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ذ

 (  2015) 2227القرار   
 حزيــــرا   29املعقــــيف ة    7474جلســــت  الــــختذ اجمــــختم جملــــس األمــــن      

 2015ييفني  
  

 ،إّن جملس األمن 
ــراري ن    إذ يشيييير  ــي   القــ ــ سقم، ال رــ ــ  الســ  2100( ا 2014) 2164إىل قراراتــ

ــي     اير  6(، اإىل سي نـــــــ   رؤيســـــــ  امل ر ـــــــم 2013)  (S/PRST/2015/5) 2015شـــــ
 2014كـــــــــــ نيف  ال    ي ـــــــــــ ير  23( ا S/PRST/2014/15) 2014متيفز ييفليــــــــــ    28ا 
(S/PRST/2014/2 اإىل سي ن تـــ  اليـــحؤيم امل ر ـــم ،)أيـــ ر   29ا  2015حزيرا  ييفنيـــ   18

 ،2015نيس   أسريل  10ا  2015أي ر م ييف  1ا  2015م ييف 
التزامــ  القــيفذ سســي  ة مــ أ ااحــدة أراهــيإل  ارــ،متإل  ا قلي يــم،   وإذ يعيييت كيديييت 

على أ  رلط   م أ هي املس الم س لدرجم األاىل عن تيف ري الرتقرار ااألمـن     يشتد وإذ
   اليفط يــم زمــ ب امليــ  را  علــى أةيــم أ  تتــيفللى الســلط وإذ يشييتدمجيــأ أءــ ل إقلــيم مــ أ، 
 املتيلم س لس،ب ااألمن،

ــم األطــرا ،      وإذ يعيييت كيديييت   ــر ميفا ق ــم الســ،ب،  ــ    ذل ــ  ا األر رــيم اؤ املي
 وإذ يسيّل  اااي  ، اعدب ارتخداب القيفة إل   ح لم الد  ع عن ال ؤس االد  ع عـن اليفليـم،   

   لحتي ج   اليلد املعين اح لت ،سأ  اليم كل سع م من سع    حؤم الس،ب ُتحد  ا ق
 س لتطلأ املشراع جل يأ ميفاطين م أ إىل الت تأ س لس،ب الداؤم االت  يم، وإذ يسل  
ــ لة     وإذ يرحييي   ــ لة اجل  عـــ   املســـلحم ا ـ ــم مـــ أ ااؤـــت،   ـ ــ ب حةيفمـ سقيـ

مــ أ  اجل  عــ   املســلحم الت سعــم لت ســيقيم حركــ   أزاا  ستيفقيــأ اتؤــ ة الســ،ب اامليــ ام  

http://undocs.org/ar/S/PRST/2015/5
http://undocs.org/ar/S/PRST/2014/15
http://undocs.org/ar/S/PRST/2014/2
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 وإذ يشييت ، س عتي رم  رصم ت رخييم لتحقيـ  رـ،ب  اؤـم   مـ أ،     2015  ع ب “( التؤ ة)”
 س ألطرا  اليت اقلعت التؤ ة على م  أسدت  من شج عم   هختا اليد ،

أ  التؤـــ ة شـــ مل امتـــيفاز ، ايإلـــد  إىل مع جلـــم األسعـــ   السي رـــيم        وإذ يييير  
  يم اامليـ ام   أزمـم مـ أ، مـأ احتـراب رـي  ة  الـم        اامل رسيم اأسع   اايفك م ااألمن االت

 م أ ااحدهت  ار،متإل  ا قلي يم،
علــى أ  املســ اليم عــن الت ؤيــخت الة مــل االؤعــ يت ل،تؤــ ة، الــيت  ــ  أ    وإذ يشييتد  

يتيفىل ميفاط يف م أ قي  هت  ااأل خت سزم مإل ، تقأ على ع ت  حةيفمم م أ، ااجل  عـ   املسـلحم   
،  االت سـيقيم، اأ  ت ؤيـختم رـيةيف  سـ لمه األةيـم    قيـ  رـ،ب  اؤـم   مـ أ،          الت سعم ل،ؤت

 اذلر س رتخ،ص الع  من اتؤ ق   الس،ب الس سقم،
س لدار الختذ تقيفب س  اجلزاؤر ار ؤر أعض ل  ري  اليفر طم الـداأ   تيسـري    وإذ يشيت 

ــ ب كــل مــن     ــختذ أ   إىل قي ــم األمــر ال ــط األطــرا  امل لي ــم مــ أ ااجل  عــ     ااــيفار س حةيفم
ستيفقيأ أعض ل  ريـ  اليفرـ طم    وإذ يرح املسلحم الت سعم ل،ؤت،  االت سيقيم ستيفقيأ التؤ ة، 

ــم مت سعــم التؤــ ة ارــ ؤر الشــرك ل     وإذ يييت  الــداأ علــى التؤــ ة،   الــدايت األعضــ ل   جل 
م  عـم  قيـ  رـ،ب    الداليط ذاذ اليلم إىل  عم ت ؤيخت التؤ ة اميفاصـلم الت سـي  اليفقيـ  س يـ    

  اؤم   م أ،
هرارة إنش ل آلي   رق سم ااهحم امؤيـلم ا عليـم لـدعم ت ؤيـخت التؤـ ة،       وإذ يؤدت 

 ييفص  من  ،يت جل م مت سعم التؤ ة اجل هنـ  الؤرعيـم األرسـأ الـيت تت ـ ايت املسـ ؤل السي رـيم        
اال ق  يــم، امســأليت االدرــتيفريم، امســ ؤل الــد  ع ااألمــن االت  يــم القتيــ  يم االجت  عيــم  

 املي ام االعدالم، ااملس ؤل ا نس نيم،
انتـإل ك   األطـرا  امل ليـم ليفقـة إطـ،ة ال ـ ر الـيت اقعـت   مـ أ،           وإذ يتين بق ة 

االيت أرؤر  عن  س ؤر   األرااح،      ذلر أرااح مدنيط، االتشـريد، اقيفهـت ع ليـم    
م اجل  ع   املسـلحم علـى الترتييـ   األم يـم     ستيفقيأ حةيفمم م أ ات سيقي وإذ يرح الس،ب، 

إىل اتؤـ ة اقـة إطـ،ة ال ـ ر      وإذ يشير ، 2015حزيرا  ييفنيـ    5ليفقة األع  يت العداؤيم   
، اإعــ،  اقــة األع ــ يت العداؤيــم اللــختين اقعتــإل   األطــرا   2014أي ر مــ ييف  23املــ ب   
 ،2014متيفز ييفلي   24ا  2015شي     اير  19امل ليم   
 ع   القيفذ لل   ل اخلـ ص لممـط العـ ب ملـ أ اسع ـم األمـم املتحـدة         كيديت وإذ يعيت 

املتة ملــم املتعــد ة األسعــ   لتحقيــ  الرــتقرار   مــ أ ملســ عدة رــلط   مــ أ اشــعيإل             
اهأ ارـتراتيجيم   وإذ يالحظجإليف هم الراميم إىل  قي  الس،ب الداؤم االرتقرار   سلدهم، 



S/RES/2227 (2015) 
 

 

15-10778 3/16 

 

يـم املـدنيط، مـأ مراعـ ة أ  املسـ اليم الرؤيسـيم عـن س يـم السـة   تقـأ علـى عـ ت              اليع م ا  
 السلط   امل ليم،

