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 (3162) 3612 قرارال  
حزيــــرا    32املعقــــيف ة    7312الــــختذ اجمــــختم جملــــس األمــــن    ل ــــت     

 3162 ييفني 
 

 ،إن جملس األمن 
ــيفارة ممــن املــر   أ  ا ــ      إذ يالحظظم مظظق ا  لظظ    ــيف   القــرو األمتــر مت أ  احلال

 راألمتـ  التيفص  إىل ا يفييف شـامليف اطيـمج عيـو  يفانـك مقـلليف القـرو       نكختلك، ما مل يت 
 ،مإىل أ  يتحقق ذلك

يف فـ  اششـت ا    ـــ يفة األمـم املتحـدة ملرا    ـــ ر األمـ  العـاع  ـن     ـــ مج اقريـــ ف رظظظ وقد نظ 
ــ ر   ــ   61املــ ــرارم   S/2014/401) 3162حزيرا  ييفنيــ ــا  ــ ــد أي ــ ــن  ديــ ــد مــ (، مإذ ي كــ
 ،3111متيفز ييفلي   67امل ر   (3111) 6211
لاـ    6272بأحلـاع اااـاو  ـاع     ا لـ  أ  كـا اليـرف  أـك أ  يلتزمـ      وإذ يشدد 

متامـا بيف ـ     ااششت ا  ب  القيفات املربع بـ  إتـرالي  ماهوريفريـيف العربيـيف ال ـيفرييف مأ  يتقيـد      
 إطاو النار،

ــا     وإذ يتفظظ   ــاع فيو ــ  الع ــو األم ــتنتا ات    م ــن ات ــ  م ــدايفصــ  إلي ــ ااي أ  األنقــييف ب
انيـيفذ   مـا زالـ   الع لرييف امل تورة من  انك أذ  ريف فا ليف   منيقيف الاص  بـ  القـيفات   
مهتديــد اتــتورار  لــ  إملانيــيف اصــعيد التــيفارات بــ  إتــرالي  ماهوريفريــيف العربيــيف ال ــيفرييف،  

لــي  مأفــرا  األمــم املتحــدة   ال ــلا  املــدني  اح اعــري م ــ  إطــاو النــار بــ  ال لــدين، م
 ،للخير امليدا 

  ن  لق  ال الغ إزاء عيو انتراكات ااااو ف  اششت ا  ب  القيفات، وإذ يعرب 
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أن  ين طمج أش اليف  هنـا  أذ  ـيفات   ـلرييف   منيقـيف الاصـ  بـ          ل يشدد وإذ  
  يفة األمم املتحدة ملرا  يف ف  اششت ا ، أفرا القيفات تيفى 

عيـو   وإذ يظدو   القتال امللّثـ  الـختذ  ار مـ  را   منيقـيف الاصـ       بشدة نُيديوإذ  
األطراف   الزناع الدا لمج ال يفرذ إىل م   األ وال الع لرييف   منيقـيف  وـ   ـيفة األمـم     

يف ـــ يف ال يفريـــ ر املعارضـــ زيـا ة اتـتخداع  ناص   وإذ ُيدين كذ ك املتحدة ملرا  يف ف  اششت ا ،
 رة املرجتليف   منيقيف  وليات القيفة،ــ رزة املتاجأللات األ رى ــماهوا 
القــيفات امل ـلحيف ال ــيفرييف   انـك كــ  مـن   اتـتخداع األتــلحيف الثقيلـيف مــن   وإذ ُيظدين   
اع ال ـــيفرذ اهــارذ   املنيقـــيف الااصـــليف،  ـــا   ذلـــك  زن  الـــ يف ـــلحاملاملعارضـــيف م ناصــر  

 شت اكات،لدبابات  ال اشلاتتخداع القيفات امل لحيف ال يفرييف ماملعارضيف 
إذ و يف، ــلحاملاملعارضــيف  ناصــر اهــرالم املرم ــيف الــب ارال ـرا بعــ   وإذ ُيظدين يياظظ    

