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 (2018) 2451القرار   
 كذذونوا األ/    21، المعقودة ست 8439الذذ ا اذهذذذ س مجلس األمن ست  ل ذذذذذذذذذذذ ذذذ    

 2018دي مبر 
 

 ،إا مجلس األمن 
 (2014) 2140 و (2012) 2051 و (2011) 2014إىل قــــــــ ا ا ــــــــ   إذ يشذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذر 

 (2016) 2266و  (2015) 2216و  (2015) 2204 و (2015) 2201 و (2014) 2175 و
 2013شـــــــــــــــ ــا    ا    15، وإىل بيــاتــا ــ  اة اــاخـــــــــــــــيــ  امل   ــ  (2018) 2402و  (2017) 2342 و
 حز  ا   15و  2016تيســـــــــــا  أب     25و  2015آذا  ما س  22و  2014آب أغســـــــــــ    29 و

 بشأ  اةيمن، 2018آذا  ما س  15 و 2017  وتي 
اةتزام  اةقوي بوحدة اةيمن وخــــياو   واخــــتقتة  وخــــتمت  اتقايمي ، واةتزام   /إذ يؤكد من  ديد 

 باةوقوف إىل جاتب شعب اةيمن،
وعمــــ  ةاعمــــ  اةــــملي  قوا بــــ  امل عوم اىلــــان ة م  اةعــــاا إىل اةيمن  يؤكذذذد من  ذذذديذذذد/إذ  

 واةتزام  بملةك اةعم ،)امل عوم اىلان( 

أ  اةنزاع يف اةيمن ال ميكن حا  إال من  تل عماي  خياخي  شاما  ةاجميع،  ؤكد من  ديدي/إذ  
كملةك ، وبياتا  ، و (2015) 2216عاى حنو ما وعت إةي  ق ا ات جما  األمن ذات اةصا ، مبا  يها اةق ا  

 م او ة جما  اةتعاو  اىلايجي واال فاق املتعاق بآةي  اةتنفيمل وتتااج م مت  احلوا  اةوطين اةشام ،
أ  احلاة  يف اةيمن ال  زال  شـــــــــــــــك     ا  هدو اةســـــــــــــــتا واألمن عاى اةصـــــــــــــــعيد ن  /إذ يقرر 
 واةدويل، اتقايمي

باملشـــاو ات اةُ عتقدت مع حكوم  اةيمن واحلو ي  بدعوة من امل عوم اىلان  يرحب - 1 
إىل حكوم  اةسـو د  ي و   بولشكر/ ، 2018كاتو  األول و سـم    13إىل  6يف خـتوكهو  يف اةفةة من 

وعما ة مم  اتقايميو  واةدوةيو عاى اىل وات اةُ اختملها اةزعماء  /يثنتالخـــــــــــــــت ـــــــــــــــا تها االجتماع، 
األمهي  احليو   تح از  قدا صــــــوب اةتوصــــــ  إىل ا فاق خــــــياخــــــي ت اء اةنزاع وختفي   /يالحظحدة، املت

 ؛اشعب اةيمينةاملعاتاة اتتساتي  
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اال فاقات اةُ  وص  إةيها اة   ا  بشأ  مد ن  وحما ظ  احلد دة ومواتئ احلد دة  يؤيد - 2 
بيا  إصــدا  ي  اال فاق املتعاق بت اول اةســجناء؛ و تفعب معني واةصــاي  و أس عيســى؛ وإتشــاء آةي   نفيمل   

 ؛S/2018/1134اةو يق   باعت ا ه فاهم بشأ   عز، عاى اةنحو املنصون عاي  يف ا فاق ختوكهو  املعمم 
عاى  /يصذذر  حملدوة  ي ، اة     إىل  نفيمل ا فاق خــتوكهو  و قا ةاجداول اةزمني  ا يدعو - 3 

وق  إطتق اةنا  املتفق عاي  بشــــأ  حما ظ  احلد دة، ةضــــ و ة االحةاا اةكام  من جاتب ايع األط اف 
 ، عاى أخـــاس مت اول،ةقواتا، وإعاوة تشـــ  2018كاتو  األول و ســـم    18اةملي و   حيز اةنفاذ يف 

اه مواقع متفق عايها  ا ج املد ن  واملواتئ من مد ن  احلد دة ومواتئ احلد دة واةصـــــاي  و أس عيســـــى باج
وق  إطتق اةنا ؛ واالةتزاا بعدا اخــتقداا أي  عز زات عســك     تفاذ  وما اعت ا ا من بدء 21يف غ ــو  

