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ــت        ــن    ل ــــ ــس األمــــ ــا  جملــــ ــاأل ا ــــ ــذا  الــــ ــ  ة   7495القــــ  املعقــــ
 2015مت ز/ي لي   29

 
 إن جملس األمن، 
 1500إىل مجيــق اذا ا ــ  ال ــاتقا صاة اللــلا تــالعذا ا قر رــي ا القــذا اة   إذ يشيير 

( 2006) 1700( ق 2005) 1619( ق 2004) 1557( ق 2004) 1546( ق 2003)
 2001( ق 2010) 1936( ق 2009) 1883( ق 2008) 1830( ق 2007) 1770 ق
 ( تشــ ا الالــا تــن2013) 2107( قالقــذا  2013) 2110(ا 2012) 2061ق  (2011)

 العذا  قالك يتا
 ارتقالل العذا  قريا    ققحد   قرالما أ اضي ا تأكيد وإذ يعيد 
علـــمه أ يـــا ارـــتقذا  العـــذا  قأمشـــ  تالش ـــنا لشـــع  العـــذا  قاملش قـــا    وإذ يشيييد  
 الدقيلا قاجملت ق
ء الالــا األمشيــا الذايفشــا   العــذا  الشامجــا عــن يف ــ   عــن القــ  النــال  إزاوإذ يعيي    

قارق الش ا  ششت  مجاعاة إ يفاتياا قعلمه ق   اخلل ص  شظيم الدقلـا اسرـالميا   العـذا     
قالشـــا  )املعـــذق  أيمـــا تارـــم  اعـــه(ا قمـــا يـــذ نو تـــ  مـــن مجاعـــاة م ـــلحاا قأرـــ ذ   

  ص    املـدنين اـا   صلـ     انتهاكاة للقان ا اسن اين الدقيل ققا ع خ ائذ فا حا  عن
الش ـاء قاألف ـالا ق شـذيد أكمــذ مـن الالالـا ماليـن مــن املـدنين العـذااينا قارـت دا  العشــ           

الديشيـا   ال  ائ اجلش ي ضد الش اء قال تياة قارتعنا يفن  ش ياا ق   ي  هتديداة إىل مجيق 
ا  املـــذ ن ن  ـــما قاخل ـــذ الـــاأل يهـــد  رـــالما اللـــح ين قاسعالمـــينا قاألفـــذ قالعذايـــاا

يــدين ارعتــداءاة الــب  ذ كنــها يفــا  اجل اعــاة اس يفاتيــا قمــا يــذ نو  ــا مــن مجاعــاة     قإص
 وإذ يكي   تأكييد  م لحا ضد شع  العـذا    ااقلـا لزعزعـا اررـتقذا    النلـد قاملش قـاا       

 التزام  ت من العذا  ققحدة أ اضي ا
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أا   ا د  شظيم الدقلا علمه أ اضـي العـذا  صاة ال ـيا ة يشـكي هتديـدا       وإذ يالحظ 
ــذا ا    ــتقني الع ــي       وإذ يؤكييدخ ــ ا مل  ــذ يت م ــاا اخل  ــد للتلــدأل   ــمه أا ال ــنيي ال حي عل

يع ــي مجيــق العــذااين معــا عــن فذيــي  لنيــا ارحتيا ــاة   امليــداا األمــ  قال يارــيا   أا  
 ــي لعــد  اررــتقذا  يت لــ  مــن القيــا ة ال يارــيا  علــمه أا إدــا  حــي ف يــي األ  يشييد  وإذ
أ يــا  عــم اجملت ــق الــدقيل   وإذ يؤكييدالعــذا  أا  ت ــا اــذا اة مــن شــ لا   حيــد النلــدا    

 اللد ا للعذا    يفاا
ــذا        وإذ ييييد    ــاماة قار ـ ــمه ارنق ـ ــ  علـ ــيا إىل التاللـ ــاة ال يارـ ــق الكيانـ مجيـ

