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 إن مجلس األمن، 

وجميع قراراتـ  الحقةـا المتقةةـا بةا،يـما فمـم ك  للـا الةرارا   (2011) 1970إلى قراره  إذ يشييييييييي ر 
 ا (2020) 2510و  (2019) 2486و  (2015) 2259

 التزام  الراسخ فسيمدة لا،يم واستةحلهم وسحما أراضاهم ووقدتهم الوطنياا  وإذ يع د تأك د 

 (ا S/2020/832مم عن فقثا األمم المتحدة لةدعم ك  لا،يم )بتةرير األمان الق وإذ يحيط علما 

ــمب  ل مان   وإذ يعرب  ــار الممثأل ال م  الســــــ ــةا لةذقثاا وال مثــــــ عن دعم  الةوي لةجهود المتواصــــــ
مان القمم فملنيمفاا ســـــتي م    القمما غســـــمة ســـــحماا عةى بأل مم قمم ف  من عمأل دلو  والممثةا ال مصـــــا ل 

 وليممزا عةى مم بذلت  من جهودا

ــار اةضـــــــــــ ح  فقمةيا  وإذ يشيييييييدد  عةى أهميا الدور المربزي الذي تؤدم  األمم المتحدة ك  تيســـــــــ
ــا بزممم األمور كاهم وك  التوصــــــــــــأل إلى وق  دا م  ــيا تثــــــــــــمأل الجميع تتولى لا،يم ليمدتهم وتمســــــــــ ســــــــــــيمســــــــــ

 النمرا إلطحق

مجــا إلى ايــمدة الحوار وتقزيزه مع األطرال الةا،يــا والجهــم  ال ــمعةــا الــدوليــا عةى قــد فــملحــ  وإذ يقر 
وإذ يقر  ســــوا  من أجأل تيســــار عمةيا ســــيمســــيا تثــــمأل الجميع تتولى لا،يم ليمدتهم وتمســــا بزممم األمور كاهما 

 فملحمجا المةّحا ألة مقاّ ن األمان القمم مذقوثم خمصم إلى لا،يما كذلك

ــن هم أة  جمي  وإذ يدعو  ع األطرال إلى القمأل مقم بروح من التواك ا واةمتنم  عن أي أعممل من شــــ
ــملحا   ــذ، الن خا وقممما المد اانا واة  را  فجدما ك  الم ــــ ــا ضــــ ــياا والى مممرســــ ــيمســــ تةوض القمةيا الســــ

ــاري ك  لا،يما  وإذ يشييي رالوطنياا  ال  من جديد جميع األطر   ويدعوإلى أ   ة ممان أة ماوة هنمك قأل عســ
ــيـــمســــــــــــــ  تحـــ  ليـــمدة المذقو  ال ـــم    إلى اةلتزام دوة تـــنخار بوق  دا م إلطحق النـــمر ورـــملحوار الســــــــــــ

 القمما ل مان

https://undocs.org/ar/S/RES/2542(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2259(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2486(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2510(2020)
https://undocs.org/ar/S/2020/832
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عن فملغ قةة  إاا  استمرار األعممل القدا يا ك  لا،يم واستهدال األعيمة المد يا وتدمارهما    وإذ يعرب 
وإذ يالحظ  والجممعم  المت ركا القني ا لةنزا ا عن الةة  إاا  اســــــــــــت حل الجممعم  اإلرهمبيا  وإذ يعرب كذلك

 تنثار النزا  عةى ال،ةداة المجمورة والمن ةاا

ــمويا وكقملا ومجدما ك  جميع   وإذ يحث  ــمربا المرأة ف ـــــــــورة بممةا ومتســـــــ األطرال عةى ب ملا مثـــــــ
ـفملحـمجـا إلى قمـمـما   وإذ يقراأل ثــــــــــــــ ـا والةرارا  المتقةةـا ـفمة تةـمل اـلدممةراط  وقـأل النزا  ورنـم  الســــــــــــــحما 

