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القرار )6162 ( 6622
الذي اختذه جملس األمن يف جلسته  1666املعقودة يف  66متوز/يوليه 6162
إن جملس األمن،
إســـقطا رـــطنرة مدبيـــل طططعـــل للملاـــوا ا ويـــل املطلي يـــل يف ر لتـــ ط
إذ يشججج
الدوليــل  MH17يــو  61متوز/يوليــه يف مقطرعــل دوبططســا طاو رابيــط ،يحــط يمود يــطة ي ـ
املسطفرين ويمفراد رطقم الاطنرة الـ  692الذين طبوا على متن ط،
وإذ يؤكد من جديد قواعد القطبون الدويل اليت حتظر يمعمـط العنـا الـيت متهتـي اديـدا
لســةمل الاــاان املــديل الــدويل ،ويأــدد علــى يمسيــل طس ـ ل املس ـؤولني عــن ابت ـ ط طه ــذه
القواعد،
وإذ يشري إىل طيطبه الصحفي املؤرخ  62متوز/يوليه ،6162
وإذ يشدد على ضرورة إجراء حتقيق دويل طمـي ودقيـق ومسـتقي يف اثـطدف ،وفقـط
للم طدئ التوجي يل اليت طنظم الااان املديل الدويل ،وإذ يالحظ يف ذا الصـدد الـدور اثيـوي
الذي طقو طه منظمل الااان املـديل الـدويل يف التحقيـق يف ـوادف ويم ـداف الاـطنراه ،وإذ
يرح طقرار منظمـل الاـاان املـديل الـدويل إيفـطد فريـق للعمـي يف ـذا التحقيـق ططلتنسـيق مـ
املكتب الورين األو رايل للتحقيق يف يم داف و وادف الاطنراه املدبيـل ،إرـر رلـب مسـطعدة
قدمته يمو رابيط إىل منظمل الااان املديل الدويل وج طه يمخر ،
وإذ يعججر عــن طــطلق قلقــه إزاء قيــط جمموعــطه مســلحل يف يمو رابيــط ط عطقــل و ــو
ســلاطه التحقيــق اململتصــل ،ومنظمــل األمــن والتعــطون يف يموروطــط ،وطعهتــل الر ــد ا ط ــل يف
يمو رابيــط ،ويحهتلــي املنظمــطه الدوليــل املعنيــل األخــر الــيت طســطعد يف التحقي ـق وفــق إجــراءاه
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منظمل الااان املديل الدويل وغا ط من اإلجراءاه املت عل ،إىل موق حتاـم الاـطنرة فـورا ،ويف
ظروف من األمن والسةمل ،وطدون عراقيي،
 - 6يجججججدين طاشـــــد الع ـــــطراه إســـــقطا رـــــطنرة ا اـــــوا ا ويـــــل املطلي يـــــل يف
ر لت ط  MH17يو  61متوز/متوز يف مقطرعـل دوبططسـا طاو رابيـط يحـط طسـ ب يف ـطدف يملـيم
يمود يطة  692شملصط؛
 - 6يعر من جديد عن يمعمـق مأـطعر طعطرفـه وطعطزيـه ألسـر ال ـحطيط يف ـذا
اثطدف ولأعوب و كومطه طلدان ال حطيط؛
 - 3يؤيججد ا ــود الراميــل إىل إجــراء حتقيــق دويل طمــي ودقيــق ومســتقي وفقــط
للم طدئ التوجي يل اليت طنظم الااان املديل الدويل؛
 - 2يعتججر طــط ود الــيت ط ــذرط يمو رابيــط ،الــيت طعمــي طأــكي منســق مـ منظمــل
الااان املـديل الـدويل وغا ـط مـن املنظمـطه وا ـداء الـدوليني ،ـن فـي م يحهتلـو دو اثـدف
والتســ يي والتأـــليي والتصـــميم والصـــن  ،و ـــذلا الـــدو الـــيت فقـــده رعطيـــط يف ـــطدف