ليع ـم    تقدمـ  مـن مسـ ة   إىل ا   س ليلدا  املس ةم سقيفا  اسأ را  شرطم ملـ  وإذ يشيت 
 وإذ ييتين بقي ة  حبؤظـم السـ،ب الـختين خيـ طرا  حبيـ هتم   هـختا اليـد ،         يشيت وإذاملتة ملم، 

على أ  اهلج    الـيت تسـتإلد  حؤظـم السـ،ب قـد       وإذ يشتداهلج    هد حؤظم الس،ب، 
 جراؤم حرب  يفج  الق نيف  الداأ، تشةلل

عن قلق  إزال اليطل   نشر أ را  اليع م املتة ملم امعداهت ، ممـ  عرقـل علـى     وإذ يعرب 
ــخت إنشــ ؤإل         ــإل  م  ــخت الة مــل ليفليت ــى الت ؤي  2013نيســ   أسريل  25ءــيف  طــري قــدرهت  عل

س جلإليف  اليت ييـختهل  األمـط العـ ب للتعجيـل س شـر       وإذ يرح (، 2013) 2100 يفج  قرارم 
ــم      القــيفا  ااملعــدا ، اكــختلر ستــيف ري التــدري  امل  رــ ، لتحســط أمــن ارــ،مم أ ــرا  اليع 

ل ـ ب  املتة ملم   سيئـم أم يـم معقـدة ت طـيفذ علـى أ طـ ر اـري مت  قلـم، ال رـي   ارـتخداب األ          
 ااألجإلزة املتؤجرة املرجتلم،

أنشـطم الت ظي ـ   ا ره سيـم   مـ أ ام طقـم السـ حل،  ـ    ذلـر          وإذ يتين بقي ة  
ت ظيم الق عدة   س،  امل ـرب ا رـ،مي احركـم أنيـ ر الـدين احركـم التيفحيـد ااجلإلـ             

ااألمـن   امل طقـم    ارب أ ريقي ، اليت ل تزايت تقيفب سع ليـ     مـ أ اتشـةلل هتديـدا للسـ،ب     
ا  رجإل ، اإذ يدين م  تقتر   اجل  ع   ا ره سيـم   اـ يت مـ أ ا  امل طقـم مـن انتـإل ك         

 ااألطؤ يت، اقيفة ا نس   امن ع ة هد املدنيط، ال ري   ال س ل
ــر      وإذ يؤدييت  ــ  مط ــ ع هن ــ ب ل نةــن  حــرم إل س تي ــ مل يســت د إىل  أ  ا ره   اش

 ظ ـ   ا قلي يـم االداليـم اتع اهنـ  سؤع ليـم   التيـدذ خلطـرم ا         مش ركم مجيأ الـدايت اامل 
أن  ل نةن ال ي ي ـي رسـط ا رهـ ب سـأذ  يـن       وإذ يؤدت جمتداقدرت ،  إهع    اعزل  اشلل

 أا ج سيم أا حض رة،
إىل إ راج حركم التيفحيد ااجلإل     ارب أ ريقي  ات ظيم الق عدة   سـ،    وإذ يشر 

مي احركـم أنيــ ر الـدين ازعي إلـ  إيـ   آو اــ أ احركـم املـراسطط   ق ؤ ــم       امل ـرب ا رـ،  
ــ لقرارين    ــأة ع ـــ، سـ  اجلـــزالا  املؤراهـــم علـــى ت ظـــيم الق عـــدة الـــيت اهـــعتإل  اللج ـــم امل شـ

ارــتعدا م،  يفجــ  ال ظــ ب املشــ ر   وإذ يكييرت كيديييت(، 2011) 1989( ا 1999) 1267
يت هبــ ، لؤــرز املزيــد مــن اجلــزالا  هــد األ ــرا        إليــ  أعــ،م اا قــ  ملعــ يري ا  راج املع ــيف    

ااجل  عـ   اامل رسـ   االةي نـ   ااأل ـرا  املـرتيطط ست ظـيم الق عـدة ااـريم مـن الةي نـ             
ااأل را  املدرجط   الق ؤ ـم،  ـ    ذلـر ت ظـيم الق عـدة   سـ،  امل ـرب ا رـ،مي امج عـم          

 ين احركم املراسطط،التيفحيد ااجلإل     ارب أ ريقي  احركم أني ر الد
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س لع ل املتيفاصـل الـختذ تقـيفب سـ  القـيفا  الؤرنسـيم، سطلـ  مـن رـلط             وإذ يرّح  
 م أ، من أجل ر ع التإلديدا  ا ره سيم   ا يت م أ،

سقل  متزايد اليعد عـ  الـيفطين للتإلديـدا  ا ره سيـم   م طقـم السـ حل،        وإذ يالحظ 
زمـ ب امليـ  رة االتيـدذ علـى اليـعيد ا قلي ـي،        ،   هختا اليد ، على أةيـم أ ـخت  وإذ يشتد
  هختا السي ة سإنش ل اجمل يفعم اخل  ريم مل طقم الس حل اع ليم نيفاكشيف  سشـأ    وإذ يرح 

تعزيز التع ا  األمين اتؤعيل م ظيفمـم السـلم ااألمـن األ ريقيـم   م طقـم السـ حل االيـحرال،        
ــ للتزاب الــــختذ تعإل ــــد ســــ  القــــ  ة األ  رقــــم  ــــ،يت         مــــ متر ق ــــم مــــ لسيف املعقــــيف       اســ

اســ خلطيفا  الــيت اجمــخته  ال ــ   األ ريقــي مــن أجــل   2014حزيرا  ييفنيــ   27ا  26يــيفمي 
ســ جلإليف  الــيت تيــختهل  القــيفا   وإذ يرحيي تؤعيــل قــدرة أ ريقيــ  علــى التيــدذ  ــيفرا لمزمــ  ، 

ــ ا  ا        ــ  ة التع ــم زي ــم اخل  رــيم س ي ــدايت األعضــ ل   اجمل يفع ــدعم ال ــى  الؤرنســيم ل قلي ــي عل
 مة  حم ا ره ب،

إزال التإلديدا  اخلطرية اليت تشةلإل  اجلرنم امل ظ م عـ    وإذ يعرب  ن قلقه املستمر 
اليفط يم   م طقم الس حل،      ذلر الجت ر س ألرلحم ااملخدرا  االجتـ ر س ليشـر، ازيـ  ة    

اليم سلدا  امل طقـم عـن   على مس  وإذ يشتدالرااسط،   سعض اا ل ، سي إل  اسط ا ره ب، 
ــدا ،   ــم     وإذ يرحيي التيــدذ هلــختم التإلدي ــر اليع  ــداأ   مــ أ،  ــ    ذل ــأقري اليفجــيف  ال ست
 املتة ملم،    قي  الرتقرار،

حيفا ث ال تطـ   اأ ـخت الرهـ ؤن هبـد  مجـأ األمـيفايت أا اايـيفيت         وإذ يتين بق ة 
ا قــ  ألحةــ ب القــ نيف  الــداأ عزمــ  علــى أ  ن ــأ،  وإذ يعيييت كيديييتعلــى ت ــ زل  ري رــيم، 

 2133إىل قـــرارم  وإذ يشيير الســ ريم، ال تطــ   ااحتجـــ ز الرهــ ؤن   م طقــم الســـ حل،     
(      ذلر  عيفت  امليفجإلم إىل مجيأ الدايت األعض ل من أجل أ  مت أ ا ره سيط مـن  2014)

