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 (2016) 2265القرار   
 شــــ     10املعقــــيف ة    7619جلســــت  الــــختذ اجمــــختم جملــــس األمــــن      

 2016فرباير 
  

 ،إن جملس األمن 
 إىل قرارات  الس بقة وبي ن ت رئيس  بشأن السيف ان، إذ يشري 
التزامــ  بقةــية إاــالم الســالر    يــو ربــيفب الســيف ان، وبســي  ة   وإذ يؤكددجم جمددجم ا 

ــرار     ــ ر للقـ ــخت التـ ــي ، وب لتاريـ ــ  والـــالمة ترايـ ــتقالل  ووادتـ ــيف ان واالـ ( 2005) 1591السـ
ايا ، ويشري إىل مـ  مل ـ  ح اسـن ارـيفار واـدر التـدتع والتعـ ون مـن تعيـة   العالقـ ت             
إىل تن اكيفمــة الســيف ان تتحملــع املســرولية الرئيســية اــن   يــة  وإذ يشددري وم املاطقــة،  بــن

ــدو   قــيف  ا نســ ن        ــ نيفن والقــ نيفن ال ــرار الــي  ة الق ــو الســك ن الــا تريــح ، مــو اات  ي
 نيفين الدو  ا نس ين،والق 

 ارفــيفر،  يــرورة ويــو اــد للعاــو وللتملــ ولات املتيفا ــلة        وإذ يكدد ت كيك ددجم  
الـا تعيـة التيـدذ بشـكع   مـع ل الـ  ي ارختريـة للاــزاب   إيـ ر السـع  إىل            يشجم  وإذ

ــم  ــة الــالر  ائ ــيفر    ، وإذ يددجمت إق م ـــزاب    ارف ــ      تن الا ــ  اســكري  وتن ميكــن  ميكــن ال
 من تالم امللية الي الية تشملع ارمليو، اع  ائم إ  التيف ع إىل
إىل تعية العملع الختذ يقيفر ب  فريـ  ا اـ   األفريقـ  الرفيـو املسـتيفين املعـ        وإذ ينوه  

ب لتاريــخت، وإىل تاــداي و يقــة الدواــة للســالر    ارفــيفر، وا لتــزار املعلــن مــن ق ــع اكيفمــة   
الراميـة إىل إاـالم السـالر الـذ ي ـختي  فريـ        السيف ان بإق مة ايفار وي  ج مو يستثملر ارحـيف   

إىل إجيـ   بيةـة ميفاتيـة لقيـ ر      وإذ يدجموو ا ا   األفريقـ  الرفيـو املسـتيفين املعـ  ب لتاريـخت ا ليـ ،       
 ا يفار اليفي  املخت يفر.
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اـن بـ لا القلـ  إلاص تيـ اد العاـو وانعـدار األمـن    ارفـيفر   األشـحر           وإذ يع ب 
الق  ئـع،   م القتـ م بـن ا كيفمـة وارمل اـ ت املسـلحة وا قتتـ م بـن       امل يية، مب    ذلك تاملـ  

من تن اختا العاو قد تّلو آ  را الل ية الا ا  لة األمايـة وتالـحم    وإذ يع ب ون بالغ القلق
لام يعيــ  و ــيفم  ، ومــ 2014  الزيــ  ة الكــ رية ألاــدا  املشــر ين  اتليــ  املســمللة   اــ ر 

الــعاب الــذ يقــيم فيحــ  الســك ن املــدنييفن املعريــيفن لل طــر،   املســ ادات ا نســ نية إىل ماــ ي 
ا  جة امل الة للتيدذ ل لمة ا نس نية امللحـة الـذ ييفاجححـ  الـك ن  ارفـيفر،       يع جم كيك جم وإذ

بيفال ئع ماح  تيسـري و ـيفم و ـ  ت العملـع ا نسـ ين ومـيفسر  املسـ ادة ا نسـ نية إىل  يـو          
ــم املتحــدة         ــ  ح األم ــو م  ــ  يتمل شــا م ــع، مب ــس املا الــر و ون اراقي ــ ن و  اليفق ــ ي  بأم املا

