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தீர்மானம் 2250 (2015)  

2015 டிபசம்பர் 09 ஆம் திகதி பாதுகாப்புச் சபபயின் 7573ஆவது கூட்டத்தில் 

ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்டது 

பாதுகாப்புச் சபபயானது,  

பபண்கள், சமாதானம், பாதுகாப்பு மற்றும் தபைபம சார்ந்த அபனத்து அறிக்பககள் மீதான 1325 

(2000), 1820 (2008), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013) and 2242 (2015) எனும் 

தீர்மானங்கபள மீட்டி, பயங்கரவாதத்பத எதிர்பகாள்ளல் பதாடர்பான  2178 (2014), 2195 (2014) 

மற்றும் அதன் தபைபம  அறிக்பகயான S/PRST/2015/11, மற்றும் யுத்தத்துக்குப்பின்னரான 

சமாதானத்பதக் கட்டிபயழுப்பும்  S/PRST/2012/29 எனும், அதன் தபைபம அறிக்பககள் மற்றும் 

S/PRST/2015/2 எனும் அதன் தீர்மானம் 

ஆயுத முரண்பாட்டில் பபாது மக்கபளப் பாதுகாத்தல் பதாடர்பான 1265 (1999) மற்றும் 1894 (2009) 

எனும் அதன் தீர்மானங்கபள மீட்டி  

ஐக்கிய நாடுகள் சபபயின் நநாக்கங்கள் மற்றும் தத்துவங்கபளயும் சர்வநதச சமாதானம் மற்றும் 

பாதுகாப்பபப் நபணுவதில் பாதுகாப்புச் சபபயின் கீழான சாசனத்பத நிபனவுகூர்ந்து,  

இத்தீர்மானத்தின் பின்னணியில் 18-29 வயதுக்கு உட்பட்ட நபர்கள் இபளநயார்கள் என 

வபரயபறபசய்யப்பட்டுள்ளபத கவனத்தில் பகாண்டு, நமலும் பபாதுச் சபபயின் A/RES/50/81 

மற்றும் A/RES/56/117 எனும் தீர்மானங்களில் இபளநயார் என்ற வபரவிைக்கணம் உட்பட, நதசிய 

மற்றும் சர்வநதச மட்டத்தில் இந்த வபரவிைக்கணப் பதத்தில் நவறுபாடுகள் இருக்கைாம் 

என்பபதயும் கவனத்தில் பகாண்டு,  

                                                           
 பதாழில்நுட்பக் காரணங்களினால் 2016 ஜனவாி 05 ஆம் திகதி மீள்பவளியீடு பசய்யப்பட்டது. 



எப்நபாதும் அறியப்படாத வபகயில் தற்நபாது உைகில் அதிக எண்ணிக்பகயினர் இபளநயார்கள் 

என்பபதயும் அவர்களில் பபாதுவாகநவ பபரும்பான்பமயினர்  ஆயுத முரண்பாட்டினால் 

பாதிக்கப்பட்டவர்கள் என்பபதயும் அங்கீகாித்து,  

அகதிகள் மற்றும் உள்நாட்டில் இடம்பபயர்ந்தவர்கள் உட்பட ஆயுத முரண்பாடுகள் மூைம் மிக 

நமாசமான முபறயில் பாதிக்கப்பட்ட பபாதுமக்கள் மத்தியில் இபளநயார்கள், கல்வி, பபாருளாதார 

வாய்ப்புக்கபள அபடய முடியாது சீர்குபழந்துள்ளபமயானது நிபையான சமாதானம் மற்றும் 

இனநல்லினக்கத்பத அபடவதில் பாாிய பாதிப்பாக உள்ளது என்பதில் அக்கபறபசலுத்தி,    

சமாதானம் மற்றும் பாதுகாப்பப நபணும் முயற்சியில் இபளநயார்களின் முக்கியத்துவம் மற்றும் 

சாதகமான பங்களிப்பப அங்கீாித்து,   

நிபைத்திருத்தல், உள்வாங்குதல் மற்றும் பவற்றிகரமான சமாதானம் நபணல் மற்றும் 

சமாதானத்பதக் கட்டிபயழுப்பல் எனும் ஒரு முக்கிய நநாக்கில், தடுத்தல் மற்றும் முரண்பாட்டுத் 

