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 (2016) 2295القرار   
 حزيــــرا   29املعقــــيف ة    7727جلســــت  الــــختذ اجمــــختم جملــــس األمــــن      

 2016 ييفني 
 

 إّن جملس األمن، 
ــرارين    إذ يشيييير  ــي   القــ ــ سقما ال رــ ــ  الســ  2100ا  (2015) 2227إىل قراراتــ

( اسي ن تــــ  S/PRST/2015/5) 2015شــــف ا ر اير  6ئ رــــؤ املــــ ر   ا اسي نــــ  الر(2013)
 سشأ  احل لم   م يلا 2016ك نيف  الث ين ين ير  12الصحفيما مب    ذلك الفي   امل ر  

التزام  القيفذ سسي  ة مـ يل ااحـد   ارـهمتا  ايقلي يـما اإذ يشـد        وإذ يعيد تأكيد 
الرــتقرار ااألمــن    يــ   علــأ    رــلم يل مــ يل ؤــؤ املســ الم س لدرجــم األاىل عــن تــيفر   

علـأ  ييـم    تتـيفلاأ السـلم يل اليف نيـم امـ د املفـ  رايل املتصـلم          وإذ يشيد  إقليم مـ يلا    حن ء
 س لسهد ااألمنا

املف  ئ األر ريم حلفظ السهدا مب    ذلك ميفارقم األ ـرا  ااحليـ      أكيدوإذ يعيد ت 
سـأ    وإذ يسيل  اعدد ارتع  ل القـيفةا إل   ح لـم الـدر ن عـن الـنفس االـدر ن عـن اليفليـما         

شير  وإذ ياليم كل سعثم من سعث يل حفظ السهد ُتحّد  حبسـ  ح جـم الفلـد املعـض اا ـع ا      
 (ا  S/PRST/2015/22) 2015تشرين الث ين نيفر    25 ر  إىل سي ن  الرئ رؤ امل أيضا

 س لتمل  املشران جل ي  ميفا ض م يل إىل الت ت  س لسهد الدائم االتن يما وإذ يسل  
وحتياف  اماااييا   سـأ  قيـ د حميفمـم مــ يل اائـته  اجل  عـ يل املسـلحم        وإذ يسيل   

“( التفـ ق )”ستيفقي  اتف ق السـهد ااملصـ حلم   مـ يل     سلة  افااعع  فاسسييي  رككا  أووا امل
 ميثل ررصم ت رخييم لتحقيق رهد  ائم   م يلا   2015  ع د 

http://undocs.org/ar/S/RES/2227(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2100(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2100(2013)
http://undocs.org/ar/S/PRST/2015/5
http://undocs.org/ar/S/PRST/2015/22
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   التفـــ ق شـــ مل امتـــيفاا ا اياـــد  إىل مع جلـــم األسعـــ   السي رـــيم        وإذ ييييك  
 حلم    امـم مـ يلا مـ  احتـراد رـي  ة  الـم       اامل رسيم ا سع   احليفك م ااألمن االتن يم ااملصـ 

 م يل ااحد   ارهمتا  ايقلي يما

علأ    املس اليم عن ع ليم التنفيـخت الم مـل االفعـ ل لهتفـ قا الـ   ـ         وإذ يشد  
   يتــيفىل ميفا نــيف مــ يل قي   ــ  ااألهــخت سزم ماــ ا تقــ  علــأ عــ تق حميفمــم مــ يل ااجل  عــ يل    

ا ا هنـ  س لةـم األييـم لتحقيـق رـهد  ائـم   مـ يلا اذلـك         فاسسييي فالئاالف وااملسلحم الت سعم 
 س رتخهص الع  من اتف ق يل السهد الس سقما  

س خلميفايل اي  سيم ال  اجمخت   حميفمم مـ يل ااجل  عـ يل املسـلحم الت سعـم      وإذ يكرب 
ــ ل  إااء ا      فالئيياالف وافاسسييييي   ــ  الف ــ ق مــ  ايعــراب عــن قلق ــخت التف ــن  جــل تنفي رــت رار م

س حتراد اقف إ هق الن ر منخت آب  غسـمس   وإذ يكرب أيضاالتأه ايل احل صلم   تنفيختما 
 س عتف رم س  رة ؤ مم امل يفرم حلسن نيم األ را    م يلا 2015
ا   ستيفقي  حميفمم م يل ااجل  ع يل املسلحم الت سعم لهئته  االتنسـيقيم  وإذ يكرب 

ا علــأ اتفــ ق التفــ ؤم سشــأ  الســلم يل امل قتــم امــ  يتصــل  ــ  مــن  2016حزيرا  ييفنيــ   19
الترتيف يل األهرىا اكـختلك سـ لقرار الـختذ اجمـختم رئـيس مـ يلا السـيد إسـراؤيم سـيفسمر كيتـ ا             

  ي غيفراغ  ممثه ر مي  ل  معنيًّ  ستنفيخت التف قا حم داا ستعيني السيد 2016حزيرا  ييفني   15
ا همــم الع ــل   2016س عت ــ   حميفمــم مــ يلا   كــ نيف  الث ين ينــ ير       وإذ يكرييب 

  ؤـختا الصـد     ويكرب كذفك (2000) 1325اليف نيم الث نيم مل يل لتنفيخت قرار جملس األمن 
يـن  علـأ جمصـي  حصـم      ا لقـ نيف  2015س عت    حميفمم م يلا   كـ نيف  األال  يسـ     

   امل ئم للنس ء   امل رس يل اليف نيما 30تفل  
اعتزام  تيسـ  تنفيـخت التفـ ق ا ع ـ  امت سعتـ  عـن كثـ ا ايشـيد س لـدار           وإذ يؤكد 

الختذ تقيفد س  اجلزائر ااألعض ء اآلهرا    رريق اليفر  م الدايل ملسـ عدة األ ـرا    مـ يل    
 علأ تنفيخت التف قا  

إجـراء انتخ سـ يل حمليـم     2016نيس    سريل  12عه  حميفمم م يل   سإ وإذ يكرب 
ــ ين نيفر      2016 يليفل رــفت    25   ــتفت ء  رــتيفرذ   تشــرين الث ا 2016ا اإجــراء ار

ا 2017رُيقترح ههل  إنش ء جملس شييف  اإجراء انتخ س يل إقلي يم   الرس  األال مـن عـ د   
 إىل    تميف  ؤختم الع لي يل ش ملما   ويداو

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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إااء احل لــم األمنيــم املتقلفــما اه صــم التيفرــ  األهــ  ل نشــمم  وإذ يعييكع ايين افيليي  
اكـختلك إااء اشـتدا  العنـف    ايرؤ سيم ااألنشمم ايجراميم األهرى   ارـ  اجنـيفب مـ يلا    

 القفلؤ   ار  م يلا
   التقدد الفمـؤء   تنفيـخت التفـ قا ال رـي    حم مـ  املتصـلم س لـدر ن         وإذ يالرظ 

األمنا اكختلك التـأهر   إعـ  ة ؤيملـم القمـ ن األمـضا قـد  ع قـ  اجلاـيف  الراميـم إىل إعـ  ة           ا
علأ املس اليم الرئيسـيم الـ  تقـ  علـأ عـ تق حميفمـم        وإذ يشد إحهل األمن   مش ل م يلا 

ــل ستنفيــخت التفــ ق مــن  جــل    فالئيياالف وافاسسييييي مــ يل ااجل  عــ يل املســلحم الت سعــم   س لتعجي
 لـم األمنيـم    يـ   حنـ ء مـ يلا اإحفـ ا حمـ اليل اجل  عـ يل ايرؤ سيـم الراميـم إىل           حتسني احل

 عرقلم تنفيخت التف قا  
 نشـمم التنيي ـ يل ايرؤ سيـم   مـ يل امنمقـم السـ حلا مبـ    ذلـك          وإذ يدين عييو   

  احركـم  نصـ ر الـدين ااحلركـ يل    نياملـراسم حركـم  تنييم الق عدة   سه  املةرب ايرـهمؤ ا 
الت سعم هل  من قفيل جفاـم حتريـر م رـين ا الـ  ل تـزال تقـيفد سع ليـ يل   مـ يل اتشـمال  ديـدا           
للسـهد ااألمـن   املنمقـم اه رجاــ ا اإذ يـدين مـ  تقتررــ  اجل  عـ يل ايرؤ سيـم   مــ يل ا         
 املنمقم من انتا ك يل حلقيفق اينس   امن عنف  د املدنينيا ال ري   النس ء ااأل ف لا

تشــنا  علــأ الفعثــم املتم ملــم   اجل  عــ يل ايرؤ سيــماهلج ــ يل الــ  ل تــزال  ذ يييدينوإ 
االقــيفايل  سعثــم التــدري  الت سعــم لهحتــ   األارا    مــ يل    ا ااألمــن امل ليــم اقــيفايل الــدر ن  

 الفرنسيما  
ــ مل يســتند إىل        وإذ يؤكييد  ــر  اش ــم مم ــ ن هن ــ ب ل ميمــن  حــرم إل س تف    ايرؤ

مش ركم  ي  الـدال ااملني ـ يل ايقلي يـم االداليـم اتع اهنـ  سفع ليـم   التصـدذ خلمـرم ا          
 ن  ل ميمن ال ينفةـؤ رسـ  ايرؤـ ب سـأذ  يـن       وإذ يؤكد جمد اإ ع ر  اعزل  اشل قدرت ا 

