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 (2016) 2283القرار   
ــختم جملــــس األمــــن       ــت  الــــختذ اجمــ ــيف ة   7681جلســ ــ    28، املعقــ  نيســ

 2016 أبريل
  

 ،إّن جملس األمن 
 إىل مجيع قراراتـ  ببي نـ ر رسيسـ  السـ بقت املتعلقـت ب يف لـت   فـيفر  ي ـيفار،         إذ يشري 

 ،(2015) 2219 ب (2011) 1975 ب (2004) 1572 سيم  القرارار بال
ــ لقرار    وإذ يثثثث ي  ــ  بــ ــ ة عمــ ــت املةرــ ــل اللأةــ ــل عمــ ــ    (2004) 1572 علــ برــ
لعمـــل قريـــء املـــ ا  املةرـــ    بـــ    األمـــر عمـــ     ويعثثثعن تثثثن   ثثث يع  ي ـــيفار،  فـــيفر
 ،(2005) 1584 ب لقرار

مـن قريـء    ( املقـد  S/2016/254) 2016 مـ ر   آذار 17   التقريـر املـخر    وق  نظع 
فـ نيف    8 بفـختل  التقريـر املـخر     (2005) 1584 من القرار 7 امل ا  املةر  عم  ب ل قرة

ــم  األبل ــ   )   2015  يسـ ــ  العـ ــن األمـ ــد  مـ ــر اS/2015/940املقـ ــخر  ( بالتقريـ ــ مل املـ  ملـ
 (،S/2016/297املقد  من األم  الع   ) 2016 م ر  آذار 31

برـ     (2004) 1572   تقريـر نةـت جملـس األمـن املةرـ ة عمـ  بـ لقرار        وق  نظع 
ــخ  ــيفار امل ــر الرــ يفذ  S/2015/952) 2015  يســم  فــ نيف  األبل 31 ر فــيفر  ي  ( بالتقري

 املقدمـت مـن  ، بفـختل  احا ةـت   2015  يسم  ف نيف  األبل 17 املقد  من رسيس اللأةت  
 ،2016 أبريل نيس   12 رسيس اللأةت  

ب آلرا  الـ  أعربـع عةـح  اةيفمـت فـيفر  ي ـيفار ألةـ   جلسـت جملـس           وإذ حييط تلما 
، بأيدر قيح  رقع مجيع تدابري انـاا ار امل ربةـت   2016 أبريل نيس   12املعقيف ة   األمن 

 علل فيفر  ي يفار،
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مــن  1 إىل قــرارم الق ةــس ب ســتعراا التــدابري املةاــيفمل عليحــ    ال قــرة   وإذ يشثثري 
مـن   12 بال قـرة  (2004) 1572 مـن القـرار   12 إىل 9 بال قـرار  (2015) 2219 القرار
 ،  (2011) 1975 القرار

  حتقيء االستقرار   فيفر  ي يفار، مب    ذلـ  مـ  يتعلـء     ب لتقد  احملرز وإذ يعحب 
اع الس ح بالتسريح بإع  ة اح م ج بإصـ ح قاـ ع األمـن باملاـ يفت اليفةةيـت بمة قحـت       ـبة

  ترـرين األبل  25 احق ر من العق ب، بفـختل  الةأـ ح   إجـرا  االنتا بـ ر الرس سـيت       
 ارة األســلحت باألعتــدة ذار الاــلت ق ــ  عــن إقيمــ  يتعلــء بــبالتقــد  احملــرز  2015 أفتــيفبر

  اليفقـع ن سـ  ةـربرة االسـتمرار      ويؤكث  مة قحت االجت ر غـري املرـربع بـ مليفار  الاييعيـت،     
االسـتقرار    حتقيـء  السـ   ب  إاـ ل  بإجرا  هختم التحسية ر، مـن أجـل ميفاصـلت احسـح        

 فيفر  ي يفار،
 مبيفجب ال ال الس بع من ميث ق األمم املتحدة، وإذ يتصعف 
لتدابري املتعلقت ب ألسلحت باألعتدة ذار الالت الـيفار ة    ا أ  يلغس قيفرا ي عر - 1 
 1572مـن القـرار    7 ، ال  قرةع ألبل مرة   ال قرة(2015) 2219 من القرار 1 ال قرة

إىل  9، بفـــختل  التـــدابري املتعلقـــت ب لســـ ر بالتـــدابري امل ليـــت امل ربةـــت   ال قـــرار  (2004)
، علل الةحـيف الـختذ   (2011) 1975من القرار  12بال قرة  (2004) 1572من القرار  12

 ؛(2015) 2219من القرار  12ُجّد ر ب    بقع الاء، مب    ذل    ال قرة 
ــ ل قرة      ي ثثعر كثث     - 2  ــ  ب ــت املةرــ ة عم ــيفرا اللأة ــل ق ــن 14أ  حي ــرار  م الق
، الـختذ  (2005) 1584مـن القـرار    7بقريء املـ ا  املةرـ  عمـ  بـ ل قرة      (2004) 1572

 .(2015) 2219ار من القر 25ُمّد ر باليت    بقع الاء، مب    ذل    ال قرة 
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