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 إ  جملس األمن، 
ذري  ذ  (2008) 1814إىل قــــــتا الس اقــة ــــــة املتلـ ة  اـقـــة   اقصةمـلق ارـتة اق تا ا   إذ يشذ

 (2008) 1851 ا (2008) 1846ا  (2008) 1844ا  (2008) 1838ا  (2008) 1816ا 
 (2011) 2015ا  (2011) 1976ا  (2010) 1950ا  (2010) 1918ا  (2009) 1897ا 
 (2015) 2246ا  (2014) 2184ا  (2013) 2125ا  (2012) 2077ا  (2011) 2020ا 
( S/PRST/2010/16ق اإىل ةيـَني  ئيــــــس )(2018) 2442ا  (2017) 2383ا  (2016) 2316ا 

 ق2012لشتين اقثـَن/نةفمرب  19( املؤ خ S/PRST/2012/24ا ) 2010آب/أغـطس  25املؤ خ 
امل ــــــــد  اف ـــــــــ قـطـــــــــ  اقةا     اق تا   ق(S/2019/867ةت تيت األمني اقلـــــــــ  ) وإذ يرحذذذذذذ  
عن لنفيذ ذقك اق تا  اعن ااـقة فيمـ يتلـق  ق تتــنة ااقـــطة املــــب   اقاحت قاـقة  ق(2018) 2442

 سةاحل اقصةمـلق 
احرتامس قـــيـ ة اقصــةمـل اســإلمتس اةقـيمية ااســت إلقس اقـــيـســ  ااحدلسق  وإذ يؤكد من جديد 

 ـ قـ ـنةن اقدايل فيمـ يتصــــــــل  ملةا   اقطايلية اقةاقلة قاـقة ســــــــةاحـسق ايشــــــــمل ذقك ح ةقس اقـــــــــيـ ية اف
 فيهـ مصـئد األمسـكق مبـ

أن اجلهة  املشــــرتكة ملةـفحة اق تتــــنة قد أ ف  إىل اَّفـ  معطدت    عد    مـ   وإذ يالحظ 
ـح أي أعمـل افتطـذ قـــــ 2011اق تاتــــنة اعمـيـ  اافتطـذ منذ عـ   فن طـاـً حيث مل يعاـغ عن جن

مع ذقك مبـ يشـــــــــةـس  د    هة   وإذ يسذذذذذذذل    ق2017قـفدية قاـقة ســـــــــةاحل اقصـــــــــةمـل منذ آذا /مـ   
إىل اقتســـــقة املؤ فة  وإذ يشذذذريأعمـل اق تتــــنة ااقـــــطة املــــــب اقب رـ ي    اقاحت من  ديد مـــــتمتق 

ئمة اقصـــةمـل قدأل األمم املتحدة اقب ا    من املمثل اقدائم قـالثة اقدا 2019لشـــتين اقثـَن/نةفمرب  22
إىل ل ـ يت األمني اقلـ  ااقايـان   وإذ يشذذريطـاـً قـمـــــعدة اقداقية ملةـفحة اق تتـــنة قاـقة ســـةاحل اقاـدق 

اقصـــ  ة عن فتيق االصـــل امللا مبةـفحة اق تتــنة قاـقة ســةاحل اقصــةمـل اقب ا لنال لةلــب أن أعمـل 
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عـى اقاـدان ااملنظمـ  اقب  وإذ يثينقعملت اقةن مل يع ضي عـيهـق اق تتــــــنة قاـقة ســــــةاحل اقصــــــةمـل قد 
نشــــــت  ةلثـ  كتية ملةـفحة اق تتــــــنة   املنط ة من أ ل قمع أعمـل اق تتــــــنة ا ـية اقـــــــفن اقب للرب 

 امليـه اقةاقلة قاـقة سةاحل اقصةمـل ااملنط ةق
ده الفـقية األمم املتحدة ق ـنةن  وإذ يؤكد من جديد  ــــــــــــف أن اق ـنةن اقدايلق عـى اقنحة اقذي  ع

ق حيد  اةطـ  اق ـنةَن اقذي “(الفـقية قـنةن اقاحـ )” 1982كـنةن األال/ يــــــــمرب   10اقاحـ  املؤ فة 
طة جي  أن رتثل قس مجيع األنشـــــــطة اقب لنفذ   اايطـ  ااقاحـ ق مبـ   ذقك مةـفحة اق تتـــــــنة ااقــــــــ

 املــب   اقاحتق
لـــــــــــــــتا ة اقتح يق قيس ف م مع املشـــــــــــــــتاـــس فيهم امل اة  عـيهم   عت  اقاحتق  وإذ يذذدر  

تف  عـى عمـيـ  اق تتـــــــــــــنة أا ي ة  عمداً ةتيــــــــــــــ  ـق ا ـكمتهمق مبن فيهم  اإمنـ أيضــــــــــــــ مع كل من حيع
مل من ي ةمةن  قتخطيم اقشخصيـ  اقتئيـية   اقشاةـ  اة تامية اقضـقلة   أعمـل اق تتنة مبـ يش

ةن منهـ   جلهة  اقب ويشيد هلذه اهل مـ  أا لنظيمهـ أا ليـ  ـ أا ميةقةهنـ ةصة ة غ  مشتاعة أا يرتكف
قـ ـس إاا  إطإل  ســـــــــــــــتاح  اةعتاب عن وإذ يكررلاـذهلــ اقـدالق اا ســـــــــــــــيمــ  ال املنط ـةق هلـذا اق ت ق 
وإذ يؤكد ثـةا أمـ  اقلداقة أا اةفتاج املاةت عنهمق أشـــــخـب مشـــــتاس   ا لةـرم أعمـل قتتـــــنة  ان أن مي

