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*2002070*  

 ( 2020)   2509القرار    
 2020شباط/فرباير    11، املعقودة يف  8719الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 
 ،إن جملس األمن 

إىل تدابري حظر توريد األســـــــــــسحر وحظر ااألـــــــــــرير وتعلد األ ـــــــــــو  وااتدابري املت س ر إذ يشريريريريريريريري    
ــرو ر اات مبوربــــــر و دار  و   اا راري    ــالراط اا ريمل رري املاــــ ، ( 2014)  2146و   (2011)  1970بصــــ

، وإىل أ  وةـير مبري  ارباا  (2019)  2473و   (2018)  2441وامل ـدـار  و ـ  رراراط ةح ـر م لـا اا رارا   
ــجة  و   ااري رة   وامل دار  و   رراراط ةح ر رد  رى متديدها حىت   (2011)  1973م  اا رار    24امل اـــ

 ،(2018) 2441 و   اا رار  2020شباط/مبااير  15

 ااتزامه ااراسخ بأللالة البلا واست الهلا وسالمر أرابللا ووحدهتا ااوط لر، وإذ يعيد أتكيد 

ــا  ل علــا اا ــامــ   لول املع ــ  اربــا   وإذ يكرر أتكيريد  طسبــه أ  ت ــدع الد ااــدو  األ مـــــــــــــ
رمبني م  أ   ااتو ــــــــــ  إىل ور  األمني اا اع، ول وته اادو  األ مــــــــــا  إىل اســــــــــت داع  ريو ها ادى اا 

 إلطالق اا ار واملمي يف  عسلر سلاسلر تاع  ا علد وتتوىل البلا رلالهتا ومتألك بزماع األمر مبللا،

 سى أمهلــر اريــااــر اات ريلــ  اا ــامــ  استــدابري اا ــاجلعــر، وإبالب   ــر ا زا اط ااتــاب ــر  وإذ يشريريريريريريريريريريريريدد 
 ا ااصـدل إىل أ  ا لاط اات تتورط يف أ عا  هتدل يف ه  وإذ يشري املتحدة  ا ي د م  ا تلاااط،   األمم

ااألــــــالع أو اةســــــت رار أو األم  يف البلا أو تومبر ااد م ات ريل ها، أمبرالا اا ر أع الافط،     أ  ترير  
  سللا  زا اط حمدلة اهلدف،

و وب أ  تريي الد األطراف  ـــا  سللـــا م  ااتزامـــاط  و ـــ  اا ـــا و   وإذ يؤكريريد من جريريديريريد 
 سى أمهلر حماســـــــبر   وإذ يشريريريريريدد اإل ألـــــــان واا ا و  اادويل ن وق اإل ألـــــــا ، حألـــــــ  اةرتمـــــــا ،  اادويل

املألــلواني    اة تلاااط أو ااتواوتاط اات متح ح وق اإل ألــا  أو ا تلاااط اا ا و  اادويل اإل ألــان، 
    مبللم ااماا و  يف هوعاط تألتلدف املد لني،

ــدير رري  وإذ يعرب عن قلقه  ــرو  ام  أ  ااتصـــــــ  ريمل،  ا يف  اك اا ريمل ارباع وامل تواط س املاـــــــ
البلا ي ّو  ح ومر ااومباق ااوطين وامللســـألـــر ااوط لر اس ريمل، وياـــّ   هتديدا اسألـــالع م   اا ري لر امل ررة،  

ــت رار يف البلا، ــرو  اس ريمل، اابالراط ااوارلة املت س ر اب  بقلق  يالحظ  وإذ  واألم  واةســـــ ــتريال رري املاـــــ ةســـــ
 إىل البلا، ، اك اا ريمل ارباع وامل تواط اا ري لر امل ررةيف   ا
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ــب اط اإل راملر م   ال    وإذ يشريريريريريريريريريري   إىل أ  ت دمي ااد م إىل ا عا اط املألـــــــــــــسحر أو اااـــــــــــ
اةســـــتريال  رري املاـــــرو  اس ريمل ارباع أو ألد م  املوارل اا بل لر األ رى يف البلا رد ياـــــ   أ عاة هتدل 

 ااألالع واةست رار واألم  يف البلا،

تمـر بألـالمر ووحدة امللسـألـاط      رس ه م  األ اـ ر اات     أ   وإذ يكرر كذلك اإلعراب 
 سى بـرورة أ  تمـ سد ح ومر ااومباق ااوطين   وإذ يشريدداملاالر ان وملر ااسلبلر وامللسـألـر ااوط لر اس ريمل،  