தீர்வில் இபளநயார்கள் முக்கிய பங்குவகிக்க முடியும் என்பபத மதித்து,   

இறுதியான சமாதானத்பத அபடதல் மற்றும் நீதிக்கும் இனநல்லிணக்கத்துக்கும் பங்களிப்புச் 

பசய்வதில் இபயநயார்கள் பசயற்பாட்டுாீதியாக பங்நகற்க முடியும், அதாவது உள்வாங்கள் 

பகாள்பககள்  நபடமுபறப்படுத்தப்படுமிடத்து தற்நபாது சிறந்த குடித்பதாபகப் பங்கிைாபத்பதக் 

பகாண்ட ஒரு பாாிய எண்ணிக்பகயிைான இபளநயார் சனத்பதாபகயானது இறுதியான சமாதானம் 

மற்றும் பபாருளாதார பசௌபாக்கியம் அபடயப் பபறுவதில் பங்களிப்புச் பசய்ய முடியும் 

என்பபதயும் அங்கீாித்து,    

விநேடமாக இபளநயார்கள் மத்தியில் வன்முபறகள் மற்றும் வன்முபறமிக்க 

கடும்நபாக்குவாதத்துக்கான தீவிரப்நபாக்கின் அதிாிப்பு  ஸ்திரத்தன்பமக்கும் அபிவிருத்திக்கும் 

அச்சுறுத்தைாகவும், அநதநபாை சமாதானத்பதக் கட்டிபயழுப்பும் முயற்சிகபளச் சீர்குபழத்து 

முரண்பாட்படத் தூண்டும் வபகயிலும், தீவிரவாதத்துக்கு துபணநிற்கும் வபகயிலும், 

வன்முபறகளின் தீவிரத்தன்பம அதிகாிப்புக்கு வழிவகுக்கும் சூழ்நிபைகள் மற்றும் காரணிகபள 

எதிர்பகாள்வதன் முக்கியத்துவம் வலியுறுத்தப்படும் என்பபத அங்கீகாித்தது,   

ஆட்நசர்ப்பு மற்றும் தீவிரவாத நடவடிக்பககளுக்காக இபளநயார்கபளத் தூண்டும், அநதநபாை 

நிதி நசாிப்பு, திட்டமிடல் மற்றும் அவர்களது பசயற்பாடுகபளத் தயாாித்தலில்  தீவிரவாதிகள் 

மற்றும் அவர்களது உதவியாளர்கள் உைகமயமான சமூகத்தில் புதிய தகவல் பதடர்பாடல் 

பதாழில்நுட்பங்கள் குறிப்பாக இபணயத்தளப் பாவபன அதிாித்துள்ளதுடன், மனித உாிபமகள் 



மற்றும் அடிப்பபட உாிபமகளுக்கு மதிப்பளித்தும் எபனய சர்வநதச  சட்டங்களின் கீழான 

கடப்பாடுகளுக்கு ஏற்பவும், தீவிரவாத நடவடிக்பககளுக்கு துபணநிற்கும் பதாழில்நுட்பங்கள், 

பதாடர்பாடல்கள் மற்றும் வளங்கபள தீவிரவாதிகளின் சுரண்டலிலிருந்தும் தடுப்பதில் 

கூட்டிபணவின் அபடப்பபடயில்  உறுப்பு நாடுகள் பசயற்பட நவண்டும் என்பபதயும் குறித்து 

அக்கபற பசலுத்தி,  

தீவிரவாதத்துக்குச் சாத்தியமானதும் முரண்பாடுகபள தூண்டும், சமூகபபாருளாதார 

அபிவிருத்திபயத் ஸ்தம்பிக்கச் பசய்து பிராந்திய மற்றும் சர்வநதச பாதுகாப்பின்பமபய 

ஊக்குவிக்கும் வன்முபறமிக்க கடும்நபாக்குவாதத்பத தடுத்தல் மற்றும் எதிர்பகாள்வதில் 

இபளநயார்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்க முடியும் என்பபத கவனத்தில் பகாண்டு,    