ــ ادة  ــدع املسـ ــة لتقـ ــ        التيفجيحيـ ــر  وا يـ ــ نية والتملـ ــ  ب  نسـ ــملع التحلـ ــذ تشـ ــ نية الـ ا نسـ
 وا التقالم، ومو تاك ر الق نيفن الدو  ذات اليلة،

الــا وجــيفي تن  تاــو ارحــ ت املســلحة   فــة اــن  يــو تاملــ م العاــو    وإذ يشددجم  
املـدنين، وت  ـة تفـرا  ارمل اـ ت الةـعيرة   لاسـ ص واأليرـ م، وتن تةـو اـدا رمليـو            يـد 

 وإذ يشجم  كدلل  انتح   ت وجت ولات اقيف  ا نس ن وانتح   ت الق نيفن الدو  ا نس ين، 
تو جـــرائم يـــد ا نســـ نية مبيفجـــر  الـــا تن بعـــا اـــختم األاملـــ م قـــد تعـــد جـــرائم اـــري

 الدو ، الق نيفن
اـــن القلـــ  ايـــ م اليـــالت اة رجيـــة، وت  ـــة اليـــالت العســـكرية،   وإذ يعددد ب 

ــن ــن   اــ ت ميفجــيف ة تــ ر         ب ــيفر وب ــة امليفجــيف ة    ارف ارمل اــ ت املســلحة ملــري امليفقع
   ارفـيفر،   ارفيفر، ويط لر بيفقو الدام العسكرذ امل  شر تو ملـري امل  شـر لتلـك ارمل اـ ت     

األاملــ م الــذ تقــيفر مجــ  تذ   اــة مســلحة مــن تجــع ا ي اــة  كيفمــة الســيف ان      وإذ يددجمين
 ال يع لتسيفية الاـزاب   السيف ان ب لطرائ  العسكرية، ب لقيفة، ويشري إىل تن   

تيراي الاـزاب بة ط الارس ووقو األاملـ م العسـكرية يمليـو تنيفااحـ ،      وإذ يطالب 
 ذ،مب    ذلك القيو اريف

إلاص اةطـــر الـــختذ  وإذ يعددد ب ودددن القلدددق(، 2013) 2117إىل قـــرارم  وإذ يشدددري 
ــيفر نتيملــة للاقــع ملــري املشــروب ل الــلحة اليــ رية واألالــلحة       يتحــد  الســالر واألمــن    ارف
اةريرــة، وتكديســح  وإالــ صة االــتعمل ي  اللــختين ير يــ  إىل لازاــة ا الــتقرار، واالــت دار اــختم  

ررين من الاـزاب املسلح، وإلاص االتملرار التحديدات احملدقة ب ملـدنين  األاللحة يد املدنين املتة
 جراص الختت ئر ملري املارملرة، من

ــح     وإذ يعدددددد ب   ــن انتــــ ــتي ئ  مــــ ــن االــــ ــتملرة  اــــ ــيف ان املســــ ــة الســــ ت اكيفمــــ
(، مبــ    ذلــك مــن قا ــع قــيفات الــدام الســريو الت بعــة يــ  وارمل اــ ت 2005) 1591 للقــرار
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ملتملثلـة   نقلـح  األالـلحة والـختترية إىل  ارفـيفر بشـكع ماـت م،  ون        املسلحة املاتسـ ة إليحـ ، ا  
 ،1591إذن مس   من اللملاة املاشأة مبيفجر القرار 

بأن تيفقو  يو تيـراي الاــزاب املسـلح فـيفرا وبشـكع تـ ر  يـو تاملـ م          وإذ يطالب 
و  العاو اراس  يد املـدنين، وجتايـد األيرـ م واالـت دامحم الـا تـيف ياتـحك القـ نيفن الـد         

الســ رذ، وملـــري ذلــك مـــن ا نتـــح   ت والتملــ ولات  ـــ  األيرــ م وايململـــ ت العشـــيفائية     
 املدنين، مب  يتمل شا مو  يو القرارات ذات اليلة املت ختة بشأن اختم املس ئع، الا

