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 (2015) 2236القرار   
 آب/ 21املعقــــــ دة    ،7509دورتــــــ  الــــــه  اســــــه  جملــــــس األمــــــن     

 2015 أغسطس
 ،إن جملس األمن 
(، 1978) 425إىل مجيــق اراراتــ  الســشأق  أنــ،  ل ســش ، ور تــي ش اراراتــ    إذ يشيير 

(، 2006) 1701(، و 2006) 1680(، و 2004) 1559(، و 1978) 426 و
(، 2010) 1937(، و 2009) 1884(، و 2008) 1832(، و 2007) 1773 و
(، وإىل 2014) 2172(، و 2013) 2115(، و 2012) 2064(، و 2011) 2004 و

، 2015آذار/مـشر    19أيشنشت رئيس  أن،  احلشلـ    ل سـش ، ور تـي ش أيـش  رئيسـ  املـ ر        
 ،  2015ش شط/فرباير  4وإىل أيشن  الصحفي امل ر  

مل اتـ    ل سـش    لطلب احلك م  الل سشني  متديد وري  ا ة األمـم املتحـدة ا  واستجابة منه  
خشرجي  ل سـش    لفترة جديدة مدهتش تس  واحدة أدو  تعديل، ال ارد   رتشل  م جه  من وزير  

، وإذ يرحب أشلرتشل  امل جه  مـن األمـني العـشم    2015مت ز/ي لي   14إىل األمني العشم أتشريخ 
هبـــها  (، الــي ي  ــي فيهــش    S/2015/598 ) 2015آب/أغســـطس  5رئــيس اسلــس أتــشريخ     إىل 

 الت ديد،
 دع   الق   لسالم  ل سش  اإلالي ي  وتيشدت  واتتقالل  السيشتي، وإذ يكرر تأكيد 

(، وإدراكـش  2006) 1701التزام  أشلتسفيه التشم جل يق أحكشم القرار  وإذ يعيد تأكيد 
 مس  ملس وليشت    املسشعدة على كفشل  واف دائم إلطالق السشر وإجيشد حل ط يل األجـل علـى   
 السح  املت خى   ذلك القرار، 

أحكـشم  أ  تعزز مش ت هل  من جه د لتسفيه مجيـق  إىل جب يق األطراف املعسي   وإذ يهيب 
 ( تسفيها كشمال ودو  إأطشء،2006) 1701القرار  

http://undocs.org/ar/S/2015/598
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(، 2006) 1701عن أشلغ القلـ  إزاء مجيـق ارنتـهشكشت املتعلقـ  أـشلقرار       وإذ يعرب 
ــق        ــه  واـ ــ  الـ ــش  العدائيـ ــف األع ـ ــع ل اـ ــهش  اقطـ ــي ش ارنتـ ــش /  28ور تـ ــشن   ال/ـ  كـ

 رجريهـش القـ ة امل اتـ  هبـدف مسـق      إىل التعجيل أإمتـشم التحقيقـشت الـي    وإذ يتطلع، 2015 يسشير
 وا ع ح ادث من هها الق يل   املستق ل،

علـى احت ـش  أ  تـ د  هـه  األحـداث إىل ننـ ب نـزاع جديـد ر  كـن           وإذ يؤكد 
 أل  من األطراف ور لل سطق  حتّ ل ت عشت ،

مجيق األطراف على أه  اصشرى جه دهش لكفشلـ  اتـت رار واـف األع ـش       وإذ حيث 
 ، والتحلي أ،اصى ادر من اهلـدوء وبـ ا الـسفس واإلحجـشم عـن أ  أع ـش  أو أاـ ا         العدائي

  كن أ  تقّ ض واف األع ش  العدائي  أو تزعزع اتتقرار املسطق ،

علـــــى أاليـــــ  ارمت/ـــــش  التـــــشم للحاـــــر املفـــــروض  قت ـــــى القـــــرار    وإذ يشيييييد  
 ة،( على م يعشت وإمدادات األتلح  ومش يتصل هبش من أعتد2006) 1701

إىل األاليـــ  القصـــ ى رحتـــرام اقـــا األزرق أكشملـــ  مـــن جشنـــب مجيـــق  وإذ يشييير 
ــ ،   ــراف املعسيـ ــا األزرق،      وإذ يرحيييباألطـ ــم اقـ ــ  رتـ ــرز   ع ليـ ــل اعـ ــدم املت ا ـ أشلتقـ

