال والشـجملاكجم الةطريـجم
ومجملفق املتعلب باألمن.
”وتجملديب جملس األمن باعت ا رئيس اليمن ،السيد عبد ربـ مردـةر ـا و،
املشاركجم حبسن نيجم يف امل اويتاش ال جتجملو بةساطجم من األمم املتحدة.
15-04593
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”وتجملديب جملس األمن باعت ا جملس التعـاون اخلليجـي الـدعةة ىل عقـد مـؤتجمل يف الجملتـاض،
برا عل طلب من رئيس اليمن ،شارك فيـ كـل األطـجملاف اليمريـجم مـن أجـل مةاصـلجم عـم
عمليجم االنتقال السياسي يف اليمن ،وسعيا لتكملجم و عم امل اويتاش الـ جتـجملو بةسـاطجم مـن
األمم املتحدة.
”وتعيــد جملــس األمــن أكيــد أ يــجم قيــد بيــع األط ـجملاف بالســماح لك ـلّ اليمرــيني بــالتجمع
السلمي ،ون خةف من التعجملض للهجماش ،أو اإلصابجم ،أو االعتقال ،أو االنتقا .
”وتُهيب جملس األمن جبميـع األطـجملاف أن تتينـل اللت اماهتـا مبةجـب القـانةن الـدويل ،مبـا يف
ذلك ما ترطبب من أدكا القانةن اإلنساه الدويل والقانةن الدويل حلقةق اإلنسان.
”وتكجملير جملس األمن مطالبت كل األطجملاف يف اليمن بة ف بيع األعمال العدائيـجم املسـلحجم
يتــد شــعب الــيمن وســلطا الش ـجملعيجم ،و ســليم األســلحجم ال ـ االســتحةاذ عليهــا مــن
املؤسساش العسكجملتجم واألمريجم اليمريجم ،وذلك وفقا ألدكا ا ـاق السـال والشـجملاكجم الةطريـجم
ومجملفق املتعلب باألمن.
”وحيث اجمللس أتضا بيع األطجملاف عل يسس وصةل اجلهـاش ال اعلـجم يف اجملـال اإلنسـاه
ىل احملتاجني للمساعدة اإلنسانيجم يف ظجملوف آمرجم و ون عةائب .وتكجملير أتضا أكيد يتـجملورة
أن عمــل كــل األط ـجملاف عل ـ يتــمان ســالمجم املــدنيني ،مبــن فــيهم املــدنيةن ال ـ تن تتلقــةن
املساعدة ،فضال عن يتجملورة ك الجم أمن مةظ ي املساعدة اإلنسانيجم ومـةظ ي األمـم املتحـدة
واألفجملا املجمل بطني هبا.
”وتالدظ جملس األمن مع التقدتجمل العمل ال و تقة ب املستشار اخلاص لألمني العـا املعـ
باليمن ،السيد بال برعمجمل ،وتشدي عل أ يجم الترسيب الة يـب بـني األمـم املتحـدة والشـجملكا
الــدوليني ،مبــا تشــمل جملــس التعــاون اخلليجــي وجممةعــجم الســ جملا املعتمــدتن يف صــرعا ،
واجلهاش ال اعلجم األخجملى ،هبدف اإلسها يف اح عمليجم االنتقال.
”وتدعة جملس األمن بيع الدول األعضا ىل أن تترع عن التـدخل اخلـارجي الـ و تسـع
ىل ــارة العاعــاش وزع عــجم االســتقجملار ،وأن قــة بــدال مــن ذلــك بــدعم عمليــجم االنتقــال
السياسي.
”وتطالب جملس األمـن كـل األطـجملاف بالتر يـ الكامـل لقجملارا ـ بشـأن الـيمن ،مبـا يف ذلـك
القجملار .)2015( 2201
”وتؤكد جملس األمن من جدتد استعدا د ال اذ امل تد مـن التـدابس يتـدي أو طـجملف ال تر ّـ
جملاراش اجمللس املتعلقجم باليمن ،وال سيما مرها القجملار .“)2015( 2201
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