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 ( 2018) 2441 القرار
 2018تشرين الثاين/نوفمرب  5املعقودة يف  8389اختذه جملس األمن يف جلسته الذي 

  
 ،إن جملس األمن 
إىل تدابري حظر توريد األســـــــــــــرحو محظر اصوـــــــــــــتر مة  د األ ـــــــــــــو  ماصتدابري املت ر و  إذ يشيييييييييير 

صتّر اص راراا   (2011) 1973م  (2011) 1970ابصصــراراا اصطتة و  ري املوــرملو اصض هر ــتّر ملدا
 2146 م (2014) 2144م  (2013) 2095م  (2012) 2040م  (2011) 2009 م
م  (2016) 2292م  (2016) 2278م  (2015) 2213م  (2014) 2174م  (2014)

)اصتـــدابري(، مإىل وال م يـــو هريء ا  ا ،  (2018) 2420م  (2018) 2362م  (2017) 2357
صو  (2011) 1973من اص رار  24 املطوـــــــــــقة  و   اصت رة م  (2012) 2040 و   اص راراا مامل دا

دااا ح   (2016) 2278 م (2015) 2213م  (2014) 2174 م (2014) 2146 قـــد مـــح
 ،(2017) 2362 و   اص رار  2018تورين اصثرين/نوه    15

 اصتزامه اص وي بو راة ص ب ر ماست الهلر مسالمتّر اإلقر   و ممحدهتر اصوطط و، وإذ يعيد أتكيد 
اصذي رحا  بتوق ع اتترق اصصخرياا اصو رسي اصر يب  (2015) 2259إىل اص رار  وإذ يشر 

كرنوال األم /ايوـــــــــــــــ     13موياد ب رال رممر املؤرخ  2015وـــــــــــــــ   كرنوال األم /اي  17املغرب يف  يف
اصذي يطراي بدلم حكومو اصوهرق اصوطين ابلتبررهر احلكومو اصوـــــــــــــــرل و اصوح دة صر ب ر، ماصض  2015

لن تصـــــ   ه يف هذا اصصـــــدا لرة الم حكومو  وإذ يعرب كذلكيطبغي وال يكوال م رهر يف طرابرس، 
 اصوطين، اصوهرق

كرنوال  25و، ا تترق اصوـــــ رســـــي اصر يب يف را جمرس اصطواب، من ح ث املبدابلت  وإذ يرحب 
، م ر تال ذصك من ا ت رلرا صرحوار اصوــــــــــ رســــــــــي اصر يب اصذي  دا اصتقك د لرة 2016اصثرين/يطرير 

وال ا تترق اصو رسي اصر يب يظل اإلطرر اصوح د  وإذ يؤكد جمددااصتزامه بصوال ا تترق اصو رسي اصر يب، 
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إلهنر  األزمو اصو رس و اصر ب و موال تطت ذه يظل ومرا حرسم األمه و ص  د ا نتخرابا مإمترم ل ر و اصصرحل 
 ا نت ر  اصو رسي،

وال حكومو اصوهرق اصوطين هي املوـــــــــــؤمصو األمىل لن اترذ اإل را اا املطرســـــــــــبو ملطع  وإذ يؤكد 
وإذ يعيد  اصطتة و املكررة، من ص ب ر،اصتصــــــــدير  ري املوــــــــرمك صرطتط،  ر يف ذصك اصطتط ا رم ماملطت را 

 ومه و اصدلم اصدميل صرو راة اصر ب و لرة إقر  ّر ممواراهر، أتكيد
لن قر ه من وال اصتصـــــدير  ري املوـــــرمك صرطتط،  ر يف ذصك اصطتط ا رم ماملطت را وإذ يعرب  

ماألمن ما ســــــــــت رار اصطتة و املكررة، من ص ب ر ي واض حكومو اصوهرق اصوطين ميوــــــــــكال هتديدا صروــــــــــالم 
 ص ب ر، يف

