
 S/RES/2254 (2015)  األمــم املتحـدة 

  

 

 جملس األمن
 

Distr.: General 

18 December 2015 

 

 

 

 

15-22539 (A) 

*1522539*  

 (  2015) 2254القرار 
ــن      ــس األمــ ــختم جملــ ــختذ اجمــ ــت  الــ ــيف ة   ، 7588جلســ ــ  يف   18املعقــ كــ

 2015 األول/ يسمرب
 إن جملس األمن، 
ــ  إذ يشريريريريريريريريريري     ،(2013) 2118و  ،(2012) 2043و  ،(2012) 2042إىل قراراتــــــــ

 2178 (، و2014) 2175(، و 2014) 2170(، و 2014) 2165 و ،(2014) 2139 و
 ،(2015) 2249 و (،2015) 2235 و ،(2015) 2199 و(، 2014) 2191 و ،(2014)

 2012آذار/مـ ر    21 و(، S/PRST/2011/16) 2011آب/أغسـسس   3والبي   ت الرئ سية املؤرخـة  
(S/PRST/2012/6 و ،)ــ  /أ ري   5 ــرين األول/ 2(، و S/PRST/2012/10) 2012 يســــــــــــ  تشــــــــــــ

  (S/PRST/2015/10) 2015 يســـــــــــــــــ  /أ ري   24 و(، S/PRST/2013/15) 2013أكتـــــــــــــــــيف ر 
 (،S/PRST/2015/15) 2015آب/أغسسس  17 و

التزامـ  القــيفذ  ســي  ة ايم يفريـة العر يــة الســيفرية واســتق       وإذ يؤكري  مريرين د يريري   
 ، ومبق صد ميث ق األمم املتحدة ومب  ئ ،اإلقليمية ت  ووحدهت  وس م

زاء اســتمرار مع  ــ ة الشــعر الســيفرذ، وتــد يفر ا  لــة  عــن أ ــد القلــ  إ وإذ يعريري   
اإل س  ية األليمة، واستمرار الصراع الدائر والعنف اليفحشي املتيفاص  الـختذ يتسـم  ـ ، واأل ـر     

األزمـة مـن أ ـر     جملفـ  السليب لإلر  ب واأليدييفليفجية املتسرفة العنيفـة    عـم اإلر ـ ب، ومـ      
ــ ، مبــ     ــة وخ رج  ــتقرار   املنسق ــزع ل س ــ  ة  يشــم   مزع ــةالزي ــ  املترتب ــ  عل ــدا   ذل   أع

، والـدم ر املـ  ذ الـختذ  ـ    لبلـد، وتزايـد ال عـة        ةاإلر   يني الختين جيتختهبم القتـ ل   سـيفري  
 أ  ا  لة ستستمر   التد يفر   ظ  غي ب ا   السي سي، وإذ يؤك الس ئفية، 

http://undocs.org/ar/S/PRST/2011/16
http://undocs.org/ar/S/PRST/2012/6
http://undocs.org/ar/S/PRST/2012/10
http://undocs.org/ar/S/PRST/2013/15
http://undocs.org/ar/S/PRST/2015/10
http://undocs.org/ar/S/PRST/2015/15
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ــة  م يــة         وإذ يشريري   ــرات كــ  ا ســيفات امل ئم ــ   ــت  تتيــخت طيــ  األا إىل مس لبت
ــة،     ــة واملخت بي ــة والديني ــي م أفــرا  ايم عــ ت العرقي    ــختا الصــد   وإذ يؤكريري املــد يني، مبــن ف

 ،السلس ت السيفرية تتحم  املسؤولية الرئيسية عن مح ية سك هن  أ 
إال مـن خـ ل    ةرا نـة   سـيفري  م  من ح   ائـم لززمـة ال    عل  أ  ك ر التأكي يوإذ  

عملية سي سية ج معة  قي  ة سيفرية تليب التسلع ت املشروعة للشعر السـيفرذ، هبـدت التنفيـخت    
(، 2013) 2118الـختذ أيـدم القـرار     ،2012حزيرا /ييف ي   30الك م  لبي   جنيف املؤرخ 

