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إنّ جملس األمن،
إذ ي شري ري إىل قراراتـ ـ اناونوتـ ـ الســـونق المجـــو رة رـــن الةريـ ـ ريقاـــو الة ـ ـ ،
اال ــــالو القــــرارا  )2013( 2121ا  )2013( 2127ا  )2014( 2134ا 2149
( ،)2014ا  )2014( 2181ا  )2015( 2196ا  )2015( 2212ا 2217
( ،)2015ضال رن الباـون الراو ـا  S/PRST/2014/28املـرر  18كـونةا األا /يسـل
 2014ا  S/PRST/2015/17املرر  20تشرين األا /كتةنر ،2015
وإذ يعيد تأكيد التزامه القةا نساو ة الةري ريقاو الة ـ اا ـتقال و ااهتـد و
ا الم راضالو ،ايشري إىل مها مبو ئ ردم التدخل اهتسن اجلةار االتعواا اإلقلالي،
وإذ يش إىل ا الةري ريقاـو الة ـ تقـل رلالـو املسـرالا الرااسـا رـن ويـ
ااــل الســاوا املةجــة ين إقلاللــو مــن اإلنــو ة اجللوراـ اجــراام اريــرع االــت لري العرقــي
ااجلراام املرتاب ضد اإلنسونا ،
وإذ ي شريريد رل ـ ا ا هتــل مســتدام ل مجمــ الةري ـ ريقاــو الة ـ ينب ــي
ا يتـةالس البلــد ن،سـ  ،ــو علــة العللاـ الساو ــا ارللاـ املمجـوري  ،اإع يــدرة الســل و
االنتقولا إىل رقد االنتخونو التشريعا ااجلةل الينونا من االنتخونو الراو ـا رلـ حنـة هتـر
ارو  /اش،وف يشلل اجللال ،هبدف إهنوء املرهتل االنتقولاـ حبلـة 31 /آعار مـور ،2016
ا قو لإلطور الزمين املت،ق رلا ،
وإذ يهي ري جبلاــل اــحوع املمجــلح  ،ــو علــة املرشــحةا لالنتخونــو الراو ــا
االتشـــريعا  ،االمتنـــوال رـــن اال ـــرامي ا نشـــومي عاـــن ا يعرقـــل العللاـ ـ االنتخوناـ ـ ،
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اإع يشجعلو نقةة رل التقاد نأهتاوم مدان قةارد السـلة االنتخـوو اهتـل ااـل املنومجرـو
نولة وال السللا من خال /املر سو القوال ااإلجراءا القونةنا ،
وإذ يهي ري نولســل و املنتخب ـ التعجاــل نتن،ا ـ تــدانري شــ،و تشــلل اجللاــل اتتــا
حتقاق اال تقرار ااملمجوري الةري ريقاو الة ـ  ،ـو علـة اهـوع خ ـةا مللة ـ
إلرــو ة نســط ــل الدال ـ نمجــةرة عول ـ رل ـ كومــل راضــي الةري ـ ريقاــو الة ـ
اماو ح اإل ال من العقوع من خـال /إرـو ة تشـ ال إ ارة اجللـومج القضـواي انمـوم العدالـ
اجلنواا  ،و علة نموم السجةا ،كو حنوء البلد اإاالح القـةا املسـلح جلللةريـ
اقةا األمن الداخلي من جل إنشوء قةا منا متعـد ة األرـراو ااهتترا اـ
ريقاو الة
االةريـ ـ مـــن خـــال /رللاـــو اإلاـــالح املنو ـــب للق ـــوال األمـــين ااالضـ ـ الال نعللاـ ـ
نــزال ــالح اجللورــو املســلح اتســري را ةــو اإرــو ة إ مــوجلم اإرــو م إىل اطــوهنم
اإنشوء نموم عو /إل ارة ا ملولا العوم من جـل ت اـ املمجـوريمل املتعلقـ نسـري رلـو /الدالـ
اتن،ا خ ط اإلنعوش املبار اتنشاط االقتمجو ،
وإذ يريري ي رلــ
الةري ريقاـو الة
السل و االنتقولا رل
الةري ريقاو الة

نعينــ األمـــم املتحـــدة املتاوملــ املتعـــد ة األنعـــو لتحقاـــق اال ـــتقرار
ـ ارلـ القـةا ال،رنسـا جللة مهـو املتةااـل مـن جـل مسـوردة
حتس اريول األمنا وإذ يالحظ بق لري  ،مـل علـة ،ا اريولـ األمناـ
تمل ةش  ،اإا كونت تتحسن،

