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 ،جملس األمن إّن 
إىل قراراته السابقة وإىل بيانات رئيسه بشـن  هوورةـة النون ـو الداقرا،يـة،      إذ يشري 

ــه  وال ــياا قراراتـــــ  2136 و (2014) 2147و  (2015) 2198و  (2015) 2211ســـــ
 ،(2013) 2098و  (2014)

ــة األ،ــرا ،        وإذ يعيددت كيديددت   ــر موا ق ــا يف ذل ــية الــم الســ ذ،   ــادا األساس املب
 يسدّل   وإذوااياد، وعدذ استخداذ القوة، إال يف حالة الد اع عن النلس والد اع عـن الوالةـة،   

 وحالته، ثة من بعثات حلم الس ذ ُتحدد و قًا الحتياجات البلد املعينبن  والةة كل بع
ــ      وإذ يعيدددت كيديدددت  ــة وهيـ ــو الداقرا،يـ ــة النون ـ ــيادة هوورةـ ــدةد بسـ ــه الشـ التزامـ

ــة،    دول ــراذ   وإذ يشددت املنطقــة وباســتق وا ووحــدما وســ متوا ا قلياي علــض وــرورة االحت
 النامل ملبادا عدذ التدخل وحسن اجلوار والتعاو  ا قلياي،

إىل أ  حنومـة هوورةـة النون ـو الداقرا،يـة تتحاـل املسـاولية األساسـية         وإذ يشري 
عن محاةة املدنيني املوجودةن يف إقلياوا واخلاوعني لوالةتوا،  ا يف ذلـر محاةتـوم مـن اجلـرائم     

  نسانية وجرائم اارب،اليت ترتنب ود ا
ــاو      وإذ يشدددري  ــن والتعـ ــ ذ واألمـ ــار السـ ــوا  وجـــب إ،ـ ــيت أعلنتـ ــات الـ إىل االلتزامـ
اجملــاورة، وبعــدذ التســام  مــ   ا دبلــدول املنطقــة بعــدذ التــدخل يف الشــاو  الداخليــة لل هيــ 

 اجلااعات املسلحة أو تقدمي أي نوع من أنواع املساعدة أو الدعم وا،
شرق هوورةة النون و الداقرا،ية ما زال ةعـا  مـن دوامـات الـ اع      أ  وإذ يالحظ 

ــة،       ــوا واألجنبي ــة من ــه اجلااعــات املســلحة، النون ولي ــذي ترتنب ــ  ال املتنــررة واســتارار العن
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إىل األمهية االستراتيجية اليت ةنتسيوا تنليـذ إ،ـار السـ ذ واألمـن والتعـاو  بالنسـبة        يشري وإذ
 يلـ نـي ت هي  األ،را  املوّقعـة ل  إىل هاءدن وإذ يكرررا،ية واملنطقة، جلاوورةة النون و الداق

علــض اللــور وبالنامــل وةســن نيــة بالتزامــات كــل منــوا  وجــب جلــذا االتلــاق  ــد  معاجلــة  
األسباب اجلذرةة لل اع ووو  حد لـدوامات العنـ  املتنـررة، والتشـجي  علـض إرسـاء تنايـة        

 إقلياية دائاة،
ة مـا ةبذلـه األمـني العـاذ لامـم املتحـدة واملـايلر الـدو  املعـين          علض مواصل وإذ يشجع 

 نطقة البحريات النـى  واجلااعـة ا ئائيـة للجنـوب األ رةقـي واالألـاد األ رةقـي مـن جوـود          
حنومــة  وإذ يشددجع عــادة إحــ ل الســلم واألمــن يف شــرق هوورةــة النون ــو الداقرا،يــة،  

تنلل استارار التعاو  الوثيق مـ  جلـذه اجلوـات واريجلـا      هوورةة النون و الداقرا،ية علض أ 
باجلوود الـيت تبـذوا حنومـة هوورةـة النون ـو الداقرا،يـة        وإذ يعترفمن األ،را  الدولية، 

  د  ألقيق الس ذ والتناية الو،نية،
 األزمـــة األمنيـــة وا نســـانية القائاـــة يف  مـــنعـــن قلقـــه البـــال   وإذ يكدددرر اابدددرا  
لنون و الداقرا،ية بسبب استارار األنشطة املزعزعة ل ستقرار الـيت تقـوذ  ـا    هوورةة ا شرق

عاا ةساوره من قلق خاص مـن تزاةـد العنـ      وإذ يعر اجلااعات املسلحة األجنبية واحمللية، 
أمهيـة ألييـد القـوات     وإذ يؤددت هوورةة النون ـو الداقرا،يـة،    شرقبعض منا،ق الطائلي يف 

ــة لتحرةــر   ــة وجــيق الــرب للاقاومــة وســائر       الداقرا،ي روانــدا والقــو  الداقرا،يــة املتحالل
بـاجلوود الـيت تبـذوا القـوات      يعترف وإذاجلااعات املسلحة يف هوورةة النون و الداقرا،ية، 

 النون و الداقرا،ية يف جلذا الصدد، املسلحة جلاوورةة
ــة      وإذ يعددر  بددن  ل دد    ــوارد الطبيعي ــه اجلااعــات املســلحة الســت  ل امل ــوذ ب ممــا تق

واالجتار  ا بصـورة اـري قانونيـة، واألثـر السـلا للـ اع املسـل  علـض املنـا،ق الطبيعيـة احملايـة،            
األمر الذي ةقوض جوود إح ل س ذ دائم وألقيق التناية يف هوورةـة النون ـو الداقرا،يـة،    

 املنا،ق، اااةة تلرمواصلة اجلوود ون و الداقرا،ية علض حنومة هوورةة الن وإذ يشجع
مــن اســتارار ارتلــاع مســتوةات العنــ  وانتــواكات  وإذ ال يددلاي يسدد ورق  لدد   دد    

علــض وجــه    وإذ يددتين وجتــاوزات حقــوق ا نســا  وانتــواكات القــانو  الــدو  ا نســا ،       
جنسـي وجنسـا    اخلصوص ما ةشـاله ذلـر مـن جلجاـات تسـتود  املـدنيني وأعاـال عنـ          

واسعة االنتشار وعاليات جتنيد األ،لال واستخداموم من جانب بعض أ،ـرا  الـ اع، ومـن    
تشــرةد ألعــداد كــبرية مــن املــدنيني وعاليــات إعــداذ تــتم خــارت نطــاق القــانو  واعتقــاالت     

 ا خيلله كل ذلـر مـن آثـار وـارة علـض جوـود ألقيـق االسـتقرار وإعـادة           وإذ يسّل تعسلية، 
ــار  ــة،  ا عاـ ــو الداقرا،يـ ــة النون ـ ــراع   وإذ يشدددت والتنايـــة يف هوورةـ علـــض وـــرورة ا سـ
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علــض هيــ  األشــخاص املســاولني عــن تلــر االنتــواكات والتجــاوزات وتقــداوم إىل   بــالقبض
 وم،تالعدالة وحماسب

مـن ااالـة ا نسـانية الـيت مـا زالـ  تـاثر بشـدة يف          وإذ ال يلاي يسد ورق  لد  يدتيت    
 وإذ يعدر  بدن  د    ا  لد     خباصة يف شرق هوورةة النون و الداقرا،ية، السنا  املدنيني، و

مــن العــدد النــبري لل اةــة مــن األشــخاص املشــردةن داخليــًا يف هوورةــة النون ــو الداقرا،يــة،   
ــو  170 000مليـــو  مشـــرد، ومـــن نـــزو    1.6الـــذي ةلـــوق   الجـــ  يف هوورةـــة النون ـ

الداقرا،يـة   شـرق هوورةـة النون ـو    مـن   الجـ  450 000الداقرا،ية ونزو  ما ةزةد علـض  
ــدو       ــانو  ال ــواكات الق ــال املســتارة، وكــذلر انت ــواكات   بســبب أعاــال القت ا نســا  وانت

الداقرا،يـة وهيـ  دول املنطقـة أ      جباوورةة النون ـو  وإذ يهيبوجتاوزات حقوق ا نسا ، 
حل ال جــيني واملشــردةن تتعــاو  علــض مييــة بييــة ســلاية مواتيــة للتوصــل إىل حلــول دائاــة لصــا 

يف ذلر عـودمم يف ااةـة املطـا  إىل هوورةـة النون ـو الداقرا،يـة ،وعـًا وإعـادة          داخليًا،  ا
ــق األمــم املتحــدة        ــه  رة ــدعم ةقدم ــة ا نســا ، ب ــة أللــم كرام إدمــاجوم  يوــا يف  ــرو  آمن

  متاشـيًا  علض أ  أي حل من جلـذا القبيـل ةنب ـي أ  ةنـو     وإذ يشت االقتضاء،  عندالقطري، 
قـانو  الـدو  ل جـيني والقـانو      الم  االلتزامـات ذات الصـلة باملووـوع املنصـوص عليوـا يف      

ــة   وإذ يشددت ا نســا  والقــانو  الــدو  اقــوق ا نســا ،   الــدو   علــض وــرورة تــدبري عالي
 إا ق املخياات بطرةقة تراعض  ا حقوق املشردةن داخليًا، و قًا للقانو  الدو ،

مـن تزاةـد العراقيـل الـيت ألـول دو  وصـول املسـاعدات         دذ ك بن  ل د   وإذ يعر  
ا نسانية يف شـرق هوورةـة النون ـو الداقرا،يـة بسـبب انعـداذ األمـن واوجاـات الـيت تشـن           

جبايــ  األ،ــرا  يف الــ اع إىل   وإذ يهيددبمي املســاعدة ا نســانية ووــد أصــووم،  وــد مقــدِّ
 نية واستق وم وحيادجلم،مي املساعدة ا نسااحتراذ جترد مقدِّ

ــرر      وإذ يالحددظ   لدد   دد       ــية املق ــات الرئاس ــنخري اااصــل يف التحضــري ل نتخاب الت
ــًا للدســـتور، وأل  عاليـــة ألـــدة  الســـجل 2016إجراؤجلـــا يف تشـــرةن الثـــا /نو اى   ، و قـ

 االنتخايب مل تبدأ بعد،
لاية وذات مصـداقية،  األمهية ااامسة اليت تنتسيوا تنظيم دورة انتخابيـة سـ   وإذ يؤدت 

و قًا للدستور، من أجل ألقيق االستقرار وترسيخ الداقرا،ية الدستورةة يف هوورةـة النون ـو   
من تزاةـد القيـود امللرووـة علـض العاـل السياسـي يف        وإذ يعر  بن  ل   ا عمي الداقرا،ية، 

