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 (2016) 2300 قرارال  
 /متـــــ   26، املعقـــــ  ة   7746الـــــذه الـــــذ  جملـــــس األمـــــن    ل ـــــت    

 2016 ي لي 
 

 ،إن جملس األمن 
ــح األمــم املتحــدة    ــ   )     إذ يرحبب   ــعم يــن يملي ــر األمــع الع ( S/2016/598بتقري
 ،2016 مت  /ي لي  8املؤرخ 
أن حك مح     وافقت يلـ  رـرورة اقبقـعل يلـ   ـ ة األمـم املتحـدة         وإذ يالحظ 

، بـعلظرر ىل  األورـعا ال ـع دة      2016 ليـ   /يمت   31حلفظ ال الم    ـ   ىل  مـع بعـد    
 اجلزيرة،
م األمع الععم تقدمي تقريـر يـن م ـعيي  احلميـدة   الفتـرة امل ـم لح       ازتيا وإذ يالحظ 

الراسـ  بـ ن م ـؤوليح ىل ـع  حـ  تقـ  أو         ايتقـع   األمـع العـعم    وإذ يشبطرر بـعلتقرير املقلـ ،   
 ور األمـم املتحـدة الر ي ـي     وإذ يعيب  أكييب   و ل  ك  شيل يلـ  يـعتا القلعر ـح أهف ـ م،     

ــ  الت  ــ      ــ   ولالهق ــعم      م ــعيدة الفــرفع يل ــصاا     ــح لل ىل  ت ــ يح شــعملح و ا م
 ت  د  اجلزيرة، الذه

  الليـــعهع امل ـــتركع ال ـــع رين يـــن الـــزييمع   احملـــد ةبع لتزامـــع   يرحببب  وإذ 
يلـ    2016حزيران/ي هي   8و  2016أيعر/معي   15  الق  ي التركي والق  ي الي هعين 
بعلتقــدم  يببك   يرحبب  وإذ، 2014شــلعف/ف اير  11أســعا اقيــالن امل ــترم املعتمــد    

اجليد احملر    املفعورع  مظذ ذلك ال  ت، وبعلديم املقدم من امل ت عر اخلع  لألمـع العـعم   
 ،ىلسنب بعرث ىليداملعين بق  ، 

ىل  األمهيح اليت ي لي ع اجملتم  الدويل مل عركح مجي  األطراف م ـعركح تعمـح    وإذ يشري 
ــعلة   ا  ــح وبظ أن املفعورــع  ت ت ــفر بعــد يــن ت ــ يح  ا مــح     وإذ يالحببظملفعورــع ، ومره

http://undocs.org/ar/S/RES/2280%20(2016)
http://undocs.org/S/2016/11
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وشعملح ويع لح يل  أسعا ىل عمح احتع  ذه طع فتع وذه مظفقـتع ت ـ    امل ـعواة ال يعسـيح،     
اجلــعهلع يلــ  تك يــ   وإذ يشبب  هــ  مــلع    ــرارا  جملــس األمــن ذا  ال ــلح،   وفقــع ملــع

  ن القضعيع اجل هريـح الععلقـح، وىلذ يؤكـد أن ال رـ      املفعورع  امل ر ييح يل  حن  مترابط ب
 ميكن أن ير  يل  مع ه  يلي ، الراهن  
رـــرورة املضـــي  ـــدمع   الظرـــر   التـــدابء الع ـــكريح للظـــعل ال قــــح         وإذ يالحبببظ  
ىل  جتـد  اجل ـ   مـن أ ـ  تظفيـذ مجيـ  تـدابء بظـعل          وإذ يب و  يت   هبع من مظع  ع ،  وفيمع

 ا تفعق يل  مزيد من اخلف ا  للظعل ال قح بع الفع فتع وتظفيذهع، ال قح املتلقيح وىل 
ي ـع    أمهيح استمرار يمليع  يلـ ر القلعر ـح لل ـط األ،ضـر، وىلذ     أكيي  وإذ يعي  

 يل  فتح مععبر أ،رى بعتفعق بع اجلعهلع،
ع  بعلف ا ــد الكــ ءة امل مــح الــيت ميكــن أن  ظي ــع القلعر ــح كعفــح مــن ىل ــ منبب  واقتنطوببط 

اجلـعهلع و ييمي مـع    وإذ حيثت  يح شعملح و ا مح      ، مبع   ذلك الف ا د ا  ت ع يح، 
يلـــ  أن ي ـــرحع ب رـــ    وإذ يشببب ع  طيلـــ  تعزيـــز الظـــ ة اق عبيـــح   اخلفـــع  العـــعم،  

