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 2015نيسان/أبريل  14، املعقودة يف 7426الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   
  

 ،إن جملس األمن 
( 2014) 2140( و 2012) 2051( و 2011) 2014إىل قراراتــــــه   إذ يشيييييي   

 شـــــــ ا / 15(، وإىل بيانـــــــا  رؤيســـــــه امل ر ـــــــ  2015) 2204( و 2015) 2201 و
 ،  2015آذار/مارس  22و  2014آب/أغسطس  29و  2013فرباير 

مـن املثلـل الـداؤم    املوجهـ    2015آذار/مـارس   24بالرسال  امل ر ـ    وإذ حييط علما 
لليثن لدى األمم املتحدة، اليت حييل هبا رسال  من رؤيس الـيثن ي لـف فيهـا رؤـيس جملـس األمـن       

العربي  تقدمي الدعم علـ    طلب من جملس التعاون لدول اخلليج العربي  وجامع  الدول قد”أنه 
التـد ل العسـكري، اثايـ  الـيثن وشـع ه مـن        هـا الفور، بكل الوساؤل والتدابري الالزم ، مبا في

املوجهــ   2015آذار/مـارس   26إىل الرسـال  امل ر ــ    ، وإذ يشيي “اسـتثرار عــدوان ااـو ي   
إلمـارا  العربيـ    ايـل هبـا رسـال  مـن  للـ       حت، الـيت  S/2015/217لدول  قطـر،    الداؤث  من املثلل

 املتحدة و لك  ال حرين ودول  قطر ودول  الكويت واملثلك  العربي  السعودي ،
ــ  بعــ ن        وإذ يشيي   ــدول العربي ــ  ال ــ  الســادس والععــرين لامع ــ لر القث ــرار م إىل ق

ر عل  ضرورة استئناف عثليـ  اننتقـال السياسـ     يف مجل  أمو وإذ يؤكدالتطورا  يف اليثن، 
يف اليثن مبعارك  مجيع األطـراف اليثنيـ  وفقـا مل ـادرة جملـس التعـاون اخللييـ  وآليـ  تنفيـذ ا          

 ونتاؤج م لر ااوار الوطين العامل،  
ــيثن وســيادته واســتقالله وســالمته      وإذ يؤكييد ميين  ديييد    ــوي بواــدة ال ــه الق التزام

 الوقوف إىل جانب شعب اليثن،اإلقليثي ، والتزامه ب

http://undocs.org/ar/S/2015/217
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تزايـــد عـــدد ونطـــاا ا يثـــا  الـــيت يعـــنها تن ـــيم القاعـــدة يف شـــ ه          وإذ ييييدين 
 العربي ،   الزيرة

عـــن القلـــ  إزاة مقـــدرة تن ـــيم القاعـــدة يف شـــ ه الزيـــرة العربيـــ  علـــ   وإذ يعييي    
أي أعثـال   انستفادة من تد ور األوضـا  السياسـي  واألمنيـ  يف الـيثن، آ ـذا يف انعت ـار أن      

من أعثال اإلر اب    أعثال إجراميـ  وغـري مـربرة باـن الن ـر عـن الـدوافع إليهـا، ووقـت          
 ارتكاهبا، ومكان ارتكاهبا، وأيا كان مرتك ها،

مـن جهـود ملـ ازرة عثليـ      جملـس التعـاون اخللييـ     ا ي ذلـه  دعثـه ملـ   يك ر تأكييد وإذ  
  ذا الصدد، يلين عل  معاركته يفإذ واننتقال السياس  يف اليثن، 

وإذ يكيي ر ت ييــده لعــرعي  رؤــيس الــيثن، ع ــد ربــه منصــور  ــادي،   وإذ يعيييد تأكيييد 
كــل األطــراف والــدول األع ــاة أن لتنــع عــن اختــاذ أي إجــراةا  مــن شــ  ا تقــوين  دعوتيي  

 وادة اليثن وسيادته واستقالله وسالمته اإلقليثي ، واملّس بعرعي  رؤيس اليثن،
د إزاة  طورة وسرع  تد ور ااالـ  اإلنسـاني  يف الـيثن،    عن جزعه العديوإذ يع    

