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 (2015) 2204القرار   
 

 شــــ     24املعقــــيف ة    7390الــــختذ اجمــــختم جملــــس األمــــن    ل ــــت        
 2015 فرباير

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

( S/PRST/2013/3) 2013شــ    فرباير  15( وإىل بيــ ر رسي ــ  املــ ر   2015) 2201 و
 ( بشأن اليمن،  S/PRST/2014/18) 2014آب أغ طس  29و 

ــي  ت  واالــتق ل  والــ مت         وإذ يؤكيي   ــيمن وال ــيفذ بيفنــدة ال ــ  الق ــد الت ام ــن  دي م
 اإلقليمية،
ب ال ي الية واألمنية واالقتص  ية واإلن ـ نية امل ـتمرة   عن قلق  من املص ع وإذ يعرب 

  اليمن، مب    ذلـ  أعمـ ا العنـمل امل ـتمرة، والتاديـداا الن شـاة عـن النقـر غـ  املشـرو            
 لألاللحة وتكدي ا  امل ع   ل التقرار وإال ءة االتعم هل ،

ق احلـيفار  من شدت  مجيع األطراف   اليمن أن تلت م حبـر   ف اـ  عـن طريـ     وإذ يكرر 
ــع      ــية، و تنـ ــداف ال ي الـ ــق األقـ ــيلة لتحقيـ ــ  والـ ــمل ب عت  رقـ ــ ا العنـ ــخت أعمـ ــ ور، وتن ـ والتشـ

 اللجيفء لألعم ا االالتف ازية، عن
عــن  عمــ  للعمــر الــختذ يقــيفم بــ  امل تشــ ر ا ــ ين لألمــ  العــ م املعــ       وإذ يعييرب 

 ب ليمن، مج ا بنعمر،  عم  لعملية االنتق ا اليمنية، والت ام  بختل ،  
إىل إ راج تنظيم الق عدة   شـ   از يـرة العربيـة ومـن يـرت م بـ  مـن أفـرا           إذ يش و 

ق سمــة ازــ اءاا املفرولــة علــا تنظــيم الق عــدة الــة ولــعتا  اللجنــة املن  قــة عــن القــرارين    
ــخت     وإذ يشييي  (، 2011) 1989( و 1999) 1267 ــرورة التنفيـ ــا لـ ــد  علـ ــختا الصـ   قـ

http://undocs.org/ar/S/PRST/2013/3
http://undocs.org/ar/S/PRST/2014/18
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ــيفار ة     ــداب  الـ ــ رم للتـ ــرة الصـ ــرار   1الفقـ ــن القـ ــة  2014) 2161مـ ــ  أ اة ق مـ ( ب عت  رقـ
 مك فحة األنشطة اإلرق بية   اليمن،  

األمهيــة احل  ــة للتنفيــخت الفعــ ا لنظــ م ازــ اءاا املفــرو  عمــ  بــ لقرار   وإذ يالحيي  
ــ    قــختا الصــد       2014) 2140 ــختذ لكــن أن تاــطلع ب ــدور الرسي ــك ال ــ  ال (، مبــ    ذل

 املنطقة، وإذ يشجع ازايف  الرامية إىل زي  ة تع ي  التع ون، الدوا األعا ء من
 أن احل لة   اليمن ال ت اا تشكر  طرا ياد  ال  م واألمن الدولي ، وإذ يقرر 
 مبيف ب الفصر ال  بع من مي  ق األمم املتحدة، وإذ يتصرف 
 احل  ــة إىل تنفيــخت عمليـة االنتقــ ا ال ي الــك بشــكر   مــر  ميين ي ييي  يؤكي   - 1 

اليفقت املن الب   أعق ب مـ  ر احلـيفار الـيفط  الشـ مر، وذلـ   شـي ب مـع م ـ  رة جملـس           و 
 2014التع ون ا ليجـك وآليـة تنفيـختق ، واتفـ ق ال ـلم والشـرا ة اليفطنيـة، ووفقـ ب للقـراراا          

 (، و  م  يتعلق بتطلع ا الشعب اليم ؛2014) 2140( و 2012) 2051( و 2011)
التـــداب  املفرولـــة مبيف ـــب  2016شـــ    فرباير  26ىت أن جيـــد  نـــ يقيييرر - 2 
 13و  12(، ويعيـد تأ يـد أنكـ م الفقـراا     2014) 2140مـن القـرار    15و  11الفقرت  

 (؛2014) 2140من القرار  16و  14 و
 

 معاي  حت ي  اجلهات اخلاضعة للجزاءات  
 2140مــــن القــــرار  15و  11أن أنكــــ م الفقــــرت   يؤكيييي  ميييين ي ييييي  - 3 

مـن   19( تنط ق علا األفـرا  أو الكي نـ ا الـختين تقـرر اللجنـة املنشـأة عمـ  بـ لفقرة         2014)
ــرار  ــة( )’’2014) 2140القـ ــن   ‘‘( اللجنـ ــد  ال ـــ م أو األمـ ــ ا اـ ــ ر يفن   أعمـ ــم يشـ أهنـ

 االالتقرار   اليمن أو يقدميفن الدعم لتل  األعم ا؛ أو
 

 اإلبالغ    
واليـة فريـق ا ـرباء الـيفار  بي هنـ        2016آذار مـ ر    25أن لد  نـىت   يقرر - 4 
االــتعرا  اليفاليــة واجمــ ذ  ويعييرب  يين ا تزاميي (، 2014) 2140مــن القــرار  21  الفقــرة 

