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، وبلغببي ا، وبلج كببي، والربتغببي ، وإيطيل ببي، وأيرلنبب ا، وأوكراا ببي، وأمليا ببي، وإسببنيا ي، إسببنيا ي  
، وسبببببلي  ن ي، وسبببببلي يك ي، و وميا بببببي، والببببب ا ر ، األسبببببي  واجلنببببب ، وتشببببب ك ي، وبيلنببببب ا
، ول نياا ببي، ولكسببغرب ، والتف ببي، وكروات ببي، وقببرب ، و نلنبب ا، و راسببي، وصببرب ي، والسببيي 
، وهنغبببي ا، والنغسبببي، الشبببغيل   وأيرلنببب ا العظغببب  لربيطيا بببي املنحببب   املغلكببب و ، وميلطببب 
 قرا  مشروع وال يانن:، وال يابن، وهيلن ا

 

 ،األمن جملس إن  
 

 ال ائســـــــــــــــ  والبيـــــــــــــــ   (2016) 2312 والقـــــــــــــــ ا  (2015) 2240 القـــــــــــــــ ا  إىل يشبببببببببببببببر إذ 
(S/PRST/2015/25،) 

 الوطنية، ووحدهت  اإلقليمية وسالمته  واستقالهل  ليبي  بسي دة القوي التزامه أتكيد يعيد وإذ 
 (،S/2017/761) الع م األمني بتق ي  يرحب وإذ 
ـــــدا   الــــدو ، القـــــ  و  أ  إىل يشببببر وإذ   املؤ خـــــة البحــــ   لقـــــ  و  املتحــــدة األمـــــم اتف قيــــة يف جمسَّ

 احمليط ت، يف األ شطة على ينطبق الذي الق  وين اإلط   حيدد ،1982 األول/ديسمرب ك  و  10
 وب وتوكوهلــــ  الوطنيــــة عــــرب املنظمــــة اجل ميــــة ملك فحــــة املتحــــدة األمــــم اتف قيــــة أ  جمبببب  ا   يؤكبببب  وإذ 
 ملك فحـة ال ئيسـي   الـدولي   الق  و ي   الصك   مه  واجلو والبح  الرب ط يق عن امله ج ين هت يب ملك فحة
 النســ   وخب صــة ابألشــص  ، االجتــ   منــ  ب وتوكــول وأ  ســلو ، مــن بــذل  يتصــ  ومــ  املهــ ج ين هت يــب

ــ عليــه واملع قبــة وقمعــه واألطفــ ل،  هــو الوطنيــة عــرب املنظمــة اجل ميــة ملك فحــة املتحــدة األمــم التف قيــة  املكم  
 ابألشص  ، االجت   ملك فحة ال ئيس  الدو  الق  وين الص 

 االجتـــــ   وج ميـــــة املهـــــ ج ين هت يـــــب ج ميـــــة أ    تـــــد   أ  ينبغـــــ  األعضـــــ   الـــــدول أ    يؤكببببب  وإذ 
 متمـــــ يز   ج ميتــــ   مشـــــ كة، مســــ ت مـــــن احلــــ الت بعـــــ  يف جيمعهمــــ  قـــــد مــــ   غـــــم مهــــ ، ابألشــــص  
 وب وتوكوليهــــ ، الوطنيــــة عــــرب املنظمــــة اجل ميــــة ملك فحــــة املتحــــدة األمــــم اتف قيــــة حــــددهتم  كمــــ  ،تســــتلزم  
 خمتلفة، وسي س تية وعملي تية ق  و ية بتدابري هلم  الت صدي
 وقـــو  إىل أدت الـــي املتوســـ  األبـــي  البحـــ  يف البح يـــة املآســـ  الســـتم ا  اسبببن ي   عبببن يعبببر  وإذ 
 انجتـة احلـ الت بعـ  يف ك  ت األ واح يف اخلس ئ  هذه أ  القلق م  يالحظ وإذ ابآلالف، األ واح يف خس ئ 

https://undocs.org/ar/S/RES/2240(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2312(2016)
http://undocs.org/ar/S/PRST/2015/25
https://undocs.org/ar/S/2017/761
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 خطـ ة بطـ   املهـ ج ين هت يـب  تيسَّـ وطنيـة عـرب إج اميـة منظمـ ت ج  ـب مـن وتضلي  استغالل عملي ت عن
 الن س، أب واح فج استصف ف يف شصصية مك سب حتقيق إىل سعي   

