
 S/RES/2244 (2015)  األمــم املتحـدة 

  

 

 جملس األمن
 

Distr.: General 

23 October 2015 

 

 

 

 

15-18547 (A) 

*1518547*  

 
 (2015) 2244القرار    
ــ ا اهــ س جملــس األمــن       تشــر ن األ/   23املعقــة ة يف  7541يف جلســت  ال

 2015أكتةبر 
 

 ،إن جملس األمن 
إىل قراراتـــ  الســـببقن /بربيـــبش ر رســـ  بشـــما اوبلـــن يف ال ـــةمب  /إر تر ـــب،  إذ يشييير 

 2036( / 2009) 1907( / 2008) 1844( / 1992) 733ســــــــررب القــــــــراراش  /ال
(2012 / )2023 (2011 / )2093 (2013/ ) 2111 (2013 / )2124 (2013 )
/ 2125 (2013 / )2142 (2014 / )2182 (2014،) 

ــب      وإذ حييييعل ال ييي    ــةمب  /إر تر ـ ــت ببل ـ ــد املعـ ــمل الراـ ــلب رق للر ـ ــبلتقر ر ن الئـ بـ
ــمل ــن ال ــةمب  )   )فر  ــب ) S/2015/801الراــد( )  ــن إر تر   / )S/2015/802 ــتئتبجبش (( /االس

 الةار ة فرلرب  ن اوبلن يف كل من ال ةمب  /إر تر ب،
ــن      وإذ يععييت كيدعييت   ــب /ســيمتلب ا قلررر ــةي /إر تر  ــ  لســرب ة ال ــةمب  /جرر احترام

 /استقيهلب السربسي //حدهتب،
األسلحن /ال خرية إىل ال ةمب  / ربس يف ايتـلب    أا تدفقبش من إمدا اش وإذ يتين 

ــب يف ايتــلب  وظــر األســلحن امللــر/ا      وظــر األســلحن امللــر/ا  لــل ال ــةمب ، /إىل إر تر 
 إر تر ب، بب تربر ذلك  شكل هتد دا خطريا للسيم /االستقرار يف املئطقن،  لل

مسـترر للسـيم   إزاء مب تشكل  حركن الشربب من هتد د خطـري /  وإذ يعرب ان قلقه 
 /االستقرار يف ال ةمب  /املئطقن،

ــن(      وإذ يرحيي   ــن )اوكةمــن االوب   ــن بــق حكةمــن ال ــةمب  االوب   بتحســن العيق
  لل أمهرن مةاالن وسق ه س العيقن /تعز زهب يف املستقرل، ويشتد/فر مل الراد، 

http://undocs.org/ar/S/2015/801
http://undocs.org/ar/S/2015/802
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راهتـب املةجلـن   ببجللة  الـ  ترـ هلب اوكةمـن االوب  ـن حتـد  وسـق إخطب       وإذ يرح  
ــرار ن   ــبم القـ ــي بمحكـ ــن  رـ ــةمب  2009) 1907 ( /1992) 751إىل اللجئـ ــما ال ـ ( بشـ

ــتقرل،    وإذ يتطلييي  ،(“اللجئـــن”/إر تر ـــب ) ــن التقـــدم القـــر/را يف املسـ ــراز مز ـــد مـ إىل إحـ
ســررب فررــب  تعلــمل بتخطــبراش مــب بعــد التســلرم، /إذ  شــري إىل أا وســق إ ارة األســلحن     /ال

 ، ةمب   ئ ر أسبسي من  ئبار تةطرد السيم /االستقرار يف املئطقن/ال خرية يف ال
ــبش      وإذ يشييتد  ــرة امللقــرن إىل االيت بب ــن يف اللت ــن ســيمن ا جــراءاش املبلر ــل أمهر  ل

 لـل رـر/رة بـ   مز ـد      وإذ يشيتد /يف سربق تئظررلـب،   2016املقررة يف ال ةمب  يف  بم 
 /ز ب ة املسبءلن املترب لن يف ال ةمب ، من اجللة  ملكبفحن اللسب  /تعز ز الشلبفرن

