
 S/RES/2210 (2015)  األمــم املتحـدة 

  

 

 جملس األمن
 

Distr.: General 

16 March 2015 

 

 

 

 

15-04012 (A) 

*1504012*  

املعقـدةة   7403الذي اختذه جملُس األمـن   للتـت    ( 2015) 2210القرار   
 2015آذار/مارس  16  

 ،إن جملس األمن 
ــ  التــابقأ بأــان تانا تــتان،      إذ يشيير  ــراره  إىل قرارات ( 2014) 2145 ســا ا ق
 حــى أ(املتحــدة لتقــدس املتــا دة إىل تانا تــتان )ال عألــ  مــدة    ــأ بعألــأ األمــم الــذي  القاضــ 

 (،2006) 1662،  لى النحد احملدة   القرار 2014آذار/مارس  17
التزام  القدي بتااةة تانا تـتان  اسـتقا ا  سـامتاا ايقلا اـأ      وإذ يؤكد من جديد 

   حدهتا الدطناأ،
 ا  تقالاــــــأ،  بــــــد   قــــــد التحــــــد  )املتكاملــــــأ( الع لاــــــأبإمتــــــا   يرحيييييي  وإذ 

املتـؤ لاأ  ــن  كامــ  املؤستـا  األانا اـأ   ، بتح ُّــ  2014  هنا ـأ  ـا    ، (2015-2024)
بـان الع لاـأ ا  تقالاـأ لاتـل   لاـأ تمناـأ احتـهن، بـ  إهنـا تتـتت              وإذ يسلم قطاع األمن،

ت ضــا اضــطاع تانا تــتان  لــى اــد تــا  بالقاــاةة  التــاطرة   جمــا  ا دك ــأ  التن اــأ،          
ــأ  تن مــا تقدمــ  األمــم املتحــدة مــن ة ــم   تا   يؤكييد وإذ نا تــتان  را ــ  مرا ــاة تامــأ الع لا

 تانا تتان، ا  تقالاأ اجلار أ  
تـدلي   تعز ز  لى   لاأ كاب  الراماأ إىل حتقاق ا دف األساس  املت أل     وإذ يشدد 

األانان مقالاد القااةة  إمتاكام بزما  األمـدر،  تعز ـز الأـراكأ الد لاـأ  التعـا ن ايقلا ـ ،       
 اأ،  تعز ز قدرا  قدا  األمـن األانا اـأ،  حتقاـق الن ـد ا قت،ـاةي،       حتتني ا دك أ األانا
 النــادحب ا ا ــأ حقــدا واــ  املــداطنني األانــان، اــن اــاام النتــا           التن اــأ املتــتدامأ،  

 حتد دا با لتزاما  اليت تعاد  هبا حكدمأ تانا تتان،يرح   وإذ الفتاا ، 
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للتحــد ا  املترابطــأ الــيت  اهباــا    لــى تةاــأ ات  ــاع هنــل صــام  للت،ــدي   وإذ يؤكييد 
 ـد   لـدة تي حـ      وإذ ييدك  تانا تتان   جما   األمـن  ا قت،ـاة  ا دك ـأ  التن اـأ،     

  تكري ِصْرٍف لض ان استقرار تانا تتان،
ة    املتت ر  كدمأ  صعهن تانا تـتان   سـعاا ا إىل إ ـاةة     وإذ يؤكد من جديد 

  الدميقراطاأ الدستدر أ، نياملتتداملتن اأ  ابنا  بلدةا،  تدطاد تسس التا  
، 2014ت لد /سـ ت     29  من،ـ     انا تـتان ألالـرياس اجلد ـد   د  بتـ  رح يذ وإ 

حكدمــأ  حــدة ،  كــذلت تــالا  لتــلطأ   تــار ب ال لــد ل ةميقراطــ   مــا مأل ــ  ت   تــدا    
ــأ،  ــأ تن ت إذ يؤكييدو طنا ــ  األطــراف   تانا تــتان   إطــار ح  ع ــ  تةا كدمــأ الدحــدة  وا

 ،  اناياألسل    مزةهر لك  الأعهن   ددحَّحتقاق متتق   مالدطناأ من تل  
بتدااق اآلرا  ا ستراتاج  بني حكدمأ تانا تتان  اجملت   الـد     وإذ يرح  كذلك 

 لى صـراكأ متجـدةة  ةاي ـأ ألضـراحب  قـد التحـدُّ ، اسـتناةات إىل التزامـا  مت اةلـأ راسـ أ،           
احملــرحن اـد الداــا  با لتزامــا  املت اةلــأ املن،ـدإ  لااــا   إطــار طدكاــد    بالتقــد  يرحي   وإذ

ــدن لعــا      ــد تاكاــدها   مــؤمتر لن ــيت ت ا ــأ  ال ة ــم الن ــد  مــن تلــ  ، 2014لل تــا لأ املت اةل
 يتالـ تةاأ اجلادة الدؤ بأ  وإذ يؤكد من جديدتانا تتان،   التن اأ ا قت،اة ني املتتدامني  

 التزاماهت ا املت اةلأ،للداا  بتتان  اجملت   الد   حكدمأ تانا ت ذ ا 
، تن ت لـ  التقـد  املتـت ر   جمـا   األمـن  ا دك ـأ  حقـدا اي تـان        وإذ يؤكد  

 ســااةة القــا دن  التن اــأ،  كــذلت   املتــاي  الأــاملأ لعــدة  اااــا حقــدا املــرتة  الفتــاة،  اــا
ة  حتقاق املتا لأ،  عزحن ك  مناا اآلخـر،  قطا ا  املتعلقأ اكااحأ امل درا   مكااحأ الفتا

مـ  األهـداف احملـدةة   إ ـان طدكاـد       أتتـق كدن م امل ا دك أ  التن اأ تن ت   ن ن  ل ت 
بـاجلادة املتداصـلأ الـيت ت ـذ ا      يرحي   وإذ،  كدمأ تانا تـتان   ال امل الدطناأ ذا  األ لد أ

 هنل صام ،ات اع خا   حد ا  منهذه التدالاأ  اجملت   الد   ملحكدمأ تانا تتان 
، لتنفاـــذ ا لتزامـــا  الـــدارةة    حتدييييدا ة  ـــ ،   هـــذا التـــااا    وإذ يعييييد يدكييييد  

(  كابـ ،  اسـتراتاجاأ التن اـأ الدطناـأ     S/2011/65اي ا ني ال،اةر ن  ـن مـؤمتري لنـدن )     
الدطناأ ملكااحأ امل درا ، حتل قااةة الأـعهن األانـاي  سـاطرت ،     ألانا تتان  ا ستراتاجاأ

بتفعالــاا بــد م  حكدمــأ تانا تــتان  ذلــت   إطــار اســتراتاجاأ التنفاــذ الأــاملأ الــيت ســتقد     
بـني   املنطقـأ  اجملت ـ  الـد  ، مـ  اضـطاع األمـم املتحـدة بـد ر تنتـاق  دـدري  دا ـد            من

 م  ال امل الدطناأ ذا  األ لد أ،  نتجم لاأ كاب      ت اصى م  اا، اجلاا  املااأ

http://undocs.org/ar/S/2011/65
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حتقاـق ا  ت ـاة   ”  كدمـأ األانا اـأ املعنـدن   الذي تقـد  بـ  ا    امل ايصاح ب يرح  
 اأتااســاتتضــ ن األ لد ــا  ال الــذي  “: ا لتزامــا  بايصــاحا   الأــراكأ املتجـدةة الـذا  

التحـد  لتحتـني األمـن     قد الذا     انا تتان من تل  حتقاق ا  ت اة  لىألا ستراتاجاأ 
ا ستقرار التااس   ا قت،اةي  حتقاق ا ستقرار املا   تعز ـز ا كـم الرصـاد، اـا   ذلـت       
تعز ـز سـااةة القـا دن،  احتـرا  حقـدا      ،  صاح ا  ت ـاو  تعز ـز املؤستـا  الدميقراطاـأ    اي

الفتـاة  ا قت،ـاة ضـمل املأـر ع     مكااحـأ  ،    بالنتـا   الفتاـا   ،ما  ت اي تان،   سا ا  
ا لت ا اـأ  ال اياـأ    سـتأل ارا   التن اـأ   تعز ـز ا تمـا   د الطر ـق  اـ امتاا   ذلت امل درا ،  

لتنفاـذ بر ـامل ايصـاح هـذا حتـل      تا اـده    هـذا التـااا   إذ  ؤكـد    املتـتدامأ،  ا قت،اة أ 
 تتان  تدلااا حنما  األمدر،  قااةة حكدمأ تانا 

ــى وإذ يؤكييد  ــأ ا   ل ــأ األةا ــأ     اد  ــا ن ايقلا ــ  بدصــف   ســالأ اعال ــادحب بالتع للن
إىل تةاـأ   يشير  وإذلتدطاد األمن  ا ستقرار  التن اأ ا قت،اة أ  ا لت ا اـأ   تانا تـتان،   

ــؤر    ــ  املـ ــ    22إ ـــان كابـ ــا دن األ  /ة تـ ــدار   2002كـ ــن اجلـ ــا  ُحتـ ــان  اقـ بأـ
  هــذا ال،ــدة بــالتزا  اجملت ــ  الــد   املتــت ر    وإذ يرحيي (، S/2002/1416كابــ ( ) )إ ــان

إىل امل ـاةرا  الد لاـأ  ايقلا اـأ، مـن ق اـ        وإذ يشير بد م ا ستقرار  التن اأ   تانا تتان، 
سـتقرار    سطن د  لألمن  التعا ن ايقلا اني من تل  حتقاـق األمـن  ا   إ - قلهن آساا  لاأ 

تانا تتان،  مؤمتر الق أ الربا   بـني تانا تـتان  باكتـتان  طالاكتـتان  ا حتـاة الر سـ ،       
 مؤمتر الق أ الألاث  بـني تانا تـتان  إ ـران  باكتـتان،  مـؤمتر الق ـأ الألاثـ  بـني تانا تـتان          

ة،  كـذلت   باكتتان  تركاا،  مؤمتر الق أ الألاث  بني تانا تتان  باكتتان  امل لكـأ املتحـد  
م ــاةرا  منة ــأ صــننااي للتعــا ن  منة ــأ األمــن اجل ــا    رابطــأ لنــد  آســاا للتعــا ن     

 ايقلا  ،    لاأ مؤمتر التعا ن ا قت،اةي ايقلا   بأان تانا تتان،
الـذي     لاـأ اسـطن د    - لـد   قلـهن آسـاا   الرابـ   بنتـايل املـؤمتر الـدحناري     وإذ يشيد 
تانا تـتان  صـركاؤها ايقلا اـدن    ااـ   تكـد   الذي ، 2014حز ران/ د ا    باجني  قد   
معلنني   الدقـل  فتـ    بال حث  ن ارإ تعز ز التعا ن ا قت،اةي ايقلا  ،  مالتزاما جمدةا
التـا    املع َّـق  أـكان تسـاس    التعـا ن ايقلا ـ    التااسـاأ املتزا ـدة   بان الألقأ املت اةلأ إمياهنم 

 التن اـأ بتحقاـق    ساير اجملت   الـد   الداـا  بالتزاماتـ     اصد ا  ، الرخا    تانا تتان  املنطقأ
تـدابمل بنـا  الألقـأ املتعلقـأ اكااحـأ ايرهـا ،       ب وإذ يرحي  الطد ـ ،  ل   لى األ  تانا تتان 

التــدابمل املتعلقــأ   ب مكااحــأ امل ــدرا ،  التجــارة  الت ــاة  التجــاري  اــرإ ا ســتأل ار،       
امس املؤمتر الدحناري الـ برح  ي وإذااك  األساساأ ايقلا اأ، بالتعلام،  إةارة الكدارث،  ا 

إىل تن املق،ـدة بع لاــأ  يشيير  وإذ، 2015باكتـتان  ـا    لـد   قلـهن آســاا، املقـرر  قــده      

http://undocs.org/ar/S/2002/1416
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اجلادة اليت ت ذ ا بالفعـ  املنة ـا  ايقلا اـأ،    سـا ا     استك ا  سطن د  هد إ -قلهن آساا 
 ناا،م ن م  هذه اجلادة،   تن تكدن بد ا تعاالاجلادة املتعلقأ باانا تتان،  