 وإذ يعدد عل  أن ااال  اإلنساني  ستستثر يف التد ور يف ظل غياب اال السياس ،  
وصـول املسـاعدا  اإلنسـاني  إلـيهم ومـن      من إىل أن ارمان املدني  تعسفا  وإذ يش  

د عرقلــ  إمــدادا  اإلغا ــ  يف ذلــت تعّثــ املــواد الــيت ن غــ  عنــها ل قــاؤهم علــ  قيــد اايــاة، مبــا
 ووصو ا، ميكن أن يعكل انتهاكا للقانون اإلنساين الدويل،

ــ          وإذ يشييدد  ــاون اخللييــ  وآلي ــس التع ــادرة جمل ــذ م  ــودة إىل تنفي ــ  ضــرورة الع عل
تنفيذ ا ونتاؤج م لر ااوار الوطين العامل، مبا يعثل صياغ  دستور جديـد، وإصـالا الن ـا     

قريـب،   موعديف  عام وإجراة استفتاة عل  معرو  الدستور، وتن يم اننتخابا  ال اننتخايب،
 اإلنساني  واألمني  يف اليثن، ااال لتفادي ادوث املزيد من التد ور يف 

ــيت     وإذ يؤكييد ميين  ديييد    ــود ال ــل لليه ــم املتحــدة وي ــذ ا    ــذ اتت ييــده الكام  األم
للثفاوضـا  الـيت يـري بوسـاط  مـن      ن سـيثا  ن، واملستعار اخلاص لألمـ  العـا  املعـين بـاليث    

ــود واملفاوضــا ،     ــت اله ــه بتل ــم املتحــدة، والتزام ــ      األم ــذ ا جمثوع ــيت ت  ــود ال ــه لليه ودعث
 السفراة يف صنعاة،

إزاة التصعيد العسكري الذي يقو  به ااو يـون يف كـلري مـن أ ـاة      وإذ يشع  باجلزع 
، والــوف، وال ي ــاة، وتقــدمهم  ــو عــدن،  مبــا يف ذلــت يف ااف ــا  تعــز، ومــ رب  ،الــيثن

ــا في   ــلح ، مبـ ــ  األسـ ــتيالؤهم علـ ــاواسـ ــن    هـ ــذاؤ ، مـ ــا  القـ ــكري   املمن ومـ ــا  العسـ  سسـ
 ،  اليثني  واألمني 
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مـن ق ـل ااـو ي ، وعـد       اننفراديـ  بـ قوى الع ـارا  اسـتثرار اإلجـراةا       وإذ يدين 
ومــوا علــ  الفــور ودون قيــد  ( بــ ن يق2015) 2201انصــياعهم للطل ــا  الــواردة يف القــرار  

ــت        أو ــا يف ذل ــ ، مب ــن امل سســا  ااكومي ــواام م يف امل سســا  املوجــودة  شــر  بســحب ق
العاصــث  صــنعاة، وتط يــع ااالــ  األمنيــ  يف العاصــث  وا،اف ــا  األ ــرى، والتخلــ  عــن          

املوضـوع  ر ـن اإلقامـ      شـخاص مجيـع األ عـن   اإلفراج ب مانامل سسا  ااكومي  واألمني ، و
ــ  أو ــدول    وإذ يكيي ر ، ا،تيــزين تعســفيا  الربي ــ  مــن غــري ال ــع الهــا  الفاعل ــه إىل مجي دعوت

ــن أي اــاون          ــا  ع ــيثن وانمتن ــع أرجــاة ال ــ  يف مجي ــن امل سســا  ااكومي لالنســحاب م
 لالستيالة عل  تلت امل سسا ،

 من أي ااول  من جانب ااو ي  نختـاذ إجـراةا  تـد ل يف    وإذ يع   عن استيائ  
 إىل أن تلت األعثال غري مق ول ،   وإذ يش نطاا السلط  ااصري  للحكوم  اليثني  العرعي ، 

