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 (2018) 2429القرار   
  

 2018تموز/يوليه  13، المعقودة في 8311الذي اتخذه مجلس األمن في جلسته   
 

 إن مجلس األمن،   

مجيع قراراته وبياناته الرئاســـيل القـــابنل باـــيف  اسالل   القـــعلا  و اـــد ل      إذ يؤكد من جديد 
 أمهيل االمتثال هلا امتثاال كامال، 

التزامه النعي بقـــــــــيالة القـــــــــعلا  ووتدته واســـــــــتنالله وســـــــــالمته ا ق ي يل،  وإذ يؤكد من جديد 
ته، من أجا املقـــــــــــا دة   وتصـــــــــــ ي له     الة ا مع تنعمل القـــــــــــعلا ،    ا االت ا  التا  لقـــــــــــيال

 التصدي ملخت ف التحد ات   القعلا ، 
إىل أمهيل مبالئ التقــــــع ل القــــــ  يل ل  يا  ات الدوليل وتدقــــــن ا عار و د  التد ا  وإذ يشيييييير 

 والتةاو    الةالقات بني الدول   امليطنل، 
اسيال و د  استخدا  املبالئ األساسيل سفظ القال ، وميها معافنل األطراف و  وإذ يعيد تأكيد 

بيف  وال ل كا بةثل من بةثات تفظ  وإذ يسييييل  النعة، إال   تالل الدفاع  ن اليفس والدفاع  ن العال ل، 
دل وفنا ل ب د املةين،   ،S/PRST/2015/22إىل البيا  الرئاسي  وإذ يشيرالقال  ُتد

إىل مجيع قراراته ذات الصـــــ ل باملرأة والقـــــال  واألمن، واألطفال واليزا ات املقـــــ حل،  وإذ يشييييير 
 ومحا ل مع في املقا دة ا نقانيل ومع في األمم املتحدة، ومحا ل املدنيني   اليـزا ات املق حل،

، لو  إ الل مبقــلوليل س س األمن الرئيقــيل  ن اــع  القــال  واألمن الدوليني،     وإذ يؤكد 
أمهيل الاـــراكل بني األمم املتحدة واالُتال األفر ني، انقـــعاما مع الفصـــا الثامن من ميثات األمم املتحدة، 

 في ا  تصا بصع  القال  واألمن   أفر نيا، و صعاا   القعلا ، 
ــــــــنــــــــي  وإذ ييييييي  يييييي   ــــــــر  ــــــــالُتــــــــال األف ــــــــع ل ــــــــاب ــــــــت ــــــــم واألمــــــــن ال ــــــــس القــــــــــــــــــــــ  ــــــــا  ســــــــ  ــــــــي ب

PSC/PR/COMM.(DCCLXXVIII) ــل الة  يــل املخت طــل لالُتــال األفر ني واألمم باـــــــــــــــــيف   ــد ــد وال 
 ة   لارفعر )الة  يل املخت طل(،املتحد

https://undocs.org/ar/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/22،
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، الذي  ط ب إىل األمني الةا  ض ا  استخدا  البيانات (2017) 2378إىل النرار  وإذ يشير 
ال ، مبا   ذلك البيانات املتة نل بيفلاء    يات تفظ القال ،   ذات الص ل بفةاليل    يات تفظ الق

يشيييير  وإذُتقــــني التح يا النياســــي وتنييم    يات البةثات، اســــتيالا إىل مةا ة واضــــحل و دلة جيدا، 
وتط ةه إىل مضـــــا فل  دل اليقـــــاء   العتدات الةقـــــنر ل ووتدات  (2015) 2242إىل النرار  كذلك

 ،2020حب عل  ا   الارطل      يات تفظ القال  التابةل لألمم املتحدة
 

 الحالة الراهنة  
  العقت ذاته  ن الن ق من أ  ويعرب بالتحقـــــــــــــــن الذي طرأ   ال روف األمييل  وإذ ير ب 

تزال هاـــــــل بقـــــــبب األناـــــــطل املز ز ل لالســـــــتنرار ال   نع   ا  دل من اسالل األمييل الةامل   لارفعر ال 
ا هات الفا  ل، مبا   ذلك  يااــــر بةر اسركات املقــــ حل والعتدات املقــــا دة التابةل لنعات تنعمل 
القـــــعلا  ومجا ات املي ياـــــيات، وال  تللي إىل تفاقم انةدا  األمن والتهد دات املعجهل ضـــــد املدنيني   

 والةيف النب ي، وأ  ال ا جرا ، وانةدا  التي يل وسيالة النانع ، لارفعر،
باخنفاض مقـــــــتعه املعاجهات الةقـــــــنر ل بني النعات اسنعميل ومجا ات املت رل ن، وإذ ير ب  
ا  ال   ن    يات وقف األ  ال الةدائيل من جانب واتد من قبا تنعمل القعلا  ومن  وإذ ي   

صـــــــــــــــيــا ميين مييــاوي، وتركــل الةــدل واملقــــــــــــــــاواة فصـــــــــــــــيــا ج  ــا، وتركـل قبــا جيحت ُتر ر القـــــــــــــــعلا  ف
 اجمل س االنتنايل، - ُتر ر

من االشــــــــــــتباكات ا ار ل   جبا مرة وما أســــــــــــفرت  يه من إترات النره  وإذ يعرب عن قلقه 
أي  وإذ يدينوإ ناع معجل جد دة من اليزوح   أوســـامل املدنيني، وتنييد إ صـــال املقـــا دات ا نقـــانيل، 

انتهــاكــات لعقف األ  ــال الةــدائيــل من جــانــب واتــد، وىــل مجيع األطراف     التنيــد بة  يــات وقف 
 األ  ال الةدائيل من جانب واتد، تيث ا وجدت، واالتفات فعرا     وقف لائم  طالت اليار،

من اخلطر الذي  هدل القـــال  واألمن  ويعرب عن القلق (2013) 2117إىل قراره  وإذ يشيييير 
  لارفعر بقـــبب الينا اة املاـــروع لألســـ حل الصـــاةة واألســـ حل اخلفيفل وتند قـــها وإســـاءة اســـتة اهلا 
    حنع  للي إىل   ز ل االســـــــــــــــتنرار، ومن اســـــــــــــــت رار األ طار اريدقل باملدنيني من جراء الذ ائر اة 

النعة اسدول ل املاــ كل بني القــعلا  وتاــال وبرنامأل مجع األســ حل الذي أ  يت  بدور وإذ ينوهامليفعرة، 
 أ  ال نامأل ساهم   اسد من الةيف النب ي وا جرا ، وي    يه اسنعمل   هذا الصدل، 

مطـالبتـه مجيع أطراف اليزاع   لارفعر بالة ـا فعرا     إ اء أ  ـال الةيف، مبا فيها  وإذ يكرر 
 ات ال  تقتهدف املدنيني وتف ل القال  ومع في املقا دة ا نقانيل،اال تداء

إىل أ  اليزا ات النب يل ال تزال تاــنا أتد املصــالر الرئيقــيل ل ةيف الدائر   لارفعر  وإذ يشيير 
من اســــــــت رار اليزا ات النب يل      وإذ يعرب عن القلقبالرام من اخنفاض  دلها اخنفاضــــــــا م  عســــــــا، 

اسصـــــعل     املياه واملعارل األ ره، وقضـــــا ا اهلعرة، والتيافس بني النبائا، مبا   ذلك  األراضـــــي وســـــبا
إشراك العتدات شبه الةقنر ل واملي يايات النب يل، وكذلك من است رار اال تداءات املعجهل ضد املدنيني 

ر  د  مةاج ل والةيف ا يقـــــــــي وا يقـــــــــاة واالنتهاكات ا قـــــــــي ل املرتبنل حبق األطفال، ومن اســـــــــت را
 الت   ات األساسيل ال  هي سبب اليزاع،

https://undocs.org/ar/S/RES/2378%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2117(2013)


S/RES/2429 (2018) 
 

 

18-11690 3/19 

 

با هعل ال  تبذهلا تنعمل القـــــــعلا ، مبا   ذلك القـــــــ طات اري يل،   الة بقــــــ   وإذ ير ب 
النانع  والي ا  من  الل ناـــر معارل باـــر ل ومال ل إضـــافيل   مجيع أحناء لارفعر  ا قطا ات الاـــرطل 

تنعمل القــعلا   وإذ يحثاســت رار الينا   قدرات ســيالة النانع ،  وإذ ي   والقــعع  والنضــاء، 
    تعطيد وتعســــــــــــيع جهعلها من أجا إ اء ا فالت من الةناا وتةز ز أجعاء تعفة اس ا ل ل قــــــــــــنا  
املدنيني، لو  أي متييز، وال ســـــــــــــــي ا في ا  تة ق باالنتهاكات والتعاو ات ال  تطال تنعت املرأة والةيف 

بالدور  وإذ يعترفيقـــــاة، وكذلك االنتهاكات والتعاو ات ا قـــــي ل املرتنبل حبق األطفال، ا يقـــــي وا 
بط بات  وإذ يحيطاملهم الذي اضــــط ةت به الة  يل املخت طل   سال تةز ز ملســــقــــات ســــيالة النانع ، 

املز د من  مقــــــــــلويل العال ات واملقــــــــــلولني اري يني ل حصــــــــــعل من فر ق األمم املتحدة النطري والبةثل    
املقـــــــا دة     بياء الندرات   سال ســـــــيالة النانع ، وباخلصـــــــعا لصـــــــا  جها ي الاـــــــرطل والنضـــــــاء 

 وامللسقات القعييل   القعلا ،  قامل بيئل تعفر اس ا ل،
    وجعا  اسبل املقلولني  ن انتهاكات النانع  الدويل ا نقاة و ن انتهاكات  وإذ يشدد 

و او ات تنعت ا نقـــا ، و    ُت ا تنعمل القـــعلا  املقـــلوليل الرئيقـــيل  ن محا ل املدنيني، مبن فيهم 
ئم ضـــد اليقــــاء واألطفال، املعجعل ن لا ا أراضــــيها واخلاضــــةني لعال تها، و اــــ ا ذلك محا تهم من ا را

 ا نقانيل وجرائم اسرا،
 

 الوضع اإلنساني والنزوح وقضايا التنمية  
من أ   عن القلق ويعرب في الوقت نفسيييييهباالخنفاض امل  عس    دل اليا تني،  وإذ ير ب 

 دلا كبةا جدا  نارا م يعة شــخا ما  العا   تالل نزوح طع  ل األمد، ومة  هم حباجل إىل املقــا دة 
بقــــبب  2018وأ  تاالت نزوح جد دة ل  دنيني تصــــ ت   الربةني األول والثاة من  ا  ا نقــــانيل، 

االشـــتباكات ال  وقةت   جبا مرة، وأ  هذه االشـــتباكات قد أبرت ســـ با أ ضـــا   الة  يات ا نقـــانيل 
انيل تنعمل القـــــعلا  تيقـــــة واـــــعل الة  يل املخت طل وا هات الفا  ل ا نقـــــ وإذ يناشييييدبت ك املياطق، 

واـــــــــــــعال فعر ا ولو   عائق إىل القـــــــــــــنا  اريتاجني إىل املقـــــــــــــا دة ا نقـــــــــــــانيل، مبن فيهم املعجعلو    
 اليزاع،  مياطق