ــأ ري الســلا للعاــو ارــ رذ    ارفــيفر الــا االــتقرار     وإذ يع ددجم كددديك جم  قلقــ  مــن الت
ــتقرا  ــا االـ ــ ، والـ ــيف ان برمتـ ــة، السـ ــ    وإذ ي حدددبر املاطقـ ــة ا ليـ ــدة الق ئملـ ــ ت اريـ ب لعالقـ

السـيف ان وبلـدان املاطقـة الـا ميفا ـلة التعـ ون فيملـ  بياـح          وإذ يشدع   السـيف ان وتشـ  ،    بن
  االم السالر وا التقرار    ارفيفر واملاطقة  كع،

 من انتح   ت الق نيفن الدو  ا نس ين وانتـح   ت وجتـ ولات   وإذ يع ب ون است ائه 
اقيف  ا نس ن الذ ترتك ح  قيفات األمن الت بعـة  كيفمـة السـيف ان والقـيفات الع ملـة ب ليف  لـة       
ااح  وارمل ا ت املسـلحة، مبـ  فيحـ  ارمل اـ ت املع ريـة  كيفمـة السـيف ان، وت  ـة    ـيم          

 تيفر تبيش  للملشر ين  اتلي ، و  الطيفيشة بشمل م  ارفيفر، وف  م  تف   ب  فري  اةرباص،
ــيف ان      ب ودددن القلدددق وإذ يعددد  ــة السـ ــح  اكيفمـ ــذ ترريـ ــتملرة الـ ــع املسـ إلاص العراقيـ

فري  اةرباص تالم فترة و يت ، مب    ذلك القييف  املرروية الـا اريـة تاقـع فريـ       املع الا
ــد ت ــ  شــحدت       ــ ي  الــذ تفي ـــزاب املســلح واملا ــ ي  الا ــة اليف ــيفم إىل ما اةــرباص والــا إمك ني

 يف  ا نس ن وانتح   ت للق نيفن الدو  ا نس ين،ارتك ي انتح   ت وجت ولات  ق
 وإذ يشددع  بتحســن التعــ ون بــن اكيفمــة الســيف ان وفريــ  اةــرباص،        وإذ ي حددب 

اكيفمة السيف ان الا إبداص املزيد من التعـ ون ب الـتمل بتح  للطل ـ ت املقدمـة مـن فريـ  اةـرباص        
 ايفتـ   يـو   يكد ت كيك دجم   وإذ لليف يفم إىل ما ي  الاـزاب املسلح وللحييفم الا املعليفم ت، 

ــح  يــمل ن و ــيفل         ــع، بيفالــ ئع ما ــ  بشــكع   م ــو الرري ــ ون م ــيفر إىل التع األيــراي    ارف
 ايث يريد  رية و ون قييف ، إىل

تن ييفا ـع،   وإذ يعد ب ودن اوتمامده   ، (S/2015/31)إىل تقريـر فريـ  اةـرباص     وإذ ينوه 
 ان يري  اللملاة،  راالة تيف ي ت الرري  والا ر   اةطيفات املق لة املا ال ة،

ــرا        وإذ يشددجم   ــ ت األمــم املتحــدة واألف ــ  الــا امللي ــرار مــ  ياط  الــا يــرورة اات
املشــ ر ن فيحــ  مــن تاكــ ر ميثــ   األمــم املتحــدة املتعلقــة ب  متيــ لات وا يــ ن ت وتاكــ ر   

 متي لات األمم املتحدة واي ن هت ،ا تر قية املتعلقة ب 

http://undocs.org/ar/S/2015/31
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إىل األعية ا  مسة لتاريخت ن  ر ارزاصات الا تـيف فعـ م، مبـ    ذلـك الـدور       وإذ ينوه 
ــطلو       ــة تن تةـ ــة و ون ا قليمليـ ــ ت ا قليمليـ ــ ورة واملا ملـ ــدوم ااـ ــن للـ ــختذ ميكـ ــ  الـ الرئيسـ

  ون،ارحيف  الرامية إىل املة    تعزيز التع وإذ يشع اليد ،  اختا   ب 
 يو الـدوم، وا  ـة  وم املاطقـة وماـح  اكيفمـة السـيف ان، ب  لتزامـ ت         وإذ يلّك  

