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 ،إن مجلس األمن 

إلى مقاصــد ماقاا األمم المتحدة بمداه، ، ب ي يداد كيداد الموــةبللر الي،لوــلر التل اتحم  ا   إذ يشيرر 
 تحدة عن صون الوالم باألمن الدبلاان،مج س األمن بموجب ماقاا األمم الم

 إلى قياراك  ببلاناك  الي،اسلر الوابقر يات الص ر التل كتنابل موا،ل حفظ الوالم، وإذ يشرر 

المداهئ األســـــــــــاســـــــــــلر لحفظ الوـــــــــــالم، بما دل يل  موادقر األ يا ، بالحلاه، بعدم   وإذ يعرد تأكرد 
 لدداع عن الوالير، استخدام القوة، إال دل حالر الدداع عن النفس با

ــا،ل المتاحر لةمم المتحدة دل مجال   وإذ يشييييد   ــالم باعتدارى إحدع أنجس الوســـ ع ى أهملر حفظ الوـــ
التدخالت اتحقق بال ُيصــــــان  واســــــ ر  كدزيز الوــــــالم باألمن الدبلاان بصــــــون ما، ب ي اةاد أن الوــــــالم الدا،م 

الح ول  ، ب ي يديب عن اقتناع  الياســـــــ  بينمن خالل الح ول الوـــــــلاســـــــلر ب نماحوـــــــب،  ب الدوـــــــليير بالتقنلر 
 كصملم عم لات األمم المتحدة لحفظ الوالم بنشيها،  أن كشلل اإل ار الذي ُيوتيشد ب  دلاندغل  الولاسلر

مس التقــداي التقــدم المحي  دل الج وه التل ااــذل ــا األمان الدــام من أجـل حشـــــــــــــــد جملس  وإذ يالحظ 
ا  المزيد من الفداللر ع ى عمل األمم المتحدة دل مجال حفظ الشــــــــياا  بأصــــــــحاب المصــــــــ حر هعما إل ــــــــف

 أدياه حفظمن خالل مداهرك  بشـــــــين مالدمل من أجل حفظ الوـــــــالمه، التل كولل أهملر ع لا لوـــــــالمر    الوـــــــالم
الوــالم بأمن م إلى جانب الددس بالح ول الوــلاســلر، بالن وط بالخ ر المتد قر بالميأة بالوــالم باألمن، بكدزيز  

ــا لر بكدزيز أثي ج وه حفظ الوــــــــالم ع ى  نا  الوــــــــالم بالحفا    ،حماير المدناان، بهعم دداللر األها  بالموــــــ
 م لات بأدياه حفظ الوالم،ع ل ، بكحوان الشيادات دل مجال حفظ الوالم، بكدزيز إهارة ع

الوــــــــــــــالم   أدياه حفظإ ا  الت دادات األمنلر باالعتدا ات الموج ر  ــــــــــــــد   وإذ يعرب عن بالغ القلق 
التابدان لةمم المتحدة دل الدداد من بدقات حفظ الوــــــــــالم، بالتل كشــــــــــلل كحديا ااايا لدم لات األمم المتحدة 

ــالم، بما دل يل  األخ ار التل  ــل   الحفظ الوــ ــلر بالمتفجيات من مخ فات الحيب باألج زة  كشــ األلغام األر ــ
النظاماان بالموظفان المدناان الذان انفذبن باليات المتفجية الادبير الصــــنس، ب ي يشــــاي إلى كفــــحلات األدياه  

ةمم حفظ الوـــالم التابدان لاألمم المتحدة لحفظ الوـــالم دل  ا ات صـــإدر، ب ي ادان بيشـــد الإدارات قتل أدياه 
المتحدة بجملس أعمال الدنف  ــــــدهم، مدتايا  أن ا قد كمقل جيا،م حيب، ب ي يشــــــاد بجملس أدياه حفظ الوــــــالم 
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 دل خــدمــر المــدناان الــذان جــاهبا بــيرباح م أثنــا  عم  م موظفانقوات الدوــــــــــــــلييــر ببجملس البالشــــــــــــــي ــر بال
 المتحدة، األمم