ஐக்கிய நாடுகளின் உபாயங்கள் மற்றும் பதிைளிப்பின் பமய விடயமாக இபளநயார்களின் 

பங்நகற்பு, தபைபமத்துவம் மற்றும் வலுவூட்டபை ஒன்றிபணத்து வன்முபறமிக்க 

கடும்நபாக்குவாதத்திலிருந்து தடுத்தலுக்கானபதாரு திட்டபத பசயைாளர் நாயகம் தயாாிப்பார் 

என்பபதயும் கவனத்தில் பகாண்டும்,   

யுத்த மற்றும் யுத்தத்துக்குப் பிந்திய சூழ்நிபையில், வன்முபறமிக்க கடும்நபாக்குவாதத்துக்கு 

எதிரானதும் வன்முபறமிக்க கடும்நபாக்குவாதத்பதத் தடுப்பதற்குமான பசயல்திட்டம் மற்றும் 

சமாதானத்பத ஊக்குவிப்பதிலும் இபளநயார்களின் சாதகமான பங்களிப்புக்கபளயும், 

உள்வாங்கள்கபள உறுதிபசய்வதற்கான அடித்தளம் இடுவதிலும்,  சமாதானத்பத 

ஊக்குவிப்பதற்குமான சமாதானமும் பாதுகாப்பும் இபளநயார்கள் உைக நபரபவ 2015 ஆகஸ்ட், 

சமாதானமும் பாதுகாப்பும் இபளநயார்கள் பதாடர்பான அம்மான் பிரகடனம்,    வன்முபறமிக்க 

கடும்நபாக்குவாதத்துக்கு எதிரானதும் வன்முபறமிக்க கடும்நபாக்குவாதத்பதத் தடுப்பதற்குமான 

பசயல்திட்டம் எனும் உைக இபளநயார் மாநாடு பசப்படம்பர் 2015, எனும் சமாதானத்பதக் 

கட்டிபயழுப்புவதில் இபளய சந்ததியின் பங்நகற்பு மீதான வழிகாட்டல் தத்துவங்கபளக் பகாண்ட 

இபளநயார்களுக்கான உைக நிகழ்ச்சித்திட்ட பசயற்பாட்பட கவனத்தில் பகாண்டு,  

சமாதானத்பதப் நபணி கட்டிபயழுப்புவதில் இபளநயார்கபளப் பற்நகற்கச் பசய்ய நதசிய 

அரசாங்கங்கள், பிராந்திய மற்றும் சர்வநதச அபமப்புக்கள் தற்நபாது முன்பனடுக்கும் பணிகபள 

ஏற்று,   

முரண்பாட்டின் உந்துதைாக தீவிரவாதத்பதப் நபாேிக்கும் சமூக, பபாருளாதார, அரசியல், கைாசார 

மற்றும் சமய ாீதியான புறக்கணிப்புக்கள், சகிப்புத்தன்பமயின்பன, அநதநபாை வன்முபறமிக்க 



கடும்நபாக்குத்தன்பம நபான்றனவற்பற அபடயாளம் கண்டு எதிர்பகாள்வதன் முக்கியத்துவத்பத 

குறித்துக்காட்டும், முரண்பாடுகபளத் தடுத்தல், நீண்டகாை ஸ்திரத்தன்பமயும் நிபையான 

சமாதானத்துக்குமான பிரதான அம்சமாக உள்வாங்கிய அபிவிருத்திக்கான ஐநாவின் 

பபாதுவானபதாரு அணுகுமுபறபய விருத்திபசய்வதில் உறுப்பு நாடுகபள ஊக்குவித்தும்,      

முரண்பாடு மற்றும் முரண்பாட்டுக்குப் பிந்தியகாை இபளநயார்களின் பாதுகாப்பபயும் சமாதான 

நடவடிக்பககளில் அவர்களின் பங்களிப்புக்கள் குறிப்பிடத்தக்க வபகயில் சர்வநதச  

சமாதானத்பதயும் பாதுகாப்பபயும் நபணி ஊக்குவிக்க பங்களிப்புச் பசய்ய முடியுமாகவும், 

முரண்பாட்படத் தீர்த்து சமாதானத்பதக் கட்டிபயழுப்புவதற்கான எந்தபவாரு பூரணமான 

உபாயத்திலும் ஆயுதப் நபாராட்டத்தில் இபளநயார்கள் உட்பட பபாதுமக்கள் பாதுகாப்பானது ஒரு 

