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 (2016) 2263القرار   
ــن       ــس األم ــ ا اهــ س جمل ــة ة    7613جلســت   ال ــو     28املعق كــونةا الين

 2016 ينوير
 

 ،إن جملس األمن 
ــم املتحــدة    ــ   )       إذ يرحبب   ــن يملاــح األم ــع العــوم ي ( S/2016/11بتقريــر األم
 ،2016كونةا الينو  ينوير  6املؤرخ 
أا حكةمح     وافقت يلـ  رـرورة اقبقـول يلـ   ـةة األمـم املتحـدة         وإذ يالحظ 

ــد     ــو بع ــ   بع م ــا الســ م     ــوير   31حلف ــولن ر بع األورــو   2016كــونةا الينو  ين ، ب
 السوئدة   اجلزيرة،

يـزم األمـع العـوم ميقـدر ميقريـر يـن مسـويا  احلماـدة   الفتـرة امل ـمةلح            وإذ يالحظ 
األمع العوم بميون  الراسخ بأا مسـؤولاح باـو  حـل ميقـال أوب و بـل       يشاطر وإذبولتقرير املقبل، 

 ور األمــم املتحــدة الرئاســل    وإذ يعيببت كيديببت كــل ءــلل يلــ  يــوميص القبورمــح أنفســ م،      
ــ   ول نقســوم           ــاا      ــح لل ــ  التةمــل بع ميســةيح ءــوملح و ائم مســويدة الفــرفع يل

 مي  دس اجلزيرة، ال ا
م اجلاد   املفووروت وبولزخم اقاويب فا و ومو أيرب ينـ  عيامـو   بولتقد وإذ يرح  

القبورمح األميراك والقبورمح الاةنوناع من التزام بولعمل ب  كلل للتةمل بع ميسـةيح ءـوملح     
أسر  و ت ممكن، وبأسلةب يركز يل  النتوئج، يل  النحة املتفـص يلاـ    اقيـ ا امل ـترك     

، والـديم الـ ا يقدمـ  بسـر بـور، بيـد،       2014ءـبو/ ف اير   11 ال ا ايتمدس الزياموا  
 ،املعين بق   املست ور اخلو  لألمع العوم

http://undocs.org/ar/S/2016/11
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بع األمهاح اليت يةلا و اجملتمال الدويل مل وركح مجاال األطراف م ـوركح ميومـح    وإذ يشري 
ــولة   املفوورــوت،   ــح وبن أا املفوورــوت ت ميســفر بعــد يــن ميســةيح  ائمــح     وإذ يالحببظومرن

وءوملح ويو لح يل  أسوس ب ومح احتو  ذا طوئفتع وذا منفقـتع ميسـة س املسـوواة الساوسـاح،     
اجلــونبع يلــ  ميكيناــ   وإذ يشبب  هــة مــبع    ــرارات جملــس األمــن ذات ال ــلح،   وفقــو ملــو

املفووروت املةرةياح يل  حنة مترابط ب أا القضويو اجلةهريـح العولقـح، وبذ يؤكـد أا الةرـال     
 كن أا ي ل يل  مو هة يلا ،مي الراهن ب
رـــرورة املضـــل  ـــدمو   الن ـــر   التـــدابء العســـكريح لبنـــول الينقــــح         وإذ يالحبببظ  
بع جتـد  اجل ـة  مـن أجـل مينفاـ  مجاـال ميـدابء بنـول          وإذ يبتو  يت ل هبو من منو  وت،  وفامو

 ا هو،ابميفوق يل  مزيد من اخلفةات لبنول الينقح بع الفوئفتع ومينف الينقح املتبقاح وبع
ي ـعال   أمهاح استمرار يملاوت يبـةر القبورمـح لل ـط األخضـر، وبذ     كيديت وإذ يعيت 

 يل  فتح معوبر أخرى بوميفوق بع اجلونبع،
بولفةائــد الكــينءة امل مــح الــيت ميكــن أا انا ــو القبورمــح كوفــح مــن باــو   منبب  واقتناوببا 

اجلـونبع وعياما مـو    وإذ حيثح، ميسةيح ءوملح و ائمح      ، مبو   ذلك الفةائد اب ت و ي
يلـــ  أا ي ـــرحو بةرـــة   وإذ يشببب ع  ايلـــ  ميعزيـــز النـــ ة اقاوباـــح   اخلفـــوب العـــوم،  