ي رـــيم، الرـــتؤ  ة سيـــيفرة مي شـــرة أا اـــري مي شـــرة مـــن   ـــأ الؤديـــم أا مـــن الت ـــ زل  الس
،   هـختا اليـد ، س شـر    وإذ حييي   لمي   تةؤل أ  يتم ا  راج عن الره ؤن سشـةل آمـن،    اأ 

ــر سشــأ  امل  ررــ     ”امل تــد  العــ ملي ملة  حــم ا رهــ ب   ــدة مــختكرة اجلزاؤ ــأ  اجلي املتعلقــم   
 ،“حرم هنم من مة ريإل اللؤديم   تط   اليت يرتةيإل  ا ره سييف  طليً لع لي   ا
كـل مـ  ُيرتةـ    مـ أ مـن جتـ ازا  اانتـإل ك   اقـيفة ا نسـ             بقي ة وإذ يتين  

ــر حــ ل  ا عــداب  ــ رج نطــ ة القضــ ل        ــ    ذل ــداأ ا نســ  ،   ــ نيف  ال ــإل ك   للق اانت
اا عـــداب ســـإجرالا  مـــيفجزة، احـــ ل  العتقـــ يت االحتجـــ ز التعســـؤيط اإرـــ لة مع ملـــم   

لقتل االتشيفي ، اجت يد األطؤـ يت اارـت ،هلم،   السج  ل، االع ة اجل سي ااجل س  ،  ض، عن ا
مجيـأ األطـرا  إىل احتـراب الطـ سأ املـد        وإذ ييت   ااهلج    على املـدار  ااملستشـؤي  ،   
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اعلى اقـة الحتجـ ز اـري القـ نيف  االتعسـؤي جل يـأ        ا نس   لل دار  ا ق  للق نيف  الداأ
لنتـإل ك   االتجـ ازا ، اأ  متت ـل    هلـختم ا  جب يأ األطرا  أ  تضأ حدًا وإذ يهي األطؤ يت، 

 ،اليفاج  التطيي  للتزام هت   يفج  الق نيف  الداأ
،   هختا اليد ، على هرارة مس للم مجيأ مـرتة  تلـر األع ـ يت    وإذ يكرت التيديت 

ل جـراؤم تقـأ  ـت ط ؤلـم نظـ ب      اعلى أ  سعض األ ع يت املش ر إليإل    الؤقرة أعـ،م قـد يشـةل   
سـأ  املدعيـم الع مـم لل حة ـم اجل  ؤيـم الداليـم قـد ق مـت،            حيي   لم وإذ رام  األر ري، 

ــ ير  16 ــم   مــ أ م ر ــم     2013كــ نيف  ال    ي  ــم مــن الســلط   النتق لي ــ لع علــى إح ل اس 
، سؤتح  قي    اجلراؤم اليت ُيزَعم أهن  ارُتةيـت علـى أراهـي مـ أ م ـخت      2012متيفز ييفلي   13

ايـختكلر سأةيـم أ  ُتيـدذ كـل األطـرا  املع يـم املسـ عدة االتعـ ا           ،2012ك نيف  ال    ي  ير 
 مأ احملة م،
ــ ة       وإذ يشييتد  ــم   مراع ــ  ا ا نســ نيم املت  ل ــأ األطــرا  س ملي ــد مجي ــم تقي  ــى أةي عل

العتيــ را  ا نســ نيم ااايــ   االتجــر  االرــتق،ليم ااحتــراب تلــر امليــ  ا مــن أجــل كؤ لــم   
 نســ نيم ارــ،مم املــدنيط الــختين يتلقــيف  هــختم املســ عدة اس يتــإلم،  ميفاصــلم تقــدس املســ عدة ا

علـى أةيـم تقـدس     وإذ يؤديت اكؤ لم أمن اس يم ميفظؤي املس عدة ا نس نيم الع ملط   مـ أ،  
 املس عدة ا نس نيم ملن حيت جإل ،

 أ  الرق سم اا شرا  املـدنيط علـى قـيفا  الـد  ع ااألمـن امل ليـم اميفاصـلم        وإذ يؤدت 
 تعزيزه  تعد أميفرا ه مم لةؤ لم أمن م أ اارتقراره    املد  اليعيد اا  يم شع  م أ،

ســدار سع ــم التــدري  الت سعــم ل، ــ   األارات   مــ أ   تــيف ري التــدري     وإذ يشيييت 
ــم         ــز الســلطم املدني ــإل  ا رــإل ب   تعزي ــم، سأرــ لي  م  ــن امل لي ــد  ع ااألم ــيفا  ال ااملشــيفرة لق

يفة ا نس  ، اسدار سع م ال    األارات لي  ل القـدرا  )  م طقـم السـ حل ا     ااحتراب حق
م أ(   إردال املشيفرة الرتراتيجيم اتقدس التدري  لرج يت الشرطم االدرك ااار  الـيفطين  

   م أ،

سسـلط   مــ أ أ  تسـتجي  ل،حتي جـ   الع جلــم االجلـم، الـيت تشــ ل       وإذ يهيي   
م االت  يم ااملس ؤل ا نس نيم، من أجل تسيفيم األزمـم   مـ أ اكؤ لـم أ     األمن اإص،ح ااة

يعيف  التؤ ة على السة   احملليط سؤيفاؤد مل يفرم، خب صـم مـن  ـ،يت املشـ ريأ ذا  األاليفيـم      
ــ ة،   ــ    التؤ ــداأ  وإذ يهييي  امل يــيفص عليإل ــ جملت أ ال ــدب  ع ــ  اارــأ ال طــ ة     س أ  يق

 على هرارة تعزيز ت سي  هختم اجلإليف  الداليم، وإذ يؤدتاليد ،  هختا
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قـد   سراكســل    س ملســ ة   الـيت قمــد مت عقـ  مــ متر املـ ءط الــختذ عُ    وإذ يشييت  
مجيــأ  وإذ حييي ، 2015، االــيت رــتقد ب   إطــ ر ال ــدال امليفحــد ملــ أ لعــ ب  2013أي ر مــ ييف 

 ع لي   ا نس نيم،الدايت األعض ل ااريه  من امل ءط على املس ةم سسخ ل   ال
إزال ارت رار األزمم ال ختاؤيـم اا نسـ نيم الةـيرية       وإذ ال يزال يس وته شتيت القلق 

م أ، اإزال ح لم انعداب األمـن الـيت تعرقـل اصـيفيت املسـ عدا  ا نسـ نيم، االـيت تـز ا  تؤ ق ـ           
سسي  اجيف  اجل  ع   املسلحم االشية   ا ره سيـم اا جراميـم امـ  تقـيفب سـ  مـن أنشـطم،        

نتشــ ر األرــلحم مــن  ا ــل امل طقــم امــن   ااجــيف  أل ــ ب أرهــيم، اكــختلر سســي  ارــت رار ا  
اهلج ـ     وإذ ييتين   رجإل  على ءيف يإلد  الس،ب ااألمن االرتقرار    ايت هختم امل طقـم،  

 اليت يتعرز هل  الع مليف    جم يت الع ل ا نس  ،
 أ  اا لم   م أ ل تزايت تشةل هتديدا للس،ب ااألمن الداليط، وإذ يقرت 
 يل الس سأ من مي  ة األمم املتحدة، يفج  الؤ وإذ يتصرف 