முக்கிய நநாக்காக இருக்க நவண்டும் என்பபத  அங்கீகாித்து,   

சர்வநதச குற்றவியல் நீதிமன்றம் பற்றிய உநறாம சாசனத்தின் ஏற்பாடுகளின் 

பபாருத்தப்பாட்படயும் கவனத்தில் பகாண்டு,  

பங்நகற்பு  

1. சமாதான நடவடிக்பககள் மற்றும் முரண்பாட்டுத் தீர்வுகளிலும் இபளநயார்களின் 

அர்த்தமிக்க பங்நகற்புக்கான ஒருங்கிபணந்த பபாறிமுபறபய நிறுவுவதிலும் தீவிரவாத்பதப் 

நபாேிக்கும் வன்முபறமிக்க கடும்நபாக்குவாதத்பத எதிர்பகாள்வதற்கமான நிறுவனங்கள் 

மற்றும் பபாறிமுபறகள் உள்ளடங்களாக,  நதசிய, பிராந்திய மற்றும் சர்வநதச நிறுவனங்கள் 

மற்றும் முரண்பாட்படத் தடுத்தல் மற்றும் தீர்த்துபவத்தல் பபாறிமுபறகளின் அபனத்து 

மட்டங்களிலும் தீர்மானபமடுத்தலில் இபளநயார் பிரதிநிதித்துவ உள்வாங்கபள 

அதிாிப்பதற்கு அபனத்து உறுப்பு நாடுகளும் வலியுறுத்தப்படுகின்றன; 

2. நபச்சுவார்த்பதகள் மற்றும் சமாதான உடன்படிக்பககபள அமுல்படுத்தும் நவபள  

உள்ளிட்ட அபனத்து நடவடிக்பககளிலும் உாிய பசயற்பாட்டாளர்களும் அபழக்கப்பட்டு 

பபாருத்தமான வபகயில் இபளநயார்களின் பங்நகற்பபயும் கருத்துக்கபளயும் உள்வாங்கல், 

புறம்பாக சிை குறிப்பிட்ட நநாக்குகள் உள்ளிட்ட; அதாவது (அ) இழப்பீட்டு, மீள்குடிநயற்ற 

மற்றும் புணர்வாழ்வளித்தலில், மீள்ஒருங்கிபணவு மற்றும் முரண்பாட்டுக்குப் பிந்திய 

நிர்மானப்பணிகளில் இபளநயார்களின் நதபவகள்; (ஆ) உள்ளூர் இபளநயார்களின் 

சமாதான முன்பனடுப்புக்கள் மற்றும் முரண்பாட்டுத் தீர்வுக்கான நதசிய பசயன்முபறகளில் 

சமாதான உடன்படிக்பககபள அமுல்படுத்தும் பபறிமுபறகளில் இபளநயார் பங்நகற்பு 



நபான்ற உதவி நடவடிக்பககள்; (இ) சமாதானத்பதக் கட்டிபயழுப்பல் மற்றும் 

முரண்பாட்டுத் தீர்வில்  இபளநயார்கபள வலுப்படுத்தும் பபாறிமுபறகள் என்பனவற்றில்   

அவர்களது புறக்கணிப்பப அங்கீகாிப்பதானது     அபனத்து சமூகங்களிலும் நிபையான 

சமாதானத்பத கட்டிபயழுப்புவதற்குப் பங்கமாக அபமயுபமன்பதபனயும் மனதில் பகாள்ளல்  

3. பபாருத்தமானதும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வநதச இபளநயார் குழுக்களுடனான 

கைந்துபரயாடலின் ஊடாக உள்ளிட்ட, இபளநயார் சார்ந்த அக்கபறகபள கவனத்தில் 

பகாள்ளுமிடத்து பாதுகாப்புச் சபபயின் முக்கியத்துவத்பத வலியுறுத்தல்;  

பாதுகாப்பு 

4.  இபளநயார்கள் உட்பட பபாது மக்கபளப் பாதுகாக்கும் 1949 இன் பஜனீவா சாசனங்கள் 

மற்றும் 1977 இன் அதற்கான நமைதிக விதிமுபற ஏற்பாடுகள் உள்ளிட்ட சர்வநதச 

சட்டங்களின் கீழான தமக்கு உாிய கடப்பாடுகளுக்குள் கண்டிப்பாக வபரயறுத்துக் 

பகாள்வதற்கு ஆயுத நபாராட்டத்திைான அபனத்துத் தரப்புக்கபளயும் பணித்தல்;  