مبا طرأ من بةر أوجه التحقـــــــــــــــن   بيئل اس ـا ل و التظ اخنفـاض  دل تاالت  وإذ ير ب 
ع قدرة الة  يل املخت طل       اآل  ذاته ب اج ويعترفانتهاكات و او ات تنعت ا نقـــا  املب ن  يها، 

ويعرب راد انتهاكات و او ات تنعت ا نقا  املب ن  يها   املياطق ال  انقحبت ميها والتحنق ميها 
من أ  اليـــا تني مـــا  العا  عاجهع   ـــد ـــدات أمييـــل  طةة، ميهـــا النتـــا، أو االاتصـــــــــــــــــاا،  عن قلقيييه

ت، ومن التفاقم املن ق   مقـــــــــتع ات الةيف املضـــــــــا نل، وهم  قـــــــــةع    ط ب الةيحت  ار  املخي ا أو
ا يقــي وا يقــاة واالنتهاكات ا قــي ل املرتنبل حبق األطفال، وكذا االســتيتاجات ال    صــت إليها   

امل ث ل اخلااــــــل لألمني الةا  املةييل مبقــــــيفلل الةيف ا يقــــــي   تاالت اليزاع، وال   2018شــــــبامل ف ا ر 
قي ضد األطفال   لارفعر، وإىل أ  ضحا ا الةيف ا يقي كثةا ما  عاجهع  تاة إىل ا ل ال الةيف ا ي

اسرما  واخلعا والعاـــــــــــــــم وهي أمعر متيةهم من التب ين  ن ا ردل أو ط ب املقـــــــــــــــا دة،  ا  ضـــــــــــــــا ف 
 مةانا م، وىرمع  من الةدالل ومقاءلل ا ياة،
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 ال معاقع أفرقل الة  يل تنعمل القــــــعلا      أ  تنفا     وجه القــــــر ل اســــــتة وإذ يشيييييجع 
املخت طل ال  ســــــــ  ت بالفةا ومعاقةها ال  ســــــــيعري تقــــــــ ي ها   املقــــــــتنبا طبنا لالتفاقات امل مل بني 

 الة  يل املخت طل وتنعمل القعلا ،
    أمهيل قيا  تنعمل القعلا  مبةا ل األسباا ا ذر ل ل يزاع وبق  س طل الدولل، وإذ يشدد  

الة النانع  وات ا  تنعت ا نقــــا    مجيع أحناء لارفعر لتيقــــة االنتنال إىل    يل بقــــبا ميها تةز ز ســــي
 بياء القال ، وهع أمر من شيفنه أ   ةعل بفعائد تنينيل     سنا  لارفعر، 

باآلبار الق بيل لتاة املياخ والتاةات ا  نعلعجيل والنعارث الطبيةيل ومج ل أ ره من وإذ يسل   
الــل   لارفعر، مبــا   ذلــك بقـــــــــــــــبــب ا فــاف والتصـــــــــــــــحر وتــدهعر األراضـــــــــــــــي و ــد  الةعامــا     اســ

 الاذائي، األمن
بيف  األ مل العطييل اساليل ال  تطال االقتصـــــال والعقعل   القـــــعلا  تلبر تيفبةا ســـــ بيا   وإذ يقر  

الاــرطل،     تعفة العضــع ا نقــاة، واألمن الاذائي، و  قدرة امللســقــات اسنعميل القــعلانيل، مبا فيها 
من أ  الةدل ا مجايل لألشخاا  وإذ يعرب عن القلقاخلدمات   مياطق لارفعر وتيقة العاعل إليها، 

مال ني  7.1مال ني إىل  5.5اريتاجني إىل املقــــــا دة ا نقــــــانيل   القــــــعلا  قد ارتفع بقــــــبب ذلك من 
نقــــانيل بصــــعرة نميل ولو   عائق تنعمل القــــعلا  إىل كفالل واــــعل املقــــا دات ا وإذ يدعو شــــخا، 

ا هات املاحنل والقــــــــــ طات ا ق ي يل    وإذ يناشيييييييدلت بيل االتتياجات امل حل هلذه الفئل من القــــــــــنا ، 
لارفعر وتنعمل القـــــــــــعلا  تعفة املعارل املاليل الال مل ل عاـــــــــــعل إىل اريتاجني، مبا   ذلك من  الل فر ق 

تنعمل  وإذ يحثطٍل ل  ا لة  يل االنتنال إىل بياء القـــــــــــــــال ، األمم املتحدة النطري، والنيا  بيفناـــــــــــــــ
القــعلا  والقــ طات اري يل     كفالل  يئل بيئل تفضــي إىل تيفيذ هذه األناــطل، مبا   ذلك ُتقــني قدرة 

 واعل الفا  ني   سايل التي يل وبياء القال  إىل العجهات ال   نصدو ا، 
تزو د منتب متابةل القـــال    لارفعر باملعارل املياســبل تنعمل القـــعلا      ضـــ ا   وإذ يحث 

ا هات املاحنل وتنعمل القـــعلا   ويحثملعااـــ ل تيفيذ أ  ال القـــ طل ا ق ي يل لدارفعر وال عا  ســـابنا، 
    العفاء بتةهدا ا وبالتزاما ا   العقت املياســــــــــب، مبا   ذلك االلتزامات ال  قطةت   امللمتر املةنعل 

 ،2013تل   نيقا  أبر ا بالدو 
أ  التي يــل بــهنمنــا ــا أ  تــد م ُتنيق القـــــــــــــــال  الــدائم   لارفعر، و التظ أ  مــدة  وإذ يؤكييد 

تنعمل القــعلا  وا هات املاحنل املاــارلكلل    وإذ يناشييد، 201٩اســ اتيعيل تي يل لارفعر ال تتةده  ا  
ويناشييييييد ، 2025، بايل متد دها تىت  ا  االســـــــــتةراض االســـــــــ اتيعي الســـــــــ اتيعيل تي يل لارفعر ول  ه

 ا هات املاحنل كفالل أ   نع  متع  ها معائ ا بندر كاف لالتتياجات ا منائيل اساليل   لارفعر، كذلك
إىل االلتزامات ال  تةهدت  ا تنعمل القـــعلا  وا هات األ ره املعقةل     وبينل  وإذ يشييير 

املقا دة ا نقانيل لو   ائق إىل القنا  الذ ن ىتاجع  إليها، الدوتل ل قال    لارفعر بض ا  واعل 
ومحا ل   ال املقا دة ا نقانيل و   يا م   املياطق اخلاضةل لقيطرة كا ميها، فضال  ن ض ا  تر ل 
تينــا أفرال الة  يــل املخت طــل لو   ــائق   مجيع امليــاطق و  كــا األوقــات   لارفعر   إطــار  ــارســــــــــــــــل 

 إىل الدور الذي تلل ه  يل متابةل التيفيذ   تنييم تيفيذ وبينل الدوتل، يشير كذلك إذو مهامهم، 
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 الوضع السياسي  
    أ  تا اليزاع   لارفعر لن  تيفت  بالعســـــــــــائا الةقـــــــــــنر ل وأ  التقـــــــــــع ل  وإذ يكرر التأكيد 

    أمهيل املةا ل النام ل  وإذ يشيييددالقــــياســــيل الاــــام ل ل ع يع أمر أســــاســــي لضــــ ا  ُتنيق القــــال ، 
  هذا الصــــــــدل  وإذ يعيدلألســــــــباا ا ذر ل ل يزاع، مبا   ذلك إلارة األراضــــــــي واملياه واةها من املعارل، 

تيفكيد ل  ه لعبينل الدوتل با تبارها إطارا    يا ملةا ل األســـــــــــــــباا ا ذر ل ل يزاع، مبا   ذلك لة  يل 
أ  قدرة الة  يل املخت طل     تيقــــــة إترا  تند     وإذ ي   ا، القــــــال    لارفعر ولبســــــراع بتيفيذه

تيفيذ ت ك العبينل تتةرقا بقــبب تاالت التيف ة و د  ُتنيق تقــع ل ســياســيل شــام ل ل ع يع بني تنعمل 
 القعلا  واسركات املق حل اة املعقةل،

بـالتيفيــذ و ر طــل الطر ق  ل  ــه لفر ق االُتـال األفر ني الرفيع املقـــــــــــــــتعه املةين وإذ يكرر تأكيد 
مجيع األطراف     أ  تيخرمل ســـدلا وفعرا    وإذ يحيييثو ـــيفســـــــــــــــف لةـــد  إترا  تنـــد    تيفيـــذهـــا، 

املفاوضــــات مع فر ق االُتال األفر ني الرفيع املقــــتعه املةين بالتيفيذ باــــيف   ر طل الطر ق لبســــراع بهنترا  
اتفاقات وقف األ  ال الةدائيل واتفاقات املقا دة  تند    تيفيذ  ر طل الطر ق، مبا   ذلك التعقيع    

األطراف املعقةل      وإذ يحثا نقـــــــــــانيل بني األطراف انقـــــــــــعاما مع املرت ل األوىل من ت ك اخلر طل، 
ا  ا ات اة  وإذ يحث كذلكالي ر    يارات    يل ومنبعلل     حنع متبالل لتيفيذ  ر طل الطر ق، 

 إبطاء،  املفاوضات لو املعّقةل     االنض ا  إىل
أ  تنعمل القــــــعلا  وااــــــ ت ا  راا  ن انفتاتها النضــــــ ا  مجا ات املةارضـــــل وإذ ي     

تنعمل القــــــــعلا       يئل بيئل أكثر معاءمل وإذ يشييييييجع البار ة إىل    يل اسعار العطين   القــــــــعلا ، 
  هذه الة  يل، بقــبا ميها املقــامهل ومشعليل من شــيف ا أ  متنن مجا ات املةارضــل البار ة من أ  تقــاهم 

  التعاــــــــــيات املتفق   يها   العبينل العطييل، وطرائق تيفيذها، وأ  تيضــــــــــم إىل    يل اسعار العطين ال  
 ستا ا اياال لستعر جد د،

أ  اآلليــات اري يــل لتقـــــــــــــــع ــل امليــا  ــات تللي لورا هــامــا   ميع اليزا ــات النب يــل وإذ ي     
    تنثيف ا هعل الفةالل من أجا وإذ يحث ا   ذلك اليزا ات     املعارل الطبيةيل، وتقـــــــــــــــع تها، مب

ينوه  وإذميع امليا  ات اري يل املفضيل إىل الةيف، مع ما  صاتبها من نبار     القنا  املدنيني اري يني، 
ل   بذهلا فر ق األمم با هعل ال  تبذهلا القـــــــــــــــ طات القـــــــــــــــعلانيل، بد م من الة  يل املخت طل، وا هعل ا

املتحدة النطري واجملت ع املدة، وال ســـــــــي ا من  الل اـــــــــيدوت لارفعر األه ي من أجا إتالل القـــــــــال  
،   هذا الصدل، باسدث املاعع املت ثا   إبرا   دة اتفاقات سال  بني النبائا ير ب وإذواالستنرار، 

    معااـــــــــــــــ ــل الة ـا  ويحثهاري واجملت ع املــدة، بــد م من الة  يــل املخت طــل وفر ق األمم املتحــدة النط
 بالتةاو  مع تنعمل القعلا  بايل إجيال ت عل لائ ل هلذه اليزا ات، 