األطراف على التعجيل  ش ت هل  من جه د أتسسـي  مـق القـ ة امل اتـ ،  ـش   ذلـك        يشجع وإذ
ألطـراف، مـن أجــل م ا ـل  الع ليـ  اجلشريـ  لتحديـد ورتـم معــش         عـن طريـ  ايليـ  ال/ال يـ  ا    

ــ ، علــى السحــ       اقــا األزرق أكشملــ  وأ بــ ى، وعلــى امل ــي اــدمش   رتــم نقشطــ  اقالفي
 ارتتعراض ارتتراتيجي،   امل  ى أ 

 أ،ا ى الع شرات مجيق اعشورت الرامي  إىل هتديد أمن ل سش  واتتقرار ، وإذ يدين 

تص ي   على ب ش  أّر حت   أع ش  التهديـد هـه  دو  تسفيـه القـ ة      تأكيد وإذ يعيد 
إىل بـرورة أ  ت ـ ن    وإذ يشير (، 2006) 1701امل ات  ل ريتهش وفقش لقـرار جملـس األمـن    

 مجيق األطراف أمن م ظفي الق ة امل ات  وارحترام الكشمل حلري  تسقلهم وعدم إعشاتهش،

ل  الـ اردة   ارتفشايـ  املتعلقـ  أسـالم  مـ ظفي األمـم       إىل امل شدئ ذات الص وإذ يشر 
 املتحدة واألفراد املرت طني هبش،

ــشنيهم   أداء        وإذ يشيييد  ــ  وأتف ــ ة امل ات ــراد الق ــ  أف ــه  ي ــطلق أ ــدور السنــا ال أشل
 ويؤكيد  ،القـ ة امل اتـ    مهشمهم، وإذ يعرب عن تقـدير  ال ـشلغ للـدو  األع ـشء الـي تسـشهم         

 على برورة تزويد الق ة جب يق ال تشئل واملعدات الالزم  لالبطالع أ ريتهش،
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إىل طلب احلك م  الل سشنيـ  ننـر اـ ة دوليـ  ملسـشعدهتش علـى أسـا تـلطتهش          وإذ يشر 
مش للق ة امل ات  من تلط    اسـشذ مجيـق    وإذ يؤكد من جديدأرجشء أرابي ل سش ،  على مجيق 

ــ    ــ         م اإلجــراءات الالزم ــدراهتش، لكفشل ــرا  مسشتــ ش بــ ن ا ــشط  انتنــشر ا اهتــش وحســ  ش ت س
ع ليشهتش لتسفيه أننـط  عدائيـ  مـن أ  نـ ع، وملقشومـ  اعـشورت الراميـ          اتتخدام مسطق   عدم

 إىل  سيهش عس ًة عن ال فشء أ ريتهش،

أشلدور احلشتم اله  ي دي  اجليش الل سـش  واـ ات األمـن   أسـا تـلط        وإذ يرحب 
ك مـــ  الل سشنيـــ  وتعزيزهـــش، ر تـــي ش   جســـ ب ل ســـش ، و  التصـــد  للتحـــديشت األمسيـــ   احل

،  ش ين ل خطر اإلرهشب، وأشرلتزام الدويل الق   أـدعم اجلـيش الل سـش ، سـش تـشعد      األخرى
 على ت طيد ادرة اجليش الل سش  على ت فع األمن لل سش ،

إأقشء مجيق ع ليشت حفظ السـالم،  ـش فيهـش    جبه د األمني العشم الرامي  إىل  وإذ يرحب 
يت ـق اسلـس اجـش  ـشرمش      أ   وإذ يشيد  لليض ويرور    الق ة امل ات ، ايد ارتتعراض الـداي ،  

 واتتراتيجيش إزاء ع ليشت ننر ا ات حفظ السالم،

لألول يشت ارتـتراتيجي  والت  ـيشت الـي حـددهش األمـني       وإذ يعرب لن تأييده التام 
( نتيجـــــ  لالتـــــتعراض S/2012/151) 2012آذار/مـــــشر   12لت  امل رخـــــ  العـــــشم   رتـــــش

