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رسـلة مررةـ  27كـلون اةال/يناــلن  2016منجهـ ىل ريــجمس جملـس األمــن
من ريجمس جلا جملس األمن املاشأة عمال بلةق ار )2004 ( 1540
بلسم جلا جملس األمن املاشأة عمال بلةق ار  ،)2004( 1540وبلإلشـلرة ىل اةققـ ة
 4مـــن رـــ ار جملـــس األمـــن  ،)2011( 1977نشـــ أن أ أ جمـــم ىلةـــجم م ب وـــلم اة مـــم
اخلــلمس عشـ ةلةاـ اةــي نفتـ اةقتـ ة مــن  1شــطلفيأيان  2016ىل  31كــلون اةاــل/ي
نالن ( 2017اوظ امل أق).
وســت ن اةلةاـ تا ـ ةــن إقالــلتم بــلسالا أعالــل جملــس األمــن عل ـ
وم أقهل وىلصدارمهل بلعتطلرمهل وثجمق من وثليق اجمللس.

ــي اة ســلة

(توقيع) رومل أونلرزو ملرإشجمس
ريجمس جلا جملس األمن
املاشأة عمال بلةق ار )2004( 1540
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امل أق
ب ولم عمم جلا جملس األمـن املاشـأة عمـال بـلةق ار  )2004 ( 1540ةلقتـ ة
من  1شطلفيأيان  2016ىل  31كلون اةال/ينالن 2017

أوال  -مقدم
 - 1ر ر جملس األمن ،يف اةققـ ة  4مـن رـ ار  ،)2011( 1977أ إقـد اةلةاـ املاشـأة
عمال بلةق ار  )2004( 1540ىل اجمللـس ب وـلم عمـم سـاننل رطـم لنـ أنلريمـلنن مـن كـم
عــل  .ونفتــ ب وــلم عمــم اةلةاــ اخلــلمس عشــ اةقتــ ة مــن  1شــطلفيأيان  2016ىل
 31كلون اةال/ينالن  .2017وواأقت اةلةا علـ ب وـلم اة مـم اةتـلو ةلنأـل يسـروةجمل ل
ينجب رـ ارا جملـس األمـن  ،)2004( 1540و  ،)2006( 1673و ،)2008( 1810
و .)2011( 1977
 - 2ور ـ ر جملــس األمــن ،يف اةقق ـ ة  9مــن ر ـ ار  ،)2011( 1977أ إناصــم اةلةا ـ
إ اجمــــو جهنا ــــل اة امجمــ ـ ىل إ انــــا اةتاقجمــــي اة لمــــم مــــن رطــــم جمــ ـ اةــــدو ةلقــ ـ ار
 )2004( 1540من ةال ب ولم عملهل .ونشـمم ذةـ جتمجمـ امل لنمـل عـن لةـ إاقجمـي
اةــدو ةلق ـ ار  )2004( 1540واراســتهل بش ـ م عــل  ،بلإلىلــلأ ىل مــل إطية ـ اةــدو مــن
جهــنا يف سـطجمم اةتناصــم وااــنار واملســلعدة واةت ــلو ون ــلع بوــق ةلصـ جمـ جناوــب
اةقق ا من  1ىل  3من ذة اةق ار اةـ إشـمم املسـل ة  ،وااملنـ امللانـ  ،وم ارطـ ااـدوا
وجهنا ىلوقلذ اةقلون  ،واة رلب عل اةولارا اةنساجم واةالنابط املت لق بلةشـحال اة ـلب ة،
يــل يف ذةـ ىلــنابط إــنأ األمــنا واخلــدمل مــن رطجمــم تننــم إلـ اةوــلارا واةشــحال
اة ـلب ة اةـي ن ـن أ نسـهم يف االوتشـلر .ونشـمم ب وـلم اة مـم أنالـل ،سـب اةالـ ورة،
أوةننـــل ةـــداة إت لـــق ب مـــم اةلةاـ ـ  ،مـ ـ م اعـــلة است اىلـــهل اةســـان ةتاقجمـــي اةقـ ـ ار
 )2004( 1540اةــي ن ــد يســلعدة أ نــق اخلــيا رطــم لن ـ كــلون األو يانســمي مــن
كم عل .
 - 3وستناصم اةلةا اة مم م اةدو األعالل بشأ إاقجمي اةقـ ارا ،)2004( 1540
و  ،)2006( 1673و  ،)2008( 1810و  ،)2011( 1977مست شــدة يف ذة ـ يطــلا
اةشقلأجم  ،واملسلواة يف امل لمل  ،واةت لو  ،واإسلق اةاه املتط يف عملهل.
 - 4وةتاقجمــي ب وــلم اة مــم اخلــلمس عش ـ يانــد مــن اة قــل ة ،ستناصــم اةلةا ـ إش ـفجمم
ماظنم من أرب أأ ر علمل  ،وأتح بلب املشلرك أجمهل جلمجم أعالليهل .وكم أ نق مـن ـي
األأ رـ اة لملـ ةدنـ مهــل ةـداة إتوــم بيوــلم اة مــم نـ ا بجمل ــل يف كــم أـ ا مــن اةقـ وا
2/14