للفع فتع،  ل  ىل رال أه استفتعلا  ب  ـت كـعف، ف ا ـد الت ـ يح ورـرورة ىلبـدال املزيـد مـن         
 و  الت افا لضمعن حتقيق ع،املروهح ور
ــح األ يبب   وإذ  ــح ال يعســيحمهي ــدويل،      ل واملعلي ــ  ال ــ  اجملتم ــ م ب ــذه يق ــدايم ال ــدور ال ل

ســيمع  ور مجيــ  األطــراف املعظيــح   الــعذ ىل ــرالا  يمليــح مل ــعيدة الــزييمع الق  ــي   و 
 الق  ي الي هعين يل  ا ستفع ة الكعملح من الفر ح احلعليح،والتركي 
بتقييم األمـع العـعم الـذه يفيـد بـ ن ال رـ  األمـين   اجلزيـرة ويلـ            حييط ول ط وإذ 

مجي  األطراف يل  جتظب أه يمـ  مـن شـ ه      وإذ حيثيزال م تقرًا،  ط ل اخلط األ،ضر  
أن يفضي ىل   يع ة التـ تر أو أن يقـ ا التقـدم احملـر  حـ  ا ن أو يضـر بـ   ال ح ـن الظيـح          

 ك اهت عكع  ال ر  الع كره الراهن،اجلزيرة، مبع   ذل  
 لـ    األمع الععم الراس  ب ن احلعلح   املظفقح العع لح ستتح ن ىلذا ىلميعنىل   وإذ يشري 

 اليت ت ت دم ع األمم املتحدة، 1989اجلعهلعن مذكرة يعم 
مـــ  األســـ  أن اجلـــعهلع ميظعـــعن الـــد، ل ىل  حقـــ ل األل ـــعم املتلقيـــح   وإذ يالحبببظ 

أن األل ــعم  يالحببظوعع لــح وأن يمليــح ىل الــح األل ــعم    ــ    ــب أن ت ــتمر،   املظفقــح ال  
املقترحـع  املقدمـح واملظع  ـع  املعقـ  ة،      وإذ يالحبظ ييابط  تزال ت ك  ،فرا    ـ  ،    

يلـ  التععيـ  بعلت  ـ  ىل  اتفـعق      وإذ حيبث وكذلك امللع را  اق عبيح، ب  ن ىل الح األل ـعم،  
 ىل الح األل عم وتف ء حق ل األل عم املتلقيح،يي ر استئظعف يمليع  
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أمهيـح تك يـ  أه ـفت ع، ومـن      وإذ يب   يل  يم  اللعظح املعظيح بعملفق  ين،  وإذ يثين 
ــح،   ــح مجيـــ  املعل مـــع  املفل بـ ــرورة ىلتعحـ ــ ايلأن  يالحبببظ وإذمث رـ مجيـــ  مـــن ظ ـــ  ال حـ

  املع ـح مظـ م ت حتـد      68حن   ين أمعكظ م وأن الك  يزال يتعع  األش ع  املفق  ين  
م  عـع ىلرـعفيع    30ل ـمع  للعظـح بعل  ـ ل ىل     ل املت ـذة  عخلف ا ب وإذ يرح بعد ه يت م، 

يلـ  ىلف ـع  اجملـعل     وإذ حيثمن م ا   الدفن امل تل  في ع   مظعطا ي كريح   مشعل    ، 
 ب وبن قتتب   وإذ يعبر لل   ل ىل  مجي  املظعطا يل  و   ال ريح كيمع تؤ ه اللعظح م عم ع، 

   أن هذ  العمليح ستعز  امل عحلح بع الفع فتع،
الظ ـع يح،   اجلمعيـع  ب ن امل عركح الظ فح هليئع  اجملتم  املدين، مبـع   ذلـك    وإذ يتر 

ــح ال يعســيح وميكــن أن ت ــ م   اســتدامح أه ت ــ يح يت  ــ  ىللي ــع م ــتقلال،      أسعســيح للعملي
جبميــ   وإذ يرحبب غ األمهيــح   يمليــع  ال ــالم،  ىل  أن املــرأة تضــفل  بــدور بــعل  يشببري وإذ

اجل ــ   الراميــح ىل  تعزيــز ا ت ــع   بــع الفــع فتع واملظعســلع  الــيت جتمــ  بيظــ مع، مبــع في ــع    
اجلـعهلع يلـ     وإذ حيبث اجل    التــي تلذهلــع مجيـ  اهليئـع  التعبعـح لألمـم املتحـدة   اجلزيـرة،       

ين وت ـعي  التعـعون بـع اهليئـع  ا  ت ـع يح والتععريـح       تعزيز امل ـعركح الفععلـح للمعتمـ  املـد    
 وىل الح مجي  العقلع  اليت حت ل  ون هذ  ا ت ع  ،

ــ ا         وإذ يؤيببب   ــر  ـ ــتراتيعيع   ه ـ ــعرمع واسـ ــع  ـ ــس  عـ ــ  اجمللـ ــرورة أن يتلـ رـ
 ال الم، حفظ