 ىل احتراع القانيف  اإلن اين الدميل،اهارذ إاع زنعيو أطراف ال يدو 
ــزناع ال ــيفرذ     وإذ ُيظظرد د   ــو أطــراف ال ــاع إىل عي ــ  الع ــات  ل  ــيفة األم ــ  العولي يف 

منيقــيف  وليــات  ــيفة األمــم املتحــدة ملرا  ــيف فــ    يقــو   ــا الع ــلرييف   عيــو أاــاء ال لــد،  
 اششت ا ،
ــد   بشظظظدة ُيظظظدينوإذ   ــيفا ل الـــب هـ ــرم     احلـ ــم املتحـــدة مأمنـ ــرا  األمـ  ت تـــاميف أفـ
 األ رية، األشرر
 ل  ضرمرة أ  اتيفافر لدى  يفة األمم املتحدة ملرا  يف فـ  اششـت ا  عيـو     وإذ يشدد 

تـر يف   أ مإذ يقـري إىل  ع بيفشيتـرا  لـ  اـيف تـامل م مـن،      اليفتال  مامليفار  الازمـيف لاضـيا  
ألمــم املتحــدة م وليــات تــلك التابعــيف ل األتــلحيف مالــخت الر ماملرك ــات منريهــا مــن األصــيفل 

 مادمري مرافق األمم املتحدة أمر نري مق يفل،
 ن بالغ اقديرم ألفرا   يفة األمم املتحدة ملرا  يف ف  اششـت ا  الع ـلري     وإذ يعرب 

ــ ــرم      ماملـ ــيفش ،  دمتـ ــرا      اهـ ــق املـ ــيف  إىل فريـ ــختين ينتوـ ــك الـ ــرم أمليـ ــن بينـ دني ، ممـ
 لـ  مـا يقدمـ  م ـيف      يشظدد  وإذ مم امهترم امل ـتورة،   لـ  بييـيف  وـ  اـز ا  صـعيفبترا،       

بـا ييفات   وإذ يرحظ  القيفة امل تور من م امهيف هاميف   ال اع ماألمن   القرو األمتـر،  
فريـق   ن فيرم أفرا  يفة األمم املتحدة ملرا  يف ف  اششت ا ،  أفرا  من تعزيز تاميف مأاملتخختة ل

 لــ  ضــرمرة اــيف مج اليق ــيف امل ــتورة للاالــيف تــاميف أفــرا    وإذ يشظظدد، املــرا      اهــيفش 
 القيفة مالاريق مأمنرم،

املــــ ر   (6272) 221بــــاألطراف املعنيــــيف أ  اناــــخت فــــيفرا  ــــرارم  يهيظظظظ  - 6 
 ؛6272اقرين األمل أكتيفبر  33
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 لـــ  اشلتـــزاع اليفا ـــو  لـــ  كـــا اليـــرف  بـــاحتراع شـــرم  اااـــاو    يشظظظدد - 3 
اليــرف  إىل رارتــيف  ويظظدو لاــ  اششــت ا  بــ  القــيفات احترامــا   يقــا ماامــا،   6272  ــاع

أ ص   ر ات ض ر الناس ممنـو أذ انتـراكات ليف ـ  إطـاو النـار   املنيقـيف الااصـليف بـ          
 لــ  م ــيف  أش يلــيف  هنــا  أذ نقــا    ــلرذ مــن أذ نــيفع كــا       ويشظظددالقــيفات، 

 ال يفرييف؛ القيفات امل لحيف العربييفالب اقيفع هبا منيقيف الاص ،  ا   ذلك العوليات الع لرييف 
 ل  م يف  أش يليف  هنا  أذ نقـا    ـلرذ هوا ـات املعارضـيف      يؤكد - 2 

