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14-63293 (A) 

*1463293*  

 (2182) 2812القرار   
 2182تشرين األول/أكتوبر  22املعقودة يف  6217الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 
 ،إن جملس األمن 
ــ ،        إذ يشيير  ــي يف اليــوم ل وإريتري ــ ه رشتســه بشــ ا او ل ــ بقي وبت ر ــه الس إىل قرارات

ــتر  القــــــراراه   وال  2177 ( و2119) 8916( و 2111) 8122( و 8992) 677ســــ
( 2187) 2822( و 2187) 2888( و2187) 2197( و 2188) 2127 ( و2182)
 (،  2182) 2822( و 2187) 2822 و

ــ       وإذ حييييعل ال ييي    ــوم ل وإريتريـ ــت ب ليـ ــد املعـ ــمل الراـ ــل شتق للريـ ــ لتقريرين الئـ بـ
 الراد( واالستئت ج ه الواردة فتلر  عن او لي يف اليوم ل وإريتري ،   )فريمل

ــي     ا وإذ يععييت كيدعييت   ــ  وســيمتل  ا قلترت ــوي وإريتري ــه لســت دة اليــوم ل وجتر حترام
 واستقيهل  الست سي ووحدهت ،  

تدفق ه إمداداه األسلحي والـذريةة إىل اليـوم ل وعـيفه يف ارتـل ر و ـر       وإذ يتين 
توريــد األســلحي امللــروا علــل اليــوم ل، وإىل إريتريــ  يف ارتــل ر و ــر توريــد األســلحي          

 ي ، ب عتر ر ذلك يشكل هتديدا ريطةا للسيم واالستقرار يف املئطقي،  امللروا علل إريتر
 

 اليوم ل  
ب ملئ سري الرفتعي املستوى املتعلقي ب ليـوم ل، الـع عدقـده مـ ريرا برش سـي       وإذ يرحب 

 وف ء مجتع املش ركق ب لتزام هتم، إىل ويتطلعاألمق الع م، 
ليوم ل االحت ديي بإرشـ ء إداراه  بوجه ري ص علل التزام حكومي ا يسلل الضوءوإذ  
، ب عترـــ ر ذلـــك ريطـــوة أس ســـتي يف إ ـــ ر بررـــ م  2182م قتـــي للـــول ا يـــي عـــ م  إقلترتـــي

 علل أمهتي أا تكوا هذه العرلتي تش وريي وش ملي للجرتع،   يؤدتو “2187 ع م رؤيي”
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 علل أمهتي مش ركي خمتلـ  شـراشا امترـع اليـوم ا،  ـ  يف ذلـك الئسـ ء        وإذ يشتد 
 والشر ب واألقلت ه، مش ركي ك ملي وفع لي يف عرلتي السيم واملي وي،  

علل أمهتـي إرشـ ء    ويؤدتبإرش ء اللجئي املستقلي ملراجعي وتئلتذ الدستور،  وإذ يرحب 
 جلئي اودود واالحت د يف غضوا الدورة اليفمل رتي املقرلي،

ميـداقتي   ي ارتخ بتـي ذاه ب لتزام حكومي اليوم ل االحت ديـي بـإجراء عرلتـ    وإذ يرحب 
علـل رـرورة قتـ م اهلتاـي التشـريعتي بإرشـ ء اللجئـي االرتخ بتـي الو ئتـي           ويؤدت، 2187 يف ع م

ــ   كــن،     ــرب وق ــ        ويشييتداملســتقلي يف أق ــي يقوده ــع الشــرك ء لعرلت ــم مجت ــي دع ــل أمهت عل
تم علـــل وجـــه اىليـــوص إىل إيلـــ د بعدـــي األمـــم املتحـــدة املقرلـــي لتقتـــ ويتطليييعاليـــوم لتوا، 
 االرتخ ب ه،
يف هـذا اليـدد    وإذ يععيت علل أمهتي بئ ء قدراه قـواه األمـن اليـوم لتي،     وإذ يشتد 

ت كتد أمهتي إع دة تشكتل قواه األمن الت بعي جلرلوريـي اليـوم ل االحت ديـي وتـدرير أفرادهـ       
علـل   وجتلتزهم واسترق شلم، مل  لذلك من أمهتي ب لغي يف إحيل االستقرار واألمن يف اليـوم ل 

عن دعره لرعدي التدرير الت بعي ليحتـ د األورو  وغةهـ  مـن بـرام       وإذ يعرباملدى الرعتد، 
ــ ء القــدراه اجلــ ري تئلتــذه ،   ــوفر امترــع الــدوا، يف الوقــ     وإذ يشييتدبئ ــي أا ي علــل أمهت

 املئ سر، مزيدا من الدعم املئسمل واملتواال،
ســق الشــل فتي واملســ ءلي علــل  علــل رــرورة بــذل مزيــد مــن اجللــود لتح  وإذ يشييتد 

بإرشــ ء جلئــي لــادارة امل لتــي،  ويرحييبمســتوى م سســ ه ا دارة امل لتــي الع مــي يف اليــوم ل، 
ــو فعــ ل،          ويشيي ع ــل   ــي عل ــي ا دارة امل لت ــل اســتخدام جلئ ــي عل ــي اليــوم ل االحت دي حكوم
 ديـــي علـــل او جـــي إىل تعزيـــز الشـــل فتي واملســـ ءلي بـــق حكومـــي اليـــوم ل االحت        ويشيييتد
 امل  ق،   وجمترع
بــ عتزام األمــق العــ م والرئــك الــدوا ورــع مرــ درة هتــد  إىل الئــلوا    وإذ يرحييب 

 إىل رت ش  هذه املر درة، ويتطلعب لتئرتي االقتي ديي يف مئطقي القرا األفريقي، 
إىل او ــر التــ م لتيــدير اللحــم واســتةاده مــن اليــوم ل، بيــر  الئ ــر     وإذ يشيير 

 (،  2182) 2177ئش  هذا اللحم هو اليوم ل، علل الئحو املرق يف القرار إذا ك ا م عر 
ذلـك   يف إزاء استررار ارتل ك ه وجت وزاه حقوق ا رسـ ا،  ـ    وإذ يعرب ان قلقه 

عرلت ه القتـل ريـ رن رطـ ق القضـ ء والعئـ  رـد الئسـ ء واأل لـ ل واليـحلتق واالحتجـ ز           
 يشيتد  وإذ   يشرل خمتر ه املشردين داريلت ، التعسلي وتلشي العئ  اجلئسي يف اليوم ل، 

علــل رــرورة ورــع حــد لافــيه مــن العقــ ب وتعزيــز حقــوق ا رســ ا واحتراملــ  و  ســري  
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بـ جللود الـع ترـذهل  حكومـي اليـوم ل االحت ديـي للتيـدي         وإذ يرحيب مرتكيب هـذه اجلـراشم،   
ــع ريطــع العرــل ا      ــل  توقت ــوق ا رســ ا، بســرل مئ ــل ك ه وجتــ وزاه حق ــوقعتق بشــ ا  الرت مل

ــي ملك فحــي العئــ  اجلئســي،      ــااس املســلا وورــع ريطــي عرــل و ئت  وإذ يشيي عاأل لــ ل وال
حكومــي اليــوم ل االحت ديــي علــل إرشــ ء جلئتــل  الو ئتــي وقــوق ا رســ ا وعلــل اختــ ذ تــدابة    
، ملروسي من أجل التئلتذ الت م ىلريطي الطريمل اىل اي لقوق ا رس ا مل  بعـد اللتـرة االرتق لتـي   

 ،  2187الع اعتدرده يف آب/أغسطس 
ــل اليــوم ل، وال    وإذ يشيير  ــد األســلحي امللــروا عل ســتر  رــرورة   إىل ح ــر توري

