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 ،إن مجلس األمن 
وجميع قراراتـ  الحقةـا المتقةةـا بةا،يـما فمـم ك  للـا الةرارا     (2011)  1970إلى قراره   إذ يشييييييييي ر 
 ا(2022) 2629و  (2021) 2570و  (2020) 2542و  (2020) 2510و  (2015) 2259

رهم األمم المتحدة التزام  الةوي فقمةيا ســـيمســـ   وإذ يع د تأك د  يا يةودهم الةا،اون ويتولون زمممهم وتيســـا
ــممةا لة ميع ك  لا،يم ك   قر  وق    ــيا و رلمم يا وة يا قرة و زيها ويـــــ ــ،ا  نجراب ا تئمفم  ربمســـــ لتهائا ســـــ
ــمورا  بان الةا،اان من  ج  تهائا  ــار الملــــ ــدد ين تللاده لةقمةيا ال مريا لتيســــ ممكنا وإل يقر  ك  هذا الصــــ

 ف واألوضمع نجراب اال تئمفم  يةى  سمس دستوري وقم و  االظرو 

إلى وإذ يشييي ر  فملدور الهمم لة،ةدان الم مورة والم ظمم  انقةيميا ك  ديم األمم المتحدةا م وإذ يسيييل   
 زاع يةى ال،ةــدان الم ــمورةا فمــم ك  للــا من جراب  إزاب تــلرار ال  وإذ يعرب عن القلقا  (2021)  2616الةرار  

ــمبة اســــــتئدامهم فمم ل دي إلى زيزيا   ــئا ين ال ة  مار الملــــــروع لهســــــةحا وتدديســــــهم وإســــ التهدلدا  ال ميــــ
يةى تقزيز الديم الدول  والتقمون انقةيم   وإذ يشييج  االســــتةرارا وين تدكج ال مميم  المســــةحا والمرتزقاا

  الســــــــــــحم يةى والحفمظ  الســــــــــــحم  ل، مب ديمم  االمتحدة لا  الصــــــــــــةا لم مورة وهائم  األممبان لا،يم وال،ةدان ا
 اوالم طةا ال،ةد ك 

ــمويا وكقملا   وإذ يحث  ــورة  ممةا ومتســ ــمر ا المر ة فصــ ــةطم  الةا،يا يةى  فملا ملــ ــم  والســ ــســ الم ســ
ويمةيم  اتئمل الةرارا   وم ديا يةى جميع المسـتويم ا فمم ك  للا الم مبـا الايمدياا وك  جميع األ لـطا  

فملحمجا إلى قمميا المر ة وم ظمم  الدكمع    وإذ يقرالمتقةةا فمال تةمل الديمةراة  وق  ال زاع و  مب الســــــــــــــحما 
ال هود الت  تـ،ذلهـم فقـ ا  وإذ ييدعم  ين قةوق المر ة والقـممح  ك  م ـمل بـ مب الســــــــــــــحم من التهـدـلد واال تـةمما  

ن  ج  تيســــار ا ئران ال ســــمب من مئتةا  ةيمف الم تمع الةا،  وملــــمر تهن  األمم المتحدة لةديم ك  لا،يم م
يةى  حو  وسع  طمقم ك  القمةيا السيمسيا والم سسم  القمماا وإل يةر فلن القمةيا السيمسيا ل بغ   ن تلم   

 جميع الةا،اانا
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ــةحا لا  وإذ يؤكد  ــةحا وجميع ال هم  المســ ــرورة التئطيز ل زع ســــحا ال مميم  المســ ــةا   ضــ الصــ
ــةياا  من ــمبهم إلى بةدا هم األبـــ   وإذ يؤكد كذلكمار الدول وتســـــريحهم وإيمدة إدممجهما فمم يلـــــم  يودة  يبـــ
هيك    فبــرورة التئطيز نبــحا قطمع األمنا وإ لــمبوإذ يسيلم  للا ل بغ   ن يلــم  الت ســاج انقةيم ا   ن

السـةطم  الةا،يا إلى التقمون وإقراز    وإذ يدعو م   يـمم  وموقد وامضـع لةمسـمبلا فايمدة مد يا لةا،يم  ك ا 
 تةدم فللن هذه المسللاا

إلى  ن موارد لا،يم من ال فز ه  موارد لصـــــــــــــملي جميع الةا،اانا وي ا  ن تظ  تح     وإذ يشيييييييي ر 
ــا الوة يا لة فزا  ــسـ ــريا لةم سـ ــيطرة الحصـ ــا الوة يا لة فز   يدعووإذ  السـ ــسـ ــمما لةم سـ جميع األةراف إلى السـ
  االقتصـمديا  الم سـسـم  يةى  الةا،يا  الرقمفا   همياإلى   وإذ يشي رفلداب يمةهم دون تقطا   و تدا   و تسـاي،ا 