الوـــــــالم بأمن م دل المادان، ب ـــــــيبرة أن   أدياه حفظع ى األهملر التل اولا ا لوـــــــالمر    وإذ يشيييييد  
ــا  من ــاهمر بقوات ببيدياه شـــــي ر بالدبل األعفـــ أجل افالر أن يلون لدع  اتدابن األمان الدام بالا دان الموـــ

ــتدداه بالقدرة بالمددات  ــالم دل المادان االســـ الددقات ما يلفل من المواره بأن يلون لدع جملس أدياه حفظ الوـــ
 الال مر لتنفاذ الوالير المنو ر   م بفداللر ببيمان،

وــــــــــــــ م انت ــادــات اكفــاقــات مياز القوات التل ايكطا ــا أي  ي  دل ك ــ  االكفــاقــات، ب ي ي  وإذ ييدين 
ــل  ا هذى االنت ادات ع ى ســــــالمر بأمن  ــلمر التل يملن أن كشــــ حفظ الوــــــالم، ب ي اةاد أدياه  بالمخا ي الجوــــ

 هخول األدياه أب المددات إلى الا د بحيير التنقل حودما كقتفل  الوالير، عيق ر يبرة عدم 

بالدبل األعفـــــــــــــا  دل األمانر الدامر   المتخذة بالج وه الماذبلر من جانببالتدا اي   وإذ يحيط علما 
 مجال الوقاير من األمياط بالتصدي ل ا، بما دا ا األمياط المددير، دل صفو  أدياه حفظ الوالم،

أن المحـاياي التل ال كد ن عن ـا األمـانـر الدـامـر بال كقا  ـا رســــــــــــــملـا قـد كحـد من الج وه  وإذ يالحظ 
ل قــد كةثي ع ى ددــاللــر عم لــات الددقــات  الماــذبلــر لتنفاــذ الواليــات، بيشـــــــــــــــده ع ى أهملــر كجنــب المحــاياي الت 

 كديط ل خ ي سالمر أدياه حفظ الوالم بأمن م، بالسلما دل الاا ات الددا،لر، بقد

إلى التقييي المتد ق بموـــيلر مكحوـــان أمن حفظر الوـــالم التابدان لةمم المتحدةه، بخ ر  وإذ يشييرر 
أن أبج  القصـــــور دل التدريب بالمددات  الدمل يات الصـــــ ر بشـــــين كحوـــــان الوـــــالمر باألمن، ب ي اةاد ع ى

بالقدرات بالقلاهة ع ى جملس الموــــــتويات، بدل األها  بالموــــــا لر بالقدرات ال الر دل الددقات يملن أن كةهي 
حفظ الوــــــــــــــالم، بمــا دل يلــ   يــاهة خ ي بقوع الو لــات أدياه ســــــــــــــالمــر بأمن  التل ك ــدهإلى  يــاهة األخ ــار 

 صفود م، دل

، الذي يشـــــده  ل  ع ى الصـــــ ر  ان األها  بســـــالمر أدياه حفظ (2018) 2436  إلى قيارى وإذ يشيييرر 
الوالم النظاماان بالمدناان بأمن م، بيو م  ل  بين كيسل  ثقادر األها  دل عم لات األمم المتحدة لحفظ الوالم 

ــتوع ســــالمر بأمن  ــن ع ى موــ ــل إلى أبج  كحوــ ــالم، بيففــ ــان كنفاذ باليات حفظ الوــ ــ م دل كحوــ ــلوــ أدياه ســ
 الوالم، حفظ

أهملر مشـــــــارار الميأة مشـــــــارار اام ر بددالر بهاهدر دل عم لات حفظ الوـــــــالم،   وإذ يؤكد من جديد 
 بأهملر إجيا  كح االت بكقالمات جنوانلر ب هماج ا عند النظي دل مويلر سالمر األدياه بأمن م،

