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 إن جملس األمن،  
 ، (2016) 2331والقرار  2015/25إىل البيان الرائسي  إذ يشري 
 ،S/2017/939بتقرير األمني العام  وإذ حييط علما 
 إىل مسؤوليته األساسية عن صون السالم واألمن الدوليني، وفقاً مليثاق األمم املتحدة، وإذ يشري 
ابجلهود اليت تضطلع هبا كياانت األمم املتحدة واهليئات الدولية واإلقليمية لتنفيذ  وإذ حييط علما 

، مبا يف ذلك وضع ورقة مواضـيعية بأـ ن اارـار ابألصـيفاح يف  ـاات النـ ا ، (2016) 2331القرار 
عنيـــة مبةافحـــة اارـــار يف العمــ  اإلنســـال دايمـــ  ااموعـــة العامليـــة للحمايـــة، وقيـــام وإنأــاف فرقـــة العمـــ  امل

مةتب األمم املتحدة املعين ابمليفدرات واجلرمية بوضع نظام منسق جلمع البياانت عن اارار ابألصـيفاح 
ــــر العــــاملي عــــن اارــــار ابألصــــيفاح ــــك عــــن عريــــق نأــــر التقري  يف ســــياق الن اعــــات املســــلحة، مبــــا يف ذل

يف إعـار الوايـة الاليـة، ومبقتضـت التو يـه  ، وقيام املديرية التنفيذية للجنة مةافحة اإلرهـا،،2016 لعام
بتضـمني السياسايت للجنة مةافحة اإلرها،، وبتعاون وثيق مع املةتب والةيـاانت األيمـرذ ذات الةـلة، 

الرــار ل للتةــد ول األعضـاف تقييماهتـا القطريــة،  سـب ااقتضــاف، معلومــات عـن اجلهــود الـيت تبــذهلا الــد
بغــــرم دعــــم اإلرهــــا،، مبــــا يف ذلــــك مــــن يمــــالل  ويــــ  األعمــــال اإلرهابيــــة  ينمــــا يرتةــــب ابألصــــيفاح 

 التجنيد ارتةاهبا، أو
إىل اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملةافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة عـــا الوعنيـــة وبروتوكوهلـــا املتعلـــق  وإذ يشيييري 

تعريـــت متفـــق أول تضـــمن ي، وخباصـــة النســـاف واألعفـــال، الـــذ  وقمـــع ومعاقبـــة اارـــار ابألصـــيفاح مبنـــع
ابألصــــيفاح بةـــورة فعالــــة،  يـــوفر إعــــارا ملنـــع ومةافحــــة اارـــارو  دوليـــا جلرميــــة اارـــار ابألصــــيفاح عليـــه
 ابألصيفاح، إىل يمطة عم  األمم املتحدة العاملية ملةافحة اارار كذلك يشري وإذ

أبن اارار ابألصـيفاح يف املنـاعق املتضـررة مـن الن اعـات املسـلحة والـيت  ـر  ـاات  وإذ يسّلم 
ما بعد الن ا  ميةن أن يتم لغرم ممارسة أصةال صىت من ااستغالل، مبا يف ذلك استغالل الغري يف البغاف 

ــــرق أو املمارســــات الأــــبيهة اب لــــرق، أو غــــري ذلــــك مــــن أصــــةال ااســــتغالل اجلنســــي، أو الســــيفرة، أو ال
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أبن اارــار ابألصــيفاح يف ســياق الن اعــات املســلحة  ؛ وإذ يسييلم كييذلكااســتعباد، أو نــ   األعضــاف أو
ويف  ــاات مــا بعــد النــ ا  ميةــن أن يقــسن أيضــا مبمارســة العنــت اجلنســي يف  ــاات النــ ا ، وأن النســاف 

أرَّدون قسرا بسبب تلك واألعفال الذين جيدون أنفسهم يف يمضم الن اعات املسلحة واألصيفاح الذين ي  
الن اعات، مبن فيهم الال ئون، ميةن أن يةونوا معرضني تعرضا أكا خلطـر اارـار ابألصـيفاح يف سـياق 

 الن ا  املسلح، وهلذه األصةال من ااستغالل،
إىل اإلعـــالن السياســـي املتعلـــق بتنفيـــذ يمطـــة األمـــم املتحـــدة العامليـــة ملةافحـــة اارـــار  وإذ يشيييري 

بتةــميم  كييذلك وإذ يرحيي ، 201٧أيلول/ســبتما  2٧  اعتمدتــه اجلمعيــة العامــة يف ذلــابألصــيفاح، ا
اارــار ابألصــيفاح، اهنــاف الــدول األعضــاف املعــر، عنــه يف هــذا اإلعــالن علــت اضــاذ إ ــرافات متضــافرة إل

  يثما قد حية ،
ملنــاعق ألنــه رغــم إدانتــه ألعمــال اارــار ابألصــيفاح يف ا وإذ يكييرر ارعييرا  عيين للقييه ال ييال  

 املتضررة من الن اعات املسلحة، ما زالت هذه األعمال ترتةب،
عـــن التضـــامن مـــع ضـــحاا اارـــار ابألصـــيفاح يف  ـــاات النـــ ا  املســـلح  وإذ يكيييرر ارعيييرا  

أمهيـة ت ويــدهم ابلرعايـة املناسـبة واملســاعدة واخلـدمات الالزمــة  وإذ يالحيي و ـاات مـا بعــد انتهـاف النـ ا ، 
وإعـــادة إدمـــا هم، يف إعـــار اا ـــسام وإعـــادة لهـــيلهم، لبـــدل والنفســـي واا تمـــاعي، مـــن أ ـــ  تعـــافيهم ا