ـكمة األشـــــــخـب املــــــــؤاقني عن أعمـل اق تتـــــــنة ااقــــــــطة املـــــــــب   اقاحت قاـقة  من جديد أن عد   
 سةاحل اقصةمـل يع ةف   هة  مةـفحة اق تتنةق 

ل اقصــةمـل  قلمل اقذي ي ة  ةس فتيق االصـــل امللا مبةـفحة اق تتــنة قاـقة ســةاح وإذ يرح  
تان أعمـل  افتقة اقلمل امللنية إبنفـذ اق ـنةن من أ ل لـــــــهيل  ـكمة املشــــــتاس   أهنم قتاتــــــنة امن ييـــــــف 
اق تتـــــــنةق ا جلهة  اقداقية اقتامية إىل لنــــــــيق عمل اا  ني ااملدعني اقلـمني ةــــــــال عدة منهـ عن طتيق 

الاـ هلـ ردذ إحاـط عمـيـ  اق تتـــــنة كمـ يتضـــــب فتقة اقلمل امللنية إبنفـذ اق ـنةن اإىل مجع امللـةمـ  
من فإلل قـعدة اقايـان  اقلـملية املتلـ ة  ق تتـــــنة اقاحتية اقب أنشـــــ  ـ املنظمة اقداقية قـشـــــتطة اجلنـئيةق 

ةايـن   انج اإعإلن اقتلـان اقاحتي قتاةطة ةـدان حـفة اايم اهلندي اةتفليل املتكن وإذ يشذذذذذذذذذذذيد ك ل  
عـى لـــــتا ة أن لةاتـــــل اقدال ااملنظمـ   وإذ يشذذذذددميع امللـةمـ  اقاحتية   مدغشـــــ تق اةقـيم  قت 

 اقداقية للنين اجلهة  اقداقية املاذاقة    ذا اقصد ق
االصـــــــل امللا مبةـفحة اق تتــــــنة قاـقة ســــــةاحل اقصــــــةمـل   جلهة  اقب ياذهلـ فتيقع  وإذ يرح  
لنـيق األمن اقاحتي  األمم املتحدة اةمنـئ  اجلنةع  جلتمية اةتانمجع األمم املتحدة امللا  ملخد ا  اا امةت ع 

اقتمةيل امل د  من اقصــــــندا  ااســــــتامـَن قدعم ماـ  ا  اقدال اقب لةـفب اق تتــــــنة قاـقة ســــــةاحل  اآقيةع 
ةن اقصـــــةمـل )اقصـــــندا  ااســـــتامـَن( ااملـزةن اةت ـ  للنين اق د ة اةقـيمية   اـيل اق ضــــــ  اإنفـذ اق ـن

قـتح يق مع األشــخـب املشــتاس   أهنم قتاتــنة ااقضـــقلني   ليـــ  أعمـل اق تتــنة اإق ـ  اق اض عـيهم 
وإذ يالحظ ا ـكمتهم اقـ ن املدانني منهم مبـ يتـق ااق ـنةن اقدايل ا ة  اةنــن اقةا   اقتطايقق 

قلـمل  ملةـفحة اجلتائم اقاحتية اقتـةع املــــــــــــــعدة افدمـ   ةنـ  اق د ا  اقب ي دمهـ اقربانمجع ا مع ال قدير
ملةت  األمم املتحدة امللا  ملخد ا  ااجلتمية ااقصـــــــــــــــندا ع ااســـــــــــــــتامـَن اعمـيةع مدانة  ياة  ق ةاعد 

 وإذ يسذذذذذل  اقــــــــةك اقب رةهلـ املنظمة اقاحتية اقداقية اةلثةع ااوـ  األا اء قانـ  اق د ا    اقصــــــةمـلق 
املنظمـ  اقداقية ااةقـيمية امللنية فيمـ ةينهـ اأن لتلـان مع ةلضـــــهـ ةلضــــــ عـى ةضـــــتا ة أن لنــــــق مجيع 

 زة ات ق
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اقب ل ة  رـ اق ةة اقاحتية اقتـةلــــة قإلوـــــ  األا اء اجبهة  “ عمـيــــة أطـنطـ”جبهــــة   وإذ يشيذذذد 
اقتـةلة قـ ةا  اقاحتية “ 151قةة املهـ  املشــــــــــرتكة ”ةلثة ااوـ  األا اء قانـ  اق د ا    اقصــــــــــةمـل ا 

املشـــــرتكةق ا نشـــــطة مةـفحة اق تتـــــنة اقب يضـــــطـع رـ ااوـ  األفتي    افل اقصـــــةمـلق اجبهة  اقدال 
األفتأل اقب لتصــتذ ةصــفتهـ اقةطنية  قتلـان مع اقــــطـ  اقصــةمـقية ق مع اق تتــنة ا ـية اقـــفن اقب 

مباـ  ة لاـ ل امللـةمـ  النــــيق اقلمـيـ  ا جلهة   ح وإذ ير للرب امليـه اقةاقلة قاـقة ســـةاحل اقصـــةمـلق 
اقب لاذهلـ فتا أل اقاـدانق امن ةينهـ ااوـ  اقتاســــــــ  امجهة ية كة و ااقصــــــــني ااهلند ااقيـ نق اقب لنشــــــــت 

 ةلثـ  كتية ملةـفحة اق تتنة   املنط ةق
منظمةق  26لق اعد  ـ زة عـى اقدال اةحدأل ااقثإلثني ااملنظمـ  غ  اقتـةلة قـدا  وإذ يثين 