  ا جنسيم  ا حض رةا
ىل إ راج حركم التيفحيد ااجلا     غرب  رريقي  اتنييم الق عدة   سـه   إ وإذ يشر 

املةـرب ايرـهمؤ احركـم  نصــ ر الـدين ااعي اـ  إيـ   آر غــ يل احركـم املـراسمني   ق ئ ــم         
اجلــزاءايل املفرا ــم علــأ تنيــيم الق عــدة الــ  ا ــعتا  جلنــم اجلــزاءايل املفرا ــم علــأ تنيــيم  

االشــ د ) اعــت( اتنيــيم الق عــدة الع ملــم مبيفجــ  القــرارايل       الدالــم ايرــهميم   العــراق   
ارتعدا ما مبيفج  الني د املشـ ر إليـ   عـهم اارقـ       وإذ يككر تأكيدا 2253 1989 1267

ملع ي  اي راج املع يفل   ا لفرض املزيد مـن اجلـزاءايل  ـد األرـرا  ااجل  عـ يل اامل رسـ يل       
الق ئ ـما   ة اغ م من المي ن يل ااألرـرا  املـدرجني    االمي ن يل ااألررا  املرتفمني ستنييم الق عد

 الدينا مب    ذلك تنييم الق عدة   سه  املةرب ايرهمؤ احركم املراسمني احركم  نص ر
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س لع ل املتيفاصـل الـختذ تقـيفد سـ  القـيفايل الفرنسـيما سملـ  مـن رـلم يل           وإذ يكرب 
  ل م يلا  م يل ا ع   هل ا من  جل ر ن التاديدايل ايرؤ سيم   مش

علأ    األمن االرتقرار   م يل يرتفم   ارتف    اثيقـ  مبـنمق  السـ حل     وإذ يشد  
 اا  منمقم مش ل  رريقي  اغرب  رريقي ا اكختلك س حل لم   ليفي 

إااء الفعـد عـ  الـيف ض للتاديـدايل ايرؤ سيـم   منمقـم        وإذ يعكع ان قليي  املسيااك   
الـ  تشـملا  اجلرميـم املني ـم عـ  اليف نيـم   منمقـم         ي ماجلسـ  يل حـدي الس حلا رضه عـن الت 

ــك الألــ ر س ألرــلحم ااملخــدرايل     ــ    ذل ــ  املاــ جرين  الســ حلا مب االألــ ر س لفشــرا  ا ري
علأ مسـ اليم سلـدا  املنمقـم عـن      وإذ يشد اصه   املتزايدةا   سعض احل ليلا س يرؤ با 

  ؤــختا الســي ق ســ جلايف  الــ  تفــختهل       بوإذ يكريي ا االتحــدي يل  التصــدذ هلــختم التاديــدايل  
اجمل يفعـم اخل  رــيم ملنمقــم الســ حلا مبــ    ذلــك ا ــ  إ ــ ر لتعزيــز التعــ ا  األمــض ايقلي ــؤ  
اكختلك يجراء الع لي يل العسمريم املشـتركم عـ  احلـدا  اع ليـم نيفاكشـيفا سقيـ  ة الحتـ          

 االصـحراء  السـ حل  منمقـم  ال   رـ ن  ااراءاجمـختم   الـختذ  س لقرار  يض  وإذ يكرب األرريقؤا
مــن  جــل مم رحــم  سينــام ري ــ  ايقلي ــؤ التعــ ا  لتمثيــف 2016آذار مــ ر   25ا  24  

 وإذ يكريب  ملم رحم ايرؤ ب يمـيف  مقـرم   القـ ؤرةا مصـرا    جديد ايرؤ ب اإنش ء مركز 
س جلايف  ال  تفختهل  القيفايل الفرنسيم من  جل  عـم الـدال األعضـ ء   اجمل يفعـم اخل  رـيم مـن       

  جل اي  ة التع ا  ايقلي ؤ ملم رحم ايرؤ با
اإذ يدين سقيفة حـيفا   الهتمـ   ا هـخت الرؤـ ئن  ـد   ـ  األمـيفال  ا احلصـيفل          

  ألحمــ د القــ نيف  الــدايل علــأ تنــ اليل ري رــيما اإذ يعيــد تأكيــد عزمــ  علــأ    مينــ ا ارقــ 
 2133  يــ الســ ريما الهتمــ   ااحتجــ ا الرؤــ ئن   منمقــم الســ حلا اإذ يشــ  إىل قرار      

  ي  الـدال األعضـ ء مـن  جـل     مب    ذلك  عيفت  امليفجام إىل (2015) 2253 ا (2014)
ــن         ــم  ا م ــ  الفدي ــ  ايرؤــ سيني مــن الرــتف  ة سصــيفرة مف شــرة  ا غــ  مف شــرة مــن  ر    متن

تمفل    يتم ايرراج عن الرؤ ئن سشـمل آمـنا اإذ طـي  عل ـ ا        التن اليل السي ريما ا  
  امل  ررـ يل اجليـدة   مختكرة اجلزائر سشـأ ”ؤختا الصد ا سنشر املنتدى الع ملؤ ملم رحم ايرؤ ب 

ؤــــ سييف   لفــــ   للفديــــم احرمــــ هنم املتعلقــــم مبنــــ  ع ليــــ يل الهتمــــ   الــــ  يرتمفــــا  اير 
 ا“مم رفا  من

كـل مـ  ُيرتمـ    مـ يل مـن ألـ ااايل اانتـا ك يل حلقـيفق اينسـ             وإذ يدين عييو   
ــك حــ ليل ايعــداد هــ رج نمــ ق القضــ ء        ــ    ذل ــدايل اينســ ينا مب ــ نيف  ال ــا ك يل للق اانت
اايعـــداد ســـإجراءايل مـــيفجزةا احـــ ليل العتقـــ ل االحتجـــ ا التعســـفيني اإرـــ ءة مع ملـــم   
السجن ءا االعنف اجلنسؤ ااجلنس ينا رضه عن القتل االتشيفي ا األنيد األ فـ ل اارـتةههلما   

http://undocs.org/ar/S/RES/2133(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2133(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
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 يـ  األ ـرا  إىل احتـراد المـ س  املـدين       وإذ ييداو ااهلج  يل علأ املـدار  ااملستشـفي يلا   
ق نيف  الدايل اينس ين اعلأ اقف الحتجـ ا غـ  القـ نيفين االتعسـفؤ جل يـ       لل دار  ارق  لل

جب ي  األ را     تض  حدا  هلـختم النتـا ك يل االتجـ ااايلا ا   متتثـل      وإذ يهيباأل ف لا 
 للتزام    مبيفج  الق نيف  الدايل اليفاج  التمفيقا

تميب تلـك األع ـ ل   ا   ؤختا الصد ا علأ  رارة مس ءلم  ي  مـر وإذ يككر افاأكيد 
اعلأ    سعض األرع ل املش ر إليا    الفقرة  عـهم قـد يشـمال جـرائم تقـ  حتـة   ئلـم نيـ د         

سـأ  املدعيـم الع مـم لل حم ـم اجلن ئيـم الداليـم قـد ق مـةا            وإذ حييط الاارام  األر رؤا 
ــ ير  16 ــم   مــ يل    2013كــ نيف  الث ين ين ــم مــن الســلم يل النتق لي ــ ءع علــأ إح ل  م رهــم اسن
ا سفتح حتقيق   اجلرائم ال  ُيزَعم  هن  ارُتمفـة علـأ  را ـؤ مـ يل منـخت      2012متيفا ييفلي   13

ــ ير   ــم      كييذفك،الاييا  وإذ حييييطا 2012كــ نيف  الث ين ين ــ ح ا م  ــختا الصــد ا س رتت   ؤ
 م ـم اجلن ئيـم      ال حم ك م ألرذ   ا الرت  ن يقرار التامجلسم  2016آذار م ر   1
سشأ  املزاعم س رتم ب جرائم حرب تت ثل   تع ُُّد تيفجيـ  ؤج ـ يل تسـتاد  معـ       لداليم ا

ايختكار سأييم    ُتفدذ كل األ را  املعنيم املسـ عدة االتعـ ا  مـ      ينيم ات رخييم   ُت فمتيفا 
 ا م ما
   الرق سم اايشرا  املـدنيني علـأ قـيفايل الـدر ن ااألمـن امل ليـم اميفاصـلم         وإذ يؤكد 

 تعزيزؤ  تعد  ميفرا ؤ مم لمف لم  من م يل اارتقرارؤ    املدى الفعيد احل  يم شع  م يلا
ســدار سعثــم التــدري  الت سعــم لهحتــ   األارا    مــ يل   تــيفر  التــدري     وإذ يشيييد 

ــم         ــز الســلمم املدني ــا  ايرــا د   تعزي ــما سأرــ لي  من ــن امل لي ــدر ن ااألم ــيفايل ال ااملشــيفرة لق
ق اينســ  ا اســدار سعثــم الحتــ   األارا  لفنــ ء القــدرايل )  منمقــم الســ حل  ااحتــراد حقــيف

