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 إ  جملس األمن، 
   ســد    مــج يد ــد قرــا ه ابااــ  ئيرــالس بقر ــ  اا ــاييف  يســان اوااــ    اا ــ  ان  ئ   إذ يؤكذذ  

 المتثال هلا امتثاال كامال على أمهر  ا
مـــج يد ـــد ااتلامـــ  اايفـــ و ي ـــرا ة اا ـــ  ان ئئتداـــ  ئاةـــتيفالا  ئةـــالمت  ا هلر رـــ    وإذ يؤكذذذ  

ال  ـــاعدة   ااتصـــدو مل تلـــ   ا ـــرا ا  ئاصـــ ر   علـــى اا  ـــة مـــا ت، مـــ  اا ـــ  ان    اتـــ ا     
 ااتحدايس   اا   ان 

 ىل أمهرــ  مدــا ت اات ــ    اا ــل ر  ال لاوعــاس اادئارــ  ئتد ــج اخــ اب ئعــد  ااتــد ة  وإذ يشذذر 
 ئاات ائن   اا الهاس يني اادئل   امللطيف  

املدــا ت األةاةــر  ولــم اا ــال    ــا    اــر م اايفــ  األدــ ا  ئاورــا  ئعــد   أتكيذذ  وإذ يعيذذ  
ج اا ال ــ   ئ     ــل م الن ئال ــ  كــة ي ثــ  مــج اةــت دا  اايفــ ة   ال   تااــ  ااــدااف عــج ااــلل  ئااــدااف عــ

د  ئايفا الدلد امل ين     S/PRST/2015/22 ىل اادران اا ائةي  وإذ يشري ثاس تلم اا ال  ُتد
اعــاس امل ــلح    ىل قرــا ه ابااــ   اس ااصــل  وملــ أة ئاا ــال  ئاألمــج  ئاألدلــال ئاالل  وإذ يشذذر 

 ئمحا   م ظلي امل اعدة ا ن انر  ئم ظلي األمم املتحدة  ئمحا   املدنرني   االـلاعاس امل لح  
   ئن   الل   ؤئار  جمل  األمج اا قر ر  عج ص ن اا ال  ئاألمـج ااـدئارني  علـى وإذ يؤك  

صـة ااثـامج مـج مرثـام األمـم املتحـدة  أمهر  ااس اك  يني األمم املتحدة ئاالُتا  األا  يفي  ان جاما مـا اال
 ار ا  تصة يص ن اا ال  ئاألمج   أا  يفرا  ئ ص صا   اا   ان 

 
 الراهنة احلالة  

ئاخ اعــــاس املت ــــ  ة   وخنلــــاري ئاــــهة امل ايكــــاس اا  ــــ،    يــــني هــــ اس او، مــــ وإذ يرحذذذذ  
 ئا عــــــــالن عــــــــج ئهــــــــ  األع ــــــــال اا داقرــــــــ  مــــــــج يانــــــــ  ئاتــــــــد مــــــــج ه دــــــــة ت، مــــــــ  اا ــــــــ  ان تــــــــى

https://undocs.org/ar/S/RES/2363%20(2017)
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ـــــــ  اا ـــــــ  ان/يلا  مـــــــين ملـــــــائو ئت كـــــــ  اا ـــــــدل  ٢٠١٧ تل  ان/  نرـــــــ  ئمـــــــج هدـــــــة ت كـــــــ  يـــــــر  ُت  
  ٢٠١٧يرب ة تى اس  ج ااثاين/ن ا رب  يلا ئامل ائاة/
 ؛ ـــلح    ملـــاد  االـــلاف  ـــاب  اا ـــ  اناملعـــج اايفلـــ   وا  ئيـــ   ت كـــاس  اباـــ ب  وإذ يعذذذر  

 وإذ يذذ ينئه ــيف   لــال  اباــ ب ئشــ هكا؛  ااــي وا  االشــتداكاس األ ــهة  عذذن القلذذ  كذذختل يعذذر    وإذ
دــ ا  علــى ااتيفرــد ي هــ  األع ــال األقرــا  وحيذذ  انتكاكــاس ئهــ  األع ــال اا داقرــ  مــج يانــ  ئاتــد

 يان  ئاتد ئاالالام ا با على ئه   اقم  دالم االاب  اا داقر  مج
مطاادتــ  الن الكــي قرــا أدــ ا  االــلاف    اباــ ب اا لــ  اــ با   ــا    اــر اهلج ــاس  وإذ يكذذرر 

 املدنرني ئتلظ  اا ال  ئم ظلي امل اعدة ا ن انر   ا تكد  ااي
مــج أن اوااــ  األملرــ   لقلذذ يعذذر  عذذن ا وإذ  األملرــ واتح ــج اا ــا    األئ ــاف  وإذ يرحذذ  

ي ـ  امللرسـراس   اا تـداس امل ــاعدة   مـ ع  مـا    اباـ ب ال اـلال  سـ  ي ـد  أنسـط  املرلرسـراس ئ 
ااتاي ـــ  ايفـــ اس ت، مـــ  اا ـــ  ان ئااـــي أصـــدحيف  ـــي اخكـــاس االاعلـــ  اا قر ـــر    االـــلاف يـــني ت، مـــ  

  الــاهم ان ــدا  األمــج ئاأل طــاب ااــي  ــد   ت ــد ائ اا ــ  ان ئاو كــاس امل ــلح  ئ  االلاعــاس اايفدلرــ   
اا لــ  ئ يفــ ري  بةــا   الســيانتســاب األةــلح   األمــ  ااــيفو   ــكم    اةــتلحال  ئ املــدنرني    اباــ ب 

 ةرا ة اايفان ن ئ  كم   أع ال االص صر  ئا ي ا  ئان دا  ةرا ة اايفان ن 
وإذ يعذر  ا قر ـر  ال لـ     اباـ ب   ىل أن االلاعـاس اايفدلرـ  ال اـلال أتـد املصـا ب ايشر  وإذ 

اهلجـــ ة  مســـاكةاألبا ـــي ئةـــدة اا صـــ ل  ىل املـــ اب  ئ ي ـــد   وا  اةـــت  اب االلاعـــاس اايفدلرـــ   عذذذن القلذذذ 
ئتداس شد  ع ـ،    ئعلاصـ  املرلرسـراس اايفدلرـ   ئكـيفار  وا    سابك اايفدلر    ا    ار  اخلص ماسئ 

مـــج أن املظـــاس األةاةـــر  ااـــي اـــؤ و  ىل ئ    ـــي ئاخل ـــايناةـــت  اب اهلج ـــاس  ـــد املـــدنرني ئاا لـــ  اخل
  م ايل  االلاعاس اديفى  ئن

 حيذذذ  إذو يـــلاي ة ئيـــ   ااســـ د  اا ـــ  انر     اباـــ ب  ميفابنـــ  وا ـــل اس اا ـــاييف    وإذ يرحذذذ  
علـى أمهرـ   وإذ يشذ       اباـ ب  ـائي   ئا ل ـلااسـ د   أا ا ت، م  اا   ان على م اصل  واي ة عد  

ئيــ   مؤة ــاس ا ااــ  الســ د  ئةــرا ة اايفــان ن اتكرةــ  يرةــ  ئاهرــ  ئم،ااحــ  ا اــالس مــج اا يفــا    ســرا 
أن ااس د  اا   انر  ئ ن علوس ئي   ا    ابا ب اإهنـا  وإذ يالحظما امل ا ه اادئار  ويف م ا ن ان  

  اجملت  ــاس ايلرــ   ئأن ئيــ   مؤة ــاس التيفــ   ىل اايفــدبة علــى ايطرــ  قرــا امل اهــا ايطرــ  كاملــ  ئمحا ــ
ئأن ا اــالس مــج اا يفــا    اا دااـ  ئا صــالتراس   قرــا أاــا   اباــ ب ئهــدبة  ـيفو املؤة ــاس  ــدئ ان

وخكـــ   ااـــي ادـــيفهلا او، مـــاس ايلرـــ  الةـــت ا ة اايفـــان ن  وإذ يقذذذرعـــج اخـــ اقم اخلطـــهة ال  ـــلال ملتســـ ا  
مل اب  اادس    ئاملا    املت ليفـ  واسـ د  ئا صـالتراس ئاا دااـ    قرـا ئاالظا  مج  الل نس  املل د مج ا

أن   لديي ا،ثر   يفو اخك   ئا ةرا نطاهكا مج أية ا ل ل يرة  اـ ا  او ا ـ   وإذ يالحظأاا   ابا ب  
ملـ أة  ال ،ان املدنرني   ئن أو  ررـل  ئال ةـر ا ار ـا  ت لـ  والنتكاكـاس ئااتجـائواس ااـي  ـ   يفـ م ا

 سـه  ىل أمهرـ   االنتكاكـاس ئاالعتـدا اس امل يكـ   ـد األدلـال  ئ   ئكيفارئاا ل  اخل ي ئاخل اين  
 اايفرا ة اا راةر  اا دلر  اتحيفر   يفا اهلد  

علـــــى ئيـــــ    اةـــــد  امل ـــــؤئاني عـــــج انتكاكـــــاس اايفـــــان ن ااـــــدئ  ا ن ـــــاين ئعـــــج  وإذ يشذذذذذ   
أن ت، مــ  اا ــ  ان اتح ــة امل ــؤئار  اا قر ــر  عــج محا ــ  انتكاكــاس ئوــائواس تيفــ م ا ن ــان  ئعلــى 
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املـــدنرني امل يـــ   ج  ا ـــة  هلر كـــا ئاخلا ـــ ني ا ال تكـــا   ـــا    اـــر محـــا تكم مـــج اخـــ اقم  ـــد ا ن ـــانر  
 ئي اقم او   

 وا  اخلطــ  ااــيفو  كــد  اا ــال  ئاألمــج  القلذذ ويعذذر  عذذن  (٢٠١3) ٢١١٧ ىل هــ ابو  وإذ يشذذر 
   ابا ب ي د  االيفة غه املس ئف األةلح  ااصيهة ئاألةـلح  اخللرلـ  ئا،د  ـكا ئ ةـا ة اةـت  اهلا علـى 

 املللج ة  ا   ؤ و  ىل وعلع  االةتيف اب  ئ وا  اةت  اب األ طاب ايده  وملدنرني مج ي ا  اايف اق  غه
 

 وال شر  اإلن انية احلالة  
وإذ يعذذذر    ٢٠١٧  اا يـــا األئل مـــج عـــا   اخد ــدوخنلـــاري م ـــت ايس ااتســـ  د  وإذ يرحذذ  

  علــدما ا ــد  االــلاف امل ــلد   اســ  د مــا  ل ــد علــى ٢٠١6 وا  واي ة ااتســ     عــا   عذذن غلذذق القلذذ 
ر   ىل أمـاكلكم األصـل  اـر ي ـد عـا ئا مث شـ  ئا ممـج ش ص 4٠ ٠٠٠ ىل    اا ش ص   ١4٠ ٠٠٠

يرل ــا أديلــ  عــج اســ  د نال  ن ــ  ج  ا،ــج س  ت ــجك ااتحيفــ  مــج  اــر ي ــد  اايفرــ   ااــي ا رــ  اا صــ ل 
ملرــ ن  ٢.٧  اــركم  ممــا وا  اا ــد  ا قــا  امليفــدب األشــ اخ املســ   ج  ا لرــا    اباــ ب الــ ة د  لــ   ىل

 ملر ن ش ص  ٢.١ ىل ش ص  ئوا  اا د  ا قا  األش اخ ايتايني  ىل امل اعدة ا ن انر  
اخكـــاس املااـــ  ئاا ـــلطاس ا هلر رـــ     اباـــ ب ئت، مـــ  اا ـــ  ان  ىل اـــ اه املـــ اب   وإذ يذذذ عيف 

املاار  ااالوم  ال ص ل  ىل ايتايني   ا    ار ا    األمم املتحدة اايفط و  ئاال طالف النسـط   ااقرـ  
 ان ئاا ـــلطاس ايلرـــ  علـــى كلااـــ  يرةـــ  م اارـــ  ت، مـــ  اا ـــ   وإذ حيذذذ اـــدعم االنتيفـــال  ىل يلـــا  اا ـــال   