لى كفاقم بين اآلثار الفـــــــــــــارة المحتم ر ل تدهور الاا ل قد كةهي، ع ى المدع ال ويل، إ وإذ يسييييييييل  
بدض األخ ار القا،مر التل ك ده اسـتقيار بدض الدبل المفـلفر المدي ـر بصـفر خاصـر ل ذى اآلثار الفـارة، 

حفظ الوــــــــالم بأمن م، مس احتيام بالير ال ها ر من ها ات األمم المتحدة دل   أدياه  بالتل قد كةثي دل ســــــــالمر
 الصده، هذا

تابدان لةمم المتحدة دل كدزيز بصـون الوـالم باألمن الوـالم الحفظ   ألدياهبالدبر الحاسـم    وإذ يسيل  
األمم المتحدة بأصــــول ا   أدياهالدبلاان بدقا لماقاا األمم المتحدة، ببين الموــــةبللر الي،لوــــلر عن ســــالمر بأمن 

ــتي  ــدل المشــ ــيبرة الوــ ــ م اذل  بفــ ــلفر، ب ي يوــ ــان الج وه الياملر إلى  كقس ع ى عاكق الدبلر المفــ إلى كحوــ
 ر بكحوان األمن ع ى جملس الموتويات، سوا  دل المقي أب دل المادان،كدزيز الوالم
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أهملر هعم عم لات األمم المتحدة لحفظ الوـــــالم، بيوـــــ م بالدبر الحاســـــم الذي اةهي    يؤكد - 1 
ــده ع ى أهملر كدزيز ســــالمر  ــتقيار بالوــــالم الدا،م، بيشــ حفظ الوــــالم دل ك ا ر الظيب  المواكلر لتحقاق االســ

 الوالم بأمن م؛ أدياه حفظ

الوــــالم التابدان  أدياه حفظإلى الدبل المفــــلفر أن كفل بالتزاماك ا  تلوــــاي بصــــول    يطلب - 2 
لةمم المتحدة بمدداك م بحيير كنق  م بما اتفق مس الوالير، بما دل يل  ألغياط إجال  المصـا ان بالمي ـى، 

انت ادات  بين كدمل ع ى كوثاقفظ الوـــــــالم إلى جملس بدقات ح  ابي  ب إلى األمانر الدامر إصـــــــدار كد لماك 
يصـــــد المخا ي التل ك ده لاكفاقات مياز القوات بصـــــورة من جلر، ببين كوـــــتخدم ثلاهة الددقر هذى المد ومات 

 الوالم بالتغ ب ع ا ا، حوب االقتفا ؛ أدياه حفظسالمر بأمن 

تحقاق ع ى بج  جملس الدبل األعفـا  التل كوـتفـلم عم لات حفظ الوـالم إلى ال  يدعو - 3 
الوــــــيعر دل االعتدا ات الموج ر  ــــــد أدياه األمم المتحدة بمقا ــــــاة الموــــــةبلان عن ا بشــــــلل ددال، ب بقا  
الا ــــدان المدنلــــر الموــــــــــــــــــاهمــــر بقوات ببــــيدياه شــــــــــــــي ــــر ع ى ع م بــــالتقــــدم المحي  دل هــــذى التحقلقــــات 

 القفا،لر؛ بالمالحقات

 ات سلاسلر بأمنلر متدهورة بمدقدة، بيواج ون الوالم ُانشيبن دل  ا  أدياه حفظأن   يالحظ - 4 
ك دادات غاي متناظية بمتشــــــــــابلر، بيشــــــــــده ع ى أهملر افالر كمل ن بدقات حفظ الوــــــــــالم من ك ويي قدراك ا 

أدياه بنظم ا ل حفا  ع ى ميبنت ا بددالات ا دل كنفاذ بالياك ا دل سـلاقات كشـغا لر محدهة لتدزيز سـالمر بأمن 
 الوالم بحماير الددقات، بوال من ا كوداي ما يلفل من الميادق ال الر بالقدرات الحاوير؛ حفظ

