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 (2018) 2450القرار   
 كذذونوا األ/    21، المعقودة    8436جلسذذذذذذذذذذذ ذذذ  اتخذذذ ج مجلس األمن    الذذ     

 2018ديسمبر 
  

 ،إا مجلس األمن 
بقلق أن احلالة يف الشــــــــــيم األيهــــــــــأ  مم المجا التتظي يأن م  املي   أن ظ   ظل   إذ يالحظ 

 احلالة الى هذا النحت ما مل يتم التتص  إىل ظستية شاملة جلممع أي ه مشكلة الشيم األيهأ،
 /كانتن األيل  ٦األمني العام ا  قتة األمم املتحدة ملياقبة فض االشـــــتبار امل     يف ظقييي /قد نظر 

 متتز/ ١٧امل    ، (٢٠٠٠) ١3٠٨(، يإذ يعمد أيضـــــــــــــــا ظ كمد قيا   S/2018/1088) ٢٠١٨ديســـــــــــــــم  
 ،٢٠٠٠ يتلمه

لفض االشـــــتبار  ١9٧4الى أن الطيفني كلمجما جيب أن يلتزما ب حكام اظفام اام  /إذ يشذذذذدد 
 بني القتات امل م بني إهيائم  ياجلمجت ية العيبمة الست ية يأن يتقمدا بتقف إطالم النا  ظقمداً ظاماً،

تا ات ظفمد ب ن األنشطة العسكيية املستمية مع األمني العام فمما ظتص  إلمه م  اهتن /إذ ي فق 
م   انب أي  جة فاالة يف منطقة الفصـــــــــــ  بني القتات ما زال  ظنطتي الى إمكانمة ظصـــــــــــعمد م اهي 
التتظي بني إهـــــيائم  ياجلمجت ية العيبمة الســـــت ية، يطديد يقف إطالم النا  بني البلدي ، يظعييض الســـــكان 

 تحدة يف املمدان للخطي،املدنمني احمللمني يأفياد األمم امل
ا  اجلزع م  خطي اندالع النزاع بشـــك  خط  يف املنطقة م   يال العنف الدائي يف  /إذ يعرب 

 اجلمجت ية العيبمة الست ية،
 ا  قلقه البالغ م  مجمع انتجاكات اظفام فض االشتبار بني القتات، /إذ يعرب 
إىل آخي ظقييي لألمني العام ا  احلالة يف منطقة املمات قتة األمم املتحدة ملياقبة  /إذ يشذذذذذذذذذذذ ر 

فض االشــــــــتبار،  ا يف ذل  االهــــــــتنتا ات املتعلقة ب طالم ن ان األهــــــــلحة ا  خأ يقف إطالم النا  
 فضــال ا  اهــتميا  النشــاك العســكيي الى اجلانب بيافت م  منطقة الفصــ ، يإذ يشــدد، يف هذا الصــدد،
الى أنه ينبغي أال ظكتن هنار أي قتات اســــكيية أي معدات اســــكيية أي أفياد يف ظل  املنطقة    أفياد 

 قتة األمم املتحدة ملياقبة فض االشتبار،
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الى ضـــــــــــيي ة أن يقتم مجمع األطياا يف النزاع الداخلي الســـــــــــت ي بتقف األامال  /إذ يشذذذذذذذذدد 
 تن الدييل اإلنساين،العسكيية يف منطقة املمات القتة ياحرتام القان

داتة األمني العام مجمع أطياا النزاع الداخلي الســت ي إىل يقف العملمات العســكيية  /إذ يكرر 
 يف مجمع أحنال البلد،  ا يشم  منطقة املمات قتة األمم املتحدة ملياقبة فض االشتبار،

مــات القتة م   يال يف منطقــة امل الــذي يتجــدد أفياد األمم املتحــدةاخلطي الكب   /إذ يالحظ 
يف هــذا الصــــــــــــــــدد احلــا ــة إىل  /إذ يؤكذذدالــذخــائي    املنفوية ياملتفويات م  تلفــات احليغ ياأللغــام، 

