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  ،األمن مجلس إن 
 ا رئيســـــــي  مســـــــ و يت  اعتباره يف يضـــــــ  وإذ، املتحدة األمم ميثاق ومبادئ مقاصـــــــد إىل يشييييي ر إذ 
 ،ا دو يني واألمن ا سالم صون عن امليثاق مبوجب

 ،ا سالم حفظ مسائل تتناول ا يت ا صل  ذات ا سابق  ا رئاسي  وبيانات  قرارات  إىل يش ر وإذ 
 جمال يف املتحدة  ألمم املتاح  ا وسائل أجن  إحدى باعتباره ا سالم حفظ أمهي  على يشدد وإذ 

 ،وصوهنما ا دو يني واألمن ا سالم تعزيز
 وعدم، واحلياد، األطراف موافق  قبيل من، ا ســـــــــالم حلفظ األســـــــــاســـــــــي  املبادئ تأك د يع د وإذ 
 من عملي  كل  والي  بأن يسييييييل  وإذ، ا والي  عن وا دفاع ا نفس عن ا دفاع حا   يف إال، ا قوة اســــــــتعمال
ّدد ا ســــالم حفظ عمليات  يأذن ا يت ا واليات أن على يشيييدد وإذ، ووضــــع  املعين ا بلد حاج  حبســــب ُتح

 هبا يأذن ا يت ا واليات إجناز يتوق  األمن جملس أن مجددا يؤكد وإذ ،األســــــــاســــــــي  املبادئ م  تتســــــــ  هبا
 ،تاما إجنازا

 واملوظفني ا نظاميني األفراد وبتضـــحيات شـــرط  وبأفراد بقوات املســـامه  ا بلدان با تزام يشيي د وإذ 
 أن ي كد من جديد وإذ ،صـــــــــــــــعب  بيئات يف ا ســـــــــــــــالم حلفظ املتحدة األمم واليات ينفذون ا ذين املدنيني

 و كفا   ا ســــــــالم حلفظ بعث  أي  نجاح حامس  أمهي  يكتســــــــ  صــــــــعب  بيئات يف با عمل اال تزام اســــــــتمرار
 ، ا سالم حفظ واليات مي جل ا كامل ا تنفيذ

 ا ســـــــــــــــالم حفظ  ضـــــــــــــــد املوجه  واالعتداءات األمني  ا تهديدات إزاء ا قل  با غ عن يعرب وإذ 
 املتحدة األمم  عمليات كبريا  ُتديا تشــكل ا يت ا ســالم حفظ بعثات من ا عديد يف املتحدة  ألمم ا تابعني
 معتربا   ضــــد م املنفذة ا عنف أعمال ومجي  املتحدة األمم أفراد قتل ا عبارات بأشــــد ويدين، ا ســــالم حلفظ
 ،حرب جرائم متثل قد أهنا
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 ا تابعني واملدنيني ا نظاميني ا ســــالم حفظ أفراد من اآلالف  عشــــرات ا بطويل با عمل يشييي د وإذ 
 األداء يف األفراد من قل  قصــــــري ت تســــــم  أال هلا ينبغ  املتحدة األمم أن على يشييييدد وإذ، املتحدة  ألمم
 ، اجلماع  بنت  ما بإفساد

 دعما املصـــــــــلح  وأصـــــــــحاب ا شـــــــــركاء مجي  حلشـــــــــد ا عام األمني يبذهلا ا يت باجلهود يرحب وإذ 
 حفظ أجل من ا عمل” بشأن مبادرت  خالل من فعا ي  أكثر تكون ا سالم حلفظ املتحدة األمم لياتم ع

 حفظ  وأمن ســـــالم  وُتســـــني، املدنيني محاي  وتعزيز، ا ســـــياســـــي  باحللول ا دف  تشـــــمل حبيث ،“ا ســـــالم
 وُتســـــني، ا ســــــالم على احلفاظ على ا ســــــالم حفظ أثر وتعزيز، ا فعا ني واملســــــاء   األداء ودعم، ا ســــــالم