 ات اه الر األنسط    ا    ار ُت ني ا خ ئص ل اخكاس االاعل  ا ااقر  
 وا  اةـت  اب ا ـ ري  ويعذر  عذن قلقذ تدئث ي   ااتح ـرلاس   يرةـ  او ا ـ    وإذ يالحظ 

ئ االغتصــا  أئ امليــا يف  أ لــا  املســ   ج  ا لرــا اتحــدايس أملرــ  ي ــر     ــا    اــر ا   ــكم اليفتــة أ
هرـــــــامكم النســـــــط  م رســـــــر   ـــــــاب  امل ر ـــــــاس  ئ وا  الا ـــــــد انتكاكـــــــاس ئوـــــــائواس تيفـــــــ م ا ن ـــــــان   

  ئامل ــــت ايس املثــــهة اليفلــــ  مــــج اا لــــ  اخل ــــي ئاخل ــــاين ٢٠١٧ئاا يــــا األئل مــــج عــــا   ٢٠١6 عــــا 
 ئاالنتكاكاس اخ ر   امل ا،د   د األدلال   ةرام االلاف 

علـــى أمهرـــ  هرـــا  ت، مـــ  اا ـــ  ان   اخـــ  األةـــدا  اخيفب ـــ  اللـــلاف ئي ـــ  ةـــلط   ذ يشذذذ  وإ 
اادئاــ    ــا    اــر مــج  ــالل ا ل ــل ةــرا ة اايفــان ن ئاتــ ا  تيفــ م ا ن ــان   قرــا أاــا   اباــ ب ييرــ  

 اات ،ني مج االنتيفال  ىل يلا  اا ال  
ئعــد  هــدبة اا ــلطاس ا هلر رــ     اباــ ب  ألن اوااــ  ا ن ــانر  ئاألملرــ عذذن القلذذ   وإذ يعذذر  

ت، مــ  اا ــ  ان علــى أن  وإذ حيذذ ا ــ هالن االنتيفــال مــج ا غا ــ   ىل أنســط  ُتيفرــ  االةــتيف اب ئااتل رــ   
ا،لة  يـدعم مـج اخكـاس املااـ  املكت ـ   الئ ـد م،تـ  متاي ـ  اا ـال     اباـ ب وملـ اب  اا،اارـ  مل اصـل  

اخكاس املاا  ئت، م  اا   ان على  وإذ حي ر  ادابا ب ئاالجان اا اييف   اللريف أع ال اا لط  ا هلر 
اا اا  يت كدا ا ئااتلاما ا   اا هـيف امللاةـ    ـا    اـر االاتلامـاس امل للـ    املـؤ   امل يفـ     اادئتـ  

 يذذذذ عيف وإذأن ااتل رــــ   لريفــــ  أن اــــدعم اا ــــال  ااــــداقم    اباــــ ب   وإذ يؤكذذذذ   ٢٠١3  نر ــــان/أي  ة 
اخكــاس املااــ   ىل  عــم اةــ اارجر  ال رــ   اباــ ب ئ ــ ان مال مــ     لكــا علــى اــ  كــا  االتترايــاس 

 ا ااقر  اواار     ابا ب 
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 ىل االاتلاماس ااي ا كدس هبا ت، م  اا   ان ئاخكاس األ  ى امل ه   علـى ئ ريفـ   وإذ يشر 
اادئتـــ  ال ـــال     اباـــ ب )ئ ريفـــ  اادئتـــ ( ييـــ ان ئصـــ ل امل ـــاعدة ا ن ـــانر   ئن عـــاق   ىل اا ـــ،ان 

كـــة   ااـــيف ج جتـــاي ن  اركـــا  ئ  ا ـــ  مـــ ظلي امل ـــاعدة ا ن ـــانر  ئع لرـــا م   امللـــاد  اخلا ـــ   ا ـــرط ة
يكــ  مــج الــر اخكــاس  ايــال عــج  ــ ان ت  ــ  اليفــة أاــ ا  اا  لرــ  امل تلطــ  االُتــا  األا  يفــي ئاألمــم 
املتحــدة    اباــ ب )اا  لرــ  امل تلطــ (  ئن عــاق    قرــا امللــاد  ئ  كــة األئهــاس    اباــ ب    دــاب 

 اادئت   يف   ايفررم اللريف ئ ريف كيفار  ىل اادئب اايفو اؤ    خل  متاي   ااتللر  وإذ يشرممابة  مكامكم  
 

 العملياتية ال ح ايت  
يتح ني ت  ـ  اليفـة مـ ظلي اا  لرـ  امل تلطـ  ئمـ ظلي امل ـاعدة ا ن ـانر  ئكـيفار  وإذ يرح  

مــا  وإذ ي ذاورم القلذ إبصـداب ششـهاس ااـد  ل ملـ ظلي اا  لرــ  امل تلطـ  ئوكرـل اوـائايس ااتاي ـ  هلــا  
 ار  وا  اةت  اب اايفر     ا    ار اايفر   املل ئ ـ  مـج ت، مـ  اا ـ  ان علـى ا ـره  ئبايس ارلرـ    
قرــا أاـــا   اباــ ب ئاايفرـــ   ااــي  لـــا اا  لرــ  امل تلطـــ  مــج اا صـــ ل   اا هــيف امللاةـــ   ىل امللــاد  ااـــي 

يفدــاس اادهئه ادرــ   املل ئ ــ  علــى ُتــدث اركــا تــاالس نــلاف هدلــي  ئ وا  كــ ن اا يفدــاس   ــا    اــر اا 
اا  لرــ  امل تلطــ  مــا وااــيف  ــد  هــدب ا علــى اللرــيف ئال تكــا   ــا    اــر هرــ   ااتاشــهاس املل ئ ــ  علــى 
ي ــ  علاصـــ  اا  لرــ  امل تلطـــ   ئال ةــر ا ه ـــم تيفــ م ا ن ـــان  ئاةــت  اب ااتـــا ه   وكرــل تـــائايس 

ا ــ  ان وات ــائن مـــا اا  لرــ  امل تلطــ  ئمــ ظلي امل ـــاعدة ااتـــلا  ت، مــ  ا وإذ يذذ ر اا  لرــ  امل تلطــ   
ت، مــ  اا ــ  ان  ىل اا اــا  ااتــا  ئوةــت  اب واتلامكــا  وإذ يذذ عيفا ن ــانر    قرــا امل ــاقة اال ي ــتر   

ييـــــ ان ةـــــه ع ـــــة مـــــ ظلي امل ـــــاعدة ا ن ـــــانر  ئمـــــ ظلي اا  لرـــــ  امل تلطـــــ  علـــــى اـــــ   ـــــدعم الدرـــــ  
 االتتراياس األةاةر  

 
 ال ياسية حلالةا  

ااتاكرد على أن  ال مي،ـج تـة االـلاف    اباـ ب وا ةـاقة اا  ـ،     ئأن اات صـة  ىل  وإذ يكرر 
علــى أمهرــ  امل اخــ  اا،املــ  ألةــدا   وإذ يشذذ  ا ــ    ةراةــر  شــامل   ــ ئبو  عــا ة  تــالل اا ــال   

  ئُتر ل ت، م  اا   ان املتصـ كب  ىل ا  ـ  االلاف اخيفب     ا    ار   ابة األبا ي ئاملراو ئامل اب  األ  ى
على ت ـا  ا  ـ  ن ـ   ةـ را  ىل  هامـ  ةـال   اقـم ةـ عان مـا ةـر     لـااا تيفريفرـ  علـى أ ـة  اباـ ب  

ااتاكرــد    ــيفا ااصــد  علــى ش رــدو ا  ريفــ  اادئتــ  وعتداب ــا  دــابا صــاوا ا  لرــ  اا ــال     وإذ يكذذرر
ر اتللرـــيف    طـــ  ااط  ـــ  ااـــي ئ ـــ كا ا  ـــ  االُتـــا  األا  يفـــي اا ارـــا  اباـــ ب  ئااةـــ اف يتللرـــيف ا  ئكـــيفا

 امل ت ى امل ين واتللريف ئ ا اثس اا ال  ااي  ت ىلك اا ةاد  اركا 
يت هرــا ت، مــ  اا ــ  ان ئاو كــاس امل ــلح  علــى    طــ  ااط  ــ  ااــي ئ ــ كا ا  ــ   وإذ يرحذذ  

قرــا األدــ ا  علــى ا ةــ اف إبتــ او ايفــد     وإذ حيذذ يف  االُتــا  األا  يفــي اا ارــا امل ــت ى امل ــين واتللرــ
اللرـــيف    طـــ  ااط  ـــ    ـــا    اـــر اات هرـــا علـــى االاهـــاس ئهـــ  األع ـــال اا داقرـــ  ئاالاهـــاس امل ـــاعدة 

كـــيفار اخ اعـــاس   وإذ حيذذذ ا ن ـــانر  يـــني األدـــ ا  ان ـــجاما مـــا امل تلـــ  األئىل مـــج    طـــ  ااط  ـــ   
 اات هرا علركا  ئن  يطا  امل ه   على اخل  ط  على  غه

 اــر       ــا٢٠١6واتيفــد  ايــ و   اوــ اب ااــ دين اا ــ  اين   اســ  ج األئل/أكتــ ي   نذذيفموإذ ي 
اعت ـــا  ئ ريفـــ  ئدلرـــ  ئا رـــني االاقـــ  األئل الـــ قر  بقر ـــا الـــ وبا  ئاســـ،رة ت، مـــ  ئتـــدة ئدلرـــ    ئهـــيف 
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  ان س اســـابع ي ــد   اوـــ اب ااـــ دين ي ـــد  أن قاعـــاس بقر ـــر  مــج امل اب ـــ    اا ـــ الحذذذظوإذ التــ   
خمائاكـــا مــــج أن ع لرــــ  اوــــ اب وــــ و   ملــــاي ةــــلص مــــج االاترــــ  اا راةــــر  ئعلــــى صــــ رد تيفــــ م  ن ــــان  

 ىل أن ت، م  اا ـ  ان هـد أع يـيف عـج اةـت دا  ا النيـ ا  قاعـاس امل اب ـ  اادـابوة  ىل ع لرـ   يشر وإذ
ل ارـــ  مـــج شـــاهنا أن  ،ـــج قاعـــاس  أكثـــ ان علـــى  رةـــ  يرةـــ  ت، مـــ  اا ـــ   وإذ يشذذذ  اوـــ اب ااـــ دين  

امل اب ــ  اادــابوة مــج امل ــامه     ــيفو اا  لرــ    ــا    اــر مــج  ــالل امل ــامه    د اقــ  اللرــيف اات صــراس 
 املتل  علركا   اا  ريف  اا دلر  ئاالني ا   ىل ع لر  او اب اا دين مج أية صراغ   ةت ب يد د 

هــــدبة اا  لرــــ  امل تلطــــ  علــــى ا ــــكرة ااتيفــــد    اللرــــيف ئ ريفــــ  اادئتــــ  ا ريفكــــا أن  وإذ يالحذذذذظ 
 غه امل ه     امل لح تاالس ااتا ه ئغرا  ا     ةراةر  شامل  يني ت، م  اا   ان ئاو كاس 

أن اآلارــــاس ايلرــــ  ات ــــ    امللاوعــــاس اــــؤ و  ئبا  امــــا   ملــــا االلاعــــاس اايفدلرــــ   وإذ يالحذذذذظ 
علــى ا،ثرــ  اخكــ   اال ااــ  مــج أيــة  وإذ حيذذ    اــر االلاعــاس علــى املــ اب  ااطدر رــ   ئا ــ  تكا   ــا 

ملـــا امللاوعـــاس ايلرــــ  املليـــر   ىل اا لـــ   مــــا مـــا  صــــاتدكا مـــج ناثب علـــى اا ــــ،ان املـــدنرني ايلرــــني  
  ديفهلا    ـيفا وخك   ااي اديفهلا اا لطاس اا   انر   يدعم مج اا  لر  امل تلط   ئاخك   اايينيفم  وإذ