( “اللجئـــي”( )2119) 8916( و 8992) 628إريطـــ ر اللجئـــي املئشـــ ة عرـــي بـــ لقرارين  
جبرتــع إمــداداه األســلحي واملعــداه العســكريي املوجلــي إىل قــواه األمــن الت بعــي وكومــي         

إىل أا حتســق إدارة األســلحي والــذريةة يف اليــوم ل   وإذ يشيير ديي ل م ل االحت ديــي، اليــو
 عئير جوهري من عئ ار تو تد السيم واالستقرار يف عروم املئطقي،

أا أي قرار  واالي أو إا ء التعلتمل اجلزشي و ر توريد األسلحي امللـروا   وإذ يؤدت 
روء مدى وف ء حكومي اليوم ل االحت ديـي جبرتـع    علل حكومي اليوم ل االحت ديي ستدتخَّذ يف

 التزام هت  املرتئي يف هذا القرار وغةه من قراراه جملس األمن املتخذة يف هذا الش ا،  
ررورة أا تقوم مجتع الدول األعض ء، وفق  لقراراه جملس األمن املتخـذة   وإذ يؤدت 

ــمل        ــ  يتعل ــ  فتر ــذ التزام هت ــ حترام وتئلت ــذا الشــ ا، ب ــ ذوا     يف ه ــة امل ــلتم غ ــ ه التس ــع عرلت ئ
لألســلحي واملعـداه العســكريي إىل اليــوم ل ومئـع اســتةاد اللحــم مـن اليــوم ل، بيــورة     هبـ  

 غة مر شرة، يف ارتل ر لقراراه جملس األمن املتخذة يف هذا الش ا، مر شرة أو
ــ روا الر     وإذ يشيير  ــم املتحــدة لق ــي األم ــدوا، جمســدا يف اتل قت ــ روا ال حــ ر إىل أا الق
، حيدد ا   ر القـ رو  الـذي يئطرـمل علـل األرشـطي      8912ك روا األول/ديسريف  81امل رريي 

 احملتط ه،   يف
بــ ا فريــمل الراــد املعــت ب ليــوم ل وإريتريــ  مــ  زال يــرى أا جتــ رة   وإذ حيييعل ال يي  

علـل   وإذ يكير  التيدعيت  تزال تدر أمواال   شلـي علـل حركـي الشـر ب،      اللحم غة الق رورتي ال
أا اــ دراه اللحــم ارطيقــ  مــن اليــوم ل تشــكل ميــدرا ملرــ   يــراداه حركــي الشــر ب    

 عن استت شه من استررار ارتل ر او ر، ويعربت دي إىل تل قم األزمي ا رس رتي،  كر 
من أا بلداا مقيد اللحم اليوم ا مل تتخذ بعد م  يكلـي مـن    وإذ يعرب ان قلقه 

 حم من اليوم ل،اىلطواه اليزمي ملئع استةاد الل
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ب لرســـ لي املوجلـــي إىل رشـــتس جملـــس األمـــن مـــن رشـــتس مجلوريـــي  وإذ حيييعل ال ييي   
تشرين األول/أكتوبر يطلر فتلـ  أا تقـدم الـدول األعضـ ء املسـ عدة       1اليوم ل االحت ديي يف 

العســكريي ملئــع تيــدير اللحــم مــن اليــوم ل ومئــع اســتةاد األســلحي إىل اليــوم ل يف ارتــل ر  
 روا علل توريد األسلحي،للح ر املل
حكومي اليوم ل االحت ديي علل أا تقوم، ب لتشـ ور مـع مجتـع املسـتوي ه      وإذ يش ع 

اوكومتي يف اليوم ل، ب ود بيـورة مئ سـري مـن خمـ  ر أا ييـرا قطـ س الـئلو يف اليـوم ل         
علــل  وإذ يشييتدميـدرا لزيــ دة التــوتر يف اليــوم ل، بوســ شل مئــل  احتــرام أحكــ م الدســتور،  

رورة حـل املسـ شل املتعلقـي بـإدارة املـوارد وملكتتـل  ب عتر رهـ  جـزءا مـن املئ قشـ ه اجل ريـي            ر
 بش ا الئ  م االحت دي،

 
 إريتري   

ب الجتر عـ ه الـع عقـده بـق  دلـي حكومـي إريتريـ  وفريـمل الراــد يف          وإذ يرحيب  
ــ ريس والقــ هرة وعــن  ريــمل التــداول ب هلــ ت  مــن رتويــورر،     زيــد مــن علــل امل وإذ يشيي عب

علل أملـه يف أا يتوقـمل هـذا التعـ وا ريـيل فتـرة واليـي فريـمل الراـد، بسـرل            ويشتدالتع وا، 
 مئل  قت م اللريمل بزي راه مئت ري إىل إريتري ،

مط لرته ب ا تتتا إريتري  معلومـ ه بشـ ا املقـ تلق اجلترـوتتق امللقـودين يف       وإذ يؤدت 
لتت كـد املعئتـوا بـ ألمر مـن وجـود       2111/يورته القت ل مئذ املواجل ه الع وقع  يف حزيراا
 أسرى حرب جتروتتق ويقلوا علل أحواهلم،  

 علل أمهتي التع وا الك مل بق فريمل الراد وحكومي إريتري ، وإذ يشتد 
 

 بعدي االحت د األفريقي يف اليوم ل  
ل عــن امتئ رــه لرعدــي االحتــ د األفريقــي يف اليــوم ل ملــ  ق مــ  بــه مــن عرــ    وإذ يعييرب 

 إحيل املزيد من السيم واالستقرار يف اليوم ل، يف
ب لعرلت ه املشـتركي األريـةة بـق بعدـي االحتـ د األفريقـي واجلـت  الـو ت          وإذ يرحب 

ب لشج عي الل شقـي الـع أبـداه  أفـراد بعدـي االحتـ د األفريقـي واجلـت  الـو ت           ويشعتاليوم ا، 
 مواجلي حركي الشر ب،اليوم ا والتضحت ه اجلس م الع قدموه  يف 

ب مهتي التئستمل اللع ل بق مكتر األمم املتحدة لدعم بعدي االحت د األفريقـي   وإذ يسلم 
يف اليوم ل، وبعدي االحت د األفريقي يف اليوم ل، والرلـداا املسـ مهي بقـواه، واجللـ ه امل  ـي      



S/RES/2182 (2014) 
 

 

14-63293 5/16 

 

تزارتــ ه وتــوفة مــن أجــل مكــق مكتــر األمــم املتحــدة مــن القتــ م بلع لتــي بإعــداد اىلطــو وامل
علـل رـرورة    وإذ يشيتد اللوجستت ه امل ذوا هب  لعرلت ه بعدي االحت د األفريقي يف اليوم ل، 

ــع حتــد مــن       ــتركق ومضــ عول ه القــوة اليزمــي ملواجلــي العوامــل الرشتســتي ال ــوفة عئ اــر ال ت
اولـ   علـل   عرلت ه بعدي االحت د األفريقي، مدل ات ري املعداه الرشتستي يف الوق  املئ سـر و 

 ريطوط ا مداد اللوجسع وتوافر املت ه،  
إىل اجللـود الـع ترـذهل  بعدـي االحتـ د األفريقـي يف اليـوم ل للرسـ عدة علـل           وإذ يشر 

علـل أمهتـي تـوا     وإذ يشيتد بتلك اجللود،  ويرحبتوفة التدرير للجت  الو ت اليوم ا، 
 س األمــن وإحكــ م ســتطرهت  علتــه، حكومــي اليــوم ل االحت ديــي مزيــدا مــن املســ ولتي عــن قطــ 

 ب عتر ر ذلك جزءا أس ست  من استراتتجتي ريرون الرعدي يف ا يي املط  ،
إزاء األرر ء الع تلتد بوقوس حـ اله عئـ  واسـتغيل جئسـتق      وإذ يعرب ان القلق 