ــرارات   ــيفار ة   الق ــيمل   (، و 2010) 1945( و 2005) 1591( و 2004) 1556ال ال
 ا لتزام ت املتعلقة ب ألاللحة وم  يتيع مج  من تاتدة،

  ذلك رفـو ا لـة الطـيفارح     كيفمة السيف ان تن تر  يمليو التزام هت ، مب   وإذ يه ب 
ــح   ت          ــن انت ــة املســ صلة ا ــة لكر ل ــيف  فع ل ــختم جح ــة، وب ــ لتع ري  ري ــيفر، والســمل ل ب    ارف

 وجت ولات اقيف  ا نس ن وانتح   ت الق نيفن الدو  ا نس ين، تي    ن مرتك يفا ،
إىل تن األامل م العدائيـة وتاملـ م العاـو تو التــرويو املرتك ـة يـد السـك ن         وإذ يشري 

املــدنين    ارفــيفر، مبــن فــيحم الاــ لايفن  اتليــ ، هتــد  تو تقــــيف  التـــزار األيــراي ب ليفقـــو  
 التــ ر والدائــم ل امل م العدائيــة وتتع ر  مو و يقة الدواة للسالر    ارفيفر،

تــزام تشــكع هتديــدا للســالر واألمــن الــدولين       تن ا  لــة   الســيف ان    وإذ يقدد ت 
 املاطقة،  

 مبيفجر الريع الس بو من ميث   األمم املتحدة، تص فوإذ ي 
ــال      يقددد ت  - 1  ــر املـ ــ  ح األمـ ــي ن   بـ ــختذ ارـ ــرباص، الـ ــ  اةـ ــة فريـ ــد  و يـ تن ميـ
ــ لقرار ــرارات   2005) 1591 بــ ــ بق  مبيفجــــر القــ ــ  الــ ــد  ت و يتــ ( 2005) 1651( ومرــ

( 2008) 1841( و 2007) 1779( و 2006) 1713( و 2006) 1665 و
( 2012) 2035( و 2011) 1982( و 2010) 1945( و 2009) 1891 و
ــ  2015) 2200 ( و2014) 2138 ( و2013) 2091 و ــ ر  آ 12(، اــــــــ ذار مــــــــ

االتعرا  تلك اليف يـة واجمـ ذ ا جـراص املا الـر بشـأن  ديـدا         ويع ب ون اوتمامه، 2017
ــرة تتــرين   تجــع تقيــ م    ــ ر تن يت ــخت    ويطلددب، 2017شــ    فرباير  13م ــن الع إىل األم

ذلك الترتي  ت املتعلقة مبكـ ن وجـيف  تاةـ ص فريـ  اةـرباص،         يلزر من التدابري ا  ارية، مب  م 
   تالرب وقس ممكن؛

)ت( مـن   3إىل فري  اةـرباص تن يقـدر إىل اللملاـة املاشـأة املـال بـ لرقرة        يطلب - 2 
ماتيـو   تقريرا اـن تامل لـ     “( اللملاة”( )املش ر إليح   اق  بكلملة 2005) 1591القرار 

، وتن يقـدر تقريـرا   ئيـ  إىل االـس يتةـملن      2016آي تملسـطس   12املدة،   ميفاد تقي م 
 ؛2017  نيفن الث ين يا ير  13إلي  من االتات ج ت وتيف ي ت   ميفاد تقي م  تلص م 
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إىل فريــ  اةــرباص تن يقــدر إىل اللملاــة  ــع  ال ــة تشــحر معليفمــ ت         يطلددب - 3 
إليــ  ا بــالر فــيفرا اــن تذ اق ــ ت   ويطلددب ر الرريــ ، مســتكمللة اــن تنشــطت ، تشــملع تالــر 

 تعتر  تاريخت و يت  وان ا نتح   ت ألذ جزص من ن  ر ارزاصات؛
، 3إىل فريـ  اةـرباص تن يقـدر، يـملن ا يـ ر الـزم  احملـد    الرقـرة          يطلب - 4 