 آخـر  إىل األمـني العـشم أ  ي ا ـل إطـالع اسلـس علـى       وإذ يطليب ارتتراتيجي للق ة امل اتـ ،  
 املستجدات املتعلق  أتسفيه ارتتعراض ارتتراتيجي،

األع ــشء إىل أ  تقــدم للجــيش الل ســش  مــش ستشجــ  مــن مســشعدة    أشلــدو   وإذ يهيييب 
 (،2006) 1701لت كيس  من أداء مهشم  وفقش للقرار  

 أ  احلشل    ل سش  ر تزا  تنكل خطرا يهدد السالم واألمن الدوليني، وإذ يقرر 

 /آب 31متديد ال ري  احلشلي  لق ة األمـم املتحـدة امل اتـ    ل سـش  حـ        يقرر - 1 
 ؛2016أغسطس 

أشلدور اإلجيـش  للقـ ة امل اتـ ، الـي تـشعد انتنـشر هش إىل جشنـب اجلـيش          يشيد - 2 
أتزايـد األننـط  املسسـق      ويرحيب هتيئ  أيئ  اتـتراتيجي  جديـدة   جسـ ب ل سـش ،      الل سش  على 

  واجليش الل سش ، ويدع  إىل م ا ل  تعزيز هها التعشو ؛ أني الق ة امل ات  

   هــها الصــدد أشتــت رار منــشرك  القــ ة امل اتــ  واجلــيش الل ســش    حييبير - 3 
احل ار ارتتراتيجي اله  يرمي إىل إجراء حتليل لعتشد الق ات الربي  وال حريـ  ووبـق جم  عـ     
من السقشط املرجعي  الي تعكس التراأا أني ادرات الق ة امل ات  ومسـ وليشهتش واـدرات اجلـيش    

http://undocs.org/ar/S/2012/151
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  القـرار   ، أغي  حتديد مش ستشج  اجليش الل سش  لتسفيه املهشم الي أنيطت أـ  الل سش  ومس وليشت 
 ؛(2006) 1701

  هها الصدد على م ا ل  تقدمي الدعم الدويل للجـيش الل سـش ، متنـيش     حيث - 4 
مق خط  تس ي  ادرات اجليش الل سش  وأي ش   إطشر جم  ع  الدعم الدولي  لل سش ، عـن طريـ    

 شعدة إبشفي  وعشجل    اسشرت الي يك   فيهش اجلـيش الل سـش    أمـّس احلشجـ  إىل    تقدمي مس
 الدعم،  ش   ذلك مكشفح  اإلرهشب ومحشي  احلدود؛

 أ  حتترم واف األع ـش  العدائيـ ، وأ   إىل  يق األطراف املعسي  جب يهيب بقو  - 5 
تتعـشو  تعشونـش كـشمال مـق األمـم املتحـدة       متسق أ  انتهش  للخـا األزرق وحتترمـ  أكشملـ ، وأ     

 والق ة امل ات ؛

أشلدور ال ّسـشء الـه  ت ديـ  ايليـ  ال/ال يـ  األطـراف   تيسـع التسسـي           يرحب - 6 
وواف تصشعد الت ترات، سش تشعد على زيشدة ت/ يت اتتقرار احلشل  على امتـداد اقـا األزرق   

 د عـن ت،ييـد  القـ   ملـش ت هلـ  القـ ة امل اتـ  مـن          هها الصـد  ويعربوأسشء ال/ق  أني الطرفني، 
جه د   التحشور مق الطرفني كليه ش لتيسع ارتصش  والتسسي  والترتي شت الع لي    امليـدا ،  
 و  م ا ل  كفشل  ادرة ايلي  على مسشعدة الطرفني   مسشان  جم  ع  واتع  من الق شيش؛

أشلتزامهش أشحترام تـالم  أفـراد القـ ة     مجيق األطراف على التقيد الصشرم حيث - 7 
التـشم حلريـ  القـ ة   التسقـل وعـدم إعشاتـهش،        امل ات  وتشئر أفراد األمم املتحدة وكفشل  ارحترام 

وفقش ل ريتهش ولق اعد ارشت ش  اقش ـ  هبـش، أطـرق مسـهش تفـشد  أ  ع ـل مـن شـ،ن  تعـري           
إىل تعزيز التعشو  أني الق ة امل اتـ  واجلـيش     هها الصدد  ويدلوأفراد األمم املتحدة للخطر، 

