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 2020شباط/فرباير  12، املعقودة يف 8722الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   
  

 ،إن جملس األمن 
راتــا احقة ــت املت ب ــت ،بيايــذ،  ــذ ا احــ  اح رارا  ومجيع قرا (2011) 1970إىل قراره  إذ يشييييييييييير 

 ا،تسوإىل احايذانت احصذدرة عن رائ (2019) 2486و  (2015) 2259

 احتزاما احراسخ ،سيذدة حيايذ واست قهلذ وسقمت أراضيهذ ووةدهتذ احوطنيت، وإذ يعيد أتكيد 
أتييـده احدـــــــــــــــديـد حببهود اعـذريـت احمل تاـ هلـذ ، يفـت األمم املتحـدة حبـدعم ا حياـيذ  وإذ يعييد أتكييد 

 وإذ يشدد  إىل أنا ال ميكن أ  يكو  هنذك ةل عسكري ا حيايذ،  وإذ يشرواملميفل اخلذص حألمني اح ذم،  
عبى أمهيت احدور املركزي اح ي تؤديا األمم املتحدة ا تيســـــط االضـــــ قي ، مبيت ســـــيذســـــيت تدـــــمل اعميع 

 ر فيهذ،و تتوىل حيايذ قيذدهتذ ومتس  ،زمذم األم
ةكومت أملذنيذ عبى   وإذ يشيييييي ر،  2020كذنو  احيفذين/ينذير    19 ؤمتر ،رحني امل  ود ا    وإذ يرحب 
 ،ت ه ا االجتمذياستضذف

احدؤو   إىل احتزام املدذركني ا مؤمتر ،رحني ابالمتنذي عن احتدخل ا احنزاي املسبح أو ا  شروإذ ي 
 احداخبيت حبيايذ، وإىل دعوهتم مجيع اعهذت احفذعبت احدوحيت إىل أ  حت و ة وهم،

ابحــدور اهلــذم احــ ي تؤديــا احابــدا  اظــذورة واملنةمــذت امقبيميــت، وال ســــــــــــــيمــذ االحتــذد  وإذ يعرتف 
أمهـيت تضـــــــــــــــذفر اعهود وتنســــــــــــــي هـذ وت زيزهـذ،   وإذ يؤكيداألفري ي وجـذم ـت اـحدول اح ر،ـيت واالحتـذد األورو ،  

،ني جتمذي املصـــــــــــــذ ت  اب  رحبوإذ يألمم املتحدة،  ا دعمهبذ  ميكنهذ    يت احملكيفاحإىل احنةر ا    يدعوها وإذ
 هود األمم املتحدة،ع ذدعم   ع دهي تزم االحتذد األفري ي  اح ياألطراف احبيايت 

ــذت احمل    وإذ يرحيب  ــ   حياـيذ  يـ جر أابملـنذقدــــــــــــ ؤمتر قمت ا اـحدورة اح ـذدـيت احيـفذحيـفت واحيفق ني ملت ،دــــــــــــ
 ،2020شاذط/فرباير  11إىل  9أاباب ا احفرتة من  ا أديسامل  ود االحتذد األفري ي 

 ،ا ذجت إىل وقف دائم مطقق احنذر ا حيايذ ا أقرب فرصت ممكنت و،دو  شروط مسا ت  وإذ يؤكد 
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 وإذ يعييد أتكييد  إزاء اســــــــــــــترقل اعمـذعـذت امرهـذ،يـت واح نيفـت حبنزاي، عن ابحغ اح بقوإذ يعرب   
ب ذنو  احدويل حضـرورة احتصـدي حألخ ذر احمل هتدد احسـقم واألمن احدوحيني نتيبت حألعمذل امرهذ،يت، وف ذ  

 مييفذق األمم املتحدة، ذ ا اح  
عن قبـ ا احـاذحغ إزاء ـتدهور اـ ذـحت امنســــــــــــــذنـيت ا حياـيذ، ـ ذ ا اـح  ـتدهور مســــــــــــــتو ت    وإذ يعرب  

