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 (2016) 2266القرار   
ــن       ــس األمــ ــختم جملــ ــختذ اجمــ ــت   الــ ــيف ة   7630جلســ ــ     24، املعقــ  شــ

 2016 فرباير
 

 ،إن جملس األمن 
 (2014) 2140و  (2012) 2051و  (2011) 2014إىل قراراتــــــ   إذ يشيييييير 

رخــــ  وإىل بي نــــ ي ر يســــ  امل  (2015) 2216و  (2015) 2204و  (2015) 2201 و
ــ    فرباير  15 ــ س  29( و S/PRST/2013/3) 2013شـــــــــــــــــــ  2014آب أغســـــــــــــــــــ
(S/PRST/2014/18 و )2015آذار م رس  22 (S/PRST/2015/8،بشأن اليمن ) 

 التزام  القيفذ بيفحدة اليمن وسي  ت  واستقالل  وسالمت  اإلقليمي ، وإذ يؤكد من جديد 
من املص عب السي سي  واألمني  واالقتص  ي  واإلنس ني  املسـتمرة   وإذ يعرب عن قلقه 

  اليمن، مب    ذلـ  أعمـ ا العنـمل املسـتمرة، والتاديـداي الن شـا  عـن النقـر غـ  املشـرو            
 لألسلح  وتكديسا  املزعز  لالستقرار وإس ءة استعم هل ،

هتـ  عـن طريـحل ارـيفار     من شدت  مجيع األطراف   اليمن أن تلتزم حبر خالف  وإذ يكرر 
ــع      ــي ، و تنـ ــداف السي سـ ــحل األقـ ــيل  لتحقيـ ــ  وسـ ــ ا العنـــمل ب عت  رقـ ــخت أعمـ ــ ور، وتن ـ والتشـ

 اللجيفء لألعم ا االستفزازي ، عن
ضرورة أن  تثر مجيع األطراف اللتزام هت  مبيفجب القـ نيفن الـدو ،    وإذ يؤكد من جديد 

 ،الدو  رقيفق اإلنس ن اليفاج   الت  يحلمب    ذل  أحك م الق نيفن الدو  اإلنس ين والق نيفن 
عن  عم  للعمر الختذ يقـيفم بـ  امل عـيفخل ا ـ م لألمـا العـ م إىل الـيمن،         وإذ يعرب 

 إمس عير ولد الشيخ أمحد،  عم  لعملي  االنتق ا اليمني ، والتزام  بختل ،

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/2201(2015)
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/PRST/2013/3
http://undocs.org/ar/S/PRST/2014/18
http://undocs.org/ar/S/PRST/2015/8
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 ضــيف  بعــن املنــ طحل   الـيمن لســي رة تندــيم الق عــدة   وإذ يعيرب عيين غييلقه قلقيه   
ــ          ــ  العنيف ــ  املت رف ــ  وأعم ل ــ ر الســل ي  ليفجــيف م وأليدييفليفجيت ــ ، وللس ــرة العربي شــ   ايزي
على السـك ن املـدنيا،    املأس وي االستقرار   اليمن واملن ق ، مب    ذل  اآلس ر اإلنس ني   على

عن القلحل من اليفجيف  املتزايد   اليمن للجم عـ ي املنتسـ   لتندـيم الدولـ       وإذ يعرب 
سالمي    العراق والش م )تنديم الدولـ  اإلسـالمي  املعـروف أيضـ  ب سـم  اعـم( واحتمـ ا        اإل

على التصدذ يميع جيفانـب التاديـد الـختذ     تصميمه وإذ يؤكد من جديداملستق ر،  منيفق   
ــ  اإلســالمي  ) اعــم( وســ  ر        ــ  وتندــيم الدول ــرة العربي ي رحــ  تندــيم الق عــدة   شــ   ايزي

 هبم ، من أفرا  ومج ع ي وم سس ي وكي ن ي،ايا ي املرت    
إىل إ راج تنديم الق عدة   شـ   ايزيـرة العربيـ  ومـن يـرت م بـ  مـن أفـرا           وإذ يشر 

ق  مـــ  ايـــزاءاي املفروضـــ  علـــى تندـــيم الدولـــ  اإلســـالمي  ) اعـــم( وتندـــيم الق عـــدة،      
ــيفار ة   الفقــرة       يشييد  وإذ ــداب  ال ــخت الصــ رم للت ــى ضــرورة التنفي مــن  2  قــختا الصــد  عل
 ب عت  رق  أ اة ق م    مك فح  األنش   اإلرق بي    اليمن، (2015) 2253 القرار