ااصد  ا    األمم املتحدة اايفط و  ئال ةر ا مج  الل صلدئم  ابا ب األ لي مج أيـة  تـالل اا ـال  
ووـــدث املســـجا املت ثـــة    يـــ ا  عـــدة االاهـــاس ةـــال  يـــني اايفداقـــة يـــدعم مـــج  وإذ يرحذذذ ئاالةـــتيف اب  

على م اصل  ع لكا  وات ائن ما ت، م  اا   ان  وحيثهااا  لر  امل تلط  ئا    األمم املتحدة اايفط و  
 يير   جيا  تل ل  اق   هليفو االلاعاس 

وملدـــا باس ا هلر رـــ  ئغه ـــا مـــج املدـــا باس ااـــي ا ـــيفس وات ـــائن اا  رـــ  مـــا ت، مـــ   وإذ يرحذذذ  
وإذ ااـداقم   اا   ان  مج أية م اخ  األةدا  اخيفب   الللاف ااداق     ابا ب  ئاا  ة على  تالل اا ال 

مدر،ـي   وخك   ااي  ديفهلا ا    االُتا  األا  يفي اا ارا امل ت ى امل ين واتللريف اايفو  يف  و اا قر   يـ  ينيفم
ئوخك   ااي  ديفهلا امل ثة اخلاخ املس ع مج أية   ان اا ال  ئاالةتيف اب ئاألمج    ابا ب  ي دة ملكـا 

 لر  اا امر   ىل  عا ة السر  ع لر  اا ال  ئواي ة ل هلا  عم اخك   اادئار  ئا هلر ر  ئاا د
قرــــا األدــــ ا   ىل االمتثــــال الاتلاما ــــا  يفتيــــى اايفــــان ن ااــــدئ  ويفــــ م ا ن ــــان  وإذ يذذذذ عيف 

علــى األمهرــ  ااــي   اركــا اجمللــ  ا  ــا تــد اااــالس مــج اا يفــا   وإذ يشذذ  ئاايفــان ن ااــدئ  ا ن ــاين  
ا  ئ اك ـ  امل ـؤئاني عــج اخـ اقم   ـا    اـر اا لـ  اخل ـي ئاخل ـاين  ااــي ي ةـاقة ملكـا كلااـ  امل ـا 

ت، مـــ  اا ـــ  ان علـــى اا اـــا  واتلاما ـــا    ـــيفا ااصـــد   وإذ حيذذذ ا ا،دكـــا قرـــا األدـــ ا     اباـــ ب  
ا ةـر  ئ  ت  واتحيفريفاس اخاب   ااي  يف   هبا املدعي اخلاخ ادابا ب اايفو عرلت  ت، مـ  اا ـ  ان  ئال

علـــى  ـــ ئبة  تـــ او مل ـــد مـــج ااتيفـــد     ـــيفا  وإذ يشذذذ  ار ـــا قـــص هيـــااي اا لـــ  اخل ـــي ئاخل ـــاين  
 ت لـ   سـ ئف  ااـدع ة  ىل  تـ او ايفـد  ةـ  ا ار ـا وإذ يكذررااصد  ار ا  ت ل  وخلاة مج كة األد ا   

 يــ ا اس اي، ـ  اخلاصــ   مـيفك ة ااتلــا م ااـي اــلص علـى اــ   اا  لرـ  امل تلطــ  ئاالُتـا  األا  يفــي م اهدـ  
ت، م  اا   ان  ىل اات جرة واتحيفر    اهلج اس ااي ا   يف هلا اا  لر  امل تلط  ئايفـد   وإذ ي عيف

 م ا،دركا  ىل اا داا  
هليفـ   وا  ااتـا ه اا ـلص وااـ  عـد  االةـتيف اب    اباـ ب علـى اةـتيف اب اا ـ  ان  تذذككي  وإذ يعي  

على اات ائن يني اخكـاس االاعلـ  ا هلر رـ  مـج ااـدئل مـج أيـة  وإذ يش  يف   ي مت  ئعلى اةتيف اب امللط
م اخـــ  امل ـــاقة اا ـــاي ة الحـــدئ   مثـــة    ـــ  األةـــلح   ةـــ را  ىل  تـــالل اا ـــال  ئاالةـــتيف اب    اباـــ ب 
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اب مج اايف   9  االيف ة  علر  لص خئامللطيف  الة  ا  ئ    سه    يفا ااصد   ىل تظ  ا ب د األةلح  امل
مـــــج اايفـــــ اب  9  االيفـــــ ة  دك ـــــ اي يصـــــريتكا  (٢٠٠5) ١59١مـــــج اايفـــــ اب  ٧ئااليفـــــ ة  (٢٠٠4) ١556
  (٢٠١٢) ٢٠35مج اايف اب  4ئااليف ة  (٢٠١٠) ١945

وخك   ااـي ادـيفهلا اا  لرـ  امل تلطـ  مـج أيـة  تـالل اا ـال  ئاالةـتيف اب    اباـ ب   وإذ يشي  
 شكرد  ع   اا،امة ال  لر  امل تلط   وإذ يكرر
أايب/  ١8اخ األمـــني اا ـــا  ئبقر ـــ  مل  ـــر  االُتـــا  األا  يفـــي املـــؤبي واتيف  ـــ  اخلـــ وإذ يرحذذذ  

( )ااتيف  ــــــ  اخلـــــاخ( ئايف  ــــــ  األمــــــني اا ـــــا  عــــــج اا  لرـــــ  امل تلطــــــ   املــــــؤبي S/2017/437) ٢٠١٧ مـــــا  
  ٢٠١٧تل  ان/  نر   ١4

  ط ا  كد  اا ال  ئاألمج اادئارني  أن اواا    اا   ان اس،ة وإذ يقرر 
أن ميــد  ئال ــ  اا  لرــ  امل تلطــ  االُتــا  األا  يفــي ئاألمــم املتحــدة    اباــ ب تــى  يقذذرر - ١ 

 ؛٢٠١8تل  ان/  نر   3٠
يت صراس األمني اا ا  ئبقر   املل  ر  األا  يفر  اا اب ة   ااتيف    اخلاخ   حييط علما - ٢ 

 و شــيفني   كــل علــى او ا ــ  اا  ــ،    ئ وااــ  املتلجــ اس مــج خمللــاس اوــ    ئ ؤ ــد اات صــر  وادــاف هنــ 
ئا غا     تاالس ااطـ ابت   ملطيفـ  يدـة مـ ة  ئوادـاف هنـ    كـل علـى ُتيفرـ  االةـتيف اب ئ عـم ااسـ د  
 ئامل اعدة   يلـا  مؤة ـاس ةـرا ة اايفـان ن   امللـاد  األ ـ ى مـج  اباـ ب ااـي س اـددب اركـا أع ـال هتـال
  االـ ة األ ـهة  مـا االةـت  اب   محا ـ  املـدنرني ئاا ةـاد    االلاعـاس اايفدلرـ  ئمتاي ـ  اايفيـااي املت ليفــ  

علرــ    ئ ريفــ  اادئتــ  ئاة شــا ا إبدــاب  صــال  اايفطــاف  امللصــ خ االحــ  علــىإبصــال  اايفطــاف األمــين 
 األا  يفي؛ االُتا األمين 

رــــا ملــــاد   اباــــ ب هرــــد االةــــت  اري  ئ يــــ ا  علــــى  ــــ ئبة  ييفــــا  اوااــــ    ق يشذذذذ   - 3 
اةت  ا ــــاس ملتظ ــــ  االنتســــاب اخيــــ ا  ايفــــ ة اا  لرــــ  امل تلطــــ  ئاولــــا  علــــى امل ئنــــ     دــــاب اا  لرــــ  

 االةتجاي  التط باس   قرا أاا   ابا ب ت د ا اتطلد  اواا ؛
على   ئبة اا  ة يل اار  على  لر  ناثب  عا ة اسـ،رة اا  لرـ  امل تلطـ  مـج  يؤك  - 4 

  الل ُت ني اايفدبة على ااتصدو األ طاب ي  ع  ئعلى ا  كا ؛
أن  ـــتم   ســـرا مـــا  ـــيفو اات صـــراس ئاعتدـــابا مـــج  ب ـــ  ا ـــا   ـــيفا اايفـــ اب ئتـــى  يقذذذرر - 5 

اود األهصى املـا ئن يـ  اليفـ اس ئأاـ ا  ااسـ د   (   ل د “امل تل  األئىل”انيفيا  ةت  أشك  ي د  ار )
مــــج أاــــ ا   ٢ 888مــــج األاــــ ا  اا  ــــ،  ني  ئ  ١١ 395ااتــــاي ني ال  لرــــ  امل تلطــــ   رــــ  ال  تجــــائو 

 ااس د    ا    ار ا ا ى  داط ااس د  ئأا ا  ئتداس ااس د  املس،ل ؛
تســـائب مـــا اا  لرـــ  امل تلطـــ    ىل األمـــني اا ـــا  ئبقر ـــ  املل  ـــر  األا  يفرـــ   وا يطلذذذ  - 6 

 يسان ما  لي: ٢٠١8كان ن ااثاين/ لا     ١ايفد  ايفررم م،ت    ل ل 
 اخلاخ؛ ااتيفد  اي و   اللريف امل تل  األئىل مج  عا ة ااتس،رة امل صى هبا   ااتيف    ‘١’ 
أ ــــ  اات لريــــاس ااــــي أي  ــــيف   امل تلــــ  األئىل علــــى امللــــاد  ااــــي ان ــــحديف ملكــــا  ‘٢’ 

اا  لرــ  امل تلطــ    ــا    اــر االتترايــاس مــج او ا ــ  ئانتكاكــاس ئوــائواس تيفــ م 

https://undocs.org/ar/S/RES/1556(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1945(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2035(2012)
https://undocs.org/ar/S/2017/437
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ا ن ـان ئانتكاكـاس اايفـان ن ااـدئ  ا ن ـاين  ئهـدبة اخكـاس االاعلـ    جمـال ا غا ــ  
 على ايفد  امل اعدة ا ن انر ؛

لرـــــ  ا ــــائن ت، مــــ  اا ــــ  ان مــــا اا  لرــــ  امل تلطـــــ    ــــا    اــــر  ــــ ان  تــــا اا   ‘3’ 
علـى ار ـه   صـال امل ـاعداس ا ن ـانر     ئاايفـدبةامل تلط       ااتليفة  ئن ع اقـ  

قرا أاا   ابا ب  ئامل ئن    اـتد ئ غـالم ه اعـد اا  لرـاس ااتاي ـ  ال  لرـ  امل تلطـ   
ت ــ  االهتيــا    ــا    اــر  نســا  هاعــدة ع لرــاس مؤهتــ    ه اــ   ئهــدبة اايفــ اس 

امل تلطــ  علــى اا ــ  ة   ئن ع اقــ  أئ عيفدــاس   ىل امللــاد    قرــا  املـا ئن هبــا الد ثــ 
 أاا   ابا ب   ا    ار امللاد  ااي ان حديف ملكا؛

 وااـ  اا  اقـ  اادهئه ادرــ  ااـي ا ـ ري ةــدرة اا  لرـ  امل تلطـ    ــا    اـر ار ـا  ت لــ   ‘4’ 
 وات لرص اخ  كي ئااتاشهاس؛

  ي ا  املل د مج اات لرياس؛ امل اار  ئ  املردانر  ااظ ا اا مدى اةت  اب  ‘5’ 
أا ا  ه اس ئشـ د  اا  لرـ  امل تلطـ   مجلحد األهصى ا   ا جي ى  لر   أن يقرر  - ٧ 
ـــــابا   ن ـــــيفا   اعتدـــــابو اات صـــــراس ااـــــ اب ة   ااتيف  ـــــ  اخلـــــاخ ٢٠١8كـــــان ن ااثاين/ لـــــا     3١مـــــج  اعتد

 اـــ ا اوــد األهصــى املــا ئن يــ  أل  لــر   ٢٠١8تل  ان/  نرــ   3٠( ئأن  ــتم  لــ ل “ااثانرــ  امل تلــ ”)
 مـــــج األاـــــ ا  اا  ـــــ،  ني 8 ٧35 تـــــاا  مـــــج هـــــ ا   صـــــة  ىل   رـــــ هـــــ اس ئشـــــ د  اا  لرـــــ  امل تلطـــــ  

