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 (  2015) 2201القرار   
 2015شباط/فرباير  15املعقودة يف  7382الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 
 ،إن جملس األمن 
ــه  إذ يشييير  (، 2014) 2140(، و 2012) 2051(، و 2011) 2014إىل قراراتـ

 ،  2014آب/أغسطس  29و  2013شباط/فرباير  15وإىل بياين رئيسه املؤرخني 
ــه  جميييموإذ يؤكييم ميين    ــوي التزام ــيسن وتــيادته واتــتقتله وتــتمته    الق بوحــدة ال
 والتزامه بالوقوف إىل جانب شعب اليسن،  اإلقليسية، 
جلهــود جملــس التعــاوج اوليينــل ويــرك هلــ  م ــار ته يف        وإذ يعيي ع  يين    يي    

 مساهدة هسلية االنتقال السياتل يف اليسن،  
 حلـ    مـن جانـب واحـد    ها احلوثيـوج الـ  اختـذ   اإلجـرااا   من  ائوإذ يع ع  ن استي 

ب ـك    واـا  األ تفـاقم تسببت يف  ، وال الربملاج واالتتيتا هل  املؤتسا  احلكومية اليسنية
يرتكبــها احلوثيــوج ومنامــروهم،    إزاا أهســال العنــيت الــ      يين اعيي    وإذ يعيي ع خطــ ، 

واتـتقراره  قوض هسليـة االنتقـال السياتـل يف الـيسن وشـك  خطـرا هلـ  أمـن الـيسن           ما وهو
 وتيادته ووحدته،  

هلــ  أج التقــويل عــال هسليــة االنتقــال السياتــل الــ  اتفقــت هليهــا          وإذ يشييم  
األعراف يف إعار مبادرة جملس التعاوج اوليينـل وآليـة تنفيـذها، ونتـائمت مـؤور احلـوار الـوعك        

 ال ام ، واتفاق السلم وال را ة الوعنية،
احلوثيني باحتيناز مسؤولني يف احلكومـة اليسنيـة،   إزاا قيام  وإذ يع ع  ن قلق  البالغ 

ن فيهم الرئيس هبد ربه منوور هادي، ورئيس الوزراا خالد احا  وأهاـاا جملـس الـوزراا،    مب
 قيد اإلقامة اجلربية،
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إزاا ورود تقارير هـن اتـتادام األعفـال اجلنـود مـن قبـ         وإذ يع ع  ن قلق  البالغ 
 ا  احلكومية،قوا  احلوثيني وأنوار ال ريعة والقو

ــلسل،    وإذ يؤكيييم  ــيني بـــالتينسجل السـ أمهيـــة أج تســـسا طيـــجل األعـــراف جلسيـــجل اليسنـ
 خوف من التعرض للهينسا ، أو اإلمابة، أو االهتقال، أو االنتقام، دوج

التحــديا  االقتوــادية واألمنيــة واالجتساهيــة ايتائلــة الــ  تواجــه الــيسن،   وإذ يالحيي   
 حاجة ماتة إىل املساهدة اإلنسانية،   وهو ما جع  العديد من اليسنيني يف

ــة        وإذ يشييم   ــاوج اوليينــل وآلي ــس التع ــادرة جمل ــذ مب ــودة إىل تنفي ــ  اــرورة الع هل
تنفيذها ونتائمت مؤور احلوار الوعك ال ام ، مبا ي س  مياغة دتتور جديـد، وإمـت  النمـام    

ــا  ال     ــ  م ــرو  الدتــتور، وتنمــيم االنتااب ــة يف وقــت  االنتاــا ، وإجــراا اتــتفتاا هل وعني
 اإلنسانية واألمنية يف اليسن،   األواا زيد من التدهور يف املقريب، لتفادي حدوث 

لسعـاي   ل وفقـا تأ يد احلاجـة إىل إجـراا يقيقـا  شـاملة ومسـتقلة و ايـدة       وإذ يك ر  
الدوليـة يف االدهــااا  بوقـو  انتــها ا  و ــاوزا  حلقـوق اإلنســاج، و ــيا مـجل نتــائمت مــؤور     

 ، لكفالة املساالة الكاملة،هالوعك ال ام  ومبادرة جملس التعاوج اوليينل وآلية تنفيذاحلوار ا
مـن خـتل هسليـة انتقـال تياتـل       تتـأت  الواـجل يف الـيسن    تسـوية هلـ  أج  وإذ يشم   

امل ــروهة لل ــعب والطسوحــا  تلــا املطالــب وتــلسية وشــاملة ومنمســة ويقودهــا اليسنيــوج  
 حــدوث إمــت  تياتــل واقتوــادي واجتســاهل  ي مريــز ،   الــيسك يف التريــي  الســلسل ويف 