بعدـي   ويي درر يزعم أا  ارتكر  علل يد عئ ار من قواه بعدي االحت د األفريقـي يف اليـوم ل،   
الحت د األفريقي بست سي األمم املتحدة املتعلقي برذل العئ يي الواجري يف مراع ة حقوق ا رسـ ا،  ا

يف هذا الست ق علل أمهتي ست سـي األمـم املتحـدة لعـدم التـل وا إ يقـ  مـع االسـتغيل          ويشتد
بقتــ م االحتــ د األفريقــي بإيلــ د فريــمل    ويرحييبواالعتــداء اجلئســتق يف ســت ق حلــ  الســيم،   

علــل أمهتــي   ســري املســ ولق عــن تلــك    ويشييتدجــراء حتقتــمل ك مــل يف هــذه االدعــ ءاه،   
 االعتداءاه،
ــتقرار يف     وإذ يرحيييب  ــيم واالسـ ــيل السـ ــدوا  حـ ــع الـ ــن امترـ ــدم مـ ــدعم املقـ ب لـ

ستر  االحت د األورو  مل  قدمه من مس مهي كرةة يف دعم بعدي االحتـ د األفريقـي    اليوم ل، وال
 أمهتي تق سم مس مهق جدد للعرء امل ا املترتر علل دعم الرعدي، وإذ يؤدت يف اليوم ل،

 
 فريمل الراد املعت ب ليوم ل وإريتري   

ــمل الراــد املعــت    2182شــر ط/فيفاير  6ب لرســ لي امل رريــي   وإذ حيييعل ال يي    مــن فري
غ عــن  ــئا اسـتدئ ء مــن ح ــر األســلحي لتحســق ا بــي  فتلــ  واــييب ليـوم ل وإريتريــ  الــع  

 العرلت ه األمئتي للئقل الرحري التج ري،  
أا او لي يف اليوم ل وت قة إريتري  يف اليوم ل والااس الق شم بـق جترـوي    وإذ يقر  

 وإريتري  كلل  عوامل ال تزال تشكل ريطرا يلدد السيم واألمن الدولتق يف املئطقي،  
 حدة، وجر الليل الس بع من متد ق األمم املت وإذ يتصرف 
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 ح ر توريد األسلحي  
 2 ح ر توريد األسلحي إىل اليوم ل، امللروا  وجـر اللقـرة   يكّر  كيدعت - 8 

( 2112) 8222مـن القــرار   2و  8( وحســرر  ّفي ـل يف اللقــرتق  8992) 677مـن القـرار   
مـن   86إىل  2( واللقـراه  2187) 2197مـن القـرار    71إىل  77وعدد ل  وجـر اللقـراه   

مــن القــرار   2( واللقــرة 7187) 2822مــن القــرار   82( واللقــرة 2187) 2888القــرار 
ح ــر توريــد األســلحي امللــروا علــل     ”( )ويدشــ ر إلتــه فترــ  يلــي بعرــ رة     2187) 2822
 ؛“(اليوم ل
ــلحي      يالحييم مييع القلييق   - 2  ــلتم األس ــ ه تس ــرعا عرلت ــر ب ــي مل تدخط أا اللجئ

علـل األمهتـي    ويشيتد ليـلي ب ملورـوس،   واملعداه العسكريي وفق  لقراراه جملس األمـن ذاه ا 
القيوى لتوجته إريط راه مليلي يف الوق  املئ سـر إىل اللجئـي علـل الئحـو املئيـوص علتـه       

مـع القلــمل مــ  يــرد مـن تقــ رير تلتــد حتويــل    ويالحييم 2822مــن القــرار  6إىل  7يف اللقـراه  
دة حكومــي الــدول األعضــ ء املــورىدة علــل مســ ع  ويشيي عاألســلحي والــذريةة عــن وجلتــل ،  

 اليوم ل االحت ديي يف حتسق إريط راهت  املوجلي إىل اللجئي؛  
 2822مـــن القـــرار  2جتديـــد األحكـــ م املئيـــوص علتلـــ  يف اللقـــرة   يقييير  - 7 

ــوبر   71( حــ  2182) ــذا الســت ق أا   ويؤدييت ميين  تيييت  ، 2182تشــرين األول/أكت يف ه
ه األسـلحي أو الـذريةة   ح ر توريد األسلحي امللروا علـل اليـوم ل ال يسـري علـل شـحئ      

املعداه العسكريي أو إسداء املشورة أو تقدمي املس عدة أو التـدرير، حتئرـ  يكـوا الغـرا      أو
من ذلك حيرا تطوير قواه األمن الت بعـي وكومـي اليـوم ل االحت ديـي وتـوفة األمـن لشـعر        

 (؛  2187) 2888اليوم ل، ب ستدئ ء م  يتعلمل بشحئ ه من األائ   املرتئي يف مرفمل القرار 
ب ىلطواه الع اختذهت  حكومي اليوم ل االحت ديي لورع آلتـ ه فع لـي    يرحب - 2 

يف جم ل إدارة األسـلحي واملعـداه العسـكريي،  ـ  يف ذلـك اللجئـي التوجتلتـي املعئتـي ب ألسـلحي          
علـل مجتـع    مـع األسـ  أا هـذه اهلت كـل ال تعرـل ب لكلـ ءة املطلوبـي وال        ويالحيم والذري شر، 

 ي ه اوكومتي؛املستو
ــي لوســم األســلحي     يعييرب ايين  عميي   ملييه   - 2  مــن عــدم الشــروس بعــد يف عرلت

وتســجتلل ، علــل الــرغم مــن أا جملــس األمــن قــد ر شــد بــذلك يف بت رــه الرش ســي املــ ر             
حكومي اليوم ل االحت ديي علـل تئلتـذ هـذه العرلتـي دوا مزيـد       وحيث، 2182أي ر/م يو  22
 الت رية؛   من
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اجلـت  الـو ت اليـوم ا وبعدـي االحتـ د األفريقـي يف اليـوم ل أا         إىل يطلب - 7 
يوققــ  ويســجي بدقــي مجتــع املعــداه العســكريي الــع ســتطرا علتلــ  يف إ ــ ر عرلتــ ه هجومتــي 

أقئ ء تئلتذ واليتتلر ،    يف ذلـك تسـجتل رـوس السـيأ و/أو الـذريةة ورقرـه التسلسـلي،         أو
األمهتــي، وتتسـة قتــ م فريــمل الراــد بــ لتلتت  علــل  وتيـوير مجتــع األاــئ   والعيمــ ه ذاه  

 مجتع األائ   العسكريي قرل تدمةه  أو إع دة توزيعل ؛  
 لرــه إىل حكومــي اليــوم ل االحت ديــي العرــل، بــدعم مــن الشــرك ء         يكيير  - 6 

الــدولتق، علــل إرشــ ء فريــمل حتقــمل مشــترر مكئــه إجــراء عرلتــ ه تلتــت  روتتئتــي ملخزورــ ه   
قتـ م هـذا اللريـمل     ويطليب كومتي، وسجيه اجلرد، وسلسلي توريد األسلحي، قواه األمن او

بتقــدمي رت شجــه إىل اللجئــي، ألغــراا التخلتــ  مــن حــدة التحويــل املئــلجي لوجلــي األســلحي   
 والذري شر إىل كت ر ه ري رن أجلزة األمن الت بعي وكومي اليوم ل االحت ديي؛

املعداه العسكريي الـع ترـ س أو تـورد     أره ال جيوز إع دة بتع األسلحي أو يكر  - 1 
حيرا لتطوير قواه األمن الت بعـي وكومـي اليـوم ل االحت ديـي أو رقلـل  أو إت حتـل  ليسـتخدام        