 ااســــ د  ئأاــــ ا  ئتــــداس ااســــ د  املســــ،ل    ــــداط اــــ ا ىمــــج أاــــ ا  ااســــ د    ــــا    اــــر  ٢ 5٠٠ ئ

ن ــــيفا   اعتدــــابو نتــــاق  ااتيفرــــرم املطلــــ       اــــهة اات لــــر مــــا س  يفــــ ب جملــــ  األمــــج ا ــــد ة نطــــام ئئ 
 مج  يفا اايف اب؛ 6 االيف ة

أن   لديي    ةرام اواا  األملر  املتيهة  أن   تلد أو اليفرد   ـا  الد ثـ   ىل  يؤك  - 8 
ااتيفد  اي و       امل ا ه امل ي ر  ئااظ ئ  اا اقدة   املردان  ئأن  دللكيف ادبجيرا ئعلى م اتة ئ  ئنـ  

علــى داي كــا امل ــتل   وولــا  لــر  اا لصــ  االظــامي الد ثــ    ــ دئيط  يفــ  مي،ــج اا يــ ف علكــا  ئأن  
 ئ ىل   ال  األئا    االتتلا  العلى اا تداس أ ا ؛

وعتـــلا   يـــ ا  اةـــت  اري شـــامة ال ـــ ظلني املـــدنرني ااتـــاي ني ال  لرـــ  امل تلطـــ   يرحذذذ  - 9 
م ـت ايس  اـ اا ا،لاا  ا د ة م ت ايس اات ظر  مج أية اللريف اا ال   املليفح  ئ سد  على اواي   ىل 

 عـــا ة اســـ،رة اا  لرـــ  امل تلطـــ    ـــا    اـــر واي ة اا كرـــل علـــى ُتيفرـــ    ـــ     ظلني مالق ـــ  مـــج املـــ
 االةتيف اب    ابا ب؛

مج يد د أن األئا ايس االة اارجر  ال  لر  امل تلط  يصريتكا اا اب ة   اايفـ اب  يؤك  - ١٠ 
 : ي (٢٠١6) ٢٢96

محا ـــ  املـــدنرني ئار ـــه   صـــال امل ـــاعدة ا ن ـــانر  ئ ـــ ان ةـــالم  مـــ ظلي امل ـــاعدة  )أ( 
 ا ن انر  ئأملكم؛

اا ةــــــاد  علــــــى أةــــــاح ئ ريفــــــ  اادئتــــــ  يــــــني ت، مــــــ  اا ــــــ  ان ئاو كــــــاس امل ــــــلح   ) ( 
 امل ه    ما م اعاة ااتح ل اادمييف ادي اخابو على ااص رد اا دين؛ غه

https://undocs.org/ar/S/RES/2296(2016)
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االلاعاس اايفدلر    ا    اـر عـج د  ـ  ا ـا  ااتـدايه ااالومـ  مل اخـ   عم اا ةاد     ) ( 
 أةداهبا اخيفب    وات ائن ما ا    األمم املتحدة اايفط و ئاجملت ا املدين؛

 ىل اا  لرــ  امل تلطــ  أن ا اصــة م ا مــ  قرــا أنســطتكا مــا األئاــ ايس املــيفك بة  يطلذذ  - ١١ 
األئاـ ايس  ئأن ا هـ  قرـا املكـا  األ ـ ى غـه املت اشـر  مـا  ـيفو  ئا ير  اةت دا  م اب  ا اتللرـيف  ـيفو

األئا ايس ئأن ا ت     ا شـرد ااد ثـ  اد ـا اـيفار  ئ طلـ   ىل قرـا علاصـ  هـ ة اا  لرـ  امل تلطـ   ئ ىل 
علصــ  ااســ د  ئاا لصــ  املــدين  أن ا  ــة م ــا يط  يفــ  مت،املــ   ئ ســجا اا  لرــ  امل تلطــ  ئا  ــ  األمــم 

ايفطــ و ئةــاق  كرــالس األمــم املتحــدة اا املــ     اباــ ب علــى ا ل ــل اات،امــة ئ ســد  علــى أمهرــ  املتحــدة ا
 اات و ا امللاة  ال كا  ئااتل ر  يني اا  لر  امل تلط  ئا    األمم املتحدة اايفط و؛

مـج يد ـد أن اا  لرـ  امل تلطـ  جيـ  علركـا أن ا اصـة   ـال  األئا  ـ  علـد ا ـا   يؤكذ  - ١٢ 
س املت ليفــ  وةــت دا  اايفــدباس ئاملــ اب  املتاتــ  ملــا  لــي: )أ( محا ــ  املــدنرني   قرــا أاــا   اباــ ب؛ اايفــ ابا

ــــ   ئ ــــ ان ةــــالم  مــــ ظلي  ئ ) ( كلااــــ  ئصــــ ل امل ــــاعداس ا ن ــــانر    ترلكــــا المــــان ئ ئن ع اق
ئمدـا ت األمـم  ئأنسط  امل اعدة ا ن انر  ئأمـلكم  ئ اـر ئايفـا األت،ـا   اس ااصـل  مـج اايفـان ن ااـدئ 

املتحـدة اات يركرــ  املت ليفـ  ومل ــاعدة ا ن ــانر ؛ ئ طلـ   ىل اا  لرــ  امل تلطــ  أن ا ـتلرد  ىل أهصــى تــد 
مـــــج هـــــدبا ا  وات ـــــائن مـــــا ا  ـــــ  األمـــــم املتحـــــدة اايفطـــــ و ئغـــــهو مـــــج اخكـــــاس االاعلـــــ   اادئارـــــ  ملكـــــا 

 ا  على نطام ااد ث ؛او، مر     اللريف اة اارجر  شامل  اتحيفر   يفو األ د ئغه
اا ـــلطاس   اـــر    ـــاعلـــى  ـــ ئبة ااتل ـــر  ئاات ـــائن يـــني ت، مـــ  اا ـــ  ان  يشذذذ   - ١3 

مج أية اا  ة م ا على يل غ غاايس ملكـا ُتيفرـ   ا ااقر ئكرالس األمم املتحدة ئاخكاس االاعل   لر اي
 دئا ؛االةتيف اب ئُت ني اواا  األملر  ئامل اعدة    عا ة ي   ةلط  اا

ا  ن و ا  ا ي ا اس ااالوم  امللص خ   د د يف ب  متص اا   ي  االصة اا ايا   - ١4 
مــج  ــيفا  ١5  علــى االحــ  املدــني واتلصــرة   االيفــ ة (٢٠٠٧) ١٧69مــج اايفــ اب  ١5علركــا   االيفــ ة 

  د  ئال تكا؛ أئ نل كا  ي  د   ا أ طاباايف اب؛ ئج  اا  لر  امل تلط  على ب ف أو 
 أن اس ة ئال   اا  لر  امل تلط  املكا  ااتاار : يقرر - ١5 
امل ـــاعدة  محا ـــ  املـــدنرني ئار ـــه   صـــال امل ـــاعدة ا ن ـــانر  ئ ـــ ان ةـــالم  مـــ ظلي )أ( 

 ا ن انر  ئأملكم؛
اايفرــــا    ئن م ــــاح   ــــؤئار  محا ــــ  املــــدنرني املل دــــ  أةاةــــا وا ــــلطاس اا ــــ  انر    ‘١’ 

يت اه او ا   ال دنرني   قرا أاا   ابا ب   ا    ار اال ا  ئاألدلال  عج د    
تداهي   قلـــ  أمـــ ب ملكـــا م اصـــل  االنتيفـــال  ىل ئ ـــا أكثـــ  اا ـــاما يطـــايا ئهـــاقي ئاةـــ

ةــــ ركا  ىل اللرــــيف أئا اي ــــا ئ   دــــاب ااــــدااف اال لــــي عــــج ئال تكــــا؛ ئا ل ــــل  يــــ ا اس 
ا نـــيفاب املد،ـــ ؛ ئاالنتســـاب اا  ـــ، و االةـــتداهي  ئاايفرـــا  يـــدئبايس نســـط  ئا ااـــ    
ــــلاعاس ئا كـــل اركـــا أعـــدا  كدـــهة مـــج  امللـــاد  ااـــي ا الـــا اركـــا اتت ـــاالس نســـ   اال

تصــدو  ل ـد مـج اا ــ ع  ئاال اارـ  أل طـاب اا لــ   ـد املــدنرني  املسـ   ج  ا لرـا؛ ئاا
مـج  ـالل قلـ  أمـ ب ملكـا  يـ ا  اةت  ا ـاس ملتظ ـ  االنتسـاب اخيـ ا  ايفـ ة اا  لرـ  

 امل تلط ؛ ئشمني خمر اس املس   ج  ا لرا ئامللاد  املتامخ  هلا ئملاد  اا   ة؛
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ملـــدنرني ئا يـــالغ علكـــا ئاللرـــيف  طـــ  ُتد ـــد ااتكد ـــداس ئاالعتـــدا اس امل يكـــ   ـــد ا ‘٢’ 
 ؛ال ها   ملكا ئااتصدو هلا ئا ل ل اات ائن يني اا لص  ج املدين ئاا  ، و

اللرــــيف اةــــ اارجر  و ا ــــ  املــــدنرني علــــى نطــــام ااد ثــــ   واتســــائب اا  رــــ  مــــا ااســــ كا   ‘3’ 
 ؛جمال امل اعدة ا ن انر  ئاخكاس ااس  ،  األ  ى  اس ااصل   

 عــم يلــا  هــدباس شــ د  ت، مــ  اا ــ  ان  علــىواتل ــر  مــا ت، مــ  اا ــ  ان  اا  ــة ‘4’ 
اـــ اه األمـــج     ســـ ةااســـ د  اجملت  رـــ    ـــا  ئاـــدب    ل ـــل   اباـــ ب   ـــا    اـــر ا

ئايفــــا ال  ــــا ه اادئارــــ  ويفــــ م   دــــ ل دــــ م اهلجــــ ة علــــىخمر ـــاس املســــ   ج  ا لرــــا ئ 
 ا ن ان ئامل ا ا ؛

ج   خمر ــــاس املســــ   ج  ا لرــــا  ئ اــــر عــــج د  ــــ  ا ــــره بصــــد أنســــط  تلــــم األمــــ ‘5’ 
  ئبايس اةتداهر ؛

ايفد  املس بة ااتيفلر    جمـال ا يـ ا اس املت ليفـ  وألايـا  ئاـ اه ااتل ـر  ئاايفـدبة علـى  ‘6’ 
  واا  األايا   ع ا ال ؤة اس اا دلر ؛

االاهـــاس التيفـــ   امل ـــاعدة   اللرـــيف أت،ـــا  االـــام ةـــال   اباـــ ب ئئ ريفـــ  اادئتـــ  ئأو ‘٧’ 
ات لــــ   يفــــ م ا ن ــــان ئةــــرا ة اايفــــان ن  ئا ةــــكا     رةــــ  يرةــــ  اليــــي  ىل اتــــ ا  
 تيفــــ م ا ن ــــان ئامل ــــا ا  ئةــــرا ة اايفــــان ن ئايــــ ج  تــــا اخ رــــا وو ا ــــ  اال ااــــ  

   اــــر مــــج  ــــالل بصــــد تيفــــ م ا ن ــــان ئايفــــد  ايفــــاب   علكــــا  ئ عــــم اطــــ      ــــا
دى اا ـــلطاس ئواي ة أنســـط  يلـــا  اايفـــدباس مـــج أيـــة املؤة ـــاس  ئأنســـط  ااـــدع ة اـــ

ا ل ــــل مؤة ــــاس اا دااــــ  االنتيفاارــــ  ئتيفــــ م ا ن ــــان   ــــا    اــــر اي، ــــ  اخلاصــــ  
اا دااـ  اخلاقرـ  ئايـاكم اا  لرـ  عـج د  ـ   مؤة ـاساـدابا ب  ئمـج  ـالل  عـم  نسـا  

