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 ،إن مجلس األمن 

 (2003)  1500إلى جميع قراراته الســـــــــــصلة  ااع ال،ـــــــــــق  لصل را ،     ـــــــــــيمص الةراراع   إذ يشييييييي ر 
  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  (2015)     2299  (2016)     2379  (2017) 
ــلع الحــصلــ      ال را     (2013)  2107الةرار    وإذ يع ي  تييد ي ،  (2020)  2522     (2018) 2421   لشـــــــــــــ

 ،(2017) 2367 القيم المن،وص عق هص في الةرار  الكويت، 

عقى ضهمي  ا ـتةرار   وإذ يشي دا ـتةل  ال را    ـيصهته   تدته   ـلم  ضرا،ـيه،   وإذ يؤك  من ج ي  
ــ ا ال را   المنمة   الم تمع الد   ــى  إلى لـــ ــصر ال را   ازههصره  ضمنه لصلنســـ ــو  ا  ت،ـــ ــيمص في ،ـــ لي،     ـــ

الم دا ي الذي تةةه ال را  عقى تنظيم الد ل  اإل لمي  في ال را   الشصم )تنظيم الد ل  اإل لمي ، الم ر ف 
 الم تمع الد لي عقى زيصهة مص يةدمه م  هعم لق را  في هذا ال،ده،  وإذ يشجعضيضص لص م هاعش(، 

ــديه ل وإذ يعرب  ــق  ال هوه التي ع  هعمه لق را  في ت،ــــــ ــيص  مواوــــــ قتحديصع التي يواجههص في  ــــــ
ــق  ،ــــــــد اإلرهصو  تنظيم الد ل  اإل ــــــــلمي   تنظيم  ــتةرار، لمص في ال  م روته المتواوــــــ يبذلهص لتحة ق ا  ــــــ
ــتةرار   ــقته مهم  تحة ق ا  ت صا   عصهة اإلعمصر،  ا  ــــــــــ ــى  إل همص،  في مواوــــــــــ الةصعدة  ال مصعصع المنتســــــــــ

ل  ال مل عقى تقبي  اتتيصجصع جميع ال راق   ، لم  ف هم النســــــص   الشــــــىصو  األ  ص    الم،ــــــصلح ، لمص في ا
لصلخمر الذي تشـــ قه األجهاة المت  رة   ا يرتا لصل هوه  وإذ يسييل  النصزتوع  ضفراه األققيصع اإلثني   الديني ،  

 المبذ ل  لتمه ر المنص ق م  تق  األجهاة، 

مـ  ال را  لتخمي   تن  ـذ ا تخـصلـصع مى رة ترة   ايهـ  ف قيـص، لـصل هوه التي تبـذلهـص ت و   وإذ يشييييييييي ي  
  وإذ يرحبيةوههص ال راق وع  يتولوع زمصم األمور ف هص،  تكوع لـــــــــصمق  لق ميع  ااع م،ـــــــــدا ي   تشـــــــــصروي ،  

ــصعدة التةني  في م ص    ــورة  الدعم  المسـ ــو  م  األمم المتحدة عقى مايد م  المشـ لمقا ت وم  ال را  الح،ـ
 في هذا ال،ده، لمص في ال  م  خل  المسصعي الحم دة لقممثق  الخصو  لألم   ال صم، ا  تخصلصع
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لصلمقا المةدم م  ت وم  ال را ، الواره في الر صل  الموجه  إلى م قس األم  م   زير   وإذ يرحب 
ل هوه ال را  الرامي  إلى إجرا  ا تخصلصع   وإذ يسييل (،  S/2021/135)  2021لــىصفبفبراير   11خصرج تهص في 

 الم دي  لقمرضة،  المتســـــص ي   ،ترة   ايه  لقيصهة عرا ي  تكوع لـــــصمق  لق ميع، لمص في ال  لصلمشـــــصرو  الكصمق 
هعمه    وإذ يؤك  من ج ي  ي تبرهص الشـــــــ ا ال راقي ااع م،ـــــــدا ي ، وخموة لصلا  األهمي  لق را   ال راق   ، 

لـروص   وإذ يشيجعلقم و،ـي  ال قيص المسـتةق  لل تخصلصع التي يتسـم ه رهص للهم ته األ ـص ـي  لن صت ا  تخصلصع، 
ال را  الد ل   ، لم  ف هم المنظمصع اإلققيمي  ااع ال،ـــــــق ، عقى ا  ـــــــت صل  لدعوة ال را  إلر ـــــــص  مراقب   

