األمــم املتحـدة
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جملس األمن

Distr.: General
14 October 2014

القرار )0282 ( 0812
ال ـ ا اه ـ س جملــس األمــن
أكتةبر 0282

ل ــت  7077املعقــة ة

 82تشــر ن األ/

إن جملس األمن،
إذ يعيد تأكيد قرارات ال ابقة بشأن ها يت/ ،ال سـماا قراراتـ 0272 / ،)0282( 0882
()0282( 8221 / )0282( 8207 / )0282( 8222 / )0288( 0280 / )0280
8720 / )0227( 8722 / )0227( 8712 / )0221( 8122 / )0222( 8120 /
(،)0222( 8620 / )0222( 8672 / )0226( 8221 / )0222( 8261 / )0222
وإذ يعيد تأكيد التزام القةا ب ما ة ها يت /استقالهلا /سالمتها اإلقلمامة //حدهتا،
وإذ يقر باخلطةات اليت خطتها هـا يت خـال ال ـاة املا ـمة حتـةق اقمـق االسـتقرار،
مبــا كلــق تةقمــق اترــاش الرايتشــة الـ ا جملــا الن اة ــل الاــق االيتقــا للا لــس االيت ــا
الدائم الن جملس ايت ا مؤقت د د/ ،يص جمللى مهلة ـتم خالهلـا تعـد ل القـايةن االيت ـا
لعـــا  0282حبمـــت ت ـــم تاتـــمم ايت ابـــات تشـــر عمة /ايت ابـــات زئمـــة للـــس الشـــمة
/االيت ابات البلد ة /احمللمة جملا ،0282
وإذ يالحظظب لقلظظل لظ أن بعــا االيت ابــات قــد أملر ــت ملــدة وــال ســاةات /أيـ
ال ة ــد حــن ا ن هــا يت أا قــايةن ايت ــا معــد / ،أن اللــس االيت ـا املؤقــت قــد
خلــص ،يتم ــة لـ لق ،الن اســتحالة تاتــمم ايت ابــات  02تشــر ن األ /أكتــةبر جمللــى ــة
مل
ما جملت اللم احلكةمة،
وإذ يقر بأن احلالة األمامة العامة ظلت م تقرة ي بما مق حد /بعـا التح ـن ماـ
اهاك قرارس  ، )0282( 0882ال ا أتـا للبعةـة مةاحتـلة الت رـما التـدردا ألجملـدا قةاهتـا،
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/االســتارار تكممــا قةامهــا /لــا الخــال بــأمن هــا يت /اســتقرارها/ ،الك قــر بأ مــة اهــاك
القرارات املتعلقة مب تقبل البعةة جمللى ة راجملا األ /اع القائاة /احلالة األمامة ال ائدة،
وإذ يقر بالد/ر احلاسم ال ا تضطلق ب البعةة كرالـة االسـتقرار /األمـن هـا يت،
/الك ةين جمللى البعةة ملةاحتلتها تقدمي امل اجملدة الن حكةمة ها يت من أ ل كرالة تةفري بم ـة مماـة
/م تقرة/ ،الك عرق جملن امتااي ألفرا البعةة /لبلداهنم/ ،الك شمد مبن أحتمبةا /مـن قتلـةا أواـا
أ ائهــم لةا بــ هم؛ /الك شــمد أ ضــا بالطائرــة الةاســعة مــن هــة الجملــا ة اإلجملاــار هــا يت
/بةحدات اهلادسة الع كر ة التابعة للبعةة ملا أجنزت من أجملاا يا حة،
وإذ يشدد جمللى ر/رة مةاحتلة تعز ز الاتا القضائا /يتـا ال ـ ةن هـا يت مـن
أ ل جملم القطاع األمين ها يت لمكةن جمللى قـدر أكـ مـن التكامـل /التـرابو/ ،الك اـةس الن
التــزا حكةمــة هــا يت بتعز ــز ســما ة القــايةن/ ،ب ـ حراق املز ــد مــن التقــد الحتــال القطــاع
هة ها ه ا الصد ،
األمين/ ،الك ش ق ال لطات اهلا تمة جمللى مةاحتلة ب
وإذ يقر أيض بالطبمعة املترابطة للتحد ات املاولة ها يت/ ،الك ؤكد جمـد ا أن يتـائ
التقــد امل ــتدا جمــاالت األمــن /ســما ة القــايةن /اإلحتــال املؤس ــا/ ،املصــاحلة الة امــة،
/التاامــة ،مبــا كلــق مكافحــة البطالــة /الرقــر ،عــزق بعضــها بعضــا/ ،الك رح ـ بــا هة
املتةاحتلة اليت تب هلا حكةمة ها يت /التاق الـد /للتصـدا هلـ س التحـد ات/ ،فقـا أل/لة ـات
احلكةمة،
وإذ يكرر تأكيظد الـد/ر احلاسـم الـ ا تؤ ـ الشـر ة الة امـة اهلا تمـة كرالـة أمـن
هــا يت /اســتقرارها/ ،الك ؤكــد أ مــة مةاحتــلة تعز ــز هـ س الشــر ة /تأهملــها مهامــا /الحتــالحها
