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 2016متوز/يوليه  25، املعقودة يف 7745الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

  
   ،إن جملس األمن 
ــلةقب لار ال ــــلب ةــــللعرا ،     ــــي ل القــــرارار   إذ يشيييير   إىل مجيــــا ارارالــــه الســ
1500 (2003)   1546 (2004)   1557 (2004)   1619 (2005)   1700 

(2006)   1770 (2007)   1830 (2008)   1883 (2009)   1936 (2010) 
  2001 (2011)   2061 (2012)   ،2110 (2013)   2169 (2014)   2233 
 ةشأن احلللب ةني العرا   الكويت، (2013) 2107،  القرار (2015)

 ا تقالل العرا    يلدله   حدله   المب أراضيه، وإذ يؤكد من جديد 
ــب        وإذ يشييد   ــرا   املب ق ــه ةللبســعب إىل اــعق الع ــرا   أمب ــب ا ــتقرار الع ــأ أةي عل
 الد يل،  اجملت ا
البلمجـب عـن    عن القه العـلل  إزا  احلللـب األمبيـب الرا بـب يف العـرا       كرر اإلعرابوإذ ي 

احلضور املتواصل للج لعلر اإلر لةيب  التهديد الذي لشكله  ذه اجل لعلر،  خبلصـب لبيـيم   
الد لب اإل الميب يف العرا   الشلم )لبييم الد لـب، املعـر أ أيضـل ةل ـم داعـم(،  مـل يـرلع         
ب ةه من مجلعلر مسلحب، يف اكل انتهلكلر للقلنون الد يل اإلنسلين،  إيقـل  سسـل ر دلدحـ   

يف صفوأ املدنيني، مبل يف للك يف صفوأ البسل   األطفلل،  لشريد أكثر مـن الالالـب ماليـني    
بســ ،  اضــ هلد اجل ــتععلد ا مــن املــدنيني العــراايني،  ا  ــتندام امل بــهن للعبــ  اجلبســ   

األدــراد لديبــهم أ  عقل ــد م أ  انت ــل هم العراـــ ،  لديــد  ــالمب ال ــحفيني  اإلعالمـــيني        
ا عتـــدا ار الـــب لرلكعـــهل  ـــذه اجل لعـــلر اإلر لةيـــب   وإذ ييييدينملـــرلع ني  ـــم،  األدـــراد ا

يرلع   ل من مجلعلر مسـلحب ضـد اـعق العـرا  يف ةل لـب ل ع عـب ا  ـتقرار يف العلـد           مل
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يكييرر  وإذعــن لعلطفــه مــا أ ــر مجيــا ضــحليل ا عتــدا ار اإلر لةيــب،    وإذ يعييرب املب قــب، 
 ا    حدة أراضيه،الت امه ةأمن العر تأكيد كذلك

ــب   وإذ يالحيي   علــأ أراخ سلضــعب لســيلدة العــرا   )داعــم( أن  جــود لبيــيم الد ل
أن السـعيل الوحيـد للت ـدي  ـذا اه ـر  ـو        وإذ يؤكديشكل لديدا س ريا ملستقعل العرا ، 

يع ـــل مجيـــا العـــراايني معـــل عـــن طريـــا للعيـــب ا حتيلجـــلر القل  ـــب يف امليـــدانني األمـــ     أن
علأ أن إجيـلد حـل طويـل األجـل لعـدم ا  ـتقرار يت لـق مـن القيـلدة           يشد  وإذ السيل  ، 
أةيـب دعـم اجملت ـا     وإذ يؤكيد العرا  أن لتنذ ارارار من اأهنل أن لوحد العلـد،   السيل يب يف

 ال دد، الد يل للعرا  يف  ذا
مجيــا الكيلنــلر السيل ــيب إىل لكثيــ  اجلهــود للتنلــق علــأ ا نقســلملر   وإذ يييدع   

 ا خنــرام معــل يف ع ليــب  يل ــيب لشــ ل اجل يــا  اــري يف الواــت املبل ــق  ــدأ لوطيــد     
الوحدة الوطبيب للعـرا   لع يـ   ـيلدله  ا ـتقالله،  أن يبنـرم اـلدة العـرا  يف حـوار يسـهم          