 
 إط ر لتحقي  الس،ب ااملي ام ات ؤيخت اتؤ ة الس،ب ااملي ام   م أ  

حةيفمــم مــ أ ااجل  عــ   املســلحم الت سعــم ل،ؤــت،  االت ســيقيم علــى   حييي  - 1 
،   وحيثهييي  اي ييي اليف ـــ ل س لتزام هتـــ  الـــيت يـــ ق عليإلـــ  اتؤـــ ة الســـ،ب اامليـــ ام   مـــ أ،   

اليد ، على ميفاصلم املش ركم الي   لة، سإرا ة ري ريم ق ستم انيفاي  حس م، مـن أجـل ت ؤيـخت     هختا
 التؤ ة سشةل ك مل ا ع يت؛

حةيفمم م أ ااجل  ع   املسلحم الت سعم ل،ؤـت،  االت سـيقيم علـى أ      حي  - 2 
االلتـزاب   2014أي ر مـ ييف   23تي  ر  يفرا اسشةل ت ب إىل احتراب اقة إط،ة ال  ر امليفقأ   

، اسإع،  اقـة  2015حزيرا  ييفني   5س ، اس لترتي  األمين ليفقة األع  يت العداؤيم امل رخ 
 ؛2014متيفز ييفلي   24ا  2015شي     اير  19الي  رين    العداؤيمع  يت األ

ــختين      يعييرب - 3  ــى ال عــن ارــتعدا م لل ظــر    ــرز جــزالا  عــد ة اهلــد  عل
ت ؤيـخت التؤـ ة، اعلـى الـختين يسـتأنؤيف       أا التإلديـد سعرقلـم    عرقلـم  يتخختا  إجرالا  ترمي إىل

األع ــ يت العداؤيــم اي تــإلةيف  اقــة إطــ،ة ال ــ ر، اكــختلر علــى الــختين يإلــ مجيف  أا يتخــختا  
 إجرالا  لتإلديد اليع م املتة ملم؛

مجيــأ اجل  عــ   املســلحم   مــ أ ســأ  ُتلقــي أرــلحتإل ، اتيفقــة         يط ليي  - 4 
األع ـــ يت العداؤيـــم ات يـــخت اللجـــيفل إىل الع ـــة، اتقطـــأ مجيـــأ صـــ،هت  س لت ظي ـــ   ا ره سيـــم 

 اتعتر ،  ا  شرا ، سيفحدة  الم م أ ار،متإل  ا قلي يم؛
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رــلط   مــ أ علــى أ  تيفاصــل التيــدذ لع ــ،  مــن العقــ ب، اأ      حييي  - 5 
مجيأ مرتة  جت ازا  اانتإل ك   حقيفة ا نس   اانتـإل ك     ع ريمل،   هختا اليد ، تةؤ

ــى ع ــة ج ســي،       ــيت ت طــيفذ عل ــداأ ا نســ  ،  ــ  يشــ ل تلــر ال  وحييي  اي يي  القــ نيف  ال
السلط   امل ليم على أ  تيفاصل التع ا  مأ احملة م اجل  ؤيم الداليـم، متشـي  مـأ التزامـ   مـ أ      

 ألر ري؛ يفج  نظ ب رام  ا
ــم       حييي  - 6  ــ ب   نشــر اليع  ــ ا  سشــةل ت ــى أ  تتع ــ أ عل ــأ األطــرا    م مجي

املتة ملم اأنشطتإل ، ال ري   من  ،يت تأمط ر،مم أ را  اليع م اأم ـإلم احريـم ت قلـإلم سـأ      
تةؤل هلم اليفصيفيت الؤيفرذ إىل مجيأ أراهي م أ  ا  أذ عراقيـل مـن أجـل متةـط اليع ـم مـن       

 سيفليتإل ؛الهط،ع الت ب 
إىل امل  ــل اخلــ ص لممـط العــ ب ملــ أ أ  ييفاصـل الهــط،ع  ســ عي     يطلي   - 7 

اا يدة، اأ  ن ر ، سيؤم   صم،  ارا رؤيسـي     عـم ت ؤيـخت التؤـ ة مـن ج نـ  حةيفمـم        
م أ ااجل  ع   املسلحم الت سعم ل،ؤـت،  االت سـيقيم اا شـرا  علـى ت ؤيـختم، سسـيل أسرزهـ         

رم أم نم جل م مت سعم التؤ ة، اأ  يس عد األطرا  امل ليم، علـى اجـ  اخليـيفص،    أ  يتيفىل رؤ 
ــ ة امــأ           ــ ب التؤ ــأ أحة ــ  يتســ  م ــم ت ؤيــخته ،   ــ  أاليفي ــخت اترتي ــيفا  الت ؤي ــد  ط    دي

عزمــ  علــى تيســري ت ؤيــخت التؤــ ة ا ع ــ  امت سعتــ    ويؤدييت)ب( ا )ج( أ نــ م،  14 الؤقــرتط
 ك  ؛ عن

ااجل  ع   املسلحم الت سعم ل،ؤـت،  االت سـيقيم علـى أ     حةيفمم م أ  حي  - 8 
تتع ا  ات س  سشةل ك مل مـأ امل  ـل اخلـ ص لممـط العـ ب ملـ أ االيع ـم املتة ملـم، ا  صـم          

 سشأ  ت ؤيخت التؤ ة؛
س لدايت األعض ل   جل ـم مت سعـم التؤـ ة االشـرك ل الـداليط ال ـرين        يهي  - 9 

التؤ ة، اأ  ي سقيفا اجلإليف  مأ امل  ل اخل ص لممط العـ ب ملـ أ   ذاذ اليلم أ  يدع يفا ت ؤيخت 
 سدار اللج م   تسيفيم اخل،    سط األطرا  امل ليم؛ ويسل االيع م املتة ملم   هختا اليد ، 

حةيفمم م أ على أ  تتخخت اخلطيفا  ال،زمم لت ؤيخت التؤـ ة سؤع ليـم،    يشجع - 10 
 امل رسيم؛     ذلر ا ص،ح   السي ريم ا

جب يـــأ اكــــــــ ل  األمـــــــــم املتحــــــــــدة ذا  اليـــلم، اكـــختلر       يهيييي  - 11 
ــتقين       ــدعم ال ــزب مــن ال ــ  يل ــ ؤيط ااملتعــد ذ األطــرا ، أ  يقــدميفا م ــي ط اال   س لشــرك ل ا قل

ــ أ ــ  يم     ااملــ ــم القتيــ ــم س لت  يــ ــ  املتعلقــ ــم أحة مــ  -لل ســــ ةم   ت ؤيــــخت التؤــــ ة، خب صــ
 اال ق  يم؛ الجت  عيم
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 اليفليم املس دة إىل اليع م املتة ملم  
 2016حزيرا  ييفنيـ    30متديد اليفليم املس دة إىل اليع م املتة ملم حىت  يقرت - 12 

ــن القــيفا  اهــيف       ــ  م ــ  هل ــأذا  س ــإلم   11 240  نطــ ة ااــد األقيــى امل ــر ا عســةري ، م   
شـرا  عليـ ، اكـختلر كت ؤـ      مراقي  عسةري  على األقل لرصـد اقـة إطـ،ة ال ـ ر اا      40

 من أ را  الشرطم؛ 1 440احتي طيم ق  رة على النتش ر سسرعم   اليلد، ا 
لليع ـــم املتة ملـــم ســـأ  تســـتخدب مجيـــأ اليفرـــ ؤل ال،زمـــم ل،هـــط،ع   يييييذن - 13 