لتاكماها من اال امل ؤ/لمة الكاملة جملن أمن ها يت/ ،الك الحـ التقـد احملـرق تارمـ خطـة
ال ــاةات اخلاـــس  0282-0280لتطــة ر الشـــر ة الة امــة اهلا تمـــة / ،كــرر تأكمـــد أ مـــة
مةاحتلة جملاها/ ،ال سماا جما االستقدا /االستبقا ،
وإذ يشدد جمللى أ مة تـةفري التاة ـل الكـا للشـر ة الة امـة اهلا تمـة مـن أ ـل تعز ـز
قدراهتا اللة تمة /اإل ار ة /العالماتمة/ ،الك ش ق حكةمة هـا يت جمللـى االسـترا ة مـن الـدجملم
املقــد مــن التاــق الــد /لضــاان تــةفري األمــن الكــا للشــع اهلــا يت/ ،الك هم ـ امــق
الشركا الد/لمني أن عزق/ا التا مق بماهم ه ا الصد ،
وإذ يقظظر بــاخلطةات الــيت اهـ ها اللــس األجمللــى للقضــا  ،مبــا كلــق اجملتاــا يتامـ
الداخلا حز ران ةيم  ،0282من أ ل تارمـ /ال تـ /الاـهةت بتعز ـز اسـتقال القضـا ،
/الك عرق جملن احلا ة الن مةاحتلة معا ة الشةاغل اليت ال تـزا قائاـة بصـد حقـةش اإلي ـان
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يتا ال ـ ةن ،مةـل االحت ـاق املطـة ال ـابق للاحاكاـة/ ،اكتتـان ال ـ ةن بالاــزال ،
/األ /اع الصحمة،
وإذ يعترف بأي /الن كان قد اقق قدر مهـم مـن التقـد جملـا  ،0282فـ ن هـا يت
ال تزا تةا اد ات الي ايمة كـبرية ،ظـل  /ـة حـةا  16 220مـن املشـر ن اخلمـا
ال ن عمشةن ما تبقى مـن امل ماـات ظـر/ت تت ـم ب ـة التو ـة /الترـا/ت فـر
الا ـا
احلصة جمللى املمـاس /خـدمات الصـرت الصـحا/ ،هـا ظـر/ت تـؤور بة ـ خـا
/األ را /د مةاحتلة ال عا لتح ماها،
وإذ يرح ظ بــا هة املتةاحتــلة الــيت تب ـ هلا حكةمــة هــا يت مــن أ ــل مكافحــة /بــا
الكةلريا /القضا جمللم / ،بالتقد احملرق خرا جملد املصـابني بـالكةلريا هـا يت/ ،الك ـت
فر ق األمم املتحدة القطرا جمللى أن ةاحتل ،بالتا مق مق غريس مـن ا هـات الراجمللـة األخـر ،
ــبكات املمــاس
تقــدمي الــدجملم حلكةمــة هــا يت معا ــة مــةا ن الضــعا اهلمكلمــة/ ،ااحتــة
/املرافــق الصــحمة/ ،الك ؤكــد أ مــة تعز ــز املؤس ــات الصــحمة الة امــة هــا يت/ ،الك ــدر
ما تب ل األمم املتحـدة مـن هـة مل كافحـة الكـةلريا بةسـائل ماـها مبـا رة األمـني العـا لـدجملم
اخلطة الة امة للقضا جمللى الكةلريا/ ،الك شـد جمللـى أ مـة تقـدمي الـدجملم الكـا /امل ـتار مـق
ال ــال اهتاــا خــا لتــةفري االســت ابات الطبمــة ال ــر عة /احملــد ة اهلــدت حــاالت ترشــا
الةبا هبـدت احلـد مـن التهد ـد الـ ا شـكل / ،الك رحـ بالز ـارة الـيت أ راهـا األمـني العـا
الن ها يت متةق ةلم  / ،0282مو جمللاا بأي قـا للـة أيشـطة أخـر مبشـاركة رئـمس
ال ـالش ”محلـة تعاـمم مرافـق الصـرت الصـحا“ باجملتبارهـا مبـا رة رئم ـمة
الةقرا المة
ملكافحة الكةلريا/ ،تشكمل الل اة الرفمعة امل تة املعامة بالقضا جمللى الكةلريا،
وإذ يؤكظظد جمللــى أن اقمــق التقــد جمــا الجملــا ة الجملاــار هــا يت/ ،ك ـ لق التاامــة
اال تااجملمة /االقتصا ة ل لق البلد ،بةسائل ماها تقـدمي م ـاجملدة اللائمـة /لمـة فعالـة /ما ـقة
 /د رة بالةاا /ق ا ة قدرة املؤس ات اهلا تمة جمللى االسترا ة مـن هـ س امل ـاجملدة ،أمـر حاسـم
لتحقمــق االســتقرار الــدائم /امل ــتدا / ،الك كـــرر تأكمــد ــر/رة أن قتــرن األمــن بالتاامـــة
اال تااجملمة /االقتصا ة ،مبا كلق ا هة املب /لـة للحـد مـن رـا ر الكـةار /التأهـ هلـا
جمللى ة عـا مـا عايمـ البلـد مـن ـعا بـالج مةا هـة الكـةار الطبمعمـة/ ،هـا هـة
تضطلق فمها حكةمة ها يت بد/ر رائد،