5. நமலும் அகதி நிபையுடன் பதாடர்பான1951 இன் சாசனம் மற்றும் 1967 இன் அதன் 

விதிமுபற ஏற்பாடுகள், 1979 இன் பபண்களுக்பகதிரான அபனத்து வபகயான 

பாகுபாடுகபளயும் ஒழிக்கும் சாசனம் மற்றும் 1999 இன் பதாிவின் அடிப்பபடயிைான 

விதிமுபற ஏற்பாடுகள் மற்றும் வைதுகுபறந்நதார் உாிபமகள் சாசனம் என்பனவற்றின் 

கீழான தமக்கு உாிய கடப்பாடுகளுக்குள் பசயற்படுவதற்கு அபனத்துத் அரசுகபளயும் 

பணித்தல்; 

6. நமலும் சர்வநதச அக்கபறயுடனான மிகவும் கடுபமயான குற்றச்பசயல்களுக்கான 

தண்டபனத் தவிர்ப்புக்பகதிரான நபாராட்டமானது சர்வநதச குற்றவியல் நீதிமன்றம்,  சீரற்ற 

மற்றும் கைப்பு நியாயாதிக்கமன்றம் மற்றும் நதசிய நியாயாதிக்கமன்றங்களின் விநேட 

பிாிவுகள் மூைம் இந்த குற்றச்பசயல்களுக்கான விசாரபணப் பணிகள் 

வலுப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிபையில்,  தண்டபனகளிலிருந்து நீங்குவதற்கு தமக்குாிய 

கடப்பாடுகபள பூர்த்திபசய்யுமாறு உறுப்பு நாடுகபள பணிப்பதுடன், நமலும் 

இபளநயார்கள் உட்பட பபாது மக்களுக்பகதிராக நமற்பகாள்ளப்பட்ட 

மனிதத்துவத்துக்பகதிரான குற்றங்கள், நபார்க்குற்றங்கள் மற்றும் ஏபனய கடுபமயான 

குற்றச்பசயல்களுக்பகதிராகவும், இன ஒழிப்புக்கும் பபாறுப்பானவர்கபள விசாரபணபசய்து 

தண்டிக்குமாறும் பணிக்கிறது;  



7. அபனத்துவபகயான பாலியல் மற்றும் பால்நிபை அடிப்பபடயிைான 

வன்முபறகளிலிருந்தும் இபளநயார்கள் உட்பட பபாதுமக்கபள பாதுகாப்பதற்கான உாிய 

நடவடிக்பககபள எடுக்க ஆயுத நபாராட்ட தரப்பினபரயும் பணித்து;  

8. உாிய சர்வநதச சட்டத்தின் மூைமான ஏற்பாடுகளுக்கபமய தமது அதிகாரத்துக்கு உட்பட்ட 

தமது நிைப்பரப்புக்குள் இபளநயார்கள் உட்பட அபனத்து தனிநபர்களினதும்  மனித 

உாிபமகபளயும் உத்தரவாதப்படுத்தி மதிப்பபத அரசுகள் மீண்டும் உறுதிபசய்து, தனது 

மக்கபள இனப்படுபகாபை, யுத்தக் குற்றச்பசயல்கள், இனச் சுத்திாிப்பு, மற்றும் 

மனிதத்துவத்துக்பகதிரான குற்றச்பசயல்களிலிருந்தும் பாதுகாப்பதற்கும் ஒவ்பவாரு அரசும் 

கடபமப்பட்டுள்ளது என்பபத மீண்டும் உறுதிபசய்தல்;  

9. ஆயுத முரண்பாட்டுக் காைம் மற்றும் முரண்பாட்டுக்குப் பின்னரான காைப்பகுதியில் 

இபளநயார்கள் உட்பட பபாதுமக்கள் பாதுகாப்பப உறுதிபசய்யும் சர்வநதச 

சட்டத்துடனான உடன்பாட்டின்படி உாிய நடவடிக்பககள் எடுப்பபத கவனத்தில் 

பகாள்ளுமாறு உறுப்பு நாடுகள் நவண்டப்படுகின்றன;  

