األمــم املتحـدة
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Distr.: General
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القرار )0292 ( 0912

الـ ا اهـ س جملــس األمــن ج سلهــت  ،0422املعقــة ة ج  91كــونةا األ/
يهمرب 0292
إن جملس األمن،
إذ يشري إىل قرارات الهوبقة/ ،ال سيمو قراراتـ )0290( 0222 / )0224( 9121
/ ،)0292( 0922 / )0292( 0900 / )0292( 0902 / )0294( 0992 /إىل
بيونوت رئيه بشأا احلولـة ج ليربيـو /املقةقـة /ا ايقليميـة/ ،قـرارس  )0292( 0920بشـأا
احلولة ج كةت يفةار،
وإذ يؤكد د التزامـ ـ القـــةا بهـــيو ة ليربيـــو /اســـتقحدو /ســـحمة  //ـــدة را ـــي و،
/يهت كر مبو ئ هن اجلةار /عدم التدخل /التعو/ا ايقليمي،
وإذ يؤك ا كةمة ليربيو تتحمل املهؤ/لية الرئيهية عن موا الهحم /االسـتقرار
/محويــة الهــكوا املــدنيرب ج ليربيــو/ ،عــن إألــح قةــوا األمــن/ ،ال ســيمو الشــر ة الة قيــة
الليربية ،وإذ يشد علـ ا /ام االسـتقرار ج ليربيـو سـيتةل مـن كةمـة ليربيـو ا ـو
عل /سة مؤسهـوت كةميـة سيـدة األ اخ /خو ـعة للمهـوخلة/ ،خوألـة ج قةـوعي األمـن
كةمـة ليربيـو علـ إر ـور تقـدم
/العدالة ،من سل بقوخ الثقة لدى مجيـ الليـربيرب ،وإذ حيد
ملمةس ج إألح قةوعي األمن /العدالة /إعو ة هيكلت مو  /ائ مو لةروئف مـو بشـكل عـو
من سل تة ري احلموية جلمي الليربيرب،
وإذ يرحب بولتقدم العوم احملرز ألـة اسـتعو ة الهـلم /األمـن /االسـتقرار ج ليربيـو،
وإذ يشي بواللتزام املهـتمر لشـع  /كةمـة ليربيـو بولهـحم /بتةـةير العمليـوت /املؤسهـوت
الدميقرا يــة /الشــر/ا بب ـ س ــة هومــة ج جمــو ايألــح  ،وإذ يهيددب جبمي ـ ألــحو
املصلحة الليربيرب تكثيف س ة هم من سل قيق قدر كرب من التموسك االستموعي،
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وإذ يكرر اإلعراب عما يساوره من قلد ادا إزاخ املـدى ريـري املهـبةل الـ ا بَل َـ
تفشي ري/س إيبةال ج ريقيو / ،ثر ري/س إيبةال عل رير ريقيو ،مبو ج ذلك ليربيو،
وإذ يعترف بولد/ر ال ا تقةم ب كةمة ليربيـو ج مةاألـلة قيـو ة االسـتاوبة امليدانيـة
ملكو حة تفشي ري/س إيبةال ج ليربيو ،ضح عن التصدا ملو يترك تفشـي ـري/س إيبـةال مـن
ثــر /س ـ نةوق ـتو ج ا تمعــوت احملليــة/ ،ج التاةــيى لحنتعــوو عل ـ املــدى األ ــة بةســوئل
تشمل الدعم املقدم من جلقة بقوخ الهحم ،وإذ حييط علما خبةة اينعـوو  /قيـق االسـتقرار ج
امليداا االقتصو ا ج ليربيو ،وإذ يثين عل الد /األعضوخ اليت تةاألل ،بولتقهـيق مـ اجل ـوت
الفوعلة األخرى ج امليداا ،تقدمي الدعم احلوسم للا ة اليت تب دو كةمـة ليربيـو /الراميـة إىل
مق ايألـوبة بفـري/س إيبـةال/ ،التصـدا دـو/ ،عـز ـوالت ايألـوبة املشـتب هبـو/ ،التافيـف
من آثورهو،
