
  نیویورك في الیمن ألصدقاء الوزاري لالجتماع المشتركة الرئاسة بیان نص

 أصدقاء عقد الریاض، في ٢٠١٢ مایو ٢٣ في عقد الذي الیمن ألصدقاء الوزاري االجتماع بعد
. لألمم العامة للجمعیة ٦٧ الدورة ھامش على نیویورك في الرابع، الوزاري اجتماعھم الیمن

 السعودیة العربیة والمملكة المتحدة، المملكة رئاستھ في تشترك الذي االجتماع وحضر
 الدعم وحدة استمرار إلثبات األصدقاء اجتمع وقد. دولیة ومنظمات بلدا ٣٨ الیمنیة، والجمھوریة

 مبادرة لموجب ھادي منصور عبدربھ الرئیس رأسھا وعلى السیاسیة االنتقالیة للعملیة الدولي
 ٢٣ في الریاض في وقعت التي") االنتقالیة االتفاقیة(" التنفیذه وآلیتھا الخلیجي التعاون مجلس
 واالقتصادیة السیاسیة النواحي في التقدم وتسریع أھمیة على األصدقاء وشدد. ٢٠١١ نوفمبر

  .التغییر عملیة استمرار أجل من واألمنیة واإلنسانیة

 وكذلك اإلقلیمیة الیمن وسالمة واستقالل وسیادة لوحدة الكامل دعمھم مجدًا األصدقاء وأكد
  للیمن، الداخلیة الشؤون في التدخل عدم بمبدأ االلتزام

 الذي الیمن اصدقاء لمجموعة الثالث الوزاري االجتماع منذ المحرز بالتقدم األصدقاء ورحب
  :الخصوص وجھ على مایو، ٢٣ یوم الریاض في عقد

  الوطني، للحوار الفنیة التحضیریة للجنة األولیة االجتماعات وبدء تشكیل •

 التعھدات ذلك في بما الریاض في ٢٠١٢ سبتمبر ٥- ٤ یومي عقد الذي المانحین مؤتمر نتائج •
 إطار" على الیمنیة والحكومة المانحین واتفاق أمریكي دوالر بلیون ٦ر٤ بمبلغ دعم بتقدیم

  ،"Mutual Accountability Framework" "المتبادلة المساءلة

  .األمنیة واألجھزة الجیش ھیكلة وأعادة بتوحید المتعلقة رئاسیةال القرارات •

  السیاسي والتحول السیاسي الوطني الحوار

 ستة لمدة نوفمبر ١٥ في المرتقب الوطني الحوار بدء بشأن شرحًا الیمنیة الحكومة قدمت •
 جمیع بمشاركة اإلمكان، بقدر شامال الحوار ھذا یكون أن بضمان الحكومة وتعھدت. أشھر

  .والحوثیین والجنوبیین، والشباب، والمرأة، السیاسیة، األحزاب

  .الوطني الحوار الھیاكل جمیع في المرأة بمشاركة الیمنیة الحكومة بالتزام أصدقاء رحب •

. خارجي تدخل ودون الیمنیون یقودھا أن یجب الوطني الحوار عملیة أن األصدقاء واتفق •
 والدعم واللوجستیة الفنیة الخبرات لتوفیر المتحدة االمم تقودھا التي الجھود دعم على واتفقوا
 الكاملة المشاركة على األطراف جمیع لتشجیع تأییدھم األصدقاء وجدد. المناسب بالشكل المالي

 أساسیة أولى خطوة ھو األمر ھذا أن إلى األصدقاء وأشار. الوطني الحوار مؤتمر في والفاعلة
  .أخرى االنتقال لمحطات

 عملیة تنفیذ لتقویض وخارجیة داخلیة أطراف وأفعال نوایا إزاء قلقھم عن األصدقاء وأعرب •
 القاضي ٢٠٥١ رقم األمن مجلس قرار في الوارد النص إلى األصدقاء وأشار. السیاسي االنتقال



 ٤١ المادة في علیھا المنصوص تلك ذلك في بما التدابیر، من المزید اتخاذ األمن مجلس یقر بأن
  .إلیھا المشار األفعال تلك استمرت إذا المتحدة، األمم میثاق من