وإذ يرح نولعلل ال ا تقةم ن البعينـ العسـاري اال تشـوري لالحتـو األاراو الـ
اه نون ي مقرا و ،رل النحة ال ا طلبت السل و االنتقولا جلللةري ريقاو الة ـ ،
من جل املسومه تزايدةو شةرة اخل اء نشأا إاالح القةا املسـلح جلللةريـ ريقاـو
هتىت تمجب قةا منا متعد ة األرراو ااهتترا ا االةري ،
الة
وإذ يريريد الســل و االنتقولا ـ االســل و املنتخب ـ ال ـ هل،لــو الةري ـ ريقاــو
إىل ك،ول ا تبعو مـرتا انتـلوكو القـونةا الـداو الةاجـط الت باـق ،ـو علـة
الة
تلــة املرتاب ـ ضــد األط،ــو /االنســوء ،مــن اــ،ةف قــةا األمــن االقــةا املســلح التونع ـ
جلللةري ريقاو الة ،
وإذ يرح نـولتزام األمـ العـوم نتن،اـ او ـ رـدم التسـوم م لقـو إمجاء اال ـت ال/
ااالنتلو اجلنسا تن،ا ا اورمو اإع يعرع رن قلق البولغ إمجاء اال روءا العديدة الـ ت،اـد
قاــوم ــرا م ـن هت،م ـ الســالم الةري ـ ريقاــو الة ـ نورتاــوع اال ــت ال /ااالنتــلو
اجلنســا  ،اإع يشــد رلـ اريوجـ العوجلـ إىل قاــوم البلــداا املســومه نقــةا انــأ را شــرط
انعين األمم املتحدة املتاومل ن،ت التحقاق رل اج السرر تلـة اريـوال ن ريقـ تتسـم
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نوملمجداقا االش،و ا  ،احمو ب األشـخو املسـرال رـن ةـ س اجلـراام ا التمجـر و املشـان ،
اإع يشد كـ لة رلـ ضـرارة منـل جـراام اال ـت ال /ااالرتـداء احتسـ ـبل التعومـل مـل
ة س اال روءا ،
وإذ يرحريريري نتقريــــر األمــ ـ العــــوم ل مــــم املتحــــدة املــــرر  30تشــــرين الينــــو
نة ل  )S/2015/918( 2015املقدم رلال نولقرار ،)2015( 2217
منتمجــــمل املــــدة االتقريــــر النـــــلواي
وإذ يرحريريريري ي ريريريري نتقريــــر املســــتجدا
( )S/2015/936ل،ريــــــق اخلــــ ـ اء املعــــــين جبللةريــــ ـ ريقاــــــو الة ــــ ـ املنشــــــأ رلــــــال
نــولقرار  )2013( 2127ااملة ــل ةجــط القــرار  )2014( 2134اامللــد ة االيت ـ رلــال
نولقرار  ،)2015( 2196اإع حياط رللو نتةااو ريق اخل اء،
وإذ يريريدين ب شريريد تمجــورد العنــمل ارــدم اال ــتقرار الةريــ ريقاــو الة ــ ،
اال الو يلة /بتل اتشـرين األا /كتـةنر  ،2015االتلديـدا نـولعنمل اانتـلوكو
اجتـوامجا هتقــةو اإلنســوا اانتـلوكو القــونةا الــداو اإلنســو  ،ـو علــة تلــة املرتابـ
ضــد النســوء ااألط،ــو /اا جلــو ال ـ تســتلدف هت،م ـ الســالم التــونع ل مــم املتحــدة
اجملو /اإلنسو االداامـ املسـتلرة مـن اال ـت،زامجا ااألرلـو/
االقةا الدالا االعومل
االنتقوماـ الـ تقـةم هبــو اجللورـو املســلح  ،ــةاء اخـل نــون ي ا خورجلـو امنــل ااــة/
املســوردا اإلنســونا  ،اةــي كلــلو رلــو /ترتابــلو اجللورــو املســلح اال تــزا /تــر ر ــلبو
رل ـ اريول ـ اإلنســونا العمجــاب ال ـ يةاجللــو الســاوا املــدناةا اتعاــق ااــة /املســوردا
اإلنسونا إىل ال،ئو الضعا ،من الساوا،
وإذ يكرر التأكاد رلـ ا ااـل مـرتا ةـ س األرلـو /ـط ا لضـعةا لللسـوءل ،
ا ا نعض تلة األرلو /قد يمجل إىل مرتب اجلراام اخلوضـع لنمـوم رامـو األ و ـي لللحالـ
الـ طر ــو اـ  ،وإذ يالحريريظ ،ةـ ا
اجلنوااـ الدالاـ الـ ا توعــد الةريـ ريقاــو الة ـ
المجد  ،ت املـدري العـوم نومالـ اجلنوااـ الدالاـ  24يلة /ـبتل  2014حتقاقـو نعـد
ال لط ال ا تقدمت ن السل و الةطنا نشأا جراام يودر هنو ارتوابـت منـ رـوم ،2012
ة ا المجد ،
وإذ يرح نتعواا السل و االنتقولا الةري ريقاو الة
وإذ يؤكد اريوجـ املو ـ االضـرارة امللحـ إلهنـوء اإل ـال مـن العقـوع الةريـ
اتقـد مـرتا انتـلوكو القـونةا الـداو اإلنسـو اانتـلوكو ا جتـوامجا
ريقاو الة
هتقةو اإلنسوا إىل العدال  ،وإذ يؤكد ة ا المجد ضرارة ا تعزَّمج آلاو املسـوءل الةطناـ
اتنََّ،ــ ـ اا إن ــــوء مــ ـ كرة الت،ــــوةم نشــــأا التــــدانري املرقتــ ـ العوجلــ ـ املررخــ ـ  7آع
غس س  ،2014االقونةا المجو ر هتزيراا يةناـ  2015مـن جـل إنشـوء حمالـ جنوااـ
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اطنا خوا تتةىل التحقاق اجلـراام اجلسـال الـ ارتابـت الةريـ ريقاـو الة ـ ،
امالهتق اجلنوة ،نة وال منلو ا تقدام مو يلزم من مةظ ،حملا ا الا ،
وإذ يشد رل ا كل من ينخرمي رلـو /تقـةا السـالم ا اال ـتقرار ا األمـن
الةريــ ريقاــو الة ــ ا يــدرم تلــة األرلــو ،/ايلــد ا يعاــق العللاــ االنتقولاــ
ا العللا الساو ا لتحقاق اال تقرار ااملمجوري  ،ايستلدف املدنا ايلوجم هت،مـ السـالم،
قد يستة ن لة معويري اإلخضوال للجزاءا ا قو ملو ير ة ا القرار،
وإذ يعرب ن قلقه الب لغ إمجاء اال تنتوجو ال خلُص إلالو ريق اخلـ اء تقريـرس
النلواي املـرر  21كـونةا األا /يسـل  )S/2015/936( 2015االـ ت،اـد نـأا اجللورـو