ااعتبـار بأـة  كامـ  الةـدمات الأـديدة الـيت  الةام  ملـا هلـم مـن  قـوق اإلنسـان، وعلـت  ـو  يمـذ يف
 لقت هبم ويمطر وقو  م يد من اإليذاف والوصم،

 ا  املســلح، وخباصــة اارــار ابلنســاف أن اارــار ابألصــيفاح يف ســياق النــ وإذ يؤكييم ميين جميييم 
 والفتيات، ا ميةن وا ينبغي ربطه أب  دانة أو  نسية أو  ضارة بعينها،

اللــذين أعــر، فيهمــا عــن القلــق  (201٧) 23٧4و  (201٧) 2359إىل القــرارين وإذ يشييري  
، مبــا يف ذلــك اارــار أبصــةاهلا امليفتلفــة إزاف التحــدات اخلطــرية الــيت تأــةلها اجلرميــة املنظمــة عــا الوعنيــة

 (2015) 2240القــــرارين إىل  أيضييييا يشييييري إذو ابألصــــيفاح وهتريــــب املهــــا رين يف منطقــــة الســــا  ، 
عــن القلــق مــن تفــاقم الالــة يف ليبيــا بســبب هتريــب املهــا رين  أعــر، فيهمــااللــذين  (201٧) 2380 و

واارــار ابلبأــر يف ارــاه األراضــي الليبيــة وعاهــا وانطالقــا منهــا، وهــو مــا قــد يــوفر دعمــا لأــبةات اجلرميــة 
 ملنظمة والأبةات اإلرهابية األيمرذ يف ليبيا،ا

األمهية الامسـة الـيت يةتسـيها قيـام الـدول األعضـاف تيعـا بتنفيـذ قـرارات  لـ   وإذ يكرر أتكيم 
 (2015) 2253و  (2014) 2195األمــــــــن ذات الةــــــــلة علــــــــت  ــــــــو كامــــــــ ، مبــــــــا فيهــــــــا القــــــــرارات 

الـــــيت أعـــــر، فيهـــــا عـــــن القلـــــق مـــــن أن اإلرهـــــابيني يســـــتفيدون  (201٧) 2368و  (2015) 2199 و
ة املنظمــة عــا الوعنيــة يف بعــ  املنــاعق، مبــا يف ذلــك مــن اارــار ابألصــيفاح، وكــذلك القــرار اجلرميــ مــن

الــذ  أعــر، فيــه عــن القلــق مــن أن أعمــال العنــت اجلنســي والعنــت اجلنســال قــد غــدا  (2015) 2242
املعـــروهن أاهنـــا تأـــة   ـــ فا مـــن األهـــداهن ااســـساتيجية والفةـــر اإليـــديولو ي الـــذ  تـــؤمن بـــه بعـــ   مـــن

 اجلماعات اإلرهابية وتـ تَّيفذ وسيلة تةتيةية يف اإلرهـا، وأداة لـ ادة أمـوال تلـك اجلماعـات وتع يـ  قـدرهتا
الةلة بني اارـار ابألصـيفاح  وإذ يكرر أتكيممن يمالل دعم أعمال التجنيد وتدمري ااتمعات احمللية؛ 

والعنت اجلنسي واإلرها، وبني غريها من أنأطة اجلرمية املنظمة، وهو ما قد يطي  أمد الن اعات و اات 
 ملدنيني،عدم ااستقرار ويؤد  إىل تفاقمها، أو ي يد من  دة وقعها علت السةان ا

https://undocs.org/ar/S/RES/2359(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2374(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2240(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2380(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2195(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2199(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2368(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)


S/RES/2388 (2017) 
 

 

17-20704 3/9 

 

مواصلة السويج إلقامـة صـراكة عامليـة ملةافحـة اارـار ابألصـيفاح بـني تيـع  وإذ يسلم بضرورة 
ــــة واملتعــــدد ــــات واملبــــادرات الثنا ي ــــك، يف تلــــة أمــــور، مــــن يمــــالل العملي  ةأصــــحا، املةــــلحة، مبــــا يف ذل

 واإلقليمية، األعراهن
رـــــاوزات لقـــــوق اإلنســـــان،  أبن اارـــــار ابألصـــــيفاح ينطـــــو  علـــــت انتهاكـــــات أو وإذ يسيييييّلم 

علــت أن بعــ  األفعــال أو اجلــرا م املرتبطــة ابارــار ابألصــيفاح يف ســياق الن اعــات املســلحة  يشييمد وإذ
إىل مســؤوليات الــدول عــن وضــع  ــد لعفــالت مــن العقــا،  وإذ يشييري كييذلكتأــة   ــرا م  ــر،؛  قــد

نســـانية و ــرا م الـــر، وغـــري ذلـــك مـــن اإلابدة اجلماعيـــة واجلــرا م املرتةبـــة ضـــد اإل وحماكمــة املســـؤولني عـــن
هــا القانونيــة الوعنيــة، بأــ ن اجلــرا م الــيت تنظمأالــدول تــدابري مال مــة، يف إعــار اضــاذ اجلــرا م، وإىل ضــرورة 

  ،أن تضطلع مبسؤوليتها عن التحقيق فيها ومقاضاة مرتةبيها ،مبو ب القانون الدويل ،يتعني عليها
استمرار اانتهاكات اجلسيمة واملنهجية والواسعة النطاق لقـوق اإلنسـان  أبصد العباراتمين وإذ ي 

وانتهاكــــات القــــانون الــــدويل اإلنســــال علــــت يــــد تنظــــيم الدولــــة اإلســــالمية )املعــــروهن أيضــــا ابســــم داعــــ (؛ 
وعمليــات ايمتطــاهن النســاف واألعفــال علــت يــد تنظــيم الدولــة اإلســالمية و بهــة النةــرة ومــن يــرتب  هبمــا مــن 

