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 2016نيسان/أبريل  28، املعقودة يف 7681الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 
 ،إّن جملس األمن 
ــرارا    إذ يشيييير   2260ا  (2015) 2226إىل قراراتــــه الســــابقم، ال رــــي ا القــ

لقـــرار ابيانــا  رسيســه املتبــلم با الـــم يف رــو  دي ــوار، اا      (2016) 2283ا  (2016)
 بشأن ا الم يف مايل، (2015) 2227بشأن ا الم يف ليربيا، االقرار  (2015) 2239
 2016آذار/مـــار   31بـــالتقرير ا ـــا  لعمـــا العـــا ، املـــ ر    وإذ حييييعل ال ييي  

(S/2016/297  ارــــذلر تقريــــر األمــــا العــــا  املــــ ر ،)2015رــــانون األاس/ديســــ رب  8 
(S/2015/940،) 

راء الـــع أتربـــ  توـــكا  دومـــم رـــو  دي ـــوار  ي ـــا يتعلـــ   بـــاآ وإذ حييييعل ال ييي  
خـلس جلسـم جملـس األمـن      ،(S/2016/297بالتوصيا  الواردة يف التقرير ا ا  لعما العـا  ) 

 ،2016نيسان/أبريل  12املعقودة يف 
التزامــه الرارــي بســيادة رــو  دي ــوار اارــتقل ا ارــلمتكا    وإذ يؤكييم ميين  ميييم  

 اإلقلي يم اا دهتا، ايشري إىل مبادئ  سن اجلوار اتد  التدخل االتعاان اإلقلي ي،
إىل أن  دومم رو  دي وار تتح ل املس اليم الرسيسيم تن ض ان السـل    وإذ يشر 

 االرتقرار امحايم املدنيا يف رو  دي وار،
ــل         وإذ يرحييي   ــ  السـ ــوار يف  قيـ ــو  دي ـ ــه رـ ــذي أ ريتـ ــو  الـ ــد  امللحـ بالتقـ

بقيـادة رسـيس رـو  دي ـوار      وإذ يشعماالرتقرار الداس ا،  ضل تن اليدهار القتبادي، 
 ابالتزا  مجيع اإلي واريا يف هذا البدد،
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ــا  الرسارــيم يف    وإذ يشييعم  تشــرين  25بدــو  دي ــوار لواا كــا يف إجــراء النتراب
، باتتبار ذلر معل ا بالغ األمهيم تلـ  رريـ  توريـد السـل  االرـتقرار      2015توبر األاس/أر

ــزا           ــن الت ــداه م ــا أب ــ  م ــوار تل ــل، ابشــع  رــو  دي  ــد، الشوي ــ  امل ــوار تل يف رــو  دي 
 بالسل  االدميقراريم، قوي

بتعزيـــز ا ـــوار السيارـــي اجلـــاري بـــا مجيـــع األ ـــزا  السيارـــيم،         وإذ يرحييي  
بوادر ا امم الع أبدهتا  دومم رو  دي وار  قيقا  ـذه الاايـم ابـرا     بال كذلك يرح  وإذ

مجيـع اجلكـا  السيارـيم صـا بم املبـلحم       وإذ يشيع  التااا  الع قوبل  هبا تلر البـوادر،  
 اما بعدها، 2016تل  الرت رار يف هذا الجتاه رواس  ترة النترابا  التشريعيم لعا  

الـذي أ ـريه بـع  رـو  دي ـوار ا دومتـكا صـو         تل  التقد  ا ارم  وإذ يشمد 
بأمهيـم الع ـل الـذي اضـشلع  بـه جلوـم        وإذ ينوه قي  املبا م الورويم االت ارر الجت اتي، 

 ،ا وار اا قيقم ااملبا م، االع ل الذي تقو  به اللاوم الورويم لل با م اتعويض الضحايا
ي واريـم، ر ـا يتـبا مـن ارـت رار      بالتقد  الذي أ ريتـه أجكـزة األمـن اإل    وإذ يرح  

ــم،          ــا ا دادي ــوس موارقك ــ  ر ــر تل ــا يف ذل ــوار، ل ــم يف رــو  دي  ــم األموي التحســن يف ا ال
 ويشيييمديف أالوديـــو،  2015رـــانون األاس/ديســـ رب  2ا اـــو  الـــذي اقـــع يف  ييييمين وإذ

