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 (2017) 2386القرار   
 2017تشرين الثاين/نوفمرب  15، املعقودة يف 8101جلسته  الذي اختذه جملس األمن يف  

  
 إن جملس األمن، 
ــاا  انا إذ يشيير  ــاا انن،ـــ  اابـــــ أــه    إىل قراراتــا اابــ وبي انوه اتــا اارشأــهي وةــ ا او اــي ن اابــ

 (2012) 2046ان  (2011) 2032ان  (2011) 2024ان  (2011) 1990اابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارا  
 (2014) 2156ان  (2013) 2126ان  (2013) 2104ان  (2012) 2075ان  (2012) 2047 ان
 (2016) 2287   ان(2015) 2251ان  (2015) 2230ان  (2015) 2205ان  (2014) 2179 ان
 S/PRST/2012/19  انكــــــــــــــــــــــــــ ا  إىل اا هـــــــــــــــــــــــــــ    اارشأـــــــــــــــــــــــــــه  (2017) 2352ان  (2016) 2318 ان
ـ هـــــــــــــــــــا حزيراا 18  انإىل اا هـــــــــــــــــــ ا  اا ـــــــــــــــــــح هي ا    ـــــــــــــــــــ  امل ر ـــــــــــــــــــي S/PRST/2013/14 ان  2012/ي
ـل/أــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ت    21 ان ـل/أــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ت    28ان  2012أي   2013أاير/مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يـ  6ان  2012أي 
ـ هـــــــا 14 ان ـا األانل/  11ان  2014آذار/مـــــــ ر   17ان  2014شـــــــ   /  اير  14ان  2013 حزيراا/ي  كـــــــ  

ـ     27   ان2014ـيب      2015تةرين ااث ين/ 
ــاا انن،ـــ  وإذ يؤكييم ميين جميييم  ـي وبــه ـة اابــ ــاا اناأــتب و   انانحــد     ااتزامــا اابــ اابــ

ـار  انأــ متا   الق ه هــي  اندب مــد انم ــ ـا مهثــ ح األمــم املتحــدة  انإذ يةــح إىل أوهــي م ــ ـا حبــن ا ــ
 انعدم ااتد ل انااتع انا الق ه ي 

ـيي امل،  عـــ    وإذ يكيييرر التدك يييم  ـة  انع ـــد تبـــ ع ـــد عـــدم تدهـــح اوـــداـن الق ه هـــي ا ـــدانل اابـــ
ـاها  ا ت، ه  ااك مل انااع نل   هع ااع، مـر  وإذ يؤكمااب  هي ا غح   الق ه هي ااـأ ئل ـيي اايت ي األانا

ع ــد وــرانرة أا يبــرر ااـوــع املبــتب  ي ألوهــي عــن  ريــ   وإذ يشييمداملع بــي مــن ات ــ ح اابــ م ااةــ مل  
ـيـــي امل  انوـــ   وـــ  االـــر   ع ـــد تــــ يتبـــ  مـــع ات ـــ ح اابـــ م ااةـــ مل  ا عـــن  ريـــ  إنـــرا ا  ا  را

 يتخ ه  أّي من االر   
ــاا ن ات ـ ح  وإذ يشر  ـمـي ن،ــ  اابـ ــاا انحك ـمي اابـ إىل اااتزام   اايت تعاد  هب  حك

ـ هــا  20 ــاا وةــ ا اا ته ــ    2011حزيراا/ي ــاا اناوركــي ااةــع هي اتحريــر اابــ ـمــي اابــ املــ م وــ  حك
ـ هـــاحزيراا 29امل قتـــي اـــوـارة اناألمـــن ن م،لبـــي أوهـــي  انات ـــ ح  ــاا  2011 /ي ـمـــي اابــــ املـــ م وـــ  حك

ــاا وةـــــــــ ا أمـــــــــن اوـــــــــداـن انا اهـــــــــي اابه أـــــــــهي اناألم،هـــــــــي املةـــــــــ كي  انات ـــــــــ ح  ـمـــــــــي ن،ــــــــــ  اابـــــــــ انحك
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https://undocs.org/ar/S/RES/2126(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2156(2014)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2287(2016)
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ـاهــــا 30 ـ /ي ـمــــي ن،ـــــ   2011 مت ــاا انحك ـمــــي اابــــ وةــــ ا وعثــــي ـعــــم مراق ــــي اوــــداـن املــــ م وــــ  حك
ــاا  انكـــ ا  ات  قـــ    ـل/أـــ ت   27اابـــ اناا ته ـــ   األم،هـــي  انقـــرار ا اهـــي  وةـــ ا ااتعـــ انا 2012 أي 

ــــي املةــــ كي املــــ ر   ـ ي اات، هــــ  امل ر ــــي 2013آذار/مــــ ر   8اابه أــــهي اناألم،ه  آذار/مــــ ر  12  انم ــــ 
ــاا ن أـيـ  أاا ورع يـي  ريـ  اا ـ ـ  اايت تـم ت 2013 ـمي ن،ـ  اابـ ــاا انحك ـمي ااب إاها  حك

ـى املعين اات، ه   انك اآلاهي اابه أهي اناألم،هي املة كي   ااأتث، ئه   ا  اانت  عاأل ريبي اار هع املبت
ــ ـور ن شـــــــاري  يناملعبـــــــ اآلاهـــــــي  ت ااعـــــــ ـي ت انااـــــــدانر  2017انأاير/مـــــــ يـ  2015تةـــــــرين األانل/أكتـــــــ
ــ ـ ها ت املعب ـور  2016 ن حزيراا/ي   2017انتةرين األانل/أكت

ــاا   وإذ يشيييع     ــاا انن،ــــ  اابـــ ع ـــد إحـــرا  تبـــدم ن  بـــ  ااع قـــ   ااث، ئهـــي وـــ  اابـــ
عبـــد انت  عـــ   م،تل ـــي اآلاهـــي اابه أـــهي اناألم،هـــي املةـــ كي انا اهـــ   املةـــ كي  ويشيييمد  لييية  يييرورة

ـار  األ ــرى  دـــ   هاـــ   ،ــي اوـــداـن املةـــ كي اناا  ،ــي املةـــ كي اتع ـــهم اوــداـن  مـــن أنـــل اات كــ  مـــن اوـــ
ــاا وةـــ ا  ويقييير ت،بـــه  وةـــ ا املبـــ ئل املتع بـــي  مـــن اوـــداـن اناا ــاا انن،ــــ  اابـــ ااتعـــ انا وـــ  اابـــ

 اا نئ  انامل را  ال ب  هي اناات  رة 
ــاا ع ـــد ااتح هـــز ع ـــد إحـــرا  ااتبـــدم مـــن حيييي  وإذ  ــاا انن،ــــ  اابـــ ـميت اابـــ نديـــد  حكـــ

ع ــــد اا،حـــــ امل، ـــــا ع هــــا ن ات ــــ ح مـــــ  ت، هــــ  اا ته ــــ   امل قتــــي اــــوـارة اناألمــــن ن م،لبــــي أوهــــي 
ـ ها  20    2011حزيراا/ي

ــ ااــيت ي ــ و  اا ــ ـ األ ريبــي وةــ ا ااـوــع وــ  وإذ يعيير   ـريــي  عــن ـع ــا ااك مــل ا  اــ مجا
ـتر ااــراهن  انتهبــح اأــتئ،   امل  انوــ    ــاا  مــن أنــل و هــل حــدة ااتــ ـريــي ن،ـــ  اابــ ــاا انمجا اابــ