 سى سـبل  اةسـت وا  بررابر حصـرير ومب سلر  سى امللسـألـر ااوط لر اس ريمل ومصـرف البلا املرازد وامللسـألـر 
 باط اادستورير امل بسر  عال ابةترياق ااأللاسي ااسليب،ااسلبلر االست عار، لو  اإل ال  ابارتتل

اا د ل ا اادو  األ ـما ، حأـل   ا اةترياق ااأـللاـسي ااسليب،   ( 2015)  2259إىل اا رار   وإذ يشري   
 ،م لا  ابةترياق، وور  اتصاةهتا اارمسلر  إىل ور  ما ت دمه م  ل م إىل امللسألاط املواتير رري املاعوار 

ــدا يف اتريــارلــر األمم املتحــدة ا ــا و  اابحــار امللر ــر  وإذ يشريريريريريريريريريريري   إىل أ  اا ــا و  ااــدويل،  ألـــــــــــــ
 ، حيّدل اإلطار اا ا ون اا د ي  ب   سى األ ا ر يف احملل اط واابحار،1982اا و  األو /ليألعا  10

 2473و   (2018) 2420و  (2017) 2357و   (2016) 2292إىل اا راراط  وإذ يشريريريريريريريريريريري  كريذلريك 
اات أت   مبلعا يت س  بت ريل  حظر توريد األســــــسحر، وطوا  املدة احملدلة  و بلا، ابا لاع يف أ ايل   (2019)

ــسحر  ــري  املتولر إىل البلا أو اا المر م لا اات يو ت د أ ا لع  أسـ ــاح  ااسليب بتريتلل ااألـ اابحار رباار ااألـ
أ تدة يف ا تلاك ا راراط  سح األم   اط ااصــسر، وزوز تسك األ ــ اف واات سا   أو ما يتصــ   ا م 

م لا شــري ر أ  تألــ ى اادو  األ مــا  زألــ   لر إىل انصــو  أوة  سى موامب ر اادوار اات لع  ااألــريل ر 
  َسعلا رب  اا لاع أبد  عسلاط تريتلل يف سلاق تصرمبلا ومب ا اس راراط امل اورة،

 اار يف البلا ة تزا  تاّ   هتديدا اسألالع واألم  اادوالني،أ  ان وإذ يقرر 

  و   ااريص  ااألابد م  مل اق األمم املتحدة، وإذ يتصرف 
 
 املكررة منع الصادرات النفطية غ  املشروعة، مبا يف ذلك النفط اخلام واملنتجات النفطية  

حماوةط تصـدير اا ريمل،  ا ياـع  اا ريمل ارباع وامل تواط اا ري لر امل ررة، بصـورة   يدين - 1 
رري ماــــرو ر م  البلا، م   ا    لاط م لا امللســــألــــاط املواتير اات ة تتصــــرف لر ســــس ر ح ومر 

 ااوطين؛ ااومباق

 2146اإل  ني امل صـــــــو   سللعا يف اا رار    2021 لألـــــــا /أبري     30أ   دل حىت    يقرر - 2 
، وأ  ي د  (2018)  2441م  اا رار    2وااتدابري املريروبـــــــر  عا، اباصـــــــلرير امل دار  و   ااري رة    (2014)

 ؛تدلهااتصبح س ر واحدة، وجيوت اسو ر أ    (2014)  2146م  اا رار   11مدة ااتحديد ااوارلة يف ااري رة  

ــا  مد ااسو ر   يرحب - 3  ب لاع ح ومر ااومباق ااوطين بت لني م ألــــــــ  مألــــــــلو     اةتصــــــ
ــجة  عال اباري رة    2146)ااسوـ ر( مبلعـا يت س  اباـتدابري ااوارلة يف اا رار    (2011)  1970م  اا رار   24امل اــــــــــــ

إىل امل ألــــــــــ  أ  يبسن ااسو ر    أد ســــــــــري  ت    اا ريمل،   ويكرر طلبهوإب  ارها ااسو ر ب اك،    (2014)
يف  اك اا ريمل ارباع وامل تواط اا ري لر امل ررة، املصــــّدر بصــــورة رري ماــــرو ر م  البلا، وحي  ح ومر   ا

ااومباق ااوطين  سى أ  ت ع   سى حنو وثل  مد امللســــــــــــــألــــــــــــــر ااوط لر اس ريمل يف  اك ااصــــــــــــــدل وأ  ت ّدع 
م  أ   إبالب ااسو ر    املوا ئ وح و  اا ريمل وامل اـتط اربابـ ر األـل رهتا م سوماط مألـت عسر اب تظاع  
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ــالراط اا ري لر اا ا و لر،  ا يف  اك اا ريمل ارباع  وأ  تو سد ااسو ر  سى اآلالر املألــــــــــــــت دمر إل اتة ااصــــــــــــ
ل ابســــــــــــــتريا   مت س ــرأد م سومــاط   مبري  ارباا  أ  يتــابد    ا ــ إىل  ويطلريبوامل توــاط اا ري لــر امل ررة؛ 

