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 (9162) 9612القرار   
 

 متـــــ    21، املعقـــــ  ة   0921الـــــذه الـــــذ  جملـــــس األمـــــن    ل ـــــت    
 9162 ي لي 

 
 إن جملس األمن، 
ــرارار   إذ يشيييير  ــي ل القــ ــلب ةــــللعرا ،     ــ ــلةقب لار ال ــ  إىل مجيــــا ارارالــــ  ال ــ
6011 (9112)   6021 (9112)   6000 (9112)   6162 (9110)   6011 

(9111)   6001 (9110)   6321 (9113)   6332 (9112)   6221 (9161) 
ةشــ     (9162) 9610 القــرار   (9162) 9661، (9169) 9116   (9166) 9116  

 احلللب ةني العرا   الك يت،
 ،  المب أراضي ا تقالل العرا    يل ل    حدل   وإذ يعيد تأكيد 
ــ   أمهيـــب علـــ   وإذ يشيييد   ــتقرار العـــرا   أم ـ ــب   ةلل  ـــ با ـ لشـــعل العـــرا   امل  قـ
 الد يل،    اجملت ا
عــن القــ  ال ــلل  إ اة احلللــب األم يــب الراا ــب   العــرا  ال لمجــب عــن ا ــ     وإذ يعيي   

الد لب اإل ـالميب   العـرا    مجلعب  ا ا ال  ل  ش ت  مجلعلر إرالةيب،  عل      اخل  ص 
ل عيد حـل  للـم  لر،  إيقـل     عل   ىه ان  ذ،  الاملرل  ب هبل  لحبامل لعلر  الشل   اجل

ل  يـ   خ لئر ةشريب فل حب طللت األطفلل،  لشريد أكثر من ملي   من املـدنيني العـراايني،    
اهل  ـــلر الـــب لرلك ـــمل اـــذ   وإذ ييييدينهتديـــدار إىل مجيـــا اجل لعـــلر الدي يـــب  العرايـــب، 

ب  اعـت    اجل لعلر اإلرالةيب  مل يرل ط هبل مـن مجلعـلر م ـلحب،     ـي ل األحـدا  الـ      
،    مدي ــب امل  ــري   ماــل مــن أدــلة ال لــد    9162حملفظــب األن ــلر   كــلن   الثلر ي ــلير 

، ضـد شـعل العـرا      الشل  الد لب اإل الميب   العرا مجلعب ، عل  يد 9162حزيرا  ي ني  

http://undocs.org/ar/S/RES/2169(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/1500(2003)
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http://undocs.org/ar/S/RES/1700(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1700(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1770(2007)
http://undocs.org/ar/S/RES/1830(2008)
http://undocs.org/ar/S/RES/1883(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1936(2010)
http://undocs.org/ar/S/RES/2001(2011)
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    حـدة  التزامـ  ةـ من العـرا    وإذ يكي   تأكييد    حمل لب لزعزعب ا  تقرار   ال لد  امل  قب، 
 أراضي ،
علـ  أراضـا العـرا       الشـل   الد لب اإل ـالميب   العـرا   مجلعب أ  لقد   وإذ يالحظ 

عل  أ  ال ـ يري ال حيـد ملعلجلـب     وإذ يؤكدهتديدا خ ما مل تق ري العرا ،  شكريلار ال يل ة ي
  األمـ   ا حتيل لر   امليدا عن طريق لل يباذا اخل ر يت ثري   أ  يع ري مجيا العراايني معل 

  إجيل  حري ط يري األ ـري لعـد  ا  ـتقرار  ي ـتدعا أ      أعل   وإذ يشد  امليدا  ال يل ا، 
أمهيـب  عـم اجملت ـا     يؤكدإذ و ة ال يل يب   العرا  ارارار من ش هنل ل حيد ال لد، للتخذ القي
 اذا ال د ، للعرا   الد يل 

معـل     رخنـرا  نق ـلملر  ا  مجيا الكيلنـلر ال يل ـيب إىل التبلـل علـ  ا      وإذ يدعو 
  ال ات امل ل ل هبدف ل طيـد ال حـدة ال ط يـب للعـرا       رهع ليب  يل يب لش ري اجل يا  جت