 ( ومدين فع ليتح ؛2010) 1945من القرار  10تقريرا ان تاريخت الرقرة 
 املــ  للملحــيف  الــذ ت ــختي  العملليــة امل تلطــة لالاــ   األفريقــ     كيك ددجميكدد ت  - 5 

ــو        ــ  الرفي ــ  ا اــ   األفريق ــم املتحــدة، وفري ــ ر ل م ــن الع ــيفر، واألم ــم املتحــدة    ارف واألم
املستيفين للتاريخت املعـ  ب لسـيف ان، واململثـع اةـ ش املشـترا، وقـ  ة املاطقـة، مـن تجـع إاـالم           

 رفيفر؛السالر وا التقرار    ا
 

 حظ  كوتيجم األسلحة  
مـن تن تـيففري املسـ ادة والـدام الراـين تو تقـدميحمل  مبق بـع         يع ب ودن للقده   - 6 

نقلــحمل  إىل الســيف ان، بيــيفرة م  شــرة تو ملــري م  شــرة، مبــ    ذلــك التــدرير، واملســ ادة    تو
امل لية تو ملريا ، وتيففري قطو ال ي ر وما يفمـ ت األالـلحة واألاتـدة ذات اليـلة، تاملـ م ميكـن       

ر الط ئرات العسكرية ارـ رذ   انتـح ا للقـرارين    تن تس را  اكيفمة السيف ان لدام االت دا
ــث     2005) 1591 ( و2004) 1556 ــ ، و ـ ــد ا  الرريـ ــذ اـ ــ ئرات الـ ــ  الطـ ــ  فيحـ (، مبـ
اات  راـــ  اـــختا اةطـــر   يـــيفص التـــدابري الـــيفار ة   القـــرار   الـــدوم الـــا تن تةـــو    يـــو
 (؛2005) 1591

(، 2005) 1591إىل التزامـــ ت اكيفمـــة الســـيف ان مبيفجـــر القـــرار   يشدددري - 7 
ذلــك شــر  يلــر ميفافقــة اللملاــة املســ قة الــا نقــع املعــدات وا مــدا ات العســكرية       مبــ 
 ماطقة  ارفيفر؛ إىل

ــلحة اليـــ رية       يه دددب - 8  ــع األالـ ــ م نقـ ــدين ألاملـ ــيف ان تن تتيـ ــة السـ  كيفمـ
واألاللحة اةريرة ملري املشروب وتكديسـح  املزاـزب لالالـتقرار وإالـ صة االـتعمل ي     ارفـيفر،       

إ ارة  زون هتـ  مـن األالـلحة    أيضدا   تسحم تية    ادر ا الـتقرار   املاطقـة، وتن تكرـع    الذ
الي رية واألاللحة اةريرة وجمزياح  وتأمياح  الا تيف آمن وفع م، و و و تو تدمري األالـلحة  

 والختترية الر ئةة تو املة يفية تو ملري امليفاليفمة تو اململليف ة الا تيف ملري مشروب؛

قلق   التملرار ايفيع وجحة بعـا املـيفا   الـت دامح    تملـرا       انيع ب  - 9 
ــر          ــختا اةط ــ  ا ــا تن تةــو   اات  را ــدوم ال ــو ال ــيفر، و ــث  ي ــح  إىل  ارف اســكرية ونقل

 (؛2005) 1591ييفص التدابري اليفار ة   القرار  الا
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 التنف ل  

مـن القـرار    8و  7االتملرار انتح ا التدابري املاييفش اليح    الرقـرتن   يجمين - 10 
مـن القـرار    9(، املستكمللة   الرقـرة  2005) 1591من القرار  7( والرقرة 2004) 1556
ــرة 2010) 1945 ــرار   4( والرق ــن الق ــ  ر،    ويددووم(، 2012) 2035م ــأن ت  ــة ب إىل اللملا

ممكـن مـو تذ  ولـة اةـيف تعتـرب       وفق  ليف يتح  وم   ئح  التيفجيحية، إىل التش ور   تقري وقس
ــة، االــت  ــدايف إىل       اللملا ــ  ي ــ ا م ــة، تن اا ــ ت ميف يفق ــا معليفم ــة ال ــة م اي ا  ا إىل تالــ  ي معقيفل