 ألي فرد أو كت ا ال يعرل يف الو  قواه األمن الت بعي وكومي اليوم ل االحت ديي؛
ــذ مجتــع مــ  هــو مطلــ     حيييث - 9  ــي علــل تئلت ــل  حكومــي اليــوم ل االحت دي وب مئ

حسرر  حيدده هذا القرار والقراراه األريـرى الـع اختـذه  جملـس األمـن يف هـذا اليـدد تئلتـذا         
، وآريـر  2182آذار/مـ ر    71إلتل  أا تقدم تقريـرا إىل جملـس األمـن للـول      ويطلبك مي 
 ، بش ا م  يلي:  2182أيلول/سرتريف  71للول 

 اليوم ل االحت ديي؛ اهلتكل او ا لقواه األمن الت بعي وكومي )أ( 
اهلت كل األس ستي الق شري لكل لي ختزين قواه األمن الت بعي وكومـي اليـوم ل    )ب( 

 االحت ديي للرعداه العسكريي وتسجتلل  وات رتل  وتوزيعل  يف ظرو  آمئي؛
ا جراءاه ومدور ه قواعد السلور الع تترعل  قواه األمـن الت بعـي وكومـي     )ن( 

يف تســجتل األســـلحي وتوزيعلــ  واســتخدامل  وختزيئــل ، واالحتت جـــ ه      اليــوم ل االحت ديــي  
 التدريرتي يف هذا اليدد؛

بتواـتي فريــمل الراـد بـ ا تسـتدح األســلحي املوجـودة علـل مــ         حييعل ال ي    - 81 
السلن الع م ر  رش    جت ري  يف موارئ اليوم ل من او ر امللروا علـل توريـد األسـلحي،    

لرضــي قــدم  يف دراســي هــذا املقتــرأ، ب لتشــ ور الوقتــمل مــع حكومــي   عــن اســتعداده ل ويعييرب
إىل اوكومـي االحت ديـي وفريـمل الراـد أا يعرـي معـ  علـل اـت غي          ويطلباليوم ل االحت ديي، 

 ؛  2182شر ط/فيفاير  26مقترأ يقدم إىل جملس األمن للول 
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 او ر الرحري لللحم واألسلحي  
علـل اسـتةاد وتيـدير اللحـم اليـوم ا،      او ـر امللـروا    يؤدت مين  تييت   - 88 

او ــر امللــروا ( )”2182) 2177مــن القــرار  22علــل الئحــو املئيــوص علتــه يف اللقــرة  
علـل رـرورة أا تتخـذ السـلط ه اليـوم لتي التـدابة اليزمـي         ويكر  التيدعيت ، “(علل اللحم

ــن اليــوم ل،     ــع تيــدير اللحــم م ــرة   ويكيير ملئ ــوارد يف اللق ــه ال ــر  81 لر ــن الق  2888ار م
( ب ا تدعم بعدـي االحتـ د األفريقـي السـلط ه اليـوم لتي وتسـ عده  يف القتـ م بـذلك،         2187)
 ؛  2197من القرار  8إ  ر تئلتذ الرعدي لواليتل  الوارد بت ا  يف اللقرة  يف

استررار تيدير اللحم مـن اليـوم ل، يف ارتـل ر للح ـر التـ م لتيـدير        يتين - 82 
 د ت كتده أعيه؛اللحم من اليوم ل املع 

ــك املســ مهي يف وحــداه الشــر ي       حيييث - 87  ــ  تل ــ  فتل ــدول األعضــ ء،   ــع ال مجت
والوحــداه العســكريي لرعدــي االحتــ د األفريقــي، علــل احتــرام التزام هتــ   ئــع االســتةاد املر شــر    

غة املر شر لللحـم مـن اليـوم ل، سـواء كـ ا مئشـ  ذلـك اللحـم اليـوم ل أم ال، والوفـ ء            أو
(، 2182) 2177مــن القــرار  22االلتزامــ ه، علــل الئحــو املئيــوص علتــه يف اللقــرة  بتلــك 
أا ذلك يشـرل اختـ ذ التـدابة اليزمـي ملئـع اسـتخدام سـلن ترفـع أعيملـ  يف عرلتـ ه            ويؤدت
 تلك؛   االستةاد
تــدفمل األســلحي واملعــداه العســكريي إىل حركــي الشــر ب وغةهــ  مــن    يييتين - 82 

 ال تشكل جزءا من قـواه األمـن الت بعـي وكومـي اليـوم ل االحت ديـي،       اجلر ع ه املسلحي الع
 عن ب لغ القلمل إزاء م  حتدقه تلك األسلحي من أقر مزعزس ليستقرار؛   ويعرب
ــدة   ، ييييذن - 82  ــوم، مل ــدول األعضــ ء أا تق ــ ري  هــذا     82لل ــن ت ــ را م شــلرا اعتر

 وعتـي متعـددة اجلئسـت ه،    ريـي  لالقرار، وهي تتير  بيلتل  الو ئتي أو يف إ  ر شـراك ه  
ل االحت ديـي الـع يئرغـي هلـ      ، ب لتع وا مع حكومي اليوم “القواه الرحريي املشتركي”من قرتل 
العــ م بــدوره بإريطــ ر مجتــع الــدول  العــ م ب ءــ ء تلــك الــدول أل يقــوم األمــق ر األمــقأا ختطــ

د األســلحي إىل اليــوم ل األعضــ ء بتلــك األءــ ء، ســعت  إىل كل لــي التقتــد اليــ رم ل ــر توريــ 
واو ر امللروا علل اللحم، بتلتت  السلن املتوجلي إىل اليوم ل والق دمي مئه، دوا تـ رية  

مــيفر لــه، يف املتــ ه ا قلترتــي اليــوم لتي ويف أعــ ا الرحــ ر قر لــي ســواحل اليــوم ل ورــرن    ال
عضـ ء أسـر ب   حدود متد إىل لـر العـرب واىللـت  الل رسـي وتشـرللر ، مـ  كـ ا للـدول األ        

 معقولي ليعتق د ب ا تلك السلن:
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 حترل فحر  من اليوم ل يف ارتل ر للح ر امللروا علل اللحم؛ ‘8’ 
حترــــل أســــلحي أو معــــداه عســـــكريي إىل اليــــوم ل، بطريقــــي مر شـــــرة       ‘2’ 

 مر شرة، يف ارتل ر و ر توريد األسلحي امللروا علل اليوم ل؛ غة أو
ــداه عســ   ‘7’  ــذين حــدده   حترــل أســلحي أو مع ــ ه ال ــراد أو الكت ر كريي إىل األف

 (؛2119) 8916( و 8992) 628أء َءهم اللجئّي املئش ة عري ب لقرارين 
جبرتع الدول الـع ترفـع هـذه السـلن أعيملـ  أا تتعـ وا مـع عرلتـ ه          يهعب - 87 

ي التلتت  تلك، ويطلر إىل الدول األعض ء أا تسعل لسن رتـي أوال إىل اويـول علـل موافقـ    
 ويييذن ، 82الدولي الع ترفـع السـلتئي علهرلـ  قرـل القتـ م بـ ي عرلتـ ه تلتـت  عرـي  بـ للقرة           

بــ ا تتخــذ مجتــع التــدابة   82للــدول األعضــ ء الــع تدجــري عرلتــ ه التلتــت  عرــي  بــ للقرة   
اليزمي الع تقتضتل  ال رو  للقتـ م بعرلتـ ه التلتـت  تلـك يف امتدـ ل تـ م لألحكـ م املئطرقـي         

الـدول األعضـ ء الـع     ثحيي ولقـ روا الـدوا ا رسـ   والقـ روا الـدوا وقـوق ا رسـ ا،        من ا
القتــ م بـذلك دوا التســرر يف أي تـ رية ال مــيفر لــه أو    علـل  تضـطلع بعرلتــ ه التلتـت  هــذه  