ــري املشــر/       وإذ يعييرب ايين قلقييه ا  يي       ــد ةبرســن ال ــرد   ــبر ر تلر إزاء /ر/  تق
 لـــل أمهرــن ا حجـــبم  ــن ال ـــرد    ويشييتد املرــبس اضبرــعن للةال ـــن الققــب رن لل ـــةمب ،     يف
د/يل، إاـدار  اوكةمن االوب  ـن  لـل أا تكلـل، بـد م مـن ااترـ  الـ        ويشج املشر/ ،  غري

 ،تراخرص ال رد بطر قن مسؤ/لن تتسمل م  ا طبر القبيةين ال ةمبيل املئبسب
إزاء تزا د ال عةببش الـ  تعتـرا  رلرـبش تقـدع املعةيـن       وإذ يعرب ان قلقه ا      

بمشد العربراش أا طـر   عرقـل تسـلرم املسـب داش ا يسـبيرن،       ويتينا يسبيرن يف ال ةمب ، 
 ،أ/ وة ل لألمةا  امل   ن لألغراا ا يسبيرن/ك لك أا اختيس 

إىل أا اوكةمــن االوب  ــن تتحرــل املســؤ/لرن الر رســرن  ــن  ب ــن ســكب ب،   وإذ يشيير 
 مبسؤ/لرن اوكةمن االوب  ن  ن بئبء قةاش أمئلب الةطت، مويسّل

ببالجترب ق املعقة  ن  ن طر مل التدا/  ببللرـد ة بـق ة ـل حكةمـن      وإذ حيعل ال   
متكـن    ـن قلقـ  الرـبلز إزاء  ـدم     ُمعربـب املترب لن برئـلرب،   نإر تر ب /فر مل الراد /ببلرسب ل ال يث
 إذو/من االرطي  بةال تـ   لـل  ـة كبمـل،      2011فر مل الراد من ز برة إر تر ب مئ   بم 

تعررـمل تعب/ ـب مـ  فر ـمل الراـد، بسـرل مئـلب متكـق فر ـمل الراـد            حكةمن إر تر ـب  لـل   حيث
 لـل أا تعررـمل التعـب/ا سـرركلن جملـس األمـن        ويشتدإجراء ز براش مئتظرن إىل إر تر ب،  من

 من او ة   لل معلةمبش أ/ىف بشما امت ب  إر تر ب لقراراش جملس األمن ذاش ال لن،
ي  فتــري /ال تــ  اوبلرــن /الســببقن  مبــب خل ــص إلرــ  فر ــمل الراــد خــ  وإذ حيييعل ال يي  

  دم /جة  أ ن أ لن ت رت رلة  حكةمن إر تر ب يف   م حركن الشربب، من
إزاء /ر/  تقـبر ر مـن فر ـمل الراـد تلرـد اسـتررار   ـم إر تر ـب          وإذ يعرب ان قلقيه  

فر ــمل الراــد  لــل تقــدع مز ــد مــن التقــبر ر   ويشييج لــرعا اجلرب ــبش ا قلرررــن املســلحن ، 
 لن املل لن  ن ه س املسملن،/األ 



S/RES/2244 (2015) 
 

 

15-18547 3/9 

 

األمهرن ال   ةلرلب المت ـب  يرـ  الـد/  األ قـبء ألحكـبم حظـر األسـلحن         وإذ يؤدت 
 (،2009) 1907امللر/ا  لل إر تر ب مبةجب القرار 

ــمل الراــد،       وإذ يشييتد  ــلب فر  ــن، /مئ ــب للجلــبش املعئر ــرا إر تر  ــما تت ــ  ب ــل مطبلرت  ل
ــةترق    ــبتلق اجلررـ ــما املقـ ــبش بشـ ــت    معلةمـ ــ  /قعـ ــبش الـ ــ  املةاجلـ ــب  مئـ ــة  ن يف القتـ امللقـ

لرتمكــــد املعئرــــةا بــــبألمر مــــن /جــــة  أســــر  حــــرب جررــــةترق / قلــــةا  2008  ــــبم يف
ــل ــةاهلم،   لـ ــن       وإذ يعيييربأحـ ــ هلب  /لـ ــ  ترـ ــبطن الـ ــة  الةسـ ــي جلـ ــ  يف أا تلقـ ــن أملـ  ـ
 ه س املسملن /ك لك الزنا  اود/ ا بق جررةي /إر تر ب، حل إىل قطر