 ،ا سالم حفظ وأفراد عمليات إدارة وتعزيز، ا سالم حفظ جمال يف ا شراكات
 ا ذي، “املتحدة  ألمم ا تابعني ا سالم حفظ  أمن ُتسني” مبسأ   املتعل  ا تقرير إىل يش ر وإذ 
 أوج  بأن وإذ يسلم ،عمل  وخط ، ا قوات وأداء ا سالم حفظ  وأمن سالم  بني ا صل  على ا ضوء يسلط

، ا ســـــــالم حفظ  وأمن بســـــــالم  احملدق  األخطار من تزيد أن ميكن واألداء واملعدات ا تدريب يف ا قصـــــــور
 ،صفوفهم يف ا وفيات وقوع خطر ذ ك يف مبا

 من عموما ا ســــــــالم حلفظ املتحدة األمم عمليات وكفاءة فعا ي  تعزيز ضــــــــرورة على يشييييييدد وإذ 
 أفراد وضــد املدنيني ضــد با عنف ا تهديدات تقييم ذ ك يف مبا،  لبعثات املتكامل  تخطيطا ُتســني خالل
 ا بعثات أداء وزيادة، هبا وا وفاء، ا تمكني وعوامل با قدرات املتصــل  ا تعهدات عدد وزيادة، املتحدة األمم
 ،عام بوج 

 نظاميني أفراد نشــــــــرو  ا كافي  باملوارد مزودة بعثات وإجياد واقعي  واليات وضــــــــ  بأن يسييييييل  وإذ 
 قيادة وكفا  ، وأمان بفعا ي  والياهتم  تنفيذ وجمهزين وقادرين مســــــــــــتعدين يكونون ا ســــــــــــالم فظحل ومدنيني

 جمال يف ألداء  أســـــــاســـــــي  عناصـــــــر، ا بعثات قيادة مســـــــتوى على ذ ك يف مبا، املســـــــتويات مجي  على قوي 
 ،ا سالم حفظ

 ا دعم خدمات تقدمي وُتسني، ا واليات تنفيذ يف ت ثر ا يت ا ثغرات ُتديد أمهي  على يشدد وإذ 
 وأفضـــــل املســـــتفادة ا دروس مراعاة بشـــــأن ا توصـــــيات وتقدمي، ا نظمي  املســـــائل ومعاجل ، امليدانيني  ألفراد

 امليدان يف ســـــــواء، ا عليا وا قيادة شـــــــرط  وبأفراد بقوات املســـــــامه  ا بلدان م  ا وثي  با تعاون، املمارســـــــات
 ،املقر يف أو

، وأمنهم واملدنيني ا نظاميني ا ســـــــــالم حفظ أفراد وســـــــــالم  األداء بني ا صـــــــــل  على يشيييييييدد وإذ 
 تنفيذ ُتســـــني يف ســـــهمســـــي ا ســـــالم حلفظ املتحدة األمم عمليات يف األداء ثقاف  ترســـــي  بأن يسييييل  وإذ

 ،ا سالم حفظ  وأمن سالم  مستوى على ُتسن إىل يفض و ، ا سالم حفظ واليات
ُتســـــني أداء عمليات املوضـــــوعي  من أجل اختاذ ا قرارات االســـــبشـــــاد با بيانات يف  بأمهي  وإذ يقر 

إىل ا قرارين  وإذ يشييييي رم  مراعاة ا ظروف ا يت تنفرد هبا كل بعث  على حدة،  األمم املتحدة حلفظ ا ســـــــالم،
يانات ذات ، ا لذين يطلبان إىل األمني ا عام ضــــــــــمان اســــــــــتخدام ا ب(2017) 2382و  (2017) 2378

ا صــل  بفعا ي  عمليات حفظ ا ســالم، مبا يف ذ ك ا بيانات املتعلق  بأداء عمليات حفظ ا ســالم، يف ُتســني 
ضرورة  يؤكد وإذ،  تنفيذ ا واليات ا تحليل وتقييم عمليات ا بعثات، استنادا إىل معايري واضح  وحمددة جيدا