باملبالرات ا ق ي يل واةها من املبالرات، املضــــــــــــط ع  ا بالتةاو  العبيق مع تنعمل وإذ ير ب  
 وإذ يثنيالتاـــعيع     إقامل ســـال  لائم، القـــعلا  وترمي إىل مةا ل األســـباا ا ذر ل ل يزاع   لارفعر و 

    ا هعل ال   بــذهلــا فر ق االُتــال األفر ني الرفيع املقـــــــــــــــتعه املةين بــالتيفيــذ بنيــالة الرئيس تــابع مبني 
وجهعل امل ثا اخلاا املا ك من أجا ُتنيق القال  واالستنرار واألمن   لارفعر، مبا   ذلك من  الل 

 ق ي يل والعطييل  تياء    يل القال  و  الة مشعليتها، ل م ا هعل الدوليل وا 
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مجيع األطراف االمتثال اللتزاما ا مبنتضـــــ  النانع  الدويل سنعت ا نقـــــا  والنانع   وإذ يناشييييد 
    األمهيل ال   عليها اجمل س لعضع تد لبفالت من الةناا بعسائا ميها  وإذ يشددالدويل ا نقاة، 
اك ل املقلولني  ن ا رائم ال   رتنبها مجيع األطراف   لارفعر، مبا فيها جرائم الةيف كفالل املقاءلل و 

بدور  وإذ ينوهتنعمل القــــــعلا      العفاء بالتزاما ا   هذا الصــــــدل،  وإذ يحثا يقــــــي وا يقــــــاة، 
يقــــــــــــي املد ي اخلاا لدارفعر الذي  ييته تنعمل القــــــــــــعلا ، وال ســــــــــــي ا في ا  ا قضــــــــــــا ا الةيف ا 

قضـا ا الةيف ا يقي      ضـرورة إترا  مز د من التند  وال سـي ا   التحنيق   وإذ يشددوا يقـاة، 
الد عة إىل إترا  تند   وإذ يكرر تأكيدوا يقاة ومالتنل املتعرطني فيها من كا األطراف أما  النضاء، 

املخت طل واالُتال األفر ني مراقبل   تة ق مباـــــــــــــروع مذكرة التفاهم ال  تيا     تعيل الة  يل ســـــــــــــر ع في ا
تنعمل القـــعلا  التةعيا بالتحنيق   اهلع ات ال  تةرضـــت هلا  وإذ يناشييدإجراءات ارين ل اخلااـــل، 

 الة  يل املخت طل وتندمي مرتنبيها إىل الةدالل، 
رمته و  ق نه من التيفبة الق يب لةد  االستنرار بدارفعر   استنرار القعلا  ب وإذ يعيد تييييييييييييأكيد 

من وجعل تركات لارفعر املقـــــــــ حل   مياطق اليزاع  ار   وإذ يعرب عن القلق البالغاســـــــــتنرار امليطنل، 
     وإذ يشيجعالقــعلا  وضــ ع ها    ر ب املهاجر ن واألناــطل ال صــعاــيل ا جراميل وأناــطل املرتزقل، 

قـــــــــــــــائا الةابرة ل حدول، مثا  ر ب التةاو  بني ا هات الفا  ل ا ق ي يل من الدول من أجا مةا ل امل
  هذا الصــدل إىل  وإذ يشيييراألســ حل، ســةيا إىل إتالل القــال  واالســتنرار   لارفعر وامليطنل بيفســرها، 

من النرار  7 والفنرة (2004) 1556من النرار  ٩ت ر تعر ـد األســـــــــــــــ حـل امليصـــــــــــــــعا   يـه   الفنرة 
من  4والفنرة  (2010) 1٩45من النرار  ٩،     اليحع املقـــــــــــــــتن ــــا   الفنرة (2005) 15٩1
 ، (2012) 2035 النرار

، وخباال انتهاؤها من املرت تني 2363    الة  يل املخت طل ليعاتها   تيفيذ النرار  وإذ يثني 
 ل  ه الناما ل ة  يل املخت طل،  وإذ يكرر تأكيداألوىل والثاة من    يل إ الة تاني ها 

التنر ر اخلــاا لألمني الةــا  ورئيس مفعضـــــــــــــــيــل االُتــال األفر ني امللرخ  التقييديروإذ ي    مع  
 ، ‘(التنر ر اخلاا( )’S/2018/530) 2018تز را   عنيه  1

ت بالتحقــــن الطارئ في ا  تة ق حبر ل تينا الة  يل املخت طل وكذلك إاــــدار تيفشــــةا وإذ ير ب 
مع ذلك من اســـــــــــــت رار النيعل، مبا    وإذ يسيييييييييياوره القلقالد عل ملع فيها و هيز اساو ات التابةل هلا، 

ذلك النيعل ال  تفرضــها تنعمل القــعلا      تقــية لور ات لي يل   مجيع أحناء لارفعر والنيعل ال  متيع 
ت املياســـــب إىل املياطق ال  ُتدث فيها الة  يل املخت طل وا هات ا نقـــــانيل الفا  ل من العاـــــعل   العق

نزا ات اســـــــتعابل ل تنار ر املتعااـــــــ ل  ن وقعع تعالث  ييفل   ميطنل جبا مرة، ومن كع  الةنبات، مبا 
  ذلك الةنبات البةوقراطيل، املفروضــل     الة  يل املخت طل ما  الت  دل قدر ا     تيفيذ وال تها، مبا 

فروضـــل     بةر  يااـــر الة  يل املخت طل، وال ســـي ا ققـــم تنعت ا نقـــا ،   ذلك قيعل التيفشـــةات امل
بالتزا  تنعمل القـــــــــعلا  بالتةاو  مع  وإذ يعترفواســـــــــت رار التيف ة    هيز تاو ات الة  يل املخت طل، 

  تنعمل القعلا  أ وإذ يناشدالة  يل املخت طل ومع في املقا دة ا نقانيل   مجيع املقائا ال عجقتيل، 
تفي وفاء تاما مقــــت را بالتزامها بضــــ ا  اضــــطالع مع في املقــــا دة ا نقــــانيل ومع في الة  يل املخت طل 

 بة  يا م ل  ا لت بيل االتتياجات األساسيل،
 أ  اسالل   القعلا  تانا  طرا  هدل القال  واألمن الدوليني،  وإذ يقرر 

https://undocs.org/ar/S/RES/1556(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1945(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2035(2012)
https://undocs.org/ar/S/2018/530
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 ؛201٩تز را   عنيه  30أ  ددل وال ل الة  يل املخت طل تىت  يقرر - 1 
أ  تةت د الة  يل املخت طل  عا  (2017) 2363إىل تيف يده العارل   النرار  يشيييييييييييير - 2 

اســـــــــــــــت رار ل  ه لذلك اليهأل،  ويكرر تأكيدمن ذلك النرار،  2شـــــــــــــــنني     اليحع املبني   الفنرة  ذا
(، S/2018/530 ا بالتعايات العارلة   التنر ر اخلاا لألمني الةا  ورئيس املفعضيل األفر نيل )   ويحيط

  لارفعر،  اــــــ ا مفهعما جد دا ل بةثل  تضــــــ ن أولع ات مينحل ‘ شــــــامال ل  ي عمل’الذي  ةرض  عا 
تنال بالتةاو  مع فر ق األمم املتحدة النطري     امتدال إطار  مين مدته ل ة  يل املخت طل ومفهعما لالن
، 2020وتصـــــفيتها حب عل كانع  األول ل قـــــ    2020تز را   عنيه  30 اما   دف  رو  البةثل   

شـــــــــــــــر طل أال ىدث أي تاية كبة   العضـــــــــــــــع األمين   لارفعر وأ   تم العفاء بامللشـــــــــــــــرات الرئيقــــــــــــــيل 
 كاما؛ بانا

إىل الة  يل املخت طل أ  تعتد اليهأل الاـــــاما ل  ي عمل  اه لارفعر، الذي  ركز  يطلب - 3 
    تفظ القـــال  و عفر ت عال مقـــتدامل ل ةعاما املقـــببل ل يزاع، مع  أل البةثل اسايل ذي الاـــنني، بايل 

، فضـــــــال  ن ا هات لرء االنتناس ومتنني تنعمل القـــــــعلا  وفر ق األمم املتحدة النطري واجملت ع املدة
 املطاف؛  الدوليل الفا  ل، من ا  دال النقحاا الة  يل املخت طل    ا ل

    ضـــــــــرورة إبناء العضـــــــــع   مجيع مياطق لارفعر قيد االســـــــــتةراض، وإجراء  يشيييييييدد - 4 
اســـــــــــــــتةراضـــــــــــــــات ميت  ل لالنتاـــــــــــــــار ا ارا  لنعة الة  يل املخت طل واسفا      املرونل   إطار الة  يل 

 لالستعابل ل تطعرات   مجيع أحناء لارفعر تقب ا  تط به العضع؛
أ   فر النعا  األقصـــــــــــــــ  امليفذو  به لنعات الة  يل املخت طل     امتدال الف ة  يقرر - 5 

فرلا، مـــا ق  نرر س س األمن تةـــد ـــا نطــات  4 050اســـاليـــل لتعـــد ـــد العال ـــل ليصـــــــــــــــــا إىل مـــا منـــداره 
 ووتةته؛  التخفير
فرل،  اـــــــــ  ع   2 500 يفذ  بياـــــــــر قعات الاـــــــــرطل الال مل، حبيل ال  تعاو  قعامها  - 6 

فراله ضــــبامل الاــــرطل وأفرال وتدات الاــــرطل املاــــن ل، ال  هي أســــاســــيل لتيفيذ وال ل الة  يل املخت طل، 
و ل ــد التعاـــــــــــــــيــات العارلة   التنر ر اخلــاا باــــــــــــــــيف  الز ــالة    ــدل األفرال املةييني   بةر وتــدات 

 املان ل؛ ارطلال
ضـــــ ن التنار ر  53 إىل األمني الةا  أ   ند    تنر ره الثاة املط عا   الفنرة يطلب - 7 

 عما، وإىل األمني الةا  ورئيس املفعضـــــــــــيل األفر نيل أ   ندما، بالتاـــــــــــاور مع الة  يل  ٩0ال   ندمها كا 
 التاليل: تنيي ا بايف  األمعر ،201٩أ ار ما ع  1املخت طل، من  الل استةراض اس اتيعي حب عل 

من  6و  5التنـد  ارير    إ ـالة التاـــــــــــــــنيـا     اليحع املبني   الفنرتني  ‘1’ 
 النرار؛ هذا

األبر الةا  ل تخفيضــــــــــات ا ضــــــــــافيل   املياطق ال  انقــــــــــحبت ميها الة  يل  ‘2’ 
ات  اــ ا االتتياجات املتة نل باس ا ل، واالنتهاكات والتعاو   املخت طل، مبا

املرتنبل   سال تنعت ا نقــــــا ، والةيف ا يقــــــي وا يقــــــاة واالنتهاكات 
ا قـــــي ل املرتنبل حبق األطفال، وكذلك انتهاكات النانع  الدويل ا نقـــــاة، 