ال ات املشار   ـد    فيـد ال حـدة ال فشيـا     ع ليا رياريا  ش ي اجل يق قجتذأل      معا
ــا       ــهم   إدـ ــ ا  ي ـ ــذا    حـ ــا ة العـ ــذ  اـ ــتقالل ق قأا يش ـ ــيا    قارـ ــز رـ ــذا  ق عزيـ للعـ

ــدق      ُم ــٍد حــي ــا النل ــب ي ا هه ــا ال ــم للتحــدياة الذايفش ــا    وإذ يؤكييد ميين  ديييد  ق ائ اعتق
ــ ا ــق اجملت       تـ ــاقا مـ ــا قتالتعـ ــا   الدوقذافيـ ــالل مرر ـ ــن خـ ــا  ا مـ ــذا  اـ ــيا  العـ ــق العذااـ  ـ
 يتلدى للتحدياة الب ي ا هها النلد اا يع   تالش ق علمه العذااين اافناا أا علمه

ضــذق ة أا  شــا ع مجيــق شــذائل رــكاا العــذا    الع ليــا ال يارــيا         وإذ يؤكييد 
حـ ا  ريارــي يشــ ي اجل يــقا ق  اليـاة اراتلــا يا قار ت اعيــا   العــذا ا قأا متتشــق    ق 

قالقيا  ت ع ـال اـد  زيـد مـن حـدة التـ  ذاةا قأا  ت صـي إىل حـي شـامي           عن إصدا  تياناة
تش ا الت زيق العا ل لل ـ ا  ا قأا  شـ ق اررـتقذا  قأا  مـق حـال عـا ر قمشلـ ا ملشـكلا         

 وإذ يشيد  حدق  النلد الداخليا املتشـازع عليهـا قأا  ع ـي مـن أ ـي  عزيـز ال حـدة ال فشيـاا         
قاجلامعـا الـب يق  يفـا العذاايـ ا مـن أ يـا    عـم الـ ا           للع ليـا ال يارـيا الشـاملا    علمه مـا 

كي من يشنا العش ا قر  ذت   أأل صلا تاملشظ اة اس يفاتيا الدقليا قمشها  شظـيم الدقلـاا    مق
 الدرت  ا قحيتذ 

ق عزيــز حقــ   اسن ــاا  حك مــا العــذا  علــمه م اصــلا  عزيــز ال ك ــا  يشيي   وإذ 
قرــيا ة القــان اا قأ ــن أقضــاع الش ــاء قال تيــاةا قخل صــا الالئــي  مــذ ا مــن أفعــال    
 شظـيم الدقلـاا قأ ــن ال ضـق األمــ  قالشظـا  العــا ا قمكافحـا اس يفــائ قالعشـ  ال ــائ يا       

  ع   للعذا  شعنا قحك ما في ا ينارن  من  ه   مـن أ ـي تشـاء تلـد  مـن      يك   تأكيد وإذ
 قم تقذ قاأا أل قمتحد ق وقذافيا علمه أراس ريا ة القان ا قاحتذا  حق   اسن ااا

عن الق  الشديد إزاء حالا أكمذ مـن الالالـا ماليـن شـ   لـن يلت  ـ ا       وإذ يع    
عـن امتشانـ  لل  ت عـاة اةليـا الـب       وإذ يعي   جميد ا  الل  ء   مشـافي أخـذى مـن العـذا ا     

اجملت عاة اةليا يشنالي  ا أا  ـ فذ لل شـذ ين  اخليـا ال صـ ل        تمي هما قإص يركد أا يفا 
علمه األ يا امللحا ملعاجلا امل ائي اسن انيا الـب ي ا ههـا الشـع      وإذ يشد إىل مشافي  مشاا 
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ــيا  ــي        ويؤكييدالعذاا ــا يك  ــ ف  م ــايفا ق  ــيو اررــت اتا املش ــقا ق ش ي ضــذق ة م اصــلا   
مجيق األفذا  امـاع ا يفـا  اجلهـ  ا قحيـع مجيـق       ويطالبامل ا   ملعاجلا  ل  امل ائيا  من

 يشي    وإذالدقل األعماء علمه م اصلا مت يي الشداءاة اسن انيا الب   لقها األمم املتحـدةا  
الدقل األعماء علمه  عم اررت اتا اسن انيا لألمـم املتحـدة   العـذا ا تالع ـي مـق حك مـا       

