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11-37030 (A) 

*1137030*  

 (2011) 1985القرار 
 2001حزيران/يونيه  10يف املعقودة  ،6553الذي اختذه جملس األمن يف جلسته 

 ،إن جملس األمن 
(، واةلـــــرار 1993) 825إىل قراراتـــــا اة ـــــلصلة  اا اةهـــــرة،  ـــــل    ـــــل اةلـــــرار  إذ يشييييير 
 1874(، واةلـــــــرار 2006) 1718(، واةلـــــــرار 2006) 1695(، واةلـــــــرار 2004) 1540

(، وكــــــ ةي إىل ص ـــــل  ر   ــــــا 2010) 1928(، واةلـــــرار 2009) 1887(، واةلـــــرار 2009)
 2009ن  ــــــــل   صرأ   13( و S/PRST/2006/41) 2006تشــــــــرأك األو   كتــــــــ صر  6املــــــــ ر   

(S/PRST/2009/7،) 
 1874مــــــك اةلــــــرار  26اةفلــــــرة أبحكــــــل  ، عمــــــ  املنشــــــ  رباءالــــــإىل  رأــــــ   وإذ يشيييييير 

 امل ل  املنه ص عر  ل يف تري اةفلرة،إلجنلز اةرجنة، واةعلم  صت ج ا مك (، 2009)
اةهــل ر عــك  رأــ   2010تشــرأك اةينــل  ن  مرب  12إىل اةتلرأــر امل قــؤ املــ ر   وإذ يشيير 

(، وإىل 2009) 1874مـــك اةلـــرار  26اةفلـــرة حكـــل  الـــرباء اةـــ   ع نـــا األمـــ  اةعـــل  عمـــ  أب
 ،2011 اير ملأ   12اةهل ر عك اةفرأ  يف اةتلرأر اةن ل ي 

اةـــ ار ة يف تلرأـــر  ،إىل املعـــلأمل املن ج ـــة اةنلقمـــة ةتلـــلرأر زة ـــلا ر ـــد ا ـــ اءاا وإذ يشييير 
املعــــــئ  مل ــــــل   اةعلمــــــة املتعرلــــــة   ــــــ اءاا و رمســــــي اةتــــــلص   رــــــ  األمــــــك اةفرأــــــ  اةعلمــــــ   ــــــمل اة

(S/2006/997،) 
إعــــــدا  تل  مــــــلا وترــــــ  ا وت  ــــــ لا م   قــــــة ، يف هــــــ ا اةهــــــد ،    ــــــة وإذ يالحيييييي  

 ، و لل ة الأة  رأ  الرباء،وم تندة إىل احللل   وم تلرة
ةب  ة ج ـــة، وكـــ ةي وةـــل   إأهـــل ل،    انتشـــلر األةـــرحة اةن وأـــة واةك م ل  ـــة وا وإذ يقيييرر 

 مل زا  أشك  هتدأدًا ةر    واألمك اةدوة  ،
 مك اةفه  اة لص  مك م ينلق األمم املتحدة، 41  جب املل ة  وإذ يتصرف 
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مـــــك اةلـــــرار  26يف اةفلـــــرة  ، املنهـــــ ص عر  ـــــلمتدأـــــد والأـــــة  رأـــــ  الـــــرباء يقيييييرر - 1 
طرـــب إىل األمــ  اةعـــل     أتبــ  اةتـــداصمل وأ 2012ح أرا  أ ن ــا  12حــ  (، 2009) 1874

 ؛  ا اةغرضاإل ارأة اة زمة 
تشــــــرأك  12 قهــــــل   جــــــ   رأــــــ  الــــــرباء    ألــــــد  إىل اةرجنــــــة يف  مــــــك يطليييييي  - 2 

تلرأــر منتهــد املــدة عــك  عملةــا، وأطرــب كــ ةي    ألــد   رأــ  الــرباء إىل  2011اةينــل  ن  مرب 
 أ ـــمرب  كــلن   األو    12نتهــد املـــدة  رــ   ملمــ  اةرجنـــة، تلرأــر  جيرأ ــل ا رــ ، صعــد منلقشـــة 

، وأطرــب  أ ــل تلــدر تلرأــر اــل ي إىل اةرجنــة، مشــف عل  ةــتنتلجلتا وت  ــ لتا، يف م عــد 2011
ال أتجــلوز    ــ  أ مــل قبــ  انت ــلء والأتــا، وأطرــب كــ ةي    ألــد   رأــ  الــرباء إىل ا رــ ، صعــد 

 ؛والأتا، تلرأر  اةن ل ي عند انت لء م  اةرجنةجيرأ ل منلقشة 
مـل أعتــ   اةل ـل  صـا مـك عمــ   رأـ  الـرباء    ألــد  إىل اةرجنـة صـر م   مـك يطلي  - 3 
أتجــلوز    ــ  أ مــل صعــد تع ــ  اةفرأــ ، وأشــج  اةرجنــة عرــت إجــراء منلقشــلا منت مــة  اليف  جــ  
م ــتجداا تتعرــ  اةرجنــة      رأــ  الــرباء    ألــد  إىل مــكرب م ، وأطرــب كــ ةي  ةــي اةــصشــ   

 ؛صرب م  اةعم  امل ك ر
امل تمــة  ألمــر وةــل ر األاــرا  املعن ــة مج ــ  اةــدو  وه اــلا األمــم املتحــدة  حييي  - 4 

وال ( ومــــ   رأــــ  الــــرباء، 2006) 1718مــــ  اةرجنــــة املنشــــ ة عمــــ   ةلــــرار اةتعــــلو  اةتــــل  عرـــت 
 1718تـــداصمل املفرومبـــة   جـــب اةلـــرار تنف ـــ  اة صشـــ   ةـــ مل ة حـــة    معر مـــلا ت جـــد ةـــدأ ل

 (؛2009) 1874 اةلرار( و 2006)
 .   أُبلي امل  ةة ق د ن ر  اةفعري يقرر - 5 

 


