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 (2015) 2245القرار   
 تشـرنن الاـ/     9املعقـدةة     7551جلسـت    الذي اختـذ  جملـس األمـن       

 2015ندفمرب 
  

 ،إن جملس األمن 
احترامـــــ  لســـــا/ةة الةـــــدم/و ستـــــ م   را ـــــا  ساتـــــتق ل        إذ يعيدددددي    يدددددي  
 سسحدت ، السا/تي
الــ   2015تشــرنن األسو  وتــدبر  7برتــ/ل  األمــع العــ/خ امل ر ــ   وإذ حيدديع مل دد  

ــي  نشــط  الــد م الــ  تقــدخ  ــ/ األ       “العــ/خ األمــع رتــ/ل ”مــم املتحــدة   الةــدم/و )  تغط
S/2015/762،) 

  جملـس السـلم ساألمـن التـ/بحت ل اـ/ة األفرنقـي        /لباـ/  الةـ/ةر  ـن   ب  وإذ حييع مل  
مكتــا األمـــم املتحــدة لــد م بعاــ  اياــ/ة األفرنقـــي         بشــ    2015 تــبتمرب   نلــدو  18

 ،الةدم/و
قدمه/ مكتا األمـم املتحـدة لـد م    ناإلته/م/ت اإلجي/با  ال   وإذ يالحظ مع التقيير 

ــ  اياــ/ة األفرنقــي         ــه/ بعا ــ  حققت ــد م املك/تــا ال ــ  اياــ/ة األفرنقــي   الةــدم/و ل بعا
   هـذ  املسـ/ت/ت    وإذ يؤ دي ملسـ/ دة ىل  الةـدم/و،   الةدم/و سبعاـ  األمـم املتحـدة لتقـد  ا    

اـــ/ة األفرنقـــي سالـــدسو األ  ـــ/  هـــي ةلاـــجن  لـــر كـــ/  الشـــراو  بـــع األمـــم املتحـــدة ساي
 الةدم/و،    

جلـا  الـد ا الةـدم/     ا ن امتن/ن  لبعا  ايا/ة األفرنقـي س فـراة    وإذ يعرب  ذلك 
 /ب،للت حا/ت ال  بذلده/   احلرب  د حرو  الشب

http://undocs.org/ar/S/2015/762
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ص ىللا  األمع الع/خ من  ن   لر الـرمم مـن ايبتكـ/ر    ىلزا  م/  ُل وإذ يعرب من القلق 
س ف جن اجلهدة ال  بذهل/ مكتا ة م بعا  ايا/ة األفرنقي، فإ  مدارة  سم/ نترتا  لاهـ/ مـن   

  الـد م اللدجسـ  املطلـدب، س   هنـ/و ف ـدة       اهل/ئـجن قدرات مل تتمكن من مداوب  التدتـحت  
طلـا مـن املكتـا    نقدمـ  سقدرتـ       آ ذة   ايتس/ع تدرجيا/ بـع الـد م اللدجسـ  الـذي ن     

  لر تقد  هذا الد م،  
مب حظ/ت األمع الع/خ ستدصا/ت  بش   مع/جل  الاغرات   قـدرة املكتـا    وإذ يرحب 

 لـر تنفاـذه/ ب/لك/مـجن     وإذ حيد   جيري اخت/هه/، ب/خلطدات ال  ويرحب  ذلك لر التنفاذ، 
  لر سج  السر  ،

ــ/ ل يؤ ددي - 1  ــ/ ة      م ــ/و سنتســم ب/لكف ــدا  تــرنحت الت ــ/سب سفع ــم ما ــ/مد ة  ربن
 ةاة متكـع اتـتراتا ا    الةـدم/و، سبـ/لنظر ىل  تدتـاحت نطـ/        وـ ةسر ستـ ري   مـن  ساملس سلا  

 املكتـا      حيمـجن  يقدر  ، 2009   ـ/خ  مهم  مكتا ة م بعا  ايا/ة األفرنقـي منـذ ىلنشـ/ئ     
اتم مكتا األمم املتحدة لتقد  الد م   الةـدم/و )الـذي تا ـطلحت مبسـ سلا  تقـد  الـد م       
 ،ىل  بعاــ  اياــ/ة األفرنقــي   الةــدم/و، سبعاــ  األمــم املتحــدة لتقــد  املســ/ دة ىل  الةــدم/و 

