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القرار )2014 ( 2189
الـــــذه الـــــذ جملـــــس األمـــــن
ي مرب 2014

ل ـــــت  7338املعقـــ ـ ة

 12كـــــاأل ل األ

إن جملس األمن،
إذ يؤكد مددن ي يد التزام ـ الق ـ ه د ــفا ة تاناأل ــتال اســتقأرا ســأم ترا ــف ا
حدهتا ال طنف ،
وإذ يقدددد داملكاســــيت الــــف اققــــم ألاناأل ــــتال منــــذ ســــق ا ألاــــاا ال ال ــــال
عـــاا  ،2001ال ســـفما جمـــاالق الدةقراطفـ ـ اا كمـ ـ دنـــام امل س ـــاق التنمفـ ـ
االقتصا ي حق ق اإلأل ال،
وإذ ي ين تعما العنف األألشـ اإلراادفـ املت اةـل الـف قـ ا كـا حركـ ال ال ـال
ناــفم القاعــدة منــا مــن الماعــاق العنف ـ املت را ـ الماعــاق امل ــلح ــم القاأل ألف ـ
اجملرمني الضالعني إألتاج املخدراق م املشر ع ت هتري ا ت االجتار كا،
وإذ يؤك من ي ي تنفـ إحـرات قـدا م ـتداا جمـاالق األمـن التنمفـ حقـ ق
اإلأل ـــال ،ةاةـ ـ للن ـــام األط ـــا  ،الدةقراطفـ ـ اا كمـ ـ مكااحـ ـ ال ـــا التنمفـ ـ
االقتصا ي  ،الاذ مجفع التدادم املناس لضمال محاي املدألفني معال القضف الشـامل املتمللـ
مكااح املخدراق،
وإذ يشدد علــأ تنفــ اســتمرار الــدعم الــد ن ألاناأل ــتال ،وإذ ي حدد  ،اــذا
الصــد  ،دالتعــا ل اإلقلفم ـ دشــسل تاناأل ــتال ،كــذلل دالعملف ـ الــف ق ـ حالفــا تاناأل ــتال
شــراك اســترا فاف ط يلـ األ ـ ا اقــاق
شـركاماا اإلقلفمــفني الــد لفني إخ الـدة
تةرى هتدف إخ ع تاناأل تال نعم دال ـأا االسـتقرار االت اـار ،وإذ يؤكد تنفـ اـذا
التعا ل اذ العملف ،
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وإذ يؤكد الـد ر ارـاا الــذه اةـ األمـم املتحـدة القفــاا دـ لـدعم ـ ن تاناأل ــتال
دالكام ـ القفــا ة تمــاا األم ـ ر جمــاالق األمــن اا كم ـ التنمف ـ  ،وإذ ي ح د  ،اــذا
الصــد  ،دالــد ر امل ــتمر ل عل ـ األمــم املتحــدة لتقــدف امل ــاعدة إخ تاناأل ــتال ،وإذ يالح د
تل األمني العاا يقدا إخ جملس األمن قريرا ك ثأث تش ر عن الت راق تاناأل تال،
وإذ ينوه دإس اا شركام تاناأل تال

