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16-11166 (A) 

*1611166*  

   (2016) 2294قرار ال  
حزيــــرا    29املعقــــيف ة    7726الــــختذ اجمــــختم جملــــس األمــــن    ل ــــت     

 2016 ييفني 
  

 ،إن جملس األمن 
أ  احلالة   الشرق األوسط خييم عليها التـيفرر وأنـ  مـن املـر        إذ يالحظ مع القلق 

أ  ي ــت ر اــختا اليفلــح علــا حالــ  مــا إ  ــر التيفمــ  غط ر ــيفية هــاملة ر  ــ   يــح أو ــ      
 مشكلة الشرق األوسط وغط أ  يتم ذلك،

  رقريــر األمــع العــاو عــن  ــيفة األمــم املتحــدة ملرا  ــة  ــ  ا هــت ا            وقددن ر دد   
 (، وغذ يعيـــــــد أيدـــــــا ر  يـــــــد  ـــــــرارمS/2016/520) 2016 يرا  ييفنيـــــــ حز  8 املــــــ ر  
 ،2000متيفز ييفلي   17(، امل ر  2000) 1308

ــاو     وإذ يشدددن   ــاق عـ ــاو ار ـ ــا م حكـ ــر ع  ـــب أ  يلتزمـ ــف ال ـ ــا أ   ـ  1974علـ
 هيفريـة العرميـة ال ـيفرية وأ  يتقيـدا متامـا      ا هت ا  مع القـيفا  املـ و مـع غسـراوي  وا      ل  

 ميف ف غطفق النار،

ــ   األنشــ ة          وإذ يتفددق  ــد م ــن اســتنتا ا  ر ي ــ  م ــا ريفمــ  غلي ــاو  ي  ــع الع ــح األم م
الع كرية امل ت رة من  انب أذ  هة  اعلة   من قة ال ص  مع القـيفا  مـا زالـن رن ـيفذ     

ة العرميــة ال ــيفرية، و ديــد اســت رار علــا غمكانيــة رصــعيد التــيفررا  مــع غســراوي  وا  هيفريــ 
ــرا  األمــم املتحــدة        ــيع وأ  ــدنيع ا ل ــدين، ورعــري  ال ــكا  امل ــع ال ل ــار م و ــف غطــفق الن

 امليدا  للخ ر،  
 غزاء  يح انتها ا  ار اق    ا هت ا  مع القيفا ، وإذ يع ب عن قلقه البالغ 

http://undocs.org/ar/S/RES/2294(2016)
http://undocs.org/ar/S/2016/520


 S/RES/2294 (2016) 

 

2/5 16-11166 

 

ــا  أذ  ــيفا  ع ــكرية   من قــة ال صــ       وإذ يشددن   ــ  ين  ــ  أ  ركــيف  ان علــا أن
 القيفا  سيفى أ را   يفة األمم املتحدة ملرا  ة    ا هت ا ، مع

 يـح   وإذ يدنعو القتال امل ـت ر الـختذ  ار مـ  را   من قـة ال صـ ،       وإذ ينين بقوة 
ن قـــة ع ليـــا  األطـــرا    الـــداخ الـــدا ل  ال ـــيفرذ غط و ـــف األع ـــال الع ـــكرية   م

 األمم املتحدة ملرا  ة    ا هت ا  واحتراو القانيف  اإلن اين الدويل،  يفة

اسـتخداو األسـلحة اليقيلـة مـن  انــب  ـ  مـن القـيفا  امل ـلحة ال ــيفرية          وإذ يدنين  
وا  اعا  امل لحة   من قة ال ص    غطار الداخ ال يفرذ ا ـارذ، اـا   ذلـك اسـتخداو     

 ية واملعارلة للدماما   فل ا هت ا ا ،القيفا  امل لحة ال يفر

ــداخ الــدا ل  ال ــيفرذ غط و ــف         وإذ يكدد    ــح أطــرا  ال ــع العــاو  ي  عــيفة األم
الع ليا  الع كرية    يح أحناء ال لد، اا يشـ   من قـة ع ليـا   ـيفة األمـم املتحـدة ملرا  ـة        