16-01218

S/2016/86

اة يجمسجم اةناراة أاول  .وسـجمتن ريلسـ كـم أ نـق مـن ـي األأ رـ اة لملـ عالـن يف اةلةاـ ،
وســتقن األملوـ اة لمـ وأ نــق ةــيا اةلةاـ بتــنأ اةــدعم .ىلىلــلأ ىل ذةـ  ،ستاشـ اةلةاـ
جدوال زماجمل ة قد اجتملعل اورن جلم جم أأ رـ اة مـم األرب ـ إسـ مـن ةالةـ ىل قجمـق
أ داأهل ب قـل ة وبـدو ىلبتـل  .وسجمتالـمن ذةـ اجلـدو اةـامن إ لجمقـل اورنـ مـن األأ رـ
اة لمل األرب .
 - 5وست ن جم اجتملعل األأ رـ اة لملـ مقتن ـ جلمجمـ اةنأـنا يف اجمللـس وسـجم لن
عاهل جلمجم إل اةنأنا .وست مم جم وثليق االجتملعل علـ جمـ اةنأـنا يف اجمللـس رطـم
او قلا االجتملعل  .وسجمة إاظجمم اة مم بت نق ت ن جمـ اةنأـنا مـن املشـلرك اة لملـ
يف جم أوشت األأ ر اة لمل  ،بفض اةاظ عن ةم اةنأد .وستشة اةلةا زنلاة اةشـقلأجم
بنســليم ماــهل عقــد اجتملعــل مقتن ـ  ،ســب االرتال ـل  ،عــن وتــلي أعمــل إلـ األأ ر ـ
اة لمل اة إناأق علجمهـل اةلةاـ  ،وىلبـالل إلـ اةاتـلي ىل جهـل االإوـل اةنساجمـ  .وسـتقن
اةلةا أنالل ،بلةت لو م م تب شرو واا اةسالح وىلاارة اةشرو اةسجملسـجم وىلاارة شـرو
اإلعال بلألملو اة لم  ،بتحدنث ةتننل منر هـل اةشـط بوـنرة ماتظمـ أجممـل ـم عمـم
إل األأ ر .

ثلوجمل  -االست اض اةشلمم ة ل 2016
 - 6نام االست اض اةشلمم ةلق ار  )2004( 1540املقـ ر إقدنـ ىل جملـس األمـن رطـم
كــــلون األو يانســــمي  2016ــــدثل بــــلةيف األمهجمـــ يف إــــلرن اةقـــ ار .ويف  28وجمســــل ي
أب نــم  ،2015اعتمــد اةلةاـ وررـ س ايــق إــطل األوشــت اةـ ســتاقي ســنا عــل 2016
ةالمل جنلح االست اض (اوظ اةالـمجمم ) .وناطفـ اةاظـ يف اةنررـ ويف األوشـت اهبـداة ـل
بلة لمم ةال االست اض اةسان ة ل  2016ةتاقجمي اةق ار .)2004( 1540

ثلةال  -مهل اةلةا وأأ رتهل اة لمل األرب
 - 7ست كا اةلةا ا تملمهـل علـ جمـلال اة مـم اة يجمسـجم اةتلةجمـ او أ إقتوـ علجمهـل،
و ( :أ) اة صد واةتاقجمـي علـ اةوـ جمد اةـنسن (ب) املسـلعدة (ت) اةت ـلو مـ املاظمـل
اةدوةجم وغ ل من جمئل األمـم املتحـدة ذا اةوـل  ،يـل يف ذةـ جلاـ جملـس األمـن اة لملـ
ينجــب اةقــ ارا  )1999( 1267و  )2011( 1989و  )2015( 2253بشــأ إاظــجمم
اةدوة ـ اإلســالمجم يف اة ـ اق واةشــل (ااعــا) وإاظ ـجمم اةقلعــدة ومــل ن ـ إطط مــل مــن أأ ـ اا
و لعل ومرسسل وكجملول  ،وجلا جملـس األمـن املاشـأة عمـال بـلةق ار )2001( 1373
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بشــأ م لأح ـ اإلر ــلب (ا) اةشــقلأجم واةتناصــم م ـ وســليط اإلعــال  .ىلىلــلأ ىل ذة ـ ،
ستاظ اةلةا يف املسليم املت لق بلإلاارة واملنارا .ويف كـم جمـل مـن جمـلال اة مـم ،سـتنو
اةلةا األوةنن ةتاقجمي اخلتط من أجم االست اض اةشلمم اةال./
أةو  -اة صد واةتاقجمي عل اةو جمد اةنسن
-8

ستقن اةلةا يل نل :