للفوئفتع،  بل بجرال أا استفتولات بة ـت كـوف، فةائـد التسـةيح ورـرورة ببـدال املزيـد مـن         
 املرونح ورو  التةافص لضموا حتقاق و،

ــح األ يبب   وإذ  ــدويل،      ح لالساوســاح واملولاــ مها ــال ال ــ  اجملتم ــةم ب ــ ا يق ــدايم ال ــدور ال ل
 التركـل  سامو  ور األطراف املعناح   اهـوذ بجـرالات يملاـح ملسـويدة الـزيامع الق مـل       وب
 الق مل الاةنو  يل  ابستفو ة الكوملح من الفرمح احلولاح،و

يـرة ويلـ    بتقاام األمـع العـوم الـ ا يفاـد بـأا الةرـال األمـين   اجلز        وإذ حييط ول ا 
مجاال األطراف يل  جتنب أا يمـل مـن ءـأن      وإذ حيثيزال مستقرًا،  طةل اخلط األخضر ب

أا يفضل بع عيو ة التـةمير أو أا يقـةا التقـدم ا ـرع حـ  ا ا أو يضـر بـأجةال حسـن الناـح          
 اجلزيرة، مبو   ذلك انت وكوت الةرال العسكرا الراهن،  

ــح ستتحســن     وإذ يشببري  ــح   املنفقــح العوعل بع ايتقــو  األمــع العــوم الراســخ بــأا احلول
 اليت ميست دم و األمم املتحدة، 1989 بل اجلونبوا م كرة يوم  بذا

مـــال األســـ  أا اجلـــونبع مينعـــوا الـــدخةل بع حقـــةل األل ـــوم املتبقاـــح   وإذ يالحبببظ 
أا األل ـوم   وإذ يالحبظ أا ميسـتمر،   املنفقح العوعلح وأا يملاح بعالـح األل ـوم    ـ   اـب      
املقترحـوت املقدمـح واملنو  ـوت املعقـة ة،      وإذ يالحبظ ييابا  ميزال مي كل خفرا    ـ  ،   ب
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يلـ  التععاـل بولتةمـل بع اميفـوق      وإذ حيبث وك لك املبو رات اقاوباح، ب أا بعالح األل ـوم،  
 بقاح،ياسر استئنوف يملاوت بعالح األل وم وميف ء حقةل األل وم املت

ومـن   أمهاـح ميكيناـ  أن ـفت و،    وإذ يب   يل  يمل اللعنح املعناح بوملفقة ين،  وإذ يثين 
ن ــ  مجاــال األءــ و  حــةايل أا  يالحببظ وإذ مث رــرورة بميوحــح مجاــال املعلةمــوت املفلةبــح،

ــ م وأا   املفقــة ين ب ــتعع الك ــ  يــن أموكن ــزال ي ــد    69حنــة  ي ــ م ت حتــد  بع ــح من   املوئ
مة عـو برـوفاو مـن     30لسـمو  للعنـح بولةمـةل بع    وخلفةات املت ـ ة ل ب وإذ يرح هةيت م، 

يلـ  بفسـو  اجملـول     وإذ حيبث مةا ال الـدفن امل ـتب  فا ـو   منـوطص يسـكريح   ربـول  ـ  ،        
 وإذ يعبر  وبن تهتب    للةمةل بع مجاال املنوطص يل  وج  السريح كامو ميؤ ا اللعنح م وم و، 

 بع الفوئفتع،  أا ه س العملاح ستعزع امل وحلح 
بـأا امل ـوركح الن ـفح اائـوت اجملتمـال املـد ، مبـو   ذلـك ااائـوت النسـوئاح،            وإذ يهر 

ــح الساوســاح وميكــن أا ميســ م   اســتدامح أا ميســةيح يتةمــل بلا ــو مســتقب ،      أسوســاح للعملا
جبماــال  وإذ يرحبب بع أا املــرأة ميضــفلال بــدور بــوليف األمهاــح   يملاــوت الســ م،    يشببري وإذ
جل ــة  الراماــح بع ميعزيــز ابمي ــوبت بــع الفــوئفتع واملنوســبوت الــيت جتمــال بانــ مو، مبــو فا ــو    ا

اجلـونبع يلـ     وإذ حيبث اجل ة  التــل ميب اــو مجاـال ااائـوت التوبعـح لألمـم املتحـدة   اجلزيـرة،       
تعوريـح  ميعزيز امل ـوركح الفعولـح للمعتمـال املـد  ومي ـعاال التعـووا بـع ااائـوت اب ت ـو يح وال         

