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 (2014) 2191القرار   
 

كـــــ  يف   17املعقــــيف ة     7344الــــختذ اجمــــختم جملــــس األمـــــن    ل ــــت        
 2014األول/ ي مرب 

 
 ،إن جملس األمن 
ــ  إىل يشييير إذ  ، (2013) 2118 و ،(2012) 2043و  ،(2012) 2042 قراراتـ

ــ  ،(2014) 2175 و ،(2014) 2165و  ،(2014) 2139 و ــي  وبي   تـ ــ   الرئ سـ املؤرخـ
 2012 آذار/مــــــــــــــــــــــ ر  21، و (S/PRST/2011/16) 2011 آب/أغ ــــــــــــــــــــــ س 3

(S/PRST/2012/6)،  2012  ي ــــــــ  /أبري  5و (S/PRST/2012/10) األول/تشــــــــرين  2، و 
 (،S/PRST/2013/15) 2013أكتيفبر 

 وســ م  ووحــد   ســيفري  واســتق    ب ــي  ة القــيفذ التزامــ  ج ييي  ميين يؤكيي  وإذ 
 املتحدة ومب  ئ ، األمم ميث ق ومبق صد أراضيه ،
وآخـخت     مقبـيفل  غـ   إزاء م  بلغت  أعم ل العنف مـن م ـتيف    وإذ يعرب عن غضبه 
 يزيـد  مـ   بينـهم  مـن  ال ـيفرذ،  للـاا   شـص   تيةـ    191 000 مـن  أكثـر  ومقتـ   التص عد،

ــ  األمــ    طفــ ، 10 000 علــ  ــ   ب ــ   ح ــبم  أد ــ  املتحــدة لألمــم الع ــ   اخل صــ  وممثلت املعني
 امل لح، والاا  ب ألطف ل
  املأســ وذ  اإل  ــ ي اليفضــ  تــدريفر اســتمرار ب ــب  وإذ يعييرب عيين  ييسى  األ يي  
 م يـ   7.6 بينـهم  مـن  - سـيفري     شص  ملييف  12.2 من أكثر رن ك ح لي  وأل  سيفري 
مـن   212 000و  إليهـ ،  منـ ط  يصـع  اليفصـيفل      يعيشـيف   م يـ   4.5و  النـ زح ،  من

 م ــ عدة إىل حيتــ  يف  - يف الفل ــ يني ال  ئــيف  ذلــ    مبــ  احمل صــرة، املنــ ط  احملبيفســ   
 مليـيف   مـن  يقـرب  مـ   أ  القلـ   مـ   يالحي   وإذ ال بيـ ،  امل ـ عدة  ذل    مب  ع  ل ، إ    ي 
 (،2014) 2165 القرار اعتم   منخت سيفري   اخ  قد شر وا شص 

http://undocs.org/ar/S/PRST/2011/16
http://undocs.org/ar/S/PRST/2012/6
http://undocs.org/ar/S/PRST/2012/10
http://undocs.org/ar/S/PRST/2013/15
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 ال ــيفرذ لقراريــ  الــداخل  الــاا  أطــرا  تنفيــخت عــد  إزاء اىقليي   ييسى  يسييسو   وإذ 
 التزام  ــ  الصــد  إىل رــختا   وإذ يشيير تنفيــختا دعــ  ،( 2014) 2165و ( 2014) 2139
مبيف ـ    وكـختل   اإل  ـ  ،  حلقـيفق  الدويل والق  يف  الدويل اإل   ي الق  يف  مبيف   الق  يف ي 
 ضـد  ا ةمـ ت  مجي  بيفس ئ  منه  وقف األمن، جملس عن الص  رة الصل  ذات القرارات مجي 

 ق ـ   وتعمـد  ال بيـ   واملرادـ   املـدار   علـ   ا ةمـ ت  ذلـ     مبـ   املد يـ ،  واألرـدا   املد ي 
ــدا ات ــ م، إم ــ  لألســلح ، العشــيفائ  وا ســتصدا  املي ــ    مب ــددع   ذل ــ  القصــف امل  والربامي

