
S/RES/2342 (2017) األمــم املتحـدة

 

 

 Distr.: General جملس األمن

23 February 2017 

 

 

 

 

17-03090 (A) 

*1703090*  

  )٢٠١٧( ٢٣٤٢ القرار    

ــذي     ــذه الــ ــس اختــ ــن جملــ ــته يف األمــ ــودة يف  ،٧٨٨٩ جلســ ــباط/ ٢٣املعقــ  شــ
  ٢٠١٧  فرباير

    
  ،إن جملس األمن 

 ٢٢٠١  و )٢٠١٤( ٢١٤٠و  )٢٠١٢( ٢٠٥١و  )٢٠١١( ٢٠١٤إىل قراراتـه   إذ يشري  
بيانــــــــات رئيســــــــه  وإىل ،)٢٠١٦( ٢٢٦٦ و )٢٠١٥( ٢٢١٦و  )٢٠١٥( ٢٢٠٤و  )٢٠١٥(

ــة  ــباط/فرباير  ١٥املؤرخـــــــ  ٢٠١٤ آب/أغســـــــــطس ٢٩) و S/PRST/2013/3( ٢٠١٣شـــــــ
)S/PRST/2014/18 ( ٢٠١٥آذار/مارس  ٢٢) وS/PRST/2015/8 (٢٠١٦ /أبريلنيسـان  ٢٥ و 
)S/PRST/2016/5،بشأن اليمن (  

التزامــــه القــــوي بوحــــدة الــــيمن وســــيادته واســــتقالله       وإذ يؤكــــد مــــن جديــــد    
  اإلقليمية،  وسالمته

مــن املصــاعب السياســية واألمنيــة واالقتصــادية واإلنســانية       قلــق الوإذ يعــرب عــن    
ــل          ــن النق ــدات الناشــئة ع ــف املســتمرة، والتهدي ــال العن ــك أعم ــا يف ذل ــيمن، مب املســتمرة يف ال

  الستقرار،اتعماهلا مبا يؤدي إىل زعزعة تكديسها وإساءة اس عناملشروع لألسلحة و  غري

مناشــدته مجيــع األطــراف يف الــيمن أن تلتــزم حبــل خالفاــا عــن طريــق         وإذ يكــرر  
مرامــي سياســية، ومتتنــع عــن     لبلــوغأعمــال العنــف وســيلة    اختــاذوالتشــاور، وتنبــذ   احلــوار

  االستفزازية،  األعمال

زاماــا مبوجــب القــانون ضــرورة أن متتثــل مجيــع األطــراف اللت وإذ يؤكــد مــن جديــد  
الــدويل، مبــا يف ذلــك أحكــام القــانون الــدويل اإلنســاين والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان           

  التطبيق،  الواجبة
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عن دعمه للعمل الذي يقـوم بـه املبعـوث اخلـاص لألمـني العـام إىل الـيمن،         وإذ يعرب  
  مه بذلك العمل،التزا عنإمساعيل ولد الشيخ أمحد، دعما لعملية االنتقال اليمنية، و

سـيطرة تنظـيم القاعـدة     حتـت الـيمن   مـن وجـود منـاطق    مـن  وإذ يعرب عن بالغ قلقه  
ــة، و  يف ــرة العربي ــار الســلبية  ا مــنشــبه اجلزي ــاك التنظــيم ذاعــن وجــود هــ  نامجــةلاآلث  عــنو هن

االســتقرار يف الــيمن واملنطقــة، مبــا يف ذلــك اآلثــار   أيديولوجيتــه وأعمالــه املتطرفــة العنيفــة علــى
عـن القلـق مـن الوجـود املتزايـد يف الـيمن        وإذ يعربعلى السكان املدنيني،  املأساويةاإلنسانية 

ــة اإلســالمية     ــة اإلســالمية يف العــراق والشــام (تنظــيم الدول  ،للجماعــات املنتســبة لتنظــيم الدول
 تصـميمه  وإذ يؤكـد مـن جديـد   املسـتقبل،   ها يفاحتمال منو مناملعروف أيضا باسم داعش) و

علــى التصــدي جلميــع جوانــب التهديــد الــذي يطرحــه تنظــيم القاعــدة يف شــبه اجلزيــرة العربيــة  
وتنظـــيم الدولـــة اإلســـالمية (داعـــش) وســـائر اجلهـــات املرتبطـــة مـــا، مـــن أفـــراد ومجاعـــات  

  ومؤسسات وكيانات،

فـراد  األزيرة العربية ومن يـرتبط بـه مـن    إىل إدراج تنظيم القاعدة يف شبه اجل وإذ يشري  
قائمـــة اجلـــزاءات املفروضـــة علـــى تنظـــيم الدولـــة اإلســـالمية (داعـــش) وتنظـــيم القاعـــدة،     يف

ــواردة يف الفقــرة       يشــدد وإذ ــدابري ال ــذ الصــارم للت ــى ضــرورة التنفي مــن  ٢يف هــذا الصــدد عل
  اإلرهايب يف اليمن، النشاطباعتبارها أداة هامة يف مكافحة  )٢٠١٥( ٢٢٥٣  القرار