إزاف تعــــرم النســــاف واألعفــــال ألعمــــال  السيييي ط وإذ يعيييير  عيييينوتاعــــات ومؤسســــات وكيــــاانت، أفــــراد 
يف ذلـك ااغتةـا، والعنـت اجلنســي والـ وار القسـر  وااسـسقاق علـت أيـد  تلــك  ااسـتغالل واإليـذاف، مبـا

عمليــات  تيــع اجلهــات الفاعلــة التابعــة للــدول ولغــري الــدول الــيت لــديها أدلــة علــت أن وإذ يشيي  الةيــاانت، 
اارــار ابلبأــر ومــا يتةــ  هبــا مــن أصــةال ااســتغالل واانتهــام ميةــن أن تــوفر الــدعم املــايل للجنــاة، علــت 

علت أن الـدول مل مـة  وإذ يشمد ،معلومات أيمرذ من هذا القبي  علت اال  عرم تلك األدلة ومعها أ 
أمــوال أو أصــول ماليــة أو مـــوارد و ــودين ضــمن إقليمهــا أ  املصــيفاح األمواعنيهــا و تــوفري أبن تةفــ  عــدم 

إىل أن أ  صيفص أو كيان يقوم بتحوي  األموال بةورة  وإذ يشري اقتةادية لةاحل تنظيم الدولة اإلسالمية،
مباصرة أو غري مباصرة لتنظيم الدولة اإلسالمية يف إعار أعمال ااستغالل واانتهام املأار إليها تنطبـق عليـه 

 1989و  (1999) 126٧ انب جلنة  ل  األمن املنأ ة عمال ابلقرارات  معايري اإلدرار يف القا مة من
املتعلقـــــة بتنظـــــيم الدولـــــة اإلســـــالمية )داعـــــ ( وتنظـــــيم  (201٧) 2368و  (2015) 2253 و (2011)

 القاعدة ومن يرتب  هبما من أفراد وتاعات ومؤسسات وكياانت،
معرضـون إىل أبن األصيفاح املتضررين مـن الن اعـات املسـلحة والفـارين مـن الن اعـات  وإذ يسلم 
خلطر اارار ابألصيفاح، وإذ يؤكد ضرورة منع وكأت  اات اارار ابألصيفاح اليت حتدث  د كبري 

 أو املتضررين من الن ا  املسلح أب  صة  آيمر،قسراً يف صفوهن األصيفاح املأردين 
ت عـــن ابلـــق القلــــق إزاف العـــدد املرتفـــع مـــن النســــاف واألعفـــال املتجـــر هبـــم يف الن اعــــاوإذ يعييير   
نتهاكــات أيمــرذ للقــانون الــدويل ابأبن أعمــال اارــار ابألصــيفاح غالبــا مــا تــرتب   وإذ يسييلماملســلحة، 
تأم  التجنيد وااستغالل واايمتطاهن والعنت اجلنسي، مبا يف ذلك ااغتةا، وراوزات أيمرذ املنطبق 

ضــاف مســافلة اجلنــاة جبميــع الــدول األع وإذ يهييي وااســسقاق اجلنســي والبغــاف القســر  والمــ  القســر ؛ 
 علت التعايف وإعادة ااندمار،الضحاا ومساعدة 
إزاف عمليـات ايمتطـاهن األعفـال يف  ـاات النـ ا  املسـلح، الـيت  وإذ يكرر أتكيم للقه الشميم 

ت رتةــب يف معظمهــا مــن قبــ  اجلماعــات املســلحة مــن غــري الــدول، ويســلتم أبن هــذه العمليــات تــتم دايمــ  
دار،، ويسلتم كذلك أبنت اايمتطاهن كثريا ما يسبق أو يعقب إسافات وانتهاكات بيئات متنوعة، منها امل

https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2368(2017)
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أيمرذ ضدت األعفال تتناىف وأ ةام القـانون الـدويل السـارية، ومنهـا اانتهاكـات الـيت تنطـو  علـت التجنيـد 
 وااستغالل والقت  والتأويه وكذلك ااغتةا، وغـريه مـن أصـةال العنـت اجلنسـي الـيت ترقـت إىل مسـتوذ
 ـــــرا م الـــــر، أو اجلـــــرا م ضـــــد اإلنســـــانية، ويناصـــــد تيـــــع الـــــدول األعضـــــاف إيمضـــــا  مـــــرتة  عمليـــــات 

 للمسافلة، اايمتطاهن
بســـب النــــ ا  املســـلح  قســـراإزاف ازداد تعـــرم األعفـــال املأـــردين  وإذ يعييير  عييين قلييي  القلييي  

علت ضـرورة  وإذ يشمدم، لالستغالل واإليذاف، وا سيما عندما ي فةلون عن أسرهم أو مقدمي الرعاية هل
لالرار ابألصيفاح الذين وقعوا أو كانوا عرضة للوقو  ضحية  تيع األعفال غري املةحوبني ضمان محاية

 ا تيا اهتم اخلاصة،وتقدمي املساعدة الفورية إليهم مع مراعاة  هويتهم بسرعة من يمالل حتديدوذلك 
األعفــال يف النــ ا  املســلح، مبــا يف ذلــك املرتةبــة ضــد تجــاوزات تيــع اانتهاكــات وال يييمين وإذ 

إىل تيــــع قراراتــــه بأــــ ن األعفــــال والنـــــ ا  املســــلح الــــيت تــــدعو إىل محايــــة  وإذ يشييييري اارــــار ابألصــــيفاح
الذ  أ نأئت مبو به آلية  (2005) 1612، وكذلك القرار (1999) 1261سيما القرار  األعفال، وا