 لعزيز  يل ل   ا تقالل ؛  إل يدع  اـل ة العـرا  إىل الع ـري، ة  ـر  مـل عكـن، علـ  لشـكيري         
  ائـم   ُم ـد  ري ،  ل لام   إجيل  حـ ةشرائحمم كلفب حك مب متثري إرا ة   يل ة  كل  العرا 
اعتقـل   ةـ   العـرا  اـل ر، مـن       وإذ يؤكيد مين يدييد   للتحديلر الراا ب الـب ي ا ممـل ال لـد؛    

خالل مؤ  لل  الدعقراطيـب  ةللتعـل   مـا اجملت ـا العرااـا، علـ  أ  يت ـدى للتحـديلر الـب          
 ،الط ب ي ا ممل ال لد مبل يع   ةلل فا عل  العراايني

العـرا    الع ليـب ال يل ـيب         ـكل   شـرائ  يـا  ضـر رة أ  لشـلرج مج   وإذ يؤكد 
 أ  متت ـا عــن     احليـلة ا ات ــل يب  ا  ت لعيـب   العــرا ،    حـ ار  يل ــا يشـ ري اجل يــا،  

إ دار ةيلنلر  القيل  ة ع لل اد لزيد من حدة التـ لرار،  أ  لت  ـري إىل حـري شـلمري ةشـ        
ا حـال عـل    م  ـفل ملشـكلب حـد        ل  ار ،  أ  لكفـري ا  ـتقرار  أ  ل ـ   لعل ل لت  يا اال

علــ   وإذ يشييد ال حــدة ال ط يــب، لعزيــز ال لــد الداخليــب املت ــل   عليمــل  أ  لع ــري مــن أ ــري  
للع ليب ال يل يب الشلملب  اجللمعب الب يق  ال العرااي   مـن أمهيـب    عـم احلـ ار مـا كـري        مل

الد لــب  مجلعــب   م ــمل ليــب مــن ي  ــذ الع ــت،    لرة ــ  أه  ــلب ةلمل ظ ــلر اإلرالةيــب الد       
 ،  حيتر  الد ت ر، الشل  اإل الميب   العرا 

عل  املف ضيب العليل امل تقلب لالنتخلةلر   العـرا ،  علـ  اـ ار     من  ديد يثينوإذ  
جنـل  إ ـراة ا نتخلةـلر     ـلمهتمل    األمن العراايب  الشعل العرااا  املرشحني  التحللفلر مل

 األم يب الب ي ا ممل العرا ،الربمللنيب ر م التحديلر 
حك مب العرا  عل  م ا لب لعزيز الدعقراطيـب   ـيل ة القـلن  ،    ـني      وإذ يشجع 

 الت ـده للتحـريا الـذه     ،ال ضا األم   ال ظل  العل ،  مكلفحب اإلرالب  الع ت ال لئفا
  للعـرا    ع ـ  وإذ يكي   تأكييد   رك    افا عد  الت ـلم   الت ـرف   مجيـا أر ـلة ال لـد،      
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شــع ل  حك مــب في ــل ي ذ نــ  مــن  مــ   مــن أ ــري ة ــلة ةلــد تمــن  م ــتقر  ا ــل ه  متحــد    
   عقراطا، عل  أ لس  يل ة القلن    احترا  حق   اإلن ل ،

عل  احلل ب إىل م ا لب اجلم   الراميب إىل لعزيز التعل   الد يل  اإلالي ـا   وإذ يؤكد 
لر اإلرالةيب املدر ب عل  الئ ب  ـزاةار الل  ـب امل شـ ة    اهلل فني إىل  عم العرا   م ا اجل لع

الد لــب اإل ــالميب   مجلعــب ،  خبل ــب (9166) 6232   (6222) 6910ع ــال ةــللقرارين 
ا تخدا  أراضا العرا   الد ل اجملل رة للقيل  ة ع لل ع ـت أ   ـم للـ     العرا   الشل ، من 