بنتـايل املـؤمتر الـد   املعـس باسـتراتاجاأ ا لـد  الاصـأ بـالاليني          وإذ يرح  أيضا 
األانــان لــد م العــدةة الطد اــأ  إ ــاةة ايةمــاد  لــى اــد متــتدا   تقــدس املتــا دة للــد      

تنفاـذ  مداصـلأ  إىل  يتطلع وإذ، 2012ت ار/ما د  3   2املضافأ، الذي ُ قد   لنا ،  دم  
ال اان املأـتر  ال،ـاةر  ـن املـؤمتر، هبـدف تعز ـز اسـت رار أ   لاـا  العـدةة  مداصـلأ تقـدس            

  ذلت من خا  است رار ة م اجملت   الد    لادةه ا اةاأ،الد م لل لدان املضافأ، 
 ـــز التـا    الد ر الذي سـتة  األمـم املتحـدة تؤة ـ    جمـا  تعز     تةاأ  لى  وإذ يؤكد 

إىل  تقــدس الــد م  ،اجلاــا  املااــأ الد لاــأ ــن طر ــق التنتــاق بــني   ا ســتقرار   تانا تــتان
تنتــاق بــني ا كدمــأ  اجملت ــ  القاــاةة  ال  تؤة ــ    الــد ر الــذي تــتان لاــدة حكدمــأ تانا 

 اةة   جمـا  التـا ممارسـأ    إمتاكاا بزما  األمـدر   م  م دت القااةة األانا اأنتجم الد   اا  
اسـتناةا إىل    مـ    لاـأ كابـ   إطـار طدكاـد لل تـا لأ املت اةلـأ       اا  ت اصـى  ا كم  التن اأ،  

ذلـت القاـا ، با صـترا  مـ  حكدمـأ         اـا  كدمـأ تانا تـتان،    ال امل الدطناأ ذا  األ لد أ
املأـتر  للتنتـاق   طر ق اجمللس  تانا تتان، بتنتاق  رصد اجلادة امل ذ لأ لتنفاذ   لاأ كاب   ن

 طدكاـد  يتاكاـدها   مـؤمتر  لرى  الرصد، ة  ات لأل لد ا  اليت  ضعتاا حكدمأ تانا تتان  
 ـن تقـد ره  تا اـده القـدي للجاـدة اجلار ـأ الـيت   ـذ ا األمـني العـا   ممأللـ              وإذ يعرب  لندن؛

، الذ ن  ع لـدن  لجادة اليت   ذ ا تاراة ال عألأ،  تا   رلا ل  ب،فأ خاصأالاإ ألانا تتان، 
 ،ملتا دة صعهن تانا تتانصع أ   ظر ف 
قدةهـا    لى تةاأ ا ضطاع   تانا تتان بع لاأ سااساأ صـاملأ  لامعـأ    وإذ يؤكد 
هبـدف ة ـم امل،ـا أ مـ  واـ  مـن هـم  لـى اسـتعداة لل ،ـا أ،           تكدن بزماماا مي  األانان

ــ  امل    ــا ن   إ ــان مــؤمتر كاب ــى النحــد امل  ــ   20عقــدة    ل ، بأــان ا ــدار  2010متدحن/ دلا
 ن ــذ العنــ     تربطــ  تي صــلأ باملنة ــا  ايرهاباــأ الد لاــأ، اــا اااــا تنةــام    مــن كــ  مــ 

ســا ا حقــدا  القا ــدة،  رتــر  الدســتدر، اــا   ذلــت تحكامــ  املتعلقــأ اقــدا اي تــان،     
 الـذي  رة از ـد    ،تـا  املرتة،    دي ا سـتعداة لل أـاركأ   بنـا  تانا تـتان الـيت تـنعم بال      

الــيت حتةــى ، 2011كــا دن األ  /ة تــ    5املعقــدة    ،التف،ــا     تــايل مــؤمتر بــدن مــن
ــق          ــدابمل  تط ا ــذ الت ــا  لتنفا ــرا  الت ــد  ،   ظــ  ا حت ــأ تانا تــتان  اجملت ــ  ال ــد م حكدم ب

ــيت   ــرا ا  الـ ــن   قرار   ضـــعااايلـ ــس األمـ ( 2011) 1988 (  1999) 1267 اتـــ جملـ
 اضا  ن قرارا  اجمللس األخرى ذا  ال،لأ،  ، (2014) 2160   (2012) 2082  
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 كابـــ  ا إىل ا لتزامـــا  الــيت تعاـــد  هبــا حكدمـــأ تانا تــتان   مـــؤمتر    وإذ يشيير  
بتعز ز الع لاأ ا  ت اباـأ   تانا تـتان  حتتـاناا، اـا  أـ   إلـرا  إصـاحا          لندن   طدكاد

بالأـــفاااأ  امل،ـــداقاأ  أات تـــا  ا  ت ابـــا  املق لـــ ا ت اباـــأ طد لـــأ األمـــد، مـــن تلـــ  ضـــ ان 
ــأ   ــام   الدميقراطاـ ــا اجلـ ــا     وإذ يتطليييع، بطابعاـ ــمل أ لا ت ابـ ــا  التحضـ ــدا إىل األ  ـ بأـ

 املق لأ، ال ملا اأ
ت ـ  لكـ   تـدة التـا  تانا تـتان   املتـتق     بـد مـن بنـا            وإذ يؤكد من جدييد  

ار مــن الدلاــأ ا قت،ــاة أ  خالاــأ مــن ايرهــا   ة لــأ متــتقرة  آمنــأ  قــاةرة  لــى ا ســت ر 
ؤستا  الدميقراطاأ املعزحنة،  احتـرا  الف،ـ  بـني    امل امل درا   قاي أ  لى سااةة القا دن،  

ــداحن ن الدســتدر أ امل   ــزحنةالتــلطا ،  الضــدابمل  امل ــاهتم   ع ــداطنني   ال  ــدا امل ،  ضــ ان حق
جلاــدة الــيت ت ــذ ا األمــم املتحــدة   اتــاةأ ار ــق ا ت،ــا  الــد     ا  وإذ يرحيي   إ  ا ــا،

 جما  تنتاق الد م الد   ألانا تتان  تدسا   طاق ،  
ــأ  وإذ يشييدد  ــأ لقــدرال لــى تةا ــأ  حتليااــا   ا  الع ا ا ــأ األانا ا قــدا  األمــن الدطنا

تل اــأ ا حتاالــا  األمناــأ ألانا تــتان، بناــأ    اســت رارها  مشد ــا اجل اــ  بالكفــا ة املاناــأ 
 لى ا لتـزا  الطد ـ     وإذ يؤكدلتا   بتمل األمن  حتقاق ا ستقرار  لى اد ةايم، إحا  ا

  خـــا   قـــد التحـــد  2014مـــا بعـــد  ـــا   إىلاأللـــ  الـــذي تعا ـــد بـــ  اجملت ـــ  الـــد  ،  
ــد ر قــدا      2015-2024) ــد م لز ــاةة تط ــدس ال ــدااع  (، بتق ــأ األانا اــأ،   ال األمــن الدطنا

  سـت قايان  ناد النتـا   ا    لطاب  املاس  لى تلت القدا ،بدساي  مناا التدر هن،  إضفا  ا
ــدا    ــدااع  صــفدف ق ــأ ال ــأ األانا ا   صــركا  تانا تــتان  تــاةأ ا نيي  يوإذ ، األمــن الدطنا
إلاـ  بعألـأ القـدة الد لاـأ     خل،ـل  ا سـتنتاد الـذي   إىل  يشير وإذ ، هذا ال لـد التا   األمن   

با تفـــاا بـــني منة ـــأ حلـــ  مشـــا   رحييي يوإذ  .2014لل تـــا دة األمناـــأ   هنا ـــأ  ـــا  
إىل إ أـا  بعألـأ    2015كـا دن الألاي/ نـا ر    1  اضـى   تانا تـتان، الـذي ت  )النـاتد(  األطلت  
لتــدر هن قــدا  الــدااع  األمــن الدطناــأ األانا اــأ  تقــدس املأــدرة   قتالاــأال ضــملاحن  الــد م ا ــ
إىل متـؤ لاأ حكدمـأ    وإذ يشير ، اأد دة مـن وادر ـأ تانا تـتان ايسـام    ااـا بـ   املتا دة إل
إىل  وإذ يشير أيضيا  ةرة، ا قـ  أكااان ض ان است رار أ هذه القدا  ااث تكدن تانا تتان  

لأـراكأ الداي ـأ بـني     ـذه القـدا   إىل ا  ا ستدامأ املالاأ     الأركا  املتاةنيمتاةأ الناتد 
ــتان     ــأ حلــ  مشــا  األطلتــ   تانا ت ــأ ،   تــدامل منة  ــق بتح ُّــ  حكدمــأ     مــرؤ  ا  تعل

، 2024  مد ــد    تجــا حن  ــا     ، ن قداهتــا األمناــأ  ــ املتــؤ لاأ املالاــأ   كامــ    تانا تــتان
 (،  2014) 2189القرار تااا إىل   هذا ال يشر وإذ
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ضــر رة قاــا  واــ   كــا   األمــم املتحــدة  صــناة قاا  براجماــا،     لــى يشييدد وإذ 
 بتدلاـٍ  مـن امل ألـ      “دة الع ـ    األمـم املتحـدة    حـ ”خا  آلاأ الفر ق القطـري  هنـل    من

فعالـأ مـن حاـث    اللاـا   اآلفعالاأ اا   ذلت مـن خـا    الى اد  عزحن  لالاإ لألمني العا ، 
ــأ  ــا     التكلف ــاة  املعلدم ــتراتاجاا  ت  ــأبأــان املاس ــن تلــ  مداصــلأ   عد  ــدة،   م ــز اجلا تعز 

ناـأ حن ـاةة ا تتـاا  التنتـاق  الكفـا ة      بالتأا ر  التعا ن الكاملني مـ  حكدمـأ تانا تـتان، ب   
 كدمأ تانا تتان، التا  م  ال امل الدطناأ ذا  األ لد أ ؤ   حتقاق التدا
ــأ      وإذ يرحيي   ــا املد ا ــاةة لادةه ــد  بز  ــيت تق ــدان ال ــأ   اتــا   ال ل ملتــا دة حكدم

مـ    اجملت   الد    لى مداصلأ تعز ز متاةات  بطر قأ منتـقأ  وإذ يشجع صعهن تانا تتان، 
زمـا  األمـدر،   تـتان ب تانا إمتـا   التلطا  األانا اأ  ال عألأ، من تل  تعز ز القااةة األانا اـأ   

 2012متدحن/ دلاــ   مــؤمتر طدكاــد املعقــدة    لاــأ كابــ   تاكاــده جمــدةا   لــرى حتــ  ا 
 ،2014مؤمتر لندن املعقدة   كا دن األ  /ة ت      

ــرإ    وإذ يؤكييد  ــاةة حتتــني ا ــى ضــر رة حن  ــاا      ل ــأ اي تــا اأ   د ات  صــد  املعد 
اعـا   لاـد التدقاـل      حج اا، اا  كف  تنتاق  إ ،ا  املتا دة اي تا اأ  لى اـد كفـؤ   

بدساي  مناا تعز ز التنتاق اا ا بني  كا   األمم املتحدة  صـناة قاا  براجماـا حتـل سـلطأ     
اصــأ خبن اجلاــا  املااــأ،  امل ألــ  الــاإ لألمــني العــا ،  اا ــا بــني األمــم املتحــدة  ضملهــا مــ

ــا،  إذ  رحــهن بإ أــا      ــم املتحــدة املأــتر  صــند ا حاأل ــا تأــتد  ا الــأ إلاا لأل أــطأ  األم
 تنتاق املتا دة اي تا اأ املقدمأ ملداطنااا،  إذ  ؤ د الد ر األساس  للحكدمأ ،  أاي تا ا
ة ر تقـــدس املتـــا دا لـــى ضـــر رة تن تت تـــت واـــ  األطـــراف،   إطـــ وإذ يشيييدد 

ــأ     ــا اأ املت أللـ ــاةا اي تـ ــا اأ، بامل ـ ــا اأ  اي تـ ــاة  اي تـ ــز ا اـ ــد  التحاـ ــتقالاأ، ـ   ا سـ
    باحتراماا،
ــأ   تانا تــتان،      وإذ يكييرك يدكيييد   ــأ األمنا ــ  إحنا  ا ال ــ     قلق ــا  العن ســا ا ت  

