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 ( 2022)   2624القرار   
 2022شباط/فبراير    28المعقودة في    8981الذي اتخذه مجلس األمن في جلسته    

 
 ،إن مجلس األمن 

 إلى جميع قراراته وبيانات رئيسه السابقة بشأن اليمن،إذ يشير  

 اليمن وسيادته واستقالله وسالمة أراضيه،التزامه القوي بوحدة وإذ يؤكد من جديد  

التصـيدد اليسـيري المسـتمر أم أمامن من بد ما مد  ة مأرو، وتو تصـيدد أدى إلى وإذ يدين بشددة   
ووتوا، ومن بد مم أوإاى، ودلى تمد د ال اغحدن ومدرتم من الإضات ال ــــــ يإة   تزا د عدد المدنددن الذ ن ُقتلوا وشــــــُ

 من السيان أم الم طقة،

الذي أدان فيه بأشـد ال اارات    2022كانون الثانم/  ا ر    21بيانه الصـحإم المرر   يؤكد من جديد    وإذ  
كـانون الـثانم/  ـا ر    17 أم المجمـات اررتـابـية الشـــــــــــــ ييـة التم وقيـر أم أبو يةم ـبارمـارات اليربـية المتحـدة،  

 ،ون وأعل وا مسرولدتمم ع ما ، وأم مواقع أخرى بالمملكة اليربية السيودية، والتم ارتكةما الحوثد 2022

مما أعل ه الحوثدون من اعتزاممم شــــــــن تجمات إضــــــــافية عةر الحدود وإذ يعرب عن قلقه الشدددددديد   
 تشمل األتداف المدنية، ويطالب بوقف تلك المجمات أورا،

جميع األوراف أم ال زاع إلى القيام دون شــــــروة مســــــاقة بوقف التصــــــيدد أورا أم جميع وإذ يدعو   
إلى ت إـدذ ـندا  األمدن اليـام من أجـل وقف    وإذ يددعوأنحـا  اليمن ووقف إوال  الـ ار على نطـا  الةـلد برمـته،  

ــالمم على نحو مـــا تو مةدن بـــالتإصــــــــــــــدـــل أم القرارين   ــد اليـ  (2020)  2532إوال  ال ـــار على الصــــــــــــــيدـ
 ، وكذلك ال دا ات المتواصلة من أجل الوقف الإوري لألعماى اليدائية أم اليمن،(2021) 2565 و

ــلحة وجميع األوراف اب   هيبوإذ ي  ــمل جميع الجمات المي ية ذات المصــــــ لمت وعة والمتيددة، بما يشــــــ
، إلى االجتماع بالمايوث الخاص والمشـاركة أخرى   أوراف جملة  أم  ددنحيومة اليمن والحوث   حصـرا ال  تمثدال

الة ا ة أم المشـــاورات اروارية الجارية وأم جمود إحالى الســـالم على ال طا  األوســـع، دون أن تإر  لذلك 
 شرووا مساقة،

https://undocs.org/ar/S/RES/2624(2022)
https://undocs.org/ar/S/RES/2624(2022)
https://undocs.org/ar/S/RES/2532(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2532(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2565(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2565(2021)
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ــتمرة مما   وإذ يعرب عن القلق    ــانية مســـ ــادية ودنســـ ــية وأم ية واقتصـــ ــياســـ واجمه اليمن من تحديات ســـ
وم مــا األعمــاى المتواصــــــــــــــلــة المتيلقــة بــالي ف وحــاالت االختإــا  القســــــــــــــري واألخطــار ال ــاجمــة عن ال قــل  

 المشروع لألسلحة وتحويلما عن مسارتا ودسا ة استيمالما وتكديسما بدرجة تزعزع االستقرار، مدر

ــانية    المخاوروإذ يؤكد    بســــةبالتم تتير  لما المالحة أم الاحر األحمر    والمخاورالةدضية وارنســ
على مســــــــرولية وإذ يشددددددد  لســــــــيطرة الحوثددن،    ةالخاضــــــــي الم اوقحالة ناقلة ال إط ”صــــــــاأرد الموجودة أم  