اقب ا تملت   اجلــــــــة اقلـمة اقثـنية ااقلشــــــتين قفتيق االصـــــــل امللا مبةـفحة اق تتــــــنة قاـقة ســــــةاحل 
ق االف ت عـى إعـ ة لة يس عمل فتيق االصــــــــــــل اإ تا  اســـــــــــتلتا  2019اقصـــــــــــةمـل   حنيتان/يةنيس 

 ســـ   يةل يشــمل الفـقـ  ةشــ ن إنشـــ  متاكن اســرتالي   قسق اأشـــ    ا و  مشـــ كة  ال املنط ة   إ
إقـيمية خمصـــصـــة   ســـيشـــيل امدغشـــ تق اطـات إىل اجلهـ  اقب نشـــت  ةلثـ ـ قاـقة ســـةاحل اقصـــةمـل 
اافـظي عـى ا ة  ـ  ذا   املنط ةق اأثنت عـى للنين  ا  املنتدأل اق ـنةَن اافرتال  افتقة اقلمل امللنية 

األمن اقاحتيق ا عت إىل لةثيف مشــــــــــــــــ كة قطـ  اقن ل اقاحتيق اأيفد  إبنفـذ اق ـنةن اجلنة لنــــــــــــــــيق 
 ق2020عت  مجهة ية كينيـ لةيل  ائسة فتيق االصـل   عـ  

أمهية اقتلـان ةني حةةمة اقصــةمـل ااوـ ية ااقةاو  ااوـ ية األعضـــ    مــــع   وإذ يؤكد 
اجلهة  اقب لاذهلـ املنظمة اقاحتية  ل قديروإذ يالحظ مع اإنشـــــــــــ  قةا  لفت اقـــــــــــةاحل   اقصــــــــــةمـلق 

اقداقية اقطـ  اقن ل اقاحتي من أ ل الـــع اوديث اقتة يهـ  اأفضـــل املمـ ســــ  اة ا ية ااقتةتـــيـ  
مبةاف ة جلنة  وإذ يرح ملــــــــــعدة اقـــــــــفن عـى منع اقمع   مـ  اق تتــــــــنة قاـقة ســــــــةاحل اقصــــــــةمـلق 

أفضــــل اـ ســـــ  اة ا ة املتالة من ”دا  الـمس من منشــــة  اقـــــإلمة اقاحتية اقتـةلة قـمنظمة عـى اةتــــ
 ق “أ ل     اق تتنة اللنين األمن اقاحتي   اقاحت األ تق افـيج عدنق ااايم اهلنديق اكت اقلتب

اة انـــة اقداقـــية ألعمـل اافتطـــذ ااحت ـا اقت ـئنق مبـ   ذقك اجلتائم  وإذ يؤكد مذذن جديذذد 
إاا  اقظتاذ  وإذ يعرب عن قلق  الشذذذذذديدهـ   االفـقية اقداقية ملنـ ضـــــــة أفذ اقت ـئنق املنصـــــــةب عـي

إىل اةفتاج اقفة ي عن مجيع اقت ـئن املتا نيق  وإذ يدعواقإلإنـــــــــــــــــنية اقب يةا ههـ اقت ـئن   األيســـــــــــــــتق 
ـكم يشري وإذ ة اق تاتنة املشتاس   إىل أمهية اقتلـان ةني اقدال األعضـ  ةش ن مـ قة احت ـا اقت ـئن ا 

 لـةعهم   احت ـا   ـئنق
ةينهـ   ستلدا  حةةمة اقصةمـل ااوـ ية ااقةاو  ااوـ ية األعضـ  قـتلـان فيمـ وإذ يرح  

ـكم األشــخـب املشــتاس   أهنم قتاتــنة قتتـــا إعـ ة اق تاتــنة املدانني إىل اقصــةمـل    امع اقدال اقب و
ــــةن اقدايل اقةا   اقتطاي ـــــ ــــق ااق ـنـ ـــــ ـــــ يتــ ــــنـ ق مبـ ـــــ قق مبـ   ذقك اق ـنةن  ل لتلياـ  منـساة قن ل اقـ ـ

يعرب عن ابلغ اقدايل ا ة  اةنــــــنق قة  ي ضــــةا اقل ةةة املةقدلة عـيهم كـمـًة   اقصــــةمـلق اإن كـن 
ســـــ ينـ مداان أعيداا من ســـــيشـــــيل إىل اقصـــــةمـل ايةت   19املاةت عن  “تـــــةمـقيإلند”إاا  إفتاج القلق 

ـك اقب قت  ـ  ـكم اقداقة اقب  ت  فيهـ ااـكمة أتكيده أن اقل ةةة اقب يتلني قضـؤ ـ جي  أن لةةن ل
أن يةةن متــــــــــ ـً مع الفـ  ن ل اقــــــــــ نـ  املرب  مع ســـــــــيشـــــــــيل    ةد اأن أي اقرتاح ةت ي  اقل ة   ا

 ق مبـ يتفق ااق ـنةن اقدايل اقةا   اقتطايقق مبـ فيس اق ـنةن اقدايل ا ة  اةنــنق 2011 عـ 
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اا  مـ يت  من ل ـ يت عن اقصــــيد غ  اق ـنةَن  ان إةإلو ا ان لنظيم إ وإذ يعرب عن ابلغ قلق  
أن أنشــــطة اقصــــيد  ذه ميةن أن لؤ ي  وإذ يدر اقذي جيتي   املنط ة ااقتصـــــ ية الـقصــــة قـصــــةمـلق 

اقلإلقة املل دة ةني  ذه األنشطة  وإذ يالحظإىل اعنعة ااسـت تا    أاســط امتملـ  ااـية اقـــحـيةق 
 نضـــمـ  اقصـــةمـل إىل الفـ  منظمة األغذية ااقن اعة قتمم املتحدة ةشـــ ن اقتداة   وإذ يرح  تتـــنةق ااق