 طال ـــان  تنةـــام القا ـــدة  ضملةـــا ال األ أـــطأ ايرهاباـــأ املتداصـــلأ الـــيت تقـــد  هبـــا حركـــأ   
املتطراــأ  اجل ا ــا  املتــلحأ ضــمل القا د اــأ  اجملــرمني  الضــالعني     اجل ا ــا  العنافــأ  مــن

بــني ت أــطأ قد ــأ ،  إحنا  ال،ــا  الت   ارهتــا ار هبــاا  ــإ تــاد امل ــدرا  ضــمل املأــر  أ ت  
ايرها   امل درا  ضـمل املأـر  أ، ممـا  ـؤةي إىل هتد ـد التـكان احمللـاني، اـن اـاام النتـا            

اـن اـاام   املد ادن الـد لادن،  املدظفدن األطفا   قدا  األمن الدطناأ  األاراة العتكر دن   
 ـن قلقـ  الع اـق إحنا  حن ـاةة      وإذ يعيرب أيضيا  التن اـأ،   املتا دة اي تـا اأ   ن   جما دالعامل

العنـ  املـرت مل بـال اع      لـرا    ، اـن اـاام النتـا   األطفـا ،    ايصابا    صـفدف املـد اني  
   املتلح، اع محا أ املد اني   ال ن  2015عا  ل  تقر ر ال عألأ  رة  لى اد ما ، انا تتانت
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طال ــان  تنةــام الجلــزع الــيت متأللــاا حركــأ ا الــيت مــا اتيــل تــألملالتاد ــدا  ب يقييروإذ  
القا د اـأ،  كـذلت    املتطراأ  اجل ا ـا  املتـلحأ ضـمل    القا دة  ضملةا من اجل ا ا  العنافأ 

 ـن قلقـ     يعيرب  وإذ ا  اليت تكتن  املتا   الراماـأ إىل الت،ـدي لتلـت التاد ـدا ،     التحدب
طال ــان الإحنا  مــا  ــنجم  ــن ت  ــا  العنــ   األ أــطأ ايرهاباــأ الــيت تقــد  هبــا حركــأ  دي اجلــ

القا د اـأ مـن    املتطراأ  اجل ا ا  املتلحأ ضمل  تنةام القا دة  ضملةا من اجل ا ا  العنافأ 
 لــى قــدرة حكدمــأ تانا تــتان  لــى ضــ ان ســااةة القــا دن،  تــدامل األمــن     داقــهن  خا ــأ 

ــأ    ــأ  الــدما  األساســاأ للأــعهن األانــاي،  كفال ــا   حتتــني  محا  حقــدا اي تــان  ا ر 
 ،الاصأ ب األساساأ 
ــ  وإذ يشييييير   ( 2009) 1894(   2006) 1738(   2006) 1674إىل قراراتـــ

ـــزاع   ــأ املــد اني   الن ملرتفــ  عــدة االإحنا   دي ــن قلقــ  اجلــ  وإذ يعييرباملتــلح، املتعلقــأ ا ا 
النتــا   األطفــا ، الــيت ُتعــزى  بــني إلصــابا    صــفدف املــد اني   تانا تــتان،    ســا ا  ل

طال ـان  تنةـام القا ـدة  ضملةـا مـن اجل ا ـا        الضال اتاا العة ى  لى اد متزا د إىل حركأ 
ت  ـا  القتـ  الـيت تتـتادف      ذ ييدين وإ لقا د اـأ، العنافأ  املتطراـأ  اجل ا ـا  املتـلحأ ضـمل ا    

ــار املدظفــا ،   ــا ،    ســا ا ك  ــ    وإذ يؤكييد ميين جديييد  النتــا   الفتا ــ   ــهن  لــى وا ت 
 ،املتضـرر ن  الطدا  امل كنأ لضـ ان محا ـأ املـد اني     زاع املتلح تن تت ذ كـاألطراف   الن

نـ  اجلنتـ   سـاير تصـكا  العنـ       سا ا النتا   األطفا   الناحنحني، اا   ذلت مـن الع    
واــ  األطــراف إىل ا متألــا   لتزاماهتــا   وإذ يييد  اجلنتــاي،  حملاســ أ مــرتكا هــذا العنــ ،  

ااـ  القـا دن اي تـاي الـد    القـا دن الـد    قـدا اي تـان،          ادلهن القـا دن الـد  ، اـا   
 الـأ  اجلـاري  رصـد  الباةاـأ   سيلم ي وإذالتدابمل املناس أ لض ان محا أ املـد اني،     إىل اختاذ ك
ل تــاير   صــفدف املــد اني،  إبــام جملــس األمــن التــاب  لألمــم املتحــدة  لســا ا  املــد اني   

بالتقد  الذي حترحنه القدا  األانا اأ  الد لاـأ   التقلاـ  إىل تةح حـد    وإذ حييط  لما بذلت، 
 ـن محا ـأ املـد اني      ال عألـأ   رتقر ـ إىل  وإذ يشير من التـاير الـيت تقـ    صـفدف املـد اني،      

 ،2015 ص اط/ا ا ر 18زاع املتلح، املؤر  ـالن
 ن قلق  مم ا متأللـ  األلنـا  املضـاةة لألاـراة  تلفـا  ا ـر   تلاـزة         أيضا وإذ يعرب 
 لـى ضـر رة ا متنـاع     يشيدد  وإذللتـكان املـد اني،   لـدي  ال،ن  من هتد ـد   داياأ  الملالتفج

 لازة اليت رةرها القا دن الد  ، ن استع ا  األسلحأ  األ
اجملت ــ  الــد    الأــركا  ايقلا ــاني  لــى مداصــلأ تقــدس الــد م الفعــا    وإذ يشييجع 

 اــق تانا تــتان للت،ــدي ي تــاد امل ــدرا   ا  ــار هبــا،   امل ذ لــأ بقاــاةةللجاــدة املتداصــلأ 
املأـتر  للتنتـاق   لل جلس  اا   ذلت من خا  الفر ق العام  التاب  مقاربأ متداحن أ  متكاملأ
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الطـر الـذي    وإذ ييدك   املعس اكااحـأ امل ـدرا ، إضـااأ إىل امل ـاةرا  ايقلا اـأ،        الرصد
 لـى التـا   ا سـتقرار الـد لاني       ارهتـا  ضمل املأر  أ  ا  ار هبـا   إ تاد امل درا   أكل 

ــد ر ا ــ    ــار،  ال ــن الع ــأ م ــاطق تتلف ــهن األ  ا  من ــ  مكت ــذي  ضــطل  ب ــم املتحــدة املعــس    ال م
 بامل درا   اجلرميأ   هذا ال،دة،  

،  لـى اـد مـا تصـمل     إ تـاد الأـ ا   املتـت رة    ز ـاةة  الإحنا   قلي  وإذ يعرب  ن ال 
ال،اةرة  ـن املكتـهن،    2014 الدراسأ ا ستق،اياأ املتعلقأ باألاادن   تانا تتان لعا إلا    

مــن ضــرر  اــدن  إ تالــ   ا  ــار بــ   اســتااك حنرا ــأ األا مــا حتدثــ اســت رار إىل  وإذ يشيير
   أك ــد ا  ا لت ا اــأ  ا قت،ــاة أ  التن اــأ ال،ــحأ العامــأ األمــن ا ســتقرار  ب لتــام

 يشيدد  وإذ، الـد     لتام  لـى ال،ـعاد ن ايقلا ـ    من ضرر حتدث   كذلت ما  ،تانا تتان
     تانا تتان،ألمم املتحدة   مداصلأ رصد حالأ امل درال لى الد ر ا ا  

 لــى ضــر رة بــذ  لاــدة إقلا اــأ منتــقأ ملكااحــأ مأــكلأ امل ــدرا ،     وإذ يشييدد 
  هـــذا ال،ـــدة بعقـــد املـــؤمتر الـــدحناري ايقلا ـــ  املعـــس اكااحـــأ امل ـــدرا ،    يرحييي  وإذ
، هبـدف تعز ـز التعـا ن ايقلا ـ      2012تأر ن الألاي/ دا    13   12تباة،  دم   إسا   
 ،امل درا  جما  مكااحأ  

بالع   اجلاري   إطار م اةرة ماألـاا بـار س با ت ارهـا تحـد تهـم األطـر        وإذ يرح  
 لـى   وإذ يشيدد بـإ ان ااانـا،    وإذ حيييط  لميا    مكااحأ املداة األااد اأ األانا اـأ امل،ـدر،   

ملداة بــاملكااحــأ ا  ــار  اســ  إقامــأ حتــال  ة     هــد ،مــن ماألــاا بــار ساملتــدخى دف ا ــ
نــال صــام    إحــا  التــا   حتقاــق ا ســتقرار   األخــذ ب   إطــار ،أاد اــأ ضــمل املأــر   األا

    التن اأ   تانا تتان،    املنطقأ  خارلاا،
ــأ        وإذ يشيير  ــأ ملراق  ــأ الد لا ــتان إىل ا اي ــأ تانا ت ــ  حكدم ــذي  لات ــان ال إىل اي 

 األســـاتات   در ـــدامل ـــدرا   الـــذي تاـــاة  ااـــ  بعـــد   لـــدة تي اســـتع ا  قـــا دي ألهنا
تانا تتان   الدقل الراهن  ضر رة امتناع ال لدان املنتجـأ  امل،ـدرة  ـن التـرخاص بت،ـد ر      

الـد   األ ضـا ،   وإذ يشيجع  ة ن طلهن من حكدمأ تانا تتان، من هذه املاةة إىل تانا تتان 
  مــن خــااصــأ خب(،  لــى حن ــاةة تعا هنــا مــ  ا ايــأ الد لاــأ،   2008) 1817بــالقرار    ــا

مــن اتفاقاــأ األمــم املتحــدة ملكااحــأ ا  ــار ضــمل املأــر ع     12ا متألــا  التــا  ألحكــا  املــاةة  
ــا    ــأ لعـ ــؤثرا  العقلاـ ــد     وإذ يشيييجع ،1988بامل ـــدرا   املـ ــا ن الـ ــلأ التعـ ــى مداصـ  لـ

 ايقلا ـــ  هبـــدف منـــ  تتـــر هن التــــاي  الكا ااياـــأ  إحضـــارها  ـــن طر ـــق ا  ــــار         
 تانا تتان، إىل
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ــوإذ يعييرب   ــرا  األمد اــا،         ــتان حةــر  ــاة  ات ــأ تانا ت ــده ملداصــلأ حكدم ن تا ا
لرقابأ  لى ك  املداة املتفجـرة  التـاي    ل لى اختاذ إلرا ا   اللأ ي فاذ ت ة أ حيث  وإذ

ال،ــن ،  داياــأ  الملالكا ااياـأ، اــا رــد مــن قـدرة املت ــرة ن  لــى اســت داماا   تلاـزة الــتفج   
 م اجلادة اليت ت ذ ا حكدمأ تانا تتان   هذا ال،دة،باجملت   الد   ة  يهي  وإذ

ــ   وإذ يشييييير  ( 2006) 1674(   2000) 1296(   1999) 1265إىل قراراتـــ
ــان مح( 2009) 1894(   2006) 1738   ـــ بأــــ ــد اني   النـــ ــأ املــــ ــلح، ـا ــــ زاع املتــــ

( 2009) 1889(   2009) 1888(   2008) 1820(   2000) 1325 قراراتــ   إىل
املــرتة  التــا   األمــن،  ( بأــان 2013) 2122(   2013) 2106  ( 2010) 1960  

ــ   ( 2012) 2068 (  2011) 1998(   2009) 1882(   2005) 1612 قراراتــــــــ
( بأـان األسـلحأ   2013) 2117 قـراره   األطفا   ال اع املتـلح ( بأان 2014) 2143  

ــر حييييط  لمييا وإذ، ال،ــنملة  األســلحأ الفافــأ  زاع ـا   ــن األطفــا   النــ األمــني العــ يبتقر 
ــلح ) ــن  (S/2014/339املتـ ـــ   ـ ــد اني   الن ــأ املـ ــلحـمحا ـ ــااأ إىل (، S/2013/689) زاع املتـ إضـ

ــا   النــــ     ــس باألطفــ ــ  املعــ ــق العامــ ــتنتالا  الفر ــ ــلـاســ ــن   زاع املتــ ــس األمــ ــاب  جمللــ ح التــ
(S/AC.51/2011/3،) 

