األمــم املتحـدة

)S/RES/2200 (2015

جملس األمن

Distr.: General
12 February 2015

القرار )2015 ( 2200
الــــختذ اجمــــختم جملــــس األمــــن
فرباير 2015

ل ــــت  7380املعقــــيف ة

 12شــــ

إن جملس األمن،
إذ يشري إىل قرارات ال بقة وبي ن ت رئي

بشأن ال يف ان،

يــو ربــيفس ال ــيف ان وب ــي ة
وإذ يؤكددجم جمددجم ا التزام ـ بقةــية إاــالم ال ــالر
ال يف ان واستقالل ووادت وسالمة أراضي وب لتنفيخت الت ر للقـرار  )2005( 1591اينـ ،
وإذ يشــإ إىل أةيــة م ــ ا ا ــن امــيفار و ــدر التــدال والتعــ ون العالقــ ت بــ وم
املنطقــة ،وإذ يشددري إىل أن اكيفمــة ال ــيف ان ملــو امل ــملولة املق ـ ر األوم ــن يــة يــو
ال ك ن اال إقليمه  ،إط ر مـ ن ااتـرار سـي ة القـ نيفن والقـ نيفن الـدوق اقـيفا ا ن ـ ن
والق نيفين ا ن ين الدوق،
وإذ يكرر تأكيجم ضرورة إهنـ العنـو والتوـ و ات املتيفا ـلة ارفـيفر ،وإذ يشدجم
لى أةية التصـدذ بشـكل م مـل لاسـ ذ امختريـة للـااس ال ـعو إىل إق مـة سـالر ائـم،
وإذ يدجمر أن الــااس ارفــيفر كم كـن الـ ــكري وأنـ كم كـن التيف ــل إىل اــل ائــم
إكم من االم ملية سي سية تشمل امميو،
وإذ يالحظ أةية العمل الختذ يقـيفر بـ فريـال اكم ـ األفريقـو الرفيـو امل ـتيف املعـ
ب لتنفيخت وأملداف وثيقة الدواة لل الر ارفـيفر واكملتـزار املعلـن مـن ق ـل اكيفمـة ال ـيف ان
مو ي تثمر هيف إاالم ال الر اليت ي ختهل ا لي فريـال اكم ـ األفريقـو
بإق مة ايفار وط
الرفيو امل تيف املع ب لتنفيخت وإذ يجمعو إىل هتيئة بيئة ميفاتية را ملختا اايفار اليفط ،
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وإذ يعددر ــن بـ لق القلــال إ ا ا يـ العنــو وانعــدار األمــن ارفــيفر األشــهر
األاـــإة ،يفـ ـ ذلـــب القتـ ـ م بـ ـ ااكيفمـــة وامم ـ ـ ت امل ـــلحة واكمقتتـ ـ م العشـ ـ ئرذ،
وإذ يعر عن بالغ القلق مل الف ملختا العنـو مـن اثـ ر سـل ية لـى اليفضـو األمـ ومـ أ
ـ ر  2014ومـ ييفا ـل إاداثـ مـن تقييـد مك نيـة
إلي من ي ة ـد النـ ا االيـ
إيصـ م امل ـ دات ا ن ـ نية إىل منـ طال الصــراس الــيت يقــيم فيهـ ال ــك ن املــدنييفن املعرضــيفن
للخطــر ،وإذ يعيددجم تأكيددجم اا ــة امل ســة إىل التصــدذ لا مــة ا ن ـ نية امللحــة الــيت ييفا ههـ
ســك ن ارفــيفر ،بيفس ـ ئل منــه تي ــإ و ــيفم وم ـ كمت العمــل ا ن ـ ين ومــيفسفو امل ـ دة
ا ن نية إىل يو املن طال بأمـ ن و اليفقـ املن سـو و ون راقيـل ،يفـ يتم شـى مـو م ـ ا
األمـــم املتحـــدة التيف يهيـــة لتقـــدن امل ـ ـ دة ا ن ـ ـ نية ،يفـ ـ فيهـ ـ ااُنـــيف والتوـــر واايـ ـ
واكمستقالم ،ومو أاك ر الق نيفن الدوق ذات الصلة،