وإذ يرح مبةاحتلة تطة ر ال ار حكةمة ها يت لتا مق املعةية اخلار مة باجملتبارس ا لمـة
املرضــلة للتا ــمق بــني ا هــات املا ــة /ماتــد لــدجملم األ/لة ــات اإللائمــة حلكةمــة هــا يت،
/الك رح أ ضا بز ا ة ال جمة املشتركة الـيت قـة هبـا فر ـق األمـم املتحـدة القطـرا هـا يت
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مبـــا تاا ـــى مـــق اإل ـــار االســـتراتم ا املتكامـــل الـ ـ ا تدجملاـ ـ احلكةمـــة /بالتا ـــمق معـ ـ ،
/الك رحـ أ ضــا بــااللتزا بز ــا ة املةا مــة بــني امل ــاجملدة الد/لمــة /األ/لة ــات الة امــة /ق ــا ة
الشرافمة /تعز ز امل ا لة املتبا لة ،فضال جملن احلا ة الن مز د من التا مق،
وإذ حيث ا هات املا ـة جمللـى اسـتكاا الةفـا بالتعهـدات املعلاـة مـؤمتر يمة ـةر
لعا  ، 0282اقمقـا الـة أغـرات ماـها امل ـاجملدة جمللـى تعز ـز الرـر املتاحـة أل ـد الر ـات
عرا من أ ل احلصة جمللى اخلـدمات /الةظـائا/ ،الك شـد جمللـى م ـؤ/لمة حكةمـة هـا يت
جملن تةفري تة مهات /ا ـحة لل هـات املا ـة بشـأن أ/لة اهتـا /تم ـري تقـدمي امل ـاجملدة الن مـن
هم أمس احلا ة اللمها،
وإذ يؤكد جمللى /ر املاتاات اإلقلمامة العالمة ا ار ـة لتحقمـق االسـتقرار /الجملـا ة
اإلجملاار ها يت/ ،الك دجملة البعةة الن أن تةاحتل العال جمللـى ـة /ومـق مـق املؤس ـات املالمـة
الد/لمــة /املاتاــات اإلقلمامــة / /ن اإلقلمامــة /غريهــا مــن ا هــات املعامــة/ ،ال ســماا ماتاــة
الد /األمر كمة /ااا أمم أمر كا ا اةبمة /ا ااجملة الكار بمة،
وإذ يرحظ مبــا تب لـ الشــر ة الة امــة اهلا تمــة مــن هــة إل ــرا الــد/ر ات /تعز ــز
 /ة ها /تةاحتلها املبا ر مق ال كان/ ،الك اـةهس بـا هة امل ـتارة الـيت تبـ هلا البعةـة جمـا
اخلرـــارة التاعمـــة ،بالتا ـــمق الةومـــق مـــق ـــان امل ماـــات ،رماـــات املشـــر ن اخلمـــا،
/الك رح بتةاحتلها مق ال كان،
وإذ يعظظرع ظظن لقظظل ا ظ ألن العاــا ا ا ــا /ا ا ــاي ،ال ســماا العاــا ــد
الا ــا /األ رــا  ،تــل مشــكلة خطــرية/ ،ااحتــة األحمــا املهاشــة مــن بــةرت  -أ- /
برايس  /ما تبقى من رماات املشر ن اخلما /املاا ق الاائمة من البلد،
وإذ يقظظر بــأن تعز ــز املؤس ــات الة امــة املعامــة حبقــةش اإلي ــان ،فضــال جملــن احتــرا
حقةش اإلي ـان ،مبـا كلـق حقـةش اإلي ـان اخلاحتـة باأل رـا / ،التقمـد باألحتـة القايةيمـة
الةا بة/ ،مكافحة اإل ـرا /العاـا ا ا ـا /ا ا ـاي/ ،القضـا جمللـى اارسـة اإلفـالت مـن
العقاق/ ،كرالة امل ـا لة هـا أمـةر ةهر ـة لكرالـة سـما ة القـايةن /األمـن هـا يت ،مبـا
كلق سبل الل ة الن العدالة،
وإذ يعيد تأكيد سلطة املاةل اخلـا لألمـني العـا تا ـمق /تصـر ا لمـق أيشـطة
/كــاالت األمــم املتحــدة /حتــاا قها /براجمهــا هــا يت/ ،الك عمــد أ ضــا تأكمــد جملاـ للــد/ر
ال ا ضطلق ب املاةل اخلا لألمني العا كرالة التا مق /التعا د جمللى الة األمةل بـني
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البعةة /فر ق األمم املتحدة القطرا فماـا تعلـق با ةايـ املترابطـة مـن /ال تمهاـا/ ،ااحتـة
ال ار خطة تركمز أيشطة البعةة جمللى أساس األ /اع القائاة،
وإذ حييط لم بتقر ر األمني العا  S/2014/617املؤر  02مق أغ طس ،0282
وو يظظ م ظظل مب ــؤ/لمت الرئم ــمة جملــن حتــةن ال ــال /األمــن الــد/لمني بقــا ملمةــاش
األمم املتحدة،
وإذ يتصرف بقا للرصل ال ابق من ممةاش األمم املتحدة ،جمللى الاحة املبني
األ /من الرقرة  7من ماطةش القرار ،)0222( 8620