  ا ــ  ة اا ــ،ان ايفــد  املســ بة ئااــدعم اال ي ــي   ملــاد   اباــ ب ااــي ا تــرب أةاةــر
ـــــ ع مـــــج أيـــــة م اخـــــ  امللاوعـــــاس علـــــى األبا ـــــي ئغه ـــــا مـــــج  ئااـــــا  املســـــ   ج د اعر

 اايفدلي؛ االلاف
 عـــم ت، مـــ  اا ـــ  ان ئاا ـــلطاس او، مرـــ  ايلرـــ    ي ـــ  ةـــلط  اادئاـــ    قرـــا  ‘8’ 

   أاا   ابا ب عج د    ا اه اادعم ااتيفين ئاال ي ي اآلاراس ايلر  ات ـ    االلاعـاس
ـــل امل ـــا ا  ئ رةـــ  ااظـــ ئ  املؤاارـــ  ا ـــ  ة  ك ةـــرل  الحـــد مـــج االلاعـــاس اايفدلرـــ   ئا ل 

 املس   ج د اعر ع؛
ئاايفـــدباس ئاخلـــرباس   جمــال تيفـــ م ا ن ـــان  األاــ ا  ــ ان اـــ اا  اايفــدب اا،ـــا  مـــج  ‘9’ 

ااطلـــة ئامل ـــاقة اخل ـــانر     اباـــ ب مـــج أيـــة امل ـــامه    اخكـــ   اا امرـــ   ىل  ئمحا ـــ 
 محا   ئا ل ل تيف م ا ن ان    ابا ب  ما   ال  ا ت ا   اخ اللةاس ااي رل ؛

ـــاو اا ـــلطاس  ‘١٠’  بصـــد وـــائواس ئانتكاكـــاس تيفـــ م ا ن ـــان ئااتحيفـــ  ملكـــا ئا يرـــ  انتد
تكاكاس امل ا،د   ـد اال ـا  ئاألدلـال  ئانتكاكـاس  اركا   ا    ار ااتجائواس ئاالن

م ـلوة ئملصـل  ئكاملـ   األمني اا ـا   ىل اجمللـ  ايفـاب     ايفد اايفان ن اادئ  ا ن اين  ئ 
   ما؛ 6٠ئمتات  ال     عج  يفو امل اا      داب ايفاب  و امللتظ   ااي  يفدمكا كة 
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ابا ب ئئ ريف  اادئت  ئأو االاهـاس التيفـ   عم اللريف األت،ا  اا اب ة   االام ةال    ‘١١’ 
  اس صل  وادااف عج تيف م امل أة ئااطلة؛

ار ــــه ايفــــد  امل ــــاعدة ا ن ــــانر  يل اارــــ  ئ ئن ع اقــــ   ىل قرــــا اا ــــ،ان ايتــــايني  ‘١٢’ 
 ئاا ص ل  اركم يص بة كامل ؛

نر  ئار ـــه عـــ  ة امل ــامه     رةـــ  ااظـــ ئ  األملرـــ  اايـــ ئب   اتيفــد  امل ـــاعدة ا ن ـــا ‘١3’ 
 جيـا   اااليةني ئاملس   ج  ا لرا  ىل  ايب م د اعر ع ئيصـ بة  اق ـ   ئ عـم او، مـ   

 تة  اقم ا   ة املس   ج  ا لرا د اعر ع ئايفا ال  ا ه اادئار ؛
اايفرا    ملاد  انتساب ا ئ  تدئ  هدبا ا   ا ـ  مـ ظلي اا  لرـ  امل تلطـ  ئم اايفكـا  ‘١4’ 

 ـــدا ا  ئ ـــ ان أمـــج مـــ ظلي األمـــم املتحـــدة ئاالُتـــا  األا  يفـــي ئمـــ ظلي ئملســـ  ا ئم
 امل اعدة ا ن انر  ئت    اليفة  ؤال  امل ظلني؛

 اايفرا  وا ةاد  يني ت، م  اا   ان ئاو كاس امل لح  غه امل ه   ) ( 
اتللرـيف    عم ع لر  اا ال  ااي  يف   ا ا    االُتا  األا  يفـي اا ارـا امل ـت ى امل ـين و ‘١’ 

اا ــــ  ان  واتل ــــر  ئاات ــــائن مــــا املد ــــ ث اخلــــاخ  ىل اا ــــ  ان ئيلــــ   اا ــــ  ان  
   اـــر امللائ ـــاس يســـان ئهـــ  األع ـــال اا داقرـــ  ئئصـــ ل امل ـــاعدة ا ن ـــانر    ـــا
  ابا ب؛  

  عم ئبصد اللريف االام ةال   ابا ب ئئ ريف  اادئت  ئاالالاهاس ااالتيف ؛ ‘٢’ 
ةـر ا  يصـ بة مت،املـ   ال  اباـ بيسان اللريف قرـا االاهـاس اا ـال     ةدا  املس بة  ‘3’ 

ـــــــ اب ة   الـــــــر االالاهـــــــاس  ئااتيفرـــــــد وادةـــــــت ب  ار ـــــــا  ت لـــــــ  وألت،ـــــــا  اا دلرـــــــ  اا
 املؤهيف؛ اا دين

 عم اللرـيف االـام ةـال   اباـ ب ئئ ريفـ  اادئتـ  ئأو االاهـاس التيفـ   مـا اا كرـل ي يـ   ‘4’ 
ــــــى األت،ــــــا  املتصــــــل   ــــــ  ئاملصــــــاو   ــــــاخ عل وا اقــــــد ج ئاوــــــ اب ااــــــدا لي  ئاا داا

ئاألبا ــي    تــدئ  هــدبا ا   ــا    اــر مــج  ــالل اــ اه امل ــاعدة ااتيفلرــ  ئااــدعم 
 اال ي ي  ىل اهلرةاس املتديفر  مج اا لط  ا هلر ر  ادابا ب؛

اات ثرــة امل ــاعدة   ا ــ ه هــدبة املــ أة علــى املســابك    ع لرــ  اا ــال   ي ــدة ملكــا  ‘5’ 
 اا راةي ئاات ،ني االهتصا و ئاو ا   مج اا ل  اخل اين؛

 اخيفب  :  عم اا ةاد    االلاعاس اايفدلر    ا    ار ااتدايه اا امر   ىل م اخ  أةداهبا ) ( 
 مـج عم اا ةاد    االلاعاس اايفدلر   ي دة ملكا  عم اآلارـاس ايلرـ  ات ـ    االلاعـاس   ‘١’ 

اايفداقـة ئهـا ة امللرسـراس ئا  ـ  األمـم املتحـدة  ئوع ـا ما ت، م  اا ـ  ان  الل اا  ة 
اايفطـ و ئاجملت ـا املــدين علـى ئ ــا  طـ  ع ــة مللـا نســ   االلاعـاس يــني اايفداقـة ئتلكــا 

 االلاعــــاس ئبا  اا،املــــ ااــــدئااا  م اخــــ  ــــا    اــــر     كــــة ئال ــــ  مــــج ئالايس  اباــــ ب
 اب  ئهيااي اهلج ة ئامللاا اس اايفدلر ؛مثة األبري ئاوص ل على امل   اايفدلر 
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 عــــم اللرــــيف األدــــ  اايفان نرــــ  ئاملؤة ــــر  مل اخــــ  األةــــدا  اخيفب ــــ  اللــــلاف   ــــا  ســــ ة  ‘٢’ 
امل ـــاقة املت ليفـــ  وألبا ـــي ئاوصـــ ل علـــى املـــ اب  ئهيـــااي اهلجـــ ة ئامللاا ـــاس اايفدلرـــ   

 اايفدلر ؛   ار إبش اع اا تداس شد  اا  ،    ئاملرلرسراس   ا
ــــ   ئ ص صــــا ‘3’  ــــا اخكــــاس صــــاتد  املصــــلح  ئاا ــــلطاس او، مرــــ  ايلر  م ــــاعدة قر

مــا اديفاــ  مــج يكــ   اليفــة املــ اب  يصــ بة ملصــل  مــج او، مــ  االُتا  ــ   ىل ئالايس   
 اباــــ ب  ئاللرــــيف  طــــ   عــــا ة ا ع ــــاب ئاالالاهــــاس اواارــــ  ئااالتيفــــ  يســــان امل ــــاقة 

 ي ئاات   ياس؛املت ليف  وةت دا  األبا 
 عم اللرـيف ع لرـ  اوـ اب ئااتسـائب ااـدا لي    اباـ ب  ي ـدة ملكـا اسـجرا   مايك ـا  ‘4’ 

   ع لر  االةت  اري اادةت بو؛
على أمهر  الئ د ا    األمم املتحدة اايفطـ و وملـ اب  اا،اارـ  اتيفـد  ااـدعم علـى  يش   - ١6 

ا  ئامللظ ـــــــاس امل لرــــــ  علـــــــى االظــــــ    ايفـــــــد  االحــــــ  املدــــــني    ـــــــيفا اايفــــــ اب  ئ ســـــــجا ااــــــدئل األعيــــــ
 ااالوم ؛ ااتربعاس
وخك   املديفئا  الاي ة ا اار  اا  لر  امل تلط   ئ ؤكد    يفا ااصد  أن   لديي  يرح  - ١٧ 

أن ا،لة اا  لر  امل تلط  هدبا أكـرب مـج امل ئنـ    نسـ  اايفـ اس اا  ـ،      قرـا أاـا   اباـ ب  ئا ل ـل 
 داط ااس د    املردان  ئ دع  األمني اا ا   ىل كلاا   ي او  يفو االتتراياس   ميفك اس ئي   ا ا ى 

 ااتلا م ئيرالس اتتراياس اا تدة يني اادلدان امل امه  ييف اس ئاألمم املتحدة؛
 ىل اا  لرـــــــ  امل تلطـــــــ  أن ا،لـــــــة   ايفـــــــد  أو  عـــــــم  ىل اايفـــــــ اس األملرـــــــ   يطلذذذذذذذ  - ١8 

حــدة االمتثــال ااصــاب  ا راةــ  يــيفل اا لا ــ  اا ايدــ    م اعــاة تيفــ م ا ن ــان علــد ااتاي ــ  األمــم املت غــه
ايفــد   عــم األمــم املتحــدة  ىل هــ اس أملرــ  غــه  ي ــ  األمــم املتحــدة  ئ طلــ   ىل األمــني اا ــا  أن  ــدب  

 األمج؛ ااتيفد  اي و   اللريف  يفو اا راة    ااتيفاب   ااي  يفدمكا  ىل جمل 
ى ا  ر  عالهاس ااتل ر  يني ي ثاس األمم املتحدة   امللطيفـ   ئملكـا اا  لرـ  عل حي  - ١9 

امل تلطــ  ئهــ ة األمــم املتحــدة األملرــ  املؤهتــ  أليرــي ئي ثــ  األمــم املتحــدة   يلــ   اا ــ  ان ئي ثــ  األمــم 
ب   قك ب ـ  أا  يفرـا املتحدة الدعم   اردرا ئي ث  األمم املتحدة املت،امل  املت د ة األي ا  اتحيفر  االةتيف ا

 اا ةطى  ئ طل   ىل األمني اا ا  أن  ،لة اات ائن اال لي يني ااد ثاس؛
 

 ال ياسية احلالة  
وخك   ااي  ديفهلا امل ثة اخلاخ املس ع مج أية السر  ع لرـ  اا ـال  ئواي ة  يشي  - ٢٠ 

ل هلـا  م  شــدا    اـر إبدــاب ع ـة االُتــا  األا  يفـي ئاألمــم املتحـدة اتر ــه ع لرـ  اا ــال     اباــ ب  
ع ما ا    ي دة ملكا ود د اات اصة ما او كاس غه امل ه  ؛ ئ  ت  يت ل ل ال ر  امل ثة اخلاخ املس  

االُتـــا  األا  يفـــي اا ارـــا امل ـــت ى امل ـــين واتللرـــيف ئاملد ـــ ث اخلـــاخ األمـــم املتحـــدة  ىل اا ـــ  ان ئيلـــ   
اا ــ  ان   م ا مــ  يكــ   اا ةــاد  ااــي  دــيفا هنا ئ   تــ او ااتيفــد    امللائ ــاس املداشــ ة يــني ت، مــ  