أا اوبلن يف ال ةمب ، /ك لك الزنا  القب م بق جررـةي /إر تر ـب، مـب زاال     روإذ يقر 
  شكيا خطرا  لد  السيم /األمن الد/لرق يف املئطقن،

 مبةجب الل ل السبب  من مر بق األمم املتحدة، وإذ يتصرف 
مـن   5تمكرـد حظـر األسـلحن امللـر/ا  لـل ال ـةمب  مبةجـب اللقـرة          يععت - 1 
ــرار  ــرتق  1992) 733القـ ــل يف اللقـ ــررب ف  يفـ ــرار   2/  1( /حسـ ــن القـ ( 2002) 1425مـ

مـن   17إىل  4( /اللقـراش  2013) 2093مـن القـرار    38إىل  33/ُ ديف  مبةجـب اللقـراش   
مــن القــرار   2( /اللقــرة 3013) 2125مــن القــرار   14( /اللقــرة 2013) 2111القــرار 
 (؛“لحن امللر/ا  لل ال ةمب حظر األس”( )/ُ شبر إلر  فررب  لي بعربرة 2014) 2142
 2142مـــن القـــرار  2جتد ـــد األحكـــبم املئ ـــة   لرلـــب يف اللقـــرة   يقيييرر - 2 

التمكرـــد  لـــل يف هـــ ا الســـربق  ويكيييرر، 2016تشـــر ن ال ـــبين يةفررب  15( حـــ  2014)
ــل ال ــةمب  ال  ســرا  لــل شــحئبش األســلحن أ/ الــ خرية      حظــر أا األســلحن امللــر/ا  ل
أ/  لـل إسـداء املشـةرة أ/ تقـدع املسـب دة أ/ التـدر ب، حرئرـب  كـةا         املعداش العسـكر ن   أ/

الغرا من ذلك ح را تطة ر قـةاش األمـن التببعـن للحكةمـن االوب  ـن /تـةفري األمـن لشـعب         
 (؛2013) 2111ال ةمب ، ببست ئبء مب  تعلمل بشحئبش من األائب  املررئن يف مرفمل القرار 

لحن /مـب  ت ـل حتـب مـن أ تـدة إىل املـةاي        أا  خة  سلن حمريفلن ببألس يؤدت - 3 
ال ةمبلرن يف ز براش مؤقتـن ألغـراا  فب رـن ال  عـديف تسـلررب هلـ س األاـئب  يف ايتـلب  وظـر          
األســلحن امللــر/ا  لــل ال ــةمب ، شــر طن أا تظــل هــ س األاــئب   لــل مــ  هــ س الســلن    

 ير  األ/قبش؛ يف
مـن اهـبذ هـ ا القـرار، بئشـر       ةمب  90إىل اللجئن أا تقةم، يف غقةا  يطل  - 4 

م كرة للرسب دة  لل التئلر  تةجز حمبذ ر حظر األسلحن امللـر/ا  لـل ال ـةمب  /إر تر ـب،     
 /ترق ك لك االست ئبءاش من حظر األسلحن؛
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التمكرــد  لــل أا األســلحن أ/ املعــداش العســكر ن الــ  ُترــب  أ/ تــةر       يكييرر - 5 
ن ال ـةمب  االوب  ـن ال زـةز إ ـب ة برعلـب أ/ يقلـلب       ح را لتطة ر قةاش األمـن التببعـن وكةمـ   

إتبحتـلب ليســت دام ألا فــر  أ/ كرــبا ال  عرــل يف اــلة  قــةاش األمــن التببعــن وكةمــن   أ/
مسـؤ/لرن حكةمـن ال ـةمب  االوب  ـن  ـن كلبلـن إ ارة از/يبهتـب         ويؤديت ال ةمب  االوب  ـن،  

 /هز ئلب /تممرئلب بطر قن مممةين /فعبلن؛
يف ه ا ال ـد  بشـر/  اوكةمـن االوب  ـن يف تطررـمل إجـراءاش أك ـر         رح ي - 6 