م يل(   إرداء املشيفرة الرـتراتيجيم اتقـدا التـدري  لرجـ ل الشـر م االـدرس ااحلـر          ا 
 اليف ض   م يلا

ــ ة       وإذ يشييد   ــم   مراع ــ  ئ اينســ نيم املت ثل ــ  األ ــرا  س ملف ــد  ي ــم تقّي ــأ  يي عل
العتفــ رايل اينســ نيم ااحليــ   االتجــر  االرــتقهليم ااحتــراد تلــك املفــ  ئ مــن  جــل كف لــم   
ميفاصــلم تقــدا املســ عدة اينســ نيم ارــهمم املــدنيني الــختين يتلقــيف  ؤــختم املســ عدة ا  يتــاما  

علـأ  ييـم تقـدا     وإذ يؤكيد فؤ املس عدة اينس نيم الع ملني   مـ يلا  اكف لم  من ا  يم ميفظ
 املس عدة اينس نيم ملن طت جا ا

إااء ارت رار األامم الةختائيـم ااينسـ نيم المـف ة       وإذ ال يزال يساوره شديد افيل  
  تف ق ـ   م يلا اإااء ح لم انعداد األمـن الـ  تعرقـل اصـيفل املسـ عدايل اينسـ نيما االـ  تـز ا        

سسف  اجيف  اجل  ع يل املسلحم االشفم يل ايرؤ سيـم اايجراميـم امـ  تقـيفد سـ  مـن  نشـمما        
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ااجيف   لةـ د  ر ـيما اكـختلك سسـف  ارـت رار النتشـ ر غـ  املشـران ل رـلحم مـن  اهـل            
ــما          ــختم املنمق ــن االرــتقرار    ال ؤ ــد  الســهد ااألم ــأ حنــيف يا ــ  عل ــن ه رجا ــم ام املنمق

 ال  يتعرض هل  الع مليف    جم ل الع ل اينس ينا اهلج  يل يدين وإذ
لل  ثل اخل ص ل مني الع د مل يلا الفعثـم األمـم املتحـدة     وإذ يعكع ان  اا  افيوي 

ملسـ عدة رـلم يل مـ يل    )الفعثـم املتم ملـم(   املتم ملم املتعد ة األسع   لتحقيق الرـتقرار   مـ يل   
د الــدائم االرــتقرار   سلــدؤما مــ  مراعــ ة    اشــعفا    جاــيف ؤم الراميــم إىل حتقيــق الســه

ستأث  اليفجـيف    وإذ يكرباملس اليم الرئيسيم عن   يم السم   تق  علأ ع تق رلم يل م يلا 
 الدايل   م يلا مب    ذلك الفعثم املتم ملما   حتقيق الرتقرارا

س لفلدا  املس يم سقيفايل اسأررا  شر م ملـ  تقدمـ  مـن مسـ ي يل إىل الفعثـم       وإذ يشيد 
اكـختلك سأالكـك    حبفيـم السـهد الـختين خيـ  را  حبيـ  م   ؤـختا الصـد         يشيد وإذاملتم ملما 

علــأ     وإذ يشييد ا اإذ يــدين سقــيفة اهلج ــ يل  ــد حفيــم الســهدا الــختين رقــداا  رااحاــم
 د قد تشمال جرائم حرب مبيفج  الق نيف  الدايلااهلج  يل ال  تستاد  حفيم السه

إااء ارـــت رار الرتقـــ ر إىل القـــدرايل األر رـــيم للفعثـــم  وإذ يعيييكع اييين عييياف  قليييي  
علأ احل جم إىل تعزيز قـدرايل الفعثـم املتم ملـم لت مينـا  مـن ال ـمهن        وإذ يشد املتم ملما 

علــأ األييــم  وإذ يشييد ظرةا سيفليتــا    سيكــم  منيــم معقــدة تنمــيفذ علــأ  ديــدايل غــ  متنــ  
 القصيفى لض     من ارهمم  ررا  الفعثم املتم ملم   ؤختا الصد ا  

 ييم    تمفل الفعثم املتم ملم ارتخداد اتيفاي  قيفا   اقدرا   سـأك    علأ وإذ يشد  
 قدر من الفع ليم ارق   لترتي   اليفي يل املا د امليفكلم هل    إ  ر اليتا ا

 احل لم   م يل ل تزال تشمل  ديدا للسهد ااألمن الدالينيا    وإذ ييكر 
  مبيفج  الفصل الس س  من ميث ق األمم املتحدةا وإذ ياصكف 

 
 تسفيذ اتفاق افسالم واملصاحل  يف مايل

علــأ  فالئيياالف وافاسسييييي حميفمــم مــ يل ااجل  عــ يل املســلحم الت سعــم حييي   - 1 
ميفاصلم الع ل سراح سنـ ءة اسـإرا ة ري رـيم  ائ ـم احبسـن نيـم للتعجيـل ستنفيـخت اتفـ ق السـهد           
ااملصـ حلم   مــ يل مــن  جــل حتقيــق ريفائــد مل يفرــم علــأ صــعيد الســهد لصــ   رــم   مــ يلا  

 االلتزاد علأ اج  الرتعج ل جبدال امض مل يف  لتنفيختم؛
علــأ  فالئيياالف وافاسسييييي الت سعــم  حميفمــم مــ يل ااجل  عــ يل املســلحم حييي  - 2 

إعم ء األاليفيم  ا  مزيد من التأه  لجم ذ اخلميفايل الهامم لل ضؤ قدم    تنفيـخت األحمـ د   
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الت ليم من التف قا اا عم   اعتف رؤ  احل جـم إىل  ـ    التنفيـخت الم مـل لهتفـ قا ال رـي         
 م  يلؤ:
ملشـ ر إليـ    اجلـزء الثـ ين مـن التفــ قا      اجليفانـ  السي رـيم اامل رسـيما علـأ النحـيف ا      - 

ــما اكــختلك إجــراء        ال ــة ارايل امل قت ــ ل ل ــم ااينشــ ء الفع ــم الهمركزي رــي   الع لي
 ؛رلم يل م يل لهنتخ س يل ا ليم اايقلي يم   اليفقة املن ر 

مــن  2اجليفانــ  الدر عيــم ااألمنيــما علــأ النحــيف املشــ ر إليــ    اجلــزء الث لــ  ااملررــق   - 
ــم مشــتركم ااحــدايل ه صــم   مشــ ل مــ يل     ال ــ يل  مني تفــ قا ال رــي   نشــر  اري

ــزن رــهحام اتســرطام اإعــ  ة إ مــ جاما   إ ــ ر      ــ  املقــ تلني الســ سقني ان األ ي
 إصهح قم ن األمن؛

علـأ      فالئياالف وافاسسيييي   حميفمم م يل ااجل  ع يل املسلحم الت سعم  حي  - 3 
وعافاكتييب  االلتـزاد سـ ا    2014 ي ر مـ ييف   23ر امليفقـ     تست ر   احتراد اقف إ هق النـ  
ــ   5املــ ر   األمييل فوقيي  األااييال افعدائييي   ا اســإعهين اقــف األع ــ ل  2015حزيرا  ييفني

 ؛2015شف ا ر اير  19ا  2014متيفا ييفلي   24العدائيم الص  رين   
لـختين    علـأ ا اؤـد عـن ارـتعدا م للنيـر   رـرض جـزاءايل حمـد ة األ       يعكع - 4 

يتخختا  إجراءايل ترمؤ إىل عرقلـم  ا التاديـد سعرقلـم تنفيـخت التفـ قا اعلـأ الـختين يسـتأنفيف          
األع  ل العدائيم اينتاميف  اقف إ هق الن را االختين يا  يف   ا يتخختا  إجـراءايل لتاديـد   

األهــرىا اكــختلك علــأ الــختين يقــدميف   مالداليــ االيفجــيف  امليــداين للمي نــ يل الفعثــم املتم ملــم
 ؛ختم اهلج  يل اايجراءايلعم هلالد

 يــ  اجل  عــ يل املســلحم   مــ يل  رــلحتا ا اتيفقــف      ســأ  تلقــؤ   يطافييب - 5 
ا اتتخـخت  األع  ل العدائيم اتنفخت اللجيفء إىل العنفا اتقم   ي  صه   س لتنيي ـ يل ايرؤ سيـم  

 ؤـ  ا إجراءايل مل يفرم لتعزيز تع اهن  اتنسـيقا  مـ  حميفمـم مـ يل للقضـ ء علـأ التاديـد اير       
 اتعتر ا  ا  شرااا سيفحدة  الم م يل ارهمتا  ايقلي يما   إ  ر التف ق؛

ــم       حييي  - 6  ــ د   نشــر الفعث ــ ا  سشــمل ت ــأ    تتع ــ يل عل ــ  األ ــرا    م  ي
املتم ملم ا نشمتا ا ال ري   من ههل تأمني رهمم  ررا  الفعثم ا منـام احريـم تنقلـام سـأ      

 يــ   را ــؤ مــ يل  ا   ذ عراقيــل مــن  جــل متمــني الفعثــم   تمفــل هلــم اليفصــيفل الفــيفرذ إىل
 املتم ملم من ال مهن الت د سيفليتا ؛
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حميفمم م يل ااجل  ع يل املسلحم الت سعم لهئـته  االتنسـيقيم علـأ       حي   - 7 
تتع ا  اتنسق سشمل ك مل مـ  امل ثـل اخلـ ص ل مـني العـ د ملـ يل االفعثـم املتم ملـما اه صـم          