اقب لتخذ ـ  اقة املينـ  ملنع اقصـــــــــيد غ  اق ـنةَن  ان إةإلو ا ان لنظيم ا  عس ااق ضــــــــــ  عـيس ا جلهة  
 قتةايع اإنفـــذ لتافي  اجلـــ يــة اقب لاــذهلـــ حةةمــة اقصـــــــــــــــةمـــل ااوـــ يــة من أ ــل الـــــــــــــــع نظـــ  قـــنةَن

 األمسـكق تيد
مـــ ااقةا  ت نين  افــل “ ســـــــــــــــتاج”ألن ثإلثــة كـــ ة إيتانيني من طـــقم املتكــ   وإذ يظذذق قلقذذ  

ةلمل اقشـــــــاةة اقداقية قتعـية امـــــــــعدة اقاحـ ة اةتانمج  وإذ يرح اقصـــــــةمـل كت ـئن    تاذ من يةق 
  أعســت لــحـو اق تتــنة اقتـةع قفتيق االصـــل امللا املــــعدة اةنــــنية قضــحـو اق تتــنة اقاحتية اتــندا 

مبةـفحة اق تتــــنة قاـقة ســــةاحل اقصــــةمـل فيمـ يتلـق ةتةف  اقدعم قضــــحـو اق تتــــنة اأســــت مق اإذ يــــــفم 
  اـ ة إىل أن يتةاتل اقدعم هلذه املاـ  ا  ال دميع اقتربعـ  قـصنـ يقق

لق اللنين مؤســــــــــــــــــــ  اقداقةق ااقتنمية عـى أن اقــــــــــإل  اااســـــــــت تا    اقصـــــــــةمـ وإذ يشذذذذذذذدد 
ااقتصــــ ية ااا تمـعيةق ااحرتا  ح ة  اةنـــــن اســـيـ ة اق ـنةن عةامل لـــتا ية قتهياة اقظتاذ قـ ضـــ  

عـى  وإذ يشذذذذدد ك ل ةشـــــةل  ائم عـى اق تتـــــنة ااقــــــطة املـــــــب   اقاحت قاـقة ســـــةاحل اقصـــــةمـلق 
تةقف عـى مدأل فلـقية اقـــــطـ  اقصـــةمـقية   لطةيت إ ســــ  األمن عـى املدأل اقطةيل   اقصـــةمـل ي أن

 احدا  ففت اقـةاحل ااقشتطة اقاحتية اقصةمـقيةق ااجليش اقةطا اقصةمـيلق اقةة اقشتطة اقصةمـقيةق
أن حةا ث اق تتنة ااقـطة املــب   اقاحت قاـقة سةاحل اقصةمـل انشـط مجـعـ   وإذ يقرر 

همـ يفـقم ااـقة   اقصةمـل اقب ا لنال لشةل فطتا يهد  اقـإل  اق تاتنة   اقصةمـل ميثإلن عـمإل م
 ااألمن اقداقيني   املنط ةق

 مبة   اقفصل اقــةع من ميثـ  األمم املتحدةق وإذ ي صرف 
إ انتس اشــــــــ اس جلميع أعمـل اق تتــــــــنة ااقـــــــــطة املــــــــــب   اقاحت قاـقة يكرر أتكيد  - 1 

 سةاحل اقصةمـل؛
ـ ن اقذي يشهده اقصةمـلق  ن اق تتنة لعفـقم حـقة انلدا  ق  غم مإليسل   - 2  حظتس اقتح

األمةال اقن دية غ  املشــــــــتاعة اقب ل ذي او ة اجلتمية  ااســــــــت تا    اقصــــــــةمـل إب فـل كميـ  كا ة من
 ااقفــ  ااة  ـب؛

ااـ ة إىل وتك شــــــــــــــــمل من  ـن  امتمع اقدايلق  قتلـان مع اقـــــــــــــــــطـ  يؤكد  - 3 
قصــــــــــةمـقية اغ  ـ من اجلهـ  اقفـعـة امللنيةق من أ ل منع اقمع اق تتــــــــــنة املـجلة األســــــــــاـب اقةـمنة ا

اقدال األعضـــــــ  عـى مةاتـــــــة اقتلـان مع اقــــــــطـ  اقصــــــةمـقية   مةـفحة اق تتــــــنة  ويشذذذذ عا ا  ـق 
املإلحية املةفةقة  ااقـــــــطة املــــــــب   اقاحت  ان ل ييد اتية أعـيل اقاحـ  أا غ  ـ من اا ة  اااتو 

ـفده الفـقية قـنةن اقاحـ ؛  قــفن من كل اقدالق اذقك مبـ يتفق مع اق ـنةن اقدايل عـى زة مـ  
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أن املـــــــــؤاقية اقتئيـــــــــية عن مةـفحة اق تتــــــــنة ااقـــــــــطة املــــــــــب   اقاحت قاـقة  يؤكد - 4 
 ا ة اقاحتية اقصةمـيل   إبنشـ   هـا اة ويرح سةاحل اقصةمـل ل ع عـى عـلق اقــطـ  اقصةمـقيةق 

 حةةمة اقصةمـل ااوـ ية عـى ع د ا تمـ  قـ نة اقةطنية قـتنـيق اقاحتي؛  ويش  عاآلانة األف ةق 
ةضــــتا ة مةاتـــــة اقتح يق مع األشــــخـب اقذين اططةن هل مـ  اق تاتــــنة قاـقة  يقر   - 5 