املســلح ال تــزا /تتســبط مجرزرـ اال ــتقرار الةريـ ريقاــو الة ـ اتشــال ديــدا
االــو للســالم ااألمــن ااال ــتقرار البلــد ،ــو علــة مــن خــال /إنشــوء إ ارا مةامجي ـ
غري مشرار ،
وإذ يعريريرب ريرين قلقريريه إمجاء األ ــر الســل ال ـ ا لل ،ـ االجتــور غــري املشــراال نــوملةار
ال باعاــ  ،ــو الــو الــ ةط ااملــو ااألهتاــوء ال يــ  ،اجتور ــو اا ــت ال و ا ريبــلو نمجــةرة
غــري مشــرار اقتمجــو البلــد اتنلات ـ  ،اإمجاء التلديــد املســتلر ال ـ ا تشــال تلــة األنش ـ
للسلم ااال تقرار الةري ريقاو الة ،
وإذ حييط لم نولقرار اإل ارا المجو ر رـن رللاـ كالـ و نشـأا ا ـتئنوف تمجـدير
املو اخلوم من الةري ريقاو الة  ،ااإلطـور التن،اـ ا املر ـق نـ  ،انءنشـوء ريـق الراـد
التونل لعللا كال و ااملخمجص جلللةري ريقاو الة  ،اإع يعترف نوجللة اجلبـورة الـ
تبـ و السـل و االنتقولاـ جلللةريـ ريقاـو الة ـ ارللاـ كالـ و ،حتـت راو ـ ن ــةال
خــال /رــوم  ،2015ن اـ إرــو ة إ مــوي الةريـ ريقاــو الة ـ نمجــةرة مســرال جتــورة
املو العوملا ،
وإذ يالحظ بقل اال تنتوجو ال خلُص إلالو ريق اخل اء تقريـرس النـلواي االـ
ت،اد نأا جاش الرع لللقوام ال يزا /نش و الةري ريقاو الة  ،ا ن قـوم رالقـو
مــل اورــو مســلح خــر ايســتدر اإليــرا ا مــن ا ــت ال /املــةار ال باعاـ ااالجتــور هبــو،
و علة ال ةط ااملو اااد األهتاوء ال ي ن رو غري مشرار ،
وإذ يالحظ بقل ا تلرار النشومي اإلجرامـي رـ اريـدا الةطناـ املن قـ ايشـد
رلـ ا اريولـ الةري ـ ريقاــو الة ـ عاــن ا ت،ضــي إىل نائـ مةاتا ـ لتزايــد النشــومي
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اإلجرامــي رــ اريــدا الةطناــ  ،مــن قباــل األنشــ الــ تن ــةا رلــ االجتــور نوأل ــلح
اا تخدام املرتزق  ،كلو عان ا تشال رضا خمجب لنلة شباو املت ر ،
وإذ يقر ة ا المجد و عان ا يقدم هتمر تةريـد األ ـلح الـ ا رضـ اجمللـس
مــن إ ــلوم ملــم ماو ح ـ نقــل األ ــلح امــو يتمجــل هبــو مــن رتــو ن ــرو غــري مشــرار
الةريـ ريقاــو الة ـ ااملن ق ـ اجملــوارة ،ا رــم نش ـ ننــوء الســالم انــزال ــالح
املقوتل اتسرحيلم اإرو ة إ موجلم مرهتل مو نعد انتلوء الزناال ،اإاالح الق ـوال األمـين،
وإذ ي شري ري إىل قراراتـ ـ  )2013( 2117ا  )2013( 2127ا  ،)2015( 2220ايعـــرع
رن نولغ القلق من املخوطر ال تتلد السـالم ااألمـن الةريـ ريقاـو الة ـ مـن جـراء
النقــل غــري املشــراال ل ــلح المجــ رية ااأل ــلح اخل،ا،ــ  ،اتاديســلو اإ ــوءة ا ــتعلو و
رل ـ حنــة يزرــزال اال ــتقرار ،امــن ا ــتعلو /ة ـ س األ ــلح ضــد املــدنا املتضــررين مــن
الزناال املسل ،
وإذ ي شري إىل ضــرارة تن،ا ـ رللاـ شــومل ا عولـ لــزنال ــالح املقــوتل اتســرحيلم
اإرو ة إ موجلم ،اإلرو ة األجونط منلم إىل اطوهنم اإرو ة تةطانـلم ،ـو علـة األط،ـو/
الـ ين ــبق ــم االرتبــومي نــولقةا ااجللورــو املســلح  ،اا إخــال /نوريوجـ إىل ماو ح ـ
اإل ال من العقوع،
وإذ يعيد التأكاد رل مها هتر اال الـدا /األرضـوء رلـ تن،اـ التـدانري الـةار ة
قـــــــرارا جملـــــــس األمـــــــن  )2013( 2127ا  )2014( 2134ا )2015( 2196
ا ة ا القرار تن،ا ا كومال ،و علة االلتزام نتن،ا جزاءا حمد ة األةـداف ضـد األ ـرا
االااونــو ال ـ ين حتــد ةم جلن ـ اجلــزاءا املنشــأة رلــال نــولقرار  )2013( 2127ايركــد
ا األ را ال ين يقةمةا رن رلم نتاسري ،ر ـر مـدري ا ـ رلـ القوالـ انتـلو ريمـر
الس،ر قد يستة ةا نمر اللجن معويري اإلخضوال للجزاءا ،
وإذ يالحظ األمها اريو لتن،ا نموم اجلزاءا ن،عولا  ،ـو علـة الـدار الرااسـي
ال ـ ا عاــن ا تض ـ لل ن ـ ة ـ ا المجــد الــدا /اجملــوارة ،إضــو إىل املنملــو اإلقلالا ـ
ا اا اإلقلالا  ،وإذ يشجع اجللة الراما إىل مةاال تعزيـز التعـواا اتن،اـ نمـوم اجلـزاءا
من اال جةانب ،
وإذ يالحظ بقل التقورير ال ت،اد نأا را ا خوضع للجزاءا يقةمةا نأ ـ،ور
املن قـ ـ انتـــلوكو ريمـــر الســـ،ر امل،ـــراا رلـــالم ،ايشـــد رلـ ـ ا اجللـــو  ،مـــن األ ـــرا
ا الااونو  ،ال تقةم رن رلم نتاسـري ـ،ر ـر مـدري القوالـ انتـلو ريمـر السـ،ر،
نمر اللجن معويري اإلخضوال للجزاءا ،
قد تستة
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وإذ يرحري نــوجللة الـ يبـ و راــاس جلنـ جــزاءا القــرار  2127اراــاس جملــس
األمن من جل رم اتعزيز تن،ا التدانري امل،راض رلال نولقرار  )2015( 2196رـن طريـق
التعــواا مــل الــدا /األرضـوء ،اال ــالو ا /املن قـ  ،ايرهتــط ةـ ا المجــد نســ،ر راــاس
آع غس س ،2015
اللجن ا رضوالو إىل الةري ريقاو الة
وإذ يرى ا اريول
املن ق ،
ااألمن الدالا