اعتقـلده   يؤكد مين جدييد   وإذا بب الب يواجههل العلد، يف إجيلد حل ُمجٍد  دا م للتحديلر الر
ةأن حكومب العـرا  اـلدرة، مـن سـالل مهت سـللل الديقراطيـب  ةللتعـل ن مـا اجملت ـا العرااـ ،           

 علأ الت دي للتحديلر الب يواجههل العلد مبل يعود ةللبفا علأ العراايني الطعب،
را  يف الع ليب السيل ـيب  يف   كلن العمن شرا ح المجيا  بشلركمضر رة وإذ يؤكد  

حوار  يل ـ  يشـ ل اجل يـا، مبـل يف للـك مـن سـالل مشـلركب املـرأة علـأ اـدم املسـل اة مـا              
الرجل،  يف احليلة ا ات ـلديب  ا جت لعيـب يف العـرا ،  أن متتبـا عـن إصـدار ةيلنـلر  القيـلم         

ــولرار،  أن لتوصــل إىل حــل اــلمل ةشــأن التوزيــ       ــن حــدة الت ــد م ــد ل ي ــلدل ةأع ــلل ا ا الع
لل وارد،  أن لشجا ا  تقرار،  أن لضا حال عـلد   مب ـفل ملشـكلب حـد د العلـد الداسليـب       

مبل يف للك مـن سـالل التعـل ن ةـني      املتبلز  عليهل،  أن لع ل من أجل لع ي  الوحدة الوطبيب،
ــيم لعــرا   حكومــب  احكومــب  علــأ  وإذ يشييد ، بال ــلداشــراكب ةــر م مــن ال  ــتلنكردإال

 يل يب لكون الملب  جلمعب  يقود ل العراايون مـن أةيـب يف دعـم احلـوار مـا كـل        لع ليب مل
 لرة ـه أي صـلب ةلملبي ـلر اإلر لةيـب الد ليـب، مبـل يف للـك لبيـيم الد لـب          من يبعـذ العبـ      

 ،  حيترم الد تور،)داعم(
حكومــب العــرا  علــأ مواصــلب لع يــ  احلوك ــب،  الســع  إىل م يــد مــن     وإذ يشيي   
ــن      اإلصــالح ــا م ــن أجــل الرد ــب،    ــي ل اإلصــالحلر ا ات ــلديب  املهت ســيب م لر اجلو ري

املسـتو  املعيشـ  جل يــا العـراايني، مبـل يف للــك عـن طريـا مكلدحــب الفسـلد،  لع يـ  حقــو          
اإلنسلن   يلدة القلنون،  حتسني حللب البسل   الفتيلر،    ي ل املتضررار مبهن مـن لبيـيم   

من  البيلم العلم، مبل يف للك مـن سـالل إصـالم الق ـل  األمـ ،      ،  حتسني األ)داعم(الد لب 
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دع ــه للعــرا  اــععل  حكومــب يف    وإذ يكييرر تأكيييد  مكلدحــب اإلر ــلل  العبــ  ال ــل ف ،   
جهـوده الراميـب إىل ةبـل  ةلـد ومـن  مســتقر  احتـلدي  موحـد  ديقراطـ ، علـأ أ ـل   ــيلدة           

لـأ ضـر رة ايـلم حكومـب العـرا  ةـ جرا        ع وإذ يشد  بق ةالقلنون  احترام حقو  اإلنسلن، 
حل عب املسـهت لني عـن   مب  ،ا  تقالليبكلملب  دوريب لستويف ار م احليلد  الفعلليب  حتقيقلر 

 التجل زار املل ب حبقو  اإلنسلن  انتهلكلر القلنون الد يل اإلنسلين، ا نتهلكلر أ 
عــل ن الــد يل  اإلالي ــ  احللجــب إىل مواصــلب اجلهــود الراميــب إىل لع يــ  الت  وإذ يؤكييد 

 ا لددني إىل دعم العـرا  يف جمـلل امل ـلحلب  احلـوار السيل ـ   يف معركتـه ضـد لبيـيم الد لـب         
 القلعــدة،  مــل يــرلع    ــل مــن أدــراد  مجلعــلر   )داعــم( ،  مبــا لبيي ــ  الد لــب  )داعــم(