أوهــي اأــت رار املةــ ركي مــن ن  ــ   يؤكييم وإذتل هــع ااع قــ   وه،ا ــ   وةـ ا ااع قــ   وعــد اا   ــ ل  ان 
 اا  ـ األ ريبي 

 (2006) 1674ان  (2000) 1296ان  (1999) 1265قراراتــــــــا اابــــــــ وبي  وإذ يع ييييييييم  ك ييييييييم 
وةــ ا ي يــي املــد ه  ن  (2015) 2222ان  (2014) 2175ان  (2009) 1894ان  (2006) 1738 ان

 (2012) 2068 ان (2011) 1998 ان (2009) 1882ان  (2005) 1612زاع   املبـــــــــــــ حي  ان ـاا،ـــــــــــــ
ــزاو املبـــ    ان (2015) 2223ان  (2014) 2143 ان وةـــ ا ي يـــي  (2003) 1502 وةـــ ا األ  ـــ ل اناا،ــ

ـي ي األمـم املتحـدة  ان   (2008) 1820 ان (2000) 1325ااع م   ن جم ل تبدمي املب عدة ال بـ  هي انمـ
 (2013) 2122ان  (2013) 2106 ان (2010) 1960ان  (2009) 1889ان  (2009) 1888ان 
 وة ا املرأة انااب م اناألمن  (2015) 2242 ان

ذاـــ  أي  ن ع ــد وــرانرة رمـــد ح اــي حبـــح ال بــ ا انالوـــ مب ع،اــ  و ع اهــي  دــ  وإذ يشييمد 
 حي ط  لما وإذأع  ل ع،ل ن،بي انن،ب ين انأي ا تا ك   اناعتدا ا  ترتك  ود اا،ب   اناأل   ل  

عــن  وإذ يكييرر ار ييرا م،لبــي أوهــي    ا ن  ــا ت تلــرأ أي مبــت دا  ن ت عهــل رمــد حبـــح ال بــ
 اا دـ  ه ا ق با إ ا  عدم تع انا االر   مع األم  ااع م ن

يكــرر اات كهــد ع ــد أوهــي ااــ،ا  اــدى إ ةــ   وعثــ    (2013) 2086إىل أا قــرار   وإذ يشيير 
 ــ   ع ــد أحكــ م تتع ــ  وتعزيــز املبــ اناة وــ  ا ،بــ  انمتكــ  املــرأة ن حــ ا  األمــم املتحــدة ان ديــد انااي

ـل ـانا  ع ــد أا وإذ يشييمدوعــد ا تاــ   اا،ـــزاو  اناأل  ــ ل اناا،ـــزاو املبــ     مــ  ااعب ــ   املبــت رة ااــيت  ــ
ــــ  اابــــرار  (2000) 1325ت، هــــ  اابــــرار  اناابــــرارا  اا حبــــي وةــــ ا املــــرأة اناابــــ م اناألمــــن  دــــ  ن ذا
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  ت، هــ ا امــ  اــن يــ ا ا  إا اااتــزام ااراأــة وت كــ  املــرأة انوك  اــي مةــ ركتا  انوــ  ا (2015) 2242
ــ اابهـ ـا   انات م  ـا ر ااـدعم مـن و  مـن حبــح ال بـ ا  انترـ  ر ناـ ـمـ   انالنـرا ا   انتـ بـ ح املع 

اي    أنل و،   أأ  إشراك املرأة ن  ع  هي م،ع اابرار جب هع مبت
ــاا ن انت ـــ و ا اهـــي اابه أـــهي  وإذ يعييي    ـمـــي ن،ــــ  اابـــ ــاا انحك ـــي اابـــ ـم إبعـــ ا حك

ـمي  ــ يـ ـور  14ان  13اناألم،هي املة كي املعبـ ـو ـ  اخ 2015تةـرين األانل/أكتـ ريلـي ااـيت قـدما   ريـ  ق 
ـ     ـى املعــين اات، هـــ  ن تةــرين ااثــ ين/  يـــي  2011اا ــ ـ األ ريبــي اار هـــع املبــت وةـــ ا امل،لبــي اوداـن

ـا   إا هــــ ا م،ــي امل،زانعـــي اابـــ ق  انات  قا ـــ  ع ـــد أا  ـــ  ااـأـــ  مـــ  ـقـــع اخـــ  اا  مـــل وـــ  اابـــ م
اهــ   املتع بــي ا اهــي اابه أــهي اناألم،هــي املةــ كي املبــ حي  انكــ ا  ات ــ ح االــر   ع ــد ت عهــل مجهــع ا 
االر   ع د ترأهم إحـدايه   امل،لبـي  وإذ يشع ع د اا،حـ امل، ـا ع ها ن اات  ق   ذا  اا  ي  

يي ا م،ي امل، ن ذاـ   زانعي ااب ق أان ااتـمل إىل ات  ح وة هن   انإ  ئا  من مجهـع األأـ حي  دـ ـاوداـن
ت، هـ ا كـ م   ان بـ   ا اهي املة كي ارمد اوداـن انااتحب  م،اـ انع د ت، ه    “ر مه م،لبي األروعي عة”

امل ر ــي  ان ريلــي  ريـ  جم ـ  اابـ م اناألمــن ااتـ وع ا  ـ ـ األ ريبـي (2012) 2046ابـرار جم ـ  األمـن 
أوهــي اابهــ م ع ــد تـــ ك مــل إبرأــ   انمــه  ي أــ ل اوــل و ا اهــي  وإذ يؤكييم  2012 هبــ ا/أوريل  24

يــي ا م،ــي امل،زانعــي اابــ ق  دــ  ن ذاــ  املةــ كي اارمــد اا ع ــي ا م،لبــي األروعــي عةــر ”  ،لبــي اوداـن
ـ ـ    كذلكاالر    وإذ حي   “مه  ـة األمم املتحـدة األم،هـي امل قتـي ألوهـي مـن اا ع د ااتع انا ات ك  ق

يي ا م،ي دب اناه ـ ح األمن اآلاهي املة كي من أنل ااول و دا ي رمد امل،لبي اوداـن تا  املت ث ي ن ت
 امل،زانعي ااب ق 

ا اهـي إىل اـدعم تبـدمي اإهنـ   انايـي وةـ ا  (2017) 2352قـرار   مـ  قرـد وـا ن إىل وإذ يشر 
م  ت يبم ك  االر   من   ل أع  و   إبودا  ااتـزام اناوـ  وت، هـ  املة كي ارمد اوداـن انااتحب  م،ا  

ـا  املـــ حّدـة ن  ارمــد اوــداـن انااتحبــ  م،اــ ا اهــي املةــ كي  ـيــي اــ ا   ان بــ  ا خلــ انوتبــدمي وــ  ا  ق
عبـد انت  عـ   ان اأـتئ،   م  حثـ   تع ـهم اوـداـن  دـ  ن ذاـ    (2017) 2352من اابرار  7اا برة 