ةن منهـق ا ـكمتهمق مبن فيهم ســــــــةاحل اقصــــــــةمـل أا ينظمةهنـ أا ميةقةهنـ ةصــــــــة ة غ  مشــــــــتاعة أا يرت  كف
اقشــخصــيـ  اقتئيـــية   اقشــاةـ  اة تامية اقضـــقلة   أعمـل اق تتــنةق الــتا ة لنمية قد ة اقــــطـ  
اقصـــــةمـقية عـى اقتح يق مع  ؤا  األشـــــخـب ا ـكمتهم اقد ة اقةحدة اقصـــــةمـقية قإلســـــتخاـ ا  املـقية 

ـكمة من ميةقةن أعمـل اق تتــــنةق عـى اقةشــــف عن األنشــــطة املـقية غ  املشــــتاع اقدال  وحيثة ا عم  
ـكمة املشــتاس   قيـمهم  عـى أن ل ة ق  قتلـان مع املنظمـ  اقداقية امللنيةق  عتمـ  لشــتيلـ  قتـــهيل  

  عمـل قتتنة قاـقة سةاحل اقصةمـل؛
 قــطـ  اقصةمـقية أن للرت  سايل اق تاتنةق اأن لةةن قديهـ عند اعرتا   يهي  - 6 

ســــــايـهم آقيـ  لـــــــتطيع من فإلهلـ أن لليد عـى زة آمن املمتـةـ   اقب اســــــتةىل عـيهـ اق تاتــــــنةق اأن 
ل ة   قتح يق ملهم ا ـكمتهمق اأن لـــــــ ف  ا و  قاـقة ســــــةاحل اقصــــــةمـل ملنع اقمع أعمـل اق تتــــــنة 

 قـطة املــب   اقاحت؛اا
  إىل اقلداقة مين  قـــــــــــــــــطـ  اقصـــــــــــــــةمـقية أن لاذل قصــــــــــــــــ أل  هد ـ قت دف  يهي  - 7 
أ الــ  اقصــةمـل قـتخطيم جلتائم اق تتــنة ااقـــطة املــــب   اقاحت أا ليـــ  ـ أا ا لةـرـق  ةنيـــتخدم

ة امع إفطـ  ايهي   قدال األعضـــــــــــ  أن لــــــــــــعد اقصــــــــــةمـلق ةنـً  عـى طـ  اقــــــــــــطـ  اقصــــــــــةمـقي
اقلـ  ةذقكق عـى للنين اق د ا  اقاحتية   اقصـــــــــةمـلق مبـ   ذقك قد ا  اقـــــــــــطـ  اةقـيميةق  األمني

ايؤكد لـــــــــتا ة الـــــــــــ  أي لدة  يعتخذ عمإل رذه اقف تة مع اق ـنةن اقدايل اقةا   اقتطايقق اا ســـــــــيمـ 
 اق ـنةن اقدايل ا ة  اةنــن؛

ـ ية عـى اانضـــــمـ  إىل الفـقية األمم املتحدة ملةـفحة حةةمة اقصـــــةمـل ااو يشذذذذ ع - 8 
  هلـ   إطـ   هة  ـ اقب لـتهدذ غـل اجلتمية املنظمة عرب اقةطنية اعـى إ سـ   يةل قـنةَن مصـح  

 األمةال ا يـكل اقدعم املـيل اقب للتمد عـيهـ شاةـ  اق تتنة   ة ـئهـ؛
ط عن مجيع اقاحـ ة اقذين حيت ن م اق تاتــــــــــــنة إىل اةفتاج اقفة ي اغ  املشــــــــــــتا  يدعو - 9 

اقصــــــةمـقيةن كت ـئنق ايهي  كذقك  قــــــــطـ  اقصــــــةمـقية امجيع اجلهـ  امللنية تـــــــحاة املصـــــــحة أن 
 لضـعف  هة  ـ قت مني اةفتاج عنهم فة ا ا ان أن يصياهم مةتاه؛

ت ـا اقت ـئن  قدال أن لتلـان أيضــــق حــــ  ااقتضــــ ق فيمـ يتلـق مبــــ قة اح يهي  - 10 
ـكمة اق تاتنة املشتاس   لـةعهم   احت ـا   ـئن؛  ا   

ةضــــــتا ة قيـ  اقدال ااملنظمـ  اقداقية ااةقـيمية ااقشــــــتكـ  املنـســــــاني اآلفتين  يسذذذذذل   - 11 
ةتاـ ل األ قة اامللـةمـ  ألغتا  إنفـذ قةانني مةـفحة اق تتـــنة قضـــمـن اق اض عـى األشـــخـب املشـــتاس 

اتــنة ا ـكمتهم عـى زة فلـل اســ ن املدانني   لةـب أعمـل قتتــنة ااقشــخصــيـ  اقتئيـــية   أهنم قت 
  اقشــاةـ  اة تامية اقضـــقلة   أعمـل اق تتــنةق ان ي ةمةن  قتخطيم قلمـيـ  اق تتــنة أا لنظيمهـ 

ةن منهـق ايعا   قيد ااستلتا  إم ةـنية لطايق  نا ا  أا ليـ  ـ أا ميةقةهنـ ةصة ة غ  مشتاعة أا يرتكف
مة هة لـــــــــد اقةيـان  أا األفتا  اقذين اططةن قلمـيـ  اق تتـــــــــنة أا ينظمةهنـ أا ييــــــــــتاهنـ أا ميةقةهنـ 
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ةن منهـ إذا اســـــــتةفةا ملـي  اة  اج   قـئمة اجلنا ا  عـى اقنحة اقةا      ةصـــــــة ة غ  مشـــــــتاعة أا يرتكف
جبميع اقــدال أن لتلـــان للـــاان كـــمإل مع فتيق الربا   ويهيذذ ق (2013) 2093من اق تا   43اقف تة 