إلى األمان الدام أن اواصـل اكخاي جملس التدا اي المناسـدر لتدزيز سـالمر أدياه حفظ   يطلب - 5 
لر من خالل اكخاي ،  وســا،ل من ا القلام، عند االقتفــا ،  تدزيز إلمام بدقات حفظ الوــالم بالحا مبأمن  الوــالم

كــدا اي لتدزيز قــدراك ــا ع ى الحصــــــــــــــول ع ى المد ومــات بالتح اــل، بمــا دل يلــ  قــدراك ــا دل مجــال المياثدــر 
 باليصد،  من حدبه بالات ا بمن قر عم لاك ا؛

ــا  باألمم المتحـدة أن كطفـل ك اـ ر  اـ ر عمـل  مـنر بمواكـلر بميا ـلر   يهريب - 6  ـباـلدبل األعفــــــــــــ
 ؛الموج ر  دهال ميأة دل عم لات حفظ الوالم بأن كتصدع ل ت دادات بأعمال الدنف  لالعتدارات الجنوانلر

كصملم  ع ى اكخاي خ وات ددالر لزياهة كدزيز الشيادر  ان األمم المتحدة   يؤكد من جديد - 7 
لتل حفظ الوــــــالم بأمن م، بيشــــــجس الشــــــيادات اأدياه  بالمنظمات اإلق لملر بهبن اإلق لملر  لما اتد ق بوــــــالمر 

ــات بكوجا ات بمواه كدريالر لطفالر ســــالمر  ــلاســ ــس ســ ــ ر ب ــ كدعم الج وه التل ااذل ا االكحاه األدييقل لمواصــ
 الوالم التابدان ل ؛ أدياه حفظبأمن 

إلى عم لات األمم المتحدة لحفظ الوــــــــــــالم أن كدز  قنوات الحوار بالتواصــــــــــــل مس   يطلب - 8 
  نا  الققر بالتفاهم بكحوان الوالمر باألمن؛من أجل  الحلومات المفلفر بالو  ات المح لر بالولان

إلى اكخاي كدا اي لتدزيز الدعم الصــحل التشــغا ل، بما دل يل  ب ــس مداااي  الر   يدعو - 9 
عم لر ببا ـــــــحر لدم لات حفظ الوـــــــالم، بكوـــــــييس بكاية الج وه الجارير لتحوـــــــان نظام الدعم ال ال ب جال  

حفظ الوــالم، ب ــمان نشــي الميادق ال الر الطا لر باألدياه المةه ان هاخل   هالجيحى من أدياالمصــا ان لفا،دة 
 ا ر   من جانب الا دان الموــاهمر  شــي رال  قوات بأدياهكاري  نشــي بحدات المن قر الددقر بأقيب ما يملن من 
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دل األســــــــــــاســــــــــــل لالســــــــــــتجابر لحاالت اإلصــــــــــــابر  2-1-10 مإلار ع ى نحو يلفل احتيام عمل الددقردتية  
 األبقات؛ جملس

إلى األمان الدـام أن يوــــــــــــــتديط مدـاااي األمم المتحـدة المتد قـر بـالتـدريـب باألها   يطليب - 10 
الوـــــــــــالم بأمن م، بيدعو الدبل األعفـــــــــــا  إلى اكخاي   أدياه حفظبيلفل كوحادها، بمن ثم كحوـــــــــــان ســـــــــــالمر  

م المتحدة، دل مجاالت من ا، حفظ الوــــــالم التابدان لةمأدياه  اإلجيا ات الال مر ل موــــــاعدة دل كدزيز كدريب 
ع ى ســــاال المقال ال الحصــــي، ملادحر األج زة المتفجية الادبير الصــــنس، بالتخهلم من أخ ارها، بالصــــحر، 

