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 ( 2020)  2559القرار   
 2020كانون األول/ديسمبر  22الذي اتخذه مجلس األمن في   

  
 ،إن مجلس األمن 

جميع قراراته وبياناته الرئاســيا البــابشا باــال الحالا ود البــذ ال، وعل  اــد        إذ يؤكد من جديد 
 أهميا االمتثال لها وتنفيذها     نحذ كامل،

ــميم ه    وإذ يؤكد من جديد  ــهمته امق يميا، وت ـ ــتشهله وسـ ــذ ال ووادته واسـ ــيا ة البـ التزامه الشذي ببـ
تا  لبـــــيا ته، م  أجل المبـــــا دة ود الت ـــــدي لم ت        العمل مع اكذما البـــــذ ال، ود حل االاترا  ال

 التحد ات ود البذ ال،

المبـــيوليا الرئيبـــيا لحكذما البـــذ ال    اما ا المدنيي  ود جميع أنحا، أرا ـــيها،  وإذ يعيد تأكيد 
  وإذ يحيط علما(  S/2020/429ود هذا ال ــــــــد  ب  ا اكذما البــــــــذ ال الذننيا لحما ا المدنيي     وإذ ينوه

ــذ ال،     النحذ المعرة  نه ود رســـــــــــــالا الممثل الدائم ل بـــــــــــــذ ال المير ا    أ ار/  21بالتزا  اكذما البـــــــــــ
(، بتذلد كامل المبيوليا    اما ا مذاننيها المدنيي ، وااللتزا  ب ذرة صارما  S/2020/429   2020 مايذ

الاــرنا  و  الجيشبكل المعايير الدوليا لحما ا المدنيي ، بما ود للك الرصــد االســت اقد والتذقع وتعزنز انتاــار 
وصــذل المبــا دات  العدليا، والحما ا المجتمعيا، وتبــهيل المبــا دة امنبــانيا، بما ود للك م   هل  تااا 

 العام ي  ود المجال امنباند،األورا  امنبانيا باكل كامل و ول  راقيل و مال أم  وسهما 

     ــرورة ال فا التدرنجد باــكل منآم ولم  ل عناصــر العبــكرنا و ناصــر الاــرنا  وإذ يشددد 
ا الم ت  ــا(، بمــا يتمــا ــــــــــــــ  التــابعــا ل عم يــا الم ت  ــا لهتحــا  األورنشد واألمم المتحــدة ود  اروذر  العم يــ 

 أوضل ممارسات األمم المتحدة، مع

ل عمل الذي تي  ه العم يا الم ت  ا ود البـــــــــــــذ ال ومبـــــــــــــاهمتها  مذما   وإذ يعرب عن بالغ تقديره 
بإســها  الد دال المبــاهما بشذات    وإذ يشدديد،  2007صــذل البــه  واألم  ود  اروذر منذ  ناــائها ود  ا   ود

ــرنا ود العم ــراما بي  األمم المتحدة واالتحا  األورنشد  وإذ يشددددددددد يا الم ت  ا، وباورا   ــــــــ     أهميا الاــــــــ
 البذ ال، ود
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في هذا   وإذ يؤكدالنتشال ســـ ن م  افل البـــه   ل  بنا، البـــه  ود  اروذر،  وإذ يعرب عن دعمه 
شد م المبـا دة  هل الفترة أهميا التعاول الذثيق بي  العم يا الم ت  ا وبعثا األمم المتحدة المتكام ا لت الصددد

االنتشـالـيا ود البــــــــــــــذ ال  ال عـثا المتكـامـ ا( وورنق األمم المتحـدة الش ري المتكـامـل الـتابع لهـا، اســــــــــــــتـنا ا  ل  
 الممارسات الجيدة فيما يتع ق باالنتشال م   م يات افل البه   ل  ال عثات البياسيا ال اصا،