وإذ يعتددرف بــأا تفشــي ــري/س إيبــةال ج ليربيــو ى إىل تبــو ؤ اجل ــة الــيت تب ـ دو
كةمة ليربيو ج سبيل الق ةض بأ/لةيوت  /قية معيقة ج جمويل احلةكمة /ايألح ،
وإذ ي شددي بوســتمرار مهــو ة مــةرفي األمــم املتحــدة/ ،خوألــة مــن البلــداا املهــو ة
بقةات /بأ را شر ة العـوملرب ج بعثـة األمـم املتحـدة ج ليربيـو/ ،بـولتزام م /تصـميم م علـ
املهــوعدة ج تة يــد الهــحم /االســتقرار ج ليربيــو/ ،بـوجل ة الــيت بـ دو املمثــل ا ــو لألمــرب
العــوم/ ،ال ســيمو خــح تفشــي ــري/س إيبــةال ،وإذ يعددرب عددن دي د يره للماتم ـ الــد/يل،
مبــو ج ذلــك اجلموعــة االقتصــو ية لــد /ريــر ريقيــو/ ،اال ــو األ ريقــي/ ،ا ــو ــر مــونة،
ملو يقدم من عم مهتمر ج سبيل تة يد الهحم /األمن /االستقرار ج ليربيو،
وإذ يرحب بوجل ة اليت تبـ دو بعثـة األمـم املتحـدة للتصـدا العوسـل لفـري/س إيبـةال
/اليت هتدف إىل تة ري القيو ة /التةسي بةس عوم للعمل التقفي ا ال ا تقةم ب مقظةمـة األمـم
املتحــدة ،وإذ يؤك د احلوســة إىل قيــوم الكيونــوت املعقيــة ج مقظةمــة األمــم املتحــدة ،مبــو ي ــو
عمليوت األمم املتحدة حلف الهحم ج رير ريقيو ،بولتعو/ا الةثيق مـ بعثـة األمـم املتحـدة
للتصدا العوسل لفري/س إيبةال/ ،ج د/ /اليوهتو /قدراهتو احلولية ،بتـة ري املهـوعدة الفةريـة
حلكةموت شد البلداا تضررات ،مبو ي و ليربيو،
وإذ يالحظ مع ا يل ا تمو نشة نـزاا علـ املـةار الةبيعيـة لليربيـو /مقوزعـوت
ــة ملكيــة األرا ــي ،وإذ يالحددظ ضي ددا ا املهــوئل ذات الصــلة بولفهــو ال تــزا تق ـ ر
بتقةيض االستقرار  /عولية املؤسهوت احلكةمية،
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وإذ ينوه بولتمديد ال ا مقحت كةمة ليربيو للاقة مراسعة الدستةر ،وإذ يتطلدع إىل
إسراخ عملية مراسعة سـتةرية شـوملة /سومعـة إ ـو ة إىل إعـدا خةـة العمـل الة قيـة حلقـةل
اينهوا /تقفي خور ة الةريق للمصوحلة الة قية ،وإذ حيد علـ بـ اجل ـة لتعزيـز اللاقـة
الة قية املهتقلة املعقية حبقةل اينهوا اليت بإمكو ـو ا تقـةم بـد/ر رئيهـي كمؤسهـة حلقـةل
اينهوا متو ة للام ةر /كآلية لرألد /متوبعة تقفي تةأليوت جلقة احلقيقة /املصوحلة،
وإذ يرحب مبو تقدم جلقة بقوخ الهحم مـن مهـو وت يألـح قةـوا األمـن /إرسـوخ
سيو ة القونةا  /قيق املصوحلة الة قية ج ليربيو ،وإذ يشد علـ احلوسـة إىل قيـق االتهـول
/التكومل برب ف الهحم/ ،بقوخ الهـحم/ ،التقميـة لكفولـة التصـدا بفعوليـة حلـوالت مـو بعـد
انت وخ الزناا،
وإذ يشددي بولتعــو/ا بــرب كةمــة ليربيــو /بعثــة األمــم املتحـدة ج ليربيــو /اجل ــة الــيت
تب ال و ج هةيى التافـيض التـدر ي للقـةام العهـكرا للبعثـة /إ ارتـ /تقفيـ س ،وإذ يعدرب
عن قليه ألا احلكةمة مل تقدم متةيحت مهتداموت /ميكن التقبؤ ب لتحمـل تكـوليف اسـتمرار نشـر