وإذ يشجم لى و يفذ أن متتنو امه ت امل لحة م فة ن يو أ مـ م العنـو ضـد
املـــدني  ،وا ـــة أفـــرا امم ــ ت الةـــعيفة م لن ــ واألطفــ م ،وأن تةـــو اـــدا مميـــو
انته م ت وجت و ات اقيفا ا ن ن والقـ نيفن ا ن ـ ين الـدوق ،وإذ يشدجم كدكل لـى أن
بعـ ملـختم األ مـ م قـد ترقــى إىل م ـتيف ـرائم ااــرذ أو امـرائم ضــد ا ن ـ نية يفيف ــو
الق نيفن الدوق،
وإذ يعر عدن القلدق مـن الـروابا ار ر يـة ،وا ـة ذات الطـ بو الع ـكرذ ،بـ
ت ميف ـيف ة اـ رد ارفـيفر ،وإذ يط لـو
امم ت امل لحة غإ امليفقعة ارفيفر وب
بيفقو الد م الع كرذ امل شر أو غإ امل شر لتلب امم ت ارفيفر ،وإذ يدجمين األ مـ م
اليت تقيفر هب أذ ة م لحة من أ ـل ا ط اـة وكيفمـة ال ـيف ان بـ لقيفة ،وإذ يشـإ إىل أن
ف الااس ال يف ان يتأىب لى أذ ال كرذ،
وإذ يطالب أطراف الااس بأن تتحلـى بةـ ا الـنفس وأن تيفقـو األ مـ م الع ـكرية
جبميو أنيفا ه  ،يف ذلب ملي ت القصو اميفذ،
وإذ يشري إىل قرارم  ،)2013( 2117وإذ يعر عن القلق إ ا ارطـر الـختذ يهـد
ال ــالر واألمــن ارفــيفر ب ـ و النقــل غــإ املشــروس لاســلحة الصـ إة واألســلحة ارفيفــة
وتكدي ه املز زس لالستقرار وإسـ ة اسـتعم هل  ،وإ ا اسـتخدار ملـختم األسـلحة ضـد املـدني
املتةررين مـن الـااس امل ـلو ،وإ ا اسـتمرار التهديـدات ابدقـة ب ملـدني مـن ـرا الـختا ئر
غإ املنفورة،
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وإذ يعددددر ــــن اســــتي ئ مــــن اســــتمرار انتــــه م ت اكيفمــــة ال ــــيف ان للقــــرار
 ،)2005( 1591يف ذلب من قِ ل قـيفات الـد م ال ـريو الت بعـة هلـ وامم ـ ت امل ـلحة
املنت ة إىل ااكيفمة ،بنقله أسلحة وذاإة إىل ارفـيفر بشـكل ا تيـ ذ ون إذن م ـ ال مـن
اللونة املنشأة يفيف و القرار ،)2005( 1591
وإذ يطالدب بــأن تيفقــو يــو أطــراف الــااس امل ــلو فــيفرا وبشــكل تـ ر مــل أ مـ م
العنو امن ـو ضـد املـدني وجتنيـد األطفـ م واسـتخدامهم لـى كـيف ينتـهب القـ نيفن الـدوق
اليفا و التط يال وغإ ذلب من اكمنتـه م ت والتوـ و ات وـال األطفـ م واهلومـ ت العشـيفائية
لى املدني  ،يف يتم شى مو يو القرارات ذات الصلة املتخختة بشأن ملختم امل ئل،
وإذ يعيددجم تدددأكيجم قلق د مــن التــأثإ ال ــلف للعنــو امل ــتمر ارفــيفر لــى اســتقرار
ال يف ان برمت  ،واستقرار املنطقـة ،وإذ يرحدب ب لعالقـ ت اميـدة الق ئمـة ا ليـ بـ ال ـيف ان
وتش ـ  ،وإذ يش د ال ــيف ان وبلــدان املنطقــة لــى ميفا ــلة التع ـ ون هبــدف إاــالم ال ــالر
واكمستقرار ارفيفر واملنطقة مكل،
وإذ يعر عن استيائ من انته م ت الق نيفن ا ن ين الدوق وانتـه م ت وجتـ و ات