الر لل  ،MH17إلجراء حتقيق دويل يف اثطدف ،ويهي ططلـدو يمن طقـد يمي مسـطعدة طبالـب
من ط يف إرطر التحقيقطه املدبيل وا نطنيل املتصلل هبذا اثطدف؛
 - 5يعر عن قلقه العميق إزاء التقطرير اليت طفيـد طـان الو ـو إىل موقـ حتاـم
الاطنرة دود وغا طف؛
 - 2يطال ا مطعطه املسلحل الـيت طسـيار علـى موقـ اثـطدف واملنـطرق ا ياـل
طليــر اثقــطنق يف املوقـ  ،ــط يف إلــا اتمتنــط عــن يمي إطــةف
طــه اتمتنــط عــن يمي يمفعــط قــد يف
للحاـــط  ،يمو املعـــداه ،يمو األبقـــطت ،يمو األمتعـــل الأملصـــيل ،يمو ا هتـ ـ  ،يمو طلـــيا مواقع ـــط
يمو طلت ط ،والسـمط فـورا لسـلاطه التحقيـق اململتصـل ،وطعهتـل الر ـد ا ط ـل التططعـل ملنظمـل
األمن والتعطون يف يموروطط ،ويحهتلي املنظمطه الدوليـل املعنيـل األخـر  ،ططلو ـو طأـكي طمـي
وطدون عوانـق ويف ظـروف نمنـل إىل إلـا املوقـ واملنـطرق ا ياـل طـه؛ وفـق إجـراءاه منظمـل
الااان املديل الدويل وغا ط من اإلجراءاه املت عل؛
 - 1يطالج ج طـــطلوقا الفـــوري ميـ ـ األبأـــال العســـكريل ،ـــط في ـــط يمبأـــال
ا مطعطه املسلحل ،يف املنطرق اجملطورة م طشرة ملوق حتام الاطنرة لكي يتسنيفى إجـراء التحقيـق
الدويل يف ظروف من األمن والسةمل؛
 - 2يؤكججد علــى وجــوب معطملــل جهتــ ال ــحطيط واســتعطداط طكرامــل وا تــرا
وطرو م نيل ،ويدعو ي األرراف إىل فطلل دوف إلا فورا؛
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 - 9يهي جبمي الدو واألرراف الفطعلل يف املناقل يمن طتعطون طعطوبط ـطمة مـ
التحقيق الدويل يف اثـطدف ،ـط يف إلـا مـط يتعلـق ططلو ـو فـورا وطـدون عوانـق إىل موقعـه،
س مط ورد يف الفقرة 2؛
 - 61يرحج يف ــذا الصــدد ططل يــطن الصــطدر يف  61متوز/يوليــه  6162عــن فريــق
اتطصط الهتةري لك ـطر يحهتلـي يمو رابيـط واتحتـطد الروسـي ومنظمـل األمـن والتعـطون يف يموروطـط،
وياطلب ططلتنفيذ الكطمي لةلت امطه الواردة يف إلا ال يطن؛
 - 66يطال حطس ل املسؤولني عن ذا اثطدف وطان طتعطون يـ الـدو طعطوبـط
طمة يف ا ود الراميل إىل فطلل طلا ا طس ل؛
 - 66حيث ي األرراف يف اطفطقيـل الاـاان املـديل الـدويل علـى التقيـد إىل يمقصـى
د يحكن ططلقواعد واملعطيا واملمطرسطه الدوليـل املتعلقـل طسـةمل الاـاان املـديل الـدويل ،طليـل
من طكرار ذه اثوادف ،ويطال طان متتن ي الدو وا طه الفطعلل عـن القيـط طاعمـط
عنا ضد الاطنراه املدبيل؛
 - 63يرح طعـرت األمـني العـط طعـطون األمـم املتحـدة الكطمـي يف ـذا التحقيـق،
ويطل إىل األمني العط حتديد ا يطراه املمكنل لتقدمي الدعم من األمـم املتحـدة إىل التحقيـق،
وطقدمي طقرير إىل جملس األمن عن التاوراه إاه الصلل؛
 - 62يقرر إطقطء املسالل قيد بظره.
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