لن ال ه صر ّوا اصر ب و اصرام و إىل إجيرا حلاٍّ ابصوســـــرسل اصوـــــر  و ملوـــــكرو ت ة ل وإذ يعرب  
لرة م وب إلراة اصرقربو لرة مج ع املطوــــــــــــــــ ا إىل  وإذ يكرر التأكيد ــــــــــــــــراراا ص ب ر من اصةرقو، 

 اصورةرا املختصو،
و اصض ميكن وال تضـــــــــــــــر بوـــــــــــــــالمو ممحدة لن قر ه من األنوـــــــــــــــة وإذ يكرر كذلك اإلعراب 

إىل األحداث اصض مق ت يف  وإذ يشييييراملؤســــــوــــــرا املرص و احلكوم و اصر ب و ماملؤســــــوــــــو اصوطط و صرطتط، 
اصذي رح   2018متوز/يوص ه  19اهلال  اصطتةي مإىل اصب رال اصصـــــحتي اصصـــــرار لن جمرس األمن يف 

 وإذ يشيييددســــم مج ع اصر ب ا مملر ه ه مصــــرحتّم، إبلالال اســــت طرؤ املؤســــوــــو اصوطط و صرطتط ول رهلر اب
لرة  ــرمرة وال تضــةرع حكومو اصوهرق اصوطين محدهر، ملرة ســب ل ا ســت  ر ، ابصرقربو اصت ر و لرة 
املؤســـــوـــــو اصوطط و صرطتط ممصـــــرؤ ص ب ر املركزي ماملؤســـــوـــــو اصر ب و صالســـــتث رر، امال اإل ال  ابص ت برا 

 اصو رسي اصر يب، اصدستوريو امل برو ل ال اب تترق
اصذي وهرب ابصدم  األلضـــــــر  وال توق  مر  (2015) 2259إىل اص رار  وإذ يشيييييير كذلك 

رى من اتصــــر ا رم و مع املؤســــوــــرا املوازيو اصض تدالي صطتوــــّر  ــــتو اصوــــرةو  يح دام من الم ممر جيح
 رج نةرق ا تترق اصو رسي اصر يب، حبو  مر يب طه ا تترق نتوه،اصورل و ب ط ر هي  ر

إىل وال اص رنوال اصدميل، جموـــــــــــــــدا يف اتترق و األمم املتحدة ص رنوال اصبحرر املؤر و  وإذ يشييييييييييير 
، حيـــــداا اإلطـــــرر اص ـــــرنوين اصـــــذي يطةبء لرة األنوـــــــــــــــةـــــو يف 1982كـــــرنوال األم /ايوـــــــــــــــ    10

 ماصبحرر، احمل ةرا
 2420م  (2017) 2357م  (2016) 2292ىل اص راراا إ وإذ يشييييييييييير كييييذلييييك 

يت رء بتطت ذ حظر توريد األســـــــــــرحو، مطوا  املدة احملداة  و بّر، ابص  رم يف  اصض أتذال ه  ر (2018)
ولريل اصبحرر قبرصو اصوــرحل اصر يب بتتت ا اصوــتن املت ّو إىل ص ب ر وم اص رامو مطّر اصض يح ت د وهنر   ل 

رو، محب ز ترك األ ــطرؤ يتصــل  ر من ولتدة يف انتّرل ص راراا جمرس األمن ذاا اصصــ مر وســرحو وم
ماصتخرص مطّر شــــريةو وال توــــ ة اصدم  األلضــــر  حبوــــن ن و إىل احلصــــو  وم  لرة مواه و اصدمصو اصض 

   ل اصوت طو لَر ّر قبل اص  رم أبي ل ر را تتت ا يف س رق تصرهّر مه ر صر راراا املذكورة،
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وم اصت رمزاا اصض تةر  ومه و موـــــــــــــــر صو مج ع املوـــــــــــــــؤمصا لن ا نتّركرا  وإذ يعيد أتكيد 
ح وق اإلنوـــــــرال وم انتّركرا اص رنوال اصدميل اإلنوـــــــرين،  ن ه ّم اصضـــــــرص وال يف ه  را توـــــــتّدؤ 