إحأ ال أا األمن

تاناأل تال،

وإذ ي حدد دزيـــا ة قـــدراق إمكاألـــاق قــ اق الـــداا األمـــن ال طنفــ األاناألفــ ،
وإذ يتطلع إخ إمتاا عملف ألقـ امل ـ لفاق األمنفـ ةايـ عـاا  ،2014الـف سـتت خ دعـداا
ال ــل اق األاناألف ـ امل ـ لف الكامل ـ عــن األمــن ،وإذ يالح د اةتتــاا م ــاا الق ـ ة الد لف ـ
للم اعدة األمنف ةايـ عـاا  ،2014وإذ يؤكد تنفـ الـدعم الـد ن امل ـتمر مل اةـل دنـام
قدراق إمكاألاق ق اق الداا األمن ال طنف األاناألف ،
وإذ حيدد علمد د درســـال األمـــني العـــاا امل رةـ ـ  28شـــرين اللـــاو أل امرب 2014
( )S/2014/856الــف لف ـ كــا التقريــر الن ـ اا عــن عملفــاق الق ـ ة الد لف ـ للم ــاعدة األمنف ـ
تاناأل تال،
وإذ يؤك تنف إعأألاق لش أل د ل شفكا دشسل تاناأل ـتال الـف شـد ق علـأ
االلتزاا ال ي األ  ،دعد عاا  ،2014دال أا الداام األمن االستقرار تاناأل تال،
وإذ يؤك د تنف ـ اإلعــأل الصــا ر  5تيل س ـ تمرب  2014عــن م ـ متر قم ـ يلــز
ملنامـ حلــف اــا األطل ـ دشــسل تاناأل ــتال الــذه دـفلن ر املنامـ الشــركام امل ــانني
عـم ال ــأا الــداام األمــن االســتقرار تاناأل ـتال دعــد عــاا  ،2014مبــا ذلــل دعلـ
الــدعم ال طفــد ــم القتالفـ لتــدرييت قـ اق الــداا األمــن ال طنفـ األاناألفـ قــدف املشـ رة
امل ــاعدة رــا ،امل ــان اقفــء االكت ــام الــذا املــان لق ـ اق الــداا األمــن ال طنف ـ
تاناأل تال،
األاناألف  ،الشراك الداام ال يل األ دني منام حلف اا األطل
وإذ يالح د قفــع ا ــاق التعــا ل جمــان األمــن الــداا دــني ال اليــاق املتحــدة
األمريكفــ ـ مج ريــ ـ تاناأل ــــتال اإلســــأمف (اال ــــاق األمــ ـ اللنــــاا )  30تيلــ ـ
س ـ تمرب  ،2014وإذ ي ح د دــالت قفع علــأ ا ــاق مركــز الق ـ اق دــني مج ري ـ تاناأل ـتال
 30تيل ســ تمرب  2014دتصــديء درملــال
اإلســأمف منامــ حلــف اــا األطل ــ
تاناأل تال علف  27شرين اللاو أل امرب ،2014
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وإذ يالح تل اال اق اللناا دني منام حلـف اـا األطل ـ تاناأل ـتال عـ ة
حك م ـ تاناأل ــتال املنام ـ إخ إألشــام دعل ـ عــم طفــد ي ـ ارال تساســا قاأل ألفــا ســلفما ل عل ـ
الدعم ال طفد،
 - 1يشددد علــــأ تنفـــ اســــتمرار الــــدعم الــــد ن لتحقفــــء اســــتقرار ال ــــع
تاناأل تال املض قدما عزيز قدراق إمكاألاق ق اق الداا األمـن ال طنفـ األاناألفـ
لتتمكن مـن اا ـاع علـأ األمـن االسـتقرار مجفـع تبـام ال لـد ،وي حد  ،اـذا الصـد ،
داال اق املربا دني منام حلـف اـا األطل ـ تاناأل ـتال إلألشـام دعلـ الـدعم ال طفـد ـم
القتالف ملا دعد عاا  2014الف ستت خ درييت ق اق الداا األمـن ال طنفـ األاناألفـ قـدف
املش رة امل اعدة را ،دنام علأ ع ة مج ري تاناأل تال اإلسأمف ؛
 - 2يتطلدددع إخ تل عمـ ـ قفـــا ة دعلـ ـ الـــدعم ال طفـــد مـــع حك مـ ـ تاناأل ـــتال
دالتن ــفء التعــا ل عــن كلــيت ،عنــد االقتضــام ،مــع دعلـ األمــم املتحــدة لتقــدف امل ــاعدة إخ
تاناأل تال اململ اخلاص لألمني العاا تاناأل تال؛
 - 3ي ح د دــالتزاا اجملتمــع الــد ن مب اةــل قــدف عــم ك ـ م اك م ـ شــعيت
تاناأل تال ،ويالح  ،اذا الصد الشراك الداام ال يل األ ـ دـني منامـ حلـف اـا
تاناأل تال ا اقاق الشراك االسترا فاف اللنااف ماا من اال اقاق اللنااف الـف
األطل
تدرمت ا تاناأل تال مع دلدال تةرى؛
-4
تاناأل تال.
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يؤك استعدا ملعا ة الناـر

اـذا القـرار

سـفاق ألاـر اجمللـس

ااالـ
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