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*1521698*  

 (2015) 2250القرار   
 كــونةا األ/   9، املعقــة ة   7573جلســت   الــ ا اهــ س جملــس األمــن       

 2015 يسمرب 
 

 ،إن جملس األمن 
ــ   إذ يشييير  (، 2009) 1889 (، /2008) 1820(، / 2000) 1325إىل قراراتـ

ــ ا 2015) 2242 ( /2013) 2122( / 2013) 2106 ( /2010) 1960 / ( بشــــــــ
شـ ا ماوححـر اهربـو     املرأة /السالم /األمـن، /يعـب بعونـوئ رهعسـ  اائ ال ـلر، /قراريـ  ب      

/البعــونا ال ــو رين ، S/PRST/2015/11/بعــوا رهعســ  (، 2014) 2195 ( /2014) 2178
 ،S/PRST/2012/29 / S/PRST/2015/2عن رهعس  بش ا بنوء السالم بعد انتهوء الزناع 

ــدنعا   2009) 1894 (، /1999) 1265  يــإىل قرار وإذ يشيير  ( بشــ ا يويــر امل
 ،  حوالئ الزناع  املسلح

مقوصد معثوق األمـم املتحـدة /مبو هـ ، /املسـة/لعر الرهعسـعر عـن        وإذ يضع يف اعتباره 
 املعثوق، الد/لعا اليت تقب على عوتق جملس األمن مبةجب صةا السالم /األمن

 للح الشبو    يعوق ب ا القـرار بـة ال اـر العمريـر الـيت      مب املق ة أا  وإذ يالحظ 
/يالحظ ك لك مو قد ياةا هل ا امل ـللح مـن    عومو، 29إىل  18من ين األشخوص تشمل 

ــد/ ، مبــو      ــة مب /ال ــى املســتةيا ال ــر عل ــرارا   تعري ــوئ متبوين ــب الشــبو    ق ــك تعري  ال
 ،117 56/  81 50اجلمععر العومر 

العـو،،   يشـمل  بـ ا اجلعـل   تـوري     أا جعل شبو  العةم يضم أكـرب عـد     وإذ يدرك 
 يشالةا غولبعر الساوا   البلداا املتضررة من الزناعوئ املسلحر، /أا الشبو  غولبو مو

http://undocs.org/ar/S/PRST/2015/11
http://undocs.org/ar/S/PRST/2012/29
http://undocs.org/ar/S/PRST/2015/2
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يشــالةا عــد ا كــباا مــن املتــ  رين  ألا الشــبو  مــن املــدنعا وإذ يعيب  عيين اق ليي   
/املشر /ا  اخلعـو، /ألا عرقلـر ح ـة     منهم يلبو بولزناعوئ املسلحر، مبو   الك الالجاةا 

الشـبو  علـى حـرص التعلـعم /ال ـرص االقت ـو ير يـة ر تـ  اا خلـاا   جهـة   قعـق الســالم            
 /امل وحلر، الداهم

م  الشـبو    اجلهـة  املب /لـر مـن أجـل      بوهيهوم اهلوم /اهجيويب ال ا يقد وإذ يسلم 
 صةا /تعزيز السالم /األمن،

الد/ر املهم الـ ا كاـن أا يضـللب بـ  الشـبو    منـب نشـة  الزناعـوئ          وإذ يؤكد 
ــوء الســالم          ــظ الســالم /بن ــة  ح  ــب الرهعســعر   ايــتدامر جه ــن اجلةان ــورس م ــو، /بوعتب /حّله

 /مشةلعتهو /جنوحهو،
الشــبو  بنشــوت   تشــاعل يــالم  اهــم /املســو ر     بضــر/رة مشــوركر  وإذ يسييلم 

 قعق العدالر /امل وحلر، /ب ا اتسوع شرحير الشبو  مـن السـاوا يتـعح عوهـدا  كيراحعـو حريـدا       
كان أا يسهم    قعق السالم الـداهم /االد بـور االقت ـو ا مـج / جـدئ يعويـوئ تشـمل        

 يعب األعمور،
يـعمو   امل ضعر إىل العنـب /التلـرا العنعـب، /ال   ب ا تزايد نزعوئ التشد   وإذ يسلم 