الجهود   وإذ ييدع منظمـم  اـلدـكم  عن قةوق المرأة والقـممح  ك  مجـمل بـنم  الســــــــــــــحم من التهـدـيد واة تـةمما 
ــم  من م تة  أطيمل   ــار ا  را  النسـ الت  ي،ذلهم بأل من المذقو  ال م  ل مان القمم والذقثا من أجأل تيسـ

فنة   وإذ يقر  القمةيا الســــيمســــيا والمؤســــســــم  القمماا المجتمع الةا،  ومثــــمربتهن عةى  حو أوســــع   مقم ك
 القمةيا السيمسيا ينذ   أة تثمأل جميع الةا،اانا

 عةى مثمربا الثذم  مثمربا بممةا وكقملا ومجدما ك  جهود السحما وإذ يحث 

م  مع األمم المتحــدة لتنظيم ا ت ــمفــم   وإذ يشييييييييي ر  إلى التزام األطرال الةا،يــا فــملقمــأل عةى  حو بنــّ
برلمم يا ور مسـيا سـةميا لا  م ـدالياا ورمقترام  تم ل تةا اة ت مفم ا قسـ  مم ات ة  عةي  األطرال الةا،يا 

ا وك  أبو ظ،  ك   2018ا وك  فــــملارمو ك  تثــــــــــــــرين الثــــم    وكم،ر 2018ك  فــــمريخ ك  أمــــمر مــــميو 
يا القةيم لح ت مفم ا  فملقمأل المتواصــــــأل الذي تهــــــ ةع ف  الم وضــــــيا الوطن وإذ يرحبا 2019شــــــذم  ك،راير 

  وإذ يرحب كذلكوالةجنا المربزيا ة ت مفم  المجملخ ال،ةدماا لةتحهــار لح ت مفم  الوطنيا وال،ةدما واجرا هما 
ـفمـلدعم اـلذي تةـدمـ  الذقثـا لهـذا القمـألا وينوه ـفمـلدور الر يســــــــــــــ  اـلذي يؤدمـ  بـأل من المذقو  ال ـم  ل مان  

ل الةا،يا من أجأل وضـــع األســـمت الدســـتوري لح ت مفم  واعتممد الةوا ان  القمم والذقثا ك  التثـــمور مع األطرا
 اة ت مبيا الحاماا 

جميع الةا،اان إلى القمأل ال،نم  من أجأل توقاد المؤســســم  القســاريا واةقت ــمدما   وإذ يكرر دعوته 
د م ــــــــــــرل  الةا،يا؛ وا ثــــــــــــم  قوا  أمن وطنيا موقدة ومقزاة خمضــــــــــــقا لةســــــــــــة ا الحاوميا المد يا؛ وتوقا

 المربزيا   لا،يم

الحمجا إلى الت  ي، لنز  سـحح الجممعم  المسـةحا وتسـريحهم واعمدة إدممجهما واصـحح   وإذ يدرك 
 ق م  األمنا وا ثم  هياأل أمن  جممع فقيمدة مد يا لةا،يم باألا 

لذلاا  فملحوار اةقت ــــــــــــــمدي الجـمري ك  لا،ـيم والمن ـةاا ورملدور الذي تؤدم  الذقـثا دعـمم  وإذ يرحب 
وال يدعو الســـــــة م  الةا،يا إلى القمأل عةى إعمدة توقاد المؤســـــــســـــــم  اةقت ـــــــمدماا واصـــــــحح ال،نيا التحتيا 

بدور   وإذ يرحب كذلكالحاوياا وتحســان تةدمم ال دمم ا وتحســان الثــ مليا والمســم لا ك  المؤســســم  القمماا 
ــمفم  الم ــــــــــرل المربزيا  ــتةةا لحســــــــ عةى أهميا التقموة مع   ذ يشيييييييددوإالذقثا ك  دعم إجرا  مراجقا مســــــــ

 عن الةة  إاا  تدخأل الجممعم  المسةحا ك  مؤسسم  لا،يم السيمدماا  وإذ يعربالمؤسسم  الممليا الدولياا 

