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 (2016) 2272القرار   
 2016آذار/مارس  11املعقودة يف  7643الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 
 ،جملس األمن إّن 
يف اعتدــاره مســتبلقته  وإذ يضي  إىل مقاصــد بمدـادي مق ــام األمـم املتحــدة،    إذ يشي   
 مبوجب املق ام عن صون السالم باألمن الدبلقني، الرئقسقة
 (S/PRST/2005/21) 2005أيار/مــــايو   31إىل بقانــــاي رئقســــه املتر ــــة    وإذ يشيييي   

ــارب/نو     25 ب ــانون األبي/ديســـ   31( ب S/PRST/2015/22) 2015تشـــرين ال ـ  2015 كـ
(S/PRST/2015/26 بقراره )2015 آب/أغسطس 18ببقانه الصحفي املترخ  (2015) 2242، 

راد املنتشرين يف إطار ع لقـاي األمـم املتحـدة    أن حتلي مجقع األ وإذ يؤكد من جديد  
ــران ي       ــالم  ســـن الســـلوم بإلـــاامأم با نكـــدا  أمـ تســـقان أ قـــة  اعـــة يف  عالقـــة    للسـ

 الع لقاي، هذه
ــابعني      وإذ يؤكييد   ــة الســالم الت ــب  فل ــن جان ــأام انينســقني م أن ا ســتلالي با نت
تنفقذ ب ياي  فـ  السـالم بمصـداققة ع لقـاي األمـم املتحـدة  فـ          اناملتحدة يقوض لألمم

دع ـه لسقاسـة األمـم املتحـدة لعـدم التـأابن إطالقـا مـع مجقـع           وإذ يؤكيد مين جدييد   السالم، 
 أش اي ا ستلالي با نتأام انينسقني،

إزاء اســت رار ب طــورة ا دعــاءاي بوقــو  اســتلالي      وإذ يعيي ع  يين  ييقلق ال ليي     
القـواي غـا التابعـة    أ ـراد   من جانب  فلة السالم التـابعني لألمـم املتحـدة ب   بانتأام جنسقني
ــقأم  لألمــم املتحــدة،  ــن   ــراد العســ ري  مب ــدنقواأل  ــراد الشــرطة ون بامل ــب، ن بأ  يف نقص إزاء ال

هـت ء األ ـراد مـن اسـتلالي     أي مـن  على أن ما يرت ده  وإذ يشدد، هذه األع اي اإلبالغ عن
 ، أمر غا مقدوي،  انيسقمسلوم السوء أ رى لجرائم بأش اي  بانتأام جنسقني، من بني

http://undocs.org/ar/S/RES/2272%20(2016)
http://undocs.org/ar/S/PRST/2005/21
http://undocs.org/ar/S/PRST/2015/22
http://undocs.org/ar/S/PRST/2015/26
http://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
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 دلدان املسـا ة بقـواي عـن التحققـا يف ا دعـاءاي     املستبلقة الرئقسقة لل إىلوإذ يش   
لدلــدان املســا ة ل، بمــن جانــب األ ــراد التــابعني  ــا  نســقنيانينتــأام  ســتلالي با ااملتعلقــة ب

ا، بسـدم منـأا املقاضـاة عنـد ا قتكـاء، عـن       التابعني   د رااأل مساءلةبقواي بأ راد شرطة عن 
 أع اي ا ستلالي با نتأام انينسقني، مع مراعاة اإلجراءاي القانونقة الواجدة،

بالع م الدطويل لعشراي اآل ف من  فلة السالم التابعني لألمم املتحـدة،  وإذ يشيد  
من األ راد بإ ساد مـا بنتـه   قلة  صر ايلت تس حعلى أن األمم املتحدة يندلي  ا أ   وإذ يشدد
الالزمـة ملنـع    التـدابا على الدلدان املسا ة بقواي بأ راد شرطة اليت اختـذي   وإذ يثين، اني اعة

 ،عنأا أع اي ا ستلالي با نتأام انينسقني بالتحققا  قأا بمساءلة أ رادها
سقاسـة األمـم    بترسـق  بانيأود املتواصـلة الـيت يدـذ ا األمـني العـام لتنفقـذ       وإذ ي حب  

املتحدة لعدم التأابن إطالقـا مـع ا سـتلالي با نتـأام انينسـقني، ب  سـق ا لتعايـا إجـراءاي         
ايـد  امل تشـيقع مـن أجـم    تصحقح الوضـع، بذلـ   املنع باإلبالغ باإلنفاذ بب  ق ا يتعلا املنل ة