علـمه اجلهـ      وإذ يثينمن أ ي م اعدة مجيق العذااين املتمذ ين من الزناع اجلا ألا العذا ا 
 الب  نا ا الدقل األعماء الب را ت   اجمله   اسن اينا

علمه الا ا إىل م اصلا اجله   الذاميا إىل  عزيز التعاقا الدقيل قاسالي ـي   وإذ يؤكد 
ا قالـ ا  ال يارـي ق  معذكتـ  ضـد  شظـيم الدقلـاا       ا ا فن إىل  عم العذا    جمال امللـال 

قمشـــــق اجل اعـــــاة اس يفاتيـــــا املد  ـــــا علـــــمه اائ ـــــا  ـــــزاءاة الل شـــــا املششـــــ ة ع ـــــال 
ــالقذا ين ــت دا     2011) 1989( ق 1999) 1267 تـ ــن ارـ ــاا مـ ــيم الدقلـ ــا  شظـ (ا قخباصـ

املشـذقعا   أ اضي العذا  قالدقل اجملاق ة للقيا  ت ع ال عشـ  أق ريـ  صلـ  مـن األع ـال ريـ       
عـن ارـتعدا   ل ـذز  ـزاءاة علـمه املزيـد        وإذ يعي   تاليا زعزعا ارتقذا  العذا  قاملش قـاا  

 وإذ يعي   ييايا  مـن األفـذا  قاجل اعـاة قاملرر ـاة قالكيانـاة الـب  ـدعم  شظـيم الدقلـاا          
تال  الق  إزاء  قا يذ   يـد ت صـ ل مجاعـاة إ يفاتيـا مد  ـا   اـ ائم الل شـا إىل حقـ ل          عن

أأل مشـا كا   الت ـا ة املناشـذة     وإذ ييدين ششيد   قخ ـ   أناتينـ  قارـتيالئها عليهـاا      الش و
ري  املناشذة تالش و قاملشت اة الش  يا املكذ ة قملا  التكذيـذ اجمل عـا مـن قحـداة   يـا       أق

قما يتلي  ا من م ا ا قري  صل  من امل ا   ال نيعيا قاآلالا  من العذا  مـق يفـا  اجل اعـاة    
ــاا قفقــا لقــذا  جملــس األمــن   اس يفات علــمه أا يفــا  املشــا كا   يشييد  وإذ(ا 2015) 2199ي

ــا          ــن األ ــاء   اائ  ــد م ــر أل إىل إ  اا املزي ــد   ــاتينا قا ــررء اس يف ــا   ــا مالي  شــكي  ع 
 اجلزاءاة لدى الل شاا

ــد       وإذ يؤكييد ميين  ديييد   ــم املتحــدة لتق ــا األم ــا األمــم املتحــدةا قر رــي ا تعم أ ي
ــاعدة إىل ــذا ا       امل ـ ــع  العـ ــاعدة إىل شـ ــدعم قامل ـ ــد  الـ ــ  ة ق قـ ــداء املشـ ــذا ا   إرـ العـ

اجملت ق املدينا قإىل حك ما العـذا  مـن أ ـي  عزيـز املرر ـاة الدوقذافيـاا قالشـه ز         في  اا
تال ا  ال ياري الشامي لل  يقا قامللالا ال فشيا قفقا للدرت  ا ق ي ـ  الـ ا  اسالي ـيا    

ــها   ــاة  قنل ــاا     ققضــق ع لي ــازع عليه ــا املتش ــا العــذا  لت ــ يا مشــكلا الــدق  الداخلي حك م
قم ـاعدة الشـنائ قال تـاة المـعي ا اـن فــيهم الال تـ ا قالشـازح اا ق عزيـز  ايـا حقــ            