 وا ةمـ ت  املفصصـ   وال ي رات ا  و  بقختائف العشيفائ  والقصف اجليفذ املتفةرة والقصف
 القتـ ل،  أسـ لي   مـن  كأسـليفب  املـد ي   جتيفي  استصدا  عن دض  األ ف ق، وقن ب  ا  تح ري 

ــ  ــ ط   دــرا احلصــ ر  ذلــ    مب ــ  املن ــ  وا ســتصدا  ب ل ــن  ، املأريفلــ  عل  الن ــ ق اليفاس
 الق ـرذ،  وا ختفـ ء  القضـ ء،     ق خ رج والقت  التع ف  واإلعدا  املع مل ، وسيفء للتعختي 
 اجل ـيم   وا عتـداءات  ا  ته ك ت مجي  عن دض  اجلنس،  يف  عل  والق ئم اجلن   والعنف
 األطف ل، ضد املرتنب 
 تنظــيم الدولــ  حتــس ســي رة ســيفري  إزاء و ــيف  منــ ط  اىقليي   ييسى  عيين وإذ يعييرب 
 مــ  يترتــ  علــ  و يف  ــ ،  والشــ   و بهــ  النصــرة ألرــ  الشــ   وإزاء  العــراق   اإلســ مي 

   علـ  ا سـتقرار   سـل     مـن أرـر  الـ  يتصـختا    واإل ـراءات  العنيف ، وأيدييفليف يتهم  املت رد 
  ـزو   إىل أ   ممـ   املـد ي ،  ال ـن    علـ   املـدمر  اإل  ـ ي  األرـر  ذل    مب  واملن ق ، سيفري 
 الـختذ  التهديـد   يفا ـ   مجيـ   مع جلـ   علـ   عزمـ   جمي اا  وإذ يؤكي   النـ  ،  مـن  اآل   مئ ت

 وسـ ئر األدـرا    ألرـ  الشـ    و بهـ  النصـرة    والشـ    العـراق    اإلسـ مي   يشنل  تنظيم الدولـ  
ــ ت واملؤس ــ ت واجلم عــ ت ــخت إىل وإذ ييي ع  الق عــدة، بتنظــيم املرتب ــ  والني   ــرارذ تنفي  ق

 متيفز/ييفليــ  28 املــؤر  الرئ ســ  وبي  ــ  ،(2014) 2178 و( 2014) 2170 األمــن جملــس
2014 (S/PRST/2014/14)، 
ــهم،   للمــد ي  التع ــف  ا عتقــ ل  شيي   وإذ ييي ين     وخصيفصــ  ســيفري  وتعختيب
 الق ـرذ،  وا ختفـ ء  الررـ ئن  وأخـخت  اخل ـف  عمليـ ت  عن دض  ا حتة ز، ومراكز ال ةيف 

ــ ليفقف وإذ يطسىيي   احملتةــزين األشــص   مجيــ  ســرا  وإطــ ق املم رســ ت  ــختم الفــيفرذ ب
ميفظفـيف   ذلـ     مبـ   ال ـن  وكبـ ر  واجلرحـ   املرضـ   وكـختل   واألطفـ ل،  ب لن  ء بدءا تع ف 
 والصحفييف ، اإل   ي اجمل ل   والع مليف  املتحدة األمم

ــ ( 2014) 2175 القـــرار   القيفيـــ  إ ا تـــ  إىل يشييير وإذ  ــن ل جلميـ  العنـــف أشـ
 وكــختل  متزايــد، حنــيف علــ  اإل  ــ  ي  العمليــ ت   يتعــرا  ــ  املشــ ركيف   الــ تصيفيــف وال