ــفمكا ويمدلا   ين المســـ وليا يلـــم  ممم  لةا،يما والممليا  فملا  ن ُتدار انلرادا  ك  جميع   حمب ال،ةد فطريةا يـ
 مضقا لةمسمبلااوا

المصـةحا من جميع   حمب ال،ةد    بـحم  هميا إ لـمب لليا يةودهم الةا،اون ت مع بان    وإذ يع د تأك د 
لتحدلد  ولويم  ان فمق و فملا إدارة إلرادا  ال فز والغمز فطريةا يــفمكا وم صــفا وامضــقا لةمســمبلا ك      

ــميدة يةى توةاد الترتابم   رقمفا لا،يا كقملاا وإل يكرر تلكاد دور فق ا األمم ا لمتحدة لةديم ك  لا،يم ك  المســــ
 االقتصمديا المتئذة من جم ا الم سسم  الةا،ياا

يزم  يةى  فملا  ن تتما لةلــقا الةا،  ولصــملح ا ك  مرقةا القةاا األبــول  وإذ يؤكد من جديد   
 ا(2011) 1970من الةرار  17الم مدة يمح فملفةرة 

ين قةة  البملغ إزاب الحملا ان ســــــم يا ك  لا،يما فمم ك  للا مســــــتويم  المةيلــــــا المتد يا  وإذ يعرب 
ــياا وتهريا المهمجرين والحجئان واالت مر فملبلــــر ي،ر لا،يما وإزاب الحملا الت   ويدم ــمســ كفميا الئدمم  األســ

ملـــردون دااةيما فمم ك  للا االقت مز التقســـف  وســـوب المقممةا وتقرضـــهم لواجههم المهمجرون والحجئون وال
لةق ا ال  ســــــ  وال  ســــــم  ا ويدم قدرة الملــــــردلن دااةيم يةى القودة إلى ديمرهم فســــــ،ا مئمةر المتف را   

  هميـا مقـمل ـا األســــــــــــــبـم  ال ـذريـا الدـمم ـا وراب تهريـا المهـمجرين واالت ـمروإذ يؤكيد  والتهـدلـدا  اال تةـمميـاا  
فـملقمـ  الـذي ت هه فـ  فق ـا األمم المتحـدة لةـديم ك  لا،يـم ك  ت ســــــــــــــاج يمةيـا تةـديم   وإذ يرحي فـملبلــــــــــــــرا  

الســــةطم  الةا،يا إلى اتئمل اطوا   حو إمحق   وإذ يدعوالمســــميدة ان ســــم يا لحجئان والمهمجرين وديمهما  
ميع ال ـمس ك  لا،يـم من احل  مراكز اقت ـمز المهـمجرين والايـمم يةى وجـ  الســــــــــــــريـا ـفملتئ ي  من مقـمـ مة ج

جميع األةراف يةى الســــــــمما بوبــــــــول   وإذ يحثانســــــــراع ك  توكار الئدمم  القمما ك  جميع   حمب ال،ةدا  
 المسميدا  ان سم يا فلك   مم  ولمن ودون يوابج وتيسار للاا

الذي ةملا جميع  ةراف ال زاع فمالمت مل اللتزاممتهم فموجا   (2020)  2510إلى الةرار  وإذ يشييي ر  
ــم  ا   ــ ولان ين وإذ يشيييييييدد  الةم ون الدول ا فمم ك  للا الةم ون الدول  ان ســــــــ ــبا المســــــــ يةى وجو  محمســــــــ

 ا تهمكم  الةم ون الدول  ان سم   وين ا تهمكم  وت موزا  قةوق ان سمنا

ا  ن الحملا ك  لا،يم ال تزال تلـــكا  تهدلدا لةســـحم (2015) 2213ره  إلى     ر ىا ك  قراوإذ يشيي ر   
 واألمن الدولاانا

ر   - 1  د قتى  يُقر  واليــا فق ــا األمم المتحــدة لةــديم   2022 كتو ر  /األول  تلــــــــــــــرين  31 ن يمــدا
ــا متدمم ك  ــيا امبــــ ــيمســــ ــفهم فق ا ســــ ةا لد  ت فذ الواليَا الم وةا بهم يةى ال حو الم،اان ك  الةرار  لا،يم بوبــــ

 ؛(2021) 2570من الةرار  16والفةرة  (2020) 2542
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ر تييأك ييد  - 2  البق ــا مم ــ  اــمن لهمان القــمم ك  ةرابة،ا لــديمــ    قراره فــلن لتولى ايــمدة   يُكر 
 ؛ فمألمان القمم  ن يقان يةى وج  السريا مم ح امبم لهمان القمم   ويه    مببمن لةمم   الئمن لهمان القمما 

 يددا ألن ويأسيي   الةا، ا الســيمســ   الحوار  مةتةىين   الم ، ةا الطريج  امرجاإلى  يشيي ر - 3 
هـذه   من  2و    1الم،ا ـا ك  المـمدتان    ال ـم مـاهـداف والمبـمد   األي  ـد  ن  و   فقـدا  ُل فـذ  لم المتواـمة   وات هـم  من