 التف ق؛سشأ  تنفيخت 
ــدة      يطلييب  - 8  ــ يل    يضــمل  مبســ عي  احل ي ــ د مل ــني الع ــل اخلــ ص ل م إىل امل ث

ليشــج  ايــدعم التنفيــخت الم مــل لهتفــ قا ال رــي   عــ  ال ــمهن ســدار مركــزذ    عــم   
 فالئيياالف وافاسسييييي تنفيــخت التفــ ق مــن ج نــ  حميفمــم مــ يل ااجل  عــ يل املســلحم الت سعــم    

ا ا   يسـ عد  مسي  مااععي  االتفياق   سسفل  سراؤ     يتيفىل رئ رم  م نـم  اايشرا  علأ تنفيختما 
األ ـرا  امل ليـما علـأ اجــ  اخلصـيفصا   حتديـد همـيفايل التنفيــخت اترتيـ   اليفيـم تنفيــختؤ ا         

 يتسق م   حم د التف ق؛ مب 
س لدال األعض ء   جلنـم مت سعـم التفـ ق االشـرك ء الـداليني اآلهـرين        يهيب - 9 

ييفاصليفا  ع ام لتنفيخت التف قا مب    ذلـك مـن هـهل تعـيني مراقـ  مسـتقل        ذاذ الصلم   
من التفـ قا ا   ينسـقيفا اجلاـيف  مـ  امل ثـل اخلـ ص ل مـني         63علأ حنيف م  تن  علي  امل  ة 

ســدار اللجنــم   تســيفيم اخلهرــ يل ســني   ويسييل العــ د ملــ يل االفعثــم املتم ملــم   ؤــختا الصــد ا  
 األ را  امل ليم؛

   الرــتع  ة التدر يــم لســلمم الدالــم اسســما     يــ   حنــ ء إقلــيم    يؤكييد - 10 
مــ يلا اص صــم إصــهح اإعــ  ة تشــميل قــيفايل الــدر ن ااألمــن امل ليــما مبــ  يتســق مــ   حمــ د    
التف قا ريسا    إرا م  كف ا   حتقيق الرتقرار   امل يل ا  ر ن التاديدايل ايرؤ سيـما  

للتعجيـل  الشرك ء الثنـ ئيني ااملتعـد ذ األ ـرا  علـأ ايـ  ة  ع اـم        يشجعا  ؤختا الصد ا 
ا ال رـيفر إصـهحا  اإعـ  ة تشـميلا      إع  ة نشر قيفايل األمـن االـدر ن امل ليـم إىل مشـ ل مـ يل     س

رــي   عــن  ريــق تــيفر  املعــدايل ا نشــمم التــدري  ذايل الصــلما س لتنســيق مــ  حميفمــم مــ يل   
 التف ق؛   االفعثم املتم ملم   إ  ر

مـ يل  مش ل  تن يمحميفمم م يل إىل ا   الصيةم األه ة لرتراتيجيتا  ليداو  - 11 
س ملس ي يل المف ة املقدمـم مـن الشـرك ء    عقـ ب املـ متر       ويكرباهمم الميفارئ اليف نيما 

ــ ريس       ــختذ عقــد   س ــم   مــ يل ال  تشــرين األال  22الــدايل لةنعــ ق القتصــ  ذ االتن ي
 وحيي  علأ التنفيخت الفع ل لهلتزام يل املتعاد    ههل ؤـختا املـ مترا    ويشجعا 2015 كتيفسر 

 حميفمم م يل علأ صر  األميفال ال  ار يل س لفعل؛
حميفمم م يل علأ املشـ ركم مـ  األمـني العـ دا عـن  ريـق ممثلـ  اخلـ ص          حي  - 12 

را  امل ليـم  مل يلا من  جل ا   مع ي  اجداال امنيم حمد ة لتقييم التقدد الـختذ  حراتـ  األ ـ   
عـن اعتزامـ     يفقـؤ اليـم الفعثـم املتم ملـم        ويعيكع صيفب التنفيخت الم مل االفعـ ل لهتفـ قا   
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انشــرؤ  قيــد الرــتعراضا سيفرــ ئل منــا  النيــر   القيــ د تــدر ي  ستســليم سعــض ميفاقــ  الفعثــم  
املتم ملـــم إىل قـــيفايل الـــدر ن ااألمـــن امل ليـــم مبجـــر  إعـــ  ة تشـــميلا  اإعـــ  ة نشـــرؤ             

 التف ق؛     رإ
ــرك ء    يشيييجع  - 13  ــختلك الشـ ــلما اكـ ــدة ذايل الصـ ــم املتحـ ــ ليل األمـ ــ  اكـ  يـ

ايقلي يني االثن ئيني امتعد ذ األ ـرا  علـأ تقـدا الـدعم الـهاد لةرـا د   تنفيـخت التفـ ق         
ــم االقتصــ  يم         ــم الجت  عي ــ  املتصــلم س لتن ي ــي    حم م ــما ال ر ــ  األ ــرا  امل لي ــن ج ن م

إىل األمــني العــ د كف لــم التقســيم الفعــ ل لل اــ د اتم مــل   يطلييب ؤــختا الصــد ا االثق ريــما ا 
اجلايف  سـني الفعثـم املتم ملـم ارريـق األمـم املتحـدة القمـرذا ارـتن  ا إىل مزاي يـ  النسـفيما مـن            

  جل  عم تنفيخت التف ق؛  
 االسايكار يف مايلافوالي  املسسد  إىل ععث  األم  املاةد  املاكامل  املاعد   األععا  فاةيي  

 ؛2017 حزيرا  ييفني  30متديد اليم سعثم األمم املتحدة املتم ملم حىت  ييكر - 14 
مــن  13 289ايـ  ة مسـتيفي يل قـيفة الفعثـم املتم ملـم حبـد  قصـأ قـدرم          يييكر  - 15 

من  ررا  الشر ما ايمل  إىل األمـني العـ د    يتخـخت اخلمـيفايل      1 920األررا  العسمريني ا 
الهامم للتعجيل ستميفين القيفايل االعت  ا رضه عن نشرؤ ا مبـ    ذلـك علـأ النحـيف املـفني        

   ن م؛ 41الفقرة 
  تميف  األاليفيم الرتراتيجيم للفعثم املتم ملم ؤـؤ  عـم قيـ د احلميفمـم      ييكر  - 16 

ااجل  ع يل املسلحم الت سعم لهئته  االتنسيقيما ا صح ب املصلحم اآلهـرين ذاذ الصـلم     
م يلا ستنفيخت اتف ق السهد ااملص حلم   م يلا ال ري    حم مـ  املتصـلم س لرـتع  ة التدر يـم     

 ا ؛لسلمم الدالم اسسم
للفعثـــم املتم ملـــم ســـأ  تســـتخدد  يـــ  اليفرـــ ئل الهامـــم له ـــمهن   ييييأذن - 17 

 سيفليتا ا   حدا  قدرا   ا  نم ق املن  ق ال  تنتشر ريا ؛
 إىل الفعثم املتم ملم    تتخخت ا ع   كثر ارتف ق   اصرامم لتنفيخت اليتا ؛  يطلب - 18 
 م املا د الت ليم ذايل األاليفيم:   تش ل اليم الفعثم املتم ملييكر  - 19 

 
  ا  تسفيذ اتفاق افسالم واملصاحل  يف مايل )أ( 

ــ قا        ‘1’  ــ  التف ــن  عليا ــ  ي ــيم اامل رســيم ال ــخت ايصــهح يل السي ر ــم تنفي  ع
ــن  جــل        ــم م ــيف  احلميفم ــدعم جا ــ ا ال رــي   ل ــ ين من اه صــم   اجلــزء الث
ــم ارــي  ة القــ نيف  اسســما          ــم لســلمم الدال ــم االتدر ي الرــتع  ة الفع ل
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يل م قتـم   ي   حن ء ايقليما مب    ذلك من ههل  عم اينش ء الفع ل ي ارا
 ؛مبيفج  الشراا ا د ة   التف ق   مش ل م يل

 عــم تنفيــخت تــداس  الــدر ن ااألمــن املنصــيفص علياــ    التفــ قا اه صــم     ‘2’ 
 من ا ال ري   م  يلؤ: 2اجلزء الث ل  ااملررق 

 عم ارصد اقف إ هق الن ر اايشـرا  عليـ  اتقـدا تقريـر إىل جملـس       - 
 ؛األمن سشأ  انتا ك ت 

ــ  ة        -  ــد إصــهحا  اإع ــم سع ــن امل لي ــدر ن ااألم ــيفايل ال ــ  ة نشــر ق  عــم إع
 ؛تشميلا  اه صم   ار  امش ل م يل

ــ  ة    -   عـــم أل يـــ  اجل  عـــ يل املســـلحم انـــزن رـــهحا  اتســـرطا  اإعـ
ــ يل املســلحم        ــ ج عن صــر اجل  ع ــن هــهل إ م ــك م ــ    ذل ــ ا مب إ م جا