الةري ريقاو الة

ال تـزا /تشـال خ ـرا يتلـد السـالم

وإذ يتصرف ةجط ال،مجل السونل من ماينوو األمم املتحدة،
هتمر تةريد األ لح
 - 1يقرر ا تةاال اال الدا /األرضوء ،هتىت  31كـونةا الينو ينـوير ،2017
اهوع التدانري الالمجم ملنل تةريد األ لح امـو يتمجـل هبـو مـن رتـو جبلاـل نةارـ  ،ـو علـة
األ ــلح اال ـ خوار ااملركبــو ااملعــدا العســاري ااملعــدا شــب العســاري اق ــل ال اــور
الالمجم ـ ملــو ــبق عكــرس ،إىل الةري ـ ريقاــو الة ـ  ،ا ناعلــو ــو ا نقلــلو إلالــو ،ــةاء
ن ريقـ مبوشــرة ا غــري مبوشــرة ،ا ــةاء كــوا علــة ان القــو مــن راضــالو ا ر ةــو ،ا رلـ
يــد ررويوةــو ،ا نو ــتخدام ــ،ن ا طــوارا تر ــل رالملــو ،املنــل تقــد املســوردة التقنا ـ
االتــدريط ااملســوردة املولاـ اغريةــو مــن شـاو /املســوردة ،الــو يتمجــل نوألنشـ العســاري
ا نتة ري ا لح ا مو يتمجـل هبـو مـن رتـو ا اـاونتلو ا ا ـتخداملو ،ـو علـة تـة ري
را املرتزق املسلح  ،ةاء كوا اللم من راضالو م مل ياـن ،ايقـرر كـ لة ال يسـرا
ة ا اإلجراء رل مو يلي:
( ) اإلمدا ا املخمجمج هتمجرا لدرم نعين األمم املتحدة املتاومل  ،ا رقـ العلـل
اإلقلالا ـ التونعــ لالحتــو األ ريقــي ،انعينــو االحتــو األاراو ،االقــةا ال،رنســا املنتشــرة
الةري ريقاو الة  ،ا املةجل ال تخدام تلة األطراف
(ع) اإلمــدا ا مــن املعــدا غــري ال،توك ـ اتقــد املســوردة ،ــو علــة تــة ري
ارا التدريط العللاويت اغـري العللاـويت لقـةا األمـن الةريـ ريقاـو الة ـ  ،املـرا
هبــو هتمجــرا رــم العللاـ الـ تضـ لل هبــو الةريـ ريقاــو الة ـ إلاــالح الق ــوال األمــين
ا ا ــتعلو و الــو ،نولتنســاق مــل نعينـ األمــم املتحــدة املتاوملـ  ،اا قــو إلشــعور يةجـ مســبقو
إىل اللجن  ،اي لـط إىل البعينـ اإلنـالن رـن إ ـلوم ةـ ا اال ـتيننوء إاـالح الق ـوال األمـين،
كجزء من تقوريرةو املنتمل إىل اجمللس
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(ي) اإلمـــدا ا الـ ـ جلبتـــلو إىل الةريـ ـ ريقاـــو الة ـ ـ القـــةا التشـــو ي
ا السة انا ال تخداملو هتمجرا الداريو الدالا ال تقةم هبو القـةة الينال اـ الـ ُنشـئت
اخلرطةم  23يور موية  2011اتتألمل من الةري ريقاـو الة ـ اتشـو االسـة اا
هبدف تعزيز األمن املنوطق اريدا ي املشترك  ،نولتعواا مـل نعينـ األمـم املتحـدة ،رلـ حنـة
مو تةا ق رلا اللجن ل،و
( ) اإلمــدا ا مــن املعــدا العســاري غــري ال،توك ـ املــرا ا ــتخداملو هتمجــرا
األغراا اإلنسونا ا غراا اريلوي  ،امـو يتمجـل نـ لة مـن مسـوردة ا تـدريط تقنـا ،
رل حنة مو تةا ق رلا اللجن مسبقو
(ةـ) املالنـــس الةاقاــ  ،ـــو علـــة الســـترا الةاقاــ مـــن الراـــو ااخلـــةعا
ـرا األمـم املتحـدة ا ينلـة
العساري  ،ال لبلو نمجـ ،مرق تـ إىل الةريـ ريقاـو الة ـ
ا واط اإلرالم االعوملةا اجملول اإلنسو ااإلمنواي ااأل ـرا املرتب ـةا هبـم ،ال ـتخداملم
الشخمجي ال غري
(ا) اإلمــدا ا مــن األ ــلح المجــ رية امــو يتمجــل هبــو مــن املعــدا األخــر
املخمجمج هتمجراً لال تخدام الداريو الدالا ال تة ر األمن من ق هنـر ـون و املاـ
ال تتشوطرةو ال نلداا ريلويتلو من المجاد غري املشراال ا ريط العوي ااأل لح  ،اغريةـو
مــن األنش ـ املخول ،ـ للقــةان الةطنا ـ جلللةري ـ ريقاــو الة ـ ا لاللتزامــو القونةنا ـ
الدالا ال تتحلللو الةري ريقاو الة  ،هتسط إشعور مسبق يقدم إىل اللجن
(مج) اإلمـــدا ا مـــن األ ـــلح امـــو يتمجـــل هبـــو مـــن املعـــدا ال،توكــ األخـــر
املةجل لقةا مـن الةريـ ريقاـو الة ـ  ،ااملـرا هبـو هتمجـرا رـم العللاـ الـ تضـ لل
هبو الةري ريقاو الة ـ إلاـالح الق ـوال األمـين ا ا ـتعلو و الـو ،رلـ حنـة مـو تةا ـق
رلا اللجن مسبقو
(ح) املباعــو ا اإلمــدا ا األخــر مــن األ ــلح امــو يتمجــل هبــو مــن رتــو ،
ا تة ري املسوردة ا األ را  ،رل حنة مو تةا ق رلا اللجن مسبقو
 - 2يقرر ا يأعا جللاـل الـدا /األرضـوء نـأا تقـةم ،مـىت ضـب ت اـنو و حتمـر
ال،قــرة  1مـن ةـ ا القــرار تةريــدةو ا ناعلــو ا نقلــلو ا تمجــديرةو ،مجــو رة تلــة األاــنوف
اتســجاللو االــتخلص منــلو (نة ــوال منــلو تــدمريةو ا إن ــو /م،عة ــو ا هزينــلو ا نقلــلو
إىل ال ـ غــري ال ـ املنشــأ ا ال ـ املقمجــد ل ــرا الــتخلص منــلو) ،ا ا تقــةم ااــل الــدا/
األرضوء ن لة ،ويقرر ك لة ا تتعواا اال الدا /األرضوء ة س اجللة
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 - 3يكرر ته السل و االنتقولاـ االسـل و املنتخبـ الـ هل،لـو إىل القاـوم،
ســوردة مــن نعين ـ األمــم املتحــدة املتاومل ـ االشــركوء الــدالا  ،نولتمجــدا لنقــل األ ــلح
المج رية ااأل لح اخل،ا ،ن رو غري مشرار التاديسلو اإ وءة ا تعلو و رل حنـة يزرـزال
اال ــتقرار الةري ـ ريقاــو الة ـ  ،انا،ول ـ اــل ا ا تــدمري ال،ــواض مــن األ ــلح
اال خرية ا الالاو املضبةط منلو ا مو ال حيلل منلو رالمو ا ـم ا مـو يةجـد منـلو
هتةمجة جلـو ن ـرو غـري مشـرار  ،ايشـد كـ لة رلـ مهاـ إ راي ةـ س األرلـو /ضـلن
نــرامإ إاــالح الق ــوال األمــين انــزال ــالح املقــوتل اتســرحيلم اإرــو ة إ مــوجلم اإرــو م
إىل اطوهنم
 - 4يشجع بق السل و االنتقولا االسل و املنتخب الـ هل،لـو الةريـ
ريقاــو الة ـ رلـ مجيــو ة قــدر و ،نــدرم مــن نعينـ األمــم املتحــدة املتاوملـ  ،ا ااــرة األمــم
املتحدة لإلجراءا املتعلق نوألل وم ،االشركوء الدالا اآلخرين ،رلـ خـزا اإ ارة األ ـلح
اال ـ خوار ال ـ تةجــد هتةمج ــو ،ــو علــة تلــة املنقةل ـ إلالــو مــن زانــو نعين ـ األمــم
املتحـدة املتاوملـ  ،ا قــو أل ضــل امللور ــو ااملعـويري الدالاـ  ،مــل ضــلوا ا تتلقـ اهتــدا
القــةا املســلح جلللةري ـ ريقاــو الة ـ االقــةا الداخلا ـ ال ـ تســتلم ة ـ س األ ــلح
اال خوار التدريط االتلحاص الاومل
هتمر الس،ر
 - 5يقرر ا تةاال اال الدا /األرضوء ،هتىت  31كـونةا الينو ينـوير ،2017
اهـــوع التـــدانري الالمجمـــ ملنـــل األ ـــرا الـــ ين تـــدري اللجنـــ ـــوءةم قوالـــ اجلـــزاءا
من خة /راضالو ا ربةرةو ،رل نـ لـاس ةـ س ال،قـرة مـو يلـزم ا الـ نـل ررويوةـو
من خة /راضالو
-6