 يف املتوســ  األبــي  البحــ  يف املهــ ج ين هت يــب عمليــ ت كثــ ة مــن القلــق ابلــ  عــن يعببر  وإذ 
 يؤكب  وإذ الليـ،، الس ح  قب لة سيم  ال للصط ، الن س أ واح تع ي  من عليه تنطوي مب  األخرية، اآلو ة

 االتف قيـة مبوجـب الالجـ  تع يـ  علـيهم ينطبـق أشـص   املهـ ج ين هؤال  ضمن يكو  قد أ ه ج ي  من
 ،1967 لع م هب  امللحق والربوتوكول 1951 لع م الالجئني مب كز املتعلقة

ـــ هـــذا يف يشببب   وإذ   عـــن النظـــ  بصـــ ف اللجـــو ، طـــ لبو فـــيهم مبـــن املهـــ ج ين، أ    علـــى ددالص 
 حقـوقهم حتـ م أ  وينبغـ  كـ امتهم وحتفظ إ س  يتهم ت اع  مع ملة يع ملوا أ  ينبغ  كمه ج ين، وضعهم
 يف مب  الدو ، الق  و  مبوجب اللتزام هت  االمتث ل على الصدد هذا يف الدول مجي  حيث وإذ ، م    اح ام   
 التـزام علـى أيضبي   يؤكب  وإذ ،ا طبـق حيثم  لالجئني، الدو  والق  و  اإل س   حلقو  الدو  الق  و  ذل 

 وضــــعهم عــــن النظــــ  بصــــ ف للمهــــ ج ين الواجبــــة اإل ســــ   حقــــو  حبم يــــة ،ســــ  ا كــــ   حيثمــــ  الــــدول،
 واحلدود، ابهلج ة يتعلق م  يف احملددة األمنية سي س هت  تنفيذ عند ذل  يف مب  كمه ج ين،
 الواجبــة األس ســية واحلــ ات اإل ســ   حقــو  تعزيــز ضــ و ة الصــدد هــذا يف ج يبب  مببن يؤكبب  وإذ 

 واحلـــ ات احلقـــو  ســـيم  وال كمهـــ ج ين، وضـــعهم كـــ   أا   فعـــ ل، حنـــو علـــى ومح يتهـــ  املهـــ ج ين جلميـــ 
 الصـعيد على واحلوا  التع و  ط يق عن الدولية اهلج ة مسألة ومع جلة واألطف ل، للنس   الواجبة األس سية
 أبدوا  اإلقـــ ا  مـــ  الصـــدد، هـــذا يف متـــوا   شـــ م  هنـــج اتبـــ   ط يـــق وعـــن الثنـــ ئ  أو اإلقليمـــ  أو الـــدو 

 جلميــ  الواجبــة اإل ســ   حقــو  ومح يــة عزيــزت يف املقصــد وبلــدا  العبــو  وبلــدا  املنشــأ بلــدا  ومســؤولي ت
 ضعفهم، تف قم إىل تؤدي قد الي الُنهج وجتنب امله ج ين
 للبحـــ  الدوليـــة واالتف قيـــة البحـــ   يف األ واح لســـالمة الدوليـــة االتف قيـــة إىل كببب ل  يشبببر وإذ 
  ، البح يف واإل ق ذ

 يف ابلبشـ  واالجتـ   املهـ ج ين هت يب ج ا  ليبي  يف الوض  تف قم من قلقه عن كذل  يعر  وإذ 
 اجل ميـة شـبك ت مـن أخـ   لشـبك ت دعمـ    يـوف  قـد مـ  وهـو منهـ ، وا طالقـ    وعربهـ  الليبيـة األ اض  اجت ه

 ليبي ، يف واإل ه ب املنظمة
 مسؤوليته ال ئيسية عن صو  السالم واألمن الدوليني مبوجب ميث   األمم املتحدة، وإذ يضع يف اعنني ه 
 من سـبة إج ا ات اخت ذ يف الوطين الوف   حكومة ع تق على تق  ال ئيسية املسؤولية أ  يؤك  وإذ 

 وحب هـ  ليبيـ  أ اضـ  عـرب متـ  الـي ابلبشـ  واالجتـ   املهـ ج ين هت يب عملي ت ة  كث من مؤخ ا   شوهد م  ملن 
 للصط ، الن س أ واح تع ي  من عليه تنطوي وم  اإلقليم ،
 يراعب  وإذ الليبيـة، احلـدود إدا ة لتعزيـز اجلهـود مـن مزيـد بـذل دعـم ضـ و ة اعنني ه يف يضع وإذ 