ــرارار        ــن الق ــب ع ــب املبعثق ــب جــ ا ار اللجب ــأ ال   ــلر مدرجــب عل  1267 مهت ســلر  كيلن
، مــن ا ــتندام أراضــ  العــرا   الـــد ل     (2015) 2253   (2011) 1989   (1999)

غـري للـك مـن األع ـلل غـري املشـر عب ةنيـب زع عـب ا ـتقرار           اجملل رة للقيـلم ةأع ـلل عبـ  أ    
 العرا   املب قب،

ةـأن اإلر ـلل يشـكل لديـدا للسـالم  األمـن الـد ليني،  أن مكلدحـب  ـذا التهديـد            وإذ يسلم 
لت لـق ةـذل جهـود مجلعيـب علـأ ال ـعد الـوط   اإلالي ـ   الـد يل لقـوم علـأ أ ـل  احتـرام القـلنون               

ةـلجلهود الــب لعـذ ل حكومــب العــرا    يف  ـذا ال ــدد   وإذ يرحيي ، املتحـدة الـد يل  ميثـل  األمــم   
،  ةل عتهل علأ مل ارلكعت مـن انتـهلكلر،  إلعـلدة    )داعم(  اركلؤ ل جملل ب لبييم الد لب
أيضـل ةللبجلحـلر الـب حققتـهل حكومـب العـرا  يف        وإذ يرح  ا  تقرار يف مجيا أحنل  العلد،
،  كـذلك الفلوجـب يف   )داعـم(    يت من اعضب لبييم الد لب حترير  بجلر  ةيج   الرملدي

الراميـب إىل دحـر    الد ليـب املتواصـلب   اآل نب األسـرية، األمـر الـذي كـلن س ـوة  لمـب يف اجلهـود       
 ،  )داعم( لبييم الد لب

ــلر املســلحب       وإذ يؤكييد ميين جديييد    ــك اجل لع ــل يف لل ــراأ، مب ــا األط ــأ مجي أن عل
ــرم حقــو  اإل  ــلنون      امليليشــيلر، أن حتت ــب مبوجــق الق ــا ا لت امــلر املب عق نســلن  لفــ    ي

الد يل اإلنسلين، مبل يف للـك ا لت امـلر املتعلقـب حب ليـب السـكلن املـدنيني، مبـن دـيهم املـدنيون          
،   ـ  ا لت امـلر الـب    )داعـم(  املشرد ن  العل ـد ن إىل مبـلطقهم ارـررة مـن لبيـيم الد لـب      

 اـوار الـد ل األعضـل  الـب لقـدم  ـل        البيلميبالعراايب جيق أن لف   ل أيضل كل من القوار 
 ةللتـداةري األمبيـب املشـر عب املتنـذة لتحديـد  ويـب عبلصـر لبيـيم الد لـب          وإذ يشييد يد العون، 
مجيا األطراأ إىل اإلدراج دـورا عـن أي اـنت ةتجـ  ةشـكل لعسـف         وإذ يدع ، )داعم(

سـهت لني عـن انتـهلكلر القـلنون الـد يل      علأ ضـر رة ةل ـعب امل   وإذ يشد أ  سلرج القلنون، 
اإلنسلين  عن ا نتهلكلر  التجل زار املل ب حبقو  اإلنسلن، مبـل يف للـك للـك الـب لب ـوي      
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ــأ العبــ  اجلبســ   اجلبســلين،    ــلدي،    وإذ يرحيي عل ــدر العع ــيس  زرا  العــرا ، حي ــلم ر  ةقي
ــهل     ــ  عبـ ــل زار املعلـ ــهلكلر  التجـ ــا يف ا نتـ ــب للتحقيـ ــل  جلبـ ــل ة نشـ ــا  ، مبـ ــك التحقيـ يف للـ

احللجـب إىل التحقيـا   وإذ يؤكيد  ، لتدا له التقلرير مـن استفـل  رجـلل  دتيـلن مـن الفلوجـب       دي ل
ــلة،     ــب اجلبــ ــل حــــدالت،  إىل مالحقــ ــل ار، حيث ــ ــلمل يف مجيــــا  ــــذه ا دعــ الفــــوري  الشــ