 أجل من ٢٠١٢ اكتوبر في الجدیدة االنتخابیة اللجنة إنشاء باستكمال الیمنیة الحكومة والتزمت •
 النصف في عقده المزمع الدستوري االستفتاء لتسھیل الناخبین تسجیل قائمة تحدیث في البدء

  .٢٠١٣ عام من الثاني

 األمین إلى المتحدة لألمم الخاص المستشار بھ یضطلع الذي الحاسم بالدور األصدقاء ورحب •
  .صنعاء في الخاصة السیاسیة المتحدة األمم بعثة بافتتاح ورحب الیمن، بشأن المتحدة لألمم العام

 لتقییم صنعاء إلى المتحدة لالمم التابع األمن مجلس لبعثة المقررة بالزیارة األصدقاء رحب كما •
  .الخریف في ٢٠٥١و ٢٠١٤ رقم األمن مجلس قراري بمتطلبات المحرز التقدم

  .صنعاء في الخلیجي التعاون لمجلس مكتب بافتتاح األصدقاء ورحب •

  

  

  

  الوطنیة والمصالحة االنتقالیة العدالة

 ٥ في المؤرخ اإلنسان لحقوق المتحدة لألمم السامي المفوض تقریر إلى األصدقاء وأشار •
 في) HRC( اإلنسان حقوق مجلس في الجاریة والمناقشة) A/HRC/21/37( ٢٠١٢ أیلول
 رقم اإلنسان حقوق مجلس قرار لمتطلبات المحرز التقدم تقییم أجل من ٢٠١٢ سبتمبر ٢٧
 مرحبین الیمن، بشأن آخر قرار اعتماد أجل ومن ٢٠١٢ مارس ٢٣ في الصادر ١٩/٢٩

 اإلنسان حقوق انتھاكات مزاعم في ومستقلة شفافة، حقیقاتت الجراء األخیرة الجمھوري بالقرار
 في اإلنسان حقوق لمكتب السامي المفوض مكتب بافتتاح األصدقاء رحب كما. ٢٠١١ عام في

  .صنعاء

 أھمیة على مشددین السیاسي، االنتقال لعملیة بالنسبة االنتقالیة العدالة أھمیة األصدقاء وأقر •
  .وتنفیذه االنتقالیة العدالة لقانون العاجل االقرار

  

  وتنفیذھا االقتصادیة المانحین التزامات

 المانحین مؤتمر في المانحون قدمھا التي دوالر ملیار ٦ر٤ البالغة بالتعھدات األصدقاء رحب •
 الجھات من المقدمة دوالر ملیار ١ر٤٦٢ البالغة اإلضافیة بالتعھدات یرحبون كما. بالریاض
  .الیمن ألصدقاء الیوم اجتماع في األخرى المانحة

 التزامات یحدد الذي" المتبادلة المساءلة إطار" على الیمنیة الحكومة بموافقة األصدقاء ورحب •
 التزامات تحدید جانب إلى وصرفھا، الموارد بشأن والمانحین الیمنیة الحكومة من كل من



 إلى إضافیة موارد أیة تؤدي أن لضمان الرقابة وترتیبات والمؤشرات بالسیاسات، الجانبین
  .الیمني للشعب حقیقیة منافع تحقیق

 خالل من ذلك في بما المساعدات، إیصال وفعالیة ضمان أھمیة على مجددًا األصدقاء وأكد •
 في للمساعدة لجنة إنشاء الیمنیة الحكومة بقرار مرحبین االستیعابیة، الطاقة قضایا معالجة
 المساءلة إطار" في المبینة اإلصالحات تنفیذ ولمراقبة للمعونة، الفعال اإلیصال ضمان

  ".المتبادلة

 التي والحكم، والنمو، االقتصادي، االستقرار تعزیز على الیمنیة الحكومة األصدقاء یشجع• 
  .الدولي النقد صندوق سیدعمھا

 الفنیة المساعدة لتقدیم إئتماني صندوق إقامة بشأن االختیارات في البحث على األصدقاء وافق •
 Yemen Transition" والتنمیة االستقرار لتحقیق الیمنیة الحكومة لبرنامج دعمھم في