(أ) ىلعــداا اســت اض ةتاقجمــي اةق ـ ار  ،)2004( 1540رطــم لــن  31كــلون
األو يانسـمي  ،2016وأقــل ةلمتتلطــل اةــناراة يف اةققـ ة  9مــن اةقـ ار ،)2011( 1977
وم لجل جم جناوب اةق ار  ،)2004( 1540ةلص جم جناوـب اةققـ ا  1ىل  3ماـ ،
يل يف ذة إتنن ومناصـل اجلهـنا اة امجمـ ىل إاقجمـي اةقـ ار علـ قـن نتقـق مـ اةوـال جمل
اةقلونوجم واةتش ن ل اةنساجم ونتسق م اةقلون اةدوو .وناطفـ أ نشـمم االسـت اض ىلأـلاة
منجاة عن آة مل استةد عن لةـ إاقجمـي املهـل اةـناراة يف ب وـلم اة مـم ااـلو ،و سـب
االرتالل  ،أوةننل ةداة ةيولم اة مم املقطـم .وناطفـ لجمـم اجتل ـل اةتاقجمـي وإـنأ املانـد
من األأ لر املت مق واةطجملول أجممل نت لق بأوشت اةتاقجمي اة إالتل ل اةدو األعالل
(ب) ةلنصــن يف أرـ ب ورــت ــن ىل مســتنه نتحقــق أجمـ إقــد اةتقــلرن مــن
جم اةدو  ،مناصل إ انا اجلهنا ةتشةجم اةـدو األعالـل اةــ  17املتطقجمـ اةـ ت إقـد ب ـد
إق ن ل األو عل إقد ذة اةتق ن  ،وذة بنسليم ماهل اةش وا يف نار م إل اةـدو
إلب از أمهجمـ إقـد اةتقـلرن مـن جمـ اةـدو واملسـلعدة املتل ـ وبتقجمـجمم أ اململرسـل كـل
األكا أ لةجمـ يف ااقـا علـ إقـد اةتقـلرن اةنساجمـ ومناصـل إشـةجم اةـدو األعالـل علـ
إقد م لنمل ىلىللأجم عن اةتاقجمي ،واةس  ،سب االرتالل  ،ىل ااون علـ إقـلرن إـطل
اةتف ا يف امل لنمل املنجناة بش م ةدا ومشقنع بلمل لنمل األسلسجم اةداعم
(ت) اةتشـــــةجم علـــــ إنســـــجم شـــــط جهـــــل االإوـــــل امل اجمـــــ بـــــلةق ار
 )2004( 1540واســتم ار االســتقلاة املال ـ ماــهل ،يــل يف ذة ـ إاظ ـجمم اةــدورا اةتدرنطجم ـ
املاشــأة ــدنال علـ اةو ـ جمد اإلرلجمم ـ جلهــل االإوــل اةنساجم ـ  ،وإ جمجمــو ماــه اةــدورا ،
سب االرتالل  ،سب ا تجملجل املالسق امل اجم
(ا) وعقب اكتمل إاقجمح جمـ املوـقنأل يف عـل  ،2015مناصـل اسـت اض
كم م لنمل املوقنأل واةاظ رمسجمل يف كجمقجم سل ش م إل امللقـل وعملجمـ ـدناهل،
كمسلمه يف االست اض اةشلمم يف عل 2016
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( ـ) مناصــــل إشــــةجم اةــــدو  ،تشــــجمل مــــ اةققــــ إل  7و  12مــــن اةقــــ ار
 ،)2011( 1977عل دنـد اململرسـل اةنساجمـ اةق لةـ يف إاقجمـي اةقـ ار )2004( 1540
واإلبــالل عاــهل سنعــل ،ومناصــل إجمسـ االســالا علـ جتمجم ــل ألأالــم اململرســل اةق لةـ
بش م اور
(و) إشةجم اةدو  ،ينجب اةقق ة  8من اةق ار  ،)2011( 1977علـ أ إ ـد
سنعــل ةتــط عمــم وساجمـ ةلتاقجمــي ،ســب االرتالــل  ،إ ســم أوةننل ــل وةتتهــل أجممــل نت لــق
بتاقجمي األ ل اة يجمسجم من اةق ار  ،)2004( 1540وأ إقد إل اخلتط ىل اةلةا
(ز) مناصل اةتنعجم بشأ امل ل ـدا واالإقلرجمـل املت ـداة األسـ ال اةـ ـدل
ىل ما اوتشلر األسلح اةانون واة جممجمليجم واةطجمنةنججمـ أو ىلزاةتـهل ،واةقجمـل  ،يف سـجملق اةققـ ة
( 8أ) مــن اةق ـ ار  ،)2004( 1540بت انــا االعتمــلا اة ــلمل ةتل ـ امل ل ــدا واالإقلرجمــل
وإاقجمي ل إاقجميا كلمال ،وإ انا رجمل اةدو اة اةلت أس األ أجمهل بتاقجمي ل ،سب االرتالل
(ح) مناصل اةتنعجم بلةوـ ن اةقلونوجمـ اةدوةجمـ ذا اةوـل اةـ نـرا إاقجمـي ل
ىل اةنأل بلالةتاامل اةقليم ينجـب اةقـ ار  ،)2004( 1540ويف سـجملق اةققـ ة ( 8أ) مـن
اةق ار  ،)2004( 1540إ انا االعتملا اة لمل ةتل اةو ن وإاقجمي ل إاقجميا كلمال
ســطمل تــت املناأقــ علجمــ يف عــل  ،2015عقــد اجتمــلا ةلةاــ ن ــ
(ف)
ةتحلجمــم واســت اض مســأة دنــدا االوتشــلر اةالشــئ ونشــمم ،ســب االرتالــل  ،مــت لمل
ةلرججمل ،دل اأ اةدو ىل اةتقد بتنصجمل بشأ أأالم اململرسل .

بل  -املسلعدة
-9

ستقن اةلةا يل نل :

اال تقلظ بقليمـ ةدثثـ إـطل سلطـل املسـلعدة املقدمـ مـن اةـدو وعـ وض
(أ)
املسلعدة املقدم من اةدو واملاظمل اةدوةجم واإلرلجممجم واو اإلرلجممجم ووىلـ رليمـ علاجمـ
بأش ـ ل املســلعدة املم ا ـ إشــمم أمال ـ أ لجم ـ إــطل س ـ ق املســلعدة وإ هــد رلعــدة بجملوــل
إـُحدثث بلستم ار بشأ سلطل وع وض املسلعدة و لال املنا م بل اةقئتل
(ب) است اض اةتلطل واة ـ وض ومـل نتوـم ـل مـن بـ ام املسـلعدة مـن أجـم
وىل است اإجمةجمل أكا أ لةجم ةلتنأجمق بجماهمل ،وذة ةلطحث بنج ةلص عن سـطم ةتحسـل
إدأق امل لنمل بل جم األس ال امل اجم
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(ت) اةاظـ يف ســطم إقــد املســلعدة بش ـ م أأالــم ،وال س ـجممل بنصــقهل اســتةلب
أنرن ـ ةلتلطــل املقدم ـ أثاــل ااــنار م ـ اةــدو  ،مــن رطجمــم ىل ــلا واســت دا مــنارا ىلىلــلأجم ،
يــل يف ذة ـ ىلم لوجم ـ اســت دا اةوــادوق االســتئمل /ألوشــت وــاا اةســالح عل ـ اةو ـ جمدنن
اة لمل واإلرلجمم
(ا) االستم ار يف إاظجمم أوشت ةلتنعجم علـ كـم مـن اةوـ جمد اةـدوو واإلرلجممـ
واو اإلرلجممـ واملشـلرك أجمهـل واالسـت داا يف اةنرـت وقسـ ةلتأكجمـد علـ بـ ام املسـلعدة
وىلبدا االةتاا ل ،وإشةجم إطلا اخليا واةدرو املستقلاة واململرسل اةق لةـ  ،واةتأ ـب
ةتجمس ع وض أو سلطل املسلعدة
( ـ) اة مــم م ـ اةــدو األعالــل واملاظمــل اةدوةجم ـ واإلرلجممجم ـ واو اإلرلجممجم ـ
مل لووتــهل علــ إقـــد عــ وض مســلعدة إ ـــن أكاــ أ لةجمــ  ،أو امل لووــ  ،يف لةــ اةـــدو
(أو جممنعل اةدو ) ،عل إقـد سلطـل مسـلعدة إ ـن أكاـ أ لةجمـ  ،يـل يف ذةـ امل لووـ
يف كجمقجم اإسلق اةتلطل م ةتتهل ةلتاقجمي
(و) االستم ار ،سب االرتالل  ،يف إتـنن اةـاُه اإلرلجممجمـ ىلزا اال تجملجـل يف
جمل املسلعدة واجلهنا املطيوة ةتلطجمتهل
(ز) إقـــد م لنمـــل مســـت مل بـــنإ ة ماتظمـ ـ عـــن لةـ ـ سلطـــل املســـلعدة
وع وض إقدنهل اةناراة عل اةلةا  ،عل أال إقم عن م ة وا دة كم ثالث أشه .