 لرة  رمرة ن ل احملت زين إىل سرةو اصدمصو، يشدد وإذاملدن ا، 
من اص رار  3لن ال ــــه حلكومــــو اصوهــــرق اصوطين، ك ــــر  ــــر  يف اصت رة  وإذ يكرر اإلعراب 
يف هذا اصصـــــــــــــــدا اصةربرا احملدااة امل دامو إىل حكومو اصوهرق اصوطين  وإذ يالحظ، (2015) 2259

 اص رار، هذا يف
طربــه وال ت ــدم مج ع اصــدم  األلضــــــــــــــــر  اصــدلَم اصكــرمــل صر ّوا اصض يبــذهلــر امل ثــل  وإذ يكرر 

وال ت  ل مع اصوـــــــــــــــرةرا اصر ب و مب ثو األمم املتحدة صردلم يف ص ب ر لرة إلداا ا رص صألما اص رم م 
جم ولو مطوـــــــــــــــ و من تدابري اصدلم صبطر  قدرة حكومو اصوهرق اصوطين،  ر يت رشـــــــــــــــة مع ومصو ا ص ب ر 

 ميوت    ملر تةربه من مورلدة،
 دمص ا،وال احلرصو يف ص ب ر   تزا  توكال هتديدا صروالم ماألمن اص وإذ يقرر 
  و   اصتصل اصوربع من م ثرق األمم املتحدة، وإذ يتصرف 

 
 املكررة منع الصادرات غر املشروعة من النفط، مبا يف ذلك النفط اخلام واملنتجات النفطية

حمرم ا تصــــــــــــدير اصطتط،  ر يوــــــــــــ ل اصطتط ا رم ماملطت را اصطتة و املكررة،  يدين - ١ 
موـــرملو من ص ب ر،  ر يف ذصك من  رن  املؤســـوـــرا املوازيو اصض   تتصـــرؤ  ت ســـرةو  بصـــورة  ري

 حكومو اصوهرق اصوطين؛
 (2014) 2146مر وذال به اص رار  ٢٠٢٠شــــــــــــــبر /ه اير  ١٥وال ميدا ح   يقرر - ٢ 

هر ـــــــــــه من تدابري  وال مر وذال به اص رار من ول ر  ممر ويقرر كذلكول ر  ممر هر ـــــــــــه من تدابري،  من
ل وم تط ل وم تترال اصطتط،  ر يف ذصك اصطتط ا رم ماملطت را  يطةب رال ه  ر يت رء ابصوـــــــــــــــتن اصض   ا

رى حمرم ا صتصديره بصورة  ري مورملو من ص ب ر؛اصطتة و املكررة، اصذي يحصد    ر وم ةح
ب  رم حكومو اصوهرق اصوطين بت  ا مطوـــــء موـــــؤم  لن ا تصـــــر  مع اصر طو  يرحب - ٣ 

دابري اصواراة يف اص رار )اصر طو( ه  ر يت رء ابصت (2011) 1970من اص رار  24املطوـــــــقة ل ال ابصت رة 
إىل املطوــــــــــء وال يوا ــــــــــل إبالل اصر طو لن وي  ويطلبمإب ةررهر اصر طو بذصك،  (2014) 2146

ســتن تط ل اصطتط،  ر يف ذصك اصطتط ا رم ماملطت را اصطتة و املكررة، املصــدار بصــورة  ري موــرملو من 
حكومو اصوهرق اصوطين لرة وال ت  ل لن كث  مع املؤســـــــــــــــوـــــــــــــــو اصوطط و صرطتط يف ذصك  وحيث ر، ص ب

ت ــدام م رومــرا موـــــــــــــــتك رــو ابنتظــرم من و ــل إبالل اصر طــو لن املوان  مح و  اصطتط  اصصــــــــــــــــدا موال
ماملطوــــــــ ا ا ر ــــــــ و صوــــــــ ةرهتر موال تحةرع اصر طو لرة ادص و املوــــــــتخدمو إل رزة اصصــــــــراراا اص رنون و 