اقيفا ا ن ن اليت ترتك ه قيفات األمن الت بعـة اكيفمـة ال ـيف ان والقـيفات الع ملـة ب ليفم لـة
ـيم
نه وامم ت امل ـلحة ،يفـ فيهـ امم ـ ت املع رضـة اكيفمـة ال ـيف ان ،وا ـة
ايفر أبيشو للن ا االي و الطيفيشة ،بشم م ارفيفر ،وفال م أف ب فريال ارربا ،
وإذ يعر عن القلق من استمرار العراقيل اليت تفرضه اكيفمة ال ـيف ان لـى مـل
فر يال ارربا اـالم فتـرة وكميتـ  ،يفـ ذلـب القيـيف املفروضـة لـى اريـة تنقـل فريـال ارـربا
و لـى إمك نيـة اليف ـيفم إىل منـ طال الـااس امل ـلو واملنـ طال الــيت أفيـد أهنـ شـهدت انتــه م ت
اقيفا ا ن ن والق نيفن ا ن ين الدوق،
وإذ يرحددب بتح ــن التعــ ون بــ اكيفمــة ال ــيف ان وفريــال ارــربا  ،وإذ يشدد
اكيفمة ال يف ان لى إبدا املزيد مـن التعـ ون ب سـتو بته للطل ـ ت املقدمـة مـن فريـال ارـربا
لليف يفم إىل من طال الااس امل ـلو وااصـيفم لـى معليفمـ ت ،وإذ يكدرر تأكيدجم يفتـ يـو
األطراف ارفيفر إىل أن تتع ون مو الفريال بشكل م مـل ،بيفسـ ئل منـه ضـم ن و ـيفل إىل
ايث يريد ورية و ون قييف ،
وإذ يشددددري إىل تقريــــر فريــــال ارــــربا املــــملر  12مــ ـ نيفن األوم ي ــــمرب 2014
( )S/2015/31وإذ يعر عن اعتزام أن ييفا ل ،ن طريـال اللونـة ،راسـة تيف ـي ت الفريـال
والنظر ارطيفات املق لة املن س ة،
15-01927
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وإذ يشددجم لــى ضــرورة ااتــرار م ـ ينط ــال لــى ملي ـ ت األمــم املتحــدة واألفــرا
املشـ رم فيهـ مــن أاكـ ر ميث ـ ا األمــم املتحــدة املتعلقــة ب كممتيـ ات وااصـ ن ت وأاك ـ ر
اكمتف قية املتعلقة ب متي ات األمم املتحدة واص ن هت ،
وإذ يالحظ األةية اا مسة لتنفيخت نظ ر امزا ات بفع لية ،يفـ ذلـب الـدور الرئي ـو
الختذ كن أن تةطلو ب ملختا الصد الدوم اجملـ ورة واملنظمـ ت ا قليميـة و ون ا قليميـة،
وإذ يش امهيف الرامية إىل تعزيز التع ون،
وإذ يككّر يو الدوم ،وخب ة وم املنطقة يف فيهـ اكيفمـة ال ـيف ان ،ب كملتزامـ ت
الــيفار ة القــرارات  )2004( 1556و  )2005( 1591و  ،)2010( 1945وكم ســيم
اكملتزام ت املتعلقة ب ألسلحة وم يتصل هب من أ تدة،
وإذ يهيب وكيفمة ال يف ان اليفف جبميـو التزام هتـ  ،يفـ ذلـب رفـو ا لـة الطـيفارا
ارفــيفر ،وال ــم ي وريــة التعــ إ ،وبــختم هــيف فع لــة لكف لــة امل ــ لة ــن انتــه م ت
وجت و ات اقيفا ا ن ن وانته م ت الق نيفن ا ن ين الدوق ،أي م ن مرتك يفمل ،
وإذ يشري إىل أن األ م م العدائية وأ م م العنو أو التـرويو ضد ال ـك ن املـدني
ارفيفر ،يفن فيهم الن ايفن االي  ،كن أن هتد أو تقــيفض التــزار األطـراف ب ليفقــو التـــ ر
والدائــم لا م م العدائيــة وتتع رض مو وثيقة الدواة لل الر ارفيفر،
وإذ يقددرر أن اا لــة
املنطقة،