األمهيـــة احلامســـة للتنفيـــذ الفعـــال لنظـــام اجلـــزاءات املفـــروض عمـــال         وإذ يالحـــظ  
، مبا يف ذلـك الـدور الرئيسـي الـذي ميكـن      )٢٠١٥( ٢٢١٦والقرار  )٢٠١٤( ٢١٤٠ بالقرار

الراميــة إىل  وإذ يشــجع اجلهــودتضــطلع بــه يف هــذا الصــدد الــدول األعضــاء مــن املنطقــة،    أن
  زيادة تعزيز التعاون،

اليت تفرض حظرا حمـدد   )٢٠١٥( ٢٢١٦من القرار  ١٤إىل أحكام الفقرة  وإذ يشري  
  األهداف على توريد األسلحة،

يف الـيمن،   املأسـاوية  ةاإلنسـاني  احلالـة بسـبب اسـتمرار تـدهور     بالغ األسىب يشعروإذ   
إزاء مجيــع حــاالت إعاقــة إيصــال املســاعدات اإلنســانية بفعاليــة،   قلــقالوإذ يعــرب عــن بــالغ 

  ذلك القيود املفروضة على إيصال السلع احليوية إىل السكان املدنيني يف اليمن،  يف  امب

ــالفقرة    وإذ يشــــدد   ــال بــ ــأة عمــ ــة املنشــ ــاقش اللجنــ ــرورة أن تنــ ــن  ١٩علــــى ضــ مــ
  يق اخلرباء،) التوصيات الواردة يف تقارير فر“اللجنة”( )٢٠١٤( ٢١٤٠  القرار

  أن احلالة يف اليمن ال تزال تشكل خطرا يهدد السالم واألمن الدوليني، وإذ يقرر  

  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وإذ يتصرف  
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احلاجــة إىل تنفيــذ عمليــة االنتقــال السياســي بشــكل كامــل    يؤكــد مــن جديــد  - ١  
الوقـت املناســب يف أعقـاب مــؤمتر احلـوار الــوطين الشـامل، وذلــك متشـياً مــع مبـادرة جملــس        ويف

ــرارات      ــاً للقـ ــذها، ووفقـ ــة تنفيـ ــي وآليـ ــاون اخلليجـ  )٢٠١٢( ٢٠٥١و  )٢٠١١( ٢٠١٤التعـ
 ٢٢٦٦ و )٢٠١٥( ٢٢١٦و  )٢٠١٥( ٢٢٠٤و  )٢٠١٥( ٢٢٠١و  )٢٠١٤( ٢١٤٠ و
  ، مع مراعاة تطلعات الشعب اليمين؛)٢٠١٦(

التــــــدابري املفروضــــــة  ٢٠١٨شــــــباط/فرباير  ٢٦أن جيــــــدد حــــــىت  يقــــــرر  - ٢  
 ١٢أحكـام الفقـرات    ويعيد تأكيـد ، )٢٠١٤( ٢١٤٠من القرار  ١٥و  ١١الفقرتني  مبوجب

 ١٤أحكـام الفقـرات    ويعيد كذلك تأكيـد ، )٢٠١٥( ٢١٤٠من القرار  ١٦و  ١٤ و ١٣و 
  ؛)٢٠١٥( ٢٢١٦من القرار  ١٧إىل 

  
  معايري حتديد اجلهات اخلاضعة للجزاءات    

 ٢١٤٠مــــن القــــرار  ١٥و  ١١أن أحكــــام الفقــــرتني  يؤكــــد مــــن جديــــد  - ٣  
تنطبــق علــى األفــراد أو الكيانــات الــذين  )٢٠١٥( ٢٢١٦مــن القــرار  ١٤والفقــرة  )٢٠١٤(

تقرر اللجنة أم يشاركون يف أعمال دد السالم أو األمن أو االستقرار يف الـيمن أو يقـدمون   
 )٢٠١٥( ٢٢١٦الـــدعم لتلـــك األعمـــال، أو الـــذين أدرجـــت أمســـاؤهم يف مرفـــق القـــرار        

  ة؛الصف  بتلك

ــد   - ٤   ــن جديـ ــد مـ ــواردة     يؤكـ ــزاءات الـ ــعة للجـ ــات اخلاضـ ــد اجلهـ ــايري حتديـ معـ
  ؛)٢٠١٥( ٢٢١٦من القرار  ١٩والفقرة  )٢٠١٤( ٢١٤٠من القرار  ١٧  الفقرة  يف
  

  اإلبالغ    

ــرر  - ٥   ــدد حــىت   يق ــارس  ٢٨أن مي ــق اخلــرباء بصــيغتها    ٢٠١٨آذار/م ــة فري والي
، )٢٠١٥( ٢٢١٦من القـرار   ٢١والفقرة  )٢٠١٤( ٢١٤٠من القرار  ٢١الواردة يف الفقرة 