إلى أة موارد لا،يم من الن ، ه  موارد ل ـــــــــــــملي جميع الةا،اانا ويج  أة تظأل تح   وإذ يشيييييييي ر 
إلى أة   وإذ يشييي راإلغحق الةســــري لةمراك  الن  ياا ن وإذ يديالســــي رة الح ــــريا لةمؤســــســــا الوطنيا لةن ،ا 

قاوما الوكمق الوطن  تمةا وقدهم سـة ا الرقمفا عةى المؤسـسـم  اةقت ـمدما والممليا الةا،ياا وه  المسـؤولا  
 عن ب ملا إدارة اإليرادا  ك  جميع أ حم  ال،ةد ف ريةا ش مكا وعمدلا وخمضقا لةمسم لاا 
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ــ  الةا، ا بوق   إلى ضــــــرورة أة ت وإذ يشيييي ر  ــيمســــ ــم ا قســــــ   ي اةت مق الســــ ةوم الدول األعهــــ
 تةدم  من دعم إلى المؤسسم  المواايا غار المثمولا فمةت مقا ومم تةوم ف  من ات مة  رسميا مقهما مم

ــم ـيا ك  لا،ـيما فمـم ك  لـلا ـتدهور مســــــــــــــتوـيم   وإذ يعرب  عن قةـة  الـذملغ إاا  ـتدهور الحـمـلا اإل ســــــــــــ
ا ال دمم  األســمســياا وااا  الحملا الت  يواجههم المهمجروة والحجووة والمثــردوة داخةيما  المعيثــا وعدم ب مم

ــم  ا  الســـة م  الةا،يا إلى ات مل خ وا   حو إغحق    وإذ يدعوفمم ك  للا تقرضـــهم لةقن  الجنســـ  والجنسـ
خحل اإلســــــرا  ك    مراكز اةقتجما والقيمم عةى وج  الســــــرعا فملت  يع من مقم مة جميع النمت ك  لا،يم من

 توكار ال دمم  القمما ك  جميع أ حم  ال،ةدا 

ال ـــــــــمدرة فثـــــــــنة ال  ا المتقةةا فملمرأة لا  ال ـــــــــةا  جميع األطرال عةى تن اذ الةرارا   وإذ يحث 
الســـة م  الةا،يا إلى وضـــع   وإذ يدعووالســـحم واألمن وعةى منع ومواجها القن  الجنســـ  ك  قمة  النزا ا 

القةم  عةى جرا م القن  الجنســ  والجنســم  ا تمثــيم مع قرارا  مجةخ األمن لا  ال ــةاا قد لإلكح  من 
 ا(2000) 1325كاهم الةرار  فمم

الذي طمل  جميع أطرال النزا  فمةمتثمل ةلتزاممتهم فموج   (2020)  2510إلى الةرار  وإذ يشييي ر 
 الةم وة الدول  اإل سم  ا 

عةى وجو  محمســـــذا المســـــؤولان عن ا تهمكم  الةم وة الدول  اإل ســـــم   وعن ا تهمكم    وإذ يشيييدد 
 وتجمواا  قةوق اإل سمةا

الســــــــــــــة ـم  الةا،يـا إلى أة تت ـذ جميع ال  وا  الحامـا من أجـأل التحةا  ك  ا تهـمكـم   وإذ ييدعو 
الـةم وة الدول  لحةوق اإل ســــــــــــــمة والتـةمرير الت  ت ـاد بوقو  ا تـهمكم  قةوق اإل ســــــــــــــمةا فـمم ك  للا التـقذي  

أة تحمســـــــــــــ  والقن  الجنســـــــــــــ  والقن  الجنســـــــــــــم   واســـــــــــــم ة المقممةا ك  الســـــــــــــجوة ومراكز اةقتجماا و 
 عنهما المسؤولان