 ة قدرة ال عثا المتكام ا     تشد م المبـــــا دة الفعالا،  األمي  العا      امســـــراز ود  نا وإذ يشدددج  
 ود ادو  واليتها،  ل  اكذما البذ ال،

جناح مند  -بتذقيع اكذما البـــــذ ال والجدها الثذرنا البـــــذ انيا واركا تحرنر البـــــذ ال  وإذ يرحب 
ــذ   وإذ يهنئ،  2020تاــــــــرن  األول/أمتذبر  3مناوي     اتفاق جذبا ل بــــــــه  ود جذبا ود  ــع ه  البــــــ  ال و ــــــ

هذا امنجا  التارن د الذي  مثل ورصــــا هاما لتحشيق ســــه   ــــامل ومبــــتدا  ود البــــذ ال ومع ما هاما      
    األنراف    وإذ يثنيالمرا ا االنتشاليا نحذ مبــــــــتشدل ســــــــ مد مبــــــــتشر و  مشراند ومز هر ل بــــــــذ ال،  ود
بدور اكذما جنذة البـــــــــذ ال ود   وإذ يرحب أيضدددددداأبدته م   را ة ســـــــــياســـــــــيا والتزا ،  المفاو ـــــــــات لما ود

 المفاو ات، تيبير

ــيما  وإذ يشدددج   ــر ا ود  م يا التنفيذ، وال ســ ــروز ببــ ــه      الاــ األنراف المذّقعا     اتفاق البــ
تنفيـذ األاكـا  الرئيبــــــــــــــيـا لهتفـاق المتع شـا بـالترتي ـات األمنيـا ومعـالجـا األســــــــــــــ ـاة الجـذرنـا ل نزاز ود  اروذر  

الحركات المبـ حا   وإذ يحثالمرأة ماـاركا كام ا ووعالا ولات مزز  ود تنفيذ،،   والمن شتي ، و ـمال ماـاركا
التد لهـا قذات ود ليديـا،     نحذ مـا وّثشـه كـل م  ورنشد  درا، األمم المتحـدة المعنيي  ب يديـا والبــــــــــــــذ ال،  

 أل اتفاق البه  ينص      ور محد  لألمم المتحدة ود   م تنفيذ أاكامه، وإذ يالحظسحدها وذرا،     

األنراف التد لم تنضم بعد  ل   م يا البه  مع اكذما البذ ال     أل تفعل للك وذرا   وإذ يحث 
 وإذ يدعو وباـكل بّنا، و ول  ـروم مبـ شا م  أجل امسـراز ود ا تتا  المفاو ـات باـال اتفاق سـه   ـامل، 

 الجهات الفا  ا الدوليا  ل  مذاص ا تاجيع األنراف غير المااركا ود هذا ال د ، جميع

بـــالتشرنر ال ـــاس لرئين مفذ ــــــــــــــيـــا االتحـــا  األورنشد واألمي  العـــا  لألمم المتحـــدة  وإذ يحيط علمددا  
  S/2020/1115 ــيا بإنها، وال ــيما التذصـــ   2020كانذل األول/  بـــــمدر   31 ا العم يا الم ت  ا بح ذل (، وال ســـ

والتـشدير اـلذي  فـيد ـبال أ ـمال تنآيي الديـزا وع اـلا اتـثار التد   فتـها العم ـيا الم ت  ـا وع ـا ة المذحفي  والجنذ   
ومذسـم   19- كذويد  وأورا  الاـرنا م  المذاقع المز شا  ل  أونانهم سـتبـتزرق ما  شدر ببـتا أ ـهر، رهناو بت ذرات 

 أل ت فيا العم يا الم ت  ا بعد سحدها ستت  ب وترة  منيا معشذلا،  وإذ يؤكد األم ار، 

 تاــــــــــــــرن  الـثاند/ 30بدـيال مج ن البــــــــــــــ م واألم  الـتابع لهتحـا  األورنشد، المير   وإذ يحيط علمدا 
 (،PSC/PR/COMM. (CMLXVIII)  2020نذومدر 