 اا   ان ئاو كاس امل لح     ابا ب؛
ئ ريف  اادئت  ال ال     ابا ب  ئملكا انيـ ا   مجإبت او ايفد    اللريف علاص   يرح  - ٢١ 

ااثـــ بة ااثانرـــ   ىل  ـــيفو اا  ريفـــ   ئ  مـــا  املت ـــ   ج اا ـــاييفني    راكـــة اا ـــلط     -ت كـــ  ُت  ـــ  اا ـــ  ان 
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اب تـــاالس اا ــ  ان  ئمســائباس اوــ اب ااــدا لي اخاب ــ     اباــ ب  ئ  ــ   مــا  اــر عــج هليفــ   وا  اةــت   
اار  ا   ة املس   ج  ا لرـا ؤ ااتا ه   ااتللريف ع  ما   ا    ار األت،ا  املت ليف  وات   ياس ئ رة  يرة  م

ئاااليةني؛ ئج  األد ا  امل ه   على اللريف ئ ريف  اادئت  اللريفا كامال ئ ل و إبنسا  م،ت  متاي ـ  اا ـال  
 ب ئج  او، م  ئاألد ا  امل ه   على كلاا  الئ د املؤة ـاس    ابا ب ارحة  ة اا لط  ا هلر ر  ادابا

امللســــاة   يــــ  الــــر اا  ريفـــــ  وملــــ اب  ااالومــــ   ئ ،رلكــــا مـــــج اال ــــطالف ي الاي ــــا؛ ئ طااــــ  الن ا،ـــــ   
اخ اعاس امل لح  غه امل ه    على ئ ريف  اادئت  عج ع هل  اللريف ا؛ ئ سجا اا  لرـ  امل تلطـ  ئا  ـ  األمـم 

 ة اايفط و على م اصل  املسابك  اا،امل     عم اللريف ئ ريف  اادئت ؛املتحد
 ٢٠١6 و تتا  امل تل  األ هة مـج اوـ اب ااـ دين   اسـ  ج األئل/أكتـ ي  حييط علما - ٢٢ 

   ــا    اــر ا رــني االاقــ  األئل الــ قر  بقر ــا الــ وبا   ٢٠١٧ئاســ،رة ت، مــ  يد ــدة   أايب/مــا   
 ن علــــى  عــــم يرةـــــ  ا ــــاعد علــــى مســـــابك  امل اب ــــ    اا  لرــــاس اا راةـــــر  ت، مــــ  اا ـــــ  ا ويشذذذذ  

  ا    ار اللريف ا صراس او اب اا دين على ا  شامة؛
علــى أمهرــ  اا  ــة ااــيفو  يفــ   يــ  ا  ــ  االُتــا  األا  يفــي اا ارــا امل ــت ى امل ــين  يشذذ   - ٢3 
يلـــا  مـــا اال  ـــ  ييرـــ  اللرـــيف    طـــ   قرـــا األدـــ ا    االـــلاف علـــى ااـــد  ل   تـــ ابويشذذذ   واتللرـــيف  

   ـــيفا ااصـــد  م هـــ  ااـــيف ج   ايـــ ن االنيـــ ا   ىل  ويذذذ ينااط  ـــ  ااـــي ئ ـــ كا اال  ـــ  اللرـــيفا كـــامال  
اصرة  وحي ع لر  اا ةاد    ا    ار ير  ُت    اا   ان/اصرة عدد اا اتد )اصرة عدد اا اتد(  

شـــ ئط م ـــديف   ييرـــ  اات صـــة  ىل ئهـــ  األع ـــال عدـــد اا اتـــد علـــى االنيـــ ا   ىل ع لرـــ  اا ـــال   ئن 
  ـ   عـج اعتلامـ  االظـ    اـ ري اـدايه   ـاار  ئ ؛  اقماا داقر  ك ط ة أئىل ص   االام ةال  شامة ئ 

  د أو د     ر  ع لر  اا ال ؛
 ع ــ   يــ ا  تــ اب  ا لــي    اباــ ب  ــتم   ملــاي  ت ــا الج رــا  يؤكذذ  مذذن   يذذ  - ٢4 

  ويفــ م املسـابكني املدنرـ  ئاا راةــر    ـا    اـر مســابك  اال ـا  ئاملسـ   ج  ا لرــا ئ  ـ  و االتـ ا  ااتـا
 مسابك  كامل  ئا اا ؛

  ـــ ئأع ـــال ا يـــ ا  ئاالص صـــر  ااـــي  اايفدلرـــ  للاعـــاس ىل ئ ـــا تـــد اـــ بو اليذذذ عيف  - ٢5 
ويذذذ عيف  ؛  اايفدلرــ االلاعـــاسجبكـــ   اا ـــلطاس اا ـــ  انر  ئاا ةــطا  ايلرـــني ال ةـــاد    ويعذذذ     نياملــدنر

علــــى اوايــــ   ىل تلــــ ل م ــــتدام  األةــــدا  اخيفب ــــ  الللاعــــاس ويشذذذذ    ىل املصــــاو  ئاوــــ اب  كذذذذختل  
وعتــلا  اا  لرــ  امل تلطــ  ا،ثرــ  يك   ــا اا امرــ   ىل  عــم اا ةــاد    االلاعــاس اايفدلرــ  ويرحذذ  اايفدلرــ   

    داب اا ال   املل د  هبا ئأئا اي ا االة اارجر ؛
 

 األمن  
الن ا،ــ  قرــا أدــ ا  االــلاف    اباــ ب اــ با عــج قرــا أع ــال اا لــ   ئأن يطالذذ   - ٢6 

 التل  ي ه  م ت   ئ اقم  دالم االاب  مج أية  تالل اا ال  امل تت  ئااداقم   امللطيف ؛
الن ا هــ  قرــا أدــ ا  االـــلاف اــ با قرــا أع ــال اا لــ  اخل ــي ئاخل ــاين  يطالذذ   - ٢٧ 
ل   ،ااحــــ  اا لــــ  اخل ــــي  ئاللــــيف ااتلامــــاس  ــــد ة ئ ، مــــ   يــــال وملرــــ     ــــيفا ااصــــد   ئأن التــــ
ت، مــ  اا ــ  ان علــى اايفرــا   يــدعم مــج األمــم املتحــدة ئاالُتــا  وحيذذ  ؛ (٢٠١3) ٢١٠6اليفــ اب  ئايفــا

الاــ  م اخــ  اا لــ  اخل ــي املــ اد  واللاعــاس م اخــ  شــامل   األا  يفــي  ي  ــا  دــاب مــلظم جيــ و مــج  
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ئعلـــى اات ـــائن مـــا اا  لرـــ  امل تلطـــ  ا،لااـــ  ا يـــالغ ااســـامة عـــج تـــ ا ث اا لـــ  اخل ـــي ئاخل ـــاين 
ــــاة ال  ــــا ا ؛  ــــايني مــــج اا لــــ  اخل ــــي  ئايفــــد  اخل ئااتصــــدو هلــــا  ئاا ــــ ا  إب صــــال اخلــــدماس الل

ا ل ل  يالغكا عج اا ل  اخل ي ئاخل اين ئا يـ ا اس املت ـيفة مل،ااحتـ    ىل اا  لر  امل تلط   ويطل 
 ىل األمـــني اا ـــا  أن ويطلذذذ   ــا    اـــر مـــج  ـــالل ا ةـــ اف إب لـــا  م تســـاب ج   شـــؤئن محا ـــ  املـــ أة؛ 

  ئاايفــــــ اباس (٢٠١5) ٢٢4٢ئ  (٢٠٠٠) ١3٢5 ،لـــــة اللرـــــيف األت،ــــــا   اس ااصـــــل  مــــــج اايفـــــ اب ج 
ااالتيفــ  املت ليفــ  وملــ أة ئاا ــال  ئاألمــج   ــا    اــر  عــم مســابك  املــ أة علــى اــ  كامــة ئا ــال   قرــا 

    اـــ ة مـــا ي ـــد االــــلاف  م اتـــة ع لرـــاس اا ـــال   ئواصـــ    ا ـــ    االــــلاعاس ئاات طـــر  ئيلـــا  اا ـــال
 س ة ملظ اس اجملت ـا املـدين اال ـاقر   ئأن  ديـ  ج ااتيفـاب   ااـي   ا كـا  ىل اجمللـ  م ل مـاس    ـيفا   ا

 ىل األمـني ويطلذ   ىل اا  لرـ  امل تلطـ  اايفرـا  ي صـد ئايفرـرم اللرـيف  ـيفو املكـا   ويطلذ  كذختل  ااصد ؛ 
 اجملل  م ل ماس    يفا ااصد ؛ اا ا  أن  ي ج ااتيفاب   ااي   ا كا  ىل

 ــد األدلــال   االعتــدا اسالن ا هــ  أدــ ا  االــلاف اــ با قرــا االنتكاكــاس ئ يطالذذ   - ٢8 
 تــ  وعت ــا   طــ  اا  ــة و ا ــ  األدلــال مــج االنتكاكــاس    ئ  ؛ت، مــ  اا ــ  ان اخلــاة اةــ ئأن ُت

 ييرـ اتيفد  اي و   اللريف ا  وئ   ٢٠١6ااي ئه تكا ت، م  اا   ان   ن اب/مابح   االلاعاس امل لح 
  هلــا ااتاي ــ  األمــجيفــ اس امل ــلح  ئهــ اس ااُتيفرــ  قلــ  أمــ ب ملكــا  هنــا  ولرــد األدلــال ئاةــت دامكم   

( ئت كـــ  اا ـــدل ئامل ـــائاة/يلا  يرب ـــة علـــى ٢٠٠٧مرـــين مرلـــائو ) يلا ئجـــ  يـــر  ُت  ـــ  اا ـــ  ان/
  ئجـــ  قرـــا كـــامال  اللرـــيفاع ـــة كــة ملك ـــا  هنـــا  ولرـــد األدلـــال ئاةــت دامكم   اات جرــة يتللرـــيف  طـــ

ااـي ئااـ  علركـا ا  ـ  جملـ    امل ـلح اسأد ا  االلاف على اللريف االةتلتاياس املت ليفـ  وألدلـال ئااللاعـ
ني اا ـا  طل   ىل األمـ ؛ ئ ٢٠١٧ تل  ان/  نر  ٢٢   ةامل ت دئ    امل لح اساللاعوامل ين  األمج اا امةد 

 أن  ،لة ما  لي:
   لــا  ــا    اــر مــج  ــالل   اةــت  اب بصــد تااــ  األدلــال    اباــ ب ئا يــالغ علكــا )أ( 
تيفـاب   ااـي ااطلـ   ىل األمـني اا ـا  أن  ـدب  م ل مـاس عـج  اـر     ا   ااطلة  ئ   م لرني جم تساب 

   ا كا  ىل اجملل ؛
ااــيفك    اا ــاال د  ئ ــا ئاللرــيف  طــ  اا  ــة اوــ اب املت اصــة مــا أدــ ا  االـــلاف هبــ ) ( 

 ؛ امل لح اسئاايف اباس ااالتيف  املت ليف  وألدلال ئاالـلاع (٢٠٠5) ١6١٢ئايفا اليف اب 
د قرا أع ال اايفتة االاق  عج االلاعاس اايفدلر  ئاالعتدا اس األ  ى  ـي ين بش    - ٢9 
الن اآلارـــــاس ايلر /ااتيفلرد ـــــ  الـــــ  امللاوعـــــاس هاصـــــ ة مـــــج عـــــدة أئيـــــ  عـــــج م اخـــــ  وي ذذذذذل  املـــــدنرني  

االنتكاكـاس اخلطــهة  اخلــاقي ملكــا ئمـا كــان ماةــا  يفــ م ا ن ــان  االاقـ  عــج االلاعــاس اايفدلرــ  ئاا لــ  
ااطـايا املت،ـ ب ويالحذظ   يني اايفداقة  مثة اايفتة اخ اعي ئا صاوس ئادمه امل تل،اس ئئةـاقة اا ـر 

ت، مـ  اا ـ  ان علــى وحيذذ  هلـيفو االلاعـاس اايفدلرـ  ئ د ــد ا ال ـال  ئاالةـتيف اب ئيكــ   محا ـ  املـدنرني  
اايفرا   يدعم مج اا  لر  امل تلط  ئا    األمم املتحـدة اايفطـ و  وايفيـا  علـى ا اـالس مـج اا يفـا  مـج 