 املقا دة؛ و  قدرة الفا  ني ا نقانيني وا منائيني     تعفة

https://undocs.org/ar/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/2018/530
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ضــــــــــ ا  متتع  تةاو  تنعمل القــــــــــعلا  مع الة  يل املخت طل، وذلك  اــــــــــ ا ‘3’ 
الة  يــل املخت طــل حبر ــل التينــا لو   عائق والنــدرة     تيقـــــــــــــــة إ صـــــــــــــــــال 
املقــــــــا دات ا نقــــــــانيل   مجيع أحناء لارفعر، واملرونل   فت  وإاالت قعا د 
الة  يــات التــابةــل هلــا، وقــدرة قعا ــا     الةعلة، لو   عائق أو  نبــات، إىل 

 املياطق ال  انقحبت ميها؛ املياطق   مجيع أحناء لارفعر، مبا فيها 
إ الل الةراقيا البةوقراطيل ال  تة ض ســـــــــــــــبيا الة  يل املخت طل، مبا   ذلك  ‘4’ 

  تة ق بالتخ يا ا  ركي وترا يا الطةا  والتيفشةات؛ ما
 مده است رار ال روف امليدانيل املعاتيل  جراء املز د من التخفيضات؛ ‘5’ 
ألمم املتحدة النطري وتنعمل القـــــــعلا ، مبا   ذلك مده   الة قدرة فر ق ا ‘6’ 

الاـــرطل القـــعلانيل وامللســـقـــات القـــعييل والنضـــائيل القـــعلانيل، إىل املقـــتعه 
الال   الستيةاا املها  ال  كانت تضط ع  ا الة  يل املخت طل سابنا، مبا   

من هـــذا  52و  17ذلـــك تنييم األ  ـــال التحضـــــــــــــــة ـــل العارلة   الفنرتني 
 ار؛ النر 

نطات ووتةة    يات  201٩تز را   عنيه  30 ن ا تزامه أ   قــتةرض حب عل  يعرب - 8 
ـــــــــــــ  أ ار ما ع  1إ الة التانيا ومعاا ل ا االت ن ذا   اال تبار استيتاجات االستةراض االس اتيعي لـ

 من هذا النرار؛ 7املط عا إجراؤه مبعجب الفنرة  201٩
 ســــــــيات العضــــــــع األمين املتاة،  يباي أ   قــــــــتيد إىل أ   فر تعم البةثل،   يؤكد - ٩ 

، وال روف النائ ل   50التند  ارير      ضــــــعء امللشــــــرات والينامل املرجةيل     اليحع املبني   الفنرة 
امليدا ، وأ   ديفَّذ تدرجييا و    مراتا ومبرونل وبطر نل دنن الرجعع  يها، وأ   قــــــــ    فير الةيصــــــــر 

 باسفا      طابةها املخت   وأ  تةط  فيه األولع ل لالتتفا  بيف    العتدات ألاء؛ الي امي ل بةثل
    اساجل إىل أ  تنع  مقــــتع ات التع يف متعافنل وإ الةل تاــــنيا الة  يل  يشيييدد - 10 

 املخت طل، مبا   ذلك   الة ال كيز     ُتنيق استنرار العضع   لارفعر؛
ت االســـــــــــــــ اتيعيل املةال ُتد دها ل ة  يل املخت طل،     اليحع أ  تنع  األولع ا يقرر - 11 

 املعا  به   التنر ر اخلاا، ك ا   ي: 
محا ل املدنيني، و   يات الراـــــــــد وا بال  املتة نل حبنعت ا نقـــــــــا  والةيف  ‘1’ 

ا يقي وا يقاة واالنتهاكات ا قي ل املرتبنل حبق األطفال، وتيقة تندمي 
 انيل وض ا  سالمل مع في املقا دة ا نقانيل وأميهم؛املقا دة ا نق

العســـــــاطل بني تنعمل القـــــــعلا  واسركات املقـــــــ حل اة املعقةل اســـــــتيالا إىل  ‘2’ 
 وبينل الدوتل ل قال    لارفعر؛

ل م العســــــاطل   اليزا ات النب يل أو اةها من اليزا ات اري يل ال  دنن أ   ‘3’ 
 ذلك ا اذ التدابة الال مل ملةا ل أســـــــــــــــبا ا تنعض العضـــــــــــــــع األمين، مبا  

ا ذر ل، بالتةاو  مع تنعمل القـــــــعلا  وفر ق األمم املتحدة النطري واجملت ع 
 املدة؛
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إىل الة  يل املخت طل أ  تعااــــــــا معاءمل مجيع أناــــــــطتها مع األولع ات املذكعرة  يطلب - 12 
تعقف مجيع املها  األ ره اة املت اشــــــــيل مع هذه وتعجيه اســــــــتخدا  معارلها لتيفيذ هذه األولع ات، وأ  
إىل مجيع  يااـــــر قعة الة  يل املخت طل، وإىل  ويطلباألولع ات وأ  تقـــــت ر   ترشـــــيد البةثل تبةا لذلك، 

الة  يل املخت طل وفر ق األمم  ويشيييييجع يصـــــــر الاـــــــرطل والةيصـــــــر املدة، أ  تة ا مةا بطر نل متنام ل، 
    أمهيل  ويشييييييددات األمم املتحدة الةام ل   لارفعر     تةز ز التناما، املتحدة النطري وســــــــائر كيان

 التع  ع املياسب ل  ها  والتيقيق بني الة  يل املخت طل وفر ق األمم املتحدة النطري؛ 
أ      الة  يـــل املخت طـــل أ  تعااـــــــــــــــــا إ الء األولع ـــل  يـــد ا ـــاذ  يؤكييد من جييديييد - 13 
الندرات واملعارل املتاتل لألمعر التاليل: )أ( محا ل املدنيني   مجيع أحناء لارفعر؛ املتة نل باستخدا   النرارات

و )ا( كفالل واعل املقا دات ا نقانيل بيفما  ولو   عائق، وض ا  سالمل مع في وأناطل املقا دة 
ملتحدة ا نقـــــــــــــــانيل وأميهم، وذلك وفنا ألتنا  النانع  الدويل ذات الصـــــــــــــــ ل  ذا األمر ومبالئ األمم ا

إىل الة  يل املخت طل أ  تقـــــــــتفيد إىل أقصـــــــــ  تد من  ويطلبالتعجيهيل املتة نل باملقـــــــــا دة ا نقـــــــــانيل؛ 
قدرا ا، بالتةاو  مع فر ق األمم املتحدة النطري واةه من ا هات الفا  ل، الدوليل ميها واة اسنعميل، 

 البةثل؛    تيفيذ اس اتيعيتها الاام ل لتحنيق هذه األهداف     نطات
    ضرورة التيقيق والتةاو  بني تنعمل القعلا  مبا   ذلك الق طات اري يل  يشدد - 14 

وكيــانــات األمم املتحــدة وا هــات الفــا  ــل ا منــائيــل من أجــا الة ــا مةــا     ب ع  اــا ــات ميهــا ُتنيق 
 االستنرار وُتقني العضع األمين واملقا دة   إ الة بق  س طل الدولل؛

، متصرفا مبعجب الفصا القابع، متد د ا ذ  با اذ ا جراءات الال مل امليصعا يقرر - 15 
من  16،     اليحع املبني بالتفصـــــــــــيا كذلك   الفنرة (2007) 176٩من النرار  14  يها   الفنرة 

     رلع أي أ طار  دلها أو  دل وال تها؛ الة  يل املخت طل  ويحثهذا النرار؛ 
أ  تنع  وال ل الة  يل املخت طل، ســــــةيا إىل ُتنيق األولع ات االســــــ اتيعيل املبييل  يقرر - 16 
 ؛(2017) 2363من النرار  15من هذا النرار، مات  ل     املها  املبييل   الفنرة  11  الفنرة 
لتعاـــــــيل األمني الةا  بهنناـــــــاء مناتب اتصـــــــال ماـــــــ كل بني الة  يل  عن تأييده يعرب - 17 

املخت طل وفر ق األمم املتحدة النطري    عااــــــــــــــم مجيع وال ات لارفعر، باســــــــــــــتثياء املياطق ال  ت ا  ا 
تيل  يباي أ  تتاارك الةياار الفييل الرئيقيل ل ة  يل املخت طل ومع فع فر ق األمم املتحدة  معاقع البةثل،

النطري   الة ا مبعقع واتد، تقب االقتضاء وض ن تدول املعارل النائ ل، لتنع ن أفرقل ما كل،     
 اليحع الذي ُتدله الة  يل املخت طل وفر ق األمم املتحدة النطري؛

 الة  يــل املخت طــل أ  تتةــاو  مع فر ق األمم املتحــدة النطري لــد م الة  يـل إىل يطلب - 18 
 16االنتناليل ل بةثل، تقــــــب االقتضــــــاء ووفنا ل  ها  ذات الصــــــ ل امليعطل  ا امليصــــــعا   يها   الفنرة 
ني   أ اله، من  الل مناتب االتصال املا كل   العال ات،   تيفيذ األناطل املا كل     اليحع املب

 من التنر ر اخلاا؛ 55-51الفنرات 
    أ   يصــــــر الاــــــرطل التابع ل ة  يل املخت طل  يباي أ   رّكز باــــــنا  اا  يشييييدد - 1٩ 

 من التنر ر اخلاا: 44    األناطل التاليل     اليحع العارل   الفنرة 
 ل م اس ا ل املال ل ل  دنيني وتيقة تندمي املقا دة ا نقانيل؛  ‘1’ 

https://undocs.org/ar/S/RES/1769(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/2363%20(2017)


 S/RES/2429 (2018) 

 

10/19 18-11690 

 

 يئل بيئل تعفر اس ا ل من  الل تيقــيق    يل تطع ر وتدر ب قعات الاــرطل  ‘2’ 
 التابةل سنعمل القعلا    لارفعر؛

النيا  مببالرات اخلفارة اجملت ةيل باالشــــــــــــــ اك مع فر ق األمم املتحدة النطري،  ‘3’ 
  ذلك ما  تة ق ميها بالةيف ا يقــــــــــي وا يقــــــــــاة ومحا ل الطفا؛ وهي  مبا

رات ال  تيفذ من  الل التةاو      مقـــــــــــــتعه مناتب االتصـــــــــــــال   املبال
 العال ات و    مقتعه الةاا ل اخلرطع ؛

    أ  املقــلوليل الرئيقــيل  ن إتالل القــال  واألمن   مجيع أحناء لارفعر تنع  يشدد - 20 
ونل تنعمل القـــــــــعلا      تعجيه أقصـــــــــ  جهعلها حنع ل م ومةا ويحث     اتق تنعمل القـــــــــعلا ، 

 النرار؛ من هذا 18الة  يل املخت طل وفر ق األمم املتحدة النطري   تيفيذمها ل  ها  املبييل   الفنرة 
أمهيلل تزو د فر ق األمم املتحدة النطري باملعارل النافيل لتندمي الد م     اليحع  يؤكد - 21 

 الال مل؛   الي ر   تندمي الت  اتالدول األ ضاء واملي  اِت املةييل    ويشجعاملبني   هذا النرار، 
بالتعاـــــــيل العارلة   التنر ر اخلاا بيف  تفت  مفعضـــــــيلد تنعت ا نقـــــــا   يحيط علما  - 22 

إىل تنعمل القـــعلا   ويطلبمنتباً هلا   القـــعلا  من أجا املقـــا دة   تد يم محا ل تنعت ا نقـــا ، 
منتب هلا   القــعلا   ت تع بعال ل كام ل س ا ل  أ  تبالر إىل إجراء مياقاــات مع املفعضــيل باــيف  إناــاء

