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جملس األمن

Distr.: General
26 August 2014

القرار )2172 ( 2712
الــــــه اســــــه جملــــــس األمــــــن
أغ طس 2172

ل ــــــت  1227املعقـــــ ة

 22آب/

إن جملس األمن،
إذ يشيير إىل مجيــق ارارا ـ ال ــشأق أنــ ،ل ســش  ،ار تــي ش ارارا ـ )7717( 224
ا  )7717( 222ا  )2112( 7447ا  )2112( 7271ا  )2112( 7117ا 7111
( )2111ا  )2117( 7712ا  )2117( 7772ا  )2171( 7711ا 2112
( )2177ا  )2172( 2122ا  ،)2171( 2774اكـهل إىل أيشاـشر رسي ـ أنـ ،ا شلـ
ل سش ،
واستجابة منه لطلب ا ك م الل سشاي متديد اري ا ة األمـم املتحـدة املتاتـ ل سـش
لفترة ديدة مدهتش تس ااحدة أدا عديل ،ال ار رتشل م ه من ازير خشر يـ ل سـش
إىل األمني العشم أتشريخ  24مت ز/ي لي  ،2172اإذ يرحب أشلرتشل الـ ا ههـش األمـني العـشم
إىل رســـيس جملـــس األمـــن أتـــشريخ  17مت ز/ي ليــ  )S/2014/554( 2172االــ ي فــ يهـــش
هبها الت ديد،
وإذ يكرر تأكيد ع الق

ل الم ل سش اإلالي ي اتيش

ااتتقالل ال يشتي،

وإذ يعيد تأكيد التزام أشلتسفيه التشم جل يق أحكشم القرار  ،)2112( 7117اإ راكـش
امل شعدة عل كفشل ااف اسم إلطالق السشر اإجيش حل ط يل األ ـل علـ
مس مل تاليش
ذل القرار،
السح املت خ
وإذ يهيب جب يق األطـرا امل عسيـ أ عـزز مـش هلـ مـن هـ لتسفيـه مجيـق أحكـشم
القرار  )2112( 7117سفيها كشمال ا ا إأطشء،
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وإذ يعرب عن القـ ال ـشلم مـن مجيـق اراتـهشكشر املتعلقـ أـشلقرار ،)2112( 7117
وإذ يتطلع إىل التعجيل أإمتشم التحقيقشر ال جتريهش ا ة األمم املتحـدة املتاتـ ل سـش هبـد
مسق كرار مثل ل اراتهشكشر امل تق ل،
سفيــف حـــدة
وإذ يرحييب أشلــدار ال ســشء الــه ت يــ اثليــ الثاليفيــ األطــرا
الت رار ،وإذ يعرب عن دعمه للجه ال ههلش القـ ة املتاتـ التحـشار مـق الطـر ني مـن
أ ل م افل اضق ر ي شر لال صشل االتس يق،
وإذ يشييدد علـ أةيـ ارمتثــشل التــشم للحضــر املفــراا قت ـ القــرار  7117علـ
م يعشر اإمدا ار األتلح امش يتصل هبش من أعتدة،
وإذ يشييير إىل األةيــ القصــ ا رحتـــرام اخلـــأل األزرق أكشملــ مـــن شاـــب مجيـــق
األطـــرا املعسيـــ  ،وإذ يرحيييب أشلتقـــدم املت افـــل اعـــرز ع ليـ ـ رتـــم اخلـــأل األزرق،
وإذ يشجع األطرا عل التعجيل ش هل من ه أتس يق مق الق ة املتات من أ ـل رتـم
معشمل اخلأل األزرق أكشمل اأ ض ح ،اعل امل ي ادمش رتم اقشط اخلال ي  ،ك ـش أافـ
أهل ارتتعراا ارتترا يجي،
وإذ يييدين أ،شــد الع ــشرار هلج ـ ال اعــشارر الراميـ إىل هتديــد أمــن ل ســش ااتــتقرار ،
وإذ يعيد تأكيد ص ي عل ض ش أرّ متسقَ أع شل التهديد هه ا ةَ األمم املتحـدة املتاتـ
ل سش من سفيه اريتهش ا قش لقـرار جملـس األمـن  ،)2112( 7117وإذ يشير إىل ضـرارة أ
ع ـل مجيــق األطـرا علـ ضـ ش أمــن مـ ملفي القـ ة املتاتـ اارحتـرام الكشمــل ريتــهم
التسقل اعدم إعشاتهش،
وإذ يشيير إىل امل ــش ذ ذار الصــل أشمل ضــ ر الــ ار ة
م ملفي األمم املتحدة ااأل را املر طني هبش،