حســبسا ورد يف مبــادرة جملــس التعــاوج اوليينــل وآليــة التنفيــذ، ونتــائمت مــؤور احلــوار الــوعك   
، يف هـذا الوـدد، دهسـه الكامـ      ويؤكم من جمييم ، الوعنية ال ام ، واتفاق السلم وال را ة

 ، السيد طال بنعسر، والتزامه بتلك اجلهود،اليسنب املعك ار اواص لألمني العام تجلهود املس
للعدد املتزايد من ايتينسـا  الـ  ي ـنها تنمـيم القاهـدة يف شـبه        وإذ يع ع  ن إ انت  

ــة أو  ــرة العربي ــ  اجلزي ــر         ال ــذا اوط ــ  التوــدي يت ــن توــسيسه هل ــرب ه ــدب ه، ويع يــدث بت
م السـارية مـن القـانوج الـدويل     مليراق األمم املتحدة والقانوج الدويل، مبـا يف  لـك األحكـا    وفقا

مــن ويف هــذا الوـدد،  حلقـوق اإلنسـاج والقــانوج الـدويل لتجــاني والقـانوج اإلنســاين الـدويل،      
اجلزااا  املفرواة هل  تنميم القاهدة الذي تديره الليننة املن أة هسـت بـالقرارين    ختل نمام

ــتعداده، يف إعــار ال  ويكيي ر (، 2011) 1989( و 1999) 1267 ــام املــذ ور  تأ يــد ات نم
أهــته، لفــرض جــزااا  هلــ  املزيــد مــن األفــراد واجلساهــا  واملؤتســا  والكيانــا  الــذين   

 يقطعوج طيجل متهتم بتنميم القاهدة واجلساها  املرتبطة به، ال
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إزاا مقـــدرة تنمـــيم القاهــدة يف شـــبه اجلزيــرة العربيـــة هلـــ     وإذ يعيي ع  ييين القليي    
يف الـيسن، آخـذا يف االهتبـار أج أي أهسـال      ةواألمنيـ  ةالسياتـي  األواـا  االتتفادة من تدهور 

افجل إليهـا، ووقـت   ووغـ  مـربرة بريـل النمـر هـن الـد       إجراميـة من أهسال اإلرهاب هل أهسال 
 ارتكاهبا، ومكاج ارتكاهبا، وأيا  اج من ارتكبها،

أج احلالــة يف الــيسن  مــن ( 2014) 2140إىل مــا خلــي إليــه يف القــرار    يشيير وإذ  
 للسلم واألمن الدوليني،ت ك  هتديدا 

اإلجرااا  ال  اختذها احلوثيوج حل   الربملاج واالتـتيتا هلـ     يشجب بشمة - 1 
 املؤتسا  احلكومية لليسن، مبا يف  لك أهسال العنيت؛

مناشــدته طيــجل األعــراف يف الــيسن أج تلتــزم احــ  ختفاهتــا هــن عريــ  يكيي ر  - 2 
قيـ  األهـداف السياتـية، ووتنـجل     بارهـا وتـيلة لتح  احلوار والت ـاور، وتنبـذ أهسـال العنـيت باهت    

جلانــب هبــدف تقــويل هسليــة     اللينــوا لألهســال االتــتفزازية وأي إجــرااا  أحاديــة ا      هــن 
 السياتل؛ االنتقال
إزاا اتــتيتا احلــوثيني هلــ  املنــابر اإلهتميــة للدولــة  يعيي ع  يين قلقيي  البييالغ - 3 

 ويرفل اتتادام وتائط اإلهتم للتحريل هل  العنيت؛
جبسيـجل األعـراف، وال تـيسا احلوثيـوج، أج تتقيـد مببـادرة جملـس         يهيب بشمة - 4 

التعــاوج اوليينــل وآليــة تنفيــذها، وبنتــائمت مــؤور احلــوار الــوعك ال ــام ، وباتفــاق الســلم           
 ؛هسلية انتقال دميقراعل بقيادة مينيةا ة الوعنية ومرفقه األمك، ال  تني طيعها هل  وال ر

طيجل األعراف، وال تيسا احلوثيـوج، هلـ  التعينيـ  بـءجراا مفاواـا        حيث - 5 
شاملة للينسيجل، بوتاعة من األمم املتحدة، ملواملة االنتقال السياتل هبـدف التومـ  إىل حـ     

ــادرة جم  ــا ملب ــوافقل وفق ــوعك     ت ــائمت مــؤور احلــوار ال ــذها، ونت ــة تنفي لــس التعــاوج اوليينــل وآلي
 ال ام ، واتفاق السلم وال را ة الوعنية ومرفقه األمك، وتنفيذ هذا احل ؛