 وبعالح مجاال العقبوت اليت حتةل  وا ه س ابمي وبت،
ــةات        وإذ يؤدبببت  ــر  ـ ــترامياعاو   ن ـ ــورمو واسـ ــو مـ ــس  عـ ــال اجمللـ ــرورة أا يتبـ رـ
 الس م، حفا

ــويتزام األمــع العــوم بخضــو  مجاــال يملاــوت حفــا الســ م بوســتمرار      وإذ يرحبب   ب
اسـتعراا  ـةة األمـم املتحـدة      ذلب  مبا يف بستعراا   اص من أجل كفولح كفولهتو وفعولات و، 
ــو،       ــك م ئم ــ  كــوا ذل ــ   م ــا الســ م     ــح    وإذ يشببريحلف ــاط للمرحل ــح الت ف بع أمها

ابنتقولاح فامو يتعلص بولتسةيح، مبو   ذلـك ميقـدر ميةمـاوت، حسـب اب تضـول، ق خـول مزيـد        
يملاوهتـو، مـال   من التعدي ت يل  وبيح القـةة ومسـتةيوت  ةاهتـو ومةار هـو األخـرى ومف ـةم       

 مرايوة التفةرات املاداناح وآرال الفرفع،
اجل ــة  الــيت يبــ او كــل مــن لاــزا بةمينــ ور ب ــفت و املمينلــح     مبب  التهببتير وإذ يالحببظ 

اخلومح لألمع العوم، و وئد القةة اللةال كريستع لةند، وميعاع األمع العوم للمست ـور اخلـو    
 بسر بور، بيد،
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م امتنونــ  حلكةمــح  ــ   وحكةمــح الاةنــوا ملــو ميقدمونــ  مــن   األمــع العــو وإذ يشبباطر 
 يعبر   وإذمي يوت لتمةيل القةة، وطلَب  مزيدًا من الت يوت من البلداا واملن موت األخـرى،  

 ين ميقديرس للدول األيضول اليت ميسوهم بأفرا    القةة،
مبـو ميب لـ  األمـم املتحـدة مـن ج ـة  لتةياـح أفـرا  حفـا السـ م   مجاـال             وإذ يرح  

ــح           ــ  املنوي ــءوس نق ــن اقمــوبح بف ــح م ــا الســ م ب ــأا الة وي ــو حلف ــةم هب ــيت ميق ــوت ال العملا
ــ و،     ــح األخــرى ومكوفحت الب ــريح مت عمح نقــ  املنويــح املكتســب )اقيــدع( واألمــراا املعدي

 ميلك اجل ة ، يش   وإذ
ــوا    بو يرحببب  - 1  ــو الزيامـ ــيت يقة هـ ــوت الـ ــ  ا ا   املفوورـ ــرع حـ ــدم ا ـ لتقـ

وبوجل ة  املتةاملح اليت يب او الزيامـوا واملفوورـةا التـوبعةا امـو للتةمـل بع ميسـةيح ءـوملح        
 يل  اغتنوم الفرمح املتوحح حولاًو بعزم لتحقاص ميسةيح ءوملح؛ ونبعاجلويش   مستدامح، 
 (؛S/2016/15 و S/2016/11العوم ) األمع ابتقرير ول ًا حييط - 2 
ــن    يشببري - 3  ــس األم ــرار جمل ــوم   وي يبب (، 2011) 2026بع   ــولزيامع القا ب

 يلل: مبو
وت الن ـر ب ـأا   اقس وم جب ة مهو   مزيد من العمل من أجل ميقريـب وج ـ   )أ( 

 القضويو اجلةهريح؛
 مةاملح العمل مال اللعوا التقناح هبدف حتسع احلاوة الاةماح للقبورمح؛ )ب( 
حتســع اجلــة العــوم للمفوورــوت، بفــرق مي ــمل ميركاــز الرســوئل املةج ــح          )ج( 

ــ  رســوئل بنــولة ومنســعمح           بع ــورب وســبل املضــل  ــدمو، وميةجا ــةر يلــ  أوجــ  التق اجلم 
 أك ؛   بقدر

 عيو ة م وركح اجملتمال املد    العملاح حسب اب تضول؛  () 
بع ابميفـوق يلـ  املزيـد مـن هـ س       ويتطلب  يل  مينفا  ميدابء بنـول الينقـح،    حيث - 4 