 ؛(S/2015/151) 2015ص اط/ا ا ر  27املؤر   بتقر ر األمني العا  يرح  - 1 
  ذلـت  لــى  طد ـ  األلـ ، اـا     ـن تقـد ره  لتـزا  األمـم املتحــدة ال    يعيرب   - 2 
ة  ــ  الكامــ  لع ــ   يدكيييد ويعيييد صــع اا،   قــد التحــد ، بــد م حكدمــأ تانا تــتان مــدى 

تز  ـد ال عألـأ    ضـر رة كفالـأ ا سـت رار      لـى   يشيدد وال عألأ  امل ألـ  الـاإ لألمـني العـا ؛     
 باملدارة الكاااأ للداا  بد  تاا؛

ــأ ال عألــأ،  لــى الن  يقييرك - 3  ــ   حــد متد ــد     (، 2006) 1662احملــدة   قرارات
  1746 (2007  ،) 1806 (2008  ،) 1868 (2009  ،) 1917 (2010 ،)
  1974 (2011   )2041 (2012   )2096 (2013   )2145 (2014 ،)

 ؛2016 آذار/مارس  17تة اه، حى  7   6   5   4 الفقرا  
 بــد ا الع ــ  الع لاــأ ا  تقالاــأ إجنــاحن  بــان الد  ــأ اجملــدةة لل عألــأ ترا ــ    يقييير - 4 

بـان  مرا ـاة تامـأ،     2015كـا دن الألاي/ نـا ر    1(   2024-2015ادلهن  قد التحد  )
تد م تدلي  تانا تـتان ب،ـدرة كاملـأ لـد ر القاـاةة  امتاكاـا حنمـا  األمـدر           الد  أ اجملدةة 

ــيت      ــأ، اــا  تفــق مــ  التفاةــا  ال التدصــ  إلااــا بــني   لــرىجمــا   األمــن  ا دك ــأ  التن ا
ق ـأ لأـ د أ    ا تانا تتان  اجملت   الد     مؤمترا  لندن  كاب   بدن  طدكاـد    مـؤمتر  

 ؛  ا لز  صاكاضد

http://undocs.org/ar/S/2014/339
http://undocs.org/ar/S/2013/689
http://undocs.org/ar/S/AC.51/2011/3
http://undocs.org/ar/S/2015/151
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اجملت ــ  الــد  ، بــد م الــ امل مــن األمــم املتحــدة إىل القاــا ، اتــا دة  ييد    - 5 
دك ـأ  العدالـأ  التن اـأ    األمـن  ا  قضـا ا  الدطناأ ذا  األ لد أ  كدمأ تانا تتان اليت تنط  

قضـا ا  ا قت،اة أ  ا لت ا اأ،  ة م التنفاذ الكام  لالتزامـا  املت اةلـأ املعلنـأ بأـان هـذه ال     
   املؤمترا  الد لاأ،  كذلت بأـان مداصـلأ تنفاـذ ا سـتراتاجاأ الدطناـأ ملكااحـأ امل ـدرا        

هتا، تـااة حنما  األمدر  ممارستاا لاضطاع تانا تتان بالقااةة  تدلااا م  م دت اا  نتجم متاما 
     مؤمترا  كاب   طدكاد لندن؛الذي ت اد تاكاده 

ــد ة        يقييرك كييذلك  - 6  تن تداصــ  ال عألــأ  امل ألــ  الــاإ لألمــني العــا ،   ح
ــا ا  ــا  نتــجم       ت ــ   ا ــدر  ممارســتاا     م ــا  األم ــا حنم ــاةة  تدلاا اضــطاع تانا تــتان بالقا

ال،ـاةرة   اي ا ـا  املد اأ الد لاأ  تنتاقاا،  اقا ملا  رة   ايصراف  لى اجلادة هتا، تااةل
ــى         ــز ب،ــفأ خاصــأ  ل ــدن، مــ  التركا ــايل مــؤمتر ب ــد   ت ــ   طدكا  ــن مــؤمترا  لنــدن  كاب

 األ لد ا  امل انأ تة اه:
الــرياس املأــار  لل جلــس املأــتر  للتنتــاق  الرصــد،   تا االتأــجا ، ب،ــف )ت( 

تكألــر اتتـاقا أل لد ــا  حكدمــأ تانا تـتان   جمــا  التن اــأ   اجملت ــ  الـد   ة  ــا    لـى تقــدس  
 ا دك ــأ، بدســاي  منــاا ة ــم مــا هــد لــار حالاــا مــن  ضــ   ترتاــهن للــ امل الدطناــأ             

ــدارة،     ذا  ــأ امل ــأ،  تع ي ــنيتنتــاق الاأل لد  ــأ،     ب ــا  الد لا ــأ  املنة  ــأ الد لا ــا  املاا اجلا
 تدلاـ    هتا،تـااة ا حنمـا  األمـدر  ممارسـتاا ل   اضطاع تانا تتان بالقااةة  تدلاام   نتجم  اا

ــا   األمــم   املتــاةا  املقدمــأ مــن   ســا ا أل أــطأ   املتحــدة  صــناة قاا  براجماــا،       ك
مـ   التنتاق، ت ضا اـا  نتـجم    التن اأ؛    الدقل  فت ،  إ اةة اي  ار مكااحأ امل درا   

هتا، بـني الأـركا  الـد لاني    تـااة سـتاا ل اضطاع تانا تتان بالقااةة  تدلااا حنمـا  األمـدر  ممار  
ة ـم اجلاـدة الراماـأ إىل حن ـاةة  تـ أ      سا ا  ن طر ق ت اة  املعلدما ،   ألضراحب املتابعأ،   

خـــا  ا كدمـــأ األانا اـــأ، اـــا  تتـــق  ا لتزامـــا  املقطد ـــأ  املعد ـــأ ايياياـــأ املقدمـــأ مـــن
املت ــاةلتني، الأــفاااأ املتــا لأ  ة ،  ة ــم اجلاــدة الراماــأ إىل حن ــاة  طدكاــد كابــ  يمــؤمتر  

    طدكاـد، اـا   كاب  يمؤمتر اا  تتق  ا لتزاما  املقطد أ  املعد أ   الفعالاأ   است دا 
 ؛ذلت اعالاأ التكلفأ   هذا ال،دة

تدامل الد م، بنا   لى طلهن التلطا  األانا اأ، لتنةام ا  ت ابا  األانا اـأ   ) ( 
 القاــا ، ة  ــا للجاــدة الــيت ت ــذ ا حكدمــأ    ت ابــا  ال ملا اــأ املق لــأاــا   ذلــت ا املق لــأ، 

النحـد   تانا تتان، بتعز ـز اسـتدامأ الع لاـأ ا  ت اباـأ   زاهتـاا  ا فتاحاـا  لـى اجل اـ ،  لـى         
 تز  ـد املؤستـا     ؛املتفق  لا    مؤمترا  لندن  كاب   بدن  طدكاد  مؤمتر ق أ صـاكاضد 

ــأ املأــاركأ     ــأ    األانا ا ــدرا   املتــا دة التقنا ــا  الق ــأ باملتــا دة   بن   إطــار  هــذه الع لا
 ؛التأا ر  التنتاق الدثاقني م  حكدمأ تانا تتان
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القاـا  بالتد اــأ  بــذ  املتـا   ا  اــدة لــد م   لاـأ التــا   امل،ــا أ الــيت      )د(  
، ثاـق معاـا   بتأـا ر    تقدةها تانا تتان  متلـت حنماماـا، إذا طل ـل حكدمـأ تانا تـتان ذلـت      

ــأ          ــا  الألق ــدابمل ل ن ــراح ت ــاد  اقت ــاي للتــا   إ ــاةة ايةم ــامل األان ــذ ال   ــاا تنفا بدســاي  من
  إطـار الدسـتدر األانـاي    احتـرا       ،حكدمـأ تانا تـتان  ، ت ضـا بتأـا ر  ثاـق مـ       ة  اا

( 1999) 1267قراراتـ    كام  لتنفاذ التدابمل  تط اق ايلرا ا  اليت  ضعاا جملس األمن  
 قـــرارا   (،2012) 2083 (  2012) 2082(   2011) 1989(   2011) 1988  

 اجمللس األخرى ذا  ال،لأ؛
ــى اســتنا  ة رهــا       )ة(  ة ــم التعــا ن ايقلا ــ ، هبــدف متــا دة تانا تــتان  ل

قلــهن آســاا لتأــجا  التعــا ن ايقلا ــ ،  للع ــ  مــن تلــ  اســتقرار  احنةهــار تانا تــتان،       
 احنا  احملققأ؛با  ت اة  لى ايجن

التعـا ن مـ      األمم املتحدة  قدا اي تان،  مفدضاأ، بد م من ا ست رار )هـ( 
ــأ املتــتقلأ   ــأ األانا ا ــأ االلجن ــدا اي تــان  املعنا ــدراهت  ق ــز ق ــ   اتعز  ــا ن م ،  كــذلت   التع

ــأ  حكدمــأ تانا تــتان  املنة ــا  ضــمل ا كدماــأ   ــأ احمللاــأ الد لا ــأ   املعنا مــن تلــ  رصــد حال
تنتــاق اجلاــدة الراماــأ إىل كفالــأ محا تــام،  تعز ــز املتــا لأ،  املتــا دة   التنفاــذ  د اني، املــ

  الدســتدر األانــاي، الــدارةة   حقــدا اي تــان ا ر ــا  األساســاأ املتعلقــأ بحكــا  لألالتــا  
سـا ا األحكـا     ،   ضـ ن الـد   األطـراف اااـا    تانا تـتان    تنـدرد  املعاهدا  الد لاأ الـيت  

، اـا   ذلـت اتفاقاـأ القضـا   لـى واـ        الدال ـأ  ـا   تعلقأ بت ت  املرتة التـا  اقـدا اي تـان   امل
   ؛تصكا  الت ااز ضد املرتة

ــا نالتن ( )  ــاق  التعـ ــان تـ ــا ، الدثاقـ ـــ ، حتـــهن ا قتضـ ــأ ال ــ  بعألـ ــاحن  د م مـ ا ـ
 ؛للناتدد اني  تانا تتان،  كذلت م  ك مل امل أللني املالناتد القتالاأ املتفق  لااا بني  ضمل

ــ  الــاإ   يييد    - 7  ــأ  امل أل ــذ  ال عأل ــاةة    إىل ب ــد مــن اجلاــدة مــن تلــ  حن  مز 
،   تانا تـتان املعناـأ  ا تتاا  التنتاق اا ا بني  كا   األمم املتحـدة  صـناة قاا  براجماـا    

حكدمــأ تانا تــتان  بتأــا ر  ثاــق مــ   “ حــدة الع ــ    األمــم املتحــدة” لــى تســاس هنــل 
ــادحبهبــدف  ــأ إىل تق،ــى حــد، بكفا هتــا  الن ــأ     اجل ا ا ــ امل الدطنا ــ  ال ــا م ــا  ت اصــى متام ا
مـ   اـا  نتـجم   قاـاةة اجلاـدة املد اـأ الد لاـأ،      إىل مداصـلأ  كدمأ تانا تتان،  األ لد أ  ذا 

ــا  األمــدر  ممارســتاا ل     ــا حنم ــاةة  تدلاا ــز ة ر هتا، هبــدف تــااةاضــطاع تانا تــتان بالقا تعز 
 ا ضطاع اتؤ لااهتا   اجملا   ذا  األ لد أ التالاأ: املؤستا  األانا اأ  

ة مــن خــا  التأــا ر  حــدَُّ  ،، مــن خــا   لــدة مايــم لل عألــأ تقــدس الــد م )ت( 
  لاـأ   إ فـاذ  التعا ن الكاملني م  حكدمأ تانا تتان،  ة  ا جلادة حكدمأ تانا تتان،  لى 
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عــا ن مــ  مكتــهن األمــم املتحــدة املعــس   بدســاي  منــاا تقد ــأ الت ، تتلــ  تاــا  ال لــد  كابــ   
 سااسا  ا كدمأ؛اا  نتجم  بامل درا   اجلرميأ، 

ة م اجلادة الـيت ت ـذ ا حكدمـأ تانا تـتان،   إطـار  ااياـا بالتزاماهتـا  لـى          ) ( 
، لتحتني ا دك أ  سـااةة القـا دن،    طدكاد النحد املتعا د ب    مؤمترا  لندن  كاب   بدن