بعــض أعضــاء  هوورةــة النون ــو الداقرا،يــة، وال ســياا االعتقــاالت الــيت تعــرض وــا مــاخراً  
املعاروــة السياســية واجملتاــ  املــد ، وكــذلر القيــود امللرووــة علــض اارةــات األساســية مثــل  

إىل ورورة إجراء حوار سياسي ملتـو  وشـامل وسـلاي بـني      وإذ يشريحرةة التعبري والرأي، 
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إجراء االنتخابات، ويف الوقـ  ذاتـه كلالـة محاةـة اارةـات      ةركز علض هي  أصحاب املصلحة 
مصـداقية وشـاملة وشـلا ة     ساسية وحقوق ا نسا ، يلويدًا لتنظـيم انتخابـات سـلاية وذات   األ

ويف حينــوا يف هوورةــة النون ــو الداقرا،يــة، وال ســياا إجــراء انتخابــات رئاســية وتشــرةعية    
، و قـًا للدسـتور، مـ  احتـراذ امليثـاق األ رةقـي للداقرا،يـة        2016ةلول تشرةن الثـا /نو اى  
 واالنتخابات وااوكاة،

ا ةــرد مــن تقــارةر تليــد باســتارار االنتــواكات اجلســياة   ممــ وإذ يسدد ورق  دد    ا  لدد   
ــة علــض ةــد بعــض أ ــراد القــوات املســلحة    الــدو  اقــوق ا نســا  والقــانو    ا نســا  املرتنب

جلاوورةة النون ـو الداقرا،يـة ووكالـة االسـتخبارات الو،نيـة وااـرس اجلاوـوري والشـر،ة         
الو،نيــة النون وليــة،  ــا يف ذلــر وــد أعضــاء املعاروــة واجملتاــ  املــد  يف ســياق العاليــة          

هي  األ،ـرا  علـض االمتنـاع عـن ارتنـاب أعاـال العنـ  واالسـتلزاز،         وإذ حيث االنتخابية، 
وجـوب أ  ألتـرذ حنومـة هوورةـة النون ـو الداقرا،يـة حقـوق ا نسـا  وتتقيـد           يؤددت  وإذ

 ستخداذ القوة، بدأ التناسب يف ا
باالتلاق بني اللجنـة االنتخابيـة الو،نيـة املسـتقلة واللجنـة الو،نيـة اقـوق         وإذ يرحب 
رصد هيـ  املـزاعم املتعلقـة بانتـواكات وجتـاوزات حقـوق ا نسـا  الـيت وقعـ           ض لعا نسا  

ذ يف عـدذ إحـراز تقـد   وإذ يالحظ   ل  قبل العالية االنتخابية وأثناءجلا وبعدجلا والتحقيق  يوا، 
التحقيقات الـيت جتـر  وـد املـرتنبني املزعـومني النتـواكات وجتـاوزات حقـوق ا نسـا  الـيت           

، وكـــذلر التقـــارةر الـــيت تليـــد باســـت  ل 2011ارتنبـــ  خـــ ل العاليـــة االنتخابيـــة لعـــاذ 
ــية،   ــراض سياسـ ــائية ألاـ ــبة   وإذ يدددتب املاسســـات القضـ إىل بـــذل املزةـــد مـــن اجلوـــود حملاسـ

 عنوا، املساولني
إىل أمهية منا حة ا   ت مـن العقـاب يف هيـ  صـلو  القـوات املسـلحة        يشري وإذ 

ــوا،      ــ  رتب ــة جباي ــة النون ولي ــة والشــر،ة الو،ني ــو الداقرا،ي ــة النون  ــض  وإذ يدد يجلاوورة عل
سلطات هوورةة النون و الداقرا،ية لقياموـا يف اوونـة األخـرية   حقـة وـباا مـن القـوات        

ة قضـائيًا وإدانتـوم بارتنـاب جـرائم وـد ا نسـانية وجـرائم حـرب،         املسلحة والشر،ة الو،نيـ 
أ  تواصل حنومة هوورةة النون و الداقرا،ية العاـل علـض وـاا      وإذ يشت  بلى ضرورة

 تعزةز الرو  املونية يف صلو  قوات األمن التابعة وا،
للاحناـة   باعتااد اجلاعية الو،نية قانو  تنليذ نظـاذ رومـا األساسـي    وإذ حييط بلمً  

علــض وــرورة اســتارار تعــاو   وإذ يشددت ، 2015اجلنائيــة الدوليــة يف كــانو  األول/دةســاى 
علــض أمهيــة  وإذ يشددت حنومــة هوورةــة النون ــو الداقرا،يــة مــ  احملناــة اجلنائيــة الدوليــة،   
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املسـاولني عـن جـرائم ا بـادة اجلااعيـة وجـرائم ااـرب واجلـرائم          السعي الدؤوب إىل حماسـبة 
 نبة ود ا نسانية يف البلد،املرت

إىل هيــ  قراراتــه املتعلقــة بــاملرأة والســ ذ واألمــن، وباأل،لــال والنـــزاعات   وإذ يشددري 
إىل االســتنتاجات املتعلقــة  وإذ يشددري ضي ددً املســلحة، وةااةــة املــدنيني يف النـــزاعات املســلحة، 

ــة )    ــو الداقرا،يـ ــة النون ـ ــلحة يف هوورةـ ــات املسـ ــال وال اعـ ــيت S/AC.51/2014/3باأل،لـ ( الـ
ــال     2014أةلول/ســبتاى  18اعتاــدجلا يف  ــين باأل،ل ــن املع ــس األم ــاب  جملل ــل الت ــق العام  اللرة

والـــ اع املســـل  يف مـــا ةتعلـــق بـــن،را  الـــ اع املســـل  يف هوورةـــة النون ـــو الداقرا،يـــة،  
 باجلوود اليت تبذوا حنومة هوورةة النون و الداقرا،ية يف جلذا الصدد، يرحب وإذ

ــق االســتقرار يف       وإذ يرحددب  ــة منظاــة األمــم املتحــدة لتحقي ــذوا بعث ــيت تب ــاجلوود ال ب
هوورةـــة النون ـــو الداقرا،يـــة والشـــركاء الـــدوليو  يف تـــو ري التـــدرةب ملاسســـات األمـــن   

ــوق ا نســا  و   ــة يف جمــاالت حق ــدو  ا نســا  وتعاــيم مراعــاة املنظــور    النون ولي ــانو  ال الق
 اجلنسا  ومحاةة األ،لال وااااةة من العن  اجلنسي واجلنسا  وةاكد أمهية جلذا التدرةب،

ا ن وـانو مـ وباجلوود اليت تبذوا حنومـة هوورةـة النون ـو الداقرا،يـة،      وإذ يرحب 
ل، للتعـــاو  مـــ  املاثلـــة اخلاصـــة عـــين بـــالعن  اجلنســـي وجتنيـــد األ،لـــااملرئاســـي الاملستشـــار 
العـــاذ املعنيـــة باأل،لـــال والـــ اع املســـل  واملاثلـــة اخلاصـــة لامـــني العـــاذ املعنيـــة           لامـــني
اجلنســي والبعثــة يف ســبيل تنليــذ خطــة العاــل اواد ــة إىل منــ  وإاــاء جتنيــد األ،لــال      بــالعن 

 النون ـــو واســـتخداموم وتعروـــوم للعنـــ  اجلنســـي علـــض ةـــد القـــوات املســـلحة جلاوورةـــة 
ــات،     ــل بال اعـ ــي املتصـ ــاب علـــض العنـــ  اجلنسـ ــن العقـ ــة ا  ـــ ت مـ ــة، ومنا حـ  الداقرا،يـ
  ا يف ذلر العن  اجلنسي الذي ةرتنبه أ راد القوات املسلحة جلاوورةة النون و الداقرا،ية،

( الذي ةتضان قائاة بـاأل،را  الـيت   S/2014/181بتقرةر األمني العاذ ) وإذ حييط بلمً  
توجــد أســـباب وجيوـــة ل شـــتباه يف ارتنا ـــا أئا،ـــًا مـــن االاتـــصاب واريجلـــا مـــن أشـــنال   

 املـسل ، املدرجة يف جدول أعاال جملس األمن، ال اعالعنـ  اجلنـسي يف حـاالت 
لو ـاء البعثـة بوالةتـوا     حيـوي  أ  النجـا  يف محاةـة املـدنيني أمـر      وإذ يؤدت من جتيدت  

ــاين أمــين أ ضــل،    ــة من ــة الوســائل الســلاية وإحــراز تقــدذ يف    وإذ يشددت وميي  أةضــًا علــض أمهي
 ا ص حات األساسية من أجل تعزةز محاةة املدنيني،

ــاذ      وإذ يؤدددت جمددت اً   ــني الع ــل اخلــاص لام ــوي للااث ــه الق ــو  دعا ــة النون  جلاوورة
علــض  وإذ يشددجع  شددتة تنليــذ كــل منــواا لوالةتــه،     ولبعثــة األمــم املتحــدة يف  الداقرا،يــة 

 جوودمها، مواصلة

http://undocs.org/ar/S/AC.51/2014/3
http://undocs.org/ar/S/2014/181
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السـتينا  العاليـات املشـتركة بـني القـوات املسـلحة        وإذ يشت  بلى احل جد  اللةد    
 وإذ يرحددبجلاوورةــة النون ــو الداقرا،يــة وبعثــة األمــم املتحــدة وــد اجلااعــات املســلحة،    

ــم املتحــدة يف       ــة األم ــة وبعث ــو الداقرا،ي ــة النون  ــة هوورة ــد حنوم ــا /   28بتعو كــانو  الث
اســتينا  التعــاو   ــد  القيــاذ بعاليــات عســنرةة مشــتركة وــد القــوات         ب 2016 ةنــاةر

القـو  الداقرا،يـة،   ألـال    وـا ،  ـا  ي األخـر   اجلااعات املسـلحة والداقرا،ية لتحرةر رواندا 
 استينا  جلذه العاليات،التعجيل ب علض شجع  شتةإذ يو

أمهية ُحسن اسـتعداد هيـ  وحـدات البعثـة،  ـا يف ذلـر وحـدات لـواء          إىل شريوإذ ي 
ودعاوـا لتنـو  قـادرة علـض مواصـلة       راد ـ ا  ا ةنلي من األجلتزوةدو التدخل، و عالية جتويزجلا

 التزاموا بتنليذ املواذ املنو،ة  ا،
ملتزمـة   ظـل ن  تتعـاو  بالنامـل مـ  البعثـة وأ  ت    بـ   هي  األ،را إىل هنداء وإذ يكرر 