 ليـم كتـدس  م قـةا      امليفقعم علـأ التفـ ق   قـيفايل الـدر ن ااألمـن امل     
ا ا ا  املسـ   سـ خلم  املرتقفـم الـ  ا ـعتا       إ  ر إصهح قم ن األمن

 ؛  اللج   املعنيم س لتسريح انزن السهح اإع  ة اي م ج ااي م ج
ــ ئيني       -  ــق مــ  الشــرك ء الثن ــ ا  اليفثي ــما س لتع ــم اتســ ق اجلاــيف  الدالي كف ل

ــما   ــ يل الداليـ ــم ااملني ـ ــ يل امل حنـ ــرين ااجلاـ ــ     اآلهـ ــ    ذلـــك الحتـ مبـ
األارا ا الع ملم   ؤختم اجمل ليلا من  جـل إعـ  ة سنـ ء قمـ ن األمـن        

 م يلا   ن اي  ر ا د    التف ق؛
 عـم تنفيـخت تـداس  املصـ حلم االعدالـم املنصـيفص علياـ    التفـ قا ص صـم             ‘3’ 

ليـما س لتشـ ار   اجلزء اخل مس من ا مب    ذلك م  يتعلق سإنشـ ء جلنـم حتقيـق  ا   
 م  األ را ا ا عم تفعيل جلنم احلقيقم االعدالم ااملص حلم؛

 عــم إجــراء انتخ ســ يل حمليــم ج معــم احــرة انزياــم اشــف رم اإجــراء ارــتفت ء  ‘4’ 
 رــتيفرذا   حــدا  ميفار ؤــ  ا  نمــ ق املنــ  ق الــ  تنتشــر رياــ ا اذلــك    

فـ يل األمنيـم املهئ ـما    سيفر ئل منا  تيفر  املسـ عدة الليفجسـتيم املهئ ـم االترتي   
 مب  يتسق م   حم د التف ق؛

مراع ة الحتي ج يل اخل صم للنسـ ء املرتفمـ يل س جل  عـ يل املسـلحما اكف لـم       ‘5’ 
ــ جا         ــ  ة اي م ــزن الســهح االتســريح اإع ــرامم ن ــن س ــم م ارــتف   ن الم مل

 سيفر ئل منا  التش ار م  املني  يل النس ئيم؛
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  املسااي احلايد  واملصاحل )ع( 
ــيف ض         ــأ الصــعيدين ال ــم االتيســ  عل ــ ء الثق ــدة اسن ــيف  املســ عؤ احل ي ال ــمهن جبا

ــام سشــأ  املصــ حلم         ــ   صــح ب املصــلحم اري ــ  سين ــؤا مــن  جــل  عــم احلــيفار مــ   ي اا ل
ا عــم اجلاــيف  الراميــم إىل التخفيــف مــن حــدة التــيفترايل القفليــم مــ    االت  رــك الجت ــ عؤا 

اتشجي  ا عـم التنفيـخت   ليم الرئيسيم تق  علأ ع تق رلم يل م يلا األهخت   العتف ر    املس ا
ا فالئياالف وافاسسيييي   الم مل لهتف ق مـن ج نـ  حميفمـم مـ يل ااجل  عـ يل املسـلحم الت سعـم        

سسفل منا  تشجي  مش ركم مني ـ يل اجملت ـ  املـدينا مبـ  رياـ  املني ـ يل النسـ ئيما امني ـ يل         
 الشف ب  يض ؛

 
 افاهديدا  غر املاساظك ، مبا يف ذفك يف مواجه  حتيي  االسايكارمحاي  املدنيني و )ج( 

  يـــم الســـم   املـــدنيني املعر ـــني لتاديـــد ســـ لعنف املـــ  ذا  ا  املســـ      ‘1’ 
 س ملس اليم الرئيسيم اليفاقعم علأ ع تق رلم يل م يل؛  

الرئيسـيم  القي دا  ع   لسلم يل م يلا ستحقيق الرتقرار   املراكـز السـم نيم    ‘2’ 
اغ ؤــ  مــن املنــ  ق الــ  يتعــرض رياــ  املــدنييف  للخمــرا ال رــي     مشــ ل  

ارـــتف ق ار ن اا ا تعزيـــز ايشـــع ر املفمـــراارـــ  مـــ يلا ا  ؤـــختا الصـــد 
ااجمــ ذ همــيفايل  االتاديــدايل غــ  املتنــ ظرة ا مبــ  رياــ  التاديــدايلاميفاجاــم 

نشـمم ارع لـم     مبـ    ذلـك سـإجراء  اريـ يل     املـدنينيا   حل  يـم نشمم اقيفيم 
ــدنييف  معر  ــني للخمــرا      ــ  امل ــ  يمــيف  ريا ــ  ق ال ــ  عــيف ة العن صــر  املن امن

مليفاجاــم  إلالخنــراا   ع ليــ يل مف شــرة عــدد املنــ  قا اتلــك املســلحم إىل 
 ؛  االفعلّيم التاديدايل اخلم ة

تيفر    يم ه صم للنس ء ااأل ف ل املتضررين من الزنان املسلحا سُسفل منـا    ‘3’ 
ــر ةا      ــم امل ــيني حب  ي ــم المفــل امستشــ رين معن ــيني حب  ي نشــر مستشــ رين معن

 اتلفيم احتي ج يل  ح ي  العنف اجلنسؤ ااجلنس ين   الزنان املسلح؛
 

 مكافة  اهلجاا  غر املاساظك  يف إطار افدفاع اففعلي ان والي  افبعث  املاكامل  ) ( 
ــق  اليفي  ــ  ا     ــ دا   إ ــ ر رــعيا  إىل حتقي ــا ا   القي ــدر ن الفعلــؤ عــن اليت  إ ــ ر ال

س رتف ق ار ن التاديدايل ااجم ذ هميفايل نشمم اقيفيم مليفاجاـم اهلج ـ يل غـ  املتنـ ظرة  ـد      
ــم للتاديــدايل     املــدنيني  ا مــيفظفؤ األمــم املتحــدةا مــن  جــل  ــ    ارــتج س يل رــريعم ارع ل

ــ  قا ا     ــ  عــيف ة العن صــر املســلحم إىل تلــك املن ــ لعنف  ــد املــدنينيا امن الخنــراا   د عــدس
 ؛االفعلّيم مليفاجام التاديدايل اخلم ة إلع لي يل مف شرة 
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 محاي  موظفي األم  املاةد  وكفاف  سالماه  وأمسه  )هي( 
  يم ميفظفؤ األمم املتحدةا ال رّي   األررا  الني مينيا امنشآ   امعـدا  ا اكف لـم    

  منام احريم تنقلام؛رهمم ميفظفؤ األمم املتحدة ااألررا  املرتفمني    ا
 

 تعزيز ريوق اإلنسان ومحاياها )و( 
ــ       ‘1’  ــيفق اينسـ ــز حقـ ــم إىل تعزيـ ــ  الراميـ ــ يل   جايف ؤـ ــلم يل مـ ــ عدة رـ مسـ

ري     جم يل العدالم ااملص حلما مب    ذلك  عـم اجلاـيف  الـ      ا  يتا ا ال
ــل       ــ  ل خيـ ــ ء امبـ ــ   االقتضـ ــ  ايممـ ــلم يلا حسـ ــختم السـ ــ  ؤـ ــمل   ـ تضـ
ــا ك يل      مبســ الي   ا مــن  جــل مق  ــ ة املســ الني عــن التجــ ااايل  ا النت
ــدايلا ال      ــ نيف  اينســ ين ال ــا ك يل الق ــيفق اينســ    ا عــن انت اخلمــ ة حلق
ــ ة   ا      ــ  مراعـ ــ يلا مـ ــ نيم   مـ ــد اينسـ ــرائم  ـ ــرائم احلـــرب ااجلـ ــي   جـ رـ
  السلم يل النتق ليم   م يل ك نـة قـد  ح لـة اليف ـ    سلـدؤ  منـخت كـ نيف       

 إىل ا م م اجلن ئيم الداليم؛ 2012الث ين ين ير 
رصد م  ُيرتم     ي   حن ء م يل من انتا ك يل للقـ نيف  اينسـ ين الـدايلا     ‘2’ 

األــ ااايل اانتــا ك يل حلقــيفق اينســ  ا مبــ    ذلــك  يــ   شــم ل العنــف   
اجلنسؤ ااجلنس ين االنتا ك يل االتج ااايل املرتمفم  د النس ء ااأل فـ لا  
ااملســ عدة علــأ التحقيــق   ؤــختم النتــا ك يل االتجــ ااايل اإســهر جملــس    
األمن ااجل ايفر   ا مىت ك   ذلك مهئ ـ ا ااملسـ يم   اجلاـيف  الراميـم إىل     

 من  حداثا ؛
 

 املسااد  اإلنساني  )و( 
املس يما   ري ق تقدا الدعم لسـلم يل مـ يلا    يكـم سيكـم آمنـم ييصـ ل املسـ عدة         

ــما ارقــ  لل فــ  ئ اينســ نيما ا      حتقيــق عــيف ة املســ يم اينســ نيم سشــمل آمــن اسقيــ  ة مدني
املشر ين  اهلي  االهجكني  ا تسايل اندم جام حملي   ا إع  ة تيف ينـام سشـمل  ـيفعؤ اآمـن     