 وإذ يؤكييداسن ــااا قامل ــاقاة تــن اجلش ــنا ق ايــا األف ــال قالشــنائ قال تــاة المــعي اا  
تعمــا األمــم املتحــدة لتقــد  امل ــاعدة إىل العــذا ا   علــمه أ يــا ايــا  األمــم املتحــدةا قر رــي ا   
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تإع اء األقل يـا لتقـد  املشـ  ة قالـدعم قامل ـاعدة إىل الشـع  العذااـيا اـا   صلـ  اجملت ـق           
 املدينا قالك ما من أ ي أقيي يفا  األيفدا ا

مــن أا أع ــال الت ــذ  العشيــ  قاس يفــائ الــب  عــن القــ  النــال وإذ يعيي   كيي ل   
ــها  ش ــاةا قأا التشظــيم     يذ كن ــب كــم ا مــا   ــتهد  الش ــاء قال تي ــا   العــذا  قال ظــيم الدقل

ا  كــ  انتــهاكاة خ ــ ة لقــ   اسن ــااا قانتــهاكاة للقــان ا اسن ــاين الــدقيل ضــد    اــد
الش ــاء قاألف ــالا اــا   صلــ   لــ  الــب  ش ــ أل علــمه القتــي قارخت ــا ا قأخــا الذيفــائنا   

علــمه الــزقااا قارجتــا  تالنشــذ قارريتلــائ قاررــتذاا    قاررــتذاا ا قتــيعهن أق إ نــا يفن  
  إزاء جتشيــد األف ــال قــاجلش ــي قري يفــا مــن أشــكال العشــ  اجلش ــيا قيعــذئ عــن ع يــي ال   

قارــــت دامهم مــــن  انــــ   شظــــيم الدقلــــاا قريــــ   مــــن اجل اعــــاة امل ــــلحا   انتــــهاع  
 االدقيل للقان ا
ا إىل  عزيـز ق ايـا حقـ      حك ما العـذا  علـمه م اصـلا  ه  يفـا الذاميـ      يش   وإذ 

(ا 2009) 1888(ا ق 2008) 1820(ا ق 2000) 1325املذأةا قإص يعيد   كيـد اذا ا ـ    
ــ ا 2013) 2122( ق 2013) 2106( ق 2010) 1960( ا ق 2009) 1889ق  ( تشــــ

املذأة قال ال  قاألمنا قإص يكذ  الت كيـد علـمه ضـذق ة املشـا كا الكاملـا قاملت ـاقيا قال عالـا        
قإص يركد من  ديد علـمه الـدق  الذئي ـي الـاأل وكـن أا  مـ لق تـ  املـذأة   إعـا ة          لل ذأةق 

اللح ـــا إىل ن ـــيع اجملت ـــق قيشـــد  علـــمه الا ـــا إىل املشـــا كا ال يارـــيا الكاملـــا لل ـــذأةا  
صل    ع لياة إحالل ال ال  قع لياة صشق القذا  ال يارـي ققضـق اررـتذا ي ياة       اا

ارعتنــا  ق هــاة نظذيفــاا قإص يت لــق إىل التش يــا الكامــي خل ــا   ال فشيــاا علــمه أــ  ي خــا   
(ا اـــا   صلـــ  مت يـــي 2000) 1325الع ـــي ال فشيـــا العذاايـــا تشـــ ا اـــذا  جملـــس األمـــن  

 اخل اا يفا 
ــا      تأكيييد وإذ يعيييد  ــق األفــذا  ا ــاص كــيك اخل ــ اة امل كش ضــذق ة أا ي اصــي مجي

لك الا  ايا املدنين املتمذ ينا ان فيهم األف ال قالش ـاء قأفـذا  األاليـاة الديشيـا قالعذايـاا      
قهتيتا الظذق  الب من ش لا أا   مي إىل ع  ة الال تن قالشـازحن ت ذيقـا ف عيـا ق ائ ـا     

ــهم ق ك ــي  ــم األ   ــب     لــ ا كذامت ــافي ال ــاا قخل صــا   املش ــازحن الي مــاا أق إ مــاا الش
أذيذيفا حديما من  شظـيم الدقلـا ق شـ يق األنشـ ا الـب   ـاعد علـمه ت ـو اررـتقذا             ذى