عـن إدانتـه ألي    وإذ يكدرر اابدرا   ، كـام  ومووـوعياً   بتنليذ الوالةة املنو،ـة بالبعثـة تنليـذاً   
 املساولني عن تلر اوجاات، حماسبةورورة  وإذ يؤدتجلجاات تشن ود حلظة الس ذ، 

وــرورةة لتعزةــز  اجلــارةبــاألمني العــاذ أ  ةتخــذ هيــ  التــدابري الــيت   وإذ يهيددب جمددت ًا 
ترتيبات األمن امليدا  لامم املتحدة وألسني سـ مة وأمـن هيـ  الوحـدات العسـنرةة وأ ـراد       

 الشر،ة واملراقبني العسنرةني، وخاصة املراقبني اري املسلحني،
 علض أمهية أ  تردع البعثة أي أخطار تواجووا يف تنليذ والةتوا، وإذ يشت  
تنليذ أنشطة البعثة علـض وـو ةيس ـر بنـاءس السـ ذ بعـد انتـواء الـ اع          ورورة ؤدتوإذ ي 

 ومنَ  العودة إىل ال اع املسل  وإحراز تقد ذ وو ألقيق الس ذ والتناية املستدامني،
لسـلم  ض الع ًاخطرنون و الداقرا،ية ال تزال تشنل أ  ااالة يف هوورةة ال وإذ ي رر 

 واألمن الدوليني يف املنطقة،
   وجب اللصل الساب  من ميثاق األمم املتحدة، وإذ يتصرف 

 
 إط ر ا سالم واألمن وا تع ون  

علض أ  الو اء بااللتزامات الـيت تعوـدت  ـا حنومـة هوورةـة       يكرر ا تيديت - 1 
ــزال   يــ  الــدول املوّقالنون ــو الداقرا،يــة وه عــة  وجــب إ،ــار الســ ذ واألمــن والتعــاو  ال ة

ــو     ةشـــنل عـــام  أساســـيا يف ألقيـــق االســـتقرار الطوةـــل األجـــل يف شـــرق هوورةـــة النون ـ
مضاعلة جوودجلا مـن أجـل التنليـذ النامـل      علض األ،را  املوقعة وحيثالداقرا،ية واملنطقة، 

 ر عدذ إةواء جمرمي اارب؛واللوري اللتزاماما ةسن نية،  ا يف ذل
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ــاول األول    يدددتب  - 2  ــا املسـ ــة، باعتبارجلـ ــو الداقرا،يـ ــة النون ـ ــة هوورةـ حنومـ
ا قليايـة، إىل أ  ألـرز مزةـدا     ااالاظ علـض سـيادة هوورةـة النون ـو الداقرا،يـة وسـ متو       عن

من التقدذ اللعلي يف تنليذ التزاماما  وجب إ،ار الس ذ واألمن والتعـاو ، ال سـياا  ياـا ةتعلـق     
بتو،يـد سـلطة الدولــة وترسـيخ املصـااة والتســام  والداقرا،يـة، وأ  تظـل ملتزمــة التزامـا تامــا        

ت أمــن حمتر ــة ختضــ  للاســاءلة ووــا  ةااةــة الســنا  املــدنيني مــن خــ ل ا ســراع ب نشــاء قــوا 
مقومــات االســتارار، وبســة إدارة مدنيــة كون وليــة خاوــعة للاســاءلة، وال ســياا الشـــر،ة         
 والقضاء والسجو  وا دارة ا قلياية، وتو،يد سيادة القانو  وتعزةز حقوق ا نسا  ومحاةتوا؛

ت اايوةة لتحقيـق  التقدذ احملدود الذي ُأحرز يف اجملاال يالحظ مع      ا  ل  - 3 
دعوتـــه حنومـــة هوورةـــة النون ـــو  ويكدددرر االســـتقرار يف هوورةـــة النون ـــو الداقرا،يـــة، 

الداقرا،يـة إىل اختــاذ مزةــد مــن اخلطــوات مــن أجـل الو ــاء بالتزامامــا الو،نيــة ب صــ   قطــاع   
ج الـو،ين  األمن،  ا يف ذلر دعم قوة للرد السرة  تتسـم باللعاليـة واالسـتدامة، وتنليـذ الىنـام     

لــ ع الســ   والتســرة  وإعــادة ا دمــات  ــورا وبشــنل تــاذ، وهيــ  جلــذه اخلطــوات تتطلــب 
 ختصيص املوارد ال زمة لتنليذ جلذه العاليات ااامسة؛

إىل مواصـلة اجلوـود الو،نيـة الراميـة إىل التصـدي للتودةـد الـذي ةشـنله          يتب  - 4 
وع وتندةسـوا وإسـاءة اسـتعااوا علـض وـو      نقل األسلحة الص رية واألسلحة اخلليلـة اـري املشـر   

وختزةنـوا وتنمينـوا    والـذخرية ةزعزع االستقرار، بسبل منوا كلالة إدارة املخزونات من األسلحة 
 حدود املوارد املتاحة؛ بطرةقة منمونة و عالة، بدعم متواصل من البعثة، حسب االقتضاء ويف

َ  اخلـاص لامـم املتحـدة ملنطقـة الـ       يتب  - 5  بحريات النـى  إىل مواصـلة   املبعـو
مساعيه ا قلياية والدولية اواد ة إىل تعزةز الس ذ واالستقرار والتناية االقتصادةة يف هوورةـة  

ذات و،نيــة النون ــو الداقرا،يــة واملنطقــة، بســبل مــن بينــوا التشــجي  علــض تنظــيم انتخابــات  
ي، وعـن ،رةــق مواصـلة قيــادة   مصـداقية وشـاملة يف املواعيــد احملـددة، وتشــجي  ااـوار ا قلياــ    

تنليذ االلتزامات الو،نية وا قلياية الواردة يف إ،ـار السـ ذ واألمـن والتعـاو  وتنسـيق وتقيـيم       
اوورةـة النون ـو الداقرا،يـة،    مـني العـاذ جل  ذلـر التنليـذ، بتنسـيق وثيـق مـ  املاثـل اخلـاص لا       

ــ  الشــركاء الر     ــة م ــادرات ا قلياي ئيســيني ملعاجلــة األســباب   وكــذلر مواصــلة اهرا،ــه يف املب
 اجلذرةة لل اع؛

ــبحريات النــى ،     حيدديط بلمدد  - 6  ب ،ــار األمــم املتحــدة االســتراتيجي ملنطقــة ال
 لض تو ري الدعم ال زذ للاساعدة علض تنليذه؛عاجلوات املاوة ث وحي
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 احل    ا سي سي   
ــو،نيني،   يددددتب  - 7  ــركاءجلا الــ ــة وشــ ــو الداقرا،يــ ــة النون ــ ــة  هوورةــ  حنومــ

ذلر اللجنة االنتخابية الو،نية املستقلة، إىل كلالة إجراء عالية انتخابية تتسـم بالشـلا ية    يف  ا
اتية ل نتخابات املقبلة،  ـا يف ذلـر   وواملصداقية، و اًء  ساوليتوا األساسية عن ميية  رو  م

املقــر ر إجراؤجلــا ب عطــاء األولوةــة للظــرو  ال زمــة لتنظــيم االنتخابــات الرئاســية والتشــرةعية    
 و قا للدستور؛ 2016تشرةن الثا /نو اى  يف

علض كلالـة مييـة بييـة تلضـي      ،وكذلر هي  األ،را  املعنية ،اانومة حيث - 8 
، موعـدجلا  إىل إجراء عالية انتخابية حرة ونزةوـة وذات مصـداقية وشـاملة وشـلا ة وسـلاية يف     

ــة   ــا ةتلــق مــ  الدســتور النون ــو ، وةشــال ذلــر إجــر    اء حــوار سياســي حــر وبن ــاء، وحرة
والتعبري، وحرةة االجتااع، وإمنانية الوصـول علـض قـدذ املسـاواة إىل وسـائة ا عـ ذ،        الرأي

 ا يف ذلر وسائة ا عـ ذ التابعـة للدولـة، وسـ مة وحرةـة التنقـل جلايـ  املرشـحني ومـراقا          
اجلوات اللاعلـة مـن اجملتاـ     االنتخابات والشوود والصحليني واملدا عني عن حقوق ا نسا  و

 املد ،  ا يف ذلر النساء؛
إىل نشر اللجنة االنتخابية الو،نية املستقلة جلدول انتخايب شـامل مـنق     يتب  - 9 

حنومـة هوورةـة النون ـو الداقرا،يـة إىل أ  تقـوذ،       ويدتب  ة طي كامل الدورة االنتخابيـة،  
ت وبووـ  مدونـة قواعـد سـلوت انتخابيـة،      علض وجه السرعة، برصد ميزانيـة كا يـة ل نتخابـا   

وبتحــدة  الســـجل االنتخـــايب علــض وـــو موثـــوق بــه، مـــن أجـــل كلالــة النجـــا  يف تنظـــيم     
، وال سياا االنتخابات الرئاسية والتشـرةعية املقـرر إجراؤجلـا يف تشـرةن     موعدجلااالنتخابات يف 
اق األ رةقـي للداقرا،يـة   ، و قا للدستور، م  التقيد يف الوق  نلسه بامليثـ 2016الثا /نو اى 

ــة،   ــات وااوكا ــ  أصــحاب املصــلحة إىل املشــاركة يف حــوار      ويددتب واالنتخاب كــذلر هي
 سياسي ملتو  وشامل للجاي  بشن  إجراء االنتخابات الرئاسية و ًقا للدستور؛

إجراء حوار ذي مصداقية لنلالـة إجـراء انتخابـات رئاسـية      يشت  بلى ضمهي  - 10 
للقـرار الـذي اختـذه     ويعر  بن كيييدتق ذات مصداقية، يلاشيا م  الدستور، وتشرةعية سلاية و

هيـ  أصـحاب املصـلحة     وحيدث االألاد األ رةقي القاوي ب جراء مشاورات بشن  جلذا ااوار، 
 ويطلددبالــو،نيني علــض توســي  نطــاق التعــاو  ليشــال االألــاد األ رةقــي يف جلــذا الصــدد،          

، بسـبل منـوا   انسـجاما مـ  جلـذا القـرار     اسـي وـذه اجلوـود   الـدعم السي  قدذاألمني العاذ أ  ة إىل
 بذل مساعيه ااايدة؛
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 ح  ق اانس ن  
حنومـــة هوورةـــة النون ـــو الداقرا،يـــة علـــض حماســـبة املســـاولني        حيدددث - 11 
انتــــواكات القــــانو  الــــدو  ا نســــا  أو انتــــواكات وجتــــاوزات حقــــوق ا نســــا ،    عــــن
 قد ترقض إىل جرائم حرب وجـرائم وـد ا نسـانية،    االقتضاء، وخباصة االنتواكات اليت حسب