 تنعت ا نقا  وتةز زها و  تيقة أناطته؛
    الدور اساسم األمهيل الذي  ضط ع به االُتال األفر ني   ُتنيق االستنرار  يشدد - 23 
ةاو  مع تنعمل القــــــــــــعلا  والة  يل املخت طل وفر ق األمم املتحدة النطري     الت ويشيييييييييجع  لارفعر، 

من هذا  18مفعضـيل االُتال األفر ني، من  الل إلارا ا املةييل، ل  اً لتيفيذ املها  املاـار إليها   الفنرة 
النرار ول  اً ل ة  يل القــــــــــــياســــــــــــيل ومقــــــــــــا ي إاــــــــــــالح قطاع األمن وجهعل نزع القــــــــــــالح والتقــــــــــــر   

 ا لما ؛ وإ الة
  هذا الصـــدل أنه  يباي  ويؤكديل املخت طل، با هعل املبذولل لز الة فةاليل الة   ير ب - 24 

أ  تنفا الة  يل املخت طل قدراً أك  من املرونل   ناـــــــــر قعا ا الةقـــــــــنر ل   مجيع أحناء لارفعر وأ  تةز  
األمني الةا  إىل كفالل إلرا  هذه االتتياجات   مذكرات  ويدعووجعل فراله ضبامل الارطل   امليدا ، 

ياجات العتدات امل مل بني األمم املتحدة والب دا  املقــــامِهل بنعات وبيففرال شــــرطل   التفاهم وبيانات اتت
 الة  يل املخت طل؛

تــابةــل  إىل الة  يــل املخت طــل أ  تنفــا   تنــدمي أي ل م إىل قعات أمييــل اة يطلييب - 25 
نقــــــا   يد تندمي ل م لألمم املتحدة االمتثالل الصــــــار  لقــــــياســــــل بذل الةيا ل العاجبل   مرا اة تنعت ا 

إىل األمني الةا  أ   در  التند  ارير    تيفيذ هذه  ويطلباألمم املتحدة إىل قعات أمييل اة تابةل هلا، 
 القياسل   التنار ر ال   نّدمها إىل س س األمن؛

باملبالرات ال   نع   ا األمني الةا  من أجا إرســـــــــــــــاء بنافل معتدة لأللاء    ير ب - 26 
اطل األمم املتحدة سفظ القال ، و د عه إىل معاا ل جهعله الراميل إىل وضع إطار متناما لقياسات أن

األلاء وتطبينه     الة  يل املخت طل، و ط ب إىل األمني الةا  أ   قــة  إىل   الة  دل اليقــاء الةامالت 
 نب الة  يات؛   الة  يل املخت طل وأ   نفا مااركل املرأة     حنع هالف   مجيع جعا
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إىل الة  يــل املخت طــل أ  تنفــا إلرا  التح يالت الال مــل املتة نــل بــالاـــــــــــــــلو   يطلييب - 27 
ا يقــــــــانيل واخل ات الفييل املتصــــــــ ل بت ك الاــــــــلو    مجيع مراتا  طي  البةثل وُتد د وال تها وتيفيذها 

قـــاء والفتيات ومتنييهن وت بيل واســـتةراضـــها و فضـــها التدرجيي، مع ضـــ ا  االســـت راِر   محا ل تنعت الي
اتتياجا ن وتيقة مااركتهن بصرف الي ر  ن أّي  فر لعجعل الة  يل املخت طل أو ننِا املقلوليل  ن 

يل  ن  ويطلب كذلكهذه األمعر باــــــــنا  نفا اســــــــتدامتها،  أ  تعافيه الة  يل املخت طل مبة عمات  قــــــــّ
أ  تقـــــا د     االســـــتفالة من قدرات املرأة من أجا إىل الة  يل املخت طل  ويطلب كذلكهذه املقـــــيفلل، 

املاــــاركل      يل القــــال ، مبا   ذلك من  الل الت ثيا القــــياســــي والت نني االقتصــــالي واس ا ل من 
 الةيف ا يقاة؛

    تعبيق  القات التيقــــــــــــــيق في ا بني بةثات األمم املتحدة   امليطنل، وميها  يحث - 28 
الة  يل املخت طل وقعة األمم املتحدة األمييل امللقتل ألبيي وبةثل األمم املتحدة   جيعا القـــــــــــــــعلا  وبةثل 

االســــــــتنرار   مجهعر ل األمم املتحدة ل د م   ليبيا وبةثل األمم املتحدة املتنام ل املتةدلة األبةال لتحنيق 
 إىل األمني الةا  أ   نفا التةاو  الفةال بني البةثات؛  ويطلبأفر نيا العسط ، 

 
 الحالة السياسية  

بهنترا  تند    تيفيذ  يااـــــــــــــــر من وبينل الدوتل ل قـــــــــــــــال    لارفعر، وميها  ير ب - 2٩ 
الثعرة الثانيل إىل هذه العبينل، وإلما  املت رل ن القــــــــــــابنني   هياكا  -انضــــــــــــ ا  تركل ُتر ر القــــــــــــعلا  

ء إ ا عن قلقهمع ذلك  يعربالقـــ طل   القـــعلا ، و   يل اسعار والتاـــاور الدا  ي ا ار ل   لارفعر، و
است رار تاالت التيف ر   التيفيذ   عما، مبا  ا ا األتنا  املتة نل بالتةع ضات و يئل بيئل ملاتيل لةعلة 

بهنناـــــــــــــــاء  وينوهاألطراف املعقةل     أ  تيفذ وبينل الدوتل تيفيذا كامال،  ويحثاليا تني والالجئني؛ 
اسنعمل واألطراف املعقةل  ويحثعر، منتب متابةل القــــــال    لارفعر ليحا  ا القــــــ طل ا ق ي يل لدارف

    كفالل تزو د امللســــــقــــــات املياــــــيفة مبعجب ت ك العبينل باملعارل الال مل ومتنييها من أجا االضــــــطالع 
بــيف  تنّف اسركــات املقـــــــــــــــ حــل اة املعّقةــل     وبينــل الــدوتــل  ن  رق ــل تيفيــذهــا؛  ويطييالييببعال ــا ــا؛ 
تحدة النطري     معااــــــــــــ ل املاــــــــــــاركل النام ل   ل م تيفيذ الة  يل املخت طل وفر ق األمم امل ويشيييييييييجع

 الدوتل؛  وبينل
إ اء تنييــد اسر ــات القـــــــــــــــيــاســـــــــــــــيــل، مبــا   ذلــك مــا جره   كــانع   يعرب عن القلق - 30 
من اتتعا  لةدل كبة من أ ضـــاء املةارضـــل القـــياســـيل أدطِ ق ســـراح بةضـــهم   وقت  2018الثاة  يا ر 
لا      ل م تعافر بيئل ملاتيل تقــا د     ماــاركل املةارضــل   الة  يات تنعمل القــع  ويشييجعالتق، 

القــــياســــيل، مبا   ذلك اسعار العطين، وماــــاركل املةارضــــل   تيفيذ تعاــــيات اسعار العطين وأي إجراءات 
ره هلا   املقتنبا، و  االنتخابات العطييل املنرر إجراؤها    ا    ؛2020متابةل  د

   أمهيل الة ا الذي  نع  به فر ق االُتال األفر ني الرفيع املقـــــــــــــــتعه املةين   يشيييييييييييدد - 31 
مجيع األطراف   اليزاع     إجراء تعار بّياء مع الفر ق بايل تيفيذ  ر طل الطر ق ال   ويشيييييجعبالتيفيذ، 

قبنل   هذا الصدل معقف الذ ن  رفضع  االنض ا  فعرا ولو  أي شرومل م ويدينوضةها تيفيذا كامال، 
جيحت ُتر ر  ويحثإىل    يـل العســــــــــــــــاطـل، مبـا   ذلـك جيحت ُتر ر القـــــــــــــــعلا  فصـــــــــــــــيـا  بـد العاتـد، 

القــعلا  فصــيا  بد العاتد     االنضــ ا  إىل    يل القــال  لو  شــرومل مقــبنل بايل التعاــا إىل وقف 
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رض الي ر   ف ويعرب عن اعتزامهلأل  ال الةدائيل كخطعة أوىل اـــــــــعا اتفات ســـــــــال  شـــــــــاما ولائم؛ 
 تدابة إضافيل ضد أي طرف  ةيق    يل القال ؛

ل  ــه  جراء تعار لا  ي   لارفعر  تم   ميــاخ  تقـــــــــــــــع ل ع يع  يؤكيد من جيدييد - 32 
و قــعله االت ا  التا  سنعت املاــاركني املدنيل والقــياســيل، مبا   ذلك ماــاركل اليقــاء واليا تني ماــاركل 

 كام ل وفةالل؛ 
ّد فعري ل يزا ات النب يل وأ  ال ا جرا  وقطع الطر ق ال  متس إىل وضـــــــــــــــع ت يدعو - 33 
ويدعو جبهعل القــ طات القــعلانيل والعســطاء اري يني ل عســاطل   تّا اليزا ات النب يل؛  ويعترفاملدنيني، 
    اساجل إىل إجيال ت عل مقــتدامل لألســباا ا ذر ل امللل ل إىل  ويشييددإىل املصــاسل واسعار،  كذلك

با تزا  الة  يل املخت طل تنثيف جهعلها من أجا ل م العســـــــــــاطل   اليزا ات  وير بيزا ات النب يل، ال
 النب يل   إطار العال ل امليعطل  ا وأولع ا ا االس اتيعيل؛ 

 
 األمن  

بــيف  تنف مجيع أطراف اليزاع   لارفعر فعرا  ن مجيع أ  ــال الةيف، مبــا    يطياليب - 34 
ت     املدنيني وتف ل القال  والةام ني   سال املقا دة ا نقانيل، وبيف  ت تز  بعقف ذلك شن اهلع ا

 مقت ر ولائم  طالت اليار، من أجا إتالل القال  املقتتب والدائم   امليطنل؛ 
بتعاـــــــيل امل ث ل اخلااـــــــل لألمني الةا  املةييل بالةيف ا يقـــــــي   تاالت اليزاع  ير ب - 35 

القـــــعلا    ا ت ال بيا  ماـــــ ك مع األمم املتحدة ل تصـــــدي ل ةيف ا يقـــــي املتصـــــا بيف  تي ر تنعمل 
باليزاع، مبا   ذلك من  الل التةاو   ن كثب مع منتب امل ث ل اخلااـــــــــــــــل ومع الة  يل املخت طل وفر ق 

انعنيل األمم املتحدة النطري، مع ال كيز     إمنانيل تصـــعل الياجني     اخلدمات الطبيل واليفقـــيل والن
االقتصـــــال ل، وراـــــد تاالت الةيف ا يقـــــي وُت ي ها وتعبينها وتبالل املة عمات باـــــيف ا،  -واالجت ا يل 

وتيفيذ تد الت     اـــةيد ســـيالة النانع  ل تصـــدي ل ةيف ا يقـــي املتصـــا باليزاع، والتةاو  مع قطاع 
ــــــــــــــــــ ويطالباألمن والز  اء الد ييني واجملت ع املدة؛  زاع فعرا  ن مجيع أ  ال الةيف بيف  تنف أطراف اليـ