ــا امل ــتداما   األ ــي ال  يــيا قإص يذحــ  اــا أخا ــ  حك مــا العــذا  علــمه عا قهــا      قالتش ي
ــن ــدي    م ــازحن قالال ــتن قالعائ ــا الش ــاة تإرياال ــا    التزام ــمه م اصــلا  ه  يف ن قإص يشــ عها عل
ــ  م  ضــيا األمــم املتحــدة لشــرقا        يفــاا   ــاأل  مــ لق ت ــدق  ال ــا ال ــ أ  ت  ي اللــد ا قإص يش

الال تنا ارتشا ا إىل قريتهاا   م اصلا إرداء املشـ  ة لك مـا العـذا  ق قـد  الـدعم إليهـا       
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لمه م اصـلا الع ـي مـق النعمـا       يفا  امل ائي تالتش يي مق النعماا قإص يش ق حك ما العذا  ع
 قال كارة اسن انيا لك الا إيلال امل اعداة اسن انيا إىل من يفم حبا ا إليهاا

حك ما العذا  علمه م اصلا  عزيـز حقـ   اسن ـاا ق ايتـها قعلـمه الشظـذ        حيث وإذ 
يتـهاا  أيما   ا اص خ  اة إضافيا لدعم امل  ضيا العليا امل تقلا لق   اسن اا    ش يا قر

أا مجيــــق األفــــذا ا اـــا   صلــــ   شظــــيم الدقلـــاا قمــــا يــــذ نو    وإذ يؤكيييد ميييين  دييييد  
مجاعـــاة م ــلحا قميليشـــياةا دــ  أا أتـــذ  حقــ   اسن ـــاا قأا   ــي   يـــق      مــن  تــ  

ارلتزاماة املش نقـا ا  ـ  القـان ا اسن ـاين الـدقيلا اـا   صلـ  القـ   قارلتزامـاة الـب           
نينا قالب د  أا  لتـز   ـا أيمـا القـ اة العذاايـا الذ يـا قالـدقل          فذ ال ايا لل كاا املد

 األعماء الب   اعديفا علمه حد ر اءا
ضذق ة أا  ك ي مجيق الـدقل أا  قـد  إىل العدالـا أأل شـ        وإذ يؤكد من  ديد 

ــا        ــدا   ـ ــيو أق اسعـ ــا أق الت  ـ ــال إ يفاتيـ ــم أع ـ ــا أق  عـ ــال إ يفاتيـ ــي أع ـ ــا ع   مت يـ يشـ
 اا  كا ا أق

مجيــق املعشــين تــاألمذ علــمه ال ــ اظ ت صــ ل مــ ن ي امل ــاعدة اسن ــانيا     وإذ حيييث 
قص ر كامال ق قا ع ائي إىل كي َمن يفم   حا ا إىل امل اعدةا قالقيا ا ما أمكـنا تتـ ف    
مجيق الت هيالة المذق يا لع لياهتما قالع ي علمه ك الا رـالما قأمـن قحذيـا  شقكـي مـ ن ي      

ا قمــ ن ي األمــم املتحــدة قاألفــذا  املــذ ن ن  ــا قمــا لــديهم مــن أصــ لا    امل ــاعدة اسن ــاني
 قاحتذا  ق ايا العاملن   حقي الذعايا اللحيا ققرائو الشقي ال يب قاملذافي ال نياا

 ـــدم  التـــذاا المقـــا    العـــذا  قخل صـــا مـــن انـــي  شظـــيم الدقلـــاا    وإذ ييييدين 
ا  الديشيــا قإص يالحــ  مــق القلــي أا  شظــيم الدقلــا صلــ  التــدم  املتع ــد لألمــاكن قاآلالــ   اــا

ــا  ــائذ مـ ــي       قرـ ــاة ألـ ــاة قكيانـ ــاة قمرر ـ ــذا  قمجاعـ ــن أفـ ــدة مـ ــيم القاعـ ــذ نو تتشظـ يـ
إيذا اة من القيا  ت ع ال ل  قهتذي  للتذاا المقـا  ا تلـ  أن اعـ ا تلـ  ة مناشـذة       علمه

