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الذي اختذه جملس األمن يف جلسته  ،7496املعقودة يف  29متوز/يوليه 2015
إن جملس األمن،
إذ يرح ب بتقريــر األمــع العــعم يــن يمليــح األمــم املتحــدة يف ـ
املؤرخ  9متوز/يوليه ،2015

()S/2015/517

وافقت يلـ رـرورة اقبقـعء يلـ ـوة األمـم املتحـدة
وإذ يالحظ أن حكومح
بع مــع بعــد  31متــوز/يوليــه  ،2015بــعلر ر بع األورــعس الســع دة
حلفــا الس ـ م يف ـ
يف اجلزيرة،
وإذ يالحظ يـزم األمـع العـعم ميقـدر ميقريـر يـن مسـعييه احلميـدة يف الفتـرة امل ـمولح
بعلتقرير املقبل ،وإذ يشاطر األمع الععم بميعنه الراسخ بأن مسـؤوليح بجيـعد حـل ميقـو أوق و بـل
كــل ءــلء يلــ يــعميص القبعرمــح أنفســ م ،وإذ يعيببت كيديببت دور األمــم املتحــدة الر يســل
ول نقســعم
يف مســعيدة الفــرفع يل ـ التومــل بع ميســويح ءــعملح ودا مــح لل ـ اس يف ـ
الذي مي ده اجلزيرة،
وإذ يرح بإيعدة بط ق املفعورعت وبـعلزمم اقجيـعف في ـع ومـع أيـر يرـه زييمـع
القبعرمح األميراك والقبعرمح اليونعنيع من التزام بعلعمل ب كلل للتومل بع ميسـويح ءـعملح يف
أسرس و ت ممكن ،وبأسلو يركز يل الرتع ج ،يل الرحو املتفـص يليـه يف اقيـ ن امل ـترك
الذي ايتمده الزييمعن يف  11ءـبع//ف اير  ،2014والـديم الـذي يقدمـه بسـ بـعرإ بيـد،
املست عر اخلع لألمع الععم.
وإذ يشري بع األمهيح اليت يولي ع اجملتمو الدويل مل عركح مجيو األطراف م ـعركح ميعمـح
ومرنــح وبرــعءة يف املفعورــعت ،وإذ يالحببظ أن املفعورــعت ت ميســفر بعــد يــن ميســويح دا مــح
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وءعملح ويعدلح يل أسعس ب عمح احتعد ذي طع فتع وذي مرفقـتع ميسـوده املسـعواة السيعسـيح،
وفقــع ملــع هــو مــبع يف ــرارات جملــس األمــن ذات ال ــلح ،وإذ يش ب اجلــعنبع يل ـ ميك يـ
املفعورعت املوروييح يل حنو مترابط ب أن القضعيع اجلوهريح الععلقـح ،وإذ يؤدبت أن الورـو
الراهن ق ميكن أن ي ل يل مع هو يليه،
وإذ يالحبببظ رـــرورة املضـــل ـــدمع يف الر ـــر يف التـــدابء العســـكريح لبرـــعء ال قــــح
وفيمع يت ل هبع من مرع عت ،وإذ يبتو بع جتـدد اجل ـود مـن أجـل ميرفيـذ مجيـو ميـدابء برـعء
ال قح املتبقيح وبع اقميفعق يل مزيد من اخلفوات لبرعء ال قح بع الفع فتع وميرفيذهع،
وإذ يعيت كيديت أمهيح استمرار يمليعت يبور القبعرمـح للطـط األمضـر ،وإذ يشب
يل فتح مععبر أمرى بعقميفعق بع اجلعنبع،
واقتناوببا منب بعلفوا ــد الكـ ءة امل مــح الــيت ميكــن أن جيري ــع القبعرمــح كعفــح مــن بجيــعد
