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 ( 2021)  2562  القرار   
 2021فبراير /شباط 11 في األمن مجلس اتخذه الذي  

  
 ،إن مجلس األمن 

ــدانـــال المت انـــال اـــدلقــــــــــــــ  ا ،     ــــــــــــــ مـــد النرارا     إذ يشييييييييي ر   (2005)  1591إلى قراراتـــل القــــــــــــــ
  1651 (2005)     1665  (2006)     1672  (2006)     1713  (2006)     1779  (2007 ) 
  1841 (2008)     1891  (2009)     1945  (2010)     1982  (2011)     2035  (2012 ) 
  2091 (2013)     2138  (2014)     2200  (2015)     2265  (2016)     2340  (2017 ) 
  كـده   األ /   11،  إلى ب ـدهـل الرسـد ــــــــــــــ  الم ر   (2020)  2508     (2019)  2455     (2018) 2400  

 (،S/PRST/2018/19) 2018 يقمبر  

جندح من    -بت ق ع حك مال القـــــ  ا   الابثال ال  رسال القـــــ  اه ال  حركال تحرسر القـــــ  ا    وإذ يرحب 
القــ  ا   بــعلل عاى    وإذ يهنئ،  2020تشــرسا األ / توت بر   3مند ي عاى اتفدق ج بد لاقــ ف    ج بد    

ــتداف    ال قـــــ  ا   م امد هدمد     هذا اإلهادز التدرسخ  الذي يم ل  رصـــــال هدمال لتحنم   ـــــ ف بـــــدمل  مقـــ
 ،المرحاال ا هتندل ال هح  مقتنبل  ام  مقتنر   يمنراط   مز هر لاق  ا 

 وإذ يالحظاألطراف الم ق ال عاى اتفدق القــــ ف عاى ت  تقــــدرء إلى بدا عما ال التنفمذ،  وإذ يشيييج  
 ت  اتفدق الق ف ينص عاى   ر محد  لألمم المتحدة     عم تنفمذ تحكدمل،

طراف الت  لم تنضم ا د إلى عما ال الق ف مع حك مال الق  ا  عاى ت  تف ل ذلك   را األ  وإذ يحث 
 وإذ يدعو  بشـــكل بن دا      بـــر ة مقـــلنال ما تجل اإل ـــراء ادضتتدف المفد اـــد  اشـــ   اتفدق  ـــ ف بـــدمل،  

 جم ع الاثد  الفدعاال الد ل ال إلى م اصاال تشا ع األطراف غمر المشدركال    هذا الصد ،

المقـــ  ل ال الرس قـــ ال لحك مال القـــ  ا  عا حمديال المدهمما    جم ع تهحدا ترااـــمثد،  ع د تأك دوإذ ي 
(  ببرهدمج جمع  S/2020/429   هذا الصــــــــــد  اخلال حك مال القــــــــــ  ا  ال طن ال لحمديال المدهمما )  وإذ ينوه

 ـــتمرار هشـــدبـــال الحدلال األمن ال    ا ا تهحدا  ار  ر،  إذ يشـــد  عاى  ما اعن القلق  وإذ يعرباأل ـــاحال، 
ــكد  ما   ــن ة ماد ا      امال النزاء،  اـــــر رة التخا ر ما حدة المخدطر المحدقال ادلقـــ اـــــر رة تانق القـــ
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جراا تم ر منـثد التـثدـيدا  الت  تقــــــــــــــتـثدف الـمدهمما     ار  ر،  ال ن  النبا ،  اهتـثدـود   تاـد زا  حن ق  
  اهتثدود  النده   الد ل  اإلهقده ،  ا تمرار التشرسد،  اإلهقد ،

عاى اـــر رة ت  ت فل حك مال القـــ  ا  المقـــدالال عا اهتثدود  النده   الد ل  اإلهقـــده    وإذ يشييد  
ا حكدف ال ث نال الد ـت رسال المت انال بتدابمر تحنم  ال دالال  المقـدالال   وإذ يرحب النده   الد ل  لحن ق اإلهقـد ،  