 وم  تتعـرا لـ  أصـيف   مـن إتـ   و ـ ،       امل  عدة اإل    ي  قيفاد  تشن عل ال   ا ةم ت
 تنقــ  وحريــ  وأمــن ســ م  علــ  تعزيــز امل ــلح الــاا  الضــ لع    األطــرا  جلميــ  وإىل حثــ 

http://undocs.org/ar/S/PRST/2014/14
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 وإذ حيي   وأصـيف م،  هبـ   املـرتب    واألدرا  املتحدة وميفظف  األمم اإل    ي  امل  عدة ميفظف 
 سـ م   لنف لـ   املن سـب   اخل ـيفات  مجيـ   علـ  اجمـ ذ   ال يفرذ الداخل  الاا    األطرا  مجي 
 وســ ئر املتصصصــ ، ومــيفظف  وك   ــ  املــرتب   هبــ ، واألدــرا  املتحــدة األمــم مــيفظف  وأمــن
 اإل    ي ، اإلغ ر  أ ش     املش رك  الع مل 
 دي ت،التحـ  كـ   مـن  الـرغم  علـ   املنفـختين،  وشـرك ءر   املتحدة األمم أ  وإذ يالح  

 علميس  حييط   وإذ ح  ـ  إليهـ ،   رـم    ممـن  للم يـ   للحيـ ة  املنقختة امل  عدات ييفاصليف  تقدمي
 منـخت  والقني ـرة و رعـ ،   وإ ل  حل    إليه  اليفصيفل بأ   مت اليفصيفل إىل امليفاق  ال  يصع 

 مـ   وإذ يؤك  احلدو ، عرب اإل    ي  ت ليم املعيف   خ ل من( 2014) 2165 القرار اعتم  
اليفصـيفل   املنفـختين  وشـرك ئه   املتحـدة  األمـم  أ     يـزال مـن الع ـ  علـ      الصد  رختا   ذل 

واملن ط  احمل صـرة لت ـليم    إليه  اليفصيفل يصع  ال  املن ط  الختين يعيشيف    الن   إىل معظم
 اإل    ي ، امل  عدات
 إيصـ ل   و  حتـيفل  الـ   امل ـتمرة واجلديـدة   العيفائـ   إزاء اىعمطي   قلقه عن يعرب وإذ 

الت بعـ    اإل  ـ  ي   اليفك  ت وإذ يشجع الاا ، خ يفط وعرب احلدو  عرب اإل    ي  امل  عدات
 إىل اإل  ـ  ي   الشـحن ت  ال زمـ  لزيـ  ة   اخل ـيفات  اجم ذ عل  املنفختين وشرك ئه  املتحدة لألمم
 احلدو يـ   املعـ بر  بيفسـ ئ  منـه  اسـتصدا     واملن ط  احمل صـرة،  إليه  اليفصيفل يصع  ال  املن ط 

 املتحـدة  األمـم  آليـ   أ  إىل وإذ يشير  الفع لي ، من قدر بأكرب (2014) 2165   إط ر القرار
 وتأكيـد  رصـد الشـحن ت   ذلـ     مبـ   وتيفاصـ  ا ضـ    بأ شـ ته ،     ـ رزة للعمـ    للرصد

 (،2014) 2165 للقرار ودق  ط بعه  اإل   ي،
 وشــرك ئه  اإل  ــ  ي  املتحــدة مــماأل وكــ  ت  عــم ضــرورة ج ييي  ميين يؤكيي  وإذ 
 احملتـ     مجيـ   إىل اإل  ـ  ي   امل ـ عدات     ق إيصـ ل  تيفسي  إىل الرامي   هيف ر    املنفختين

 علـ  مجيـ    بـأ  ( 2014) 2165 م  قررم   القـرار  ج ي  كذىك من يؤك  وإذ سيفري ،  
   النـ    إىل مب شـرة  اإل  ـ  ي   امل ـ عدات  أ  تتـيح إمن  يـ  إيصـ ل    الاا    سـيفري   أطرا 
 الت بعــ  اإل  ــ  ي  اليفكــ  ت ِقَبـ   مــن عراقيــ ، أذ و و  دــيفرذ بشـن   ســيفري ، أر ــ ء سـ ئر 
 ل حتي  ـ ت  املتحـدة  األمـم  تقييمـ ت  أسـ    علـ   وذلـ   املنفِّـختين،  وشـرك ئه   املتحدة لألمم

 العيفائـ   مجيـ   بإزالـ   الفـيفر  عل  القي   منه  بيفس ئ  سي سي ، وأردا  حتيزات أذ من وبتةّر 
 اإل    ي ، امل  عدات تقدمي أم  