را /مةار األمن ،مبو ج ذلك تش يل /أليونة املةاق اليت هلي و بعثة األمم املتحدة ج ليربيو،
وإذ يالحظ تأسيل انتاوبوت جملس الشيةخ اليت كوا مـن املقـرر إسرااهـو ج تشـرين
األ /كتةبر ،0292
وإذ يعرب عن دي يره ملو تقدم كةمة /شع ليربيو كح و مـن مهـوعدة مهـتمرة
لحسئرب اييفةاريرب ج شرقي ليربيو /ج سبيل عة هتم ةاعية إىل كةت يفةار،
وإذ يثين عل كةمـة ليربيـو ملـو تب لـ مـن س ـة مهـتمرة لتعزيـز التعـو/ا األمـ ج
املقةقة /ا ايقليمية/ ،ال سيمو م كةمـوت رييقيـو /سـرياليةا /كـةت يفـةار ،وإذ يسدل
بــأا عــدم االســتقرار ج ريــر كــةت يفــةار ال يــزا يةــر ــديوت مقيــة عــوبرة للحــد/
بولقهبة لليربيو /كةت يفةار،
وإذ يد ر التحــديوت الكــبرية الــيت مــو زالــمج قوئمــة ج مجي ـ القةوعــوت ،مبــو ج ذلــك
اســـتمرار املشـــوكل املتصـــلة جبـــرائم العقـــف/ ،ال ســـيمو ارتفـــوا معـــدالت العقـــف اجلقهـــي
/العقف اجلقهوين/ ،خوألة العقف املةس د األ فو  ،وإذ يشدري إىل قراراتـ )0222( 9401
0922 / )0292( 9122 / )0221( 9221 / )0221( 9222 / )0222( 9202 /
( )0294املتعلقة بوملر ة /الهحم /األمن ،وإذ يرحب مبو تب ل كةمة ليربيو من س ـة سديـدة
ج ســـبيل تعزيـــز قـــةل اينهـــوا /محويتــ و/ ،ال ســـيمو قـــةل اينهـــوا للقهـــوخ /األ فـــو ،
وإذ يؤك د ا العقبــوت الكــأ اخ الــيت ــة /ا تقفي ـ القــرار  )0222( 9401بصــةرة تومــة
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ال ي لل ـ و ســةى االلتــزام الراســا بــتمكرب املــر ة  /ــموا مشــوركت و /كفولــة قــةل اينهــوا
الةاسبة دو/ ،تضو ر س ة القيو ة /اسـتمرار تـد ق املعلةمـوت /الـد ج العمـل /تـة ري الـدعم
من سل مشوركة املر ة ج عملية ألق القرار جبمي مهتةيوهتو،
وإذ حيددددديط علمدددددا بتقريـــــر األمـــــرب العـــــوم ،املـــــؤرخ  91آ ريهـــــةس 0292
(/ ) S/2014/598بولتةألــيوت الــةار ة يــ املتعلقــة بولتعــديحت املقتــر إ خودــو علــ /اليــة
/تشـــكيل بعثــــة األمـــم املتحــــدة ج ليربيـــو/ ،برســــولت املؤرخـــة  02آ ريهــــةس 0292
(/ )S/2014/644بوملعلةمــــوت املهــــتكملة الــــيت قــــدم و إىل ا لــــس ج  90تشــــرين الثــــوين
نة مرب ،0292
وإذ ييدددرر ا احلولـــة ج ليربيـــو مـــو زالـــمج تشـــكل هتديـــدات للهـــحم /األمـــن الـــد/ليرب
ج املقةقة،
وإذ يتصرف مبةس الفصل الهوب من ميثول األمم املتحدة،
احلةكمة/ ،سيو ة القونةا/ ،إألح قةوا األمن/ ،املصوحلة الة قية
 - 9يؤك د ا كةمــة ليربيــو تتحمــل املهــؤ/لية/ ،ال /آخــرا ،عــن مــن /محويــة
سكو و ،وحي احلكةمة عل ترتي /لةيوت تةةير /كوالت األمن علـ وـة عـو /سـري ،