 ي هذا ال،ده، ا تخص     قبل ا  تخصلصع،  تش يع مشصرو  الم تمع الد لي ف

ــصهة تو  نهم  وإذ يالحظ    رغىـــ  ت ومـــ  ال را  في عوهة النـــصزت   إلى منـــص ةهم األوــــــــــــــقيـــ  ض  إعـ
ــص     وإذ يؤكي ضمــص   ضخر ،   في ــل إلى تقو  هاكمــ  توفر األم   الكرامــ   ت  تمــد عقى ض ـــــــــــــ ضهميــ  التووـــــــــــــ

 مستن ر،    وعي

لصل هوه المبذ ل  لتســـــــــــريع تن  ذ ضت صمه،   وإذ يعترفلصعتمصه قص وع النصجيصع األيايديصع،   وإذ يرحب 
ال نســــــص ي ضهمي  تن  ذه ال  ص   في الوقت المنص ــــــا،  ،ــــــر رة محص ــــــى  مرتكبي ال ن  ال نســــــي    وإذ يؤك 

المت،ـــــــــل لصلناا ،  توف ر الرعصي  في م ص  ال،ـــــــــح  ال ةقي   الدعم الن ســـــــــي ا جتمصعي لقضـــــــــحصيص،  تةديم 
ت وم  ال را  إلى   وإذ ي عوالت ويضــصع  توف ر تدا  ر جبر الضــرر ل ميع النصجيصع المحدهاع في الةص وع،  

 تو يع  مص  ضت صم الةص وع ليشمل جميع الضحصيص، 

اآلثصر الضـصرة لتا ر المنص،،  التا راع اإلي ولوجي   الكوار  المبييي ، م      عوامل   ضع  وإذ ي رك 
عقى ،ر رة    وإذ يش دالحصل  اإل سص ي   ا  تةرار في ال را ،    ضخر ، يم   ضع تسهم في الت،حر  ال  صف،  

ــصمق  لقمخص ر  دعم م  األمم المتحدة،  نص  عقى   قا ت وم  ال را ،  ضع ت ري ت وم  ال را  تة يمصع لـــــــــــ
 تخـصا إجرا اع م ـديـ  لقتكيع مع التحـديـصع التي ي ر،ــــــــــــــهـص تا ر المنـص،  التا ر اإلي ولوجي ض  التخ يع  

 تدتهص،   م 

ويؤك    (2021)  2565إلى الةرار  وإذ يشي رع  ققةه إزا  تلث ر جصكح  ووف د في ال را ،   وإذ يعرب 
تكوع ملمو    19-لجصع  لةصتصع مضــــصهة لكوف دضع الح،ــــو  لشــــ ل من،ــــ  عقى اختىصراع  ع مرة أخرى 

  ف صل   ميسورة التكق   ضمٌر ض ص ي إل هص  ال صكح ،

ــرا   تن  ذ إوـــــــــــلتصع م دي  تهدف إلى تقبي  وإذ يرحب   لصل هوه التي تبذلهص ت وم  ال را  لإل ـــــــــ
 ـــــص ـــــي ،  تنويع الممصلا المشـــــر ع  لقشـــــ ا ال راقي في الت،ـــــدي لق ســـــصه،  تةديم الخدمصع الضـــــر ري   األ

اقت،ـــــصهه،   ي صه فرص ال مل،  تحســـــ   اإلهارة،  ت ايا مل ـــــســـــصع الد ل  م  ت ت مةومصع لةصكهص  قدرتهص 
ــص ل  المســـل ل   ع  ال راكم    وإذ ي عوعقى ا  ـــت صل ،  ــق  مسـ مل ـــســـصع الد ل  إلى مضـــصع   ال هوه لمواوـ

ــصلصع الخم رة،  ا ختمصف    المتظصهري   ال،ــــح    ،  المرتكى  ،ــــد  ص خت ا التي تنموي عقى الةتل،  اإلوــ
لـصلـدعوة التي ضعقنهـص ركيس  زرا  ال را  إلى توار   ني   وإذ يرحيب لحمـصيـ   اتترام الحق في تريـ  الت ب ر،  