 داعي له فتر  يتعلمل  ر رسي اومل يف املرور اليفيء أو يف حريي امليحي؛   تشوي  ال
ــدول األ ييييذن - 86  ــ ه       لل ــل  عرلت ــ ا تيــ در كــل أاــئ   تكشــ  عئ عضــ ء ب

وحيّ ــر تســلترل  أو اســتةاده  أو تيــديره   وجــر   82التلتــت  الــع تدجــرى عرــي  بــ للقرة  
ح ر توريد األسلحي امللـروا علـل اليـوم ل أو او ـر امللـروا علـل اللحـم وأا تـتخل          

مئل  التدمة، أو إبط ل امللعـول أو اليـيحتي ليسـتعر ل، أو التخـزين أو الئقـل       مئل  )بوس شل
للـدول األعضـ ء بـ ا     ويييذن دولي املئش  أو دولي املقيد لغرا الـتخل  مئـل (،    إىل دولي غَة

أا  ويقير  جترع األدلي الع تتيل مر شـرة  بئقـل هـذه األاـئ   أقئـ ء عرلتـ ه التلتـت  تلـك،         
ر وفق  هلـذه اللقـرة جيـوز الـتخل  مئـه عـن  ريـمل إعـ دة بتـع ختضـع ملراقرـي            اللحم الذي يدي َد

 الراد؛   فريمل
أمهتي أا تتخذ الدول ك في،    فتل  اليوم ل، التـدابة اليزمـي لكل لـي     يؤدت - 81 

عدم تقدمي أي مط لري بإيع ز من اليـوم ل، أو مـن أي شـخ  أو كتـ ا يف اليـوم ل، أو مـن       
ــ ه   ــراراه    أي أشــخ ص أو كت ر ــدابة املئيــوص علتلــ  يف الق  8122 ــدد ين للخضــوس للت

ــي    2187) 2197 ( و2188) 2112 ( و2111) ــي رت ب (، أو مــن أي شــخ  يتقــدم  ط لر
عن هذا الشخ  أو الكت ا أو ملئلعتلر ، فتر  يتيل ب ي عقـد أو اـلقي أريـرى ح لـ  دوا     

 س بقي؛  تئلتذمه  التدابة امللروري  وجر هذا القرار أو قراراه 
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إىل الــدول األعضــ ء أا تــتخل  مــن أي فحــم أو أســلحي أو معــداه  يطلييب - 89 
، بطريقــي تتســم ب ملســ ولتي عــن ســيمي الرتاــي، مراعتــي   86عســكريي تيــ دره  عرــي  بــ للقرة  

املوجلي إىل رشتس اللجئـي،   2187أيلول/سرتريف  2رس لي برر م  األمم املتحدة للرتاي امل رريي 
ــ  ’ و ــذكرة املسـ ــذ مـ ــل التئلتـ ــي ‘ عدة علـ ــ يو  6امل رريـ ــي،   2182أي ر/مـ ــن اللجئـ ــ درة عـ اليـ

ــتخل  مــن هــذا اللحــم أو هــذه      ويهعييب جبرتــع الــدول األعضــ ء يف املئطقــي أا تتعــ وا يف ال
يشـرل سـلطي    82أا ا ذا املئيوص علتـه يف اللقـرة    ويؤدتاملعداه العسكريي،  األسلحي أو

ئ ء مئ سر لتتسة عرلتي التخل  تلـك،  وافقـي دولـي    حتويل اجت ه إل ر السلن وأ قرل  إىل مت
يشـرل سـلطي اسـتخدام مجتـع التـدابة       82أا ا ذا املئيـوص علتـه يف اللقـرة     ويؤديت املتئ ء، 

أا علـل كـل    ويقير  يف أقئـ ء عرلتـ ه التلتـت ،     86اليزمي ملي درة األائ   عري  بـ للقرة  
ــتخل  مــن األاــئ   الــع تك   شــ  عئــل  عرلتــ ه التلتــت  عرــي    دولــي عضــو تتعــ وا يف ال

، ويدح ــر تســلترل  أو اســتةاده  أو تيــديره   وجــر ح ــر توريــد األســلحي        82 بــ للقرة
ــي بتقريــر ريطــي،       امللــروا علــل اليــوم ل أو او ــر امللــروا علــل اللحــم، أا تــوايف اللجئ

يومــ  مــن دريــول هــذه األاــئ   أرارــتل ، عــن اىلطــواه الــع تتخــذه   71موعــد أقيــ ه  يف
 تدمةه ؛   تخل  مئل  أولل

ــ للقرة      يقيير  - 21  ــت  عرــي ب ــي تلت ــي عضــو جتــري عرلت ــوم كــل دول ، 82 أا تق
بإريط ر اللجئي فـورا  ومواف هتـ  بتقريـر عـن عرلتـي التلتـت  يتضـرن كـل التل اـتل ذاه اليـلي           
ب ملوروس،    يف ذلك شرأ ملسوغ ه عرلتي التلتت  ورت شجل  وكذلك، حتدر  أمكـن، علهـم   

ي، واســم الســلتئي، واســم رب ــ ا الســلتئي واملعلومــ ه احملــد دة هلويتــه، وم لــك الســلتئي،    الســلتئ
والرــ شع األاــلي للشــحئي واجللــود املرذولــي للحيــول علــل موافقــي الدولــي الــع حترــل الســلتئي 

الســلتئي مورــع التلتــت  بعرلتــي التلتــت        علــم إىل اللجئــي إريطــ ر دولــي     ويطلييب علرلــ ،  
حــمل أي دولــي عضــو يف مك ترــي اللجئــي بشــ ا تئلتــذ أي ج رــر مــن    ويالحييمهبــ ،  املضــطلع

فريمل الراد علـل إ ـيس الـدول األعضـ ء الـع تتيـر         ويش ع د ل جوارر هذا القرار، 
  وجر ا ذا املئيوص علته يف هذا القرار، علل املعلوم ه ذاه اليلي ب ملوروس؛  

فترـ  يتيـل     تسـري إال أا األذور ه املئيوص علتل  يف هـذا القـرار ال   يؤدت - 28 
ب لورــع يف اليــوم ل، وال مــس حقــوق الــدول األعضــ ء أو التزام هتــ  أو مســ ولت هت   وجــر   
الق روا الدوا،    يف ذلك أي حقوق أو التزامـ ه مئيـوص علتلـ  يف اتل قتـي األمـم املتحـدة       

علـل سـلئل  يف أعـ ا    لق روا الرح ر، ومئل  املردأ الع م للواليـي القضـ شتي اىل ليـي لدولـي العلـم      
يعتـيف   بيلي ري اي علـل أا هـذا القـرار ال    ويشتديف أي ح لي من او اله األريرى،  ،الرح ر

كــذلك أا هــذه األذورــ ه مل مــئا إال بئــ ء علــل  لــر   ويالحييممئشــا  لقــ روا دوا عــريف، 
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 تشـــــرين األول/ 1رشـــــتس مجلوريـــــي اليـــــوم ل االحت ديـــــي الـــــوارد يف الرســـــ لي امل رريـــــي  
 ؛  2182 أكتوبر

أعيه بعد مرور سـتي   28إىل  88استعراا األحك م املرتئي يف اللقراه  يقر  - 22 
 أشلر علل ت ري  هذا القرار؛

 
 بعدي االحت د األفريقي يف اليوم ل  

أا ي ذا للدول األعض ء يف االحت د األفريقي  وااـلي رشـر بعدـي االحتـ د      يقير  - 27 
( 2187) 2197مـن القـرار    8ملئيـوص علتـه يف اللقـرة    األفريقي يف اليوم ل، علـل الئحـو ا  

عـدد  لمشت  مع  لر جملس األمـن إىل االحتـ د األفريقـي     2182تشرين الد  /روفريف  71ح  
ــي أا تتخــذ مجتــع التــدابة الضــروريي ألداء    وُيييؤذنفــردا مــن القــواه،   22 827أقيــ ه  للرعد