 عـرب ميـ و  الـذين امله ج ين لتدفق ت فع لة إدا ة أتمني يف صعوابت من الوطين الوف   حكومة تواجهه م 
 البحـ  ومنطقـة ليبيـ  اسـتق ا  على ا عك س ت من الظ ه ة هلذه م  إ ا  قلقه  يالحظ وإذ الليبية، األ اض 
 املتوس ، األبي 

 الــدول فيهــ  مبــ  ابألمــ ، أكثــ  املعنيــة األعضــ   الــدول مــهقد  تُ  الــذي املســتم  ابلــدعم يرحببب وإذ 
 األو وبيــة والســواح  احلــدود حــ س وك لــة دو  منهــ  أمــو  جلملــة م اعــ ة يف األو ويب، االحتــ د يف األعضــ  
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 الوفــ   حلكومــة دعمــ    ليبيــ  إىل املتك ملــة احلدوديــة املســ عدة لتقــدم األو ويب االحتــ د لبعثــة احملــددة والواليــة
 اجمل و ة، الدول ج  ب من املقدم والدعم الوطين،

ــــه 23 املؤ خــــة األو ويب لــــساجمل ابســــتنت ج ت يقببببر وإذ  ــــ   2017 حزي ا /يو ي  الصــــحف  وابلبي
 أكـــدا اللـــذين ،2016 شـــب رب/فرباي  16 يف األف يقـــ  لالحتـــ د التـــ ب  واألمـــن الســـلم جملـــس عـــن الصـــ د 
 يف أو واب اجتـ ه يف ابلبشـ  واالجتـ   الق  و يـة غـري اهلجـ ة مسـألي ملع جلـة فع لـة دوليـة إجـ ا ات اختـ ذ ض و ة

 سوا ، حد على األج  والطويلة اآل ية جوا بهم 
 بتمديـــد الق ضـــ  2017 متو /يوليـــه 25 املـــؤ   األو ويب االحتـــ د جملـــس بقـــ ا  علغبببي   حيببب   وإذ 

 كـــــ  و  31 غ يـــــة إىل املتوســـــ  وســـــ  مـــــن اجلنـــــويب اجلـــــز  يف العســـــك ية األو ويب االحتـــــ د عمليـــــة واليـــــة
 ،2018 األول/ديسمرب

 بشــأ  الـوطين الوفــ   وحكومـة األو ويب االحتـ د بــني اجل  يـة ابملن قشـ ت كــذل  علغبي   حيب   وإذ 
 ابهلج ة، املتعلقة املس ئ 

 ابلبشـ ، واالجتـ   املهـ ج ين هت يـب مـن املتض  ة املنطقة لدول القوي أتييده عن أيض    يعر  وإذ 
 هـــ تني علـــى األبعـــ د متعـــدد فعـــ ل بـــ د النهـــو  إىل ال اميـــة اجلهـــود تنســـيق تعزيـــز ضـــ و ة علـــى يشببب   وإذ

 اجلذ يـــة، ألســـب هبم  والتصـــدي املشـــ كة، واملســـؤولية الـــدو  التضـــ من  وح إطـــ   يف املشـــ كتني املشـــكلتني
 ابلبش ، واملت ج و  امله ج ين مه بو مي  سه الذي لالستغالل ضحية الن س وقو  دو  واحليلولة
 ووطنيـة إقليميـة اسـ اتيجي ت إ ش   يف طلبه ، على بن   املنطقة، دول مس عدة بض و ة يقر وإذ 

 الوطنيـة، عـرب املنظمـة واجل ميـة لإل هـ ب، التصـدي إىل هتـدف ومؤسس ت ق  و ية، وأط  ومتك ملة، ش ملة
 مبوجــب الــدول التزامــ ت إطــ   ضــمن لتنفيــذه  آليــ ت ذلــ  يف مبــ  ابلبشــ ، واالجتــ   املهــ ج ين، وهت يــب
 الس  ي، الدو  الق  و 

