األمــم املتحـدة

جملس األمن

)S/RES/2224 (2015

القرار )2015 ( 2224
الذي اختذه جملس األمن يف جلسته  7458املعقودة يف  9حزيران/يونيه 2015
إن جملس األمن،
إذ ي شري إىل قراراتــه السـ ذقت ااص ال ــلت ،اـ ريرـ القــرار  )2006( 1696والقــرار
 )2006( 1737والقـــــرار  )2007( 1747والقـــــرار  )2008( 1803والقـــــرار 1835
( )2008والقــــرار  )2009( 1887والقــــرار  )2010( 1929والقــــرار )2011( 1984
والقــرار  )2012( 2049والقــرار  )2013( 2105والقــرار  ،)2014( 2159وإىل البي ـ ن
ال ـــــ ـ در هـــــــن ر يســـــــه يف  29آاار/مـــــ ـ ر  ،)S/PRST/2006/15( 2006وإا يؤكـــــــد
أحك مر جمدداً،
وإذ ي ش ري إىل إنش ـ ف رريــخ لل ـ اف ،همــب ذكحك ـ ف ال قــرة  29مــن القــرار 1929
( ،)2010لكي يؤدي ذتوجيه من اللجنت املر ف املن وص هلير يف تلك ال قرة،
وإذ يش إىل التقرير املؤقت املؤرخ  7تشرين الث ين/نورم  2014ال در هن رريـخ
اخلـ اف الـذي هيهنـه األمـع العـ ف همـب ذكحكـ ف ال قـرة  29مـن القــرار  )2010( 1929وإىل
التقرير النر ي ال در هن ال ريخ يف  1حزيران/يونيه ،)S/2015/401( 2015
وإذ يش إىل املع يري املنرجيت املتعلقت ذتق رير آلي ص رصـد ازـزافاص الـواردة يف تقريـر
ال ريــخ الع م ـ لــري الراــي الت ـ ذ لــس األمــن واملعــسم ذ ملس ـ الع مــت املتعلقــت ذ ـ ززافاص
(،)S/2006/997
وإذ يرحب ذ زرود اليت تبذهل األم نـت الع مـت مـن أجـ توقـي ق مـت اخلـ اف اخل صـت
ذ ــرا األجرــزة ال رهيــت لــس األمــن و ســينر  ،م ـ مراه ـ ة التوجير ـ ص الــواردة يف مــذكرة
الر يس (،)S/2006/997
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وإذ يؤكد يف هذا ال دد أمهيت إهداد تقييم ص و ليبص وتوصي ص مستقلت وموثـو
هب ومستندة إىل حق خ ،ورقـ لوييـت رريـخ اخلـ اف ذ ـياتر ايفـددة يف ال قـرة  29مـن القـرار
،)2010( 1929
وإذ يقريرير أن انتشـ ر أقــلحت الــدم ر الشـ م ووقـ
يردد السبف واألمن الدوليع،
وإذ يتصرف اوجب امل دة  41من ال

إي ـ هل مـ ا يشــك

ــرًا

الس ذ من ميث األمم املتحدة،

 - 1يقر متديد وييت رريخ اخل اف ذ ياتر ايفددة يف ال قرة  29من القرار 1929
( )2010حىت  9متو /يوليه  ،2016ويعرب هن اهتزامه معـ ودة النرـر يف هـذه الوييـت واختـ ا
اإلجـراف املن قـب ريمـ يتعلـخ ذتمديــده مـرة أ ـر يف موهـد أق ـ ه  9حزيران/يونيــه ،2016
ويطلب إىل األمع الع ف أن يت ذ التداذري اإلداريت الب مت هلذا الارض؛
 - 2يط لريريريب إىل رريـــخ اخلـ ـ اف أن يـــوايف اللجنـــت ،يف موهـــد أق ـ ـ ه  9تشـــرين
الثـ ين/نورم  ،2015ذتقريــر هــن أهم لــه يف منت ــو املــدة ،وي لــب كــذلك أن يقــدف رريــخ
اخلـ اف تقريــر منت ـو املــدة إىل ا لـس لــو  9كـ نون األو /ديســم  2015ذعـد من قشــت
جيرير ـ م ـ اللجنــت ،وي لــب إليــه أي ـ أن يقــدف إىل اللجنــت تقريــرا حب ي ـ لــو  9أي ر/م ـ يو
 2016ي مِّنه اقتنت ج ته وتوصـي ته ،ويط لريب كريك أن يقـدف رريـخ اخلـ اف تقريـره النـر ي
إىل ا لس لو  9حزيران/يونيه  2016ذعد من قشت جيرير م اللجنت؛
 - 3يطلب إىل رريخ اخل اف أن يقدف إىل اللجنت ذرن م هم همـ يعتـزف القيـ ف ذـه
يف موهد أق ه ثبثون يومً مـن إهـ دة تعـيع ال ريـخ ،ويشـج اللجنـت هلـ إجـراف من قشـ ص
منترمت ذشكن الك ال ن م وهل التواص ذ نتر ف م ال ريخ ذشكن أهم لـه ،ويط لريب كريك
إىل رريخ اخل اف أن يوايف اللجنت ذكي مستجداص تتعلخ ذ ن م العم املذكور؛
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يعرب هن اهتزامه ايقتمرار يف مت ذعت أهم ال ريخ؛

 - 5حي ري مجي ـ الــدو وهيا ـ ص األمــم املتحــدة املعنيــت وق ـ ر األ ــرا املرتمــت
ذ ألمر هل التع ون الت ف م اللجنت املنشكة همـب ذكحكـ ف القـرار  )2006( 1737ومـ رريـخ
اخل اف ،وي قيم ذإت حت م قد يكون لدير من معلوم ص هن تن يذ التداذري امل روضـت اوجـب
القـــــرار  )2006( 1737والقـــــرار  )2007( 1747والقـــــرار  )2008( 1803والقـــــرار
)2010( 1929؛
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يقر إذق ف املسكلت قيد نرره ال علي.
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