 ، وإزاء ا ذحت احمل يواجههذ املهذجرو  واحقجئو  واملدردو  داخبيذ، امل يدت، وعدم كفذيت اخلدمذت األسذسيت 
إىل أ  املوارد احنف ـيت احبياـيت هي ةق حبيايني كـذفـت ونـت أ  تةـل حتـت احســــــــــــــي رة  وإذ يشييييييييييير 

 ا صريت حبمؤسست احوطنيت حبنفط،
ــيمذ اعهود اعذريت ةذحيذ ا حيايذ واملن    وإذ يرحب  ــذدي، وال ســــــ ــذء عنت اب وار االقتصــــــ ت مندــــــ

 اخلرباء االقتصذديت احبيايت، وابحدور احداعم اح ي ت دما ، يفت األمم املتحدة،
 املرتزقت ا حيايذ، إشراكإزاء تزايد  وإذ يعرب عن القلق 
ا ذحت ا حيايذ ال تزال تدــك ل هتديدا حبســقم أ     ،(2015)  2213إىل أنا قرر، ا قراره   وإذ يشيير 

 واألمن احدوحيني،
عبى األمهيت   ويشيييييييييييدد  ،2020كذنو  احيـفذين/ينذير    19 ؤمتر ،رحني اح ي عـ د ا   يرحب - 1 

 سيذسي مهنذء احنزاي؛ ةلا يويت مةراز ت دم حنو احتوصل إىل 
، S/2020/63امل ممت حتت احرمز  اســـــــــتنتذجذت املؤمتر ،صـــــــــيرتهذ احواردة ا احو ي ت    يؤيد - 2 
 ؛إىل أ  ه ه االستنتذجذت تدكل عنصرا مهمذ من عنذصر تسويت شذمبت حبحذحت ا حيايذ ويشر

إىل األمني اح ذم أ  ميضـــي قدمذ عســـري مذ ميكن ا أداء املهذم املســـندة إىل ، يفت   يطلب - 3 
ــيرـت احواردة ا احو ي ـت  األمم املتحـدة حـبدعم ا حياـيذ ا احورـقت احتنفـي ـيت  ـذ يتســــــــــــــق مع   S/2020/63  ابحصــــــــــــ

، وأ  ي دم توصــــيذت إىل اظبس ،دــــ   اخليذرات احواردة ا احورقت، (2019) 2486واليتهذ احملددة ا اح رار  
ــبت إىل احت ذو  احانذء ا ه ا املســـــ ى،    ويدعو احدول   ويدعومجيع األطراف واملؤســـــســـــذت احبيايت اات احصـــ

 األعضذء إىل أ  ت دم دعمهذ؛
يتواصــل أ     إىل  يدعوو   ،5+5شــيح مميفبني ح ضــويت احببنت اح ســكريت املدــرتكت  ،رت   يرحب - 4 

تبـ  احببنـت  دـــــــــــــــذركـت كـذمبـت ودو  مزيـد من احتـ خط من أجـل االتفـذق عبى وقف دائم  اجتمـذعـذتع ـد 
ــل ،ني اح وات،  ــد وقف إطقق احنذر واحتح ق منا، واحفصــــ ــذت  حيت حرصــــ ــذصــــ ــمل اختصــــ مطقق احنذر يدــــ

 وتدا،ط حانذء احيف ت، وإندذء أفرقت عذمبت اات صبت مدعومت من األمم املتحدة؛
ــوء احف رة  إىل األمني اح  يطلب - 5  ــروط   ت ريرا مرةبيذ، أ  ي دم  4 ذم، ا ضــــــــ ــ   احدــــــــ ،دــــــــ