ا ـز

 - 8يقرر متد د /ال ة بعةة األمم املتحـدة لتحقمـق االسـتقرار هـا يت ،جمللـى الاحـة
الـــــــــةار قراراتـــــــــ 8722 / )0222( 8720 / )0226( 8221 / )0222( 8620
()0282( 8221 / )0222( 8120 / )0221( 8122 / )0227( 8712 / )0227
)0280( 0272 / ،)0288( 0280 / )0282( 8222 / )0282( 8207 /
 )0282( 0882 /حن  86تشر ن األ /أكتةبر  ،0286مق يمة جتد دها مرة أخر ؛
 - 0يقرر أن تتألا امل تة ات العامة لقةة البعةة من جملد صـل الن  0 272فـر ا
/من جملاصر للشر ة صل قةامـ الن  0 228مـن األفـرا / ،هـا م ـتة ات القـةة الـيت ةحتـا
هبا األمني العـا ؛  /ـدجملة األمـني العـا الن أن كرـل بقـا قـةة البعةـة البلـد مب ـتة ات تاـاهز
م تة اهتا احلالمة الن حني تقـدمي تقر ـرس املقبـل الن اللـس/ ،أن لطـر اللـس كلـق التقر ـر
بأا تومريات رئم مة تطرأ جمللى احلالة؛
 - 2يؤكد أن أا تعد الت درا ال خاهلا جمللى تشكمل قةة البعةة ابوا أن ت ـتاد
الن احلالة ال ائدة املمـدان ،مبـا كرـل قـدرة البعةـة جمللـى حرـ األمـن سـماش االيت ابـات
ال ملايمة /احمللمة الة مكة /ك ا االيت ابات الرئاسمة املقـررة جملـا  ،0286مـق مراجملـاة أ مـة
احلران جمللى بم ـة مماـة /م ـتقرة /تـأوري حقـائق الةاقـق اال تاـاجملا /ال ماسـا جمللـى االسـتقرار
/األمن هـا يت/ ،التطـةر املتزا ـد لقـدرات الد/لـة اهلا تمـة/ ،ااحتـة التعز ـز ا ـارا للشـر ة
الة امة اهلا تمة/ ،اارسة ال لطات الة امة بصةرة متزا ـدة مل ـؤ/لمة الد/لـة اهلا تمـة جملـن حتـةن
االستقرار /األمن البلـد ؛  /همـ بالبعةـة أن اـتر بالقـدرة جمللـى يشـر القـةات ب ـرجملة /
لمق أ ا البلد ،مبا كلق األحتة ا ة ة املااسبة؛
 - 2يؤكظظظد التزامـ ـ بالعاـــل أا /قـــت جمللـــى تكممـــا /ال ـــة البعةـــة /تعـــد ل
م تة ات قةهتا من ا طر ل لق ب ب توري التر/ت ال ـائدة هـا يت /لـز األمـر للحرـان
جمللى التقد ال ا أحرقت ها يت حتةق اقمق األمن /االستقرار الدائاني؛
14-62605