  الوتدة ال را ي ،  لت ايالصمل لق ميع 

الــذي تووــــــــــــــقــت إليــه ت ومــ  ال را  ا تحــصهيــ   ت ومــ     2021لــصت ــص  م اا يــ  عــصم    وإذ يرحييب 
  ره تصع،   قيمإق
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إلى المبدض األ ـص ـي المتمثل في ترم  المىص ي الد قومص ـي   الةن،ـقي ،  ا لتاامصع الواق     وإذ يشي ر 
 ات ص ي    1961عقى عصتق الح ومصع المضــــي  ، لمص في ال  لموجا ات ص ي  ف  نص لق لقصع الد قومص ــــي  ل صم  

لتدا  ر المنص ــــى  لحمصي  المىص ي الد قومص ــــي   الةن،ــــقي   ، لصتخصا جميع ا1963ف  نص لق لقصع الةن،ــــقي  ل صم  
 م  ضي اقتحصم ض  ،رر،  بمنع ضي إخلٍ  لسلم هذه الى ثصع ض    ٍل م  ورامتهص،

ــص ي   وإذ يه ب  ــصعدة ال را  ييمص يبذله م  جهوه إ ســـ لصلم تمع الد لي ضع يظّل ثص تص في ا لتاام لمســـ
 نص   التنمي ، جهوه لتحة ق ا  تةرار   عصهة الب 

 ؛ 2022ضيصربمصيو    27تمديد   ي  ل ث  األمم المتحدة لتةديم المسصعدة إلى ال را  تتى    يقرر  -   1 

ضع تةوم الممثق  الخصوــ  لألم   ال صم  الى ث ، في ،ــو  الر ــصل  الموجه  إلى   دذلك يقرر - 2 
 (، لمص يقي:S/2021/135) 2021لىصفبفبراير  11م قس األم  م   زير خصرجي  ت وم  ال را  في 

،ــصف   ،  قوي  م ق  عنه  و،ــوت، قبل  توف ر فريق تصلع لألمم المتحدة م از لموظ    إ )ض( 
ا  تخصلصع ال را ي  المةبق ، لمرا ى  يوم ا  تخصلصع في ال را  لل  ـــــع تامي  جارايي  مم ن ،  هدف مواوـــــق   

  يصهة ال را ،  تةديم تةرير إلى األم   ال صم ع  ال مقي  ا  تخص ي ؛   تحترمالمسصعدة في ا  تخصلصع، لمرية  

قب   الـد ل     اإلققيم    م  األ راف الثـصلثـ  الـذي  هعتهم ت ومـ  ال را ،  إلــــــــــــــرا  المرا )و( 
  تش ي هم  التنس ق م هم  القيصم، تسا ا قتضص ،  تةديم الدعم القوجستي  األمني لهم؛ 

إ ل  تمق  ا ـــتراتي ي  لألمم المتحدة لتوجيه الر ـــصكل م  ضجل توني  النصخب   ال راق     )ج( 
هم للتد  الم قومصع ييمص يت قق لصلتحضـ راع لل تخصلصع،  األ شـم  التي تضـمقع  هص األمم   علمهم  تا يد

 المتحدة هعمص لل تخصلصع قبل يوم ا  تخصلصع  في ال  ال وم؛  

ــل إلى الم قس ع  ال مقي  ا  تخص ي    يطلب - 3  إلى األم   ال صم ضع يةدم تةريرا موجاا م ،ــــــ
ــصعدة التي ت  يومص ل د ا تهص  ا  تخصلصع  30ةدمهص الى ث  لتق  ال مقي ، في موعد   يت ص ز في ال را   المســـــــــــ

 المةبق  في ال را ؛

ضع تةوم الممثقــ  الخــصوـــــــــــــــ  لألم   ال ــصم  الى ثــ ،  نــص  عقى  قــا ت ومــ    ديذليك  يطليب - 4 
 (، لمص يقي:S/2021/135ال را ،  في ،و  الر صل  الموجه  إلى األم   ال صم م   زارة خصرجي  ال را  )

إعمص  األ لوي  لتةديم المشـورة  الدعم  المسـصعدة إلى ال را ، ت وم و  لـيىصو، لشـلع ت ايا   )ض( 
ــيص ــــي الشــــصمل ــصلح  عقى المســــتو  الو ني  عقى وــــ  د الم تم صع المحقي  لق ميع  الحوار الســ مع  ، الم،ــ