ـة األم،هي امل قتي ألوهيام،تل ي اآلاهي اابه أهي اناألم،هي املة كي  انك  اي حريي اات،بل اات مي     ب
اعـــدم  أيسييي    اناك،ـــا2017وـــ عل ااتبـــدم ااـــ ي أحـــر   االر ـــ ا م،ـــ  أاير/مـــ يـ  يعييي  وإذ  

اا،بـ   املرنعهـي اآلاهـي املةـ كي ارمـد اوـداـن انااتحبـ  ت، هـ  وةـ ا م  ـأ ً إحرا  أي من االر   تبدم ً 
ـائ  غح ااررانريي امل رانوي ع د ا اهي اناوـد مـن يـي  م،ا   انااع قـدر   ع ـد اارمـد اا عـ ل ا  ،لبـي اوداـن

 زانعي ااب ق ـا م،ي امل،
ع ـــد  ويشيييع بـــ   اة هـــي اا  مـــي لـارة م،لبـــي أوهـــي  غهـــ   امل أ وإذ يالحيييع مييي  القلييي  
  ،ي اارق وي املة كي ن أوهي    ن عبد انت  عاملـ حر  تبدم اأت رار اا
ــاا   وإذ يسيييل   ــاا انن،ــــ  اابـــ ـميت اابـــ ـار امل،ـــتلم وـــ  حكـــ إىل أا  وإذ يشييير وهـــي اوـــ

ـرا   ـت رع يـي (2012) 2046جم   األمن  ن قرار     قرر أا ع ـد االـر   أا يبـت     امل  انوـ    ـ
ـى املعــين اات، هــ   مــن أنــل ااتـمــل إىل ات ــ ح وةــ ا ااـوــع اا،اــ ئي   ريــ  اا ــ ـ األ ريبــي اار هــع املبــت

ـــ وإذ يناشيييمألوهـــي   ـرة وّ، يتـأـــ   هاـــ   ريـــ  اا ـــ ـ ااع  هـــي ااـــيت    ة نمجهـــع األ ـــرا  أا ت،خـــر  و ـــ
ـى مـن أنـل ااتـمـل إىل ات ـ ح هنـ ئي وةـ ا ااـوـع اا،اـ ئي مل،لبـي أوهـي    وإذ يؤكيماأل ريبي اار هع املبت

ـا   املع بي من ات ـ ح  ـر ا  ـ هـا 20أ ا جي  ع د االر   أا ي،  ا ع د اا    انخب مـي 2011 حزيراا/ي

https://undocs.org/ar/2242 (2015)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2352(2017)
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ـيي امل،  عي املتع بي ات  ح م،لبي  ـمـ  من أنل تب ـيي اخ   وة ا جم ـ  م،لبـي أوهـي  انأا يب أوهي انتب
ائرة شر ي أوهي  ـر إب ة   إـارة م،لبي أوهي اـن  ع د اا 

ـــ،    وإذ يؤكيييم  أا كـــ  اا  ـــدين انكـــ  اقت عـــ  أـــهحبب ا مك أـــ  كثـــحة إا   هـــ  ورـــ   اا
ـ  إىل ااع،ل أان ااأت زا   ـار عـض اا    انا ت را أا يب ك   ري  او

ـى  وإذ يشيي م  املبـــ عدة املبـــت رة ااــيت يبـــدما  إىل االــر    ريـــ  اا ـــ ـ األ ريبــي اار هـــع املبـــت
ـوهــ  اادابرا هــي اا  ـيــي  انامل عـــ   ـريــي إيه ـمهــي ااداناهــي املع،هــي اات، هــي  انمجا املعــين اات، هــ   اناوهئــي اوك

ـة األمم املتحدة ا ــاا  انق ــاا انن،ـ  ااب  ألم،هي امل قتي ألوهي اخ ا األم  ااع م إىل ااب
ــ ااــيت ت ــ و   وإذ يشيي م كييذلك  ـة األم،هـــي امل قتــي ألوهــي ن ت، هــ  انايتاــ  ت، هــ ا  عـــ ا  ااا اــ بــ

ولرح م،ا  ع  ا  ا ـ ري ع ـد تهبـح او ـرة اابـ  هي ن أرنـ   م،لبـي أوهـي  انقه ماـ  د،ـع  ةــ  اا،ــزاع   
ـأــ  ي انااــرـو   ـا    العم يي  وإذ يعيير   يين تقييميرهان ع ــ ل اا ـم وــا اا  ــداا املبــ وي وبــ ا ع ــل ااــ ي تبــ

ـم  يشمد بقوة وإذ ـي ي األمـم املتحـدة  دـ  ن ذاـ  او ـ ع د اأـتا  ا مجهـع او  ـ   ااـيت تبـتاد  مـ
ـة ن مل ـع عـ م ـا ل اوعـي ا بـ ـا إب  ح اا، ر ع د ق ـا ع ـد  وإذ يكيرر التدك يم  2017 اا ي ق م  ها جما

 ع،ا   بهب   انا هي ن مثل ه   او      انحم أ ي املب انا ورانرة الأراو و ت   
ااـوـــع األمـــين ن م،لبـــي أوهـــي ك ـــ  انـر انمـــ ا ن تبريـــر األمـــ  ااعـــ م املـــ ر   وإذ حيييي ط  لميييا 

ـور  17 ـة األااإبأـــا م  وإذ يعييي  (  S/2017/870) 2017تةـــرين األانل/أكتـــ م،هـــي امل قتـــي ألوهـــي ن بـــ
عـــن ت ـــ ه ا ع ـــد م،ـــع  ـــدـ ااع،ـــل وـــد املـــد ه   ، وإذ يعييير تعزيـــز اابـــ م انااأـــتبرار م،ـــ   ةـــره 

  تةريدهم  انع د   شي اا،ـزاو ااب  ي  أان

يتع ـ  الـارة  إ ا  اا رامب اا ي تع ين م،ا م،لبي أوهـي  ه ـ  وإذ يكرر ار را   ن قلقه البالغ 
ـا   ته ـــي اأــت رار ااتـــ  ر ن إ ةـــ   إـارة م،لبـــي أوهــي انجم بـــا  انشـــر تا   دـــ ااع مــي انأـــه ـة  ن  اابـــ  

ذاـــ  إ ةـــ   انحـــدة   مـــي ملع  ـــي مبـــ ئل حمـــدـة مت ـــ ي هب ـــرة اارحـــل  انهـــي م أبـــ   ا غـــ  ع،اـــ  
ـا اناا،لــ م انم،ــع  ةـــ  اا،ـــزاو ااب  ــي ن أوهــي   ــ  وإذ يرحيي ا ح ــ ع ع ــد اابــ   ن هــ ا اا ــدـ ا اــ

ـامــ ي ااع ــل مــع اايت ت ــ و  ااــ ـة األم،هــي امل قتــي ألوهــي مــن أنــل ـعــم انتعزيــز  ــ ا او  يــي اقت عهــي  انم بــ
ـمت  وة ا ه    املب اي  اوك

ـيي ااـوــع اا،اــ ئي ألوهــي   وإذ يالحييع بقليي   اأــت رار ااتــ  ر ن إ ةــ   امل أبــ   امل قتــي انتبــ
ـترا  ن م،لبـي أوهـي  دـ  ن ذاـ  انأا اأت رار ااتاديد اا ي يةك ا ااع،ـل ااب  ـي يبـ ام ن أتنـه  ااتـ