طيــجل األعــراف هلــ  االتفــاق هلــ  مواهيــد إلتــاا هسليــة الت ــاور          حيييث - 6 
جــب القــانوج االنتاــا  الدتــتوري، وإجــراا اتــتفتاا ب ــأج الدتــتور، وإجــراا انتاابــا  مبو 

 اجلديد هست بالدتتور اجلديد، واإلهتج هن هذه املواهيد؛
 احلوثيني بالقيام، فورا ودوج شروط، مبا يلل: يطالب - 7 
 امل ار ة احسن نية يف املفاواا  اجلارية بوتاعة من األمم املتحدة؛ )أ( 
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ة يف العامـسة  تحب قـواهتم مـن املؤتسـا  احلكوميـة، مبـا فيهـا تلـك الواقعـ         )ب( 
مـنعاا، وإهـادة احلالـة األمنيـة إىل عبيعتـها يف العامـسة وا افمـا  األخـر ، وفـك تــيطرهتم          

 هن املؤتسا  احلكومية واألمنية؛

اإلفــراج هــن الــرئيس هــادي ورئــيس الــوزراا احــا  وأهاــاا جملــس الــوزراا     )ج( 
 ل تاملني؛وطيجل األفراد املوجودين رهن اإلقامة اجلربية أو االحتيناز التعسف

االمتنا  هن اختا  أي إجرااا  أخر  من جانب واحد من شأتا أج تقـوض   )د( 
 االنتقال السياتل واألمن يف اليسن؛

طيجل األعراف يف اليسن بوقيت طيـجل األهسـال العدائيـة املسـلحة اـد       يطالب - 8 
سـا   شعب اليسن وتلطاته ال رهية والتالـل هـن األتـلحة الـ  اتـتحو   هليهـا مـن املؤت       
 العسكرية واألمنية اليسنية، و لك وفقا التفاق السلم وال را ة الوعنية ومرفقه األمك؛

طيجل الدول األهااا أج وتنجل هن التـدخ  اوـارجل الـذي يهـدف إىل      يناشم - 9 
 ؛إثارة الزناها  وزهزهة االتتقرار، وأج تقوم بدال من  لك بدهم هسلية االنتقال السياتل

األعـــراف أج تفـــل بالتزاماهتـــا بكفالـــة أمـــن مـــو فل ايتياـــا    طيـــجل يناشيييم - 10 
 الدبلوماتية ومبانيها؛

ــدة،      يطلييب - 11  ــذل مســاهيه احلسي ــام أج يوامــ  ب ــني الع ــجل  ويالحيي إىل األم م
هلــ  أمهيــة التنســي   ويشييم اوــاص، طــال بنعســر،  هالتقــدير العســ  الــذي يقــوم بــه مست ــار

س  جملـــس التعـــاوج اوليينـــل   دوليني، مبـــا ي ـــ ال ـــر اا الـــ بـــني األمـــم املتحـــدة و  الوثيـــ  
خـر ، هبـدف اإلتـهام يف  ـا      ، واجلهـا  الفاهلـة األ  املعتسـدين يف مـنعاا   السفراا وجمسوهة
   ؛االنتقال هسلية

إىل األمني العام أج يوام  تنسي  املساهدة املقدمة من اجملتسـجل   كذلك يطلب - 12 
ا  لتعزيـز مكتـب املست ـار اوـاص مـن أجـ        ، وأج يقتـر  خيـار  الدويل دهسًا لعسلية االنتقال

وكينــه مــن النــهوض بالواليــة املو لــة إليــه، مبــا يف  لــك خيــارا  ب ــأج املســاهدة املقدمــة مــن 
املتحدة لواجل الويرية النهائية مل رو  الدتـتور واهتسـاده، وإمـت  نمـام االنتاابـا ،       األمم
ا وإهـادة اإلدمـاج، وإمـت     انتاابـا  هامـة، وواـجل آليـا  لـزن  السـت  والتسـري        وإجراا
 األمك؛ القطا 
يوامـ   يقـدم تقـارير هـن تنفيـذ هـذا القـرار، وأج       إىل األمني العـام أج   يطلب - 13 

ي ـس  تنفيـذ مبـادرة جملـس التعـاوج اوليينـل وآليـة        تقدمي تقارير هن التطورا  يف اليسن، مبـا  
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ال را ة الوعنية ومرفقـه األمـك،   تنفيذها، ونتائمت مؤور احلوار الوعك ال ام ، واتفاق السلم و
 ؛بعد  لك يومًا 60   يوما من تاريخ اختا  هذا القرار، و 15و لك يف غاوج 

اتــتعداده الختــا  خطــوا  أخــر  يف حــال هــدم تنفيــذ أي عــرف مــن   يعليين - 14 
 أهته؛ 8و  7و  6و  5األعراف اليسنية يتذا القرار، وال تيسا الفقرا  

 ألة قيد نمره الفعلل.أج يبقل املس يق ر - 15 
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