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القرار )2018( 2421
ال ذ ذذذه اجل ذ ذذذف مجلس األمن
يوني 2018

ل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ  ،8285المعقودة

 14حزيران/

إن مجلس األمن،
إذ يش ذذير إىل مجيع قراراته الس ـ ــذات لال الا ـ ــ ،اذليرا  ،قر ر ـ ــي ذ الترارال )2003( 1500
ق  )2004( 1546ق  )2004( 1557ق  )2005( 1619ق  )2006( 1700ق )2007( 1770
ق  )2008( 1830ق  )2009( 1883ق  )2010( 1936ق  )2011( 2001ق 2061
( ،)2012ق  )2013( 2110ق  )2014( 2169ق  )2015( 2233ق ،)2016( 2299
ق  ،)2017( 2379وإذ يعيد جأكيد الترار  )2013( 2107اشـن ااذل ا اليرا قالويت ،،قالتيم
املنايص ع،يهذ يف الترار ،)2017( 2367
وإذ يؤكد من ديد ارتتالل اليرا قريذدته ققحدته قرالم أراضيه ،وإذ يشدد ع،ى أمهي ارتترار
اليرا قأمنه اذلنسب إىل شيب اليرا قاملنطت قاجملت ع الدقيل ،قر ري ذ يف ضيء ارنتاذر الذي حتته اليرا
ع،ى تنظيم الدقل اإلرالمي يف اليرا قالشذم (تنظيم الدقل اإلرالمي  ،امليرقف أتضذ اذرم داعش)،
وإذ يعرب عن دعم ل،يرا يف التاـ ــدي ل،تحدتذل اليت تياجههذ يف رـ ــيذ انتتذله إىل مه إعذدة
اإلع ذر قحتتيق املا ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ايد انتهذء النااا ،ذ يف للي ااذج إىل ت،بي احتيذجذل مجيع اليراقي  ،يهم
النسذء قالشبذب قاألطفذل قاألشخذص املشردق قاألشخذص الذت تنت ي إىل األق،يذل اإلثني قالدتني ،
-1
مذتي 2019؛

يقرر متــدتــد قرت ـ ايم ـ األمم املتحــدة لتتــد املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذعــدة إىل اليرا ح  31أتــذر

 - 2يقرر كــذلــي أ تتيم امل مــم ااــذص للم اليــذم قالبيم ـ  ،انــذء ع،ى ط،ــب حويم ـ
اليرا  ،قيف ضيء الررذل امليجه إىل األم اليذم م قزتر خذرجي اليرا ( ،)S/2018/430ذ ت،ي:
إعطذء األقليت لتتد املش ــيرة قالدعم قاملس ــذعدة إىل اليرا  ،حويم  ،قش ــيبذ ،،اش ــن تياتا
(أ)
اايار السيذري الشذمم ل،ج يع قالنهيض اذملاذا ع،ى املستيى اليطين قع،ى صييد اجملت يذل احمل،ي ؛
(ب)

)18-09837 (A
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تتد املشيرة قالدعم قاملسذعدة إىل:
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’‘1

حويم اليرا قاملفيضـ ــي الي،يذ املسـ ــتت ،لالنتخذاذل اشـ ــن قضـ ــع اإلجراءال الالزم
ليتد ارنتخذاذل قاررتفتذءال؛

’‘2

حويم اليرا قجم،س النياب اش ـ ـ ـ ــن مراجي الدر ـ ـ ـ ــتير قتنفيذ األحوذم الدر ـ ـ ـ ــتيرت ،
قكذلي اشـ ــن قضـ ــع اإلجراءال اليت تتبم ذ حويم اليرا م أجم تسـ ــيت مسـ ــنل
اادقد الداخ،ي املتنذزا ع،يهذ؛

’‘3

حويم اليرا اشن تيسري اايار قالتيذق ع،ى الاييد اإلق،ي ي ،اشن مسذئم منهذ
أم اادقد قالطذق قالبيئ قامليذه قالالجئ ؛

’‘4

حويم اليرا م أجم إحراز تتدم يف جهيد إصالح قطذا األم  ،قيف ختطيط قمتيتم
قتنفيذ ارامج إعذدة إدمذج األعضذء السذات يف اجل ذعذل املس،ح  ،حيم ذ كذ للي
منذربذ ،اذلتنسيق مع الويذنذل املتيددة اجلنسيذل األخرى؛

(ج)