தடுத்தல் 

10. நவறுபட்ட பின்னணிகளுடனான இபளநயார்கள் உட்பட, இளம் பசயற்பாட்டாளர்கள் 

அங்கீகாிக்கப்பட்டும்  வன்முபறத் தடுப்பு பசயற்பாடுகள் மற்றும் சமூக ஒற்றுபமக்கான 

உதவிகபள நமற்பகாள்ளவும் நபாதிய உதவிகபள வழங்கி உள்வாங்கப்படுவதற்கமான 

சாதகமான சூழலுக்கான வசதிபசய்ய உறுப்பு நாடுகள் வலியுறுத்தப்படுகின்றன;  

11. சமூக பபாருளாதார அபிவிருத்தி, உள்நாட்டுப் பபாருளாதார வளர்ச்சிக்காக 

வடிவபமக்கப்பட்ட உதவித் திட்டங்கள், மற்றும் இபளநயார் பதாழில் வாய்ப்புக்கள் மற்றும் 

பதாழில் பயிற்சிகள், அவர்களது  கல்வி முன்நனற்றம், மற்றும் இபளநயார் பதாழில் 

முயற்சிகள் மற்றும் ஆக்கபூர்வமான அரசியல் பங்நகற்பு உள்ளிட்ட சமாதானத்பதக் 

கட்டிபயழுப்பும் முயற்சிக்கு சாதகமான முபறயில் இபளநயார்கள் பங்களிப்புச் பசய்ய 

முடியுமான பகாள்பக வகுப்பின் முக்கியத்துவத்பத வலியுறுத்தல்;  

12. குடியியல் அபமப்புக்கள் மற்றும் உள்வாங்கிய அரசியல் பசயன்முபறகளில் ஆக்கபூர்வமான 

முபறயில் பங்நகற்கும் திறனுடன் இபளநயார்கபள பைப்படுத்தும் பபாருத்தமான வபகயில் 

சமாதானத்துக்கான தரமான கல்விக்கு உதவ உறுப்பு நாடுகள் நவண்டப்படுகின்றன;  

13. வன்முபற, தீவிரவாதம், இனவாதம், மற்றும் அபனத்து வபகயான பாகுபாட்டு 

நடவடிக்பககளிலும் தமது பங்நகற்பப தவிர்த்து, இபளநயார் பங்நகற்புடனான ஒரு 



சமாதானக் கைாசாரம், சகிப்புத்தன்பம, கைாசாரங்களுக்கிபடயிலும், 

சமயங்களுக்கிபடயிலுமான கைந்துபரயாடபை ஊக்குவிப்பதற்கான நிறுவனாீதியான 

பபாறிமுபறகபளக் கவனத்தில் பகாள்ள அபனத்து உாிய பசயற்பாட்டாளர்களும் 

பணிக்கப்படுகின்றனர்;  

கூட்டிபணவுகள் 

14. ஐக்கிய நாடுகள் சமாதானத்பதக் கட்டிபயழுப்பும் உதவி அலுவைகம், ஐக்கிய நாடுகள் 

சமாதானத்பதக் கட்டிபயழுப்பும் நிதியம், ஐக்கிய நாடுகள் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம், 

ஐக்கிய நாடுகள் சனத்பதாபக நிதியம், ஐநா-பபண்கள், மற்றும் அகதிகளுக்கான ஐக்கிய 

நாடுகள் உயர் ஸ்தானிகர் அலுவைகம், மனித உாிபமகளுக்கான ஐக்கிய நாடுகள் உயர் 

ஸ்தானிகர் அலுவைகம், மனித உாிபமகளுக்கான உயர் ஸ்தானிகர், நபாபதப் பபாருள் 

மற்றும் குற்றச்பசயல்கள் மற்றும் ஏபனய சம்பந்தப்பட்ட விடயங்களுக்கான  ஐக்கிய நாடுகள் 

அலுவைம், மற்றும் பிராந்திய மற்றும் சர்வநதச மட்ட பசயற்பாட்டாளர்களுடன் 

கூட்டிபணந்து அவற்பற முன்பனடுக்கும் உாிய அபமப்புக்கள், நிதியங்கள் மற்றும் 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் உட்பட, சமாதான முயற்சிகளிலும், யுத்த மற்றும் யுத்தத்துக்குப் 