 من املساءلة،  
ــة بتحســني        ي حييب وإذ   ــوي منســقة  اصــة معنق ــام جــني هــوي ل ــني الع ــقني األم بتع

 استيابة األمم املتحدة لالستلالي با نتأام انينسقني،
بتقريــر الفريــا املســتقم الر قــع املســتوى املعــس بع لقــاي الســالم         وإذ حييييع  ل ييق   

(S/2015/446 بتقرير ،)  مسـتقدم ع لقـاي األمـم املتحـدة للسـالمي تنفقـذ       ”األمني العام املعنـون
(، A/70/357-S/2015/682) “توصقاي الفريا املسـتقم الر قـع املسـتوى املعـس بع لقـاي السـالم      

ــم املتحــدة لال       ــتيابة األم ــا املســتقم االــارجي  ســتعراا اس ــر الفري ــاءاي املتعلقــة  بتقري دع
يف مجأوريـــة أ ريققـــا الوســـطى املقـــدم إىل األمـــني العـــام يف  با ســـتلالي با نتـــأام انينســـقني

 2015أيلوي/ســدت    17، بتقريــر األمــني العــام املــترخ  2015كــانون األبي/ديســ    17
(، بتقريـر  S/2015/716) 1325الذي يقـدم نتـائا الدراسـة العاملقـة املتعلقـة  الـة تنفقـذ القـرار         

عــن التــدابا االاصــة للح ايــة مــن ا ســتلالي       2016آذار/مــارس  4األمــني العــام املــترخ   
ــارير  وإذ حيييييع  ل يييق(، A/70/729با نتـــأام انينســـقني ) ــواردة يف هـــذه التقـ ــقاي الـ  بالتوصـ

 يتعلا مبنع بم ا حة ا ستلالي با نتأام انينسقني،  ق ا
قــرار األمــني العــام القاضــي بإعــادة ب ــدة عســ رية أب ب ــدة شــرطة    يؤيييد  - 1 

مش لة معقنـة مـن ب ـداي  فـ  السـالم إىل الـوطن عنـدما ي ـون هنـام دلقـم مو ـوم علـى             
، أب بشــ م منــأييباســع علــى نطــام ممارســة تلــ  الو ــدة لالســتلالي با نتــأام انينســقني 

، بذلـ  بسـدم منـأا    ببشـ م متواصـم  إىل األمني العـام إنفـاذ هـذا القـرار علـى الفـور        ويطلب

http://undocs.org/ar/S/2015/446
http://undocs.org/ar/A/70/357
http://undocs.org/ar/S/2015/716
http://undocs.org/ar/A/70/729
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تنفقـذ  بشـنن  التعيقم بوضع الصقلة النأائقة لتوجقأاتـه لع لقـاي األمـم املتحـدة  فـ  السـالم       
 هذا القرار؛
الدلـدان املسـا ة بقـواي     منمعني  بلدإىل األمني العام، عندما   يقوم يطلب  - 2 

موضو  ادعاء أب ادعاءاي بارت اب أع اي استلالي بانتـأام جنسـقني    تابعون له ي ون أ راد
الدلـدان املسـا ة    مـن  دلـد ذل  الالالزمة للتحققا يف ا دعاء ب/أب عندما   يقوم  تداباباختاذ ال

التقـدم ارـرز يف   بمـني العـام   األ بالغإبـ بقواي أب أ راد شرطة مبساءلة مرت يب هذه األع اي أب 
مجقــع الو ــداي العســ رية ب/أب ب ــداي     يســتددي  أن، املتخــذة  اإلجــراءاي  حتقققاتــه ب/أب

بقواي أب أ راد شرطة يف ع لقـة األمـم    ةالدلدان املسا  منالشرطة املش لة التابعة لذل  الدلد 
اءاي عن أ راد نلـامقني مـن    قأا ا دعاء أب ا دع يصدراملتحدة  ف  السالم يف ا ا ي اليت 

كـذل  إىل   ويطليب بلد آ ر من الدلدان املسا ة بقـواي أب أ ـراد شـرطة،  سـب ا قتكـاء،      
األمني العام أن ي فم تققد من حيم حمم هذا الدلد من الدلدان املسـا ة بقـواي أب أ ـراد شـرطة     

دـ  ارت ابـه مـن    دعى أب مـا   مبعايا السلوم با نكـدا  بتعاملـه علـى مـو مناسـب مـع مـا ي ـ        
أع ــاي اســتلالي بانتــأام جنســقني مــن جانــب أ ــراده، يف  ــاي بجــود م ــم هــذه ا دعــاءاي 