ــدول األعضــ      ــ ه ال ــ م اللتزام ــ ل الت ــع االمتد ــ ، م ــدوا   مل مل ــ روا ال ــس  وجــر الق ء يف امل
ا رس   والق روا الدوا وقوق ا رس ا، واالحترام الت م لست دة اليوم ل وسـيمته ا قلترتـي   

 واستقيله الست سي ووحدته؛
إىل املع ية املرجعتي لئشر عرلتي األمم املتحدة ول  السيم املرت ئي سـواء   يشر - 22 

ــتي اال  ــي ملورـ ــ لي رشتسـ ــي  يف رسـ ــي امل رريـ ــ د األفريقـ ــوبر   88حتـ ــرين األول/أكتـ  2187تشـ
املوجلتق إىل رشـتس   2187تشرين األول/أكتوبر  82رس لي األمق الع م اليحقي امل رريي  أو

إىل األمق الع م أا يرقي هذه املعـ ية املرجعتـي قتـد االسـتعراا املسـترر       ويطلبجملس األمن، 
إىل األمـق العـ م واالحتـ د األفريقـي أا      ويطليب دي ل   ، ب لتش ور الوقتمل مع االحت د األفريقـي 

(، 2187) 2822يستعرر  بشكل مشترر أقر الزي دة االحتت  تي امل قتي امل ذوا هب  يف القـرار  
، 2182 أي ر/مـ يو  71وأا يضع  توات ه بش ا اىلطواه املقرلي يف اورلي العسكريي للـول  

 ي يف اليوم ل؛مع إييء االعتر ر الواجر للح لي الست ست
ــه األمــم املتحــدة      يشيير - 22  ــذي أجرت ــه، مشــت   مــع االســتعراا املشــترر ال إىل أر

واالحتـ د األفريقــي لرعدــي االحتــ د األفريقــي يف اليـوم ل، يــتعق أا تتــتا أوجــه الزيــ دة يف قــوام   
( تعزيـز القـدراه العسـكريي للرعدـي يف املـدى      2187) 2822القوة املئيوص علتل  يف القـرار  

شلرا، وكجزء من استراتتجتي ش ملي الرسـح ب الرعدـي،    22و  81القية، للترة تتراوأ بق 
 ويدئ ر بعد ذلك يف ريلا قوام قوة الرعدي؛

 2 ( واللقــرتق2187) 2822مــن القــرار  82و  2اللقــرتق  يكييّر  كيدعييت - 27 
عدـي االحتـ د   ( فتر  يتعلمل  جروعي عئ اـر الـدعم اللوجسـع لر   2187) 2197من القرار  2 و

 األفريقي يف اليوم ل؛  
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إىل األمـق العـ م أا يوااـل توقتـمل عرلـه مـع االحتـ د األفريقـي ويقـد م           يطلب - 26 
ــه يف اللقــرة     ــل الئحــو املئيــوص علت ــي، عل ــه اىلــيفة التقئت (، 2187) 2822مــن القــرار  9إلت

ي االحتـ د األفريقـي   ستر  عن  ريمل حتسق الكل ءة يف التخطتو وا دارة االسـتراتتجتي لرعدـ   وال
ــتحكم، وحتســق التئســتمل بــق وحــداه       ــ دة وال ــز هت كــل القت يف اليــوم ل،  ــ  يف ذلــك تعزي

 القواه، والقط ع ه والعرلت ه املشتركي مع اجلت  الو ت اليوم ا؛  
ــي االحتــ د األفريقــي      يرّحييب - 21  ــق بعد ــي األريــةة املشــتركي ب ــ ه اهلجومت ب لعرلت

ت اليوم ا، والع ك ا هل  أقر كرة يف تقلـت  املئـ  مل الـع تسـتطر     اليوم ل واجلت  الو  يف
علــل  ديي ل  ويشييتدعلــل أمهتــي اســتررار هــذه العرلتــ ه،   ويشييتدعلتلــ  حركــي الشــر ب، 

ررورة أا تلي العرلت ه العسكريي مر شـرة جلـود و ئتـي ترمـي إىل إرشـ ء أو حتسـق هت كـل        
ــدم ه    ــدمي اىلـ ــتردة وتقـ ــ  مل املسـ ــم يف املئـ ــن،   اوكـ ــدم ه األمـ ــك ريـ ــ  يف ذلـ ــتي،  ـ األس سـ

يف هــذا اليــدد علــل تئلتــذ مشــ ريع ســريعي األقــر يف الوقــ  املئ ســر لــدعم جلــود    ويشيي ع
 حتقتمل االستقرار الع ترذهل  حكومي اليوم ل االحت ديي؛

علــل رـرورة تــ مق  ـرق ا مــداد الرشتسـتي إىل املئــ  مل املسـترد ة مــن      يشيتد  - 29 
ــ لئ ر إىل  ــي يف اليــوم ل،   حركــي الشــر ب ب ــي ا رســ رتي املتردي ــي االحتــ د   ويطلييب او ل إىل بعد

لتــ مق  ــرق  قيــوىأولويــي  اليــوم ل واجلــت  الــو ت اليــوم ا كل لــي مــئا    األفريقــي يف
ا مداد الرشتستي ب عتر ر ذلـك أمـرا أس سـت  لتحسـق او لـي ا رسـ رتي يف أشـد املئـ  مل تضـررا،          

م، ب لتشــ ور مــع حكومــي اليــوم ل االحت ديــي وبعدــي االحتــ د  إىل األمــق العــ م أا يقــد ويطلييب
األفريقي، معلوم ه بشـ ا التقـدم احملـرز يف هـذا اليـدد يف تقـ ريره املكتوبـي إىل جملـس األمـن          

 (؛2182) 2821من القرار  82علل الئحو املئيوص علته يف اللقرة 
دــي يف إ ــ ر الــدول األعضــ ء علــل تــوفة  ــ شراه هلتكــوبتر للرع  حيييث دشييت  - 71 
 ـ شرة هلتكـوبتر عسـكريي، علـل      82امل ذوا به الـذي يتـ ل  مـن عـدد أقيـ ه       الطةااعئير 

( وتــوفة عئ اــر الــتركق   2182) 2177مــن القــرار   7الئحــو املئيــوص علتــه يف اللقــرة    
ومض عول ه القوة الع حدد ده يف تقتتم املعـ ية املرجعتـي املشـترر بـق األمـم املتحـدة واالحتـ د        

 علل أا  رروريي؛   2187فريقي لع م األ
ــي        يكيير  كيدعييت  - 78  ــ بع ليحتــ د األفريق ــن الت ــس الســلم واألم ــر جمل ــه و ل  لر

 ويالحيم ميع القليق   بعدي االحت د األفريقي ب ملضي قدم  يف ورع ا  فع ل ور يي املدرتق،  إىل
ىلســ شر يف اــلو  بعدــي االحتــ د األفريقــي يف اليــوم ل مل تئدشــئ بعــد ريلتــي معئتــي ليــر ا  أا

ــرارين       ــوب يف القـ ــو املطلـ ــل الئحـ ــ ، علـ ــتج بي هلـ ــل  واالسـ ــدرتق وحتلتلـ ( 2187) 2197املـ
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ــي أا  تــتم إيلــ د هــذه اىللتــي دوا مزيــد        ويطلييب(، 2187) 2822 و ــ د األفريق إىل االحت
 الت رية؛   من

ــع      يتطلييع - 72  ــ ه ال ــه االحتــ د األفريقــي والتحقتق ــذي جيري ــمل ال ــ ش  التحقت إىل رت
ريلــ  الرلــداا املســ مهي بقــواه فترــ  يتعلــمل لــ اله االســتغيل واالرتــل ر اجلئســتق املــدعل    جت