 املكررة؛ تط،  ر يف ذصك اصطتط ا رم ماملطت را اصطتة وصرط
حكومــو اصوهــرق اصوطين إىل وال ت وم وم ، اســـــــــــــــتطــراا إىل وي م رومــرا تت رء  يييدعو - ٤ 

ب  ر را تصــدير وم  حرم ا تصــدير من هذا اص ب ل، اب تصــر  لرة م ه اصوــرلو ابصدمصو امل ط و اصض 
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إىل اصر طو أبال تبرغ هورا مج ع اصدم  األلضـــــــــــــر  امل ط و  ويوعز   ل اصوـــــــــــــت طو لَر ّر حللا املوـــــــــــــكرو،
إص ّر من املطوـــــــــء اصتربع حلكومو اصوهرق اصوطين من إ ةرراا بوـــــــــقال اصوـــــــــتن اصض تط ل اصطتط،  يرِا  ر
 ذصك اصطتط ا رم ماملطت را اصطتة و املكررة، املصدار بصورة  ري مورملو من ص ب ر؛ يف  ر
 

 املؤسسات املالية الرقابة الفعلية على
حر  ا ـــــــــــــــةاللّر محدهر ابصرقربو  إىل حكومو اصوهرق اصوطين وال تبرغ اصر طوَ  يطلب - ٥ 

 اصت ر و لرة املؤسوو اصوطط و صرطتط ممصرؤ ص ب ر املركزي ماملؤسوو اصر ب و صالستث رر؛
 

 حظر توريد األسلحة
من اص رار  ٦ب  ــــرم حكومــــو اصوهــــرق اصوطين بت  ا مطوـــــــــــــــء ل ال ابصت رة  يرحيييب - ٦ 
ابإلحرطو اصض قدمّر املطوــــــــــء إىل اصر طو بوــــــــــقال ه كل قواا األمن ا ر ــــــــــ و  وحييط علما، ٢٢٧٨

صوــ ةرة احلكومو، ماهل ركل األســرســ و اص رس و صكترصو ســالمو تزين اص ترا اص وــكري متوــ  ره م ــ رنته 
أتك د ومه و وال  ويواصييييييييييي قواا األمن احلكوم و، ما حت ر را يف جمر  اصتدري ،  رن   متوزي ه من

تضـــــــــــةرع حكومو اصوهرق اصوطين ابصرقربو لرة األســـــــــــرحو موال تزهنر بصـــــــــــورة مقمونو، بدلم من ا ت ع 
لرة وال   رال األمن م د اإلرهرب لن ص ب ر جي  وال يكوان مّ و تتو هر قواا ومن  ويشدداصدميل، 
 حدة مم ززة تضع حصر ً صورةو حكومو اصوهرق اصوطين يف إطرر ا تترق اصو رسي اصر يب؛مطط و مو 
من  8وال حكومـــــــو اصوهـــــــرق اصوطين جيوز هلـــــــر وال ت ـــــــدم يف إطـــــــرر اصت رة  يؤكيييييد - ٧ 

يتصـــــــل  ر من ولتدة،    ّر وم ن رّر ممرطربرا تت رء بتوريد األســـــــرحو وم ب (2014) 2174 اص رار
يف ذصك اصذ رسر مقةع اصغ رر املت ر و  ر، صكي توتخدمّر قواا األمن ا ر  و صو ةرهتر من و ل   ر

حمرربو تطظ م اصدمصو اإلســــــــــالم و يف اص راق ماصوــــــــــرم )تطظ م اصدمصو اإلســــــــــالم و، امل رمؤ ويضــــــــــر ابســــــــــم 
  ، متطظ م اص رلدة، ممجرلو ونصـــــــــــــــرر اصوـــــــــــــــري و مســـــــــــــــرسر ، ماجل رلرا اصض تدين صه ابصو “(االا”