تخـذ ا ااو يـون تقـوم عثليـ      يأن تلـت اإلجـراةا  الـيت     من وإذ يع   عن اجلزع 
 اننتقال السياس  يف اليثن، وادد أمن ال لد، واستقراره، وسيادته، ووادته،  

ال املزعزعــ  لالســتقرار الــيت يقــو  هبــا الــرؤيس الســاب    األعثــ وإذ يالحييم مييق ا  ليي  
لليثن، عل  ع د اهلل صاحل، مبا يف ذلت دعم أعثال ااو ي  اليت ت ـل تقـوم السـال  واألمـن     

 وانستقرار يف اليثن،
باعتزا  جملس التعـاون اخللييـ  عقـد مـ لر يف الريـام، بنـاة علـ  طلـب          وإذ ي ّحب 

األطـراف اليثنيـ  مـن أجـل مواصـل  دعـم عثليـ  اننتقـال          من رؤـيس الـيثن، تعـاري فيـه كـل     
 السياس  يف اليثن، وسعيا إىل تكثل  ودعم املفاوضا  اليت يري بوساط  من األمم املتحدة،

لتهديــدا  الــيت إزاة ا( ويعــرب عــن بــالف القلــ  2013) 2117إىل قــراره  وإذ يشيي  
رية واألســلح  اخلفيفــ  وتكديســها تطــال الســلم واألمــن يف الــيثن نتييــ  لنقــل األســلح  الصــا 

 وإساةة استعثا ا عل   و غري معرو ،  
أن استثرار تد ور ااال  األمنيـ  وتصـاعد العنـ  يف الـيثن يعـكل اديـدا        وإذ يدرك 

من أن ااال  يف اليثن تعـكل اديـدا   وإذ يعيد تأكيد ما ق ره  طريا ومتزايدا للدول اجملاورة، 
 للسلم واألمن الدولي ،  

 مبوجب الفصل السابع من ميلاا األمم املتحدة، وإذ يتص ف 
ــون، ب   يطا يييب - 1  ــيثا ااو يـ ــ ، ون سـ ــراف اليثنيـ ــع األطـ ــل مجيـ ــذ الكامـ  التنفيـ

 ن لتنع عن اختاذ املزيـد مـن اإلجـراةا  اننفراديـ  الـيت ميكـن أن       ب(، و2015) 2201 لقرارل
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 ن يقو  ااو يون فورا ودون قيـد  تقوم عثلي  اننتقال السياس  يف اليثن، ويطالب كذلت ب
  يل : شر  مبا أو

 استخدا  العن ؛ الك  عن )أ( 
مبــــا يف ذلــــت  ،ســــحب قــــواام مــــن مجيــــع املنــــاط  الــــيت اســــتولوا عليهــــا )ب( 
 صنعاة؛   العاصث 
ــن امل سســا         )ج(  ــا م ــيت اســتولوا عليه ــع األســلح  اإلضــافي  ال ــن مجي ــ  ع التخل

 وما  القذاؤ ؛العسكري  واألمني ، مبا يف ذلت من 
التوق  عن مجيع األعثال اليت تندرج ضثن نطـاا سـلط  ااكومـ  العـرعي       )د( 
 يف اليثن؛
انمتنا  عن اإلتيان ب ي استفزازا  أو اديدا  ضد الـدول اجملـاورة، بسـ ل     ) ـ( 

سطح، وتكـديس األسـلح  يف أي أرام ادوديـ  تابعـ       - منها ااصول عل  القذاؤ  سطح
 اورة؛  إلادى الدول اجمل

اإلفراج ب مان عن اللواة اثود الص يح ، وزير الدفا  يف اليثن، وعن مجيـع   )و( 
 ؛  ا،تيزين تعسفيااملوضوع  ر ن اإلقام  الربي  أو  شخاصالسيناة السياسي ، ومجيع األ

إ ــــاة ينيــــد األطفــــال واســــتخدامهم وتســــريح مجيــــع األطفــــال اجملنــــدين    )ز( 
 صفوفهم؛ يف