 الرصد واإلبالغ بأ ن األعفال والن اعات املسلحة، 
ابلتــدابري الــيت اضــذهتا بعثــات  فــل الســالم والبعثــات السياســية اخلاصــة التابعــة ل مــم  وإذ ينييوه 
ممارسة مسؤوليتها األساسية عن منع ومةافحة اارـار  وفقا لوااهتا، ملساعدة الدول املضيفة يف ،املتحدة

أيضا ابلتدابري اليت اضـذهتا الـدول األعضـاف لتـوفري التـدريب السـابق للنأـر يف  ـال وإذ ينوه ابألصيفاح، 
اارار ابألصيفاح ملوظفي األمم املتحدة الذين سيجرذ نأـرهم يف بعثـات األمـم املتحـدة لفـل السـالم، 

 ،ذ م يد من اإل رافات يف هذا ااالعلت اضا وإذ يش  
ابملبـادرة الـيت اضـذهتا إدارة عمليـات  فـل السـالم وإدارة الـدعم امليـدال ومةتـب األمـم  وإذ ينوه 

املتحــدة املعــين ابمليفــدرات واجلرميــة اســتحداث  ــوذر تــدري  يف  ــال اارــار ابلبأــر وهتريــب املهــا رين 
 نطباق،عمليات يف بعثات خمتارة لفل السالم،  سب ااتدريب أفراد الأرعة يف مسرح الهبدهن 

علــت ضــرورة حتســني القيــام، أيضــا مــن يمــالل نظــم قواعــد البيــاانت ذات الةــلة الــيت  وإذ يشييمد 
تــديرها املنظمــات الدوليــة، مبــا يف ذلــك مةتــب األمــم املتحــدة املعــين ابمليفــدرات واجلرميــة، واملنظمــة الدوليــة 

ت آنية وموضـوعية ودقيقـة وموثـوق هبـا بأـ ن اارـار ابألصـيفاح يف  ـاات للأرعة اجلنا ية، جبمع بياان
النـ ا ، مةــنفة  ســب اجلـن  والســن والعوامــ  األيمـرذ ذات الةــلة، فضــال عـن التــدفقات املاليــة املرتبطــة 

 ابارار ابألصيفاح،
ضــرورة كفالــة التنظــيم وااتســاق يف  هــود منظومــة األمــم املتحــدة املبذولــة  وإذ يؤكييم ميين جميييم 

 أو يف  ــاات مــا بعــد انتهــاف النــ ا ،املســلح للتةـد  لالرــار ابألصــيفاح يف املنــاعق املتضــررة مــن النــ ا  
بضــــرورة مواصــــلة العمــــ  مــــن أ ــــ  اعتمــــاد اهنــــج معــــ َّز صــــام  ومنســــق ملنــــع اارــــار  وإذ يسييييلم كييييذلك

 ،وهو ما ميةن أن يسهم يف حتقيق سالم واستقرار مستدامني ومةافحته،
إدانته أبصد العبارات جلميع  اات اارار ابألصيفاح وا سيما النساف  يكرر أتكيم - 1 

واألعفــال الــذين يأــةلون األغلبيــة العظمــت مــن تيــع ضــحاا اارــار ابألصــيفاح، يف املنــاعق املتضــررة 
اارـار ابألصـيفاح يقـوم سـيادة القـانون ويسـهم يف  ـدوث أصـةال أن  ويؤكيم الن اعـات املسـلحة، من

يـؤد  إىل ا تـدام الن اعـات ويسـاعد علـت  ـدوث  ـاات  قـد أيمرذ من اجلرمية املنظمة عا الوعنيـة، ممـا
 انعدام األمن وااستقرار ويقوتم التنمية؛

https://undocs.org/ar/S/RES/1261(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
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ت اتفاقيــة الــدول األعضــاف علــت أن تنظــر، علــت ســبي  األولويــة، يف التةــديق علــ حييي ّ  - 2 
األمم املتحدة ملةافحة اجلرمية املنظمـة عـا الوعنيـة وبروتوكوهلـا التةميلـي بأـ ن منـع وقمـع ومعاقبـة اارـار 
ابألصيفاح، وخباصة النساف واألعفال، أو اانضمام إليهما، وحيث الدول األعـراهن فيهمـا علـت تنفيـذمها 

 بأة  فعلي، وكذلك تيع الةةوم الدولية ذات الةلة؛
ابلـــدول األعضـــاف تع يـــ  الت امهـــا السياســـي بتجـــرمي اارـــار ابألصـــيفاح ومنعـــه  يهيييي  - 3 

، وتع يـ  قانونيـة الت امـات ملـا يقـع عليهـا يف هـذا الةـدد مـنومةافحته أب  سب  أيمرذ، وحتسـني تنفيـذها 
د اجلهود الرامية إىل كأت عمليات اارار ابألصيفاح وتعطيلهـا بسـب  منهـا اعتمـاد آليـات فعالـة لتحديـ

ملنــاعق املتضــررة مــن اب يتةــ  مــايف ذلــك يف  مبــاهويــة الضــحاا وتيســري  ةــوهلم علــت المايــة واملســاعدة، 
يف هـــذا الةـــدد علـــت أمهيـــة التعـــاون يف  ـــال إنفـــاذ القـــانون الـــدويل، مبـــا يف ذلـــك  ويشيييمد؛ املســـلح النـــ ا 

يف هذا الةدد إىل أن يواص   عوويمقضاا اارار ابلبأر ومال قة اجلناة قضا يا،  يتعلق ابلتحقيق يف ما
مةتب األمم املتحدة املعين ابمليفدرات واجلرمية ما يقدمـه إىل الـدول األعضـاف مـن دعـم يف  ـال املسـاعدة 

 التقنية عند الطلب؛
ســتعرام وتعــدي  وتنفيــذ اب أن تقــوم، عنــد ااقتضــاف، ابلــدول األعضــاف يهييي  كييذلك - 4 