 اكراا اذلك س لتنسيق عن كث  م  اجلا يل الف علم   جم ل املس عدة اينس نيم؛
 

لفعثــم املتم ملـم س رــتخداد قــدرا   احل ليـم لل ســ عدة   تنفيــخت   ل ييأذن كييذفك  - 20 
 املا د الت ليم:
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 مشاريع حتيي  االسايكار )أ( 
ملشـ ري  الراميـم إىل حتقيـق     يكـم سيكـم آمنـم لتنفيـخت ا       عً ـ  لسـلم يل مـ يلا    ا املس يم 

 الرتقرار   مش ل م يلا مب    ذلك املش ري  السريعم األثر؛
 

   األسلة  وافذخر ؛إ ار )ع( 
مســ عدة رــلم يل مــ يل   إاالــم األلةــ د ااألجاــزة املتفجــرة األهــرى اتــدم ؤ  ا     

 إ ارة األرلحم االخته ئر؛
 

  ا  احملافظ  الى افاكاث افثيايف )ج( 
ــم        ــ  الثق ري ــم امليفاق ــ يلا     ي مســ عدة رــلم يل مــ يلا حســ  الضــرارة اايمم ني

 ج  يلا اذلك س لتع ا  م  الييفنسميف؛االت رخييم   ؤختا الفلد من اهل
 

افاعيياون مييع مسيي  امييزاوا  املفكونيي  الييى تسظييي  افدوفيي  اإلسييالمي  يف افعييكاق وافشييام           ) ( 
 1267/1989/2253) ااش( وتسظي  افيااد  افعامل  مبوجب افيكارا  

القيـــ دا   حـــدا  قـــدرا   ا  منـــ  ق انتشـــ رؤ  ا ا  ايهـــهل سيفليتـــا ا ستقـــدا   
املس عدة إىل جلنم اجلزاءايل املفرا م علأ تنييم الدالم ايرهميم   العـراق االشـ د ) اعـت(    

اإىل رريـق الـدعم التحليلـؤ     2253 1989 1267اتنييم الق عدة الع ملم مبيفج  القـرارايل  
ا سمــرق شـــىت مــن سينـــا  تقـــدا   (2004) 1526شــأ مبيفجـــ  القـــرار  ارصــد اجلـــزاءايل املن 

 ؛(2015) 2253من القرار  2املعليفم يل املتصلم ستنفيخت التداس  اليفار ة   الفقرة 
األمــني العــ د ارــتخداد املــيفظفني ااخلــ ة   إ ــ ر املــيفار  املت حــم  إىل يطلييب  - 21 

ــيف املـــفني        ــ د حســـ  األاليفيـــ يل علـــأ النحـ ــنعمس ترتيـــ  املاـ ــم حبيـــ  يـ ــم املتم ملـ للفعثـ
مــن ؤــختا القــرارا ا   يعــدل ؤــختا النشــر س رــت رار ارقــ  للتقــدد ا ــرا     20ا  19 الفقــرتني

 من ؤختا القرار؛ 13ق م  تقسيم املا د اململيفب   الفقرة تنفيخت اليم الفعثم املتم ملما مب  يتس
ــ        يطلييب - 22  ــدنينيا ارق ــم امل ــتراتيجيتا  حل  ي ــّد  ار ــم    حت ــم املتم مل إىل الفعث
)ج( ا ) (  عهما ا   تقيفد   ؤختا الصد ا ستحديد األهم ر ال   ـد  املـدنيني    19للفقرتني 

 ترتيف يل الرصد االتحليل اايسهر ذايل الصلم؛ اتنفيخت هم  اليفق يم االتعجيل ستنسيق تنفيخت
ــدنينيا       يطلييب  - 23  ــ  الســم   امل ــز تف علــا  م ــم املتم ملــم ميفاصــلم تعزي إىل الفعث

  م  قيفايل الدر ن ااألمن امل ليما اذلـك سسـفل تشـ ل ا ـ  ارـتراتيجيم اتصـ ل رع لـم        ع اهنات
ام سيفليتـا  ا نشـمتا  اايـ  ة    اإنش ء حممم س  إذاعؤ ت سعم للفعثم املتم ملـما مـن  جـل تيفعيتـ    

 را ام هل ؛

http://undocs.org/ar/S/RES/1526(2004)
http://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
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إىل األمــني العــ د تعزيــز التعــ ا  ســني الفعثــم املتم ملــم اممتــ  األمــم    يطلييب - 24 
املتحدة لةرب  رريقي  امنمقم الس حل االدال األعض ء   املنمقـم اكـختلك املفـ  رايل األمنيـم     

ــم      ــيم ملنمقــم الســ حل اع لي ــي   اجمل يفعــم اخل  ر ــما ل ر ــ      ايقلي ي ــ  ة الحت نيفاكشــيفا سقي
األرريقؤا مب    ذلك من ههل تيفر  املعليفمـ يل الرـتخف راتيم ذايل الصـلم ا ـف ا التصـ ل      
من الدال األعض ء   اجمل يفعم اخل  ريم ملنمقم السـ حل إىل الفعثـم املتم ملـما مـن  جـل ايـ  ة       

 يتا ؛  اعؤ الفعثم املتم ملم س لفيكم األمنيم ايقلي يم اتيس  تنفيخت ال
ــم        يطلييب - 25  ــيفايل  مني ــدد لق ــم يق ــ ل  ذ  ع ــل امتث ــم    تمف ــم املتم مل إىل الفعث

امتثـ ل صـ رم  لسي رـم سـختل      ااالـدر ن امل ليـم  ا مبـ  رياـ  قـيفايل األمـن     ت سعم ل مـم املتحـدة   غ 
العن يم اليفاجفم   مراع ة حقيفق اينس   عنـد تقـدا  عـم األمـم املتحـدة إىل قـيفايل  منيـم غـ          

 م ل مم املتحدة؛ت سع
ــ رايل اجلنســ نيم سيفصــفا       يطلييب - 26  ــ  العتف ــم    تراعــؤ مت م ــم املتم مل إىل الفعث

مسألم ش ملم  يفال رترة اليتـا  ا   تسـ عد السـلم يل   مـ يل علـأ كف لـم مشـ ركم النسـ ء         
ااخنرا ان امتثيلان علأ  يـ  املسـتيفي يل سصـيفرة ك ملـم ارع لـم ا   ـيفر مفمـر مـن مرحلـم          

الرتقرارا مب    ذلك إصهح قم ن األمنا اع لي يل نـزن السـهح االتسـريح اإعـ  ة      حتقيق
إىل الفعثـم املتم ملـم    ويطليب كيذفك  اي م جا اكختلك   ع ليم املص حلم االع ليم النتخ سيما 

   تس عد األ را  علـأ  ـ    مشـ ركم املـر ة الم ملـم االفع لـم   تنفيـخت التفـ قا ايملـ           
ــن سشــأ         كــختلك حتســني ع   ــس األم ــم إىل جمل ــم املتم مل ــ  الفعث ــ  تررعا ــ رير ال ــدا التق ــم تق لي

 املسألم؛ ؤختم
إىل األمني الع د    يمفـل امتثـ ل الفعثـم املتم ملـم التـ د لسي رـم األمـم         يطلب - 27 

املتحدة الـ  تقضـؤ سعـدد التسـ مح مملقـ  مـ  الرـتةهل اجلنسـؤ االنتـا ك يل اجلنسـيم ا             
ا اط  الفلـدا   علم ت د   ح ل حدا  ح ليل ريفء رليفس من ؤختا القفيل يفقؤ اجمللس علأ

تنيــيم املســ يم سقــيفايل ا رــرا  شــر م علــأ اجمــ ذ ايجــراءايل اليفق ئيــم املهئ ــما مبــ    ذلــك     
ا ـ    املسـ ءلم الت مـم   احلـ ليل الـ  يصـدر رياـ  ؤـختا          ارايل تدريفيم للتيفعيم قفل النشرا 

 ؛  السليفس من  ررا ؤ 
إىل الفعثم املتم ملم    تراعؤ مراع ة ت مم قضيم   يم المفـل س عتف رؤـ     يطلب - 28 

قضيم ش ملم علأ نم ق اليتا  ك ملـما ا   تسـ عد رـلم يل مـ يل علـأ كف لـم مراعـ ة   يـم         
حقيفق المفـل   شـىت الع ليـ يلا امنـا  ع ليـ يل نـزن السـهح االتسـريح اإعـ  ة اي مـ جا           

مضا من  جل ا   حد لهنتا ك يل االتجـ ااايل املرتمفـم حبـق    ا  ري ق إصهح القم ن األ
 األ ف ل ااحليليفلم  ا  اقيفعا ؛  
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 قدرا  افبعث  املاكامل  وسالم  وأمن أفكا ها
إىل األمني الع د اجم ذ  ي  اخلمـيفايل الهامـم لـت مني الفعثـم املتم ملـم       يطلب - 29 

ــا  الرــتخداد الم مــل  مــن سلــيفر ك مــل قــدر   التشــةيليم  ا  مزيــد مــن التــأه     ا سســفل من
 لصهحي ت  احل ليم اارق  لسلمت  التقديريم؛

الفلــدا  املســ يم سقــيفايل ا رــرا  شــر م للفعثــم املتم ملــم علــأ التعجيــل   حييي  - 30 
الـدال األعضـ ء علـأ        وحيي  سشراء انشـر  يـ  مـ  يلـزد مـن معـدايل ممليفكـم لليفحـدايلا         