/ال سيمو الشر ة الة قية الليربية اليت تعترب الةكولة الرئيهية ينفوذ القونةا املكلفة مبهـؤ/ليوت
عمو الشر ة املدنية ،بةسوئل مقـ و تـة ري املـةار املوليـة الكو يـة  /شـكو الـدعم األخـرى ج
الةقمج املقوس ؛
 - 0يشدد ع كةمـــة ليربيـــو علــ ديـــد /لةيـــوت س ة هـــو الراميـــة إىل تعزيـــز
املصوحلة الة قية /االنتعوو االقتصو ا/ ،مكو حـة الفهـو / ،تعزيـز الكفـوخة /احلكـم الرشـيد،
/ال سيمو من خح االستمرار ج تعزيـز الشـفو ية /املهـوخلة علـ الصـعيد احلكـةمي ،بةسـوئل
تشمل إ ارة املةار الةبيعية الليربية عل وة عو  ،ويؤك ية الهعي إىل تةبيق اسـتراتياية
للمصــوحلة الة قيــة /التموســك االستمــوعي ،مــن خــح تــدابري ملمةســة لتعزيــز التعــوج الــة
/العدالة /املصوحلة عل مجيـ املهـتةيوت /إشـراي مجيـ ألـحو املصـلحة ج ليربيـو ،ويد عو
كةمــة ليربيــو إىل مةاألــلة عــم مشــوركة املــر ة ج مقـ نشــة الزناعــوت / ،ــل القــزاعوت،
/بقوخ الهحم ،مبـو ج ذلـك مشـوركت و ج مراكـز ألـق القـرار ج مؤسهـوت احلكـم ج مر لـة
مو بعد انت وخ الزناا /ج جممةعة /اسعة من س ة ايألح ؛
 - 4يؤكدد د احلوســــة إىل مةاألــــلة الهــــلةوت الليربيــــة إ ــــراز تقــــدم ج جمــــو
ايألح وت الدسـتةرية /املؤسهـية/ ،ال سـيمو إألـح قةـوا سـيو ة القـونةا /قةـوا األمـن،
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/عمليـــوت املصـــوحلة الة قيـــة ج ـــةخ األثـــر الهيوســـي /األمـ ـ /االقتصـــو ا /االستمـــوعي
/اينهوين األ/س نةوقتو املترت علـ تفشـي ـري/س إيبـةال ج ا تمعـوت احملليـة/ ،احلوسـة إىل
التاةيى من سل االنتعوو عل املدى األ ة ج ليربيـو ،ويطلدب ج هـ ا الهـيول إىل املمثـل
ا ــو لألمــرب العــوم ا يهــوعد ج هـ س اجل ــة مــن خــح تــة ري املهــوعي احلميــدة /الــدعم
الهيوسي ،مبو ج ذلك مت يـدا النتاوبـوت جملـس الشـيةخ ،ويؤكد ا املهـؤ/لية عـن التحضـري
لحنتاوبوت /األمن الحزم دو /إسرائ و بصـةرة ـرة /نزي ـة /شـفو ة /آمقـة ،تقـ علـ عـوتق
الهلةوت الليربية ،مبو ج ذلك اهوذهو تدابري للتافيف من اآلثور الهـلبية الـيت ميكـن ا تترتـ
عل إسراخ االنتاوبوت من يث تفشي ري/س إيبةال؛
كةمــة ليربيــو علـ تكثيــف س ة هــو الراميــة إىل إ ــراز تقــدم ج نقــل
 - 2حيد
مهــؤ/ليوت األمــن مــن عــوتق بعثــة األمــم املتحــدة ج ليربيــو إىل الهــلةوت الة قيــة/ ،ال ســيمو
ج مــو يتعلــق بتحديــد األ/لةيــوت /تــة ري املــةار لهــد الث ــرات احلرســة ب يــة تهــ يل نقــل
املهؤ/ليوت بقاو  / ،هرب وقة /قدرة الشر ة الة قيـة الليربيـة /مكتـ اداـرة /اجلقهـية،
إ ــو ة إىل قةــوا العدال ـة ،مبــو ج ذلــك احملــوكم /الهــاةا ،تــو يتــي تعزيــز قــةل اينه ـوا
/املصوحلة/ ،الرقوبة الفعولة/ ،الر /امل قيـة/ ،الشـفو ية /املهـوخلة ج مجيـ املؤسهـوت األمقيـة،