عـن ا ـتعدا      وإذ يعي   من األع لل  ـم املشـر عب ةبيـب  عزعـب ا ـتقرار العـرا   امل  قـب،        
 مجلعـب   الكيلنـلر الـب لـدعم     األع ـلل لفرض  ـزاةار علـ  املزيـد مـن األفـرا   اجل لعـلر       

  ـ ل  عـن  عـن ةـلل  القـ  إ اة التقـلرير      وإذ يع   أيضاشل ،  الميب   العرا   الالد لب اإل
ال فط  خ ـ   أنلةي ـ   ا ـتيالئمل عليمـل،      لمجلعلر إرالةيب مدر ب   ا ائم الل  ب إىل حق 

اـذ    مـا العـرا   مـن   فط لل  الت لرة امل لشرة أ   م امل لشـرة ةـ   أه مشلركب وإذ يدين بشدة
عتـرب  ع ـل ملليـل هلـؤ ة اإلراـلةيني،      ل   املشـلركب   اـذ علـ  أ  وإذ يشد اجل لعلر اإلرالةيب، 

 ؤ ه إىل إ راج املزيد من األمسلة   الئ ب اجلزاةار لدى الل  ب،ل اد 
ــد       وإذ يؤكييد ميين يديييد   ــم املتحــدة لتق ــب األم ــم املتحــدة،     ــي ل ةعث ــب األم أمهي

 فيـ  شـعل العـرا ، مبـل     امل لعدة إىل العـرا ،   إ ـداة املشـ رة  لقـد  الـدعم  امل ـلعدة إىل      
حك مب العرا  من أ ري لعزيـز املؤ  ـلر الدعقراطيـب،  ال ـم ض ةـلحل ار      إىل اجملت ا املدر،  

ال يل ا الشلمري،  امل لحلب ال ط يب  فقل للد ت ر،  لي م احل ار اإلالي ـا،   ضـا ع ليـلر    
م ــلعدة الشــ لب لق لــمل حك مــب العــرا  لت ــ يب مشــكلب احلــد   الداخليــب املت ــل   عليمــل،   

ــب حقــ   اإلن ــل ،       الفئــلر ال ــعيفب مبــن فــيمم الال ئــ    املشــر     اخليــل،  لعزيــز ،لي
 لعزيــز اإل ــال    األطفــلل  الشــ لب  الفئــلر ال ــعيفب،   ،ليــب  امل ــل اة ةــني اجل  ــني،    

 علـ  أمهيـب ايـل  األمـم املتحـدة،     ـي ل ةعثـب األمـم املتحـدة          وإذ يؤكيد الق لئا  القلن ر، 
شـ رة  الــدعم  امل ـلعدة إىل الشــعل   امللتقـد  امل ــلعدة إىل العـرا ، ةءع ــلة األ ل يـب لتقــد     

 العرااا، مبل   لل  اجملت ا املدر،  احلك مب من أ ري  قيق اذ  األاداف،
حك مب العرا  عل  م ا ـلب لعزيـز حقـ   اإلن ـل   ،ليتـمل  علـ  ال ظـر         وإذ حيث 

 ل فيذ   يتمل،أي ل   اللل خ  ار إضلفيب لدعم املف ضيب العليل امل تقلب حلق   اإلن ل    
وإذ يعييد  (، 9111جبم   حك مب العرا    لعزيز  ،ليب حق   املرأة ) وإذ يعت ف 
ــ   تأكييييييييد  6332 ،  (9112) 6333 ،  (9113) 6391 ،  (9111) 6290ارارالـــــ

ةشـــــــ   املـــــــرأة   (9162) 9699 ،  (9162) 9611 ،  (9161) 6211 ،  (9112)
ــن،   ــب      تأكيييدوإذ يكيي   ا  ال ــال   األم ــب  املت ــل يب  الفعلل ــ  ضــر رة املشــلركب الكلمل عل

http://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
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http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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http://undocs.org/ar/S/RES/1889(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1889(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
http://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2122(2013)
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مجيــا األطــراف إىل ،ليــب ال ــكل  املــدنيني،     ــي ل ال  ــلة  األطفــلل،   وإذ يييدعولل ــرأة؛ 
ــد األطفــلل      وإذ يعيي  خل ــب   ضــ ة أع ــلل الع ــت األخــمة؛      عــن القــ  ال ــلل  إ اة جت ي