املاةـ   يفـ م ا ن ـان   تـاالس االلاعـاس اايفدلرـ      الل كلاا  امل ا ا  عج ااتجائواس ئاالنتكاكـاس
  ابا ب  ئكيفار   أ لا  اهلج اس ااي ا ا،دكا املرلرسراس؛

مــج انتســاب األةــلح   ئال ةــر ا األةــلح  ااصــيهة ئاألةــلح  يعذذر  عذذن غلذذق القلذذ   - 3٠ 
 ىل اا  لرــ  ويطلذذ    اخللرلــ   ئاةــت دا   ــيفو األةــلح   ــد املــدنرني   ــا    اــر مــج هدــة املرلرســراس

https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
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 (٢٠٠5) ١59١امل تلطـــ  أن ا اصــــة ا ائهنـــا    ــــيفا اا ــــرام مـــا ا  ــــ  اخلــــربا  امللســـا   يــــ  اايفــــ اب 
اا  لر  امل تلط  على م اصل  ايفد  امل ـاعدة ااتيفلرـ  ئاال ي ـتر   ىل ويش   هبد  ار ه ع ة اخلربا   

ت، مـــ  اا ـــ  ان علـــى  يـــ ا  وحيذذذ  االجلــ  اا ـــ  انر  امل لرـــ  يلـــلف اا ـــال  ئاات ـــ  د ئ عـــا ة ا  مـــا   
 ع لر  تيفريفر  ئشامل  اللف اا ال   وات ائن ااتا  ما اا  لر  امل تلط ؛

 
 وال شر  اإلن انية احلالة  

تيفـ م ا ن ـان  قرا انتكاكاس اايفـان ن ااـدئ  ا ن ـاين ئانتكاكـاس ئوـائواس ي ين  - 3١ 
ةـــــر ا   ـــــا    اـــــر الـــــر ااـــــي الطـــــ و علـــــى أو شـــــ،ة مـــــج أشـــــ،ال اا لـــــ  اخل ـــــي ئاخل ـــــاين  ئال

الن ا هـ  قرـا األدـ ا  ويطالذ  االةتكدا  املت  د ال ـدنرني ئاهلج ـاس اا سـ اقر  أئ غـه املتلاةـد ؛ 
مل ـــاعدة ا ن ـــانر   ا ئمـــ ظلياا ـــال   ئتلظـــ    اباـــ ب علـــى االـــ ب اهلج ـــاس ااـــي ا ـــتكد  املـــدنرني 

الـــي  ــــا علركـــا مــــج ااتلامــــاس   يـــ  اايفــــان ن ااـــدئ  ويفــــ م ا ن ــــان ئاايفـــان ن ااــــدئ  ا ن ــــاين   ئأن
 االهتيا   ئالن ايفد  ت، م  اا   ان اخلاة ال  ا ا ؛ ت  

   اباــــ ب  ئمــــج ااتكد ــــداس  اايفاق ــــ مــــج اوااــــ  ا ن ــــانر  يعذذذذر  عذذذذن غلذذذذق القلذذذذ   - 3٢ 
 ــــا تصــــة   هــــدبة ملظ ــــاس  ويقذذذذرامل ــــاعدة ا ن ــــانر ؛  ئم ااــــ  مــــ ظلي ا ــــتكد  ئاهلج ــــاس ااــــي

امل اعدة ا ن انر  على اا ص ل  ىل ميفاصد ا مج ُت ج ليم عج اات يركـاس ااصـا بة عـج خلـ  امل  نـ  
مـج كـ ن  ـيفو اات يركـاس ال ادللـيف يعذر  عذن القلذ    يرد أنـ  ٢٠١6ا ن انر    كان ن األئل/    رب 

يلجــا  امللظ ــاس ا ن ــانر    ا ةــرا نطــام ااــدعم امليفــد  ارســ ة جم  عــاس يد ــدة ويرحذذ  وا،امــة؛ 
مــج أن اا صــ ل ال  ــلال  ــدئ ا  ىل ي ــ  ملــاد  االــلاف ااــي ايفــرم اركــا ويعذذر  عذذن القلذذ  مـج اا ــ،ان  

مي،ــج اا صــ ل  اركــا  ئمــج اةــت  اب اايفرــ   اةــاس  ــ رل  مــج اا ــ،ان  ئمــج أن ي ــ  ملــاد  االــلاف ال 
املل ئ   على ئص ل امل اعداس ا ن انر    ي   أيلا   ابا ب ي د  ان دا  األمج  ئأع ال ا ي ا   
ئاا  اهرة املل ئ   على او ك  مج ه اس او، م  ئاملرلرسراس ئاو كاس امل لح   ئاهلج اس ااي  ت  ري 

 ـاعدة ا ن ـانر   ئامللـا مـج املـ ئب ااـيفو  ابةـ  أدـ ا  االـلاف ئات ـد  ارـ  هلا اا امل ن   جمال ايفد  امل
 اا يفداس اادهئه ادر  ااي ال  كا ت، م  اا   ان؛

مــــج عــــد  كلا ــــ  اات   ــــة املتــــا  الجكــــاس االاعلــــ    جمــــال اا  ــــة  يعذذذذر  عذذذذن القلذذذذ  - 33 
ا ن ــانر   ئن  يطــا   ئا ةــ اف     ــ ئبة  صــداب ااتاشــهاس ئاصــاب د اا ــل  ال لظ ــاسيؤكذذ  ئا ن ــاين؛ 

وكرــل االالاهــاس ااتيفلرــ   ئايفلــرص اايفرــ   املل ئ ــ  علــى اةــتيفدا  األاــ ا  ئاــ ظرلكم ئعلــى ا ترــاب ااســ كا ؛ 
الن ايفـــ   ت، مـــ  اا ـــ  ان ئقرـــا املرلرســـراس   ـــا    اـــر اا تـــداس امل ـــاعدة ايفـــ اس ت، مـــ  ويطالذذذ  

  املصــــلح   ي،لااــــ  ئصــــ ل امللظ ــــاس ا ن ــــانر  ئمــــ ظلي اا ــــ  ان  ئاو كــــاس امل ــــلح  ئةــــاق  أصــــحا
ا غا ـ   علــى اــ  مــام ن ئ  اا هــيف امللاةــ  ئيـدئن ع اقــ    ىل اا ــ،ان ايتــايني ئالئ ــد م ومل ــاعداس 
ا ن انر    قرا أاا   ابا ب  ئايفا األت،ا   اس ااصل  مج اايفان ن ااـدئ  ئاملدـا ت اات يركرـ  ال  ـاعدة 

 ئاالةتيفالار ؛ مل   ل هبا   األمم املتحدة  ئملكا مدا ت ا ن انر  ئعد  ااتحرل ئاورا ا ن انر  ا
الا د االنتكاكاس ئااتجائواس املاة   يفـ م ا ن ـان  مـا جـدث ملكـا    اباـ ب ي ين  - 34 

ئمــا  تصــة ملكــا  ــا جــدث  لــاع   ــا    اــر اايفتــة  ــاب  نطــام اايفــان ن  ئا اــ اط   اةــت دا  اايفــ ة  
ئا تطــا  املــدنرني  ئأع ــال اا لــ  اخل ــي ئاخل ــاين  ئاالنتكاكــاس ئ ــ ئ  ةــ   امل املــ  ااــي اطــال 

 ، مــ  اا ـــ  ان أن ُتيفــ    اال عـــا اس ويهيذذذ  ألدلــال  ئع لرــاس االعتيفـــال ئاالتتجــاو اات  ــلر ؛ ا

https://undocs.org/ar/١٥٩١%20(2005)
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ويعذذر  عذذن غلذذق القلذذ  اايفاقلــ  ي هــ ف  ــيفو االنتكاكــاس ئااتجــائواس ئايفــد  امل ــؤئاني علكــا  ىل اا دااــ ؛ 
تجــلئن هبــيفا ااســ،ة   ــج اــركم أاــ ا  اجملت ــا املــدين ئاملســ  ئ  ن  ا لرــا ئأتــد مــ اهص مــج تااــ  قرــا مــج جد

كلااــ  هــدبة اا  لرــ  امل تلطــ      دــاب ويشذذ   علذذي   يذذة تيفــ م ا ن ــان ااتــاي ني ال  لرــ  امل تلطــ ؛ 
   يفا ااصد  ت، مـ  وحي  ئال تكا اواار   ئهدبة امللظ اس امل لر  األ  ى  على بصد الر اواالس؛ 

ط  اتحيفر   يفا اهلد   ئعلى  ع ـال امل ـا ا  ئار ـه اا   ان على  يدا  اات ائن ااتا  ما اا  لر  امل تل
ت، مـــ  اا ـــ  ان  ىل ااتيفرـــد ااتـــا  واتلاما ـــا   ـــا    اـــر اا اـــا  ويذذذ عيف ئصـــ ل اايـــحااي  ىل اايفيـــا ؛ 

واتلامكا ي اا تاا  ااط ابت    اباـ ب  ئ دـالم ةـ ا  قرـا اا ـجلا  اا راةـرني  ئ ـ ان ت  ـ  اات دـه  
  امل تلطــ  مــج اا صــ ل  ىل ميفاصــد م ئمــج ت  ــ  ااتليفــة   ــا    اــر مــج  ــالل ئ ،ــني مــ اهص اا  لرــ

 االمتلاف عج اعتيفال م ظلي اا  لر  امل تلط  ئاتتجاو م؛
اا غدـــــ  امل للـــــ  و، مـــــ  اا ـــــ  ان   عـــــ  ة املســـــ   ج  ىل ملـــــاديفكم األصـــــلر  يالحذذذذذظ  - 35 

أو عــ  ة ال يــد أن ا،ــ ن نملــ  ئد عرــ  علــى أن ويشذذ    عــا ة اــ درلكم   ملــاد  نــلئتكم اواارــ ؛  أئ
على أمهر  اات صة  ىل تل ل  اق   ُتلـم ك امـ  ويش   كختل  ئم اايف  اليفان ن اادئ  اا اي  ااتطدر ؛ 

 اااليةني ئاملس   ج  ا لرا  ئ  ان مسابكتكم اا،امل    اات طر  هليفو اول ل ئ  اب ا؛
   ابا ب يتكرةـ  ااظـ ئ  امل اارـ  ااـي اتـرد الن ايف   قرا أد ا  االلاف ااداق  يطال   - 36 

عــ  ة اااليةــني ئاملســ   ج  ا لرــا يصــ بة د عرــ  ئنملــ  ئم ــتدام  ُتلــم كــ امتكم  أئ   مــايكم  لرــا   ن 
     دــاب اا ال ــ  املل دــ  يــ  و ا ــ  املــدنرني  وعتــلا  ويرحذذ اهتيــى األمــ   أئ نيفلكــم  ىل م،ــان اثاــ ؛ 

   ـيفا ااصـد  علـى ويشذ   اا  لر  امل تلط  مياعل  اخكـ   ات ل ـل او ا ـ  امليفدمـ  ال سـ   ج  ا لرـا؛ 
أمهرــ  ويؤكذذ   ــ ئبة  نســا  نارــ  مل  اــ   ىل أو مــدى ا،ــ ن تــاالس اا ــ  ة د عرــ  ئعــج يرلــ  مــج األمــ ب  

 ت ليف  وألبا ي هبد  اات صة  ىل تل ل  اق      ابا ب؛م اخ  املساكة امل
 

 العملياتية ال ح ايت  
أن أو  جــ    ويؤكذذ قرــا اهلج ــاس ااــي ا ــتكد  اا  لرــ  امل تلطــ ؛  يذذ ين بشذذ   - 3٧ 

ي ـــد  ا،ـــ اب الـــر اهلج ـــاس  ويطالذذذ غـــه ميفدـــ ل؛  علـــى اا  لرـــ  امل تلطـــ  أئ  د ـــد  كاقتكـــا  ـــ  أمـــ   
؛ ئ حاةد  امل ؤ   ـ ظلي اا  لرـ  امل تلطـ  ااـيف ج  ويشذي ئاني عـج ابا،اهبـا ي ـد  يـ ا  ُتيفرـ  ةـ  ا ئئا  