  ص ةا الشبو ، يهد  االيتقرار /التنمعر، /كاـن   كـثا مـن األحعـوا أا يعرقـل جهـة        
معوجلر الظر/ا /العةامـل الـيت تـة ا إىل     أ عر على وإذ يؤكدبنوء السالم /يةجج الزناعوئ؛ 

عب   ص ةا الشبو  علـى وـة كاـن    تزايد نزعوئ التشد  امل ضعر إىل العنب /التلرا العن
 أا ية ا إىل اهربو ،

،   جمتمـب م عـة،،   إداء اد يو  ايتخدام اهربوبعا /منوصـريهم  عن اق ل  وإذ يعب  
بيـر   ، /ال يـعمو شـبار اهنترنـ ،    االت ـوالئ / للتانةلةجعوئ اجلديدة   جمو  املعلةمـوئ 

/كـ لك مـن أجـل لةيـل أنشـلتهم       ارتاـو  أعمـو  اهربـو     / ريضهم علـى  جتنعد الشبو 
ضــر/رة أا تعمــل الــد/  األعضــوء   إ ــور مــن    /إا يةكــد علــى، /التخلــعو /التحضــا هلــو 

التعو/ا على منب اهربـوبعا مـن ايـتيال  التانةلةجعـو /االت ـوالئ /املـةار  للتحـري  علـى         
احلريـوئ  /أا  رص   الةق  ن سـ  علـى احتـرام حقـةق اهنسـوا /       عم األعمو  اهربوبعر،

 ،األيويعر /االمتثو  لاللتزاموئ األخرى القوهمر مبةجب القونةا الد/ 
الــد/ر اهلــوم الــ ا كاــن أا يضــللب بــ  الشــبو  بوعتبــوربم أيضــو قــد/ة   وإذ يالحييظ 

ــ جعج         ــو  /ت ــ ا كاــن أا ي ضــي إىل اهرب ــب، ال ــب /ماوححــر التلــرا العنع ــر   من إجيوبع



S/RES/2250 (2015) 
 

 

15-21698 3/7 

 

ــر    ــر االجتموعع ــر التنمع ــوئ /عرقل ــى ال ــععدين      - الزناع ــن عل ــدام األم ــوقم انع االقت ــو ير /ت 
 اهقلعمي /الد/ ،

ــب      أاوإذ يالحييظ   األمــا العــوم ب ــد  /ضــب ال ــعير النهوهعــر  لــر عمــل بشــ ا من
ــر       ــةلعهم أل /ار قعو ي ــب بيــر  إ راش عن ــر مشــوركر الشــبو  /ت /ماوححــر التلــرا العنع

عجعر األمم املتحـدة /أنشـلر االيـتجوبر الـيت     /لاعنهم بوعتبورس من العنوصر األيويعر   ايترات
 تضللب هبو،
ــبو    وإذ يالحييظ   ــوملي للش ــل الع ــومج العم ــر بشــ ا مشــوركر    برن ــو ا التةجعهع ، /املب

 آ  املعقــة    الشــبو    بنــوء الســالم، /املنتــدى العــوملي بشــ ا الشــبو  /الســالم /األمــن    
ــن،    2015 أغســلس ــوا بشــ ا الشــبو  /الســالم /األم ــالا عم ــوملي    ، /إع ــر الع ــةلر القم /م

، /خلـر العمـل مـن أجـل     2015للشبو  ملاوححر التلرا العنعـب املعقـة    أيلة  يـبتمرب    
منب التلرا العنعب /تعزيز السالم، /إا يعترا بد/ربم   /ضب األيوس ال ا يشـجب علـى   

/   مشوركر الشبو  ب ةرة شوملر /إيهومهم بلريقـر إجيوبعـر   بنـوء السـالم أ نـوء الزناعـوئ      
 ال ترائ اليت تعُقبهو،

بولعمل املتةاصل ال ا تقةم بـ  احلاةمـوئ الة نعـر /املنظمـوئ اهقلعمعـر       وإذ يعتبف 
   /الد/لعر هبدا إشراك الشبو    جهة  بنوء السالم /احل وظ علع ،