الــدمل األ  ــاء  لــ  أ  اع  ــر بقــيفة هوا ــات املعارضــيف   وحيظظ  امل ــلحيف   منيقــيف الاصــ ، 
امل لحيف ال ـيفرييف امليف ـيف ة   منيقـيف  وليـات  ـيفة األمـم املتحـدة ملرا  ـيف فـ  اششـت ا   ـن            

للخيــر حا ــيف ال ــاع التــابع  لألمــم املتحــدة     ضــرمرة م ــ  عيــو األنقــييف الــب اعــر   
ــم املتحــدة امليف ــيف ين      ــرا  األم ــن  أف ــدا  مأ  مت ــدا املي ــ  اــيف      املي ــرم  ل ــيف أ اء مشيت حري

 م من؛ تامل
جبويو األطراف أ  اتعام  متاما مو  وليات  يفة األمـم املتحـدة ملرا  ـيف     يهي  - 2 

هتا، مأ  الا  حرييف حركترا، مكختلك أمـن أفـرا    ف  اششت ا ، مأ  حتترع امتيازاهتا محصانا
، بقـل  فـيفرذ  بـدم   يفالـق م    درهتم  لـ  الع ـيفر  م ،األمم املتحدة الختين ي يلعيف  بيفشيترم

للــد يفل  بديلــيف ملنافــختاشتــتخداع امل  ــ  إيصــال معــد ات القــيف ة بــدم   يفالــق، م ــا   ذلــك 
نـيف   لـ  اـيف تـامل م مـن،      ل ـوا  تـري أنقـييف انـام  اه    تعيا ، ح ك اش ت اء، ما رمج

ــ  لــ  اإلتــراعاألمــ  العــاع   وحيظظط قــا لاااا ــات القالوــيف،   ــدمل  ب إباغ جملــس األمــن مال
ــق  ــدرة  ــيفة األمــم املتحــدة    ملرا  ــيف فــ  اششــت ا   لــ    امل ــامهيف بقــيفات بــأذ إ ــراءات اعي

 بيفشيترا؛ اليففاء
  اششـت ا  بطـر    باهريف  الـب ا ـخت ا  ـيفة األمـم املتحـدة ملرا  ـيف فـ        يرح  - 2 

ــداء         ــا بقــأ  اشتــتطال ماش ت ــدع الت ــام  ميلق ــب اق ــمج بع ــاع ال ــخت تياتــيف األمــ  الع اناي
اهن ي ، مكااليف امتثـال أفرا هـا امتثـاش اامـا ملدمنـيف  يفا ـد ال ـليف  ا اصـيف بـاألمم املتحـدة،           

مإبقـاء جملـس   مييلك إىل األم  العاع ميفاصليف اجماذ عيو اإل راءات ال رمرييف   هختا الصد  
األمن  ل   لم بختلك، محيث ال لدا  امل امهيف بقيفات  ل  اجماذ اإل راءات اليف اليـيف مالتأ ي يـيف   
الازميف للااليف التحقيـق   هـختم األفعـال ماملعا  ـيف  ليرـا  لـ  اليف ـ  ال ـليم   احلـاشت الـب           

 اقو  أفرا ا اابع   ا؛
 ـيف فـ  اششـت ا  ملـدة تـتيف أشـرر،       جتديد مشييف  يفة األمـم املتحـدة ملرا    ي رر - 1 
ــيفافر   ويطلظظ ، 3162كــانيف  األمل  ي ــورب  26أذ حــ   إىل األمــ  العــاع أ  يلاــ  أ  يت

  ل  ايف تامل م من؛ لدى القيفة ما يلزع من  درات مميفار  لليففاء بيفشيترا
ييفمــا اقريــرا  ــن ايــيفرات احلالــيف  21إىل األمــ  العــاع أ  يقــدع كــ   يطلظظ  - 7 
 .(6272) 221ري املتخختة لتنايخت القرار م ن التداب
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