إلى أهميا قممما األط ملا عةى النحو الم،ان ك  قرارا  مجةخ األمن لا  ال ـــــــــــــةاا  وإذ يشيييييييي ر 
ــددا  ــذا ك  هذا ال ــــــ عن الةة  إاا  مم ورد من تةمرير عن ارتكم  ا تهمكم    وإذ يعربوات مل التدابار المنمســــــ
قتأل األط مل وتثويههما واخت مل األط ملا  ن وي عةى تةا الت  توتجمواا  ضد األط مل ك  لا،يما وة سيمم 

والقن  الجنســ  المرتك  ضــد األط ملا وتجناد األط مل أو اســت دامهما ومنع إم ــمل المســمعدا  اإل ســم يا 
جميع األطرال   وإذ يحثإلى األط ملا وشـن هجمم  عةى المدارت والمسـتثـ يم  ك  ا تهمك لةةم وة الدول ا 

   كورااعةى وق  هذه المممرسم

عن فــملغ قةةــ  إاا  تهريــ  المهــمجرين والحجوان واةتجــمر فــملذثــــــــــــــر ع،ر لا،يــما  وإذ يكرر اإلعراب 
ــم يا لحجوان والمهمجرين   وال يرق  فملقمأل الذي تنهض ف  الذقثا ك  تنســــــــا  عمةيا تةدمم المســــــــمعدة اإل ســــــ

 ودعمهما  

 19-عن فملغ قةة  إاا  األثر المدمر لجم حا بوكاد ويعربا (2020)  2532إلى الةرار  وإذ يشييييييي ر 
   ا19-ك  لا،يما وال يحقظ الةاود الم روضا عةى الس ر الدول  فس،  جم حا بوكاد

طةذـ  أة تةـدم جميع الـدول األعهـــــــــــــــم  دعمهـم الكـممـأل لةجهود الت  ي،ـذلهـم بـأل من  وإذ يكرر تيأك يد 
ال م  ل مان القمم والذقثاا وال يدعو الدول األعهــم  إلى اســت دام مم لهم من   ول لدط األطرال  المذقو  

فملدور الهمم الذي تؤدم   وإذ يعترفلتحةا  وق  دا م إلطحق النمر وارســم  عمةيا ســيمســيا تســتوع  الجميعا 

https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/2510(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2532(2020)
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ـقا اـلدول القررـيا واةتحـمد األورور ا  ال،ـةداة المجـمورة والمنظمـم  اإلقةيمـياا وة ســــــــــــــيـمم اةتحـمد األكرية  وجـمم
بذلا تنكاد دعوت  جميع األطرال إلى أة تتقموة مع الذقثا عةى  حو تمم ليمم تن ذه من أ ثــــــــــــ اا   وإذ يكرر

ــممة أمن موظ   األمم المتحدة واألكراد المرتذ ان بهم وب ملا   فمم مثـــــــــمأل ات مل جميع ال  وا  الحاما لهـــــــ
 قاوما تو خ عةى مم تةدم  من دعماوال مثار تنةةهم بدوة عوا  ا 

إلى التزام المثــــــــمربان ك  مؤتمر برلان فمةمتنم  عن التدخأل ك  النزا  المســــــــةي أو ك   وإذ يشييييي ر 
 الثؤوة الداخةيا لةا،يما والى دعوتهم الجهم  ال معةا الدوليا إلى أة تحذو قذوهما  

عةى أهميا ب ملا التن اذ الكممأل لتدابار الجزا ا  الةم ماا وابحغ لجنا الجزا ا  التمفقا  وإذ يشيييييييدد 
ك  هذا ال ــــدد إلى  وإذ يشييي را فمم مةع من ا تهمكم ا (2011)  1970ل مم المتحدةا المنثــــنة عمح فملةرار 

رك ك  أعممل تهدد الســــــــــحم أو اةســــــــــتةرار أو األمن أو توكر الدعم لتن اذهم ك  لا،يما أة الجهم  الت  تثــــــــــم
 ( 2018) 2441كــــم ــــ  أم بيــــم ــــم ا ممان أة ت رض عةاهــــم جزا ا  محــــددة الهــــدل عمح فــــملةرار  أكرادا