ا عمل ا ذي بدأت  األمان  ا عام  با فعل  وضــ  بيرحب وإذ اســتعرامج مجي  عمليات حفظ ا ســالم بانتظام، 
 واحمللل ، إطار سياسايت شامل ومتكامل  ألداء يقيس األداء استنادا إىل ا بيانات اجملمع 

https://undocs.org/ar/S/RES/2378(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2382(2017)
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 وجود عند، املدنيني محاي  يف ا ســـــــــــــالم حلفظ املتحدة األمم عمليات دور أمهي  إىل يشيييييييييي ر وإذ 
 مجل  يف ذ ك يف مبا، األداء يف ا تقصـــري حاالت اســـتمرار إزاء ا شـــديد  قلق عنوإذ يعرب ، بذ ك تكليف
 وعدم، خاص بوج  املدنيني ضد ا بدين با عنف ا وشيك  ا تهديدات مواجه  يف ا عمل عن ا تقاعس أمور
 عن ا قيادة وعزوف، واالنضـــــــــــبا  ا ســـــــــــلو  وقضـــــــــــايا، ا عنف أعمال على  لرد  لطوارئ ا تخطيط كفاي 

، املتكامل ا تخطيط قصــــــــــــــورو ، ا عمليايت وا تأ ب اجلا زي  قل و ، ا قوة محاي  معايري يف وا باخ ، املخاطرة
 تنفيــذ على ضــــــــــــــــار أثر ا وطنيــ   لمحــاذير فيهــا يكون قــد ا يت احلــاالت مع القلق وإذ يالحظ أيضيييييييييييي 

 ،واألداء ا والي 
 بشأن اإلقليمي  ودون اإلقليمي  واملنظمات املتحدة األمم بني ا تنسي  من املزيد على يشجع وإذ 

 ،ا سالم حفظ عمليات أداء تعزيز
 وإذ، ا ســـــالم على  لحفاظ شـــــامل  اســـــباتيجي  يف ا ســـــالم حفظ عمليات بإســـــهام يرحب وإذ 

 ،ا سالم بناء يف ا سالم حفظ وبعثات ا سالم حفظ  مسامهات التقدير مع يالحظ
  ألمم تابعني سالم حفظ  بارتكاب واملستمرة اخلطرية االدعاءات إزاء ا قل  با غ عن يعرب وإذ 
 أفرادا يشــمل مبا، األمن جملس عن صــادرة والي  مبوجب هلا مأذون املتحدة  ألمم تابع  غري وقوات املتحدة

 عن اإلبالغ يف ا نقص وإزاء جنســيني وانتها  اســتغالل أعمال، شــرط  وأفراد مدنيني وموظفني عســكريني
 بني من، جنسيني وانتها  استغالل من األفراد   الء من أي يرتكب  ما أن على وإذ يشدد ،األعمال  ذه
 وبأفراد بقوات املسامه  ا بلدان على يثين وإذ ،مقبول غري أمر، اخلطري ا سلو   سوء أخرى وأشكال جرائم

 ومســـــــــــــــاء   فيها وا تحقي  اجلنســـــــــــــــيني واالنتها  االســـــــــــــــتغالل أعمال ملن  خطوات اختذت ا يت شـــــــــــــــرط 
 ،عنها أفراد ا

 عمليات يف عن  غىن ال ا ذي املرأة بدور ميســـــــــل   ا ذي، (2015) 2242 قراره إىل يشييييييي ر وإذ 
 فراداأل ضــــــمن ا نســــــاء أعداد زيادة على ا تحفيز إىل ا رامي  باجلهود ويرحب ا ســــــالم حلفظ املتحدة األمم

 أمهي  يالحظ وإذ ،ا ســـــــالم حلفظ املتحدة األمم عمليات يف املنتشـــــــرين واملدنيني ينيوا شـــــــرط نيا عســـــــكري
 مراحل مجي  يف ومشـــــــاركتهن ا نســـــــاء احتياجات مراعاة وكفا  ، ا قيادي  املناصـــــــب يف ا نســـــــاء عدد زيادة