ا يقي وا يقاة وبيف  ت تز  مبنافحل الةيف ا يقي وتيفذ التزامات  دلة و نعمل بآجال  مييل   هذا 
، مع قيا  الة  يل املخت طل بد م وراـــد تيفيذ ت ك االلتزامات  ن (2013) 2106ل نرار  الصـــدل، وفنا

تنعمل القعلا      النيا ، بد م من  ويحثقرا مبا   ذلك من  الل مقتااري شلو  محا ل املرأة؛ 
األمم املتحدة وال ســـي ا امل ث ل اخلااـــل لألمني الةا  املةييل بالةيف ا يقـــي   تاالت اليزاع ومن االُتال 

 ني، بعضـــع إطار مي م جيري من  الله مةا ل الةيف ا يقـــي املتصـــا باليزاع مةا ل شـــام ل، و    األفر 
التةاو  مع الة  يل املخت طل لنفالل ا بال  الااما  ن تعالث الةيف ا يقي وا يقاة والتصدي هلا، 

إىل الة  يل  يطلبو والقـــ اح بهن صـــال اخلدمات ل ياجني من الةيف ا يقـــي، وإ ضـــاع ا ياة ل  قـــاءلل؛ 
املخت طل تةز ز أناـــــــــطل الراـــــــــد والتح يا وا بال  ال  تنع   ا في ا  تة ق بالةيف ا يقـــــــــي وا يقـــــــــاة 
وا جراءات املتخذة ملنافحته، مبا   ذلك من  الل ا ســـــراع بهن فال مقـــــتاـــــار ن   شـــــلو  محا ل املرأة؛ 

 2242و  (2000) 1325صــــــــ ل من النرار ن إىل األمني الةا  أ   نفا تيفيذ األتنا  ذات ال ويطلب
والنرارات الالتنل املتة نل باملرأة والقال  واألمن، مبا   ذلك ل م مااركل املرأة     حنع كاما  (2015)

يع مراتا    يات القـــال ، وخبااـــل   تقـــع ل اليــــــــــــــــــزا ات والتخطي  وبياء القـــال    ف ة وفةال   مج
ـــــــــــــــــزاع، مبا ما  اـــ ا مي  ات اجملت ع املدة اليقـــائيل، وأ   دضـــّ ن التنار ر ال   ندمها إىل اجمل س  بةد اليـ

https://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
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يذ هذه املها ، إىل الة  يل املخت طل النيا  براـــــــــــــد وتنييم تيف ويطلب كذلكمة عمات   هذا الصـــــــــــــدل؛ 
 إىل األمني الةا  أ   دض  ن التنار ر ال   ندمها إىل اجمل س مة عمات   هذا الصدل؛ ويطلب

بالتزا  األمني الةا  با نفاذ الصـــــار  لقـــــياســـــته الناضـــــيل بةد  التقـــــام  إطالقاً  ير ب - 36 
يع ل ال  ا ذ ا الة  يل املخت طل التدابة املت وي    تة ق حباالت االســتاالل واالنتهاك ا يقــيني،  في ا

اساجل  ويؤكدوالب دا  املقــــامهل بنعات وبيففرال شــــرطل من أجا منافحل االســــتاالل واالنتهاك ا يقــــيني، 
امل حل إىل أ  تتخذ الب دا  املقــامهل بنعات وبيففرال شــرطل، والة  يل املخت طل تقــب االقتضــاء، اخلطعاِت 

تاالت اســــتاالل وانتهاك جيقــــيني بيفســــرع ما دنن ومبا  تقــــق مع ط ب الال مل ل تحنيق   مزا م وقعع 
مجيع الب دا  املقــــــــــامهل بنعات وبيففرال شــــــــــرطل     ا اذ اخلطعات املياســـــــــبل  ويحث كذلكاألمني الةا ، 

ضــــرورة ميع  ويؤكد كذلكملقــــاءلل األفرال التابةني هلا املقــــلولني  ن تاالت اســــتاالل وانتهاك جيقــــيني، 
االســـــــــــــــتاالل واالنتهـــاك هـــذه وُتقـــــــــــــــني كيفيـــل التةـــامـــا مع ت ـــك املزا م مبـــا  تفق مع تـــدوث تـــاالت 

 ؛(2016) 2272 النرار
و ط ب إىل  (2016) 2272وقراره  S/PRST/2015/22إىل بيانه الرئاســــــــــــــي  يشييييييييييير - 37 

األمني الةا  أ   تخذ مجيع التدابة الال مل لنفالل امتثال الة  يل املخت طل الناما لقــــــــياســــــــل األمني الةا  
ت مجيع الناضـــيل بةد  التقـــام  إطالقا مع االســـتاالل واالنتهاك ا يقـــيني وأ   ضـــ ن التدقيق   ســـعال

أفرال البةثل ل تيفكد من   عها من أي ســــــــعابق  ســــــــاءة القــــــــ عك ا يقــــــــي أبياء ف ات  دمتهم   األمم 
املتحدة وأ   دبني اجمل س       م مبا ُتر ه الة  يل املخت طل من تنّد    هذا الصــــــدل من  الل تنار ره، 

ت العقائيل املياســــــبل، بقــــــبا ميها تعفة الب دا  املقــــــامهل بنعات وبيففرال شــــــرطل     ا اذ ا جراءا ويحث
تدر ب قعي ألفرالها لتع يتهم باالســتاالل واالنتهاك ا يقــيني قبا ناــرهم، و    ضــ ا  املقــاءلل التامل 

   تاالت إتيا  أفرال قعا ا مثا ذلك الق عك؛ 
 بهنجنا  تنعمل القــــــــــــــعلا   طل الة ا املتة نل حب ا ل األطفال من االنتهاكات ير ب - 38 

  ســـيات اليزاع املقـــ   ال   دف   مج ل أمعر إىل إ اء  ييد األطفال واســـتخدامهم   قعا ا املقـــ حل 
واألمييل، وباــــطب اســــم تنعمل القــــعلا  من تنر ر األمني الةا  املتة ق باألطفال واليزاع املقــــ     هذا 

ل الة ا إىل  طل وطييل مليع تنعمل القـــــعلا      إلامل جهعل اس ا ل بيف  ُتّعل  ط ويشييييجعالاـــــيف ، 
االنتهاكات ا قـــــــي ل املرتنبل ضـــــــد األطفال، و    معااـــــــ ل تفةيا نليل ت ني الاـــــــناوه     مقـــــــتعه 

بيف  تنف أطراف اليزاع فعرا  ن مجيع  ويطالباجملت ع اري ي، وتةز ز تقــــــــــعيا املعاليد وأناــــــــــطل التع يل، 
ع تنعملد القــعلا  ا ياة ل  قــاءلل، االنتهاكات واال تداءات ال  تقــتهدف األطفال وبيف    ويحث ضــِ

جيحت ُتر ر القــعلا  فصــيا مين مياوي وتركل الةدل واملقــاواة فصــيا ج  ا إبراهيم     ا ســراع بتيفيذ 
جيحت ُتر ر  ويدعو طل الة ا اخلااـــــــــــــــل بنا ميه ا املتة نل بهن اء  ييد واســـــــــــــــتخدا  األطفال متاما، 

حاور مع األمم املتحدة من أجا إ اء االنتهاكات ا قــــــي ل املرتنبل القــــــعلا  فصــــــيا  بد العاتد إىل الت
 إىل األمني الةا  أ   نفا ما   ي:  ويطلبضد األطفال وميع وقع ها؛ 

اســـــت رار راـــــد االنتهاكات ا قـــــي ل املرتنبل ضـــــد األطفال وا بال   يها من  الل  )أ( 
إىل األمني  ويطلبر ن مةييني حب ا ل الطفا، نليل الراـــــد وا بال ، مبا   ذلك  ن طر ق إ فال مقـــــتاـــــا

 الةا  أ   در  مة عمات  ن ذلك   التنار ر ال   ندمها إىل اجمل س؛

https://undocs.org/ar/S/RES/2272(2016)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/22
https://undocs.org/ar/S/RES/2272(2016)
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ــــــــــــــــزاع  دف وضــع وتيفيذ  ط  الة ا القــالفل الذكر،  )ا(  اسعار املتعااــا مع أطراف اليـ
 والنرارات الالتنل املتة نل باألطفال واليـزا ات املق حل؛  (2005) 1612وفنا ل نرار 
مجيع أ  ال النتا اليامجل  ن اليزا ات النب يل واهلع ات األ ره ال   يدين بشيييييييييييدة - 3٩ 

بيف  اآلليات اري يل التن يد ل لفّر امليا  ات  ويسييييل  تاـــــيها مي ياـــــيات و يااـــــر مقـــــ حل     املدنيني، 
ة أوجه  ن مةا ل االنتهاكات اخلطةة، ا يائي ميها وما دس حبنعت ا نقـــــا ، ال  تيعم قااـــــرة من  د

 ن اليزا ــات النب يــل وأ  ــال الةيف املقـــــــــــــــ   بني النبــائــا، مثــا أ  ــال النتــا وا اــــــــــــــــابــات و   يـات 
نرر الطابع املت وي   اال تطاف وأ  ال الةيف ا يقـــــي وا يقـــــاة وتدمة امل ت نات وســـــبا الةيحت، 
تنعمل القعلا   ويحثهلذه اليزا ات النب يل و د دها  هعل محا ل املدنيني وإتالل القال  واالستنرار، 

    أ  تتصــــــــده، بد م من الة  يل املخت طل وفر ق األمم املتحدة النطري، ل اهرة ا فالت من الةناا 
نقـــا    تاالت اليزاع النب ي   من  الل كفالل املقـــاءلل  ن التعاو ات واالنتهاكات املاســـل حبنعت ا 

 لارفعر، وكذلك   أبياء اهلع ات ال  ترتنبها املي يايات؛
ســـــــــــــي ا  من اســـــــــــــت رار وجعل ك يات كبةة من األســـــــــــــ حل، وال يعرب عن بالغ القلق - 40 

األســـــ حل الصـــــاةة واألســـــ حل اخلفيفل ال  ال تزال تعجد   لارفعر، ومن اســـــتخدا  هذه األســـــ حل ضـــــد 
مبا تبذله تنعمل القـــــــــــعلا  من جهعل من أجا  فر  يقريني، مبا   ذلك من قبا املي ياـــــــــــيات، واملدن

 دل األســــــ حل   لارفعر من  الل مح ل مجع األســــــ حل وإســــــهامها تقــــــب التنار ر   ُتقــــــني األتعال 
تيقـــــــــة  إىل الة  يل املخت طل أ  تعااـــــــــا تةاو ا   هذا القـــــــــيات مع فر ق اخل اء  دف ويطلب األمييل،

الة  يل املخت طل     معااــــــ ل تندمي املقــــــا دة التنييل وال عجقــــــتيل إىل املفعضــــــيل  ويشيييييجع  ا اخل اء، 
تنعمل القــــعلا      إجراء    يل ال متييز ل  ويحثالقــــعلانيل ليزع القــــالح والتقــــر   وإ الة ا لما ، 

س حل الصاةة وذلك    ا تةاو  تا  وتنينيل وشام ل ليزع القالح تتقق مع املةا ة الدوليل لتحد د األ
 مع الة  يل املخت طل؛