أـشلتزام الســلطشت   ويرحيب الل سـش ، ر تـي ش في ـش يتعلــ  أتسفيـه دوريـشت مسسـق  ومتجــشورة،       
اإلتـراع أإك ـش  التحقيـ  الـه       ويكيرر تأكييد بل يه   الل سشني  حب شي  الق ة امل اتـ    تسقلـهش،   

كـشن     9مت ز/ي ليـ  و   26يشر/مـشي  و  أ 27َشرع فيـ  ل سـش  أنـ،  اهلج ـشت الـي نفـهت         
 هبدف حمشك   مرتكيب هه  اهلج شت؛ 2011األو /ديس رب 

 مجيق األطـراف علـى التعـشو  التـشم مـق جملـس األمـن واألمـني العـشم مـن           حيث - 8 
مل     ـ ب حتقيـ  واـف دائـم إلطـالق السـشر وإجيـشد حـل ط يـل األجـل             أجل إحراز تقدم

( و  مجيــق املســشئل املعلقــ    تسفيــه اــرارات 2006) 1701ار علــى السحــ  املتــ خى   القــر
 (، وغعهــــش مــــن2004) 1559(، و 2006) 1680(، و 2006) 1701جملــــس األمــــن 

 ارارات جملس األمن ذات الصل ؛
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حك م  إترائيل على التعجيـل أسـحب جينـهش مـن قـش  اريـ  الغجـر         حيث - 9 
لتيسـع    ات ، الـي تع ـل جـشّدة مـق إتـرائيل ول سـش        دو  مزيد من الت،خع أشلتسسي  مق الق ة امل 

 ذلك ارنسحشب؛
دع ت  مجيق الدو  إىل أ  تدعم وحتترم على حنـ  تـشم إننـشء     يؤكد من جديد - 10 

الليطــش  سلــ  مــن أ  أفــراد مســلحني أو عتــشد أو أتــلح         مسطقــ  أــني اقــا األزرق واــر    
 ة امل ات ؛والق  عتشد وأتلح  احلك م  الل سشني   عدا مش

أشجله د الي ت ـههلش القـ ة امل اتـ  لتسفيـه تيشتـ  األمـني العـشم القشبـي           يرحب - 11 
مطلقــش   ا ــشيش ارتــتغال  وارعتــداء اجلسســيني، ولكفشلــ  امت/ــش  أفــراد القــ ة  أعــدم التســشم  

 العــشم الســل   اقش ــ  أــشألمم املتحــدة امت/ــشر تشمــش، ويطلــب إىل األمــني  امل اتــ  ملدونــ  ا اعــد 
الالزم    هها الصدد وإأقشء جملس األمن علـى علـم أـهلك،     ي ا ل اسشذ مجيق اإلجراءات  أ 

 هـه   علـى اسـشذ إجـراءات واشئيـ  وت،دي يـ  لكفشلـ  التحقيـ           وسث ال لدا  املسـشال  أقـ ات   
 ش؛هل ال اجب   احلشرت الي تن ل أفرادا تشأعني األفعش  ومعشا   مرتك يهش على السح  

إىل األمــني العــشم م ا ــل  تقــدمي تقــشرير إىل اسلــس عــن تسفيــه القــرار    يطلييب - 12 
 ( كل أرأع  أشهر أو كل ش رأى ذلك مالئ ش؛2006) 1701

ــ  تــالم شــشمل وعــشد  ودائــم   النــرق      يشييد  - 13  ــ  وبــرورة حتقي علــى أالي
 ( املــ ر 1967) 242مجيــق اراراتـــــــ  ذات الصلـــ ،  ــش فيهــش اراراتــ    األوتــا، اتــتسشدا إىل 

تنــــرين األو /أكتــــ أر  22( املــــ ر  1973) 338، و 1967ال/ــــش /ن ف رب  تنــــرين  22
( 2008) 1850، و 2003/ن ف رب تنــرين ال/ــش  19( املــ ر  2003) 1515  ، و 1973
 ؛2008كشن   األو /ديس رب   16امل ر  

 إأقشء املس،ل  ايد نار  الفعلي. يقرر - 14 
 