 ا اتضل ، عبد
احل ليـب  أن مجيا األطراأ يبعن   ل أن لتنذ كّل اه وار امل كبب لكفللب وإذ يؤكد  

ــ        ــب،  لي ــب  العراي ــراد األاليــلر الديبي لل ــدنيني املتضــررين، مبــن دــيهم األطفــلل  البســل   أد
اليـر أ املســلعدة علــأ عــودة الالجــحني  البــلزحني ة ريقــب طوعيــب  دا  ــب ل ــون كرامتــهم  
 لكفـل  ــم األمــلن أ  علــأ إدمــلج البــلزحني ةليــل،  س وصــل يف املبــلطا ارــررة حــديثل مــن  

مبـذ   الفلوجـب  ُاـرد ا مـن  اـنت   90 000، مبن دـيهم مـل يقـرل مـن     )داعم( الد لب لبييم
علـأ حريـب التبقـل املكفولـب للبـلزحني، د ن متييـ ، مبـل يف للـك          يشيد   وإذ، 2016أيلر/مليو 

عـن عردلنـه لل جت عـلر     وإذ يكرر اإلعراب، عدم الت يي  يف إعلدة التوطني  العودة  احل ليب
أن اجملت علر املضيفب يبعن   ل أن لفسح اجمللل أملم البلزحني لي ـلوا   علأ وإذ يشد املضيفب، 

ــهلكلر  التجــل زار حبقهــم يبعنــ  أن ُيحل ــعوا،       ــون ا نت ــن يرلكع ــب  أن م ــلطا اآلمب إىل املب
مبل أسذله حكومـب العـرا  علـأ عللقهـل مـن الت امـلر ة غلالـب البـلزحني  الالجـحني           يرح  وإذ

إىل الد ر ا لم الـذي   وإذ يشرواصلب جهود ل يف  ذا ال دد، علأ م وإذ يش عها العل دين 
لض لا ةه مفوضيب األمم املتحدة لشهت ن الالجحني، ا تبلدا إىل الو يب املبوطب  ـل، يف مواصـلب   
إ ــدا  املشــورة حلكومــب العــرا   دع هــل يف  ــذه املســل ل ةللتبســيا مــا الععثــب األمــم املتحــدة  

ــرا ،   ــدا املســلعدة إىل الع ــب       وإذ يشيي   لتق ــا الععث ــل م ــأ مواصــلب الع  ــرا  عل ــب الع حكوم
  الوكل ر اإلنسلنيب لكفللب إي لل املسلعدار اإلنسلنيب إىل من  م حبلجب إليهل،

علـأ أةيـب اجلهـود الراميـب إىل دعـم ا  ـتقرار  التب يـب املسـتدامب ال ويلـب           وإذ يشد  
حكومــب العــرا   وإذ حييي ، )داعــم( األجــل،     ــي ل يف املبــلطا ارــررة مــن لبيــيم الد لــب

 اــركل  ل علــأ لســريا  لــرية  ــذه اجلهــود لتهيحــب اليــر أ املســلعدة علــأ عــودة الالجــحني   
مبـل لعذلـه    وإذ يرحي   البلزحني ة ريقب طوعيب  دا  ب ل ـون كرامتـهم  لكفـل  ـم األمـلن،      

ىل ةســ  الــد ل األعضــل  مــن جهــود لــدعم حكومــب العــرا   اــركل هل يف أع ــل م الراميــب إ   
الد ل األعضل  علأ مواصلب دعـم ا  ـتقرار  التب يـب،     وإذ يش  ا  تقرار يف  ذه املبلطا، 

ــذي لشــكله األجهــ ة املتفجــرة    وإذ يييدر مبــل يف للــك مــن ســالل األمــم املتحــدة،    اه ــر ال
ةلجلهود الب لعذ ل الـد ل األعضـل  لـدعم حكومـب العـرا   اـركل هل يف        يرح  وإذاه رة، 
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حللجب إىل التثقي  ةشأن األس لر  إجرا  التقيي لر املال  ب للتهديـدار  القيـلم ةـت هري    للعيب ا
 الد ل األعضل  علأ مواصلب لقدا  ذا الدعم، وإذ يش  املبلطا من  ذه األجه ة، 