يقرر ال تسرا التدانري امل،راض

ال،قرة  5رالس رل اريوال التولا :

( ) رنــدمو تقــرر اللجن ـ  ،رل ـ ــو كــل هتول ـ رل ـ هتــدة ،ا ة ـ ا الــدخة/
ا العبةر ت رس االرتبورا اإلنسونا  ،و علة اء املنو ة الدينا
(ع) رندمو ياةا الدخة /ا العبةر ضراريو لتن،ا إجراءا قضواا
(ي) رندمو تر اللجن  ،رل و كل هتول رلـ هتـدة ،ا اإلر،ـوء مـن اريمـر
انسـط
من شأن ا لدم ةداف حتقاق السالم ااملمجوري الةطنا الةري ريقاو الة
اال تقرار املن ق
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 - 7يؤكريريد ا انتــلوكو اريمــر امل،ــراا رل ـ الســ،ر عاــن ا تقــةا الســالم
ا اال تقرار ا األمن الةري ريقاو الة  ،وي شري إىل ا األشـخو الـ ين يقةمـةا
رن رلم نتاسري ،ر شـخص مـدري القوالـ انتـلو ريمـر السـ،ر امل،ـراا رلاـ عاـن
ا تعت ـ ةم اللجن ـ مســتة ملعــويري اإل راي املنمجــة رلالــو ة ـ ا القــرار ،ويريريد ااــل
األطراف االدا /األرضوء إىل التعواا مل اللجن امل ريق اخل اء نشأا تن،ا هتمر الس،ر
جتلاد األاة/
 - 8يقرر ا تةاال اال الدا /األرضوء ،هتىت  31كـونةا الينو ينـوير ،2017
ا اا تــأخري ،جتلاــد ااــل األمــةا /ااألاــة /املولا ـ ااملــةار االقتمجــو ي األخــر املةجــة ة
راضالو اال متلالو ا تتحام الو ،نمجةرة مبوشـرة ا غـري مبوشـرة ،جلـو مـن األ ـرا
ا الااونو الـ تـدري اللجنـ وءةـو القوالـ  ،ا كاونـو ا ـرا يعللـةا نو ـم تلـة
اجللو ا ا قوً لتةجالو و ،ا كاونو متلالو ا تتحام الـو تلـة اجللـو  ،ويقريرر كريكل
ا تةاال اال الدا /األرضوء العلل رل منل قاوم مةاطنالو ا ا ـرا ا كاونـو اخـل
راضالو نء توهت ا مةا /ا اة /مولا ا مةار اقتمجو ي للجلو من األ را ا الااونـو
ال تدري اللجن وءةو ا ل،واد و
 - 9يقريريريريرر ال تســــرا التــــدانري امل،راضـــ ال،قــــرة  8رــــالس رلـــ األمــــةا/
ا األاة /املولا ا املةار االقتمجو ي األخر ال تقرر الدا /األرضوء املعنا :
هنــو ضــراري لت ا ـ الن،قــو األ و ــا  ،ــو علــة ــدا املبــولغ املتعلق ـ
()
نــوملةا ال اااــ ا اإل ــورا ا الرةــةا العقوريــ ا األ ايــ االعــالي ال ــ ا الضــرااط
ا قســومي التــأم ار ــةم املرا ــق العومـ  ،ا هتمجــرًا لســدا تعــوع ملناـ معقةلـ ار مبــولغ
الن،قـــو املترتبـ ـ رلـ ـ تقـــد اخلـــدمو القونةناـ ـ ا قـــو للقـــةان الةطناـ ـ  ،ا اء ر ـــةم
ا تاــولامل خــدمو  ،ا ق ـًو للقــةان الةطنا ـ  ،للعللاــو االرتاو ي ـ املتعلق ـ حب ،ـ ا تعلــد
األمةا /ااألاة /املولا ااملةار االقتمجو ي األخر اجمللدة ،نعد إخ ور الدالـ املعناـ اللجنـ
نورتزاملـ ـو اإلعا ،رنـــد االقتضـــوء ،نو ـــتخدام ةـ ـ س األمـــةا /ا األاـــة /املولاـ ـ ا املـــةار
االقتمجـو ي األخـر  ،مـو مل تتخـ اللجنـ قـرارًا لــالف علـة غضـةا مسـ يـوم مـن يــوم
العلل ارتبورا من يةم اإلخ ور
(ع) ا هنو ضراري لت اـ الن،قـو اال ـتيننواا  ،شـري
ا الدا /األرضوء املعنا اللجن ن لة ا ا تةا ق اللجن رلا
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(ي) ا هنـــو خوضـــع لـــرةن ا هتاـــم قضـــواي ا إ ارا ا حتاالـــي ،اعاـــن
ة س اريول ا تخدام األمةا /ااألاة /املولا ااملةار االقتمجو ي األخر ل،ة علة الـرةن
ا تن،ا علة اريام ،شري ا ياةا الرةن ا اريام قد اقل قبل توريخ اهـوع ةـ ا القـرار،
ا ال ياةا ل،وادة ا شخص ا كاـوا رجـت اللجنـ ا ـ قوالـ اجلـزاءا  ،ا ا تاـةا
الدال العضة ا الدا /األرضوء املعنا قد خ ر اللجن ن لة
 - 10يقرر ا الدا /األرضوء ةمج و السلوح نـأا تضـوف إىل اريسـونو اجمللـدة
ا قو ألهتاوم ال،قرة  8رالس ال،ةااد ا األرنوح األخر املسـتحق لتلـة اريسـونو ا املبـولغ
اقت ونق للتوريخ ال ا اـبحت
املستحق ةجط رقة ا ات،وقو ا التزامو نشأ
ا ـ تلــة اريســونو خوضــع ألهتاــوم ة ـ ا القــرار ،شــري ا تمــل تلــة ال،ةااــد ااألرنــوح
ااملبولغ األخر خوضع س األهتاوم اجملدة
 - 11يقرر ا التدانري امل كةرة ال،قرة  8رالس ال متنل شخمجو ا كاونـو مـدرجو
ا ـ مــن ــل مبلــغ مســتحق ةجــط رقــد نــرم قبــل إ راي ا ــم علــة الشــخص ا الااــوا
قوال ـ اجلــزاءا  ،شــري تينوبــت الــدا /املعنا ـ مــن ا املبلــغ لــن يســتلل ن ريق ـ مبوشــرة
ا غــري مبوشــرة شــخص ا كاــوا مــدري ا ـ ا قـوً لل،قــرة  8رــالس ،انعــد ا ه ــر الــدا/
املعنا اللجن نورتزاملو ل تلـة املبـولغ ا ا ـتالملو ا اإلعا ،رنـد االقتضـوء ،نر ـل التجلاـد
رن األمةا /ا األاة /املولا ا املةار االقتمجـو ي األخـر ـ ا ال ـرا ،اعلـة رشـرة يـوم
من يوم العلل قبل توريخ علة اإلعا
معويري حتديد اجللو