ــا ه  ااتـــ وع   ـي   اابـــ ــة املـــ ـل ـانا عـــ ـتر املبـــت رة ااـــيت  ـــ ـة األم،هـــي احـــ ا  ااتـــ  امل قتـــي ألوهـــي بـــ
ـك ا  أ رى إىل أوهي   انا

تزيــد مــن  مجهــع األ ــرا  ع ـد أا متت،ــع عـن اوــ ذ أي إنــرا ا  ا  راـيـي مــن شـ هن  أا وإذ حيي  
ـاقــ  املبــت رة ملــ  انمــ ا  وإذ يعيير   يين القليي   ااع قــ   وــ  ااب  ئــل ـا ــل م،لبــي أوهــي  أــــ  إ ا  ااع

ـ     6جم   ااب م اناألمن اات وع ا   ـ األ ريبي ن وه  ا اا ـح ي املـ ر   وــ  ا  2013تةـرين ااثـ ين/ 
ابـــه ح أيرـــ    ا   انإذ حيـــه  ع  ـــ   ن هـــ ا ا“قـــرار ـي،كـــ   بــــك إنـــرا  اأـــت ت   مـــن ن  ـــ  اناحـــد”

ـ ،هي ن ــاا قد أنر  ا تخ ا   اا ـمي ااب   2015أوهي ن  هب ا/أوريل  حك
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ـامـل  هاـ  ا اــ   اا  ع ـي ال بـ  هي تبــدمي  وإذ يضي  يف ا تبياره  او اــي ال بـ  هي ااراه،ـي ااــيت ت
األمـــم  شـــخا ن م،لبـــي أوهـــي  انأوهـــي اتبـــ ح املبـــ عدة ااـــيت تبـــدما  100 000املبـــ عدة ملـــ  عـــدـ  
مبـــه  او نـــي إىل تهبـــح إي ـــ ل املبـــ عدة ال بـــ  هي إىل مجهـــع  وإذ يؤكيييم كيييذلكاملتحـــدة ن امل،لبـــي  
 اابك ا املترررين 

ـ ي   ظ كـرامتام  انإعـ ـة إـمـ نام  وإذ يؤكم  ـعهي م م ــة   ــة اا،  ح  إىل ـايرهم ع أوهي ع
ـاأـــم او ـــرة ن نــــ مـــن ا ابـــ مي اناا،لـــ م ن إ ـــ ر احـــ ام االـــرح ع ـــد تــــ مبـــتدام  انأوهـــي أا متـــر م

ـة األم،هــي امل قتــي ألوهــي ع ــد  ــاا عــ  أوهــي  انإذ حيــق اابــ ــاا إىل ن،ـــ  اابــ ااتب هديــي ا ا ــرة مــن اابــ
ـ ي هب   ـايي امل، ـام ي او ذ م  ي زم من تداوح ار  ا األمن ن م،لبي أوهي ان ب  ا   م

  انيعــر  عــن ااــق ااب ــ  إ ا  اخلــر ااــ ي ياــدـ اابــ م (2013) 2117إىل قــرار   وإذ يشيير 
اناألمـــن ن أوهـــي وبــــ   اا،بـــل غـــح املةــــرانو األأـــ حي اا ـــدحة اناألأــــ حي اخ ه ـــي  انتكديبـــا  املزعــــز و 

به أـ   اا  مـي مل ـ ـرة اأـتك  ل اا ،هـ   ااتحتهـي انااـ،لم اناا وإذ يرح ا أتبرار انإأ  ة اأتع  و   
ـة األم،هي امل قتي ألوهي أا تك ل ي يي ك  هي و  اا وإذ يم واألأ حي انوزي،ا  انتدمحه     اا ،ه    ب

عــن ااب ــ  إ ا  ااتاديــد املت بــي ااــ ي تةــكّ  ا األادــ م األروــهي ان   ــ   اوــر  مــن  وإذ يعيير  
ــة اا،ـــ  ح    مـــ ا إىل ـايرهـــم انيعرقـــل او ـــرة ا م،ـــي انأ ةـــلي  املت  ـــرا  ن م،لبـــي أوهـــي  وـــ  يعــــح عـــ

 اار ح  كب 
ـاهـا  28وتبرير األم  ااع م امل ر   وإذ حي ط  لما  ـ /ي ( انتبريـر  املـ ر  S/2017/649) 2017مت

ـور 17 ـ هـــد S/2017/870) 2017 تةـــرين األانل/أكتـــ ـة األمـــ  ااعـــ م االـــر   إىل ت (  دـــ  ن ذاـــ  ـعـــ
ـة األم،هـــي امل قتـــي ألوهـــي ااـــيت حببتاـــ  املك أـــ   اا ـــعهد اة ـــي مـــن  ـــ ل املةـــ ركي اا،ةـــلي ن ع ـــد اابـــ

ــ اارامهي إىل إ ة   إـارة م،لبي أوهي انجم با      م،لبي أوهي ل شر يهتةكان ا ا
وبــــرار األمـــ  ااعــــ م تعهــــ   (2015) 2205إىل أا جم ــــ  األمـــن رحــــ  ن اابـــرار  وإذ يشييير 

 رئه  مدين ا  عثي 
ــاا  وإذ يعييي    ــاا انن،ــــ  اابــــ  ا ااـوـــع ااـــراهن ن أوهـــي انع ـــد  ــــل اوـــداـن وـــ  اابـــ

 يةكّ ل  ديدا  لحا ا ب م اناألمن ااداناه   يزال ا
ـة األمـم املتحـدة األم،هـي امل قتـي ألوهـي حـ  انايـي متديد  يقرر - 1    2017أاير/مـ يـ  15قـ

ـاـر وه  ــا ن اا بــرة  ع ــد اا،حـــ نــ  اا  ــل اابــ وع يت ــر  دـ    انإذ(2011) 1990مــن اابــرار  2ااــ
ـة  املاـــ م 2018 أاير/مـــ يـ 15إىل غ يـــي  اـــدـأا  كيييذلك يقيييررمـــن مهثـــ ح األمـــم املتحـــدة   ـ ـــي اابـــ امل،

ـاـر وه  ا األم،هي امل قتي ألوهي ع د اا،حـ   (2011) 1990من اابرار  3ن اا برة  اا
ـــــدّ ـ حـــــ   قيييييرري - 2  ـــــي امل قتـــــي  2018 هبـــــ ا/أوريل  15أا ا  ـة األم،ه ـــــي اابـــــ تعـــــديل اناي

ا  أا   انيبـــرر كـــ (2012) 2075مـــن اابـــرار  1اناا بـــرة  (2011) 2024امل، ــــا ع هـــا ن اابـــرار 
ـا ه ا هـ اات ديد األ ح م  ت يتخ  االر  ا ااتداوح اةدـة امل ه،ي ن اا برة    9يك

ـــــا  يقيييييرر - 3  ـــــد اوـــــد األق ـــــد املـــــ ذانا و ـــــ اق االوبـــــ   ع  ـا  اا  ا  4 791 بـــــ حـــــ   ــــــر
ـا   حــــــــ  2018 هبــــــــ ا/أوريل  15   انيبــــــــرر كــــــــ ا  أا مل  ــــــــل اوــــــــد األق ــــــــد املــــــــ ذانا وــــــــا ا بــــــــ

https://undocs.org/ar/S/RES/2117(2013)
https://undocs.org/ar/S/2017/649
https://undocs.org/ar/S/2017/870
https://undocs.org/ar/S/RES/2205(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1990(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1990(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2024(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2075(2012)
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ا 4 235  اه  ـق 2018 هبـ ا/أوريل  15 ـايـي امل، ـــا ع هـا ن اابــرار اا  مـ  ت يبــرر متديـد تعــديل  ـــر
  9ان  2  ان ب  ا  برت  (2012) 2075من اابرار  1اناا برة  (2011) 2024