    ا هت ا ،
ــرا    وإذ يعيددددن د  يددددن  ــر   غ را  األ ــ ــتعدا م للن ــ ــا  اســ ــا  وامل س ــ وا  اعــ

والكيانا  اليت رقدو الدعم غط رن يم الدولة اإلسفمية   العراق والشـاو أو غط   هـة النصـرة    
   او ة ا ـزاءا ، اـا  يهـا ا هـا  الـيت رتـيفط الت يفيـ  أو الت ـلي  أو التخ ـيط أو الت نيـد           

ــرا  و      ــة النصــرة وســاور األ  ــة اإلســفمية أو   ه ــيم الدول ــدة رن  ــا  وامل س ــا   ل او ا  اع
رن ــيم القاعــدة ط قــا لن ــاو تن ــيم الدولــة اإلســفمية   العــراق والشــاو ووالكيانــا  املرر  ــة م

رن ـيم القاعـدة،   امل رولة علا رن يم الدولة اإلسفمية   العـراق والشـاو ) اعـو( و   ا زاءا  
 لمأمـم املتحـدة   اا   ذلك ا ها  اليت رشار    هن اهل  ا  علـا ح  ـة ال ـفو التـامعع    

 أو ردعم ذلك،

مدرورة مختل  هيف  لتعدي  ولـح القـيفة ارونـة علـا أسـات م  ـن للتقليـ          وإذ يق  
غط أ ىن حد من احت ال رعرض أ را  األمم املتحدة للخ ر أثناء ميفاملة القـيفة رن يـخت و يتـها،    

من قـة ع ليـا    مح التشديد علا أ  ال اية النهاويـة اـ  عـيف ة ح  ـة ال ـفو غط مـيفا عهم         
 القيفة   أ رب و ن ع ل  ممكن،

علـا أييـة حصـيفل جملـس األمـن وال لـدا  امل ـاية مقـيفا  علـا التقـارير            يؤ ن وإذ 
علا أ  اـختم املعليفمـا  ر ـاعد     وإذ يشن واملعليفما  املتعلقة مالتشكيلة امل  تة احلالية للقيفة، 

ع لــها، و  التشــاور ال عــال مــح جملــس األمــن   رقيــيم القــيفة وركلي هــا اهامهــا واســتعراض  
 ال لدا  امل اية مقيفا ،
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علا لرورة أ  رتيفا ر لدى  يفة األمم املتحدة ملرا  ة  ـ  ا هـت ا   يـح     وإذ يشن  
اـا   ذلـك التكنيفليف يـا    اليفساو  وامليفار  الفزمة لفل فخ ميف يتها علـا حنـيف سـاإ و،مـن،     

ل صـ  و ـط و ـف غطـفق النـار، ولتح ـع  ايـة        واملعدا  الفزمة لتعزيـز مرا  تـها ملن قـة ا   
غط أ  سر ة األسلحة والـخت اور واملر  ـا  وهااـا مـن      يشري وإذالقيفا ، ح ب ا  تداء، 

 األميفل التامعة لمأمم املتحدة وع ليا  سلب وردما مرا ق األمم املتحدة أمر ها مق يفل،

ا  ـــة  ـــ  ا هـــت ا  أل ـــرا   ـــيفة األمـــم املتحـــدة ملر وإذ يعددد ب عدددن بدددالغ دقدددني   
الع كريع واملدنيع، ومن مينهم أولئك الختين ينت يف  غط  ريق املرا  ع   ا يف  ، خلدمتـهم  

علـا مـا يقدمـ  و ـيف       وإذ يشدن  وم ايتهم امل ـت رة،   لـ  ميئـة ع ـ  رـز ا  مـعيفمتها،       
اخل يفا  مـ  وإذ ي حد  القيفة امل ت ر من م اية اامة   ال فو واألمن   الشرق األوسـط،  

املتخختة لتعزيز سفمة وأمن أ را   يفة األمم املتحدة ملرا  ة    ا هت ا ، ان  يهم أ را   ريـق  
علــا لــرورة رــيف   اليق ــة امل ــت رة لك الــة ســفمة أ ــرا    يشددن  وإذاملــرا  ع   ا ــيف  ، 
 القيفة وال ريق وأمنهم،