 
 الحالة اإلنسانية والنزوح  

مجيع انتهاكات النانع  الدويل ا نقــــاة واالنتهاكات والتعاو ات املاســــل حبنعت  يدين - 41 
ا نقــا ، مبا   ذلك ت ك ال  تيطعي     أي شــنا من أشــنال الةيف ا يقــي وا يقــاة، وال ســي ا 

بيف  تنف مجيع األطراف  ويطالباالســـــتهداف املتة د ل  دنيني واهلع ات الةاـــــعائيل أو اة املتياســـــبل؛ 
 لارفعر     الفعر  ن شـــــــــــــــن اهلع ات ال  تقـــــــــــــــتهدف املدنيني وتف ل القـــــــــــــــال  والةام ني   سال  

تفي مبا   يها من التزامات مبعجب النانع  الدويل سنعت ا نقـــــــــا  والنانع   املقـــــــــا دة ا نقـــــــــانيل، وبيف 
 االنطبات، وبيف   ِضع تنعملد القعلا  ا ياة ل  قاءلل؛  الدويل ا نقاة تقب

إ اء اسالل ا نقانيل   لارفعر، وإ اء التهد دات واهلع ات ال   يعرب عن بالغ القلق - 42 
ن   الندرة      ويقر تةرض هلا الةام ع    سال املقـــــــــــا دة ا نقـــــــــــانيل ومرافنها؛  حبدوث أوجه ُتقـــــــــــّ

ة     العاــــعل إىل إ اء اســــت رار النيعل ال  ُتّد من الندر  ويعرب عن قلقهإ صــــال املقــــا دة ا نقــــانيل، 
بةر مياطق اليزاع ال   نيم فيها ســـنا  مةرضـــع  ل خطر، مبا   ذلك مياطق اليزاع وانةدا  األمن، وإ اء 
اســـت رار تنييد النعات اسنعميل، وبدرجل أقا املي ياـــيات واسركات املقـــ حل، ل ندرة     التينا وفرضـــها 

 قا دة ا نقانيل؛الةعائق البةوقراطيل  ا  نف تائال لو  إ صال امل

https://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
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من  ـــد  كفـــا ـــل الت ع ـــا املتـــاح ل عهـــات الفـــا  ـــل   ســـال الة ـــا  يعرب عن القلق - 43 
ا نقاة؛ و لكد ضرورة إادار التيفشةات وتصار   القفر ل  ي  ات ا نقانيل لو  إبطاء، وا سراع   

وتع يفهم و    ا تيار الاــــركاء؛   هيز االتفاقات التنييل، وتن يا النيعل املفروضــــل     اســــتندا  األفرال
بيف  تنع  تنعمل القـــــــعلا  ومجيع املي ياـــــــيات، مبا   ذلك العتدات املقـــــــا دة لنعات تنعمل  ويطالب

القـــــعلا ، واسركات املقـــــ حل وســـــائر أاـــــحاا املصـــــ حل، بنفالل واـــــعل املي  ات ا نقـــــانيل ومع في 
   عائق، إىل القـــــــــــــــنا  اريتاجني وتزو دهم ا اابل،     حنع ميفمع  و ا د و  العقت املياســـــــــــــــب وبدو 

باملقـــــــــــا دات ا نقـــــــــــانيل   مجيع أحناء لارفعر، وفنا لألتنا  ذات الصـــــــــــ ل من النانع  الدويل واملبالئ 
التعجيهيل ل  قــــــــــــــا دة ا نقــــــــــــــانيل املة عل  ا   األمم املتحدة، وميها مبالئ ا نقــــــــــــــانيل و د  التحيز 

 واالستنالليل؛  واسيال
اســـــــــــــــت رار  يدينحبدوث بةر التحقـــــــــــــــن   تالل تنعت ا نقـــــــــــــــا ، ولنيه   بير  - 44 

ىدث  االنتهاكات والتعاو ات املاســـــــــــل حبنعت ا نقـــــــــــا ، ما ىدث ميها   لارفعر وما  تصـــــــــــا ميها مبا
هياك، مبا   ذلك النتا  ار  نطات النانع ، وا فرامل   اســــــــــــتخدا  النعة، وا تطاف املدنيني، وأ  ال 

ي وا يقــــاة، واالنتهاكات ا قــــي ل املرتنبل ضــــد األطفال، و   يات اال تنال واالتتعا  الةيف ا يقــــ
حبنعمل القـــــــــــــــعلا  أ  ُتّنق   مزا م وقعع هذه االنتهاكات واال تداءات وتند   ويهيبالتةقـــــــــــــــفيل؛ 

تعزو   ذا الاـــــنا، مب ويعرب عن بالغ القلقاملقـــــلولني  يها إىل الةدالل؛  ن فيهم إ اء تالل مجيع من ىد
    أمهيل  ويشيييييددأفرال اجملت ع املدة واليا تع  وأتد مراقيب تنعت ا نقــــــا  التابةني ل ة  يل املخت طل؛ 

أ  تدنفا ل ة  يل املخت طل،   إطار وال تها اساليل، ول  ي  ات املةييل األ ره الندرةد     راــــــــــــــد ت ك 
و  مع الة  يل املخت طل تةاونا تاما من   هذا الصــــــــــدل تنعمل القــــــــــعلا      أ  تتةا ويحثاساالت، 

تنعمل  ويدعوأجا ُتنيق هذا اهلدف و    إ  ال املقـــــــاءلل وتيقـــــــة واـــــــعل الضـــــــحا ا إىل النضـــــــاء؛ 
القـــــــــــــــعلا  إىل التنيد التا  بالتزاما ا، مبا   ذلك  ن طر ق العفاء بالتزامها برفع تالل الطعارئ   لارفعر، 

يني، وضـــــــ ا  تر ل التةبة، ومتنني مراقيب الة  يل املخت طل من وإطالت ســـــــراح مجيع القـــــــعياء القـــــــياســـــــ
العاـــــــــــــعل إىل منااـــــــــــــدهم ومن تر ل التينا، مبا   ذلك من  الل االمتياع  ن ا تنال مع في الة  يل 

 املخت طل واتتعا هم؛ 
إ ال  تنعمل القـــــــــــعلا  رابتها   أ   ةعل اليا تع  إىل مياطنهم األاـــــــــــ يل  ي    - 45 

    أ  أي  علة ال بد أ  تنع  نميل وطع يل  ويشييييييييييددأ   ةال تعطييهم   مياطق نزوتهم اساليل؛  أو
بز الة  دل  وير بوأ  تتم باـــــنا ىفظ ل يا تني كرامتهم و تقـــــق مع النانع  الدويل العاجب التطبيق؛ 

لتةذر بناء النثة ميهم   مياطق الةعلة ن را أل  األســــــــــباا ا ذر ل امللل ل إىل  يأسيييييييي د ن ولنيه الةائ
اليزاع كاياا األمن واخلدمات األســـــاســـــيل   مياطق الةعلة وانةدا  ســـــبا كقـــــب الر ت والفرا وإمنانيل 

يل التعاـــــــا إىل ت عل     أمه ويشيييييدد كذلكالعاـــــــعل إىل األراضـــــــي واملياه فيها ق تةا،ل مةا ل كافيل، 
 لائ ل ُتفظ كرامل الالجئني واليا تني وض ا  مااركتهم النام ل   التخطي  هلذه اس عل وإلار ا؛ 

بــيف  تنع  مجيع أطراف اليزاع   لارفعر بتهيئــل ال روف امللاتيــل ال  تتي   علة  يطالب - 46 
وبصـــــــــــــعرة نميل ومقـــــــــــــتدامل ُتفظ كرامتهم،  الالجئني واليا تني الطع يل ال  تتم بياًء     قرار مقـــــــــــــتية

،   ســـيات العال ل امليعطل بالة  يل وير بإلماجهم   يا أو نن هم إىل منا  بالل إ  اقتضـــ  األمر؛  أو
  هذا الصدل ضرورة  ويؤكداملخت طل س ا ل املدنيني، مبضا فتها ا هعل لتةز ز اس ا ل املندمل ل يا تني؛ 
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أمهيل  ويبرزي مده تنع  تاالت الةعلة هذه طع يًل وتتم بياًء     قرار مقــــتية، إناــــاء نليل ملةرفل إىل أ
 مةا ل املااكا املتة نل باألراضي  دف التعاا إىل ت عل لائ ل   لارفعر؛ 

تاة  إىل األمم املتحدة وتنعمل القــــــــعلا  أ  ترا يا اآلبار القــــــــ بيل اليامجل  ن يطلب - 47 
تيفــذا  من برامأل  ا  نعلعجيــل والنعارث الطبيةيــل، من بني  عامــا أ ره، في ــا امليــاخ واةه من التاةات

  لارفعر، مبا   ذلك من  الل االضـــــــــــــطالع بة  يات تنييم ل  خاطر ووضـــــــــــــع اســـــــــــــ اتيعيات  لارة 
إىل األمني الةــا  تزو ــده مبة عمــات  ن هــذه التنيي ــات    ويطليب كذلكاملخــاطر تتة ق  ــذه الةعامــا، 

 ر ال   ن َّف بتنددها، تقب االقتضاء؛التنار 
 

 التحديات العملياتية  
بيففرال الة  يل املخت طل الذ ن ضـــحعا بيفرواتهم   ســـبيا العاجب  دمًل لنضـــيل  يشيييد - 48 

الة  يل املخت طل     ا اذ مجيع التدابة الال مل،   تدول قعا د االشـــــــــتباك  ويحثالقـــــــــال    لارفعر؛ 
اســـــــــــــــت رار  اهرة إفالت ميف ذي اهلع ات  ويدينا ل مع في األمم املتحدة ومةدا ا؛ ال  تةت دها، س 

  هذا الصـــدل تنعمل القـــعلا      بذل قصـــاراها لتندمي كّا  ويحث  ضـــد تف ل القـــال  من الةناا، 
 الة  يل املخت طل هلذا الارض؛  من  ن ف أ ّاً من هذه ا رائم ل ةدالل و    التةاو  مع

بتزا ــد فرا تطهة األراضـــــــــــــــي من ف فــات اسرا من املتفعرات مع تــدوث  ير يب - 4٩ 
ن   اسالل األمييل   بةر أحناء لارفعر،  أ      الة  يل املخت طل أ  تعااـــــــا، بالتةاو  مع  ويؤكدُتقـــــــّ

لائرة األمم املتحدة لبجراءات املتة نل باأللاا ، بذل جهعل التطهة مع ال كيز بعجه  اا     مياطق 
إىل الة  يل املخت طل أ  تتةاو  مع ا هات الاـــر نل املةييل، مبا فيها املركز النعمي  ويطلب كذلكالةعلة، 

ملنافحل األلاا  واليعنيقــــــــــيف وبرنامأل األمم املتحدة ا منائي وال عيل الدوليل ل صــــــــــ يب األمحر، من أجا 
 خت طل املقتنب ي؛التحضة لينا أ باء الة ا املتعقع تبنيها بةد  رو  الة  يل امل

ن املقــت رة   إاــدار التيفشــةات و  يا شــحيات الة  يل املخت طل  يقر - 50  بيفوجه التحقــ 
ق نه من اســـــــت رار وجعل بةر الةعائق ال  تةرقا تيفيذ  ويكرر تأكيدوتر ل التينا و هيز وبائق القـــــــفر، 