كـل مـن التعـاو      بلدى ضمهيد    ويشت منوا يف سياق العالية االنتخابية،  ُةرتنب ا يف ذلر ما 
 ا قلياي والتعاو  م  احملناة اجلنائية الدولية لتحقيق جلذه ال اةة؛

الســلطات النون وليــة إىل أ  تنلــل مقاوــاة األشــخاص املســاولني       يددتب  - 12 
ــياق انتخابـــات   وجتـــاوزات انتـــواكات  عـــن حقـــوق ا نســـا  اجلســـياة الـــيت ارتنبـــ  يف سـ
 والعالية االنتخابية ااالية؛ 2011تشرةن الثا /نو اى  28

بـاجلوود الـيت تبـذوا حنومـة هوورةـة النون ـو الداقرا،يـة ملنا حـة          يرحب - 13 
ومنــ  العنــ  اجلنســي يف ســياق الــ اع،  ــا يف ذلــر التقــدذ احملــرز يف منا حــة ا  ــ ت مــن    
العقاب عن ،رةق إلقاء القـبض علـض مرتنبيـه مـن أ ـراد القـوات املسـلحة جلاوورةـة النون ـو          

حنومــة هوورةــة  ويشددجع وليــة وحماكاتــوم وإدانتــوم، الداقرا،يــة والشــر،ة الو،نيــة النون
جوودجلـا يف جلـذا اجملـال، بسـبل منـوا التنليـذ النامـل         مواصلة تعزةـز   النون و الداقرا،ية علض

الستراتيجيتوا الو،نية والو اء التاذ بااللتزامات الواردة يف البيا  املشترت الصـادر عـن حنومـة    
املتحدة بشن  منا حة العن  اجلنسـي يف حـاالت الـ اع    هوورةة النون و الداقرا،ية واألمم 

 ؛2013آذار/مارس  30والذي اعُتاد يف كينشاسا يف 
حنومــة هوورةــة النون ــو الداقرا،يــة إىل مواصــلة جوودجلــا الراميــة    يددتب  - 14 

منا حة ا   ت من العقاب علض العنـ  اجلنسـي املتصـل بال اعـات،  ـا يف ذلـر العنـ          إىل
ــض هيــ         اجلنســي الــ  ــة عل ــو الداقرا،ي ــة النون  ــوات املســلحة جلاوورة ــراد الق ــه أ  ذي ةرتنب

املســتوةات، وةشــري إىل أ  التقــاعس عــن القيــاذ بــذلر قــد ةــادي إىل إدرات القــوات املســلحة   
جلاوورةة النون و الداقرا،ية مرة أخر  يف تقـارةر األمـني العـاذ املقبلـة عـن العنـ  اجلنسـي،        

 ويدتب  ددذ ك  ل ما ةلزذ من خدمات ومحاةة إىل الناجني والضحاةا، وةدعوجلا إىل أ  تقدذ ك
حنومة هوورةة النون و الداقرا،ية إىل أ  تتخذ التدابري ال زمة لنلالة امتثال قوامـا األمنيـة   
ــدابري      ــوات اجلنســيني، وأ  تتخــذ الت ــاذ لسياســة عــدذ التــواو  إ، قــا مــ  االســت  ل واالنت الت

سسي علض اوليات املوووعة ملن  وإااء جتنيـد األ،لـال واسـتخداموم    ال زمة  ولاء ،اب  ما
 القوات املسلحة جلاوورةة النون و الداقرا،ية؛ علض ةد اجلنسي  لعن  تعرووم لو

ــد       يرحددب - 15  ــ  وإاــاء جتني ــة إىل من ــذ خطــة العاــل الرامي بالتقــدذ احملــرز يف تنلي
وورةـــة النون ـــو الداقرا،يـــة،   األ،لـــال واســـتخداموم مـــن جانـــب القـــوات املســـلحة جلا     
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ــدابري ال زمــة لووــ  حــد      ويددتب  ــة إىل اختــاذ هيــ  الت ــة النون ــو الداقرا،ي حنومــة هوورة
ل نتواكات والتجاوزات املرتنبة يف حـق األ،لـال ومنـ  حـدوثوا، ومـن بينـوا حـاالت جتنيـد         

 واحتجاز األ،لال علض أةدي القوات املسلحة جلاوورةة النون و الداقرا،ية؛
 

 اجلم ب ت السلة   
ــه     يدددتين  شدددتة - 16  ــا ترتنبـ ــة ومـ ــة يف املنطقـ ــلحة العاملـ ــات املسـ ــ  اجلااعـ هيـ

انتواكات للقانو  الدو  ا نسا  واريه من القوانني الدولية الواجبة التطبيق، وانتـواكات   من
تحـدة  أ ـراد األمـم امل  اقـوق ا نسـا ،  ـا  يوـا اوجاـات الـيت تشـنوا علـض السـنا  املـدنيني و          

العاملني يف جمال املساعدة ا نسانية، وعاليـات ا عـداذ بـ جراءات مـوجزة، وأعاـال العنـ        و
اجلنسي واجلنسا ، وجتنيد األ،لال واستخداموم علض نطاق واس ، علض وـو ةنتـور القـانو     

علــض أ  املســاولني عــن تلــر األعاــال  ــب أ     ويكددرر ا تيديددت الــدو  الواجــب التطبيــق،  
 ساءلة؛خيضعوا للا
القو  الداقرا،ية وجـيق  ألال  القوات الداقرا،ية لتحرةر رواندا و يط  ب - 17 

الــرب للاقاومــة وكــل اجلااعــات املســلحة األخــر  بــن  توقــ   ــورًا هيــ  أشــنال العنــ      
واألنشطة األخر  املزعزعة ل ستقرار،  ا  يوا است  ل املوارد الطبيعية، وبن  ةتلـرق أ رادجلـا   

صـلو وا،   لحتوم  ورًا وبصلة دائاة، وبن  تقوذ بتسـرة  هيـ  األ،لـال اجملن ـدةن يف    وُةلقوا أس
ــذي  ــدد نظــاذ اجلــزاءات امللــروض      (2015) 2198يف جلــذا الصــدد إىل قــراره    ويشددري ال

 ؛(2008) 1807 وجب قراره 
لقــوات املســلحة   بــني  اإىل التعجيــل باســتينا  العاليــات املشــتركة     يددتب  - 18 

جلاوورةــة النون ــو الداقرا،يــة والبعثــة، و قــا لوالةتــوا، مــن أجــل كلالــة بــذل هيــ  اجلوــود   
علـض   ويشدت  املاننة لتحييد القوات الداقرا،ية لتحرةر رواندا واجلااعات املسلحة األخر ، 

ورورة تنليذ العاليات و قا للقـانو  الـدو ،  ـا يف ذلـر القـانو  الـدو  ا نسـا  والقـانو          
 الدو  اقوق ا نسا ، حسب االقتضاء؛

علض أ  ألييد القوات الداقرا،يـة لتحرةـر روانـدا بصـلة دائاـة       يكرر ا تيديت - 19 
ملدنيني يف هوورةة النون ـو الداقرا،يـة   ما زال ةشنل عام  أساسيا لبسة االستقرار ومحاةة ا

إىل أ  القـوات الداقرا،يـة لتحرةـر روانـدا هاعـة تسـري        ويشدري ومنطقة الـبحريات النـى ،   
عليوا جزاءات  روتوا األمم املتحـدة وتضـم بـني قادمـا وأعضـائوا عـددا ممـن ارتنبـوا أعاـال          

واندا، حي  مل ةسـلم مـن القتـل    ود التوتسي يف ر 1994ا بادة اجلااعية اليت نلذت يف عاذ 
آنذات حىت من عارض أعاال ا بادة اجلااعية من اووتـو واريجلـم، ومل ةنلـوا عـن التحـرةض      

http://undocs.org/ar/S/RES/2198(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/1807(2008)
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ــة         ــدا وهوورة ــن األســباب يف روان ــا م ــة ول ريجل ــا ألســباب عرقي ــل وارتنا  ــض أعاــال القت عل
ذ، بــدعم حنومــة هوورةــة النون ــو الداقرا،يــة علــض أ  تقــو ويشددجعالنون ــو الداقرا،يــة، 

منتب املبعوَ اخلـاص لامـني العـاذ ملنطقـة الـبحريات النـى ، ب شـرات اجلوـات اللاعلـة           من
علض الصعيد ا قلياي يف إ اد حل دائم ملشنلة إعادة أ راد القوات الداقرا،ية لتحرةر روانـدا  

علـض مواصـلة نـزع سـ   القـادة       ويشدجع ، بصـحبة معـاليوم   إىل الـو،ن  الذةن ُنزع سـ حوم 
 ملقاتلني الذةن ما زالوا نشطني يف صلو  جلذه القوات؛وا

مــن املــدنيني  500أكثــر مــن وــا أعاــال القتــل الوحشــية الــيت تعــرض   يددتين - 20 
من اسـتارار العنـ     ويعر  بن      ا  ل ، 2014منطقة بيين منذ تشرةن األول/أكتوبر  يف

اوجاـات  ـا ةضــان    إجـراء ألقيــق شـامل و ـوري يف جلـذه     ضدرورة  ويؤددت يف جلـذه املنطقـة،   
حنومـة هوورةـة النون ـو الداقرا،يـة إىل اختـاذ       ويدتب  إخضـاع املسـاولني عنـوا للاسـاءلة،     

املزةــد مــن التــدابري العســنرةة، و قــا للقــانو  الــدو ،  ــا يف ذلــر القــانو  الــدو  ا نســا       
ة املنو،ـة  ـا،   والقانو  الدو  اقوق ا نسا ، حسب االقتضاء، وبدعم من البعثة و قا للوالة

القـو  الداقرا،يـة وسـائر اجلااعـات املسـلحة الـيت       ألـال   شـنله  ةلوو  حـد للتودةـد الـذي    
 املنطقة؛ تنشة يف
إىل حنومات هوورةة النون و الداقرا،ية وأواندا ورواندا أ  تعـزز   يطلب - 21 

إىل الـو،ن   مـارس السـابقني املوجـودةن علـض أراوـيوا      23تعاواا لنلالة إعادة مقاتلي حركة 
 ويدتب   ،ـار السـ ذ واألمـن والتعـاو ،     بو قا  ع   نريويب ويلاشيا م  االلتزامات املشاولة 

ــادة ال ــابقة اقي ــة الس ــاتلني        23رك ــادة املق ــة  ع ــود املبذول ــ  اجلو ــاذ م ــاو  الت ــارس إىل التع م
لالـة تنليـذ   ك ويشدت  بلدى ضمهيد    السابقني إىل الو،ن و قا اللتزاماما  وجـب إعـ   نـريويب،    

