
 

:االمنتددىى االدديیمقررااططي االعرربي االبيیانن االصاددرر   

االعرربي باهھھھتمامم بالغ  ااإلجتماعي االدديیمقررااططيتتابع ااالحززاابب ااالعضاء في االمنتددىى  
االنتائج االمتررتبة عنهھا ااالحددااثث االتي االتي تعيیشهھا االيیمنن وواالحرربب االددااخليیة وواالخاررجيیة وو

على ال ووووحددتهھ االترراابيیة وواانعكاسس ااستمررااررهھھھا وواالتي تهھدددد ووجوودد االكيیانن االووططني 
, وواالسالمم االددووليیيینن مننلأل,بلل ووعلى ااستقرراارر االمنططقة ووتهھدديیددهھھھا  فقططااستقرراارر االيیمنن 

االخططررةة  تائجهھا ووناالصررااعاتت االططائفيیة وواالمذذهھھھبيیة  ذذلكك منن مخاططررعنن ووما يیتررتبب 
. ااستقرراارر االمنططقة االعرربيیة وواالشررقق ااالووسطط على   

االتددهھھھوورر االتي تمرر  االحرربب االمرركبة ددااخليیا ووخاررجيیا باززدديیادد حالة وويیززدداادد خططرر هھھھذذهه
وو  االتي تهھدددد االحقق في االحيیاةة  جسيیمة االالنتهھاكاتت اا جررااءفي االيیمنن  حقووقق ااالنسانن بهھا

لددااخليیة تررتكبب في االحرربب اااالتي حرربب االجرراائمم  جررااء ,  اتتاالسالمة االجسدديیة وواالحرريی
يیجووزز االمساسس بهھا في اايي  االتي ال االضرروورريیة للحيیاةة رراافققمَ االفيیهھا ضرربب وواالتي جررىى 

وومصاددرر االططاقة ااالخررىى  وواالكهھررباءاالميیاهه تت آمنشحالل منن ااالحوواالل وومنهھا : تددميیرر 
ااثناء االمووااجهھاتت  باإلسعافاتتقتلل االقائميینن  وو وواالصحة ووقصفف ااالحيیاء االسكنيیة

نفاذذ االموواادد االغذذاائيیة في مختلفف وووومحاصررةة االمددنن سررىى ااألاالمسلحة ووإإعدداامم 
على  هھھھاؤؤاالصعبب ااقتنامنن ااسعاررهھھھا بشكلل جنووني مما جعلل اعع ااررتف وواالمحافظظاتت 
بسببب تخززيینن وواالجرراائمم االناجمة عنن االضررباتت االخاررجيیة وواالتي ززااددتت  ضعافف االحالل

 اانّن ٬، ناططقق االسكنيیة في معظظمم االمحافظظاتت لألسلحة في االم تحالفف االحووثيیيینن ووصالح 
سبلل االعيیشش إإضافة االى هھمم نعططعتت تتاافي بلدداانن مختلفة وو وونن الفف منن االيیمنيیيینن عالقااآل

رربب أوولحج ووم ووتعززوواالحدديیددةة االعالقيینن في ساحة االحررووبب ووخاصة عددنن ووصنعاء 
. وواالضالع  

عرربب نااليیمنن ااذذ  ا تجاهه شعببنووااجبل يیننستشعررمااالحززاابب ااالعضاء في االمنتددىى نحنن 
نعلنن مسانددتنا االمططلقة  اننإف هھا لحالة االمأساوويیة االتي تعيیشهھا االيیمنن وو شعبلا نعنن ااسف
وونططالبب كلّل ااألططرراافف االمباشررةة وو  ناشددن االيیمني االشقيیقق في هھھھذذهه االمحنة وو  للشعبب

تووفيیرر شررووطط ااستعاددةة االسلمم ااالهھھھلي وواالووحددةة االدّدفع نحوو بضررووررةة  غيیرر االمباشررةة
ما يیلي : ووأأهھھھمهھا االووططنيیة ووااتخاذذ االتدداابيیرر االالززمة لتحقيیقق ذذلكك   

ووسحبب االقووااتت وواالمليیشيیاتت منن االمحافظظاتت االتي تددفقق  اااليیقافف االفوورريي للحرربب ـ 1
االيیهھا االمسلحوونن للسيیططررةة عليیهھا ووخاصة االمحافظظاتت االجنووبيیة وواالووسططى ووووقفف 

كلل اانحاء على ططتهھا ووبسططهھا سللخررىى ووااستعاددةة االددوولة االززحفف نحوو االمحافظظاتت ااأل
. قسرراا  وواالمخففيیننسررىى االبالدد ,ووااططالقق سررااحح االمووقووفيینن وواالمعتقليینن ووااأل  a34749� 4/30/2015 2:56 PM

Comment [1 :[تووضيیح االمعنى االمقصوودد 	  



ـ اااليیقافف االفوورريي للضررباتت االجوويیة وواالعمليیاتت االعسكرريیة لعاصفة االحززمم وومعالجة 2
ووفي مقددمة ذذلكك ااررسالل االمساعددااتت  ووعنن االحرربب االددااخليیة  كافة ااالثارر االناجمة عنهھا

ووااالعاناتت ااالغاثيیة االغذذاائيیة وواالططبيیة ووتسهھيیلل ووصوولهھا االى االضحايیا منن االمنكووبيینن 
حيینن ووااتخاذذ االتدداابيیرر لتدداارركك اانتشارر ااالمررااضض وواالجررحى وواالمشرردديینن وواالعالقيینن وواالنازز

االووبائيیة .  

منن  وو جامع لكلل ااالططرراافف.آآااستئنافف االحوواارر فوورراا ووفي مكانن ـ 3  

4- ووشررعيیة وومررجعيیة االعووددةة إإلى االعمليیة االسيیاسيیة ووعمليیة ااالنتقالل االدديیمقررااططي   
تنفيیذذ ما عمليیة ااالنتقالل ووتهھيیئة االظظررووفف االسيیاسيیة ووااالمنيیة ووااالقتصادديیة ووااالجتماعيیة ل

نتقاليیة ٬، مع إإيیقافف ااالعمالل االتي تهھدددد االكيیانن االووططني الاالفتررةة ااحلل ااررمنن متبقى 
االحرربب تأجيیج  لتغذذيیة االططائفيیة وويیسعى ااجنبي كلل تددخلل ووووحددتهھ االترراابيیة ٬،ووإإنهھاء 

ااألهھھھليیة .  	  
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