الد/  على النظر   /ضب هنج مةحد لألمم املتحـدة إداء التنمعـر الشـوملر     يشجعوإذ  
/يـعلر أيويـعر ملنـب نشـة  الزناعـوئ / قعـق االيـتقرار   األجـل اللةيـل           للجمعب بةصـ هو 

ــتدام  ــالم املسـ ــى   /السـ ــد  علـ ــ ا ال ـ ــد    بـ ــر   ، /إا يشـ ــاو  االجتموععـ ــد األشـ ــر  ديـ أ عـ
ا كاـن أا   /االقت و ير /السعويعر /الثقوحعر /الدينعر لإلق وء /التع ب /التلرا العنعـب الـ  

 للزناع، بةص هو عةامل حمرِّكر /الت دا هلو ،ة ا إىل اهربو ي

بـ ا يويـر الشـبو  أ نـوء الزناعـوئ /  ال تـرائ الـيت تعُقبـهو /مشـوركتهم           وإذ يسلم 
عملعـوئ الســالم مــن التـدابا الــيت كاــن أا تسـهم إيــهومو كــباا   صـةا /تعزيــز الســالم       

حوالئ الـزناع املسـلح      ب ا يوير املدنعا، مبن حعهم الشبو ،/اقتنوعو من   /األمن الد/لعا،
 الزناعوئ /بنوء السالم، حللجونبو بومو   أا ايتراتعجعر شوملر ينبيي أا تاةا 

 ،الد/لعر اجلنوهعراألحاوم اائ ال لر من نظوم ر/مو األيويي للمحامر  وإذ يالحظ 
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 املشوركر  
 الشــومل تمثعــلالالــد/  األعضــوء علــى النظــر   الســبل الا علــر بزيــو ة  حييي  - 1 

ــر      لشــبو   ل ــب املســتةيوئ   املةيســوئ /ا لعــوئ ا لع ــوئ صــنب القــرارائ علــى يع عملع
/الة نعـر /اهقلعمعــر /الد/لعـر ملنــب نشـة  الزناعــوئ /حلـهو، مبــو   الـك مةيســوئ /آلعــوئ      

   ، حسـب االقتضـوء،  /النظـر  الـ ا كاـن أا يـة ا إىل اهربـو ،     ماوححر التلرا العنعـب 
ــوئ  ــوء آلعـ ــر إنشـ ــل ت متاوملـ ــوركر  ا ـ ــبو امشـ ــر  لشـ ــةرة م جديـ ــالم     ب ـ ــوئ السـ عملعـ

 املنودعوئ؛ /حل
يعب اجلهوئ ال وعلر املعنعر إىل أا تراعي، حسـب االقتضـوء، مشـوركر     يدعو - 2 
، مبـو   الـك عنـد الت ـو/  بشـ ا ات وقـوئ السـالم /تن عـ بو، مـب          //جهوئ نظربم الشبو 

هـة  الرامعـر إىل بنـوء السـالم املسـتدام   يعـب       االعتراا ب ا هتمعش الشبو  ية ر يـلبو   اجل 
 :ك،   يلر أمةر، مراعوة جةانب حمد ة من قبعلاجملتمعوئ، مبو   ال

لشبو  أ نوء اهعو ة إىل الة ن /إعـو ة التـة ا /ألغـرا  إعـو ة     ااحتعوجوئ  (أ) 
 الت بعل /إعو ة اه موش /التعما بعد انتهوء النـزاع؛

تضـللب هبـو    تدعم مبو رائ السالم الشبوبعر ا لعر /العملعوئ الـيت التدابا اليت  ( ) 
 ؛الشعة  األصلعر لتسةير النـزاعوئ، /اليت ت شرك الشبو    آلعوئ تن ع  ات وقوئ السالم

 التدابا الرامعر إىل لاا الشبو    جمو  بنوء السالم /حل الزناعوئ؛ (ش) 
وئ جملـس األمـن االعتبـورائ املت ـلر     على أا مـن املهـم أا تراعـي بعثـ     يشدد - 3 