هي  األحناذ الواردة يف الوثائق املوّقعة بسرعة وةسن نية، وعلض أال ةعاـد، يف جلـذا الصـدد،    
مــارس إىل التجاــ  جمــددا أو إىل االنضــااذ إىل هاعــات مســلحة أخــر         23أ ــراد حركــة  

 استينا  األنشطة العسنرةة؛ إىل أو
حنومة هوورةة النون و الداقرا،ية إىل مواصلة تنليذ خطتوا املتعلقـة   يتب  - 22 

بالتســـرة  ونـــزع الســـ   وإعـــادة ا دمـــات وختصـــيص التاوةـــل املناســـب وـــا دو  تـــنخري،  
ةشال األنشطة املتعلقة ب عادة ا دمات والتدرةب والتحضـري  عـادة التـو،ني يف اجملتاعـات       ا

والذخائر، مـن أجـل الـتانن مـن التعامـل بلعاليـة مـ  املقـاتلني          احمللية، وكذلر إدارة األسلحة
السابقني،  ن  يوم أولير الذةن أصـبحوا باللعـل ألـ  مسـاولية القـوات املسـلحة جلاوورةـة        
النون و الداقرا،ية، وةسـّلم بـن  عـدذ وجـود عاليـة ذات مصـداقية لـ ع السـ   والتسـرة           

 عن أسلحتوا؛ وا دمات حيول دو  ختلي العناصر املسلحة
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جلاوورةــة  املســلحةباملســامهة املســتارة الــيت تقــدموا البعثــة والقــوات  يعتددرف - 23 
 رقـة العاـل ا قليايـة التابعـة      ويشدجع النون و الداقرا،يـة يف حماربـة جـيق الـرب للاقاومـة،      

علـض زةـادة التعـاو ،  ـا يف ذلـر التعـاو         وحيثل ألاد األ رةقي علض بذل مزةد من اجلوود، 
ــم املتحــدة املوجــودة           يف ــاقي بعثــات األم ــني البعثــة وب ــادل املعلومــات ب ــال العاليــات، وتب جم
ــاد          يف ــة ل أل ــة التابع ــل ا قلياي ــة العا ــة، و رق ــرب للاقاوم ــال جــيق ال ــنثرة بنعا ــة املت املنطق

 األ رةقـــي، والقـــو  ا قليايـــة، واانومـــات الو،نيـــة، واأل،ـــرا  اللاعلـــة واملنظاـــات اـــري 
 لية، حسب االقتضاء، يف التصدي للتودةد الذي ةشنله جيق الرب للاقاومة؛اانومية الدو

 
 والةة البعثة  

يلدةــد والةــة البعثــة،  ــا يف ذلــر لــواء التــدخل التــاب  وــا، علــض ســبيل     ي ددرر - 24 
االســتثناء ودو  أ  ةشــنل ذلــر ســابقة أو مساســًا  بــادا حلــم الســ ذ املتلــق عليوــا، حــىت  

 ؛2017آذار/مارس  31
ــ       ي ددرر - 25  ــه مــن القــوات ةبل ــة ةــد أقصــض مــنذو  ب  19 815أ  ألــتلم البعث

مـن أ ـراد    391من املراقبني العسنرةني ووباا األركـا ، و   760األ راد العسنرةني، و  من
 من أ راد وحدات الشر،ة املشنلة؛ 1 050الشر،ة، و 
 كــانو  األول/ 16بتوصــية األمــني العــاذ يف رســالته املارخــة      حيدديط بلمدد   - 26 
جنـدي،   1 700( بتخليض قواذ القـوة التابعـة للبعثـة  ـا عـدده      S/2015/983) 2015دةساى 

تشــنله  لتودةــد الــذيالتصــدي ل بــالنظر إىل التقــدذ احملــرز يف ووــ  اســتراتيجية للخــروت ويف 
 اجلااعات املسلحة؛

جنـــدي،  2 000إىل ختلـــيض قـــواذ القـــوة التابعـــة للبعثـــة  ـــا عـــدده   يشدددري - 27 
 ويؤددت مدن جتيدت   ، (2015) 2211مـن قـراره    3ا جراء الذي أةده اجمللس يف اللقرة  وجلو

اعتزامه أ   عل خلض القوات إجراء دائاا من خ ل تنقي  ااـد األقصـض للقـواذ، وأ  ةنظـر     
يف أي ختليض إوـايف لعـدد اجلنـود  ـور إحـراز تقـدذ ذي شـن  يف مـا ةتعلـق بنولوةـات والةـة            

إىل األمــني العــاذ أ  ةتنــاول جلــذه املســنلة      ويطلددبأدنــاه،  29البعثــة،  ــا ةنســجم واللقــرة    
 أدناه؛ 50ةد يف تقرةره القادذ الذي ةقدمه عا  باللقرة وجه التحد علض

ــوا    علــضيكددرر ا تيديددت  - 28  ــة أو والةت ــة  عــادة تشــنيل البعث ــة مقبل أ  أي عالي
ةنب ــي أ  تنــو  بالتشــاور مــ  حنومــة هوورةــة النون ــو الداقرا،يــة علــض أســاس تطــورات   

ذ واألمـن والتعـاو  مـن جانـب     أرض الواقـ ، وأةضـا، يف سـياق تنليـذ إ،ـار السـ        ااالة علـض 

http://undocs.org/ar/S/2015/983
http://undocs.org/ar/S/RES/2211(2015)
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حنومة هوورةة النون و الداقرا،ية وهي  اجلوات األخر  املوقعة عليه، علض أساس التقـدذ  
 أدناه؛ 29احملرز يف ألقيق اود ني الواردةن يف اللقرتني اللرعيتني )أ( و )ب( من اللقرة 

ــامهة    ي دددرر - 29  ــي املسـ ــة جلـ ــتراتيجية للبعثـ ــات االسـ ــو  األولوةـ ــق أ  تنـ يف ألقيـ
 التاليني: اود ني
محاةــة املـــدنيني، مـــن خـــ ل اـــج شــامل تشـــارت  يـــه هيـــ  عناصـــر البعثـــة،    )أ( 

ذلر من خ ل ااد من التودةد الذي تشنله اجلااعـات املسـلحة النون وليـة واألجنبيـة،      يف  ا
 ىلومــن العنــ  وــد املــدنيني،  ــا يف ذلــر العنــ  اجلنســي واجلنســا  والعنــ  وــد األ،لــال، إ 

 املستو  الذي انن أ  تتعامل معه بلعالية ماسسات العدالة واألمن النون ولية؛
ألقيــــق االســــتقرار مــــن خــــ ل إنشــــاء ماسســــات للدولــــة تنــــو   اعلــــة  )ب( 
 لتـوي  ومساولة،  ا  يوا املاسسات األمنية والقضائية، ومن خ ل تقدمي الدعم ال زذ  ومونية
ــة ــات ســلاي   بيي ــة  جــراء انتخاب ــن شــننه     مواتي ــذي م ــر ال ة وذات مصــداقية يف موعــدجلا، األم
خطر زعزعة االستقرار،  ـا يف ذلـر تـو ري  ضـاء سياسـي منلـت  وتعزةـز حقـوق          ةقلل من أ 

 ا نسا  ومحاةتوا؛
أ  حلم الس ذ املتعدد األبعاد ةتطلب اتباع اـج شـامل،   علض  ا تيديت يكرر - 30 

إىل هيــ  عناصــر القــوة التابعــة للبعثــة وكــذلر إىل عنصــر الشــر،ة والعنصــر   ويطلددب دددذ ك
 املد  التابعني وا أ  ةعالوا معا بطرةقة متناملة؛

أ  وراء أنشــطة اجلااعــات املســلحة املختللــة عوامــل شــىت، وأنـــه        يالحددظ  - 31 
يـل  أمهيـة النـووض بالتحل   ويؤددت ةوجد حل عسنري صر  ملشـنلة اجلااعـات املسـلحة،     ال

السياسي وألليل ال اع علض وو ةليد يف اختاذ التـدابري العسـنرةة واملدنيـة الشـاملة يف مواجوـة      
مــن خــ ل هــ  وألليــل املعلومــات جلــذه اجلااعــات املســلحة علــض نطــاق البعثــة،  ــا يف ذلــر 

علـض اااجـة    ويؤدت ددذ ك ، املتعلقة بالشبنات ا جرامية اليت تدعم جلذه اجلااعات املسلحة
 تنيي  ا جراءات املتخذة يف التصدي للجااعات املسلحة حسب الظرو ؛إىل 

علـــض وـــرورة التنســـيق والتعـــاو  بـــني حنومـــة هوورةـــة النون ـــو   يشدددت  - 32 
الداقرا،يــة والســلطات الو،نيــة األخــر  وكيانــات األمــم املتحــدة واجلوــات اللاعلــة يف جمــال  

 واملساعدة يف إعادة بسة سلطة الدولة؛التناية لتحقيق االستقرار وألسني ااالة األمنية 
وجوب إعطاء األولوةة اااةة املدنيني عند اختاذ القـرارات   مدن جتيدت يؤدت - 33 

 بـشن  كيليـة اسـتخداذ القـدرات واملوارد املتاحة؛
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أع ه، باختاذ هيـ    29للبعثة، سعيا إىل ألقيق اود ني املبي نني يف اللقرة  ييذن - 34 
  زمة لتنليذ والةتوا يف حدود قدراما ومنا،ق انتشارجلا؛التدابري ال
ــاة       ي دددرر - 35  ــ  مراعـ ــة، مـ ــة ذات األولوةـ ــاذ التاليـ ــة املوـ ــة البعثـ ــال والةـ أ  تشـ

 أدناه، ةعزز بعضوا بعضا: 36املواذ، إوا ة إىل تلر الواردة يف اللقرة  جلذه أ 
 

 محاةة املدنيني ‘1’ 
ــا، علــ    )أ(  ــة عاليام ــل، وــان منطق ــدنيني    أ  تعا ــة للا ــة اللعلي ض وــاا  ااااة

ارتنــاب أعاــال  املوــددةن بــالعن  اجلســدي، بســبل مــن بينــوا ردع اجلااعــات املســلحة عــن 
عن  تستود  السنا  ومنعوا ووقلوا عـن القيـاذ بـذلر، مـ  إةـ ء اجلتاـاذ خـاص للاـدنيني         

عني عـن حقـوق   املتجاعني يف خمياات املشردةن وال جيني ومو لي املساعدة ا نسانية واملـدا  
األ،ــرا  املشــتركة يف الــ اع،   ا نســا ، والتركيــز علــض العنــ  الصــادر عــن أي ،ــر  مــن  