 2201ىل األم  العا  أن يقد  تقريرا عن تنفيـذ  ـذا القـرار والقـرار     إيطلب  - 2 
ويف  مـن اختـاذ  ـذا القـرار؛     أيا  10من  ذا القرار، يف غ ون  1(، ون سيثا الفقرة 2015)

كيانـا   الفـراد و املزيـد مـن األ  عـن اعتزامـه الن ـر يف تسـثي       يع  تنفيذ، العد   استثراراال  
أو الــذين يــدعثون  األمــن أو انســتقرار يف الــيثن،أو اــدد الســال  ال ــالع  يف األعثــال الــيت 

 2140مـن القـرار    15و  11إل  اعهم للتدابري املفروضـ  مبوجـب الفقـرت      تلت األعثال،
 (؛  2014)

ــدابري        ي يي ر - 3  ــ  األول  ــذا القــرار للت أن خي ــع األشــخاص ا،ــددون يف املرف
 (؛  2014) 2140قرار من ال 15 و 11 ت املفروض  مبوجب الفقر

ــرار       يكيي ر تأكيييد  - 4  ــدابري املفروضــ  مبوجــب الق ــع الت ــذ مجي ــ  تنفي  2140أمهي
 (؛  2015) 2204نطاقها يف القرار جرى توسيع (، واليت 2014)
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انلتـزا  مب ـادرة جملـس    إىل كّل األطـراف اليثنيـ ، ون سـيثا ااو يـون،      دعوي - 5 
ج م لر ااـوار الـوطين العـامل، وقـرارا  جملـس األمـن       التعاون اخلليي  وآلي  تنفيذ ا، وبنتاؤ

ذا  الصل ، واستئناف وتسريع املفاوضا  العامل  لثيـع األطـراف الـيت يـري بوسـاط  مـن       
 األمم املتحدة، واليت تتناول أمورا من بينها املساؤل املتعلقـ  بـااكم، وذلـت مـن أجـل مواصـل       

لٍّ تـوافق ، ويعـّدد يف  ـذا الصـدد علـ  أمهيـ        اننتقال السياس  هبـدف التوّصـل إىل اـ    عثلي 
ذلـت ا ـدف   التنفيذ الكامل لالتفاقا  املربمـ  وانلتزامـا  الـيت ل التعهـد هبـا مـن أجـل بلـو          

تف ـ  إىل التعييـل   عـرو  الكفيلـ  بـ ن    نتفاا علـ  ال إىل اف، يف  ذا الصدد، اطرويدعو األ
لـس األمـن ذا  الصـل ، مبـا يف ذلـت  ـذا       وفقا مليلاا األمم املتحدة وقرارا  جم، بوق  العن 
 ؛  (2015) 2201القرار والقرار 

بـانلتزا  بتسـوي  اخلالفـا  عـن طريـ  ااـوار        يـ  مجيع األطـراف اليثن  يطا ب - 6 
ــا  عــن األعثــال         ــ  أ ــداف سياســي ، وانمتن ــ  لتحقي ــا  ب عثــال العن ــذ القي والتعــاور، ون 

أنـه   ويؤكيد  ،تقوين عثلي  اننتقـال السياسـ    دفاننفرادي  هبانستفزازي  ومجيع اإلجراةا  
ين ا  لثيـع األطـراف أن تتخـذ  طـوا  ملثوسـ  لالتفـاا وتنفيـذ اـل سياسـ  يقـو  علـ             

 ادرة جملس التعـاون اخللييـ  وآليـ  تنفيـذ ا ونتـاؤج مـ لر       وفقا ملتواف  اآلراة لألزم  يف اليثن 
 ااوار الوطين العامل؛

الرد باإلجياب عل  طلب رؤـيس الـيثن منـها     عل ي  مجيع األطراف اليثن حيث - 7 
ا ور م لر يعقد يف الريام، حتت رعايـ  جملـس التعـاون اخللييـ ، هبـدف تقـدمي املزيـد مـن         
الدعم لعثلي  اننتقال السياس  يف اليثن، ولتكثل  ودعم املفاوضـا  الـيت يـري بوسـاط  مـن      