 محت بعا  ايا/ة األفرنقي(؛ / ال  نقدخ ساجلا  الد ا الةدم/    العملا/ت املشترو  
ــ/خ   يرحددب - 2  ــع الع ــدارةةبتدصــا  األم ــم   ب  تقاامــ   ال ــا األم ــ  ننبغــي ملكت  ن

ــدا          ــ/ ل هـ ــ  سفقـ ــدة  سلدن/تـ ــدة  سحيـ ــوز جهـ ــدم/و    نعـ ــد م   الةـ ــد  الـ ــدة لتقـ املتحـ
  ايتتراتا ا  جمللس األمن   الةدم/و، س  هـذا السـا/ ، س لـر  تـ/ت اتـتان/ئي، سنظـرا ىل      

ىل  األمـع العـ/خ       يطلدب الط/بحت الفرند الذي تتسـم بـ  بعاـ  اياـ/ة األفرنقـي   الةـدم/و،       
،   ىل ــ/ر ىلةارة الــد م املاــدا ، ىل   ــدة    املقــ/خ األسو ن قــدخ ة ــم لدجســ  تــدف نداصــجن 
مــدنا/   بعاــ  اياــ/ة األفرنقــي، سىل  اجلــا    70 مــن األفــراة النظــ/ماع س 22 126 قةــ/  

بعاـ  األمـم    ىل نقـدخ بعملاـ/ت مشـترو  مـحت بعاـ  اياـ/ة األفرنقـي، س         نـدم/ لد ا الةدم/  ا
 املتحدة لتقد  املس/ دة ىل  الةدم/و  لر النحد الت/ :

 
 بعا  ايا/ة األفرنقي   الةدم/و

ــا ،        ) (  ــجن األت/ت ــ/ ، سالســكن ساهلا/و ــدة، ساملا ــ ، سالدق ــدف  حةــص اإل /و ت
نعتـر   الـ    /دنـ ميلك س تـربع  ـ/ الشـرو/     نس دم/ت الةا/ن  مب/   هلك مجاحت املعـدات الـ    

، ب ـرسرا/  /مشـترو  /ا ترافـ  بقـدات  املسـ/هم  سالبلـد  املتحـدة  ساألمـم  األفرنقـي  يا/ةوجن من ا
ــر اجل/هونــ  الع   ــ/ع  ل ــراة املدر ــ        ساحلف ــجن نــ/ق ت األف ــدات الرئاســا  ما ــ  جلماــحت املع ملا/تا

ــدات ــدو   ساملع ــا  مبع ــ ا ، سايتةــ/يت      75اهلندت ــد م الطــا، سالط ــر، سال ــ   س   ل   امل/ئ
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ــدرات ىلةارة   ــتراتا ا ، سق ــ/ رايت ــ     خم ــتراتا ا/ت الت فا ــك ات ــ/   هل ــن  املتف ــرات )مب م
 ة ساملعدات؛  (، سالتحرو/ت ايتتراتا ا  ل فراخم/ ره/
تداة تكـ/لا  املعـدات اململدوـ  للدحـدات، الـ  تعتـرب ملكـ/ للبلـد املسـ/هم           )ب( 

بقدات، سفق/ للمعـديت ساملم/رتـ/ت املعمـدو  ـ/   األمـم املتحـدة، مبـ/   هلـك مـن  ـ و           
تقتةـر  لـر املعـدات    ت لب/ت التدرند،  لر    نكد  مفهدم/    املعدات املستدفا  للشـرس   

ا ترافـ/ مشـترو/   ر  وجن من ايا/ة األفرنقي ساألمم املتحدة سالبلدا  املس/ت  بقـدات  ال  نعت
خت حت يتتعرا /ت ةسرن  من قبجن مكتا األمم املتحدة لتقد  الـد م   الةـدم/و   ب رسرا/ 

 املعدات ألةا  الغرض؛ ا لكف/ل  قدرا/ العملا/تا  الك/مل  سص ح
/ت األت/تا  ال زم  لتمكع سحـدات بعاـ    تداة تك/لا  اإلمداةات ساخلدم )ج( 