، وتعتمـد  ةملـ سـلس ت تنفيختيـة ك    جمـيفلل  ج معـة ا تق ليـة   حكـم وذل   سـب  منـ   إ شـ ء  ي ـة     
 م  كف لة استمرارية املؤسس ت ا كيفمية، ،تشكيل   عل  امليفافقة املتب  لة  

،    ــختا الصــد ، اي ــيف  الد ليفم ســية الــف يبــخت   الفريــ  الــدو  لــدعم   وإذ يشريري   
 ،  ة( للمس عدة عل  إهن ء ال اع   سيفريالدو )الفري   ةسيفري

البيـ   املشـترع عـن  تـ ئ      النحـيف الـيفار       علـ   الـدو ، عل  التزام الفريـ    وإذ يثين 
ــ ري      ــ   تـ ــ  ر   فيينـ ــيفرية الصـ ــت  سـ ــرات  شـ ــد ة األاـ ــ ت املتعـ ــرين األول/ 30احمل   ـ  تشـ

)املشـ ر إلي مـ     2015تشـرين الثـ ن/ يففمرب    14و ي   الفري  الـدو  املـؤرخ    2015أكتيف ر 
ت قي  ة سيفرية و  ظ  عمليـة تتلـ    ،  كف لة اال تق ل السي سي حت‘‘( ي ن فيين ’’فيم  يلي  ـ 

علـ  ا  جـة امللحـة     يشري   وإذ السيفرييف  زم م  ، عل  أس   جمم  م  ج ء    ي   جنيـف،  
 حتقي   ختا ا دت،   سبي    ء  ّنو حثيث  شك  ة  تعم  طي  األارات   سيفريأل

ــم املتحــدة تيســ          وإذ حيريري   ــيفىل األم ــف تت ــة السي ســية ال ــ  األاــرات   العملي طي
 ةااللتــزام   ملبــ  يت الــف حــد    الفريــ  الــدو ، مبــ    ذلــ  االلتــزام  يفحــدة ســيفري           علــ 

واستق    وس مت   اإلقليمية وا  ع   غ  الس ئفي، وكف لة استمرارية املؤسس ت ا كيفميـة،  
الـدي،، ومـم   وصـيفل     املـخت ر يني،  غـ  النرـر عـن العـرق أو     ومح ية حقيفق طيـ  السـيفر  

 املس عدات اإل س  ية إىل طي  أحن ء البلد،  
عل  مش ركة املرأة عل  حنيف    ت   العملية السي سية الف تتـيفىل األمـم    ش  ي وإذ 

 ،  ةاملتحدة تيس    من أج  سيفري
 املع رمــة، أايــ ت مــن ممكــن  ســ ق أوســ  طــ    املتمثــ  ا ــدتوإذ يضريري  ا ابترريري ر   
ــ ر ــختين الســيفريني،   ختي ــن ســيقررو  ال ــ م م ــيفاقف م وحيــد و  املف ومــ ت   تثل  التف ومــية، م
ــ  ــة يتســى حــى وذل ــ ، أ  السي ســية للعملي ــف   الجتم عــ ت بلمريري  حيريريي  وإذ تنسل  عقــدت ال

 وجــ  علــ  يالحريري  وإذ الغ يــة،  ــختم حتقيقــ  أخــر  مبــ  رات مــن اجمــخت ومبــ  والقــ  رة ميفســكيف  
 كــــ  يف  األول/  11إىل  9  الفتــــرة مــــن   املعقــــيف  ،اجتمــــ ع الريــــ    جــــدو  ا صــــيف 
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مف وم ت حتت رع يـة األمـم املتحـدة  شـت       دتم يد لعقال    ت ئج  تس م الختذ ،2015  يسمرب
ــف و       ــ   جني ــ  لبي ــ اع، وفق ــية لل ــ ن”التيفصــ  إىل تســيفية سي س ــ   ي ــ م إىل يتطلريري  وإذ، “فيين  قي

 حتقيقـ   املبختولـة  اي ـيف   علـ   األخـ ة  اللمسـ ت   يفمـ   ةـــ سيفري إىل  مـــ الع لزمني ا    يفثــاملبع
 الغ ية،  ختم