 ، املناسب  اجلنساني  ا فني  اخلربات إدماج خالل من ا بعثات وتنفيذ ختطيط
، ا ســالم حلفظ املتحدة األمم عمليات تعزيز يف ب  املنو  األســاســ  ا دور اعتب ره في يأخذ وإذ 

 وا قيادة وا سلو  ا وض  ُتسني وضرورة، ا دويل ا صعيد على بفعا ي  واألمن ا سالم تعزيز أمهي  يؤكد وإذ
 ،امليدان يف أو املقر يف سواء املستويات مجي  على واملساء   واملبادرة

 واضــح  معايري حيدد،  ألداء ومتكامل شــامل ســياســايت إطار  وضــ  تأييده تأك د يع د - 1 
 ا ســـــــــــــــالم حفظ عمليـات يف ا عـاملني ا نظـاميني وأفراد ـا املـدنيني املتحـدة األمم موظف  مجي  أداء  تقييم

 إىل تســـتند وموضـــوعي  شـــامل  منهجيات ويتضـــمن، كامل  وبشـــكل بفعا ي  ا واليات تنفيذ وييســـر ودعمها
 باألداء االعباف أو احلوافز وتوفري األداء يف ا تقصـــــري عن املســـــاء    ضـــــمان جيدا وحمددة واضـــــح  معايري
 وتوفري، ا عمل معايري يف ا تفوق وإبراز، وا فعال االبتكاري ا تدريب توفري أمور مجل  يف يشــــــمل مبا، املتميز

ي  ا تمكيني  ا قدرات  تنفيذ يف ا تقدم وإثبات، ا بعث  دعم مهام تنفيذ يف االمتياز وإظهار، األســـــــــــــــاســـــــــــــــ
 من طائف  تشـــــمل ا يت األداء عن املســـــاء   تدابري حيددو ، ا قيادة يف املبادرة وروح اال تزام وإبداء، ا واليات
 لني ع تقارير تقدمي ،االقتضــــاء حســــب، ذ ك يف مبا، األداء يف احملددة ا تقصــــري أوج  م  تتناســــب ا تدابري

https://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
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 عنها االســـتعاضـــ  إمكاني  يشـــمل مبا، اســـتبداهلا أو ا وطن إىل ا وحدات وإعادة، ا ســـداد وحجب، شـــفاف 
 فضــــال، ا ســــالم حفظ قدرات تأ ب نظام ضــــمن شــــرط  بأفراد أو بقوات مســــا م آخر بلد من بوحدات

، ا تدريب يف باملشــــــــارك  املطا ب  أو، األداء ُتســــــــني خلطط اإلخضــــــــاع أو، املفوضــــــــ  ا ســــــــلطات إ غاء عن
 املدنيني؛  لموظفني ا عقود جتديد عدم أو ا فصل أو، املهام تغيري أو

 أصحاب مجي  على تق  مس و ي     ا سالم حفظ  واليات الا فع   ا تنفيذ بأن يسل  - 2 
،  إلجناز وا قابل  وا واقعي  جيدا احملددة ا واليات وجود منها، أســـــاســـــي  عوامل بعدة مر ون  و   املصـــــلح 
، ا كافي  املوارد وتوفر، املســـــتويات مجي  على واملســـــاء   واألداء ا قيادة وضـــــمان، ا ســـــياســـــي  اإلرادة وتوافر
 واملعدات؛ ا تدريب وتوفري، ا تشغيلي  ا توجيهي  املبادئ ووض ، ا تخطيط وإجراء، ا سياسات ووض 

 املتحدة األمم مبعايري ا وفاء على شــــــــــــرط  وبأفراد بقوات املســــــــــــامه  ا بلدان مجي  يحث - 3 
 م  تكليف هبا ا صــــــــــــادر  لمهام ا فعال ا تنفيذ دعم وعلى، وا تجهيز وا تدريب باألفراد يتعل  فيما  ألداء
 األمان  وموظف  ا بعثات يف املدنيني ا عناصـــــــــــــر مجي  كذلك  ويحث ،ا ســـــــــــــلو  معايري أعلى على احلفاظ
 األســـــــــــــــاســــــــــــــ  لنظام  واالمتثال األداء مبعايري ا وفاء على ا ســـــــــــــــالم حفظ عمليات يدعمون ا ذين ا عام 