 التدابري؛  تثع لتلك ا اتق   بأ   تيسر ارتك ي تلك ا نتح   ت تو تذ تامل م تترين  

لعدر قيـ ر  يـو الـدوم األاةـ ص بتاريـخت تـدابري ا ـر السـرر          يع ب ون للقه - 11 
إىل الرريـ  تن يطلـو اللملاـة   تقـري      ويطلب  املعيان، وجتمليد األ يفم املرروية الا األفرا

ــد       ــدابري ا ــر الســرر وجتملي ــ م احملتملــع لت وقــس ممكــن الــا تذ معليفمــ ت تتعلــ  بعــدر ا متث
إىل اللملاة تن تر  برع لية الا تذ تق رير تريـد بعـدر امتثـ م الـدوم األاةـ ص       ويووماأل يفم، 
(، بيفال ئع ماح  التيفا ـع فـيفرا   2006) 1672( والقرار 2005) 1591من القرار  3للرقرة 

 مو  يو األيراي املعاية؛
ـــة،       يؤكددجم مددن  جميددجم   - 12  ـــة  وم املاطقـ ــدوم، وا  ـ ــو ال ــا  ي ــتعن ال ــ  ي تن

ــة مــن  تــيفم ترايــيح        تن ــحم اللملا ــختين تعيا ــو  يــو األشــ  ش ال ــدابري الاللمــة ملا تت ــخت الت
 كيفمـة السـيف ان تن تعـزل     ويه دب (، 2005) 1591مـن القـرار    3ا يفرا ، وفق  للرقرة  تو

 التع ون وت   م املعليفم ت مو الدوم األترين   اختا اليد ؛

 يو الدوم، وا  ة  وم املاطقة، الا إيالب اللملاة الا ا جـراصات   حيث - 13 
(، 2004) 1556( و 2005) 1591الذ اجمختهت  لتاريخت التدابري املررويـة مبيفجـر القـرارين    

 ابري احملد ة األاداي؛مب    ذلك فر  التد

القي ر، بعد تقدع تقريـر ماتيـو املـدة، ب الـتعرا  ا لـة       يع ب ون اوتمامه - 14 
التاريخت، مب    ذلك العق  ت الذ ايفم  ون التاريخت الك مع والرع م للتـدابري املررويـة مبيفجـر    

 (، ب ر   ر لة ا متث م الك مع؛2010) 1945( و 2005) 1591القرارين 

ألن بعــا األفــرا  التــ بعن  كيفمــة الســيف ان وارمل اــ ت يعدد ب وددن أسددفه  - 15 
ــة الســالر      املســلحة    ارفــيفر، ييفا ــليفن ارتكــ ي تاملــ م العاــو يــد املــدنين وإا قــة امللي

فر  جزاصات حمد ة األاداي يد من يسـتيف    ويع ب ون اوتمامهوجت اع مط لر االس، 
( مـن  2005) 1591) ( مـن القـرار    3ة   الرقـرة  مع يري ا  را    ق ئملة ارزاصات اليفار 

فري  اةرباص الا تن يقيفر، ب لتاسي  مو امللية اليفال ية املشـتر ة   ويشع األفرا  والكي ن ت، 
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جحـ ت   بن ا ا   األفريقــ  واألمـم املتحـــدة، بتزويـــد اللملاـــة، ااــــد ا قتةـ ص، بأمسـ ص تذ       
 قد تستيف  مع يري ا  را ؛ارمل ا ت تو الكي ن ت  من األفرا  تو

مــن ايململــ ت يــد العملليــة امل تلطــة لالاــ   األفريقــ     يعدد ب وددن اسددت ائه  - 16 
 كيفمـة السـيف ان تن اقـ ، الـا وجـ  السـراة،   اـختا         ويه دب واألمم املتحـدة    ارفـيفر،   

رريـ  اةـرباص   الشأن وتن تقدر ارا ة إىل العدالة، مو مراا ة الات ئج اليفار ة   التقريـر الاـح ئ  ل  
 ، ويعري من جديد ان ت لص تع لي  إىل اكيفم ت وتالر القتلا؛2014لع ر 