ــ   جنيــف املــؤرخ   يؤكريري  مريرين د يريري   - 1  ــ   30تتييــدم لبي ، 2012حزيرا /ييف ي
 تقـ ل  التسـ    ك ،التنفيخت الك م  لبيـ   جنيـف   كف لة  إا ر السعي إىل ‘‘  ي ن فيين ’’ ويؤيد

مــن أجــ  إهنــ ء الــ اع      قيــ  ة ســيفرية و  ظــ  عمليــة تتلــ  الســيفرييف  زم م ــ         سي ســي  
 عل  أ  الشعر السيفرذ  يف من سيقرر مستقب  سيفرية؛   ويش   ،سيفرية  

إىل األمني الع م أ  يقيفم، من خ ل مسـ عي  ا ميـدة وج ـيف  مبعيف ـ       يطلب - 2 
يفرية واملع رمـة إىل الـدخيفل علـ  وجـ  السـرعة      ا    إىل سيفرية،  دعيفة ممثلي ا كيفمة الس

 2016  مف وم ت رمسية  شت  عملية ا تقـ ل سي سـي، مسـت دف  أوائـ  كـ  يف  الث ن/ينـ ير       
تشـرين   14كميفعد لبدء احمل    ت، عم   بي   جنيف ومت  ي  م   ي   الفري  الـدو  املـؤرخ   

 ئمة لززمة؛  ، هبدت التيفص  إىل تسيفية سي سية  ا2015الث ن/ يففمرب 
 ــدور الفريــ  الــدو    عتبــ رم املنــرب الرئيســي لتيســ  اي ــيف  الــف تبــخت     يقريري  - 3 

 األمم املتحدة لتحقي  تسيفية سي سية  ائمة   سيفرية؛
،    ـختا الصـد ، لعمليـة سي سـية  قيـ  ة سـيفرية تيسـر   األمـم         يع   برين  بمري    - 4 

املتحدة وتقيم،   غضـيف  فتـرة مسـت دفة مـدهت  سـتة أ ـ ر، حكمـ  ذا مصـداقية يشـم  ايميـ  وال           
 ويعري   كريكلع برين  بمري     يقيفم عل  الس ئفية، وحتد  جدوال زمني  وعملية لصي غة  ستيفر جديـد،  

 ـ را حتـت إ ـرات األمـم      18لدسـتيفر ايديـد،   غضـيف     ال تي   ت حرة و زي ة جتر ، عمـ     
املتحدة، مب  يستجير ملتسلب ت ا يفكمة وأعل  املع ي  الدولية من حيث الشف فية واملسـ ءلة، وتشـم    
طي  السيفريني الـختين حتـ   ـم املشـ ركة، مبـن فـي م أول ـ  الـختين يعيشـيف    امل جـر، علـ  النحـيف             

 ؛ 2015تشرين الث ن/ يففمرب  14 لدو  املؤرخاملنصيف  علي     ي   الفري  ا
  لصـلة اليف يقــة  ـني وقــف إاـ ق النــ ر وا سـ ق عمليــة سي سـية ميفازيــة،       ميسريل   - 5 

هريكا   ويعري   ا ، و ضرورة التعجي    لدف  قدم   كلتـ  املبـ  رتني،   2012عم   بي   جنيف لع م 
، و ـيف مـ  التـزم الفريـ  الـدو   دعمـ        عن تتييدم ليفقف إا ق الن ر   طيـ  أحنـ ء سـيفرية    الص  

ــة الســيفرية          ــيف ا كيفم ــ ذ مبجــر  أ  اســيف ممثل ــز النف ــدخ  حي ــ  أ  ي ــختم، عل ــ  تنفي واملســ عدة عل
واملع رمة ا سيفات األوىل حنيف ا تق ل سي سي  رع ية األمم املتحدة، استن  ا إىل  يـ   جنيـف، علـ     

، علـ  أ  يـتم   2015تشرين الثـ ن/ يففمرب   14النحيف املنصيف  علي     ي   الفري  الدو  املؤرخ 
   ذل  عل  وج  السرعة؛
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إىل األمني الع م أ  يقيف ، من خ ل مكتر مبعيف   ا ـ   و  لتشـ ور    يطلب - 6 
م  األارات املعنية، اي يف  الراميـة إىل حتديـد ارائـ  و ـروف وقـف إاـ ق النـ ر، وميفاصـلة         
التيسيط لدعم تنفيـخت وقـف إاـ ق النـ ر، وحيـث الـدول األعضـ ء، وال سـيم  أعضـ ء الفريـ            