امللا  قصـــــــــــــةمـلق مبـ   ذقك ةشـــــــــــــ ن لاـ ل امللـةمـ  عن اانتهـكـ  ااتمـة اظت لة يد األســــــــــــــحة 
 حظت اقفحم؛ أا

ـ  ة عـى أن لشــــ ك   مةـفحة اق تتـــنة  قدال ااملنظمـ  اةقـيمية اق  يهي  جمددا - 12 
ااقـــــطة املــــــب   اقاحت قاـقة ســــةاحل اقصــــةمـل ةشــــةل فـبق أن لفلل ذقك عـى زة يتفق مع  ذا 
اق تا  اأحةـ  اق ـنةن اقدايلق ةنشـــــــــت ســـــــــفن كتية اأســــــــــحة اطـئتا  عــــــــــةتيةق الةف  اق ةاعد ااقدعم 

  ااقــــــــفن ااألســــــــحة امـ يتصـــــــل رـ من امللدا  اقـة ــــــــب ق ةا  مةـفحة اق تتـــــــنةق ااحت ـا اقناا  
األفتأل املـــــتخدمة   ا لةـب أعمـل قتتــــنة اســــطة مــــــب   اقاحت قاـقة ســــةاحل اقصــــةمـلق أا اقب 

 ية د أسـ  مل ةل قإلشتاـه   استخدامهـ   ذقكق ااقتصتذ فيهـ؛
عـى أمهية اقتنــــــــــــــيق فيمـ ةني اقدال ااملنظمـ  اقداقية من أ ل     أعمـل  يشذذذذذذذذذذدد - 13 

اق تتـــنة ااقــــطة املـــــب   اقاحت قاـقة ســـةاحل اقصـــةمـلق ايشـــيد  قلمل اقذي ي ة  ةس فتيق االصــــل 
امللا مبةـفحة اق تتـــنة قاـقة ســـةاحل اقصـــةمـل من أ ل ليــــ   ذا اقتنــــيق  قتلـان مع املنظمة اقاحتية 
اقداقية ا ال اقليـيم ااقـــــطـ  اقصـــةمـقيةق ايشـــ ع املشــــ كة اقةـمـة قـصـــةمـل   مجيع  هة  اقتنــــيقق 

 احيث عـى ااستمتا     عم  ذه اجلهة ؛

اختــــذ  ـــذا اق تا  األذاان    شـــــــــــــــهتا أفتأل اعتاــــ ا من ات ي  12أن جيـــد  ملـــدة  يقرر - 14 
ق قـــــدال ااملنظمـــــ  اةقـيميــــة املتلـــــانــــة مع (2018) 2442من اق تا   14املمنةحــــةق مبة ــــ  اقف تة 

اقــــــطـ  اقصــــةمـقية   مةـفحة اق تتــــنة ااقـــــطة املــــــب   اقاحت قاـقة ســــةاحل اقصــــةمـل اقب ل دف  
 اقــطـ  اقصةمـقية إفطـ ا مـا ـ ةش هنـ إىل األمني اقلـ ؛

أن األذاان  اقب  تأل  ــديــد ـــ    ــذا اق تا  ا لــــــــــــــــتي إا عـى اقةلــــــــــــــع  يؤكذذد - 15 
اقصــــــــةمـل اا رس ح ة  اقدال األعضـــــــــ  أا اقتنامـ ـ أا مـــــــــؤاقيـ ـ امل ت ة مبة   اق ـنةن اقدايلق   
دف  ذقك أي ح ة  أا اقتنامـ  لن  عـيهـ الفـقية قـنةن اقاحـ ق فيمـ يتلـق  ي الــع آفتق ايشــ   مبـ

اـً ق ـنةن  ايل عت ؛ ايؤكد كذقك أن  ذه األذاان   ةصـــــــــــفة فـتـــــــــــة عـى أن  ذا اق تا  ا يعلترب معنشـــــــــــ 
اقب أحيل رـ طـ  اقـــــــــــــطـ   2019اقثـَن/نةفمرب  لشـــــــــــتين 22 عد   اســـــــــــت ـةًة قـتســــــــــــقة املؤ فة 

 اقصةمـقية؛
اق تا  من  5أن حظت األســــــــــــــــحــــة املفتا  عـى اقصـــــــــــــــةمـــــل مبة ــــ  اقف تة  يقرر - 16 

ق (2002) 1425من اق تا   2ا  1ااقذي  تأل ةيـنس مبنيد من اقتفصــــــــــيل   اقف تلني  (1992) 733
ا يــــــــــــــــتي عـى اةمدا ا  من األســــــــــــــــحة  ق2093من اق تا   38إىل  33اععدفل مبة   اقف تا  من 

اامللدا  اقلـــــةتية أا ل دمي املــــــعدة امل ت  قصــــت اســــتخدامهـ عـى اقدال األعضـــــ  ااملنظمـ  اقداقية 
أعإلهق عـى زة مـــ أعيــد أتكيــده  14ااملنظمـــ  اةقـيميــة ا ان اةقـيميــة اقب لتخــذ لــداة  اف ـــ قـف تة 

 ؛(2019) 2498اق تا  )ب( من منطة   19مؤفتا   اقف تة 
جبميع اقدال أن لتخذ اة تا ا  املنـســـاة مبة   قةانينهـ ااـية اق ـئمةق أا أن  يهي  - 17 