اي املفـــروم عمـــال   األمهيـــ  ار مســـ  للتنفيـــخت الفعـــ ا لندـــ م ايـــزاء      وإذ يالحييي  
، مب    ذلـ  الـدور الر يسـل الـختذ  كـن      (2015) 2216والقرار  (2014) 2140 ب لقرار
شجع اياـيف  الراميـ  إىل زيـ  ة    تض لع ب    قختا الصد  الدوا األعض ء من املن ق ، وإذ ي أن

 تعزيز التع ون،
اليت تفرم حدرا حمـد    (2015) 2216من القرار  14إىل أحك م الفقرة  وإذ يشر 

 األقداف على تيفريد األسلح ،
  الـيمن،   ملأسـ وي  ا  اإلنسـ ني  ار لـ  بسـ ب اسـتمرار تـدقيفر     بلقه األسىغ يشعروإذ  

ــ ،     وإذ يعييرب عيين غييلقه قلقييه  إزاء مجيــع حــ الي إع قــ  إيصــ ا املســ عداي اإلنســ ني  بفع لي
 ذل  القييف  املفروض  على إيص ا السلع ارييفي  إىل السك ن املدنيا   اليمن،   مب 

ــ لفقرة    وإذ يشييييد   ــال بــ ــأة عمــ ــ  املنشــ ــ قم اللجنــ ــرورة أن تنــ ــن  19علــــى ضــ مــ
 ( التيفصي ي اليفار ة   تق رير فريحل ا رباء،“اللجن ”) (2014) 2140 القرار

 أن ار ل    اليمن ال تزاا تشكر خ را ياد  السالم واألمن الدوليا، وإذ يقرر 
 مبيفجب الفصر الس بع من ميث ق األمم املتحدة، وإذ يتصرف 
ار جــ  إىل تنفيــخت عمليــ  االنتقــ ا السي ســل بشــكر ك مــر    جديييديؤكييد ميين  - 1 

اليفقـ  املن ســب   أعقـ ب مــ  ر ارـيفار الــيفط  الشـ مر، وذلــ   شـي ل مــع م ـ  رة جملــس        و 
ــراراي      ــ ل للقـ ــختق ، ووفقـ ــ  تنفيـ ــل وآليـ ــ ون ا ليجـ  (2012) 2051و  (2011) 2014التعـ

http://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2140(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2216(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2216(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2140(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2014(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/2051(2012)
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، مع مراع ة (2015) 2216و  (2015) 2204و  (2015) 2201و  (2014) 2140 و
 ؛ت لع ي الشعب اليم 

التـــداب  املفروضـــ  مبيفجـــب  2017شـــ    فرباير  26أن جيـــد  حـــ   يقييرر  - 2 
 13و  12أحكـ م الفقـراي    ويعييد تككييد  ، (2014) 2140من القـرار   15و  11الفقرتا 

إىل  14أحكــ م الفقــراي  ويعيييد كييتقك تككيييد ، (2015) 2140مــن القــرار  16و  14 و
 ؛(2015) 2216من القرار  17
 
 لير حتديد اجلهلت اخللضعة قلجزاءاتمع

 (2014) 2140مـن القـرار    15و  11أن أحك م الفقـرتا   يؤكد من جديد - 3 
را  أو الكي نـ ي الـختين تقـرر اللجنـ      تن  ـحل علـى األفـ    (2015) 2216 مـن القـرار   14والفقرة 

أهنم يش ركيفن   أعم ا هتد  السالم أو األمن أو االسـتقرار   الـيمن أو يقـدميفن الـدعم لتلـ       
 ؛بتل  الصف  (2015) 2216األعم ا، أو الختين أ رج  أمس ؤقم   مرفحل القرار 

ــيفار ة     مييين جدييييد يؤكيييد  - 4  ــزاءاي الـ ــع  للجـ ــ ي ا  ضـ ــد اياـ ــ ي  دديـ معـ
 ؛(2015) 2216من القرار  19والفقرة  (2014) 2140من القرار  17 الفقرة  
 

 اإلغالغ
والي  فريحل ا رباء بصيغتا  الـيفار ة   2017آذار م رس  27ح   أن  د  يقرر - 5 
ويعيرب  ، (2015) 2216مـن القـرار    21والفقرة  (2014) 2140من القرار  21  الفقرة 
املن س   لتمديـدق  مـرة أخـر    ميفعـد أقصـ م       اإلجراءايرام اليفالي  واجم ذ استع عن اعتزامه

