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 إن مجلس األمن،   
 (2001) 1373و  (2001) 1368و  (2000) 1325و  (1999) 1265قراراتــ  إذ يعيد  تديديد   

 2178و  (2014) 2170و  (2014) 2150و  (2013) 2106و  (2009) 1894و  (2005) 1624 و
 ( 2016) 2322و  (2015) 2253و  (2015) 2249و  (2015) 2242و  (2015) 2199و  (2014)

 2368و  (2017) 2367و  (2017) 2354و  (2017) 2347و  (2017) 2341و  (2016) 2331و 
 وبيانات رئيس  ذات الصلة، (2019) 2490و  (2017) 2370و  (2017)

احترام  لســـيااة القراس وةـــامة  راســـي  واةـــتوال  ووحدت  ويوا لموامـــد م  اس األمم وإذ يعي  تيدي   
 المتحدة ومباائ ، 

ــم اا  ( س ـــ    وإذ يشددير   ــا (اةـ ــاع )المقرو   سمـ إلى  ن تنظيم الدولة اإلةـــامية يل القراس وال ـ
 ج تـ  المتطريـة القني،ـة، خطرا  ـالميـا ددـدا الســــــــــــــلم واألمس اـلدول  س وذـلب (ســــــــــــــ ـ    مـاـل  اإلر ـا يـة، و ـددد ل

ــتدد  المدن  س، وانتدادات  للوان ن الدولل   ــار التل تسـ ــقة اتنت ـ ــلة وال اةـ ــايرة المت امـ وا تداءات  المندجية السـ
اإلنســانل ولحو س اإلنســان، وت ةــيما تلب المرت بة ســد النســاء واألف،اا، (ما ي دا اتنتدادات التل تتم  دواي   

 األ ماء،   تدريب  لمواتل س إر ا   س  جان  دؤثر خطر م  لى جمي  المنافق والدواادنية  و  رقية، وتجن ده و 

ارت ـــان تنظيم الـــدولـــة اإلةــــــــــــــاميـــة )اا  ( أل مـــاا الوتـــ  واتختطـــا  و خـــ  الر ـــائس  وإذ يدد ين  
ار  والت،ج رات اتنتحارية واتةــترقاس وبي  النســاء لتهويجدس قســرا  و إجبار س (طرس  خرا  لى الهواج واتتج

(األشـــــــغاص واتاتصـــــــان واتةـــــــترقاس الجنســـــــل وا ر ذلب مس  شـــــــ اا القن  الجنســـــــل، وتجن د األف،اا  
واةــــــــــــتذالدم، وتن،   الدجمات  لى ال نية التحتية الح  ية، ول لب تدم ر الترام ال وايل، (ما يل ذلب الم اق   

 األثرية، واتتجار (الممتل ات ال وافية،  

إلى مســـــــت ا جرائم الحرن  و الجرائم ســـــــد   ى ه األ ماا التل قد ترق(أن ارت ان م    وإذ يسدددددل    
اإلنســـــــــــــــانيـة  و اإل(ـااة الجمـاييـة س ــــــــــــــ ـ  جهءا مس  دـدد ل جيـة تنظيم الـدولـة اإلةــــــــــــــاميـة )اا  ( و  ـدايـ   
اتةــتراتيجية، و ن تنظيم الدولة اإلةــامية )اا  ( سســتغدع   ه األ ماا لأةــل ن مس  ةــال   اإلر ان، و ن  

ــاءلة  ــغاص ال دس دتحمل ن  د ر قدر مس  مســـــــ ــيما األشـــــــ ــامية )اا  (، وت ةـــــــ ــاء تنظيم الدولة اإلةـــــــ   مـــــــ
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المســــــــؤولية، (ما يل ذلب مس ح ة الليااة، التل سم س  ن ت ــــــــم  الوااة اإلقليم  س  و ذوا الرت  ال ةــــــــطى،  
حة اإلر ان  واألمر  تن،   الجرائم وارت ا دا، ةــــــــــــتهيد مس يمــــــــــــس   ه األ ماا، ويم س  ن تســــــــــــا د يل م اي

والتطر  القنيف اـل   سم س  ن س،مــــــــــــــل إلى اإلر ـان، وذـلب (طرس منـدا وق  التم ـي  والـتديق المســــــــــــــتمر  
 للمجنددس الدول  س إلى جما ة تنظيم الدولة اإلةامية )اا  ( اإلر ا ية، 

(ــالجد ا ال   رة التل ت ــ لدــا ح  مــة القراس مس  جــ  احر تنظيم الــدولــة اإلةــــــــــــــاميــة وإذ يرحدد   
التل وجدتدا الح  مة إلى األم س القاع    2017آن/ اســـــــــط   9اا  (، وإذ س ـــــــــ ر إلى الرةـــــــــالة المؤرخة )

ومجل  األمس وفل ت ي دا مســا دة المجتم  الدولل ل ،الة مســاءلة   مــاء تنظيم الدولة اإلةــامية )اا  (  
م ســـــــــــــــد اإلنســـــــــــــــانيــة  س جرائمدم يل القراس، (مــا يل ذلــب ح  مــا ترقى تلــب الجرائم إلى مســــــــــــــت ا الجرائ

(S/2017/710 ،) 

ــار  (2017)  2379قراره  يؤك  من ج ي   - 1  ــت ــ ، ال    ن ــــو (م جب  يريق تحو ق در ةــــ  مســ
 (؛ S/2018/119مجل  )خاص؛ وي  ر إلى اتختصامات التل وايق  ل دا ال

ــالتدــا المؤرخــة يحيط علمد   - 2   دل ا/  16(ــالطلــ  الموــدع مس ح  مــة القراس ال ارا يل رةـــــــــــــ
ــ تم ر  ــ تم  18 ن سمدا حتى   ويقرر  (S/2020/909)  2020ةـــ ــار الغاص    2021ر  دل ا/ةـــ ــت ـــ وتسة المســـ

وال،ريق،  لى  ن دتم ال ـت يل    تمـددـد آخر  نـاء  لى فلـ  ح  مـة القراس  و    ح  مـة  خرا ت  ن قـد  
فلـ ت إلى ال،ريق جم   اـلة  لى   ـماا ـقد ترقى إلى مســــــــــــــت ا جرائم الحرن  و الجرائم ســــــــــــــد اإلنســــــــــــــانـية 

 ؛ (2017) 2379مية )اا  ( يل إقليمدا، ويوا ألح اع قراره اإل(ااة الجمايية ارت  دا تنظيم الدولة اإلةا  و

ــار الغاص م  يترة   ه ال تسة و ن  يطل   - 3  ــت ـــــــــ إلى األم س القاع  ن د ائم مدة وتسة المســـــــــ
 ؛2021 دل ا/ة تم ر  18سجدا وتسة المست ار الغاص حتى 

إلى المسـت ـار الغاص  ن د امـ  تودسم توارير إلى المجل   س  ن ـطة ال،ريق ل  يطل   - 4 
 د ما و رسدا  لي ؛  180

  ن دبول المسألة ق د نظره.يقرر  - 5 
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