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 ،إن مجلس األمن 
 (2014) 2140 و (2012) 2051 و (2011) 2014إىل قــــــــ ا ا ــــــــ   إذ يشيييييييييييييييييييييييير 

 (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
ز  ان  وتي  ح 15و  2016تيسان أب  ل  25و  2015آذا  ما س  22و  2014آب أغسطس  29 و

 بشأن اةيمن، 2018آذا  ما س  15 و 2017
اةتزام  اةقوي بوحدة اةيمن وخــــياو   واخــــتقتة  وخــــتمت  اتقايمي ، واةتزام   وإذ يؤكد من جديد 

 باةوقوف إىل جاتب شعب اةيمن،
وعمــــ  ةاعمــــل اةــــملي  قوا بــــ  امل عوم اىلــــان ة م  اةعــــاا إىل اةيمن  يؤكيييد من جيييدييييدوإذ  
 ىلان( واةتزام  بملةك اةعمل،)امل عوم ا

أن اةنزاع يف اةيمن ال ميكن حا  إال من  تل عماي  خياخي  شاما  ةاجميع،  ؤكد من جديديوإذ  
وبياتا  ، وكملةك ، (2015) 2216عاى حنو ما وعت إةي  ق ا ات جماس األمن ذات اةصــا ،  ا  ي ا اةق ا  

 م او ة جماس اةتعاون اىلايجي واال فاق املتعاق بآةي  اةتنفيمل وتتااج م مت  احلوا  اةوطين اةشامل،
أن احلاة  يف اةيمن ال  زال  شـــــــــــــــكل  ط ا   دو اةســـــــــــــــتا واألمن عاى اةصـــــــــــــــعيد ن  وإذ يقرر 
 واةدويل، اتقايمي

حلوثي  بدعوة من امل عوم اىلان باملشـــاو ات اةُ عتقدت مع حكوم  اةيمن وا يرحب - 1 
إىل حكوم  اةسـو د  يتوجه بالشكرو ، 2018كاتون األول و سـم    13إىل  6يف خـتوك و  يف اةفةة من 

وعما ة مم  اتقايميون واةدوةيونعاى اىلطوات اةُ اختملها اةزعماء  ويثنيالخـــــــــــــــت ـــــــــــــــا ت ا االجتماع، 
األمهي  احليو   تح از  قدا صــــــوب اةتوصــــــل إىل ا فاق خــــــياخــــــي ت اء اةنزاع وختفي   ويالحظاملتحدة، 

 اشعب اةيمين، ةاملعاتاة اتتساتي  
اال فاقات اةُ  وصل إةي ا اةط  ان بشأن مد ن  وحما ظ  احلد دة ومواتئ احلد دة  يؤيد - 2 

بيان إصــدا  املتعاق بت اول اةســجناءن و  تفعيل اال فاقب معني واةصــاي  و أس عيســىن وإتشــاء آةي   نفيمل   
 ن S/2018/1134اةوثيق   باعت ا ه فاهم بشأن  عز، عاى اةنحو املنصون عاي  يف ا فاق ختوك و  املعمم 
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عاى  ويصيير   ، اةط    إىل  نفيمل ا فاق خــتوك و  و قا ةاجداول اةزمني  اددوة  ي يدعو - 3 
وق  إطتق اةنا  املتفق عاي  بشــــأن حما ظ  احلد دة، ةضــــ و ة االحةاا اةكامل من جاتب ايع األط اف 

 ، عاى أخـــاس مت اول،ةقواتا، وإعاوة تشـــ  2018كاتون األول و ســـم    18اةملي و ل حيز اةنفاذ يف 
متفق عاي ا  ا ج املد ن  واملواتئ من مد ن  احلد دة ومواتئ احلد دة واةصـــــاي  و أس عيســـــى با اه مواقع 

وق  إطتق اةنا ن واالةتزاا بعدا اخــتقداا أي  عز زات عســك     تفاذ  وما اعت ا ا من بدء 21يف غ ــون 
وادا ظ ن واالةتزاا بإزاة  ايع املظاه  اةعســـك    من  ،إىل املد ن ، ومواتئ احلد دة واةصـــاي  و أس عيســـى