  يمفؤ مـن القـدرايل االتـدري  السـ سق للنشـر اعنـد       تسام سقيفايل ا ررا  شر م يتيفارر هلم م
القتض ء التدري    امليفق  ااملعدايلا مب    ذلك العن صر الداع ما اخل صم سفيكم الع ـلا حـىت   

س ملس عدة ال  تقّدما  الـدال األعضـ ء   ؤـختا الصـد       ويكربيتسىن للفعثم    تفؤ سيفليتا ا 
 املتم ملم؛    م للفعثمإىل الفلدا  املس يم سقيفايل ا ررا  شر

إىل األمني الع د    يتخخت  يـ  التـداس  اي ـ ريم املهئ ـما ا   يقـيفدا       يطلب - 31 
تحديد اخلي رايلا مب    ذلك الت    الدعم مـن الـدال   سس لتش ار م  الفلدا  املس يم سقيفايلا 

ليتـا  سفع ليـم   سيكـم    األعض ءا لتعزيز رهمم ا من  ررا  الفعثم املتم ملم لت مينا  مـن تنفيـخت ا  
  منيم معقدة تنميفذ علأ  هم ر غ  متن ظرةا مب    ذلك من ههل م  يلؤ:

ــما     حتســني -  ــم املتم مل ــدرايل الرــتخف راتيم للفعث ــم    الق ــ ل املراقف ــدرا     جم ــ  ق ــ  ريا مب
   ن حدا  اليتا ااالرصدا 

  ذلـك تعزيـز الـدعم املقـدد     تيفر  التدري  ااملعدايل مليفاجام األجازة املتفجـرةا مبـ     - 
إىل الفلــدا  املســ يم سقــيفايل لنشــر مــ  تفقــأ مــن نــ قهيل  رــرا  مصــفحم اغ ؤــ  مــن   

 املركف يل ا صنم  د األلة د الهامم    يفء املتملف يل احل ليم للقيفةا  
تيفليد قدرايل عسمريم ك ريم لتأمني  ـرق ايمـدا  الليفجسـ  للفعثـم املتم ملـما مبـ           - 

 المت ئ  القت ليما حس  القتض ءاذلك نشر 
تنفيخت إجراءايل  كثر رع ليم   جم ل إجهء املص سني اايجـهء المـيبا رضـه عـن نشـر       - 

   اقدرايل معزاة   جم ل ايجهء الميب
اجم ذ إجراءايل نشمم ارع لم لتحسني التخمي  االتشةيل   مرارق اترتيف يل السـهمم   - 

 لماااألمن الت سعم للفعثم املتم م
 عـهم   31إىل األمني الع د    يفل  عن التداس  املشـ ر إلياـ    الفقـرة     يطلب - 32 

   تق ريرم الداريم عن احل لم   م يل؛  
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الــدال األعضــ ءا ال رــي    ال املنمقــما كف لــم نقــل  يــ  األرــرا ا   ين شــد - 33 
تخداما  مقصـيفرا علـأ   اكختلك املعدايل اامل   اايمدا ايل اغ ؤ  من السل  الـ  يمـيف  ارـ   

الفعثم املتم ملم اما ما  الرمسيما حبريم اسدا  عراقيل اعلأ حنيف رري  من م يل اإليا ا اذلـك  
ــختا         ــما ا  ؤ ــم   التملف ــة املن رــ  اسفع لي ــم   اليفق ــدا  الليفجســ  للفعث ــدا ايم لتيســ  تق

ايمـدا  الليفجسـ  للفعثـم    الصد ا يمل  إىل األمني الع د    يتخخت  ي  التداس  الهامم لتيس  
املتم ملم اتدعيم  رق ايمدا ا مب    ذلك من هـهل ارـتخداد المـرق الفديلـم انقـل املراكـز       

 الليفجستيم للفعثم املتم ملم؛
األمني الع د علأ    ُيفقؤ مفايفد الفعثم قيد الرتعراض املست را سةيـم   يشجع - 34 

الفعثـم املتم ملــم اإجــراء تعـديهيل تشــةيليم عنــد   حتقيـق  قصــأ قـدر مــن التــأث  اي ـ   ملــيفار     
 اللزادا ايمل  إىل األمني الع د    يفقي  علأ علم ستنفيخت ذلك؛

 
 افوالي  املسوط  عافيوا  اففكنسي 

للقيفايل الفرنسيما   حدا  قدرا   امن  ق انتش رؤ ا س رتخداد  يـ    يأذن - 35 
اليفر ئل الضراريم حىت تنتاؤ الفعثم املتم ملم من اليتا  ك    ذ   ـ  ؤـختا القـرارا اس لتـدهل     
لدعم عن صر الفعثم   ح ل تعر ـا  لتاديـد اشـيك اهمـ  اسنـ ء علـأ  لـ  األمـني العـ دا          

رير إىل اجمللس سشأ  تنفيخت ؤختم اليفليـم   مـ يل اتنسـيق تق ريرؤـ      ايمل  إىل ررنس  تقدا تق 
   ن م؛ 46م  تق رير األمني الع د املش ر إليا    الفقرة 

 
 االفازاما  املسصوص اليها يف افيانون افدويل اإلنساين وافيانون افدويل حليوق اإلنسان

قــ با ا   رــلم يل مــ يل علــأ    تيفاصــل التصــدذ لةرــهيل مــن الع   حييي   - 36 
قـيفق  حلأل ااايل اانتـا ك يل  اجلرائم ال  تتض ن تمفلا   ؤختا الصد ا حم رفم  ي  مرتميب 

لق نيف  الدايل اينس ينا مب  يش ل تلك ال  تنميفذ علـأ عنـف جنسـؤا    لاينس   اانتا ك يل 
اتقدميام إىل العدالما اط   يض  رلم يل م يل علـأ    تيفاصـل التعـ ا  مـ  ا م ـم اجلن ئيـم       

 الداليما متشي  م  التزام يل م يل مبيفج  ني د رام  األر رؤ؛  
 ي  األ را  علـأ اليفرـ ء س لتزام  ـ  الـ  يـن  علياـ  القـ نيف  الـدايل          حي  - 37 

اينس ين   احتراد ا  يم ميفظفؤ املس عدة اينس نيم امرارقا  اشـحن يل ايغ ثـم الت سعـم هلـ ا     
ــ  ت   ــ  اخلمــيفايل الهامــم ال ســ ح اتســّال للعــ ملني   اجملــ ل اينســ ين    يصــليفا   ااجمــ ذ  ي

س ملس عدايل إىل ا تـ جني علـأ اليفجـ  األك ـل اسشـمل آمـن ارـيفرذ امـن  ا  عيفائـقا مـ            
احتــراد املفــ  ئ التيفجيايــم ل مــم املتحــدة   جمــ ل الع ــل اينســ ين االتقيــد سأحمــ د القــ نيف      

 الدايل اليفاجفم التمفيق؛  
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   رــلم يل مــ يل تتــيفىل املســ اليم األر رــيم عــن   يــم  علــأ يكييكر افاأكيييد - 38 
ا (2000) 1296ا ا (1999) 1265إىل قراراتــــ    ويشيييير كييييذفك املــــدنيني   مــــ يلا  

ــدنيني     (2009) 1894ا ا (2006) 1738ا ا (2006) 1674 ا ــم املـــ ــأ    يـــ سشـــ
ــ يل املســـلحما اقراراتـــ     ا (2011) 1998ا ا (2009) 1882ا  (2005) 1612الزناعـ

ــزنان  (2015) 2225ا  (2014) 2143ا ا (2012) 2068 ا ــ ل االـــ ــأ  األ فـــ ا سشـــ
ــ   ــلحا اقراراتــ  1889ا ا (2009) 1888ا ا (2008) 1820ا ا (2000) 1325املســ

 2242 ا (2013) 2122ا ا (2013) 2106ا ا (2010) 1960ا ا (2009)
ملـم اجب يـ  القـيفايل العسـمريم     س لفعثـم املتم   ويهييب ا سشأ  املر ة االسهد ااألمـنا  (2016)

  مــ يل    تأهــخت ؤــختم القــرارايل   العتفــ ر ا   تلتــزد س لقــ نيف  الــدايل اينســ ين االقــ نيف     
سأييــم التــدري    ؤــختا اجملــ لا   ويييذّككالــدايل حلقــيفق اينســ   االقــ نيف  الــدايل لهجــكنيا  

زنان املسـلح   مـ يل الـ      ي  األ را  علأ تنفيخت الرتنت ج يل املتعلقم س أل فـ ل االـ   وحي 
 ؛2014متيفا ييفلي   7اعت دؤ  الفريق الع مل الت س  جمللس األمن   

 
 اآلثار افبيئي  فعاليا  افبعث  املاكامل 

إىل الفعثم املتم ملم    تنير   اآلثـ ر الفيكيـم لع لي  ـ  عنـد ا ـمهعا        يطلب - 39 
س ملا د امليفكلم إليا ا ا   تقيفد   ؤختا السي ق سإ ارة ؤختم اآلثـ را علـأ النحـيف املن رـ  اارقـ       
ــا  الســ ريما ا   تع ــل      ــم الع مــم ذايل الصــلم اقيفاعــد األمــم املتحــدة ا ني ت لقــرارايل اجل عي