5/10

)S/RES/2180 (2014

 - 6حييط لم بتارم خطة تركمـز أيشـطة البعةـة جمللـى أسـاس األ /ـاع القائاـة،
الــيت ركــزت أيشــطة البعةــة جمللــى جماةجملــة أساســمة مــن املهــا املشــاةلة /ال تــها جمللــى الاحــة
املترق جمللم مق حكةمة ها يت؛
 - 2يُقظظر بامل ــؤ/لمة الرئم ــمة هلــا يت ،حكةمــة  /ــعبا/ ،مبلكمتــها لزمــا األمــةر
فماــا تعلــق امــق ةايـ اقمــق االســتقرار البلــد / ،شـ ق البعةــة جمللــى تكةمــا هة هــا
لتــةفري اخل ـ ات اللة ــتمة /التقامــة ،حــد /اإلمكايمــات املتاحــة /مبــا ترــق مــق /ال تــها،
بالتا ــمق ح ـ االقتضــا مــق فر ــق األمــم املتحــدة القطــرا /ا هــات األخــر الاا ــطة
هــة اقمــق االســتقرار ،بومــة م ــاجملدة حكةمــة هــا يت ،ح ـ لبــها ،جمللــى مةاحتــلة تارمـ
هة الالمركز ة /باا قـدرات مؤس ـاهتا جمللـى امل ـتة ني الـة ين /احمللـا ،بومـة ق ـا ة تعز ـز
قــدرة احلكةمــة اهلا تمــة جمللــى ب ــو ســلطة الد/لــة لمــق أ ــا هــا يت /تعز ــز احلكــم الر ــمد
/سما ة القايةن جمللى لمق امل تة ات؛
 - 7حيث لقوة ال ـلطات ال ماسـمة اهلا تمـة جمللـى التعـا/ن /العاـل /ن مز ـد مـن
التــأخري مــن أ ــل كرالــة التع مــل بعقــد االيت ابــات التشــر عمة /االيت ابــات ا زئمــة للــس
الشــمة /االيت ابــات البلد ــة /احمللمــة ،مبــا كلــق االيت ابــات املرتــرت ال را هــا ماـ /قــت
ة ل ،أ ـةا مـن احلر ـة /الةاهـة /الشـرافمة ،مبشـاركة ا امـق //فقـا لدسـتةر هـا يت مـن
أ ل كرالة استارار جملال ا اعمة الة امة /سائر اهلم ات املات بة؛
 - 1يرح با هة اليت ب هلا املاةل اخلا لألمني العـا مـن أ ـل جملـم العالمـة
ال ماسـمة ا ار ـة هــا يت / ،ؤكـد مــن د ـد جملةتـ البعةــة الن مةاحتـلة جملــم هـ س العالمــة،
 /هم بالبعةة أن تعال جمللى تقدمي امل ـاجملدة االيت ابمـة الد/لمـة الن حكةمـة هـا يت /تا ـمقها،
االقتضا /بالتعا/ن مق ا هات املعامة الد/لمة ،مبا فمها ماتاة الـد /األمر كمـة /ااـا
ح
االقتضا ؛
أمم أمر كا ا اةبمة /ا ااجملة الكار بمة ،ح
 - 2يؤكد جمددا أن ها يت متر مباعطا ها تة مد االسـتقرار /الدميقرا مـة /أن
ا ــترا قا هتــا ال ماســمني /أحتــحاق املصــلحة احلــةار  /احللــة التةفمقمــة أمــر ل ـ أ مــة
حامسة احلران جمللـى املكت ـبات الـيت اققـت ال ـاةات األخـرية ،مـن أ ـل  /ـق هـا يت
اطى وابتة جمللى م ار االستقرار الدائم /اقمق التاامـة االقتصـا ة/ ،متكـني اهلـا تمني مـن تـة
املز د من امل ؤ/لمات ه ا الصد ؛
 - 82يشظ الن القــرار ن  / )0282( 0800 / )0222( 8206ش ـ ق حكةمــة
ها يت ،بـدجملم مـن ا هـات املعامـة ،جمللـى التـر /لز ـا ة مشـاركة املـرأة احلمـاة ال ماسـمة
ها يت /فقا ألحكا ستةر ها يت؛