 بولشبو ، بسبل منهو، حسب االقتضوء، التشو/ر مب اجملمةعوئ الشبوبعر ا لعر /الد/لعر؛
 

 احلموير  
لاللتزامـوئ الـيت    امتثـوال صـورمو   جبمعب أ ـراا الـزناع املسـلح أا لتثـل     يهيب - 4 

عا، مبـــن حـــعهم الشـــبو ، تنلبـــق علعهـــو مبةجـــب القـــونةا الـــد/  اائ ال ـــلر  مويـــر املـــدن 
/الرب/تةكـةلا   1949الك االلتزاموئ اليت تنلبق علعهو مبةجب ات وقعوئ جنعـب لعـوم      مبو

 ؛1977اهضوحعا امللحقا هبو لعوم 
 بولد/  أا لتثل لاللتزاموئ الـيت تنلبـق علعهـو مبةجـب ات وقعـر      يهيب كذقك - 5 

، /ات وقعـر القضـوء   1967امللحـق هبـو لعـوم     الالجـاا /الرب/تةكـة    املتعلقـر مبركـز   1951عوم 
ــى يعــب أشــاو  التمععــز ضــد املــرأة لعــوم        /الرب/تةكــة  االختعــورا امللحــق هبــو     1979عل

 ؛/ات وقعر حقةق األشخوص ا/ا اهعوقر، 1999 لعوم
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لاللتزامـوئ املترتبـر علـى كـل منـهو       أا لتثـل ولـد/  األعضـوء   ب يهيب كذقك - 6 
ك لك إىل التحقعـق مـب املسـة/لا عـن      ، /يدعةبوحعمو يتعلق بةضب حد لإلحالئ من العقو 

 /يــوهر اجلــراهم ،جــراهم اهبــو ة اجلموععــر، /اجلــراهم املرتابــر ضــد اهنســونعر، /جــراهم احلــر  
ماوححـر   جهـة  شـا إىل أا  ، /ي/حموكمتـهم  الشنععر املرتابر ضد املدنعا، مبن حـعهم الشـبو ،  

اهحالئ من العقو  على أخلر اجلراهم اليت  ظى بوبتموم  /  قد تعزدئ مـن خـال  العمـل    
ا امـر اجلنوهعـر الد/لعـر،     /حموكمر املسة/لا عنـهو   كـل مـن   بش ا ب س اجلراهم املضللب ب  

 ؛اهر املتخ  ر   ا وكم الة نعر/ا وكم املخ  ر /املختللر، /الد/
يعب األ راا   الزناعـوئ املسـلحر إىل اهـوا التـدابا الالدمـر حلمويـر        يدعو - 7 

 املدنعا، مبن حعهم الشبو ، من يعب أشاو  العنب اجلنسي /اجلنسوين؛
الــد/  احتــرام حقــةق اهنســوا /ضــموهنو    جيــب علــى أنــ يؤكييد ميين  ديييد - 8 

ضـعهو /ا وضـعا لةاليتـهو علـى النحـة      املةجة ين  اخـل أرا  ، مبن حعهم الشبو ،جلمعب األحرا 
/يةكــد مــن جديــد أا كــل  /لــر تتحمــل       املن ــةص علعــ    القــونةا الــد/  اا ال ــلر،    

املسة/لعر الرهعسـعر عـن يويـر يـاوهنو مـن اهبـو ة اجلموععـر /جـراهم احلـر  /الـتلها العرقـي            
 جلراهم ضد اهنسونعر؛/ا

على النظر   اهوا تدابا حمد ة، /حقو للقـونةا الـد/ ،    الد/  األعضوءحي   - 9 
 تعُقبهو؛ تا ل يوير املدنعا، مبن حعهم الشبو ، أ نوء الزناعوئ املسلحر /  ال ترائ اليت

 
 الةقوير  

ــر    حييي  - 10  ــر بعاــر لاعنع  ظــى حعهــو تشــمل اجلمعــب /الــد/  األعضــوء علــى هتعا
الا مشــورهبم، بــوالعتراا /الــدعم املنويــب لتن عــ  اجلهــوئ ال وعلــر مــن الشــبو ، علــى اخــت 