 تفكيـــ  ذلـــ  يف مبـــ  ســـوا ، حـــد علـــى ابلبشـــ  واالجتـــ   املهـــ ج ين لته يـــب التصـــدي أ  يؤكببب  وإذ 
 منســق هنــج اتبــ   يقتضــ  ابلبشــ ، واملتــ ج ين املهــ ج ين مهــ يب وحم كمــة املنطقــة يف واالجتــ   الته يــب شــبك ت
 فع لـة اسـ اتيجي ت وضـ  بضـ و ة كـذل  يقبر وإذ املقصـد، ودول العبـو  ودول املنشـأ دول مـ  األبعـ د ومتعدد
 العبو ، ودول املنشأ دول يف ابلبش  واالجت   امله ج ين هت يب عملي ت ل د 

 أ و  كــ امتهم وحتفــظ إ ســ  يتهم ت اعــ  مع ملــة عــ ملوايُ  أ  ينبغــ  املهــ ج ين أ    علــى يشبب   وإذ 
 مبوجـــب اللتزام هتـــ  االمتثـــ ل علـــى الصـــدد هـــذا يف الـــدول مجيـــ  حيبببث وإذ  مـــ ، اح امـــ  حقـــوقهم  محُتـــ

 ،ا طبق حيثم  لالجئني، الدو  والق  و  اإل س   حلقو  الدو  الق  و  ذل  يف مب  الدو ، الق  و 
 ملنـ  الواجبـة العن يـة ببـذل الس  ي الدو  الق  و  مبقتضى الدول التزام ت االعنني  يف يضع وإذ 
 وتــــوفري وحتديــــد م تكبيهــــ ، ومع قبــــة فيهــــ  والتحقيــــق ابلبشــــ  واالجتــــ   املهــــ ج ين هت يــــب جــــ ائم ومك فحــــة
 املهـ ج ين هت يـب وقم  ملن  ممكن وجه أكم  على والتع و  وامله ج ين، االجت   لضح ا الفع لة املس عدة
 ابلبش ، واالجت  

 الســـ ح  قب لـــة املتوســ ، األبـــي  البحـــ  ح ليــ    يشـــهده ملـــ  حــد وضـــ  ضـــ و ة جمببب  ا   يؤكبب  وإذ 
 العمليـ ت هـذه عليـه تنطـوي مـ و  ابلبشـ ، واالجتـ   املهـ ج ين هت يـب عمليـ ت يف مسـتم  تزايـد مـن اللي،،
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 حتقيقــ    املتحــدة، األمــم ميثــ   مــن الســ ب  الفصــ  مبوجــب يتصــ ف وإذ للصطــ ، النــ س أ واح تعــ ي  مــن
 احملددة، األغ ا  هلذه

 وعربهــ  الليبيــة األ اضــ  اجتــ ه يف ابلبشــ  واالجتــ   املهــ ج ين هت يــب أعمــ ل مجيــ  يبب ين - 1 
 حيـ ة  عـ   تُ و  ليبيـ  يف االسـتق ا  حتقيـق عملية تقوي  من تزيد الي اللي،، الس ح  وقب لة منه ، وا طالق   
 للصط ؛ األشص   مئ ت

 منظمــ ت ط يــق عــن أو الوطنيــة بصــفته  تتصــ ف وهــ  ،األعضــ   الــدول  عيتبب  جيبب   - 2 
 تبـ دل منهـ  بسـب  بينهـ ، مـ  ويف الـوطين، الوف   حكومة م  تع و ت أ  األو ويب، االحت د فيه  مب  إقليمية،

 ومنــ  حـدوده  أتمــني منهـ  ألغــ ا  الال مـة القــد ات بنـ   يف طلبهــ ، علـى بنــ   ليبيـ ، ملســ عدة املعلومـ ت
 وحم كمــــة فيهــــ  والتحقيــــق اإلقليمــــ ، حب هــــ  ويف أ اضــــيه  عــــرب ابلبشــــ  واالجتــــ   املهــــ ج ين هت يــــب أعمــــ ل
 يع   مب  ابلبش ، واالجت   امله ج ين هت يب أعم ل يداز ت استم ا  دو  احليلولة أج  من وذل  ؛م تكبيه 

 س حله ؛ وقب لة منه ، وا طالق    وعربه  الليبية األ اض  اجت ه يف للصط ، هؤال  حي ة
 التضــ من  وح مــن ا طالقــ    تقــوم، أ  علــى اإلقليميــة واملنظمــ ت األعضــ   الــدول حيببث - 3 