اخلوضع للجزاءا

 - 12يقرر ا التدانري الةار ة ال،قرت  5ا  8تن بق رلـ اجللـو مـن األ ـرا
االااونــو ال ـ تــدرجلو اللجن ـ نورتبــور هنــو ضــولع رلــو /تقــةا الســالم ا اال ــتقرار
ا األمن الةري ري قاو الة  ،ا تقـدم الـدرم لتلـة األرلـو ،/ـو الـو األرلـو /الـ
د ا تعرقل رللا االنتقو /الساو ي ا رللاـ حتقاـق اال ـتقرار ااملمجـوري  ،ا الـ تـرجإ
رلو /العنمل
ةـ ا المجــد ا التــدانري الــةار ة ال،قــرت  5ا  8تن بــق
 - 13يقريريرر كريريكل
يضو رل اجللو من األ را االااونو ال تدري اللجن وءةو نورتبورةو:
تأيت مـن التمجـر و مـو ينتـلة خـرو اريمـر امل،ـراا رلـ تةريـد األ ـلح
()
املنمجة رلا ال،قرة  54من القرار  )2013( 2127اامللد نول،قرة  1مـن ةـ ا القـرار،
ا تقةم نمجةرة مبوشرة ا غري مبوشرة نتةريـد األ ـلح ا ا رتـو يتمجـل هبـو إىل اجللورـو
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املســلح ا الشــباو اإلجراماـ الةريـ ريقاــو الة ـ  ،ا نباعلــو ــو ا نقلــلو إلالــو،
ا تتلق لح ا ا رتو متمجل هبو ا ا مشةرة نا ا تدريط ا مسوردة ،ـو علـة
التلةيــل ااملســوردة املولا ـ  ،ــو ل ـ اــل نأرلــو /العنــمل ال ـ تقــةم هبــو اجللورــو املســلح
ا الشباو اإلجراما الةري ريقاو الة
(ع) ضـــولع التخ ـــاط ألرلـــو /تنتـــلة القـــونةا الـــداو ريقـــةو اإلنســـوا
ا القــونةا الــداو اإلنســو  ،ا تةجا ـ تلــة األرلــو /ا ارتاوهبــو ،حبســط اريول ـ  ،ا
رلـــو /تشـــال جتـــوامجا ا انتـــلوكو ريقـــةو اإلنســـوا الةريـ ـ ريقاـــو الة ـ ـ ،
ـــو علـــة األرلـــو /املن ةيــ رلـ ـ العنـــمل اجلنســـي ،اا ـــتلداف املـــدنا  ،ااالرتـــداءا
املن،ـ ة الرتبــورا ررقاـ ا يناـ  ،ااالرتــداءا رلـ املــدار ااملستشــ،او  ،ااالخت ــوف،
االتشريد القسرا
(ي) جتند األط،و /ا تستخدملم
انتلو للقونةا الداو الةاجط الت باق