ــهم       وإذ ُيدددنين بشدددنة   ــدة وأمنـ ــم املتحـ ــرا  األمـ ــفمة أ ـ ــدأ   سـ ــيت اـ ــيفا ل الـ احلـ
 األ اة، األههر  

للقـيفة ملـا ر ختلـ  مـن  هـيف  مـن أ ـ  ر ـيفير وريفسـيح امليفا ـح            وإذ يع ب عدن دقدني     
     الشيخ، اا   ذلك غنشاء ولي ة  ديدة، علا

مليفا ح الـيت أ لتـها،   معيف ة القيفة ردر يا غط ااملتعلقة خب ة األمع العاو  وإذ حييط علما 
مــدءا اع ــكر ن ــح ال ــيفار علــا ا انــب مرا ــيف، غذا كحــن ال ــرو  مــختلك، وذلــك ن ــرا غط  

 التح ينا  األمنية   ا زء الش ايل من من قة ال ص ،
( املــــ ر  1973) 338مــــاألطرا  املعنيــــة أ  رن ـــخت  ــــيفرا  ــــرارم   يهيددد   - 1 

 ؛1973رشرين األول أ تيفمر  22
ــاو ار ـــاق   علـــا ا  يشدددن  - 2  لتـــزاو اليفا ـــح علـــا  ـــف ال ـــر ع مـــاحتراو أحكـ

ال ــر ع غط ممارســة  ويددنعول ــ  ا هــت ا  مــع القــيفا  احترامــا   يقــا ورامــا،   1974 عــاو
أ صـــا  ر ـــا  لـــ ط الـــن س ومنـــح أذ انتـــها ا  ليف ـــف غطـــفق النـــار وملن قـــة ال صـــ  

ي ـة ا رصـال الـيت رقـيفو     ال ر ع علا ا ست ا ة مصيفرة منت  ـة مـن ول   ويشجعالقيفا ،  مع
 ويشدددن هبـــا القـــيفة مـــن أ ـــ  معا ـــة امل ـــاو  ذا  ا ات ـــاو املشـــتر ، ح ـــب ا  تدـــاء، 
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ــة ال صــ ،       علــا ــيفخ  ــا    من ق ــا  أذ نشــام ع ــكرذ مــن أذ ن و ــيفب أ  يكــيف  ان
 ذلك الع ليا  الع كرية اليت رقيفو هبا القيفا  امل لحة العرمية ال يفرية؛   اا

أ  يكيف  انا  أذ نشـام ع ـكرذ   اعـا  املعارلـة      علا و يفب يؤ ن - 3 
الــدول األعدــاء علــا أ  رع أــر مقــيفة   اعــا  املعارلــة    وحيدد امل ــلحة   من قــة ال صــ ، 

امل لحة ال ـيفرية امليف ـيف ة   من قـة ع ليـا   ـيفة األمـم املتحـدة ملرا  ـة  ـ  ا هـت ا  عـن            
و التــامعع لمأمــم املتحــدة   لــرورة و ــف  يــح األنشــ ة الــيت رعــرةض للخ ــر ح  ــة ال ــف 

امليـدا  وأ  متـن  أ ـرا  األمـم املتحـدة امليف ـيف ين   امليـدا  حريـة أ اء اليف يـة املنيفطـة هبـم              
 وأما ؛ أمن

 يح ا  اعـا  ماسـتيناء  ـيفة مرا  ـة  ـ  ا هـت ا  غط م ـا رة  يـح          ينعو - 4 
 وأسلحتهم ومعدا م األ رى؛ ميفا ح القيفة ومع  القني رة، وغعا ة مر  ا  ح  ة ال فو

جب يح األطرا  أ  رتعاو  متاما مح ع ليا   يفة األمـم املتحـدة ملرا  ـة     يهي  - ٥ 
   ا هـت ا  وري ـراا، وأ  رتـرو امتيـازا  القـيفة وحصـانا ا، وأ  رك ـ  حريـة حر تـها،          