/تعزيــز املؤسهــوت الدميقرا يــة/ ،بهــى ســلةة الد/لــة /تــة ري ا ــدموت ج مجيـ وــوخ البلــد
لصوحل مجي الليربيرب؛
 - 1يؤك دطلعه إىل ا تأخ كةمة ليربيو عل عوتق ـو متومـتو كومـل مهـؤ/ليوهتو
األمقية من البعثة ج مةعد قصوس  42زيراا يةني  ،0292ويؤك ضي ا عزمده علـ القظـر،
مبو يتفق م الفقرترب  90 / 92نوس ،ج االستمرار ج إعو ة تشـكيل البعثـة /إعـو ة تشـكيل و
ج املهتقبل / ،قو ل لك؛
 - 2يش عل ية قيوم كةمة ليربيو بصـيورية خةـة حمـد ة ،مشـفةعة جبـدا/
زمقية /نقوط مرسعية ،لبقوخ قةوا األمن بولتقهيق م إعـو ة تشـكيل البعثـة/ ،تتضـمن تفوألـيل
عــن القيــو ة/ ،التقهــيق/ ،الرألــد /املــةار /آليــوت الرقوبــة/ ،التعايــل بهــن مشــر/ا قــونةا
الشر ة/ ،مةاأللة إألح سيوسوت الترقيـة /اليـد العوملـة /ذلـك هبـدف قيـق الحمركزيـة ج
املؤسهوت األمقية الة قية/ ،خبوألة الشر ة الة قية الليربية؛
 - 0يؤك د يــة اســتمرار كةمــة ليربيــو ،بولتقهــيق م ـ بعثــة األمــم املتحــدة ج
ليربيو / ،ريق األمم املتحدة القةـرا /الشـركوخ الـد/ليرب ،ج تةـةير مؤسهـوت األمـن الـة
/سيو ة القونةا اليت تؤ ا /روئف و بشكل مهتقل /كومـل / ،قيقـوت دـ س ال ويـة يشد ع علـ
إ راز تقدم سري /مقهق ج / /تقفي خةى تةةير األمن /العد / ،خةة العمـل الة قيـة
14-67298
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كةمـــة ليربيـــو علــ إ ارة املهـــوعدة بفعوليـــة /شـــفو ية /كفـــوخة،
حلقـــةل اينهـــوا ،وحيدد
مبو ي و املهـوعدة املقدمـة مـن الشـركوخ الثقـوئيرب /املتعـد ا األ ـراف مـن سـل عـم إألـح
احلكةمــة علـ مضــوعفة س ة هــو لتهــايل /تعق ـ
قةــوعي العدالــة /األمــن ،وحي د كد
األسلحة /مو يتصل هبو من األعتدة اليت تهتادم و /تهتةر هو قةاهتو األمقية؛
العقف اجلقهي  /العقف اجل قهوين
 - 2يعددرب عددن قلي ده املسددتمر ألا القهــوخ /الفتيــوت ج ليربيــو مــو زلــن يــةاس ن
معدالت مرتفعة من العقف اجلقهـي /العقـف اجلقهـوين ،ويكدرر دككيد عودده كةمـة ليربيـو
إىل ا تةاألل مكو حة العقف اجلقهي/ ،ال سيمو د األ فو / ،العقف اجلقهوين / ،ا تعمـل
بقــةة عل ـ مكو حــة إ ــحت مــرتكئ ه ـ س اجلــرائم مــن العقــو  / ،ا تــة ر ســبل االنتصــوف
/الدعم /احلموية للضحويو ،مبو ج ذلك عن ريق احلمحت ايعحميـة/ ،مـن خـح االسـتمرار
ج تعزيز قدرات الشر ة الة قيـة ج هـ ا ا ـو / ،التةعيـة بولتشـريعوت الة قيـة القوئمـة بشـأا
العقف اجلقهي ،ويش ع كةمة ليربيو علـ تعزيـز التزام ـو ج هـ ا الصـد  ،عـن ريـق مـةر
مق و متةيل إسراخات تقفي خةـة عملـ و الة قيـة بشـأا العقـف اجلقهـي /اجلقهـوين/ ،القـ ةض
بإمكونية جلةخ القهوخ /الفتيوت إىل القضوخ؛
/الية بعثة األمم املتحدة ج ليربيو
-1