الزناال املسـل

الةريـ ريقاـو الة ـ ،

( ) تقـــدم الـــدرم إىل اجللورـــو املســـلح ا الشـــباو اإلجراماــ مـــن خـــال/
ا ــت ال /املــةار ال باعا ـ ا االجتــور هبــو نمجــةرة غــري مشــرار  ،ــو علــة املــو اال ـ ةط
ااألهتاوء ال ي  ،اك لة منتجو األهتاـو ء ال يـ  ،ـةاء احنمجـر علـة اخـل الةريـ ريقاـو
ا كوا اجتوس اخلوري
الة
(ةـ) تعاــق إيمجــو /املســوردا اإلنســونا إىل الةري ـ ريقاــو الة ـ  ،ا تعاــق
اريمجة /رل املسوردا اإلنسونا ا تةمجيعلو الةري ريقاو الة
(ا) ضــــولع التخ ــــاط جلــــو ا تةجاللــــو ا ررويتــــلو ا تن،اــ ـ ةو
ضد نعينو األمم املتحدة ا الةجة األمـين الـداو ختلـمل شـاول  ،ـو علـة نعينـ األمـم
املتحدة املتاومل املتعد ة األنعو لتحقاق السالم الةريـ ريقاـو الة ـ انعينـو االحتـو
األاراو االعللاو ال،رنسا ال تقدم لو الدرم
(مج) تتةىل قاو ة كاوا رجت اللجن ا ـ قوالـ اجلـزاءا رلـال نـول،قرة 36
ا ال،قرة  37من القرار  )2014( 2134ا رلال هب ا القرار ا تقدم الدرم ل،ـر ا كاـوا
رجت اللجن ا ـ رلـال نـول،قرة  36ا ال،قـرة  37مـن القـرار  )2014( 2134ا رلـال
هب ا القرار ،ا تعلل نو م علة ال،ر ا الااوا ا ناونـ رنـ ا نتةجاـ منـ  ،ا تقـدم الـدرم
لااـوا علاـ ا يــتحام اـ ــر ا كاــوا مــدري ا ـ ا تعلــل نو ــم علــة الااــوا ا ناونـ
رن ا نتةجا من
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 - 14يرح نولتـدانري الـ اهـ و الـدا /األرضـوء املـرمتر الـداو املعـين ن قـ
البحريا الا لتن،ا املبـو رة اإلقلالاـ ملاو حـ اال ـت ال /غـري القـونة لللـةار ال باعاـ
نولمجــا ال ـ قرةــو إرــالا لة ــوكو لعــوم  ،2010ــو علــة تعزيــز تقاــد اجللــو ال،ورل ـ
االقتمجو ي نأطر نـ  /العنويـ الةاجبـ مـن قباـل تةجالـو منملـ التعـواا االتنلاـ املاـداا
ال ـل تةريـد املعـو ا
االقتمجو ا امل تعلق نب  /العنوي الةاجبـ لا،ولـ التحلـي نوملسـرالا
من املنوطق املتضررة من الزنارو ااملنوطق الشديدة اخل ةرة ،اتشـجل ااـل الـدا ،/الواـ
ا /املن ق  ،رل مةاال إعكوء الةري نوملبو ئ التةجالا املتعلق نب  /العنوي الةاجب
جلن اجلز اءا
 - 15يقرر ا االي اللجن املنشأة رلال نـول،قرة  57مـن القـرار )2013( 2127
تســرا الــو يتعلــق نولتــدانري امل،راض ـ ال،قــرت  54ا  55مــن القــرار )2013( 2127
اال،قرت  30ا  32من القرار  ،)2014( 2134اال تقرر متديدةو هب ا القرار
 - 16يؤكد مها إجراء مشوارا منتملـ مـل الـدا /األرضـوء املعناـ ااملنملـو
الدالا ااإلقلالا ا اا اإلقلالا  ،هتسط االقتضوء ،اال الو الـدا /اجملـوارة ا ا /املن قـ ،
هبدف ك،ول التن،ا الاومل للتدانري ال مود العلل هبو ة ا القرار ،ا ة ا المجـد تشـجل
اللجن ـ رل ـ ا تنمــر ،هتاينلــو امــىت لــزم األمــر ،إجــراء مجيــورا إىل نلــداا لتورةــو راــاس
اللجن ا ا رضوؤةو
 - 17يط ل ري إىل اللجن ـ ا حتــد اريــوال ال ـ قــد تشــال رــدم امتينــو /للتــدانري
املتخـ ة ةجــط ال،قــرا  1ا  2ا  5ا  8رــالس ،ا ا تقــرر مســور العلــل املنو ــط كــل
هتول رل هتدة ،اي لط إىل رااس اللجن ا يبلغ رـن التقـدم الـ ا حتـرمجس اللجنـ مرهتلاـو
رلللو نشأا ة س املسأل  ،التقورير ال تقدم نونتموم إىل اجمللس رلال نول،قرة  31نوس
 - 18يعترف نقرار رللا كال و السـلوح جلللةريـ ريقاـو الة ـ نو ـتئنوف
االجتور املو اخلوم من ”املنوطق امللتينِل “ ال ُنشئت ةجط الشـرامي الـ هتـد و رللاـ
كال و ،ايالهت ا رللا كال و تعتزم إطالال جملس األمن االلجنـ ا ريـق اخلـ اء التـونل
و انعين األمم املتحدة املتاومل رل قرارا و ،انولتـوو ت لـط إىل راـاس ال،ريـق العومـل التـونل
لعللاـ كالـ و ااملعــين نولراــد ا يقــةم اريــو نتحــديت معلةمــو اللجنـ رــن رلــل ريــق
الراد التونل لعللا كال و ااملعين جبللةري ريقاو الة  ،و علة ا قـرارا نشـأا
زانـــو
املنــوطق امــد ة نورتبورةـــو ”منــوطق تينِلــ “ االقــرارا عا المجـــل نولتجــورة
من املو اخلوم
الةري ريقاو الة
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 - 19يد املراكز التجوريـ ا ا /املن قـ إىل تـةخي املزيـد مـن الاقمـ مـن جـل
رم اجللة الـ تبـ و السـل و االنتقولاـ جلللةريـ ريقاـو الة ـ إلرـو ة إر ـوء ـس
التجــورة املشــرار ااال ــت،و ة مــن مةار ةــو ال باعاــ ايشــاد جبللةريــ ريقاــو الة ــ
الهوعةو تدا نري خوا لتعزيز إماونا اقت،وء ر املـو مـن املنـوطق امللتينلـ ملنـل ا ـتخدام املـو
لمجوحل اجللورو املسلح ا ألغراا مجرزر اال تقرار الةري ريقاو الة
 - 20يشجع رللا كال و رل هتل مسأل
الةري ريقاو الة  ،انولتشوار مل ريق اخل اء

زانو املو نولتعواا مـل ـل و

ريق اخل اء
 - 21يعرب رن تأيادس التوم ل،ريق اخلـ اء املعـين جبللةريـ ريقاـو الة ـ
رلال نول،قرة  59من القرار )2013( 2127

املنشـأ

 - 22يقريريريريريرر متديـــــد االيـــ ـ ريـــــق اخلـــ ـ اء هتـــــىت  28شـــــبومي اير ،2017
ويعرب ن ا تزامه معوا ة النمر ة س الةالي ااهوع اإلجراء املنو ط الـو يتعلـق نتجديـد
متديدةو مةرـد قمجـوس  31كـونةا الينو ينـوير  ،2017اي لـط إىل األمـ العـوم ا يتخـ
التدانري اإل اري الالمجم نأ رال مو عان رلو لإلجراء ال ا يتخ س اجمللس
 - 23يقرر ا تشلل االي ريق اخل اء امللوم التولا :
مسوردة اللجن تن،ا الةالي املنةط هبو رل النحـة امـد ةـ ا القـرار،
()
و علة من خال /تزايد اللجن علةمـو تتمجـل نءماوناـ إ راي ـوء ـرا ا كاونـو ،
األنش املبان ال،قرت  12ا  13رالس
مرهتل الهتق  ،ن قد ياةنةا ضولع
(ع) ال ا را احتلاـل املعلةمـو الـ تـر مـن الـدا /اةائـو األمـم املتحـدة
املعناـ ـ ااملنملـــو اإلقلالاـ ـ ااألطـــراف امللتلـــ األخـــر نشـــأا تن،اـ ـ التـــدانري املقـــررة
ة ا القرار ،الوا هتوال رـدم االمتينـو ،/ألغـراا منـلو تاسـري تقـد املسـوردة جمـو/
ننوء القدرا  ،ننوء رل طلط الدا /األرضوء
منتمجـــــمل املـــــدة مةرـــــد
(ي) مةا ـــــوة اللجنـــ ـ نءهتوطـــ ـ نوملســـــتجدا
قمجــوس  30متــةمج يةلاــ  ، 2016ار ــل تقريــر هنــواي إىل جملــس األمــن ،نعــد منوقشــ األمــر
مـــل اللجنـ ـ  ،حبلـــة 31 /كـــونةا األا /يســـل  ،2016رـــن تن،اــ التـــدانري امل،راضـ ـ
ال،قــرت  54ا  55مــن القــرار  )2013( 2127اال،قــرت  30ا  32مــن القــرار 2134
( ،)2014اال مت جتديدةو ال،قرا  1ا  2ا  5ا  8من ة ا القرار
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( ) تقــــد إهتوطــــو نــ ـ خر املســــتجدا إىل اللجنــ ـ  ،الواــ ـ
املستعجل  ،ا كللو ر ال،ريق هتوج إىل علة