 ويطليي ، 2016شــ    فرباير  25التــداب  امل سمــة لتمديــدق  مــرة أ ــرق   ميفعــد أقصــ م    
عــ  ة إنشــ ء فريــق  األمــ  العــ م أن يتلــخت التــداب  اإل اريــة ال زمــة، بأالــر  مــ  لكــن، إل    إىل

شارا مـن تـ ريا اجمـ ذ قـختا القـرار، م ـتعين    ذلـ ،         13ا رباء، ب لتش ور مع اللجنة، لفترة 
 (؛2014) 2140ن ب االقتا ء، خبربة أعا ء الفريق املنشأ عم  ب لقرار 
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للجنـة مب ـتجداا منتصـمل املـدة   ميفعـد      إىل فريق ا رباء أن يـيفا  ا  يطل  - 5 
، وأن يرفع تقريرا هن سيـ  إىل جملـس األمـن، بعـد من قشـة األمـر       2015أيليفا ال تمرب  24أقص م 

 ؛2016ش    فرباير  24مع اللجنة،   ميفعد أقص م 
إىل الفريــق بــأن يتعــ ون مــع أفرقــة ا ــرباء املعنيــة األ ــرق الــة أنشــأق    يييز ز - 6 

الـيم  فريـق الـدعم التحليلـك      مي الـدعم لعمـر زـ ن ازـ اءاا الت بعـة لـ ، وال      جملس األمن لتقـد 
 (؛2014) 2161( واملمد ة واليت  ب لقرار 2004) 1526ورصد از اءاا املنشأ ب لقرار 

مجيــع األطــراف ومجيــع الــدوا األعاــ ء، إلــ فة إىل املنظمــ ا الدوليــة   حييي  - 7 
وحيـ   ـختل  مجيـع الـدوا      ،ع ون مع فريـق ا ـرباء  التلم ن واإلقليمية و ون اإلقليمية، علا 

  ون عــ سق ماألعاــ ء املعنيــة علــا لــم ن الــ مة أفــرا  فريــق ا ــرباء وإت نــة إمك نيــة وصــيفهل 
ــدقم، إىل ــ أل   مق صــ ــع  وبــ ــ سق وامليفاقــ ــل ين واليف ــ ــرباء   ،إىل األشــ ــق ا ــ ــر لفريــ ليت ــ

 بيفاليت ؛ االلط  
ــة     يشيي   - 8  ــة إ ــراء مشــ وراا منتظم ــا أمهي ــة،   عل ــدوا األعاــ ء املعني ــع ال م

 ن ب االقتا ء، لام ن التنفيخت الت م للتداب  املنصيفين عليا    قختا القرار؛
جبميــع الــدوا األعاــ ء أن تقــدم إىل اللجنــة   غاــيفن ت ــع  ييفمــ      يهييي  - 9 

مـن   15و  11ا طيفاا الة اجمـختا  مـن أ ـر تنفيـخت الفقـرت        عناجم ذ قختا القرار تقريرا  من
 ( تنفيختا فعلي ؛2014) 2140 القرار

أن  الي قك احل لة   اليمن قيد االالـتعرا  امل ـتمر وأنـ  الـيكيفن علـا       يؤك  - 10 
االتعدا  الالتعرا  مدق م ءمة التداب  الـيفار ة   قـختا القـرار، مبـ    ذلـ  تع يـ  أو تعـدير        

ــ          أو ــيفء مـ ــت   لـ ــة   أذ وقـ ــ  احل  ـ ــدعيف إليـ ــ م  تـ ــداب ، ن ـ ــع التـ ــق أو رفـ ــع تعليـ يقـ
 تطيفراا؛ من
 

 مشاركة األمم املتح ة  
 ويالحييي  إىل األمـــ  العـــ م أن ييفاصـــر بـــختا م ـــ عي  احلميـــدة،       يطلييي  - 11 

علـا أمهيـة التن ـيق     ويشي   التقدير العمر الختذ يقيفم ب  م تش رم ا ـ ين، مجـ ا بنعمـر،     مع
ك وجمميفعــة األمــم املتحــدة والشــر  ء الــدولي ، مبــ  يشــمر جملــس التعــ ون ا ليجــ اليف يــق بــ 

ال ــــفراء املعتمــــدين   صــــنع ء، وازاــــ ا الف علــــة األ ــــرق،  ــــدف اإلالــــا م    ــــ    
 االنتق ا؛ عملية
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 ختل  إىل األم  الع م أن ييفاصر تن يق امل  عدة املقدمة مـن اتتمـع    يطل  - 12 
ــ ين         ــ ر ا ـ ــب امل تشـ ــ  مكتـ ــ راا لتع يـ ــر   يـ ــ ا، وأن يقتـ ــة االنتقـ ــ ب لعمليـ ــدوع  عمـ الـ

 كين  من النايف  ب ليفالية امليف لة إلي ، مب    ذل   ي راا بشـأن امل ـ عدة املقدمـة     أ ر من
مـــن األمـــم املتحـــدة ليفلـــع الصـــيوة النا سيـــة ملشـــرو  الدالـــتيفر واعتمـــ  م، وإصـــ   نظـــ م   
االنتل ب ا، وإ راء انتل ب ا ع مة، وولع آلي ا لزن  ال    والت ـري  وإعـ  ة اإل مـ ج،    

 ؛وإص   القط   األم 
 أن ي قك امل ألة قيد نظرم الفعلك. يقييرر - 13 

  
 


	القرار 2204 (2015)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7390 المعقودة في 24 شباط/ فبراير 2015
	معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات
	الإبلاغ
	مشاركة الأمم المتحدة