الأ ا  تقالاأ  تنفاذ املازا اأ  مكااحأ الفتاة   واـ  تاـا  ال لـد  اقـا لع لاـأ      ذلت العد   اا
كاب   إطار طدكاد لل تا لأ املت اةلأ، هبدف املتا دة   لس مثـار التـا   تقـدس الـدما      

   الدقل املناسهن  بطر قأ متتدامأ؛
 ضـا مـن بانـاا ة ـم    اا خيـد  تضرا ، أاي تا ا إ ،ا  املتا دا تنتاق  تاتمل  )د( 

ا كدمـأ، بدسـاي     ا قـدر تعز ـز  مل ـاةا اي تـا اأ، هبـدف    ا  اا  تفق مـ  حكدمأ تانا تتان، 
مناا تقدس الد م الفعا  إىل التـلطا  الدطناـأ  احمللاـأ   متـا دة  محا ـأ املأـرة ن ةاخلاـا،        

اتاأ لعدةة الاليني من ال لـدان اجملـا رة  مـن ال لـدان األخـرى،  املأـرة ن       ؤ هتايأ الةر ف امل
 ةاخلاا،  دةةت طد اأ  آمنأ  كرميأ  متتدامأ؛

األطراف األانا اـأ  الد لاـأ التنتـاق مـ  ال عألـأ   تنفاـذ    تـاا          بك يهي  - 8 
رت طني هبـا  حر ـأ تنقلـام    تعز ز تمن مدظف  األمم املتحـدة  األاـراة املـ    اجلادة الراماأ إىل     

   وا  ترلا  ال لد؛ 
 لى ضر رة كفالأ األمن ملـدظف  األمـم املتحـدة   لـى ة  ـ        يكرك التدكيد - 9 

 للتدابمل اليت اختذها األمني العا  بالفع    هذا ال،دة؛
 لى األةاأ ا ا أ  ست رار  لدة ال عألأ  ضملها من  كا   األمـم  يشدد  - 10 
ــا   صــناة قاا املتحــدة   ــاقني مــ  ا   براجماــا   الد   ــأ  ، بتأــا ر  تنتــاق  ث  كدمــأ األانا ا
اا  أ   هـدف إضـفا  الفعالاـأ  لـى      إىل تل اأ ا حتاالا   إرسا  األمن،  ، سعاات ة  ات  ا

سـلطأ امل ألـ  الـاإ لألمـني العـا    تنتـاق واـ          وييد م ققي        األمم املتحدة   دما، 
ــطأ  كـــا   األ  ــاس هنـــل       ت أـ ــى تسـ ــتان  لـ ــناة قاا  براجماـــا   تانا تـ ــم املتحـــدة  صـ مـ

 ؛“الع     األمم املتحدة  ْحدة”
األمـني العـا   لـى مداصـلأ اجلاـدة الـيت   ـذ ا حالاـا مـن تلـ  اختــاذ           يشيجع   - 11 

بدلـ  خـاإ    ويشيجع التدابمل الاحنمأ ملعاجلأ املتاي  األمناـأ املرت طـأ بدلـدة األمـم املتحـدة،      
 األمن الدطناأ األانا اأ؛الدااع  تاق بعنا أ م  قدا   لى التن
 لى تةاأ حتقاق تن اأ ةميقراطاأ متتدامأ   تانا تتان تع     ظلـاا   يشدد - 12 

ــدا ني     ــا للقـ ــاا احملـــدةة بدضـــدح،  اقـ ــأ ضـــ ن جمـــا   اخت،اصـ واـــ  املؤستـــا  األانا اـ
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زا  حكدمـأ تانا تـتان   مـؤمتر    ،   هذا ال،دة، بـالت ويرح ال،لأ  الدستدر األاناي،  ذا 
كابــ ، الــذي ت  اــد تاكاــده   مــؤمتري بــدن  طدكاــد، بإةخــا  املز ــد مــن التحتــانا   لــى   

، ويؤكيد مين جدييد   الع لاأ ا  ت اباأ، اا   ذلت معاجلأ متالأ اسـتدامأ الع لاـأ ا  ت اباـأ،    
انا اــأ   مــؤمترا  لنــدن ا لتزامــا  الــيت تعا ــد هبــا اجملت ــ  الــد    ا كدمــأ األ  مييع مرا ييا 

 كاب   بدن  طدكاد، ة ر ال عألأ   تقدس الد م، بنا   لى طلـهن ا كدمـأ األانا اـأ، لتنفاـذ     
إىل ال عألأ تقدس املتـا دة إىل املؤستـا  األانا اـأ املعناـأ، بنـا   لـى        ويطل هذه ا لتزاما ، 

صــت ا ا للج اـــ ،   ا ة ــم  زاهـــأ الع لاــأ ا  ت اباـــأ  مــن تلـــ   طلــهن حكدمــأ تانا تـــتان،   
اأـاركأ املـرتة    ويرحي  ؛ ذلت  ض  تدابمل لت كني املرتة من املأاركأ الكاملـأ  اآلمنـأ     اا

ــأ،      ــأ ا ت ابا ــأ متــجلأ ت  صــاح أ محل ــأ، ســدا  ب،ــفتاا مرصــحأ ت   اخ  ــأ ا  ت ابا   الع لا
 با ضا  اجملت   الد   تقدس املتا دة حتهن ا قتضا ؛ ويهي  كذلك

  لاــأ   اجلادة املتداصــلأ الــيت ت ــذ ا ا كدمــأ األانا اــأ لل ضــ    بــ يرحيي  - 13 
التــا   امل،ــا أ، اــا   ذلــت مــن خــا  اجمللــس األ لــى للتــا   تنفاــذ ال  ــامل األانــاي    

 أــ    لــرا  حـدار بأــان امل،ــا أ  املأـاركأ التااســاأ  يلتحقاـق التــا   إ ـاةة ايةمــاد،   
 لــى النحــد الــدارة   إ ــان مــؤمتر كابــ  املــؤر    حنمامــ ، تتــدىل  تانا تــتان تقــدةه جل اــ  ا

بأان ا دار م  ك  من  ن ـذ العنـ ،    تربطـ  تي صـلأ باملنة ـا        2010متدحن/ دلا   20
ايرهاباأ الد لاأ، اا اااا تنةام القا دة،  رتر  الدستدر، اا   ذلت تحكام  املت،لأ اقـدا  

ي ا سـتعداة لل أـاركأ   بنـا  تانا تـتان الـيت تـنعم       سا ا حقـدا املـرتة،    ـد    اي تان،   
بالتا ،   لى النحد الدارة از د مـن التف،ـا    امل ـاةا  النتـايل التاماـأ املن،ـدإ  لااـا        

حكدمـــأ  ويشيييجع، 2011كـــا دن األ  /ة تــ     5   تــايل مـــؤمتر بـــدن الــذي ُ قـــد     
لـد م هـذه الع لاـأ، حتـهن ا قتضـا ،       تانا تتان  لى ا ستفاةة من املتـا   ا  اـدة لل عألـأ   

ظــ  ا حتـــرا  التـــا  لتنفاــذ التـــدابمل  ايلـــرا ا  الـــيت  ضــعاا جملـــس األمـــن   قراراتـــ       
ــرارا  2014) 2160(   2012) 2082(   2011) 1988(   1999) 1267 (،  قــــ

 اجمللس األخرى ذا  ال،لأ؛
ــدابمل الـــيت اختـــذهتا حكدمـــأ تانا تـــتان     يرحييي  أيضيييا  - 14  ا   ذلـــت اـــ ،بالتـ
ــذ قــرار جملــس األمــن     ا ت ــاة ــأ لتنفا    تأــر ن األ  /( 2000) 1325خطــأ الع ــ  الدطنا
ــدبر ــا       ويشييجع، 2014 تكت ــاةة مأــاركأ املــرتة  كــذلت األقلا ا كدمــأ  لــى مداصــلأ حن 

إىل تن النتـا   ـؤة ن ة را   ويشير   اجملت   املدي     لاا  التداص   التأا ر  صن  القرار، 
(    القـرارا   2000) 1325  قـرار جملـس األمـن     ب  ا تقر    لاأ التا ، حت حاد ا  

ضـر رة مأــاركأ املـرتة ب،ـدرة كاملـأ  اعالـأ   لـى قــد         يكيرك يدكييد  ال،ـلأ،  لـذلت    ذا 



 S/RES/2210 (2015) 

 

14/22 15-04012 

 

 لى إصراكاا    ض   تنفاـذ اسـتراتاجاا     وحيثاملتا اة   وا  مراح    لاا  التا ، 
تاكاـده     ا لـرى  حت ،  لاا   ةرها  احتاالاهتا   ا ت ان زاع ألخذـما بعد ا تاا  الن

 مؤمتري بدن  طدكاد؛
إىل إ أــــا  اللجنــــأ الــــيت ُصــــكلل   ــــا بقــــرار جملــــس األمـــــن         يشيييير  - 15 
الــيت  ضــعل   لــرا ا  ، اــا   ذلــت اي(  إىل تســالاهن   لــاا  إلرا اهتــا2011) 1988

 ـا  ا سـتألنا  مـن ا ةـر املفـر حب  لـى       لتاتمل تقـدس طل  (2012) 2082قرار جملس األمن 
تعـا ن ا كدمـأ   داصـلأ  ا ويرحي  التفر  ايسراع   األاا، ة  ا لع لاأ التا   امل،ـا أ،  

، اـا  أـ   ار ـق الـد م التحلالـ   رصـد        ال عألـأ مـ  اللجنـأ    اجمللس األ لى للتا  األانا اأ 
ــدامل املعلدمــا  ذا  ال،ــلأ الاحن  اجلــزا ا ،  ــاا ت مــأ لتحــد ث القاي ــأ املدضــد أ   بدســاي  من

طال ـان   هتد ـد التـلم    ال أـتر  مـ  حركـأ    مـن  ،  مـن خـا  حتد ـد    1988ادلهن القـرار  
وا ــا   مؤستــا   كاا ــا ،  اقــا ملعــا مل    تاــراة مــن   ا ســتقرار  األمــن   تانا تــتان 

  متد ـ   إىل تن  سـاي  ويشير  (،2014) 2160 قرار جملس األمن ايةراد   القاي أ امل انأ  
ت  ة ــم هــؤ   األاــراة  هــذه اجل ا ــا   املؤستــا   الكاا ــا  تأــ  ،  لــى ســ ا  املألــا    

ا ،ر، است دا  العايدا  املتاتاأ من حنرا أ امل درا  ال،اةرة من تانا تـتان  العـابرة  ـا      
 ،  ق  التاي  إىل تانا تـتان  ـن طر ـق ا  ـار      إ تالاا  ا  ار هبا  لى اد ضمل مأر ع

ــأ   تانا تــتان،    ا ــأ  ال ســتنا  ضــمل القــا دي لل ــدارة الط اعا ــا لفد  ــزاحن  ،طــ  طل   ا بت
ــن   ضــمل  ــت م ــأ،  ذل ــد   قليي قالحيي  يواأل أــطأ ايلراما ــا ن املتزا  ــ    ركــأ التع ــان م الطال 

 ؛ضالعأ   األ أطأ ايلراماأمنة ا  تخرى 
ا أ صـاملأ للج اـ      لاـأ سـا   م،ـ   إرسا   لى ة ر ال عألأ   ة م  يشدد - 16 

، اا  أ   ال  امل األاناي لتحقاق التـا   إ ـاةة ايةمـاد،      تدلدن حنماماا قدةها األانان 
، م  مداصـلأ تقاـام اآلثـار املترت ـأ      بتأا ر  ثاق معاا   حا  طل ل حكدمأ تانا تتان ذلت

 ذلـت تعز ـز حقـدا    الدلاتني اجلنتا اأ  املت،لأ اقدا اي تان، اـا     لى تلت الع لاأ من
اي تان  محا تاا،  ن طر ق تمدر تأ   التعـا ن مـ  اللجنـأ األانا اـأ املتـتقلأ املعناـأ اقـدا        

اجملت ــ  الــد    لــى متــا دة لاــدة حكدمــأ تانا تــتان   هــذا ال،ــدة،    ويشييجعاي تــان، 
 بت   مناا مداصلأ تقدس الد م لل،ند ا ا ستي اي للتا   إ اةة ايةماد؛

