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 2019حزيران/يونيه  27املعقودة يف  8566الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   
  

 ،إن جملس األمن 
مجيع قراراته وبياانته الرائســـيل القـــابنل باـــيف  اسالل   القـــ عا  و اـــد  ع      إذ يؤكد من جديد 

 أمهيل االمتثال هلا وتنفيذها     حن  كامل،
 التزامه الن ي بقياعة الق عا  ووحدته واستنالله وسالمته اإلق يميل، وإذ يؤكد من جديد 
اع األفر ني واألمني العام لألمم ابلتنر ر اخلاص املندم من رئيس مف ضـــــــــــــــيل االح وإذ حييط علما 
 (،S/2019/445املتحدة )
 أ  اسالل   الق عا  تاكل خطرا  هدع القالم واألمن الدوليني، وإذ يقرر 
 مب جب الفصل القابع من ميثاق األمم املتحدة، وإذ يتصرف 
وال ل العم يل املخت طل لالحاع  ٢٠1٩تاـــــــــــــــر ن األول أكت بر  ٣1أ  ميدع حىت  يقرر - 1 

 األفر ني واألمم املتحدة   عارف ر؛
 أ  ت اصـــــــــــــــــــــل العم يــــــل املخت طــــــل تنفيــــــذ وال تهــــــا     النح  امل ني   النرار يقرر - ٢ 
جيي لألفراع أ  ميــدع،     حن  متقــس واســـــــــــــــتثنــائي، ف ة اخلف  التــدر ويقرر كذلك (، ٢٠1٨) ٢٤٢٩

(، من أجل احملافظل ٢٠1٨) ٢٤٢٩من النرار  ٥العقـــــكر ني ل عم يل املخت طل املنصـــــ ص   يه   الفنرة 
 قدرات اسما ل الذاتيل ل  عثل؛    

شـــــــــف   مع  مات ضد  ل     ـــــــــ    األمن إىل األمني العام أ   ندم إىل جم س يطلب - ٣ 
إىل األمني العــــام  ويطلببببب كبببذلبببك   أرض ال اقع،   مــــا  نـــــب الــــاع هــــذا النرار  ن اســــالــــل   ٦٠

 أ   ل  ٣٠مف ضــــــــــيل االحاع األفر ني أ   ند ما إىل جم س األمن تنر را خاصــــــــــا   م  د أقصــــــــــا   ورئيس
 ، بايف  ما   ي:٢٠1٩ س تمرب

تنييم ل حالل     أرض ال اقع وت صــــــــــيات باــــــــــيف  اإلجرا  املناســــــــــب باــــــــــيف  اخلف   ‘1’ 
 املخت طل؛التدرجيي ل عم يل 
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اســــــ اتيايل ســــــياســــــيل ماــــــ كل بني االحاع األفر ني واألمم املتحدة تت ــــــمن تفاصــــــيل  ‘٢’ 
 اخليارات املتع نل إبناا  آليل متابعل ل عم يل املخت طل؛

 أ    ني املقيفلل قيد نظر . يقرر - ٤ 
 