 ا بلدان ملســــــــــاعدة األداء  تقييم شــــــــــامل نظام  وضــــــــــ  ا عام األمني يبذهلا ا يت اجلهود ويالحظ،  لموظفني
 املصـــلح  أصـــحاب جبمي  ه بوي،  ألداء املتحدة األمم مبعايري ا وفاء على شـــرط  وبأفراد بقوات املســـامه 

 اجلهود؛  ذه دعم إىل
  دى ناإلنســـــا حقوق مراعاة يف ا واجب  ا عناي  بذل ياســـــ بســـــ ا تقيد أمهي  تأك د يع د - 4 

 ميثاق م  متشــــــيا املتحدة  ألمم تابع  غري أمن قوات إىل ا ســــــالم حبفظ املتصــــــل املتحدة األمم دعم تقدمي
 املتحدة؛ األمم

 األمني ويدعو، ا ســالم حفظ عمليات أداء  تعزيز متكني عناصــر وجود بضــرورة يسييل  - 5 
 فعا    ياكل ا ســــــــــــالم حلفظ املتحدة األمم بعثات  دى تكون أن  كفا   اجلهود بذل مواصــــــــــــل  إىل ا عام

 إجالءو  طيب إجالءو  جوي نقل من وفعا   قادرة متكني عناصــــــر من يلزم وما، ا عملياتي  وا ســــــيطرة  لقيادة
    لني؛امل وظفنياملو  طيبا  ا دعم مراف  من يكف  ماو ، لمصابني 

 أن ضــــرورة ويؤكد ،املدنيني محاي  عن املضــــيف   لبلدان ا رئيســــي  املســــ و ي  على شيييددي - 6 
  كدوي ، لواليات كاملا  ا تنفيذ املدنيني حبماي  تكليفا والياهتا تتضـــــــمن ا يت ا ســـــــالم حفظ بعثات تكفل
 يشـــــــــمل مبا، ا ضـــــــــروري  ا وســـــــــائل مجي  إىل با لجوء، تكليفهم يتم عندما، ا ســـــــــالم حلفظ  ي ذن أن  على

  واليات وفقا، بدينا  عنفا  خلطر ضـــــــــــــنيعر  امل املدنيني محاي  أجل من، االقتضـــــــــــــاء عند ا قوة اســـــــــــــتعمال
 على يشيييييييييييددو ، ا تطبي   ا واجب ا دويل ا قانون أحكام من غري او  املتحدة األمم ميثاق وأحكام، ا بعثات
 ا بعثات عناصــــــــــر مجي  معرف   ضــــــــــمان، االخنرا   ذا وزيادة  لبعثات ا عليا ا قيادة اخنرا  اســــــــــتمرار أمهي 
  ذا يف ومبســ و ياهتا احلماي  جمال يف ا بعث  بوالي  ا واجب ا نحو على ا قيادي ا تســلســل مســتويات ومجي 
 هبا؛ االضطالع يف وإشراكها اجملاالت  ذه يف وتدريبها ا صدد

 ا نســـاء محاي  يف ا ســـالم حلفظ املتحدة األمم عمليات ب  تضـــطل  ا ذي با دور يسيييل  - 7 
 نياملعني نياملســـــــتشـــــــار  قبيل من باحلماي  صـــــــل  هلم ا ذين املوظفون ي دي  ا ذي احلاســـــــم وا دور، األطفالو 

 واإلبالغ وا وقاي  ا رصد جهود وقيادة ماي احل تعميم يف األطفال حبماي  نياملعني نياملستشار و  ا نساء حبماي 
 ا بعثات؛ يف
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 األمم بعثات يف  لمساء   وخاضع  قادرة قيادة وجود يضمن أن إىل ا عام األمني يدعو - 8 
 وا كفاءة اجلدارة إىل فيها واالستناد االختيار عمليات يف ا شفافي  تعزيز منها بسبل ا سالم حلفظ املتحدة