  دوي ارت اب م م هذه األع اي؛ أب
أعاله املتعلقة باإلعـادة إىل الـوطن، أن    2إىل األمني العام، ب قا للفقرة  يطلب - 3 

ء التـدابا الالزمـة للتحققـا    جيري تققق ا يدني من  اللـه هـم اختـذي دبلـة مـن الـدبي األعكـا       
باملساءلة بإبالغ األمني العام بالتقدم الذي أ رزته يف حتقققاهتا، بذلـ  عنـد نلـره يف إم انقـة     
مشــاركة الدبلــة العكــو يف ع لقــة أ ــرى مــن ع لقــاي األمــم املتحــدة  فــ  الســالم ا القــة    

 املقدلة؛   أب
قدـم إجـراء التحقققــاي يف    إىل األمـني العـام أن جي ـع األدلـة بحيفلأـا      يطليب  - 4 

 ا ي ا ستلالي با نتأام انينسـقني يف سـقام ع لقـاي السـالم التابعـة لألمـم املتحـدة، مـع         
إيالء ا عتدار الواجب لسالمة الكحايا بأمنأم ب صوصقتأم، بذل  لك ان أن تتخذ ع لقـة  

ســتلالي با نتــأام الســالم املعنقــة التابعــة لألمــم املتحــدة تــدابا  وريــة ملنــع بقــو   ــواد  ا 
إجـراء تققق ـاي لل خـاطر، بلتعايـا اإلجـراءاي مـن  قـ          بسدم منـأا انينسقني يف املستقدم، 

ــة الوصــوي إلقأــا باتســاقأا باســتقاللقتأا بقصــد تلقــي الشــ ابى بإدارهتــا، بملســاعدة       إم انق
ا فــاع علــى الســرية باملســاعدة يف ا ــد مــن بقــع الصــدمة بتقســا     بوســائم منــأا الكــحايا،

  صوي على الرعاية الفورية بالدعم الطيب بالنفسي  سب ا قتكاء؛ا
جبأـود األمـني العـام الرامقـة إىل توسـقع نطـام الفحـص لقشـ م مجقـع           ي حب - 5 

أ راد األمم املتحدة العاملني يف  ف  السالم للتنكد من أن لقس  م سوابا مـن سـوء السـلوم    
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عن تنيقـده لسقاسـة األمـم املتحـدة      يك ر اإل  اعوانينسي يف أ ناء االدمة مع األمم املتحدة، 
 لفحص سوابا موظفي األمم املتحدة يف جماي  قوم اإلنسان؛

إزاء اسـت رار ب طـورة ا دعـاءاي بوقـو  اسـتلالي       يع ع  ين  يقلق ال لي     - 6 
بانتــأام جنســقني مــن جانــب  فلــة الســالم التــابعني لألمــم املتحــدة العــاملني يف بع ــة األمــم   

ت املة املتعددة األبعاد لتحققا ا ستقرار يف مجأوريـة أ ريققـا الوسـطى، بكـذل  يف     املتحدة امل
ع لقاي أ رى من ع لقاي  ف  السالم التابعة لألمم املتحدة، بمن جانب قواي غـا تابعـة   

 لألمم املتحدة؛  
مجقع القواي غا التابعة لألمم املتحـدة، املـنذبن  ـا مبوجـب ب يـة مـن        حيث - 7 
مــن، علــى اختــاذ التــدابا املناســدة ملنــع بم ا حــة اإل ــالي مــن العقــاب علــى أع ــاي   جملــس األ

 األ راد التابعون  ا؛ يرت دأا ا ستلالي با نتأام انينسقني اليت
مـنذبن  ـا   الدبي األعكاء اليت أب دي قواي غا تابعة لألمـم املتحـدة   يد و  - 8 

ــن     ــن جملــس األم ــة م ــدابا  إىل اختــاذمبوجــب ب ي ــة   الت ــا يف ا دعــاءاي املتعلق ــة للتحقق الالزم
، بمساءلة مرت يب تل  األع اي، بإعـادة الو ـداي املعنقـة إىل    ا ستلالي با نتأام انينسقنيب

لالســتلالي با نتــأام  ايدلقــم مو ــوم علـى ممارســة تلــ  الو ــد الـوطن عنــدما ي ــون هنــام  
 ؛أب بش م منأييباسع على نطام انينسقني 
مجقع الدبي األعكاء على اختاذ تدابا مل وسة ترمي إىل منع بم ا حـة   حيث - 9 

