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*1510819*  

 (2102) 2229 قرارال  
ــن        ــس األمـ ــاا جملـ ــاخت ا ـ ــت  الـ ــ يفة   4744جلسـ ــرا    29، املعقـ حزيـ

 2102 ي ني 
  

 ،إن جملس األمن 
أ  احلالة   الشرق األوسط خييم عليها التـ رر وأنـ  مـن املـرج      إذ يالحظ مع القلق  

أ  يســت ر اــاا ال لــح علــا حالــ  مــا إ  ــر الت مــ  غط رســ ية هــاملة ر  ــ   يــح أوجــ      
 مشكلة الشرق األوسط وغط أ  يتم ذلك،

   رقرير األمني العام عـن وـ ة األمـم املتحـدة ملراوضـة شـب ا هـتضا  املـ ر         وقد نظر  
ــرا  3 ــ /حزيـ ــرارا   S/2015/405) 2102 ي نيـ ــد وـ ــا ررايـ ــد أيتـ ( 2111) 0311(، وغذ يعيـ

 ،2111مت ز ي لي   04امل ر  
لمـب   0947 علـا أ  اـا ال ـرشني  ـ  أ  يلتزمـا مرحكـام ارمـاق عـام        وإذ يشدد  

ا هتضا  مني الق ات املربم مـني غسـرالي  واه ه ريـة العرميـة السـ رية وأ  يتقيـدا متامـا م وـ          
 غطاق النار،

ــر  األنشــ ة         وإذ يتفققق   ــد م ــن اســتنتاجات رمي ــ  م ــا ر مــ  غلي ــام شي  ــني الع ــح األم م
أخت جهة شاعلة   من قة المص  مـني القـ ات مـا زالـط رن ـ خت       العسكرية املست رة من جان 

علــا غمكانيــة رصــعيد التــ ررات مــني غســرالي  واه ه ريــة العرميــة الســ رية، و ديــد اســت رار   
ووــ  غطــاق النــار مــني الضلــدين، ورعــريب الســكا  املــدنيني ا لــيني وأشــرايف األمــم املتحــدة   

 امليدا  للخ ر،
 ،غزاء  يح انتهااات ارماق شب ا هتضا  مني الق ات ضالغعن ولق  الوإذ يعرب  
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علا أن  ينض   أ  رك   انـا  أخت وـ ات عسـكرية   من قـة المصـ  مـني       وإذ يشدد  
 الق ات س ى أشرايف و ة األمم املتحدة ملراوضة شب ا هتضا ،

  يـح وإذ يقدو    القتال املست ر الاخت يفار م خرا   من قـة المصـ ،  وإذ يدين بشدة  
األطــرايف   الــااد الــداخل  الســ رخت غط ووــ  األع ــال العســكرية   من قــة ع ليــات وــ ة 

 األمم املتحدة ملراوضة شب ا هتضا  واحترام القان   الدويل اإلنساين،
اسـتخدام األســلحة اللقيلـة مـن جانــ  اـ  مـن القــ ات املسـلحة الســ رية       وإذ يقدين   

ر الااد الس رخت اهـارخت، اـا   ذلـك اسـتخدام     واه اعات املسلحة   من قة المص    غطا
 الق ات املسلحة الس رية واملعارلة للدمامات خال ا هتضااات،

يفعــ ة األمــني العــام  يــح أطــرايف الــااد الــداخل  الســ رخت غط ووــ         وإذ يققرد د  
ضـة  الع ليات العسكرية    يح أحناء الضلد، اا يشـ   من قـة ع ليـات وـ ة األمـم املتحـدة ملراو      

 شب ا هتضا ،
ــرايف واه اعــــات وامل سســــات  وإذ يعيققققد د  يققققد   ــتعدايفا للن ــــر   غيفرا  األشــ اســ

والكيانات اليت رقدم الدعم غط رن يم الدولة اإلسامية   العراق والشـام أو غط جضهـة النصـرة    
نيـد    وال ة اهـزاءات، اـا شيهـا اههـات الـيت رتـ ط الت  يـ  أو التسـلي  أو التخ ـيط أو الت          