Program for Stabilization and Development"، الصندوق إطالق بھدف 
  .٢٠١٣ عام من األول النصف في االتئماني

  

  اإلنساني الجانب

 بأن العالمي الغذاء برنامج تقییم ذلك في بما الیمن في المتردیة اإلنسانیة بالحالة األصدقاء یقر •
 جراء أو الیمنیین من اآلالف مئات وتشرید یوم، كل الجوع من یعانون یمني ملیون ١٠ ھناك

 تمویالت تقدیم على المانحین ویحثون تمت التي بااللتزامات األصدقاء ویرحب. الصراعات
 من بأكثر التمویل في عجز من یعاني یزال ال الذي" الموحد المتحدة األمم نداء" لصالح إضافیة

 یقدم أن بمكان األھمیة من أن على مجتمعین األصدقاء واتفق أمریكي، دوالر ملیون ٣٠٠
  .اإلنساني الوضع ھذا لمواجھة بھ تعھدوا بما وبسرعة المانحون

" ٢٠١٣ لعام اإلنسانیة االستجابة خطة" عن اإلعالن المتحدة األمم بنیة األصدقاء ویرحب •
  .الیمنیین من لمالیین مقلق بشكل المتزایدة اإلنسانیة االحتیاجات لمعالجة

 وتحسین اإلنسانیة المعونات توصیل مجال في القدرات بناء أھمیة على األصدقاء ووافق •
  .اإلنساني المجال في التنسیق جھود

  

  والتوظیف الخاص القطاع

 ضرورة على واتفقوا العالمیة التجارة منظمة إلى االنضمام بمفاوضات األصدقاء رحب •
  .ممكن وقت أقرب في الیمن النضمام النھائیة الخطوات من الفراغ

 األشغال لتعزیز" المتبادلة المساءلة إطار" في علیھا المنصوص بااللتزامات أصدقاء رحب •
 مناخ وتحسین والمتوسطة، والصغیرة الصغرى المشاریع تنمیة ودعم العمالة، الكثیقة العامة

  .االستثمار



 لزیادة السبل عن والبحث الیمن، إلى السفر على المفروضة القیود لمراجعة األصدقاء واتفق •
  .للیمنیین التعلیمیة والفرص الدولیة التجاریة األعمال

  

  األمني الجانب

 والتزام الجسیمة الشخصیة والتضحیات الیمن تواجھھا التي األمنیة بالتحدیات األصدقاء یقر •
  .الیمن في األمن تحسین في وشرطتھا المسلحة الیمنیة حكومةال قوات

 للقوات ھیكلة إلعادة للتخطیط ونویاھا الیمنیة الحكومة تبذلھا التي الجھود األصدقاء ویعترف •
 أیضا األصدقاء ویدرك. ذلك فور الالزمة التغییرات وتنفیذ ،٢٠١٢ عام نھایة بحلول المسلحة

 تمثلھ الذي الكبیر التھدید مواجھة فیھ یتم الذي الوقت في بھا القیام یتم المعقدة الجھود ھذه أن
  .والمعیقون العرب جزیرة في القاعدة

  .الداخلیة وزارة في" اإلصالح لجنة" بإنشاء األصدقاء ورحب •

؛ ١٦٣٤؛&#١٦٣٣&# بمبلغ" القانون سیادة" برنامج المتحدة االمم بإنشاء األصدقاء ورحب •
  .دوالر ملیون

 واألمن، الجیش اصالح في الیمن إلى المقدمة الدولیة المساعدة باستمرار األصدقاء ورحب •
  .ذلك عن الناتجة الشفافیة بزیادة ترحیبھم عن معربین

 االنتقال إلنجازٌ  وھامٌ  ملح امٌر االلتزامات بھذه والكامل السریع اإلیفاء أن إلى األصدقاء ونّبھ
 سیتم مكان( في المحرز التقدم الستعراض أخرى مرة االجتماع األصدقاء وقرر. الیمن في

  .٢٠١٣ مارس في) علیھ االتفاق


