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 (2016) 2281 قرارال  
ــت        ــن    ل ــ ــس األمــ ــختم جملــ ــختذ اجمــ ــيف ة    7677الــ ــ   16املعقــ  /ني ــ

 2016 أبريل
  

 إّن جملس األمن، 
ــ  اليف ــ       ــيف      إذ يشيير  ــل أسريقي ــ  ال ــ بقل املتعلقــل أفريفري ــ  يبي ن ت إىل قرارات

 (2014) 2149ي  (2014) 2134ي  (2013) 2127ي  (2013) 2121القــــــــرارا  
 (2015) 2217ي  (2015) 2212ي  (2015) 2196ي  (2014) 2181 ي
البيـــــ ن    ي(2016) 2272القـــــرار   إضـــــ سل إىل (2016) 2264ي  (2016) 2262 ي

ــخر   S/PRST/2014/28 الرئ  ــي   S/PRST/2015/17 ي 2014كــ نيف  األيد/ ي ــف    18امل
    2015تشرين األيد/أكتيفبر  20املخر  
املتعـد ة األبعـ      بتقرير األم  الع م عـن بعةـل األمـم املتحـدة املتة ملـل      وإذ حييط علما 

 ( S/2016/305لتحقيق ا  تقرار   مجريفريل أسريقي  اليف    )
 2015كــ نيف  األيد/ ي ــف   13بتنظــيم ا ــت ت ت   ــتيفرذ  ــلف     وإذ يرحيي  

ــف     ــ نيف  األيد/ ي ــ ــيل   كــ ــريعيل يرئ  ــ ــ   تشــ ــب ا/س اير ي/ ار/ 2015يانتخ بــ  يشــ
ــ ر  ــت  2016 مــ ــرئيس سيف ــ ــي  الــ ــ سل إىل تناــ ــيفا يرا    -   إضــ ــ نا تــ  / ار/ 30أرشــ
    2016 م ر 

ــل   امل ــتقبل ينب ــ    دركوإذ ييي  ــل البعة ــةُتأ   أ  ي ي ــتمئمف ي ــدة   ل الظــريا ايدي
 الن شئل عن انتر ت املرحلل ا نتق ليل  ب لتش ير الة مل مع ال ل    املنتخبل حدية  

مبـ  ي ـف    متديد ي يل البعةـل  ذ ضريرأن  من ال     الظريا احل ليل إذ يدرك أيضاو 
  من هختا القرار 4عل  النحيف املنايفص علي    ال قرة ا تعراض ا تراتيج  للبعةل بإ رات 

http://undocs.org/ar/S/RES/2121(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2134(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2149(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2181(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2196(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2212(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2217(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2262(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/2264(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/2272%20(2016)
http://undocs.org/ar/S/PRST/2014/28
http://undocs.org/ar/S/PRST/2015/17
http://undocs.org/ar/S/2016/305
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أ  احل لــل   مجريفريــل أسريقيــ  اليف ــ     تــداد تشــةل  ديــدا لل ــمم         وإذ ييير  
 الديلي   ياألمن
 مبيف   ال ال ال  بع من مية ق األمم املتحدة  وإذ يتصرف 
ــق         يقييرر - 1  ــ   لتحقي ــد ة األبع ــل املتع ــم املتحــدة املتة مل ــل األم ــل بعة ــد ي ي متدي

  حـ   (2015) 2217أسريقيـ  اليف ـ    علـ  النحـيف املـب    القـرار       ا  تقرار   مجريفريل 
 ؛2016متيفز/ييفلي   31

ــر     حــدي         ييينذن - 2  ــخت ي يت ــل لتن ي ــع اليف ــ ئل المزم ــل ب  ــتخدام مجي للبعة
 قدرا   يمن طق انتش ره ؛

مـــــن القـــــرار   50متديـــــد العفـــــل بـــــ ف   املفنـــــيف    ال قـــــرة      يقيييييرر - 3 
  اعتبــ را مــن تــ ري  اجمــ   هــختا القــرار يحــ  ث يــل ي يــل البعةــل علــ  النحــيف (2015) 2217

 املأ ي  ب    هختا القرار؛
ية ــل   لةــ ا ــتراتيجي  للبعةـل  إىل األمــ  العــ م أ  اـرذ ا تعراضــ    يطلي   - 4 

يتةيي رـ   ي يـل البعةـل   امل ـتقبل     تشـةيل ب لتش ير مع حةيفمـل مجريفريـل أسريقيـ  اليف ـ        
علـ  وـيف يـدعم  رـيف  بنـ ت      ب ـ  ا  ـتقرار الـع تعقـ  ال تـرة ا نتق ليـل        بيئـل كف  ينب   مع 

ـــ  ال ــــمم  ــ  اليف ــــ    يأ  يقــــدم تيف ــــي   إىل جملــــس األمـ ن حبلــــيفد   مجريفريــــل أسريقيــ
 ؛  2016حديرا /ييفني   22

 أ  يبق  امل ألل قيد نظرم. يقرر - 5 
 

http://undocs.org/ar/S/RES/2217(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2217(2015)