ججمم  -اةت لو م املاظمل

اةدوةجم وغ ل من جمئل

األمم املتحدة امل اجم

 - 10ستقن اةلةا يل نل :
االستم ار يف إ انا إ لو ـل مـ املاظمـل اةدوةجمـ واإلرلجممجمـ واو اإلرلجممجمـ
(أ)
وغ ل من جمئل األمم املتحدة امل اجم  ،وإتنن س ايق ةل مم م إل املاظمـل علـ أسـل
كم لة عل دة ،عل قن ن س من اةال جم اةيولجمجم  ،جمامل كـل ذةـ مالسـطل ،اةتطـلنن
يف ردرة كـم ماظمـ ووالنتـهل ،يـل نشـمم عملجمـل اةتطـلا علـ صـ جمد اة مـم ،واإل لسـل
اة إقدمهل اةلةا واة إتلقل ل ،وإ انا اةت إجمطل املت لق بتطلا امل لنمل بشـأ مسـليم مـن
رطجمم جهل االإول واململرسل اةق لة واملسلعدة
(ب) مناصل إشةجم املاظمل اةدوةجم واإلرلجممجم واو اإلرلجممجم  ،ينجـب اةققـ ة
 18من اةق ار  ، )2011( 1977عل أ إقـن بت ـجمل وإـنأ جهـ اإوـل أو ماسـق ةتاقجمـي
اةق ار  ،)2004( 1540وإ هد م لنمل مست مل عن جهل االإول إل
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(ت) مناصل اانار وإطلا امل لنمل م من ج ه إ جمجماهم مـن جهـل االإوـل
أو املاسقل بشأ املسليم املتول بلسهلمهم يف إاقجمي اةق ار )2004( 1540
(ا) مناصل املشلرك  ،جمامل نت لق األم مطلشـ ة بتحقجمـق أ ـدال ب وـلم عمـم
اةلةا  ،يف املالسطل اة يه اة إاظمهل املاظمل اةدوةجم واإلرلجممجمـ واو اإلرلجممجمـ بلعتطـلر
ذة أ ص ةلحنار م هل وم جهل االإول أو املاسقل اةتلب ل هلل
( ـ) مناصل است شلل اةق ص املتل ةتحقجمـق أوجـ اةتـ زر مـ جلـل اجلـاا ا
ذا اةول  ،وم ةيايهل وأأ ر اة صـد اةتلب ـ هلـل ،واملشـلرك  ،عاـد االرتالـل  ،يف اةانـلرا
املشت ك ويف اةتقلعم املطلش املشت م اةدو
(و)

مناصل املشلرك يف اإل لسل املشت ك املقدم ىل جملس األمن

(ز) اةقجمل  ،سب االرتالل  ،بتنسجم وتلق عالرـل اة مـم اة مسجمـ وغـ اة مسجمـ
م اآلةجمل اةدوةجم ة د االوتشلر ،يـل نشـمم املاـلسق اخللةجمـ مـن األسـلح اةانونـ أو أسـلح
اةــدملر اةشــلمم ،ومســلرا اة مــم ةتاقجمــي ر ـ ارا مــرت ا رم ـ األمــن اةاــنو  ،واةنكلة ـ
اةدوةجم ةلتلر اةيرن ومرت ل اةدوو امل ـن بـلألمن اةاـنو  :االةتاامـل واإلجـ ا ا  ،املقـ ر
عقد يف عل  ، 2016وماظمـ ظـ األسـلح اة جممجمليجمـ  ،وو ـدة اعـم إاقجمـي اإقلرجمـ ظـ
اســتحداث وىلوتــلت وإ ــدنس األســلح اةط ت ننةنججمـ (اةطجمنةنججمـ ) واةت سـجماجم وإــدم إلـ
األسلح  ،واجللوب املت لق ب د االوتشلر من ب ولم اة مـم مـن أجـم األمـن اةوـح اة ـلمل ،
وغـ ـ ذةـ ـ مـــن جمئـــل األمـــم املتحـــدة واملاظمـــل اةدوةجمـ ـ واإلرلجممجمـ ـ واو اإلرلجممجمـ ـ ،
سب االرتالل :

16-01218

’‘1

إجمس إطلا امل لنمل عن اململرسل اةق لة واةـدرو املسـتقلاة ،بلإلىلـلأ
ىل اةاملذت واةتنججمهل  ،ألغ اض من بجماهل ىلاملجهل يف اةتةمجم املشـلر ىلةجمـ
يف اةقق ة اةق عجم  ( 8ـ) أعال

