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 (2018) 2421القرار   
 حزيران/ 14، المعقودة    8285الذذذذذذذه اجلذذذذذذذف مجلس األمن     ل ذذذذذذذذذذذ ذذذذذذ    

 2018 يوني 
 

 ،إن مجلس األمن 
 (2003) 1500إىل مجيع قراراته الســـــذات  لال الاـــــ،  اذليرا ، قر رـــــي ذ الترارال  إذ يشذذذذير 

 (2007) 1770ق  (2006) 1700ق  (2005) 1619ق  (2004) 1557ق  (2004) 1546 ق
 2061ق  (2011) 2001ق  (2010) 1936ق  (2009) 1883ق  (2008) 1830ق 
، (2016) 2299ق  (2015) 2233ق  (2014) 2169ق  (2013) 2110، ق (2012)
اشـن  ااذل  ا  اليرا  قالويت،، قالتيم  (2013) 2107الترار  وإذ يعيد جأكيد ،(2017) 2379 ق

 ،(2017) 2367املنايص ع،يهذ يف الترار 
ع،ى أمهي  ارتترار  وإذ يشددارتتالل اليرا  قريذدته ققحدته قرالم  أراضيه،  وإذ يؤكد من  ديد 

اليرا  قأمنه اذلنسب  إىل شيب اليرا  قاملنطت  قاجملت ع الدقيل، قر ري ذ يف ضيء ارنتاذر الذي حتته اليرا  
 داعش(، ع،ى تنظيم الدقل  اإلرالمي  يف اليرا  قالشذم )تنظيم الدقل  اإلرالمي ، امليرقف أتضذ اذرم

دتذل اليت تياجههذ يف رـــــيذ  انتتذله إىل مه   إعذدة ،يرا  يف التاـــــدي ل،تحل وإذ يعرب عن دعم  
اإلع ذر قحتتيق املاــــــــــــــذا  ايد انتهذء النااا،  ذ يف للي ااذج  إىل ت،بي  احتيذجذل مجيع اليراقي ،     يهم 

 قالدتني ،  النسذء قالشبذب قاألطفذل قاألشخذص املشردق  قاألشخذص الذت  تنت ي  إىل األق،يذل اإلثني 
أتــذر   31متــدتــد قرتــ  ايمــ  األمم املتحــدة لتتــد  املســـــــــــــــــذعــدة إىل اليرا  ح   قرري - 1 

 ؛2019 مذتي
كـــذلـــي أ  تتيم امل مـــم ااـــذص للم  اليـــذم قالبيمـــ ، انـــذء ع،ى ط،ـــب حويمـــ    يقرر - 2 

 (،  ذ ت،ي:S/2018/430اليرا ، قيف ضيء الررذل  امليجه  إىل األم  اليذم م  قزتر خذرجي  اليرا  )
إعطذء األقليت  لتتد  املشــــيرة قالدعم قاملســــذعدة إىل اليرا ، حويم ، قشــــيبذ،، اشــــن  تياتا  )أ( 

 احمل،ي ؛ اايار السيذري الشذمم ل،ج يع قالنهيض اذملاذا  ع،ى املستيى اليطين قع،ى صييد اجملت يذل
 لدعم قاملسذعدة إىل:تتد  املشيرة قا )ب( 
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حويم  اليرا  قاملفيضـــــي  الي،يذ املســـــتت،  لالنتخذاذل اشـــــن  قضـــــع اإلجراءال الالزم   ‘1’ 
 ليتد ارنتخذاذل قاررتفتذءال؛

حويم  اليرا  قجم،س النياب اشــــــــــن  مراجي  الدرــــــــــتير قتنفيذ األحوذم الدرــــــــــتيرت ،  ‘2’ 
اليرا  م  أجم تســـــيت  مســـــنل  قكذلي اشـــــن  قضـــــع اإلجراءال اليت تتبم  ذ حويم  

 اادقد الداخ،ي  املتنذزا ع،يهذ؛
حويم  اليرا  اشن  تيسري اايار قالتيذق  ع،ى الاييد اإلق،ي ي، اشن  مسذئم منهذ  ‘3’ 

 الالجئ ؛ق أم  اادقد قالطذق  قالبيئ  قامليذه 
ط قمتيتم حويم  اليرا  م  أجم إحراز تتدم يف جهيد إصالح قطذا األم ، قيف ختطي ‘4’ 

حيم ذ كذ  للي قتنفيذ ارامج إعذدة إدمذج األعضذء السذات  يف اجل ذعذل املس،ح ، 
 اذلتنسيق مع الويذنذل املتيددة اجلنسيذل األخرى؛منذربذ، 