பின்னரான சூழ்நிபைகளிலும் இபளநயார்களின் நதபவகள் மற்றும் பங்நகற்பபக் 

கவனத்தில் பகாண்டு பபாருத்தமான வபகயில் தமது அரசியல், நிதியியல், பதாழில்நுட்ப 

மற்றும் இதர உதவிகபளயும் அதிகாிக்குமாறு உறுப்பு நாடுகள் வலியுறுத்தப்படுகின்றன;  

15. தீவிரவாதத்பதப் நபாேிக்கும் வபகயிைான இபளநயார்கள் மத்தியில் தீவிரத்தன்பம 

அதிகாிப்பதிலிருந்து, வன்முபற மற்றும் வன்முபறமிக்க கடும்நபாக்குவாத நிபைக்கு 

இட்டுச்பசல்லும் சூழ்நிபைகள் மற்றும் காரணிகபள எதிர்பகாள்வதில், ஆயுத முரண்பாட்டின் 

நபாதும், அதன் பின்னரும் இபளநயார்கபள அர்த்தமிக்க வபகயில் பங்நகற்கச் பசய்யும் 

சமாதானத்பதக் கட்டிபயழுப்பும் உபாயங்களுக்கான வழிகளுக்கான ஆநைாசபனகள் 

மற்றும் பாிந்துபரகள் உள்ளிட்ட சமாதானத்பதக் கட்டிபயழுப்பும் ஆபணக்குழுவின் பாாிய 

பங்கு குறிப்பிடத்தக்கது;  

16. இபளநயார்கள், குடும்பங்கள், பபண்கள், சமய, கைாசார மற்றும் கல்வித் தபைவர்கள்  

மற்றும் எபனய அக்கபறயுடனான சமூக அபமப்புக்கபளயும் வலுப்படுத்தி இவ்வாறான 

வன்முபறமிக்க கடும்நபாக்குவாத நடவடிக்பககபள எதிர்பகாள்வதில் இபணந்த 

அணுகுமுபறகபள ஏற்று சமூக உள்வாங்கள் மற்றும் ஒற்றுபமபய ஊக்குவித்தல் உட்பட,  

தீவிரவாத்பதப் நபாேிக்கும் வபகயில் வன்முபறமிக்க கடும்நபாக்குவாதத்பத வியாபிக்கச் 



பசய்யும் சாத்தியமிக்க சூழ்நிபைபய எதிர்பகாள்வதில் தீவிரவாத பசயற்பாடுகபளத் 

தூண்டும் வன்முபறமிக்க கடும்நபாக்குவாத பசாற்பிரநயாகங்கபள நிறுத்துவதற்கான 

உபாயங்கபள விருத்திபசய்வதில் உாிய உள்ளூர் சமூகங்கள் மற்றும் அரச சார்பற்ற 

பசயற்பாட்டாளர்களின் பங்நகற்பப உறுதிபசய்ய உறுப்பு நாடுகள் 

ஊக்குவிக்கப்படுகின்றன;  