ابصر طو وال تطظر لرة م ه اصوـــــــــــــــرلو  ويهيباجل رلرا املرتبةو بترك اصك رانا ماصطرشـــــــــــــــةو يف ص ب ر، 
 اســـت داا جمرس األمن اصطظر يف اســـت راض وحكرم حظر توريد األســـرحو، لطد ويؤكدهذه اصةربرا،  يف

 ا قتضر ؛
اصدم  األلضـــــــــــر  لرة ت دىل املوـــــــــــرلدة إىل حكومو اصوهرق اصوطين، بطر  لرة  حيث - ٨ 

طربّــر، لن طريء تزميــدهــر  ــر يرزم من موـــــــــــــــــرلــدة يف جمــر  األمن مبطــر  اص ــدراا من و ــل موا ّــو 
األ ةرر اصض هتدا ومن ص ب ر مهزم تطظ م اصدمصو اإلســـــــــــــــالم و، ماجل رلرا اصض تدين صه ابصو  ، متطظ م 

 ممجرلو ونصرر اصوري و، مسرسر اجل رلرا املرتبةو بترك اصك رانا ماصطرشةو يف ص ب ر؛ اص رلدة،
حكومو اصوهرق اصوطين لرة وال توا ـــــــــــــل  وـــــــــــــا ر ـــــــــــــد ممراقبو األســـــــــــــرحو  حيث - ٩ 

 1970)ج( من اص رار  9األلتدة املتصــــــــــرو  ر اصض توراا إىل ص ب ر وم تبرك وم تط ل إص ّر مه ر صرت رة  وم
، بوســــــرسل مطّر اســــــتخدام شــــــّرااا املوــــــتخدم (2014) 2174من اص رار  8اصت رة  وم (2011)

من  24اصت رة إىل هريء ا  ا  املطوــــــــــق  و    ويطلباصطّرسي اصض تصــــــــــدرهر حكومو اصوهرق اصوطين، 

https://undocs.org/ar/S/RES/2174(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2174(2014)
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وال يتوــــــــــرمر مع حكومو اصوهرق اصوطين بوــــــــــقال اصضــــــــــ رانا اصالزمو صوــــــــــرا   (2011) 1973اص رار 
اصدم  األلضــر  ماملطظ را اإلقر   و لرة  وحيثاألســرحو ماأللتدة ذاا اصصــرو محتظّر بةري و ،مطو، 

حكومو اصوهرق اصوطين، بطر  لرة طربّر، من و ل ت زيز اهل ركل األسرس و مادص را  ت دىل املورلدة إىل
 املو واة حرص رً صر  رم بذصك؛

حبكومو اصوهرق اصوطين وال ت زز تطت ذ حظر توريد األســـــــــــــــرحو،  ر يف ذصك يف يهيب  - ١٠ 
ت ــرمال يف جب  ع اصــدم  األلضـــــــــــــــــر  وال ت ويهيييبمج ع ن ــر  اصــد و ، حــر  ا ـــــــــــــــةاللّــر ابصرقــربــو، 

 اجلّوا؛ هذه
 

 حظر السفر وجتميد األصول
وال اصتدابري املت ر و حبظر اصوـــــــــــــــتر مة  د األ ـــــــــــــــو  اصض ححدااا  يؤكد من جديد - ١١ 

 ، بصــــــــ غتّر امل داصو(2011) 1970من اص رار  21م  20م  19م  17م  16م  15اصت راا  يف
 2213مــن اصــ ــرار  ١١ماصــتــ ــرة  (2011) 2009مــن اصــ ــرار  16م  15م  14اصــتــ ــراا  يف
، تطةبء لرة اصك ـــــرانا ماألهراا اصـــــذين  ـــــد ا (2017) 2362من اص رار  11 ماصت رة (2015)