بإزاة  ايع املظاه  اةعســـــــــك    واحملا ظ ؛ واالةتزاا  ،إىل املد ن ، ومواتئ احلد دة واةصـــــــــاي  و أس عيســـــــــى
 ك لك يدعوةنجاح  نفيمل ا فاق خــــــــتوكهو ، و اأخــــــــاخــــــــيا شــــــــ ط األمو  ايعها باعت ا  هملهاملد ن ،  من

مبا يف ذةك مع امل عوم اىلان،  ،اة     إىل مواصا  اةتعاو  بصو ة بناءة، حبسن تي  ووو  ش و  مس ق 
و املشــا ك  يف جوة   ،م ا  صــنعاءبشــأ  و  االقتصــاو اةيمين حتقيق اخــتق ا بشــأ  مواصــا  اةعم  من أج  

 ؛2019ا  من احملاو ات يف كاتو  اةثاين  نا   مق 
بعد اةتشـــــــــاو   خـــــــــتوكهو امل عوم اىلان يف بإطا  املفاوضـــــــــات اةملي ع ضـــــــــ   رحبي - 4 

اعتزاا امل عوم اىلان مناقشـ  هملا اتطا   تل اووة  املق ا  من احملاو ات ب /يرحب ك لكاة    ،  مع
و  كد أمهي  مشـــا ك  امل أة بصـــو ة  اةتوصـــ  إىل ح  خـــياخـــيمتهيدا الخـــتفناف املفاوضـــات اة  ي  من أج  

 ؛كاما  وإش اك اةش اب عاى حنو جمٍد يف اةعماي  اةسياخي 
 وما اعت ا ا من  ا  خ  30ةفةة أوةي  مدهتا  ،ة م  اةعاا بإتشـــاء وتشـــ     ق طتاعي يأذا - 5 

األمم  طاب  ويلكهو ، مبا يف ذةك و خـــــــــــتم و يســـــــــــل اةتنفيمل اةفو ي ال فاق اختاذ هملا اةق ا ، ة دء  صـــــــــــد ووع
  ااخ  ون   نسيق إعاوة اةنش  وإطتع اجملا  عاى اةت و ات املستجدة يف غ و  أخ وع واحد؛ املتحدة

كـــاتو    31إىل األم  اةعـــاا أ   قـــدا مقةحـــات يف أق ب وقـــت  كن وق ـــ   يطلذذب - 6 
كهو  و ألمم املتحدة من  تهلا اةدعم اةكام  ال فاق ختا ختقدااةس   اةُ  بشأ  2018األول و سم  

فين ةوق  اة صـــــد اةعاى اةنحو اةملي   ا   اة   ا ، مبا يف ذةك، عاى خـــــ ي  املثال ال احلصـــــ   عمايات 
من مد ن  احلد دة ومواتئ احلد دة واةصــــــــــاي   ، عاى أخــــــــــاس مت اول،ةقواتاإطتق اةنا  وإعاوة تشــــــــــ  

إوا ة مواتئ ب ما  تعاقعيســــــــــى؛ واةقياا بدو   ااد يف وعم م خــــــــــســــــــــ  مواتئ اة ح  األ   اةيمني   ي و أس
مد ن   ؛ و عز ز وجوو األمم املتحدة يفاةُ ج ي  يهاعمايات اةتفتيش باحلد دة واةصــــاي  و أس عيســــى و 

اةدول  /يدعومن، احلد دة ومواتئ احلد دة واةصـــــاي  و أس عيســـــى، و قدب  ق    أخـــــ وعي إىل جما  األ
 قدب  اك  إىلعاى مســـــــــــــــاعدة األمم املتحدة يف االضـــــــــــــــ تع  مله املهاا  اةُ ةد ها اةقد ةاألع ـــــــــــــــاء 
 إىل اةتزاا اة     بتيسل ووعم وو  األمم املتحدة يف احلد دة؛ /يش ر املساعدة،
 ،اةق ا إىل األم  اةعــاا أ   قــدا  ق   ا عن اةتقــدا احمل ز بشــــــــــــــــأ   نفيــمل هــملا  يطلذذب - 7 