لفض االشـــــــــتبار  ١9٧4املمات إزالة األلغام يظطج  املناطق منجا يف ظ  االمتثال الصـــــــــا م الظفام اام 
 بني القتات،

فياد ياجلمااات يامل هـــســـات يالكمانات ال  ظقدم اهـــتعداد  للن ي يف إد ال األ /إذ يع د تأك د 
الدام إىل ظن مم الديلة اإلهالممة يف العيام يالشام )ظن مم الديلة اإلهالممة املعييا أيضا باهم دااش( 
أي إىل  بجة النصـــــــية )املعييفة أيضـــــــا باهـــــــم  بجة فت  الشـــــــام أي هماة  ييي الشـــــــام( يف قائمة اجلزالات، 

 ظقتم بالتمتي  أي التســــــــــلم  أي التخطمأ أي التونمد لفائدة ظن مم الديلة اإلهــــــــــالممة فمجا اجلجات ال   ا
 بجة النصية يهائي األفياد ياجلمااات يامل هسات يالكمانات امليظبطة بتن مم الديلة اإلهالممة يظن مم  أي

 ظن مم القاادة،القاادة املد  ة يف قائمة اجلزالات املفييضـــــــــــــــة الى ظن مم الديلة اإلهـــــــــــــــالممة )دااش( ي 
 ا يف ذل  اجلجات ال  ظشـــــا ر يف شـــــ  هومات الى حف ة الســـــالم التابعني لقتة األمم املتحدة ملياقبة 

 فض االشتبار أي ظدام ظل  اهلومات الى حنت آخي،
بضــــــيي ة بذل  جتد لتعدي  يضــــــع قتة األمم املتحدة ملياقبة فض االشــــــتبار ظعديال مينا  /إذ يقر 

حد م  احتمال ظعيُّض أفيادها للخطي أثنال اهـــــــــــتميا ها يف ظنفمذ ياليتجا، مع التشـــــــــــديد للتقلم  إىل أدىن 
الى أن الغاية األهـــــــاهـــــــمة هي اتدة حف ة الســـــــالم إىل متاقعجم يف منطقة املمات القتة يف أقيغ يق  

 ممك  املما، 
ملعلتمات الى أمهمة حصـــــــتل نلو األم  يالبلدان املســـــــامهة بقتات الى التقا يي يا /إذ يشذذذذذدد 

املتعلقة بالتشكملة احلالمة إلاادة نشي القتة، ييشدد أيضا الى أن هذ  املعلتمات ظسااد نلو األم  يف 
 ظقممم أدال القتة يظكلمفجا  جامجا ياهتعياض املجا، ييف التشاي  الفعال مع البلدان املسامهة بقتات،

ض االشتبار مجمع التهائ  ياملتا د الالزمة ضيي ة أن ظتتافي لقتة األمم املتحدة ملياقبة ف /إذ يؤكد 
لالضـطالع بتاليتجا يف أم  يأمان،  ا يف ذل  التكنتلت ما ياملعدات الالزمة لتعزيز مياقبتجا ملنطقة الفص  

إىل أن هـــيقة األهـــلحة  /إذ يشذذذ ريخأ يقف إطالم النا ، يلتحســـني ةاية القتات، حســـب االقتضـــال، 
يالذخ ة يامليكبات ي  ها م  األصـــــــــتل التابعة لألمم املتحدة ياملمات مب يظدم  ميافق األمم املتحدة 

 أمي    مقبتل،
ا  بالغ ظقديي  ألفياد قتة األمم املتحدة العســـــــــــــــكييني ياملدنمني،    فمجم أفياد فييق  /إذ يعرب 