مرا ـ/ة معـدو تـر   العملاـ/ت الـ  تقـدخ  ـ/         مـحت  الـذا،،  اوتف/ئهـ/  ت مع منايا/ة األفرنقي 
معدات املط/ م سالتـدرنا مـن  جـجن وف/لـ       نشمجنمب/ سالبعا  سم ه/ من العدامجن هات الةل ، 

التـرةة فـد  العـ/      العـ/  جـدا  ىل داة حةص اإل /و  بشكجن آمن، سايتة/يت هات التـرةة  
لـدازخ املرافـا الةـحا  سمـداة     سسالترةة الع/  ساهل/ت  سن ظم التتبحت األر ي ال تلكي )تاترا(؛ 

   نقتةـر تسـدند التكـ/لا   لـر      ويقدر  األري/ث سالقر /تا ؛ ساخلاـ/خ التكتاكاـ ،   سالتنظا ؛ 
هذ  الفئ/ت، س   نكد  متدافق/ محت مع/ن  األمم املتحدة ساملعـديت ساملم/رتـ/ت املعمـدو  ـ/     

ويقدر   كتا ل م/  تدرند و/مجن ايحتا/ج/ت، امل جيرنه/فاه/ س   خي حت يتتعرا /ت ةسرن  
الـذي تتطلبـ     الـد م  تـدف   مـن البلـدا  املسـ/ت  بقـدات     حـد   متكـن ح/لـ   ـدخ      نـ     ذلك

 ا ري تقد  ة ـم دـدسة  د ـ/    تاألمم املتحدة سايا/ة األفرنقي   الفئ/ت املذودرة     ، 
 وف/ل  احلد األةىن من املع/ن  األت/تا ؛ بغا  ن رة التك/لا  

ة م جهدة ايا/ة األفرنقـي سبعاـ  اياـ/ة األفرنقـي   تنسـاا الـد م املقـدخ         )ة( 
صـندس  اتـتئم/     تعهـد س ،ة األفرنقي فام/ بع الشرو/  الان/ئاع ساألمم املتحدةىل  بعا  ايا/

 مم املتحدة من  ججن تقد  الد م امل/  ىل  بعا  ايا/ة األفرنقـي ستقـد  تقـ/رنر ربـحت تـندن       ل
  ن  ىل  اجمللس سامل/حنع؛  

 
 الةدم/و بعا  األمم املتحدة لتقد  املس/ دة ىل 

معا/رنـ  مـن  ـدم/ت ة ــم البعاـ  ىل  بعاـ  األمـم املتحـدة مــن          ـ  جممدتـدف    )هـ( 
 وــجنبدينتــه/، مبــ/   هلــك تقــد  الــد م مــن  جــجن تعونــو سجدةهــ/     ه/ جــجن ة ــم ا ــط  

 (؛2015) 2232من القرار  24اإلةارات اإلقلاما  امل قت  سفق/ للفقرة   داصم
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 م تس/ت األمن ايا/ةن  الةدم/لا 
ــ/خ )س(  ــر  القاـ ــتان/ئي، ،  لـ ــ/ت اتـ ــد تـ ــدة اهل  بتقـ ــم دـ ــ  ة ـ ـــجممد ـ د  ىل  ــ
 ـ/ مـحت بعاـ      نقدمـد   ال جندي   اجلا  الد ا الةدم/    العملا/ت املشترو   10 900

جو ا من املفهدخ ايتـتراتا ي العـ/خ لبعاـ  اياـ/ة األفرنقـي،       نكدند حانم/ سايا/ة األفرنقي 
 اـ  الدف/  ساملـ   تدف  الغـذا  ساملـ/  سالدقـدة سالنقـجن ساخلاـ/خ        لر هذ  الد م جممد   تنطديس

التـرةة فـد  العـ/ ، سالتـرةة العـ/  للـتمكع        الترةة الع/  جـدا  س جهوة ايتة/و املن/تب  هات
ويؤ دي  من التشغاجن املشترو محت بعا  ايا/ة األفرنقـي، ساإلجـ   الطـا   تـ/ح  العملاـ/ت،      