ــار     جميييددا يؤكيييد - 17  ــأ   إطـ ــاةة تانا اـ ــأ بقاـ ــأ اجلار ـ ــدة ايقلا اـ ــ  للجاـ ة  ـ
سطن د  لألمن  التعا ن ايقلا ـاني مـن تلـ  حتقاـق األمـن  ا سـتقرار       إ  لاأ  -آساا  قلهن”

، 2015باكتــتان  ــا  ملــؤمتر الــدحناري املق ــ  املقــرر  قــده    إىل ا ويتطلييع، “  تانا تــتان
قلا ـاني إىل مداصـلأ الـزخم  ا سـت رار   بـذ  اجلاـدة مـن        تانا تـتان  صـركا ها اي   ويد  



S/RES/2210 (2015) 
 

 

15-04012 15/22 

 

إىل تن  ويشير سـطن د ،  إتل  تعز ز ا ـدار  الألقـأ  لـى ال،ـعاد ايقلا ـ  مـن خـا    لاـأ         
ــأ   ــد إاملق،ــدة بع لا ــطن د  ه ــا  ايقلا اــأ،       تن س ــ  املنة  ــذ ا بالفع ــيت ت  ــدة ال ــ  اجلا تك  

 تن تكدن بد ا  ناا؛ تتعا ن م  هذه اجلادة،  سا ا اجلادة املتعلقأ باانا تتان،  تن    
باجلادة اجلار أ اليت ت ـذ ا حكدمـأ تانا تـتان  صـركاؤها اجملـا ر ن       يرح  - 18 

 ايقلا اــدن  املنة ــا  الد لاــأ، اــا اااــا منة ــأ التعــا ن ايســام ، مــن تلــ  تعز ــز الألقــأ    
مؤخرا ال لـدان املعناـأ  املنة ـا       التعا ن اا ا بانام،  كذلت م اةرا  التعا ن اليت  ضعتاا

ــأ    منة ــأ  الربا اــأ  مــؤمترا  الق ــأ الــيت تنة اــا   ايقلا اــأ، اــا اااــا مــؤمترا  الق ــأ الألاثا
 ؛ رابطأ لند  آساا للتعا ن ايقلا   صننااي للتعا ن

إىل تعز ز   لاأ التعا ن ايقلا   اا  أ   اختاذ تدابمل لتاتـمل التجـارة    يد   - 19 
العابر  لى ال،عاد ايقلا  ،  ذلت بت   منـاا إبـرا  اتفاقـا  إقلا اـأ  ثناياـأ للتجـارة         النق 

العابرة،  تدسا   طاا التعا ن القن،ل  يصدار التاصـملا   تاتـمل تسـفار تصـحا  األ  ـا       
هبــدف تدســا  النأــاط التجــاري  حن ــاةة ا ســتأل ارا  األلن اــأ  تطــد ر ا ااكــ  األساســاأ،    

الطاقـأ  النقـ   ايةارة املتكاملـأ    بمـداةا   ايبمل  لى صعاد ا ااك  األساساأ  الترا  أ   اا
، ا قت،ـاةي ايقلا ـ     التعـا ن   تانا تـتان الـد ر الـذي تؤة ـ     للحد ة،  ذلت هبدف تعز ز 

 تانا تتان؛ الن د ا قت،اةي املتتدا   إ اة ارإ الع     أجا ت 
عز ز ص كا  النق  احمللاـأ  ايقلا اـأ الـيت      هذا ال،دة،  لى تةاأ ت يشدد، - 20 

 خباصــأ ، ستتــا  التــرابمل مــن تلــ  حتقاــق التن اــأ ا قت،ــاة أ  ا ســتقرار  ا كتفــا  الــذا   
املأـار     ا  تاا  مـن ت  ـا  إ أـا  التـكت ا د ـد  الطـرا ال  ـأ احمللاـأ  صـاا تاا،   ضـ           

  بالطملان املدي الد  ؛ درا  املتعلقأايقلا اأ بنرحب تعز ز مز د من الترابمل،  النادحب بالق
، الـــد ر احملـــدري لل جلـــس املأـــتر  للتنتـــاق  الرصـــد  جدييييد مييين يؤكيييد - 21 

  تنتـاق   هتا،تااةاضطاع تانا تتان بالقااةة  تدلااا حنما  األمدر  ممارستاا لم   نتجم  اا
الدطناـأ ذا  األ لد ـأ،    تاتمل  رصد تنفاذ اسـتراتاجاأ التن اـأ الدطناـأ ألانا تـتان  الـ امل      

جب ا  اجلاا  الفا لأ املعناأ تن تعزحن تعا هنا مـ  اجمللـس   هـذا ال،ـدة بناـأ مداصـلأ        ويهي 
 ا رتقا  بكفا ت ؛

باجلاــا  املااــأ الد لاــأ  املنة ــا  الد لاــأ  حكدمــأ تانا تــتان تن    يهييي  - 22 
اـد    املـؤمترا  الد لاـأ    طدككابـ     يتتقاد اـا قطعتـ   لـى  فتـاا مـن التزامـا    مـؤمتر       

ا اد ـأ  ةاأ األ يدكيد ويكرك ،2014 اليت ت اد تاكادها   مؤمتر لندن املعقدة  ا   التابقأ،
املازا اـأ  املدرلـأ     ن طر ق حن اةة تقدس املتا دة هبا قدرة  لى التن ؤ لتعز ز اعالاأ املعد أ  ال

ــى     ــهن إةخــا  حتتــانا   ل ــأ إىل لن ــأ األانا ا ــأ  إىل ا كدم ــا  األانا ا ــأ  النفق ،  ةــم املازا ا
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 تعز ــز قــدرة حكدمــأ  ،كفالــأ الأــفاااأ  مكااحــأ الفتــاةبحتتــني تنتــاق املعد ــأ  اعالاتــاا  
 تانا تتان  لى تنتاق املعد أ؛

با كدمأ األانا اأ تن تتـت ر، متـتعانأ باملتـا دة املقدمـأ مـن اجملت ـ         يهي  - 23 
طال ــان التان  اسـتقرارها مــن لا ــهن  ناصــر حركــأ  الت،ــدي لتاد ــد تمــن تانا تــ  الـد  ،  

املتطراـأ  اجل ا ـا  املتـلحأ ضـمل القا د اـأ،       العنافـأ    تنةام القا دة  ضملةا مـن اجل ا ـا   
 ؛ ارهتات   ا  ار هبات     اجملرمني  الضالعني   إ تاد امل درا  ضمل املأر  أ 

ام ، بتعز ـز القـدرا  الدظافاـأ     لـى تةاـأ القاـا ،   إطـار صـ      التدكيد يكرك - 24 
 الطاب  املاس  املتا لأ   القطاع األمس األاناي  ـن طر ـق األخـذ بـإلرا ا  الفـرحن املاي ـأ       

 التدلاـ   اي ـداة    ، اا   ذلت التدر هن   جما  حقدا الطف ، ا ضطاع جبادة التدر هن
ملة التقـد  اـد بلـدم هـدف      الت كني، ل،احل النتا   الرلا   لى التدا ، هبـدف تتـر    تـ   

صـفدف قـدا  األمـن األانا اـأ الـيت         إصـرا  املـرتة   حتقاق ا كتفا  الذا   التـداحنن العرقـ    
 لى تةاأ التزا  اجملت ـ  الـد      ويشددتدار األمن  تكف  سااةة القا دن   وا  تاا  ال لد، 

 صــر ط القــدرة  املاناــأ  لــى األلــ  الطد ــ  بكفالــأ  لــدة قــدة تمــن  طناــأ تانا اــأ تتــتد  
تقـدس    ا،  تدر  ـا اـأ القتالبعألـأ الـد م ا ـاحن  ضـمل       هـذا التـااا بإ أـا      وين  ،  ا ستدامأ
نـا   لـى ة ـدة    النـاتد  ب ، بنا   لى ا تفاقـا  الألناياـأ بـني تانا تـتان      اتا دة إلاااملاملأدرة  

 من تانا تتان؛
ــد  املتداصــ      يرحيي  - 25  ــااا بالتق ــذا الت ــدطس      ه ــد ر اجلــاين ال ــا  تط   جم

 لـى ا سـت رار   لاـدة     ويشيجع األاناي  حتتني قدرت   لى ختطـامل الع لاـا   تنفاـذها،    
الـد م   التدر هن، بدساي  مناا املتاةأ باملدربني  املدارة  األارقأ ا ستأار أ مـن خـا  بعألـأ   

دامأ لت طــامل الــدااع  ت،ــ  بدضــ    لاــأ متــت لنــاتد،  إســدا  املأــدرة اا ــالالتابعــأ ا ــاحن  
 بايضااأ إىل تقدس املتا دة   م اةرا  إصاح الدااع؛

بــاجلادة اجلار ــأ الــيت ت ــذ ا التــلطا  األانا اــأ لتعز ــز قــدرا    حييييط  لمييا - 26 
،   هـذا  ويشيدد إىل مداصـلأ اجلاـدة لتحقاـق هـذا ا ـدف،       ويد  الأرطأ الدطناأ األانا اأ، 

تــا دة الد لاــأ  ــن طر ــق تقــدس الــد م املــا   تــدامل املــدربني   التــااا،  لــى تةاــأ تقــدس امل 
 لــى اــد مــا  ااقــل  لاــ   لنــاتد،لتابعــأ لا بعألــأ الــد م ا ــاحن متــاةأ   أــ   املــدلاني، اــا 

 متاةأ قدة الدر  األ ر باأ   هـذه ال عألـأ،  متـاةأ ا حتـاة      حكدمأ تانا تتان  ق لل ب ،
ــأ الأــرطأ ال  ــ األ ر و مــن خــا  بعأل ــأ تابعــأ ل صــرطأ ا حتــاة األ ر و   تانا تــتان(،   )بعأل

إىل تةاــأ  لـدة قــدة صـرطأ كاااــأ    مشيرا  كـذلت متـاةأ ار ــق مأـار   الأــرطأ األملا اـأ،     
تحقاق الرؤ أ الاصـأ بـدحنارة   ب رح وي مقتدرة بالنت أ ألمن تانا تتان  لى األل  الطد  ، 
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اا   ذلـت ا لتـزا  بدضـ     ، سندا  نط  اترة  أرالداخلاأ  الأرطأ الدطناأ األانا اأ، اليت ت
الأـرطأ الدطناـأ    صـفدف    ايبقـا   لـاان     ناد النتـا  استراتاجاأ اعالأ للتنتاق بني حن اةة 

 تا ا املتعلقــأ بتع ــام مرا ــاة   تنفاــذ اســتراتاجا   تعز ــز  ن تن اــأ قــدراهت  اناألانا اــأ  تدر  ــ 
 ؛النتاياأرابطا  الأرطأ لل عألأ الذي تقدم  ار بالد م املتت  رح يوا  ت ارا  اجلنتا اأ، 

بالتقــد  احملــرحن   تنفاــذ ا كدمــأ األانا اــأ ل  ــامل حــ  اجل ا ــا     يرحيي  - 27 
إىل  ويييد    بر ــامل تانا تــتان للتــا   إ ــاةة ايةمــاد،  ااملتــلحأ ضــمل القا د اــأ  إةمالاــ

 ت   الد  ؛تتر    مدا مأ اجلادة لتحقاق مز د من التقد  بد م من اجمل
 ملباصــد  جــأ واــ  ا  تــدا ا ، اــا اااــا ا  تــدا ا  بــالازة الــتفج  يييدين - 28 

ال،ن   ا ج ا  ا  تحار أ  ا ضتاا      لاا  ا ختطاف اليت تتتادف املـد اني   داياأ ال
ــأ       ــتع مل  التن ا ــق ا ســتقرار  ال ــأ  تثرهــا الضــار  لــى لاــدة حتقا ــأ  الد لا  القــدا  األانا ا

طال ان  اجل ا ا  املتطراـأ األخـرى إىل اسـت دا     الجلد  حركأ  كذلك ويدينتانا تتان،   
 املد اني ةر  ا بأر أ؛

العـاملدن  م  القلق ا رتفاع املتـت ر   ا  تـدا ا  الـيت  تعـرحب  ـا       ح يال - 29 
ال،ــحأ   جمـا  التن اـأ، اـا   ذلـت ا  تـدا   لـى العـاملني   جمـا          اي تـاي    جمـا  الع ـ   