ــاا أمــر  يشييمد - 4  ـمــي ن،ـــ  اابــ ــاا انحك ـمــي اابــ ع ــد أا اأــت رار ااتعــ انا وــ  حك
 ااق األوهي أير  ا ب م اناألمن انااأتبرار انملبتب ل ااع ق   وه،ا   

ــاا أا يةـــرع  ع ـــد اننـــا اابـــرعي ن  يكيييرر كيييذلك - 5  ــاا انن،ــــ  اابـــ    ـــا إىل اابـــ
ـيي أ مـي تةـكهل اق ـ   انأا إ ة   إـارة م،لبي أوهي انجم با   وب  ل م،اـ  يةـك  ـائـرة شـر ي أوهـي  تبـ

ودــرض متكه،اــ  مــن ااوــل و داــ م ح ــظ األمــن ن مجهــع أتــ   م،لبــي أوهــي  دــ  ن ذاــ  ي يــي اا ،هــي 
ـ ها  20ااتحتهي اا، لهي  ان ب  ااتزام   االر   ن ات  ح    2011حزيراا/ي

ــاا ع د  حي  - 6  ــاا انن،ـ  ااب ـميت ااب اأـتئ،   امل  انوـ   امل  شـرة مـن أنـل حك
ـيي اا،ا ئهــي ملبــ اي أوهــي   االــر   إىل اوــ ذ تــداوح م  ـأــي  ويييم واات ــ ح ع ــد اننــا اابــرعي ع ــد ااتبــ

ـى املعـــين  ا ،ـــ   ااثبـــي مـــن أنـــل املبـــ وي ن  بهـــ  هـــ ا اوـــد   وـــدعم مت ـــدـ مـــن اا ريـــ  اار هـــع املبـــت
ـة إىل  ويشع اات، ه    ــ مـن أنـل ااـدع ـامـ ي ت،بـه  ا اـ اا ري  انامل عـ  اخ ا األمـ  ااعـ م ع ـد م

  2011اات، ه  ااك مل ات  ق   ع م 
ـاهـــا انتةــــرين   ،ـــي اارق وــــي املةـــ كي ن أوهــــي   اانت ــــ ع عبـــدو حيييي ط  لمييييا - 7  ـ /ي ن مت

ـ     ـ هــا  20ع ــد ت، هــ  قــرارا   ،ــي اارق وــي انات ــ ح  وحييي   2017ااثــ ين/   ويشيير  2011حزيراا/ي
اا ـــــ ـ ع ـــــد  ديـــــد تع ان ـــــا   ويشيييييع إىل وـــــرانرة أا تـــــدعم م ـــــ ـرا  اا ـــــ ـ األ ريبـــــي هـــــ ا اوـــــد  

 إىل األم  ااع م أا يبدم ن تب رير  اادانريي تبهه   ا تبدم اةر  ن ه   املب ئل  ويطل 
اهـــي املةـــ كي ارمـــد اوـــداـن ااب ـــ  إ ا  ااتـــ  ر ن اات عهـــل ااك مـــل اآلااـــق عـــن  يعييير  - 8 

إىل اا،بــ   املرنعهــي ااــيت انوــعا  األمــ  ااعــ م انااتـمــه   ااــيت قــدما   ه ــ  يت ــل  ويشييرانااتحبــ  م،اــ   
 ا اأــت رار ااأــتث  ر ن  بهــ  ك مــل اابــدرة ااتةــده هي اآلاهــي ي، دــي أا  وحييي ط  لميياوع  هــ   ا اهــي  

ـعـــي مـــن ـيي ا يبـــت،د إىل جم  يـــي ا م،ـــي امل،ــــزانعي اابـــ ق  ااةـــران   م،اـــ  تبـــ خـــ   ع ـــد امل،لبـــي اوداـن
ـقت امل، أ  انوةكل  عـ ل اأـتخدام  ـم  ن اا ــاا أا تب ـمي ن،ـ  ااب ــاا انحك ـمي ااب اني، شد حك
ا اهـي املةـ كي ارمـد اوـداـن انااتحبــ  م،اـ  انا اهـي اابه أـهي اناألم،هــي املةـ كي انا اهـ   املةـ كي األ ــرى 

يــي ا م،ـي امل،ـــزانعي اابــ ق  دــ  ن ذاــ   املت ـ  ع هاــ   مــن أنــل ك  اـي األمــن انااةــ   هي ن امل،لبــي اوداـن
  “م،لبي األروعي عةر مه ”

ـة األم،هـي امل قتـي املتع بــي وـدعم ا اهــي املةـ كي ارمــد  يقيرر - 9  أا ي،لـر ن  ديــد انايـي اابــ
ة ااــيت اتق ــ  ع هاــ  ن اا هــ    اا ــ ـرين عــن اوــداـن انااتحبــ  م،اــ   إذا مــ  تبهــد االر ــ ا ااتــداوح اةــدـ

ـور  ـعـــــد ا يت ـــــ ان   2017اا  ،ـــــي اابه أـــــهي اناألم،هـــــي املةـــــ كي ن أاير/مـــــ يـ انتةـــــرين األانل/أكتـــــ ن م
ـر م،ا  م  ي ي:2018آذار/م ر   15    كي تة ل إجن   مج ي أم

ـيي اناا يي اات وعي ا ب (1)  ـة األم،هي امل قتـي  اتةـ ل تهبح حريي اات،بل ااك م ي ا دانراي  ا 
ـيــي و،بــ ي  ـا بــي ع ــد اال عــ   ا  يــي ا م،ــي امل،زانعــي اابــ ق  مــن  ــ ل امل او ـــ  ـا ــل امل،لبــي اوداـن

ـا   ة ا تت  ان   100  أ عي وعد تب هم اال      72ن امل ئي ن غر
يي   (2)  ـر اوداـن  ا تت ق املرح ي األانىل من ورا  ااع 

https://undocs.org/ar/S/RES/2024(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2075(2012)
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ــــ  عبــــد انت ــــ و ان  (3)  ــــهم اوــــداـن  دــــ  ن ذا احــــد ع ــــد األقــــل اأــــتئ،   م  حثــــ   تع 
ــ ااـيت ت ــ و  م ـوــهي  امل  انوـ   وةــ ا امل،ـ    املت،ــ  و ع هاــ  ن إ ـ ر اات  قــ   امل مـي  انيرحــ  ا اــ

ـام ي تبدمي املب عدة إىل االر     اا  ـ األ ريبي ن ه ا اا دـ  انية عا  ع د م
  “م،لبي األروعي عةر مه ”ي اـ ت،ةه  اا  ،ي املخ   (4) 
ـاقع األ رقي األروعي اات وعي اآلاهي املة كي ارمد اوداـن انااتحب  م،ا   (5)   تهبح تةدهل م
 عبد انت  ع  ع د األقل اآلاهي اابه أهي اناألم،هي املة كي ول ه   املب ئل  (6) 
ــ مت ــــّدـة اكــــي حيــــدـ  و ــــ ي هن ئهــــي  ــــ  ا حييييي  - 10  اـأــــ  ا  ،لبــــي ع ــــد وــــ ل ناــــ

