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*1605347*  

 (2016) 2279القرار   
 2016نيسان/أبريل  1، املعقودة يف 7664جلسته الذي اختذه جملس األمن يف   

 
 ،إن جملس األمن 
ــراره    إذ يشيييير  ــي ا قــ ــين بوربنــــدي، ب   ــ ــه ب ــ إىل قراراتــــه بإىل بيانــــاب رنيســ
حزيــران/  26( ب 2015/6) 2015شــباف/اياير  18بالبيانــاب املخر ــ   (2015) 2248
(، بإىل بيانــه 2015/18) 2015ت ــرين األبأ/أوتــوبر  28( ب 2015/13) 2015يونيــه 

 ،  2015وانون األبأ/ديس ي  19الصحفي املخرخ 
اإلعراب عن بالغ قلقه من ا ت رار العنف يف بوربنـدي، با ـت رار املـي       وإذ يكرر 

 السيا ي يف البلد بما يصاحب ذلك من عواقب إنساني  ب ي  ،  
ــ      وإذ يؤكيييي   ــ ل   ــ ــو   ب ــ ــن أن ت قــ ــدي ض ــ ــاندة يف بوربنــ ــ  الســ أن احلالــ
 آب/ 28ال ــب ة الــق  ققــال مــن  ــرأ اتفــا  أربشــا للســر  باملصــاحل  املــخرخ  امل ا ــب
 ، مع ما ينجم عن ذلك من عواقب مدمرة على بوربندي باملن ق  بي رها،2000 أغس س
 ا ــي  عــن وفالــ  األمــن يف أن ح ومــــ  بوربنــدي تتح ــل املســخبلي  األ وإذ يؤكيي  

أراضيها بعــن محايــ    اهنا يف ظل احترا   يادة القانون بحقو  اإلنسـان بالقـانون الـدب     
 اإلنساين، حسب ا قتضاء،  

ــتقر ا السيا ــي ب ــرم        وإذ يعييي  كيكييي    ــدي با  ــيادة بوربن ــه ال ــديد بس التزام
 أراضيها ببحدهتا،

مجيـع انتـهاواب بوـاب اب حقـو  اإلنسـان يف بوربنـدي، أي ـا وـان          وإذ ي ين بشي    
م رت بها، مبا يف ذلك تلك املن وي  على ع لياب القتل  ارج ن ا  القضاء، بالعنف اجلنسي يف 
 ــيا  األ مــ  السيا ــي ، بأع ــاأ التعــذيب بغــ ه مــن ضــربب املعاملــ  القا ــي  ب/أب املهينــ ،     
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اجملت ع املدين بالصحفيني، بتقييـد   منظ اببمضايق  بختويف  با عتقاأ با حتجا  التعسفيني،
 احلرياب األ ا ي ، اضر عن شن ا ج اب الع واني  بالقنابل اليدبي ، ب   ي ا ضد املدنيني، 

مـن   قلقي   عين  ويعير  باخنفـا  حـا ب القتـل،     تفيـد  الـق  بالتقـارير علما  حييطوإذ  
   ،بأع اأ التعذيب األنباء الق تفيد بزيادة حا ب ا  تفاء

على قلقـه البـالغ مـن ا ـت رار تـدهور احلالـ  اإلنسـاني  الـق ي بعهـا نـزب             وإذ يش د 
بالبلــدان  وإذ يشييي مــن البوربنــديني  لبــا للجــوء يف البلــدان اجملــابرة،  250 000أوثــر مــن 

 املضيف  ملا تبذله من جهود،
البلــد أب  ارجــه، الــق مجيــع البيانــاب العامــ ، الصــادرة مــن دا ــل   وإذ ييي ين بشيي   

  ر  على العنف أب ال راهي  واه جم وعاب خمتلف  يف جمت ع بوربندي،  
أن عددا من ال رواء الثنانيني باملتعددي األ راف علقوا املسـاعدة املاليـ     وإذ يالحظ 

 وإذ يشيع  بالتقني  املقدمـ  إىل ح ومـ  بوربنـدي، بـالنظر إىل احلالـ  السـاندة يف بوربنـدي،        
اء الثنانيني باملتعددي األ راف بح وم  بوربندي على مواصـل  حـوارهم فـدف هتي ـ      ال رو