مـن تأـريعات لةفالـة التةـد  جلميـع أصـةال اارـار ابألصـيفاح  ايتةـ  هبـ قوانني مةافحة اارار ومـا
تاعات مسلحة وإرهابية، والنظـر يف إقامـة من قب  أو املرتةبة يف  اات الن ا  املسلح يف ذلك تلك  مبا

مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة  15املـادة  مبـا يتماصـت مـعإلاهناف إفـالت مرتةبيهـا مـن العقـا، الواية القضا ية 
 اجلرمية املنظمة عا الوعنية؛ ملةافحة

ابلــــدول األعضــــاف تةثيــــت  هودهــــا الراميــــة إىل التحقيــــق يف الأــــبةات  يهييييي  أيضييييا - 5 
املتورعة يف اارار ابألصيفاح يف املناعق املتضررة من النـ اعات املسلحة وتعطيلها وتفةيةها واضاذ تيع 

 ظها وض ينها؛التدابري املناسبة جلمع األدلة علت اارار ابلبأر و ف
ابلـدول األعضــاف مةافحـة اجلـرا م الــيت قـد تةـون هلــا صـلة ابارـار ابألصــيفاح  يهيي  - 6 

يف املناعق املتضررة من الن ا  املسلح، مث  غس  األموال والفساد وهتريب املها رين وسا ر أصةال اجلرمية 
يـ  املعلومـات ااسـتيفبارية املاليـة، سـتيفدام التحقيقـات املاليـة مـن أ ـ  حتديـد وحتلاباملنظمة، مبا يف ذلـك 

 وكذلك من يمالل تع ي  العمليات اإلقليمية والدولية للتعاون يف  ال إنفاذ القانون؛
ابلدول األعضاف تع ي  اامتثال للمعايري الدولية ملةافحة غس  األموال/مةافحة  يهي  - ٧ 

سـتباقية لتتبـع ووقـت اارـار ابلبأـر وكأـت  وي  اإلرها، وزادة القدرة علت إ راف التحقيقات املالية اا
 الةالت اليت قد تربطه بتموي  اإلرها،؛

الدول األعضاف، يف سياق التةد  لالرار ابألصـيفاح يف املنـاعق املتضـررة مـن  حي  - 8 
ار معلومات عن خماعر اارار ابألصيفاح ر الن اعات املسلحة، علت اعتماد اهنج متعدد األبعاد يأم  إد

 ج الدراسية والاامج التدريبية؛يف املناه
الدول األعضاف علت زادة اجلهود الرامية إىل تـع البيـاانت املتعلقـة ابلتـدفقات يش    - 9 

املاليــة املرتبطــة ابارــار ابلبأــر ومــدذ وعبيعــة  ويــ  أنأــطة اإلرهــا، مــن يمــالل أنأــطة اارــار ابلبأــر 
الستيبـــات املناســـبة ومبـــا يتســـق مـــع القـــانون الـــدويل وحتليـــ  هـــذه البيـــاانت وتقامسهـــا مـــن يمـــالل القنـــوات و 
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والقــانون احمللــي، والقيــام، عنــد ااقتضــاف، بت ويــد املديريــة التنفيذيــة للجنــة مةافحــة اإلرهــا، وفريــق الــدعم 
 التحليلي ورصد اجل افات ابملعلومات املناسبة املتعلقة ابلةالت بني اارار ابلبأر و وي  اإلرهابيني؛

إدانتـــــه جلميـــــع أعمـــــال اارـــــار، وا ســـــيما عمليـــــات بيـــــع األصـــــيفاح  كييييييميكيييييرر أت - 10 
)تنظيم الدولة اإلسالمية املعروهن ‘ تنظيم الدولية اإلسالمية يف العراق والأام’املتا رة هبم اليت يقوم هبا  أو

يــات أيضــا ابســم داعــ (، مبــن فــيهم األي يــديون وســواهم ممــن ينتمــون إىل األقليــات الدينيــة واإلثنيــة، وعمل
تاعــة بوكــو  ــرام و ركــة الأــبا، ترتةبهــا الــيت والتجــاوزات  وغريهــا مــن اانتهاكــاتاارــار ابألصــيفاح 

اجلماعــــــات اإلرهابيـــــة أو املســـــلحة ألغــــــرام ااســـــسقاق اجلنســــــي  و ـــــي  الـــــر، للمقاومــــــة وغريهـــــا مـــــن
واحملافظــة عليهـــا تلـــك األعمــال ب املتةــلةعلــت أمهيــة تـــع الــدا    ويؤكيييموااســتغالل اجلنســي والســيفرة، 
 لةفالة حماسبة املسؤولني عنها؛

إىل فريــق الــدعم التحليلــي ورصــد اجلــ افات أن يقــوم، عنــد التأــاور مــع الــدول  يطليي  - 11 
األعضــــاف، مبواصــــلة تضــــمني مناقأــــاته معهــــا مســــ لة اارــــار ابألصــــيفاح يف منــــاعق الن اعــــات املســــلحة 

صـلتها بتنظـيم الدولـة اإلسـالمية )املعـروهن أيضـا ابسـم واستيفدام العنت اجلنسي يف الن اعات املسـلحة يف 
داع ( وتنظيم القاعدة وما يرتب  هبما من أفراد وتاعات ومؤسسات وكياانت، وأن يقدم تقريرا إىل جلنة 

ـــــــ  األمـــــــن املنأـــــــ ة عمـــــــال ابلقـــــــرارات   (2015) 2253و  (2011) 1989و  (1999) 126٧ ل
 عن هذه املناقأات  سب ااقتضاف؛ (201٧) 2368 و