 مـ   تتفـ   الـ   النـ ر  إطـ ق  وقف اتف ق ت ب  ت هم أ  مينن الختذ الدور وإذ يالح  
 هبــد   اإل  ــ  ي  امل ــ عدات إيصــ ل ت ــهي    الــدويل اإل  ــ ي والقــ  يف  اإل  ــ  ي  املبــ   
 أروا  املد ي ،   عل  إ ق ذ امل  عدة
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ــ   ضــرورة إىل يشيير وإذ  ــر  مجي  القــ  يف  مــن الصــل  ذات األحنــ   األطــرا  أ  حيت
 ال  رئ ، اإل    ي  التيف يهي  للم  عدة املتحدة ومب    األمم الدويل اإل   ي
 مـن  أكثـر  ذلـ     مبـ     ـ،،  مليـيف   3.2 مـن  أكثـر  أل  اىبسى  قلقه عن يعرب وإذ 
 اسـتمرار  بـأ   وإذ يعترف امل تمر، العنف  تية  سيفري  من قد دروا وطف ، امرأة ملييف  2.5

ــدريفر ــ  ة حركــ     ي ــهم ســيفري    اإل  ــ ي اليفضــ  ت ــ  خ ــرا ويشــن  ال  ــئ  زي  عل
 اإلقليم ، ا ستقرار
 واجلــديرة ب إلعةــ ب الــ  النــب ة للةهــيف  العميــ  تقــديرم عــن يكيير  ارعييراب وإذ 
ـــ   ســيم  و  بلــدا  املن قــ ، تبــخت   ـــ  واألر   لبنــــــ ـــراق وتركيــ ـــر، والعــ   ســتيع ب ومصــ

 سـيفري   من دروا الختين ال  ئ  من 400 000 من يقرب م  ذل    مب  ال يفري ، ال  ئ 
ــخت ــ   من ــرارال اعتم ــ ليف اعتبييس   يف يضييع وإذ ،(2014) 2165 ق ــ  التن  والتحــدي ت ا  ئل

 لألزم ،  تية  الدول رختم تتحمله  ال  ا  تم عي 
ــ  ا ســتة ب  أ  اىقليي  مييع يالحيي  وإذ  ــ  الدولي ــ  ال ــيفري  لألزم ــزال   واإلقليمي  ت
 وإذ حيي   املتحـدة،  واألمـم  املضـيف   ح ـبم  قـدر   احلنيفمـ ت    ا حتي  ـ ت  تلبيـ   عن ق صرة

 ولبلـدا  املن قـ ،   لألمـم املتحـدة   عل  أ  تقد  الـدعم  األعض ء، الدول ب لت يل مرة أخر  مجي 
   األ لـ  املتيفسـ    استة ب ت اعتم   وذل  بيفس ئ  منه  األعب ء، تق سم مب    أس   عل 

 متيفيـ  متزايـد يت ـم ب ملرو ـ      وتـيفد   احملليـ ،  اجملتمع ت األزم  عل  تأر  من للتصفيف وال يفي 
 ببيــ   الصــد  رــختا   وإذ حيييط  علمييس التــيفط ، إعــ  ة  هــيف  زيــ  ة وكــختل  التنبــؤ، وق بليــ 
 ،2014 ول/أكتيفبرتشرين األ 28 املؤر  برل 

ــ ت أ   ييسى   قليي  يالحيي  وإذ  ــن اإلد ــ ب م ــه ك ت   ي ــ رم ســيفري    العق  ا ت
 وإذ يشي ا  واسـ ،    ـ ق  عل  الدويل اإل   ي الق  يف  وا ته ك ت اإل     حقيفق وجت وزات

وإذ يشي ا   والتةـ وزات،  ا  تـه ك ت  رـختم  عـن  العق ب من وض  حد لإلد ت ضرورة عل 
   والتةــ وزات حم كمــ  مــرتن  تلــ  ا  تــه ك ت ضــرورة علــ  الصــد  رــختا  ميين ج ييي  

