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 (2015) 2257القرار   
ــن    ل ــت        ــس األم ــ ا اهــ س جمل ــة ة    7594ال  كــونةا األ/   22املعق

   2015 ي مرب 
  

 ،إن جملس األمن 
أا احلولة   الشرق األ/سط خييم عليهو التـةرر /أنـ  مـن املـر        إذ يالحظ مع القلق 

أا ي ــتمر اــ ا الةلــح علــا ملولــ  مــو إ  ــر التةمــ  غط ر ــةية هــوملة ر  ــ   يــح أ/ ــ      
 مشكلة الشرق األ/سط /غط أا يتم ذلك،

تحــدة ملرا  ــة الــب ا هــت و       رقريــر األمــع العــوو عــن  ــةة األمــم امل      وقددن ر دد   
ــ ر  ــمرب   3 املــــ ــونةا األ/   ي ــــ ــد  S/2015/930) 2015كــــ ــو ر كيــــ ــد أييــــ (، /غذ يعيــــ

 ،2000متةز يةلي   17(، امل ر  2000) 1308  رارس

ــرالع  ـــ  وإذ يشدددن   ــف ال ـ ــا أا كـ ــوو  علـ ــوق عـ ــوو ارمـ ــو ك ملكـ  1974ب أا يلتزمـ
ا هت و  كع القـةا  املـربو كـع غسـراوي  /ارمهةريـة العركيـة ال ـةرية /أا يتقيـدا متومـو           لمب

 كة ف غطفق النور،

ــ ا األنشــ ة          وإذ يتفددق  ــد ك ــن اســتنتو و  رمي ــ  م ــو رةمــ  غلي ــوو اليم ــع الع ــح األم م
الع كرية امل تمرة من  ونب أا  هة الوعلة   من قة المص  كع القـةا  مـو زالـن رن ـةا     
علــا غمكونيــة رصــعيد التــةررا  كــع غســراوي  /ارمهةريــة العركيــة ال ــةرية، / ديــد اســتمرار  

ــدين، /رعــر    ــع ال ل ــور ك ــرا  األمــم املتحــدة    / ــف غطــفق الن ــيع /أال ــدنيع ا ل يب ال ــكوا امل
 امليداا للخ ر،  

 غزاء  يح انتهوكو  ارموق الب ا هت و  كع القةا ، وإذ يع ب عن قلقه البالغ 

http://undocs.org/ar/S/2015/930
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ــو  أا  ــةا  ع ــكرية   من قــة المصــ       وإذ يشددن   ــ  ين  ــ  أ  ركــةا ان علــا أن
 الب ا هت و ،القةا  سةى أالرا   ةة األمم املتحدة ملرا  ة  كع

 يـح   وإذ يدنعو القتو  امل ـتمر الـ ا  ار مـ  را   من قـة المصـ ،       وإذ ينين بقوة 
األطـــرا    الـــداخ الـــدا ل  ال ـــةرا غط / ـــف األعمـــو  الع ـــكرية   من قـــة عمليـــو   

 األمم املتحدة ملرا  ة الب ا هت و  /املتراو القونةا اإلن وين الد/يل،  ةة

حة الثقيلـة مـن  ونــب كـ  مـن القـةا  امل ـلحة ال ــةرية       اسـتخداو األسـل   وإذ يدنين  
/ارموعو  امل لحة   من قة المص    غطور الداخ ال ةرا ارـورا، اـو   ذلـك اسـتخداو     

 القةا  امل لحة ال ةرية /املعورلة للدكوكو   ف  ا هت وكو ،

ــداخ الــدا ل  ال ــةرا غط / ــ        وإذ يكدد    ــح أطــرا  ال ــع العــوو  ي ف  عــةة األم
العمليو  الع كرية    يح أحنوء ال لد، او يشـم  من قـة عمليـو   ـةة األمـم املتحـدة ملرا  ـة        

 الب ا هت و ،
ــو     وإذ يعيددددن د  يددددن  ــو  /امل س ــ ــرا  /ارموعــ ــر   غ را  األالــ ــتعدا س للن ــ اســ

رة /الكيونو  اليت رقدو الدعم غط رن يم الد/لة اإلسفمية   العراق /الشـوو أ/ غط   هـة النصـ   
   وومة ارـزاءا ، اـو اليهـو ارهـو  الـيت رتـةط التمةيـ  أ/ الت ـلي  أ/ التخ ـيط أ/ الت نيـد           
ــو  /امل س ــو          ــرا  /ارموع ــة النصــرة /ســوور األال ــة اإلســفمية أ/   ه ــيم الد/ل ــدة رن  لموو

رن ــيم القوعــدة ط قــو لن ــوو تن ــيم الد/لــة اإلســفمية   العــراق /الشــوو //الكيونــو  املرر  ــة ك
رن ـيم القوعـدة،   املمر/لة علا رن يم الد/لة اإلسفمية   العـراق /الشـوو ) اعـو( /   رزاءا  ا

او   ذلك ارهو  اليت رشور    هن اهل مو  علـا ملم ـة ال ـفو التـوكعع لامـم املتحـدة       
 أ/ ردعم ذلك،