كـ  اي ـيف  املبختولـة لتحقيـ  وقـف إلاـ ق النـ ر،         الدو  لدعم سيفرية، علـ   عـم وتسـري    
  سب  من   الضغط عل  طي  األارات املعنية للميفافقة عل  وقف إا ق الن ر والتقيد   ؛  

عل  ا  جة إىل آلية لرصد وقف إا ق النـ ر والتحقـ  منـ  واإل ـ        يش   - 7 
ا عـن ا يـ رات املت حـة  شـت      إىل األمـني العـ م أ  يقـدم إىل جملـس األمـن تقريـر       ويطلريب عن ، 

إ ش ء آلية حتر   دعم اجمللس، وذل    أقـرب وقـت ممكـن و  ميفعـد ال يتجـ وز  ـ را مـن        
الدول األعض ء، مب    ذل  أعض ء جملس األمن، علـ  تقـد     ويش  ت ري  اجم ذ  ختا القرار، 

 ية؛املس عدة،  سب  من   ا ربة الفنية واملس مه ت العينية، لدعم  ختم اآلل
ــدول  2015) 2249 عيفتـــ  الـــيفار ة   القـــرار    يكريريري ر - 8  ( وامليفج ـــة إىل الـ

األعض ء ملن  وقم  األعم ل اإلر   ية الف يرتكب   عل  وج  التحديد تنريم الدولـة اإلسـ مية   
  العراق والش م )املعـروت أيضـ    سـم  اعـج( وجب ـة النصـرة، وسـ ئر األفـرا  وايم عـ ت          

املــرتبسني  تنرــيم الق عــدة أو تنرــيم الدولــة اإلســ مية، وغ  ــ  مــن     واملؤسســ ت والكي  ــ ت
ايم ع ت اإلر   ية، عل  النحيف الختذ يعين  جملس األمن، وعل  حنيف مـ  قـد يتفـ  عليـ  الحقـ       

تشـرين   14الفري  الدو  لدعم سـيفرية وحيـد م جملـس األمـن، وفقـ  لبيـ   الفريـ  الصـ  ر           
علــ  املــ ذ اآلمــن الــختذ أق متــ  تلــ  ايم عــ ت علــ  أجــزاء  ، والقضــ ء 2015الثــ ن/ يففمرب 

أ  وقــف إاــ ق النــ ر املــختكيفر أعــ م لــن يسبــ  علــ  األعمــ ل  ويالحريري كــب ة مــن ســيفرية، 
ا جيفمية أو الدف عية الف تنفخت مد  ـؤالء األفـرا  وايم عـ ت واملؤسسـ ت والكي  ـ ت، علـ        

ــ     يــ   الفريــ  الــدو  لــدعم    تشــرين الثــ ن/ 14ســيفرية الصــ  ر    النحــيف املنصــيف  علي
 ؛2015 يففمرب 
   حكيفمة األر   للمسـ عدة   إجيـ   ف ـم مشـترع     تختل   ي يف  الف  ي حب - 9 

ــختين      ــرا  وايم عــ ت ال ــدعم ســيفرية لزف ــدو  ل ــ  ال أ  حيــد وا  يفصــف م   تكــن اخــ  الفري
لغــر  حتديــد   إر ــ  يني و ــيف ســينرر علــ  وجــ  الســرعة   التيفصــية الــف قــدم   الفريــ          

 ايم ع ت اإلر   ية؛  
عل  مرورة قي م طي  األارات   سيفرية   جم ذ تدا   لبن ء الثقة مـن  يش    - 10 

طيـ    ويري ب  أج  املس مهة   فر  القي م  عملية سي سية وحتقيـ  وقـف  ائـم إلاـ ق النـ ر،      
  املضـي قـدم    الدول إىل استيدام  فيفذ ـ  لـد  حكيفمـة سـيفرية واملع رمـة السـيفرية مـن أجـ        

