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 (2015) 2207القرار   
 2015آذار/مارس  4املعقودة يف  7397الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 
 ،إن جملس األمن 
ــرارامل    إذ يشييييير  ــا القـــ ــا    ـــ ــلة صاملوقـــــو ،  ـــ ــاصقة ذامل العـــ ــه الســـ إىل قراراتـــ
 1874( و 2006) 1718( و 2006) 1695( و 2004) 1540( و 1993) 825

 2050( و 2011) 1985 ( و2010) 1928و ( 2009) 1887( و 2009)
، وإىل ص انــامل رس ســه (2014) 2141و  (2013) 2094 ( و2013) 2087( و 2012)

ــة  ــوصر   6املؤرخـ ــران األوك/وبتـ ــاب/وصرا   13( و S/PRST/2006/41) 2006تشـ  2009ن سـ
(S/PRST/2009/7و ) 2012ن ساب/وصرا   16 (S/PRST/2012/13  ،) 

مــــن القــــرار   26إىل  راــــرب ا ــــأاع املبشــــ  لفــــ  ص   ــــا  ال قــــرة       وإذ يشيييير 
 بعوص لل  ا يف تلك ال قرة،  ( والعام  صتوج ه من اللجبة، إلجناز امل ا  امل2009) 1874
إىل التقراــر املؤقــر ل راــرب ا ــأاع الــذي ل بــه األمــح العــا  لفــ  ص   ــا    وإذ يشيير 
ــرة  ــرار   26ال قـ ــن القـ ــرب يف   إىل (، و2009) 1874مـ ــن ال راـ ــادر لـ ــامد العـ ــر ا تـ  التقراـ

 (،S/2015/131) 2015شباط/ أاار  23
إىل املعااري املب ج ة املتعلقة صتقارار آل امل رصد اجلـااعامل الـواردة يف تقراـر     وإذ يشر 

ــة صــاجلااعامل            ــن املعــ  صاملســاس  العامــة املتعلق ــاص  مللــس األم ــري الراــد الت ــرب العامــ  ل ال را
(S/2006/997،) 

د اليت تبذهلا األمانـة العامـة مـن وجـ  توقـ   قاسفـة ا ـأاع ا اصـة         صاجل و وإذ يرحب 
ص ــر  األج ــاة ال رل ــة مللــس األمــن و ســ ب ا، مــ  مرالــاة التوج  ــامل الــواردة يف مــذبرة    

 (،S/2006/997الرس س )

http://undocs.org/ar/S/PRST/2006/41
http://undocs.org/ar/S/PRST/2009/7
http://undocs.org/ar/S/PRST/2012/13
http://undocs.org/ar/S/2015/131
http://undocs.org/ar/S/2006/997
http://undocs.org/ar/S/2006/997
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 موثـو  ومستقلة  و ل  مل وتوص امليف هذا العدد ومه ة إلداد تق  فامل  وإذ يؤكد 
ــا  ــة  راــرب ا ــأاع،      هب ــاسرب، و قــا لويا ــصعــ هت ا ومســتبدة إىل  ق مــن  26يف ال قــرة ددة ال
 (،2009) 1874 القرار

ــة والب ولوج ــة، وبــذلك وقــاس        وإذ يقيير   ــلحة البوواــة وال  ف اس  وب انتشــار األق
 ،إاعاهلا، ما زاك اش   هتدادًا للس   واألمن الدول ح

 من ال ع  الساص  من م ثا  األمم املتحدة،   41 وجب املادة  وإذ يتصرف 
ــرب ا ــأاع  2016ن ســاب/وصرا   5وب ميــدد  ــ    يقيير  - 1  ــة  را ، صعــ هت ا ويا

 2094مــن القــرار  29( واملعدلــة صــال قرة 2009) 1874مــن القــرار  26ال قــرة الــددة يف 
(، واعــرع لــن لامــه اقــتعرا  الوياــة واختــاذ اإلجــراع املباقــب صشــ ب  داــد آخــر   2013)

، واطلــب إىل األمــح العــا  وب اتدــذ التــداصري  2016آذار/مــارس  7تــاراأ وقعــاه  يفللوياــة 
 اإلداراة ال زمة هلذا الهر ؛  

إىل  رارب ا أاع وب اقد  إىل اللجبـة تقراـرًا ملبتعـمل املـدة لـن ولفالـه        يطلب - 2 
ــاراأ ويف  ــد مباقشــة    2015آع/ولســطس  5قعــاه ت ــرب، صع ــد  ال را ، واطلــب بــذلك وب اق

، واطلـب  2015والوك/قـبتفأ   7جيرا ا م  اللجبة، تقراره ملبتعـمل املـدة إىل امللـس للـوك     
ــر   ــة تقرا ــد  إىل اللجب ــا يف واضــا وب اق ــاراأ ا ختام  به ، اضــف2016ِّشــباط/ أاار  5وقعــاه ت

اقتبتاجاته وتوص اته، واطلب بذلك وب اقد  ال رارب، صعد مباقشة جيرا ا مـ  اللجبـة، تقراـره    
 ؛2016آذار/مارس  7وقعاه تاراأ ا تامد إىل امللس يف 

لق ـا  صـه   فا اعتـا  ا لف  لإىل  رارب ا أاع وب اقد  إىل اللجبة صرنامج  يطلب - 3 
إلـادة تعـ ح ال راـرب، واشـج  اللجبـة للـء إجـراع مباقشـامل         مـن  وقعاه ث ثوب اومًا مولد يف 

مبتظفة  وك ذلك الأنامج وللء التواص  صانتظا  م  ال رارب صشـ ب ولفالـه، واطلـب بـذلك     
  ي مستجدامل تتعلرب صأنامج العف  املذبور؛صاللجبة وايف وب امن ال رارب 
 مواصلة متاصعة ولفاك ال رارب؛ لن التاامه يعرب - 4 
األطـرا  امل تفـة    لريها مـن األمم املتحدة املعب ة و ه ئاملمج   الدوك و حيث - 5 

( وم   رارب ا ـأاع،  2006) 1718للء التعاوب التا  م  اللجبة املبش ة لف  ص   ا  القرار 
 1718 القـرارامل ي ق فا صإتا ة وي معلومامل لدا ا صشـ ب تب  ـذ التـداصري امل روقـة  وجـب      

 (؛2013) 2094( و 2013) 2087( و 2009) 1874( و 2006)
 .إصقاع املس لة ق د نظره ال علد اقرر - 6 
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