لبذ ال باال مبتشدل العم يا الم ت  ا  هل المااورات  باترا، التد أ ربت  نها اكذما ا  وإذ ينوّه 
 ل   22التد جرت بي  اكذمــــا البــــــــــــــذ ال واألمم المتحــــدة واالتحــــا  األورنشد ود ال رنذ  ود الفترة م  

 ق ود مذا ع منها التشرنر ال اس المذكذر أ ه،،،     النحذ المذثّ 2020تارن  األول/أمتذبر  25

م يــا الم ت  ــا لهتحــا  األورنشد واألمم المتحــدة ود  اروذر ا ت ــارا  نهــا، وال ــا الع يقرر - 1 
 ؛2020كانذل األول/  بمدر  31 م 
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 ل  األمي  العـــا  الاــــــــــــــروز ود ال فا التـــدرنجد لعـــد  أورا  العم يـــا الم ت  ـــا  يطلددب - 2 
باســـتثنا، العناصـــر اله ما وعتما  ســـحب جميع العناصـــر النآاميا والمدنيا،   2021مانذل الثاند/يناير  1 ود

 ؛2021ازنرال/يذنيه  30لت فيا ال عثا، ود مذ د ال يتجاو  

أل  ــالل، نذال الفترة التد ســــــــــــــيبــــــــــــــتزرقهــا ال فا التــدرنجد ل عم يــا الم ت  ــا  يقرر - 3 
لحما ا أورا  العم يا الم ت  ا  م   ـــــم  الشذا  الحالد ل عم يا الم ت  ا وادة اراســـــا   باســـــت شا،وت ـــــفيتها، 

 ومراوشها وأصذلها؛

اكذمـا البــــــــــــــذ ال     التنفيـذ الكـامـل والبــــــــــــــرنع ل   ـا الذننيـا لحمـا ـا المـدنيي   يحدث - 4 
 S/2020/429 لشــانذل الـدولد لحشذق امنبـــــــــــــــال والشــانذل  ألاكــا  ا ووشــا( و    امــا ـا المــدنيي  ود  اروذر

لشانذل      ا ســـــيا ة ميســـــبـــــات قدرة ود المح يا المجتمعات ثشا بنا،  ـــــرورة      ويؤكد ،الدولد امنبـــــاند
ــ اس   ــعيفا، بما ود للك األ ـــــ ــا،لا وتذوير الحما ا الشانذنيا ل مجتمعات الضـــــ ــمال المبـــــ تحشيق العدالا و ـــــ

 المار ول والنبا، والا اة وغيرهم م  الفزات المهماا؛

ااتراما تاما جميع أاكا  اتفاق مركز الشذات المدر    ل  اكذما البـــــذ ال أل تحتر  يطلب - 5 
العن ــر األ ير ل عم يا الم ت  ا م  البــذ ال، وال ســيما األاكا     روج ل  اي    2008 ــ ام/ودراير  9ود 

المتع شا ببــــــهما العم يا الم ت  ا وأمنها التد تنص، ود جم ا أمذر،     أل تت ذ اكذما البــــــذ ال جميع  
ا لضـــــمال ســـــهما العم يا الم ت  ا وأ ضـــــائها واألورا  المرت  ي  بها وممت كاتهم وأصـــــذلهم  التدابير المناســـــ 

وأمنهم وارنا تنش هم، وتت ذ جميع ال  ذات المناسـ ا لحما ا أ ضـا، العم يا الم ت  ا واألورا  المرت  ي  بها  
 ومعداتهم وأمام   م هم؛

اكذما البــــــــــذ ال،     جميع المبــــــــــتذنات،  ل  التعاول الكامل مع األمم المتحدة  يدعو - 6 
ــفيتها م  أجل  ــــــمال البــــــحب المنآم   واالتحا  األورنشد ود أثنا، ال فا التدرنجد ل عم يا الم ت  ا وت ــــ