اةط     كذلك يدعوةنجاح  نفيمل ا فاق خـــتوك و ، و اأخـــاخـــيا شـــ ط يع اباعت ا  همله األمو  ااملد ن ، 
بشـأن  ا يف ذةك مع امل عوم اىلان،  ،إىل مواصــا  اةتعاون بصــو ة بناءة، نســن تي  ووون شــ و  مســ ق 

و املشـــا ك  يف جوة  مق ا   ،مطا  صـــنعاءبشـــأن و  االقتصـــاو اةيمين حتقيق اخـــتق ا مواصـــا  اةعمل من أجل 
 ن2019من اداوثات يف كاتون اةثاين  نا   

بعد اةتشــــاو  مع  خــــتوك و امل عوم اىلان يف بإطا  املفاوضــــات اةملي ع ضــــ   رحبي - 4 
اعتزاا امل عوم اىلان مناقشـــــــــــــــ  هملا اتطا   تل ااوة  املق ا  من اداوثات ب ويرحب كذلكاةط   ، 

و  كد أمهي  مشـــا ك  امل أة بصـــو ة  املفاوضـــات اة  ي  من أجل اةتوصـــل إىل حل خـــياخـــيمت يدا الخـــتفناف 
 ن 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 يأذن - 5 
األمم  طاب  ويل يســــــــــا اةتنفيمل اةفو ي ال فاق اخــــــــــتك و ،  ا يف ذةك اختاذ هملا اةق ا ، ة دء  صــــــــــد ووعم و 

  ااخ  ان   نسيق إعاوة اةنش  وإطتع اجملاس عاى اةتطو ات املستجدة يف غ ون أخ وع واحدن املتحدة
كـــاتون   31إىل األم  اةعـــاا أن  قـــدا مقةحـــات يف أق ب وقـــت  كن وق ـــل  يطلييب - 6 

ألمم املتحدة من  تهلا اةدعم اةكامل ال فاق ا خــــــــــــتقدابشــــــــــــأن اةســــــــــــ ل اةُ  2018األول و ســــــــــــم  
 صــــــد اةاخـــــــتك و  عاى اةنحو اةملي  طا   اةط  ان،  ا يف ذةك، عاى خـــــــ يل املثال ال احلصـــــــ   عمايات 

من مد ن  احلد دة ومواتئ احلد دة  ، عاى أخــــــــــاس مت اول،ةقواتااةنا  وإعاوة تشــــــــــ  فين ةوق  إطتق اة
إوا ة ب ما  تعاقعيســـىن واةقياا بدو   ااد يف وعم م خـــســـ  مواتئ اة ح  األة  اةيمني   ي واةصـــاي  و أس

حدة يف ن و عز ز وجوو األمم املتاةُ   ي  ي اعمايات اةتفتيش بمواتئ احلد دة واةصــــاي  و أس عيســــى و 
 ويدعومد ن  احلد دة ومواتئ احلد دة واةصـــــاي  و أس عيســـــى، و قدب  ق    أخـــــ وعي إىل جماس األمن، 

 قدب  اك  إىلعاى مســـــاعدة األمم املتحدة يف االضـــــطتع  مله امل اا  اةُ ةد  ا اةقد ةاةدول األع ـــــاء 
 يف احلد دةن إىل اةتزاا اةط    بتيسا ووعم وو  األمم املتحدة ويشير املساعدة،
ذةك  يف  ا ،إىل األم  اةعاا أن  قدا  ق   ا عن اةتقدا اد ز بشأن  نفيمل هملا اةق ا  يطلب - 7 

أي اتت اكات ةتةتزامات اةُ قطع ا اةط  ان، وذةك عاى أخـــــــــــاس أخـــــــــــ وعي، و قا ملا وعا إةي  اةط  ان، 
 نفيمل هملا  دابا، حسب االقت اء، ةدعمعن اعتزام  اةنظ  يف اختاذ مز د من اةت ويعرب، حىت إشعا  آ  