 الى ما الهتميا  ي تد /إذ يشددبماة ام  حمفتفة بتحديات مستمية،  املياقبني يف اجلتالن، خلدمتجم يف
باخلطتات املتخذة لتعزيز  /إذ يرحبالقتة م  مســـــــــامهة مجمة يف الســـــــــالم ياألم  يف الشـــــــــيم األيهـــــــــأ، 

الى ضــــــيي ة ظتخي المق ة  /إذ يشذذذذذددهــــــالمة يأم  أفياد القتة،    فمجم أفياد فييق املياقبني يف اجلتالن، 
 لكفالة هالمة أفياد القتة يفييق املياقبني يف اجلتالن يأمنجم، باهتميا 
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 احلتادث ال  طدد هالمة أفياد األمم املتحدة يأمنجم، /إذ يُدين بشدة 
ا  ظقديي  للقتة، يم  ضــــــــمنجا فييق املياقبني يف اجلتالن، للوجتد املتتاصــــــــلة املبذيلة  /إذ يعرب 

ا  ي قمق املزيد م  التقدم صــــــتغ ظتهــــــمع نطام ي تدها يف م  أ   ظعزيز ي تدها يف معســــــكي نبع الفت 
 منطقة العملمات ا  طييق الدي يات يإاادة ظ هم  املتاقع الى اجلانب بيافت،

خبطـــة األمني العـــام املتعلقـــة بعتدة القتة إىل املتاقع ال  أخلتجـــا الى اجلـــانـــب  /إذ يح ط علمذذو 
منمة يف منطقة الفصـــــ  يما امأ إا، يإىل النقات يالتنســـــمق بيافت، اهـــــتنادا إىل التقممم املســـــتمي للحالة األ

 املتتاصلني مع الطيفني،
إىل أن نشي قتة األمم املتحدة ملياقبة فض االشتبار ياظفام فض االشتبار بني القتات  /إذ يش ر 

 ،(١9٧3) 33٨خطتظان حنت  قمق هالم اادل يدائم الى أهاس قيا  نلو األم   ١9٧4لعام 
إىل الطلب الذي ي جه إىل األمني العام ب ن يضم  اهتخدام البمانات املتعلقة بفعالمة  /إذ يش ر 

املمات حفظ الســـــــــــالم،  ا يف ذل  البمانات املتعلقة ب دال املمات حفظ الســـــــــــالم، م  أ    ســـــــــــني 
 لبعثات، اهتنادا إىل معاي  ياضحة يحمددة  مدا، التحلم  القماهي يظقممم املمات ا

يظطلعه إىل زيادة ادد النســـــــال يف التحدات العســـــــكيية  (٢٠١5) ٢٢4٢إىل القيا   /إذ يشذذذذذ ر 
 ييحدات الشيطة يف املمات األمم املتحدة حلفظ السالم،

 ظشــــــــــــيي  األيل/ ٢٢امل     (١9٧3) 33٨عنمة أن ظنفذ فت ا قيا   باألطياا امل يه ب - ١ 
 ؛١9٧3أكتتبي 

 ١9٧4الى االلتزام التاقع الى ااظق كال الطيفني باحرتام أحكام اظفام اام  يشذذذذذذذذذذدد - ٢ 
لفض االشــــتبار بني القتات احرتاما دقمقا يظاما، ييدات الطيفني إىل مما هــــة أقصــــى د  ات ضــــبأ النفو 

الطيفني الى االهـــتفادة بصـــت ة منت مة  /يشذذج يمنع أي انتجاكات لتقف إطالم النا  يملنطقة الفصـــ ، 
 ظمفة االظصال ال  ظقتم إا القتة م  أ   معاجلة املسائ  متضع االهتمام املشرتر، حسب االقتضال،م  ي 

  ا يف ذل  الى ي تغ أال يكتن هنار أي نشـــــــــاك اســـــــــكيي م  أي نتع يف منطقة الفصـــــــــ ، /يشذذذذذذذدد
 العملمات العسكيية ال  ظقتم إا القتات املسلحة العيبمة الست ية؛