ــة،     يدددجمين - 17  ــنت املدنيـ ــت دار املاشـ ــ ،    االـ ــر ين  اتليـ ــ ت املشـ ــيمل   يملـ الـ
ج نــر ارمل اــ ت املســلحة، مبــ  فيحــ  ارمل اــ ت املع ريــة  كيفمــة الســيف ان،   تســ ي  مــن

 األاداي املدنية للمل  ير الا  ة ان الاـزاب املسلح؛ميزة اسكرية بطريقة تعر  املدنين و

ــع ارمل اــ ت املســلحة     يطلددب - 18  ــ     يفي ــ  اةــرباص تن ييفا ــع التحقي إىل فري
 والعسكرية والسي الية و ورا    ايململ ت املارختة يد تفرا  العمللية امل تلطة    ارفيفر؛

ــذ     يشددري - 19  ــ ت ال ــرا  والكي ن ــن األف ــ ت م ــك   إىل تن ارح ــ لت طيط لتل ــيفر ب تق
ايململ ت تو را يتح  تو املش ر ة فيح  تشكع هتديدا لالالتقرار    ارفيفر، وميكـن تن تسـتيف    

ــرة      ــ  الرقـ ــاص اليحـ ــذ تـ ــد الـ ــ يري التحديـ ــ   معـ ــرار   3ب لتـ ــن القـ (، 2005) 1591) ( مـ
 فر  جزاصات حمد ة األاداي الا ارح ت من األفـرا  والكي نـ ت الـذ    ون اوتمامه ويع ب

 جمطط لتلك ايململ ت تو ترا ا  تو تش را فيح ؛
 

 التعاون  
الـــا تن ترزيـــع اكيفمـــة الســـيف ان  يـــو القيـــيف  والعراقيـــع والعيفائـــ    يصددد  - 20 

ال ريوقرايية املرروية الا املع فري  اةرباص، بيفال ئع ماح  القي ر   اليفقـس املا الـر بإ ـدار    
 مـع فتـرة و يتـ ، وإل ـ ص شـر  ايـيفم       تأشريات  تيفم متعد  رمليو تاة ص فري  اةرباص لك

تاة ص الرريـ  املـخت يفر الـا تيـ ريح للسـرر إىل  ارفـيفر، وتعزيـز التعـ ون وت ـ  م املعليفمـ ت           
 بياح  وبن الرري ، وإت اة  تيفم الرري   رية و ون اراقيع إىل  يو ما ي   ارفيفر؛

بري املت ـختة  اكيفمة السيف ان الا تن تر  الا يل  ت اللملاة بشأن التدا حيث - 21 
 مل ية املدنين    تلو ما ي   ارفيفر، مبن فيحم من شر وا اديث ؛ وبشـأن التحقيقـ ت الـذ    
تجريس وتدابري املس صلة الذ اجمختت بشأن امللي ت قتع املدنين ملري املشـرواة وملـري ذلـك مـن     

ــدو  ا نســ ين ، مبــ    ذ     ــح   ت القــ نيفن ال ــح   ت وجتــ ولات اقــيف  ا نســ ن وانت ــك انت ل
تفــرا  ارــ   التحقيقــ ت الــذ تجريــس وتــدابري املســ صلة الــذ اجمــختت بشــأن ا اتــداصات الــا  
الـيمل    مـرة، و   السالر وميفسر  املس ادة ا نس نية؛ وا لة املدنين   ما ي  مثع شر  ج ع
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املاـ ي  اليفاقعـة   لـ م  ارفـيفر الـذ ماـو مـن اليف ـيفم إليحـ  فريـ  اةـرباص والعملليـة امل تلطــة             
يف ــ  ت ا نســ نية وميفسرــيف املســ ادة ا نســ نية؛ والتــدابري املت ــختة لكــ  يتــ ل   اليفقــس   وال

املا الر وبييفرة آماة و ون ايفائ  و يفم ا مل  ـة ا نسـ نية إىل تلـك املاـ ي ، وفقـ  للقـ نيفن       
الدو ، مب    ذلك الق نيفن الدو  ا نس ين، وم   ح األمم املتحدة التيفجيحية لتقدع املسـ ادة  