 املتحدة؛ األمم
 نلتزامااـــا مبوجـــب القـــانون الـــدويل،   جبثيـــع األطـــراف أن لتلـــل    يهييييب - ٨ 

 مبا يف ذلت أاكا  القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل اقوا اإلنسان الواج   التط ي ؛
، اتساقا مـع القـانون اإلنسـاين الـدويل، علـ  ضـرورة قيـا  مجيـع         يعيد ا تأكيد - 9 

ضـثان  وكـذلت ضـرورة   ، يتلقـون املسـاعدة   مـن األطراف بكفال  سالم  املدني ، مبـا يف ذلـت   
أمن موظف  املساعدة اإلنسـاني  ومـوظف  األمـم املتحـدة واألفـراد املـرت ط  هبـا، وحيـ  مجيـع          
األطراف عل  تيسري إيصال املساعدا  اإلنساني ، وكذلت وصـول الهـا  الفاعلـ  اإلنسـاني      

 آمــن، مبــا يف ذلــت املســاعدة الط يــ ، علــ   ــو ســريع و      اإلنســاني  إىل ا،تــاج  للثســاعدة 
 عواؤ ؛ ودون
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إجالة بـ الدول املعنيـ  واملن ثـا  الدوليـ     قيا  مجيع األطراف إىل تيسري  يدعو - 10 
ــدنييها و ــا م ــابع    ــراد الت ــيثن  األف ــن ال ــاخلطوا  ويشيييد م ــل يف    ب ــا بالفع ــيت جــرى اختاذ  ال

 ؛الصدد  ذا
امل ــاين الدبلوماســي  والقنصــلي  وانلتزامــا  املنوطــ   م ــدأ ارمــ  يعيييد تأكيييد - 11 

 1961بااكومــا  امل ــيف ، مبــا يف ذلــت مبوجــب اتفاقيــ  فيينــا للعالقــا  الدبلوماســي  لعــا     
ــا للعالقــا  القنصــلي  لعــا     ــ  فيين ــاين   1963واتفاقي ــ  امل  ــدابري املناســ   اثاي ، باختــاذ مجيــع الت
أو ضرر، ومبنـع أي إ ـاللب بسـال   ـذه ال علـا  أو نيـلب       الدبلوماسي  والقنصلي  من أي اقتحا  

 من كرامتها؛  
 ا إىل األمـ  العـا  تكليـ  جهـوده مـن أجـل تيسـري إيصـال املسـاعد          يطلب - 12 

اســب فتـرا   دنـ  لألغـرام اإلنسـاني ،     مبـا يف ذلـت حتديــد    اإلنسـاني  وإجـراةا  اإلجـالة،   
راف اليثني  إىل التعاون مع األمـ  العـا  يف   األط ويدعوانقت اة، بالتنسي  مع اكوم  اليثن، 

 س يل إيصال املعون  اإلنساني  إىل من  م يف ااج  إليها؛
تااــ  اســتئناف إىل األمــ  العــا  تكليــ  مســاعيه ااثيــدة إل يطليب كيي      - 13 

عثلي  انتقال سياس  تكون سـلثي  وشـامل  لليثيـع ومن ثـ  حتـت قيـادة مينيـ  وتلـ  مطالـب          
ــيث  ــيري ســلث        العــعب ال ــاة إاــداث تا ــ ، ابتا ــرأة اليثني ــا يعــثل امل ــه املعــروع ، مب ين وتطلعات

وإصالا سياس  واقتصـادي واجتثـاع   ـادف، علـ  النحـو املـ   يف م ـادرة جملـس التعـاون          
عل  أمهيـ  التنسـي  الو يـ      ويشددوآلي  تنفيذ ا ونتاؤج م لر ااوار الوطين العامل،   اخلليي

، وجمثوعـ  السـفراة    جملـس التعـاون اخللييـ   سـيثا   ونركاؤها الدولي ، ب  األمم املتحدة وش
 يف صنعاة، وساؤر الها  الفاعل ، باي  اإلسها  يف إجناا العثلي  اننتقالي ؛