ــ  ــم         تلـ ــدان املوشقـ ــا  بلـ ــوار ا دومـ ــو  دي ـ ــم رـ ــا  دومـ ــاان بـ ــت رار التعـ ــم ارـ أمهيـ
 لي يم، ال ري ا ليربيا، من أجل التبدي للتحديا  األمويم املتبقيم،اإلق دان

يف غرانــد  2016آذار/مــار   13ا اــو  اإلرهــاذ الــذي اقــع يف  بشييم  وإذ يييمين 
تن دت ه الدامل للاكود الع تبذ ا  دومم رـو  دي ـوار مـن أجـل ضـ ان       ويعرببارا ، 

األمن امدا حـم اإلرهـا ، ا قـا ملي ـام األمـم املتحـدة االلتزامـا  األخـر، املقـررة لوجـ            
القانون الدايل، لا يف ذلر القانون الدايل  قوم اإلنسان االقانون الدايل للجـنيا االقـانون   

تلـ  أنـه ل ميدـن د ـر اإلرهـا  إل باتبـاط دـو مشـرد ابـامل           يشيمد وإذ الدايل اإلنساين، 
يستود إىل مشاررم مجيع الـداس ااملوم ـا  دان اإلقلي يـم ااإلقلي يـم االداليـم اتعاادـا هب ـم        

 من أجل موع ا شر الذي يشدله اإلرها  اإضعا ه اتزله،
ّل  ــم اإلنســانيم،    موإذ يسيي ــو  ويرحيي بارــت رار  ســن ا ال دة اللجــنيا بارــتنيواع ت

ــوار،     ــليم يف رـــو  دي ـ ــتدامم إىل مواروـــكم األصـ ــم امسـ ــم اآموـ ــورة روتيـ  وإذ يالحييي ببـ
ــاية األراضــي      التحــديا  املرتبشــم بع ليــا  العــودة هــذه، لــا يف ذلــر التحــديا  املتعلقــم  ي

 ابالعلقا  با الشواسف،
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مـن   60 000بالواـا  الـذي أ ـري يف نـزط رـل  اتسـري  أر ـر مـن          وإذ يرح  
تلـ  ضـرارة مواصـلم اجلكـود الـع تبـذ ا  دومـم رـو  دي ـوار           ويشيمد ملقاتلا السابقا، ا

لتشــ ل املقــاتلا الســابقا املــرتبشا با دومــم الســابقم ارــذلر للشــراط يف أنشــشم إلتــادة   
اإلدماج املستدا  تاشي ا ال  املتبقيم من املقـاتلا السـابقا، اتلـ  ضـرارة اضـع املقـاتلا       

 مقاتل، يف التتبار، 2 000ملوجودين  اليا يف ليربيا، اتددهم السابقا ا
بامل رسا  األمويم الورويم ألداء مكامكـا القانونيـم تلـ  أرـا   كـم أت ـ         وإذ يشعم 

يف هـذا البـدد باتت ـاد     وإذ يرحي  لعداار املوورم بدل موكا ايف إرار من القدرا  املعزية، 
 ،2020-2016ااألمن الورويم لل ترة  القوانا الع  دد توميم قوا  الد اط

ــم         وإذ يكيير   ــاء الســل ، اأمهي ـــزاتا  ابو ــرأة يف  ــل الو ــوي لل  ــدار ا ي ــد ال تأري
مشاررتكا تل  قد  املساااة ااخنراركا بشدل رامل يف مجيع اجلكود الراميـم إىل صـون السـلم    

ا  الـع هـي ببـدد    ااألمن اتعزيزمها، ادارهـا الرسيسـي يف إتـادة الـتل م بـا  نيـا  ا ت عـ       
 التعايف من آثار الوـزاط،

إياء ارــت رار  ميي  اراييراب ايين  ل يي  بتحســن  الــم  قــوم اإلنســان،   وإذ يرحيي  
اراد تقــارير تــن اقــوط انتــكارا  اجتــاايا   قــوم اإلنســان اانتــكارا  للقــانون الــدايل   

تلـ  أمهيـم    وإذ يشيمد  ،اإلنساين، لا يف ذلر ضد الوساء ااألر ـاس، اااصـم العوـف اجلوسـي    
 التحقي  يف الدتاءا  املتعلقم هبذه النتكارا  االتااايا  امقاضاة مرتدبيكا،

باجلكود املبذالم تلـ  البـعيدين الـورا االـدايل لتقـدي مـن يهنـدت  أدـم          وإذ يرح  
ارتدبـــوا انتـــكارا  اجتـــاايا   قـــوم اإلنســـان اانتـــكارا  للقـــانون الـــدايل اإلنســـاين        