 ا هتندل ال    هذا الصد ،    الفترة

 ت  الحدلال    الق  ا    تزا/ تشكل تثديدا لاق ف  األما الد لمما    المنلنال،  وإذ يقرر 

 (،S/2021/40إلى التنرسر النثدس  لفرس  الخبراا الم ن  ادلق  ا  ) وإذ يش ر 

 ام جق الفصل القداع ما مم دق األمم المتحدة، وإذ يتصرف 

، (2004)  1556ما النرار    8     7إلى التـدابمر المفر اــــــــــــــال ام جـق الفنرتما    يشييييييييي ر - 1 
،  إلى مـ ديمر  (2012)  2035ما النرار    4،  الفنرة  (2005)  1591ما النرار   7لال ادلفنرة اصــــــــــــــ  تـثد المـ د

ما   3ال )ج(   ) (   )ه( ما الفنرة اإل راج    قدسمال الازااا   التدابمر المفر اـــــــــال ام جق الفنرا  الفر  
ــ  تثد الم دلال ادلفنرة (2005)  1591النرار   تحكدف الفنرتما   ويع د تأك د، (2012)  2035ما النرار    3، اصــــــــ

(    ) ( اـلفـنـرة  اـلفـرعـمـتـمـا  مـا  اـلنـرار    3ز(  اـلنـرار    9 اـلفـنـرة    (2005)  1591مـا   ( 2004)  1556مـا 
 ؛(2012) 2035ما النرار   4  الفنرة

  يــال  رس  الخبراا الم ما تصــــــــــــــ  ام جـق    2022آذار مــدر     12ت  يمــد  حتى    يقرر - 2 
 ( 2008)  1841     (2007)  1779 الــذي  ــــــــــــــب  تمــديــد مثمتــل ام جــق النرارا     (2005)  1591النرار  

  1945  (2010)     2035  (2012)     2138  (2014)     2200  (2015)     2265  (2016 ) 
  يـال  رس  الخبراا عاى النح  المنصــــــــــــــ   عا ـل       ويع يد تيأك يد،  (2018)  2400     (2017) 2340  

 ( 2012)  2035     (2010)  1945     (2008)  1841     (2007)  1779     (2005)  1591النرارا   
  2138  (2014)     2200  (2015)     2265  (2016)     2340  (2017)     2400  (2018 ) 
ــ ة (2020)  2508     (2019) 2455   ،  سلـاق إلى  رس  الخبراا ت  يـندف إلى لاـنال مااأل األما المنشــــــــــــ

اشــ   القــ  ا  )يشــدر إلمثد ل مد يا  اد ــم (الاانالا( تنرسرا مرحا د عا تهشــلتل   (2005)  1591عم  ادلنرار 
ــد   ــتل مع الاانال،  2021آب تغقـــــــــلأل   12   م عد تقصـــــــ ،  ت  يندف إلى المااأل تنرسرا هثدس د، ا د مندقشـــــــ

إلى  رس  الخبراا ت  ي ا     ويطلب كذلكيضمنل ا تنتدجدتل  ت ص دتل،   2022كده   ال ده  يندير   13احا / 
الاانال كل ث ثال تبــــــثر ام ا مد  عا مقــــــتادا  تهشــــــلتل، امد    ذلك مد يت ا  منثد اقــــــفر الفرس ،  عا  

ا ــــــــــــــت راذ ال  ـيال  اتخـدذ اإلجراا   ويعرب عن اعتزامي  جـد اهـد،    (2010) 1945ما النرار    10الفنرة    تنفـمذ
 ؛2022بلدة  براير   12المند ق اش   م اصاال تمديدهد  ذلك    م عد   يتاد ز  

