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 الباشــــــــا ي محمد أحمدإعداد وترجمة امللحق الاعالم

الــدو خ لــال   جلــ  نمــنمكــي  ســوي ر ــ    كوريــا الجنوةيــة ال ــف ر جمهوريــة ل القــا املنــدود الــدا  

بخصـو  املرحلـة  2233فـخ الجل ـة رقـ  البيـا  الر ا ـ مل ملجلـ  نمـن  الجـار،  القـاشهر فبراير دورة 

 7ق املوافـ  املاضـ مليـوم الممـ   فـخ جلـ  ألعضـاء املضوء املشـاورا  املللقـة  علىو إلانتقالية اليمنية 

 م /3102فبراير 

 

مــن  01يرحــم مجلــ  نمــن بــئعال  الــر    إــاد، موعــد إنطــالل مــ تمر الحــوار الــو  مل فــخ الـــــ  .0

شهر مـار  وششـيد بجهـود أولاـذ الـاين شـاركوا ونشـ ف بنـاء فـخ مراحـف المطـوا  التحضـ رية 

 للحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار.

الجهـــــان التنفيـــــا، ) املكتـــــم التنفيـــــا، ئنشـــــاءالقرار الر ا ـــــ مل ببـــــكمـــــا يرحـــــم مجلـــــ  الامـــــن    

 امل اءلة املتبادلة.إتفاقية  فخ إ ار  (تعهدا  املانح   استيعادلت رشع 

ضرورة قيادة اليمني   ملراحـف الفرـرة إلانتقاليـة والارت ـان علـى إلالرـ ام  علىمجل  الامن  يشدد .3

بالديمقرا يــة والحكــ  الرشــيد وســيادة القــانو  واملصــالحة الو نيــة وإحرــرام حقــول إلان ــا  

 الشعم اليم مل. والحريا  نساسية ل افة فاا 

مـــن علـــى إجـــراء مـــ تمر للحـــوار الـــو  مل ينطـــو، علـــى املشـــاركة الشـــاملة ل افـــة ي كـــد مجلـــ  ن  .2

لــرك وكــاا املشــاركة ال املــة أ يــاا املجتمــع اليم ــمل وششــمف ولــذ مم لــو الجنــود واملنــا ق ن 

 . لـــــــــــة للشـــــــــــباد واملـــــــــــرأة بح ـــــــــــم مـــــــــــا وكـــــــــــر فـــــــــــخ التقريـــــــــــر ال  ـــــــــــا ي للجنـــــــــــة التحضـــــــــــ ريةعاوالف

رام الجـــــدو  الوم ـــــمل واملعـــــاي ر املنصو ـــــة فـــــخ رـــــى إحإ ـــــ يـــــدعو مجلـــــ  نمـــــن جميـــــع ن ـــــراا   

اتفاقيــــة املرحلــــة إلانتقاليــــة والتعامــــف معهــــا بح ــــن نيــــة وعبــــر الوســــا ف ال ــــلمية ال ــــمل تت ــــ  

 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو  املصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحة. 
 
 بالشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفافية وةطريقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءة وتعويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

أ  مـــــ تمر الحــــــوار الـــــو  مل ســــــي د، فـــــخ   ايــــــة املطـــــاا إ ــــــى فــــــخ أملـــــ   عــــــنمجلــــــ  نمـــــن  يعبـــــر  

 م.3102جراء إلانتخابا  بحلو  فبراير اتفتاء على الدستور و إلاس

 

عبــر الحــوار واملشــاورا   احــف لالفا  ــضــرورة علــى ن ــراا اليمنيــة  كافــةمجلــ  نمــن يحــ   .2

 ورفــش شــ ك أشــ ا  العنــة الراميــة إ ــى تحقيــق أإــداا سياســية وإلابتعــاد عــن إلاســتفوانا 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم



2 صفحة رمق  -امللحقية الإعالمية واش نطن   

 . م3103للعـــــــــــــــام  3100و م3100للعـــــــــــــــام  3102التحـــــــــــــــريش وإلالرـــــــــــــــ ام ال امـــــــــــــــف بـــــــــــــــالقرارين و 

وشعرد مجل  نمن عن قلق  إناء التقارير املش رة إ ى تدلف أشما  دالـف الـيمن يم لـو    

لآلليـــــة النظـــــام ال ـــــابق  واملعارضـــــة ال ـــــابقة  و  ـــــرإ  ممـــــن لـــــ  يلر مـــــوا باملبـــــاد  التوج  يـــــة 