 يفاق  الثق ريم االت رخييم؛سيفعؤ   حمي  امل
 

 افاعاون املشاكك عني افبعثا  يف غكع أفكيييا
ل مــني العــ د س جمــ ذ مــ  يلــزد مــن همــيفايل لمف لــم التعــ ا  ري ــ  ســني      يييأذن - 40 

ــم األمــم       ــ  اع لي ــم األمــم املتحــدة   لي ي ــم املتم ملــم اسعث ــني الفعث الفعثــ يلا ال رــي   ري ــ  س
قيــ د مبــ  ؤــيف من رــ  مــن ع ليــ يل نقــل القــيفايل اعت  ؤــ  مــن  املتحــدة   كــيفيل  يفــيفارا الل

ــم:      الفعثــ يل األهــرى الت سعــم ل مــم املتحــدة إىل الفعثــم املتم ملــما اذلــك رؤنــ   س لشــراا الت لي
اميفارقـم الفلـدا    ‘ 2’علم اجمللس اميفارقت ا مب    ذلك امليفارقم علأ نمـ ق النقـل امدتـ ؛    ‘ 1’

نيـم   املنـ  ق الـ  تنتشـر رياـ  سعثـ يل األمـم املتحـدة تلـكا          ااحل لم األم‘ 3’املس يم سقيفايل؛ 
  ؤـختا الصـد  اجمـ ذ املزيـد مـن اخلمـيفايل لتعزيـز         ويشيجع ا ا  املس   مب  هل  من اليـ يل؛  

التعــ ا  ري ــ  ســني الفعثــ يل   منمقــم غــرب  رريقيــ ا حســ  القتضــ ء اايمم نيــ يلا اتقــدا  
 األمر؛ تق رير  ختا الشأ  للنير ريا  كل   اقتضأ
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 2016آذار مـ ر    31اقتراح األمني الع د املـفني   تقريريـ  املـ رهني     ؤيدي - 41 
(S/2016/298 ا )2016 ي ر م ييف  31 (S/2016/498    سنقل قـيفة الـر  السـري  املنشـأة مب )   يفجـ

اكــختلك اليفحــدة اجليفيــم الداع ــم هلــ ا مــن ع ليــم األمــم املتحــدة     (2014) 2162القــرار 
ا 2017آذار مـ ر    31كيفيل  يفـيفار إىل الفعثـم املتم ملـما سعـد رـحفا  مـن الع ليـم حبلـيفل         

ــم مــن  جــل تن    ــم املتم مل ــ يل الفعث ــز ع لي ــ ا حســ     لتعزي ــا ا ا يضــ  للع ــل   لي ي ــخت اليت في
إىل األمـني العـ د    يفقـؤ     ويطليب القتض ءا   ح ل حدا  تدؤيفر هم    احل لم األمنيـما  

جملس األمن علأ علم سآهر املستجدايل ري ـ  يتعلـق سـ لمرائق املقترحـم لنقـل ؤـختم اليفحـدة          
 ملتحدة   لي ي ؛سشأ  الفعثم املتم ملم اسعثم األمم ا مريرم املقفل تق
 

 افاعاون اإلقلياي وافدويل عشأن مسطي  افسارل  
جب يـــ  الـــدال األعضـــ ءا ال رـــي    ال الســـ حل اغـــرب  رريقيـــ    يهييييب - 42 

ــ ئيني ااملتعــد ذ األ ــرا ا    يعــزااا      ااملةــرب العــر ا اكــختلك س لشــرك ء ايقلي ــيني االثن
ملنمقـم السـ حل اع ليـم نيفاكشـيفا سقيـ  ة      تنسيقاما مب    ذلك من ههل اجمل يفعم اخل  ريم 

الحت   األرريقؤا من  جل ا   ارتراتيجي يل شـ ملم ارع لـم تتـيح علـأ حنـيف شـ مل امتم مـل        
مم رحم  نشمم اجل  ع يل ايرؤ سيم ال  تع  احلدا  اتلت س املهذ اآلمن   منمقم السـ حلا  

التيفحيـد ااجلاـ     غـرب  رريقيـ      ري   تنييم الق عدة   سه  املةرب ايرهمؤ ا  عـم   ال
احركم  نصـ ر الـدين احركـم املـراسمنيا ا   طيفلـيفا  ا  تيفرـ  تلـك اجل  عـ يل ا   طـداا          
 يضـ   مـن انتشـ ر  يــ  األرـلحم امـن اتســ ن رقعـم اجلرميـم املني ـم عــ  اليف نيـم اغ ؤـ  مــن           

 ؛ا ري  املا جرين االأل ر س لفشر ل الأل ر س ملخدرايلياألنشمم غ  املشراعم من قف
إىل التنفيــخت الســري  االفعـ لا س لتشــ ار مــ  الـدال األعضــ ء   منمقــم    ييداو  - 43 

ــ         ــم ال ــد ة األ ــرا ا لهرــتراتيجي يل ايقلي ي ــ ئيني ااملني ــ يل املتع الســ حل االشــرك ء الثن
ل ارـتراتيجيم األمـم   تش ل األمن ااحليفك م االتن يم احقـيفق اينسـ   االقضـ ي  اينسـ نيم مثـ     

  ؤـختا الصـد  امل ثـل اخلـ ص ل مـني العـ د لةـرب         ويشيجع املتحدة املتم ملم ملنمقم الس حلا 
مبـ    ذلـك اجمل يفعـم     االـدال األعضـ ء   املنمقـم     عـم  رريقي  امنمقم الس حل علأ ميفاصـلم  

حـدي يل الـ    اخل  ريم ملنمقم السـ حلا ااملني ـ يل ايقلي يـم االداليـما مـن  جـل التصـدذ للت       
 تيفاج  السلم ااألمن االتن يم   منمقم الس حلا اكختلك مع جلم  رف    اجلختريم؛

 
 مسامه  االحتا  األورويب

س لحتـــ   ألارا ا ال رــي   ممثلـــ  اخلـــ ص ملنمقــم الســـ حل اسعثتـــ     يهيييب  - 44 
  الفعثـم  للتدري    م يل اسعثت  لفن ء القـدرايل   السـ حل ا  مـ يلا    ينّسـق عـن كثـ  مـ       
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املتم ملــم امــ  شــرك ء مــ يل الثنــ ئيني اآلهــرين املشــ ركني   تزايــد رــلم يل مــ يل س ملســ عدة 
ــ              ــ  يتســق م ــ ق امب ــ    التف ــأ النحــيف املنصــيفص علي ــضا عل ــ ن األم جمــ ل إصــهح القم

  عهم؛‘ 2( ’ج) 19 الفقرة
 

 األسلة  افصغر  واألسلة  اخلفيف 
ــيف    - 45  ــ يل    تق ــ  سســلم يل م ــ      ياي ــ  يتســق م ــما مب ــم املتم مل دا مبســ عدة الفعث
 عــهما امســ عدة الشــرك ء الــدالينيا س لتصــّدذ ملســألم انتشــ ر األرــلحم الصــة ة  14 الفقــرة

ااألرلحم اخلفيفم االأل ر غ  املشران   ا اذلك ارقـ  ألحمـ د اتف قيـم اجل  عـم القتصـ  يم      
رـلحم اخلفيفـم اذه ئرؤـ  ااملـيفا  األهـرى      لدال غرب  رريقي  املتعلقم س ألرـلحم الصـة ة ااأل  

ذايل الصــلم اسرنــ مم ع ــل األمــم املتحــدة سشــأ  األرــلحم الصــة ة ااألرــلحم اخلفيفــما حــىت 
تض ن سليفر مستيفى من األم   االفع ليم   إ ارة خمزان  ـ  مـن األرـلحم الصـة ة ااألرـلحم      

ا  ا تـدم  األرـلحم الف ئضـم    تعاد ؤختم املخزان يل اتأمينـا ا احـىت تقـيفد جب ـ       اخلفيفم ا 
علـأ  ييـم    ويشيد  كيذفك  املضفيف م  ا غ  امليفرـيفمم  ا املقتنـ ة علـأ حنـيف غـ  مشـرانا         ا

 ؛(2015) 2220ا  (2013) 2117ا  (2011) 2017التنفيخت الم مل لقرارات  
 

 افاياريك امليدم  من األمني افعام
إىل األمني الع د    يقدد إىل جملس األمن مرة كـل ثهثـم  شـار عقـ       يطلب - 46 

 ـرا   تنفيـخت اتفـ ق    اجم ذ ؤختا القرارا تقريرا سشأ  تنفيخت ؤختا القرارا م  التركيز علأ التقدد ا
إىل  يطليب السهد ااملص حلم   م يل اعلـأ جاـيف  الفعثـم املتم ملـم لدع ـ ا ا  ؤـختا الصـد ا        

األمــني العــ د    يــدرج   تقريــرم لشــار كــ نيف  األال  يســ   معــ ي  اجــداال امنيــم علــأ   
 ؤختم املع ي    تق ريرم الداريم؛  ايسهر عن ا مث 12النحيف املش ر إلي    الفقرة 

    يفقؤ املسألم قيد نيرم الفعلؤ. ييكر - 47 
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