 
 ا ر توريد األسلح 

أن عل  مجيع الدول األع اة أن تتخذ فورا التدابري الالزم  ملنـع القيـا ،    ي  ر - 14 
 اشــر، بالتوريــد أو ال يــع أو النقــل إىل أو لفاؤــدة علــ  ع ــد اهلل صــاحل، بعــكل م اشــر أو غــري م

كم، وع د اخلال  ااو  ، والكيانا  واألفراد الذين اددام اللينـ  املنعـ ة   اوع د اهلل حيىي اا
، عثـال  “(اللينـ  ”( )يعار إليها فيثا يل  باسـم  2014) 2140من القرار  19عثال بالفقرة 

ا القـرار، والكيانـا  واألفـراد املدرجـ  أمـا  م يف املرفـ  األول  ـذا        )د( مـن  ـذ   20بالفقرة 
ــه منــهم يف الــيثن، انطالقــا مــن أراضــيها       القــرار، وكــل مــن يتصــرف بالنيابــ  عنــهم أو بتوجي

عرب ـــا أو بواســـط  مواطنيهـــا، أو باســـتخدا  ســـفن أو طـــاؤرا  حتثـــل علثهـــا، لألســـلح   أو
ا يعــثل األســلح  والــذ اؤر، واملرك ــا  واملعــدا   واألعتــدة ذا  الصــل  جبثيــع أنواعهــا، مبــ 
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العسكري ، واملعدا  شـ ه العسـكري  وقطـع غيـار مـا سـل  ذكـره، وكـذلت املسـاعدة التقنيـ            
ــدريب أو أو ــا يتصــل باألنعــط  العســكري  أو تــوفري أي        الت ــا، فيث املســاعدة املاليــ  أو  الفه

ذلت توفري أفـراد املرتزقـ  املسـلح      أسلح  وأعتدة ذا  صل  أو صيانتها أو استخدامها، مبا يف
 سواة كان مصدر م أراضيها أ  ن؛  

سيثا الدول اجملاورة للـيثن، إىل أن تتـوىل، مبـا يتفـ       جبثيع الدول، ون يهيب - 15 
وســلطااا وتعــريعااا الوطنيــ  ويتســ  مــع القــانون الــدويل، وحاصــ  قــانون ال حــار واتفاقــا    

ل ، القيـا  يف أراضـيها، مبـا يعـثل موانئهـا ومطارااـا، بتفتـي         الطريان املدين الـدويل ذا  الصـ  
مجيع ال  اؤع املتيهـ  إىل الـيثن والقادمـ  منـه، مـ  كـان لـدى الدولـ  املعنيـ  معلومـا  تـوفر            
أساسا معقون لالعتقاد أن ال  اؤع تت ثن أصـنافا يحح ـر توريـد ا أو بيعهـا أو نقلـها مبوجـب       

 كفال  التنفيذ الصار  لتلت األاكا ؛   من  ذا القرار، بارم 14الفقرة 
أن ي ذن لثيع الدول األع اة، وأن تقـو  مجيـع الـدول األع ـاة، عنـد       ي  ر - 16 

مـن  ـذا القـرار،     14نقلها مبوجب الفقرة  وأبيعها  وأالكع  عن األصناف ا، ور توريد ا 
 صـاا  للعثـل،   حبيز  ذه األصناف والتصرف فيها )ملال مـن  ـالل إتالفهـا، أو جعلـها غـري     

أو ختزينــها، أو نقلــها إىل دولــ  أ ــرى غــري دول املنعــ  أو املقصــد مــن أجــل الــتخل  منــها(،   
 كذلت أن تتعاون مجيع الدول األع اة يف بذل  ذه الهود؛   وي  ر

مــن  ــذا  15أي دولــ  ع ــو أجــر  تفتيعــا عثــال ب اكــا  الفقــرة   يطا ييب - 17 
يل إىل اللينـ  يت ـثن، علـ  وجـه اخلصـوص، شـراا       ب ن تعيل بتقـدمي تقريـر  طـ  أو    القرار