علـا الع ـيفر   و ختلك أمن أ را  األمم املتحدة الختين يد لعيف  ماليف يـة املنيفطـة هبـم، و ـدر م     
مدو  عيفاوـق ومشـك   ـيفرذ، اـا   ذلـك غيصـال معـدأا  القـيفأة مـدو  عيفاوـق، وا سـتخداو            
امل  ن ملنا خت مديلة للد يفل واخلرو ، ح ـب ا  تدـاء، لدـ ا  سـا أنشـ ة رنـاوب ا نـيف         

األمــع العـاو علــا اإلســراخ   وحيد  وغعـا ة اإلمــدا    أمـن وأمــا ، ط قـا لفر ا ــا  القاو ــة،    
ق  ـدرة  ـيفة األمـم املتحـدة     يفجملس األمن وال لـدا  امل ـاية مقـيفا  مـ ذ غ ـراءا  رعـ       مإمفغ

 ملرا  ة    ا هت ا  علا اليف اء ماليف ية املنيفطة هبا؛
ماحلا ــة غط ولــح غ ــراءا  م  تــة ات ــح  يهــا كتــا الك ــاءة واألمــن   يسددل   - 6 

 الرك  املقاو   القني ـرة م لقـا، ويـدعيف    ا ان ع أل ا ومرا يف ما  او املع  لع يفر أ را  القيفة مع
األطرا    اختا الصد  غط التعاو  ال ناء مح القيفة، علا أسات أ  مع  القني رة سيعا   تحـ   

 مىت كحن ال رو  األمنية مختلك؛   
و ـيف   غط األمع العاو أ  يع   من وراة األع ال التحدـاية لعـيف ة    يطل  - 7 

 غذا كحن ال رو  مختلك؛ لقيفة غط مع كر ال يفار،ل
رـيف ا  ما هيف  املتيفاملة امل ختولة   التخ يط لعيف ة القيفة، اا   ذلك  ي ح  - 8 

احل اية الكا ية لل يفا ح اليت أ لتها   املن قة ال املة، استنا ا غط رقييم م ت ر للحالة األمنيـة  
   املن قة؛
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األطرا    ار اق    ا هت ا  علا التعاو  ال ناء مـح القـيفة  جمـاذ     يشجع - 9 
 الترري ا  الفزمة لعيف  ا غط امليفا ح اليت أ لتها، مح مراعاة ا ر ا ا  القاو ة؛

مـا هيف  الـيت ر ـختهلا  ـيفة األمـم املتحـدة ملرا  ـة  ـ  ا هـت ا  لتن يـخت            ي ح  - 10 
ــها  ا ن ــيع         ــا غزاء ا ســت فل وا نت ــدو الت ــام  غطف  ــة   ع ــاو املت يل ــع الع سياســة األم
 ولك الة امتيال أ را اا امتيا  راما ملدونة  يفاعد ال ـليف  اخلامـة مـاألمم املتحـدة، وي لـب غط     

لة اجماذ  يح اإل راءا  الدرورية   اختا الصد  وغمقـاء جملـس األمـن علـا     األمع العاو ميفام
علم مختلك، وحيث ال لـدا  امل ـاية مقـيفا  علـا اجمـاذ اإل ـراءا  اليف اويـة والت  ي يـة الفزمـة          
لك الة التحقيـق   رلـك األ عـال واملعا  ـة عليهـا علـا اليف ـ  ال ـليم   احلـا   الـيت رشـ              

 أ را ا رامعع هلا؛
اديد و ية  يفة األمـم املتحـدة ملرا  ـة  ـ  ا هـت ا  ملـدة سـتة أهـهر،          يق   - 11 
، وي لب غط األمـع العـاو أ  يك ـ  امـتف  القـيفة      2016 انيف  األول  ي     31أذ حىت 

 ما يلزو من القدرا  وامليفار  لت   ماليف ية املنيفطة هبا   أمن وأما ؛
ييفمــا رقريــرا عــن ر ــيفرا  احلالــة  90قــدو  ــ  غط األمــع العــاو أ  ي يطلدد  - 12 

 (.1973) 338وعن التداما املتخختة لتن يخت القرار 
 
 
 