ال ــيف ان م ـ ال ـ تشــكل هتديــدا لل ــالر واألمــن الــدولي

وإذ يتصرف يفيف و الفصل ال بو من ميث ا األمم املتحدة،
 - 1يقددرر أن ــد وكميــة فريــال ارــربا  ،الــختذ ــين بـ ا األمــر مــال بأاكـ ر
القــرار  )2005( 1591ومــد ت وكميت ـ س ـ بق يفيف ــو أاك ـ ر القــرارات )2005( 1651
و  )2006( 1665و  )2006( 1713و  )2007( 1779و  )2008( 1841و 1891
( )2009و  )2010( 1945و  )2011( 1982و  )2012( 2035و )2013( 2091
و  )2014( 2138املــملر  12أذار م ـ ر  ،2016ويعددر عددن اعتزام د اســتعراض تلــب
أ ــل أقص ـ م  12ش ـ فرباير
اليفكميــة واجم ـ ذ ا ــرا املن ســو بشــأن متديــدمل مــرة أاــر
 ،2016ويطلب إىل األم الع ر أن يتخخت م يلزر مـن التـدابإ ا اريـة ،يفـ ذلـب الترتي ـ ت
املتعلقة بأم من استقرار أفرا فريال ارربا  ،أسرس وق ممكن؛
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 - 2يطلب إىل فريال ارـربا أن يقـدر إىل اللونـة املنشـأة مـال بـ لفقرة ( 3أ) مـن
القرار ( )2005( 1591يش ر إليه فيم يلو بـ ”اللونة“) إا طة ملنتصـو املـدة ـن أ م لـ
ميف د أقص م  12اذ أغ طس  ،2015وأن يقدر تقريرا هن ئي يتةمن مـ تيف ـل إليـ مـن
استنت ت وتيف ي ت ميف د أقص م  15م نيفن الث ين ين ير 2016؛
 - 3يطلددب إىل فريــال ارــربا أن يقــدر إىل اللونــة مــل ثالثــة أشــهر معليفمــ ت
م تكملة ن أنشـطت  ،تشـمل سـفر الفريـال ،ويطلدب ا بـال فـيفرا ـن أذ ق ـ ت تعتـرض
تنفيخت وكميت و ن اكمنته م ت اليت تقو ألذ ز من نظ ر امزا ات؛
 - 4يطلب إىل فريـال ارـربا أن يقـدر ،ضـمن ا طـ ر الـزم ابـد
تقريرا ن تنفيخت الفقرة  10من القرار  )2010( 1945ومد فع ليته ؛