ألســ اب التفتــي  ونتاؤيــه، ومــا إذا كانــت لقيــت تعاونــا أ  ن، ومــا إذا ل العلــور أ  ن علــ    
كذلت  ذه الدول األع اة بـ ن تقـد  إىل    ويطا بأصناف يحح ر توريد ا أو بيعها أو نقلها، 

ــ ، يف غ ــون   ــا يت ــثن    30اللين ــا ناق ــرا  طي ــا، تقري ــي     يوم ــا  مفصــل  عــن تفت معلوم
األصـناف ومصـادراا وإجـراةا  الـتخل  منـها وتفاصـيل تتعلـ  بنقلـها، مبـا يف ذلـت وصـ             

 لألصناف ومصدر ا ووجهتها، ما مل تكن  ذه املعلوما  مدرج  يف التقرير األويل؛  
 

 معايري إضافي  لتحديد الها  اخلاضع  لليزاةا 
 2140مـــن القـــرار   17 ينـــ  يف الفقـــرة  معـــايري التحديـــد امل  يعييييد تأكييييد  - 1٨ 

مــن القــرار نفســه، ويعــدد علــ    15و  11(، والتــدابري املفروضــ  مبوجــب الفقــرت   2014)
 أمهي  تنفيذ ا تنفيذا تاما؛  

علـ   ويشيدد  (، 2014) 2140مـن القـرار    1٨الفقـرة  أاكـا    يعيد تأكييد  - 19 
الـيثن قـد تعـثل أي ـا انتـهاي ا ـر       أن األعثال اليت اـدد السـال  أو األمـن أو انسـتقرار يف     
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أو عرقل  إيصال املساعدة اإلنسـاني  إىل الـيثن أو    14توريد األسلح  املفروم مبوجب الفقرة 
 إعاق  ااصول عليها أو توزيعها يف اليثن؛

 
 وني  لن  الزاةا   

 2140مـن القــرار   19أن ت ـطلع أي ــا اللينـ  املنعـ ة عثــال بـالفقرة      ي ي ر  - 20 
 املها  التالي :  ( ب2014)

   من  ذا القرار؛ 14رصد تنفيذ التدابري املفروض  يف الفقرة  )أ( 
التثاس أي معلوما  تعترب ا مفيـدة مـن مجيـع الـدول بعـ ن اإلجـراةا  الـيت         )ب( 

   ؛أعاله بصورة فعال  14اختذاا لتنفيذ التدابري املفروض  مبوجب الفقرة 
م مـن عـد  امتلـال للتـدابري الـواردة يف  ـذا       فح  املعلومـا  املتعلقـ  مبـا يحـزع      )ج( 

 ؛القرار واختاذ اإلجراةا  املالؤث  يف  ذا الع ن
القيا ، اسب ال رورة، بتحديد كيانـا  وأفـراد إضـافي  خي ـعون للتـدابري       )د( 

 أعاله؛   14املفروض  مبوجب الفقرة 
 

 وني  فري  اخلرباة
مــن   21نعــ  عثــال بــالفقرة   أن تعــثل أي ــا ونيــ  فريــ  اخلــرباة امل     ي يي ر - 21 
(، رصـد تنفيـذ التـدابري    2015) 2204(، اليت جحّدد  مبوجب القـرار  2014) 2140 القرار

 ؛  14الفقرة باملفروض  
إىل األمـ  العـا ، مـع إيـالة انعت ـار الواجـب للتوسـع يف ونيـ  فريـ            يطلب - 22 

ي ـا  املاليـ  واألمنيـ  الالزمـ      اخلرباة، زيادة عدد أع اة الفري  إىل مخس  أع ـاة، ووضـع الترت  
 لدعم عثل الفري ؛

بفري  اخلرباة أن يتعـاون بنعـا  مـع سـاؤر أفرقـ  أو جمثوعـا  اخلـرباة         يهيب - 23 
، اسب مـا يفيـد يف   1267اليت ينعئها جملس األمن، مبا فيها فري  الرصد املنع  عثال بالقرار 