ــع وعن عدم ــدي لمذا الخطر   الحوثددن عن تذا الوضــ ــيمالتصــ ــانم الجســ ــيدد ن الةدضم وارنســ  وعلى على الصــ
أن  واصـــــــل الحوثدون التياون الوثدق مع األمم المتحدة من أجل   ضدددددرورةيشددددددد عل  وإذ ،  المالحة صـــــــيدد

 التوصل إلى حل عاجل لمذا األمر،

دعوته جميع األوراف أم اليمن االلتزام بحل خالأاتما بالحوار والتشــــــــــــــاور، ورأ  وإذ يكرر تأكيد  
   وقف أنإلى   وإذ يدعولســـــــياســـــــية، واالمت اع عن االســـــــتإزاغ،  اتخاذ أعماى الي ف وســـــــدلة لتحقدق األتداف ا

من  10 على الي ف ضــــــــد أي أضة أو ج ســــــــية، على نحو ما تو موثق أم المرأق تحري ــــــــمم  أورا  الحوثدون 
 (،S/2022/50تقرير أريق الخةرا  )

يع األوراف لما تو واقع على كاتلما من التزامات بموجب  ضــرورة أن يمتثل جموإذ يؤكد من جديد   
ــاما تو م طةق   ــانم والقانون الدولم لحقو  ارنســـان حسـ القانون الدولم، ومن ذلك أحيام القانون الدولم ارنسـ

ضــمان المســا لة عن انتمامات القانون الدولم ارنســانم واالنتمامات والتجاوغات التم  وإذ يؤكد ضدرورةم ما،  
 و  ارنسان أم اليمن،تمس حق

من الخطر ارنســــــــانم الجســــــــيم الذي  تمدد المدنددن من جرا  المتإجرات  وإذ يعرب عن قلقه البليغ   
من مخلإات الحرو وم ما األلغام األرضـــــــية واألجمزة المتإجرة الددوية الصـــــــ ع أم اليمن، ودذ  دعو الحوثددن  

ــتخدام  االإلى اتخاذ التدابدر الالغمة لوقف   ــوائ ســـــــ ــوائية )من قةدل األلغام  ماليشـــــــ ــلحة ذات اوثار اليشـــــــ لألســـــــ
 وتسجدل أمام ما ودغالة ما تو مزروع من األلغام األرضية من الم اوق الخاضية لسيطرتمم، األرضية(،

عن دعمـه والتزامـه بيمـل المايوث الخـاص لألمدن اليـام إلى اليمن دعمـا لليملـية االنتـقالـية    وإذ يعرب 
 ،المتحدة األمم رعاية تحرسياسية شاملة يقودتا اليم دون ويمسيون بزمامما  اليم ية، ورجرا  عملية 

بأن تشــــارم المرأة مشــــاركة تامة ومتســــاوية ومجدية أم عملية الســــالم، وب ــــرورة الت إدذ  وإذ يطالب   
وإذ يشدددددير  ، (2000) 1325الكامل لخطة اليمل الوو ية اليم ية المتيلقة بالمرأة والســــــــالم واألمن وأقا للقرار  

 أم المائة، 30إلى الحصة الدنيا التم اعتمدت لمشاركة ال سا  أم مرتمر الحوار الوو م والاالغة  بارتياح

ــانم، وم ما الي ف الج ســـم  وإذ يدين    ال زاعات والتيذ ب  أم المرتكبأعماى الي ف الج ســـم والج سـ
على ضـرورة توأدر الحماية الكافية والم اسـاة لل سـا  والإتيات وإذ يشددد  أم مراأق االحتجاغ تحد دا،    وبخاصـة

المراأق الموغعة  أم مخيمات الالجضدن ومدرتا من األمامن بســـــــــةل م ما أن ُيخصـــــــــي  لمن اليدد الكاأم من  
ــةل  ــم أم أث ا  ال زاع بســــ ــحايا للي ف الج ســــ ــب نوع الج س مثل المراحي ، وتزويد منن وقين م من ضــــ حســــ