ثهثيا باــــال  واتم  ل  عثا، بما يتما ــــ  مع النتائم المتفق   يها لهجتماز الثام  والعاــــرن  تليا التنبــــيق ال
ــرن  األول/أمتذبر   25العم يا الم ت  ا المعشذ  ود  دل منها،     وجه ال  ـــــــذس،  تااا 2020تاـــــ ــا ، ببـــــ

وصـــذل األمم المتحدة  ل  م اند العم يا الم ت  ا  ول  ذائق  ل  اي  التذصـــل  ل  اتفاق باـــال تبـــ يمها،  
ــمال ارنا التنشل     نحذ تا  ل عم يا الم ت  ا وأورا ها وال متعاقدي  معها، وكذلك لمرك اتها ونائراتها،  و ــــــ

وع ا ة نار معدات العم يا الم ت  ا ولذا مها وسائر أصذلها  ا ل البذ ال  ول  ذائق، وقيا  األمم المتحدة 
بت دير معداتها ولذا مها وسائر أصذلها  ول  ذائق، واالستمرار ود منح التا يرات لألورا  اله مي  ل  فا  

أل األمم المتحدة، ود سياق تنفيذ ال فا التدرنجد ل عم يا    وإذ يالحظا الم ت  ا وت فيتها، التدرنجد ل عم ي
 الم ت  ا وت فيتها، ستمتثل ل ممارسات العاما والنآا  المالد لألمم المتحدة؛

 ل  األمي  العا  ورئين مفذ ـــــــيا االتحا  األورنشد واكذما البـــــــذ ال،    نرنق   يطلب - 7 
هثيا،  جرا، تشييم منتآم ل تشد  المحر  ود ال فا التدرنجد والبــــحب، والعمل بمثابا مركز  لليا التنبــــيق الث

 لت ا ل المع ذمات م  أجل معالجا أي مبائل قد تناا ود هذا البياق؛

ل بهمـا يكرر  - 8  ــل الت  يي ل فترة االنتـشالـيا وع ارتهـا ونعجـّ  ن ـ ه  ل  األمي  العـا  أل يذاصــــــــــــ
ــات والتذج ــياسـ ــمال االنتشال م  العم يا الم ت  ا  ووشا ل بـ ــات المعمذل بها م  أجل  ـ ــل الممارسـ يهات وأوضـ

ــ ا ووعالا،  ــ بـــ ــل  ويكرر كذلك ل  ال عثا المتكام ا     مراال وب ـــــذرة متبـــ ــد  أل تذاصـــ ن  ه ود هذا ال ـــ
ائق واألنر  العم يا الم ت  ا وال عثا المتكام ا التعاول الذثيق    نرنق لليا التنبـــــــــيق المناـــــــــاة لتحديد ال ر 
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ــتركا ود  اروذر، وكفالا   ــتراتيجيا ماــــــ ــيوليات ايثما  كذل ل  عثتي  أهداف وأولذنات اســــــ الزمنيا النتشال المبــــــ
ــيق والتعاول    كثب وت ا ل المع ذمات والتح يهت وتحشيق أق ــــ  قدر م  التخ ر، وتبــــ ير المذار ،   التنبــ

 وتهود ا  واجيا الجهذ ؛

ل  أل تضـــــــع مع ورنق األمم المتحدة الش ري، كجز، م  العم يا العم يا الم ت  ا   يدعو - 9 
ــ ــــا تمكّ   ورنق األمم المتحــــدة الش ري   االنتشــــاليــــا وال فا التــــدرنجد ل عم يــــا الم ت  ــــا، ترتي ــــات منــــاســــــــــــ

، ولك   2020ام راف     ما ت ش  م  أنا ا التعاول الدرنامجد التد بدأتها العم يا الم ت  ا ود  ا   م 
، وللك لكفالا االنتشال البــــــ ن لد م بنا، البــــــه  و  م تنميا 19- كتمل بعدا ببــــــدب جائحا كذويد تنفيذها لم