أ ـراد ع لقـاي    يرت دـأا اإل الي من العقاب على أع اي ا سـتلالي با نتـأام انينسـقني الـيت     
 السالم التابعة لألمم املتحدة؛

 الـذي بانيأود املتواصلة الـيت تدـذ ا الـدبي األعكـاء لتعايـا التـدريب        ي حب - 10 
 نتشار بشنن ا ستلالي با نتأام انينسقني لل سا ني بقـواي بأ ـراد شـرطة يف    ا قدم رىي ي

مجقع الدلدان املسا ة بقواي بأ راد شـرطة علـى    وحيثع لقاي السالم التابعة لألمم املتحدة، 
بذي املايد من انيأود لتنلقم دبراي تدريدقة رصقنة قدم ا نتشار بشنن ا سـتلالي با نتـأام   

املتحـدة،   نسقني، ب قا أل  ام مـذكراي التفـاهم االاصـة  ـا باتفاقاهتـا األ ـرى مـع األمـم        اني
الدبي األعكاء بالشركاء املتعددي األطراف على تقدمي املايـد مـن املسـاعدة يف هـذا      ويشج 

بقـرار األمـني العـام مطالدـة الدلـدان       وي حيب الصدد إىل الدلدان املسا ة بقواي بأ راد شرطة، 
 ؛لصددهذا ا يفة بقواي بأ راد شرطة بشأاداي امت اي املسا 

مجقــع الدلــدان املســا ة بقــواي علــى اختــاذ التــدابا الالزمــة إلجــراء          حيييث - 11 
التحقققاي يف ا دعاءاي املتعلقة بوقـو  اسـتلالي بانتـأام جنسـقني مـن جانـب أ ـراد تـابعني         
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مــا يطلدــه األمــني العــام،      ــا، بعلــى إهــاء هــذه التحقققــاي بنســر  مــا   ــن،  شــقا مــع         
كذل  مجقع الدلدان املسا ة بقواي بأ ـراد شـرطة علـى اختـاذ التـدابا املناسـدة ملسـاءلة         وحيث

األ راد املستبلني عن ا ستلالي با نتأام انينسقني، بإبالغ األمم املتحدة بشـ م تـام بعلـى    
ن املسـا ة بقـواي بأ ـراد    بطلـب األمـني العـام إىل الدلـدا     وي حيب الفور باإلجراءاي املتخـذة،  

 شرطة إيفاد حمققني بطنقني إىل الو داي التابعة  ا لقساعدبا يف هذه انيأود؛
ــاء باألطفــاي،        يشييدد - 12  ــق ا النس ــدنقني،   س ــة ا اعــة   ايــة امل ــى األ ق عل

مواقــع املشــردين دا لقــا بالالجــيني، مــن أي شــ م مــن أشــ اي ا نتــأام أب ا ســتلالي،      يف
ــا التــدابا   التــدابا األمــني العــام،  ســب ا قتكــاء، مواصــلة اختــاذ   إىل ويطلييب الالزمــة لتعاي

املتخذة يف سقام ع لقاي السالم التابعـة لألمـم املتحـدة مل ا حـة مجقـع أشـ اي إيـذاء املـدنقني         
باســتلال م مـــن قدــم أي  ـــرد يف أي ع لقـــة مــن ع لقـــاي الســـالم التابعــة لألمـــم املتحـــدة،     

م علــى جعــم ع لقــاي  فــ  الســالم التابعــة لألمــم املتحــدة تقســر مأ ــة األمــني العــا ويشييج 
 حتديد ا نتأاكاي امل  نة بختفف من  دة بصم الكحايا،  سب ا قتكاء؛

ــف باألطفــاي     أــاآلقــاي األمــم املتحــدة املعنقــة، مبــا  ق     يشييج  - 13  تلــ  الــيت تع
بالزناعاي املسلحة، باملرأة بالسالم باألمن، بمفوضـقة األمـم املتحـدة  قـوم اإلنسـان، علـى       
مواصلة إدراج ا دعاءاي املتعلقة بوقـو  ا سـتلالي با نتـأام انينسـقني يف تقاريرهـا العاديـة       

 ـورا الدبلـة العكـو املعنقـة بـني      إىل األمني العام أن يدلغ  ويطلباليت تقدمأا إىل األمني العام، 
ل علومــاي ل لــدا ليتدــادي االادعــاءاي مــن هــذا القدقــم، بأن يتخــذ التــدابا الالزمــة لتحســني  

 .ض ن األمم املتحدة بشنن ا دعاءاي املتعلقة بوقو  ا ستلالي با نتأام انينسقني
 