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 - 88يعيد ا تأكيد ،ال ار ا ني حالة سـما ة القـايةن هـا يت ،جمللـى أن تعز ـز
قــدرة الشــر ة الة امــة اهلا تمــة أمــر لـ أبلــج األ مــة بالا ــبة لتــة حكةمــة هــا يت التةقمــت
املااسـ لكامــل امل ـؤ/لمة جملــن االحتما ــات األمامــة للبلــد ،الـ ا هــة العاصــر احملــةرا لتــةفري
االستقرار الشامل /اقمق التاامة م تقبال ها يت؛
 - 80يكرر ا تأكيظد جمللـى أن باـا قـدرة الشـر ة الة امـة اهلا تمـة تتـل مهاـة بالوـة
هة ها الراممـة الن تعز ـز القـدرات
األ مة من مها البعةة؛  /طل من البعةة أن تةاحتل ب
املؤس ــمة /العالماتمــة للشــر ة الة امــة اهلا تمــة/ ،ال ســماا جملــن ر ــق جتد ــد هــة التة م ـ
/التدر ألفرا الشر ة /العاملني املرافق اإلحتالحمة ،مبا كلق من اتاا ماـهم للر ـات
الةظمرمة املتةسطة / ،دجملة البعةة الن تة م مهارات أفرا ـر ة األمـم املتحـدة اجتـاس جملـم
ه س األهدات /تةفري املدربني /امل تشار ن الرامني املهرة؛
 - 82يشظظدد جمللــى ــر/رة كرالــة الــدجملم الرعــا مــن حكةمــة هــا يت  /ــركائها
الــد/لمني /اإلقلماــمني خلطــة تطــة ر الشــر ة الة امــة للرتــرة  0282-0280لبلــةا األهــدات
املتاةلــة بلــةا قــةا مــن أفــرا الشــر ة املاــتتاني ايتتامــا تامــا اخلدمــة بلــج كحــد أ
 86 222فر حبلة جملا / ، 0282تـةفري القـدر الكـا مـن القـدرات اللة ـتمة /اإل ار ـة،
/الجملاا امل ا لة /احترا حقةش اإلي ان /سما ة القـايةن/ ،تطبمـق ال ـرا ات محكةالـة للرـرق،
/تعز ز ال ـرا ات االسـتقدا /التـدر / ،تقة ـة مراقبـة احلـد /ال ـة /البحر ـة/ ،تعز ـز ر ع
أيشطة ا رمية املاتاة العابرة للحد /الة امة؛
 - 82يؤكد جمللى ر/رة التا مق الةومق بني البعةة /ا هات املا ة /حكةمـة هـا يت
من أ ل تعز ز فعالمة هة باا قـدرات الشـر ة الة امـة اهلا تمـة /اسـتارارها؛  /طلـ أ ضـا
مــن البعةــة أن تم هــر هـ ا التا ــمق/ ،أن تةاحتــل تــةفري التة مـ الــتقين ،لــد لبـ  ،للاشــار ق
املاةلــــة مــــن ا هــــات املا ــــة إلحتــــال /تشــــممد مرافــــق الشــــر ة /املرافــــق اإلحتــــالحمة،
/كــ لق للاشــار ق األخــر الراممــة الن جملــم القــدرة املؤس ــمة للشــر ة الة امــة اهلا تمــة،
االقتضا ؛
ح
 - 86يشجع البعةة جمللى أن تقة  ،بالتعـا/ن مـق ا هـات الراجمللـة الد/لمـة امل تصـة،
مب ــاجملدة احلكةمــة التصــدا برعالمــة لعاــا العصــابات/ ،ا رميــة املاتاــة/ ،االجتــار غــري
املشر/ع باألسلحة/ ،االجتار بامل درات/ ،االجتار بالبشر/ ،ااحتـة األ رـا / ،كـ لق كرالـة
ال ارة احلد /بشكل سلمم؛
 - 82يشجع ال لطات اهلا تمة جمللى مةاحتلة تارم خطة الحتال يتا العدالـة باهـاك
اخلطةات الالقمة ،مبـا فمهـا الـدجملم امل ـتار للا لـس األجمللـى للقضـا  ،هبـدت كرالـة اسـتقال
14-62605