يي ا م،ي امل،ـزانعي ااب ق ع د األرض   ا   ع د أا    ااـأ  ات   امل،لبي ا ويكرر التدك ماوداـن
ـا  ح اهــ  أان ين ا حــداـن  أــ ـال ااـوــع اابــ   املبــتب ل  انا امل  انوــ   ا  ريــي  ن  ي حــ ل مــن األحــ

 اوداـن وة ا امل،    املت،  و ع ها  اناملل ا  هب   انمب اي تع هم 
ـة األم،هي امل قتي ألوهي املتع بـي م  يـي املـد ه   ع ـد اا،حــ امل ـ  ن  يؤكم - 11  أا انايي ااب
  تةـ ل اوـ ذ النـرا ا  اارـرانريي و  يـي املـد ه  املعّروـ  خلـر (2011) 1990من اابـرار  3اا برة 
ـة ن ااع،ـــل  ــ ااـــيت ت ـــ و  اابـــ اا ـــدين ااـشـــه   و ـــر  اا،لـــر عـــن م ـــدر هـــ ا ااع،ـــل  انيةـــهد ا اـــ

 اا دـ  ه ا
ــاا ان ةـر انحـدا  شـر ي  يمين - 12  ــ املتبلع أل راـ نا   األمن ااتـ وع  ،ــ  اابـ ـن اا

ـ هــا  20ااــ،   ن ـ ــرة ـا ــل م،لبــي أوهــي  ا تا كــ  ات ــ ح  ـل ا  ه هةــ2011حزيراا/ي ه     انأي ـ ــ
ـرا انمــن ـانا شــران   ويكييرر  ك ييماملبــ حي إىل الق ــهم   ــاا  ــ ـمــي ن،ـــ  اابــ مل ا  تــا  ا تع ــل حك

ــاا ع ــد  ـمــي اابــ مبــ بي ع ــد  بــل مجهــع أ ــراـ نا  هــ  األمــين إىل  ــ رن م،لبــي أوهــي  ان ا تع ــل حك
 ــ ي  انخب مــي   ان بــ  ا بــرارا  ذا  ااويكييرر كييذلك بــل شــر ي ااــ،   ن ـ ــرة إىل  ــ رن م،لبــي أوهــي  

ـا  انمـــن (2012) 2046 ان (2011) 1990اابـــراراا    اات كهـــد ع ـــد إ ـــ   م،لبـــي أوهـــي مـــن أي قـــ
ائرة شر يبـ ااااع، مر املب حي اات وعي ا ب  ئل اة هي  اأتث،     أوهي  ة األم،هي امل قتي ألوهي اـن

ــــــــــي اارق وــــــــــي املةــــــــــ كي ن أوهــــــــــي املــــــــــ ر    يؤيييييييييييم - 13   2013أاير/مــــــــــ يـ  3قــــــــــراري  ،
ع ــد  ويشييمدوةــ ا انوــع م،لبــي أوهــي وـمــ ا  م،لبــي   اهــي مــن األأــ حي   2015آذار/مــ ر   30 ان
ـاغل  2013أاير/م يـ  7 ا امل ر  أعر  ع،ا جم   ااب م اناألمن اات وع ا   ـ األ ريبي ن وه  م  مـن شـ

إىل أا ات ــ ح  ويشييرإ ا  ااتبــ رير ااــيت ت هــد  ا  ت ــل ااب  ئــل ااــيت تعــه  ن أوهــي مدن ــي اابــ ق  
ـ هـــا  20 املتع ـــ  اا ته ـــ   امل قتـــي اـــوـارة اناألمـــن ن م،لبـــي أوهـــي يـــ،ا ع ـــد أا أوهـــي  2011حزيراا/ي

ـا م،لبـي   اهـي مـن األأـ ـة األم،هــي امل قتـي ألوهـي انحـده  هـي املـ ذانا وـ  م ــل ي، دـي أا تكـ  حي انأا اابـ
ـا  اا  مي اك  اـي إ ـ    ن وحي ااب ق ـا ل امل،لبي   ـمت  ع د او ذ مجهع اخل ه ا اا دـ اوك

 أوهي من ااب ق اا عل  ولرح م،ا  ت، ه  ورام  ا،ـزو ااب ق  حب  ااقتر   
ـة  يؤكييم مييين جمييييم - 14  ـم د ـــ ـرة األأـــ حي أا اابــ ـ  وـــ  أا تبــ األم،هـــي امل قتــي ألوهـــي جيــ

ـنــ  اابــرار  انايتاــ     دــ  يتبــ  مــع(2011) 1990انتــدمحه  ن م،لبــي أوهــي ع ــد اا،حـــ املــ ذانا وــا د
ـ هــا انن حــداـن اابــدرا  املت حــي وــ   انذاــ  اات،بــه  مــع األ ــرا  ا ـقعــي ع ــد ات ــ ح حزيراا/ي  2011مل

املتع ــ  اا ته ــ   امل قتــي اــوـارة اناألمــن ن م،لبــي أوهــي  ان ،ــي اارق وــي املةــ كي ن أوهــي  انق ه ــيت املبــحيي 

https://undocs.org/ar/S/RES/1990(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1990(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2046(2012)
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ي،ك   بـك  انمتةه  مع اابرار ااب و  اا  ـر عن  ،ـي اارق وـي املةـ كي ن أوهـي انااب وـي وتعهـ  امل،لبـي  اـن
ـة األم،هــي امل قتــي ألوهــي وع  هــ    ويكييرر  “ اهــي مــن األأــ حيم،لبــي  ”وـمــ ا      ــا أا ترــل ع اابــ

ـيهــ  ذاــ  انالوــ مب  ــ األأــ حي انتــدمحه  انم ــ ـر   ـا ــل أوهــي  انت مراق ــي  بــل األأــ حي إىل أوهــي اناننــ
 ع،ا ن إ  ر اادانرة ااع ـيي ا تب رير اايت يبدما  األم  ااع م 

ـة األم،هي يطل  - 15  ـارهـ  مـع  ،ـي اارق وـي املةـ كي ن أوهـي  إىل ااب ـامـ ي ح امل قتي ألوهـي م
ي،كــ   بـــك وةــ ا ااأــ اته ه   اا ع اــي انآاهــ   اارق وــي ااك ه ــي ورــ  ا اامتثــ ل  انمــع ق ه ــيت املبــحيي اـن
ـيـي  اات م من ن  ـ  مجهـع األ ـرا  املع،هـي وـوـع أوهـي وـمـ ا  م،لبـي   اهـي مـن األأـ حي  مـع إيـ   أانا

 ويييييم واألأــــ حي اال ق هــــي انااب، وــــل اا ــــ ران هي   ا تع هــــل ااــــتخ ا مــــن األأــــ حي ااثبه ــــي أان  مــــي 
ي،كـــ   بــــك إىل  ــاا ان ،ـــي اارق وـــي املةـــ كي ن أوهـــي انق ه ـــيت املبـــحيي اـن ــاا انن،ــــ  اابـــ ـميتل اابـــ حكـــ