تلت ا  تـدا ا  باصـد  جـأ، مؤكـدا تهنـا       ويدين   لى املرااق ال،حاأ   ساي  النق  الطا،
اجلاـا    لكـ    ا  األطـراف تن تكفـ   جب ويهي ا لادة تقدس العدن لأعهن تانا تتان، دتع

إمكا اـأ الدصـد    ن هبـا،  داألمم املتحـدة  األاـراة املرت طـ    دمدظف   ذلتالفا لأ، اا  اي تا اأ
 تن تتقاــد تقاــدا تامــا بالقــا دن اي تــاي   ،ب،ــدرة كاملــأ  آمنــأ  ة ن  راقاــ  إىل مقاصــدها 

،  تن حتتر  امل اةا التدلاااأ اليت تاخذ هبـا األمـم املتحـدة اا ـا  تعلـق      الد   الدالهن التط اق
 ؛بتقدس املتا دة اي تا اأ   حا   الطدارا

ــاحنا  الـــيت حتققـــل حـــى اآل  يرحييي  - 30  ــتان  بايجنـ ــامل تانا تـ ن   تنفاـــذ بر ـ
حكدمــأ تانا تــتان  لــى تن تداصــ  لادةهــا، بــد م مــن األمــم     ويشييجعملكااحــأ األلنــا ، 

األلنـا  األرضـاأ املضـاةة لألاـراة      تـدممل  املتحدة  وا  اجلاا  الفا لأ املعناأ، من تل  إحنالـأ  
ف ا ـد مـن األخطـار     األلنا  األرضاأ املضاةة للدبابا   تلفا  ا ر  من املتفجـرا  هبـد  

تقـدس املتـا دة مـن     ضيروك   ين   ويعيرب  ،اليت هتدة حااة اي تان  التـا   األمـن   ال لـد   
ــام  إ ــاةة       ــأ،  إ ــاةة تاهال ــاام األصــ اإ ذ   اي اق ــأ للضــحا ا، اــن ا ــدامل الر ا  تلــ  ت

 إةمالام  لى ال،عاد ن ا قت،اةي  ا لت ا  ؛
طال ــان  تنةــام القا ــدة  ضملةــا الد حركــأ  ــن قلقــ  ال ــال  إحنا   ناــ يعييرب - 31 

ــأ   مــن ــا      اجل ا ــا  العناف ــ  األطف ــأ لألطفــا   اســت دامام   تانا تــتان،  إحنا  قت املتطرا
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إةا ت  القد أ لتجناد األطفا  اجلندة  اسـت دامام   ا تـاا     ويكرك تأد اام  تاجأ للنـزاع، 
  التجـا حنا  األخـرى املرتك ـأ   حـق    للقا دن الد   الدالهن التط اق،  جل اـ  ا  تـااكا    

ا ج ا   لى املدارس،  مرااـق  ما  ت،  مناا بسا ا  األطفا    حا   النـزاع املتلح،   
ــدارس  إضاق    ــام  ال،ــحأ، اــا   ذلــت حــرا امل ــام    اــاالتعل القتــري  ترهاــهن مــدظف  التعل

 ن لا ـــهنمـــالـــيت تتـــتادف تعلـــام الفتاـــا    ا  تـــدا ا  خ،دصـــا اختطـــااام  قتلـــام،  
إىل    هــذا التــااا مشييرًاطال ــان، الاجل ا ــا  املتــلحأ ضــمل املأــر  أ، اــا   ذلــت حركــأ 

زاع ـمراــق تقر ــر األمــني العــا   ــن األطفــا   النــ الــدارةة   قاي ــأ الحركــأ طال ــان   إةراد 
إىل تقـــدس  وييييد  طفـــا    ا ج ـــا  ا  تحار ـــأ، ســـت دا  األ (،  S/2014/339املتـــلح )

 املتؤ لني  ناا إىل العدالأ؛
( 2005) 1612 لـى تةاـأ تنفاـذ قـرار جملـس األمـن          هذا ال،دة يشدد - 32 

مرسـد   حن ـر الداخلاـأ املـؤر       ويؤييد ، املتعلق باألطفا   الـ اع املتـلح  القـرارا  التالاـأ لـ      
انـ  ا تـااكا  حقـدا    األانا اـأ  من لد د التـزا  ا كدمـأ   ، الذي  ؤكد 2011متدحن/ دلا   6

الـدااع  خطأ الع   املتعلقأ باألطفا  املرت طني بقـدا   التقد  احملرحن   تنفاذ ب ويرح الطف ، 
ــا ر    األمــن الدطناــأ   تانا تــتان  مراقاــا   اللــذ ن لــرى التدقاــ   لاا ــا   كــا دن الألاي/ ن

إ أــا  اللجنــأ التدلاااــأ األانا اــأ املأــتركأ بــني  ب نا اــأا كدمــأ األاســا ا قاــا   ،   2011
،  تعاني متؤ    ن تنتاق صؤ ن محا ـأ األطفـا ،   الدحنارا  املعناأ باألطفا   النـزاع املتلح

 ناـد    رِّدحدا  العتكر أ     الاألطفا    ناد بقااماا مؤخرا با ت اة قا دن لد د رةر 
إىل  وييد   ، ق للتعجاـ  خبطـى ا متألـا  لطـأ الع ـ       لـى خارطـأ طر ـ    تي قاصر  بالت،ـد ق 

 تن  داصـ  إىل األمـني العـا     ويطل التنفاذ الكام  ألحكا  الطأ، بالتعا ن الدثاق م  ال عألأ، 
  ،  تن  تـت ر   تن  ـدرد    ا ـأ األطفـا    قـدراهتا املتعلقـأ ا  ال عألـأ   أل أـطأ إ طا  األ لد أ 

جملـس   متأاا م  قرارا ،   ال لد زاع املتلحـاألطفا   النمتالأ  التقار ر اليت  قدماا متتق ا
 ؛ال،لأ ذا األمن 

ــ       يظيييس يسييياوك  القلييي    - 33  ــدن  إ تالـ ــأ األااـ ــ    حنرا ـ ــا تتـ ــت رار مـ إحنا  اسـ
 اســتااك  مــن ضــرر لتــام لألمــن  التن اــأ  ا دك ــأ   تانا تــتان  كــذلت   بــ   ا  ــار

 املتعلقـأ بالدراسأ ا ستق،ـاياأ    لما وحييط ،  الد   لى ال،عاد ايقلا  من ضرر تت     ما
مكتهن األمـم املتحـدة املعـس بامل ـدرا       ن ، اليت صدر  2014األاادن   تانا تتان لعا  ب

ا كدمـأ األانا اـأ إىل الع ـ ، اتـا دة مـن       وييد   ، 2014  تأر ن الألاي/ دا     اجلرميأ
الدطناــأ ملكااحــأ امل ــدرا ، بدســاي  منــاا  اجملت ــ  الــد  ،  لــى تتــر   تنفاــذ ا ســتراتاجاأ 

ــ         ــرحنا،  إةراد لاــدة مكااحــأ امل ــدرا    صــلهن وا ــأ لكتــهن ال ــرامل التــ   ال د ل ب

http://undocs.org/ar/S/2014/339
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 لــى تقــدس ة ــم ة   إضــا  لأل لد ــا  األربــ  احملــدةة   تلــت    ويشييجع ،الــ امل الدطناــأ
مل ـدرا   اجلرميـأ إىل   بالد م املقد  مـن مكتـهن األمـم املتحـدة املعـس با      ويشيد ،ا ستراتاجاأ

امل اةرة الألاثاأ  املركز ايقلا   لل علدما   التنتاق   آساا الدسطى   إطار م ـاةرة ماألـاا   
بـــار س  اســـتراتاجاأ قـــدس قـــزح  ال  ـــامل ايقلا ـــ  ألانا تـــتان  ال لـــدان اجملـــا رة التـــاب  

  كذلت متاةأ تكاةمياأ ة مدة د اد للأرطأ   ر ساا؛ ،لل كتهن
اليت   ذ ا مكتـهن األمـم املتحـدة املعـس بامل ـدرا        املتداصلأ اجلادةب رح ي - 34 

ــيت متكــن مــن   اجلرميــأ    ــأ الةــر ف ال ــأ ملكااحــأ امل ــدرا     هتاي ــذ ا ســتراتاجاأ الدطنا تنفا
آلاـأ  تة ا  مناا من خا  تانا تتان، حتل قااةة  حنارة مكااحأ امل درا    تانا تتان،   

 ل جلس املأتر  للتنتاق  الرصد؛التابعأ ل رصد مكااحأ امل درا 
ــذي        يهييي  - 35  ــر ال ــأ الط ــ  ملدالا ــد    ايقلا  ــا ن ال ــزحن التع ــد   تن تع بال

 تعرحب ل  اجملت   الد   من لرا  إ تاد امل درا  ضمل املأر  أ األانا اأ امل،در  ا  ـار هبـا   
ــدت امل       ــا مل  ــ  بأــك  تــدر    اق ــا للقضــا   لا ــتااكاا، تدخا ــأ املأــتركأ    اس تــؤ لاأ العام

الت،دي ملأكلأ امل درا    تانا تتان، بطرا مناا تعز ز قدرا  إ فاذ القـا دن  التعـا ن     
 لى مكااحأ ا  ار بامل درا  ضمل املأر  أ  التاي  الكا ااياأ    لاا  ضتـ  األمـدا    

 (؛2008) 1817إىل التنفاذ الكام  لقراره  ويد   الفتاة املرت طأ بذلت ا  ار، 
ــار س     يعييرب  يين التقييدير  - 36  ــاا ب ــاةرة ماأل لأل  ــا  املضــطل  هبــا   إطــار م 
ــأ  ــار س ”   لاـ ــكد -بـ ــن    “ مدسـ ــدن  ا مل  ـ ــاد األااـ ــدي ي تـ ــد الت،ـ ــاا ق،ـ ــأ منـ املن ألقـ

تانا تتان  ا  ار هب ا  استااكا ا،  القضا   لى داصـا  الأـ ا ،  تتـ ا  صـن        
 لـى تةاـأ التعـا ن  لـى      ويشددت ا تراحب قداا   ق  امل درا ، امل درا   تاحنهنا،  كذل

بالتعـا ن املكألـ  ملؤستـا  األمـم املتحـدة املعناـأ مـ  منة ـأ األمـن           ويرحي   ،ا د ة ض مل
  التعا ن   ت ر با  منة أ معاهدة األمن اجل ا  ،   هذا ال،دة؛

املعناــأ  اجلاــا    لــى تةاــأ إجنــاحن واــ  املؤستــا  األانا اــأ التدكيييد يكييرك - 37 
الفا لــأ األخــرى لل  ــامل الــدطس ذي األ لد ــأ املتعلــق بالقــا دن  العدالــأ للج اــ  مــن تلــ     
التعجا  بإقامأ  ةا  للعدالـأ  تتـم بالنــزاهأ  الأـفاااأ،  القضـا   لـى اياـا  مـن العقـا ،          

  ايساا    تاكاد سااةة القا دن   وا  ترلا  ال لد؛
ــا   إصــاح      هــذا  يشييدد - 38  ــأ مداصــلأ التقــد    إ ــاةة بن التــااا  لــى تةا

قطاع التجدن   تانا تتان،  ذلت من تل  حتتني احترا  سااةة القـا دن  حقـدا اي تـان    
 لـى تةاـأ كفالـأ  صـد  املنة ـا  املعناـأ، حتـهن ا قتضـا ، إىل          ويؤكيد ذلت القطـاع،    

إىل ا حتــرا  التــا  للقــا دن الــد    ويييد  واــ  التــجدن  تمــاكن ا حتجــاحن   تانا تــتان، 
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ــا دن حقــدا اي تــان،      ذي ــا دن اي تــاي  ق إىل التدصــاا   ويشييرال،ــلأ، اــا   ذلــت الق
 ـن خطـأ    حكدمأ تانا تتان ص اط/ا ا ر،  إ ان 25 الدارةة   تقر ر بعألأ املتا دة املؤر 

 ؛ طناأ للقضا   لى التعذ هن
ــار الــيت يالحيي   - 39  خيلفاــا الفتــاة  لــى األمــن  ا كــم الرصــاد    بقلــق بــال  اآلث

ــأ ا قت،ــاة أ،      ــدة مكااحــأ امل ــدرا   التن ا ــا     ويرحيي  لا ــد  هب ــيت تعا ــا  ال با لتزام
إطـار  حت  ا ت اد تاكاـده    حكدمأ تانا تتان   مؤمتر طدكاد اا ا  تعلق اكااحأ الفتاة، 