 تبــ دل منهــ  بســب  بعضــ  ، بعضــه  ومــ  الــوطين، الوفــ   حكومــة مــ  ابلتعــ و  املشــ كة، واملســؤولية الــدو 
 قب لــة   البحــ أعــ   ويف لليبيـ  اإلقليمــ  البحــ  يف ابلبشـ  واالجتــ   املهــ ج ين هت يـب أعمــ ل عــن املعلومـ ت
 وفقــ  البحـ ، مـن يُنتشــلو  الـذين ابلبشـ  االجتــ   وضـح ا املهـ ج ين إىل املســ عدة وتقـدم الليـ،، السـ ح 
 الدو ؛ للق  و 

 يف البح يــة للقـوة  بعـة وطــ ئ ات م اكـب تشـغ   الـي اإلقليميــة واملنظمـ ت الـدول حيبث - 4 
 املهــ ج ين هت يــب أعمــ ل إ ا  ابليقظــة التحلــ  علــى الليــ، الســ ح  قب لــة اجلــوي اجملــ ل ويف البحــ   أعــ  

 لــ د  جهودهــ  وتنســيق  ادة علــى اإلقليميــة واملنظمــ ت الــدول الســي   هــذا يف ويشببجع ابلبشــ ، واالجتــ  
 ليبي ؛ م  ابلتع و  ابلبش ، واالجت   امله ج ين هت يب أعم ل

 ابلبشـ ، واالجت   امله ج ين هت يب مك فحة جهود يف املنص طة األعض   ابلدول يه ب - 5 
 الســ ح  قب لــة البحــ  أعــ   يف تقــوم أ  إقليميــة، منظمــ ت ط يــق عــن أو الوطنيــة بصــفته  تتصــ ف وهــ 
 لـديه  تكـو  اهلويـة جمهـول م كـب أي بتفتـي  الـدو ، الق  و  مبوجب به مسموح هو م  حنو على اللي،،
 اســتصدامه وشــ  علــى أو تســتصدمه أو اســتصدمته قــد إج اميــة تنظيمــ ت أب  لالعتقــ د معقولــة أســب ب
 والطوافـــ ت للـــنف  الق بلـــة الـــزوا   ذلـــ  يف مبـــ  ليبيـــ ، مـــن ا طالقـــ    ابلبشـــ  االجتـــ   أو املهـــ ج ين لته يـــب
 املط طية؛ والقوا ب
 الليــ،، الســ ح  قب لـة   البحــ أعـ   يف تقــوم، أ  األعضــ   الـدول هبــذه كبب ل  يه بب - 6 

مبوافقة من دولة العلم، بتفتي  امل اكب الي تكو  لديه  أسب ب معقولة لالعتق د أب  تنظيم ت إج امية قـد و 
 االجت   ابلبش  ا طالق   من ليبي ؛ استصدمته  أو تستصدمه  أو على وش  استصدامه  لته يب امله ج ين أو

ا  أخـ   مـن   يـ  اختـ ذ هـذا القـ ا ، األذوانت املبينـة أ  جيد  د، ملـدة اينـين عشـ  شـه   يقر  - 7 
 ج   يف تل  الفق ات؛ ويك   أتكيد م  (2015) 2240من الق ا   10و  9و  8و  7يف الفق ات 
 القـــــــــ ا  مـــــــــن 8 و 7 الفقـــــــــ تني يف عليهـــــــــ   و صـــــــــاملن األذوانت أ    جمببببببببب  ا   يؤكببببببببب  - 8 
 قب لـــــة البحــــ  أعـــــ   يف ابلبشــــ  واالجتــــ   املهـــــ ج ين هت يــــب ح لـــــة علــــى إال تســــ ي ال (2015) 2240
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 يف مبـ  الـدو ، الق  و  مبوجب مسؤولي هت  أو التزام هت  أو األعض   الدول حقو  متس وال اللي،، الس ح 
 اخل لصــة القضــ ئية للواليــة العــ م املبــدأ ومنهــ  البحــ  ، قــ  و  اتف قيــة مبوجــب التزامــ ت أو حقــو  أي ذلــ 
 اإلذ  أ    كبب ل  ويؤكبب  األخــ  ، احلــ الت مــن ح لــة أي يف البحــ  ، أعــ   يف ســفنه  علــى العلــم لدولــة
 واملتجـ ين املهـ ج ين مه   يب مواجهة على إال يس ي ال (2015) 2240 الق ا  من 10 الفق ة يف املمنوح
 اللي،؛ الس ح  قب لة   البح أع   يف ابلبش 