ــديرا إاللا  سى حنو  ا ريمل  ا ــرو ،  ا يف  اك اا ريمل ارباع وامل تواط اا ري لر امل ررة م  البلا وتصــــ ، رري ماــــ
 ؛وأ  يبسن ااسو ر  ا

ــالا إىل أد م سومـــاط تت س   يريريدعو - 4  ــت ـ ــر ااومبـــاق ااوطين إىل أ  ت وع أوة، اســــــــــــ ح ومـ
ى و ه ااألـــــر ر ابادوار امل  لر اات ب عسلاط تصـــــدير أو  حاوةط تصـــــدير م  ه ا اا بل ، ابةتصـــــا   س

ــا  امل  لر  ا ير ل  ــريل ر  َسعلا نّ  املاـــــــ سر، ويو ز إىل ااسو ر أب  تبسن مبورا الد اادو  األ مـــــ لع  ااألـــــ
إاللا م  امل ألــــــ  ااتابد ن ومر ااومباق ااوطين م  إ  اراط باــــــج  ااألــــــري  اات ت    اا ريمل،  ا يف  اك 

 لر امل ررة، املصّدر بصورة رري مارو ر م  البلا؛اا ريمل ارباع وامل تواط اا ري 
 
 الرقابة الفعلية على املؤسسات املالية  

إىل ح ومــر ااومبــاق ااوطين أ  تبسن ااسو ــر مبور ابــــــــــــــ ال لــا وحــدهــا اباررــابــر  يطلريريب - 5 
 ااري سلر  سى امللسألر ااوط لر اس ريمل ومصرف البلا املرازد وامللسألر ااسلبلر االست عار؛

 
 يد األسلحةحظر تور   

ــسحر، ويد و ا اك   يدعو - 6  ــا  إىل اةمت ا  ااتاع نظر توريد األســــــــ الد اادو  األ مــــــــ
الد اادو  األ مــــــــــــــا  إىل أ  متت د    ااتد   يف اا زا  أو ا ا  تدابري تللد إىل تريارعه، وي رر أتالد 

 رار  وات إلراج اا لــافط واألمبرال يف رــاجلعــر ا زا اط مىت  سوصــــــــــــــــر ااسو ــر إىل أ م ا تل وا أح ــاع اا
 ،  ا يف  اك حظر توريد األسسحر، أو أ م سا دوا آ ري   سى ا تلاالا؛(2011) 1970

ز ومر ااومباق ااوطين أ  ت زت ت ريل  حظر توريد األسسحر،  ا يف  اك يف الد   يهيب - 7 
 ، ويلل  جبعلد اادو  األ ما  أ  تت او  يف ه ا ا لول؛رابر، مبور تواللا ملاع اار   اط ااد و 

 
 حظر السفر وجتميد األصول  

ــلعـا اـادو  اات يو ـد  ـا أمبرال واـلافط م  امـلدر ـر   يريدعو - 8  ــا ، وة ســــــــــــ اـادو  األ مــــــــــــ
أمساؤهم يف اا اجلعر وتسك اات يواـــــــتبه يف أ   ا أ ـــــــوة هللة  جي  تعلدها   تمـــــــى ااتدابري، إىل إبالب 

ــو  مبلع ــرير وتعلد األ ــــــ ا يت س  ااسو ر ابإل را اط اات ا  هتا م  أ   اات ريل  ااري ا  اتدابري حظر ااألــــــ
 جبعلد األمبرال املدر ر أمساؤهم يف راجلعر ا زا اط؛

أ ه يت ني  سى الد اادو  أ  تت   ااتدابري اامرورير مل د الد األش ا    يؤكد جمددا - 9 
م  اا رار   16و    15اا ي  ألر تلم ااسو ر يف راجلعر ا زا اط م  ل و  أرابللا أو  بورها، ومب ا اسري رتني  

 (2017)  2362م  اا رار   11  و  (2015)  2213م  اا رار   11مل دار  و   ااري راط  ، بصـــــــــــلريتلعا ا1970
ــ ا اا رار،  (2018) 2441م  اا رار  11 و ــال   ويهيريريريبوهـ ــاو  وتبـ ــاق ااوطين أ  ت زت اات ـ ــر ااومبـ ز ومـ