الفقـرة ،3

 - 5يكددرر تأكيددجم م ـ للوهــيف الــيت ت ــختهل العمليــة املختلطــة لال ـ األفريقــو
واألمم املتحدة ارفيفر واألم الع ر لامم املتحدة وفريال اكم ـ األفريقـو الرفيـو امل ـتيف
للتنفيــخت املع ـ ب ل ــيف ان واملمثــل ار ـ ز املشــترط و م ـ املنطقــة مــن أ ــل إاــالم ال ــالر
واكمستقرار ارفيفر؛
حظر توريجم األسلحة
 - 6يعر عدن قلقد مـن أن تـيففإ أو بيـو أو نقـل امل ـ دة والـد م التقنـي إىل
ال يف ا ن ،بصيفرة م شرة أو غإ م شـرة ،يفـ ذلـب التـدريو أو امل ـ دة امل ليـة أو غإملـ ،
وتيففإ قطو ال ي ر ومنظيفمـ ت األسـلحة واأل تـدة ذات الصـلة ،كـن أن ت ـتخدمه اكيفمـة
ال ــيف ان لــد م اســتخدار الط ـ ئرات الع ــكرية لــى كــيف ينتــهب القــرارين )2005( 1556
يـو الـدوم لـى أن
و  ،)2005( 1591يف ذلب الط ئرات اليت اـد مل الفريـال ،وحيد
تةو ا ت رمل ملختا ارطر ضيف التدابإ اليفار ة القرار )2005( 1591؛
 - 7يشدددري إىل التزامـ ـ ت اكيفمـــة ال ـــيف ان يفيف ـــو القـــرار ،)2005( 1591
يف ذلب شـر اصـيفهل لـى ميفافقـة اللونـة ق ـل نقـل املعـدات وا مـدا ات الع ـكرية إىل
إقليم ارفيفر؛
 - 8يهيدددب وكيفمـــة ال ـــيف ان أن تتصـــد لنقـــل األســـلحة الصــ إة واألســـلحة
ارفــيفر ،الــختذ
ارفيفــة غــإ املشــروس ولتكدي ــه املز ــزس لالســتقرار و س ـ ة اســتعم هل
ي ختذ أية در اكمستقرار املنطقة ،وأن تكفل أيضدا إ ارة زون هتـ مـن األسـلحة الصـ إة
واألســلحة ارفيفــة وجمزينــه لــى كــيف امــن وفع ـ م وتأمينــه  ،و ــو و أو تــدمإ األســلحة
والختاإة الف ئةة أو املة يفطة أو غإ امليفسيفمة أو اململيفمة لى كيف غإ مشروس؛
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 - 9يعددر ــن قلق ـ مــن اســتمرار يفيــل بع ـ املــيفا كمســتخدامه أغــراض
كرية ون قله إىل ارفيفر ،وحيـث يـو الـدوم لـى أن تةـو ا ت رملـ ملـختا ارطـر لـى
ضيف التدابإ اليفار ة القرار )2005( 1591؛
التنفيك
 - 10يجمين استمرار انته ط التدابإ املنصيفز ليهـ الفقـرت  7و  8مـن القـرار
 )2004( 1556والفقرة  7من القرار  ،)2005( 1591امل تكملة الفقـرة  9مـن القـرار
 )2010( 1945والفقـــرة  4مـــن القـــرار  )2012( 2035ويدددوعز إىل اللونـــة بـــأن ت ــ ر،
مت شي مو وكميته وم ئه التيف يهية ،إىل التش ور بأسـرس مـ كـن مـو أذ ولـة ةـيف تـر
اللونة ،استن ا إىل أس ذ معقيفلة م نية لى معليفم ت ميفثيفقـة ،أهنـ تي ـر ارتكـ ذ مثـل ملـختم
اكمنته م ت أو غإمل من األ م م املُخلّة هبختم التدابإ؛
 - 11يعر عن قلق من در قي ر يو الدوم األ ة ا لي بتنفيـخت تـدابإ اظـر
ق ئمـــة ار ضـــع للوـــزا ات،
ال ـــفر وجتميـــد األ ـــيفم املفروضـــة لـــى أفـــرا مـــدر
ويطلدددب إىل الفريـــال أن يطلـــو اللونـــة أقـــرذ وقـ ـ ممكـــن لـــى أذ معليفمـ ـ ت تتعلـــال
ب كمنته م ت ابتملة اظر ال فر وجتميد األ يفم ،ويوعز إىل اللونة أن تتوـ وذ بفع ليـة مـو
أذ تق رير تفيد بعـدر امتثـ م الـدوم األ ةـ للفقـرة  3مـن القـرار  )2005( 1591والقـرار
 ،)2006( 1672بيفس ئل منه التيفا ل فيفرا مو يو األطراف املعنية؛
 - 12يؤكجم من ججميجم أن يتع لى يو الدوم ،خب ــة وم املنطقــة ،أن تتخـخت
التدابإ الةرورية ملنو يو األشخ ز الـختين أ ر تـهم اللونـة ق ئمـة ار ضـع للوـزا ات
مــن اــيفم أراضــيه أو يفرملــ  ،مــال بــ لفقرة  3مــن القــرار  ،)2005( 1591ويهيددب
ملختا الصد ؛
وكيفمة ال يف ان أن تعز التع ون وت م املعليفم ت مو الدوم األار