ــد احف ذل حوقف إطقق احنذر   وم رتةذت هل ا احررض،  ذ يدــــــــــمل   حتت رعذيت األمم املتحدةاحقزمت حبرصــــــــ
ت دمي توصـــــــيذت مفصـــــــبت إىل ببس األمن ا أقرب وقت ممكن، ،ريت  إل،قغ وتســـــــويت املنذزعذت،  ح حيذت  
 ؛عبى وقف إطقق احنذر تاحبيايف اطر تفق األتعندمذ 

اح رفني ابالحتزام ،وقف دائم  ويطييياليييب ،احز دة األخطة ا مســــــــــــــتو ت اح نف ييييدين - 6 
 مطقق احنذر وف ذ حبدروط احمل تتفق عبيهذ احببنت اح سكريت املدرتكت؛
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اح ي أعرب فيا عن قب ا إزاء األندــــــــــــــ ت احمل ميكن   (2018)  2441إىل اح رار    يشيييييييييير - 7 
ا صـذر اح ي   ويدينتضـر ،سـقمت ووةدة املؤسـسـذت املذحيت ا كوميت احبيايت واملؤسـسـت احوطنيت حبنفط،   أ 

ــ ت احنف يت،   ــبت اح مبيذت دو  عراقيلعبى    ويشيييييييييددفُرض مؤخرا عبى املندـــــــــ ــذ    أنا يناري مواصـــــــــ حصـــــــــ
 احبيايني؛ مجيع

ــذ ا، ا مرةبت الة ت،   يؤكد من جديد - 8  ــ ت احبيا وحصـــ عزما عبى كفذحت أ  تتذح حبدـــ
 ؛(2011) 1970من اح رار  17األصول اظمدة عمق ابحف رة 

 (2011)  1970 رار  من اح  24إىل قراره جواز أ  ت وم احببنت املندـ ة عمق ابحف رة    يشير - 9 
،تصــنيف األفراد أو احكيذانت احضــذح ني ا أعمذل هتدد احســقم أو االســت رار أو األمن ا حيايذ أو ي دمو  

،صـيرتهذ   (2011)  1970احدعم هلذ حررض إخضـذعهم حتدا،ط ةةر احسـفر ويميد األصـول احملددة ا اح رار  
أ  احببنت ســـــــتنةر ا تصـــــــنيف األفراد أو احكيذانت اح ين ينتهكو    ويؤكدامل دحت  وجت قرارات الة ت،  

 ةةر توريد األسبحت أو وقف إطقق احنذر، مىت مت االتفذق عبيا؛
 ويطالب  ،ت هد هبذ ا ،رحني ابحت يد حبةر توريد األســبحتإىل االحتزامذت احمل مت اح  يشيير - 10 

ع  متتيفــل مجيع احــدول األعضــــــــــــــــذء وتطهــذ امتيفــذال رمــذ  ةر توريــد األســــــــــــــبحــت املفروض  وجــت اح رار 
ــذئل منهذ وقف ت دمي كذفت أشــــــــــكذل   (2011) 1970 ــيرتا امل دحت  وجت قرارات الة ت، واح  ،وســــــــ ،صــــــــ

مجيع احدول األعضذء ، دم احتدخل ا احنزاي أو اختذا   ويطالباحدعم إىل مجيع املرتزقت املسبحني وسحاهم،  
 تدا،ط تؤدي إىل تفذقم احنزاي؛

وجــت اح ــذنو  احــدويل،  ــذ ا احــ  مجيع أطراف احنزاي ابالمتيفــذل الحتزامــذهتــذ   يطييالييب - 11 
 اح ذنو  احدويل امنسذين؛

إىل األمني اح ـذم أ  ي ـدم ت ريرا عن احت ـدم احملرز فيمـذ يت بق ، مـل عـنت   يطليب كيذلي  - 12 
 املتذ، ت احدوحيت احمل ُدعي إحيهذ ا مؤمتر ،رحني؛

 أ  يا ي املس حت قيد نةره احف بي. يقرر - 13 
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