كير/رة ك    هة  لتعدي  /لـح القـةة ار/نـة علـا أسـوت م  ـن للتقليـ          وإذ يق  
ىن ملد من املتمو  رعرض أالرا  األمم املتحدة للخ ر أثنوء مةاملة القـةة رنميـ  / يتـهو،    غط أ 

مح التشديد علا أا ال وية النهوويـة اـ  عـة ة ملم ـة ال ـفو غط مـةا عهم   من قـة عمليـو          
 القةة   أ رب / ن عمل  ممكن،

التقـورير  علـا أييـة ملصـة  جملـس األمـن /ال لـداا امل ـوية كقـةا  علـا           يؤ ن وإذ 
علا أا اـ س املعلةمـو  ر ـوعد     وإذ يشن /املعلةمو  املتعلقة كولتشكيلة امل  تة احلولية للقةة، 

جملــس األمــن   رقيــيم القــةة /ركليمهــو اهومهــو /اســتعراض عملــهو، /  التشــو/ر المعــو  مــح   
 ال لداا امل وية كقةا ،
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علا لر/رة أا رتةاالر لدى  ةة األمم املتحدة ملرا  ة الـب ا هـت و   يـح     وإذ يشن  
اـو   ذلـك التكنةلة يـو    الةسوو  /املةار  الفزمة لفل فخ كة يتهو علـا حنـة سـوإ /،مـن،     

/املعدا  الفزمة لتعزيـز مرا  تـهو ملن قـة المصـ  / ـط / ـف غطـفق النـور، /لتح ـع  ويـة           
غط أا سر ة األسلحة /الـ  وور /املرك ـو  /هااـو مـن      يشري وإذالقةا ، مل ب ا  تيوء، 

 األمة  التوكعة لامم املتحدة /عمليو  سلب /ردما مراالق األمم املتحدة أمر ها مق ة ،

ألالـرا   ـةة األمـم املتحـدة ملرا  ـة الـب ا هـت و  الع ـكريع          وإذ يع ب عن بالغ دقني ه 
تمـةا غط الريـق املـرا  ع   ارـة ا، هدمتـهم /م ـويتهم       /املدنيع، /من كينـهم أ/لكـك الـ ين ين   

علـا مـو يقدمـ  / ـة  القـةة امل ـتمر مـن         وإذ يشدن  امل تمرة،   ظ  كيكة عم  رز ا  مـعةكتهو،  
كوه ةا  املتخـ ة لتعزيـز سـفمة     وإذ ي حبم وية اومة   ال فو /األمن   الشرق األ/سط، 

  ـة الـب ا هـت و ، اـن الـيهم أالـرا  الريـق املـرا  ع   ارـة ا،          /أمن أالرا   ـةة األمـم املتحـدة ملرا   
 علا لر/رة رة   اليق ة امل تمرة لكمولة سفمة أالرا  القةة /المريق /أمنهم، يشن  وإذ

ــهم       وإذ ُيدددنين بشدددنة   ــدة /أمنـ ــم املتحـ ــرا  األمـ ــفمة أالـ ــدأ   سـ ــيت اـ ــةا ل الـ احلـ
 األ اة، األههر  

ر  لـ  مـن  هـة  مـن أ ـ  ر ـةير /رةسـيح املةا ـح          للقـةة ملـو   وإذ يع ب عدن دقدني ه   
     الشيخ، او   ذلك غنشوء /ظيمة  ديدة، علا

( 1973) 338مـــــــ  الــــــةرا  ـــــــرارس  كـــــــوألطرا  املعنيــــــة أا رن  يهيددددددب  - 1 
 ؛1973رشرين األ/  أكتةكر  22 امل ر 

ــوو ارمـــوق    يشدددن  - 2  علـــا ا لتـــزاو الةا ـــح علـــا كـــف ال ـــرالع كـــوملتراو أملكـ
ال ــرالع غط ممورســة  ويددنعولمــب ا هــت و  كــع القــةا  املترامــو   يقــو /رومــو،   1974 عــوو

أ صـــا  ر ـــو  لـــ ط الـــنمس /منـــح أا انتـــهوكو  لة ـــف غطـــفق النـــور /ملن قـــة المصـــ  
ال رالع علا ا ستمو ة كصةرة منت مـة مـن /ظيمـة ا رصـو  الـيت رقـةو        ويشجعالقةا ،  كع

 ويشدددن ذا  ا اتمـــوو املشـــتر ، مل ـــب ا  تيـــوء، هبـــو القـــةة مـــن أ ـــ  معورـــة امل ـــوو  
ــا ــة المصــ ،       عل ــةخ كــوا   من ق ــو  أا نشــوم ع ــكرا مــن أا ن / ــةب أ  يكــةا ان
 ذلك العمليو  الع كرية اليت رقةو هبو القةا  امل لحة العركية ال ةرية؛   او

علا / ـةب أ  يكـةا انـو  أا نشـوم ع ـكرا رموعـو  املعورلـة         يؤ ن - 3 
الد/  األعيوء علا أا رع أر كقةة رموعو  املعورلة امل لحة  وحيث  من قة المص ، امل لحة 