 من جمموعـ  وإعـداد، واحملتملــ  املختــارة  لقيــادات وا توجيــ  ا تــدريـب برامج وُتســـــــــــــــني، ا بعثــ  واحتيــاجـات
 يف األمسى االعتبار أن إىل ويشــــري، املســــتقبل يف ا عليا ا قيادي  املناصــــب  تويل اخلربات ذوي من املرشــــحني

 أن ينبغ  أن  وإىل، وا نزا   وا كفاي  املقدرة معايري أعلى كفا    ضـــــــــــرورة  و يكون أن ينبغ  ا صـــــــــــدد  ذا
  ؛ممكن  جغرافي  قاعدة أوس  أساس على املوظفني استقدام ألمهي  ا واجب االعتبار يوىل

 أجل من ا قدرات وبناء ا تدريب أنشـــــط  ُتســـــني بدعم األعضـــــاء ا دول با تزام يرحب - 9 
،  لنشـــــــــر ا ســـــــــابق  وا تقييمات  لنشـــــــــر ا ســـــــــاب  ا تدريب أمور مجل  يف يشـــــــــمل مبا ،ا ســـــــــالم حفظ تعزيز

 األنشـــط  من املزيد على ويشييجع، ا ذكي  وا تعهدات، ا نشـــر يف االشـــبا  وعمليات، ا ثالثي  وا شـــراكات
  تيســـري، املتاح  املوارد حدود يف،  لتنســـي  بســـيط  آ ي  بإجياد ا عام األمني با تزام ويرحب، ا صـــدد  ذا يف

، شرط  وبأفراد بقوات املسامه  ا بلدان تشمل، األعضاء ا دول بني ا قدرات وبناء ا تدريب أنشط  ُتسني
 يف اآل ي   ذه تفعيل على أيضيييييييييي  ويشييييييييييجع، املتحدة واألمم، ا قدرات وبناء ا تدريب خدمات ومقدم 
  ؛اآل ي   ذه م  ا تواصل على األعضاء ا دول كذلك  ويشجع، ممكن وقت أقرب

 ا قوات أداءب تتعل  مســــــــائل يف خاصــــــــ  ُتقيقات إلجراء ا عام األمني مببادرات يرحب - 10 
 إىل ويطلب، املدنيني حبماي  منها يتعل  ما ذ ك يف مبا، املدنيني واملوظفني ا شـــــــــــــــرط  وقوات ا عســـــــــــــــكري 

 املزعوم  احلاالت يف اصـــــ اخل تحقيقاتا   ذه إجراء يف  لبدء ا ســـــرع  وج  على يتصـــــرف أن ا عام األمني
  ذه نتائج يف ا شـــــــفافي و  ا تحقيقات إجراء منهجي  ُتســـــــني أمهي  على ويؤكد، األداء يف ا كبري  لتقصـــــــري
 ا تواصــــــــــل من مزيد  تيســـــــــــري اخلاصـــــــــــ  ا تحقيقات  ذه تتيحها ا يت اإلمكانات على وكذ ك، ا تحقيقات

، اآلخرين املعنيني املصــــلح  وأصــــحاب، شــــرط  وبأفراد بقوات املســــامه  وا بلدان املتحدة األمم بني واحلوار
  ا واليات؛ وض  بشأن ا قرارات توجي و  األداء  تحسني
 حســــــــــــب، املعني  األعضــــــــــــاء وا دول األمن جملس إىل يقدم أن ا عام األمني إىل يطلب - 11 
 مجي  تعاجل توصـــــيات وتضـــــمينها، اخلاصـــــ  ا تحقيقات تنفيذ وخطط نتائج عن مفصـــــل  تقارير، االقتضـــــاء
، واملدنيني ا نظاميني  لعناصــــر، االقتضــــاء حســــب، مســــاء   وتدابري، حمدد تقصــــري أي يف املســــامه  ا عوامل