ــات وامل سســات         ــرايف واه اع ــة النصــرة وســالر األش ــة اإلســامية أو جضه ــيم الدول ــدة رن  لمال
والكيانــــات املررض ــــة متن ــــيم القاعــــدة طضقــــا لن ــــام اهــــزاءات امل نشــــر ا جــــ  القــــرارين  

)لــد رن ــيم القاعــدة(، اــا   ذلــك اههــات الــيت رشــار    هــن ا   ــات    0919 0224
  لمأمم املتحدة أو ردعم ذلك،علا حم ة السام التامعني

مترورة مال جه يف لتعدي  ولـح القـ ة ارونـة علـا أسـات م وـط للتقليـ         وإذ يقر  
غط أيفىن حد من احت ال رعرض أشرايف األمم املتحدة للخ ر أثناء م املة القـ ة رنميـا و يتـها،    

من قـة ع ليـات   مح التشديد علا أ  ال اية النهاليـة اـ  عـ يفة حم ـة السـام غط مـ اوعهم         
 الق ة   أورب ووط ممكن،

علا لرورة أ  رت اشر لدى و ة األمم املتحدة ملراوضة شـب ا هـتضا   يـح    وإذ يشدد  
ال سال  وامل اريف الازمـة لالـ اد م  يتـها علـا حنـ  سـاإ وإمـن، وغذ يشـس غط أ  سـروة          

ملتحــدة وع ليــات ســل  األســلحة والــاخالر واملراضــات ونساــا مــن األمــ ل التامعــة لمأمــم ا 
 وردمس مراشق األمم املتحدة أمر نس مقض ل،
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ألشـــرايف وـــ ة األمـــم املتحـــدة ملراوضـــة شـــب ا هـــتضا  وإذ يعقققرب وقققن بقققهل  دققققدير   
العسكريني واملدنيني، ومن مينهم أولئك الاين ينت    غط شريق املراوضني   اه   ، خلدمتـهم  

علـا مـا يقدمـ  وجـ يف     وإذ يشقدد   رـزيفايف مـع متها،  ومسامهتهم املسـت رة،   لـ  ميئـة ع ـ      
مـاخل  ات  وإذ يرحق    الق ة املست ر من مسامهة اامة   السام واألمن   الشرق األوسط،

املتخاة لتعزيز سـامة وأمـن أشـرايف وـ ة األمـم املتحـدة ملراوضـة شـب ا هـتضا ، اـن شـيهم أشـرايف             
 خ  اليق ــة املســت رة لكمالــة ســامة علــا لــرورة رــوإذ يشققدد  شريــق املــراوضني   اهــ   ،
 أشرايف الق ة والمريق وأمنهم،

احل ايفث اليت اّديفت سامة أشرايف األمـم املتحـدة وأمنـهم   األهـهر     وإذ يدين بشدة  
األخسة، اا   ذلك حا ت غمامة أرمعة من حم ة السام التامعني لق ة األمم املتحـدة ملراوضـة   

 رخت اهارخت،  شب ا هتضا  نتي ة الااد الس 

 ( املـــ ر  0943) 331 مـــاألطرايف املعنيـــة أ  رنمـــا شـــ را وـــرارا     يهيققق   - 0 
 ؛0943 أات مر/رشرين األول 22

ال ـــرشني مـــاحترام أحكـــام ارمـــاق  علـــا ا لتـــزام ال اوـــح علـــا اـــا  يشقققدد  - 2 
ال ــرشني غط ممارســة  ويققدو لمــب ا هــتضا  مــني القــ ات احترامــا يفويقــا ورامــا،   0947 عــام

جــات لــضط الــنمس ومنــح أخت انتــهااات ل وــ  غطــاق النــار وملن قــة المصــ  مــني   أوصــا يفر
علــا وجــ ب أ  يكــ   انــا  أخت نشــا  عســكرخت مــن أخت نــ د اــا      ويشققددالقــ ات، 