اا  لرــ  امل تلطــ  علــى ا ــا   وحيذذ  ـح ا البئاتكــم   أ ا  اا ايــ    ةــدرة هيــر  اا ــال     اباــ ب؛ 
اةــت  اب  يذذ ينو قرــا ااتــدايه ااالومــ     دــاب ه اعــد اشــتداككا و ا ــ  مــ ظلي األمــم املتحــدة ئم ــدا ا؛ 

ــ    ــيفا ااصــد  ت، مــ   وحيذذ   يفو اهلج ــاس  ــد أاــ ا  تلــم اا ــال  مــج اا يفــا   ظــا  ة  اــالس ملل  
اا ــــ  ان علــــى يــــيفل مــــا   ئةــــ كا اتيفــــد  قرــــا ميفــــ   أو مــــج  ــــيفو اخــــ اقم ال دااــــ   ئعلــــى اات ــــائن 

 اا  لر  امل تلط  هليفا ااي ري؛ ما
   صداب ااتاشهاس ئ لرص شحلاس اا  لرـ   اع    مؤ الئي  ااتح ُّج ااي ُتيفيفيف  يقر - 38 

هليف  مج اةت  اب اا  اقـ  ااـي ا ايككـا اا  لرـ   ويكرر أتكي   امل تلط  ئت    ااتليفة ئوكرل ئاثق  اا ل 
  امل تلط    اللريف ئال تكا   ا    ار أن ي   علاص  اا  لر  امل تلط   ئواص  ه م تيف م ا ن ـان

   يـ ا  امل ـامالس  امل ـت  ة اسااتـا ه  مـج    مـلد ااتاشـهاس  ئ ا داأل دك ةا اين مج هر     الال ال
ئةـــدة ئصـــ هلا  امل تلطـــ  اا  لرـــ   ئاايفرـــ   املل ئ ـــ  علـــى ت كـــ  ااالومـــ  ملـــ ئب تـــائايس اا  لرـــ  امل تلطـــ 

كـا هـ اس ت، مـ  اا ــ  ان ليفلنترجـ  الن ـدا  األمـج ئأع ـال ا يـ ا  ئاايفرـ   ااسـد دة ااـي ال  ـكا علـى ا
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دئبايس ااـه ر ـامـج ت، مـ  اا ـ  ان علـى  املل ئ ـ ئاملرلرسراس ئاو كاس امل ـلح    ـا    اـر اايفرـ   
لرلر    قرا أاا   ابا ب ئغه ا مج اايفر   ااي ُت ل  ئن ئص ل اا  لرـ  امل تلطـ    اا هـيف امللاةـ  اا

جب را األد ا     اباـ ب أن ال ـة كـة اا يفدـاس  ويهي قة؛ اف يني اايفدال تاالس ن دكاس ااي ىل امللاد  
ااــي ُتــ ل  ئن اصــ    اا  لرــ  امل تلطــ  ا ال تكــا علــى االحــ  اا،امــة ئاا ــلرم  ي ــدة ملكــا كلااــ  أمــج 

 ا   ــيفا ااصــد  الن وــد    ت، مــ  اا ــ  ان     دــاب ااصــاهل ويطالذذ   اا  لرــ  امل تلطــ  ئت  ــ  اليفلكــا
ما خمتل  اا كاالس ااتاي   هلا ئعلى قرا م ـت ايس  رةـاس او،ـم ايلـي  ااتلامكـا  يس،ة ئ ر  ائا ائهن

والــام م كــل اايفــ اس ئ تث لــ  امتثــاال  مــاع ئ ئن ش ــه  ئواصــ  األت،ــا   اس ااصــل    كــ  ااــدئبايس   
إبوااـ  اا يفدـاس امللاد  املتي بة مج االـلاف  ئملد اصاب د اا تالس اخ  ـ   ئكـيفار األت،ـا   اس ااصـل  

ااــــي ا ــــ ري اةــــت دا  األعتــــدة اخ  ــــ  ال  لرــــ  امل تلطــــ   ئ يــــ ا  امل ــــامالس   اا هــــيف امللاةــــ  ملــــ ئب 
م ـــداس اا  لرـــ  امل تلطـــ  ئتصـــص ا عاشـــ  عـــرب نيفطـــ  ااـــد  ل  ىل اا ـــ  ان  ئ صـــداب ااتاشـــهاس   

 اا هيف امللاة ؛
 

 اخلروج اس اتي ية  
التيفد  ااـيفو ُتـ وو كـة ي ثـ   ملتظ اع  على أمهر  أن جي و جمل  األمج اةت  ا اع  يش   - 39 

   ــيفا ااصــد  جبكــ    وحيذذيط علمذذا    مــج ي ثــاس تلــم اا ــال  ااتاي ــ  األمــم املتحــدة   اللرــيف ئال تكــا
خلــ ئ  األمـني اا ــا  اا امرــ   ىل ايفـد  ا صــراس يســان م ـتيفدة اا  لرــ  امل تلطــ    ـا    اــر اةــ اارجر  ا

علـــى  وييفافذذذ ؛ (٢٠١4) ٢١٧3مـــج اايفـــ اب  ٧اخلاصـــ  هبـــا  علـــى اـــ  مـــا دلدـــ  جملـــ  األمـــج   االيفـــ ة 
اات طــر  ال  لرــ  امل تلطــ  علــى املــدى ااد رــد  لديـــي أن   ــتلد  ىل ااتيفــد  ايــ و اــ  ُتيفرــ  االيفـــاط  أن

ـــ ي   ١6املدرلـــ    ايف  ـــ  األمـــني اا ـــا  املـــؤبي  امل ي رـــ  الد ثـــ  (  S/2012/771) ٢٠١٢اســـ  ج األئل/أكت
 (S/2014/138) ٢٠١4شـــــــــــــــداط/اربا    ٢5ئااــــــــــــــي نديفحـــــــــــــــيف ي ـــــــــــــــد  اــــــــــــــر   ايف    ـــــــــــــــ  املـــــــــــــــؤب ني 

ـــــ   يؤكذذذذذ و ( )امل اـــــ (؛ S/2014/279) ٢٠١4 ر ـــــان/أي  ةن ١5 ئ ـــــ  مـــــج  عـــــا ة اســـــ،رة اا  لر أن اايا 
الن األمــني  وحيذذيط علمذذا   ؛ ــيفو امل ـا ه لا تراةـ تــ او ايفـد  اــ   ي ــيفا اايفـ اب  ــ يفـ بس  اامل تلطـ  ااــي 

   اباــــ ب  ( علــــى أن تــــال ةراةــــراع S/2015/378) ٢٠١5ايب/مــــا   أ ٢6اا ــــا   ســــد    ايف  ــــ و املــــؤبي 
او، م  ئاو كـاس امل ـلح  غـه امل ه ـ   يـد اع ي هـ  األع ـال اا داقرـ     اباـ ب   ئايا اثس املداش ة يني

   ئبو  عا ة  تالل اا ال     ابا ب ئمطل  أئ  اتحيفر   يفو االيفاط امل ي ر ؛ ش ط  
ســــائباس يــــني األمــــم املتحــــدة ئاالُتــــا  األا  يفــــي ئت، مــــ  اا ــــ  ان  ومل حيذذذذيط علمذذذذا   - 4٠ 

   دــاب اآلارــ  ااثال رــ  األدــ ا  ئاال  ــ  اا امــة املســ ع  ــالل اا ــا  املا ــي   يــ س ااــي الــرةــر ا  ال
ئ ـا اةــ اارجر   ئكــيفارئاال ي ــتر  ااـي  ـم ةــه أع ـال ااد ثـ      لراارـ   اـر ملاهســ  امل ـاقة اا   ـا

 الليفاط امل ي ر  الد ث ؛ ال  ئ  ئايفاع 
 

https://undocs.org/ar/S/RES/2173(2014)
https://undocs.org/ar/S/2012/771
https://undocs.org/ar/S/2014/138
https://undocs.org/ar/S/2014/279
https://undocs.org/ar/S/2015/378


S/RES/2363 (2017) 
 

 

17-10875 17/17 

 

 ال قارير تق مي  
ا ـا   ـيفا اايفـ اب  ي ـد   مـاع  6٠ ىل اجمللـ  كـة   ىل األمني اا ـا  أن  يفـد  ايف  ـ اع  يطل  - 4١ 

  تي ج ما  لي:يسان اا  لر  امل تلط  
م ل مـــاس عـــج اوااـــ  اا راةـــر  ئا ن ـــانر  ئاألملرـــ     اباـــ ب   ـــا    اـــر ا يـــالغ  ‘١’ 

يســـ،ة ملصكـــة عــــج تـــ ا ث اا لـــ  ئاهلج ــــاس  ـــد املـــدنرني   ــــا    اـــر اا لــــ  
 اخل ي ئاخل اين  أاي كان م ا،دكا؛

ــــ   ‘٢’  ــــى اا  لر ــــر اهلجــــ   عل م ل مــــاس عــــج انتكاكــــاس االــــام م كــــل اايفــــ اس   ــــا    ا
امل تلط  أئ ااتكد د وهلجـ   علركـا  ئانتكاكـاس اايفـان ن ااـدئ  ا ن ـاين ااـي   ا،دكـا 

عـــــج اايفرـــــ   املل ئ ـــــ  علـــــى ةـــــدة اا صـــــ ل  ئكـــــيفارأو دـــــ   مـــــج أدـــــ ا  االـــــلاف  
   وات لرص اخ  كي ئااتاشهاس؛اهلام  مثة الر املتصل   لراار ئاا يفداس اا

 اليفــــاطااتطــــ باس امل ــــتجدة ئااتيفــــد  ايــــ و صــــ   ُتيفرــــ  األئاــــ ايس االةــــ اارجر  ئا ‘3’ 
 ؛امل ي ر  ال  لر  امل تلط 

تيفد  اي و   ااااتيفد  اي و   اللريف اات صراس اا اب ة   ااتيف    اخلاخ   ا    ار  ‘4’ 
اســــ د  ااتــــاي ني ال  لرــــ  امل تلطــــ  ئناثب  اــــر  اا  ــــ، و ئعلصــــ  ا  لصــــ اا لــــر  

 تتراياس مج تر  او ا   ئانتكاكاس ئوائواس ويف م ا ن ان؛الا  س ة  ائ 
 اا،املــ اــ  اةــ اارجي الــدئااا  علــى  ااتصــدو  ايــ وئااتيفــد   امل ــتجدةااتطــ باس  ‘5’ 

 ؛ا   تكائ  ر اايفلد االلاعاسئ ط  اا  ة يسان ملا نس    اايفدلر  اساللاعا ئبا 
 ئااتيفد  اي و   ااتصدو التحدايس ااي ا ايككا اا  لر  امل تلط ؛ امل تجدةااتط باس  ‘6’ 
ملصـــــــل  ئكاملـــــــ  عـــــــج وـــــــائواس ئانتكاكـــــــاس تيفـــــــ م ا ن ـــــــان  ئ     كيفـــــــم ل مـــــــاس م ‘٧’ 

ااتجــائواس ئاالنتكاكــاس امل ا،دــ   ــد اال ــا  ئاألدلــال  ئانتكاكــاس اايفــان ن  اركــا  ــا
 ا ن اين؛اادئ  

 اـر    آلاراس ايلر  ات     االلاعاس   ـاا امل تلط  اا  لر ااتط باس املت ليف  يدعم  ‘8’ 
 ؛ااتيفد  اي و ار ا  ت ل   سابك  امل أة مسابك  كامل  ئا اا 

 م ل ماس عج اللريف  يفا اايف اب؛ ‘9’ 
وااــ  اللرــيف ئ ريفــ  اادئتــ  ال ــال     اباــ ب  اع ايفرر ــ  يفــد األمــني اا ــا  أن   ىل يطلذذ  - 4٢ 

 ؛اا  لر  امل تلط امليفدل  يسان    ماع  اا تنيايف   و عج ا ة   
 أن  ديفي امل اا  هرد نظ و. يقرر - 43 

 