 تـ/بحت مـن صـندس  اتـتئم/  من/تـا      تا مّدوهذ  املس/ دة  تقد ل    الد م املب/ور من جييي
مدظفد  من مكتا األمم املتحدة لتقد  الد م   الةـدم/و مسـ سلا     ستاتد  مم املتحدة ل

سا/تــ  األمــع العــ/خ الق/ ــا  ببــذو العن/نــ   ل ــم/  تقــد  جممد ــ  الــد م املــذودرة سامتا/هلــ/  
 ؛2124من القرار  15س  14فق/ للفقرتع الداجب  ملرا /ة حقد  اإلنس/  سس

 ـدم/ت   بتـدف  س لـر  تـ/ت اتـترةاة التكـ/لا ،      ئياتـتان/  حنـد ،  لر القا/خ )ز( 
املشـترو  مـحت    /لشـر   الد ناـ  الةـدم/لا     ملا/اـ    ا لقـدة اإلج   الطا   ت/ح  العملاـ/ت  
بعاـ ،  لتـتراتا ي العـ/خ ل  القـدة جـو ا مـن املفهـدخ اي     تلـك بعا  ايا/ة األفرنقي سحانم/ تشكجن 

لداجـا س  منـ/ ا العملاـ/ت الـ  جيـري فاهـ/ تقـد  ة ـم  /ريـجن ىل           ل ئهم رين/   ةا سللمة/بع
 بعا  ايا/ة األفرنقي ساجلا  الد ا الةدم/ ؛

    ي ة م نقدم  مكتا األمم املتحدة لتقد  الـد م   الةـدم/و ىل     يؤ ي - 3 
س ىل  قـدة الشـر   الد ناـ  الةـدم/لا         الـد ا الةـدم/ ،    بعا  اياـ/ة األفرنقـي  س اجلـا    

بـذو العن/نـ    ب الق/ ـا  لسا/ت  األمع العـ/خ   //ممت فا متاجن ن     جيا)ز(     ،  2تا/  الفقرة 
نكــد  هلــك   ىل ــ/ر املســ سلا  الع/مــ  للمماــجن اخلــ/    س  الداجبــ  ملرا ــ/ة حقــد  اإلنســ/  

ل مــع العــ/خ الــذي تــاقدخ ب/لتنســاا  ــن واــا مــحت املماــجن اخلــ/  لــرئاس مفد ــا  اياــ/ة     
 األفرنقي املعا ب/لةدم/و؛

ب/ تواخ األمع الع/خ مع/جلـ  ستبسـاا العملاـ/ت اإلةارنـ  سالشـرائا          يرحب - 4 
 لـر  تاـ     نكـد  املكتـا قـ/ةرا  لـر ايتـت /ب          يشدي  و  هلـك التدظاـ ،    املكتا، مب/

احل/جـ     لـر مـحت األمـع العـ/خ     ويتفدق  لر سج  السر   ل حتا/ج/ت العملا/تاـ    الةـدم/و،   
قاـ/ةة املكتـا مقدنشـد     تت ـذ  لر  رسرة     ويوافقىل  تعونو امله/خ القا/ةن  ةا جن املكتا، 

اس املكتا تق/رنر  ىل  املماجن اخلـ/  ل مـع العـ/خ      هذا السا/     نقدخ رئ ويقر مقرا هل/، 
 ــ و املماــجن اخلــ/  ل مــع  مــنتنفاــذ الدينــ  ا ــدةة   ــ   سىل  جملــس األمــن ب نتعلــا فامــ/
ق/بلـ  للقاـ/ت مـحت وـجن     س لر    رئاس املكتا ننبغي    نـربخ اتف/قـ/ت منفةـل      يشي و ،الع/خ
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 ،ىل  الةــدم/و مــن  جــجن تقــد  الــد م للبعاــ مــن رئــاس بعاــ  األمــم املتحــدة لتقــد  املســ/ دة 
املماجن اخل/  لرئاس مفد ـا  اياـ/ة األفرنقـي املعـا ب/لةـدم/و مـن  جـجن تقـد  الـد م ىل           س

 بعا  ايا/ة األفرنقي؛
ــ  ىل  ة ــم اياــ/ة األفرنقــي  ىل  األمــع العــ/خ مداصــل  اجلهــدة الرا  يطلددب - 5  ما