ار فشايــ املتعلقــ أ ــالم

وإذ يشيييد أشلــدار السنــأل الــه ي ــطلق أ ـ أ ــرا الق ـ ة املتات ـ اأتفــشايهم أ اء
ـشهم القـ ة ويؤكيد ضـرارة
مهشمهم ،وإذ يعرب عن قدير ال شلم للـدال األع ـشء الـ
زايدهش جب يق ال تشسل ااملعدار الالزم لالضطالر أ ريتهش،
وإذ يشر إىل طلب ا ك مـ الل سشايـ انـر اـ ة اليـ مل ـشعدهتش علـ أ ـأل تـلطتهش
عل مجيق أر شء أراضي ل سش  ،وإذ يؤكد من جديد مش للق ة املتات من تـلط اسـشذ مجيـق
اإل راءار الالزم مسشطق ااتنشر ا اهتـش اح ـ ش ـرا مسشتـ ش ضـ ن اـدراهتش ،لكفشلـ عـدم
اتــتادام مسطق ـ ع ليشهتــش لتسفيــه أانــط عداسي ـ مــن أ ا ـ ر ،امقشام ـ اعــشارر امل هال ـ
أشتتادام الق ة ملسعهش من أ اء اريتهش،
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وإذ يرحييب جبهــ األمــني العــشم الراميــ إىل إأقــشء مجيــق ع ليــشر حفــ ال ــالم،
ــش ذل ـ ا ـ ة األمــم املتحــدة املتات ـ ل ســش  ،ايــد ارتــتعراا الــدايق ،وإذ يشييدد عل ـ
ضرارة أ يت ق اجمللس هنجش فشرمش ااتترا يجيش إزاء ع ليشر انر ا ار حف ال الم،
وإذ يعييرب عــن ،ييــد الكشمــل لتال يــشر ارتــترا يجي االت فــيشر ال ـ حــد هش
األمــني العــشم رتــشلت املترخ ـ  72آذار/مــشر  )S/2012/151( 2172اتيج ـ لالتــتعراا
ارتـــترا يجي للقـ ـ ة ،وإذ يطليييب إىل األمـــني العـــشم أ ي افـــل إطـــالر اجمللـــس علـ ـ آخـــر
امل تجدار املتعلق أتسفيه ارتتعراا ارتترا يجي،
وإذ يهيب أشلدال األع شء أ قدم للجيش الل سشين مـش تتش ـ مـن م ـشعدة لت كيسـ
من أ اء مهشم  ،متنيش مق أحكشم القرار ،)2112( 7117
وإذ يقرر أ ا شل

ل سش ر زال نكل خطرا يهد ال الم ااألمن الداليني،

 - 7يقرر متديد ال ري ا شلي لق ة األمـم املتحـدة املتاتـ
أغ طس 2174؛

ل سـش حـ  17آب/

 - 2يشيد أشلدار اإلجيـش للقـ ة املتاتـ  ،الـ تـشعد ااتنـشرهش إىل شاـب اجلـيش
سـ ب ل سـش  ،ويرحيب أزيـش ة األانـط املس ـق
الل سشين عل هتيئ أيئ اتـترا يجي ديـدة
أني الق ة املتات ااجليش الل سشين ،ويدعو إىل م افل عزيز هها التعشا ؛
 - 1يرحييب هــها الصــد نــشرك القــ ة املتات ـ ااجلــيش الل ســشين ا ــ ار
ارتــترا يجي هبــد إ ــراء عليــل لعتــش القـ ار ال يـ اال حريـ ااضــق جم عـ مــن السقــش
املر عي الـ عكـس التـراأأل أـني اـدرار القـ ة املتاتـ ام ـتاليشهتش ااـدرار اجلـيش الل سـشين
ـــب
ام ـــتاليش  ،أ يـ ـ عديـــد مـــش تتش ـ ـ اجلـــيش الل ســـشين لتسفيـــه املهـــشم املس طـ ـ أـ ـ
القرار  ، )2112( 7117ايعرب هها الصـد عـن ار يشحـ للتقـدم اعـرز إضـفشء الطـشأق
الرمسي عل آلي مستض للح ار ارتترا يجي أني اجليش الل سشين االق ة املتات ؛
 - 2يشيد هها ال ـيشق أـشجليش الل سـشين للجهـ الـ ي ـههلش ي ـش يتعلـق طتـ
األاتق اطشاش لتط ير ادرا  ،ال نكل خط ُ ا ار ارتترا يجي عسصرا م تقال يهش الكسـ
زء ر يتجزأ مسهش ،متنيش مق فيشر ارتتعراا ارتترا يجي ذار الصـل  ،اينـجق الـدال
األع ــشء عل ـ عــم اجلــيش الل ســشين ،اذل ـ أ ـ خــشد مــن خــالل إانــشء أ اار لتس ــيق
امل شعدة الدالي ل را أسشء ادرا  ،عن طريق التدريب اغري من ال تشسل ،عل ش أـ ،اجلـيش
هــها الصــد أ،ةيـ جم عـ الــدعم
الل ســشين هـ الركيــزة اع ريـ رتــتقرار ال لــد؛ ايعتــر
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الدالي لل سش اار ت شعشر ذار الصل ال عقدر
الك رية ال ادمتهش أشلفعل أعض اجلهشر املشحن ؛