 الي م، اذلتنسيق مع حويم  اليرا ، ع،ى تياتا قدعم قتيسري مذ ت،ي: )ج( 
الجئ  قاملشــــردت ، حســــب ارقتضــــذء، تنســــيق املســــذعدة اإلنســــذني  قإتاــــذ ذ قعيدة ال ‘1’ 

 طيعذ قاشوم آم  قمنظم، اسبم منهذ اجلهيد اليت تبذ ذ  رتق األمم املتحدة التطري؛
تنســـــــــــــــيق قتنفيذ ارامج لتحســـــــــــــــ  قدرة اليرا  ع،ى تتد  خدمذل مدني  قاجت ذعي   ‘2’ 

األمهي   قأرـــــــذرـــــــي   يذل  لشـــــــيبه قمياصـــــــ،  التنســـــــيق الفي،ي ا  املذ   ل، امج البذل  
 املتا،  اذلتي ري قاملسذعدة؛

اجلهيد اليت تبذ ذ اليرا  قالبني الدقيل قصــــندق  النتد الدقيل قجهذل أخرى يف جمذل  ‘3’ 
اإلصــــــالح ارقتاــــــذدي قانذء التدرال قايئ  الظرقف املياتي  ل،تن ي  املســــــتدام ، اطر  

ت ع املـــدا قاملـــذ   عـــدة منهـــذ التنســـــــــــــــيق مع املنظ ـــذل اليطنيـــ  قاإلق،ي يـــ ، قمع اجمل
 لدقلي  األخرى، حسب ارقتضذء؛اقاملؤرسذل 

مســــذمهذل قكذرل األمم املتحدة قصــــنذدتتهذ قاراجمهذ يف ا،ي  األيداف املبين  يف يذا  ‘4’ 
ااــذص ل،يرا ،  امل مــمالترار حتــ، قيــذدة ميحــدة م  جــذنــب األم  اليــذم ع  طرتق 

 ؛تدع ه نذئبه املو،ف
تيطيد  ل  قمحذت  حتي  اإلنســـــذ  قاإلصـــــالح التضـــــذئي قالتذنيا م  أجمتياتا املســـــذء )د( 

 ؛(2017) 2379 ريذدة التذني  يف اليرا ، إضذ   إىل دعم ع م  رتق التحتيق املنشن ع ال اذلترار
هذ مســـــنل  شـــــذم،  ليدة قطذعذل ميذجل  مســـــنل  تي يم مراعذة املنظير اجلنســـــذا ايصـــــف )ه( 

طي،   رتة قرتته، قإرداء املشيرة اويم  اليرا  قمسذعداذ ع،ى كفذل  مشذرك  النسذء قاخنراطه  قمتمي،ه  
 املستيتذل؛ ع،ى مجيع
مســـــــــــــــذعدة حويم  اليرا  ق رتق األمم املتحدة التطري يف تياتا محذت  الطفم،  ذ يف  )ق( 

 دة إدمذجهم؛ للي إعذدة تنييم األطفذل قإعذ
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ان  أم  ميظفي األمم املتحدة عناــــــر أرــــــذرــــــي يف اضــــــطالا البيم  انع ذ ذ  ي ذذذذذل   - 3 
حبويم  اليرا  أ  تياصــم تي ري األم  ليجيد األمم املتحدة يف اليرا  قمد ه  ويهيبلاــذش شــيب اليرا ، 

 ال،يجسيت؛ اذلدعم
أق قبم للي  2019مذتي  أتذر 31ع  اعتاامه ارـــــــــــــــتيراض قرت  البيم  حب،يل  يعرب - 4 

 امليعد إ  قرد م  حويم  اليرا  ط،ب  ذا الشن ؛
انتـذئج التتييم ااـذرجي املســـــــــــــــتتـم الـذي أحجري ل،بيمـ  ع،ى النحي املط،يب يف  يرحب - 5 
البيم  قاألمذن   ويشذذج جذل قتيصــيذل، ، ق ذ خ،حص إليه يذا التتييم م  ارــتنتذ(2017) 2367الترار 

 التيصيذل؛ اليذم  ققكذرل األمم املتحدة قموذتبهذ قصنذدتتهذ قاراجمهذ ع،ى تنفيذ ت،ي
إىل األم  اليذم أ  تتدم إىل اجمل،س تترترا كم ثالث  أشـــــــــــــــهر ع  التتدم احملرز  يطلب - 6 

 اإلجراءال املتخذة ارـــتجذا  ل،تتييم ااذرجيصـــيب الي ذء ع يع املســـؤقليذل املنيط  اذلبيم ،  ذ يف للي 
 املستتم؛
 أ  تبتي املسنل  قيد نظره. يقرر - 7 
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