إزاء التقبر ر الـ  تلرـد اسـتررار     ويعرب ان قلقهارامن لتسجرل األسلحن /تقرردهب //مسلب، 
أا مةااــلن وســق إ ارة األســلحن  ويالحيي وة ــل األســلحن مــن  اخــل اوكةمــن االوب  ــن،  

اوكةمن االوب  ن إىل إجراء جـر  مرـد ي للرعـداش     تاوويشرط حرةا ملئ  وة ل األسلحن، 
العسكر ن /األسلحن /ال خرية ال  تةجـد يف حـةزة قـةاش األمـن التببعـن للحكةمـن االوب  ـن،        

ــبء  وحييييثمـــ  تقرررلـــب يف رـــةء قـــةام هـــ س القـــةاش /احتربجبهتـــب اضباـــن،    الـــد/  األ قـ
حتـد  وسـق    “مشـتر  للتحقـمل  فر ـمل  ”وسـق إ ارة األسـلحن /الـ خرية /إيشـبء        ـم   لل

 قدرة اوكةمن االوب  ن  لل إ ارة األسلحن /ال خرية؛
ــة      يطلييي  - 7  ــرا  لـ ــن تقر ـ ــس األمـ ــدم إىل جملـ ــن أا تقـ ــن االوب  ـ إىل اوكةمـ

ــةبر   15، مث  لــة  2016يرســبا أبر ل  15 مــن  9/فقــب لللقــرة   2016تشــر ن األ/  أكت
ــرار  ــن االو ويييييتاو(، 2014) 2182القــ ــبش  اوكةمــ ــن املعلةمــ ــن إىل إ راي املز ــــد مــ ب  ــ

تقبر رهب بسـرل مئـلب تقـدع معلةمـبش /افرـن / قرقـن بشـما هركـل قةاهتـب األمئرـن /تكة ئـلب             يف
 املرلرشربش؛قةاش /قةاملب /يشرهب، مبب يف ذلك مركز القةاش ا قلرررن /

إىل أا حكةمــــن ال ــــةمب  االوب  ــــن تتحرــــل املســــؤ/لرن الر رســــرن   يشيييير - 8 
 ويرحي  (، 2014) 2142مـن القـرار    8إىل  3إخطبر اللجئن،  رـي بمحكـبم اللقـراش      ن

اوكةمــن  ويييتاوجبلــة  اوكةمــن االوب  ــن مــن أجــل وســق إخطبراهتــب املةجلــن إىل اللجئــن،  
ــبش التســلرم،        ــلبء مــن  رلر ــن بباليت ــة  ا خطــبراش املتعلق ــت /حمت ــن إىل وســق تةقر االوب  

ــل ــرق يف الل   لــ ــة املــ ــرة الئحــ ــرار   6قــ ــن القــ ــة ة  2014) 2142مــ ــن املق ــ (، /ببلةجلــ
/حــداش قــةاش األمــن الةطئرــن ال ــةمبلرن لــد  تةز ــ  األســلحن /الــ خرية املســتةر  ة،  رــرن
 (؛2014) 2142من القرار  7الئحة املرق يف اللقرة   لل

ــن       يشييتد - 9  ــب مستشــبر األم ــد/  األ قــبء /مكت ــق ال ــن التئســرمل ب ــل أمهر  ل
مب ، ال ا  تةىل تئسرمل التزامبش اوكةمن االوب  ن بتقـدع التقـبر ر إىل جملـس    القةمي يف ال ة

(، 2014) 2142مـن القـرار    7إىل  3األمن  ري بتجراءاش ا خطبر املررئن يف اللقراش مـن  
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 لـل رـر/رة تقرـد الـد/  األ قـبء تقرـدا اـبرمب بـتجراءاش ا خطـبر  ـن املسـب دة             ويشيتد 
 بش قطب  األمن ال ةمبلرن؛املقدمن من أجل تطة ر مؤسس

 لــل التعــب/ا بــق بع ــن االوــب  األفر قــي يف ال ــةمب  /اجلــر  الــةطت  حيييث - 10 
(، مــن أجــل تةثرــمل   2014) 2182مــن القــرار   6ال ــةمبيل  لــل الئحــة املــرق يف اللقــرة     