’‘2

دند اال تجملجل واةيام يف جمل املسلعدة ،األم اةي نتسىن مـن ةالةـ
إ كجما عمم اةلةا م املاظمل اةدوةجمـ واإلرلجممجمـ واو اإلرلجممجمـ و جمئـل
األمم املتحدة األة ه ذا اةول عل إجمسـ وشـلف إلـ املاظمـل املت لـق
ي لجلـ ـدنل اةتاقجمـي علـ اةوـ جمد اةـنسن ،ماـم اةتنأجمـق بـل األوةننــل ،
ومنا م اةاه  ،وإجمس اخلـدمل االستشـلرن وةـدمل اةوـجملغ  ،واملنا مـ
بــل سلطــل وعـ وض املســلعدة ،وإشـةجم اةت ــلو واالإوــل علـ اةوـ جمد
اإلرلجمم بشأ إاقجمي اةق ار
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’‘3

إ انا إطلا امل لنمل بل اةلةا وكم من جلا جملس األمن اة لمل ينجـب
اةق ـ ارا  )1999( 1267و  )2011( 1989و  )2015( 2253بشــأ
إاظـــجمم اةدوةـــ اإلســـالمجم يف اة ـــ اق واةشـــل (ااعـــا) وإاظـــجمم اةقلعـــدة
ومــل ن ـ إطط مــل مــن أأ ـ اا و لعــل ومرسســل وكجملوــل  ،وجلا ـ جملــس
األمــن املاشــأة عمــال بــلةق ار  )2001( 1373بشــأ م لأحــ اإلر ــلب،
واةتاســجمق بجماـــهل بشـــأ اةانـــلرا ىل اةطلـــدا  ،يف ىلســـلر والنــ كـــم ماـــهل،
وبشــأ إقــد املســلعدة اةتقاجم ـ وغ ـ ذة ـ مــن املســليم اة ـ ــم اةلةا ـ ،
سب االرتالل

اا  -ا ةشقلأجم واالإول بنسليط اإلعال
 - 11ستقن اةلةا يل نل :
(أ) إ انــا اةتقلعــم م ـ جم ـ اةــدو األعالــل يف األمــم املتحــدة بش ـ م ماــتظم
بنسليم إشمم ،سب االرتالل  ،عقد اجتملعل مقتن ـ علـ اةاحـن املشـلر ىلةجمـ يف اةققـ ة
 20من اةق ار  ،)2011( 1977ومن ةال دنث منر اةلةا عل اإلوت وت بلوتظل
(ب) ع ـ ض موــقنأل محدثث ـ عل ـ املنر ـ اةشــط ةلةا ـ  ،ســب االرتالــل ،
يسلمه من اةق نق اة لمم امل ن بلة صد واةتاقجمي عل اةو جمد اةنسن
(ت) إ هــــد املنرـــ اةشــــط بنصــــق املوــــدر اة يجمســـ ةلم لنمــــل واملــــنارا
ذا اةول بلةق ار  ،)2004( 1540و دنا بفجم إجمس است دام من رطـم اةـدو األعالـل
وأعالل اةلةا واجملتم املد /واواي اةوالع  ،من بل جهـل أةـ ه ،واسـت ملة علـ قـن
ماتظم بلمل لنمل اة إشمم ،عل سطجمم املال ال ااو  ،مل نل :
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’‘1

وش اجلدو اةـامن ملالسـطل اةتنعجمـ و لقـل اة مـم اةـ أج نـت بلةق ـم
واملالســــطل املقطلــ ـ املركــــدة ،يــــل يف ذةــ ـ املــــيك ا اإلعالمجمــ ـ عــــن
إل األوشت

’‘2

وش ـ رليم ـ لثل ـ مــن األوشــت ذا اةوــل  ،ىل وجــد  ،ســب اةــدو
واملاظمــــل اةدوةجمــ ـ واإلرلجممجمــ ـ واو اإلرلجممجمــ ـ  ،وجلاــ ـ جملــــس األمــــن
اة لملـــــــ ـ ينجـــــــــب اةقـــــــ ـ ارا  )1999( 1267و )2011( 1989
و  )2015( 2253بشــــأ إاظـــجمم اةدوةـــ اإلســــالمجم يف اة ـــ اق واةشــــل
(ااعا) وإاظـجمم اةقلعـدة ومـل نـ إطط مـل مـن أأـ اا و لعـل ومرسسـل
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وكجملول  ،وجلا جملس األمن املاشـأة عمـال بـلةق ار  )2001( 1373بشـأ
م لأح اإلر لب ،وسلي جمئل األمم املتحدة
’‘3