 ـ؛لضع عمـيـ  لشتيليةق ق ت  منع اقتمةيل غ  املشتا  ألعمـل اق تتنة اغـل اقلـئدا  املت لية منه

https://undocs.org/ar/S/RES/2093%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2442%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2442%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/733%20(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/733%20(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1425%20(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/1425%20(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/2498%20(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2498%20(2019)
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جبميع اقدالق ارـتــــــــــــة  ال اقليـيم ا ال املينـ  ااقدال اقــــــــــــــحـية ااقدال اقب  يهي  - 18 
حيمل  نــــيتهـ لـــحـو أعمـل اق تتـــنة ااقــــطة املـــــب امتلةاة ـق ااقدال األفتأل اقب يةةن هلـ ااية 

ية اق ضـئيةق اأن  ت     ذا اقصد  مبة   اق ـنةن اقدايل ااقتشتيلـ  اقةطنيةق أن لتلـان   إثاـ  اقةا
ـكمة األشــــخـب املشــــتاس   أهنم قتاتــــنة اقذين  اق تتــــنة   قةانينهـ ااـيةق اأن لنظت ةشــــةل إجيـء    
يـع ى اق اض عـيهم قاـقة ســةاحل اقصــةمـل ااق ـئمني عـى ليـــ  أعمـهلم ارةيـهـ   اقرب اســ ن املدانني 

ـكم منهمق اي ت  أن يعا     ذه املـــــــــــئل قيد ا اســـــــــتلتا ق مبـ   ذقكق حــــــــــ  ااقتضــــــــــ ق إنشــــــــــ   
متخصصة ملةـفحة اق تتنة   اقصةمـل مبشـ كٍة أا  عٍم  اقيني كا ين أا كـيهمـق عـى اقنحة املنصةب 

ةـفحة اق تتــنة قاـقة ســةاحل اقصــةمـل ق ايشــ ع فتيق االصـــل امللا مب(2011) 2015عـيس   اق تا  
 عـى مةاتـة منـقشـلس    ذا اقصد ؛ 

جبميع اقدال أن لتلـان   اقتح يق مع مجيع األشــــخـب املـــــؤاقني عن  يهي  ك ل  - 19 
أعمـل اق تتنة ااقـطة املــب قاـقة سةاحل اقصةمـل أا ذاي اقصـة رـق مبـ يشمل اقشاةـ  اة تامية 

  أعمـل اق تتــــــــــــــنةق ان ي ةمةن  قتخطيم هلذه اهل مـ  أا لنظيمهـ أا ليـــــــــــــــ  ـ اقداقية اقضـــــــــــــــقلة 
رةيـهـ ةشـــةل غ  مشـــتا  أا اقرتةفب منهـ ا   ـكمتهمق مبـ يتــــق مع أحةـ  اق ـنةن اقدايل اقةا    أا

 إىل اقتطايقق مبـ   ذقك اق ـنةن اقدايل ا ة  اةنـــــــــن؛ اأن لةفل فضـــــــة  مجيع اق تاتـــــــنة املـــــــــدمني
اقــــطـ  اق ضـــئية ة تا ا  قضـــئيةق اأن لاذل املــــعدة ةطت  شــمي منهـ ل دمي اقلةن اختـذ اقرتلياـ  
اق ـنةنية ااقـة ـــــــــــتية فيمـ يتلـق  ألشــــــــــخـب الـلــــــــــلني قةايتهـ اقنفةذ ـق مثل اقضــــــــــحـو ااقشــــــــــهة  

 اق تا ؛ ااألشخـب اات نين نتي ة اقلمـيـ  املضطـع رـ مبة    ذا
مجيع اقدال عـى كفـقة أن لتاعى   أنشطة مةـفحة اق تتنةق اا سيمـ األنشطة  حيث - 20 

 اقربيةق لتا ة  ـية اقنــ  ااألطفـل من ااست إللق مبـ   ذقك ااست إلل اجلنـ ؛
طتيق  مجيع اقدال عـى لاـ ل امللـةمـ  مع املنظمة اقداقية قـشــــتطة اجلنـئيةق عن حيث - 21 
 ـساةق ة ت  استخدامهـ   قـعدة اقايـان  اقلـملية املتلـ ة  ق تتنة اقاحتية؛اق نةا  املن
 قلمل املتةاتـــــــــــــــل اقذي ي ة  ةس اقربانمج اقلـمل  ملةـفحة اجلتائم اقاحتية اقتـةع  يرح  - 22 

ملةت  األمم املتحدة امللا  ملخد ا  ااجلتمية مع اقـــــطـ    اقصـــةمـل ا   ال اجلةا  من أ ل كفـقة 
ـكمة املشتاس   كةهنم قتاتنة اس ن املدانني منهم عـى زة يتـق مع اق ـنةن اقدايل ا قةا   اقتطايقق  

 قلمل اقذي ل ة  ةس املنظمـ  اقداقية ااةقـيمية  ويرح مبـ   ذقك اق ـنةن اقدايل ا ة  اةنـــــــــــــــــنق 
 من أ ل للنين قد ا  احدا  ااستخاـ ا  املـقية   اقصةمـل ا ال اجلةا ؛

ـكمة اجلنـة   قضـــو اق تتــنةق  ينو   - 23  ـح ســيشــيل     قـيمية اقــــطـ  اة وين شذذدةن 
 أن ورت  الفـقـ  ن ل اقـ نـ ؛

ق مع األعمـــل  1988اقــدال األطتاذ   الفـــقيــة قـــنةن اقاحـــ  االفـــقيــة عـــ   حيذذث - 24 
املشـــــــتاعة املة هة لـــــــد ســـــــإلمة املإلحة اقاحتية اةتالةكةا ـق عـى أن لنفذ لنفيذا كـمإل اقتنامـ ـ    غ 