إىل األما العـ م أن يتذـخت التـداب  اإل اريـ  الالزمـ ، بأسـر         ويطلب، 2017ش    فرباير  27
، 2017آذار مــ رس  27 كــن، إلعــ  ة إنشــ ء فريــحل ا ــرباء، ب لتشــ ور مــع اللجنــ ، حــ      مــ 

 ؛(2014) 2140مستعين    ذل ، حسب االقتض ء، خبربة أعض ء الفريحل املنشأ عمال ب لقرار 
سـتجداي منتصـمل املـدة   ميفعـد     إىل فريحل ا رباء أن يـيفا  اللجنـ  مب   يطلب - 6 
، وأن يقــدم تقريــرا هن  يــ  إىل جملــس األمــن   ميفعــد أقصــ م        2016 يفز ييفليــ    27أقصــ م 
 ، بعد من قش  األمر مع اللجن ؛2017ك نيفن الث ين ين ير  27

إىل الفريــحل بــأن يتعــ ون مــع أفرقــ  ا ــرباء املعنيــ  األخــر  الــيت أنشــأق    يييزعز - 7 
الـدعم لعمـر يـ ن ايـزاءاي الت بعـ  لـ ، وال سـيم  فريـحل الـدعم التحليلـل           جملس األمن لتقـد   

 ؛(2015) 2253واملمد ة واليت  ب لقرار  (2004) 1526ورصد ايزاءاي املنشأ ب لقرار 

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/2140(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2140(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2216(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2140(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2216(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2216(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2140(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2216(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2140(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2216(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2140(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/1526(2004)
http://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
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مجيــع األطــراف ومجيــع الــدوا األعضــ ء، إضــ ف  إىل املندمــ ي الدوليــ    حييي  - 8 
مجيع الدوا األعضـ ء   وحي  كتقكواإلقليمي  و ون اإلقليمي ، على التع ون مع فريحل ا رباء، 

املعني  على ضم ن سالم  أفرا  فريحل ا رباء وإت ح  إمك نيـ  وصـيفا فريـحل ا ـرباء  ون عـ  حل،      
 واليفس  حل وامليفاقع، ليتسىن ل  االض ال  بيفاليت ؛ بيفج  خ م إىل األشذ م

ــ ، حســب        يشييد  - 9  ــدوا األعضــ ء املعني ــع ال ــ  إجــراء مشــ وراي م ــى أمهي عل
 االقتض ء، لضم ن التنفيخت الت م للتداب  املنصيفم عليا    قختا القرار؛

جبميع الدوا األعض ء اليت مل ت لـ  بعـد اللجنـ  بـ   يفاي الـيت اجمـختهت         يهيب - 10 
 (2014) 2140مـن القـرار    15و  11كل تنفخت بفع لي  التداب  املفروضـ  مبيفجـب الفقـرتا    

 ويشييييرأن تفعــــر ذلــــ  بأســــر  مــــ   كــــن،  (2015) 2216مــــن القــــرار  14والفقــــرة 
ــختا   ــال       قـ ــحن ي عمـ ــيم للشـ ــ ي تفتـ ــرذ عمليـ ــيت تتجـ ــ ء الـ ــدوا األعضـ ــد  إىل أن الـ الصـ

م  ل ـ  بتقـد  تقـ رير خ يـ  إىل اللجنـ  علـى النحـيف         (2015) 2216من القـرار   15 ب لفقرة
 ؛(2015) 2216من القرار  17املنصيفم علي    الفقرة 

ــ        يشيير - 11  ــ  املتعلق ــحل الع مــر غــ  الرمســل املعــ  ب ملســ  ر الع م ــر الفري إىل تقري
ــ يزاءاي ) ــراي      S/2006/997ب ــ  الفق ــ    ذل ــ ليب، مب  21( بشــأن أفضــر املم رســ ي واألس

 ؛اليت تن قم ا  يفاي املمكن  لتيفضيح املع ي  املناجي  آللي ي الرصد 23و  22 و
عزمـ  علـى إبقـ ء ار لـ    الـيمن قيـد االسـتعرام املسـتمر          يؤكد من جدييد  - 12 

ستعرام مد  مالءم  التداب  اليفار ة   قـختا القـرار، مبـ    ذلـ  تعزيـز التـداب        واستعدا م ال
ــ  ار جــ    أذ وقــ    ضــيفء مــ  يقــع       أو تعديلــا  أو تعليقاــ  أو رفعاــ ، حســ م  تــدعيف إلي

 ت يفراي؛ من
 أن ي قل املسأل  قيد ندرم الفعلل. يقرر - 13 
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