/تسجرل ير  املعداش العسكر ن ال  سرطرا  لرلـب يف إطـبر  رلرـبش هجةمرـن أ/ أثئـبء تئلرـ        
 ال ترلرب، م  إشرا  سب ر قةاش األمن التببعن وكةمن ال ةمب  االوب  ن، حسب االقتقبء؛/

اوكةمن االوب  ن إىل تعز ز الرقببن املديرن  لل قةاهتب األمئرن، /ال سـررب   يتاو - 11 
ــد/يل ا يســبين،      ــلبكبش القــبيةا ال ــمل /ميحقــن املســؤ/لق  ــن ايت  ويشييرمــن خــي  التحقر

السربق إىل أمهرن سربسـن األمـق العـبم يف جمـب  بـ   العئب ـن الةاجرـن يف مرا ـبة حقـةق           ه ا يف
 ا يسبا فررب  تعلمل ببلد م ال ا تقدم  األمم املتحدة إىل اجلر  الةطت ال ةمبيل؛

 لـــل أمهرـــن  فـــ  املرترـــبش إىل قـــةاش األمـــن ال ـــةمبلرن يف مةا رـــد  يشيييتد - 12 
اوكةمـن االوب  ـن  لـل /رـ  الـئظم الكلرلـن بتحسـق         ويشيج  استحقبقلب /ب ةرة مئتظرـن  

 تةقرت  ف  املرتربش لقةاش األمن ال ةمبلرن /تعز ز املسبءلن يف ه ا ال د ؛
 5حظر األسلحن امللر/ا  لل إر تر ب مبةجـب اللقـرتق    يععت دذ ك كيدعت - 13 

امللــر/ا  حظــر األســلحن”( )/ُ شــبر إلرــ  فررــب  لــي بعرــبرة 2009) 1907مــن القــرار  6/ 
 (؛“ لل إر تر ب
إزاء استررار /ر/  تقبر ر  ن اللسب  /وة ـل املـةار  العبمـن     يعرب ان قلقه - 14 

إزاء /ر/  تقـبر ر تلرـد    ويعيرب اين قلقيه ا  ي        لل  ة  لد  اجللة  املر /لن لرئـبء الد/لـن؛   
اللسب  املـبيل،  لـل    رلة  أ قبء اوكةمن االوب  ن /ا  اراش ا قلرررن /الربملبا االوب ا يف

قـد  ت ـ  تـدابري حمـد ة      أي  يف ه ا السربق  لل ويشتد ة  لد  اجللة  املر /لن لرئبء الد/لن، 
 األهدا  رد األفرا  ال  ن  ئ رطةا يف أ رب  هتد   رلرن السيم /امل بون يف ال ةمب ؛

ءاش بــبجللة  الــ  ترــ هلب اوكةمــن االوب  ــن مــن أجــل وســق إجــرا    يرحيي  - 15 
إ ارهتـب للشــؤ/ا املبلرـن، مبــب يف ذلـك التعــب/ا بـق اوكةمــن االوب  ـن /اــئد/ق الئقـد الــد/يل،       

 لل ا سرا  بتئلر  ا ايحبش ال  أ/ال حتب ائد/ق الئقد الد/يل من أجـل   ـم    ويشج 
بدء الربيبمج ال ا  شر   لر  مةظلة ائد/ق الئقد الد/يل؛ //رـ  يظـبم معلةمـبش ا  ارة    

 ال ةمبيل؛ /إجراء االستعراا املستقل املرتقب للجئن ا  ارة املبلرن؛ املبلرن
 سرب ة ال ةمب   لل مةار هب الطررعرن؛ جمتدا يؤدت - 16 
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مــن احترــب  أا  كــةا قطــب  الــئلل يف ال ــةمب   كيدعييت قلقييه ا  يي    يكييرر - 17 
يف هــ ا الســربق  لــل األمهرــن اورة ــن لقرــبم اوكةمــن   ويؤدييت افعــن الحتــدام الزنا ــبش،  قــةة

االوب  ن،  /ا تـمخري ال مـربر لـ ، بةرـ  ترترـب لتقبسـم املـةار  /إطـبر قـبيةين ذا م ـداقرن           
 لكلبلن أال  تحة  قطب  الئلل يف ال ةمب  إىل م در لز ب ة حدة التةتراش؛

