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 بيان من رئيس جملس األمن  
 

، يف سـيا  نرـي   2016نيسـانأببيل    25املعقودة يف ، 7676يف جلسة جملس األمن  
، بدىل رئـيس جملـس األمـن بالبيـان التـا       “احلالـة يف الرـي  األطسـ    ”اجمللس يف البند املعنون 

 باسم اجمللس:
 2140، (2012) 2051، (2011) 2014لرري جملـس األمـن  ىل ايارا ـ     ”  
 2266 ، ط(2015) 2216، (2015) 2204، (2015) 2201، (2014)
ــة  (2016) ــية امل ر ـــــ ــبا أ  الي  15، طالبيانـــــــاس اليئاســـــ  آبأ 29 ط 2013شـــــ

  .2015آذارأمارس  22ط  2014 بغسطس
جملـس التعـاطن ايلي ـآ طآليـة  نايـ  ا،       طلرري جملس األمـن  ىل بن مبـادرة  ”  

طنتائج م متي احلوار الوطين الرام ، طاـياراس جملـس األمـن ذاس ال ـلة  ـو ي بساسـا       
 للمااطضاس الراملة من بج  التسولة السياسية لألزمة يف اليمن.

طليحــجم جملــس األمــن ببــدب العمــ  بواــت األةمــا  القتاليــة ةلــ  ال ــعيد   ”  
، 2016نيسـانأببيل    10بصـب  سـارلا يف منت ـت الليـ  يف     الوطين يف اليمن الـ    

طانطال  حمادثـاس السـالا اليمنيـة، الـت استهـا تكا الوولـ  ط ـوىل  يسـري ا طاياد ـا          
املبعوث اياص لألمني العاا املعين باليمن،  مساةي  طلد الريخ بمحـد، طالـت بـدبس يف    

تـاا بواـت األةمـا  القتاليـة     نيسانأببيل . طحيث اجمللـس األطـياع ةلـ  التقيـد ال     21
طممارسة ضب  الناس يف اليد ةل  ب   قارلي ةن انتكاكاس. طليحـجم اجمللـس بشنرـاب    
جلنة للتكدئة طالتنسيق يف الوولـ  مـن بجـ   ع لـ  التقيـد بواـت األةمـا  القتاليـة يف         
مجيع بحناب البلد، طلدةو األطياع  ىل العم  مع جلنة التكدئة طالتنسيق مـن بجـ  الـيد    

لــ  ب   قــارلي ةــن انتــكاكاس طاــت األةمــا  القتاليــة. طةــالطة ةلــ  ذلــ ، لوــير  ة
اجمللـس دةو ـ  مجيـع األطـياع  ىل اط ــيا  يف حمادثـاس السـالا بطيلقـة مينـة طبنــابة         

 طبدطن شيط  مسبقة طحبسن نية.

http://undocs.org/ar/S/RES/2014(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/2051(2012)
http://undocs.org/ar/S/RES/2140(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2140(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2201(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2204(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2216(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2266(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/2266(2016)
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طلالحظ جملس األمن ك ل  بمهيـة التوصـ   ىل ا اـا  برـطن  طـار املبـاد        ”  
 طالعملياس املتعلقة بشبياا ا اا  شام  لاهآ  ىل طضع حد هنائآ للزناع.طاآللياس 

طلدةو جملس األمن بلهـا مجيـع األطـياع اليمنيـة  ىل طضـع  يلطـة طيلـق        ”  
لتنايــ  التــدابري األمنيــة امل اتــة، ط ســيما ةلــ  املســتوت االلــآ، طةمليــاس اطنســحاب  

الدطلـة، طاسـتاناع احلـوار السياسـآ،     ط سليم األسـلحة الققيلـة، طاسـتعادة م سسـاس     
مبا لتماشـ  مـع اـياراس جملـس األمـن ذاس ال ـلة، طمبـادرة جملـس التعـاطن ايلي ـآ           

 طآلية  ناي  ا، طنتائج م متي احلوار الوطين الرام .
طلالحــظ جملــس األمــن بنــ  لنبفــآ لألطــياع، مترــيا مــع اــيار جملــس األمــن  ”  

ــطن  هــمن ةــن      (2015) 2216 ــ ا ب ــائج مــ متي احلــوار الــوطين الرــام ، بن  لت طنت
طيلق اآللياس األمنية، مبا يف ذل   روي  جلان بمنية،  يسري التااطض ةلـ  انسـحاب   
امليليرياس طاجلماةاس املسلحة طاإلشـياع ةلـ  ذلـ  اطنسـحاب، طبن  تـي   سـليم       

 طة بطيلقة منرمة لوآ  وون حت  سيطية الدطلة.األسلحة الققيلة طاملتوس
طلرــري جملــس األمــن  ىل بمهيــة املرــاركة الواملــة للمــيبة طاجملتمــع املــد  يف ”  

 ةملية السالا )مبا يف ذل  التي يباس األمنية(، متريا مع نتائج م متي احلوار الوطين.
ابيــة، طلعــيب جملــس األمــن ةــن القــ  الرــدلد  زاب  وقيــت ا  مــاس اإلر ”  
يف ذل  ةل  لد  نرـيم القاةـدة يف شـب  اجل لـية العيبيـة ط نرـيم الدطلـة اإلسـالمية          مبا
العيا  طالراا )املعيطع بلها باسم داةش( طلر ع مجيـع األطـياع اليمنيـة ةلـ       يف