ذةك أي اتتهاكات ةتةتزامات اةُ ق عها اة   ا ، وذةك عاى أخـــــاس أخـــــ وعي، و قا ملا وعا إةي   يف مبا
 عن اعتزام  اةنظ  يف اختاذ مز د من اةتدابل، حســب االقت ــاء، ةدعم /يعرب، اة   ا ، حىت إشــعا  آ  

  ي نفيمل هملا اةق ا  وخــــــــاا  ق ا ات جما  األمن األ  ص ذات اةصــــــــا  واةتلفي  من وطأة احلاة  اتتســــــــات
 اةتوص  إىل ح  خياخي ت اء اةنزاع؛ ووعم
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   واتتســــــــاتي  و نق  اةعاما  احلاج  إىل ضــــــــما   د ق اتمداوات اةتجا  يكرر ذأك د  - 8 
يف هملا  ،حكوم  اةيمن واحلو ي  يدعو/ ، وو  ع اقي  ع أحناا اجملال اتتســـــــاين إىل وا   اة اد ويف اي يف

اةصــــــــدو، إىل إزاة  اةعق ات اة لوق اطي  اةُ حتول وو   د ق اتمداوات اةتجا    واتتســــــــاتي ، مبا يف ذةك 
، وإ اح  اةوصـــــــــول ب ا إىل مواتئ اةيمن بصـــــــــو ة  عاة  وم  وة اةوقوو، و دعو اة     إىل كفاة  عم  ايع

 ة حتت اةتجا   غ اض  سيل اوإعاوة  تح م ا  صنعاء و شغيا  بصو ة آمن  ومأموت  أل أحناء اة اد،ايع 
عم  االقتصـــــــــــــــاو و اة     إىل اةعم  مع امل عوم اىلان ةتعز ز  يدعو ك لك/ ؛ يف إطا  آةي  متفق عايها
  اةعاما ، ويف هملا اةصــدو، م   ات موظفي اىلدم  املدتياملعاشــات اةتقاعد   و اة نك امل كزي اةيمين وو ع 

 /يدعو ،امل خــســات املاةي  اةدوةي  إىل  قدب املســاعدة املتام  إىل امل عوم اىلان بناء عاى اة اب يدعو
 ؛2019اجملتمع اةدويل إىل اةنظ  يف  قدب متو   إضايف ىل   األمم املتحدة ةتختجاب  اتتساتي  ةعاا 

ةالســاا  يف األ واح واتصــابات اةناا  عن اةنزاع، مبا يف ذةك  اك  يعرب عن بولغ أسذه  - 9 
يف اةنزاع املســـاح،  غل املشـــ وعاةُ  ســـ  ها األةغاا األ ضـــي ، وقت  األطفال و شـــو ههم واخـــتلدامهم وجنيدهم 

 ن ؛تنق  بصو ة آمهلم باةعاى أمهي  عم  ايع أط اف اةنزاع عاى كفاة   ا   املدتي  واةسماح  و شدو
ايع أط اف اةنزاع إىل االمتثـــــال ةاقـــــاتو  اةـــــدويل اةواجـــــب اةت  يق، واةو ـــــاء  يذذذذدعو - 10 

، واألطقم اة  يــ بــاةتزامــاهتــا مبوجــب اةقــاتو  اةــدويل اتتســــــــــــــــاين، مبــا يف ذةــك احةاا و ــا ــ  امل ا ق اة  يــ  
  مبا يف ذةك املدا س  ا   األعيا  املدتيبصــــــــــفتها  اك، كما  دعو ايع األط اف إىل ووخــــــــــاا  تقاهم، 

األعيـا  اةُ ال غ  عنهـا ةاســـــــــــــــكـا  املـدتي  مثـ   اـك اةتزمـ  ةتوز ع املواو اةغـملاايـ  وجهيزهـا وختز نها، و 
جمال وخـــحب ايع األ  او اةعســـك    من اهلياك  األخـــاخـــي  املدتي ، وإ اح  و يســـل وصـــول اةعاما  يف 

إىل ايع احملتاج  بشــــــــــــــك  آمن وخــــــــــــــ  ع ووو  عوااق، واة عا   اة  ي   قدب املســــــــــــــاعدات اتتســــــــــــــاتي  
 ؛توع اون  وعام  اةسنعاى أ  املعوت   ن غي أ   تص ف عاى أخاس احلاج ، مع م اعاة  ال أك د /يكرر

 أ    قي املسأة  قيد تظ ه اةفعاي. يقرر - 11 
 