الضر رة امللحـب ملعلجلـب التحـديلر اإلنسـلنيب الـب يواجههـل الشـعق         ؤكد بشدةوإذ ي 
لكثيــ  اجلهــود للتن ــي    ــتجلةب مبســقب  لبفيــذ ل  لتــأمني   ضــر رة وإذ يؤكييدالعرااــ ، 

مجيـا األطـراأ إىل لكثيـ   ـذه اجلهـود،       ، وإذ ييدع  املوارد الكلديب ملعلجلـب  ـذه التحـديلر   
مجيا الد ل األعضل  علأ مواصلب متويل البدا ار اإلنسلنيب املعلبب من األمم املتحـدة   وإذ حي 

الــد ل األعضــل  علــأ دعــم ا  ــتجلةب اإلنســلنيب ل مــم املتحــدة يف   وإذ يشيي   مــن غري ــل، 
العرا ، ةللع ل ما حكومب العرا ، مـن أجـل مسـلعدة مجيـا العـراايني املتضـررين مـن الـ ا          

 علأ اجلهود الب لعذ ل الد ل األعضل  الب  لةت يف اجلهود اإلنسلنيب، وإذ يثيناجللري، 
ــلألمر  وإذ حييي   علــأ الســ لم ةوصــول مــوعف  املســلعدة اإلنســلنيب    مجيــا املعبــيني ة

إىل أا ـأ  القيـلم،  علـأ   صو  كلمال  د ن عوا ا إىل كل َمن  م يف حلجـب إىل املسـلعدة،    
ــللم،     حــد نكــن  ــا التســهيالر الضــر ريب لع لي ــدا مجي الســ لم ة ي ــلل املســلعدار   ، ةتق
املسـلعدة اإلنسـلنيب  مـوعف      الع ل علأ كفللب  المب  أمن  حريب لبّقل مـوعف  اإلنسلنيب،  

املـوعفني  األمم املتحدة  األدراد املرلع ني  ل  مل لديهم من أصول،  أيضل علأ احترام  محليب 
    ل ل البقل ال يب  املرادا ال عيب، ال عيني

حكومب العرا  علـأ مواصـلب لع يـ  حقـو  اإلنسـلن  محليتـهل،  أيضـل علـأ          وإذ حي  
ديب لـدعم املفوضــيب العليـل املسـتقلب حلقـو  اإلنسـلن يف ا ضــ ال       البيـر يف اختـلل س ـوار إضـل    

حكومب العرا  علـأ لبشـي  جهود ـل الراميـب إىل لع يـ   محليـب        وإذ يش  ةللو يب املبوطب  ل، 
 1888   (2008) 1820   (2000) 1325ارارالــه  وإذ يؤكيد ميين جدييد  حقـو  املــرأة،  

(2009)   1889 (2009)   1960 (2010)   2106 (2013)   2122 (2013) 
املتعلقب ةلملرأة  السالم  األمـن،  إل يكـرر التأكيـد علـأ ضـر رة مشـلركب        (2015) 2242  

الد ر الر يس   وإذ يؤكد من جديداملرأة مشلركب كلملب  دعللب  علأ ادم املسل اة ما الرجل، 
علأ احللجب إىل مشلركب املرأة وإذ يشد  الذي يكن أن لض لا ةه املرأة يف رلا نسين اجملت ا، 

يف ع ليـلر امل ـلحلب  السـالم علـأ ال ـعيدين       يب مشلركب كلملـب، مبـل يف للـك    يف احليلة السيل
عن القلـا مـن   وإذ يعرب  صبا القرار السيل  ،  يف التن ي  لبشر ا  تقرار  ارل   الوط ،

، مبل يف للك (2000) 1325قرار جملس األمن ة املتعلقبعدم لبفيذ س ب الع ل الوطبيب العراايب 
 ،  عدم  جود  يحب  طبيب مسهت لب عن لبفيذ ل عدم لأمني الت ويل الالزم للن ب

ا ــت رار ا نتــهلكلر  التجــل زار املرلكعــب ضــد   مــن قلييا الشييديدالوإذ يعييرب عيين  
قتـل  التشـويه،   أع ـلل ال ،  هماألطفلل، مبل ديهل للك الب لب وي علأ ابيد األطفلل  ا ـتندام 