ــياا  ــيمســــــــ األكقمل الت  يمكن  ن ت دي إلى  لــــــــــو   يممل ي ا ويرفض الئمرةا ال تزال مهما لةقمةيا الســــــــ
ر منويُدرك  قدوث مزيد من اال ةســــــــــــــممم  ك  لا،يما    و يحكم  من احل   رغبا اللــــــــــــــقا الةا،  ك   ن يةرا

المصةحا الربيساان يةى االتفمق يةى مسمر نجراب    و بحم الم سسم  السيمسيا الةا،يا  ويحث اال تئمفم ا 
هـذه اال تئـمفـم  ك   قر  وقـ  ممكن ك  جميع   حـمب ال،حد من احل الحوار والحةول الوســــــــــــــز واال ئران  

 لة ميع؛ ال، امب يةى  حو يفمف ويمم 

ــممةا لة ميعا  هميا إجيؤكد   - 4  ــملحا تدون جممقا ويـ ويرح  راب يمةيا وة يا لةحوار والمصـ
ـفمـلدور الهـمم لةم ظمـم  انقةيمـيا األارىا فمـم كاهـم جـممقـا  ويعترف  ـبديم االتحـمد األكرية  ك  هـذا الصــــــــــــــددا 

ــةطم  الةا،يا المق يا  ن ت فذ تدابار ل، مويه    الدول القر يا واالتحمد األورو  ا   ــم  والســــــ ــســــــ ب ال ةا فملم ســــــ
ــورة   ــمر ا المر ة فصــ ــ،  م هم  فملا ملــ ــيا و رلمم يا وة يا  مجحاا فســ لتهائا بائا مواتيا نجراب ا تئمفم  ربمســ
كممةا ومتســـمويا وكقملا وم ديا وإيـــراي مم ة  اللـــبم  والم تمع المد   ك  جميع األ لـــطا ويمةيم  اتئمل 

 ا؛الةرارا  المتقةةا فمال تةمل الديمةراة  وجهود المصملح

ف ميع األةراف  ن تمت ع ين اتئـمل  ي إجرابا  من يـــــــــــــــل هـم  ن تةو  القمةيـا يه ي   - 5 
والذي ل بغ  ت فاذه   2020تلــرين األول/ كتو ر  23الســيمســيا  و اتفمق وقا إةحق ال مر ك  لا،يم الم،رم ك  

ا فصـيغتهم المقدلا فموجا  (2011) 1970إلى  ن التدابار الم صـون يةاهم ك  الةرار  ويشي ر  ت فاذا  ممحا  
قرارا  القةاا ت ط،ج يةى األكراد والديم م  الذلن تةرر ل  ا ال زابا  التمفقا لهمم المتحدة   هم يلـــــــــمر ون 

ال  ما ك  إ  مز يمةيا اال تةمل ك   يممل تهدد الســــحم  و االســــتةرار  و األمن ك  لا،يم  و تقرق   و تةو   
 تةويبهم؛ السيمس  ك  ال،ةدا  و يةدمون الديم لتةا األيمملا فمم ك  للا ين ةريج يرقةا اال تئمفم   و

يةى   ـ  ال يمكن  ن يكون الحـ  ك  لا،يـم يســــــــــــــكريـم  ويطـملـا فـلن تتةاـد جميع يشيييييييييدد   - 6 
ا فصـــيغت  المقدلا  (2011) 1970فموجا الةرار   األيبـــمب تةادا تممم فحظر توريد األســـةحا المفرو  الدول

 فةرارا  القةا؛

جميع الدول األيبــــــــمب يةى االقترام الدمم  لســــــــيمدة لا،يم واســــــــتةحلهم وســــــــحمتهم  يحث  - 7 
 انقةيميا ووقدتهم الوة يا؛

 تلــــــــــــــرين األول/  23ق وقا إةحق ال ـمر الم،رم ك   ف ميع األةراف  ن ت فـذ اتفـميه ي    - 8 
 5+5ت فاذا  ممحا فمم ك  للا اطا القم  الت  اتفة  يةاهم الة  ا القســـــــــــــكريا الملـــــــــــــتر ا   2020 كتو ر  

والمةرر ت فـاذهم ت فـاذا متزامـ م ومـتدرجم ومتواز م يةى مراق ا   2021تلــــــــــــــرين األول/ كتو ر  8ج ي  ك    ك 
ــمب يةى ويحث  ــحا جميع الةوا  األج ،يا الدول األيبــــــ ــ،  م هم ســــــ اقترام وديم الت فاذ الدمم  لحتفمق فســــــ

 والمةمتةان األجم ا والمرتزقا من لا،يم دون مزيد من التلاار؛

 ؛لومم تةريرا  ين ت فاذ هذا الةرار   30إلى األمان القمم  ن يةدم إلى م ة، األمن     يطل    - 9 

ر  - 10   الفقة .  ن لبة  المسللا قاد  ظرهيقر 

https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)