ــيت مــدد       وكــذلر العنــ  املرتنــب يف ســياق االنتخابــات، والتخليــ  مــن حــدة األخطــار ال
 املدنيني قبل أةة عالية عسنرةة وأثناءجلا وبعدجلا؛

العال م  حنومة هوورةة النون و الداقرا،يـة لتحدةـد األخطـار الـيت مـدد       )ب( 
املــدنيني وتنليــذ خطــة الوقاةــة والتصــدي القائاــة وتعزةــز التعــاو  بــني املاسســات املدنيــة          
والعسنرةة،  ا يف ذلر التخطـية املشـترت، لضـاا  محاةـة املـدنيني مـن جتـاوزات وانتـواكات         

نو  الدو  ا نسا ،  ا يف ذلر هي  أشنال العنـ  اجلنسـي   حقوق ا نسا  وانتواكات القا
 ويطلدددبواجلنســا  واالنتـــواكات والتجــاوزات املرتنبـــة يف حــق األ،لـــال وذوي ا عاقــة،     

البعثة ا سراع بتنليذ ترتيبات الرصد والتحليـل وا بـ ا املتعلقـة بـالعن  اجلنسـي املـرتبة        إىل
 بال اع بشنل منس ق؛

علــوا مـ  الســنا  املـدنيني لتوعيتــوم وتعـرةلوم بوالةتــوا وأنشــطتوا    تعزةـز تلا  )ت( 
خــ ل برنــامج شــامل للتوعيــة العامــة، ولتعزةــز آليتــوا اخلاصــة با نــذار املبنــر، وتنثيــ     مــن

جوودجلا الرامية إىل رصد وتوثيـق انتـواكات القـانو  الـدو  ا نسـا  وانتـواكات وجتـاوزات        
 االنتخابات؛ حقوق ا نسا ،  ا يف ذلر يف سياق

دعاـًا لسـلطات هوورةـة     :ألييد اجلااعات املسلحة عن ،رةـق لـواء التـدخل    )د( 
النون ـو الداقرا،يــة، واســتنادًا إىل نتــائج هــ  املعلومــات وألليلــوا، والقيــاذ، يف إ،ــار املراعــاة  
ــة عســنرةة          ــة عالي ــل أة ــن حــدة املخــا،ر قب ــ  م ــدنيني والتخلي ــة امل ــة للحاجــة إىل محاة التام

ــاو         ويف ــدخل، بالتع ــواء الت ــق ل ــة، عــن ،رة ــة بدق ــة موج و ــات جلجومي أثنائوــا وبعــدجلا، بعالي
البعثة بنكالوا، إما بشنل أحادي أو باالشـترات مـ  القـوات املسـلحة جلاوورةـة النون ـو        م 
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الداقرا،يــة، علــض وــو ةتســم بــالقوة وبــالنثري مــن خلــة ااركــة واملرونــة، ويف إ،ــار االمتثــال  
لدو ،  ا يف ذلر القانو  الدو  ا نسا ، وو قـا للتـدابري التشـ يلية الدائاـة     الصارذ للقانو  ا

اليت تنطبق علض األسر  وعلض األشـخاص الـذةن ةستسـلاو ، ولسياسـة بـذل العناةـة الواجبـة        
مراعــاة حقــوق ا نســا  عنــد دعــم األمــم املتحــدة لقــوات أمنيــة اــري تابعــة لامــم املتحــدة،  يف

ــة دو  توســ    ــزع ســ حوا     واايلول ــد خطرجلــا، ون أي هاعــة مــن اجلااعــات املســلحة وأليي
لإلسواذ يف جلد  ااد من مدةـد اجلااعـات املسـلحة لسـلطة الدولـة وأمـن املـدنيني يف شـرق         

 هوورةة النون و الداقرا،ية وإتاحة اللضاء ال زذ للقياذ بننشطة ألقيق االستقرار؛
والدعم إىل حنومـة هوورةـة النون ـو    بذل املساعي ااايدة وتقدمي املشورة  (ـ)جل 

الداقرا،يـــة لنلالـــة الـــدعم مـــن العنصـــر املـــد  وعنصـــر الشـــر،ة ملـــا ُةتخـــذ مـــن إجـــراءات   
اجلااعـات املسـلحة، وذلـر يف إ،ـار ختطـية موحـد ةـو ر اسـتجابة شـاملة جلوـود ألقيـق             ود

 االستقرار املبذولة علض مستو  املنا،ق؛
ملشورة والدعم إىل حنومـة هوورةـة النون ـو    بذل املساعي ااايدة وتقدمي ا )و( 

الداقرا،ية، بالتعاو  الوثيق م  الشركاء الدوليني اوخرةن، ل ع س   املقـاتلني النون ـوليني   
ــري املشــتبه يف ارتنــا م أعاــال إبــادة هاعيــة أو جــرائم حــرب أو جــرائم وــد ا نســانية          ا
 م يف حياة مدنيـة سـلاية انسـجاما مـ     جتاوزات اقوق ا نسا ، وتسرحيوم وإعادة إدماجو أو

ــض  ــن واالســتقرار،      اــج ةركــز عل ــدعم األم ــة ل ــة يف إ،ــار االســتراتيجية الدولي ــات احمللي اجملتاع
ــ  ــالقوات       مـ ــابقا بـ ــرتبطني سـ ــانوا مـ ــذةن كـ ــال الـ ــات األ،لـ ــاص الحتياجـ ــاذ خـ ــ ء اجلتاـ إةـ

 املسلحة؛ واجلااعات
 عـادة إىل الـو،ن وإعـادة    تقدمي الدعم إىل عاليـة نـزع السـ   والتسـرة  وا     )ز( 

التو،ني وإعادة ا دمات  د  إعادة املقاتلني األجانـب اـري املشـتبه يف ارتنـا م أعاـال إبـادة       
هاعيــة أو جـــرائم حـــرب أو جـــرائم وـــد ا نســانية أو جتـــاوزات اقـــوق ا نســـا  وإعـــادة   

  أخـــر  إدمـــاجوم جلـــم ومعـــالوجلم يف حيـــاة مدنيـــة ســـلاي ة يف بلـــداام األصـــلية أو يف بلـــدا 
تستضيلوم، م  إة ء اجلتااذ خاص الحتياجات األ،لال الذةن كانوا مرتبطني سابقا بـالقوات  

 واجلااعات املسلحة؛
 

 ااالة السياسية ‘2’ 
تقدمي الدعم يف تو،يد السـ ذ وااـوار السياسـي الشـلا  والشـامل للجايـ         )أ( 

ــز املصــااة وإرســاء   بــني هيــ  أصــحاب املصــلحة النون ــوليني   ، و قــا للدســتور،  ــد  تعزة
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الداقرا،ية، م  واا  محاةة اارةات األساسية وحقوق ا نسا ، يلويدًا  جراء االنتخابـات،  
 أع ه؛ 8انسجاما م  أحناذ اللقرة 

ــانو  الــدو         )ب(  ــواكات الق ــوق ا نســا  وانت ــاوزات حق ــواكات وجت رصــد انت
عتوا،  ا يف ذلـر يف سـياق االنتخابـات، وا بـ ا عاـا ُةلـرض       ا نسا ، وا ب ا عنوا ومتاب

من قيود علض اللضاء السياسي وعاا ُةاارس من عن  يف سـياق االنتخابـات، ودعـم منظومـة     
األمم املتحدة علض الصعيد القطري لضاا  اتساق أي دعـم تقدمـه األمـم املتحـدة مـ  القـانو        

 نسا  والقانو  الدو  ل جيني، حسب االقتضاء؛الدو  ا نسا  والقانو  الدو  اقوق ا 
، والقيـاذ  االنتخـايب سـجل  التنقـي   لتقدمي املساعدة التقنيـة والـدعم اللوجسـيت     )ت( 

، وبعـد ذلـر   8أةضا، بعد إشعار األمني العاذ جملس األمن باستيلاء الشروا احملـددة يف اللقـرة   
 قة، بتقدمي الدعم اللوجسـيت، حسـب االقتضـاء وبالتنسـيق مـ  السـلطات النون وليـة و رةـق         

أ  خيضــ  جلــذا الــدعم باســتارار   وي ددرراألمــم املتحــدة القطــري، لتيســري الــدورة االنتخابيــة،   
ــة      ــيري العاليـ ــة يف تسـ ــلطات النون وليـ ــرزه السـ ــدذ الـــذي ألـ ــا للتقـ ــتعراض تبعـ ــيم واالسـ للتقيـ

 أع ه؛ 9و  8و  7ت اسياا االنتخابات الرئاسية، و قا ألحناذ اللقر بية، والاالنتخا
تقدمي الدعم إىل سلطات هوورةة النون ـو الداقرا،يـة والعاـل معوـا  ـد        )د( 

اعتقـــال مـــن ُةتـــواو  باملســـاولية عـــن أعاـــال ا بـــادة اجلااعيـــة وجـــرائم ااـــرب واجلـــرائم  
  ا نسـا  وانتـواكات أو جتـاوزات حقـوق ا نسـا       ا نسانية وانتـواكات القـانو  الـدو    ود
البلــد وتقــداوم إىل العدالــة،  ــن  ــيوم قــادة اجلااعــات املســلحة، بســبل مــن بينــوا التعــاو    يف
 دول املنطقة واحملناة اجلنائية الدولية؛ م 

بذل املساعي ااايدة وتقدمي املشورة والدعم إىل حنومـة هوورةـة النون ـو     (ـ)جل 
ســياا ااقـوق املدنيـة والسياسـية، وملنا حـة ا  ــ ت      يـة لتعزةـز حقـوق ا نسـا ، ال    الداقرا،

الــيت تتبعوــا اانومــة حيــال “ عــدذ التــواو  إ، قــا”العقــاب، بســبل منــوا تنليــذ سياســة  مــن
مظــاجلر عــدذ االنضــباا وانتــواكات حقــوق ا نســا  والقــانو  الــدو  ا نســا  الــيت ترتنبــوا 

 ؛عناصر من القطاع األمين
مواصلة التعاو  م  حنومة هوورةة النون ـو الداقرا،يـة يف التنليـذ السـرة       )و( 

واللعــال خلطــة العاــل اواد ــة إىل منــ  وإاــاء جتنيــد األ،لــال واســتخداموم وتعروــوم للعنــ   
اجلنسي علض ةد القوات املسـلحة جلاوورةـة النون ـو الداقرا،يـة، ومواصـلة ااـوار مـ  هيـ          

ليوــا للحصــول علــض املزةــد مــن التعوــدات والعاــل علــض ووــ  وتنليــذ          األ،ــرا  املشــار إ 
 عال ملن  ووق  االنتواكات والتجاوزات اليت ةتعرض وا األ،لال؛ خطة
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 ألقيق االستقرار ‘3’ 
ــو     بـــذل املســـاعي ااايـــدة وتقـــدمي املشـــورة والـــدعم إىل حنومـــة هوورةـــة النون ـ