 الحقةاا   والةرارا 

ــيم مع الةرار  جميع ا  وإذ يدعو  لدول األعهـــــــــــــم  إلى اةمتثمل التمم لحظر توريد األســـــــــــــةحاا تممشـــــــــــ
جميع الدول األعهـم  إلى  وإذ يدعو كذلكوجميع قرارات  الحقةا والسـمفةا المتقةةا فملحظرا  (2018) 2441

 ر تؤدي إلى ت مقم النزا ا عدم التدخأل ك  النزا  أو ات مل تدابا

ا أة الحملا ك  لا،يم ة تزال تثــّاأل تهديدا لةســحم (2015)  2213إلى أ   قررا ك  قراره  وإذ يشيي ر 
 واألمن الدولاانا 

ا وةما فقثا األمم المتحدة لةدعم ك  لا،يما 2021أيةول ســـــ،تم،ر  15أة ممددا قتى  يقرر - 1 
وأة تتولى الذقثاا بوصـ هم فقثا سـيمسـيا خمصـا متكممةاا ورمم يت   تمممم مع مذمدم اإلمسـمك فمةملاد األمور  

 مم ية :  لتحةا عةى ال قاد الوطن ا مممرسا الوسمطا ورذل المسمع  الحمادة 

 عمةيا سيمسيا وقوار أمن  واقت مدي شممةان لةجميع؛   زتقزي ‘1’ 

 اةستمرار ك  تن اذ اةت مق السيمس  الةا، ؛ تقزيز  ‘2’ 

توطاد الترتاذم  الت  ات ذتهم قاوما الوكمق الوطن  ليمم يتقة  فملحوبما المســمعدة عةى  ‘3’ 
واألمن والثـــــــــؤوة اةقت ـــــــــمدماا فمم ك  للا دعم اإلصـــــــــحح اةقت ـــــــــمدي فملتقموة مع  

 المؤسسم  الممليا الدوليا؛ 

ا فمجرد التوصـــــــأل إلى وق  إلطحق النمر وتةدمم الدعم المنمســـــــ  لتن اذهالمســـــــمعدة عةى  ‘4’ 
 ؛ األطرال الةا،يا عةي  مواكةا

المراقأل الحقةا من القمةيا اة تةمليا الةا،ياا فمم ك  للا القمةيا الدســـــــتوريا وتنظيم دعم  ‘5’ 
 اة ت مفم ؛

التنســــــــــــــا  والتقــموة الوثيةــمة مع الجهــم  ال ــمعةــا الــدوليــاا فمــم ك  للــا ال،ةــداة المجــمورة  ‘6’ 
 والمنظمم  اإلقةيميا؛

 المؤسسم  الةا،يا الر يسيا؛تةدمم الدعم إلى  ‘7’ 

https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2441(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2441(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2213(2015)
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تةدمم الدعما بنم  عةى ال ة ا من أجأل توكار ال دمم  األســــمســــيا وام ــــمل المســــمعدا   ‘8’ 
 وكةم لةمذمدم اإل سم يا؛ا 19-ألغراض منهم الت دي لجم حا بوكاداإل سم ياا 

  الرصـــــــــــــــد واإلبحغ عن تجـمواا  وا تهـمكـم  قةوق اإل ســـــــــــــــمة وا تهـمكـم  الةـم وة الـدول ‘9’ 
النزا ا وة سيمم من خحل النثر ال قمل ك  قمة   اإل سم  ا فمم ك  للا القن  الجنس   

 لةمستثمرين المقناان فثؤوة قممما النسم  واألط مل؛  

ــقا لةمرالذا ومامكحا  تةدمم الدعم ك   ‘10’  ــةا بهم غار ال مضــــ ــةحا واألعتدة المت ــــ تنمان األســــ
 ا تثمرهم؛