ـة األم،هي امل قتي ألوهي ن ه ا اا دـ   ااتع انا اات م مع ااب
ـا  اا  مــي ات، هــ  تـداوح و،ــ   ااثبــي وــ   حييي  - 16  ـرا اوـ ذ اخلــ ـمت  ع ــد اابهــ م  ــ اوكـ

ااب  ئــل اات وعـــي اكـــل م،ا ـــ  ن م،لبـــي أوهـــي  انك  اـــي إشــراك املـــرأة ن مجهـــع املراحـــل  وـأـــ ئل م،اـــ  اابهـــ م 
ــ ا  ريــي ااــيت ت ــ و  ا ـاعــد ااةــع هي  انكــ ا  ـعــم ا اــ ـى ااب مل،ل ــ   غــح وع  هــ   م ــ وي ع ــد مبــت

ـة األم،هــي امل قتــي  ـم هبــ  اابــ ــ ااــيت تبــ ـمهــي ااــيت تع ــل ن و،ــ   اابــ م  انتبــدمي ااــدعم ااك مــل ا  اــ اوك
ـار وـــ  ااب  ئـــل   اأـــت رار اات  عـــل وـــ  ق ه ـــيت ـي،كـــ   بـــــك  قيييوا ويرحييي  ترح بييياألوهـــي اتةـــ هع اوـــ

 د ـرن   و   اا،   ن مجهع تع م    مجهع ااب  ئل ن أوهي ع د ااتح ي  ق وحي  بقوةاناملبحيي  
ي إىل مدام   ع،ه ي   انااكل عن األع  ل أان اا ه ا  ااتحريرهي اايت قد تـ 

ـار  ه ـ  وـ  ااب  ئـل وـ  أوهـي اادـي ن   يؤكم - 17  اي  اوـ أا مة ركي املرأة ع ـد مجهـع مبـت
ـرة ك م ـي انع ـد ك  اي م داقهي انمةـرانعهي ااع  هـي  انيـدعـ مجهـع األ ـرا  إىل تةـ هع  مةـ ركي املـرأة و ـ

 قدم املب اناة 
ـرا  الجي وهـــي ع ــد اا ـــعهد ااةــعن وـــ  ق ه ـــيت ـي،كــ   بــــك اناملبـــحيي   يرحيي  - 18  ااتلـــ

أــــه   ااتزاما ــــ  امل حـــــع امل ــــ وي انااتعــــ انا  ك ــــ  يت  ــــد مــــن اأــــتئ،   األ ةــــلي اات  ريــــي انرمــــد  ا
ـاشـــــي املبـــــرانقي  دـــــ  ن ذاـــــ   الأـــــراو إبعـــــ ـة امل ت كـــــ   املبـــــرانقي إىل وـــــح اي ا راـــــي امل ت كـــــ   انامل

ـيرام ع،ا   أان  تع
ـة األم،هــي امل قتــي يرحيي  - 19  ـار وــ ألوهــي امل ــ ـرا  ااــيت اوــ    اابــ    مــن أنــل ـعــم اوــ

ي،كـــ   بــــك مـــن أنـــل تعزيـــز ااع قـــ   وـــ  ــ ااـــيت ت ـــ و  ق ه تـــ  املبـــحيي اـن ااب  ئـــل انتهبـــح  ااب  ئـــل انا اـــ
تبرار انامل ــ وي ن م،لبــي أوهــي  دــ  ن ذاــ  تهبــح انت  عــ    ،ــي اابــ م املةــ كي وــ  ااب ه تــ  ااأــ

 انإع ـة  ت  أـح مة كي 
ـامــ ي ااــيت ت ــ و   يرحيي  - 20  ــ املت ـة األم،هــيااا اــ   ن حــداـن اابـــدرا  امل قتــي ألوهــي بـــ

ـيه  مع ق ه يت املبح  ـاـر املت حي و   اناات،به  اا ي،ك   بـك  من أنل تعزيز قدرا    ا او  يـي انامل يي اـن
ـامــ ي ااع ــل  ـا انح ــظ اا،لــ م ن أوهــي  انمــن أنــل م اقت عهــي اكــي تبــ عد ن إـارة ع  هــ   إ  ــ ذ اابــ  

ـمت  وة ا ه   املب اي   مع اوك
جب هـــع األ ـــرا  أا تتعــ انا تعـــ انا امــ  وةـــ ا اا،تـــ ئ  انااتـمــه   امل، ثبـــي مـــن  يه يي  - 21 

حبهـــ  ااـــ ي أنرتـــا  ،ـــي ااتحبهـــ  انااتحـــري املةـــ كي مل،لبـــي أوهـــي ن مبتـــل أحـــد أ ـــراـ ح ـــظ اابـــ م اات
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ـة األم،هــي امل قتــي ألوهــي ان اااتــ وع   ـم  بــ اا هــ ا اا ــح ي ااــ ي أمــدر   ويرحيي ـي،كــ   بـــك  ايــر ع ــ
 ـوــهي اا ــ ـ  هــا إىل م ان  ــ  2015آذار/مــ ر   24 جم ــ  األمــن اناابــ م ااتــ وع ا  ــ ـ األ ريبــي ن

ع ـد وـرانرة متكـ  ااب ه تـ  مـن  ـّي  ويكيرر التدك يماا،تـ ئ  انااتـمـه     األ ريبي أا تةـرك االـر   ن
ـم م ل اغته ل   ـي،ك   بـك  اعت  را ا ح ني إىل إش عي ااأتبرار انامل  وي ن م،لبي أوهي اير ع 

ـامـــ ي اابهـــ م  حبـــ  ااقترـــ    اأـــتعرا يعييير  - 22  ـة األم،هـــي ااض انايـــي عـــن عزمـــا م بـــ
ــاا  ــاا انن،ـــ  اابــ ـ  امتثــ ل اابــ ـة ن وــ امل قتــي ألوهــي لنــرا  أي ع  هــي حمت  ــي لعــ ـة ههك ــي اابــ

ـ هـــــــــا  20ات  قـــــــــ    انااتزام   ـــــــــ  امل، ــــــــــا ع هاـــــــــ  ن (2012) 2046ملبترــــــــه   اابـــــــــرار  حزيراا/ي
ـ هـــــا ان  29 ان ـاهـــــا  30حزيراا/ي ـ /ي ـل/أـــــ ت    27 ان 2011مت ذاـــــ   بـــــل مجهـــــع  ن   دـــــ 2012أي 

يي ا م،ي امل،ـزانعي ااب ق  ـا  من امل،لبي اوداـن  انإمت م إ    م،لبي أوهي إ    ام  من األأ حي  ااب
ــاا  أا يه   - 23  ــاا انن،ــ  اابـ تك ـل اات،بـل  اادانل األعر   ك  ي  ان  ـم  اابـ

يــي ا م،ــي امل،ـــزانعي اابــ ق م ريــي انوبــرعي انمــن ـانا عراقهــل إىل أوهــي انم،اــ  انن مجهــع أتــ   امل،لبــي اوداـن
  هع األ راـ  انك ا  ا  عدا  انامل ا انالمداـا  انغحه  من ااب ع  د   ها  املرك    اناالـ ئرا  انقلـع 