 املساعدة، تقدميالظربف املواتي    ت ناف 
إىل أن بوربنـدي دبلـ   ـرف يف نظـا  ربمـا األ ا ـي لل ح  ـ  اجلنانيــ          وإذ يشير  

انم الـق تـد ل يف   الدبلي ، بأهنا قد تعهدب با لتزا  مب ااح  اإلاـرب مـن العقـاب علـى اجلـر     
ــ         ــاب اجلناني ــ  للو ي ــ  م  ل ــ  الدبلي ــ  اجلناني ــى أن ام   ا تصــاا ام  ــ ، بإذ ي ــدد عل

 الو ني ،  
بارتيا  أن السـل اب البوربنديـ  تعابنـال مـع ا ـياء املسـتقلني التـابعني         وإذ يالحظ 

وصـوأ إىل بعـ    ملفوضي  األمم املتحدة حلقو  اإلنسان املوجودين يف امليدان بم نتـهم مـن ال  
 السجناء السيا يني،  

على األمهي  القصوى  حترا  نص برب  اتفا  أربشا الـذي  ـاعد علـى     وإذ يش د 
 صون السر  ملدة عقد من الزمن يف بوربندي،

الضــربرة امللحــ  لعقــد حــوار حقيقــي بشــامل للج يــع بــني األ ــراف          وإذ يؤكيي  
ربشا، بالتنسيق مع ح ومـ  بوربنـدي بمجيـع    البوربندي ، يستند إىل احترا  الد تور باتفا  أ

اجلهاب املعني  امللتزمـ  بالتوصـل إىل تسـوي   ـل ي ،  ـواء وانـال تلـك اجلهـاب يف بوربنـدي          
 لراهن  ينبع من العناصر الو ني ، ارج البلد، بغي  التوصل إىل حّل توااقي لأل م  ا أب
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ــاير   24بالر ــال  املخر ــ    وإذ يرحيي   ــيس    2016وــانون الثاين/ين ــن رن ــ  م املوجه
( الق يعرب ايهـا عـن عـز  ح ومتـه علـى التعـابن عـن وثـب         S/2016/76مجهوري  بوربندي )

ــع اريــق األمــم املتحــدة  ــال مســخبلي  املست ــار ا ــاا املعــ  مبنــع ن ــوب ال اعــ           اب، م
ذلـك يف بوربنـدي، ب ـين  ديـد الـدعم املنا ـب الـذي ينبغـي تقدضـه مـن أجـل إجـراء              يف مبا

 ع لي  حوار شامل للج يع بيف جما ب نزع السر  باألمن بحقو  اإلنسان،  
ــومي     وإذ يشييي   ــدي ي ــا  لبوربن ــني الع ــارة األم ، 2016شــباف/اياير  23ب  22بزي

 ب فا ح وم  بوربندي يف هذه املنا ب ،با لتزاماب الق تعهد حييط علما وإذ
تيييده جلهود الو ا   الق يقودهـا رنـيس أبغنـدا يـوبيري مو ـيفي        كيكي  وإذ يعي  

بـالقرار الـذي اختذتـه     وإذ يشيي  با م مجاع  شر  أاريقيا بعلى حنو ما أقره ا  اد األاريقي، 
آذار/  2أاريقيــا املعقــود يف اجل اعــ  يف مــخلر الق ــ  الســابع ع ــر لرا ــاء دبأ مجاعــ  شــر   

بهو تعيني اريق يقوده السيد بنجامني بيليا  م ابا، الـرنيس السـابق جل هوريـ      2016مارس 
 زانيا املتحدة، من أجل تيس  الو ا  ،ـتن

، 2016شــباف/اياير  26ب  25بالزيــارة الــق أجراهـا إىل بوربنــدي يف   وإذ يرحي   
با ـتعداد أعضـاء هـذا الواـد      باركييا   وإذ حيييط علميا  قي، الواد الرايع املستوى لر اد األاري

ملواصل  جهودهم لدعم جهود الو ـا   الـق يقودهـا رنـيس أبغنـدا يـوبيري مو ـيفي  با ـم         
 مجاع  شر  أاريقيا،