 من قة المص ، اا   ذلك الع ليات العسكرية اليت رق م هبا الق ات املسلحة العرمية الس رية؛
خت نشـا  عسـكرخت ه اعـات املعارلـة     علا وج ب أ  يك   انا  أيؤ د  - 3 

الــدول األعتــاء علــا أ  رعّضــر مقــ ة ه اعــات املعارلــة  وحيقق   املســلحة   من قــة المصــ ،
املسلحة السـ رية امل جـ يفة   من قـة ع ليـات وـ ة األمـم املتحـدة ملراوضـة شـب ا هـتضا  عـن            

لمأمــم املتحــدة   لــرورة ووــ   يــح األنشــ ة الــيت رعــرةض للخ ــر حم ــة الســام التــامعني   
ــا حنــ          ــهم عل ــة أيفاء و يت ــدا  حري ــم املتحــدة امل جــ يفين   املي ــرايف األم ــن  أش ــدا  وأ  مت املي

 وإمن؛ ساإ
 يح اه اعـات ماسـتلناء وـ ة مراوضـة شـب ا هـتضا  غط م ـايفرة  يـح         يدو   - 7 

 األخرى؛م اوح الق ة ومعرب القني رة، وغعايفة مراضات حم ة السام وأسلحتهم ومعدا م 
جب يح األطرايف أ  رتعاو  متاما مح ع ليات و ة األمـم املتحـدة ملراوضـة    يهي   - 2 

شب ا هتضا ، وأ  حتترم امتيازا ا وحصانا ا، وأ  ركم  حرية حراتها، واالك أمـن أشـرايف   
األمم املتحدة الاين يت لع   م  يتهم، وودر م علا العضـ ر مـدو  ع الـق ومشـك  شـ رخت،      
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ك غيصــال معــّدات القــّ ة مــدو  ع الــق، وا ســتخدام امل وــط ملناشــا مديلــة للــدخ ل  اــا   ذلــ
واخلرو ، حس  ا وتتاء، سعيا لت ا  سس أنش ة رناوب اهن يف وغعايفة اإلمـدايف علـا حنـ     

األمـني العـام علـا اإلسـراد مـجمما  جملـس األمـن         وحيق  ساإ وإمن، طضقا لارماوات القال ة، 
ات مـرخت غجـراءات رعيـق وـدرة وـ ة األمـم املتحـدة ملراوضـة شـب ا هـتضا            والضلدا  املسامهة مق 
 علا ال شاء م  يتها؛

مـاهه يف الـيت رضـا ا وـ ة األمـم املتحـدة ملراوضـة شـب ا هـتضا  لتنميـا           يرح   - 2 
ــها  اهنســيني         ــا غزاء ا ســت ال وا نت ــدم التســام  غطاو ــة   ع ــام املت لل ــني الع سياســة األم

ل أشرايفاا امتلا  راما ملدونة و اعد السـل   اخلامـة مـاألمم املتحـدة، وي لـ  غط      ولكمالة امتلا
األمني العام م املة ا اذ  يح اإلجراءات الترورية   ااا الصديف وغمقـاء جملـس األمـن علـا     
علم مالك، وحيث الضلـدا  املسـامهة مقـ ات علـا ا ـاذ اإلجـراءات ال واليـة والتريفيضيـة الازمـة          

تحقيـق   رلـك األشعـال واملعاوضـة عليهـا علـا ال جـ  السـليم   احلـا ت الـيت رشـ              لكمالة ال
 أشرايفا رامعني  ا؛

جتديد و ية و ة األمـم املتحـدة ملراوضـة شـب ا هـتضا  ملـدة سـتة أهـهر،         يقرر  - 4 
ــ اشر   2102 يفيســ رب اــان   األول 30 أخت حــى ، وي لــ  غط األمــني العــام أ  يكمــ  أ  يت

 يلزم من ودرات وم اريف لل شاء م  يتها علا حن  ساإ وإمن؛ الدى الق ة م
ي مــا رقريــرا عــن ر ــ رات احلالــة  91 غط األمــني العــام أ  يقــدم اــ يطلقق   - 1 

 .(0943) 331 وعن التدامس املتخاة لتنميا القرار
 
 