يكتن هنار أي نشاك اسكيي جلمااات املعا ضة املسلحة يف منطقة ضيي ة أال  يؤكد - 3 
الديل األاضــــــال الى أن ظ كد بقتة جلمااات املعا ضــــــة املســــــلحة الســــــت ية املت تدة يف  /يحثالفصــــــ ، 

منطقــة املمــات قتة األمم املتحــدة ملياقبــة فض االشـــــــــــــــتبــار أن القتة ظ ــ  كمــانــا حمــايــدا يأن الى ظلــ  
األنشــــــــطة ال  ظعي ض للخطي حف ة الســــــــالم التابعني لألمم املتحدة يف املمدان  اجلمااات أن ظتقف مجمع

 يأن متن  األفياد التابعني لألمم املتحدة يف املمدان حيية أدال التالية املنتطة إم يف أم  يأمان؛
مجمع اجلمااات    قتة مياقبة األمم املتحدة لفض االشـــــــــــــتبار إىل مغاد ة مجمع  يدعو - 4 

 القتة، يإاادة ميكبات حف ة السالم يأهلحتجم يمعداطم األخيى؛متاقع 
جبممع األطياا أن ظتعاين ظعاينا ظاما مع املمات قتة األمم املتحدة ملياقبة فض  يه ب - 5 

االشــــــتبار، يأن  رتم امتمازاطا يحصــــــاناطا يظضــــــم  حيية حيكتجا، يكذل  أم  أفياد األمم املتحدة الذي  
املنتطة إم، يقد طم الى العبت  فت ا يدين اتائق،  ا يف ذل  إيصــــــــال معدات القتة  يضــــــــطلعتن بالتالية

دين اتائق ياالهــــتخدام امل ق  ملنافذ بديلة للدختل ياخلييل، حســــب االقتضــــال، لضــــمان هــــ  أنشــــطة 
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الى ظنــايغ أفياد القتات يإاــادة اإلمــداد يف أم  يأمــان، طبقــا لالظفــاقــات القــائمــة، ياــ  األمني العــام 
اإلهـــــياع ب بال  نلو األم  يالبلدان املســـــامهة بقتات ب ي إ يالات ظعتم قد ة القتة الى التفال بالتالية 

 املنتطة إا؛
الطيفني الى ظتف  ك  الدام الالزم إلظاحة  /يشذذذذذج ب اادة فت  مع  القنمطية  يرحب - ٦ 

لات املعمتل إا لتمكني القتة م  ظعزيز االهـــــــــتفادة الكاملة م  ابت  قتة األمم املتحدة متشـــــــــما مع اإل يا
 املماطا الى اجلانب بيافت بقصد ظمس  ظنفمذ التالية بفعالمة يكفالة؛ 

بــاجلجتد املتتاصـــــــــــــــلــة ال  ظبــذهلــا قتة األمم املتحــدة م  أ ــ  ظعزيز ي تدهــا يف  يرحذب - ٧ 
كذل  ظعاين الطيفني الى معســـــــكي نبع الفتا  ي جتدها الياممة إىل ظكثمف املماطا يف منطقة الفصـــــــ ، ي 

ظمســــــــ  هذ  العتدة، إىل  انب اجلجتد املتتاصــــــــلة بقصــــــــد التخطمأ للعتدة الســــــــييعة للقتة إىل املتاقع ال  
أخلتجا يف منطقة الفصــــ ،  ا يف ذل  ظتف  احلماية الكافمة للقتات، اهــــتنادا إىل ظقممم مســــتمي لألم  يف 

مات يف ناالت احلد م  األهــــــــلحة الى اجلانب بيافت، البعثة الى اهــــــــتاناا املســــــــ يل /يشذذذذذذج املنطقة، 
 أقيغ يق  ممك  املما؛ يف

