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*1901950*  

 (2019) 2455القرار   
 2019شباط/فبراير  7، المعقودة في 8458جلسته الذي اتخذه مجلس األمن في   

 
 ،إن مجلس األمن 
  (2005) 1591إىل قراراته الســـــــــــــــلسود املتوالود سللســـــــــــــــ  ا       ـــــــــــــــ  ل الورارا   إذ يشييييييييييي ر 

  1651 (2005)   1665 (2006)   1672 (2006)   1713 (2006)   1779 (2007) 
  1841 (2008)   1891 (2009)   1945 (2010)   1982 (2011)   2035 (2012) 
  2091 (2013)   2138 (2014)   2200 (2015)   2265 (2016)   2340 (2017) 
 ( S/PRST/2018/19) 2018كلن   األ ل/ يس رب   11   إىل س لنه الرئل ي املؤرخ (2018) 2400  

 من الد ل ني يف املنطود  أ  احلللد يف الس  ا    تزال تشكل هتديدا لالسالم  األ وإذ يقرر 
   (S/2019/34)إىل التورير النهلئي لفريق اخلرباء املوين سللس  ا   وإذ يش ر 
 مب جب الفصل السلسع من م ثلق األمم املتحدة   وإذ يتصرف 
  (2004) 1556ن الورار م 8   7إىل التداسري املفر ضــــــــــــد مب جب الفورتني يشييييييييي ر  - 1 

   موليري (2012) 2035من الورار  4   الفورة (2005) 1591من الورار  7سصـــــ اتهل املودلد سللفورة 
من  3)ه( من الفورة  اإل راج يف قلئ د اجلزاءا   التداسري املفر ضد مب جب الفورا  الفرع د )ج(   ) (  

أحكلم  ويع د تأك د  (2012) 2035من الورار  3  سصــــــــــ اتهل املودلد سللفورة (2005) 1591الورار 
مــن الــوـرار  9   الــفــوــرة (2005) 1591مــن الــوــرار  3الــفــوــرتـني الــفــرعــ ــتــني ) (   ) ( مــن الــفــوــرة 

 ؛ (2012) 2035من الورار  4 الفورة  (2004) 1556
  يد فريق اخلرباء املوني يف األصــــــــــــل ع ال  2020آذار/ملرس  12أ  ميد  حىت  يقرر - 2 
 (2007) 1779 الــــــــدي  ـــــــــــــــاق تــــــــديــــــــد مه تــــــــه مب جــــــــب الورارا   (2005) 1591ســــــــللورار 

  1841 (2008)   1945 (2010)   2035 (2012)   2138 (2014)   2200 (2015) 
  يـــد فريق اخلرباء عال   ويع ييد تييأك ييد  (2018) 2400   (2017) 2340   (2016) 2265  

 1945   (2008) 1841   (2007) 1779   (2005) 1591النح  املنص ص عال ه يف الورارا  
(2010)   2035 (2012)   2138 (2014)   2200 (2015)   2265 (2016)   2340 
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إىل فريق اخلرباء أ  يودم إىل جلند جمالس األمن املنشـــــــــــــــ ة ع ال ويطلب   (2018) 2400   (2017)
توريرا مرحال ل عن أنشـــطته “( الالجند”سشـــ   الســـ  ا  )يشـــلر إل هل سود  سل ـــم  (2005) 1591سللورار 

   أ  يودم إىل اجملالس توريرا هنلئ ل سود منلقشـــــــته مع الالجند 2019آب/أغســـــــطس  12م عد أقصـــــــل   يف
إىل فريق اخلرباء أ   ويطلب كذلكيضــــــ نه ا ــــــتنتلجلته  ت صــــــ لته   2020كلن   الثلين/ينلير   13حبال ل 

سســفر الفريق  ي ايف الالجند كل ثالثد أشــهر مبوال مل  عن مســتجدا  أنشــطته  مبل يف ذلت مل يتوالق منهل 
ا توراض ال  يد  اختلذ  ويعرب عن اعتزامه جد اهل   (2010) 1945من الورار  10 عن تنف د الفورة 

 ؛ 2020شالط/فرباير  12اإلجراء املنل ب سش   م اصالد تديدهل  ذلت يف م عد   يتجل   
أ  يســــــــتورض سلنتالم التداسري املتوالود سدارف ر  عال  النح  املشــــــــلر  اعتزامهعن  يعرب - 3 

  عال  ضـــــــــ ء تط ر ال ضـــــــــع يف أرض ال اقع  ر طل يف ذلت ستورير رئ ســـــــــد الالجند  مل ير  1إل ه يف الفورة 
 آب/ 12ضــــــــــــ نه من ت صــــــــــــ ل    عال  ضــــــــــــ ء التورير املؤق  املوال لفريق اخلرباء الدي  ل م عد  يف 

  2020 كلن   الثلين/ينلير  13  مث التورير النهلئي لفريق اخلرباء الدي  ل م عد  يف 2019أغســــــــــــطس 
  مع مراعلة قرارا  جمالس األمن ذا  الصالد هبدا امل ض ع؛ 

 لسالد ق امرجو د رئ ســــــــ د  اضــــــــحد  رد ة ج د نولط  ضــــــــع اعتزامه عن كذلك  يعرب - 4 
 حك مد عال  املفر ضــــــد التداسري ا ــــــتوراض يفشــــــد سه يســــــ   م جِّهل األمن جمالس يتخدهلميكن أ   لالو لس
 ؛1 الفورة يف املانّي  النح  عال  الس  ا 
 أ  ياوي املس لد ق د نار . يقرر - 5 
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