  الم دي  لقمرضة؛ المتسص ي   ،صلمشصرو  الكصمق  ب لم تمع المد ي،  ا مسصهم مراعصة 

 تةديم المايد م  المشورة  الدعم  المسصعدة إلى: )و( 

ت ومِ  ال را   الم و،ــــي  ال قيص المســــتةق  لل تخصلصع في ال هوه المبذ ل  لتخمي   تن  ذ  ‘1’ 
ع  يتولوع زمــصم األمور ف هــص، ا تخــصلــصع  ا ــــــــــــــت تــص اع ترة   ايهــ  ف قيــص، يةوههــص ال راق و 

ــق  ع  األعمص   لمص ــت راي تةني  منتظم   تةديم تةصرير م ،ـــ في ال  لإجرا  عمقيصع ا ـــ
 التحض ري   ال مقيصع ا  تخص ي ، في إ صر الد رة ال صهي  لتةديم تةصرير األم   ال صم؛ 
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ــلع مراج ـ  الـد ــــــــــــــتور  تن ـ ذ   ‘2’  األت ـصم الـد ــــــــــــــتورـي ، ت ومـِ  ال را   م قس النواو لشــــــــــــ
لشــــــــلع  ،ــــــــع إجرا اع تةبل  هص ت وم  ال را  لتســــــــوي  مســــــــلل  الحد ه الداخقي     وذل 

 المتنصز  عق هص؛  

ت ومِ  ال را  إلتراز تةدم في جهوه إوـــــــــــــلت قمص  األم ، لســـــــــــــبل منهص من  األ لوي   ‘3’ 
عــصهة إهمــصج  لتخمي   تمويــل  تن  ــذ ال هوه الراميــ  إلى ت ايا  ــــــــــــــقمــ  الــد لــ   برام  إ 

األعضـص  السـصلة   في ال مصعصع المسـقح ، متى وصع ال  منص ـىص، لصلتنسـ ق مع الكيص صع 
 األخر  المت دهة ال نسيصع؛ 

ــلع  ‘4’  ــ  د اإلققيمي، لمص في ال  لشــ ــ ر الحوار  الت ص ع عقى ال،ــ ــلع تيســ ت ومِ  ال را  لشــ
ــصرة لتا ر المـنص،  البنى التحتـي  ضم  الحـد ه  المـصقـ   الت ـصرة  الب ـا   المـيصه    اآلـثصر الضــــــــــــ

  ال،ح  ال صم   اللجا  ؛

   :ال مل، لصلتنس ق مع ت وم  ال را ، عقى ت ايا  هعم  تيس ر مص يقي )ج( 

 19-تنســــ ق   ي،ــــص  المســــصعداع اإل ســــص ي   المبي ،     ــــيمص لل ــــت صل  ل صكح  ووف د ‘1’ 
ــص ،   عوهة اللجا    النــصزت   ض  إهمــصجهم ف ي الم تم ــصع المحقيــ ، تســـــــــــــــا ا قتضـــــــــــــ

آمن   تســن  التوق ت  منظم    وني ، لســبل منهص ال هوه التي يبذلهص فريق األمم  لمرية 
 المتحدة الةمري؛ 

تنســــــــــــــ ق  تن  ـذ  رام  لتحســــــــــــــ   قـدرة ال را  عقى توف ر الخـدمـصع المـد يـ   ا جتمـصنيـ   ‘2’ 
ــي  لمرية   صج  ، لمص في ال  الرعصي   ــص ــ ــق  األ ــ ــيىه  مواوــ ــحي   الت قيم، ل صكدة لــ ال،ــ

هعم التنســــــــــــــ ق ال  ـص  اـلذي يضــــــــــــــمقع ـله ال را      ال هـصع المـص حـ  اإلققيمـي   اـلد لـي  
ــصعـدة، لمـص في اـل  م  خل    لقبرام  الـىصلاـ  األهمـي  المت،ـــــــــــــــق  ـلإعـصهة اإلعمـصر  المســــــــــــ

 المتصل   ال  صل  لقت هداع الد لي ؛ 

ا   البن  الد لي  وــــــــــند   النةد الد لي  جهصع ضخر  في م ص   ال هوه التي يبذلهص ال ر  ‘3’ 
اإلوــــــلت ا قت،ــــــصهي  بنص  الةدراع  ته ا  الظر ف الملاتي  لتحة ق التنمي  المســــــتدام  
 ا  ت ـصا   عـصهة اإلعمـصر، لمـص في الـ  في المنـص ق المتـلثرة ـلصإلرهـصو، لمر  عـدة منهـص 