 أو امل ؤول  عنه  بصيفرة أخر ، سيفري 
ــ  ة   سي ــتمر اإل  ــ ي اليفضــ  أ  وإذ يؤكيي   ــدريفر زي  إذا مل ُيتيفصــ  إىل حــ   الت
 لألزم ، سي س 
ــ  أ  يقيير  وإذ  ــدريفرة اإل  ــ  ي  احل ل ــزال   ســيفري    املت ــدا تشــن  ت  لل ــ    دي
 املن ق ،   واألمن
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 املتحــدة األمــم ميثــ ق مــن 25 املــ  ة مبيف ــ  ملزمــ  األعضــ ء الــدول أ  وإذ يؤكيي  
 اجمللس وتنفيختر ، قرارات بقبيفل

ــ  يطسىيي  - 1  ــرا  مجي ــاا    األط ــداخل  ال ــل  ت وخ صــ  ال ــيفرذ، ال  ال 
 حلقـيفق  الـدويل  والقـ  يف   الـدويل  اإل  ـ ي  القـ  يف   مبيف ـ    لتزام    ديفرا ب  متث ل ال يفري ،
( 2014) 2165 و( 2014) 2139 األمــن جملــس قــرارذ أحنــ   مجيــ  وبتنفيــخت اإل  ــ  ،
 أ  إىل ويشير ، (S/PRST/2013/15) 2013 تشـرين األول/أكتـيفبر   2املـؤر    الرئ سـ   والبي  
 و ـرائم  حـرب   ـرائم  إىل ترقـ   قـد  سـيفري     ارتنبـس  الـ   والتةـ وزات  ا  ته ك ت بعض
 اإل    ي ؛ ضد

 األمـن  جملـس  قـرار  مـن  والث لثـ   الث  يـ   الفقرت  قرارات  اليفار ة   جتديد يقر  - 2 
 ؛2016 ك  يف  الث ي/ين ير 10 حىت أذ شهرا، عشر ارين ملدة( 2014) 2165
مـن   أشـهر  القرار بعـد سـت    رختا من الث  ي  الفقرة لتنفيخت استعراا إ راء يقر  - 3 
 القرارات؛ رختم جتديد

ــدم عــن يعييرب - 4  ــ  لل ــيد  تأيي  اخلــ   املبعــيف  مي ــتيفرا،  ذ ســتيف   الن م
 اخلـ    املبعـيف   مـن  املشـيفرة  مـن  تلقـ  مزيـد   خـ   إىل  بيف ـ   ويت لـ   ل يفري ، الع   لألم 
 إذا أ ـ   ويؤكي   جتميـد،  منـ ط   بيفس ئ  منه  تنفيخت العنف، من احلد إىل الرامي  مقترح ت  بشأ 

علـ    اىتأكطي   يعط  وإذ سيفءا، يز ا  اإل   ي د يظ  اليفض  سيفري ،   العنف استمر تص عد
 وبقيــ  ة شــ مل  سي ســي  ينُمــن   عمليــ  ســيفري    احل ليــ  لألزمــ  اليفحيــد امل ــتدا  احلــ  أ 

 املـؤر    نيـف  لبيـ    الن مـ   التنفيـخت  هبد  ال يفرذ، للشع  املشروع  الت لع ت تل  سيفري 
 ؛(2013) 2118 لقرارم الث ي الختذ أقر بيفصف  املرد  2012 حزيرا /ييف ي  30

وعـن   القرار، رختا تنفيخت عن تقريرا اجمللس إىل يقد  أ  الع   األم  إىل يطل  - 5 
املتعلقـــ  بــــ لقرارين   تقــــ ريرم إطـــ ر    ال ـــيفرذ،  الــــداخل  الـــاا   أطــــرا  مجيـــ   امتثـــ ل 
 (؛2014) 2165 و( 2014) 2139
 املتحـدة  األمـم  ميثـ ق  مبيف ـ   التـداب   من مزيدا سيتصخت أ   ج ي  من يؤك  - 6 

ــ ل عــد  حــ ل   ــاا  أذ طــر    امتث  2139 للقــرار أو القــرار ال ــيفرذ  ــختا  الــداخل  ال
 ؛(2014) 2165 أو القرار( 2014)

 .الفعل   ظرم قيد رختم امل أل  يبق  أ  يقر  - 7 
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