وش رليم من األسئل املت رة

(ا) إش ـةجم اةــدو عل ـ إ انــا ااــنار واةت ــلو يــل نشــمم ،ســب االرتالــل ،
اجملتمــ املـــد /واألوســـلف األكلانجمــ  ،وذةــ بفــ ض جمل ــ اخلتــ اةـــي نشــ ل االجتـــلر
غ املش وا بلألسلح اةانون أو اة جممجمليجم أو اةطجمنةنججم ووسليم ىلنولهلل واملناا املتول ل
( ـ) إش ـةجم اةــدو عل ـ اســتحداث س ـ ق مالســط ةل مــم م ـ اواي ـ اةوــالع
وإنعجمتـــهل بشـــأ اةتاامل ـــل ينجـــب اةقـــناول اةنساجمــ تشــجمل مــ اةققــ ة ( 8ا) مـــن اةقــ ار
 ،) 2004( 1540يـل يف ذةـ اعـم عقـد اجتملعـل ىلرلجممجمـ مـ اوايـ اةوـالع  ،وال سـجممل
ةال عل 2016
(و) اراس ـ واغتاــل اةق ـ ص ،ســب االرتالــل  ،ةلتقلعــم املطلش ـ م ـ اةقتلعــل
واجملمنعل اةوالعجم امل اجم واةدواي األكلانجم واجملتم املد ،/وذة يناأق اةدو امل اجم
(ز) مناصل إ انا اجلهنا اة امجم ىل ىلذكـل وعـ أعالـل اةيمللوـل وغ ـم مـن
صــالا اةق ـ ار رأجم ـ املســتنه ،عل ـ س ـطجمم املاــل عــن س نــق املشــلرك يف األوشــت املتوــل
مطلش ة بتاقجمي اال لا اةيملل /اةدوو اةق ار  ،)2004( 1540واعم إل األوشت
(ح) تشـجمل مـ اةقق ـ إل ( 5ب) و ( 22ا) مــن اةق ـ ار  ،)2011( 1977اةاظ ـ
يف سطم االستقلاة بش م أأالم من اخليا وااقلظ علجمهل ،يل يف ذة عل وج اخلوـنص
مـل اكتسـط ماـهل األعالــل اةسـلبقن يف أ نـق اخلـيا  ،واةـ ن ـن أ إتـلح ألاا مهـل م جماـ
وإلطجم ا تجملجل املسلعدة أجممل نت لق بتاقجمي اةق ار )2004( 1540
(ف) مناصل إقد اإل لسل ىل جملس األمـن ،سـنا بلالشـت ا مـ جلاـ جملـس
األمــن اة لمل ـ ينجــب اةق ـ ارا  )1999( 1267و  )2011( 1989و )2015( 2253
بشأ إاظجمم اةدوة اإلسالمجم يف اة اق واةشل (ااعا) وإاظجمم اةقلعدة ومـل نـ إطط مـل مـن
أأــ ـ اا و لعــــل ومرسســــل وكجملوــــل وجلاــ ـ جملــــس األمــــن املاشــــأة عمــــال بــــلةق ار
 ،)2001( 1373أو يق ا ل ،م إل يف اةسا عل األرم ،ومناصـل ىلسـالا اةـدو األعالـل
واملاظمل اةدوةجم واإلرلجممجم واو اإلرلجممجم  ،بش م رمسـ وغـ رمسـ  ،بشـأ عمـم اةلةاـ
واةتاامل ومقتالجمل اةق ار .)2004( 1540
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راب ل  -اإلاارة واملنارا
 - 12سـتاظ اةلةاـ أنالـل يف املســليم املت لقـ بــلإلاارة واملـنارا .وســتقن اةلةاـ  ،يف لـ
أمنر ،يل نل :
مناصل إ لو ل اجلجمد مـ م تـب شـرو وـاا اةسـالح ةت انـا رـدرة امل تـب
(أ)
اإلرلجممجم عل إقد اةدعم من أجم إاقجمي اةق ار )2004( 1540
(ب) مناصل عقد اجتملعل اةلةا واجتملعل األأ ر اة لمل اةتلب هلـل بشـ م
ماــتظم ،وعقــد اجتملعــل ىلىلــلأجم مـ األسـ ال امل اجمـ  ،ســب اةالـ ورة ،بفـ ض اةاــهنض
بتاقجمي اةنالن املاونص علجمهل يف اةقـ ار  ،)2004( 1540يـل يف ذةـ االجتملعـل اةـ رـد
إتتلب مشلرك من اة ناصم بشأ مناىلجم ذا أوةنن علجمل
(ت) إشـ ـةجم اةـــدو واملاظمـــل اةدوةجمـ ـ واإلرلجممجمـ ـ واو اإلرلجممجمـ ـ  ،ســـب
االرتالل  ،عل إنأ اةدعم ة مم اةلةا وب اجمهل
(ا) االستم ار يف إشةجم اةتيعل امللةجم واالستقلاة ماهل بش م كلمـم ملسـلعدة
اةدو عل دند وإلطجم ا تجملجل ل املت لق بتاقجمي اةقـ ار  ،)2004( 1540وإ انـا اسـت دا
آةجمل اةتمننم اةقليم يف ىلسلر ماظنم األمم املتحدة ب قل ة وأ لةجم  ،وأقل ةتقدن اةلةا
( ـ) مناصل االست دا اةق ل ةل ية اةقاجم من أ نق اخليا اةتـلب هلـل واةاظـ يف
سطم إ انا اةقدرا واةق لةجم أجممل نت لق بلةدعم املقد ىل عمم اةلةا
(و) مناصل جهنا اةلةا اة امجم ىل إجمسـ اوتقـل أعالـليهل اجلـدا غـ اةـدايمل
ىل اة مم يف اةلةا  ،يل يف ذة ىلإل ـ اةنثـليق ذا اةوـل وإقـد ىل لسـل مالسـط  ،وإ هـد
شط األعالل غ اةدايمل اةينن نت كن اةلةا ةدعم إاقجمي اةق ار )2004( 1540
(ز) أجممل نت لق جبمجم جناوب عمـم اةلةاـ  ،اةاظـ يف املاـهةجمل اةـ رـد إ ـن
مالسط ةنىلـ مقـلنجمس ّك ةمجمـ ةلاةـلح وأقـل ةلشـ وف اةـناراة يف اةقـ ارا )2004( 1540
و  )2006( 1673و  )2008( 1810و  ،)2011( 1977يــل يف ذة ـ اراس ـ اخلجمــلرا
املتل ةتقد اةدعم اةتقن يل نتجمح سل ااون عل اةطجملول وختاناهل واسـت لا ل و لجملـهل
وع ىلهل وإجمس إقد اةتقلرن من ةال أاوا حبث ىلة ت ووجم .
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ىلمجمم
االست اض اةشلمم ة ل  2016الة إاقجمي اةق ار )2004 ( 1540
ورر بشأ س ايق ىلج ا االست اض
اةاتلق
 - 1يف اةقق ـ ة  3مــن ر ـ ار جملــس األمــن  ،)2011( 1977ر ـ ر اجمللــس أ جت ـ جلا ـ
اةق ـ ار  )2004( 1540است اىلــل شــلمال الة ـ إاقجمــي اةق ـ ار  )2004( 1540ب ــد م ـ ور
مخـس ســانا علـ جتدنــد والنتـهل ورطــم جتدنــد ل ،نتالـمن ،ىلذا ةــا األمـ  ،إنصـجمل بشــأ
ىلاةـــل إ ـــدنال علـــ اةنالنـــ  ،وأ إقـــد ىل جملـــس األمــــن إق نـــ ا عـــن اســــتاتلجل
االست اض األو رطم كلون األو يانسمي .2016
االست اىلل .ور ر أنالل أ
 - 2وناطف ةالست اض أ ن صد مل ج ه يف امللىل ونستش ل املسـتقطم يف آ وا ـد.
وناطفــ أ نســتاد ىل لجمــم ةتاقجمــي اةقــ ار  )2004( 1540ماــي اســت اض عــل ،2009
دل سل إاقجمي اةدو األعالل ةلق ار ،عن س نق دند ىلج ا ا ماليم وعملجمـ وةـداة
واةتنصجم بلختلذ ل قجمقل هلي اةفلن  ،ومن أجم لجمم سـ عمـم اةلةاـ يف سـجملق االىلـتالا
يهلمهل واةتنصجم بأ إفجم ا ن تـي ىلج اه ـل ىلـ ورنل .وناطفـ أ إ اعـ أ إنصـجم م اعـلة
أجمهل إاقجمي اةق ار.
إلم اةطجمئ اة لمجم واةت انةنججم واةتةلرن اةس ن اةتف اة
املاهةجم
اإلشراف
 - 3ستالتل اةلةا  ،بقجملاة اة يجمس ،بلإلش ال عل ىلج ا االست اض بلست دا جم لـ
االو ،امل د سب االج أجممل نت لق ب الص م جما من عملجم االست اض.
التقرير النهائي
 - 4ناطف أ نستاد اةتق ن اةاـهلي ىل امل لنمـل املتل ـ ةلةاـ  ،يـل يف ذةـ مـن ةـال
املوــقنأل اة ـ إ تمــد ل وامل لنمــل واملــدةال ذا اةوــل املقدم ـ مــن اةــدو األعالــل
واملاظمــل اا نمجم ـ اةدوةجم ـ واإلرلجممجم ـ واو اإلرلجممجم ـ امل اجم ـ  .وناطف ـ أ ن ــن اةتق ن ـ
ذا سلب لجمل  ،وأ حيدا اةاف ا يف إاقجمي اةق ار ،ون كا عل املناىلجم اهبـداة ،ونقـد عاـد
االرتالل إنصجمل ةداة.
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املناىلجم
 - 5ستناصــم اةلةا ـ اراس ـ املناىل ـجم ةو ـجملغ جناوــب اة مــم اخللص ـ بأأ رتــهل اة لمل ـ
األرب عل اةاحن اةتلو:
(أ)