تمديـدها مـرة   بيتعلـف   فيمـا املناسـبة   اإلجـراءات استعراض الوالية واختاذ  عن اعتزامهويعرب 
إىل األمـني العـام أن يتخـذ التـدابري      ويطلـب ، ٢٠١٨شـباط/فرباير   ٢٨أخرى يف موعد أقصاه 

 ٢٨ميكن، إلعادة إنشاء فريق اخلرباء، بالتشـاور مـع اللجنـة، حـىت      اإلدارية الالزمة، بأسرع ما
، مسـتعينا يف ذلـك، حسـب االقتضـاء، خبـربة أعضـاء الفريـق املنشـأ عمـال          ٢٠١٨آذار/ مارس 

  ؛)٢٠١٤( ٢١٤٠  بالقرار

عــن مســتجدات منتصــف  إحاطــةإىل فريــق اخلــرباء أن يــوايف اللجنــة ب يطلــب  - ٦  
ــدة يف موعــد أقصــاه   ــه  ٢٨امل ــدم٢٠١٧متوز/يولي ــن يف    ، وأن يق ــس األم ــا إىل جمل ــرا ائي تقري

  ، بعد مناقشة األمر مع اللجنة؛٢٠١٨كانون الثاين/يناير   ٢٨موعد أقصاه 
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ــة األخــرى الــيت أنشــأها     يــوعز  - ٧   إىل الفريــق أن يتعــاون مــع أفرقــة اخلــرباء املعني
لـي  جملس األمن لتقـدمي الـدعم لعمـل جلـان اجلـزاءات التابعـة لـه، وال سـيما فريـق الـدعم التحلي          

  ؛)٢٠١٥( ٢٢٥٣واملمددة واليته بالقرار  )٢٠٠٤( ١٥٢٦ورصد اجلزاءات املنشأ بالقرار 

يــة مجيــع األطــراف ومجيــع الــدول األعضــاء، إضــافة إىل املنظمــات الدول حيــث  - ٨  
مجيع الدول األعضـاء   وحيث كذلكواإلقليمية ودون اإلقليمية، على التعاون مع فريق اخلرباء، 

املعنية على ضمان سالمة أفراد فريق اخلرباء وإتاحة إمكانيـة وصـول فريـق اخلـرباء دون عـائق،      
 ةواليــالبأن يضــطلع  اخلــرباء فريــقبوجــه خــاص إىل األشــخاص والوثــائق واملواقــع، ليتســىن ل  و
  نوطة به؛امل

ــة، حســب        يشــدد  - ٩   ــدول األعضــاء املعني ــع ال ــة إجــراء مشــاورات م ــى أمهي عل
  االقتضاء، لضمان التنفيذ التام للتدابري املنصوص عليها يف هذا القرار؛

جبميع الدول األعضاء اليت مل تبلـغ بعـد اللجنـة بـاخلطوات الـيت اختـذا        يهيب  - ١٠  
 )٢٠١٤( ٢١٤٠مـن القـرار    ١٥و  ١١كي تنفذ بفعالية التدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرتني    

 ويشــــريأن تفعــــل ذلــــك بأســــرع مــــا ميكــــن،  )٢٠١٥( ٢٢١٦مــــن القــــرار  ١٤والفقــــرة 
ــذا يف ــال       هـ ــحنات عمـ ــيش للشـ ــات تفتـ ــري عمليـ ــيت تجـ ــاء الـ ــدول األعضـ ــدد إىل أن الـ الصـ

نـة علـى النحـو    مطالبـة بتقـدمي تقـارير خطيـة إىل اللج     )٢٠١٥( ٢٢١٦من القـرار   ١٥ بالفقرة
  ؛)٢٠١٥( ٢٢١٦من القرار  ١٧املنصوص عليه يف الفقرة 

ــة     يشــــري  - ١١   ــائل العامــ ــين باملســ ــي املعــ ــري الرمســ ــل غــ ــق العامــ ــر الفريــ إىل تقريــ
) بشــــأن أفضــــل املمارســــات واألســــاليب، مبــــا يف ذلــــك  S/2006/997بــــاجلزاءات ( املتعلقــــة

ــرات ــة     ٢٣و  ٢٢ و ٢١ الفقــ ــايري املنهجيــ ــيح املعــ ــة لتوضــ ــوات املمكنــ ــاقش اخلطــ ــيت تنــ الــ
  ؛الرصد  آلليات

عزمـه علـى إبقـاء احلالـة يف الـيمن قيـد االسـتعراض املسـتمر          يؤكد من جديـد   - ١٢  
يف هـذا القـرار، مبـا يف ذلـك تعزيـز التـدابري        واستعداده الستعراض مدى مالءمة التدابري الواردة

ــه احلاجــة يف أي وقــت يف ضــوء مــا يقــع       أو تعديلــها أو تعليقهــا أو رفعهــا، حســبما تــدعو إلي
  تطورات؛  من

  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ١٣  
    
 