7/10

)S/RES/2180 (2014

املؤس ات القضائمة /فعالمتها/ ،مةاحتلة معا ـة م ـائل االحت ـاق املطـةل ال ـابق للاحاكاـة
/أحــــةا ال ـــ ةن /اكتتاظهــــا بــــالةال  ،مــــق ال ــــال اهتاــــا خــــا للا ــــا /األ رــــا
قمد االحت اق؛
 - 87يد و لمق املـا ني /الشـركا  ،مبـن فـمهم املاتاـات الد/لمـة /املاتاـات غـري
احلكةممة /ك لق فر ق األمم املتحدة القطرا ،الن ا ني تا مق هة هم /العاـل جمللـى ـة
/ومــق مــق احلكةمــة اهلا تمــة مــن خــال ال ارهــا لتا ــمق املعةيــة اخلار مــة ،الـ ا ــتهدت بـ
م اجملدة احلكةمة جمللى كرالة تةفري مز ـد مـن الشـرافمة /امللكمـة الة امـة /التا ـمق فماـا تعلـق
بامل اجملدات األ ابمة /تعز ز قدرة احلكةمة جمللى ال ارة امل اجملدات اخلار مة؛
 - 81يطلظ مــن فر ــق األمــم املتحــدة القطــرا / ،همـ امــق ا هــات الراجمللـة،
تكالة العالمات األمامة /اإللائمـة الـيت تضـطلق هبـا حكةمـة هـا يت ،بـدجملم مـن البعةـة ،بأيشـطة
هتدت الن التح ني الرعلا لألحةا املعمشمة لل كان املعامني/ ،ال سماا الا ا /األ را ؛
 - 82يطل من البعةة أن تةاحتل ،بالتا مق مق فر ق األمم املتحدة القطـرا ،تارمـ
املشار ق ال ر عة األور اليت ت هم هتم ة بم ة مماة /م تقرة /تعـزق متلـق سـكان هـا يت لزمـا
األمةر بلدهم /وقتهم البعةة/ ،ااحتة الاالت كات األ/لة ة اليت اـد ها قمـا ة البعةـة
االقتضا ؛
//فقا أل/لة ات حكةمة ها يت ،ح
 - 02يظظدين لشظظدة االيتــهاكات ا ــماة املرتكبــة ــد األ رــا املتضــرر ن بة ـ
خا مـن أجملاـا العاـا الـيت ترتكبـها العصـابات اإل راممـة/ ،كـ لق ترشـا تعـرت الا ـا
/الرتمات لالغتصاق /غريس من أ كا االجملتدا ا ا ـا / ،همـ حبكةمـة هـا يت أن تةاحتـل،
بدجملم من البعةـة /فر ـق األمـم املتحـدة القطـرا ،تعز ـز /محا ـة حقـةش الا ـا /األ رـا جمللـى
الاحــــة املبــ ـملن قــــرارات جملــــس األمــــن 8102 / )0226( 8280 / )0222( 8206
(0822 / )0222( 8112 / )0222( 8111 / )0222( 8110 / )0221
( / ،)0282( 0800 / )0282ش ـ ق لمــق ا هــات الراجمللــة حكةمــة هــا يت /التاــق
الد/ /التاق املدي جمللى جتد د هة ها الراممة الن القضـا جمللـى العاـا ا ا ـا /ا ا ـاي
ها يت ،فضال جملن ا ني االست ابة لشكا /االغتصاق /تم ـري سـبل الةحتـة الن العدالـة
أما حا ا االغتصاق /غريس من ا ـرائم ا ا ـمة؛  /شـ ق ال ـلطات الة امـة جمللـى تشـ مق
 /ق تشر عات  /امة ه ا الصد ؛
 - 08يطل الن البعةـة أن تةاحتـل اتبـاع هن هـا جمـا احلـد مـن العاـا التاعـا،
بالتعا/ن الةومق مق حكةمة ها يت ،مق التركمـز بشـكل خـا جمللـى الشـباق املعر ـني لل طـر
/الا ا /املشر ن /سكان األحما املتضررة مـن أجملاـا العاـا/ ،كرالـة تا ـمق هـ ا الاشـا
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مق فر ق األمم املتحدة القطرا  /جملا ألجملاال الراممة الن باا القـدرات احمللمـة
مق مراجملاة أ/لة ات ها يت؛