 التنسيق الوثيق بني امليسرين من املن ق  بامليسرين الدبليني املعنيني، إىل أمهية وإذ يشر 
دي بمجيــع األ ــراف علــى راــ  أي نــوع مــن العنــف ح ومــ  بوربنــ حييي  - 1 

مجيـع اجلهـاب يف بوربنـدي     ويطالي  أي بياناب عام   ر  على العنـف أب ال راهيـ     إدان ب
 بين لتنع عن القيا  بيي ع ل من شينه أن يهدد السر  با  تقرار يف البلد؛  

ــاب األ ا ــي         حييي  - 2  ــان باحلري ــو  اإلنس ــى احتــرا  حق ــدي عل ــ  بوربن ح وم
للج يــع بمحايتــها بضــ اهنا، ل ــيا مــع ا لتزامــاب الدبليــ  للبلــد، بعلــى التقيــد بســيادة القــانون،   
بحماو   بمساءل  مجيع املسخبلني عن انتهاواب القانون الدب  اإلنساين أب انتـهاواب بوـاب اب   

 ضاء، مبا يف ذلك العنف اجلنسي با نتهاواب املرت ب  ضد األ فاأ؛حقو  اإلنسان، حسب ا قت
/ آذار 18 إىل 1 مـن  الفتـرة  يفبالزيارة الق أجرهتـا إىل بوربنـدي    علما يطحي - 3 
وــانون  17بعثــ  ا ــياء الــق  لبــها جملــس حقــو  اإلنســان يف قــراره املــخرخ   2016 مــارس

ــ ي  ــ ، ب2015األبأ/ديسـ ــى  حيـ ــدي علـ ــ  بوربنـ ــل  ح ومـ ــي    مواصـ ــع مفوضـ ــابن مـ التعـ
 املتحدة حلقو  اإلنسان يف تنفيذ البعث  لو يتها؛ األمم
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بعــ   اــعأجــل ر مــنالــق قامــال فــا ح ومــ  بوربنــدي  بــا  واب رحيي ي - 4 
حا ب احلظر املفربض  على ب انط اإلعر ، بإلغاء بع  مذوراب التوقيف بإ ـر   ـرا    

الـق   املتبقي ربندي على التعجيل بتنفيذ ا لتزاماب ح وم  بو وحي من امتجزين،  وب عدد 
بتو يع ن ا  هذه التـداب  لت ـ ل ب ـانط اإلعـر       2016شباف/اياير  23أعلنال عنها يف 

 األ رى باملعتقلني السيا يني اآل رين؛
ح وم  بوربندي ب انر اجلهاب املعنيـ  امللتزمـ  بادـاد تسـوي   ـل ي ،       حي  - 5 

هاب يف بوربندي أب  ارج البلد، على التعـابن التـا  مـع الو ـيط التـابع       واء وانال هذه اجل
األاريقـي بامليسـر الـذي يع ـل معـه فـدف ا تفـا          ا  ـاد جل اع  شر  أاريقيا باملدعو  مـن  

على بجه السرع  على جـدبأ  مـ  بعلـى قان ـ  بامل ـاروني يف حـوار شـامل بحقيقـي بـني          
على أمهي  أن يقرر جملس السر  باألمـن التـابع لر ـاد األاريقـي      ويش داأل راف البوربندي  

 إجراء هذا احلوار  ارج بوربندي، يف م ان حيدده امل راون على الو ا  ؛
( عـدد  200مبوااق  السـل اب البوربنديـ  علـى أن تراـع إىل مـانتني )      يرح  - 6 

 ويي ع  ني لر اد األاريقـي،  ( التابع100( با ياء العس ريني )100مراقيب حقو  اإلنسان )
مراقبـا مـن مـراقيب حقـو       30أن  ويالحيظ إىل ن رهم ب  ل وامـل ببسـرع  يف بوربنـدي،    

ح وم  بوربندي ب ـانر اجلهـاب    وحي مراقبا عس ريا قد ن ربا حىت اآلن،  15اإلنسان ب 
 املعني  على تقدمي وامل املساعدة  م لتيس  تنفيذ الو ي  املنو   فم؛