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/1820(2008)
http://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1889(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
http://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2122(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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ا ج ــلر علـأ املــدار   اـن    ، ا ست ــلأ ، ا غت ـلل  غـريه مــن أاـكلل العبــ  اجلبسـ     
اختــلل مجيــا التــداةري الالزمــب لواــ   ــذه   علــأ مجيــا أطــراأ الــ ا    حييي  إذو املستشــفيلر، 

 (2001) 1379يف  ذا ال دد إىل ارارالـه   شريوإذ ،  اوعهل  مبا ا نتهلكلر  التجل زار
ي  حيييوإذ ، (2015) 2225   (2011) 1998   (2009) 1882   (2005) 1612  

 ا  ـتبتلجلر  ( S/2015/852) ةتقرير األمني العلم عـن األطفـلل  الـ ا  املسـلح يف العـرا      علما 
 ،املع  ةلألطفلل  ال ا  املسلحالب سلت إليهل الفريا العلمل التلةا جمللس األمن 

من أن أع ـلل الت ـرأ العبيـ   اإلر ـلل الـب يرلكعـهل        وإذ يعرب عن القلا البالغ 
  ـي ل البسـل    يف العرا  لستهدأ البسـل   األطفـلل ة ـورة مبهجيـب،     )داعم( لبييم الد لب 

ار س ـرية  اـد ارلكـق اـل ز   الد لـب )داعـم(    مـن أن لبيـيم    األطفلل من أدـراد األاليـلر،   
حلقو  اإلنسلن  انتهلكلر للقلنون الـد يل اإلنسـلين ضـد البـل  مجيعـل،  خبلصـب ضـد البسـل          
 األطفلل، مبل يف للك انتهلكلر لب وي علأ القتـل  ا ست ـلأ  أسـذ الر ـل ن  الـتفجريار      
ا نتحلريــب  ا  ــترال   ةيــا البســل  أ  إجعــلر ن علــأ الــ  اج  ا اــلر ةللعشــر  ا غت ــلل  

عـن ع يـا القلـا     يعرب كيذلك  وإذ ترال  اجلبس   غري ل من أاكلل العب  اجلبس ،  ا 
 غريه من اجل لعلر املسـلحب ةتجبيـد األطفـلل  ا ـتندامهم،     )داعم( إزا  ايلم لبييم الد لب 

 ،  يف انتهلك للقلنون الد يل
، )داعـم(  لدمري التراث الثقليف يف العرا   س وصل من اعـل لبيـيم الد لـب   وإذ يدين  

 أن لبيـيم الد لـب   وإذ يالحي  مي  القليا   للك التدمري املتع د ل مـلكن  اآلالـلر الديبيـب،     يف مبل
يـرلع  ةتبيـيم القلعـدة مـن أدـراد  مجلعـلر  مهت سـلر  كيلنـلر حت ـل             ل ر مل )داعم(

إيرادار عن طريا هنق عبلصر التراث الثقليف  لريعهل، ة ـورة معلاـرة أ  غـري معلاـرة،      علأ
ا األالريب  املتلح   املكتعلر  ارفوعلر  غري ـل مـن املوااـا يف العـرا ،  لسـتندم      من املواا

 ذه املوارد يف دعم جهود التجبيد الب لقوم  ل  لع ي  ادرالل امليدانيـب علـأ لبيـيم ا ج ـلر     
 اإلر لةيب  لبفيذ ل،  

عـــن ا ـــتعداده لفـــرخ جـــ ا ار علـــأ امل يـــد مـــن األدـــراد  اجل لعـــلر  وإذ يعييرب  
عـن ةـلل  القلـا     ، وإذ يعرب أيضا)داعم( هت سلر  الكيلنلر نن يدع ون لبييم الد لب امل

إزا  التقلرير الب لتحدث عن  صول اجل لعلر اإلر لةيب املدرجب يف ال  ـب اللجبـب إىل حقـول    
أي مشـلركب، معلاـرة    وإذ ييدين بشيدة  البف   س وم األنلةيق يف العرا   ا تيال هل عليهل، 