 دالم،دي وار إىل الع رو  يف
بال اد األ ريقي ااجل اتم القتباديم لداس غر  أ ريقيا اا ـاد دـر مـانو     وإذ يشعم 

ملــا تبذلــه تلــر الديانــا  مــن جكــود لتوريــد الســل  االرــتقرار يف رــو  دي ــوار ااملوشقــم    
تل  مواصـلم دتـم السـلشا  اإلي واريـم يف التبـدي للتحـديا         وإذ يشععه اإلقلي يم،  دان

خبوصــا األرــبا  الداموــم اراء الوـــزاط الــذي بــكدته املوشقــم ا داديــم ا الــم    الرسيســيم، ا
ــا يف ذلــر  ررــا  العواصــر املســلحم ا ررــم           ــكا مــ خرا، ل ــا الــع ااجكت ــل  األم الن 

 األرلحم، ارذلر دت كا يف تعزيز العدالم ااملبا م الورويم،
بانعـدا  اجلوسـيم لعـامي     بتبدي  رو  دي وار تلـ  الت ـاقيتا املتعلقـتا    وإذ يرح  
 وإذ يرحيي ، اا شــوا  الــع تترــذها لتوقــي  قوانيوــكا ا اصــم باجلوســيم،   1961ا  1954

بــا شوا  ا امــم الــع تترــذها الــداس األتضــاء يف اجل اتــم القتبــاديم لــداس غــر  أ ريقيــا    
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داس ــم،  إىل قــرار األمــا العــا  بشــأن إ ــاد  لــوس  وإذ يشييرملعاجلــم مســألم انعــدا  اجلوســيم،  
 ايعر  تن دت ه لتو يذ الرتراتيايم الورويم للحلوس الداس م لل شردين داخليا،

للع ل الذي ت ديه ت ليم األمم املتحدة يف رـو  دي ـوار    وإذ يعرب ان ب لغ ت ميره 
ــوار      ــن يف رـــو  دي ـ ــون الســـل  ااألمـ ــا يف صـ ــامهتكا ت ومـ ــم املتحـــدة( امسـ ــم األمـ )ت ليـ

ــذ ــا    مو ــاسكا يف ت ــأ راد بــررم      وإذ يشييعم، 2004إنش ــوا  اب ــدان املســامهم بق ــكا  البل بإر
 ااجلكا  املاحنم لع ليم األمم املتحدة،

مس اليته الرسيسيم تن صون السـل  ااألمـن الـداليا لوجـ       وإذ يض  يف االاتب   
 مي ام األمم املتحدة،

 لوج  ال بل السابع من مي ام األمم املتحدة، وإذ يتصرف 
 

 الوطنعة والت  سك اال ت  اياملص حلة   
ــم      يشييعم - 1  ــ  املبــا م الوروي ــذي أ ــري يف الســعي إىل  قي بالتقــد  ا ارــم ال

أن الرـت تاء املقبـل تلـ  ت ليـم مراجعـم الدرـتور        ويؤكيم االت ارر الجت ـاتي اتعزيزمهـا،   
يتـي   رصــم هامـم جل يــع اإلي ــواريا مـن أجــل إ ـاد  ــس ارــا مشـتر  امعاجلــم األرــبا       

لداموم اراء التوتر االـااط، لـا يف ذلـر مـا يتعلـ  موـكا  يـاية األراضـي اباجلوسـيم اا ويـم،           ا
 دومم رـو  دي ـوار إىل ضـ ان مشـاررم اجل يـع ببـورة راملـم يف ت ليـم مراجعـم           ويماو

ــر األ ــزا  السيارــيم       ويهعيي الدرــتور،  ــا يف ذل ــواريا، ل ــع أصــحا  املبــلحم اإلي  جب ي
ــدين اارــ   ــم       اا ت ــع امل ــد املبــا م الوروي ــن أجــل توري ــا م ــل مع ــل ، مواصــلم الع  اسل اإلت
 االت ارر الجت اتي؛

ــم السيارــيم      يشييعم - 2  ــم البيني ــم ملســامهتكا يف هتيني ــع األرــراع السيارــيم ال اتل جب ي
 دومــم  ويييماوالســاسدة الــع تســيشر تليكــا أ ــواس ربيعيــم مواتيــم إلجــراء ا ــوار السيارــي،    