 ،(2019) 2467االنتصاف وبالمساعدة على نحو ما تو مإصل أم القرار 

إحجــام المجلس االنتقــالم   ضــــــــــــــرورةويؤكدد  التإــا  الريــا ،    إلى الت إدــذ الكــامــلوإذ يددعو مجدددا   
 الج وبم والحيومة اليم ية عن اتخاذ إجرا ات تقو  اتإا  الريا ،

https://undocs.org/ar/S/2022/50
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2467(2019)
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من اســــتمرار خ ــــوع م اوق من اليمن لســــيطرة ت فيم القاعدة أم شــــاه الجزيرة وإذ يعرب عن قلقه  
ــلةية ال اجمة عن وجود تذا الت فيم ت ا  د ولوجدته المتطرأة الي يإة وأعماله أم وعن  اليربية، ومن اوثار الســـــــــ

على االســـــتقرار أم اليمن وم طقة الشـــــر  األوســـــط والقرن األأريقم، بما أم ذلك اوثار ارنســـــانية المأســـــاوية  
ــيان المدنددن،   ــالميةوإذ يعرب عن القلق  على السـ ــاة لت فيم الدولة ارسـ   من الوجود المتزا د للجماعات الم تسـ

ــا ــم داعم( أم اليمن ومن احتماى نموتا أم اليرا  والشــــــ ــا باســــــ ــالمية، الميروف أي ــــــ م )ت فيم الدولة ارســــــ
ــتقةل،  أم ــيله ت فيم القاعدة  وإذ يؤكد من جديدالمســ ــدي لجميع جوانب التمد د الذي يشــ ــميمه على التصــ تصــ

أراد وجماعات  أم شــاه الجزيرة اليربية وت فيم الدولة ارســالمية )داعم( وســائر الجمات المرتاطة بمما، من أ
 ومرسسات وكيانات،

إلى إدراج ت فيم القاعدة أم شـــــــــــــاه الجزيرة اليربية ومن  رتاط به من األأراد أم قائمة وإذ يشددددددددير  
ــة على ت فيم الدولة ارســــالمية )داعم( وت فيم القاعدة،  ــدد على وإذ يشددددد  الجزا ات المإروضــ أم تذا الصــ

باعتاارتا أداة تامة أم مياأحة   (2017) 2368من القرار   1لإقرة ضرورة الت إدذ الصارم للتدابدر الواردة أم ا
 ال شاة اررتابم أم اليمن،

 (2014)  2140األتميــة الحــاســــــــــــــمــة لت إدــذ نفــام الجزا ات المإرو  عمال بــالقرارين  وإذ يالحظ   
ــدد الدوى   (2015)  2216 و ــطلع به أم تذا الصــــــ ــم الذي يمين أن ت ــــــ بإيالية، بما أم ذلك الدور الرئيســــــ

 األع ا  من الم طقة،

(، وال تـائ  الواردة فيـه التم تركـد نقـل S/2022/50بـالتقرير ال مـائم لإريق الخةرا  )وإذ يحيط علمدا  
 أسلحة إلى اليمن،

 ، ( 2014)   2140لقرار با  عمال  الم شأ أريق الخةرا  المي م باليمن    التم  ةذلما  بالجمود علما    يحيط وإذ   

الســــــــــــــالم واألمن أم اليمن بســــــــــــــةـــب ال قـــل وإذ يعرب عن قلقدده البليغ    من الخطر الـــذي  تمـــدد 
 المشروع لألسلحة الصغدرة واألسلحة الخفيإة ودسا ة استيمالما وتكديسما بدرجة تزعزع االستقرار، مدر

التم تإر  حفرًا محدد األتداف على   (2015) 2216من القرار    14ام الإقرة إلى أحيوإذ يشدددددير   
جميع الدوى األع ـــــــــا  والجمات الإاعلة األخرى إلى االمتثاى اللتزاماتما بموجب    وإذ يدعوتوريد األســـــــــلحة،  

 حة،الحفر المحدد األتداف على توريد األسل

من أجل كشـــــــــــــف انتمامات حفر األســـــــــــــلحة المحدد  وبحرا  براالتياون ارقليمم  علىوإذ يشددددددددج   
ــداف   ــالقرار  عمال  المإرو األتـ ــة  والقرارات  (2015)  2216  بـ ــات، و   الالحقـ ــامـ ــك االنتمـ  إبالغ  علىوم ع تلـ