اةق نق اة لمم :1

’‘1

است دا اةطجملول املتـنأ ة لةجمـل يف ىلجـ ا لجمـم الةـ إاقجمـي اةـدو ةلقـ ار،
يل يف ذة دند االجتل ل اة يجمسجم يف اةتاقجمي ماي اسـت اض عـل ،2009
يل نشمم دند اةاف ا يف اةتاقجمي ،و دند األسطلب بلةقدر املم ن عملجمل

’‘2

دند أوج اةقوـنر يف اةاظـل ااـلو جلمـ اةطجملوـل وختاناـهل واسـت جلعهل
وع ىلهل و لجملهل ،يل يف ذة يف إقـد اةـدو ةلتقـلرن وإقلسـم اململرسـل
اةق لة  ،و دند جدنـدة ن ـن األةـي ـل ،يـل يف ذةـ سـل اسـت دا
امل لنمـل اةـ جتم هــل املاظمـل اةدوةجمـ واإلرلجممجمـ ذا اةوـل  .واالسـتالا
ىل وتــلي ــي اةتحل ـجمال يف إقــد إنص ـجمل بشــأ سـ ق إ انــا اةقــدرا
عل قظ اةطجملول واست ملهلل واست جلعهل وع ىلهل و لجملـهل ،يـل يف ذةـ
دند اةطجملول األسلسجم اةالزم ةتقجمجمم إاقجمي اةق ار

’‘3

االســتقلاة مــن اخلــية يف اةتقــلعال املطلش ـ ة مـ اةــدو  ،واةتنصـجم بلعتمــلا
س ق ماليم ةت اجمو وإ انا ي اةتقلعال

(ب) اةق نق اة لمم :2
’‘1

االســتقلاة مــن اخلــية امل تســط يف إش ـفجمم آةجم ـ إقــد املســلعدة أجممــل نت لــق
بــلةق ار  )2004( 1540ماــي عــل  ،2009و لجمــم اور اةلةا ـ يف إجمس ـ
”املنا مــ “ بــل سلطــل املســلعدة واة ــ وض املقدمــ  ،واةتنصــجم بلاةــل
سجمال من أجم اةت ةجمم بلنول املسلعدة

’‘2

اةتمل سطم ةـدعم اةـدو يف أهـم آةجمـ املسـلعدة علـ قـن أأالـم مـن أجـم
دنــد اال تجملجــل واألوةننــل  ،وجتهجمــا سلطــل مســلعدة ســا اإلعــداا،
وإ انا اةت لو م اجلهل اة حيتمم أ إقـد املسـلعدة علـ أسـل أـ ا
أو ،ريل ،عل أسل ىلرلجمم .