 سيفليتإل ،   حدا  قدراهت  ا  نط ة امل  ط  اليت ت تشر  يإل ؛
 أ  تضطلأ اليع م املتة ملم س ملإل ب الت ليم: يقرت - 14 

 
 وقف إطالق الن ت )ا( 

 عم ارصد اا شرا  على ت ؤيخت ترتيي   اقة إطـ،ة ال ـ ر اتـداسري س ـ ل ال قـم مـن        
ج ن  حةيفمم مـ أ ااجل  عـ   املسـلحم الت سعـم ل،ؤـت،  االت سـيقيم، اإعـدا  آليـ   عليـم          

حســ  اا جــم، اإســ،و جملــس األمــن  هــختم الليــ  ، ا عــملتعزيــز هــختم الترتييــ   االتــداسري 
انتإل ك   ليفقة إط،ة ال  ر،    يتسـ  مـأ أحةـ ب التؤـ ة، ا  صـم اجلـزل ال  لـ  م ـ           سأذ

 ؛2امر ق  رقم 
 

 د   كنفيذ اكف ق السالم واملص حلة يف م يل )ب( 
ــ ة       ‘1’  ــ  التؤ ــ ق عليإل ــيت ي ــيم ال ــخت ا صــ،ح   امل رســيم االسي ر ــم ت ؤي ،  ع

 اجلزل ال    م  ؛ ا  صم  
 عم ت ؤيـخت تـداسري الـد  ع ااألمـن امل يـيفص عليإلـ    التؤـ ة، خب صـم  عـم           ‘2’ 

اقة إط،ة ال ـ ر ارصـدم اا شـرا  عليـ ، ا عـم جت يـأ أ ـرا  اجل  عـ           
املسلحم انزع رـ،حإلم اتسـرحيإلم اإعـ  ة إ مـ جإلم، اكـختلر إعـ  ة نشـر        

ــدر      ــم ت ــن امل لي ــد  ع ااألم ــيفا  ال ــ ة     ق ــأ مراع ــ أ، م ي ، خب صــم   اــ يت م
الظرا  األم يم، ات سي  اجلإليف  الداليم، س لتع ا  اليفقي  مـأ سـ قي الشـرك ل    
ال  ــ ؤيط ااملــ ءط اامل ظ ــ   الداليــم الع ملــم   هــختم اجملــ ل ،  ــ    ذلــر 
ال ــ   األارات، مــن أجــل إعــ  ة س ــ ل قطــ ع األمــن   مــ أ، ا قــ  لعطــ ر   

 ؛2اجلزل ال  ل  م   امر ق  رقم   التؤ ة، ا  صم  احملد   
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 عـم ت ؤيـخت تـداسري امليـ ام االعدالـم امل يـيفص عليإلـ    التؤـ ة، خب صـم             ‘3’ 
ل جل ــــم  قيــــ   اليــــم، س لتشــــ ار اجلــــزل اخلــــ مس م ــــ ، ال رــــي   إنشــــ  

 األطرا ؛ مأ
حـدا  ميفار هـ      عم إجرال انتخ س   عليم ج معم احرة انزيإلم اشؤ  م،   ‘4’ 

ــيف ري املســ عدة       ــإل  ت ــيت ت تشــر  يإلــ ، اذلــر سيفرــ ؤل م  ــ ط  ال ا  نطــ ة امل 
ــ  يتســـ  مـــأ     ــم،  ـ ــم ال  جعـ ــم االترتييـــ   األم يـ ــم امل،ؤ ـ الليفجســـتيم االتق يـ

 التؤ ة؛ أحة ب
 

 املس  ي احلميتة واملص حلة )ج( 
ــى اليــع        ــم االتيســري عل ــ ل ال ق ــدة اس  ــيف  املســ عي اا ي ــيفطين الهــط،ع جبإل يدين ال

ــإلم سشــأ  امليــ ام         ــأ أصــح ب امليــلحم ا ي ــ  سي  ــي، مــن أجــل  عــم ااــيفار مــأ مجي ااحملل
االت  رــر الجت ــ عي، اتشــجيأ ا عــم الت ؤيــخت الة مــل ل،تؤــ ة مــن ج نــ  حةيفمــم مــ أ    
ــإل  تشــجيأ مشــ ركم م ظ ــ        ااجل  عــ   املســلحم الت سعــم ل،ؤــت،  االت ســيقيم، سســيل م 

    يإل  امل ظ    ال س ؤيم، ام ظ    الشي ب أيض ؛اجملت أ املد ،  
 

 مح ية املتنيني وحتقيق االستقرات )د( 
،  ا  مسـ    اليـد  س يم السة   املدنيط املعرهط لتإلديد اشـير سـ لع ة    ‘1’ 

  س اليم رلط   م أ؛
ز  قي  الرتقرار   املراكز السة نيم الرؤيسيم ااريه  من امل  ط  اليت يتعـر   ‘2’ 

 يإل  املدنييف  للخطـر، هـ ن رـي ة  عـم رـلط   مـ أ، ال رـي     اـ يت         
مــ أ، سأرــ لي  تشــ ل تســيري  اريــ   سعيــدة املــد ، االقيــ ب، هــ ن هــختا    
السي ة، سر ع التإلديدا  ااجم ذ  طيفا   ع لم مل ـأ عـيف ة الع  صـر املسـلحم     

 إىل تلر امل  ط ؛
رين من الزناع املسلح، سُسيل م ـإل   تيف ري س يم   صم لل س ل ااألطؤ يت املتضر ‘3’ 

ــرأة،      ــم امل ــيط حب  ي ــم الطؤــل امستشــ رين مع  ــيط حب  ي نشــر مستشــ رين مع 
 اتلييم احتي ج   هح ي  الع ة اجل سي ااجل س     الزناع املسلح؛

مس عدة رلط   م أ   إزالم األل  ب ااألجإلزة املتؤجـرة األ ـر  اتـدمريه      ‘4’ 
 خت  ؤر؛ا  إ ارة األرلحم اال
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 كعزيز حق ق اإلنس ن ومح يته  )هي( 
ــ       ‘1’  ــيفة ا نسـ ــز حقـ ــم إىل تعزيـ ــ  الراميـ ــ أ   جإليف هـ ــلط   مـ ــ عدة رـ مسـ

اس يتإل ،      ذلر  عم اجلإلـيف  الـيت تضـطلأ هبـ  هـختم السـلط  ، حسـ         
ا مة   االقتض ل ا   ل خيل  س الي هت ، من أجـل مق هـ ة املسـ الط عـن     

نتإل ك   اخلطرية اقيفة ا نس   أا عن انتإل ك   القـ نيف   التج ازا  أا ال
الداأ ا نس  ، ال رـي   جـراؤم ااـرب ااجلـراؤم هـد ا نسـ نيم   مـ أ،        
مأ مراع ة أ ل السلط   النتق ليم   م أ ك نت قد أح لت اليفهـأ   سلـده    

 إىل احملة م اجل  ؤيم الداليم؛ 2012م خت ك نيف  ال    ي  ير 
ا نسـ  ،   رصد م  ُيرتة    مجيأ أء ل م أ من انتإل ك   للقـ نيف  الـداأ   ‘2’ 