علـل أمهتـي املسـ ءلي     ويشيتد ارتك هب  علل يد بعا جئود بعدي االحتـ د األفريقـي يف اليـوم ل،    
والشـل فتي يف هــذا اليـدد، ويطلــر إىل االحتـ د األفريقــي أا يسـتعرا ويقــر  مشـروس ست ســي      

 ويطليييبفريقـــي املتعلقـــي  ئـــع االســـتغيل واالرتـــل ر اجلئســـتق والتيـــدي هلرـــ ،  االحتـــ د األ
 االحت د األفريقي واألمق الع م ا عيا عن رت ش  تلك التحقتق ه؛ إىل

ــيزم       يشييتد - 77  ــدرير ال ــري والت ــ ه املئ س ــدمي املعلوم ــل رــرورة موااــلي تق عل
رــ دق حقــوق ا رســ ا،  ــ  يف ذلــك  لقــواه بعدــي االحتــ د األفريقــي قرــل الئشــر فترــ  يتعلــمل    

املس واة بـق اجلئسـق والعئـ  اجلئسـي، وإ ـيس مـوظلي الرعدـي بشـكل مئ سـر علـل آلتـ ه            
 أي اعتداء؛ وقوساملس ءلي الق شري يف ح ل 

بعدـي االحتـ د األفريقـي يف اليـوم ل علـل تعزيـز االتـ ه الكلتلـي  ئـع           يش ع - 72 
رتـل ر اجلئسـتق والتيـدي هلـ ، مـن قرتـل اسـتحدا         ح اله العئ  اجلئسـي واالسـتغيل واال  

ــل ر         ــ  اجلئســي واجلئســ   واالســتغيل واالرت ــ ءاه العئ ــي ادع ــي لتلقا ــ ه مركزي ق عــدة بت ر
ــع جمــرى التحقتقــ ه فتلــ ،       اجلئســتق، بطــرق مســتقلي تتســم ب لكلــ ءة، وتقتترلــ  األوا وتتر

ل مئـع إيلـ د كـل شـخ  شـ رر      بوس شل من بتئل  سن  تدابة مح يي مقدمي الشك وى من أجـ 
يف ارتكــ ب ارتــل ك ه جســتري للقــ روا الــدوا ا رســ   والقــ روا الــدوا وقــوق ا رســ ا،  

 ذلك االرتل ك ه ذاه اليلي ب لعئ  اجلئسي؛ يف   
مجتــــع االرتــــل ك ه والتجــــ وزاه الــــع ترتكرــــل  مجتــــع األ ــــرا    يييييتين - 72 

اللـوري ملدـل تلـك االرتـل ك ه والتجـ وزاه      إىل الوقـ    وييتاو اليوم ل رــد األ لـ ل،   يف
إىل حكومـي اليـوم ل االحت ديـي وبعدـي االحتـ د األفريقـي        ويطليب   سري املس ولق عئل ،  وإىل
اليوم ل توفة اور يـي لأل لـ ل الـذين جـرى تسـرحيلم مـن القـواه املسـلحي واجلر عـ ه           يف

رـح ي ، وذلـك بوسـ شل مئـل      فيللم عئل  ب ي شكل آرير ومع ملتـلم ب عترـ رهم    املسلحي أو
 التئلتذ الك مل  جراءاه التشغتل املوحدة ور يي ه الء األ ل ل وتسلترلم؛

ــي االحتــ د األفريقــي يف اليــوم ل أا أي     يكيير  كيدعييت  - 77  رــرورة أا تكلــل بعد
 تجـزين لـديل ،  ـن فـتلم املقـ تلوا املســرحوا، يعـ ملوا يف ظـل التقتـد اليـ رم ب اللتزامــ ه          

ي  وجر الق روا ا رس   الدوا والق روا الدوا وقوق ا رس ا،  ـ  يف ذلـك رـر ا    املئطرق



 S/RES/2182 (2014) 

 

14/16 14-63293 

 

 لرــه إىل الرعدــي إت حــي ســرل الواــول املئ ســري إىل   ويكيير  ديي ل مع ملتــلم مع ملــي إرســ رتي، 
 احملتجزين عن  ريمل هتاي   يدة؛

وفة مويـل  دعوته اجلل ه امل  ي اجلديـدة أا تـدعم الرعدـي عـن  ريـمل تـ       يكر  - 76 
ــي          ــة مشــروط للرعد ــل غ ــوفة موي ــي، وت ــداه واملســ عدة التقئت ــواه وللرع ــ ه الق إرــ يف ملرتر

ب الحتــ د األفريقــي أا  ويهعييبريــيل اــئدوق األمــم املتحــدة االســتار   اىلــ ص ب لرعدــي،  مــن
إمك رتي توفة الترويـل للرعدـي مـن ريـيل تك لتلـه املقـر رة، كرـ  فعـل مـ ريرا مـع بعدـي             يئ ر يف

علـل الئـداء الـذي وجلـه االحتـ د األفريقـي إىل        ويشيتد الدعم الدولتي يف م ا بقتـ دة أفريقتـي،   
 دوله األعض ء بتقدمي الدعم امل ا إىل الرعدي؛

 
 ا دارة امل لتي الع مي يف اليوم ل  

ــود         يعييرب - 71  ــد وجل ــن يف الرل ــوا األم ــزال يق ــن أا اللســ د ال ي ــه م ــن قلق ع
ي املرذولي  ع دة بئ ء م سس ه اليوم ل، وحيث حكومـي اليـوم ل   حكومي اليوم ل االحت دي

االحت ديــي علــل مك فحــي اللســ د وتشــديد إجــراءاه ا دارة امل لتــي مــن أجــل حتســق الشــل فتي    
ــي ريضــوس         ــل كل ل ــي عل ــي اليــوم ل االحت دي ــي، وحيــث حكوم ــي الع م واملســ ءلي يف إدارة امل لت

اه الــع جترعلــ  مــن شــ  امليــ در،  ــ  يف ذلــك  األاــول الــع تســترده  مــن اىلــ رن وا يــراد 
 املوارئ، للتوقتمل الشل   وأا توجَّه عن  ريمل املتزارتي الو ئتي؛  

 ويشيي عأمهتــي كل لــي أا تدســلام املعورــي الدولتــي أيضــ  بطريقــي شــل في،  يؤدييت - 79 
 الــدول األعضــ ء ك فــي علــل االســتع ري ب هلت كــل الــع جيــري إرشــ ؤه  بــق حكومــي اليــوم ل    

 ستر  فتر  يتعلمل ب لترويل املتكرر؛   االحت ديي واجلل ه امل  ي، وال
 

 و لي ا رس رتي يف اليوم لا  
ب شـد   وييتين عن قلقه الر لغ إزاء تدهور او لي ا رس رتي يف اليوم ل،  يعرب - 21 

ــع تســتلد  العــ ملق يف امــ ل ا رســ   وأي إســ ءة اســتعر ل       ــد اهلجرــ ه ال ــ راه تزاي العر
ــي ا رســ رتي،        ــ ه إييــ ل املعور ــي عرلت ــ  ق وعرقل ــن امل ــي م  ويكيير  كيدعييت للرســ عدة املقدم

 ( يف هذا اليدد؛  2182) 2821من القرار  81 اللقرة
ودوا املســـ    2182تشـــرين األول/أكتـــوبر  71أال تســـري، حـــ   يقييير  - 28 

ه امللرورـي  وجــر  بـيفام  املسـ عدة ا رســ رتي اجلـ ري تئلتــذه  يف أمـ كن أريـرى، االلتزامــ      
( علـل دفـع األمـوال أو تـوفة األاـول امل لتـي أو املــوارد       2111) 8122مـن القـرار    7 اللقـرة 