اةتوصــل  اةق ا  وخــاا  ق ا ات جماس األمن األ  ذ ذات اةصــا  واةت في  من وطأة احلاة  اتتســات  ووعم
 إىل حل خياخي ت اء اةنزاعن

احلاج  إىل ضمان  د ق اتمداوات اةتجا    واتتساتي  و نقل اةعاما  يف  يكرر تأكيد - 8 
يف هملا  ،حكوم  اةيمن واحلوثي  يدعوو ، وون ع اقيل اتتســـــــــــــــاين إىل وا ل اة اد ويف ايع أحناا اجملال 

اةصــــــــدو، إىل إزاة  اةعق ات اة اوق اطي  اةُ حتول وون  د ق اتمداوات اةتجا    واتتســــــــاتي ،  ا يف ذةك 
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، وإ اح  اةوصـــــــــول ب ا إىل وةمواتئ اةيمن بصـــــــــو ة  عاة  ومط   اةوقوو، و دعو اةط    إىل كفاة  عمل ايع
 ة حتت اةتجا   غ اض  سيا اوإعاوة  تح مطا  صنعاء و شغيا  بصو ة آمن  ومأموت  أل ايع أحناء اة اد،

عمل االقتصـــــــــــــــاو و اةط    إىل اةعمل مع امل عوم اىلان ةتعز ز  يدعو كذلكو ن يف إطا  آةي  متفق عاي ا
م   ات موظفي اىلدم  املدتي  اةعاما ، ويف هملا اةصــدو، د   و املعاشــات اةتقاعاة نك امل كزي اةيمين وو ع 

 ويدعو ،امل خــســات املاةي  اةدوةي  إىل  قدب املســاعدة املتام  إىل امل عوم اىلان بناء عاى اةطاب يدعو
 ن2019اجملتمع اةدويل إىل اةنظ  يف  قدب متو ل إضايف ىلط  األمم املتحدة ةتختجاب  اتتساتي  ةعاا 

ةا ســاا  يف األ واح واتصــابات اةناا  عن اةنزاع،  ا يف ذةك  اك  يعرب عن بالغ أسيهه - 9 
يف اةنزاع املســـاح،  غا املشـــ وعاةُ  ســـ   ا األةغاا األ ضـــي ، وقتل األطفال و شـــو   م واخـــت دام م و نيدهم 

 تنقل بصو ة آمن نهلم باةعاى أمهي  عمل ايع أط اف اةنزاع عاى كفاة  ةا   املدتي  واةسماح  و شدو
ايع أط اف اةنزاع إىل االمتثـــــال ةاقـــــاتون اةـــــدويل اةواجـــــب اةتط يق، واةو ـــــاء  يييييدعو - 10 

، واألطقم اةط يــ بــاةتزامــاهتــا  وجــب اةقــاتون اةــدويل اتتســــــــــــــــاين،  ــا يف ذةــك احةاا وةــا ــ  امل ا ق اةط يــ  
ةا   األعيان املدتي   ا يف ذةك املدا س بصــــــــــفت ا  اك، كما  دعو ايع األط اف إىل ووخــــــــــاال تقا م، 

األعيـان اةُ ال غ  عن ـا ةاســـــــــــــــكـان املـدتي  مثـل  اـك اةتزمـ  ةتوز ع املواو اةغـملاايـ  و  يزهـا وختز ن ا، و 
جمال وخـــحب ايع األ  او اةعســـك    من اهلياكل األخـــاخـــي  املدتي ، وإ اح  و يســـا وصـــول اةعاما  يف 

ويكرر إىل ايع ادتاج  بشـــــكل آمن وخـــــ  ع ووون عوااق، واة عا   اةط ي  تي   قدب املســـــاعدات اتتســـــا
 نتوع اانس وعامل اةسنعاى أن املعوت   ن غي أن  تص ف عاى أخاس احلاج ، مع م اعاة  التأكيد

 أن   قي املسأة  قيد تظ ه اةفعاي. يقرر - 11 