 قدرات اكذما البذ ال ود  اروذر؛

ــذل العم يا  يكرر كذلك - 10  ــ يم مذاقع األورقا وأصـــــــ ن  اته  ل  العم يا الم ت  ا أل تكفل تبـــــــ
مع ات ال جميع ال  ذات واالاتيانات العم يا لكفالا   ن شا ل ممارســـــــات العاما والنآا  المالد لألمم المتحدة،

ــي رة الكيال المعيّ  ــذل بامال  ل  ســـ ــذ ال  ل  العيا         ويهيب ، نشل األصـــ بالعم يا الم ت  ا واكذما البـــ
وجه البــر ا بذ ــع ال ــيزا النهائيا التفاق  ناري منشح  كفل مددأ االســت دا  النهائد المدند وأم  وســهما  

وأصـذلها التد جر  تبـ يمها والتد ل  تبـت دمها ال عثا المتكام ا و ـركامها م    الم ت  ا العم يامذاقع أورقا 
 ورنق األمم المتحدة الش ري المتكامل؛

بالتزا  اكذما البــذ ال، تماــيا مع قذا د األمم المتحدة وأنآمتها، باســت دا  ما جر    ينوّه - 11 
جانب المبـــتعم ي  النهائيي  لألغرال المدنيا باـــكل ا ـــري،   تبـــ يمه م  مذاقع أورقا العم يا الم ت  ا م 

اكذما البـذ ال     أل تكفل اسـتعمال مذاقع أورقا العم يا الم ت  ا التد سـا مت سـابشا ومذاقعها التد  ويحث
 سيجري تب يمها ود المبتشدل لت ك األغرال؛

تحعيشاتها الجارنا  اكذما البــــــــــذ ال  ل  أل ت تتم     وجه البــــــــــر ا يكرر كذلك دعوته - 12 
كذلك بحكذما   ويهيب م يات النهب التد وقعت ود مذاقع أورقا العم يا الم ت  ا التد ســـــــدق تبـــــــ يمها،  ود

 البذ ال أل تذاصل محاس ا األورا  الذي   اركذا ود اذا ث النهب هذ،؛

ــذ ال ات ال جميع ال  ذ  يطلب - 13  ــا، واكذما البـــــــ ات   ل  العم يا الم ت  ا والدول األ ضـــــــ
،  (2020   2518المناســــــ ا لحما ا ســــــهما جميع أورا  العم يا الم ت  ا وأمنهم وصــــــحتهم تماــــــيا مع الشرار 

ود أثنا،  19-ود للك    نرنق البـــــــــماح بعم يات امجه، ال دد، م  أجل منع انتاـــــــــار مرل كذويد بما
  عم يا الم ت  ا وسحدها؛ال فا التدرنجد ل

 ل  األمي  العا  أل    ع مج ن األم  بانتآا      جميع الت ذرات لات ال ـــــ ا  يطلب - 14 
بال فا التدرنجد ل عم يا الم ت  ا وسـحدها ود  ـكل مروق ل تشارنر المنتآما الم  ذة تشد مها باـال ال عثا 

  امتمالباــــــــــــال   2021تمذ /يذليه   31، وعاانا  ــــــــــــفذنا  شدمها بح ذل (2020   2524المتكام ا ود الشرار 
 ال فا التدرنجد ل عم يا الم ت  ا وعغهقها؛

 ل  األمي  العـا  أل  ـشد   ل  مج ن األم  تشييمـا لـ دروم المبــــــــــــــتـفا ة م  تجرـبا  يطلدب - 15 
 ؛2021تارن  األول/أمتذبر  31العم يا الم ت  ا ود مذ د ال يتجاو  

 أل ي شد المبالا قيد نآر،. يقرر - 16 
 

https://undocs.org/ar/S/RES/2518(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2524(2020)