 تنفيذ الوني  املنوط  بكل منها؛  
 

 رامانلتزا  بانستع
يف االـ  عـد  قيـا  أي طـرف     مزيـد مـن التـدابري    نختاذ استعداده  يعيد تأكيد - 24 

 ؛(2015) 2201والقرار  ذا القرار من األطراف اليثني  بتنفيذ 
 أن ي ق  املس ل  قيد ن ره الفعل . ي يي ر - 25 
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 املرف  األول
 ع د امللت ااو     - 1 

أعثـال اـدد السـال  أو األمـن أو انسـتقرار       ع د امللت ااو   زعيم مجاع  ضـالع  يف  
 يف اليثن.  
 ، استولت قوا  ااو ي  علـ  صـنعاة، ويف كـانون اللـاين/    2014فف  أيلول/س تثرب  
، ااول ااو يون مـن جانـب وااـد إاـالل سـلط  ااكثـ  غـري شـرعي   اضـع           2015يناير 

ــ  اركــ        ــوىل ااــو   زعام ــيثن العــرعي . وت ــ  ال ــ  يف  لســيطرام اــل اكوم ااــو ي  اليثني
بعد وفاة أ يه اس  بدر الدين ااو  . وقـا  ااـو  ، بصـفته زعيثـا لليثاعـ ،       2004 عا 

بتهديد السلطا  اليثني  مرارا وتكرارا مبزيد من انضـطرابا  إذا مل ترضـمل ملطال ـه، وااتيـز     
ادي بعـد  الرؤيس  ادي ورؤـيس الـوزراة وأع ـاة أساسـي  يف جملـس الـوزراة. وفـّر الـرؤيس  ـ         

ذلت إىل عدن. مث شن ااو يون  يوما آ ـر صـوب عـدن مبسـاندة مـن الواـدا  العسـكري         
 املوالي  للرؤيس الساب  صاحل وابنه أمحد عل  صاحل.  

 
 أمحد عل  ع د اهلل صاحل - 2 

 أمحد عل  صاحل ضالع يف أعثال ادد السال  واألمن وانستقرار يف اليثن.   
ثل عل  تقوين سلط  الـرؤيس  ـادي، وإا ـا  ااونتـه     فثا فتئ أمحد عل  صاحل يع 

الراميــ  إىل إصــالا امل سســ  العســكري ، وعرقلــ  اننتقــال الســلث  إىل الدميقراطيــ  يف الــيثن.   
 وكــان لصــاحل دور أساســ  يف تيســري التوســع العســكري للحــو ي . واــ  منتصــ  شــ ا /    

ــادا ا  2013فربايــر  ــ  ااــرس  ، كــان أمحــد علــ  صــاحل قــد وز  آنف ال ن ــدة علــ  ألوي لدي
الثهوري وعل  شـيو  ق اؤـل جمهـويل ا ويـ . وكانـت تلـت األسـلح  قـد اشـتحريت أصـال يف           

وااــتحفهب هبــا  صيصــا لكســب ونة الهــا  املتلقيــ  يف ســ يل حتقيــ  مكاســب     2010 عــا 
 سياسي  يف وقت نا .  

هلل صـاحل، عـن   وبعد تنح  والـد صـاحل، رؤـيس الثهوريـ  اليثنيـ  السـاب  علـ  ع ـد ا         
، ااـتفهب أمحـد علـ  صـاحل مبنصـ ه كقاؤـد للحـرس الثهـوري         2011منصب الرؤاس  يف عا  

اليثين. وبعد سن  وني ، ُأقيل صاحل من منص ه بقرار من الـرؤيس  ـادي، لكنـه ااـتفهب بتـ  ري      
ك ري دا ل امل سس  العسكري  اليثني ، ا  بعد است عاده من القيادة. وادد  األمـم املتحـدة   

الصـادر   2140سم عل  ع د اهلل صاحل ضثن اخلاضع  لليزاةا  مبوجب قرار جملس األمـن  ا
 2014يف تعرين اللاين/نوفثرب 
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