يذية للجنة مةافحة اإلرها، أن تعم ، يف إعار وايتها الالية إىل املديرية التنف يطل  - 12 
ووفقــا للتو يــه السياســايت مــن جلنــة مةافحــة اإلرهــا،، وابلتعــاون الوثيــق مــع مةتــب األمــم املتحــدة املعــين 
ابمليفدرات واجلرمية والةياانت األيمرذ املعنية، علت زادة  هودها املبذولة لتضمني التقييمات القطرية اليت 

،  ســــب ااقتضــــاف، عــــن  هــــود الــــدول األعضــــاف مــــن أ ــــ  التةــــد  ملســــ لة اارــــار تعــــ دها معلومــــاتس
ابألصــيفاح عنــدما يةــون ذلــك اارــار مو هــا لــدعم اإلرهــا،، مبــا يف ذلــك عــن عريــق  ويــ  األعمــال 

 اإلرهابية أو التجنيد ارتةاهبا؛
ون مع األصـيفاح املأـردين املهنيني الذين يتعامل ةابلدول األعضاف أن تع ز قدر  يهي  - 13 

بسبب الن اعات املسلحة، مبن فيهم الال ئون، من قبي  موظفي أ ه ة إنفاذ القانون ومراقبة الدود قسرا 
د هويـة الضـحاا يـحتد علـتوموظفي نظم العدالة اجلنا ية العاملني يف مرافق اسـتقبال الال ئـني واملأـردين، 

 ذلـك يف املساعدة اليت تراعي نو  اجلـن  والسـن، مبـاسب   علت اعتمادأو األصيفاح املعرضني لالرار، و 
التحقيقـات الدعم النفسي اا تماعي املناسب واخلدمات الةحية، بغ  النظر عـن مأـاركتهم يف  تقدمي

 اإل رافات اجلنا ية؛و 
وتســـجي  ومحايـــة ومســـاعدة األصـــيفاح هويـــة حتديـــد إ ـــرافات بضـــرورة تع يـــ   يسيييلم - 14 

وقعــوا أو كــانوا معرضــني للوقــو  املأــردين قســرا، مبــن فــيهم الال ئــون واألصــيفاح العــدميو اجلنســية، الــذين 
 لالرار؛ية ضح

 ا تمــــاللتقيــــيم الــــدول األعضــــاف علــــت اســــتيفدام آليــــات تســــجي  الال ئــــني  يشيييي   - 15 
يف هـذا الرـار وكـذلك ا تيا ـاهتم احملـددة للمسـاعدة، و حملتملـني لضحاا االحتديد هوية و الرار تعرضهم ل
اسـتحداث مـواد إعالميـة تأــرح لضـحاا اارـار ابألصـيفاح الــذين الـدول األعضـاف علــت  يشي  الةـدد 

https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2368(2017)
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وسب  املساعدة، لتمةينهم من التواص  مع السلطات املعنية والةول علت مـا  هم قوق هم من الال ئني
 ا تماعي؛ يمدمات ودعم نفسي من هو متاح هلم
الدول األعضـاف، وا سـيما دول العبـور ودول املقةـد الـيت تسـتقب  األصـيفاح  يش   - 16 

الن اعات املسلحة، علـت تطـوير واسـتيفدام أعـر اإلنـذار املبةـر والفحـص املبةـر أل   املأردين قسرا بسب
 يمطــــر حمتمــــ  أو وصــــيك لالرــــار ابألصــــيفاح، للــــتمةن بأــــة  اســــتباقي وســــريع مــــن كأــــت الضــــحاا

 ا سيما غري املةحوبني؛ مع إيالف انتباه يماح للنساف واألعفال، واألصيفاح املعرضني لالرار
الـــدول األعضــــاف علـــت القيـــام بأــــة  صـــام  بتقيـــيم الالــــة الفرديـــة ل صــــيفاح  حيييي  - 1٧ 

املســـر ني مـــن قبضـــة اجلماعـــات املســـلحة واإلرهابيـــة لةـــي يتســـس حتديـــد هويـــة ضـــحاا اارـــار بســـرعة، 
  معهم كضحاا للجرا م، والنظر،  أيا مع التأريعات احمللية، يف عدم مقاضاة أو معاقبـة ضـحاا والتعام

 اارار علت األنأطة غري املأروعة اليت يرتةبواهنا كنتيجة مباصرة لتعرضهم لالرار؛
الـــيت تـــؤثر علـــت األعفـــال يف ويمةوصـــا تلـــك انتهاكـــات القـــانون الـــدويل  ييييمين بشيييمة - 18 

واايمتطـــاهن  ،والعنـــت اجلنســـي ،املســـلح، مبـــا يف ذلـــك تلـــك الـــيت تأـــم  القتـــ  والتأـــويه  ـــاات النـــ ا 
يف الن اعـــات املســـلحة، وصـــن اهلجمـــات علـــت املـــدار، واســـتيفدامهم والتأـــريد القســـر ، ورنيـــد األعفـــال 

 ؛ابألصيفاح واارار ،واملستأفيات، ومنع وصول املساعدات اإلنسانية
األعفـــــــال و  ديـــــــد هويـــــــة األعفـــــــال ضـــــــحاا اارـــــــارالـــــــدول األعضـــــــاف علـــــــت حت حيييييييي  - 19 

وعلــت الت كــد، عنــد ااقتضــاف، مــن مقــدمي الرعايــة هلــم، أ ســرهم وعــن نفةــلني عــن املةــحوبني أو امل غــري
المايـة، مبـا يف ذلـك،  سـب ااقتضـاف، م اخلاصـة إىل والنظـر يف ا تيا ـاهتتسجيلهم يف الوقت املناسـب 

  ؛ة  ماية الطف ، بةرهن النظر عن وضعهم من  يث اهلجرةعن عريق إ التهم إىل السلطات املعني
أبمهيــــة تــــوفري املســــاعدة اةنيــــة واملناســــبة يف  ــــال اإلدمــــار وإعــــادة الت هيــــ  إىل  يسييييلم - 20 

