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القرار )2018( 2415
الذي اتخذه مجلس األمن في جلسته  ،8257المعقودة في  15أيار/مايو 2018
إن مجلس األمن،
إذ يش ي ر إىل مجيع قراراته وبيانات رئيســه ابســابن باــيف اصاب  ،ابشــعما  ،وةاــد
حنع تام،
االمتثا هلا

ي

ع  ١٥حزةرا /ةعنيه  ،٢٠١8وإذ يس ي ييل بيف ي
وإذ يتطلع إىل ت ني تنرةر ابتنييم املاـ ـ ـ ـ
إتاح ابعقت ابكا ،ب نظر  ،ابتعص ـ ــيات ابعار ة  ،ابتنرةر ،وإذ يسي ييل ةض ـ ــا ، ،لصا ابش ـ ــد  ،بض ـ ــرورة
متدةد اإلذ املمنعح ببعث االحتا األفرةني  ،ابشعما ،

وإذ يقرر

اصاب  ،ابشعما ال تزا تاكل هتدةدا ب سالم واألمن ابدوبيني،

وإذ يتصرف مبعجب ابفشل ابسابع من ميثاق األمم املتحدة،
 - ١يقيرر ةيفذ ب دو األ ضاء  ،االحتا األفرةني تعاصل نار بعث االحتا األفرةني
 ،ابشـ ـ ـ ــعما ح  3١متعز/ةعبيه  ،٢٠١8ويأذن ب بعث تتخص مجيع ابتدابري ابالزم بتنفيص والةتها، ،
إطار االمتثا ابتام البتزامات ابدو املاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك مبعجب ابنانع ابدويل اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاو وابنانع ابدويل صنعق
ابنحع
اإلنس ــا  ،واالح ام ابتام بس ــيا ة ابش ــعما ول ــالمته اإلق يمي وال ــتنالبه ابس ــيال ــي ووحدته،
املبني  ،ابفنرتني  ٧و  8من قراره  ،)٢٠١٧( ٢3٧٢ويش ي ي ر إىل قراره اإلذ بالحتا األفرةني خيفض
مســتعا األفرا ابنظاميني إىل ما د ه  ٢٠ ٦٢٦فر ا ،منهم ما ال ةنل ن  ١ ٠٤٠فر ا من فرا شــرط
اببعث  ،مبا ةامل مخس وحدات من ابارط املاك  ،ع  3٠تارةن األو  /كتعبر ٢٠١8؛
 - ٢يطلب إىل األمني ابعام ةعاص ـ ــل تند جممع من ناص ـ ــر ابد م اب عجسـ ـ ـ ب بعث
وملا د ه  ٧٠من املدنيني ابتابعني هلا و  ١٠ 9٠٠من فرا اجليش ابعطين ابش ــعمايل  ،إطار ما ةنعم به
ابنحع املنشعص
من م يات ما ك مع اببعث  ،وببعث األمم املتحدة بتند املسا دة إىل ابشعما ،
يه  ،ابفنرة  ٢من ابنرار )٢٠١٥( ٢٢٤٥؛
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يقرر

ةبني املسيفب قيد نظره ابفع ي.