حـم ال ـةمبيل،   اوظـر امللـر/ا  لـل اسـتريا  /ت ـد ر الل      يؤدت مين دتييت   - 18 
ــرق يف اللقــرة    ــل الئحــة امل ــرار   22 ل ــن الق  ويييتين(، “حظــر اللحــم ”( )2012) 2036م

اســـتررار ت ـــد ر اللحـــم مـــن ال ـــةمب ، يف ايتـــلب  للحظـــر الكبمـــل  لـــل ت ـــد ر اللحـــم   
 لــل أا تت ــ  الســلطبش ال ــةمبلرن مــب  لــزم مــن تــدابري ملئــ   ا تيدعييت ويكييررال ــةمب ،  مــن

مــن القــرار  18طلرــ  الــةار  يف اللقــرة  ويكييرر دييذ ك كيدعييتب ، ت ــد ر اللحــم مــن ال ــةم
ــن االوــب  األفر قــي يف ال ــةمب  بــد م /مســب دة الســلطبش    2013) 2111 (، أا تقــةم بع 

مـن   1ال ةمبلرن يف القربم ب لك، كجزء من تئلرـ  الرع ـن لةال تـلب املئ ـة   لرلـب يف اللقـرة       
 ؛2093القرار 

الرامرــن  مســب رلبهلب القــةاش الرحر ــن املشــتركن يف  بــبجللة  الــ  ترــ   يرحيي  - 19 
ببلتعـب/ا بـق فر ـمل     ويرحي  ديذ ك  /قف ت ـد ر /اسـتريا  اللحـم مـن ال ـةمب  /إلرـ ،        إىل

 الراد /القةاش الرحر ن املشتركن يف إبقبء اللجئن  لل  لم ببلةر  املتعلمل بتجبرة اللحم؛
ــدر مت     يعيييرب اييين قلقيييه   - 20  ة ـــل وركـــن  مـــن أا تكـــةا جتـــبرة اللحـــم م ـ
( 2014) 2182مـن القـرار    21إىل  11اللقـراش   ويكيرر   ذيذا ا سيع أ كيدعيت     الشربب،

تشـــر ن  15 ( حـــ 2014) 2182مـــن القـــرار  15/ قـــرر كـــ لك متد ـــد أحكـــبم اللقـــرة 
 ؛2016ال بين يةفررب 

مكتب األمم املتحدة املعت ببمل دراش /اجلرميـن  لـل مةااـلن  رلـ ،      يشج  - 21 
 ت  اوبلرن /ررن إطبر مئتد  احملرل اهلئدا املعت ببجلرميـن الرحر ـن، بغرـن اجلرـ      يف حد/  /ال

بــق الــد/  األ قــبء /املئظرــبش الد/لرــن املعئرــن لةرــ  اســتراترجربش ترمــي إىل /قــف االجتــبر  
 ؛ببللحم ال ةمبيل

 ويييتينإزاء تــدهةر اوبلــن ا يســبيرن يف ال ــةمب ،   يعييرب ايين قلقييه ا  يي     - 22 
عربراش تزا د اهلجربش ال  تستلد  العبملق يف ااب  ا يسبين /أا إسـبءة اسـتعرب    بمشد ال

اللقـرة   ويكيرر كيدعيت  للرسب دة املقدمن من املب ق / رقلن  رلربش إ  ب  املعةين ا يسـبيرن،  
 ( يف ه ا ال د ؛2014) 2158من القرار  10
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ــ    يقيييرر - 23  ــرا، حـ ــبين يةفررب   15أال تسـ ــر ن ال ـ ــبس  2016تشـ / /ا املسـ
ــدابري امللر/رــن مبةجــب         ــبكن أخــر ، الت ــ هب يف أم ــربامج املســب دة ا يســبيرن اجلــبرا تئلر ب

(  لـل  فـ  األمـةا  أ/ تـةفري األاـة  املبلرـن أ/ املــةار        2008) 1844مـن القـرار    3 اللقـرة 
ملســب دة ا يســبيرن الــ  متــس اوبجــن إلرلــب يف   االقت ــب  ن األخــر  اليزمــن لقــربا إ  ــب  ا  