 ،مبع يف ذلك الفوا د اق ت عديح ،وإذ حيث اجلـعنبع وزييمي مـع
ميسويح ءعملح ودا مح يف
يلــ ميعزيـــز الرــ ة اقجيعبيـــح يف اخلفـــع العـــعم ،وإذ يشبب ع ا يلــ أن ي ـــرحع بورـــو
للفع فتع ،بل بجراء أي استفتعءات حمتملح بو ت كعف ،فوا د التسويح وررورة ببـداء املزيـد
من املرونح ورو التوافص لضمعن حتقيق ع،
وإذ ي ب أمهيــح الــدور الــدايم الــذي يقــوم بــه اجملتمــو الــدويل ،وق ســيمع دور مجيــو
األطــراف املعريــح يف اختــعذ بجــراءات يمليــح ملســعيدة الــزييمع الق مــل اليونــع والق مــل
التركل يل اقستفعدة الكعملح من الفرمح احلعليح،
وإذ حييط ول ا بتقييم األمـع العـعم الـذي يفيـد بـأن الورـو األمـي يف اجلزيـرة ويلـ
طول اخلط األمضر ق يزال مستقراً ،وإذ حيث مجيو األطراف يل جترب أي يمـل مـن ءـأنه
أن يفضل بع زيعدة التـومير أو أن يقـوا التقـدم ا ـرز حـ ا ن أو يضـر بـأجواء حسـن الريـح
يف اجلزيرة ،مبع يف ذلك انت عكعت الورو العسكري الراهن،
وإذ يشببري بع ايتقــعد األمــع العــعم الراســخ بــأن احلعلــح يف املرفقــح الععزلــح ستتحســن
بذا بل اجلعنبعن مذكرة يعم  1989اليت ميستطدم ع األمم املتحدة،
وإذ يالحبببظ أن اجلـــعنبع ميرعـــعن مـــو األســ الـــدمول بع حقـــول األل ـــعم املتبقيـــح
جيـب أن ميسـتمر ،وإذ يالحبظ أن األل ـعم
يف املرفقح الععزلح وأن يمليح بزالـح األل ـعم يف ـ
ق ميزال مي ـكل مفـرا يف ـ  ،وإذ يالحبظ ييابا املقترحـعت املقدمـح واملرع ـعت املعقـودة
مــؤمرا ،وكــذلك املبــعدرات اقجيعبيــح األمــءة ،ب ــأن بزالــح األل ــعم ،وإذ حيببث يلـ التعليــل
بعلتومل بع اميفعق ييسر استئرعف يمليعت بزالح األل عم وميف ء حقول األل عم املتبقيح،
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وإذ ي ب ي يل ـ يمــل الللرــح املعريــح بــعملفقودين ،وإذ ي ب أمهيــح ميك ي ـ أن ــفت ع،
وإذ يالحببظ أن ن ــ مجيــو األءــطع املفقــودين ق يــزال يــتعع الك ــ يــن أمعكرــ م
وأن أك ر من  70يف املع ح مر م ت حتدد بعد هويت م ،وإذ حيبث يلـ بفسـع اجملـعل للومـول
بع مجيو املرعطص يل وجـه السـريح كيمـع ميـؤدي الللرـح م عم ـع ،وإذ يعبر يـن ققتـه يف أن
هذه العمليح ستعزز امل عحلح بع الفع فتع،
وإذ يقر بـأن امل ـعركح الر ـفح ايئـعت اجملتمـو املـد  ،مبـع يف ذلـك اايئـعت الرسـع يح،
أسعســيح للعمليــح السيعســيح وميكــن أن ميس ـ م يف اســتدامح أي ميســويح يتومــل بلي ــع مســتقب ،