 مع الم تمع المـــد ي  ال هـــصع المـــص حـــ     التنســــــــــــــ ق مع المنظمـــصع الو نيـــ   اإلققيميـــ ،
  المل سصع الد لي  األخر ، تسا ا قتضص ؛ 

مســــــصهمصع  وص ع األمم المتحدة  وــــــنصهيةهص  برام هص في  قوب األهداف المب ن  في هذا  ‘4’ 
الةرار تحت القيصهة الموتدة لألم   ال صم، ع   ريق الممثق  الخصوـــــــــــ  لق را ،  دعم م  

  صكبهص الم ق ؛

ت ايا المســـص ل   تمصي  تةو  اإل ســـصع  اإلوـــلت الةضـــصكي  الةص و ي، في ظل ا تترام   )ه( 
ــصف  إلى هعم عمل فريق   ــ   اإلهارة في ال را ، إ،ــ ــيصهة الةص وع  تحســ ــيصهة ال را ، م  ضجل تو  د  ــ التصم لســ

شبتنظيم الد ل  اإل ـــــلمي   التحة ق التصلع لألمم المتحدة لت ايا المســـــص ل  ع  ال راكم المرتكى  م  جص ا هاع
 ؛(2017) 2379في ال را   الشصم المنشل عمل لصلةرار 
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ــصمق  ل دة قمصعصع   )هـ(  ــلل  لــــ ــص ي لصعتىصرهص مســــ ــلل  ت ميم مراعصة المنظور ال نســــ م صل   مســــ
 را   مسـصعدتهص عقى و صل  مشـصرو  النسـص   ا خرا ه   تمث قه    ق  فترة الو ي ،    ـدا  المشـورة لح وم  ال

لمص في ال  في  ـــيص      بمرية  م دي ، ،  عقى قدم المســـص اة عقى جميع مســـتويصع وـــنع الةرار عقى ضتم  جه
ا  تخصلصع،  ت ايا التم    ا قت،ـــــــصهي لقمرضة،  ال   دعم تن  ذ خم  ال مل الو ني  لشـــــــلع المرضة  الســـــــلم  

   الةراراع ااع ال،ق ؛  (2000) 1325 فةص لقةرار   األم 

ــحصيص لصلدرج  األ لى،  ) (  ــق  وضــ ــرري  م  الناا  المســ ملتظ  ضهمي  م صمق  األ  ص  المتضــ
  في الـــ  إعـــصهة إهمـــصج  ت ايا تمـــصيـــ  الم ـــل، لمـــصعقى   تـــت ت ومـــ  ال را   فريق األمم المتحـــدة الةمري  

ــتنتصجصع ال ريق   فةص  األ  ص  لقةوا    الو ني  لق را   التاامصع ال را  لموجا الةص وع الد لي،  هعم تن  ذ ا ـــــ
 ال صمل الم ني لصأل  ص   النااعصع المسقح  التصلع لم قس األم ؛

شــــــلع م اا ي  تشــــــ يع ول م  ت وم  ال را   ت وم  إققيم وره ــــــتصع عقى تن  ذ ات صقهمص ل  )ز( 
 لصلكصمل  الت ص ي عقى عةد ات صقصع لشلع المسصكل الم قة  األخر ؛  2021عصم 

للع ضم  موظ ي األمم المتحدة عن،ر ض ص ي في ا،مل  الى ث  للعمصلهص ل،صل    يسّل  - 5 
لــــــــــــــ ــا ال را ،  يه ــا لح ومــ  ال را  ضع تواوــــــــــــــــل توف ر األم  لوجوه األمم المتحــدة في ال را   مــّده 

 القوجستي؛ صلدعمل 

ــص لحقو     يعرب - 6  ــصرير المت قةـــ   هـ ــديم التةـ ع  اعتاامـــه ا ــــــــــــــت راي   يـــ  الى ثـــ   ه رة تةـ
 ض  قبل ال  الموعد إاا  ره م  ت وم  ال را   قا  ذل ؛ 2022ضيصربمصيو  27

إلى األم   ال ـصم ضع يةـدم إلى الم قس تةريرا وـل ثلـث  ضلــــــــــــــهر ع  التةـدم المحرز   يطليب - 7 
 ووو الوفص  ل ميع المسل ليصع المنو   لصلى ث ؛

 ضع يىةي المسلل  ق د  ظره. يقرر - 8 
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