ممن  رن  اصر طو املطوــــــــــــــــقة  و    (2011) 1973ومرؤهم  و   ذصك اص رار م و   اص رار 
وال هذه اصتدابري تطةبء ويضــــــــر لرة األهراا  ويؤكد من جديد، (2011) 1970اص رار من  24اصت رة 

ا ســـــــت رار وم األمن يف  ماصك رانا اصذين ت رر اصر طو وهنم يوـــــــرركوال يف ول ر  و رى هتدا اصوـــــــالم وم
 ويؤكد جمدداي دموال اصدلم صترك األل ر ،  نت رهلر اصوــــ رســــي ومص ب ر وم ت رقل وم ت واض جنرح ل ر و ا

تو ل ويضر، ابإل رهو إىل األل ر  املدر و يف اصت راا اصترل و )و( إىل )م(  وال ترك األل ر  ميكن وال
ر    احلصـــــر، اصتخة َط صوـــــن ه  را ملرة ســـــب ل املث (2015) 2213من اص رار  ١١من اصت رة 

 1973من اص رار  24ه ّم ولضــــــــــر  هريء ا  ا  املطوــــــــــق  و   اصت رة  لرة وهراا األمم املتحدة،  ن
صــو م يتــه ابص راراا  (2011)  (2014) 2174م  (2014) 2146م  (2012) 2040مامل ــدا
رلــــريتّــــر  لةــــر  األمامر صر  ــــرم بترــــك اهل  ــــرا وممهــــذا اص رار )اصتريء(، وم إ (2015) 2213م 
وال ترك األل ر  ميكن وال تو ل ويضر، لرة سب ل املثر    احلصر، اصتخة َط  ويقرراملورركو ه ّر،  وم

 األمامر صتطت ذهر وم ارتكرَ ر؛ إلةر َ  ألل ر  تطةوي لرة لط   طوي م طورين وم
اصدم  األلضـــــــــــر ، م  ســـــــــــ  ر اصدم  اصض يو د  ر وهراا مك رانا من املدر و  يدعو - ١٢ 

ومرؤهم مترك اصض يحوـــتبه وال تو د  ر و ـــو  هلؤ   جي  ة  دهر   تضـــة اصتدابري، إىل إبالل اصر طو 
 ع ابإل را اا اصض تتخذهر من و ل اصتطت ذ اصت ر  صتدابري حظر اصوتر مة  د األ و  ه  ر يت رء جب 

األهراا املــــدر ــــو ومــــرؤهم يف قــــرس ــــو اجلزا اا،  ن ه ّم ومص ــــك اصــــذين وار تّم اصر طــــو يف اص ــــرس ــــو 
 ؛٢٠١٨ويرو /سبت    ١١م  ٢٠١٨حزيراال/يون ه  ٧ يف

لزمه لرة كترصو وال تترح صرو   اصر يب مصصرحله، يف مرحرو  ح و،  يؤكد من جديد - ١٣ 
، مقد وحر  لر رً ابصرســـــــــرصو ويؤكد، (2011) 1970 رار من اص 17األ ـــــــــو  ا  دة ل ال ابصت رة 

https://undocs.org/ar/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2009(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2213(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2213(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2213(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2213(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2362(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2213(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2040(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2146(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2174(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2213(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
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اســـــــــــــــت ــداَا جمرس األمن اصطظر يف إا ــر  تغ رياا، لطــد  ،S/2016/275اصض لح  ــت ابلتبــررهــر اصو   ــو 
 تدابري ة  د األ و  مذصك بطر  لرة طر  حكومو اصوهرق اصوطين؛ ا قتضر ، لرة

 
 فريق اخلرباء
م يو هريء ا  ا  )اصتريء(، املطوــــــــــقة  2020شــــــــــبر /ه اير  15وال ميدا ح   يقرر - ١٤ 

صـــو ابص راراا  (2011) 1973من اص رار  24 و ـــ  اصت رة   2146 م (2012) 2040مامل ـــدا
وال تظـــل املّـــرم املطوطـــو ابصتريء لرة  ويقرر، (2015) 2213م  (2014) 2174 م (2014)