العـرا   الشـل ،   ماـل مـن اجل لعـلر       الد لـب اإل ـالميب     مجلعـب   ا تخداممم من  لنـل 
الـد ر الرئي ـا الـذه عكـن أ       وإذ يؤكد من يدييد امل لحب، م تمكب ةذل  القلن   الد يل؛ 

علـ  احلل ـب إىل املشـلركب ال يل ـيب      ويشيد  ل  لا ة  املرأة   إعل ة لشكيري ن يج اجملت ـا،  
ر   ا القرار ال يل ـا   ضـا   الكلملب لل رأة، مبل   لل    ع ليلر إحالل ال ال   ع ليل

إىل الت فيـذ   وإذ يتطليع ا  ترالي يلر ال ط يب، علـ  دـ  ي خـذ   ا عت ـلر   مـلر نظراـل،       
 ،6290الكلمري خل ب الع ري ال ط يب العراايب ةش   ارار جملس األمن 

يلت  ـ   الل ـ ة    شـخ  نـن  مـن مليـ      انشبلل  الشديد حبللب أكثـر عن  وإذ يع   
عن امت لن  لل  ت علر احملليـب الـب ل ت ـيفمم،     يعرب جمد االعرا ،  إل  من  م لطق أخرى 

أمهيب معلجلـب امل ـلئري اإلن ـلنيب الـب ي ا ممـل الشـعل العرااـا،  يؤكـد ضـر رة           ويشد  على
امل ـلئري،   علجلـب للـ    ل فم مل يكفا من املـ ار  مل ال م ا لب ل يط ا  ت لةب امل  قب  ل فيذ

ع لة عل   عم ا  ـت لةب اإلن ـلنيب لممـم املتحـدة   العـرا ، ةللع ـري       الد ل األ وإذ يشجع
 وإذ ييثين عليى  ما حك مب العرا ، من أ ري م لعدة العراايني املت ررين من الـاا  اجلـلره،   

 اجلم   الب ل ذهلل الد ل األع لة الب  لمهت   اجملم   اإلن لر،
ــرا ،    وإذ يشييد   ــب الع ــ   ــيل ة حك م ــا    دويعيييد تأكييي عل ضــر رة أ  ي ا ــري مجي

لكفللب ،ليب املدنيني املت ررين، مبن فـيمم     ضا تليلراألطراف اللل كرّي اخل  ار امل ك ب 
األطفلل  ال  لة  أفرا  األاليلر الدي يب  العرايب،  هتيئب الظر ف الب من شـ هنل أ  لف ـا إىل   

أ  إ مـلج   لكفري هلم األمـل   ة ريقب ط عيب   ائ ب ل    كرامتمم   ال ل حنيلال ئني اع  ة 
ــل  ــل حني حملي ــب       وإذ ي حيي ، ال  ــ  عللقمــل مــن التزامــلر ةء ل  ــب العــرا  عل ــ  حك م مبــل أخذل

 وإذ ينيوه  علـ  م ا ـلب  م  اـل   اـذا ال ـد ،        إل يش عمل الال ئني  العلئدين  ال ل حني
 ا إىل   يتـمل،    ة مهيب الد ر الذه ل  لا ة  مف ضيب األمم املتحدة لشؤ   الال ئني، ا ت ل

 ،ةللت  يق مـا ال عثـب    لقد  الدعم إليمل   اذ  امل لئري م ا لب إ داة املش رة حلك مب العرا 
حك مب العرا  عل  م ا لب الع ري ما ال عثب  ال كل ر اإلن لنيب لكفللـب إي ـلل    وإذ يشجع

 امل لعدار اإلن لنيب إىل من ام حبل ب إليمل،
، اإلن ـلر  ةلألمر علـ  ا متثـلل امتثـل  كـلمال للقـلن   الـد يل      مجيا املع يني  وإذ حيث 