 ا تدريب تدابري، االقتضـــــــــــــــاء حســـــــــــــــب، يشـــــــــــــــمل مبا، ا بعث  دعم وموظفو ا بعثات قيادات ذ ك يف مبا
 فصلهم؛ أو ا وطن إىل إعادهتم أو  ألفراد ا تصحيح 

 ا قرارات اختاذ يف موضـــــوعي  أداء بيانات إىل االســـــتناد ضـــــمان ا عام األمني إىل طلبي - 12 
 وحجب، تدريبا و ، ا تصحي  وتدابري، با نشر املتعلق  وا قرارات وُتفيزه املتميز باألداء باالعباف املتعلق 
 نظام اســــتخدام زيادة إىل ويدعو، املدنيني املوظفني فصــــل أو ا وطن إىل ا نظاميني األفراد وإعادة، ا ســــداد
 األمني كذلك  ويدعو، امل  لني ا نظاميني األفراد واســــــتبقاء اســــــتقدام  كفا   ا ســــــالم حفظ قدرات تأ ب
 ســياســ  تنفيذ خالل من ا بعثات  عمليات وا تقييم ا تحليل ُتســني إىل ا رامي  جهوده يواصــل أن إىل ا عام
  ا سالم؛ حفظ بعثات يف  لشرط  املناسب  وا سياسات األداء وُتسني ا عمليايت ا تأ ب ضمان

 حفظ  بعثات منتظم  اســـــــــــباتيجي  اســـــــــــتعراضـــــــــــات بإجراء ا عام األمني مببادرة يرحب - 13 
 أن ضـمان ا عام األمني إىل ويطلب ،األمن جملس من طلب على بناء جترى ا يت تلك ذ ك يف مبا ،ا سـالم
 املعني  األعضــــــاء ا دول وإىل ،األمن جملس إىل بإجرائها يأمر مقبل  اســــــتعراضــــــات ألي اهلام  ا نتائج تقدم

  ا صرحي ؛ ومشورت ، االسباتيج  وتقييم ، ا عام  ألمني املتكامل ا تحليل جانب إىل، االقتضاء حسب
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 فرادى بشــــــــــــــأن األمن جملس إىل تقدم ا يت ا تقارير يف يدرج أن ا عام األمني إىل يطلب - 14 
 مبا، ا تقصــري مشــكالت ومعاجل  ا بعثات أداء  تحســني املتخذة باإلجراءات موجزا ا ســالم حفظ عمليات

 ا عمل وبيئات، ا واليات تنفيذ فعا ي  يف ســـــــــــــــلبا ت ثر ا يت ا وطني  واحملاذير، ا قيادة يف ا نواقص ذ ك يف
 أعاله؛ 12 ا فقرة م  متشيا متخذة إجراءات أي وكذ ك، ا صعب 

 املتميز األداء حاالت بشـــــــــــــــأن األمن جملس إىل تقريرا يقدم أن ا عام األمني إىل يطلب - 15 
 األخذ على ا عام األمني ويشييجع، واســ  نطاق على اعتماد ا وتشــجي  املمارســات أفضــل إبراز أجل من
، شرط  وبأفراد بقوات املسامه  ا بلدان من امل  ل   لبلدان ا تمكني عناصر وعالوات املخاطر عالوات مبن 

 وصــــون تعزيز يف ا ســــالم حفظ بأمهي  ا وع  إذكاء ذ ك يف مبا، املتميز باألداء ا علين باالعباف وا نهومج
 شرط ؛ وبأفراد بقوات املسامه  وا بدان ا سالم حفظ  وتضحيات بأمهي  وكذ ك، ا دو يني واألمن ا سالم

 شــــــــــكلها كان  أيا اجلنســــــــــيني واالنتها  االســــــــــتغالل أعمال مقبو ي  عدم على يشيييييييدد - 16 
 االســــــتغالل أشــــــكال من أي م  إطالقا   ا تســــــام  بعدم املتحدة األمم  ســــــياســــــ  دعم  جديد من ويؤكد