أشريس ارامش،

ال عـن اإلتـهشمشر

 - 4يهيب بقوة جب يق األطرا املعسي أ تقيد أ اف األع شل العداسيـ اأ متسـق
أ ااتــهشل للاــأل األزرق اأ عترم ـ أكشمل ـ اأ تعــشا عشااــش كــشمال م ـق األمــم املتحــدة
االق ة املتات ؛
 - 2ويرحب هها الصد أشلدار ال سشء الـه ت يـ اثليـ الثاليفيـ األطـرا
ي ري التس يق اسفيف حدة التـ رار ،ويعيرب عين دعميه للجهـ الـ ـههلش القـ ة املتاتـ
أ را التحشار مق الطر ني من أ ل م افل ط ير ر ي شر ار صشل االتس يق؛
 - 1حيث مجيق األطرا عل التقيد الصشرم أشلتزامهش أـشحترام تـالم أ ـرا القـ ة
املتات اتشسر أ را األمم املتحدة اكفشل ارحترام التـشم ريـ القـ ة التسقـل اعـدم إعشاتـهش،
ا قـش ل ريتـهش الق اعـد ارشــت شل اخلشفـ هبـش ،اذلـ أ ـ ل مسـهش فــش أ ع ـل مـن شــ،ا
عريض أ را األمم املتحدة للاطر ،ويدعو هها الصد إىل عزيز التعـشا أـني القـ ة املتاتـ
ااجلــيش الل ســشين ار تــي ش ي ــش يتعلــق أتسفيــه اريــشر مس ــق امتجــشارة ،ويرحييب أــشلتزام
سقلهش ،ويكرر تأكييد طل ـ اإلتـرار أإزـشز التحقيـق
ال لطشر الل سشاي حب شي الق ة املتات
اله شَرر ي ل سش اهلج شر ال افـهر  21أيشر/مـشي ا  22مت ز/ي ليـ ا  7كـشا
 2177هبد حمشك مر كيب هه اهلج شر؛
األال /ي
 - 7حيث مجيق األطرا عل أ تعشا علـ حنـ ـشم مـق جملـس األمـن ااألمـني
الت فل إىل ااف اسم إلطالق السـشر اإجيـش حـل ط يـل
العشم من أ ل إحراز قدم مل
القــرار  ،)2112( 7117ويؤكييد أا ـ مــش زال هســشل ع ــل
األ ــل عل ـ السح ـ املت ـ خ
كثري يتعني عل األطـرا القيـشم أـ مـن أ ـل إحـراز قـدم سفيـه القـرار )2112( 7117
سفيها كشمال؛
 - 7حيث حك م إتراسيل علـ التعجيـل أ ـحب ينـهش مـن رـشل اريـ ال جـر
ا مزيد من الت،خري أشلتس يق مق الق ة املتات  ،الـ ع ـل ـش ة مـق إتـراسيل ال سـش لتي ـري
ذل ارا حشب؛
 - 71يؤكد من جديد ع مجيق الدال إىل أ دعم اعترم عل حنـ ـشم إانـشء
مسطق أني اخلأل األزرق اهنر الليطشين سل من أ أ ـرا م ـلحني أا عتـش أا أتـلح مـش عـدا
عتش اأتلح ا ك م الل سشاي االق ة املتات ؛
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 - 77يرحب أشجله ال ـههلش القـ ة املتاتـ لتسفيـه تيشتـ األمـني العـشم القشضـي
أعــدم الت ــشمح مطلقــش ا ــشيش ارتــت الل اارعتــداء اجلس ــيني ،الكفشلـ امتثــشل أ ــرا القـ ة
املتاتـ ملدااـ ا اعــد ال ــل ل اخلشفـ أــشألمم املتحــدة امتثــشر شمــش ،ويطلييب إىل األمــني العــشم
أ ي افل اسشذ مجيق اإل راءار الالزم هها الصد اإأقشء جملس األمن علـ علـم أـهل ،
وحيث ال لدا امل ـشة أقـ ار علـ اسـشذ إ ـراءار ااشسيـ ا  ،ي يـ لكفشلـ التحقيـق هـه
األ عشل امعشا مر ك يهش عل السح ال ا ب ا شرر ال ن ل أ را ا شأعني هلش؛
 - 72يطلب إىل األمني العـشم أ ي افـل قـدق قـشرير إىل جملـس األمـن عـن سفيـه
القرار  )2112( 7117كل أرأع أشهر ،أا كل ش رأا ذل مالس ش؛
 - 71يشييدد عل ـ أةي ـ اضــرارة عقيــق تــالم شــشمل اعــش ل ا اســم النــرق
األاتأل ،اتتسش ا إىل مجيق ارارا ـــــ ذار الصلـ أشمل ضـ ر ،ـش يهـش ارارا ـ )7721( 222
 7721ا  )7711( 117املــــتر  22نــــرين األال/
املــــتر  22نــــرين الثــــشين/ا
 2111ا 7741
أكتــ ـ أر  7711ا  )2111( 7474املــ ـتر  77نــــرين الثــــشين/ا
2117؛
( )2117املتر  72كشا األال /ي
 - 72يقرر أ ي قي امل ،ل ايد اضر الفعلي.
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