إىل األمـــني العـــا ، أن يقـــو ، مـــن  ـــرأ املســـاعي احل يـــدة للســـيد  لييي يط - 7 
بنع ر، مست اره ا اا املع  مبنع ن ـوب ال اعـاب، مبـا يف ذلـك يف بوربنـدي، بـدعم        مجاأ

 بيع ـل،  ينسـق أعـره، بأن   5احلوار بني األ راف البوربندي  على النحو امل ار إليه يف الفقرة 
بع جل اع  شر  أاريقيا باملدعو  مـن ا  ـاد األاريقـي بامليسـر     يف هذا الصدد، مع الو يط التا

قـد  الـدعم   ي أنالذي يع ل معه، بوذلك مع الواد الرايع املستوى التـابع لر ـاد األاريقـي، ب   
 التق  بالف   ذه الو ا  ؛

دبأ املن قــ  إىل اإل ــها  يف إدــاد حــل لأل مــ  يف بوربنــدي، بإىل       ييي ع  - 8 
يف هـذا الصـدد    ويشير م أن    احلرواب املسلح  بيي ش ل مـن األشـ اأ،   ا متناع عن دع

ــ         ــن يف مجهوري ــق بالســر  باألم ــاري املتعل ــا  اإل  ــ  مبقتضــى ا تف ــاب دبأ املن ق إىل التزام
 الرج ني؛ املتعلق  مبروز 1951ال ونغو الدضقرا ي  باملن ق  باتفاقي  عا  

ب  إضـااي  ضـد مجيـع اجلهـاب الفاعلـ ،      عن اعتزامه النظر يف اختاذ تـدا  يعر  - 9 
املوجــودة دا ــل بوربنــدي ب ارجهــا، الــق تــيص أع ــا  أب تصــدر بيانــاب تســاهم يف إدامــ     

 العنف بتعرقل مساعي إداد تسوي   ل ي ؛  
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إىل األمـني العـا  أن حيس ـن م ـارو  األمـم املتحـدة يف بوربنـدي مـن          يطل  - 10 
زاعاب، مبـا يف ذلـك يف بوربنـدي،    ـاملعـ  مبنـع ن ـوب النـ     رأ تعزيز اريق املست ار ا ـاا  

الع ل مع ح وم  بوربندي بغ ها مـن اجلهـاب املعنيـ  املهت ـ  علـى دعـم احلـوار بـني          فدف
 ب ــيادة األمــن أعــره، بيف جمــا  5لفقــرة ا يف إليــه امل ــار النحــو علــى البوربنديــ ،األ ــراف 
مــني العــا  أن يقــد ، بالت ــابر مــع ح ومــ  إىل األ كييكل يطليي  بيف هــذا الصــدد،  القــانون،

يومـا   15بوربندي ببالتنسيق مع ا  ـاد األاريقـي، يف أقـرب بقـال و ـن بيف موعـد أقصـاه        
 ا ـ   تابعال ر   ال منصر ان ر عنب املتحدة األمم ملسامه من تاريخ اختاذ هذا القرار،  ياراب 

من أجل  يادة قدرة األمم املتحدة علـى رصـد احلالـ  األمنيـ ، بالت ـجيع علـى احتـرا  حقـو          
ــ  يف      اإلنســان با رتقــاء بســيادة القــانون، امتثــا  لسيا ــ  األمــم املتحــدة لبــذأ العنايــ  الواجب

 مراعاة حقو  اإلنسان؛  
أمهي  ما تقو  به األمم املتحدة با  اد األاريقي مـن أع ـاأ    يؤك  من ج ي  - 11 

، لـت  ني اجملت ـع الـدب  مـن     (2015) 2248خت يط حلا ب ال وارئ، مبا يتسـق مـع قـراره    
 التصدي ألي تدهور آ ر يف احلال ؛

بعد اختاذ هذا القـرار عـن    بانتظا جملس األمن  لغيبإىل األمني العا  أن  يطل  - 12 
 احلال  يف بوربندي؛

 أن يبقي املسيل  قيد نظره الفعلي. يقرر - 13 
 

http://undocs.org/ar/S/RES/2248(2015)