 يتخذ ا ا يت وبا تدابري    حمورا ا ضـــــحايا من يتخذ هنجا ا عام األمني باتباع ويرحب ،اجلنســـــيني واالنتها 
 جبمي  اجلنســـــــ  ا ســـــــلو  ســـــــوء مواجه  يف وا تصـــــــحي  واإلنفاذ ا وقاي  جهود تعزيز أجل من ا عام األمني

 منها املواضـــــيع ، األمن جملس إىل املقدم  تقاريره مجي  يضـــــم ن أن ا عام األمني إىل طلب  ويكرر ،أشـــــكا  
 االســـتغالل م  إطالقا   ا تســـام  دمبع ا قاضـــي   ســـياســـت  االمتثال يتناول فرعا  ، حمددة ببلدان املتعل  وذا 

 أجل من جهود ا مضــاعف  على شــرط  وبأفراد بقوات املســامه   ا بلدان مجي  ويحث، اجلنســيني واالنتها 
 تلك و تدريب اجملال  ذا يف ســــــــــــواب  أي من أفراد ا ســــــــــــجالت خلو من  لتحق  ا الزم  اخلطوات اختاذ

، هلا ا تابعني األفراد إىل املنســـــــــوب نْي  اجلنســـــــــيني واالنتها  االســـــــــتغالل ادعاءات يف ا تحقي  وعلى، ا قوات
 وا قابل  اجلل ّي  ا تحســـــــــــــــينات من مزيد إدخال إىل باحلاج  ويقر، اجلناة حملاســـــــــــــــب  املالئم  اخلطوات واختاذ
 ؛اجلنسيني واالنتها  االستغالل ملواجه  املتب  ا نهج على  لقياس

 حفظ عمليات يف جنس  ُترش حاالت بوقوع املتعلق  االدعاءات إزاء قلق  عن يعرب - 17 
 أشـــــكال من شـــــكل أي م  إطالقا   ا تســـــام  بعدم ا قاضـــــي  ا عام األمني  ســـــياســـــ  تأييده ويؤكد، ا ســـــالم
  اجلنس ؛ ا تحرش
 ا ســالم حفظ أفراد تدريبب، االقتضــاء حســب، تقوم أن على األعضــاء ا دول يشييجع - 18 

 يف اجلنســـ  با عنف املتصـــل  املســـائل بشـــأن ا ســـالم حلفظ املتحدة األمم عمليات يف نشـــر م يتمســـ ا ذين
، كامل  إدماج وضــــمان، اجلنســــاني  باملســــائل اخلربةو ، املســــل  ا نزاع ســــياق يف باألشــــخاص الجتاروا، ا نزاع

 ا دول كذلك  ويشييييييييجع، ا عمليايت وا تأ ب األداء معايري ضــــــــــمن االعتبارات ذههل، االقتضــــــــــاء حســــــــــب
 اجملاالت؛  ذه يف تنسي  جهات  يكونوا ا شرط  وقوات ا عسكري  ا قوات من أفراد تسمي  على األعضاء

 م  با تعاون، يشـــــرع أن ا عام األمني إىل طلب  وإىل (2015) 2242 ا قرار إىل يشيييي ر - 19 
 ووحدات ا عســـــكري  ا وحدات يف ا نســـــاء أعداد ملضـــــاعف  منقح  اســـــباتيجي  تطبي  يف، األعضـــــاء ا دول

  ذه تكفل أن كذ ك  ويطلب 2020 عام حبلول ا ســـــــــــــــالم حلفظ املتحدة األمم عمليات يف ا شـــــــــــــــرط 
  ذه تقدم وأن، ا ســـــــــــالم حفظ جوانب مجي  يف  لمرأة واهلادف  ا  وا فع   ا كامل  املشـــــــــــارك  االســـــــــــباتيجي 
 ؛2019 مارس/آذار حبلول األمن جملس إىل املنقح  االسباتيجي 
 .نظره قيد املسأ   يبق  أن يقرر - 20 
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