 ال ــ ل  ة  ــ ل مــ  فا   فقــل لل قت ــ ،   للــ  الفلايــلر   يــت  ا اعــد  اــله،   مبــل
ــن اــم   حل ــب إىل امل ــلعدة،       ــق إىل كــري م  امل ــلعدة اإلن ــلنيب   ــ   كــلمال      ع ائ

يب لع ليـلهتم،  الع ـري علـ  كفللـب  ـالمب       القيل ، مل أمكن، ةت فم مجيـا الت ـميالر ال ـر ر   
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 أمن  حريب ل ّقري م  فا امل ـلعدة اإلن ـلنيب  مـ  فا األمـم املتحـدة  األفـرا  املـرل  ني هبـل         
 مــل لــديمم مــن أ ــ ل،  احتــرا   ،ليــب العــلملني   حقــري الرعليــب ال ــحيب    ــلئط ال قــري   

 ال يب  املرافق ال  يب،
يــل   العــرا  لتلــت كــثما عــن احلللــب الــب كلنــت ةــ   احلللــب القلئ ــب حلل وإذ يسييل  

ة مهيـب ا ـتعل ة العـرا  لل كلنـب      وإذ يسيل  كيك    ، (6221) 116الئ ب  ات اللل القـرار  
 ،  (6221) 116ا ري اللل القرار  الؤيت  الد ليب الب كل  

عن ةـلل  ا مت ـل  جل يـا مـ  فا األمـم املتحـدة العـلملني   العـرا  علـ            وإذ يع   
ةلخل لل القيل يـب الـب يتحلـ  هبـل امل ثـري       وإذ يشيدش لعتمم   أهبم في ل ي ذل ن  من  م  ، 

  ةــ    جمــلل  اخلــلص لممــني العــل    العــرا ، نيكــ  ه مال ي ــ ف،  ةللــد ر الــذه يقــ        
 احل يدة، امل لعا
متديــد   يــب ةعثــب األمــم املتحــدة لتقــد  امل ــلعدة إىل العــرا  حــ           يقيي   - 6 

 ؛  9160مت   ي لي   26
امل ثري اخللص لممني العـل   ال عثـب، ة ـلة علـ  طلـل       ي ا ريأ   يق   كك   - 9 

ر خلر يــب العــرا   الر ــللب امل  مــب إىل األمــني العــل  مــن   يــ         ضــ ةحك مــب العــرا ،  
(S/2014/523   ــرار ــ    القــ ــ ص عليــ ــ  امل  ــ ــ  ال حــ ــم ل علــ ــق(، ا ضــــ ال  ة  يتــ  ، املرفــ

 ؛(9162) 9610إىل أحكل  القرار  ويشر؛ (9162) 9661
ــب     يسييل   - 2  ــ   أمــن مــ  فا األمــم املتحــدة ع  ــر أ ل ــا   اضــ ال  ال عث ة

ل  ـ   األمـم    لـ فم األمـن  حبك مـب العـرا  أ  ل ا ـري     ويهيي  ة ع لهلل ل لحل شعل العرا ، 
 ؛ مّد  ةللدعم الل   ب املتحدة   العرا 

ألع لة   لز يد ال عثب مبل يلزممـل مـن مـ ار   مـن     مب لمهلر الد ل ا ي ح  - 2 
ةللـد ل األع ـلة أ     ويهيي  أشكلل الدعم املليل  الل   ب  األم  من أ ري إجنـل  مم تـمل،   

 ل ا ري لز يد ال عثب مبل يكفا من امل ار   الدعم؛
عــن اعتزامــ  ا ــتعراض   يــب ال عثــب املــذك رة ةعــد ا ــ  عشــر شــمرا    يعيي   - 0 

 ؛طلل هبذا الش  حك مب العرا    ر  من إ امل عد ا ري لل   أ 
إىل األمني العل  أ  يقد  إىل اجمللس لقريرا كري  ال ب أشمر عـن التقـد     يطل  - 1 

 احملر    ب ال فلة جب يا امل ؤ ليلر امل  طب ةلل عثب؛
 .أ  ي قا امل  لب ايد نظر  يق   - 0 
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