اخلفةات املقبةلح لدى الفرفع ومينفا هو، مبو   ذلك التدابء العسكريح لبنول الينقح وفتح املعـوبر  
 املتفص يلا و ومعوبر أخرى، ممو من ءأن  أا ي ائ بائح مةامياح للتسةيح؛

جبماال اجل ة  الراماح بع ابستعوبح ملتفلبوت اللعنح املعناح بـوملفقة ين   يرح  - ٥ 
ــوا          ــ ا أمــدرس الزيام ــدال امل ــترك ال ــوت، وكــ لك بولن ــور   28ب ــأا اســت راج الرف أي

جبماـال األطـراف أا ميتـاح اـو      وي يب  للح ةل يل  معلةمـوت   هـ ا ال ـد ،     201٥ موية

http://undocs.org/ar/S/2016/11
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ــل بع  ــةل الكومـ ــح الةمـ ــ بمكوناـ ــال املنـ ــح بع ميكيناـــ    مجاـ ــورا للحوجـ ــ ، ايتبـ ــريح أكـ وطص بسـ
 اللعنح؛ يمل

مجاال  رارامي  ذات ال لح اليت اه هو ب أا    ، وخبومح القـرار   يعيت كيديت - 6 
 ومو مي س من  رارات؛ 1999حزيراا يةنا   29( املؤرخ 1999) 12٥1
ــةة األمـــم املتحـــدة حلفـــا الســـ م    ـــ  ،     يعبببر  - 7  ــوم لقـ يـــن  يمـــ  التـ

بع  اتالقـة  ىمسـتة  رفالو ،2016متةع يةلا   31متديد وبيت و لفترة أخرى مينت ل    ررويه
 ؛فر ا 888

بكــ  اجلــونبع أا يةامــ  م ــوركت مو، يلــ  وجــ  ابســتععول ومــال   ي يبب  - 8 
احترام وبيح القةة،   امل وورات اجلوريـح مع ـو ب ـأا ميعـاع حـدو  املنفقـح العوعلـح ومـ كرة         

 هبدف التةمل بع اميفوق يوجل ب أا املسوئل العولقح؛ 1989عوم األمم املتحدة ل
بوجلونب الق مـل التركـل والقـةات التركاـح بيـو ة الةرـال العسـكرا         ي ي  - 9 

 ؛  2000حزيراا يةنا   30ستروفالاو بع مو كوا يلا   بل   
بكــ  اجلــونبع الســمو  بةمــةل األفــرا  املت   ــع   بعالــح األل ــوم  ي يبب  - 10 

وميس ال بعالح األل وم املتبقاح        اخل املنفقح العوعلح، وحيث كـ  اجلـونبع يلـ  ميةسـاال     
 نفوق يملاوت بعالح األل وم لتمتد بع خورج املنفقح العوعلح؛

ــرار، يتضــمن         يطلبب  - 11  ــ ا الق ــ  ه ــن مينفا ــدم ميقريــرا ي ــوم أا يق ــع الع بع األم
ــةل         ــةيح، وذلـــك  لـ ــص بولتسـ ــوبت فامـــو يتعلـ ــن الت فـــاط ل حتمـ ــوت يـ متـــةع   8معلةمـ

 ، وأا يةامل بط   جملس األمن يل  املستعدات حسب اب تضول؛2016 يةلا 
مـع العـوم القوئمـح    بوجل ة  اليت ميب او القةة من أجـل مينفاـ  ساوسـح األ    يرح  - 12 

يل  يدم التسومح بط  و    ضويو ابسـت  ل اجلنسـل وابنتـ وكوت اجلنسـاح وكفولــح امتينـول       
بع األمـع العـوم أا يةامـل اهـوذ      ويطلب  أفرا هو التوم ملدونح األمم املتحدة لقةايد السـلةك،  

املسـتعدات،   مجاال اقجرالات ال عمح   هـ ا ال ـد  وأا يةامـل بطـ   جملـس األمـن يلـ        
البلــداا املســومهح بقــةات يلــ  اهــوذ اقجــرالات الة وئاــح املنوســبح، مبــو   ذلــك مين ــام     وحيببث

 ورات ميدريباح للتةياح  بـل الن ـر، ويلـ  اهـوذ اقجـرالات التأ يباـح وغءهـو مـن اقجـرالات          
    قبال؛لكفولح املسوللح التومح   حوبت بمياوا األفرا  التوبعع او أا سلةك من ه ا ال

 أا يبقل املسألح  اد ن رس. يهرر - 13 
 