علاـرة، يف املعـلمالر التجلريـب الـب يكـون  ـذه اجل لعـلر اإلر لةيـب يـد ديهـل           كلنت أ  غري م
 يكون موضـوعهل كـل مـل م ـدره العـرا  مـن الـبف   املبتجـلر البف يـب املكـر رة   حـدار            
امل ليف  املـواد لار ال ـلب  املـوارد ال عيعيـب األسـر   اآلالـلر،  كـذلك ا اـلر ةلملنـدرار،          

http://undocs.org/ar/S/RES/1379(2001)
http://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
http://undocs.org/ar/S/RES/1882(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1998(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/2225(2015)
http://undocs.org/ar/S/2015/852
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 ا اـلر ةللعشـر،  ةيـا البسـل       ،(2015) 2253   (2015) 2199انسجلمل مـا القـرارين   
علأ أن الدسول يف  ذه املعـلمالر التجلريـب يشـكل     وإذ يشد   الفتيلر،  ال  اج ةلإلكراه،
يهتدي إىل ايلم اللجبـب ةـ دراج امل يـد مـن األيفـل  يف       من اأنه أندع ل ملليل  هت   اإلر لةيني  

 ال  ب اجل ا ار،
ضر رة أن لكفل مجيا الـد ل أن لقـدم إىل العدالـب أي اـنت      وإذ يؤكد من جديد 

  يف دعـم األع ـلل اإلر لةيـب أ  التن ـي  أ  اإلعـداد  ـل       يشلرك يف متويل األع لل اإلر لةيب أ
 أ  ارلكل ل،

ةــأن احلللــب القل  ــب يف العــرا  ختتلــ  كــثريا عــن احلللــب الــب كلنــت ال  ــب  وإذ يسييل م 
  لل كلنـب الد ليـب   ةأةيب ا ـتعلدة العـرا   وإذ يسلم كذلك(، 1990) 661 ات اختلل القرار 

 ،(1990) 661 الب كلن يتعوأ ل اعل اختلل القرار
ةلملسـلعدة السيل ـيب  العسـكريب  امللليـب املقدمـب مـن الـد ل األعضـل  إىل          وإذ يرح  

 ل،علأ مواصلب  ذه املسلعدة  لو يا ن لاه وإذ يش  حكومب العرا ، 
أةيــب األمــم املتحــدة،     ــي ل ةعثــب األمــم املتحــدة لتقــدا املســلعدة إىل   وإذ يؤكييد  

العرا ، يف إ دا  املشورة  لقدا املسلعدة إىل الشعق العراا ، مبـل يف للـك إىل اجملت ـا املـدين     
تع يـ  املهت سـلر الديقراطيـب  البـهوخ ةـلحلوار السيل ـ  الشـلمل للج يـا         ل حكومب العـرا   

 لحلب الوطبيب  دقل للد ـتور،  لكفللـب لبسـيا جهـود امل ـلحلب،  ليسـري احلـوار اإلالي ـ ،          امل
  ضا ع ليلر مقعولب لد  حكومب العرا  لتسويب مشـكلب احلـد د الداسليـب املتبـلز  عليهـل،      

مشـلركب   لشـجيا  لشعلل  الفحلر الضعيفب، مبـن دـيهم الالجحـون  البـلزحون،     لقدا العون ل 
،  املســل اة ةــني مللســال املتعلقــب ة يــلر  املهت ســلر السيل ــيبع لاليف كلملــب مشــلركب ملــرأة ا

احللجـب  علأ  يشد  وإذ طفلل  الشعلل  الفحلر الضعيفب، ل اجلبسني  محليب حقو  اإلنسلن
اه ــب املتعلقــب ا   لبفيــذ  األةعــلد اجلبســلنيب للــشــأن ب  لوصــيلر ع ليــب ةدايقــإىل معلومــلر 

يف ملستشــلرين امثــل  ،ن  ــبت األمــن يف العــرا ،  البشــر الســريا هــ ار مالســالم   لملرأةةــ
 املتعلقـب تبفيـذ املبسـا لترليعـلر الرصـد  التحليـل  اإلةـال         لرية التسريا ل ،اهت ن محليب املرأة