  عملية الس م وتدا    ن ء الثقة وا سيفات الرامية إىل التيفص  إىل وقف إلا ق الن ر؛  
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إىل األمني الع م أ  يقدم تقريرا إىل اجمللس،   أقرب وقـت ممكـن و    يطلب  - 11 
زيـد  ميفعد ال يتج وز   را واحدا من ت ري  اجم ذ  ختا القرار، عن ا يـ رات املت حـة للقيـ م   مل   

 من تدا    ن ء الثقة؛  
ــة اليفصــيفل       يريري ب  - 12  ــ  ية إمك  ي ــيفرا لليفكــ الت اإل س ــير ف ــرات إىل أ  تت األا

السري  واملتميف  وغ  املعرقـ  إىل طيـ  أحنـ ء سـيفرية ومـن خـ ل أقصـر السـرق، وأ  تسـمر          
ملنـ ا   فيفرا  يفصيفل املس عدات اإل س  ية إىل طي  من  م   ح جة إلي ـ ، ال سـيم    طيـ  ا   

احمل صرة والـف يصـعر اليفصـيفل إلي ـ ، واإلفـراأ عـن أذ  تجـزين  شـك  تعسـفي، ال سـيم            
 ول الفري  الـدو  لـدعم سـيفرية إىل اسـتيدام  فيفذ ـ  علـ  الفـيفر         وي ب النس ء واألاف ل، 

ــ ت،    ــختم الغ يـ ــ   ـ ــرارات    ويط لريريريبحتقيقـ ــ  للقـ ــخت الك مـ  2165( و 2014) 2139  لتنفيـ
 ( وأذ قرارات منسبقة أخر ؛  2014) 2191( و 2014)

 ت  تيفقـف طيـ  األاـرات فـيفرا أذ  جمـ ت ميفج ـة مـد املـد يني          يط لب - 13 
واأل دات املد ية   حد ذاهتـ ، مبـ    ذلـ  ا جمـ ت مـد املرافـ  السبيـة والعـ ملني   اجملـ ل          
السيب، وأذ استيدام عشـيفائي لزسـلحة، مبـ    ذلـ  مـن خـ ل القصـف املـدفعي والقصـف          

  لتزام الفري  الدو  لدعم سـيفرية   لضـغط علـ  األاـرات    ـختا الصـد ،        وي حبييفذ، ا
 ت  تتقيد طي  األارات فيفرا   لتزام هت  مبيفجر الق  يف  الدو ، مبـ    ذلـ     ويط لب ككلع

 الق  يف  الدو  اإل س ن والق  يف  الدو   قيفق اإل س  ، حسر االقتض ء؛  
ة إىل هتي ــة الرــروت امليفاتيــة للعــيف ة اآلمنــة والسيفعيــة      ا  جــة امل ســ  يؤكريري  - 14 

ــ  يف        ــ  للق ــ ا  املتضــررة، وفق ــ  املن ــ اق م األصــلية وتت ي ــ  إىل من ــ زحني  اخلي ل جــ ني والن
ــتعلقني مبركــز       ــة والربوتيفكــيفل امل ــة التسبيــ  مــن االتف قي الــدو ، مبــ    ذلــ  األحكــ م اليفاجب

الـدول األعضـ ء    وحيري  يف ال جـ ني    سـب  ،   ال ج ني، وأخـخت مصـ ا البلـدا  الـف تستضـ     
إىل مـؤمتر لنـد   شـت  سـيفرية الـختذ سـيعقد          ويتطلري  عل  تقد  املس عدة    ـختا الصـد ،   

الكيفيـت والنـروي  واألمـم املتحـدة،     ووتستضيف  اململكة املتحـدة وأمل  يـ     2016 ب ف/فرباير 
لـتعم  سـيفرية وتت يلـ    عـد      عـن  عمـ    ويع   كريكلع  يفصف  إس  م    م     ختا املسع ، 

 ا ت  ء ال اع؛  
إىل األمـــني العـــ م أ  يقـــدم تقريـــرا إىل جملـــس األمـــن   غضـــيف          يطلريريريب  - 15 

عن تنفيخت  ختا القرار، مب    ذل  عن التقدم احملرز   العمليـة السي سـية الـف تيسـر        ييفم  60
 األمم املتحدة؛  

 إ ق ء املستلة قيد  ررم الفعلي. يق ر - 16 