 انتمامات أم الوقر الم اسب، أيي  (2014) 2140 بالقرار عمال الم شأة اللج ة

ــد ال ـاارات اغدـياد عـدد الحوادث الواقيـة وـااـلة ســــــــــــــواحـل اليمن، ومن ذـلك المجمـات  وإذ يددين    ـبأشــــــــــــ
 قانونية مدر أو تيسـفية بطريقةاحتجاغتا  مصـادرة السـإن التجارية و  االموجمة ضـد السـإن المدنية والتجارية وكذ

ــيله وما ــإن  مالحة أمن  على كةدر  خطر  من ذلك يشــــ ــواحل  ووى على  األحمر والاحر  عدن خلي  أم الســــ   ســــ
من تمريب األسـلحة وما  تصـل بما من عتاد بحرًا إلى داخل اليمن وخارجه انتماما   وإذ يعرب عن قلقه  ،اليمن

 لحفر األسلحة المحدد األتداف،

ــإد ة  واقم عن  أورا  بارأراجيطالب    وإذ  ــددن    روابم ســــــ ــم رعايا ت د دن ودثدوبددن ودندونيســــــ الذي ي ــــــ
وكذا بارأراج الإوري   ،2022  ا ر  /ثانمال كانون  2 م ذ  الحوثددن  لدى  الحجز  أم  يلوا  ميانمار ومن  ةد ددنوأل

https://undocs.org/ar/S/RES/2368(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2368(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2216(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2216(2015)
https://undocs.org/ar/S/2022/50
https://undocs.org/ar/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2216(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2216(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2216(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2216(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140(2014)
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 ُيســــتيملالذي كان   بالمركي   اقتحامن   إدانته إلى  وإذ يشددديرعن مويإم األمم المتحدة الذ ن يحتجزتم الحوثدون،  
 المحلددن، المويإدن عشـــــرات  احتجاغ  أث ائه  أم  جرى   والذيلســـــإارة الواليات المتحدة أم صـــــ يا   مقراســـــابقا 
 أمان، وأم أوريا إأراجا االحتجاغ قدد م مم غالوا ما الذ نارأراج عن كل  إلى  بدعوتِّه ويذكوِّر

بأشــــــــد ال اارات انتمامات القانون الدولم ارنســــــــانم والقانون الدولم لحقو  ارنســــــــان وكذلك وإذ يدين   
  المرتاط ـبال زاع أم التجـاوغات التم تمس حقو  ارنســــــــــــــان، وم مـا تلـك الم طوـية على أعمـاى الي ف الج ســـــــــــــم  

األوإاى واستخداممم أم ال زاع المسلح، بما أم ذلك داخل المدارس   وتج دد الم اوق الخاضية لسيطرة الحوثددن،  
 (، S/2022/50والمخيمات الصيفية والمساجد، على نحو ما تو مدون أم التقرير ال مائم لإريق الخةرا  ) 

من الحالة ارنســــانية المأســــاوية أم اليمن، بما يشــــمل تيايم خطر وقوع وإذ يعرب عن قلقه البالغ   
رة التم تحوى دون 19-مجاعة واســية ال طا  واوثار الســلةية لجائحة كوأدد ، وجميع أعماى اليرقلة مدر المةري

التم ال مةرر لما المإروضــة على إيصــاى الســلع إيصــاى المســاعدة ارنســانية بإيالية، وكذلك اليقاات والقدود  
الحدوية إلى الســيان المدنددن التم تحدث أم جميع أنحا  اليمن، وذلك ما يم ع ال ــيإا  من تلقم المســاعدة 

 التم يحتاجونما للاقا  على قدد الحياة،

ــدر األمن مجلس  التزاميؤكد   وإذ  اعتماد اليمن   إلى ويشددير  اليمن، موانئ  عةر التجارية الواردات  بتيسـ
 لتلةيةالتجارية من أمذية ووقود ومدرتما من الســـــلع األســـــاســـــية ال ـــــرورية   الواردات علىشـــــد دا جدا   اعتمادا

ــية الحدويةاالحتياجات   ــاســــــ ــم   الدور إلىوكذلك   ،للمدنددن  األســــــ ــاســــــ ــة المالية  للحواالتاألســــــ  الواردة  الخاصــــــ
 مصدر آخر للدخل، أي إلى المإتقرةر المدنية األس أغر من تشد التمأم الخارج   الياملدن  اليم ددن من