 الســلدو، ىلتــ/ ة مــوا م مــحت للتع/مــجننفاــذ نظــ/خ  ــ و ىلتــدا  املشــدرة سالتدجاــ  بشــ   ت  مــن
  ؛  /  هلك ايتتغ و ساي تدا  اجلنسا مب/

البائــي لقاــ/خ األمــم املتحــدة   األريــرىل  األمــع العــ/خ النظــر     يطلددب  ددذلك - 6 
ىلجــرا  ةراتــ  معا/رنــ  بائاــ  ستقاامــ/ت ةسرنــ  ل ريــر البائــي    نشــمجنب/ملهــ/خ املدولــ  ىللاهــ/، مبــ/  

 لعملا/ت ال  تقدخ  / بعا  األمم املتحدة ساملكتا؛  ا رل  املترتا
ىل  األمع الع/خ    نـد م اياـ/ة األفرنقـي   س ـحت تا/تـ/ت         ذلكيطلب  - 7 

البائا    الةـدم/و ستنفاـذه/   بعاـ  اياـ/ة األفرنقـي   الةـدم/و  ـن  رنـا تـدف  التدجاـ            
 ساإلرو/ة؛  
الت/م  ساملس/ ل  السلام   ن املدارة املقدمـ ،  احل/ج  ىل  وف/ل  الشف/فا   يؤ ي - 8 

 ويطلدب مب/   هلك املدارة املقدم  من   و الةندس  ايتتئم/  لل ا  الـد ا الةـدم/ ،   
دا لا  ستقد  تقرنـر مـ/    الرق/ب  لىل  األمع الع/خ    نكفجن سجدة ىل /ر قدي ل السا/   هذا 

 مـن  ساملـ/حنع  اجمللس ىل الد ا الةدم/    ن الةندس  ايتتئم/  لل ا  ةسريسمد د ي 
 ؛  و املماجن اخل/  ل مع الع/خ

ــد م        يعتدددر  - 9  ــد  الـ ــدة لتقـ ــم املتحـ ــا األمـ ــ  مكتـ ــد ملهمـ ــ/بحت الفرنـ ب/لطـ
بـع بعاـ  األمـم املتحـدة سبعاـ        املشـترو  ـ/ر  اإلب/ تواخ األمع الع/خ تعونـو   ويرحب ،الةدم/و

لقاـ/ةة العلاـ/ سوف/لـ  اتسـ/  اجلهـدة العملا/تاـ        ا مستدى  لر اتقرارايا/ة األفرنقي يخت/ه ال
ىل  األمـع العـ/خ    نـدرج التقـدخ      ويطلدب محت جممد   مشترو  من األسلدن/ت ايتـتراتا ا ،  

 ا رز   ىلنش/  هذا اإل /ر   التق/رنر ال  نقدمه/ ىل  جملس األمن  ن الةدم/و؛
   تقـد  الـد م اللدجسـ  بةـدرة مسـتدام  ي نـواو مسـ سلا         جمي ا  ؤ يي - 10 

ب   الترتابـ/ت اللدجسـتا  احل/لاـ  املشـ/ر      ويسلممشترو  بع األمم املتحدة سايا/ة األفرنقي، 
ــرتع   ــ/   الفق ــ  ل تــتمرار،       42س  41ىللاه ــ/ت مــ  ق/بل ــ/خ هــي ترتاب ــع الع ــن رتــ/ل  األم م

اجلـا  الـد ا الةـدم/     نكفـ  ىل طـ/   سلدنـ  قةـدى        ىل  بعا  ايا/ة األفرنقـي س  ويطلب
، ت ـررا املنـ/ ا    وـد جن اسع احل/ل  اإلنس/نا     ج منلت مع  ر  اإلمداة الرئاسا  ال زم  

 سب/ تب/ره/ ور / ب/لغ األتا  لتقد  الد م اللدجس  لبعا  ايا/ة األفرنقي؛
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التع اـجن بنشـر  ن/صـر متكـع بعاـ  اياـ/ة        ىل اياـ/ة األفرنقـي     مو د   ي جي - 11 
 2036مـن القـرار    6 لـر النحـد املنةـد   لاـ    الفقـرة       قداـ/ األفرنقي س ن/صر م / ف  