كـذلك و والفتيان األعفال املتضررين من الن اعات املسلحة، مع ضمان تلبية اا تيا ات اخلاصة للفتيات 
يف ذلـك الةـول علـت الرعايـة الةـحية والـدعم النفسـي اا تمـاعي، والـاامج  عفال ذو  اإلعاقـة، مبـا ل

املنظمــات الدوليــة ومنظمــات  شيي  يو ، الســالم واألمــن اســتدامةالتعليميــة الــيت تســهم يف رفــاه األعفــال و 
 هذا الةدد؛ هودها املبذولة ااتمع املدل ذات الةلة علت مساعدة الدول األعضاف يف 

 اا تجــــاز اإلدار  ل عفـــــال،اامتنــــا  عـــــن اســــتيفدام الــــدول األعضـــــاف علــــت  حييييي  - 21 
لالرار ابألصيفاح، انتهاكهم قـوانني وأنظمـة اهلجـرة، إا كمـالذ أيمـري، ويمةوصا ملن وقع منهم ضحية 

وأبق  قدر من القيود وألقةر فسة ممةنة ويف ظروهن حتسم  قوق اإلنسان اخلاصة هبـم وعلـت  ـو يراعـي، 
العمــــ  مــــن أ ــــ  إاهنــــاف علــــت  اويشيييي عهم األول، يمدمــــة مةــــلحة الطفــــ  علــــت أفضــــ  و ــــه، يف املقــــا

 املمارسة؛ هذه
القا مــة إىل األمــني العــام أن يواصــ ،  ســب ااقتضــاف، استةأــاهن الةــالت  يطليي  - 22 

 بني اارار ابألعفـال يف  ـاات النـ ا  واانتهاكـات اجلسـيمة املرتةبـة ضـد األعفـال املتضـررين مـن النـ ا 
املرتةبــة ضــد تجــاوزات األمــم املتحــدة، بغيــة التةــد  جلميــع اانتهاكــات والمــا حتــدده املســلح علــت  ــو 

 األعفال يف الن ا  املسلح؛
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بتقـدمي امل يـد مـن اإل اعـات بأـ ن اارـار ابألصـيفاح يف الن اعـات املسـلحة،  يرح  - 23 
ةتــب األمـــم يهــا املـــدير التنفيــذ  ملقبـــ  كيــاانت األمــم املتحـــدة ذات الةــلة، مبــا ف ســب ااقتضــاف، مــن 

وغري ذلك من اهليئات الدولية أؤون الال ئني األمم املتحدة لمفوضية و املتحدة املعين ابمليفدرات واجلرمية، 
الـدول األعضـاف علـت ت ويـد املةتـب مبعلومـات عـن ضـحاا  ويشي  املنظمة الدوليـة للهجـرة، واإلقليمية ك

ن اعـــات أو الضــــحاا املتجـــر هبــــم يف منـــاعق النــــ ا  إلدرا هـــم ضــــمن اارـــار مـــن املنــــاعق املتضـــررة مــــن ال
 الت امات اإلبالغ القا مة؛

كفالـــة تعمـــيم الورقـــة املواضـــيعية بأـــ ن اارـــار ابألصـــيفاح   إىل األميييل العيييا  يطلييي  - 24 
األمم اليت وضعها مةتب األمم املتحدة املعين ابمليفدرات واجلرمية ابلتأاور مع وكاات  ، اات الن ا  يف

وكــاات األمــم  ويشيي  دايمــ  منظومــة األمــم املتحــدة،  ،املتحــدة ذات الةــلة وغريهــا مــن اهليئــات الدوليــة
املتحدة وكياانهتا ذات الةلة علت استيفدامها يف أنأطة ك  منها وفقا لوااهتـا وتنميـة قـدرهتا علـت تقيـيم 

  اات اارار ابألصيفاح يف الن اعات املسلحة والتةد  هلا؛
عمليـات  فـل يف سـب  قيـام ،  سب ااقتضاف، بتعمق أكا مه النظرا  تعاعن  يعر  - 25 

منع عن لدول املضيفة يف ممارسة مسؤوليتها األساسية ل بتقدمي املساعدةالسالم والبعثات السياسية اخلاصة 
يةفــ  إدرار عامــ  البحــث واخلــاة يف  ــال  إىل األمــني العــام أن ويطليي ومةافحــة اارــار ابألصــيفاح، 

تقييمــات الــاات القطريــة الــيت رــرذ بنــاف علــت علــب  لــ  األمــن  يف ، عنــد ااقتضــاف،مةافحــة اارــار
 البعثات؛ بتلك فيما يتعلق
 تضـمنيعند ااقتضاف، و  ، ابلتأاور مع الدول األعضافيةف أن  إىل األمني العام يطل  - 26 

أيضا الةلة يف البعثات السياسية اخلاصة وبعثات  فل السالم، استنادا إىل تقييم أويل و  تدريب األفراد ذو 
نهـــا، يف  ةت  حمـــددة مـــع مراعـــاة ا تيا ـــات ضـــحاا اارـــار ابألصـــيفاح مـــن المايـــة واملســـاعدة، معلومـــات 

  دود وااهتا، من كأت  اات اارار ابألصيفاح ولكيدها والتةد  هلا واإلبالغ عنها؛
املناعق املتضـررة مـن النـ ا  املسـلح يف  إدمار مس لة اارار ابألصيفاح يف يكرر اعتزامه - 2٧ 

 اعتزامه عن ويعر ، وااهتامتفقا مع التابعة ال  األمن مىت كان ذلك  أعمال جلان اجل افات ذات الةلة
املعنية ابألعفال والن ا  املسـلح  العامألمني مبن فيهم ممثلة ا، املعنيني مني العام دعوة تيع املمثلني اخلاصني ل