 أنشلر منب العنب / عم التمويك االجتموعي؛
على أ عر /ضب يعويوئ للشبو  تسهم بشال إجيويب   جهـة  بنـوء    يشدد - 11 

السالم، مبو   الك  قعـق التنمعـر االجتموععـر /االقت ـو ير، / عـم املشـوريب الرامعـر إىل تنمعـر         
ــرص العمــل   االقت ــو ائ ا  ــةحا ح ــر، /ت ــدريب املهــمب لع ــهة  ، للشــبو  /الت ــعمهم/الن ، بتعل

 على مبوشرة األعمو  احلرة /املشوركر السعويعر البنوءة؛هم /تشجعع
الــد/  األعضــوء علــى القعــوم، حســب االقتضــوء، بــدعم التثقعــب اجلعــد   حييي  - 12 

ــز/ب  الشــبو  بولقــدرة علــى املشــوركر ال       ــر  جمــو  الســالم علــى وــة ي ــوءة   اهلعوكــل املدنع بن
 /العملعوئ السعويعر الشوملر للجمعب؛
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يعب اجلهوئ ال وعلر املعنعر إىل النظر   ايتحداث آلعوئ لتعزيز  قوحـر   يدعو - 13 
الســـالم /التســـومح /احلـــةار بـــا الثقوحـــوئ /األ يـــوا تعمـــل علـــى إشـــراك الشـــبو  /تثبـــعو   

 ألجونب، /يعب أشاو  التمععز؛مشوركتهم   أعمو  العنب /اهربو  /كرابعر ا
 

 الشراكوئ  
الد/  األعضوء على القعوم، حسب االقتضوء، بزيو ة مو تقدم  من  عـم   حي  - 14 

يعويــي /مــو  /تقــمب /لةجســيت يراعــي احتعوجــوئ الشــبو  /يشــجب مشــوركتهم   جهــة     
تضـللب هبـو الاعونـوئ    السالم أ نوء الزناعوئ /  ال ترائ اليت تعُقبهو، مبو   الـك اجلهـة  الـيت    

ــوء الســالم، /صــند/ق           ــب األمــم املتحــدة لــدعم بن ــر، /منــهو مات /ال ــنو يق /الــربامج املعنع
املتحدة لبنوء السالم، /برنومج األمم املتحدة اهمنوهي، /صند/ق األمم املتحـدة للسـاوا،    األمم

شـة/ا الالجـاا،   /بعار األمم املتحدة للمرأة، /تلك اليت تضللب هبـو م ةضـعر األمـم املتحـدة ل    
املتحـدة املعـمب بوملخـدرائ /اجلركـر،      /م ةضعر األمم املتحدة حلقةق اهنسوا، /ماتـب األمـم  

 على ال ععدين اهقلعمي /الد/ ؛ /اهلعاوئ األخرى اائ ال لر، /اجلهوئ ال وعلر
على الد/ر احلعةا ال ا تة يـ  جلنـر بنـوء السـالم   معوجلـر الظـر/ا        يشدد - 15 

/التلــرا العنعــب    الــيت ت ضــي إىل العنــب /العةامــل الــيت تــة ا إىل تزايــد نزعــوئ التشــد 
كان أا ي ضي إىل اهربو ، /الك بتضما مشـةرهتو /تةصـعوهتو بشـ ا     ص ةا الشبو ، مو

ســلحر /  لشــبو  ب ــةرة جمديــر أ نــوء الزناعــوئ امل إشــراك ا ي ــبلايــتراتعجعوئ بنــوء الســالم 
 ال ترائ اليت تعُقبهو؛

ــراك اجملتمعــوئ ا لعــر /العنوصــر ال وعلــر        يشييجع - 16  ــى إش الــد/  األعضــوء عل
احلاةمعر املعنعر   /ضب ايتراتعجعوئ ملنوبضر ا لو  املتلـرا العنعـب الـ ا كاـن أا      غا

حيــر  علــى ارتاــو  األعمــو  اهربوبعــر، /الت ــدا للظــر/ا امل ضــعر إىل شــعةع التلــرا    
العنعب ال ا كان أا ي ضي إىل اهربو ، /الك بسبل منهو لاا الشبو  /األيـر /النسـوء   