(ت)

اةق نق اة لمم :3

’‘1
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’‘2

االستالا ىل ذةـ اةتحلجمـم يف اةتمـل سـطم أأالـم ةت انـا إ ـلو اةلةاـ مـ
املاظمل اةدوةجم واإلرلجممجمـ واو اإلرلجممجمـ امل اجمـ بوـنرة مطلشـ ة ،وغ ـل
من جمئل األمم املتحدة

’‘3

أنالل ،أجممل نت لق بلملاظمل اإلرلجممجم  ،دنـد سـ ق أأالـم مـن أجـم اعمهـل
أجممل نت لق بطال شط ل من جهل االإول  ،واةتشةجم عل إقـد اةتقـلرن
ىل اةلةا و جمئ اةق ص ةتقلعال اةلةا املطلش ة م اةدو

(ا)

اةق نق اة لمم :4

’‘1

اراس اخلية امل تسـط ماـي عـل  2009أجممـل نت لـق بلإوـل اةلةاـ بلةـدو
واجملتم املد ،/يل يف ذة األوسـلف األكلانجمـ واةوـالع واة ابتـل املهاجمـ
واةيمللوجمن

’‘2

اةتنصجم بأأالم سطم سل االإول ي اةقتلعل  ،يل يف ذة مـن ةـال
املاشــنرا واةنســليم اإلة ت ووجم ـ  ،وعاــد االرتالــل  ،مــن ةــال اســت دا
وســليط اةتناصــم االجتمــلع وباــل شــط ةلصـ بــلةق ار )2004( 1540
إشمم ،سب االرتالل  ،اجملتم املد/

’‘3

دند اةسطم اة قجمل بتحسل اةت لجمقل املقدم ىل اةلةاـ مـن اجملتمـ املـد/
واةوــالع أجممــل نت لــق بتاقجمــي اةق ـ ار ،يــل يف ذة ـ أجممــل نت لــق بلململرســل
اةق لة اةـ إتط هـل اةشـ اكل بـل اةقتـلعل اة ـل واخلـلص مـن أجـم إ انـا
اةتاقجمي عل اةو جمد اةنسن.

 - 6وستقتال وتلي اةاظ يف املناىلجم األرب ىلج ا اراس ةلـهجم م واألسـلةجمب امل تمـدة
لةجمل أجممل نت لق بدعم اةلةا يف إاقجمي مهلمهل واةتنصجم بـأ سـجمال الزمـ إاشـأ عـن ـي
اةتحلـجمال  .وعل ـ اةاحــن املتــنة يف اةققـ ة  3مــن اةقـ ار  ،)2011( 1977س ـجمت ل علـ
اةلةاـ أنالــل أ إاظـ يف مــل ىلذا كــل مــن اةالـ ور ىلجـ ا أ إ ــدنال علـ والنتــهل .ويف
ذة اةسجملق ،وعاد االرتالل  ،ستاظ اةلةا يف اةتحسجمال اةـ نلـا ىلاةلهلـل علـ اةت إجمطـل
اةتاظجممجم اة إدعمهل يف ىلش اأهل عل إاقجمي اةق ار ،وستنص بلعتملا ل.
 - 7وناطف ةألأ ر اة لمل أ إاظ يف ورت مط من مداوال ل ،وبتنججم من ماسـق كـم
ماهل ،يف أأالم س ق ىلشـ ا اةـدو األعالـل واملاظمـل اةدوةجمـ واجملتمـ املـد /يف اةاظـ يف
املناىلجم اخللص ب م ماهل .وىلذا اعتي لقل اة مم ىل ورن  ،نلا اختلذ ر ارا يف ورـت
مط بشأ م ل وزمل وشن االج ىلةجمهل ،وكية بشأ أ إاسجمق ىلـ ور بـل األأ رـ
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اة لمل يف يا اةوـدا .وناطفـ أ إالـ اةلةاـ ب وـلم عمـم ة ـم أ نـق مـن األأ رـ اة لملـ
وإ تمد وأقل ةلةدو اةامن اةنارا أاول .
 - 8وبــلةتاامن مـ إقــد االســت اض ،ناطفـ وىلـ جــدو زمــن ملالســطل االإوــل مــن
أجــم ىلشـ ا اةــدو األعالــل واملاظمــل اةدوةجمـ واإلرلجممجمـ واو اإلرلجممجمـ واجملتمـ املــد./
وناطفـ أ ن اعـ اجلـدو اةـامن املالسـطل املقـ رة اةقليمـ  ،وكـية أ مالسـطل ووـ
إ ه اةلةا أ ل ىل ورن استالاا ىل مشنرة ماسق األأ ر اة لمل .
 - 9ون ــن شـ ف إسـلجمم اةتق نـ املت لــق بلالســت اض اةشــلمم ىل جملــس األمــن يف منعــد
أروــل  30إش ـ نن اةاــل/يونأمي  2016أ ن ــن املش ـ وا األو ةلتق ن ـ رجمــد وظ ـ اةلةا ـ
حبلــن  1أنلن يســطتمي  .2016وبلاــد األا  ،ناطف ـ أ نتالــمن اةتق ن ـ اةاقــلف اة يجمس ـجم
اهبداة من ةال اآلةجمل امليكنرة يف اةقق ا  5ىل .8
اجلدو اةامن
 - 10سجمة ه االست اض وأقل ةلةدو اةامن اةتلو:
(أ) حبلن  12ان ا يننوجم  ،2015إقد ةتط اة مم املت لقـ ب ـم منىلـنا
من املناىلجم ىل اةلةا ةلمناأق علجمهل
(ب) حبلــن  30ان ا يننوجم ـ  ،2015إناأــق اةلةا ـ عل ـ ةت ـ عمــم مقوــل
بشأ كم جمل من اجمللال املناىلجم جم  ،يل يف ذةـ ةتـ بشـأ لقـل اة مـم وأ أوشـت
اإول أة ه بلةدو األعالل واملاظمل اةدوةجم واجملتم املد /ن تي اةقجمل ل ىل ورنل
(ت) يف ان ا يننوجم  ،2016إ قد اةلةا اجتملعل است اىلجمل مقتن ل رمسجمـل مـ
اةدو األعالل يف وجمنننر وكية اجتملعل م املاظمل اةدوةجم واةقتلعل املالسـط مـن
اجملتم املد/
(ا) حبلـــن  1أنلن يســـطتمي  ،2016ن ـــن املشـ ـ وا األو ةلتق نـ ـ املت لـــق
بلالست اض جل اا ك إاظ أجم اةلةا
( ـ) حبلن  31إش نن األو يأكتنب  ،2016ن ن اةتق نـ املت لـق بلالسـت اض
جل اا ة نقد ىل جملس األمن.
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