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 إن مجلس األمن،  

ــ     إذ يؤكدددن من جدددنيدددن    1373و    (2001)  1368و    (2000)  1325و    (1999)  1265قراراتــ
 (2014)  2170و    (2014)  2150و    (2013)  2106و    (2009)  1894و    (2005)  1624و    (2001)
 (2015)  2253و    (2015)  2249و    (2015)  2242و    (2015)  2199و    (2014) 2178 و
  2367و    (2017)  2354و    (2017)  2347و    (2017)  2341و    (2016)  2331و    (2016) 2322 و
وبيــاتــاي ر ي ـــــــــــــــ    (2020)  2544و    (2019)  2490و    (2017)  2370و    (2017)  2368و    (2017)

 الصلة،  ذاي

احترام  ل ـــــــــيا ة الةرار ويـــــــــهمة حراهـــــــــي  وايـــــــــت هل  ووحدت  و  ا لم ا ـــــــــد   وإذ يؤكن من جنين 
 األمم المتحدة ومبا   ،   ميثار

إلى حن تنظيم الدولة اإليــــــهمية  ا الةرار والنــــــاو )تنظيم الدولة اإليــــــهمية، المةرو   وإذ يشدددد ر 
اعش( ينـل  طررا عالميا هدد  ال ـلم واألما الدولييا وذلب ا ـأع حعمال  اإلريا،ية، وحهدهجلجهيت  حيضـا اايـم  

المترر ة الةنيفة، واعتداءات  المندجية ال ـا رة المتجا ـلة والجايـةة اشتتنـار التا ت ـتدد  المدتييا، واتتدا ات   
بة هــد الن ــاء واأل،فام، اما  يدا اشتتدا اي لل اتجن الدولا اإلت ــاتا ولح جر اإلت ــان، وش يــيما تلب المرت 

التا تتم ـ،دوا    هنـية حو عرةـية، وتجنـيدد وـتدرمـب  لم ـاتليا إريـا،ييا حهـاـتع هعلر طرريم على همي  المـنا،   
 والدوم األعضاء، 

ارت ـــان تنظيم الـــدولـــة اإليــــــــــــــهميـــة ) اعش( ألعمـــام ال تـــ  واشطترـــا  وحطـــ  الريـــا ا    وإذ يددنين 
تتحارمة واشيــترقار وبي  الن ــاء لتهومجدا ق ــرا حو إهباريا اررر حطرا على الهواج واشتجار والتفجيراي اش

ااألشـــــــغاص واشاتصـــــــان واشيـــــــترقار الجن ـــــــا واير ذلب ما حشـــــــلام الةن  الجن ـــــــا، وتجنيد األ،فام  
ا  ا ذلب المجاق  وايــــــــــــتذهلدم، وتنفي  الدجماي على الأنية التحتية الحيجمة، ول لب تدمير الترام الث ا ا، ام

 األلرمة، واشتجار االممتل اي الث افية، 
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اأن ارت ان مث  ي د األعمام التا قد ترقى إلى م ـــــــتجا هرا م الحرن حو الجرا م هـــــــد   وإذ يسدددددل   
اإلت ـــــــــــــــاتيـة حو اإلاـا ة الجمـاييـة ينــــــــــــــلـ  ههءا ما حهـدهجلجهيـة تنظيم الـدولـة اإليــــــــــــــهميـة ) اعش( وحيـدا ـ   

ظيم الدولة اإليــهمية ) اعش( ي ــتغدو ي د األعمام لأيــلجن ما حيــاليع اإلريان، وحن اشيــتراتيجية، وحن تن 
م ـــــــــاءلة حعضـــــــــاء تنظيم الدولة اإليـــــــــهمية ) اعش(، وش يـــــــــيما األشـــــــــغاص ال ها هتحملجن ح أر قدر ما 

ى،  الم ــــــــعولية، اما  ا ذلب ما حية الليا ة، التا يملا حن تنــــــــم  ال ا ة اإلقليمييا حو ذوا الرتع الجيــــــــر
واألمر ،تنفي  الجرا م وارت ا،دا، يــــــــــــتهمد ما  ضــــــــــــس ي د األعمام، ومملا حن ت ــــــــــــاعد  ا ملا حة اإلريان  
والترر  الةنيف اـل   يملا حن يفضــــــــــــــا إلى اإلريـان، وذـلب اررر مندـا وق  التمجـم  والـتد   الم ــــــــــــــتمر 

 للمجندها الدولييا إلى هماعة تنظيم الدولة اإليهمية ) اعش( اإلريا،ية، 

اــالجدج  ال أيرة التا تأــ لدــا حلجمــة الةرار ما حهــ   حر تنظيم الــدولــة اإليــــــــــــــهميــة   إذ يرحدد و  
التا وهدتدا الحلجمة إلى األميا الةاو   2017آن/حا ـــــــــر     9) اعش(، وإذ ينـــــــــير إلى الريـــــــــالة المعرطة 

مية ) اعش( ومجل  األما و،لأت  يدا م ــاعدة المجتم  الدولا ل فالة م ــاءلة حعضــاء تنظيم الدولة اإليــه
ــاتية  ــد اإلت ـــــــــ ــتجا الجرا م هـــــــــ عا هرا مدم  ا الةرار، اما  ا ذلب حيثما لاتت تلب الجرا م ترقى إلى م ـــــــــ

(S/2017/710 ،) 

ــتنــــار (2017) 2379قرارد    يؤكن من جنين - 1  ، ال   حتنــــو امجهب   رم  تح ي  هرحيــــ  م ــ
 (؛ S/2018/119طاص؛ ومنير إلى اشطتصا اي التا وا   عليدا المجل  )

حهلجم/   16اــالرلــع الم ــدو ما حلجمــة الةرار الجار   ا ريـــــــــــــــالتدــا المعرطــة    يحيط علمد  - 2 
ــأتمأر   ــأتمأر   17حن يمد  حتى  ويقرر(  S/2021/801) 2021يـــ ــار الغاص    2022حهلجم/يـــ ــتنـــ وشية الم ـــ

لجمــة الةرار حو ح  حلجمــة حطرا ت جن  والفرم ، على حن هتم الأــت  ا ح  تمــدهــد آطر ،نــاء على ،لــع ح
،لأت إلى الفرم  هم  ح لة على حعمام قد ترقى إلى م ــــــــــتجا هرا م الحرن حو الجرا م هــــــــــد اإلت ــــــــــاتية  قد
 ؛ (2017) 2379اإلاا ة الجمايية ارت أدا تنظيم الدولة اإليهمية ) اعش(  ا إقليمدا، و  ا ألحلاو قرارد  حو

ــرة الفرم  إلى المجل     يطل  - 3  ــ  ت ديم ت ارمر عا حتنـــ ــار الغاص حن هجا ـــ ــتنـــ إلى الم ـــ
 هجما؛  180وعرهدا علي  ل  

 حن هب ا الم ألة قيد تظرد. يقرر - 4 
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