
 S/RES/2490 (2019)  األمــم املتحـدة 

  

 

 جملس األمن
 

Distr.: General 

20 September 2019 

 

 

 

19-16262 (A) 

*1916262*  

 (2019) 2490 القرار  
 

 2019سبتمرب /أيلول 20املعقودة يف  ،8624جملس األمن يف جلسته  ذهاتّ  الذي  
  

 ،إن جملس األمن 
 1373و  (2001) 1368و  (2000) 1325و  (1999) 1265قراراتــ   إذ يعيد أتكيد 

 2170و  (2014) 2150و  (2013) 2106و  (2009) 1894و  (2005) 1624و  (2001)
 2253و  (2015) 2249و  (2015) 2242و  (2015) 2199و  (2014) 2178و  (2014)
 2354و  (2017) 2347و  (2017) 2341و  (2016) 2331و  (2016) 2322و  (2015)
 وبياانت رئيس  ذات الصلة، (2017) 2370و  (2017) 2368و  (2017) 2367و  (2017)

احرتام  لســــيالة ال راال و ــــيمة اراقــــي  وا ــــت يل  ووحدت  و  ا مل ا ــــد مي اال  وإذ يعيد أتكيد 
 األمم املتحدة ومبالئ ،

إىل ان تنظيم الدولة اإل يمية يف ال راال والشام )امل روف ايضا اب م لاعش( يشكل  وإذ يشري 
خطرا عامليا يهدل الســـــــــــلم واألمذ الدولي  وذلل بســـــــــــبد اعوال  اإلرتابية، وايديةلة يت  املتطر ة ال ني ة، 

لل اتةن الدويل اإلتســا  واعتداءات  املنهجية الســا رة املتةا ــلة والةا ــ ة الد تســتهدف املدتي ، واتتها ات  
وحل ةال اإلتسان، وال  يوا تلل املرتكبة قد النساء واألط ال، مبا  يها االتتها ات الد تتم بدوا ع لينية 

 او عرقية، وجتنيده وتدريب  مل اتل  إرتابي  ا اتد يؤثر خطرتم على مجيع املناطق والدول األعضاء،
ة )لاعش( ألعوــال ال تــل واالختطــاف واخــن الرتــائذ ارتكــات تنظيم الــدولــة اإل ــــــــــــــيميــ وإذ يدددين 

والت جريات االتتحارية واال رتقاال وبيع النساء او إ بارتذ على الزواج واالجتار ابلبشر واالغتصات واال رتقاال 
اجلنســــــــــــــش وغري ذلل مذ اســــــــــــــكال ال نهل اجلنســــــــــــــش، وجتنيد األط ال وا ــــــــــــــت ي م، وتن ين ا جوات على 

 ، و نلل تدمري الرتاث ال  ايف، مبا يف ذلل املةاقع األثرية، واالجتار ابملوتلكات ال  ا ية،التحتية احليةية البنية
أبن ارتكات م ل تنه األعوال الد قد ترقى إىل مستةى  رائم احلرت او اجلرائم قد  وإذ يسّلم 

ش( واتدا   ديةلة ية تنظيم الدولة اإل ــــــــــــيمية )لاعياإلتســــــــــــاتية او اإلابلة اجلواعية يشــــــــــــكل  زءا مذ ا
اال ـــــــــرتاتيجية، وان تنظيم الدولة اإل ـــــــــيمية )لاعش( يســـــــــتادم تنه األعوال    ـــــــــلةت مذ ا ـــــــــاليد 
اإلرتات، وان مســــاءلة اعضــــاء تنظيم الدولة اإل ــــيمية )لاعش(، وال  ــــيوا األســــاا  النيذ يتحولةن 
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ة اإلقليوي  ا رب قـــدر مذ املســـــــــــــــؤوليـــة، مبـــا يف ذلـــل مذ حيـــا ال يـــالة، الد  كذ ان تشـــــــــــــــوـــل ال ـــال
الرتد الة ـــــــــــــــطى، واألمر بتن ين اجلرائم وارتكاحا،  ـــــــــــــــتزيد مذ  ضـــــــــــــــ  تنه األعوال، و كذ  ذوى او
تســـــــــــــــاعد يف مكا حة اإلرتات والتطرف ال نيهل النىل  كذ ان ي ضـــــــــــــــش إىل اإلرتات، مبا يف ذلل  ان
ولة اإل ــــيمية يف ال راال طريق وقهل التوةيل والتد ق املســــتور للوجنديذ الدولي  إىل مجاعة تنظيم الد عذ

 والشام )لاعش( اإلرتابية،
ابجلهةل الكبرية الد تبن ا حكةمة ال راال مذ ا ل لحر تنظيم الدولة اإل ـــــــــــــــيمية  وإذ يرحب 

الد و هتها احلكةمة إىل األم  ال ام  2017آت/اغســــــــــط   9)لاعش(، ويشــــــــــري إىل الر ــــــــــالة املؤرخة 
وع الدويل لك الة مســـاءلة ا رال تنظيم الدولة اإل ـــيمية )لاعش( وجمل  األمذ وطلبت  يها مســـاعدة ا ت

عذ  رائوهم يف ال راال، مبـا يف ذلـل حي وـا ترقى تلـل اجلرائم إىل مســـــــــــــــتةى اجلرائم قــــــــــــــــد اإلتســــــــــــــــاتية 
(S/2017/710 ،) 

، النىل اتشـــــــــــــــي مبة ب   ريق   يق يرا ـــــــــــــــ  (2017) 2379قراره  يؤكد من جديد - 1 
 (؛S/2018/119إىل االختصا ات الد وا ق عليها ا ل  ) ويشريمستشار خا ؛ 

 ايلةل/ 19ةمة ال راال الةارل يف ر ـــــــــــــــالتها املؤرخة ابلطلد امل دم مذ حك حييط علما - 2 
والية املســــتشــــار ا ا   2020ايلةل/ ــــبتورب  21ان  دل حىت  ويقرر( S/2019/760) 2019 ــــبتورب 

ةمة اخرى تكةن وال ريق، على ان يتم البت يف اىل متديد آخر بناء على طلد حكةمة ال راال او اىل حك
قد طلبت إىل ال ريق مجع األللة على اعوال قد ترقى إىل مســــتةى  رائم احلرت او اجلرائم قــــد اإلتســــاتية 
او اإلابلة اجلوـــــاعيـــــة ارتكبهـــــا تنظيم الـــــدولـــــة اإل ـــــــــــــــيميـــــة )لاعش( يف إقليوهـــــا، و  ـــــا ألحكـــــام قراره 

 ؛(2017) 2379
إىل املســتشــار ا ا  ان يةا ــل ت دي ت ارير إىل ا ل  عذ اتشــطة ال ريق  ل  يطلب - 3 

 يةما؛ 180
 ان يب ش املس لة قيد تظره. يقرر - 4 
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