وإذ يشببري بع أن املــرأة ميضــفلو بــدور بــعليف األمهيــح يف يمليــعت الس ـ م ،وإذ يرح ب جبميــو
اجل ــود الراميــح بع ميعزيــز اقمي ــعقت بــع الفــع فتع واملرعســبعت الــيت جتمــو بير ـ مع ،مبــع في ــع
اجل ود التــل ميبذاــع مجيـو اايئـعت التعبعـح لألمـم املتحـدة يف اجلزيـرة ،وإذ حيبث اجلـعنبع يلـ
ميعزيز امل ـعركح الفععلـح للملتمـو املـد ومي ـليو التعـعون بـع اايئـعت اق ت ـعديح والتلعريـح
وبزالح مجيو العقبعت اليت حتول دون هذه اقمي عقت،
وإذ يؤدبببت رـــرورة أن يتبـــو اجمللـــس لـــع مـــعرمع واســـترامييليع يف ن ـــر ـــوات
حفا الس م،
وإذ يرح ب بــعيتزام األمــع العــعم بمضــعس مجيــو يمليــعت حفــا الس ـ م بعســتمرار
قستعراا د يص من أجل كفعلح كفعءهتع وفععليت ع ،مبـع يف ذلـك اسـتعراا ـوة األمـم املتحـدة
مــ كــعن ذلــك م مــع ،وإذ يشببري بع أمهيــح التطفــيط حلــعقت
حلفــا الســ م يف ــ
الفوارئ فيمع يت علص بعلتسويح ،مبع يف ذلـك ميقـدر ميومـيعت ،حسـب اق تضـعء ،قدمـعل مزيـد
من التعدي ت يل وقيح القـوة ومسـتويعت واهتـع ومواردهـع األمـرى ومف ـوم يمليعهتـع ،مـو
مرايعة التفورات امليدانيح وآراء الفرفع،
وإذ يالحببظ م ب ايتقببتير اجل ــود الــيت يبــذاع كــل مــن ليــزا بومير ـ عر ب ــفت ع املم لــح
اخلعمح لألمع الععم ،و ع د القوة اللواء كريستع لوند ،وميعيع األمع الععم للمست ـعر اخلـع
بس بعرإ بيد،
وحكومــح اليونــعن ملــع ميقدمعنــه مــن
وإذ يشبباطر األمــع العــعم امترعنــه حلكومــح ـ
مي يعت لتمويل القوة ،وطلبَه مزيداً من الت يعت من البلدان واملر معت األمـرى ،وإذ يعبر
ين ميقديره للدول األيضعء اليت ميسعهم بأفراد يف القوة،
وإذ يرح مبـع ميبذلـه األمـم املتحـدة مـن ج ـود لتوييـح أفـراد حفـا السـ م يف مجيـو
العمليــعت الــيت ميقــوم هبــع حلفــا الس ـ م ب ــأن الو عيــح مــن اقمــعبح بفــءوس نق ـ املرعيــح
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الب ــريح/مت زمح نق ـ املرعيــح املكتســب (اقيــدز) واألمــراا املعديــح األمــرى ومكعفحت ـ ع،
وإذ يش ميلك اجل ود،
 - 1يرحب بعســتئرعف املفعورــعت بقيــعدة الــزييمع وكــذلك التقــدم ا ــرز في ــع
اجل ــود املتوامــلح الــيت يبــذاع الزييمــعن واملفعورــون التــعبعون امــع للتومــل بع ميســويح ءــعملح
مستدامح ،ويش الفرفع يل اغترعم الفرمح املتعحح حعليًع بعزم لتحقيص ميسويح ءعملح؛
 - 2حييط ول اً بتقرير األمع الععم ()S/2015/517؛
مبع يلل:

-3

يشببري بع ــرار جملــس األمــن  ،)2011( 2026وي يــب بــعلزييمع القيــعم

(أ) اقس عم جب ودمهع يف مزيد من العمل من أجل ميقريـب وج ـعت الر ـر ب ـأن
القضعيع اجلوهريح؛
( ) مواملح العمل مو الللعن التقريح هبدف حتسع احليعة اليوميح للقبعرمح؛
(ج) حتســع اجلــو العــعم للمفعورــعت ،بفــرق مي ــمل ميركيــز الرســع ل املوج ــح
بع اجلم ــور يلــ أوجــه التقــعر وســبل املضــل ــدمع ،وميوجيــه رســع ل برــعءة ومرســلمح
بقدر أك ؛
(د)

زيعدة م عركح اجملتمو املد يف العمليح حسب اق تضعء؛

 - 4حيث يل ميرفيذ ميدابء برـعء ال قـح ،ويتطلب بع اقميفـعق يلـ املزيـد مـن هـذه
اخلفوات املقبولح لدى الفرفع وميرفيذهع ،مبع يف ذلك التدابء العسكريح لبرعء ال قح وفـتح معـعبر
أمرى ،ممع من ءأنه أن ي يئ بيئح موامييح للتسويح؛
 - 5يرح جبميو اجل ود الراميح بع اقستلعبح ملتفلبعت الللرح املعريح بـعملفقودين
ب ــأن اســتطراج الرفــعت ،وكــذلك بعلرــداء امل ــترك الــذي أمــدره الزييمــعن يف  29أيــعر/
معيو  2015للح ول يلـ معلومـعت يف هـذا ال ـدد ،وي يـب جبميـو األطـراف أن ميتـيح اـع
بمكعنيـــح الومـــول الكعمـــل بع مجيـــو املرـــعطص بســـريح أكـ ـ  ،ايتبـــعرا للحعجـــح بع ميك يـ ـ
يمل الللرح؛
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 - 6يعيببت كيديببت مجيــو راراميــه ذات ال ــلح الــيت اختــذهع ب ــأن ـ
القرار  )1999( 1251املؤرخ  29حزيران/يونيه  1999ومع مي ه من رارات؛

 ،و عمــح

 - 7يعر ين ديمـه التـعم لقـوة األمـم املتحـدة حلفـا السـ م يف ـ
متديد وقيت ع لفترة أمرى ميرت ل يف  31كعنون ال ع /يرعير 2016

 ،ويقـرر
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 - 8ي يب بكـ اجلــعنبع أن يوامـ م ــعركت مع ،يلـ وجــه اقســتعلعل ومــو
احترام وقيح القوة ،يف امل عورات اجلعريـح مع ـع ب ـأن ميعـيع حـدود املرفقـح الععزلـح ومـذكرة
األمم املتحدة لععم  1989هبدف التومل بع اميفعق يعجل ب أن املسع ل الععلقح؛
 - 9ي ي بعجلعنب الق مـل التركـل والقـوات التركيـح بيـعدة الورـو العسـكري
يف ستروفيليع بع مع كعن يليه بل  30حزيران/يونيه 2000؛
 - 10ي يب بكـ اجلــعنبع الســمع بومــول األفــراد املتط ــع يف بزالــح األل ــعم
دامل املرفقح الععزلح ،وحيث كـ اجلـعنبع يلـ ميوسـيو
وميس يل بزالح األل عم املتبقيح يف
نفعق يمليعت بزالح األل عم لتمتد بع معرج املرفقح الععزلح؛
 - 11يطلبب بع األمــع العــعم أن يقــدم ميقريــرا يــن ميرفيــذ هــذا القــرار ،يتضــمن
معلومعت ين التطفيط ل حتمعقت فيمـع يتعلـص بعلتسـويح ،وذلـك لـول  10كـعنون ال ـع /
يرعير  ،2016وأن يوامل بط س جملس األمن يل املستلدات حسب اق تضعء؛
 - 12يرح بعجل ود اليت ميبذاع القوة من أجـل ميرفيـذ سيعسـح األمـع العـعم القع مـح
يل يدم التسعمح بط ع يف ضعيع اقسـت ل اجلرسـل واقنتـ عكعت اجلرسـيح وكفعلــح امت ـعل
أفرادهع التعم ملدونح األمم املتحدة لقوايد السـلوك ،ويطلب بع األمـع العـعم أن يوامـل اختـعذ
مجيو اقجراءات ال زمح يف هـذا ال ـدد وأن يوامـل بطـ س جملـس األمـن يلـ املسـتلدات،
وحيببث البلــدان املســعمهح بقــوات يل ـ اختــعذ اقجــراءات الو ع يــح املرعســبح ،مبــع يف ذلــك مير ــيم
دورات ميدريبيــح للتوييــح بــل ن ــر القــوات ،ويل ـ اختــعذ اقجــراءات التأديبيــح وغءهــع مــن
اقجـــراءات لكفعلـــح املســـعءلح التعمـــح يف حـــعقت بمييـــعن األفـــراد التـــعبعع اـــع أي ســـلوك مـــن
هذا القبيل؛
 - 13يقرر أن يبقل املسألح يد ن ره.

15-12884

5/5

