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 النص الكامل التفاق استوكهولم

 

 

 في مملكة السويد، 13/12/2018و 6/12/2018ما بين  إن األطراف، بعد أن إجتمعت برعاية األمم المتحدة في الفترة

 وإذ تعبّر عن إمتنانها لحكومة مملكة السويد على إستضافتها للمشاورات وعلىى حسن الضيافة والدعم الذي قدمته لهذه المشاورات،

 وإذ تعبّر أيضاً عن إمتنانها لكافّة الدول والمنظمات التي ساهمت في توفير الدعم إلنجاح هذه المشاورات،

 الشعب اليمني، وإدراكاً منها للحاجة الملّحة لمواجهة الظروف المعيشية واإلنسانية واألمنية الصعبة التي يعاني منها

  

 :لقد إتفقت األطراف على ما يلي

 مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إتفاق حول .1   

 آلية تنفيذية حول تفعيل إتفاقية تبادل األسرى .2   

 إعالن تفاهمات حول تعز .3   

   

 :نتعهد

 .تنفيذ أحكام هذا االتفاق تنفيذاً كامالً والعمل على إزالة أية عوائق تحول دون تنفيذه -  

 .أو تصعيد أو إتخاذ أيّة قرارات من شأنها أن تقّوض فرص التطبيق الكامل لهذا االتفاقاإللتزام باإلمتناع عن أي فعل  -  

ً  2019اإللتزام بمواصلة المشاورات دون قيد أو شرط، في غضون شهر يناير  -    .في مكان يتفق عليه الحقا
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 إتفاق حول مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى

 

 الطرفان على ما يلي: إتفق

 

يدخل حيّز التنفيذ فور وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى  مدينة الحديدةمحافظة ووقف فوري إلطالق النار في  •

 .توقيع اإلتفاق

صليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة إلى مواقع متفق عليها خارج الإعادة إنتشار مشترك للقوات من موانئ الحديدة و •

 ىء.المدينة والموان

وموانئ الحديدة والصليف  طرفين الى محافظة ومدينة الحديدةاإللتزام بعدم إستقدام أي تعزيزات عسكرية من قبل ال •

 . ورأس عيسى

 إزالة جميع المظاهر العسكرية المسلحة في المدينة. •

مثال ال الحصر، أعضاء إنشاء لجنة تنسيق إعادة إنتشار مشتركة ومتفق عليها برئاسة األمم المتحدة وتضم، على سبيل ال •

 من الطرفين لمراقبة وقف إطالق النار وإعادة اإلنتشار. 

يقدم رئيس لجنة تنسيق إعادة اإلنتشار تقارير اسبوعية من خالل االمين العام الى مجلس االمن الدولي حول امتثال  •

 االطراف إللتزاماتها في هذا االتفاق. 

على عمليات إعادة اإلنتشار والمراقبة. وستشرف أيضاً على عملية إزالة األلغام  ستشرف لجنة تنسيق إعادة اإلنتشار •

 موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.من مدينة الحديدة و

دور قيادي لألمم المتحدة في دعم اإلدارة وعمليات التفتيش للمؤسسة العامة لموانئ البحر األحمر اليمنية في موانئ  •

موانئ الحديدة ( في UNVIMسى ويشمل ذلك تعزيز آلية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش )الحديدة والصليف ورأس عي

 .والصليف ورأس عيسى

 موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. تعزيز وجود االمم المتحدة في مدينة الحديدة و •

 يلتزم األطراف بتسهيل وتمكين عمل األمم المتحدة في الحديدة.  •

موانئ الحديدة والصليف ورأس بتسهيل حرية الحركة للمدنيين والبضائع من وإلى مدينة الحديدة وتلتزم جميع األطراف  •

 موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.وتلتزم أيضاً بعدم عرقلة وصول المساعدات اإلنسانية من  عيسى

ل فرعه الموجود في البنك المركزي اليمني من خالموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في تودع جميع إيرادات  •

 الحديدة للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في محافظة الحديدة وجميع أنحاء اليمن. 

على عاتق قوات األمن المحلية وفقاً للقانون  موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسىتقع مسؤولية أمن مدينة الحديدة و •

لطة وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء إحترام المسارات القانونية للساليمني، ويجب 

 وظائفها، بما فيها المشرفين. 

 ال تعتبر هذه اإلتفاقية سابقة يعتد بها في أي مشاورات أو مفاوضات الحقة.  •



    United Nations 

 

 األمــــــم المتحــــــدة

 Office of the Special Envoy   

of the Secretary-General for Yemen 

 

 مكتب المبعوث الخاص لألمين العام
لألمم المتحدة لليمن   

  

 

 
 

 

شكل عملية إعادة اإلنتشار من سيتم تنفيذ هذه اإلتفاقية على مراحل يتم تحديدها من قبل لجنة تنسيق إعادة اإلنتشار، على أن ت

ويتم المرتبطة بالمرافق اإلنسانية المهمة في المرحلة األولى واألجزاء الحرجة من المدينة  موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى

المشترك الكامل لكافّة القوات  إستكمالها في غضون أسبوعين من دخول وقف إطالق النار حيّز التنفيذ. يتم إستكمال إعادة اإلنتشار

 يوماً من دخول وقف إطالق النار حيّز التنفيذ.  21مدة أقصاها خالل  موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسىمن مدينة الحديدة و
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 اعالن تفاهمات حول تعز

 

 اتفق الطرفان على التالي:

 

 المتحدة. وبمشاركة األممتشكيل لجنة مشتركة من الطرفين تضم ممثلين من المجتمع المدني  -1

األسماء إلى مكتب المبعوث االممي لألمم المتحدة في موعد ال يتعدى  ويتم تسليميسمي الطرفان ممثليهما في اللجنة المشتركة  -2

 أسبوع من تاريخ انتهاء مشاورات السويد.

 مكان االجتماع االول للجنة المشتركة.المتحدة موعد و تحدد األمم -3

 .وآلية عملها صالحتها تقوم اللجنة المشتركة بتحديد -4

 .تقدم اللجنة المشتركة تقريرا عن سير اعمالها الي االجتماع التشاوري القادم -5

 