 باإلسدادات األبللر األساسلر، بيل   دعم من األمانر الدامر حوب االقتفا ؛

الصـــــــــ ر الحاوير  ان الوـــــــــالمر باألمن بأها  أدياه حفظ الوـــــــــالم المدناان   يؤكد من جديد - 11 
بالنظاماان، بييحب دل هذا الصـــــــــده بالمداهرات التل اكخذها األمان الدام لجدل ثقادر األها  قاعدة متددر دل 

 (2018)  2436ب    (2017)  2378عم لات األمم المتحدة لحفظ الوالم، بيشاي إلى   داك  الوارهة دل قياري   
أن يلفل األمان الدام اســتخدام  لانات األها  المتد قر بفداللر عم لات حفظ الوــالم لتحوــان عم لات الددقات، 

ــي بالدالل باإلعاهة إلى الو ن بالحوادز، بيةاد من جداد بما دل يل  القيارات، من قاال ك   المتد ق ر بالنشـــــــــ
مداااي أها  با ـــــــــحر لتقالم جملس أدياه األمم  يحدههعم  إلعداه إ ار ســـــــــلاســـــــــاكل شـــــــــامل بمتطامل لةها  

المتحدة المدناان بالنظاماان الذان يدم ون دل عم لات حفظ الوــالم بيقدمون ل ا الدعم، بيلوــي التنفاذ الفدال 
من جلات شــــــام ر بمو ــــــو لر كوــــــتند إلى مداااي با ــــــحر بمحدهة جادا لطفالر  بيتفــــــمنلطامل ل واليات، با

 الموا لر عن التقصاي دل األها  ب كاحر حوادز لةها  المتفوا باالعتيا  ب ؛

، من أجل كلوـاي بمواصـ ر المدوـ  راألمم المتحدة إلى مواصـ ر كفدال  للر التنوـاق   يدعو - 12 
ــاق ــاهمر بقوات  ج وه كنوــ ــمل الا دان الموــ ــا ، لتشــ ــ ر التدريب ببنا  القدرات  ان الدبل األعفــ ــان أنشــ كحوــ

ببيدياه شــــــــــــي ر، بمقدمل خدمات التدريب ببنا  القدرات، باألمم المتحدة، بيشــــــــــــجس الدبل األعفــــــــــــا  ع ى 
 المشارار دل هذى اآلللر،   د  كحوان التدريب دل مجال الوالمر باألمن؛

ــتياكلجلر لتدزيز   يحيط علما - 13  ــس اســــ بالدمل الذي كقوم ب  األمانر الدامر حاللا من أجل ب ــــ
ــاع  ــان التو لر باألب ـــــ ــتخدام أدقي كطامال ل تطنولوجلات الجدادة ألغياط  ياهة الوـــــــالمر باألمن، بكحوـــــ اســـــ

ر بقوات كنفاذ الوالير، بيشــــــــجس الا دان الموــــــــاهمالم ام الفنلر دل الوــــــــا،دة، بكدزيز الدعم المادانل، بكلوــــــــاي 
ببيدياه شــــي ر بالددقات المادانلر ع ى هعم التطنولوجلات الجدادة الموثوا   ا التل كياز ع ى المادان بكتوــــم  
بالفداللر من حاث التط فر بك د  إلى ك الر االحتلاجات الدم لر ل موتخدمان الن ا،اان دل المادان، بيشده دل 

 عفا  بالا دان المفلفر، حوب االقتفا ؛هذا الصده ع ى  يبرة إجيا  مشابرات مس الدبل األ

 أدياه حفظإلى األمان الدام أن يقدم كقيييا عن التقدم المحي  دل كحوــــــــان ســــــــالمر    يطلب - 14 
ــام ر التل بأمن م الوـــــالم ــنوير الشـــ ــلاا اإلحا ر الوـــ ــا،ل الماانر دل هذا القيار، دل ســـ ، بما دل يل  عن الموـــ

 ؛(2017) 2378يقدم ا إلى المج س بموجب قيارى 

 أن ادقل المويلر قاد نظيى. يقرر - 15 
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