اجتــــ ازا  اانتــــإل ك   اقــــيفة ا نســــ  ،  ــــ    ذلــــر النتـــــإل ك         
االتجـ ازا  املرتةيـم هـد األطؤــ يت االع ـة اجل سـي   الزناعـ   املســلحم،       
 ااملســ عدة علــى التحقيــ    هــختم النتــإل ك   االتجــ ازا  اإســ،و اجمللــس 
ااجل إليفر هب ، مـىت كـ   ذلـر م،ؤ ـ ، ااملسـ ةم   اجلإلـيف  الراميـم إىل م ـأ         

 حداقإل ؛
 

 املس  تة اإلنس نية ومش تيع حتقيق االستقرات )و( 
املس ةم، ه ن ري ة تقدس الدعم لسلط   م أ،   هتيئم سيئم آم ـم  ييـ يت    ‘1’ 

ا نســ نيم، ا  املســ عدة ا نســ نيم سســ،ب اسقيــ  ة مدنيــم، ا قــ  لل يــ  ا       
الت سي  عن ك   مأ اجلإل   الؤ علم   جم يت املس عدة ا نس نيم على  قيـ   
عـــيف ة املشـــر ين  ا ليـــ  اال،جـــئط أا تســـإليل انـــدم جإلم عليـــ  أا إعـــ  ة   

 تيفطي إلم سشةل طيفعي اآمن اكرس؛
املســ ةم، هــ ن رــي ة تقــدس الــدعم لســلط   مــ أ،   هتيئــم سيئــم آم ــم           ‘2’ 

الراميــم إىل  قيــ  الرــتقرار   اــ يت مــ أ،  ــ    ذلــر املشــ ريأ لل شــ ريأ 
 السريعم األقر؛

 
 مح ية م ظفي األم  املتحتة ودف لة سالمته  وامنه  )ز( 

س يم ميفظؤي األمم املتحدة، ال ري    األ را  ال ظ ميط، ام شآهت  امعـداهت ، اكؤ لـم    
 ط هب  اأم إلم احريم ت قلإلم؛ر،مم ميفظؤي األمم املتحدة ااأل را  املرتيط
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 د   احمل فظة  لى التراث الثق يف )ح( 
التع ا  مأ الييفنسةيف علـى مسـ عدة رـلط   مـ أ، حسـ  الضـرارة اا مة نيـ  ،         

   س يم امليفاقأ ال ق  يم االت رخييم   هختا اليلد من اهلج   ؛
 

 انتش ر اليع م املتة ملم اقدراهت   
الع ب اجم ذ مجيأ اخلطـيفا  ال،زمـم لـت ةط اليع ـم املتة ملـم      إىل األمط  يطل  - 15 

ــإل  الرــتخداب الة مــل      ــأ ري، سســيل م  مــن سلــيفو ك مــل قــدرهت  التشــ يليم  ا  مزيــد مــن الت
 لي،حي ت  اا ليم اا ق  لسلطت  التقديريم؛

إىل األمط الع ب أ  يتخخت مجيأ التداسري ا ه  يم امل،ؤ م لتعزيـز رـ،مم    يطل  - 16 
اأمن أ را  اليع ـم املتة ملـم، ل رـي   األ ـرا  ال ظـ ميط، ا سـط اخلـدم   األر رـيم ال،زمـم          
هلــم، سســيل تشــ ل تعزيــز قــدرا  اليع ــم الرــتخي راتيم، اتــيف ري التــدري  ااملعــدا  مليفاجإلــم    

قـدرا  عسـةريم ك  يـم لتـأمط طـرة ا مـدا  الليفجسـيت لليع ـم،          اتةـيفين ، األجإلزة املتؤجـرة 
ازيـ  ة  ع ليــم إجــرالا  إجــ،ل اجلرحـى اا جــ،ل الطــ ، لــت ةط اليع ـم املتة ملــم مــن ت ؤيــخت    

 ؛مت  ظرةاليتإل  سؤع ليم   سيئم أم يم معقدة ت طيفذ على أ ط ر اري 
م لليع ــم املتة ملــم علــى التعجيــل اليلــدا  املســ ةم سقــيفا  اأ ــرا  شــرط  حييي  - 17 

الـدايت األعضـ ل علـى أ  تسـإلم      وحيي  سشرال انشر م  تيقى مـن معـدا  ممليفكـم لليفحـدا ،     
سقــيفا  اأ ــرا  شــرطم يتــيفا ر هلــم مــ  يةؤــي مــن القــدرا  االتــدري  ااملعــدا ،  ــ    ذلــر  

س ملسـ عدة   ويرحي  الع  صر الداع م، اخل صم سييئم الع ل، حىت يتسىن لليع م أ  تؤي سيفليتـإل ،  
الــيت تقـــد مإل  الـــدايت األعضـــ ل   هـــختا اليــد  إىل اليلـــدا  املســـ ةم سقـــيفا  اأ ـــرا  شـــرطم   

 املتة ملم؛ لليع م
الــدايت األعضــ ل، ال رــي    ايت امل طقــم، كؤ لــم نقــل مجيــأ األ ــرا ،   ين شييت - 18 

يـيفرا علـى   اكختلر املعدا  اامل   اا مدا ا  ااريه  من السلأ الـيت يةـيف  ارـتخدامإل  مق   
اليع م املتة ملم امإل مإل  الرمسيم، حبريم اسدا  عراقيل اعلى ءيف رريأ من م أ اإليإل ، اذلـر  

 لتيسري تقدس ا مدا  الليفجسيت لليع م   اليفقت امل  ر  اسؤع ليم   التةلؤم؛
يقي مؤإليفب اليع م قيـد الرـتعراز، س يـم  قيـ      األمط الع ب على أ  ُي يشجع - 19 

إىل األمـط العـ ب أ  ييقيـ  علـى      ويطلي  من التأقري ا   ت ملـيفار  اليع ـم املتة ملـم،     أقيى قدر
 علم ست ؤيخت ذلر؛
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 املس ؤل الش ملم   اليم اليع م املتة ملم  
ــدنيط،        يطليي  - 20  ــأ الســة   امل ــز تؤ علــإل  م ــم املتة ملــم ميفاصــلم تعزي إىل اليع 

، اذلر سسيل تش ل اهـأ ارـتراتيجيم اتيـ يت  ع لـم     اتيفاصلإل  مأ قيفا  الد  ع ااألمن امل ليم
 اإنش ل عطم س  إذاعي ت سعم لليع م، من أجل تيفعيتإلم سيفليتإل  اأنشطتإل  ازي  ة  إل إلم هل ؛

قـدب لقـيفا  أم يـم اـري     إىل اليع م املتة ملم أ  تةؤـل امت ـ يت أذ  عـم يُ    يطل  - 21 
يم اليفاجيم   مراعـ ة حقـيفة ا نسـ   ع ـد     ت سعم لممم املتحدة امت  ل ص رم  لسي رم سختيت الع  

 تقدس  عم األمم املتحدة إىل قيفا  أم يم اري ت سعم لممم املتحدة؛
إىل األمط الع ب أ  يةؤـل امت ـ يت اليع ـم املتة ملـم التـ ب لسي رـم األمـم         يطل  - 22 

م اأ  املتحدة الـيت تقضـي سعـدب التسـ مح مطلقـ  مـأ الرـت ،يت اجل سـي االنتـإل ك   اجل سـي          
 ييقي اجمللس على علم ت ب   ل هختم اا ل  من ريفل السليفك؛