ـة األم،هي امل قتي أل ـرا ع د ااب ـا اأتخداما  مب   وهي انما ما  ااريمهي ااده ر  اايت يك
ــاا تبــــدمي ااــــدعم ااك مــــل األمــــم  جيييييمد - 24  ــاا انن،ـــــ  اابــــ ـميت اابــــ م، شــــدتا حكــــ

ــاا أل ــراـ األمــم  ــاا انن،ـــ  اابــ ـر إبمــدار أتشــحا  ـ ـــل اابــ املتحــدة  ولــرح م،اــ  اابهــ م ع ــد اا ــ
ـا ن ل املبـــ عدة ال بـــ  هي  مـــن جمـــ  املتحـــدة مـــن ااعبـــكري  اناملـــد ه  انأ ـــراـ ااةـــر ي  دـــن  ـــهام ااعـــ م 

ـاعد  انتةههد اا ،ه   ااتحتهـي  غح دـ   إنح   وم وب   ن،بهتام  انتهبح اا ته    املتع بي إبق مي ااب
ين  ـنبـــيت   ن ذاـــ  ملـــ ر أتـــ ـ ح ااـــدعم اا  ـــي  انتـــ ـي ن م،لبـــي اا عثـــي  انإمـــدار ت ـــ ري  ا ـــرح   ا 

ــاا أا تهبــرا ويه يي  ــاا انن،ـــ  اابــ ـميت اابــ ــاا إىل  اابــ ر مــن مكــ ــاا انن،ـــ  اابــ ـا ــل اابــ
ـا   جب هع األ را  أا ويه   كذلكأوهي انم،ا    ـن  ات  ق   مركز ااب  تتبهد تبهدا ام  ااتزام    د
ـ ح اخــــدم   ااع مــــي  يسييييل   - 25  ــــ ــ مةــــ ريع إل ئهــــي انعــــدم اابــــدرة ع ــــد ت  ا عــــدم اننــــ

ــاا انا اــ   ح ويناشييماألأ أــهي يــ ير أــ    ع ــد أــك ا أوهــي   ـمــي ن،ـــ  اابــ ــاا انحك ـمــي اابــ ك
ــ إع ـة الع  ر انو،   اابدرا    امل تي أا تدعم نا

ـي ي ـائـرة  يطال  - 26  ـامـ ي تهبـح  ةـر مـ ــاا د ـمـي ن،ــ  اابـ ــاا انحك ـمي اابـ حك
انااتحبـ  م،اـ   ارمد اوداـن ا اهي املة كي األمم املتحدة اونرا ا  املتع بي األاد م ار  ا حريي ت،بل 

يي ا م،ي امل،ـزانعي ااب ق  ـاقع األاد م انإ ااتا  ن م،لبي أوهي انامل،لبي اوداـن  ان ديد م
ـي ي املبـــ عدة ال بـــ  هي  يطالييي  كيييذلك - 27  مجهـــع األ ـــرا  املع،هـــي اابـــ  ق   هـــع مـــ

ـائــ  إىل كــل املــد ه  اةتــ ن  ا  بــ عدة انإىل مجهــع املرا ــ   انا ع ـل  مــ ا اـن اا  مــي اع  هـــ  م  ااـمــ
ـنهاهي اتبـدمي  ـا اادانيل ال ب ين ااب ري انم  ـا األمم املتحدة اات ـا اادانيل  د  ن ذا  ااب   ان ب  ا ب  

 املب عدة ال ب  هي 
ـقل مجهع أشك ل ااع،ل  انا تا ك   ان  ان ا   بشمة حي  - 28  مجهع األ را  ع د أا ت

ــــدانيل  ـا اا ــــيت ت رتكــــ  وــــد حبـــــح ال بــــ ا  انا تا كــــ   اابــــ   ال بــــ ين  اناا تا كــــ   اناات ــــ ان ا  اا
ـا اادانيل ااب ري   األ   ل ن ا تا ك ا ب  

https://undocs.org/ar/S/RES/2046(2012)
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ـة األم،هــي  حييي  - 29  ع ــد إحــرا  تبــدم أــريع وةــ ا إي ــ ـ مبتةــ ر معــين امل قتــي ألوهــي اابــ
 اناأل   ل  م  يي اا،ب  

إىل األم  ااع م ك  اي اارمد اا ع ل وبـح ال ب ا انإـران  ت ئ  ذا  اارمد  يطل  - 30 
ــاا إىل ااتعـ انا  ـمـي ن،ــ  اابـ ــاا انحك ـمي ااب ـتا حك ن ااتب رير اايت يبدما  إىل اق    انيكرر ـع
ـي ي األمـــــم  ااك مــــل مــــع األمــــ  ااعــــ م  بهبـــــ  وــــ   ااد يــــي  انذاــــ  ولــــرح م،اـــــ  إمــــدار اات شــــحا  ملــــ

 املع،ه   ملتحدةا
إىل األم  ااع م أا يتخـ  ااتـداوح  ويطل  كذلك  (2016) 2272إىل اابرار  يشر - 31 

ـة األم،هـــي امل قتـــي ألوهـــي امتثـــ ا امـــ  ابه أـــي األمـــم املتحـــدة ااـــيت تبرـــي وعـــدم  اا  مــي اك  اـــي امتثـــ ل اابـــ
ا ،به  انإوب   اق   ع ـد ع ـم ام مـن  ـ ل ااتبـ رير اابلريـي  اناا تا كانا إ  ق  مع ااأتد ل ااتا 

ـة ن هــ ا اا ــدـ  دــ  ن ذاــ   يتع ــ    ه ــ امل،تل ــي ااــيت يبــدما  إىل اق ــ  عــن ااتبــدم ااــ ي أحر تــا اابــ
  (2016) 2272وت، ه  اابرار 

ــر  مـــن تبــدم ن ت، هـــ  انايـــي  يطليي  - 32  ـامـــل إوـــ مب اق ــ  دـــ  حي  إىل األمـــ  ااعــ م أا ي
ـة األم،هــي امل قتــي ألوهــي ـا  تـ ّتخــ  ع ــ  اا بــرة اابــ  ن تبريــر  9  دــ  ن ذاــ  الوــ مب عــن أا أي  لــ

ـعـــد أق ـــ    يبدمـــااناحـــد   لـــي ـامـــل إ ـــ و 2018 هبـــ ا/أوريل  1ن م ـرا ع ـــد أي انأا ي  اق ـــ   ـــ
 ا تا ك    لحة ا ت  ق   املة ر إاها  أع   

ـيهــ  ااتعــ انا وــ  وعثــ   األمــم يالحييع - 33  ــ ااــيت ي ــ و  األمــ  ااعــ م ات املتحــدة ن  ا اــ
ـة األم،هـــي امل قتـــي ألوهـــي انوعثـــي األمـــم املتحـــدة نااامل،لبـــي  دـــ   هاـــ   ــاا انااع  هـــي  بـــ ـريـــي ن،ــــ  اابـــ مجا

ــاا   ــاا انن،ــــ  اابـــ ـيـــا اخـــ ا إىل اابـــ ـر  انم ع املخت لـــي ا  ـــ ـ األ ريبـــي اناألمـــم املتحـــدة ن ـار ـــ
ـامل ااع ل هب   امل  رأي   انيل   إىل األم  ااع م أا ي

 إوب   ه   املب اي قهد  لر  اا ع ي. يقرر - 34 
 

https://undocs.org/ar/S/RES/2272(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2272(2016)