جلان اجل افات  إىل تقدمي إ اعات إىلواملمثلة اخلاصة ل مني العام املعنية ابلعنت اجلنسي يف  اات الن ا ، 
، عنـد ةـلة، مبـا يف ذلـكالعلومـات ذات امل وتقـدمي، املعنيـة هذه، عند ااقتضاف، ووفقا للنظام الدايملي للجنة

  األفراد املتورعني يف اارار ابألصيفاح الذين يستوفون معايري اإلدرار اليت  ددهتا اللجان؛أمساف اانطباق، 
أعضـاف أفرقـة الرصـد، وصـىت أنـوا  األفرقـة الـيت  قيـامإىل األمني العام كفالة  يطل  أيضا - 28 

التقنيـة يف  ـال كأـت  ـاات اارـار ابألصـيفاح  مبنـاف قـدراهتبتدعم عم  جلـان اجلـ افات ذات الةـلة 
األمني العام أن  إىل ويطل  كذلكوفقا لواية ك  منهم،  اليت تةادفهم أثناف أداف وا باهتم واإلبالغ عنها

النــــ ا  املســـــلح  يةفــــ  قيــــام ترتيبـــــات الرصــــد واإلبـــــالغ بأــــ ن العنـــــت اجلنســــي يف املنـــــاعق املتضــــررة مـــــن
ت بأـــــ ن اارــــار ابألصــــيفاح املتةـــــ  ابلنــــ ا  ألغـــــرام العنــــت اجلنســـــي منهجيــــة جبمـــــع البيــــاان بةــــورة

 ااستغالل اجلنسي؛ أو
ـــــق التحقيـــــق املنأـــــ  عمـــــال ابلقـــــرار ييييييمعو  - 29  األمـــــني العـــــام إىل ضـــــمان أن يسسصـــــد فري
ة يف  ـال مةافحـة اارـار، وأن تةـون اجلهـود يف عمله ابلبحوث واخلاات ذات الةل (201٧) 23٧9

https://undocs.org/ar/S/RES/2379(2017)


S/RES/2388 (2017) 
 

 

17-20704 9/9 

 

ـــة بأـــ ن  ـــرا م اارـــار ابألصـــيفاح مراعيـــة لالعتبـــارات اجلنســـانية، ومركـــ ة علـــت  الـــيت يبـــذهلا جلمـــع األدل
 الضحاا، وواعية ابلةدمات النفسية، ومستندة إىل القوق، وأا    بسالمة وأمن الضحاا؛

ـــدول األعضـــاف أن تتعـــاون مـــع يهيييي  - 30   23٧9فريـــق التحقيـــق املنأـــ  عمـــال ابلقـــرار  ابل
، مبـــا يف ذلـــك مـــن يمــــالل الستيبـــات املتبادلـــة بأـــ ن املســــاعدة القانونيـــة، عنـــد اللـــ وم و ســــب (201٧)

ةـــون يف تـــ وده،  ســـب ااقتضـــاف، أب  معلومـــات ذات صـــلة قـــد تأن ااقتضـــاف، وعلـــت و ـــه اخلةـــوح 
 ؛ وزهتا يف ما يتة  ابلواية املنوعة به مبو ب ذلك القرار

ؤسسات منظومة األمم املتحدة تع ي  الأفافية يف سالس  مأساهتا وإمداداهتا مب يهي  - 31 
املتحــدة،  ومضــاعفة  هودهــا الراميــة إىل تع يــ  المايــة مــن اارــار ابألصــيفاح يف تيــع مأــسات األمــم

دد من املوردين الر يسيني وضع سياسات ملةافحة اارار ابلبأر وتنفيذها، والةأت ويطلب يف هذا الة
 عن املعلومات املتعلقة ابلتدابري املتيفذة ملةافحة اارار ابألصيفاح يف عملياهتا وسالس  إمداداهتا؛

اســـتجابة منســـقة دايمـــ  منظومـــة األمـــم املتحـــدة ملنـــع  بلـــورةابجلهـــود الراميـــة إىل  يرحييي  - 32 
إىل تيـع كيـاانت األمـم  ويطلي ومةافحة اارار ابألصيفاح يف  اات الن ا  املسلح ومحاية ضحااه، 

املتحدة املعنية مبةافحة اارار ابألصيفاح املأاركة بنأاط يف األعمال العادية لآلليات القا مة، وخباصة 
بــني الوكــاات ملةافحــة اارــار ابألصــيفاح الــذ  أنأــي لتع يــ  التنســيق فيمــا بــني   فريــق التنســيق املأــسم

 كياانت األمم املتحدة واملنظمات الدولية األيمرذ؛
البعثــات السياســية ذات الةــلة عــن التقــارير املنتظمــة تضــمني إىل  يييمعو األمييل العييا  - 33 
مســــاعدة يف ســــبي   إعــــار وااهتــــا، وبعثــــات  فــــل الســــالم معلومــــات عــــن اجلهــــود املبذولــــة، يفاخلاصــــة 

محاية ومساعدة ضحاا اارار، وعلت مؤسسات الدول املضيفة علت منع اارار ابألصيفاح ومةافحته 
 ا سيما النساف واألعفال؛

إىل األمـــني العـــام متابعـــة تنفيـــذ هـــذا القـــرار وتقـــدمي تقريـــر عـــن ذلـــك إىل  لـــ   يطلييي  - 34 
 صهرا؛ 12ن األمن عن التقدم احملرز يف غضو 

 إبقاف هذه املس لة قيد نظره الفعلي.يقرر  - 35 
 

https://undocs.org/ar/S/RES/2379(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2379(2017)