ــرار    2012) ــدب   القــ ــد املطلــ ــر النحــ ــرات   سىل (، 2013) 2124(، س لــ ــ  الاغــ مع/جلــ
/لــدسو ب هيدب ويي، البلــدا  املسـ/ت  بقـدات   بعاـ  اياــ/ة األفرنقـ     لـدى  اخلطـ ة اللدجسـتا   
 هذ  املعدات  لر سج  السر  ؛ حشدد م جهدة ايا/ة األفرنقي   ت   األ  /  
الــدسو األ  ــ/   لــر ة ــم بعاــ  اياــ/ة األفرنقــي مــن  ــ و تقــد    يشدد ع - 12 

د م الـ س ،لبلدا  املسـ/ت  بقـدات   بعاـ  اياـ/ة األفرنقـي     ا سىل املس/ دة ىل  ايا/ة األفرنقي 
املسـ/ دة التقناـ  ستـدف  الـذ  ة )سفقـ/ ل  فـ/         ستقـد   /رنبهدلدفحت املرتب/ت للقدات ست / امل
ــد األتــلح  ىل  الةــدم/و(، سوــذلك مــن  ــ و       هي الةــل  مــن احلظــر املفــرسض  لــر تدرن

 املشرس   ىل  الةندس  ايتتئم/  لبعا  ايا/ة األفرنقي؛ املس/ت/ت امل/لا  م 
تحسـع  ةا   للع/خ    نعمجن  ن واا محت ايا/ة األفرنقـي  ىل  األمع ا يطلب - 13 

 مـن بعا  ايا/ة األفرنقي من   و تقد  جممد   ة م البعا  ف    ن ة م اياـ/ة األفرنقـي   
تنسـاا اجلهـدة س  ىل ـ/ر جمـ/يت      ىل  مسـ/ ا  تقد  املشدرة التقنا  سمشدرة اخلـربا        و

 سين  املكتا؛  
ــ/ تواخ الــدسو األ  ــ/    يرحددب - 14  ــراةانظــ/ماع س ا فــراة للمكتــا تــدفر   ب   ف

ــ ،   ألةا  تقــدمهم احلكدمــ/ت ة مــ/   ــد مــن التف/صــاجن   ويتطلددعاملهــ/خ املند ــ  ب ىل  معرفــ  املون
 نشرهم؛  ن

 فتـ/و بتدصا/ت األمع الع/خ فام/ نتعلا بتدف  جممد    ن/صر ة م م   ريذّ  - 15 
 ىل  قدمـ  ملا الفتـ/و ستدتاحت نطـ/  جممد ـ   ن/صـر الـد م مـ        ا /لالشر   الد نا  الةدم ةلقد
 ُلـص ىللاـ  األمـع العـ/خ      /مب وحييع مل  شمجن قدات  من بدنت ند، تجلا  الد ا الةدم/  لا

املتحـدة لتقـد  الـد م     األمـم وا/ن/ت   رى م  مكتـا   ِقبجن من رسرة تقد  هذا الد م  من
عــ/خ ىلبقــ/  اجمللــس  لــر  لــم مبــ/ حيــرز مــن تقــدخ   ادنــد ىل  األمــع ال ويطلددب  الةــدم/و، 

 اجله  املن/تب  لتقد  الد م املذودر؛
   نبقي سين  املكتا قاد ايتتعراض مب/ نتمشر محت سين  بعا  اياـ/ة   يقر  - 16 

  ــ   ساختــ/ه  ي  2اتــتعراض األحكـ/خ الــدارةة   الفقـرة    يقددر األفرنقـي، س  هــذا الةـدة،   
 ؛2016 ن/ر م/ند  30قبجن  ه/ س تعدنل ه/ ججن جتدند ىلجرا  من
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ىل  األمع العـ/خ    نقـدخ تقرنـرا تفةـالا/ ىل  جملـس األمـن  ـن تنفاـذ          يطلب - 17 
 مـن  و ـو  فا  ادنـدا  ي اـدن/ت تداجـ  املكتـا  رينـ/  تنفاـذ سينتـ ،         نتن/سو   هذا القرار س

 نقدمه/  ن الةدم/و؛ ال لتق/رنر الع/ةن  ا
 ىلبق/  املس ل  قاد نظر . يقر  - 18 

 
 