وتةدمم المثـــــــورة والمســـــــمعدة دعممت لةجهود الت  تةودهم قاوما  تنســـــــا  المســـــــمعدة الدوليا ‘11’ 
الوكمق الوطن  ك  ســــــــــــــ،ـاأل تحةا  اةســــــــــــــتةرار ك  المـنمط  ال ـمرجا من النزا ا فـمم كاـهم 

 المنمط  المحررة من لذها تنظيم داعش؛

أة مةود الذقثــا مذقو  خــم  ل مان القــمم يتولى القيــمدة القــممــا لةذقثــاا مع   يقرر كيذليك - 2 
لترباز بوج  خم  عةى المســــــــــــمع  الحمادة والوســــــــــــمطا لدط الجهم  ال معةا الةا،يا والدوليا إل هم  النزا ا ا
يتولى منســـ  لةذقثاا تح  ســـة ا المذقو  ال م ا مســـؤوليا القمةيم  الاوميا والثـــؤوة اإلداريا لةذقثاا   وأة

 وي ة  أة مقّان األمان القمم مذقوث  ال م  دوة تنخار؛

ــم  أ يطلييييب - 3  ــم إلى مجةخ األمن عن طري  المذقو  ال ــــ ــمريرهــــ ــا تةــــ ــدم الذقثــــ ة تةــــ
 القمم؛ ل مان

إلى األمان القمم أة مقّيم ال  وا  الحاما لةتوصـــــــأل إلى وق  دا م إلطحق النمرا   يطلب - 4 
قة   والدور الذي ممان أة تؤدم  الذقثا ك  توكار دعم قمبأل لةتوســع لوق  إطحق النمرا إلى جم   تةريره المر 

فثـــــــــــنة المةترقم  المتقةةا فملرصـــــــــــد ال قمل لوق  إطحق النمر تح  رعمما األمم المتحدةا وتوصـــــــــــيمت  إلى 
ا عةى النحو  S/2020/63المجةخ فثــــــــــــــنة ال ـيمرا  الواردة ك  ورـقا الت قـاأل ـفمل ــــــــــــــي ـا الواردة ك  الوثيـةا 

ا والت  ينذ   تةـدممهـما مع المســــــــــــــتجـدا  الحامـاا ك  موعـد ة يتجـموا  (2020) 2510الم ةو  ك  الةرار 
يومم من ات مل هذا الةرارا وال  وا  الم ةورا لتحريا القمةيا الســــيمســــيا إلى األممم من مســــمرهم الراهنا   60

 عن التةدم المحرا  حو تحةا  هذه األهدال؛ وأة ي،ةغ ك  تةمريره الدوريا

إلى األمان القمم أة مجريا وكةم ألكهـأل المممرسـم ا اسـتقراضـم اسـتراتيجيم مسـتةح   يطلب - 5 
 ا عةى أة مثمأل اةستقراض مم ية :2021تموا يولي   31لةذقثا وي،ةغ المجةخ بنتم ج  ك  أجأل أق مه 

قثا من قاث الهياأل القمما وترتا  أولويم  تةايم وتوصــــــــــيم  فثــــــــــنة تحســــــــــان ب م ة الذ ‘1’ 
ــمطا   ــتوط المحك الوظي  ا فمم ك  للا مم يتقة  فملوســـــ المهمما والةدرة وال قمليا عةى مســـــ

 وادارة عمةيا السحم؛

مواصــــــــــــةا تةايم ال يمرا  المتقةةا فملرصــــــــــــد ال قمل لوق  إطحق النمر تح  رعمما األمم  ‘2’ 
 إضمليا عند الةزوم؛المتحدةا فمم مثمأل تةدمم توصيم  

إلى األمان القــمم أة يــدر  ك  تةــمريره الــدوريــا مقةومــم  عن الجهود الت  ت،ــذلهــم  يطلييب - 6 
عةى قــدرة الذقثـــا عةى إ جـــما المهـــمم   الجـــم حـــا تــنثارعن و  ا19-األمم المتحـــدة لةت ــــــــــــــــدي لجـــم حـــا بوكاـــد