  نس نية، مب  فيح  م   ح ا نس نية والتملر  وا ي   وا التقالم؛ا

بأاملــ م اللملاــة، الــذ االــتادت إىل تقــ رير فريــ  اةــرباص واالــتر  ت    ي حددب - 22 
ــة    وحيددثاألاملــ م املاملــزة   حم فــع تتــرين،   مــن  يــو الــدوم وايةــ ت األمــم املتحــدة املعاي

ا التعــ ون بشــكع   مــع مــو اللملاــة وفريــ   وا اــ   األفريقــ  والــ ئر األيــراي املحتملــة، الــ 
اليمل  بتـيففري تذ معليفمـ ت   ايفلهتـ  اـن تاريـخت التـدابري املررويـة مبيفجـر القـرار           اةرباص،  
(، والـا تقـدع الـر و     2010) 1945( والقـرار  2004) 1556( والقرار 2005) 1591

 الا يل  ت تيففري املعليفم ت   امليفاايد احملد ة؛

ــ ص،    يطلدددب - 23  ــي  تنشـــطت ، اســـر ا قتةـ ــع تاسـ إىل فريـــ  اةـــرباص تن ييفا ـ
العملليــ ت الــذ تةــطلو مجــ  العملليــة امل تلطــة لالاــ   األفريقــ  واألمــم املتحــدة    ارفــيفر  مــو

ــو ــة        ومـ ــ ئر تفرقـ ــو الـ ــيفر ومـ ــية    ارفـ ــة الي الـ ــحيف  بعملليـ ــة للاـ ــة امل ختولـ ــ ا  الدوليـ املسـ
 ن،   املس ئع ذات اليلة بتاريخت و يت ؛جممليفا ت اةرباص الذ ياشةح  جملس األم تو

إىل فريــ  اةــرباص تن يقــدر   تقريــرم ملاتيــو املــدة وتقريــرم الاــح ئ    يطلددب - 24 
ــدابري املررويــة مبيفجــر           ــو األيــراي للت ــح   ت  ي ــن انت ــدر احملــرل تــيف ا ــد م ــ  للتق تقييمل

( 2005) 1591مــــن القــــرار  7( والرقــــرة 2005) 1556مــــن القــــرار  8و  7 الرقــــرتن
ــر     2010) 1945مــن القــرار   10 والرقــرة ــذ تعت ــ ت ال ــة العق  (، والتقــدر احملــرل تــيف إلال

العمللية السي الية والتحديدات الذ اد  ب  الـتقرار    ارفـيفر واملاطقـة؛ وانتـح   ت القـ نيفن      
الــدو  ا نســ ين تو انتــح   ت تو جتــ ولات اقــيف  ا نســ ن، مبــ    ذلــك ا اتــداصات الــا    

ن والعاـو اراسـ  واراسـ ين، وا نتـح   ت والتملـ ولات الـذ ترتكـر يـد األيرـ م،          املدني
وملري ذلك من انتح   ت القرارات املخت يفرة تاالم، وتن يزو  اللملاة مبعليفمـ ت املـن يسـتيف     

 ؛1591) ( من القرار  3من األفرا  والكي ن ت مع يري ا  را  املاييفش اليح    الرقرة 
 

 جلنة اجلماءات  
و ية اللملاة املتملثلة   تشـمليو ا ـيفار مـو الـدوم األاةـ ص       يؤكجم من  جميجم - 25 

املحتملــة، وت  ــة  وم املاطقــة، بســ ع ماــح   اــيفة ممثلــ  تلــك الــدوم لالجتملــ ب مــو اللملاــة    
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ملا قشــة تاريــخت التــدابري، ويشــملو اللملاــة  ــختلك الــا ميفا ــلة ايفاراــ  مــو العملليــة امل تلطــة    
 ملتحدة    ارفيفر؛لالا   األفريق  واألمم ا

الا تعية إجراص مش ورات مات ملة مـو الـدوم األاةـ ص املعايـة، وفقـ        يشجم  - 26 
 مل  تقتةي  الةرورة، لةمل ن التاريخت الت ر للتدابري املاييفش اليح    اختا القرار؛

 إبق ص املسألة قيد ن رم الرعل . يق ت - 27 
 

 