يو الدوم ،خب ة وم املنطقة ،لى إطـالس اللونـة لـى ا ـرا ات
 - 13حي
اليت اجمختهت لتنفيخت التدابإ املفروضـة يفيف ـو القـرارين  )2005( 1591و ،)2004( 1556
يف ذلب فرض تدابإ حمد ة اهلدف؛
 - 14يعددر عددن اعتزام د اســتعراض ا لــة التنفيــخت ،بعــد ــدور تقريــر اســتعراض
منتصو املدة ،يف ذلب العق ت اليت ـيفم ون التنفيـخت الك مـل والفعـ م للتـدابإ املفروضـة
يفيف و القرارين  )2005( 1591و  ،)2010( 1945ب رض مف لة اكممتث م الك مل؛
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 - 15يعدددر عدددن األسد د مليفا ـــلة بعـ ـ األفـــرا التـ ـ بع اكيفمـــة ال ـــيف ان
وامم ـ ت امل ــلحة ارفــيفر ارتك ـ ذ أ م ـ م نــو ضــد املــدني وإ قــة مليــة ال ــالر
وجت ملل مط لو اجمللس ،ويعر عن اعتزام فـرض ـزا ات حمـد ة األملـداف ضـد الكي نـ ت
واألفــرا الــختين ي ــتيففيفن معــ يإ ا راد الق ئمــة الــيفار ة الفقــرة ( 3د) مــن القــرار
 ،)2005( 1591ويشد د فريـــال ارـــربا لـــى أن يقـــيفر ،ب لتن ـــيال مـــو مليـــة اليفسـ ـ طة
املشترمة ب اكم األفريقــو واألمم املتحــدة ،بتزويــد اللونــة ،نــــد اكمقتةـ  ،بأمسـ مـن
ت أو مي ن ت؛
ي تيففيفن مع يإ ا راد الق ئمة من أفرا أو
 - 16يش ب اهلوم ت اليت تعرض هل العملية املختلطة لال ـ األفريقـو واألمـم
املتحــدة ارفــيفر ويهيددب وكيفمــة ال ــيف ان م شــرة التحقيق ـ ت ب ــر ة وتقــدن امن ـ ة إىل
العدالــة ،مــو مرا ـ ة النت ـ ئص الــيت ال ـ إليه ـ فريــال ارــربا تقريــرم النــه ئو لع ـ ر ،2014
ويملمد جمد ا ا ل تع ي ألسر القتلى واكيفم ت وهلم؛
 - 17يددجمين اســت الم املنشــملت املدنيــة ،كم ســيم يم ـ ت الن ـ ا االي ـ  ،مــن
نو امم ت امل ـلحة ،يفـ فيهـ امم ـ ت املع رضـة اكيفمـة ال ـيف ان ،كممت ـ ذ ميـزة
كرية بطريقة هتد املدني واملرافال املدنية يفخ طر الااس امل لو؛
 - 18يطلددب إىل فريــال ارــربا أن ييفا ــل التحقيــال متيفيــل امم ـ ت امل ــلحة
والع كرية وال ي سية و ورمل اهلوم ت املنفختة ضد أفرا العملية املختلطة؛
 - 19يشددري إىل أن الكي نــ ت واألفــرا الــختين يقيفمــيفن بتخطــيا ملــختم اهلومــ ت
أو ر يته أو املش رمة فيه يشكليفن هتديدا لالستقرار ارفيفر ،وأهنـم قـد ي ـتيففيفن ب لتـ ق
معــ يإ ا راد الق ئمـــة الـــيت تـــن ليهــ الفقـــرة ( 3د) مـــن القـــرار )2005( 1591؛
ويعدر عدن اعتزامد فـرض ـزا ات ت ـتهدف ديـدا الكي نـ ت أو األفـرا الـختين ططـيفن
هلختم اهلوم ت أو ير يفهن أو يش رميفن فيه ؛
التعاون
 - 20يصدددر لـــى أن تزيـــل اكيفمـــة ال ـــيف ان يـــو القيـــيف والعراقيـــل والعيفائـــال
ال إوقراطية املفروضة لى مل فريال ارربا  ،بيفس ئل منه إ دار تأشإات ايفم اليفقـ
املن سو ولعدة سفرات مميو أ ة فريال ارربا لك مـل فتـرة وكميتـ  ،وإل ـ شـر اصـيفم
أ ة الفريال املختميفر لى تص ريو سفر إىل ارفيفر ،وتعزيز التع ون وت ـ م املعليفمـ ت بينـه
وب الفريال وإت اة ايفم الفريال ورية و ون راقيل إىل يو من طال ارفيفر؛
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 - 21حيد اكيفمـة الـ يف ان لـى اكمسـتو بة لطل ـ ت اللونـة بـشأن اجمـ ذ تــدابإ
شـو ربــيفس ارفـيفر ،يفــن فــيهم املتةــررون مـن ميف ـ ت الـاوي األاــإة؛
ام يـة املــدني
و لى إ را التحقيق ت واجم ذ تدابإ للم لة ن قتل املدني ون م يف قـ نيفين و ـن غـإ