تانا تـتان   هـذا ال،ـدة،     بـاجلادة الـيت ت ـذ ا حكدمـأ     رحي  يول تـا لأ املت اةلـأ،   لطدكاد 
ــا ــ      ا ــت إصــدار املرســد  الرياســ    متدحن/ دلا ــأ إىل  ويييد   ،2012  ذل مداصــلأ ا كدم

لداا  بتلت ا لتزاما  ك  تكـدن ايةارة تكألـر اعالاـأ  صـفاااأ  قابلاـأ لل تـا لأ       ا الع    لى
باســت رار  يضيياأ ويرحيي ،  لــى صــعاد ا كــم اتــتد ات  الــدطس  املتعلــق بالد  ــا   احمللــ   

 الد م الد   ألهداف تانا تتان املتعلقأ با دك أ؛
، أ التأـر عا  أالتنفاذ ـ تـلطتان  واـ  املؤستـا  األانا اـأ، اـا اااـا ال      يشجع - 40 

سـعاا إىل  ا كدمـأ األانا اـأ   باجلادة املتداصلأ اليت ت ذ ا وين    لى الع   بر ح من التعا ن، 
التأــر    ايةارة العامــأ، مــن تلــ  مكااحــأ الفتــاة  كفالــأ   لاــأ ايصــاح   جمــا   تنفاــذ

ا كــم الرصــاد،  لــى النحــد املتفــق  لاــ    مــؤمتر بــدن، بت ألاــ  كامــ  جل اــ  األانــان  تــا    
بإصـدار   ميع الترحيي   ال،ـعاد الـدطس  ة ن الـدطس،    ك  مـن   رلا ،  حتقاق املتا لأ  لى 
ر رة بـذ  مز ـد مـن اجلاـدة  لـى ال،ـعاد       ضـ  ويؤكد ،2012املرسد  الرياس    متدحن/ دلا  

بـاجلادة الـيت ت ـذ ا حكدمـأ تانا تـتان         وين  الد   لتقدس املتا دة التقناأ   هذا اجملا ، 
 لـى تةاـأ التنفاـذ الكامـ   املرحلـ   التـر    املنتـق لل  ـامل          التدكيد ويكركهذا ال،دة، 

  لى ال،عاد الدطس؛ الدطس ذي األ لد أ املتعلق بالأفاااأ  املتا لأ
 محا تـاا   إىل ا حترا  التا  جل ا  حقدا اي تان  ا ر ـا  األساسـاأ   يد   - 41 

 حر ـــاهتم  حقــدا املـــدااعني  ــن حقـــدا اي تــان     أـــ    واــ  ترلــا  تانا تـــتان، اــا    
القـــا دن اي تـــاي الـــد  ، ا قـــدا  ا ر ـــا  األساســـاأ املن،ـــدإ  لااـــا   ،  األساســـاأ
اسـت رار القاـدة    القلي   ميع  يالحي  لز اةة    ساي  اي ا  األانا اأ ا رة،  لكن  با ويرح 

ال،ـحااادن  لـى ت ـدي     ا  تـدا ا  الـيت  تعـرحب  ـا    املفر ضأ  لى حر ـأ  سـاي  اي ـا ،     
 لـى اللجنـأ األانا اـأ املتـتقلأ املعناـأ اقـدا        ويثين، اجل ا ا  ايرهاباأ  املتطراأ  ايلراماأ

 كـذلت   ،تانا تـتان  ت ذل  من لادة صجا أ   رصد احتـرا  حقـدا اي تـان      ااي تان مل
تةاـأ التعـا ن    ويؤكيد   تعز ز هذه ا قدا  محا تـاا  تأـجا  ظاـدر جمت ـ  مـدي تعـدةي،       

الكام  جل ا  األطـراف الفا لـأ املعناـأ مـ  اللجنـأ،  تعز ـز اسـتقالاأ هـذه األطـراف  كفالـأ           
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لل أاركأ الداسعأ الأاملأ للدكـا   ا كدماـأ  اجملت ـ  املـدي       يدييد  ن ويعربسامتاا؛ 
من تل  تنفاذ ا لتزاما  املت اةلأ املتعاد هبا، اا   ذلت ا لتزا  بتدامل متد   حكـدم  كـاٍف   

لجاـدة  لويعرب  ين يديييد    ،  لى تةاأ الد ر الذي تضطل  ب  اللجنأ التدكيد ويكرك، للجنأ
 ؛ا   إطار الدستدر األاناياستقا تدطاد هتا املؤستاأ  اليت ت ذ ا لتعز ز قدر

ــني،      يقييير - 42  ــني اجلنتـ ــا اة بـ ــالأ املتـ ــق   متـ ــذي ت حقيـ ــد  الـ ــم التقـ ــ  رضـ با ـ
الضر ري بذ  لادة معزحنة، اا   ذلت الع    لى حتقاق تهـداف   لاـأ قابلـأ للقاـاس،      من

محا ـأ واـ  النتـا   الفتاــا       كفالـأ  مأـاركتان الكاملــأ  لضـ ان حقـدا النتـا   الفتاـا      
 با ـ   ـهن داسـ أ مـرتكا ت  ـا  العنـ   ا  تـااكا         تانا تتان من العنـ   ا  تـدا ،     

ت ـتعن با  ا ـأ ادلـهن القـا دن  بإمكا اـأ اللجـد  إىل       هذه  بان النتـا   الفتاـا   ـهن تن     
أ لتنفاـذ قـرار جملـس    با ت اة خطأ الع   الدطنا ويرح  القضا   لى قد  املتا اة م  الرل ،

تةاـأ ا فـاع  لـى  سـاي       ويؤكد، 2014  تأر ن األ  /تكتدبر ( 2000) 1325األمن 
الت ااــز  العنــ  ضــد النتــا   الفتاــا ،      قشييد  ويييدينالتأــر عاأ لل ــرتة،   كاااــأ للح ا ــأ 

 تةاـأ تنفاـذ قـرارا     ويؤكيد العن  الرام  إىل من  الفتاا  من ا لتحاا باملـدارس،   سا ا   
ــن   ــس األم  (،2009) 1889 (،  2009) 1888(،   2008) 1820(،   2000) 1325جمل

مـــــن  تضــــ نت   إىل مـــــا ويشيييير ، (2013) 2122(   2013) 2106   (2010) 1960  
التزاما  بتع ام مرا اة املنةدر اجلنتاي،  كفالأ ح،د  النتا  ا اربا  مـن العنـ  العـايل     

  لى ماذ  كف   ن األمان  األمـن؛
ا اــاة التااســاأ بــالتزا  ا كدمــأ األانا اــأ بتعز ــز مأــاركأ املــرتة    يرحيي  - 43 

وا  مؤستا  ا دك أ األانا اـأ، اـا  أـ   ا ايـا  املنت  ـأ  املعانـأ  الدمـأ        األانا اأ    
بــاجلادة املتداصـلأ الــيت ت ــذ ا   ا ــأ   ويرحيي هـذا ال،ــدة،   بالتقــد  احملــرحن   وينيي  املد اـأ،  

  ــد م اجلاــدة امل ذ لــأ لإلســراع    تعز زهــا،  الع لاــأ ا  ت اباــأ  ل ــرتةلكاملــأ لاركأ اأــامل
ةراد  قاطاا املرلعاأ   الـ امل  يبالتنفاذ الكام  لطأ الع   الدطناأ لل رتة   تانا تتان،  

 ضــ    ــد د حكدمــأ تانا تــتان إىل الع ــ  بأــك   الــ   لــى       الدطناــأ ذا  األ لد ــأ،   
ذلـت تقـدس الـدما        ضـد املـرتة، اـا    العنـ  لإل فاذ التا  لقـا دن القضـا   لـى    استراتاجاأ 
 حنارة ال،ـحأ  إصـدار    هـذا ال،ـدة ب   رحي  وي،  تدامل إمكا اـأ اللجـد  إىل القضـا     للضحا ا
مـن  عـاد  للال  تدكد  لفايدة مقدم  الر ا أ ال،ـحاأ   2014أر ن الألاي/ دا     تالعامأ 

 تجــزت مــن   لاــأ   إىل تن النــادحب اقــدا املــرتة  محا تــاا لــز     شييروي، العنــ  اجلنتــاي
املـرتة تـؤةي ة را حاد ـا     لاـأ التـا ،       إىل تن ويشير التا   إ اةة ايةماد  امل،ا أ، 

ا تتان بدض  خطأ الع   الدطناأ املتعلقأ باملرتة  التـا   األمـن،   نبالتزا  حكدمأ تا ويرح 
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    لاــأ التــا   حتد ــد املز ــد مــن الفــرإ لــد م مأــاركأ املــرتة    بتنفاــذ الطــأ  رصــدها
إىل تقر ـر ال عألـأ  ـن تنفاـذ قـا دن       ويشير ،  امل،ا أ اليت تقدةهـا تانا تـتان  متتـت بزماماـا    

إىل األمـني   ويطلي  ،  تةاأ تنفاـذه ب،ـدرة كاملـأ    ضد املرتة   تانا تتان العن القضا   لى 
املت،لأ بع لاأ إةمـاد املـرتة   ا اـاة التااسـاأ  ا قت،ـاة أ       العا  تن  داص  إةراد املعلدما 

 األمن؛  ا لت ا اأ ألانا تتان   تقار ره املقدمأ إىل جملس
باةاــأ العــدةة الطد اــأ  اآلمنــأ  املنة ــأ  ا  ــدماد املتــتدا  ملــن ت قــى   يقيير - 44 

مداصـلأ املتـا دة الد لاـأ    إىل  وييد   الاليني األانان من تلـ  اسـتقرار ال لـد  املنطقـأ،      من
 املقدمأ   هذا ال،دة  تعز زها؛

تةاأ  دةة املأرة ن ةاخلاا إىل ة ارهم طدا اأ  بامـان  ب،ـدرة    أيضا يؤكد - 45 
بـإةراد تانا تـتان ضـ ن ال لـدان الرايـدة       ويرحي  منة أ  إ اةة إةمالام  لى اد متتدا ، 

حلــد  ةاي ــأ،  التقــد  احملــرحن    ضــ  سااســأ  املأــ دلأ ا ــاةرة األمــني العــا  املتعلقــأ بإ ــاة  
 ألانا تتان تتعلق باملأرة ن ةاخلاا؛

إىل ضـــر رة مداصـــلأ تعز ـــز القـــدرة ا ســـتاعاباأ ألانا تـــتان، بـــد م  يشييير - 46 
اجملت ـ  الـد  ، هبـدف تاهاـ  مـن ت قـى مـن األانـان الالـيني  املأـرة ن ةاخلاـا  إ ـاةة              من

 إةمالام ب،درة كاملأ؛
ــرا       لييي يط - 47  ــار تقر ـ ــأ تصـ ــ  ثاثـ ــس كـ ــد  إىل اجمللـ ــا  تن  قـ ــني العـ إىل األمـ

التطــدرا    تانا تــتان،  تن  ــدرد   تقــار ره تقاا ــا ملــا حتقــق مــن تقــد ، اســتناةا إىل    ــن
، اا   ذلـت  لـى ال،ـعاد ة ن    النقاط املرلعاأ لقااس  تت   التقد  احملرحن   تنفاذ    أ ال عألأ

 القرار؛ ا،  لى النحد احملدة   هذات لد اهتتنفاذ   الدطس،
تن   ـاةر إىل إطـاا   لاـأ يلـرا ،   ضضـدن      إىل األمني العا   أيضا طل ي - 48 

كاا ـا  األمـم   كـ   ت أـطأ  اـأ   هاكل  لد رأ كاملمرالعأ  د د هذه الد  أ، ستأ تصار من 
اـا  املعناـأ    اجل تانمـ  حكدمـأ تانا تـ   تني كـامل  املأاركأ التأا ر تانا تتان، بال املتحدة  
  قــد، اـا اااـا ت سـاط اجلاـا  املااـأ  ذلـت   ضـد  إمتـا  املرحلـأ ا  تقالاـأ  بـد             الرياتـاأ 
 ؛  اقا مل اةا التااةة الدطناأ ألانا تتان  قااةهتا الدطناأ  تدلااا حنما  األمدر  التحد 
 .إبقا  املتالأ قاد  ةره الفعل  يقرك - 49 
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