 هت يـب يف الضـ لعة اإلج اميـة التنظيمـ ت تفكيـ  هـو الق ا  هذا من الغ   أ  على يش   - 9 
 مـن مـنعهم أو لألفـ اد اإل سـ   حقـو  تقـوي  ولـيس األ واح، يف خسـ ئ  وقـو  ومنـ  ابلبش  واالجت   امله ج ين
 لالجئني؛ الدو  والق  و  اإل س   حلقو  الدو  الق  و  مبوجب احلم ية التم س

 مع ملـــة يُعـــ مالوا أ  ينبغـــ  اللجـــو ، طـــ لبو فـــيهم مبـــن املهـــ ج ين، مجيــ  أ  علـــى يشببب   - 10 
 هـــذا يف الـــدول مجيـــ  وحيـــ     مـــ ، اح امـــ  حقـــوقهم حتـــ م أ  وينبغـــ  كـــ امتهم وحتفـــظ إ ســـ  يتهم ت اعـــ 
 اإل ســـ   حلقـــو  الـــدو  القـــ  و  ذلـــ  يف مبـــ  الـــدو ، القـــ  و  مبوجـــب اللتزام هتـــ  االمتثـــ ل علـــى الصـــدد
 ؛ا طبق حيثم  لالجئني، الدو  والق  و 

ـــدول حيبببث - 11   املشـــ   األذوانت مبوجـــب تتصـــ ف وهـــ  اإلقليميـــة واملنظمـــ ت األعضـــ   ال
 صـيد جمـ ل يف العـ ملني عـي  سـب  الواجـب النحـو علـى ت اعـ  أ  علـى القـ ا  هـذا مـن 7 الفق ة يف إليه 

 األخ  ؛ املش وعة األ شطة أو األمس  
 الـدو  القـ  و  مبوجب الصدد هذا يف قض ئية والية هل  تكو  الي الدول جبمي  يه ب - 12 

 يف ابلبشـ  واالجتـ   املهـ ج ين هت يـب أعمـ ل عـن املسـؤولني األشـص   مـ  حتقـق أ  الوطنية، والتش يع ت
 ذلـــ  يف مبـــ  الـــدو ، القـــ  و  مبوجـــب الـــدول والتزامـــ ت يتم شـــى مبـــ  للمح كمـــة، وتقـــدمهم البحـــ  عـــ  
 ؛ا طبق حيثم  لالجئني، الدو  والق  و  اإل س   حلقو  الدو  الق  و 

 املهـ ج ين هت يب مك فحة ب وتوكول على التصديق يف النظ  إىل األعض   الدول ي عي - 13 
ــ واجلــو والبحــ  الــرب ط يــق عــن  علــىو  الوطنيــة، عــرب املنظمــة اجل ميــة ملك فحــة املتحــدة األمــم التف قيــة  املكم  

 إليهمـ ، اال ضـم م أو عليـه، واملع قبـة وقمعـه واألطف ل، النس   وخب صة ابألشص  ، االجت   من  ب وتوكول
 فع ال؛ تنفيذا   تنفيذمه  إىل األط اف الدول ويدعو

 غضـــو  يف األمـــن جملـــس تبلـــ  أ  القـــ ا  هـــذا ســـلطة تســـتصدم الـــي الـــدول إىل يطلبببب - 14 
 اإلجــ ا ات يف احملــ   التقــدم عــن ذلــ ، بعــد أشــه  ينالينــة كــ  مث القــ ا ، هــذا اختــ ذ   يــ  مــن أشــه  ينالينـة

 أعاله؛ 7 ةالفق   يف املصولة السلطة مم  سة إط   يف املتصذة
 مــن شــه ا   عشــ  أحــد غضــو  يف األمــن، جملــس إىل يقــدم أ  العــ م األمــني إىل يطلببب - 15 

 أعاله؛ 7 ةالفق   تنفيذ خبصو  سيم  ال تنفيذه، عن تق ي ا   الق ا ، هذا اخت ذ
 جتديــــد يف االقتضــــ  ، حســــب والنظــــ ، احل لــــة اســــتع ا  مواصــــلة اعتزامــــه عــــن يعببببر  - 16 
 إض فية؛ لف ات الق ا  هذا يف املصولة السلطة

 . ظ ه قيد املسألة إبق   يقر  - 17 
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