ذلب من انتـه م ت وجتـ و ات اقـيفا ا ن ـ ن وانتـه م ت القـ نيفن ا ن ـ ين الـدوق ،يفـ
ذلب إ را التحقيق ت واجم ذ تدابإ للم لة ن اهلومـ ت املنفـختة لـى أفـرا افـال ال ـالر
من ـ طال مثــل شــرا ــل مــرة،
ومقــدمو امل ـ دة ا ن ـ نية؛ وأوض ـ س ال ــك ن املــدني
وكم سيم من طال مش م ارفيفر اليت منو من ايفهل فريـال ارـربا والعمليـة املختلطـة وومـ كمت
ومقدميف امل دة ا ن نية ،و لى اجم ذ تدابإ تتيو و يفم ا غ ثة ا ن ـ نية إىل تلـب املنـ طال
بأمـ ن و ون يفائــال و اليفق ـ املن ســو ،وفقـ للقــيفان الدوليــة ،يفـ فيهـ القـ نيفن ا ن ـ ين
الــدوق وم ـ ا األمــم املتحــدة التيف يهيــة لتقــدن امل ـ دة ا ن ـ نية ،ومنــه ااُنــيف والتوــر
وااي واكمستقالم؛
 - 22يرحب بأ م م اللونة ،اليت استندت إىل تق رير فريـال ارـربا واسـتف ت مـن
األ م م املنوزة حم فل أار  ،وحيـث يـو الـدوم ومليئـ ت األمـم املتحـدة املعنيـة واكم ـ
األفريقــو وس ـ ئر األطــراف املهتمــة ،لــى التع ـ ون بشــكل م مــل مــو اللونــة وفريــال ارــربا ،
كم ســيم بتـــيففإ أذ معليفمــ ت تكـــيفن لــديه ـــن تنفيــخت التـــدابإ املفروضــة يفيف ـــو القـــرار
 )2005( 1591والقــرار  1556والقــرار  )2010( 1945و لــى تقــدن الــر و اليفق ـ
املن سو لى طل ت تيففإ املعليفم ت؛
 - 23يطلددب إىل فريــال ارــربا أن ييفا ــل تن ــيال أنشــطت  ،ا ــو اكمقتة ـ  ،مــو
العملي ت اليت تةطلو هب العمليـة املختلطـة لال ـ األفريقـو واألمـم املتحـدة ارفـيفر ،ومـو
امهــيف الدوليــة امل ختولــة لتعزيــز العمليــة ال ي ســية ارفــيفر ،ومــو سـ ئر أفرقــة أو جمميف ـ ت
ارربا اليت ينشئه جملس األمن ،امل ئل ذات الصلة بتنفيخت وكميت ؛
 - 24يطلددب إىل فريــال ارــربا أن يقــدر تقريــرم ملنتصــو املــدة وتقريــرم النــه ئو
تقييم ـ للتقــدر ابــــر كــيف اا ـد مــن انتــه م ت يــو األطــراف للتــدابإ املفروضــة يفقتةــى
الفقــــرت  7و  8مــــن القــــرار  )2005( 1556والفقــــرة  7مــــن القــــرار )2005( 1591
والفقرة  10من القرار  ،)2010( 1945وتقييم للتقدر ابـر كـيف إ الـة العق ـ ت الـيت تعيـال
العمليــة ال ي ســية ،والتهديــدات الــيت تيفا ـ اكمســتقرار ارفــيفر و املنطقــة؛ وانتــه م ت
الق نيفن ا ن ين الدوق أو انته م ت أو جت و ات اقــيفا ا ن ـــ ن ،يفـ ذلـب اكم تـدا ات
لى ال ك ن املدني  ،والعنـــو امن ـــو واملرتكـو لـى أسـ نـيفس امـنس ،واكمنتـه م ت
والتوــ و ات املرتك ـــة اــال األطفــ م ،وس ئــــر انتـــه م ت القــــرارات املختمـــــيفرة أ ـــالم،
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وأن يـــزو اللونـــة يفعليفم ت ـــن الكي نــ ت واألفـرا الـختين ي ـتيففيفن مع يـــإ ا راد فـــو
الق ئمـــة الــيفار ة فــو الفقــرة ( 3د) من القرار )2005( 1591؛
جلنة اجلزاءات
 - 25يؤكجم من ججميجم وكمية اللونة املتمثلة تشـويو ااـيفار مـو الـدوم األ ةـ
املهتمــة ،وا ــة وم املنطقــة ،ب ـ ل منــه ــيفة ممثلــو تلــب الــدوم لال تم ـ س مــو اللونــة
ملن قشــة تنفيــخت التــدابإ ،ويشــوو اللونــة مــختلب لــى ميفا ــلة ايفارمل ـ مــو العمليــة املختلطــة
لال األفريقو واألمم املتحدة ارفيفر؛
 - 26يشجم لى أةية إ را مشـ ورات منتظمـة مـو الـدوم األ ةـ املعنيـة ،نـد
اللزور ،لةم ن التنفيخت الك مل للتدابإ املنصيفز ليه ملختا القرار؛
 - 27يقرر إبق ملختم امل ألة قيد نظرم الفعلو.
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