خت طل، وخبااـــل ققـــم تنعت ا نقـــا ، الة  يل املخت طل وال تها، مبا   ذلك أ  بةر  يااـــر الة  يل امل
ال  زال  ةاة من قيعل تقـــــــتهدفه بالذات   اســـــــتصـــــــدار التيفشـــــــةات، ومن تيف ةات مقـــــــت رة     يا 
اساو ات اخلااـــل بالة  يل املخت طل، وقيعل     تر ل التينا والندرة     العاـــعل تدةزه إىل انةدا  األمن 

ة     التينا من ِقبا تنعمل القعلا  واملي يايات واسركات ووقعع األ  ال ا جراميل وفرض قيعل شد د
املقـــــــ حل، مبا   ذلك النيعل ال  تفرضـــــــها تنعمل القـــــــعلا      تقـــــــية الدور ات ال ي يل   مجيع أحناء 
لارفعر واةها من النيعل ال  ُتعل لو  واعل الة  يل املخت طل   العقت املياسب إىل املياطق ال  تاهد 

الةنبــات ال  ُتعل لو  إجنــا  جب يع األطراف   لارفعر أ  تز ــا كــا  ويهييبزاع بني النبــائــا؛ تــاالت ن
الة  يل املخت طل وتر ل الة  يل املخت طل لعال تها     اليحع الناما والقـــــــــــــــ يم، بقـــــــــــــــبا ميها كفالل أمن 

ةاو ا باـــــنا وبيق مع   هذا الصـــــدل بيف   د ل تنعمل القـــــعلا ،   إطار اتصـــــاهلا وت ويطالبتين ها؛ 
فت ف العكاالت التابةل هلا و    مجيع مقــــتع ات هيئات اسنم اري ي، التزاملها باتفات مركز النعات وبيف  
متتِثا ألتنامه امتثاال تاماً ولو  تيف ة، وخباال األتنا  ذات الص ل حبركل الدور ات   املياطق املتضررة 

ــــــــــــــــــــــزاع ومي  تصــــــــار   الرتالت ا ع  ل، وكذلك األتنا  ذات الصــــــــ ل بهن الل الةنبات ال  تة ض من اليـ
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اســتخدا  األ تدة ا ع ل ل ة  يل املخت طل، و  يا املةدات وتصــا ا  اشــل اخلااــل بالة  يل املخت طل 
   العقت املياسب    ننطل الد عل إىل القعلا ، وإادار التيفشةات لومنا تيف ة؛

يفذ      وجه القــر ل بهناــدار التصــار   ال  تقــ   إىل تنعمل القــعلا  أ  تيطلب  - 51 
لطــائرات الة  يــل املخت طــل بــالتينــا بني وال ــات لارفعر اخل س من أجــا كفــالــل متتع البةثــل بنــدر أك  من 
املرونل، وأ   طر فت ف العكاالت التابةل هلا وهيئات اسنم اري ي جب يع مقـــــــــــــــتع ا ا  ذه املعافنل لومنا 

يل     التصـــــــــــــدي  أ  ويؤكدتيف ة،  إ الة تاـــــــــــــنيا الة  يل املخت طل  يباي أ   ن   فة يا بندرة  قـــــــــــــَّ
 ل تهد دات بقر ل و    حنع كاف من أجا محا ل املدنيني؛

يع من الةعلة باـــــــــــــــنــا روتيين إىل ميــاطق  يعرب عن القلق - 52  لنع  الة  يــل املخت طــل متد
ام االتفات مع تنعمل القـــــــــــعلا      القـــــــــــ اح هلا تعجد  ا معاقع أفرقل تابةل هلا ســـــــــــبق أ  أا نتها، ر 

تنعمل القــعلا      ضــ ا  واــعل الة  يل املخت طل لو   عائق إىل مجيع أحناء لارفعر،  ويحثبذلك، 
 مبا   ذلك إىل املياطق ال  سبق أ  انقحبت ميها؛

 
 استراتيجية الخروج  

 عما اس اتيعيًل  ٩0تندده   اضع  أ   دض َّن تنر ر األمني الةا  األويل املنرر  يطلب - 53 
مفصــــــ ل ذات ننامل مرجةيل واضــــــحل تي م  رو  الة  يل املخت طل اســــــتيالا إىل التعاــــــيل العارلة   التنر ر 

( )املرفق( ال  تفيد بهنمنانيل أ  تنع  أتنا  وبينل الدوتل ل قال    لارفعر مبثابل S/2018/530اخلاا )
أســاس مللشــرات ا جنا  املةت دة خلرو  الة  يل املخت طل املقــتنب ي، إضــافل إىل ما تةت ده البةثل من ننامل 

ك الينامل مرجةيل تاليل ومة عمات أ ره  دَّبل تقــــــــب االقتضــــــــاء، ومع ال كيز باــــــــنا  اا     ت 
املرجةيل وامللشرات ال  تتح ا تنعمل القعلا  املقلوليل  يها   ساالت محا ل املدنيني، وإاالح قطاع 

أ   اــــــــ ا هذا التنر ر  ويطلب كذلكاألمن، وســــــــيالة النانع ، وإجيال ت عل لائ ل، وتنعت ا نقــــــــا ، 
 اام ل لة  يل  رو  البةثل؛ تعايًل بايف  كيفيل راد التند  ارير  قياساً بالينامل املرجةيل ال

باملاـــــــــــــــاورات بني األمم املتحدة واالُتال األفر ني وتنعمل القـــــــــــــــعلا ،  يحيط علما   - 54 
ســــــــي ا ت ك ال  جرت   إطار اآلليل الثالبيل األطراف والفر ق الةاما املاــــــــ ك  الل الةا  املاضــــــــي،  ال
صـــــ ل بقـــــة أ  ال البةثل وكذلك اســـــ اتيعيل   ذلك مياقاـــــل املقـــــائا الة  ياتيل وال عجقـــــتيل ذات ال مبا

  رو  البةثل؛ 
إىل الة  يــل املخت طــل أ  تة ــا  ن كثــب مع فر ق األمم املتحــدة النطري من يطلييب  - 55 

أجا ُتد د القـــــبا النفي ل مبةا ل الثارات في ا هع متاح من قدرات اســـــتةدالاً خلرو  البةثل، مبا   ذلك 
إىل الة  يل املخت طل وفر ق األمم  ويطلب كذلكيم ت ك املقـــــــــــلوليات، وضـــــــــــع  طل لتةبئل املعارل لتقـــــــــــ 

املتحدة النطري ومجيع وكاالت األمم املتحدة املةييل أ  تنع ، بالتاـــــــــاور مع اسنعمل، بتيقـــــــــيق ننا هذه 
اجملت ع الدويل وا هاِت املاحنل     ل م التعســـــع   أناـــــطل فر ق األمم  ويشييييجعاملقـــــلوليات  ن كثب؛ 

ة النطري وبراسه املرال ميه مقـــا دة تنعمل القـــعلا  في ا تبذله من جهعل مقـــت رة  تالل ســـال  املتحد
 مقتدا ؛

https://undocs.org/ar/S/2018/530
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 اإلب غ  
 عمــاً بةــد ا ــاذ هــذا النرار  ٩0إىل األمني الةــا  أ   نــد  تنر راً إىل اجمل س كــا  يطلب - 56 

 بايف  الة  يل املخت طل  تض ن ما   ي: 
مة عمات  ن اسالل القـــــــــياســـــــــيل وا نقـــــــــانيل واألمييل   لارفعر، مبا  اـــــــــ ا  ‘1’ 

ا  ن تعالث الةيف واهلع ات ضــــد املدنيني، مبا    ا بال  باــــنا مفصــــَّ
ذلك الةيف ا يقي وا يقاة واالنتهاكات ا قي ل املرتنبل ضد األطفال، 

يل تيقـــــــــــــــة كا  مرتنبها، و ن قدرة الة  يل املخت طل     العاـــــــــــــــعل با أ اً 
   ذلك من املياطق ال  انقحبت ميها من قبا؛  املقا دة ا نقانيل، مبا

التطعرات املقــــــــتعدة والتند  ارير    إجنا  األولع ات االســــــــ اتيعيل ل ة  يل  ‘2’ 
من هذا النرار، واســـــــــــــتيفاء الينامل  11املخت طل امليصـــــــــــــعا   يها   الفنرة 
خلرو  املقـــــــــتنب ي     اليحع املبني   املرجةيل وامللشـــــــــرات اخلااـــــــــل بة  يل ا

من هذا النرار، ووضــــــع اســــــ اتيعيل االنتنال املاــــــ كل بني الة  يل  53الفنرة 
املخت طــل وفر ق األمم املتحــدة النطري وننــا املهــا  واملقـــــــــــــــلوليــات إىل فر ق 

 األمم املتحدة النطري؛
عع      الة  يل مة عمات  ن انتهاكات اتفات مركز النعات، مبا   ذلك اهل ‘3’ 

املخت طل أو التهد د باهلعع    يها، وانتهاكات النانع  الدويل ا نقـــــاة ال  
 رتنبها أي طرف من أطراف اليزاع، وكذلك  ن النيعل املفروضــــل     ســــبا 
العاـــــــــــــــعل والةنبــــات الة  يــــاتيــــل اهلــــامــــل مثــــا ت ــــك املتصـــــــــــــــ ــــل بــــالتخ يا 

 والتيفشةات؛  ا  ركي
تيفيذ    يل إ الة تاــــنيا الةيصــــر الةقــــنري التابع ل ة  يل  التند  ارير    ‘4’ 

املخت طل و فيضـــــــــــــــه وما   تب     ذلك من نبار، مبا  اـــــــــــــــ ا أبره     
 اتتياجات اس ا ل و    االنتهاكات واال تداءات املاسل حبنعت ا نقا ؛

ع التطعرات املقــــتعدة والتند  ارير    التصــــدي     حنع اســــ اتيعي ل دواف ‘5’ 
النــاميــل وراء اليزا ــات النب يــل و طــل الة ــا املتة نــل مبيع ناـــــــــــــــعا اليزا ـات 

 النب يل وتقع تها؛
التطعرات املقـــــــــــــــتعدة والتند  ارير    التصـــــــــــــــدي ل تحد ات ال  تعاجهها  ‘6’ 

 الة  يل املخت طل؛ 
يل ومفصـــــّ ل وكام ل  ن  او ات وانتهاكات تنعت ا نقـــــا ،  ‘7’  مة عمات  قـــــّ

التعاو ات واالنتهاكات املرتنبل ضـــــــــد اليقـــــــــاء واألطفال وانتهاكات  مبا فيها
 النانع  الدويل ا نقاة؛ 

التطعرات املتة نل بد م الة  يل املخت طل لآلليات اري يل لتقـــــــــــــــع ل اليزا ات،  ‘8’ 
   ذلك التند  ارير  في ا  تة ق مبااركل املرأة مااركل كام ل وفةالل؛  مبا
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لل    يل القـــــــال ، مبا   ذلك تيفيذ وبينل الدوتل ل قـــــــال  مة عمات  ن تا ‘٩’ 
  لارفعر و ر طل الطر ق املندمل من فر ق االُتال األفر ني الرفيع املقـــــــــــــــتعه 

 املةين بالتيفيذ؛ 
 مة عمات  ن تيفيذ هذا النرار؛  ‘10’ 

 أ   بني املقيفلل قيد ن ره. يقرر - 57 
 