اق ـنةن اقدايل اقلت  اأن لتلـان مع مةت  األمم املتحدة   ذا اقشــــــــــ ن مبة    ـلني االفـقيتني اأحةـ 
امللا  ملخــد ا  ااجلتميــة ااملنظمــة اقاحتيــة اقــداقيــة ااقــدال ااملنظمـــ  اقــداقيــة األفتأل عـى ةنـــ  اق ــد ة 
ـكمة األشـــخـب املشـــتاس   ا لةـرم أعمـل قتتـــنة اســـطة مـــــب   اقاحت قاـقة  اق ضــــئية قـن ـح    

 مـل؛سةاحل اقصة 

https://undocs.org/ar/S/RES/2015%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2015%20(2011)
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 قتةتــــــــيـ  ااة شـــــــــ ا  امل دمة من املنظمة اقاحتية اقداقية ةشــــــــ ن منع أعمـل  ينو   - 25 
اق تتــــــــنة ااقـــــــــطة املــــــــــب   اقاحت اقملهـ؛ احيث اقدال عـى أن لةاتــــــــلق  قتلـان مع قطـع  اقن ل 

 ا  اقب ينا   اقاحتي ااقت مني امع املنظمة اقاحتية اقداقيةق إعدا  النفيذ أفضـــــــــل املمـ ســــــــــ  ااة شــــــــــ
الاـعهـ عند اقتلت  هل مـ  أا عند املإلحة   امليـه اقةاقلة قاـقة ســــــــــــةاحل اقصــــــــــــةمـل من أ ل لفـ ي 
اهل مـ  ا ناهـ ااقتصدي هلـق احيث كذقك اقدال عـى إاتحة إمةـنية إفضـ  سفنهـ امثةل مةاطنيهـق 

مينـ  منـســــــ  لاـ س اقـــــــفينة ماـشــــــتة  حـــــــ  ااقتضـــــــ ق قتح ي ـ  جيتيهـ فربا  األ قة اجلنـئية   أال
أعمـل اق تتـــــنة أا اقــــــطة املـــــــب   اقاحت أا قـشـــــتا    ذقك اقلملق أا ةلد  للتلـــــهـ قلمل من ةلد

 اةفتاج عنهـ؛
 جلهة  اقب لاذهلـ  ال اقلـيم ا ال املينـ  ملةاتـة اقنظت   إمةـنية الع لداة   يرح  - 26 

ق مبـ   ذقكق حيثمـ اقتضـــى األمتق الـــع أنظمة ةشـــ ن اســـتخدا  أفتا  قـــــإلمة ااألمن عـى مل اقــــفن
أمن مــــحني متلـقد عـيهم مع شــتكـ  فـتــة عـى مل اقـــفنق ردذ منع اقمع أعمـل اق تتــنة قاـقة 
ســــةاحل اقصــــةمـلق اذقك من فإلل عمـية لشـــــا ية  تي    ـفل منهـ املنظمة اقاحتية اقداقية ااملنظمة 

  ذه اجلهة ؛ ويش عد امل ـييسق اقداقية قتةحي

املنظمة اقاحتية اقداقية إىل مةاتــــــــــــــــة إســـــــــــــــهـمـ ـ    هة  منع اقمع أعمـل  يدعو - 27 
اق تتـــــنة ااقــــــطة املـــــــب لـــــد اقــــــفنق  قتنــــــيق عـى ا س الصـــــةب مع مةت  األمم املتحدة امللا 

ـ  اقن ــل اقاحتي   امجيع األطتاذ امللنيــة األفتألق اي تف  ملخــد ا  ااجلتميــة اةتانمج األغــذيــة اقلـــمل  اقطــ
ةدا  املنظمة اقاحتية اقداقية فيمـ يتلـق  ســـــــــتخدا  أفتا  األمن املـــــــــــحني اقذين جيتي اقتلـقد عـيهم مع 

 شتكـ  فـتة قيةةنةا عـى مل اقـفن   املنـطق اقاـق ة الطة ة؛
غذية اقلـمل  ةشــةل آمن أمهية كفـقة إيصـــل املــــعدا  امل دمة من ةتانمج األ يالحظ - 28 

عمـيــة ”عن طتيق اقاحتق ايتحــ   قلمــل اقــذي يضـــــــــــــــطـع ةــس حـــقيـــ كــل من ةتانمج األغــذيــة اقلـــمل  ا 
اقب لنفذ ـ اق ةة اقاحتية اقتـةلة قإلوـ  األا اء ا ال اقليـيم فيمـ يتلـق  ســـــــــتخدا  مفـ ا  ـية “ أطـنطـ

 اقـفن عـى مل سفن ةتانمج األغذية اقلـمل ؛
إىل األمني اقلـ  أن ي د  إىل اـس األمنق   غضــــــــةن أحد عشــــــــت شــــــــهتا من  يطل  - 29 

اختـذ  ذا اق تا ق ل تيتا عن لنفيذ  ذا اق تا  اعن ااـقة فيمـ يتلـق  ق تتـــــــنة ااقــــــــطة املـــــــــب   اقاحت 
 نة؛قاـقة سةاحل اقصةمـلق مبـ يشمل ل ـ يت ل دمهـ طةعـً اقدال ااملنظمـ  اةقـيمية املتلـا 

اســــــــتلتا  ااـقة ااقنظتق حـــــــــ  ااقتضـــــــــ ق    ديد األذاان   يعرب عن اع زام  - 30 
 عـى طـ  اقــطة اقصةمـقية؛ أعإله ملد  إلـفية ةنـ ً  14املمنةحة   اقف تة 

 أن يا   املـ قة قيد نظته. يقرر - 31 
 