أمهمة إحياز ظقدم يف نشـــــــــــــــي التكنتلت ما املناهـــــــــــــــبة،  ا يف ذل  قد ات مكافحة  يؤكد - ٨ 
أ جزة التفو  المديية الصــــنع ين ام لالهــــتشــــعا  ياإلنذا ، يظلبمة االحتما ات املتعلقة بالتظائف املدنمة، 

هــــــالمة يأم  أفياد القتة يمعداطا، بعد إ يال املشــــــاي ات املناهــــــبة مع الطيفني، ييالحظ يف هذا  لضــــــمان
 الصدد أن مقرتح األمني العام بش ن ظل  التكنتلت مات قد  يى نقله إىل الطيفني للمتافقة المه؛ 

طييف اظفام فض االشـــــتبار الى التعاين البنال مع القتة م  أ   ظمســـــ  ا اذ  يشذذذذج  - 9 
 الرتظمبات الالزمة لعتدطا إىل املتاقع ال  أخلتجا، مع مياااة االظفاقات القائمة؛

إدا ة املمات حفظ الســالم  /يشذذج االهــتعياض املســتق  الذي أ يي م خيا  يالحظ - ١٠ 
االشـــــــــــــــتبار يهماة األمم املتحدة ملياقبة اهلدنة الى متاصـــــــــــــــلة املناقشـــــــــــــــات  يقتة األمم املتحدة ملياقبة فض

 الصلة بتتصمات الفييق م  أ    سني أدال البعثة يأدال يالية القتة؛ ذات
ظ يمد  لتضــــع إطا  هــــماهــــاا متكام  لألدال، ادد معاي  ياضــــحة لتقممم  يع د تأك د - ١١ 

يأفيادهــا الن ـــاممني العـــاملني يف املمـــات حفظ الســـــــــــــــالم ييف أدال مجمع متظفي األمم املتحـــدة املــدنمني 
دامجــا، ييــدات األمم املتحــدة إىل ظطبمق هــذا اإلطــا  الى قتة األمم املتحــدة ملياقبــة فض االشـــــــــــــــتبــار، 

إىل األمني العام أن يســــــــــعى إىل زيادة ادد النســــــــــال العامالت يف القتة يأن يكف  مشــــــــــا كة امليأة  /يطلب
  تانب العملمات؛ بشك  نجٍْد يف مجمع

باجلجتد ال  ظبذهلا قتة األمم املتحدة ملياقبة فض االشتبار لتنفمذ هماهة األمني  يرحب - ١٢ 
العام القاضــــــمة بعدم التســــــام  إطالقا يف قضــــــايا االهــــــتغالل ياالنتجار اجلنســــــمني، يلكفالة امتثال أفيادها 

اصــــــــلة ا اذ مجمع إىل األمني العام مت  /يطلبملدينة قتااد الســــــــلتر اخلاصــــــــة باألمم املتحدة امتثاال ظاما، 
البلدان املســـــــــامهة  /يحثاإل يالات الالزمة يف هذا الصـــــــــدد يإبقال نلو األم  الى الم إذا الشـــــــــ ن، 

بقتات الى ا اذ إ يالات يقائمة يظ ديبمة لكفالة التحقمق يف ظل  األامال يمعاقبة ميظكبمجا الى النحت 
 املناهب يف احلاالت ال  ظشم  أفيادا ظابعني هلا؛
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جتديد يالية قتة األمم املتحدة ملياقبة فض االشـــــــتبار ملدة هـــــــتة أشـــــــجي، أي ح   يقرر - ١3 
إىل األمني العام أن يكف  إمداد القتة  ا يلزم م  قد ات يمتا د كي  /يطلب، ٢٠١9حزييان/يتنمت  3٠

 ظفي بتاليتجا يف أم  يأمان؛
التطت ات ال  ظشـــــجدها احلالة يتما ظقيييا ا   9٠إىل األمني العام أن يقدم ك   يطلب - ١4 

 .(١9٧3) 33٨يا  التداب  املتخذة لتنفمذ القيا  
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