موال تطةبء ويضــــــــر ه  ر يت رء ابصتدابري املوــــــــتك رو يف هذا  (2015) 2213اص رار  حنو مر  ر ا يف
ميةر  إىل هريء ا  ا  وال يكتل تواهر ا  اا اصضـــــــرمريو املت ر و ابص ط  اجلطوـــــــي ماجلطوـــــــرين اص رار، 

 ؛(2015) 2242من اص رار  6مه رً صر طصوص لر ه يف اصت رة 
 حزيراال/ ١٥لد وقصـــــــــــــــره ر مؤقت لن ل ره يف مو وال يوايف اصتريءح ا رس بت ري يقرر - ١٥ 

بت رير هنرسي يتضــــــــــ ن  ٢٠١٩األم /ايوــــــــــ    كرنوال  ١٥، موال يزماه يف مولد وقصــــــــــره ٢٠١٩يون ه 
 استطتر رته متو  رته، ب د مطرقوته مع اصر طو؛

مج ع اصدم  مه  را األمم املتحدة ذاا اصصـــــــــــــــرو،  ر ه ّر ب ثو األمم املتحدة  حيث - ١٦ 
رى املّت و ابألمر لرة وال تت رمال ابصكرمل مع اصر طو ماصتريء، م ر ـــــــو صردلم يف ص ب ر، ماألطراؤ األ 

 ال  ت ـــــدىل وي م رومـــــرا تتواهر صـــــديّـــــر لن تطت ـــــذ اصتـــــدابري املطصـــــــــــــــوص لر ّـــــر يف اص راراا  من
صـــو يف  (2014) 2174م  (2014) 2146م  (2011) 1973م  (2011) 1970 مامل ـــدا
م  (2014) 2144م  (2013) 2095م  (2012) 2040 م (2011) 2009اص راراا 
 2362م  (2017) 2357م  (2016) 2292م  (2016) 2278م  (2015) 2213

اصب ثو  ويدعوا متثر ،  ســــــــــ  ر لن حر ا لدم ميف هذا اص رار، م  (2018) 2420م  (2017)
سل من محكومو اصوهرق اصوطين إىل ت دىل اصدلم صرتريء ه  ر جيريه من ول ر  اصتح  ء اا ل ص ب ر، بوســــر
 ب طّر تبرا  امل رومرا مت وري اص بور ماصو رح ابصد و  إىل خمرزال األسرحو، حو  ا قتضر ؛

 ويهيب كذلكجب  ع األطراؤ ممج ع اصدم  وال تكتل سالمو ولضر  اصتريء،  يهيب - ١٧ 
سء، جب  ع األطراؤ ممج ع اصدم ،  ر ه ّر ص ب ر مبرداال املطة و، توهري ســـــــــبل اصو ـــــــــو  اصتوري مامال لر

مخبر ــــــــو إىل األشــــــــخرص اصذين يرى اصتريء وال هلم  ــــــــرو بتطت ذ م يته مإىل اصو سء ماملواقع اصض ي ت هر 
 هرمو صتطت ذ ترك اصو يو؛

اســــــت دااه  ســــــت راض مدى مال مو اصتدابري اصواراة يف هذا اص رار،  ر يف ذصك  يؤكد - ١٨ 
ه  ســــت راض م يو ب ثو األمم املتحدة صردلم يف ص ب ر ت زيزهر وم ت ديرّر وم ت ر  ّر وم ره ّر، ماســــت داا

 ص ب ر؛ ماصتريء، حوب ر تدلو إص ه احلر و يف وي مقت يف  و  مر ي ع من تةوراا يف

 .وال يب ي املوقصو ق د نظره اصت ري يقرر - ١٩ 

 

https://undocs.org/ar/S/2016/275،
https://undocs.org/ar/S/2016/275،
https://undocs.org/ar/S/2016/275،
https://undocs.org/ar/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2040(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2146(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2146(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2146(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2146(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2174(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2213(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2213(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2146(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2174(2014)
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