ييرر متديد /الية البعثة ىت  42يلة سبتمرب 0291؛

 - 92ييرر ا تكةا /الية البعثة عل القحة التويل ،ه ترتي األ/لةية:
()

محاية امل نيني

’‘9

محوية الهـكوا املـدنيرب مـن خةـر العقـف البـدين ،ج ـد /قـدراهتو /مقـو ق
انتشورهو/ / ،ا املهوس بوملهؤ/لية الرئيهية للهلةوت الليربية؛

( )

6/10

ع املساع ة اإلنسانية

’‘9

تيهــري تقــدمي املهــوعدة اينهــونية ،مبــو ج ذلــك بولتعــو/ا م ـ كةمــة ليربيــو،
/اجل وت الداعمة دو/ ،املهوعدة عل هتيئة الظر/ف األمقية الحزمة؛

’‘0

التقهــــيق مـــ بعثــــة األمــــم املتحــــدة للتصــــدا العوســــل لفــــري/س إيبــــةال،
ه االقتضوخ؛
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(ج)

إصالح مؤسسات ا ع ا ة واألمن

’‘9

مهــوعدة كةمــة ليربيــو ،بولتقهــيق الةثيــق م ـ الشــركوخ الثقــوئيرب /املتعــد ا
األ راف ،ج  /استراتيايت و الة قية يألـح قةـوا األمـن /تقفيـ هو ج
قر /قمج تكن؛

’‘0

إســداخ املشــةرة حلكةمــة ليربيــو بشــأا إألــح قةــوا األمــن /تقظــيم الشــر ة
الة قيــة الليربيــة /مكتــ اداــرة /اجلقهــية لتــة ري بــرام املهــوعدة التققيــة
/االشتراي ج املةق الةا د /التةسيـ لصـوحل هـ ين الكيـونرب /لصـوحل القضـوخ
/ايألح يوت ،م التركيـز بةسـ خـو علـ  /ـ نظمـة القيـو ة /اي ارة
الداخلية للشر ة الة قية الليربية /مكت ادارة /اجلقهية؛

’‘4

مهوعدة كةمـة ليربيـو ج تقـدمي خـدموت قةـوا األمـن /العدالـة الة قيـة ج
مجي ووخ البلد من خح بقوخ القدرات /التدري ؛

’‘2

مهـــوعدة كةمـــة ليربيـــو علــ تقهـــيق هــ س اجل ـــة مــ مجيــ الشـــركوخ،
مبو ج ذلك اجل وت املووة الثقوئية /املتعد ة األ راف؛

()

14-67298

ع ا عملية االنتخااية

’‘9

مهــوعدة كةمــة ليربيــو عل ـ تقظــيم انتاوبــوت جملــس الشــيةخ بتــة ري الــدعم
اللةسهــيت/ ،ال ســيمو لتهـ يل الةألــة إىل املقــو ق القوئيــة/ ،تقهــيق املهــوعدة
االنتاوبية الد/لية  /عم املؤسهوت الليربية /مجيـ ألـحو املصـلحة الليـربيرب،
مبو ج ذلك األ زا الهيوسية ،ج هتيئة سة يفضي إىل إسراخ انتاوبوت سلمية،
مبو ج ذلك من خح إذاعة البعثة؛

(هـ)

دعزيز حيوق اإلنسان ومحايتها

’‘9

العمل عل تعزيـز نشـةة قـةل اينهـوا ج ليربيـو /محويتـ و /رألـدهو ،مـ
إيحخ اهتموم خو لحنت وكوت /االعتداخات املرتكبة د األ فـو /القهـوخ،
/ال سيمو العقف اجلقهي /العقف اجلقهوين؛

’‘0

عم تعزيز اجل ة اليت تب دو كةمة ليربيو ملكو حـة العقـف اجلقهـي /العقـف
اجلقهوين ،مبو ج ذلك اجل ة الرامية إىل مكو حة إ حت مرتكئ ه س اجلـرائم
من العقو ؛

7/10

)S/RES/2190 (2014

()/

محاية موظفي األم املتح ة

’‘9

محوية مةرفي األمم املتحدة /مقشـآهتو /معـداهتو/ ،كفولـة مـن مـةرفي األمـم
املتحدة /األ را املرتبةرب هبو  /رية تققل م؛