إلى حك مال  ويطلب (2005)  1591مااأل األما ‘ ما قرار  5)ت( ’ 3إلى الفنرة   يشييييييي ر - 3 
القــ  ا  ت  تندف طالد  إلى الاانال لتن ر  مثد،  ت  ت ا  ، عند ا قتضــدا، م ا نالب مقــلنال عاى هنل الم دا   

ما   7فدق ج بد لاقــــــــ ف،   ند لافنرة  اإلمدا ا  ال قــــــــكرسال إلى منلنال  ار  ر،    ــــــــ مد     ــــــــ دق تنفمذ ات
الفنرة  (2005)  1591 النرار الم اــــــــــــــ   المقــــــــــــــت مــــــل     النح   عاى  النرار    8،   ( 2010)  1945ما 
 ؛(2012) 2035ما النرار   4  الفنرة
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ــدر    يعرب عن اعتزام  - 4  ــت رذ ادهت دف التدابمر المت انال بدار  ر، عاى النح  المشــــــ ت  يقــــــ
، عاى اــــــــــــ ا تل ر ال اــــــــــــع عاى ترذ ال اقع، مح لد    ذلك عامد بتنرسر رس أل الاانال 1إل ل    الفنرة 

، 2021آب تغقلأل    12ا التنرسر المرحا  المنبل لفرس  الخبراا المنرر تنديمل احا /  ت ص دتل،  عاى ا  
،  مع مراعـدة  2022ـكده   الـ ده  يـندير   13 ضــــــــــــــ  عا التنرسر النـثدس  لفرس  الخبراا المنرر تـنديـمل احا / 

 قرارا  مااأل األما ذا  الصاال بثذا الم ا ء؛

اري، ادلتشـــــد ر ال ثم  مع حك مال القـــــ  ا   يت   ال دف  األمما   هذا الصـــــد  إلى  يطلب - 5 
 األطراف الم ق ـال عاى اتفـدق ج بـد لاقــــــــــــــ ف  ب  ـال األمم المتحـدة المت ـدماـال لتنـديم المقــــــــــــــدعـدة ض / الفترة 
ــد لاحـدـلال     ار  ر، امـد    ذـلك المخـدطر الت  تـثد   ا هتـندلـ ال    القــــــــــــــ  ا    رس  الخبراا، ا ــــــــــــــت رااــــــــــــ

ج بد لاقــ ف  الخلال ال طن ال لحمديال المدهمما،  التدابمر الرام ال إلى التصــدي  هتشــدر  ا  ــتنرار،  تنفمذ اتفدق  
ــاحال،  ا مت د/ لاتدابمر المت انال بدار  ر عاى   ــاحال، امد    ذلك التندف المحرز    برهدمج جمع األ ـــــــــــ األ ـــــــــــ

دف، ادلتنقـــــــم  ال ثم  مع  نيال دف ت     األمماإلى  ويطلب كذلكما هذا النرار،   1النح  المشـــــــدر إل ل    الفنرة 
، تنرسرا 2021ي ل ـل   تم ز  31 رس  الخبراا  بـدلتشـــــــــــــــد ر مع حك مـال القــــــــــــــ  ا ، إلى مااأل األما، احا /  

ل   يتضـما ت صـ د  ام بـرا  مرجع ال رس قـ ال  ااـحال  محد ة جمدا يمكا ت  يقـتفمد منثد مااأل األما كم ج  
ويعرب عن  ما هذا النرار،    1لمشــــــــدر إل ل    الفنرة لل    ا ــــــــت راذ التدابمر المت انال بدار  ر عاى النح  ا

،  2021 بتمبر   تيا /  15 اـع م بـرا  مرجع ال رس قـ ال  ااـحال  محد ة جمدا    م عد   يتاد ز    اعتزام 
 لات دمل مع الحدلال     ار  ر؛ 1مع ا ت دا   لان ر    ت ديل التدابمر الماد ة    الفنرة 

  .ت  يلن  المق لال قمد ه ر   يقرر - 6 
 