لــر/رة  ال ــةرية املة ــة ة   من قــة عمليــو   ــةة األمــم املتحــدة ملرا  ــة الــب ا هــت و  عــن   
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امليداا /أا متـن     يح األنش ة اليت رعرِّض للخ ر ملم ة ال فو التوكعع لامم املتحدة   / ف
 /،من؛ مم املتحدة املة ة ين   امليداا ملرية أ اء / يتهم علا حنة سوإأالرا  األ

 يح ارموعـو  كوسـتثنوء  ـةة مرا  ـة الـب ا هـت و  غط م ـو رة  يـح          ينعو - 4 
 مةا ح القةة /معرب القني رة، /غعو ة مرك و  ملم ة ال فو /أسلحتهم /معدا م األ رى؛

جبميح األطرا  أا رتعو/ا متومو مح عمليو   ةة األمـم املتحـدة ملرا  ـة     يهيب - 5 
الب ا هت و ، /أا حتترو امتيوزا و /ملصونو و، /أا ركم  ملرية ملركتهو، /ك لك أمـن أالـرا    
األمم املتحدة ال ين يي لعةا كة يتهم، / در م علا الع ـةر كـد/ا عةاوـق /كشـك  الـةرا،      

قــةأة كــد/ا عةاوــق، /ا ســتخداو امل  ــن ملنوالــ  كديلــة للــد ة   اــو   ذلــك غيصــو  معــدأا  ال
/اهــر/ ، مل ـــب ا  تيـــوء، ســـعيو ليـــموا ســا أنشـــ ة رنـــو/ب ارنـــة  /غعـــو ة اإلمـــدا    

األمع العوو علا اإلسراخ كـبكف  جملـس    وحيثسوإ /،من، ط قو لفرمو و  القوومة،  حنة علا
يـــق  ـــدرة  ـــةة األمـــم املتحـــدة ملرا  ـــة  األمـــن /ال لـــداا امل ـــوية كقـــةا  كـــ ا غ ـــراءا  رع 

 ا هت و  علا الةالوء كة يتهو؛ الب

ّل - ٦  ــةة      ميسدد ــرا  الق ــةر أال ــة كشــ ا ع  ــة كوالي كوحلو ــة غط /لــح غ ــراءا  م  ت
ارون ع ألمو /كراالة مو  او املعـرب الريـ  املقـوو   القني ـرة م لقـو، /  اـ ا الصـد  يـدعة          كع

مــح القــةة، علــا أســوت أا معــرب القني ــرة ســيعو  التحــ  ملوملــو   األطــرا  غط املشــوركة ال نــوءة 
 ر م  ال ر/  األمنية؛

كـورهة  الـيت ر ـ هلو  ـةة األمـم املتحـدة ملرا  ـة الـب ا هـت و  لتنميـ             ي حب - 7 
ــهو  ارن ــيع         ــو غزاء ا ســت ف  /ا نت ــدو الت ــوم  غطف  ــة   ع ــوو املتمثل ــع الع سيوســة األم

امتثــو  رومــو ملد/نــة  ةاعــد ال ــلة  اهومــة كــوألمم املتحــدة، /ي لــب /لكمولــة امتثــو  أالرا اــو 
األمع العوو مةاملة اهوذ  يح اإل راءا  اليـر/رية   اـ ا الصـد  /غكقـوء جملـس األمـن        غط

علــا علــم كــ لك، /لــن ال لــداا امل ــوية كقــةا  علــا اهــوذ اإل ــراءا  الة وويــة /الت  ي يــة    
لـك األالعـو  /املعو  ـة عليهـو علـا الة ـ  ال ـليم   احلـو   الـيت          الفزمة لكمولة التحقيـق   ر 

 رشم  أالرا ا روكعع هلو؛

جتديد / ية  ةة األمـم املتحـدة ملرا  ـة الـب ا هـت و  ملـدة سـتة أهـهر،          يق   - 8 
، /ي لب غط األمع العـوو أا يكمـ  أا يتـةاالر لـدى القـةة      201٦ملزيراا يةني   30أا ملىت 

 /مةار  للةالوء كة يتهو علا حنة سوإ /،من؛مو يلزو من  درا  

يةمــو رقريــرا عــن ر ــةرا  احلولــة  90غط األمــع العــوو أا يقــدو كــ   يطلددب - 9 
 ؛(1973) 338/عن التداكا املتخ ة لتنمي  القرار 
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أا يقدو التقرير املق   لامـع العـوو رقييمـو ملعـدا   ـةة األمـم         ذلك يطلب - 10 
ــب ا   ــة ال ــق احلــد األ صــا       املتحــدة ملرا   ــق  كتحقي ــو يتعل ــو اليم ــو /املتيو و  ــت و  /مةار ا  ه

المعوليــة   رشــكيلهو امل  ــن احلــويل، اليــف عــن اســتراري ية القــةة لتعزيــز اــ س القــدرا     مــن
 .مو أم   ممكنو العة ة غط املةا ح اليت أ لتهو القةة   من قة المص  غذا
 


