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 (2016) 2276القرار   
 2016آذار/مارس  24املعقودة يف  7656الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 
 ،إن جملس األمن 
 (1993) 825إىل قراراته السابقة ذات الصلة باملوضوع، مبـا يهاـا القـرارات     إذ يشري 

 (2009) 1874و  (2006) 1718و  (2006) 1695و  (2004) 1540و 
 (2012) 2050و  (2011) 1985و  (2010) 1928و  (2009) 1887 و
 (2015) 2207و  (2014) 2141و  (2013) 2094 و (2013) 2087 و
ــة  (2016) 2270 و ــه امل ر ــــ ــات رملهســــ ــوبر   6، وإىل بهانــــ ــرلن األوب/  تــــ  2006تشــــ
(S/PRST/2006/41و ) ــا / برل   13 ــا / برل   16( و S/PRST/2009/7) 2009نهســــــ نهســــــ

2012 (S/PRST/2012/13،) 
مــــن القــــرار   26إىل يرلــــرب ا ــــأاع املبشــــ  لفــــ  ب   ــــا  ال قــــرة       وإذ يشييييري 
 والعام  بتوجهه من اللجبة، إلجناز املاا  املبصوص للهاا يف تلك ال قرة، (2009) 1874
  لفــ  ب   ــا  إىل التقرلــر امل قــر ل رلــرب ا ــأاع الــذي لهبــه األمــ  العــا  وإذ يشييري 
ــرة  ــرار   26ال قــ ــن القــ ــرب   (2009) 1874مــ ــن ال رلــ ــادر لــ ــام  الصــ ــر ا تــ ، وإىل التقرلــ

 (،S/2016/157) 2016آذار/مارس  7 يف
ــة امل  وإذ يشيييري  ــالمل املباجهـ ــواردة  إىل املعـ ــ اعات الـ ــد ادـ ــات رتـ ــارلر آلهـ ــة بتقـ  تعلقـ

ســـامل  العامـــة املتعلقـــة يف تقرلـــر ال رلـــرب العامـــ  اـــمل الرســـ  التـــابل  لـــس األمـــن املعـــ  بامل
 (،S/2006/997) باد اعات
قاملفـة ا ـأاع ا اتـة    باداود اليت تبذهلا األمانـة العامـة مـن  جـ  تو ـهل       وإذ يرحب 

ب ــرع األجاــ ة ال رلهــة  لــس األمــن و ســهباا، مــل مرالــاة التوجهاــات الــواردة يف مــذ رة    
 (،S/2006/997الرملهس )
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يف هذا الصدد  مههة إلداد تقههفات و له ت وتوتهات مستقلة وموثـو    وإذ يؤكد 
مـن القـرار    26إىل  قاملرب، ويقا لواللة يرلـرب ا ـأاع، بصـهاتاا اةـددة يف ال قـرة      هبا ومستبدة 

1874 (2009)، 
ــة والبهولوجهــة، و ــذلك و ــامل        وإذ يقيير   ــة وال هفهامله    انتشــار األ ــلحة البوول

 من الدوله ،إلصاهلا، ما زاب لش   هتدلدًا للس   واأل
 من ال ص  السابل من مهثا  األمم املتحدة، 41مبوجب املادة  وإذ يتصرف 
واللــة يرلــرب ا ــأاع، بصــهاتاا  2017نهســا / برل   24   ميــدد  ــ   يقيير  - 1 

ــرار  26اةــــددة يف ال قــــرة  ــرار  29واملعدلــــة بــــال قرة  (2009) 1874مــــن القــ مــــن القــ
   تسري هذه الواللة  لضا يهفا لتعلرب بالتدابمل امل روضـة يف القـرار    ويقر ، (2013) 2094
ض الواللـة واختـاذ اإلجـراع املبا ـب بشـ    دلـد       لن ل مه ا تعرا ويعرب، (2016) 2270

ــارله  قصــاه   ــة يف ت إىل األمــ  العــا     لت ــذ   ويطلييب، 2017آذار/مــارس  24آ ــر للوالل
 التدابمل اإلدارلة ال زمة هلذا الارض؛

إىل يرلرب ا أاع    لقد  إىل اللجبـة تقرلـرًا ملبتصـمل املـدة لـن  لفالـه        يطلب - 2 
ــارله  قصــاه     لقــد  ال رلــرب، بعــد مباقشــة   كييك   ويطلييب، 2016 اســ س آب/ 5يف ت

 ويطليب ، 2016 للوب/ ـبتفأ   7جيرلاا مل اللجبة، تقرلره ملبتصـمل املـدة إىل ا لـس للـوب     
ــارله  قصــاه       لضــا ــا يف ت ــرا  تامه ــة تقرل ــد  إىل اللجب ، لضــفهبه 2017شــباف/يأالر  1   لق

رلرب، بعد مباقشة جيرلاا مل اللجبـة، تقرلـره      لقد  ال  كك   ويطلبا تبتاجاته وتوتهاته، 
 ؛2017آذار/مارس  15ا تام  إىل ا لس يف تارله  قصاه 

إىل يرلـرب ا ـأاع    لقـد  إىل اللجبـة برنـام  لفـ  لفـا لعتـ   القهـا            يطلب - 3 
اللجبة للى إجـراع مباقشـات    ويشجعيف مولد  قصاه ث ثو  لومًا من إلادة تعه  ال رلرب،  به

 ـذلك   ويطليب فة  وب ذلك الأنام  وللى التوات  بانتظا  مل ال رلرب بش    لفالـه،  مبتظ
 من ال رلرب    لوايف اللجبة ب ي مستجدات تتعلرب بأنام  العف  املذ ور؛

 لن الت امه مواتلة متابعة  لفاب ال رلرب؛ يعرب - 4 
ف عبهــة واملهــا مــن األ ــرا   مجهــل الــدوب وههاــات األمــم املتحــدة امل     حييي  - 5 
ــة ــرار      املاتفـ ــا  القـ ــ  ب   ـ ــ ة لفـ ــة املبشـ ــل اللجبـ ــا  مـ ــاو  التـ ــى التعـ  (2006) 1718للـ
ا أاع، ال  هفا بإتا ة  ي معلومات لدلاا بشـ   تب هـذ التـدابمل امل روضـة مبوجـب       يرلرب ومل

 (2013) 2094و  (2013) 2087و  (2009) 1874و  (2006) 1718القــــــــرارات 
 ؛(2016) 2270 و

 .إبقاع املس لة قهد نظره ال عل  يقر  - 6 
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