 - 99ييرر ا تةيل البعثة / ،قو للفقـرات ( 92 / 2 / 1 / 2ج) عـحس ،اهتمومـو
متاد ا لـ دعم كةمـة ليربيـو لتحقيـق االنتقـو القـوس للمهـؤ/لية األمقيـة كوملـة إىل الشـر ة
الة قية الليربية م ن خح تعزيز قـدرهتو علـ إ ارة املـةرفرب احلـوليرب  /هـرب بـرام التـدري
لإلسراا بوستعدا هو لتحمل مهؤ/ليوت األمن ج مجي ووخ ليربيو؛
 - 90يطلب إىل البعثة ا تكفل امتثو ا عم يقدم لقةات مقية ريري توبعـة لألمـم
املتحدة امتثوال ألورمو لهيوسة ب العقوية الةاسبة ج مراعوة قـةل اينهـوا عقـد تقـدمي عـم
األمم املتحدة إىل قةات مقية ريري توبعة لألمم املتحدة ()S/2013/110؛
 - 94يطلددب إىل األمــرب العــوم ا يكفــل ا يكــةا لــدى البعثــة مــو يلزم ــو مــن
املهتشورين املتاصصرب املؤهلرب ال ين يتمتعةا بومل ورات امل قية /ا ربة املقوسـبة دـ س املر لـة
االنتقولية من سل تعزيز التةسي هبدف زيو ة قدرة احلكةمة/ ،خوألة الشـر ة الة قيـة الليربيـة
/مكت اداـرة /اجلقهـية ،علـ التعايـل بتقفيـ بـرام مهـتدامة ج جمـوالت سـيو ة القـونةا،
/العدالة /احلةكمة /إألـح قةـوا األمـن ،مبـو ج ذلـك إنشـوخ آليـوت حملوسـبة مـرتكئ عمـو
العقف اجلقهي /اجلقهوين؛
 - 92يعرب عن ية مةاأللة البعثـة ،ج ـد /قـدراهتو /مقـو ق انتشـورهو/ / ،ا
املهــوس بةاليتــ و ،تقــدمي املهــوعدة إىل كةمــة ليربيــو/ ،اللاقــة املقشــأة عمــح بــولفقرة 09
مـــن القـــرار  / )0224( 9109ريــق ا ـــرباخ /تقفيــ امل ـــوم املقة ـــة هبـــو ،ج هـ ـ ا الصـــد ،
ج القرارات الهوبقة ،مبو ي و القرار )0222( 9224؛
هيكل القةة
 - 91ييدددرر ا يظـــل قـــةام البعثـــة املـــأذ/ا بـ ـ ج ـــد 2 299 /مـــن األ ـــرا
العهكريرب  9 011 /من را الشر ة؛
 - 92يشري إىل تأييدس ،ج قـرارس  ،)0290( 0222تةألـية األمـرب العـوم بتافـيض
القةام العهـكرا للبعثـة علـ ثـحا مرا ـل بـرب آ ريهـةس / 0290متةز يةليـ ،0291
ويؤكد عزمدده علـ اســتئقوف عمليــة التافــيض التــدر ي عقــدمو يتقــرر ا ليربيــو قــد ــرزت
تقدمو كبريا ج مكو حة تفشي ري/س إيبةال ،ال ا ميثل هتديدا للهحم /االستقرار ج ليربيو؛
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 - 90يطلددب إىل األمــرب العــوم ا يقــدم معلةمــوت مهــتكملة ج مةعــد ال يتاــو/ز
 91آذار مــورس  0291عــن الة ـ ج ليربيــو/ ،خوألــة تقييمــو لتــأثري تفشــي ــري/س إيبــةال
عل استقرار ليربيو /عل خيورات استئقوف هفيض القةات متشيو م هدف استكمو املر لـة
االنتقوليــة األمقيـة علـ القحــة املشــور إليـ ج الفقــرة  1عــحس ،ويعتددرف بــأا رائــق اســتئقوف
التافيض التدر ي ،املشور إلي ـو ج الفقـرة  92عـحس ،قـد تتةلـ إسـراخ تعـديحت ج ـةخ
ه س املعلةموت؛
التعو/ا ايقليمي  /يمو برب البعثوت
 - 92يس لّ بأا تفشي ري/س إيبةال قـد تهـب ج إيقـوف األنشـةة املشـتركة بـرب
كةميت ليربيو /كةت يفةار/ ،ك لك بـرب البعثـة /عمليـة األمـم املتحـدة ج كـةت يفـةار،
وي عو هوترب احلكةمترب إىل مةاأللة تعزيز التعو/ا يمـو بيقـ مو/ ،خوألـة يمـو يتعلـق بوملقةقـة
احلد /ية ،مبو ج ذلك من خح زيـو ة الرألـد/ ،تبـو املعلةمـوت/ ،تقهـيق ايسـراخات/ ،ج
تقفي استراتياية احلد /املشتركة ،للقيوم ،ج مجلة مةر ،بدعم نزا الهـح /إعـو ة العقوألـر
املهلحة عل كح سونئ احلد/ /عة ة الحسئرب الةةعيـة ج مـوا /كرامـة/ ،كـ لك معوجلـة