ــ را  اجل ســ نيم سيفصــؤإل       يطليي  - 23  ــ  العتي ــم أ  تراعــي مت م ــم املتة مل إىل اليع 
مسألم ش ملم طيفايت  ترة اليتـإل  اأ  تسـ عد السـلط     مـ أ علـى كؤ لـم مشـ ركم ال سـ ل         

يـيفرة ك ملـم ا ع لـم ا  طـيفر ميةـر مـن مرحلـم        ااخنراطإلن امت يلإلن على مجيـأ املسـتيفي   س  
 قي  الرتقرار،      ذلر إص،ح قط ع األمن، اع لي   نـزع السـ،ح االتسـريح اإعـ  ة     

كـختلر إىل اليع ـم املتة ملـم     ويطلي  ا  م ج، اكختلر   ع ليم املي ام االع ليم النتخ سيم، 
 الؤع لم   ت ؤيخت التؤ ة؛أ  تس عد األطرا  على ه    مش ركم املرأة الة ملم ا

إىل اليع م املتة ملم أ  تراعي مراع ة ت مم قضيم س يم الطؤـل س عتي رهـ     يطل  - 24 
قضيم ش ملم على نط ة اليتإل  ك ملـم، اأ  تسـ عد رـلط   مـ أ علـى كؤ لـم مراعـ ة س يـم         

مـ ج، ا   حقيفة الطؤل   شىت الع لي  ، ام إل  ع ليـم نـزع السـ،ح االتسـريح اإعـ  ة ا       
ري ة إص،ح القط ع األمين، است  ل اهأ حد ل،نتإل ك   االتج ازا  املرتةيم حب  األطؤـ يت  

 ااايليفلم  ا  اقيفعإل ؛
إىل اليع م املتة ملم أ  ت ظر   القـ ر الييئيـم لع لي هتـ  ع ـد اهـط،عإل        يطل  - 25 

اا قـ    علـى ال حـيف امل  رـ     ر، س ملإل ب امليفكلم إليإل ، اأ  تقيفب   هختا السي ة سإ ارة هختم القـ 
ــإل  الســ ريم، اأ  تع ــل      ــم الع مــم ذا  اليــلم اقيفاعــد األمــم املتحــدة اأنظ ت لقــرارا  اجل عي

 سيفعي   عيط امليفاقأ ال ق  يم االت رخييم؛
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 التع ا  املشترك سط اليع      ارب أ ريقي   
لممــط العــ ب س جمــ ذ مــ  يلــزب مــن  طــيفا  لةؤ لــم التعــ ا   ي ــ  ســط      ييييذن - 26 

ــم األمــم       ــ  اع لي ــم األمــم املتحــدة   لي ي ــم املتة ملــم اسع  ــط اليع  اليع ــ  ، ال رــي    ي ــ  س
املتحــدة   كــيف   يؤــيفار، اللقيــ ب  ــ  هــيف م  رــ  مــن ع ليــ   نقــل القــيفا  اعت  هــ  مــن   

ــم:   اليع ــ   األ ــر  الت سعــم لممــم امل  ــً  س لشــرا  الت لي تحــدة إىل اليع ــم املتة ملــم، اذلــر ره 
اميفا قـم اليلـدا    ‘ 2’علم اجمللس اميفا قت ،      ذلر امليفا قم على نطـ ة ال قـل امدتـ ؛     ‘1’

ااا لم األم يـم   امل ـ ط  الـيت ت تشـر  يإلـ  سع ـ   األمـم املتحـدة تلـر،          ‘ 3’املس ةم سقيفا ؛ 
  هـختا اليـد  اجمـ ذ املزيـد مـن اخلطـيفا  لتعزيـز         ويشيجع يـ  ؛  ا ا  املس      هل  من ال

التعــ ا   ي ــ  ســط اليع ــ     م طقــم اــرب أ ريقيــ ، حســ  القتضــ ل اا مة نيــ  ، اتقــدس  
 تق رير هبختا الشأ  لل ظر  يإل  كل   اقتضى األمر؛

 
 اليفليم امل يفطم س لقيفا  الؤرنسيم  

دراهت  ام  ط  انتش ره ، س رتخداب مجيـأ  للقيفا  الؤرنسيم،   حدا  ق ييذن - 27 
اليفر ؤل الضراريم حىت ت تإلي اليع م املتة ملم من اليتإل  ك   أذ  هبـ  هـختا القـرار، اس لتـد ل     
لدعم ع  صر اليع م   ح يت تعرهـإل  لتإلديـد اشـير ا طـري اس ـ ل علـى طلـ  األمـط العـ ب،          

ختم اليفليـم   مـ أ ات سـي  تق ريرهـ      إىل  رنس  تقدس تق رير إىل اجمللس سشأ  ت ؤيخت ه ويطل 
 أ ن م؛ 35مأ تق رير األمط الع ب املش ر إليإل    الؤقرة 

 
 إرإل ب اجمل يفعم اخل  ريم مل طقم الس حل اال    األ ريقي  

الــدايت األعضــ ل   م طقــم الســ حل علــى  ســط الت ســي  ملة  حــم     يشييجع - 28 
التإلديدا  املتةررة   م طقم الس حل،      ذلر ا رهـ ب، إىل ج نـ  اجلرنـم امل ظ ـم عـ       
اليفط يم ااريهـ  مـن األنشـطم اـري املشـراعم م ـل الجتـ ر س ملخـدرا ، ايرحـ  سـ جلإليف  الـيت            

 حل مــن أجــل تعزيــز أمــن ااــدا  االتعــ ا  ا قلي ــي،  تيــختهل  الــدايت األعضــ ل   م طقــم الســ
سيفر ؤل م إل  اجمل يفعم اخل  ريم مل طقم الس حل اع ليم نيفاكشيف  سشأ  تعزيـز التعـ ا  األمـين    
اتؤعيل م ظيفمم السلم ااألمن األ ريقيم   م طقم الس حل االيحرال، االلتزاب الختذ تعإلد سـ   

، 2014حزيرا  ييفنيـ    27ا  26املعقـيف    يـيفمي   القـ  ة األ  رقـم  ـ،يت مـ متر ق ـم مـ لسيف       
ااخلطــيفا  الــيت اجمــخته  ال ــ   األ ريقــي مــن أجــل تؤعيــل قــدرة أ ريقيــ  علــى التيــدذ  ــيفرا   
لمزم  ، ايشجأ الدايت األعض ل   ال    األ ريقي على تيف ري ت عـ   كـيرية ليـ د قـدرة     

 أ ريقي  على التيدذ  يفرا لمزم  ؛
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   م طقم الس حل التع ا  الداأ  
جب يـــأ الـــدايت األعضـــ ل، ال رـــي    ايت الســـ حل ااـــرب أ ريقيـــ    يهيييي  - 29 

ــ ؤيط ااملتعــد ذ األطــرا ، أ  يعــززاا      اامل ــرب العــرت، اكــختلر س لشــرك ل ا قلي ــيط اال  
ت سيقإلم من أجل اهأ ارتراتيجي   ش ملم ا ع لم تتـيح علـى ءـيف شـ مل امتة مـل مة  حـم       

ــ     ــم الســ حل،        أنشــطم اجل  ع ــن   م طق ــ،ذ الم ــت س امل ــ  ااــدا  اتل ــيت تع ــم ال ا ره سي
ري   ت ظيم الق عدة   س،  امل رب ا ر،مي امج عـم التيفحيـد ااجلإلـ     اـرب أ ريقيـ        ال