هـ ا الـا ،

 - 00ي شظظجع البعةــة جمللــى أن تةاحتــل م ــاجملدة حكةمــة هــا يت تــةفري احلاا ــة
الكافمة لل كان املديمني ،مـق ال ـال اهتاـا خـا الحتما ـات املشـر ن اخلمـا /غريهـم مـن
الر ـــات الضـــعمرة/ ،ااحتـــة الا ـــا /األ رـــا  ،ب ـــبل ماـــها اخلرـــارة التاعمـــة املشـــتركة
امل ماات/ ،فقا لقرار جملس األمن )0222( 8122؛
 - 02يطلظ الن األمــني العــا مةاحتــلة اهــاك التــدابري الالقمــة لكرالــة امتةــا لمــق
أفرا البعةة امتةاال تاما ل ماسة األمم املتحـدة املتاةلـة جملـد الت ـامال ال القـا القا االسـتوال
/االجملتدا ا ا ـمني/ ،مةاحتـلة البـالا اللـس هـ ا الشـأن / ،ـت البلـدان امل ـا ة بقـةات
/بــأفرا الشــر ة جمللــى أن تضــاجملا هة هــا ملاــق /قــةع حــاالت ســة ال ــلة /أن تكرــل
التحقمق األجملاا اليت تةر فمها أفرا ها /معاقبة مرتكبمها جمللى الاحة الةا ؛
 - 02يعيد تأكيد /ال ة البعةة جما حقةش اإلي ان بةحترها جملاصرا ةهر ـا مـن
جملااحتر البعةة / ،ملق ّر بأن احترا حقةش اإلي ـان جملاصـر ـةهرا مـن جملااحتـر اقمـق االسـتقرار
هــا يت/ ،ال ســماا االهتاــا بامل ــا لة الرر ــة جملاــا /قــق مــن ايتــهاكات ــماة ظــل
احلكةمــات ال ــابقة / ،ــت احلكةمــة جمللــى أن تكرــل ،بــدجملم مــن التاــق الــد ، /ح ـ
االقتضا  ،تقمد الشر ة الة امة اهلا تمـة /ال ـلطة القضـائمة بـاحترا حقـةش اإلي ـان /محا تـها،
 /دجملة البعةة الن تةفري الرحتد /الدجملم الالقمني ه ا الصد ؛
 - 06يُشظظجع البعةــة جمللــى أن تةاحتــل ،ال ــار /ال تــها ،االســترا ة مــن الةســائل
/القدرات املة ة ة ،مبا كلق املهادسةن التابعةن هلـا ،بومـة تعز ـز االسـتقرار هـا يت ،مـق
العال جمللى ق ا ة متلق هـا يت لزمـا األمـةر سـماش خطـة تركمـز أيشـطة البعةـة جمللـى أسـاس
األ /اع القائاة؛
هة هـا الراممــة الن
 - 02يطلظ مـن البعةــة أن تةاحتـل جملــم ال ـلطات اهلا تمــة
التحكم تدفق األسلحة الصورية/ ،اليشا سـ ل لألسـلحة/ ،تاقـمال القـةايني احلالمـة املتعلقـة
باستريا األسلحة /حماقهتا/ ،الحتال يتا تراخمص األسـلحة/ ،حتـةا /تطبمـق جملقمـدة  /امـة
لل رارة التاعمة؛
 - 07ي شدد جمللى أ مة القما بصةرة ماتتاة/ ،ح ـ االقتضـا  ،بتحـد ت /وـائق
الت طمو املتعلقة بالعاصر الع كرا /جملاصر الشر ة البعةة ،مةـل مرهـة العالمـات /قةاجملـد
اال تبا / ،اقمق ات ـاقها مـق أحكـا لمـق قـرارات اللـس كات الصـلة / ،طلـ الن األمـني
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العا أن قد الةقت املااس تقـار ر كاملـة بشـأهنا الن جملـس األمـن /الن البلـدان امل ـا ة
بقةات /بأفرا الشر ة؛
 - 01يطل الن األمـني العـا أن بقـا اللـس جمللـى جمللـم بصـرة ماتتاـة /أن قـد
اللمـ تقر ــرا جملــن تارمـ /ال ــة البعةــة كــل ســتة أ ــهر/ ،قبــل تــار ايتــها هـ س الةال ــة اا ــة
/أربعني ةما جمللى األقل؛
 - 02يطل الن األمـني العـا أن ةاحتـل تضـاني تقـار رس تقمماـا ـامال للحالـة
ـة األ /ـاع
ها يت/ ،أن قتر  ،ح االقتضا  ،خمارات بشـأن الجملـا ة تشـكمل البعةـة
ـكل مرفـق
ال ائدة املمدان/ ،أن ةاحتل تقدمي تقر ر مرحلا جملن خطة تركمـز األيشـطة
لتقر رس املقبل؛
 - 22يقرر البقا ه س امل ألة قمد يترس.
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