جتنجم ب   ياغ بمين اد لستفل  اإلر ابيون بط غري م مـن اجلماةـاس العنياـة. طلرـدد     
ــ  بن مــن ال    ــن ةل ــس األم ــة للت ــد  يطــي      جمل ــآ لألزم ــاد حــ  سياس هــيطر   د

 اإلر اب يف اليمن ةل  حنو شام  طدائم.
طلرــدد جملــس األمــن ةلــ  بمهيــة اســتعادة احلوومــة لســيطي ا ةلــ  مجيــع     ”  

م سســاس الدطلــة، مبــا يف ذلــ  احتــياا  سلســ  الســلطة املنرــط اانونيــا يف م سســاس 
ري ةمـ  م سسـاس الدطلـة بطيلقـة     الدطلة؛ ط زالة ب  ةوائق بط ةياايـ  حتـو  دطن سـ   

 سليمة؛ ط جياب  فيرياس لهمان بن  وون امل سساس السياسية شاملة لل ميع.
طل كد جملس األمن بن اسـتاناع ةمليـة اطنتقـا  السياسـآ السـلمآ للـيمن       ”  

حنو دطلة ذاس حوم دميقياطآ، متريا مـع مبـادرة جملـس التعـاطن ايلي ـآ، لنبفـآ بن       
ط جياب انتخاباس بيملانية طرئاسية، طبن ُ ناَّ  ةل  حنـو شـام     ستيشد بدستور جدلد 

http://undocs.org/ar/S/RES/2216(2015)
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مبرــاركة كاملــة مــن مجيــع طوائــت الــيمن املتنوةــة، مبــا يف ذلــ  مجيــع منــاطق البلــد     
 طالرباب طمراركة امليبة مراركة كاملة ط عالة.

طلرري جملس األمن  ىل ما خيلا  الـزناع مـن بثـي  نسـا  طبيـ  ةلـ  الرـعجم        ”  
ــيمين طلرــدد  ــاب احلــ  السياســآ.      ال ــة اإلنســانية ســتتد ور يف اــ  غي ــ  بن احلال ةل

طلدةو جملس األمن مجيع األطياع  ىل اطمتقا  للقانون اإلنسا  الـدط ، مبـا يف ذلـ     
اختاذ مجيع اطحتياطاس املمونة لتقلي  الهير ال   للحق باملدنيني طاملمتلواس املدنيـة  

عانـاة للرـعجم الـيمين. طلرـدد جملـس األمـن        ىل بدىن حد، من بج  جتّنجم م لد مـن امل 
ك ل  ةل  ضيطرة ضمان بمن العاملني يف جما  املسـاةدة اإلنسـانية طمـوااآ األمـم     
املتحدة. طلدةو جملس األمن ك ل  مجيع األطياع  ىل احتـياا طمحالـة امليا ـق الطبيـة     
ااية طاملوااني الطبـيني. طلـدةو جملـس األمـن مجيـع األطـياع  ىل اختـاذ  طـواس اسـتب         

من بجـ  محالـة املـدنيني طاملمتلوـاس املدنيـة، طذلـ  للحيلولـة دطن م لـد مـن املعانـاة           
للرعجم اليمين. طلدةو جملس األمن األطياع ك ل   ىل السماح بوصو  اإلمـداداس  
اإلنســانية بطيلقــة آمنــة طبســيةة طدطن ةوائــق  ىل مجيــع االا رــاس املتهــيرة ط يســري  

ــة طالواـــود طاإلمـــداداس الطبيـــة  ىل البلـــد  طصـــو  الـــوارداس األساســـية مـــن األ  غ لـ
ط وزلعكا يف مجيع بحنائ . طيف   ا ال دد، لدةو جملس األمن مجيع الـدط   ىل احتـياا   
ططلة طةملياس آلية األمم املتحدة للتحقق طالتاتـيش، الـت لوجـد مقي ـا يف جيبـو ،      

 ط ىل  يسري التناي  الوام  لوطلتكا دطن م لد من اإلبطاب.
الــ   بةــيب  يــ  اجمللــس  (2016) 2266طلرــري جملــس األمــن  ىل اــيار  ”  

ةن دةم  للمبعـوث ايـاص لألمـني العـاا املعـين بـاليمن،  مساةيـ  طلـد الرـيخ بمحـد،           
 طالت ام  بالعم  ال   لقوا ب ، دةما لعملية اطنتقا  حت  ايادة مينية.

طلطلجم جملس األمـن  ىل األمـني العـاا بن لقـدا  طـة  ىل جملـس األمـن، يف        ”  
لوما، مع حتدلد الوياية الـت ميوـن  ـا ملوتـجم املبعـوث ايـاص بن لـدةم         30غهون 

امليحلــة التاليــة مــن ةملــ  مــع األطــياع، طط ســيما مــن بجــ  دةــم العناصــي املبينــة يف  
 بةال . 5الاقية 

ت امــ  القــو  بوحــدة الــيمن طســياد   طاســتقالل       طلعيــد اجمللــس  طكيــد ال  ”  
 .“طسالمت  اإلاليمية
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