احركم أنيـ ر الـدين احركـم املـراسطط، اأ  حييفلـيفا  ا  تيفرـأ تلـر اجل  عـ   اأ  حيـداا          
 امن اتس ع رقعم اجلرنم امل ظ م ع  اليفط يم؛أيضً  من انتش ر مجيأ األرلحم 

 عيفت  إىل الت ؤيخت السـريأ االؤعـ يت، س لتشـ ار مـأ امل ظ ـ   ا قلي يـم،       يكرت  - 30 
ل،رــتراتيجي   ا قلي يــم الــيت تشــ ل األمــن ااايفك ــم االت  يــم احقــيفة ا نســ   ااملســ ؤل   

قـم السـ حل، ايشـري   هـختا اليـد  إىل      ا نس نيم، م ل ارتراتيجيم األمم املتحدة املتة ملـم مل ط 
 ار املســ عي اا يــدة الــيت ييــختهل  امليعــيفث اخلــ ص مل طقــم الســ حل مــن أجــل تعزيــز التعــ ا     

 ا قلي ي ااألق لي ي، س لت سي  اليفقي  مأ امل  ل اخل ص لممط الع ب ل رب أ ريقي ؛
 

 مس ةم ال    األارات  
ي   مم لـــ  اخلـــ ص مل طقــم الســـ حل اسع تـــ   س ل ـــ   ألارات، ال رــ  يهييي   - 31 

للتدري    م أ اسع ت  لي  ل القـدرا    السـ حل ا  مـ أ، أ  ي س ـ  عـن ك ـ  مـأ اليع ـم         
املتة ملــم امــأ شــرك ل مــ أ ال  ــ ؤيط ال ــرين املشــ ركط   تزايــد رــلط   مــ أ س ملســ عدة 

ــ            ــى ال حــيف امل يــيفص علي ــين، عل ــ ع األم ــأ    جمــ يت إصــ،ح القط ــ  يتســ  م ــ ة ا   التؤ
 أع،م؛‘ 2’)ب(  14 الؤقرة

 
 اللتزام   امل ييفص عليإل    الق نيف  الداأ ا نس   االق نيف  الداأ اقيفة ا نس    

مجيأ األطرا  علـى اليف ـ ل س لتزام هتـ  الـيت يـ ق عليإلـ  القـ نيف  الـداأ          حي  - 32 
اشـح    ا ا قـم الت سعـم هلـ ،      إل مرا قا نيما نس     احتراب اس يم ميفظؤي املس عدة ا نس 

ــيت تســ ح اتســإل ل للعــ ملط   اجملــ يت ا نســ   أ  ييــليفا       ــأ اخلطــيفا  ال،زمــم ال ااجمــ ذ مجي
س ملس عدا  إىل احملتـ جط علـى اليفجـ  األك ـل اسشـةل آمـن ا ـيفرذ امـن  ا  عيفاؤـ ، مـأ           

سأحةــ ب القــ نيف   احتــراب امليــ  ا التيفجيإليــم لممــم املتحــدة   جمــ يت الع ــل ا نســ   االتقيــد   
 ؛اليفاجيم التطيي الداأ 
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علــى أ  رــلط   مــ أ تتــيفىل املســ اليم األر رــيم عــن س يــم  يكييرت التيديييت - 33 
(، 2000) 1296(، ا 1999) 1265إىل قراراتــــ    ويشيييير دييييذل  املــــدنيط   مــــ أ،  

ــدنيط    2009) 1894(، ا 2006) 1738(، ا 2006) 1674 ا ــم املـــ ــأ  س يـــ ( سشـــ
ــ    (، 2011) 1998(، ا 2009) 1882( ا 2005) 1612املســـلحم، اقراراتـــ   الزناعـ

ــزناع  2015) 2225( ا 2014) 2143(، ا 2012) 2068 ا ــ يت االـــ ــأ  األطؤـــ (، سشـــ
ــ   ــلح، اقراراتــ  1889(، ا 2009) 1888(، ا 2008) 1820(، ا 2000) 1325املســ

ــرأة 2013) 2122(، ا 2013) 2106(، ا 2010) 1960(، ا 2009) ــأ  املــــ  (، سشــــ
س ليع ـم املتة ملـم اجب يـأ القـيفا  العسـةريم   مـ أ أ  تأ ـخت هـختم          ويهيي  االس،ب ااألمن، 

القــرارا    العتيــ ر اأ  تلتــزب س لقــ نيف  الــداأ ا نســ   االقــ نيف  الــداأ اقــيفة ا نســ    
سأةيم التدري    هختا اجملـ يت، احيـ  مجيـأ األطـرا  علـى       ويذّدراالق نيف  الداأ ل،جئط، 

ؤيخت الرت ت ج   املتعلقم س ألطؤ يت االزناع املسلح   م أ اليت اعت ده  الؤري  الع مـل التـ سأ   ت 
 ؛2014متيفز ييفلي   7جمللس األمن   

 
 األرلحم الي رية ااألرلحم اخلؤيؤم  

ــيفب،  ســ عدة اليع ــ    يهييي  - 34  ــ أ أ  تق ــأ    سســلط   م ــ  يتســ  م ــم،   م املتة مل
الشــرك ل الــداليط، س لتيــد ذ ملســألم انتشــ ر األرــلحم اليــ رية أعــ،م، امســ عدة  13 الؤقــرة

ااألرلحم اخلؤيؤم االجت ر اري املشراع هب ، اذلر ا قـ  ألحةـ ب اتؤ قيـم اجل  عـم القتيـ  يم      
لدايت ارب أ ريقي  املتعلقم س ألرـلحم اليـ رية ااألرـلحم اخلؤيؤـم اذ  ؤرهـ  ااملـيفا  األ ـر         

املتحــدة سشــأ  األرــلحم اليــ رية ااألرــلحم اخلؤيؤــم، حــىت ذا  اليــلم اسرنــ م  ع ــل األمــم 
تض ن سليفو مستيف  من األم   االؤع ليم   إ ارة خمزان هتـ  مـن األرـلحم اليـ رية ااألرـلحم      

 ـإل ، احـىت تقـيفب جب ـأ ا أا تـدمري األرـلحم الؤ ؤضـم        يتعإلد هختم املخزان   اتأم اخلؤيؤم ا 
علـى أةيـم    ويشيتد ديذل   علـى ءـيف اـري مشـراع،      املضييفطم أا اري امليفرـيفمم أا املقت ـ ة   أا

 (؛2015) 2220( ا 2013) 2117( ا 2011) 2017الت ؤيخت الة مل لقرارات  
 

 تق رير األمط الع ب اارتعراز اليفليم  
ــم أشــإلر عقــ  اجمــ ذ هــختا     يطليي   - 35  إىل األمــط العــ ب أ  يقــد ب، مــرة كــل ق،ق

ختا القـرار، يركـز  يـ  علـى التقـدب احملـرز   ت ؤيـخت        القرار، تقريرا إىل جملس األمـن عـن ت ؤيـخت هـ    
 اتؤ ة الس،ب ااملي ام   م أ اعلى جإليف  اليع م املتة ملم لدع  ؛
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حزيــرا    30اعتزامــ  ال ظــر   ارــتعراز اليــم اليع ــم املتة ملــم قيــل  يؤدييت - 36 
 لتؤ ة؛، حس  القتض ل، ال ري     هيفل م  ُيحرز من تقدب   ت ؤيخت ا2016ييفني  

 أ  ُييقي املسألم قيد نظرم الؤعلي.يقرت  - 37 
 
 

 

 