اتخـاذ الـتدابدر الالغمة لم ع المزيد من التإكـك أم االقتصــــــــــــــاد اليم م،   إلىأوراف ال زاع  بـ وإذ يهيدب   
 أم ذلك المرسسات المصرفية والمالية، بما

ــأة عمال بالإقرة وإذ يشددددددددد     (2014)  2140من القرار  19على ضــــــــــرورة أن ت اقم اللج ة الم شــــــــ
 التوصيات الواردة أم تقارير أريق الخةرا ،

أتمية أن تزود الدوُى األع ــــــــا  اللج ة أم الوقر الم اســــــــب بميلومات مســــــــتوأاة بشــــــــأن وإذ يؤكد  
 مامات حفر األسلحة المحتملة بغاية كشف مصادر االتجار وسالسل ارمداد مدر المشروعة ومياأحتما،انت 

 أن الحالة أم اليمن ما غالر تشيل خطرا  مدد السالم واألمن الدولددن،وإذ يقرر  

 بموجب الإصل السابع من مدثا  األمم المتحدة،وإذ يتصرف  

د التم تشــــــــــــــ مـا جمـاعـة الحوثددن اررتـابيـة، وم مـا  المجمـات اليـابرة للحـدو يددين بشددددددددددة   - 1 
المدنددن والة ية التحتية  تســـــــــــتمدف  التمالمجمات على ارمارات اليربية المتحدة والمملكة اليربية الســـــــــــيودية  

 بوقف تلك المجمات أورا؛ ويطالبالمدنية، 

ــيل كامل وأم الوقريؤكد من جديد   - 2  ــم بشـ ــياسـ ــرورة ت إدذ عملية االنتقاى السـ الم اســـب   ضـ
أم أعقاو مرتمر الحوار الوو م الشــــــــــــامل، وذلك تمشــــــــــــيًا مع ماادرة مجلس التياون الخليجم وآلية ت إدذتا،  

ــيب اليم م ــوع، وأم يل مراعاة تطليات الشــ ــلة بالموضــ ــابقة ذات الصــ ــيقت ــــم ما وتو ،ووأقًا لقراراته الســ  ســ
جميع األوراف اليم ية   تشـــــملة ســـــياســـــية ت مم ال زاع وتختار مســـــتقةل اليمن عةر عملي  أن كاأة  األوراف من

 ؛المشروعة  لتطلياتما وتستجدب  والمت وعة المتيددة

https://undocs.org/ar/S/2022/50
https://undocs.org/ar/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140(2014)
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ــيري   حل ثمة ليسأنه    على  يشددددد - 3  ــةدل وأن  الراتن  لل زاع عســ   للم ــــم الوحدد  المجدي الســ
الحوار والمصـالحة بدن األوراف المتيددة والمت وعة وتم تشـمل تمثدال ال حصـرا الحيومة   سـةدل تو إنما قدما

 المدنم؛ والمجتمع والشااو وال سا  اليمن أم الكةرى  وارقليمية السياسية زاواليم ية والحوثددن واألح

  11التدابدر المإروضـــــــــــة بموجب الإقرتدن   2023شـــــــــــااة/أةرا ر   28أن يجدد حتى يقرر  - 4 
القرار    15 و تددددأكيددددد  ،  (2014)  2140من  الإقرات  ويعيددددد  ــام  القرار    16و    14و    13و    12أحيــــ من 

 ؛(2015) 2216من القرار  17إلى  14أحيام الإقرات ويعيد كذلك تأكيد ، (2014) 2140

من  14أن يخ ـــــع الكيان المدرج أم مرأق تذا القرار للتدابدر التم تإرضـــــما الإقرة يقرر  - 5 
 ؛(2015) 2216القرار 

على أتمية تيســـــــــدر المســـــــــاعدة ارنســـــــــانية وتيســـــــــدر الواردات التجارية، ويالح   يشدددددددد   - 6 
ال ُيقصـــد أن تترتب علدما   (2015) 2216و   (2014) 2140التدابدر المإروضـــة بموجب أحيام القرارين  أن