ــعيتزام األمــع العــعم ىل،ضــعا مجيــ  يمليــع  حفــظ ال ــالم بعســتمرار      وإذ يرحبب   ب
اسـتعراا  ـ ة األمـم املتحـدة      مبط يف ذ ب    يا من أ   كفعلح كفعلهتع وفععليت ع،  ستعراا 

ــع،       ــك مال م ــ  كــعن ذل ــ   م ــظ ال ــالم     ــح    وإذ يشببريحلف ــيط للمرحل ــح الت ف ىل  أمهي
ا هتقعليح فيمع يتعلا بعلت  يح، مبع   ذلك تقدمي ت  يع  ح ب ا  تضـعل ق ،ـعل مزيـد مـن     

 ة وم ت يع    اهتع وم ار هع األ،رى ومف  م يمليعهتع، م  مرايـعة  التعديال  يل  و يح الق
 امليدان وآرال الفرفع،  التف را  
اجل ــ   الــيت يلــذهلع كــ  مــن ليــزا ب تظــ عمي ب ــفت ع املم لــح     مبب  ا تتبب ير وإذ يالحببظ 

القــ ة اللــ ال كري ــتع ل هــد، وتعــيع األمــع العــعم للم ت ــعر    ةاخلع ــح لألمــع العــعم، و ع ــد 
 اخلع  ىلسنب بعرث ىليد، وتعيع األمع الععم للمم لح اخلع ح ىلليزابيث سلي عر،

العــعم امتظعهــ  حلك مــح  ــ   وحك مــح الي هــعن ملــع تقدمعهــ  مــن     األمــَع وإذ يشببطرر 
 يعبرب  وإذلللدان واملظرمع  األ،ـرى،  ت يع  لتم ي  الق ة، وطلَل  مزيدًا من الت يع  من ا
 ين تقدير  للدول األيضعل اليت ت عهم ب فرا    الق ة،
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مبـع تلذلـ  األمـم املتحـدة مـن   ـ   لت ييـح أفـرا  حفـظ ال ـالم   مجيـ              وإذ يرح  
ــح           ــ  املظعي ــءوا هق ــن اق ــعبح بف ــح م ــظ ال ــالم ب ــ ن ال  عي ــع حلف ــ م هب ــيت تق ــع  ال العملي

ــ ع،    الل ــريح/متال مح هقــ ــح األ،ــرى ومكعفحت   املظعيــح املكت ــب )اقيــد ( واألمــراا املعدي
 تلك اجل   ، يش   وإذ

ــعن     يرحببب  - 1  ــع الزييمـ ــيت يق  هـ ــع  الـ ــ  ا ن   املفعورـ ــر  حـ ــدم احملـ بعلتقـ
وبعجل    املت ا لح اليت يلذهلع الزييمـعن واملفعورـ ن التـعبع ن هلمـع للت  ـ  ىل  ت ـ يح شـعملح        

 يل  اغتظعم الفر ح املتعحح حعليًع بعزم لتحقيا ت  يح شعملح؛ عهلعاجلويش   م تدامح، 
 (؛S/2016/599و  S/2016/598األمع الععم ) هبتقرير ول ًط حييط - 2 
ــن    يشببري - 3  ــس األم ــرار جمل ــعم   وي يبب (، 2016) 2263ىل    ــعلزييمع القي ب

 يلي: مبع
اقس عم جب   مهع   مزيد من العم  من أ   تقريـب و  ـع  الظرـر ب ـ ن      )أ( 

 القضعيع اجل هريح؛
 م ا لح العم  م  اللععن التقظيح هبدف حت ع احليعة الي ميح للقلعر ح؛ ) ( 
  ــح  حت ــع اجلــ  العــعم للمفعورــع ، بفــرق ت ــم  تركيــز الرســع   امل         )ج( 

 مت ـــقحاجلم ـــ ر يلـــ  أو ـــ  التقـــعر  وســـل  املضـــي  ـــدمع، وت  يـــ  رســـع   بظـــعلة و    ىل 
 أك ؛   بقدر

  يع ة م عركح اجملتم  املدين   العمليح ح ب ا  تضعل؛ ) ( 
فيمع يتعلـا   ا هتقعليح للمرحلح الت فيط يمليح تك ي  الععم األمع ىل  يطل  - 4 
م ترشدا بعلتف را  امل تعدة   املفعورـع ، وي ـع  الفـرفع يلـ  العمـ  معـًع،        ،بعلت  يح
      وبع ـح األمـم املتحـدة للم ـعيي احلميـدة ب ـ ن       حلفظ ال الم األمم املتحدة    ةوم  

 امل ع   املت لح بتظفيذ الت  يح؛
ن هـذ   ىل  ا تفـعق يلـ  املزيـد مـ     ويتطلب  يل  تظفيذ تدابء بظـعل ال قـح،    حيث - 5 