பங்நகற்காபமயும் மீள்ஒருங்கிபணவும்  

17. பின்வரும் குறித்த நநாக்குகளின் அடிப்பபடயில்: (அ) இபளநயார் ஓரங்கட்டப்படுவபதத் 

தடுக்கும் இபளநயார்களின் கூட்டிபணவுடனாக விருத்திபசய்யப்பட்டதும் கல்வி, பதாழில் 

மற்றும் பயிற்சிகளின் ஒருங்கிபணபவயும்,  சான்றுகபள அடிப்பபடயாகக் பகாண்டதும் 

பால்நிபை உணர்தன்பமயுடனான இபளநயார் பதாழில் வாய்ப்புக்கள், உள்வாங்கிய 

பதாழிைாளர் பகாள்பக, தனியார் துபறயுடனான கூட்டிபணவுடனான நதசிய இபளநயார் 

பதாழில் பசயல் திட்டத்பத அங்கீகாித்தல் (ஆ) சமாதானக் கைாசாரத்பத ஊக்குவித்து உாிய 

கல்வி வாய்ப்புக்கள் ஊடாக பதாழிைாளர் நகள்விபயப் பூர்த்திபசய்யும் இபளயவர்களின் 

இயைளவு மற்றும் திறன்கள் விருத்தியிலும் முதலீடு பசய்தல், (இ) இபளநயார் பதாழில் 

மற்றும் பதாழில் முயற்சியான்பம நிகழ்ச்சித்திட்டங்களில் பங்காளர்களாக  இபளயவர்கள் 

வழிநடாத்தும் சமாதானத்பதக் கட்டிபயழுப்பும் அபமப்புக்களுக்கு உதவுதல் உட்பட, ஆயுத 

முரண்பாட்டுத்தன்பம காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட இபளநயார்களின் நதபவகபளக் 

கருத்திற்பகாண்டான ஆயுதக்கபளவு, பபடயணிக்கபளவு,  மற்றும் 

மீள்ஒருங்கிபணவுக்கான திட்டமிடலில் பங்நகற்பவர்கபள ஊக்குவிக்கிறது,  

18. இபளநயார்கள் உட்பட சனத்பதாபகயில் அவர்களது உள்ளார்த்தத்பத அறியும் வபகயில் 

ஐக்கிய நாடுகள் சாசனத்தின் 41வது சரத்தின் கீழ் நடவடிக்பககள் 

ஏற்றுக்பகாள்ளப்படுமிடத்து அது தயார்நிபையில் உள்ளதாகக் கருதவும்;  

அடுத்த முன்பனடுப்புக்கள் 

19. ஆயுத முரண்பாட்டுக் காைம் மற்றும் முரண்பாட்டுக்குப் பின்னரான சூழ்நிபையில் 

இபளநயார்களின் நதபவகள் பற்றிய ஒருங்கபமப்பபயும், இபடவிபனபயயும் 

நமம்படுத்துவதில் பசயைாளர் நாயகத்தின் இபளநயார் பதாடர்பான பிரதிநிதி,  இபளநயார் 

அகதிகள் பதாடர்பான விநேட பிரதிநிதி உள்ளிட்ட ஐக்கிய நாடுகளின் உாிய 



அபமப்புக்கள், தூதுவர்கள், விநேட பிரதிநிதிகள் மற்றும் பசயைாளர் நாயகத்தின் 

பிரதிநிதிகபளயும் அபழத்தல்;  

20. உள்ளூர், நதசிய, பிராந்திய மற்றும் சர்வநதச மட்டத்திைான திறன்மிக்க பின்னூட்டங்கபள 

ஆற்றுப்படுத்துவதற்கு சமாதானச் பசயற்பாடுகள் மற்றும் முரண்பாட்டுத் தீர்வுகளுக்கு 

இபளநயார்களின் சாதகமான பங்களிப்பு பற்றியபதாரு முன்நனற்ற ஆய்பவ 

முன்பனடுப்பதற்கு பசயைாளர் நாயகம் நவண்டப்படுவதுடன், நமலும் இந்த ஆய்வின் 

பபறுநபறுகள் பாதுகாப்புச் சபப மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் சபபயின் அபனத்து உறுப்பு 

நாடுகளுக்கும் கிபடக்கப்பபறச் பசய்யுமாறு பசயைாளர் நாயகம் நவண்டப்படுகின்றார்;  

21. அநதநபாை இந்த தீர்மானத்தின் கீழான ஆயுத முரண்பாட்டுச் சூழலில் இபளநயார்கள் 

மற்றும்  இபளநயார்களுடன் பதாடர்பான தடுத்தல், பங்கிபணவு, பங்நகற்பு, பாதுகாப்பு, 

பதாடர்பின்பம மற்றும் மீள்ஒருங்கிபணவு எனும் தகவல்கள் உள்ளிட்ட விடயங்கபள 

களநிைவர அறிக்பகயிலும், இந்த தீர்மானத்பத அமுல்படுத்தல் நடவடிக்பககபள சபப 

நிகழ்ச்சி நிரலிலும் உள்ளடக்கமாறு பசயைாளர் நாயகம் நவண்டப்படுகிறார்;  

22. குறித்த விடயத்தில் பசயற்பாட்டுாீதியாக இருக்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. 