 إلاهم؛ الموبةا

https://undocs.org/ar/S/2020/63
https://undocs.org/ar/S/RES/2510(2020)
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 ويطالبألعهــم  لحظر توريد األســةحاا إلى قراره الةمضــ  فنة تمتثأل جميع الدول ا يشي ر - 7 
ا  (2011) 1970فنة تمتثأل جميع الدول األعهم  امتثمة تممم لحظر توريد األسةحا الم روض فموج  الةرار  

الدعم إلى جميع المرتزقا  ف ـــي ت  المقدلا فموج  قرارا  ةقةاا وللا بوســـم أل منهم وق  تةدمم بمكا أشـــامل
ــح،هما  ــةحان وســـ ــم  فقدم التدخأل ك  النزا  أو ات مل تدابار تؤدي إلى ت مقم   ويطالبالمســـ جميع الدول األعهـــ

فـملجهود الت  ي،ـذلهـم كري  ال ،را  التـمفع لةجنـا الجزا ا  الم روضـــــــــــــــا عةى لا،يـم لةتحةا  ك    ويرحيبالنزا ا 
بتقموة هاوم  األمم المتحدة لا  ال ـــــةاا فمم ك  للا الذقثاا   لكويرحب كذا تهمكم  قظر توريد األســـــةحاا 

إلى عزم  القيمما عن طري  لجنا الجزا ا  التمفقا ل ا   ويشيييييي رواألطرال المقنيا األخرط مع كري  ال ،را ا 
 فمحمسذا األش م  الذين ينتهاوة قظر األسةحا؛  

إلى الذقثا أة تراع  تمممم المنظور الجنسـم   طوال كترة وةيتهم وأة تسـمعد قاوما  يطلب - 8 
ــمربا الكممةا وال قملا والمجدما لةمرأة وتولاهم دورا ليمدمم ك  اة تةمل الدممةراط    الوكمق الوطن  ك  ب ملا المثــــ

ــم  وال  ــم  الوطنياا وك  قممما النســ ــملحا وق م  األمن وك  المؤســــســ تيم  من القن  الجنســــ   وجهود الم ــ
ــم  ا فمم ك  للا القن  الجنســــ   ــيم مع الةرار ك  قمة  والجنســ   ويطلب كذلكا (2000)  1325النزا ا تمثــ

 تحسان الذقثا لقمةيا اإلبحغ عن هذه المسم أل؛

يمســــــيا شــــــممةا وايمدة التكممأل والتنســــــا  فملتةدم المحرا ك  وضــــــع اســــــتراتيجيا ـســـــ  يرحب - 9 
اةســـتراتيج  بان الذقثا ووبمة  األمم المتحدة وصـــنمدمةهم وررامجهم ك  لا،يم بهدل دعم الجهود الت  تةودهم  
ــ،األ للاا   ــةا القمأل ك  ســـ ــجع عةى مواصـــ ــتةرار ك  لا،يما ويثـــ ــ،األ تحةا  اةســـ قاوما الوكمق الوطن  ك  ســـ

   مقةومم  مستكمةا عن التةدم المحرا ك  سيمق تةمريره الدوريا؛ وي ة  إلى األمان القمم أة يدر 

يومما عةى األقألا بتةرير  60إلى األمان القمم أة يواصــــأل مواكمة مجةخ األمن بأل  يطلب - 10 
 عن تن اذ هذا الةرار؛

إلى األمان القمم أة مةدم قســـــــ  الهـــــــرورةا ورقد إجرا  مثـــــــمورا  مع الســـــــة م   يطلب - 11 
الةا،ـياا تةريرا عن التوصـــــــــــــــيم  المتقةـةا ـبدعم الذقـثا لةمراقـأل الحقـةا من القمةـيا اة تـةملـيا الةا،ـياا والترتاـذم  

 عةى أرض الواقع؛  األمنيا لةذقثا الت  تك أل الح مظ عةى خ ا قربتهم وسرعا استجمبتهم لةت ورا  النمشوا 

 أة يذة  المسنلا قاد  ظره ال قة . يقرر - 12 

 

https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)