 ارنســـانيةعلى إيصـــاى المســـاعدات   بالقدرة وال  ،آثار ضـــارة من ال احية ارنســـانية بالســـيان المدنددن أم اليمن
أنــه يجوغ للج ــة الم شـــــــــــــــأة   قراره ويؤكدد من جدديددوال بــالواردات التجــاريــة أو الحواالت المــاليــة،    المــدنددن  إلى

ــيل   (2014)  2140من القرار    19بموجب الإقرة  ــم ”اللج ةد( أن تيإم، بشــــــــــ ــار إلدما فيما  لم باســــــــــ )المشــــــــــ
اســــــــــــــتثـ ائم كـل حـاـلة على حـدة، أي نشــــــــــــــاة من ـتدابدر الجزا ات التم أرضــــــــــــــمـا مجلس األمن أم القرارين 

إذا قررت اللج ة أن تذا ارعإا  ضــــــــروري لتيســــــــدر عمل األمم المتحدة  (2015) 2216و  (2014) 2140
 والم فمات ارنسانية األخرى أم اليمن أو ألي مر  آخر  تسق مع أتداف تذ ن القرارين؛

الدوى األع ـا  على دعم جمود ب ا  قدرات خإر السـواحل اليم م من أجل الت إدذ يشدج   - 7 
ــيادة اليمن (2015) 2216من القرار   14الإقرة الإياى للتدابدر المإروضــــــــة بموجب   ، مع االحترام الكامل لســــــ

 وسالمة أراضيه؛

ــا  إلى تكثيت جمودتــا لميــاأحــة تمريــب األســــــــــــــلحــة وميونــاتمــا  بــ   هيدبي - 8  الــدوى األع ـــــــــــــ
 لحة المحدد األتداف؛الطر  الةرية والاحرية، ل مان ت إدذ حفر األس عةر

ــل  أن  الـــدوى  على  أنـــهيؤكددد   -  9  ــاى  تكإـ ــدابدر  جميع  امتثـ ــا  التم  التـ ــذتـ ــذا  تتخـ ــذا  ت إدـ   القرار  لمـ
ــان   القانون  أحياماللتزاماتما بموجب   ــانم والقانون الدولم لحقو  ارنســـــــ الدولم، بما فيه القانون الدولم ارنســـــــ

 من تلك األحيام؛ م طةق تووالقانون الدولم لالجضدن، حساما 
 

 ميا در تحد د الجمات الخاضية للجزا ات
من   14والإقرة    (2014)  2140من القرار    15و    11أن أحيــام الإقرتدن  يؤكدد من جدديدد   - 10 

ت طةق على الكيـــانـــات واألأراد الـــذ ن تحـــددتم اللج ـــة أو الـــذ ن ُأدرجـــر أســــــــــــــمـــا تم    (2015)  2216القرار  
ادا يشــــــــــــــاركون أم أعمـاى تمـدد ـباعتـاارتم كـياـنات وأأر  (2021) 2564و  (2015)  2216مرأقم القرارين   أم

 السالم أو األمن أو االستقرار أم اليمن أو يقدمون الدعم لتلك األعماى؛

من القرار    17ميا در تحد د الجمات الخاضــية للجزا ات الواردة أم الإقرة يؤكد من جديد   - 11 
 ؛(2015) 2216من القرار  19والإقرة  (2014) 2140
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أن أعماى الي ف الج ســـــم أم ال زاع المســـــلح أو االنتمامات المرتكاة بحق  يؤكد من جديد   - 12 
أم عداد األوإاى من قةدل اســـــــتخداممم أو تج ددتم أم ال زاع المســـــــلح انتماما للقانون الدولم يمين أن تدخل 

دة أم الإقرة   ، ومن ثم تخ ــــع للجزا ات بســــةب المشــــاركة  (2014)  2140)ج( من القرار   18األعماى المحدي
أم أعماى تمدد الســـــــــــالم أو األمن أو االســـــــــــتقرار أم اليمن أو تقديم الدعم لتلك األعماى، على ال حو المةدن  

 من ذلك القرار؛ 17الإقرة  أم

من القرار    17أن ميــا در تحــد ــد الجمــات الخــاضــــــــــــــيــة للجزا ات المةد ــة أم الإقرة  يؤكدد   - 13 
ــتخدام تك ولوجيا القذائف   (2014)  2140 ــمل عمليات اروال  التم تجري عةر الحدود من اليمن باســـ قد تشـــ