األمــم املتحــدة أ/ /كبالهتــب املت   ــن أ/ براجملــب    مــن جبيــب ال ــةمب  يف الةقــت املئبســب  
املئظربش ا يسبيرن الـ  هلـب مركـز املراقـب لـد  اجلرعرـن العبمـن لألمـم املتحـدة، الـ  تقـةم             أ/

مبـب يف ذلـك املئظرـبش غـري اوكةمرـن املرةلـن        بتقدع املسب دة ا يسبيرن /شركب لب التئلرـ  ق، 
بشــكل ثئــب ي أ/ متعــد  األطــرا  الــ  تشــبر  يف خطــن األمــم املتحــدة ليســتجببن ا يســبيرن   

 لل ةمب ؛
ــس      يطليي  - 24  ــرا إىل جمل ــدم تقر  ــن يف حــبالش الطــةارم أا  ق إىل مئســمل ا غبث

ا يســبيرن يف ال ــةمب    ــن تقــدع املســب دة 2016تشــر ن األ/  أكتــةبر  15 األمــن  لــة 
إىل /كـبالش األمـم    ويطلي  / ن أا  ةا مل تعترا إ  ب  املسب دة ا يسـبيرن يف ال ـةمب ،   

املتحدة املعئرن /املئظربش ا يسبيرن ال  هلب مركـز املراقـب لـد  اجلرعرـن العبمـن لألمـم املتحـدة        
ز ب ة تعـب/ م مـ  األمـم     /شركب لب التئلر  ق ال  ن  قدمةا املسب دة ا يسبيرن إىل ال ةمب ،

 املتحدة /إبداء استعدا  أكرب لترب   املعلةمبش معلب؛
ــل     يرحييي  - 25  ــد للتةااـ ــمل الراـ ــ هلب فر ـ ــلن الـــ   رـ ــررية /املتةااـ بـــبجللة  الكـ

ــب،  مــ  يف هــ ا ال ــد  إىل االجترــب ق املعقــة  ن  ــن طر ــمل التــدا/      ويشييرحكةمــن إر تر 
أملـ  أا تعرـل حكةمـن إر تر ـب      كيدعت ويكررر مل الراد، ببللرد ة بق ة ل حكةمن إر تر ب /ف

ــز/ال           ــل، ي ــل  ــة كبم ــ   ل ــب ليرــطي  بةال ت ــمل الراــد إىل إر تر  ــل ترســري  خــة  فر   ل
مــــن القــــرار  52طلرــــبش االــــس املتكــــررة، مبــــب يف ذلــــك طلرــــ  الــــةار  يف اللقــــرة    ئــــد

مـــن او ـــة   لـــل أا تعررـــمل التعـــب/ا ســـرركلن جملـــس األمـــن  ويشيييتد(؛ 2014) 2182
 معلةمبش أ/ىف بشما امت ب  إر تر ب لقراراش جملس األمن ذاش ال لن؛  لل

ــن     يييتاو - 26  إر تر ــب إىل التعــب/ا مــ  فر ــمل الراــد يف جمــبالش مئــلب مســب ل املبلر
العبمن، /فقب لةال ن اللر مل، بغرن إثرـبش  ـدم رـلة  إر تر ـب يف ايتـلب  أحكـبم قـراراش جملـس         

 األمن ذاش ال لن؛
حكةمــن إر تر ــب  لــل الســرب  للجلــبش املعئرــن، /مئــلب فر ــمل الراــد،   حيييث - 27 

ببلةاــة  إىل أســر  اوــرب اجلررــةترق امللقــة  ن يف القتــب  مئــ  املةاجلــبش الــ  /قعــت          
 ويعيييرب، أ/ تز/ ـــدهب مبعلةمـــبش  ئـــلم، 2008حز راا  ةيرـــ   12إىل  10اللتـــرة مـــن  يف
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ن بقرب ة  /لـن قطـر إىل حـل هـ س املسـملن /الـزنا        أمل  يف أا تلقي جلة  الةسبطن املر /ل  ن
 القب م بق إر تر ب /جررةي؛

( الـ ا فـرا جـزاءاش حمـد ة اهلـد  /إىل      2008) 1844إىل القرار  يشر - 28 
ــرار ن  ــب ري ا  راي   2013) 2093( / 2011) 2002القـــ ــبق معـــ ــعب يطـــ ــ  ن /سيفـــ ( اللـــ