اخلف ا  املقل لح لدى الفرفع وتظفيذهع، مبع   ذلك التدابء الع كريح للظعل ال قح وفتح املعـعبر  
 ومععبر أ،رى، ممع من ش ه  أن ي يئ بيئح م اتيح للت  يح؛ بعلفع املتفا يلي ع 

جبمي  اجل    الراميح ىل  ا ستععبح ملتفللع  اللعظح املعظيح بـعملفق  ين   يرح  - 6 
ــعن         ب ــ  ــذه أ ــدر  الزييم ــدال امل ــترم ال ــع ، وكــذلك بعلظ ــعر/  28ن اســت راج الرف أي
جبميـ  األطـراف أن تتـيح هلـع      وي يب  للح  ل يل  معل مـع    هـذا ال ـد ،     2015 معي 

http://undocs.org/S/2016/11
http://undocs.org/S/2016/15


S/RES/2300 (2016) 
 

 

16-12958 5/5 

 

ــ  ىل    ــح ال  ـــ ل الكعمـ ــح ىل  تك يـــ        ىلمكعهيـ ــ ، هرـــرا للحع ـ ــعطا ب ـــريح أكـ مجيـــ  املظـ
 اللعظح؛ يم 

مجي   رارات  ذا  ال لح اليت الذهع ب  ن    ، وخبع ح القـرار   يعي  أكيي  - 7 
 ومع تال  من  رارا ؛ 1999حزيران/ي هي   29( املؤرخ 1999) 1251
ــ ة األمـــم املتحـــدة حلفـــظ ال ـــالم    ـــ  ،     يعبببرب - 8  ــعم لقـ يـــن  يمـــ  التـ
 ؛2017ال عين/يظعير  كعه ن 31متديد و يت ع لفترة أ،رى تظت ي    ويترر

بكــال اجلــعهلع أن ي ا ــال م ــعركت مع، يلــ  و ــ  ا ســتعععل ومــ    ي يبب  - 9 
احترام و يح الق ة،   امل عورا  اجلعريـح مع ـع ب ـ ن تعـيع حـدو  املظفقـح العع لـح ومـذكرة         

 ب  ن امل ع   الععلقح؛ ملكرهبدف الت    ىل  اتفعق  1989األمم املتحدة لععم 
والقـ ا  التركيـح ىليـع ة ال رـ  الع ـكره      بعجلعهب الق  ـي التركـي    ي ي  - 10 

 ؛  2000حزيران/ي هي   30ستروفيليع ىل  مع كعن يلي   ل    
بكــال اجلــعهلع ال ــمع  ب  ــ ل األفــرا  املت   ــع   ىل الــح األل ــعم  ي يبب  - 11 

وت  ي  ىل الح األل عم املتلقيح        ا،  املظفقح العع لح، وحيث كـال اجلـعهلع يلـ  ت سـي      
 ق يمليع  ىل الح األل عم لتمتد ىل  ،عرج املظفقح العع لح؛هفع

ــرار، يتضــمن         يطلبب  - 12  ــذا الق ــذ ه ــن تظفي ــدم تقريــرا ي ــعم أن يق ــع الع ىل  األم
 كــعه ن 8ا هتقعليــح فيمــع يتعلــا بعلت ــ يح، وذلــك  لــ ل    للمرحلــحمعل مــع  يــن الت فــيط  

  تعدا  ح ب ا  تضعل؛، وأن ي ا   ىلطالا جملس األمن يل  امل2017ال عين/يظعير 
بعجل    اليت تلذهلع الق ة من أ ـ  تظفيـذ سيعسـح األمـع العـعم القع مـح        يرح  - 13 

وكفعلـح امت عل أفرا هع التـعم   عيل  يدم الت عمح ىلطال ع    ضعيع ا ست الل وا يتدال اجلظ ي
ىل  األمــع العــعم أن ي ا ــ  الــعذ مجيــ       ويطلبب ملدوهــح األمــم املتحــدة لق ايــد ال ــل م،     

 وحيبث اق رالا  الال مح   هذا ال د  وأن ي ا   ىلطالا جملـس األمـن يلـ  امل ـتعدا ،     
الللــدان امل ــعمهح بقــ ا  يلــ  الــعذ اق ــرالا  ال  ع يــح املظعســلح، مبــع   ذلــك تظرــيم  ورا    

يـح وغءهـع مـن اق ـرالا  لكفعلـح      تدريليح للت ييح  لـ  الظ ـر، ويلـ  الـعذ اق ـرالا  الت  يل     
 ي در في ع هذا ال ل م من األفرا  التعبعع هلع؛ اليتع   احلامل عللح التعمح   

 أن يلقي امل  لح  يد هرر . يترر - 14 
 