 لتسيارية والقذائف االنسيابية؛ا

ــيـة  الجمـات   تحـد ـد   ميـا در أن  يؤكدد  - 14  من القرار    17المةد ـة أم الإقرة   للجزا ات   الخـاضــــــــــــ
ــ ما   ( 2014)  2140 ــمل المجمات التم يشـــــــ ــإن التجارية أم الاحر األحمر   ال زاع   أوراف قد تشـــــــ على الســـــــ

 ؛خلي  عدن  أو 
 

 اربالغ
حـتى  يقدرر   - 15  ــدد  يمـــــ ــارس    28أن  واردة   2023آذار/مـــــ تم  ــا  كمـــــ الخــةرا   أريق  ــة  واليـــــ

القرار    21 الإقرة أم القرار    21والإقرة    (2014)  2140من  اعتزامدددده  ،  (2015)  2216من  عن  ويعرب 
 شــااة/ 28صــاه  اســتيرا  تلك الوالية واتخاذ ارجرا ات الم اســاة فيما  تيلق بتمد دتا مرة أخرى أم موعد أق

إلى األمدن اليام أن  تخذ التدابدر اردارية الالغمة بأســرع ما يمين رعادة إنشــا  أريق   ويطلب،  2023 أةرا ر
ــاور مع اللج ة، حتى  ــا ، بخةرة  2023آذار/مارس   28الخةرا ، بالتشــــــ ــب االقت ــــــ ــتيد ا أم ذلك، حســــــ ، مســــــ

 ؛(2014) 2140أع ا  الإريق الم شأ عمال بالقرار 

إلى أريق الخةرا  أن  واأم اللج ة بتقرير عن مســـــتجدات م تصـــــف المدة أم موعد يطلب   - 16 
ــاه   ــاه  2022تموغ/ وليه   28أقصــــ كانون الثانم/    28، وأن يقدم تقريرا نمائيا إلى مجلس األمن أم موعد أقصــــ

جملة أمور  عناللج ة، وأن ي ـم مما أي ـا ميلومات حسـب االقت ـا ،   ، بيد م اقشـة األمر مع2023  ا ر  
ــارتا على نحو مدر مشــــــروع وعن  ــلحة التقلددية وتحويل مســــ من بد ما االتجاتات األخدرة أم مجاى نقل األســــ

ــتخدمما كيانات أو ــوعة من قةل   الميونات المتاحة تجاريا التم يســـــــ أأراد مدرجون أم قائمة الجزا ات الموضـــــــ
أم تركدب الطائرات المســــــــــــدرة واألجمزة المتإجرة الددوية الصــــــــــــ ع الم قولة بحرا ومدرتا من م فومات  اللج ة  

ــانية  ــلةيا على المســــــــــاعدة ارنســــــــ األســــــــــلحة، مع إ ال  االعتاار إلى أنه   اغم لمذا الطلب أال  رثر تأثدرا ســــــــ
 ( أم تذا الصدد؛S/2022/50بالتقرير ) ويحيط علما ،األنشطة التجارية المشروعة أو

ــأتا مجلس األمن يوعز   - 17  إلى الإريق أن  تياون مع أأرقة الخةرا  المي ية األخرى التم أنشـــــــ
لتقديم الدعم ليمل لجان الجزا ات التابية له، وال ســـيما أريق الدعم التحلدلم ورصـــد الجزا ات الم شـــأ بموجب  

 ؛(2021) 2610والممددة وال ته بالقرار  (2004) 1526القرار 

جميع األوراف وجميع الدوى األع ــــــــا ، إضــــــــاأة إلى الم فمات الدولية وارقليمية يحث  - 18 
ــا  المي يــة على   ويحدث كدذلدكالــة التيــاون مع أريق الخةرا ،  ودون ارقليميــة، على كإــ  جميع الــدوى األع ـــــــــــــ

ضــمان ســالمة أأراد أريق الخةرا  ودتاحة إميانية وصــوى الإريق دون عائق، وخاصــة وصــوله إلى األشــخاص  
 والوثائق والمواقع، لدتس ى له االضطالع بالوالية الم ووة به؛

https://undocs.org/ar/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2216(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2216(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/ar/S/2022/50
https://undocs.org/ar/S/RES/1526(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1526(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2610(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2610(2021)