 امل سوماط مد اادو  األ رى يف ه ا ااصدل؛
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ــانه، يف مرحسر ةح ر،   يؤكد من جديد - 10  ــ   ااسليب واصـــ  زمه  سى ارياار أ  تتاح اساـــ
، ويلاد، ورد أحاط  سعاً ابارساار اات  وععر (2011)  1970م  اا رار    17 و  اجملعدة  عال اباري رة  األ

ــت داَل  سح األم   S/2016/275اب تبارها ااوثل ر   ــا ،  سى س ظر  ا، اســــــــــ يف إل ا  تريلرياط،   د اةرتمــــــــــ
 تدابري تعلد األ و  ب ا   سى طس  ح ومر ااومباق ااوطين؛

 
 فريق اخلرباء  

وةيـر مبري  ارباا  )ااريري (، امل اـــــــــــــــجة  و ـ   2021أاير/مـايو   15أ   ـدل حىت  يقرر - 11 
 (2014)  2174و   (2014)  2146و    (2012)  2040واملـ ّدار ابا راراط    (2011)  1973م  اا رار    24ااري رة  

، وي رر أ  تظــ  امللــاع امل وطــر اباريري   سى حنو مــا  ــا ط يف اا رار (2018) 2441و  (2015) 2213و 
    زمه م اولة   ويعربوأ  ت  ب  أيمــــــا مبلعا يت س  اباتدابري املألــــــت عسر يف ه ا اا رار،    (2015)  2213

 ؛2021 لألا /أبري     15باج  متديدها مرة أ رى يف مو د أرصاا  اا ظر يف ااوةير وا ا  اإل را  امل اس   

 أيسو / 15أ  ي ـدع ااريري  إىل اجملسح ت ريرا ملرتـا     عسـه يف مو ـد ة يتوـاوت  يقرر - 12 
ت ريرا  اجللا إىل اجملسح يتمع  است تا اته   2021آ ار/مارس    15، وأ  ي دع يف مو د أرصاا  2020  سبتعا

 راته مد ااسو ر؛وتو لاته، ب د م ا

ــســر،  ــا مبللــا ب  ــر األمم املتحــدة  حيري  - 13  الد ااــدو  وهلتــاط األمم املتحــدة  اط ااصــــــــــــ
اسد م يف البلا، واألطراف األ رى امللتعر ابألمر  سى أ  تت او  ت اوف اامال مد ااسو ر وااريري ، و ا ــر 

 (2011)  1970صــو   سللا يف اا راراط  م   ال  ت دمي أد م سوماط تتوامبر اديلا    ت ريل  ااتدابري امل 
ــّداـــــر يف اا راراط  (2014) 2174و  (2014) 2146و  (2011) 1973و   2040و  (2011) 2009وامل ـــ

 2357 و  (2016)  2292و    (2016)  2278و    (2015)  2213و    (2014)  2144و    (2013)  2095 و  (2012)
ويف ه ا اا رار، وة سلعا   (2019)  2473و    (2018)  2441  و  (2018)  2420و    (2017)  2362و    (2017)

ا ، ويــد و ب  ــر األمم املتحــدة وح ومــر ااومبــاق ااوطين إىل ت ــدمي ااــد م اسريري     حــاةط  ــدع اةمت ــ 
ــعاح  مبلعا ــري اا بور وااألــــــ ــاجل  م  بل لا تبال  امل سوماط وتلألــــــ جيريه م  أ عا  ااتح ل  لا   البلا، بوســــــ

 اباد و  إىل خمات  األسسحر، حأل  اةرتما ؛

ــا  ااريري ، ويلل  ا اك جبعلد األطراف والد اادو  أ  ت ري  ســـــــال  يهيب - 14  مر أ مـــــ
ــو  ااريورد ولو   واجل ،  ــب  ااو ـــــــــــ جبعلد األطراف والد اادو ،  ا مبللا البلا وبسدا  امل   ر، تومبري ســـــــــــ
ــسر بت ريل  وةيته وإىل ااوقجل  واملوارد اات ي تاها هامر  ــر إىل األشـــ ا  اا ي  يرى ااريري  أ  هلم  ـ وخبا ـ

 ات ريل  تسك ااوةير؛

 اك  يف ت دالا مل اولة اا ظر يف مدى مال مر ااتدابري ااوارلة يف ه ا اا رار،  ااس  يؤكد - 15 
ت زيزها أو ت ديسلا أو ت سل لا أو رمب لا، واســــــــت دالا مل اولة اا ظر يف وةير ااب  ر وااريري ، حألــــــــبعا تد و 

 إاله انا ر يف أد ورر يف بو  ما ي د م  ت وراط يف البلا؛

 ألجار رلد  ظرا ااري سي.أ  يب ي امل يقرر - 16 
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