نا ــــم الــــر    عبــــدل  ــــال  و  علــــخ وتشــــمف الــــر    ال ــــابق التنفيايــــة للمرحلــــة إلانتقاليــــة

إتخــــاو تــــداب ر فــــخ  لنظــــر لمجلــــ  نمــــن اســــتعداد  ..  ي كــــد علــــخ ســــال  البــــيش وعليــــ  نســــبق

من مي ال نم  املتحدة  إوا أسـتمر  نعمـا  ال ـمل  201إضافية تشمف تلذ املدرجة فخ املادة 

 سية.واملرحلة إلانتقالية ال يا الو  مل الوفال  دا إ ى عرقلة جهود حكومة 

 يعـرد مجلـ  نمــن عـن قلقــة إناء التقـارير املشــ رة إ ـى نقـف أمــوا  وأسـلحة للــيمن مـن المــار  .0

 ب دا عرقلة املرحلة إلانتقالية.

 إستقال  وسالمة نراض مل اليمنية.  يجدد مجل  نمن إلر ام  بوحدة وسيادة و .2

لمناقشة وإقـرار قـانو  العدالـة إلانتقالفخ يعرد مجل  نمن عن أملة  .7 يـة يـة والاتفـال عليـ    

ويطالم مجل  نمـن بضـرورة إحرـرام سـيادة القـانو  وحمايـة   تبني  فخ م تمر الحوار الو  مل

 للمعاي ر والالر اما  القانونية الدولية فخ اليمن ال سيما مـا يخـا املـرأة 
 
حقول إلان ا  وفقا

 والفاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  املهمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيفة م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ن فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ونقليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا .

 ســـتخدام وتجنيـــدإئلر ام الحكومـــة اليمنيـــة بوقـــة بـــل واتـــ   يرحـــم مجلـــ  نمـــن وفـــخ ال ـــيا

عبـــر تب ـــمل وتنفيـــا لطـــة عمـــف تتفـــق مـــع مبـــاد  القـــرار رقـــ    قـــوا  نمـــن اليمنيـــةن فـــا  فـــخ 

 م.3110للعام  0203

يوا ــــف مجلــــ  نمــــن مراقبتــــ  عــــن ك ــــم نوضــــاخ فــــخ الــــيمن وس  ــــتمر فــــخ ر ــــد المطــــوا   .1

. ترد فـــــــــــــــــــــــــــخ ســـــــــــــــــــــــــــ يف إنجـــــــــــــــــــــــــــا  املرحلـــــــــــــــــــــــــــة إلانالقادمـــــــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــــ
 
 قاليـــــــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــــــلميا

وفـــــخ إــــــاا ال ــــــيال  يرحــــــم املجلــــــ  بجهـــــود مجلــــــ  التعــــــاو  الملي ــــــخ ومجموعــــــة ال ــــــفراء  

ا فــخ ولــذ امل تشــار المــا  العشــرة فــخ  ــنعاء وكــاا الجهــود الحميــدة ملكتــم نمــ   العــام بمــ

 .املقبـف مـار  7بتـاريخ فخ لنـد   سيعقدعمر واجتماخ مجموعة أ دقاء اليمن الا، جما  بن

ي كـــد مجلـــ  نمـــن ضــــرورة موا ـــلة الـــدع  الـــدو خ للمرحلــــة إلانقتاليـــة ال ياســـية اليمنيــــة  

 وكاا إيفاء املانحو  بتعهدا    لدع  اليمن.  

 )إنتهك( 

                                                 
1
ملجلس ألامن أن يقرر ما يجب  :14املادة  :فيما يتخذ من ألاعمال في حاالت تهديد السلم وإلاخالل به ووقوع العدوان فصل السابع:ألامم املتحدة: ميثاق  

بير، ويجوز أن يكون اتخاذه من التدابير التي ال تتطلب استخدام القوات املسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "ألامم املتحدة" تطبيق هذه التدا

 أو كليا من بينها وقف الصالت الاقتصادية واملو 
ً
اصالت الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية والالسلكية وغيرها من وسائل املواصالت وقفا جزئيا

 .وقطع العالقات الدبلوماسية