ــ م األمــم املتحــدة أو وك الهتــ  املتخييــي أو براجملــ       االقتيــ ديي األريــرى اليزمــي لضــر ا قت
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دة، الـع تقـوم   املئ ر ه ا رس رتي الـع هلـ  مركـز املراقـر لـدى اجلرعتـي الع مـي لألمـم املتحـ          أو
بتقدمي املس عدة ا رس رتي وشرك شل  التئلتـذيق،  ـ  يف ذلـك املئ رـ ه غـة اوكومتـي املرولـي        
بشكل قئ شي أو متعدد األ را  الع تش رر يف رداء األمم املتحدة املوحـد لليـوم ل، بإييـ ل    

 املس عدة ا رس رتي الع مس او جي إلتل  يف اليوم ل يف الوق  املئ سر؛  
ــرا إىل     يطلييييب - 22  ــدم تقريــ ــوارق أا تقــ ــ اله الطــ ــي يف حــ ــقي ا غ قــ إىل مئســ
عن تقدمي املس عدة ا رس رتي يف اليـوم ل   2182تشرين األول/أكتوبر  8األمن للول  جملس
إىل وكــ اله   ويطلييب أي عواشــمل تعتــرا إييــ ل املســ عدة ا رســ رتي يف اليــوم ل،       وعــن
رســ رتي الــع هلــ  مركــز املراقــر لــدى اجلرعتــي الع مــي         املتحــدة املعئتــي واملئ رــ ه ا     األمــم 
املتحــدة وشــرك شل  التئلتــذيق الــذين يقــدموا املســ عدة ا رســ رتي إىل اليــوم ل، زيــ دة  لألمـم 

ــم    ــع مئســمل األم ــ وا م ــداء اســتعداد       التع ــ رتي يف اليــوم ل وإب ــتم للشــ وا ا رس املتحــدة املق
 التق رير بغرا زي دة الشل فتي واملس ءلي؛  لتر دل املعلوم ه معه من أجل إعداد هذه  أكيف
 

 فريمل الراد املعت ب ليوم ل وإريتري   
( الـــذي فـــرا جـــزاءاه  ـــددة اهلـــد   2111) 8122إىل القـــرار  يشييير - 27 

( اللـــــذين وس ـــــع  رطـــــ ق معـــــ ية ا دران 2187) 2197( و 2188) 2112والقـــــرارين 
( هـو املشـ ركي   2111) 8122ر القـرار  أا أحـد معـ ية ا دران  وجـ    ويالحمالق شري،  يف
 أعر ل هتدد السيم واألمن واالستقرار يف اليوم ل؛   يف

استعداده العتر د تدابة  ددة اهلد  رـد األفـراد والكت رـ ه اسـتئ دا      يكر  - 22 
 إىل املع ية املذكورة آرل ؛

ريلـ ،  إىل الدول األعض ء مس عدة فريمل الراـد يف التحقتقـ ه الـع جي    يطلب - 22 
من جديد أا إع قي حتقتق ه أو أعر ل فريمل الراد تشكل معتـ را  مـن معـ ية ا دران     ويؤدت

 (؛  2119) 8916)هـ( من القرار  82يف الق شري عري  ب للقرة 
واليي فريمل الراد املعـت   2182تشرين الد  /روفريف  71أا مدد ح   يقر  - 27 

( واملســـتكَرلي 2182) 2171مـــن القـــرار  87للقـــرة ب ليــوم ل وإريتريـــ  الـــوارد بت اـــ  يف ا 
عــن اعتزامــه اســتعراا الواليــي واختــ ذ   ويعييرب(، 2187) 2197مــن القــرار  28 اللقــرة يف

، 2182تشــــــرين األول/أكتــــــوبر  71التــــــدابة امليشرــــــي لترديــــــده  يف موعــــــد أقيــــــ ه 
كـن،  عـ دة إرشـ ء    األمق العـ م أا يتخـذ التـدابة ا داريـي اليزمـي، ب سـرس مـ  م        إىل ويطلب

شـلرا مـن تـ ري  اختـ ذ هـذا القـرار، مسـتعتئ   يف         87فريمل الراد، ب لتش ور مع اللجئي، للتـرة  
 ذلك، حسر االقتض ء، خبيفة أعض ء فريمل الراد املئش  عري بقراراه س بقي؛  
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إىل فريــمل الراــد أا يقــدم إىل جملــس األمــن، عــن  ريــمل اللجئــي، ويف  يطلييب - 26 
ــس يركــز      2182أيلول/ســرتريف  71موعــد أقيــ ه   ــرين اــ شتق لكــي يئ ــر فتلرــ  امل ، تقري

مـن   87 أحدمه  علل اليوم ل وااريـر علـل إريتريـ ، ويشـريا مجتـع امللـ م املرتئـي يف اللقـرة        
 (؛2187) 2197من القرار  28( واملستكَرلي يف اللقرة 2182) 2171القرار 

ل  وب لتشـــ ور مـــع فريـــمل الراـــد إىل اللجئـــي أا تئ ـــر، وفقـــ  لواليتـــ يطليييب - 21 
مـن كت رـ ه األمـم املتحـدة املعئتـي، يف التواـت ه الـواردة يف تقـ رير فريـمل الراــد وأا           وغـةه 

تقدم إىل املس توات ه بش ا  رق حتسق تئلتذ ح ر توريد األسلحي إىل اليـوم ل وح ـر   
ب سـتةاد وتيـدير اللحـم مـن     توريد األسلحي إىل إريتري  واالمتد ل هلر  وتئلتذ التدابة املتعلقـي  
 8122مـن القـرار    6و  7و  8اليوم ل، وتئلتذ التدابة احملددة اهلد  امللروري يف اللقراه 

(، مـع إيـيء   2119) 8916من القرار  87و  82و  81و  1و  7و  2( واللقراه 2111)
 أعيه، يف ست ق التيدي ليرتل ك ه الع ال تزال تدرتكر؛   82االعتر ر لللقرة 

ــذ ا ذا املئيـــوص علتـــه يف        يطليييب - 29  إىل فريـــمل الراـــد ا بـــيغ عـــن تئلتـ
 ، وذلك يف ست ق التق رير الع يقدمل  ب رت  م إىل اللجئي،82 اللقرة

الدول األعض ء من شرق أفريقت  علـل تعـتق مسـ وا اتيـ ل لغـرا       يش ع - 21 
لترتـــي يف أرشـــطي   التئســـتمل وترـــ دل املعلومـــ ه مـــع فريـــمل الراـــد بشـــ ا التحقتقـــ ه ا ق        

 الشر ب؛ حركي
علــل أمهتــي إق مــي عيقــي بئ ــ ءة بــق فريــمل الراــد وحكومــي اليــوم ل    يشييتد - 28 

علــل رــرورة أا يتوااــل هــذا   ويؤدييتبــ جللود الــع بــذاله  حــ  ااا،   ويرحييباالحت ديــي، 
 املسعل ويترس   يف أقئ ء هذه الواليي؛  

ــع ي  يرحيييب - 22  ــرةة الـ ــتررة والكـ ــ جللود املسـ ــل  بـ ــد للتوااـ ــمل الراـ ــذهل  فريـ رـ
علـل وجــوب أا يتوااــل   ويؤدييتحكومــي إريتريــ  وبتعـ وا حكومــي إريتريــ  مـع اللريــمل،    مـع 
علـل أرـه يتوقـع أا تتس ـر حكومـي إريتريـ  دريـول اللريـمل          ويكيّر  التيدعيت  املس ر ويتعز ز،  هذا
 (؛  2187) 2888من القرار  78إريتري ، علل الئحو املطلوب يف اللقرة  إىل

إريتري  علل إت حي معلوم ه عن املق تلق اجلتروتت ق امللقودين يف القتـ ل   حيث - 27 
 ؛2111حزيراا/يورته  82إىل  81مئذ االاطدام ه الع وقع  يف اللترة من 

 أا يرقي املس لي قتد ر ره اللعلي. يقر  - 22 
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