ا من امل ااق   العـذا ا  أق ري  مناشذةا من م ااق أالذيا قمتاح  قمكتناة قا  ناة قري يف
ــا علــمه  شظــيم       ــز اــد اهتا امليداني ــب  مــ لق  ــا ق عزي ــد ال ق  ــت دمها    عــم  هــ   الت شي

 ا   اة اس يفاتيا ق ش يايفاا
ّل  تــ ا الالــا القائ ــا حاليــا   العــذا   تلــ  كــم ا عــن الالــا الــب كانــت   موإذ يسيي

ل  ت  يـا ارـتعا ة العـذا  لل كانـا     (ا قإص ي ـلم كـا  1990) 661اائ ا قاـت ا ـاص القـذا     
 (ا1990) 661الدقليا الب كاا يتن ؤيفا اني ا اص القذا  
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ــذا       وإذ يعيي    يين شييالن ا م  ييان     ــاملن   الع ــم املتحــدة الع ــ ن ي األم ــق م جل ي
شــ اعتهم ق أ ــم في ــا ينال نــ  مــن  هــ  ا قإص يشــيد تاخللــال القيا يــا الــب يتحلــمه      علــمه
مــن العــا    العــذا ا يــاا كــ تيتها قتالــدق  الــاأل يقــ   تــ    جمــال   امل مــي اخلــاص لأل  ــا

 امل اعي ال يدةا
متديــــد قريــــا تعمــــا األمــــم املتحــــدة لتقــــد  امل ــــاعدة إىل العــــذا     يقيييي   - 1 

 ق2016مت ز/ي لي   31 حىت
أا ي اصي امل مي اخلاص لألمن العـا  قالنعمـاا تشـاء علـمه فلـ        يق   ك ل  - 2 

ــا العــذا    ا ق  ضــ ء الذرــالا امل  هــا إىل األمــن العــا  مــن قزيــذ خا  يــا العــذا        حك م
(S/2015/520   ا ارض الع ت ريته ا علمه الشح  املشل ص عليـ    القـذا) (ق 2014) 2169

 (ق2013) 2107إىل أحكا  القذا   ويشر
( تتشقـيل  S/2015/530تت صيا األمن العـا  الـ ا  ة    قذيـذ  األخـ  )     ي حب - 3 

قأديـــد أقل يـــاة مهـــا  النعمـــاا قي لـــ  إىل األمـــن العـــا ا تعـــد إ ـــذاء مشـــاق اة كاملـــا 
مـا  قذيـذا يتمـ ن    حك ما العذا ا أا يقد  إىل جملس األمن   ريم ا الت عن ي مـا القا   مق

   اصيي أقىف عن يفا  الت صياق
ــا     يسييّلم - 4  ــ ا أمــن مــ ن ي األمــم املتحــدة عشلــذ أرارــي   اضــ الع النعم ت

ت ع ا ا للاحل شع  العذا ا قيهيـ  حبك مـا العـذا  أا   اصـي  ـ ف  األمـن ل  ـ   األمـم         
 املتحدة   العذا  قمّد  تالدعم الل   بق

ــدقل  ي حييب - 5  ــ ا       ا ــا اة ال ــا اــا يلزمهــا مــن م ــد النعم األعمــاء    زقي
أشكال الدعم املايل قالل   ب قاألم  من أ ي إجناز مه تهاا قيهي  تالـدقل األعمـاء    قمن

 أا   اصي  زقيد النعما اا يك ي من امل ا   قالدعمق
عن اعتزام  ارتعذاز قريا النعما تعـد االـ  عشـذ شـهذا أق انـي صلـ         يع   - 6 
 إا ق   من حك ما العذا  فل   اا الش اقامل عد 

إىل األمن العا  أا يقد  إىل اجمللس  قذيذا كي الالالا أشهذ عـن التقـد     يطلب - 7 
 اةذز ص ئ ال فاء   يق امل رقلياة املش فا تالنعماق

 .أا ينقي امل  لا ايد نظذ  يق   - 8 
 

 

http://undocs.org/ar/S/2015/520
http://undocs.org/ar/S/2015/530