ليني اوخـرةن، يف تنليــذ االسـتراتيجية الدوليــة   الداقرا،يـة، بالتعــاو  الوثيـق مــ  الشـركاء الــدو   
املنقحة لدعم األمن واالسـتقرار ومـا ةتصـل  ـا مـن خطـة لتحقيـق االسـتقرار يف املقا،عـات،          

 وقيادة مواذ تنسيق االستراتيجية الدولية لدعم األمن واالستقرار وا شرا  عليوا؛
 

 محاةة األمم املتحدة ‘4’ 
ملتحــدة ومرا قوــا ومنشــعما ومعــداما واألمــن ملــو لي وــاا  ااااةــة ملــو لي األمــم ا 

 األمم املتحدة واأل راد املرتبطني  ا وحرةة تنقلوم؛
 للبعثة يف استخداذ قدراما لتنليذ املواذ األساسية التالية: ييذن دذ ك - 36 

 
 إص   قطاع األمن ‘1’ 

بذل املساعي ااايدة وتقدمي املشورة والدعم إىل حنومـة هوورةـة النون ـو     )أ( 
الداقرا،يــة  صــ   الشــر،ة، بوســائل منــوا ا ســواذ يف تــدرةب وحــدات الشــر،ة الو،نيــة    
النون ولية،  ا يف ذلر تدرةبوا يف جمال حقوق ا نسا ، علـض وـو اتثـل سياسـة بـذل العناةـة       

 نسا ؛  الواجبة يف مراعاة حقوق ا 
بذل املساعي ااايدة وتقدمي املشورة والدعم إىل حنومـة هوورةـة النون ـو     )ب( 

الداقرا،يــة مــن أجــل تشــجي  إمســات حنومــة هوورةــة النون ــو الداقرا،يــة بزمــاذ إصــ     
قطاع األمن والتعجيل بذلر، بوسائل منوا ووـ  اسـتراتيجية و،نيـة  نشـاء ماسسـات أمنيـة       

و  خرةطة ،رةق واوحة وشاملة لتنليذ إص   قطـاع   عالة وخاوعة للاساءلة،  ض  عن و
األمــن، تشــال معــاةري وجــداول زمنيــة حمــددة، والقيــاذ بــدور قيــادي يف تنســيق الــدعم املقــد ذ   

  ص   قطاع األمن من الشركاء الدوليني والثنائيني ومنظومة األمم املتحدة؛  
هوورةـة النون ـو   بذل املساعي ااايدة وتقدمي املشورة والدعم إىل حنومـة   )ت( 

الداقرا،ية، امتثاال لسياسة بذل العناةة الواجبة يف مراعاة حقـوق ا نسـا ، مـن أجـل إصـ        
اجليق علض وو ةعزز مسـاءلته وكلاءتـه واكتلـاءه الـذاد وتدرةبـه والقـدرة علـض انتقـاء أ ـراده          

شـنل حصـص    و عاليته، م  ا شارة إىل أ  أي دعم تقدمـه األمـم املتحـدة،  ـا يف ذلـر علـض      
 إعاشة ووقود، ةنب ي أ  خيض  للرقابة واللحص بشنل م ئم؛  

بذل املساعي ااايدة وتقدمي املشورة والدعم إىل حنومـة هوورةـة النون ـو     )د( 
الداقرا،ية من أجل تنليذ أي توصيات مناسبة  جراء إص حات يف قطاع العدالـة والسـجو    
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ــوائي لل   ــر الن ــوارد يف التقرة اجــالس العامــة ملناقشــة قضــاةا العــدل،  ــا يف ذلــر    علــض النحــو ال
ةتعلـــق  نا حـــة ا  ـــ ت مـــن العقـــاب علـــض أعاـــال ا بـــادة اجلااعيـــة وجـــرائم           مـــا يف

ــة         ااــرب ــة مســتقلة و اعل واجلــرائم وــد ا نســانية،  ــد  إنشــاء ماسســات قضــائية وأمني
 للاساءلة؛   وخاوعة

 
 حظر تورةد األسلحة ‘2’ 

 2198مـن القـرار    1ألسـلحة علـض النحـو املـبني يف اللقـرة      رصد تنليذ حظر تورةـد ا  
سـياا مراقبـة    ، وال(2004) 1533بالتعاو  م   رةق اخلىاء املنشن  وجب القـرار   (2015)

ــراد ا  ــد قات األ  ــى ااــدود الشــرقية        ت ــاد ع ــن عت ــا م ــا ةتصــل   لعســنرةني أو األســلحة أو م
جلاوورةة النون ـو الداقرا،يـة وا بـ ا عـن تلـر التـد قات، بوسـائل منـوا االسـتعانة، علـض           

(، بقـدرات  S/2013/44) 2013كـانو  الثا /ةنـاةر    22النحو احملدد يف رسالة اجمللس املارخـة  
املراقبــة الــيت تو رجلــا املنظومــات اجلوةــة اــري املنجلولــة، ووــبة األســلحة أو مــا ةتصــل  ــا مــن     
ــة النون ــو الداقرا،يــة يف انتــواتو للتــدابري امللرووــة  وجــب      األعتــدة الــيت جتلــب إىل هوورة

وهعوا وتسجيلوا والتصـر   يوـا، وتبـادل املعلومـات      (2015) 2198من القرار  1اللقرة 
 ذات الصلة م   رةق اخلىاء؛  

 
 أنشطة التعدةن ‘3’ 

التشجي  علض تو،يد جلينل مد  و،ين  عال ةراقب أنشطة التعـدةن الرئيسـية وةنلـل     
إدارة استخرات املـوارد الطبيعيـة يف شـرق هوورةـة النون ـو الداقرا،يـة ونقلـوا واملتـاجرة  ـا          

 علض وو منص ؛  
 

 محاةة الطلل والعن  واالعتداء اجلنسيا   
ةة األ،لـال بوصـلوا مسـنلة شـاملة ،ـوال      إىل البعثة أ  تراعي يلاما محا يطلب - 37 

 ترة والةتوا وأ  تساعد حنومة هوورةة النون و الداقرا،ية يف كلالة مراعـاة محاةـة حقـوق    
الطلل يف جماالت من بينوا عاليات نزع السـ   والتسـرة  وإعـادة ا دمـات وإصـ   قطـاع       

ات املســلحة جلاوورةــة األمــن وكــذلر أثنــاء التــدخ ت املادةــة إىل  صــل األ،لــال عــن القــو  
النون و الداقرا،ية وعن اجلااعـات املسـلحة مـن أجـل ووـ  حـد ل نتـواكات والتجـاوزات         

 املرتنبة يف حق األ،لال ومن  حدوثوا؛  
إىل البعثة أ  تراعي يلاما االعتبارات اجلنسـانية بوصـلوا مسـنلة شـاملة      يطلب - 38 

ــوا وأ  تســاعد حنومــة هوورةــة الن   ــرة والةت ــة مشــاركة  ،ــوال  ت ون ــو الداقرا،يــة يف كلال

http://undocs.org/ar/S/RES/2198(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2198(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/1533(2004)
http://undocs.org/ar/S/2013/44
http://undocs.org/ar/S/RES/2198(2015)
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النساء واهـرا،ون ويلثيلـون علـض هيـ  املسـتوةات،  ـا يف ذلـر يف أنشـطة ألقيـق االسـتقرار،           
وإص   قطاع األمن، وعاليات نزع الس   والتسرة  وإعادة ا دمـات، وكـذلر يف ااـوار    

و ري مستشـارةن للشـاو    السياسي الو،ين والعاليات االنتخابية، من خ ل هلة أمـور منـوا تـ   
 ألسني التقارةر اليت تر عوا البعثة إىل اجمللس بشن  جلذه املسنلة؛   ويطلب دذ كاجلنسانية، 
ــي   يشدددري - 39  ــه الرئاسـ ــراره  S/PRST/2015/22إىل بيانـ ، (2016) 2272وإىل قـ
إىل األمني العاذ أ  ةتخذ ما ةلزذ من التدابري اليت تنلل امتثـال البعثـة النامـل لسياسـة      ويطلب

عدذ التواو  إ، قا م  االسـت  ل اجلنسـي واالعتـداءات اجلنسـية الـيت تت بعوـا األمـم املتحـدة،         
يف جلـذا الصـدد مـن خـ ل تقـارةره      وأ  ةبقي اجمللس علض علم كامل  ا ألرزه البعثة من تقـد ذ  

ــن راد شــر،ة علــض اختــاذ ا جــراءات      وحيددثاملقدمــة إىل اجمللــس،   ــدا  املســامهة بقــوات وب البل
الوقائية امل ئاة،  ا يف ذلر التدرةب ب رض التوعية يف مرحلة ما قبل االنتشار، وكلالـة ألققـق   

 وا يف ممارسة مثل جلذا السلوت؛   املساءلة التامة يف اااالت اليت ةتور ا األ راد التابعو 
إىل البعثة أ  تنلـل أ  اتثـل بشـنل صـارذ أي دعـم ةقـدذ إىل قـوات         يطلب - 40 

 ويدتب   ،األمن الو،نية لسياسة األمم املتحدة لبذل العناةـة الواجبـة يف مراعـاة حقـوق ا نسـا      
يـة أ ـراد اجلوـاز    حنومة هوورةة النون و الداقرا،ية إىل العال مـ  البعثـة مـن أجـل دعـم ترق     

   يف جمال حقوق ا نسا ؛  األمين جلاوورةة النون و الداقرا،ية الذةن لدةوم سجل مشرِّ
 

 إمك ني  وص ي منظم ت الس بتة اانس ني   
هيــ  األ،ــرا  ب تاحــة وتيســري وصــول العــاملني يف اجملــال ا نســا    يط  ددب - 41 

واملعــدات وا مــدادات بشــنل كامــل وآمــن و ــوري ودو  معوقــات وإةصــال املســاعدات        
سـياا إىل املشـردةن داخليـا، يف هيـ       ا نسانية يف الوق  املناسـب إىل السـنا  احملتـاجني، وال   

ة، م  احتراذ املبـادا التوجيويـة لامـم املتحـدة املتعلقـة      أواء إقليم هوورةة النون و الداقرا،ي
 باملساعدة ا نسانية واألحناذ ذات الصلة من القانو  الدو ؛  

هي  الدول األعضاء إىل التـىع بسـخاء لنـداء األمـم املتحـدة ا نسـا         يتب  - 42 
ت ا نســانية مــن أجــل هوورةــة النون ــو الداقرا،يــة للاســاعدة يف كلالــة أ  ألصــل الوكــاال 