S/RES/2624 (2022)  

 

22-02899 7/8 

 

مشـاورات مع الدوى األع ـا  المي ية، حسـب االقت ـا ، ل ـمان على أتمية إجرا   يشددد   - 19 
 الت إدذ التام للتدابدر الم صوص علدما أم تذا القرار؛

اســـــــــــــتمرار توريد األســـــــــــــلحة والميونات إلى اليمن انتماما لحفر األســـــــــــــلحة المحدد  يدين   - 20 
، باعتااره تمد دا خطدرا للســــــالم واالســــــتقرار  (2015)  2216من القرار  14األتداف المإرو  بموجب الإقرة  

 أم اليمن والم طقة؛

ــا  على احترام وت إدــذ التزامــاتمــا بم ع توريــد أو بيع أو نقــل يحدث   - 21  جميع الــدوى األع ـــــــــــــ
ى الكيانات واألأراد المدرجدن األسـلحة واألعتدة ذات الصـلة بجميع أنواعما، بطريقة مااشـرة أو مدر مااشـرة، إل

ــالحمم، على نحو   أم قــائمــة الجزا ات وأولضــك الــذ ن ييملون بــاســــــــــــــممم أو بتوجيــه م مم أم اليمن أو لصـــــــــــــ
 ؛(2015) 2216من القرار  14مةدن أم الإقرة  تو ما

ــائل اليامة المتيلقة بالجزا ات  إلى تقرير الإريق اليامل م يشددير - 22  ــمم المي م بالمسـ در الرسـ
(S/2006/997  بشــــــأن أأ ــــــل الممارســــــات واألســــــالدب، بما أم ذلك الإقرات )التم تت اوى  23و  22و  21

 الخطوات التم يمين اتخاذتا ري اح الميا در الم مجية وليات الرصد؛

عزمه على إبقا  الحالة أم اليمن قدد االســــــــتيرا  المســــــــتمر واســــــــتيداده يؤكد من جديد   - 23 
الســـــــتيرا  مدى مال مة التدابدر الواردة أم تذا القرار، بما يشـــــــمل تيزيزتا أو تيد لما أو تيليقما أو رأيما، 

 حساما تقت م ال رورة أم أي وقر على ضو  ما يجدو من تطورات؛

 المسألة قدد نفره الإيلم.  أن  اقميقرر  - 24 

 

  

https://undocs.org/ar/S/RES/2216(2015)
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 المرفق
 الحوثيون، المعروفون أيضا بلقب أنصار هللا  

 
 شارم الحوثدون أم أعماى تمدد السالم واألمن واالستقرار أم اليمن. 

المدنددن والة ية التحتية المدنية أم اليمن، ونإذوا سـياسـة تقوم    تسـتمدف تجمات  بشـنالحوثدون   قامو  
تج دد األوإاى  ب  وقامواج ســـــم ضـــــد ال ســـــا  ال اشـــــطات ســـــياســـــيا والمم يات وقميمن، على ممارســـــة الي ف ال

واســتخداممم، وحرضــوا على الي ف ضــد الجماعات على أســس من بد ما االنتما  الد  م والقومم، واســتخدموا 
ــية واألجمزة المتإجرة الددوية الصــــ ع عشــــوائيا أم الســــاحل الغربم لليمن. وقام  ــا األلغام األرضــ الحوثدون أي ــ

 توغييما أم اليمن. بيرقلة إيصاى المساعدة ارنسانية إلى اليمن أو إعاقة الحصوى علدما أو

ــتخدام األجمزة المتإجرة    ــحن التجاري أم الاحر األحمر باســ ــإن الشــ ــن الحوثدون تجمات على ســ وشــ
 الددوية الص ع الم قولة بحرا واأللغام الاحرية.

إرتابية متكررة عةر الحدود اســـــــتمدأوا بما المدنددن والة ية التحتية   وارتكب الحوثدون أي ـــــــا تجمات 
 .عمداً المدنية  المواقعوتددوا ب رو  ،المدنية أم ارمارات اليربية المتحدة والمملكة اليربية السيودية

 