( هـة املشـبركن   2008) 1844لقـرار  أا أحـد معـب ري ا  راي مبةجـب ا    القب رن، / يحظ يف
 يف أ رب  هتد  السيم أ/ األمن أ/ االستقرار يف ال ةمب ؛

اســتعدا س الهـبذ تــدابري حمــد ة اهلـد  رــد األفــرا  /الكربيــبش    تمكرــد يكيرر  - 29 
 آيلب؛ استئب ا إىل املعب ري امل كةرة

إىل الد/  األ قبء مسب دة فر مل الراـد يف التحقرقـبش الـ  زر لـب،      يطل  - 30 
/ ؤكد من جد د أا  رقلن وقرقبش أ/ أ رب  فر مل الراد تشكل معربرًا مـن معـب ري ا  راي   

 (؛2009) 1907)هـ( من القرار  15يف القب رن  رًي ببللقرة 
فر ــمل الراــد  /ال ــن 2016كــبيةا األ/    ســررب  15أا ميــد  حــ   يقييرر - 31 

( /املسـتكر لن  2012) 2060مـن القـرار    13املعت ببل ةمب  /إر تر ب الةار  برب ب يف اللقـرة  
اســتعراا الةال ــن /اهــبذ  ويعييرب ايين اات امييه(، 2013) 2093مــن القــرار  41يف اللقــرة 

ــبس    ــد أق ـ ــدهب يف مة ـ ــن لترد ـ ــدابري املي رـ ــبين يةفررب   15التـ ــر ن ال ـ  ويطلييي ، 2016تشـ
مــق العــبم أا  ت ــ  التــدابري ا  ار ــن اليزمــن، بمســر  مــب ميكــن،   ــب ة إيشــبء فر ــمل     األ إىل

، مسـتعرئاب يف  2016كـبيةا األ/    سـررب    15حـ   للترة متتـد  الراد، ببلتشب/ر م  اللجئن، 
 ذلك، حسب االقتقبء، خبربة أ قبء فر مل الراد املئشم  ري بقراراش سببقن؛

إحبطـن  تقـدع  تز/ د اللجئن بتقبر ر مستكرلن شـلر ب، / إىل فر مل الراد  يطل  - 32 
، 2016تشـر ن األ/  أكتـةبر    15تز/ ـد جملـس األمـن  لـة      إربفن إىل شبملن ملئت ف املدة، 

 ــن طر ــمل اللجئــن، بتقر ــر ن  ــب رق كــي  ئظــر فرلرــب االــس،  ركاــز أحــدمهب  لــل ال ــةمب      
( 2012) 2060مــن القــرار  13ئــن يف اللقــرة إر تر ــب، / غطرــبا يرــ  امللــبم املرر /اآلخــر  لــل

ــرة   ــتكرلن يف اللقـ ــرار   41/املسـ ــن القـ ــرة 2013) 2093مـ ــرار   15( /اللقـ ــن القـ  2182مـ
 (؛2014)

إىل اللجئن أا تئظر، /فقب لةال تلب /ببلتشـب/ر مـ  فر ـمل الراـد /غـريس       يطل  - 33 
ــن   ــن التببع ــبش املعئر ــةار ة    مــن الكربي ــمل الراــد  لألمــم املتحــدة، يف التةاــربش ال ــبر ر فر  يف تق

تقــدم إىل االــس تةاــربش بشــما طــرق وســق تئلرــ  /امت ــب  حظــر األســلحن امللــر/ا   /أا
ــب /التــدابري املتعلقــن ببســتريا  /ت ــد ر       لــل ال ــةمب  /حظــر األســلحن امللــر/ا  لــل إر تر 
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مــن  7/  3/  1اللحــم مــن ال ــةمب ، /كــ لك تئلرــ  التــدابري امللر/رــن مبةجــب اللقــراش    
ــر ــراش 2008) 1844ار القــ ــرار   13/  12/  10/  8/  6/  5( /اللقــ ــن القــ  1907مــ

 (، يف سربق الت دا لييتلبكبش ال  ال تزا  ُترتكب؛2009)
 .إبقبء املسملن قرد يظرس يقرر - 34 

 