اريــــوال

(ةـ) مســـوردة اللجنـ ـ تنقـــا احتـــديت املعلةمـــو املتعلقـ ـ نقوالـ ـ اجللـــو
من را اكاونو ال رجت اللجن وءةو رلال نوملعويري ال مت جتديـدةو ال،قـرت 11
ا  12رالس ،و علة من خال /تقد معلةمو اال تدال /الباةلةجي امعلةمـو إضـو ا
لتودري املةجزا السر ي أل بوع اإل راي القوال املتوهت للعلةم
(ا) مسوردة اللجن دةو نوملعلةمـو املتعلقـ نوجللـو مـن ـرا اكاونـو الـ
قــد تن بــق رلالــو معــويري اإل راي نولقوالــ املنمجــة رلالــو ال،قــرت  11ا  12رــالس،
و علة رن طريق تقد ة س املعلةمو إىل اللجن  ،مو إا تمجب متوهت  ،اتضـل تقـوريرس
الر ا اخل ا وء اجللو امللان إ راجلو ،ااملعلةمو املنو ب لتحديد ا ةيـ  ،ااملعلةمـو
املللــ ـ نشــــأا الســــبط الــ ـ ا يــ ـ ر إماوناــ ـ ان بــــوو معــــويري اإل راي املنمجــــة رلالــــو
ال،قرت  11ا  12رالس رل ال،ر ا الااوا
(مج) التعــواا مــل ريــق الراــد املعــين جبللةري ـ ريقاــو الة ـ التــونل لعللا ـ
كال و من جل رـم ا ـتئنوف تمجـدير املـو اخلـوم مـن الةريـ ريقاـو الة ـ  ،اإنـالن
اللجنـ إعا كــوا ا ــتئنوف التجــورة يــر ا إىل مجرزرـ اال ــتقرار الةريـ ريقاــو الة ـ
ا ي،اد اجللورو املسلح
 - 24يهي ن،ريق اخل اء ا يتعـواا ننشـومي مـل ـوار رقـ ا جملةرـو اخلـ اء
ال ينشئلو جملس األمن ،هتسط مو ي،اد تن،ا الةالي املنةط نال منلو
 - 25يعريريرب رــن القلــق البــولغ إمجاء التقــورير ال ـ تتحــدال رــن شــباو االجتــور
غــري املشــراال الـ ال تــزا /متــة /اجللورــو املســلح الةري ـ ريقاــو الة ـ اتزا ةــو
ـاوو تن،اـ االيتـ  ،للبحـت
حبوجاو و ،ايشجل ريق اخل اء رل ا يةو اةتلومو خواـو،
مر ة س الشباو
االدا /اجملوارة و االدا /األخـر األرضـوء
 - 26حيث الةري ريقاو الة
املرمتر الداو املعين ن ق البحريا الا رلـ التعـواا رلـ المجـعاد اإلقلالـي للتحقاـق
مر الشباو اإلجراما اإلقلالا ااجللورو املسلح الضولع ا ت ال /املـةار ال باعاـ
خوري القونةا ا ريبلو ،و علة الـ ةط ااملـو ااـاد األهتاـوء ال يـ ااالجتـور هبـو ن ـرو
غري مشرار  ،املاو ح تلة الشباو ااجللورو
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 - 27حيريريث ااــل األطــراف اااــل الــدا /األرضـوء ،إضــو إىل املنملــو الدالاـ
ااإلقلالا ا اا اإلقلالا  ،رل ك،ول التعواا مل ريق اخل اء اضلوا الم را س
 - 28حيريريث كريريكل ااــل الــدا /األرضــوء اااــل ةائــو األمــم املتحــدة املعنا ـ
رل ضلوا الةاة /من اا رواق ،الواـ إىل األشـخو االة ـواق ااملةاقـل ،هتـىت يـتلان
ريق اخل اء من تن،ا الةالي املنةط ن
 - 29يط لريري إىل امللينلــ اخلواــ ل مــ العــوم املعناــ نوألط،ــو /االــزناال املســل
اامللينل ـ اخلوا ـ ل م ـ العــوم املعنا ـ نــولعنمل اجلنســي هتــوال الــزناال ا تةااــال تبــو /
املعلةمــو عا المجــل نوملةضــةال مــل اللجن ـ  ،ا قــو لل،قــرة  7م ـن القــرار )2010( 1960
اال،قرة  9من القرار )2011( 1998
اإلنالن ااال تعراا
 - 30يهيري ري جبلاـــل الـــدا ،/اال ـــالو ا /املن قـ ـ االـــدا /الـ ـ يةجـــد هبـــو
ــرا اكاونــو مــن املدرج ـ ــوؤةم ،ا تعلــل نــد ع رلـ تن،اـ التــدانري الــةار ة ة ـ ا
القـــرار ا ا تبلـــغ اللجنـ ـ نونتمـــوم نـــوإلجراءا الـ ـ تتخـ ـ ةو لتن،اـ ـ التـــدانري امل،راضـ ـ
ال،قــرت  54ا  55مــن القــرار  )2013( 2127اال،قــرت  30ا  32مــن القــرار 2134
( ،)2014اال مت جتديدةو ال،قرا  1ا  2ا  5ا  8من ة ا القرار
 - 31يط ل ري إىل اللجن ـ ا تقــدم إىل اجمللــس ،رــن طريــق رااســلو ،تقريــرا شــ،ةيو
مــرة ااهتــدة رل ـ األقــل الســن  ،يتنــوا /هتول ـ جملــل رلــو /اللجن ـ  ،ــو علــة جنبــو
إىل جنط مل امللينل اخلو ل م العوم جلللةريـ ريقاـو الة ـ نشـأا اريولـ الةريـ
ريقاـو الة ـ  ،هتسـط االقتضــوء ،ايشـجل راــاس اللجنـ تقــد إهتوطـو إرالماـ منتملـ
جللال الدا /األرضوء امللتل
 - 32يؤكريريريد نــ ـــابقي اريولــ الةريــ ريقاـــو الة ــ قاـــد اال ـــتعراا
املستلر ،ا ن ااةا رل ا تعدا ال تعراا مـد اجوةـ التـدانري الـةار ة ةـ ا القـرار،
ــو علــة إماوناــ تعزيزةــو نــءجراءا إضــو ا  ،اال ــالو مــن خــال /جتلاــد األاــة،/
ا نتعديل تلة التـ دانري ا تعلاقلـو ا ر علـو ا اقـت هتسـبلو تقتضـي الضـرارة ضـةء
التقدم امرمج تينبات اال تقرار البلد ااالمتينو /ألهتاوم ة ا القرار
 - 33يقرر ا يبقي املسأل قاد نمرس ال،علي.
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