الي م ،اذلتنسيق مع حويم اليرا  ،ع،ى تياتا قدعم قتيسري مذ ت،ي:

’‘1

تنس ــيق املس ــذعدة اإلنس ــذني قإتا ــذ ذ قعيدة الالجئ قاملش ــردت  ،حس ــب ارقتض ــذء،
طيعذ قاشوم آم قمنظم ،اسبم منهذ اجلهيد اليت تبذ ذ رتق األمم املتحدة التطري؛

’‘2

تنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق قتنفيذ ارامج لتحس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قدرة اليرا ع،ى تتد خدمذل مدني قاجت ذعي
قأرـ ـ ــذرـ ـ ــي يذل لشـ ـ ــيبه قمياصـ ـ ــ ،التنسـ ـ ــيق الفي،ي ا املذ ل ،امج البذل األمهي
املتا ،اذلتي ري قاملسذعدة؛

’‘3

اجلهيد اليت تبذ ذ اليرا قالبني الدقيل قص ــندق النتد الدقيل قجهذل أخرى يف جمذل
اإلص ـ ــالح ارقتا ـ ــذدي قانذء التدرال قايئ الظرقف املياتي ل،تن ي املس ـ ــتدام  ،اطر
عــدة منهــذ التنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق مع املنظ ــذل اليطني ـ قاإلق،ي ي ـ  ،قمع اجملت ع املــدا قاملــذ
قاملؤرسذل الدقلي األخرى ،حسب ارقتضذء؛

’‘4

مس ــذمهذل قكذرل األمم املتحدة قص ــنذدتتهذ قاراجمهذ يف ا،ي األيداف املبين يف يذا
الترار حتــ ،قيــذدة ميحــدة م جــذنــب األم اليــذم ع طرتق امل مــم ااــذص ل،يرا ،
تدع ه نذئبه املو،ف؛

(د) تياتا املسـ ــذءل قمحذت حتي اإلنسـ ــذ قاإلصـ ــالح التضـ ــذئي قالتذنيا م أجم تيطيد
ريذدة التذني يف اليرا  ،إضذ إىل دعم ع م رتق التحتيق املنشن ع ال اذلترار )2017( 2379؛
(ه) ميذجل مس ـ ــنل تي يم مراعذة املنظير اجلنس ـ ــذا ايص ـ ــفهذ مس ـ ــنل ش ـ ــذم ،ليدة قطذعذل
طي ،رتة قرتته ،قإرداء املشيرة اويم اليرا قمسذعداذ ع،ى كفذل مشذرك النسذء قاخنراطه قمتمي،ه
ع،ى مجيع املستيتذل؛
(ق) مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذعدة حويم اليرا ق رتق األمم املتحدة التطري يف تياتا محذت الطفم ،ذ يف
للي إعذدة تنييم األطفذل قإعذدة إدمذجهم؛
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 - 3ي ذ ذذل ان أم ميظفي األمم املتحدة عناـ ـ ــر أرـ ـ ــذرـ ـ ــي يف اضـ ـ ــطالا البيم انع ذ ذ
لاــذش شــيب اليرا  ،ويهيب حبويم اليرا أ تياصــم تي ري األم ليجيد األمم املتحدة يف اليرا قمده
اذلدعم ال،يجسيت؛
 - 4يعرب ع اعتاامه ارـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتيراض قرت البيم حب،يل  31أتذر مذتي  2019أق قبم للي
امليعد إ قرد م حويم اليرا ط،ب ذا الشن ؛
 - 5يرحب انتـذئج التتييم ااـذرجي املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتتـم الـذي أحجري ل،بيمـ ع،ى النحي املط،يب يف
الترار  ،)2017( 2367ق ذ خ،حص إليه يذا التتييم م ارــتنتذجذل قتيصــيذل ،ويشذذج البيم قاألمذن
اليذم ققكذرل األمم املتحدة قموذتبهذ قصنذدتتهذ قاراجمهذ ع،ى تنفيذ ت،ي التيصيذل؛
 - 6يطلب إىل األم اليذم أ تتدم إىل اجمل،س تترترا كم ثالث أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهر ع التتدم احملرز
ص ــيب الي ذء ع يع املس ــؤقليذل املنيط اذلبيم  ،ذ يف للي اإلجراءال املتخذة ار ــتجذا ل،تتييم ااذرجي
املستتم؛
-7
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يقرر أ تبتي املسنل قيد نظره.

3/3