األســبو اجل ريــة للــزناا /التــةتر/ ،ج هــ ا الصــد  ،يدد عو مجيــ كيونــوت األمــم املتحــدة
ج كــةت يفــةار /ليربيــو ،مبــو ج ذلــك مجي ـ العقوألــر ذات الصــلة مــن عمليــة األمــم املتحــدة
ج كــةت يفــةار /بعثــة األمــم املتحــدة ج ليربيــو ،ج ــد/ /اليــة كــل مق ـ مو/ ،قــدراهتمو
/مقــو ق انتشــور و ،بوي ــو ة إىل ريقــي األمــم املتحــدة القةــريرب ،يثمــو كــوا ذلــك مقوســبو
/محئمو ،إىل عم الهلةوت اييفةارية /الليربية؛
 - 91يؤك ية ترتيبوت التعو/ا برب البعثترب عقد قيوم بعثة األمم املتحدة ج ليربيـو
/عملية األمم املتحدة ج كةت يفةار بتقليص /سة ـو ،ويؤكد إ ـور التعـو/ا بـرب البعثـترب
املقصــة عليـ ج قــرارس / ،)0221( 9221يشــري إىل مــو قــررس ج ق ـرارس )0290( 0220
بإقرار تةألية األمرب العوم بققل ثـحا ـوئرات هليكـةبتر مهـلحة مـن البعثـة إىل عمليـة األمـم
املتحــدة ج كــةت يفــةار الســتادام و ج كــل مــن كــةت يفــةار /ليربيــو عل ـ ــة /عــرب
د /و ،ويشري ضي ا إىل مو قـررس ج قـرارس  )0292( 0920بـأا تهـتادم مجيـ ـوئرات
ادل يكةبتر العهكرية املتعد ة األريـراض التوبعـة لعمليـة األمـم املتحـدة ج كـةت يفـةار/ ،بعثـة
األمم املتحدة ج ليربيو ج كل مـن كـةت يفـةار /ليربيـو مـن سـل تيهـري االسـتاوبة الهـريعة
/القدرة عل التققل مبو ال يؤثر عل جمو مهؤ/لية ا من البعثترب؛
 - 02يشددددري إىل اقتــــرا األمـــرب العــــوم علـــ القحــــة املــــبرب ج تقريــــرس املــــؤرخ
 91يور موية  ،)S/2014/342( 0292إنشوخ قةة للر الهري  ،ج سيول ترتيبـوت التعـو/ا بـرب
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بعثة األمم املتحدة ج ليربيـو /عمليـة األمـم املتحـدة ج كـةت يفـةار ،لفتـرة /ليـة مـدهتو سـقة
/ا دة  /من ـد /القـةام العهـكرا املـأذ/ا بـ لعمليـة األمـم املتحـدة ج كـةت يفـةار،
لتقفيـ /اليــة العمليــة  /عــم البعثــة ،بيقمــو يؤكــد ا هـ س الة ــدة ســتبق ج املقــوم األ /مــن
ألة عملية األمم املتحدة ج كةت يفةار؛
 - 09يشري إىل ايذا املمقة لألمرب العوم ،عمـح بقـرارس  ،)0292( 0920بقشـر
هـ ـ س الة ـــدة ج ليربيـــو ،رهقـــو مبةا قـــة البلـــداا املعقيـــة املهـــو ة بقـــةات  /كةمـــة ليربيـــو،
ج ــو ــد/ا تــدهةر خةــري ج احلولــة األمقيــة عل ـ األرض مــن ســل تعزيــز البعثــة مؤقتــو
إىل الةلبــوت الــيت /س ــو
لتحقيــق ريــرض  /يــد يتمثــل ج تقفي ـ /اليت ـ و ،ويشددري ك د
إىل األمرب العوم بأا يتا ا ةةات الحزمة لكفولة ا تصل ه س الة دة إىل القـدرة التشـ يلية
الكوملة ج قـر /قـمج تكـن ،ج مةعـد ال يتاـو/ز يور مـوية / ،0291إبـح جملـس األمـن
ــةرا بــأا نشــر دـ س الة ــدة ج ليربيــو /احلصــة عل ـ تفــةيض مــن جملــس األمــن ألا نشــر
من ه ا القبيل لفترة تتاو/ز  12يةمو؛
تقورير األمرب العوم
 - 00يطلب إىل األمرب العوم ا يقةم بإ حعـ بونتظـوم علـ احلولـة ج ليربيـو /علـ
تقفي ـ /اليــة البعثــة / ،ا يقــدم إلي ـ تقريــرا عــن مقتصــف املــدة ج مةعــد قصــوس  42نيهــوا
بريــل / 0291تقريــرا وئيــو ج مةعــد قصــوس  91آ ريهــةس  0291عــن احلولــة علــ
األرض /عن تقفي ه ا القرار؛
 - 04ييرر ا يبقي ه س املهألة قيد نظرس.
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