ينعر /الثقوحعـر /التعلعمعـر، /كوحـر اجلموعـوئ املعنعـر األخـرى   اجملتمـب        /القو ة   األ/يوت الد
املدين، /األخ  بنهج ماع ر  سب احلولر   ماوححر اعتنوق ب ا التلرا العنعـب، /النـهة    

 بوه موش /التالحم االجتموععا؛
 

 التسريح /إعو ة اه موش  
سـريح /إعـو ة اه مـوش    يعب املعنعا بةضب خلـو نـزع السـالا /الت    يشجع - 17 

مبـو   الـك   يلـر أمـةر     لشبو  املتضررين مـن الزناعـوئ املسـلحر،    اعلى مراعوة احتعوجوئ 
 :اجلةانب التولعر
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إجيو  حـرص عمـل للشـبو  تسـتند إىل األ لـر /تراعـي االعتبـورائ اجلنسـونعر،          (أ) 
لـو عمـل   خ /العمـل مـب الشـبو  علـى /ضـب     //ضب يعويوئ للعمولر تشمل يعب األعمور، 

شــراكر مــب القلــوع ا ــوص، /االعتــراا بــولترابو بــا  /ر التعلــعم  ب/ نعــر لتشــيعل الشــبو  
 /العمولر /التدريب   منب هتمعش الشبو ؛

االيـتثمور   بنــوء قــدرائ /مهــورائ الشــبو  علــى وــة يســتجعب ملتللبــوئ   ( ) 
 ب  قوحر السالم؛يةق العمل من خال  إتوحر حرص التعلعم املةاتعر امل ممر بلريقر تشج

املعنعـر ببنـوء السـالم بوعتبوربـو     تلـك   عم املنظمـوئ اائ القعـو ائ الشـبوبعر /    (ش) 
 شركوء   برامج عمولر الشبو  /تنظعم املشوريب الشبوبعر احلرة؛

مـن معثـوق األمـم     41خ ئ تدابا مبةجـب املـو ة   ايتعدا س، كلمو اتُّ إىل ينوه - 18 
 ا تملر على الساوا، مبن حعهم الشبو ؛املتحدة، للنظر   آ وربو 

 
 ا لةائ املقبلر  

ا وصـــا  املقـــررين /املبعـــة االاعونـــوئ املعنعـــر   األمـــم املتحـــدة / ييييدعو - 19 
لألمـا العـوم، مبـو   الـك مبعـةث األمـا العـوم املعـمب بولشـبو  /املبعـةث           ا وصـا   /املمثلا

شـبو   ال التنسعق /الت وعل حعمو يتعلق بوحتعوجـوئ  إىل  سا ا وص املعمب بولالجاا الشبو ،
 ال ترائ اليت تعُقبهو؛ أ نوء الزناعوئ املسلحر / 

إىل األما العوم إجراء  راير مرحلعر بش ا املسو ر اهجيوبعـر للشـبو     يطلب - 20 
  عملعوئ السالم /حل الزناعوئ، /الك هبـدا التةصـعر بتـدابا الت ـدا ال عولـر علـى كـل        

ال ععد ا لي /الة مب /اهقلعمي /الـد/ ، /يللـب كـ لك إىل األمـا العـوم إتوحـر نتـوهج        من 
 ب س الدراير جمللس األمن /يعب الد/  األعضوء   األمم املتحدة؛

إىل األما العوم أا يدرش   تقـوريرس املقدمـر   يـعوق احلـوالئ      يطلب أيضا - 21 
، مبو   الـك معلةمـوئ عـن    املتخ ة تن ع ا هل ا القرار املدرجر   جد/  أعمو  اجمللس التدابا

ــر الشــبو  /إقومــر      أ/ضــوع الشــبو    حــوالئ الــزناع املســلح //جــة  التــدابا املتعلقــر بةقوي
 الشراكوئ معهم /إشراكهم /يويتهم /تسرحيهم /إعو ة إ موجهم مبةجب ب ا القرار؛

 .أا يبقي املس لر قعد نظرس ال علي ي بر - 22 
  
 