التابعة لامم املتحدة واريجلا من املنظاـات الدوليـة علـض يلوةـل كامـل وأ  تنـو  قـادرة علـض         
تلبية احتياجات املشردةن داخليا ووـحاةا العنـ  اجلنسـي والتجاعـات الضـعيلة األخـر  مـن        

 ااااةة واملساعدة؛  
 

http://undocs.org/ar/S/PRST/2015/22
http://undocs.org/ar/S/RES/2272(2016)
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 ىاءاخلالدعم املقدذ إىل  رةق   
رةــق خــىاء األمــم املتحــدة املنشــن  وجــب القــرار  عــن دعاــه النامــل لل يعددر  - 43 
سـياا دول املنطقـة والبعثـة     إىل تعزةز التعـاو  بـني هيـ  الـدول، وال     ويتب ، (2004) 1533

 ويشددجععلــض تبــادل املعلومــات بــني البعثــة و رةــق اخلــىاء يف وقتــوا،   ويشددجعو رةــق اخلــىاء، 
هي  األ،ـرا  وكـل الـدول علـض أ  تنلـل أ  ةتعـاو  مـ   رةـق اخلـىاء مـن خيضـعو              كذلر

مطالبته هي  األ،را  وكا ة الدول بضاا   ويكررلوالةتوا أو سيطرما من األ راد والنيانات، 
ســ مة أعضــاء اللرةــق واملــو لني القــائاني علــض دعاــه، وكلالــة الوصــول  ــورا ودو  عوائــق،   

  والةته؛ إىل األشخاص واملستندات واملواق  اليت ةعتىجلا  رةق اخلىاء ذات صلة بتنليذسياا  ال
 

 ألو ل القوة واستراتيجية اخلروت  
هيـ  األ،ـرا  املعنيـة بالتعـاو  التـاذ يف نشـر البعثـة وتنليـذ عاليامـا           يط  ب - 44 

وموــاذ الرصــد والتحقــق وا بــ ا املنو،ــة  ــا، وخباصــة عــن ،رةــق وــاا  ســ مة مــو لي      
املتحـدة واأل ـراد املــرتبطني  ـا ووـاا  أمنـوم وحرةــة ألـركوم دو  أي قيـود يف هيــ          األمـم 

 ؛  أواء هوورةة النون و الداقرا،ية
إىل البعثة أ  تواصل االستلادة إىل أقصض حد من قابلية التش يل البـيين   يطلب - 45 

واملرونة واللعالية يف تنليذ والةة البعثة برمتوا، وذلر بوسائل منـوا نشـر الوحـدات الـيت انـن      
ــ           ــن هي ــاة ســ مة وأم ــ  مراع ــا، م ــز أدائو ــوة وتعزة ا ســراع بنشــرجلا ومواصــلة ألــدة  الق

 سنرةة وأ راد الشر،ة واملراقبني العسنرةني، وخاصة املراقبني اري املسلحني؛  الوحدات الع
علــض أ  خــروت البعثــة ةنب ــي أ  ةنــو  تــدر يا وعلــض مراحــل، وأ    يشددت  - 46 

ةرتبة بنجلدا  معينة تضـعوا بشـنل مشـترت حنومـة هوورةـة النون ـو الداقرا،يـة والبعثـة،         
 ي وأصحاب املصلحة اوخرةن؛  بالتشاور م   رةق األمم املتحدة القطر

حنومــة هوورةـــة النون ــو الداقرا،يــة إىل اختــاذ خطـــوات       ب كدد   يكددرر  - 47 
إوــا ية للــدخول يف حــوار اســتراتيجي منــتظم مــ  األمــم املتحــدة، اســتنادا إىل عاليــة التقيــيم    

ــاذ    ــدأت يف ع ــيت ب ــق واســتراتيجية    2010املشــتركة ال ، لنــي ةشــتركا يف ووــ  خرةطــة ،رة
 ذلر لواء التدخل التاب  وا؛   يف بعثة،  اخروت لل
علض ورورة وو  اسـتراتيجية واوـحة خلـروت لـواء التـدخل،       يكرر ا تيديت - 48 

بوسائل منوا ألقيـق تقـدذ مسـتداذ يف القضـاء علـض خطـر اجلااعـات املسـلحة وتنليـذ إصـ             
ىل األمني العـاذ  إ ويطلبمستداذ لقطاع األمن انن أ  ةشال إنشاء قوة رد سرة  كون ولية، 

عن تنليذ مواذ لواء التـدخل علـض أسـاس     2016أ  ةقدذ تقرةرا ةلول كانو  األول/دةساى 

http://undocs.org/ar/S/RES/1533(2004)
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ــرز         ــدذ احملـ ــن التقـ ــذلر عـ ــه، وكـ ــة و عاليتـ ــان البعثـ ــه وـ ــدا ، وإدماجـ ــة يف امليـ ــور ااالـ تطـ
 القوة؛   ألوةل يف

ألمـم  إىل األمني العاذ أ  ةواصل تقـدمي توصـيات بشـن  ت ـيري وجـود ا      يطلب - 49 
ــق األمــم املتحــدة         ــة و رة ــا النســبية للبعث ــض أســاس املزاة ــد وإعــادة تشــنيله، عل املتحــدة يف البل
القطري،  د  مواصلة تبسية املواذ املوكلة إىل البعثة، وحي  اجملتا  الدو  واجلوات املاوـة  

ا،يـة  حنومـة هوورةـة النون ـو الداقر    ويتب علض دعم البعثة و رةق األمم املتحدة القطري، 
 والدول اجملاورة إىل مواصلة مشاركتوا يف جلذه العالية؛

 
 التقارةر املقدمة من األمني العاذ  

إىل األمـــني العـــاذ أ  ةـــوايف اجمللـــس كـــل ث ثـــة أشـــور بتقرةـــر عـــن    يطلدددب - 50 
وورةـة النون ـو الداقرا،يـة،    والةـة بعثـة منظاـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف ه        تنليذ
 ذلر لواء التدخل التاب  وا، علض النحو املنصوص عليه يف جلذا القرار،  ا يف ذلر عن:يف   ا

ااالة يف امليدا ،  ـا يف ذلـر معلومـات مسـتنالة عـن العاليـات الراميـة إىل         ‘1’ 
ــوا يف      ــة بواجب ــد اجلااعــات املســلحة وأي حــاالت ال تضــطل   يوــا البعث أليي

ت العنـ  اجلنسـي وتـنثري الـ اع     محاةة املدنيني بشنل كامل، وكـذلر حـاال  
 علض النساء واأل،لال؛

التقدذ الذي ألرزه هوورةة النون و الداقرا،يـة يف مـا ةتعلـق ةااةـة حقـوق       ‘2’ 
ا نســا ، ويف مــا ةتعلــق بالعاليــة االنتخابيــة،  ــا يف ذلــر مــا ةتصــل بنحنــاذ 

ــرات  ــذ التزامامــا املشــاولة ب ،ــار      9 و 8 و 7اللق ــ ه، ويف تنلي الســ ذ أع
واألمن والتعاو ، بوسائل منوا ووـ  وتنليـذ خرةطـة ،رةـق و،نيـة  صـ         
ــدعاوا        ــيت تـ ــات الـ ــتقرار يف املقا،عـ ــادة االسـ ــوا  عـ ــن، وخطتـ ــاع األمـ قطـ
االستراتيجية الدولية لدعم األمن واالسـتقرار، ويف تنليـذ خطـة نـزع السـ        

دة إىل الـو،ن  والتسرة  وإعادة ا دمات وخطة نزع الس   والتسرة  وا عا
 وإعادة التو،ني وإعادة ا دمات؛

التقـدذ احملــرز يف تنليــذ توصــيات االســتعراض االســتراتيجي، وخباصــة التــدابري   ‘3’ 
املتخــذة  دخــال ت ــيريات علــض قــوة البعثــة،  ــا يف ذلــر نشــر النتائــب الــيت  

 انن ا سراع بنشرجلا، لزةادة كلاءما و عاليتوا يف تنليذ والةتوا؛
تقدذ احملرز يف ما ةتعلق بتحدةـد اسـتراتيجية خـروت للبعثـة،  ـا ةشـال لـواء        ال ‘4’ 

 التدخل، وب جراء تقييم لنتائج ااوار االستراتيجي م  السلطات النون ولية؛
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ــا نتيجــة         ‘5’  ــم املتحــدة ومرا قو ــو لي األم ــن م ــدد ســ مة وأم ــيت م املخــا،ر ال
للعاليــات العســنرةة احملتالــة والتبعــات املترتبــة علــض تلــر املخــا،ر والتــدابري  

 املتخذة لتعزةز أمن املو لني واملرا ق وختلي  حدة املخا،ر؛  
ة أشــور، إىل األمــني العــاذ أ  ةقــدذ تقرةــرا إىل جملــس األمــن كــل ســت   يطلددب - 51 

لامـني  اثـل اخلـاص   املبالتنسيق مـ  املبعـوَ اخلـاص لامـني العـاذ ملنطقـة الـبحريات النـى  و        
اوورةـة النون ـو الداقرا،يـة بشـن  تنليـذ االلتزامـات املشـاولة ب ،ـار السـ ذ واألمـن           العاذ جل

ص ملنطقـة  إىل األمني العاذ أ   ري استعراوا استراتيجيا لوالةة مبعوثه اخلا يطلبوالتعاو ، و
 لابعوَ اخلـاص من أجل تقدمي توصيات ل 2016أةلول/سبتاى  30البحريات النى  ةلول 

لتحســني دعــم الــدول األعضــاء يف التنليــذ النامــل اللتزامامــا املشــاولة ب ،ــار الســ ذ واألمــن  
 والتعاو ، بالتنامل التاذ م  البعثة وم  مراعاة التحدةات املت رية اليت تواجه املنطقة؛  

إىل األمــني العــاذ أ  ةقــدذ معلومــات مســتنالة إىل اجمللــس يف تقرةــره   يطلددب - 52 
املتعلقة بن ضل السبل اليت تنلـل اسـتعداد البعثـة للتعامـل مـ  املخـا،ر        50املقبل عا  باللقرة 

، ، وا بـ ا عنـوا  انتواكات وجتـاوزات حقـوق ا نسـا  يف سـياق االنتخابـات     لرصد األمنية و
  نشـر القـوة يف املنـا،ق احملـددة بوصـلوا منـا،ق حيتاـل حـدوَ أعاـال          يف ذلـر مـن حيـ     ا

 تزعزع االستقرار  يوا وتشنيل عنصر مد  وشر،ي يف البعثة؛  
 إبقاء املسنلة قيد نظره اللعلي. ي رر - 53 

 