أةيب ايـلم األمـم املتحـدة،     وإذ يؤكد يف حل ر ال ا   مل ةعد انتهل  ال ا ، للعب  اجلبس ة
إىل العــرا ، ة ع ــل  األ لويــب لتقــدا املشــورة   األمــم املتحــدة لتقــدا املســلعدة     ــي ل ةعثــب 

 الـدعم  املســلعدة إىل الشـعق العرااــ ، مبـل يف للــك إىل اجملت ـا املــدين  حكومـب العــرا  مــن      
 األ داأ، أجل حتقيا  ذه

ــر األمـــني العـــلم املـــهتر    وإذ حييييي  علميييا  ــوةر  26ةتقريـ ــرين األ ل/أكتـ  2015لشـ
(S/2015/530      ــذ األنشــ ب لار ــب لرمــ  إىل لبفي ــب اــرعت يف ع لي ــأن الععث ــه ة ــلد دي ــذي أد ( ال

http://undocs.org/ar/S/RES/2199(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
http://undocs.org/ar/661%20(1990
http://undocs.org/ar/S/RES/661%20(1990)
http://undocs.org/ar/S/2015/530
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الععثــب علــأ مواصــلب لبقــيح  ، وإذ يشيي  األ لويــب الــب أ صــت  ــل ةعثــب التقيــيم ا  ــتراليج 
 ا ـتجلةب  حتيلجللـل  لت ـور     مهلمهل  حتديد أ لويللل ةللتشل ر الكلمل مـا حكومـب العـرا    

 احلللب يف العلد،
ــرا       وإذ يعييرب   ــلملني يف الع ــم املتحــدة الع ــا مــوعف  األم ــلن جل ي ــا ا متب عــن ع ي

ةله ــلل القيلديــب الــب يتحلــأ   وإذ يشيييداــجلعتهم  دأ ــم دي ــل يعذلونــه مــن جهــود،   علــأ
الــذي يقــوم ةــه يف جمــلل   امل ثــل اهــلم ل مــني العــلم يف العــرا ، يــلن كــوةيتم،  ةللــد ر   ــل

 املسلع  احل يدة،
متديــــد   يــــب ةعثــــب األمــــم املتحــــدة لتقــــدا املســــلعدة إىل العــــرا     يقييييرر - 1 

 ؛2017متوز/يوليه  31 حىت
أن يواصـل امل ثـل اهـلم ل مـني العـلم  الععثـب، ةبـل  علـأ طلـق           أيضايقرر  - 2 

ــب العــرا ،  يف ضــو  الر ــللب املوجهــب إىل األمــني العــل       م مــن  زيــر سلرجيــب العــرا     حكوم
(S/2016/632)   ؛ (2015) 2233، ا ض ال  ةو يته ل علأ البحو املب وم عليـه يف القـرار

 ؛  (2013) 2107 يشري إىل أحكلم القرار 
ــب     يسييل م - 3  ــأن أمــن مــوعف  األمــم املتحــدة عب ــر أ ل ــ  يف اضــ ال  الععث ة

حبكومـب العـرا  أن لواصـل لـودري األمـن لوجـود األمـم         ويهيي  ةأع ل ل ل لحل اعق العرا ، 
 املتحدة يف العرا   مّده ةللدعم اللوجسب؛

ــوارد      يرحيي  - 4  ــب مبــل يل مهــل مــن م ــد الععث ــد ل األعضــل  يف ل  ي مبســلةلر ال
ــهل،      مــن ةللــد ل  ويهييي أاــكلل الــدعم املــليل  اللوجســب  األمــ  الــالزم  ــل لتبجــ  مه ت

 األعضل  أن لواصل ل  يد الععثب مبل يكف  من املوارد  الدعم؛
شـر اـهرا أ  اعـل للـك     عن اعت امه ا تعراخ   يب الععثب ةعـد االـ  ع   يعرب - 5 

 املوعد إن  رد من حكومب العرا  طلق  ذا الشأن؛
إىل األمني العلم أن يقدم إىل اجمللس لقريرا كل الالالب أاهر عـن التقـدم    يطل  - 6 

 اررز صول الودل    يا املسهت ليلر املبوطب ةللععثب؛
 أن يعق  املسألب ايد نيره. يقرر - 7 
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