الرـت رار   يع األ زا  السياريم اا ت ع املدين اارـاسل اإلتـل  إىل  ارذلر مج ،دي وار رو 
 ؛يف تعزيز بينيم تد ل إدماج اجل يع يف ا ياة السياريم تل  مد، السووا  املقبلم

أمهيم أن تواصل  دومـم رـو  دي ـوار اجلكـود الـع تبـذ ا        يؤكم من  ميم - 3 
ا  الشاس يـم، تـن رريـ  السـعي إىل  قيـ       ملوع العوف االتر يف من  دته، لا يف ذلر التوتر

 توا   ارا تا  بشأن معاجلم املساسل املتعلقم با ويم الورويم ا ياية األراضي تل  حنو  عاس؛
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 املؤسس ت األمنعة  
ــم للتو يــذ الدامــل     يييماو - 4   دومــم رــو  دي ــوار إىل مواصــلم إتشــاء األالوي

اجـر،   2012ع اتت ـد  يف أيلوس/رـبت رب   لرتراتيايتكا الورويم إلصـل  قشـاط األمـن الـ    
، ااملضي قدما يف اإلصل ا  ا امسم املتعلقم بتـدري  قـوا  الشـررم    2014 دي كا يف تا  

االدر  اجتكيزها، ا سا رصد األرلحم اإدارهتا، لا يف ذلـر تـن رريـ  تسـايل األرـلحم      
  الت ارـر داخـل قـوا     ااألتتدة ال تارم املتبـلم هبـا ا سـا مسـتودتا  األرـلحم، ا قيـ      

األمن،  ضل تن تبسيط ا يارل األمويم، االتدابري الراميـم إىل تعزيـز ال قـم داخـل قـوا  األمـن       
ــم      ويشييع ايف أارــاا الســدان،   ــ  الومــر يف تقــدي املســاتدة إىل  دوم ــدايل تل ا ت ــع ال

 دي وار من أجل الضشلط هبذه اجلكود؛ رو 
لزيــادة تعزيـــز دار قــوا  الشــررم االـــدر     تلــ  األمهيـــم املســت رة    يشييمد  - 5 

الضشلط لكا    ظ الوما  العا ، لا يف ذلر تـن رريـ  تزايـد تلـر القـوا  باألرـلحم        يف
االذخرية الو شيم الع تسترد  يف أت اس ا  ارة،  ضل تن تعزيـز ال عاليـم مـن خـلس األخـذ      

 امليزانيم؛ بإجراءا  اللمررزيم ذا  البلم اض ان ارتدامم املرببا  يف
هتينيـم   ضرارة أن تسرط  دومم رو  دي وار باجلكود الراميم إىل يكر  تأكعم - 6 

  يف معاجلـــم ا ـــال  املتبقيـــم  ـــر  إلتـــادة اإلدمـــاج املســـتدا  االرـــت ادة مـــن تلـــر ال ـــر
املقاتلا اإلي واريا السـابقا، لـن  ـيكم املقـاتلون املوجـودان  اليـا يف ليربيـا، بايـم ضـ ان           من
 ؛تادة إدماجكم تل  البعيدين الجت اتي االقتبادي يف ا ت ع اإلي واري تل  حنو مستدا إ

بارـت رار التعـاان بـا ت ليـم األمـم املتحـدة اقـوا  الـد اط ااألمـن           يرح  - 7 
رــو  دي ــوار، لــا يف ذلــر القــوا  اجل كوريــم لدــو  دي ــوار، اباألنشــشم املوســقم الــع    يف

جتدد أمهيم هذا التعاان يف ريام السـح  التـدر ي لع ليـم     ويؤكمتضشلع هبا هاتان اجلكتان، 
ــوار،        ــو  دي ـ ــم رـ ــل إىل  دومـ ــدل رامـ ــم بشـ ــ الياهتا األمويـ ــاس مسـ ــدة اانتقـ ــم املتحـ األمـ

 ن  دومـم رـو  دي ـوار التقيـد التـا  مـن جانـ  قـوا  الـد اط          أمهيـم أن تضـ   تأكعم ويكر 
ااألمن، لـا يف ذلـر القـوا  اجل كوريـم لدـو  دي ـوار، بالقـانون الـدايل اإلنسـاين االقـانون           
الــدايل  قــوم اإلنســان االقــانون الــدايل للجــنيا، ايشــري يف هــذا الســيام إىل أمهيــم تقــدي     

ش ــل االعوـف اجلوســي ااجلوسـاين جل يــع أجكــزة   التـدري  يف جمــاس  قـوم اإلنســان امحايـم ال   
 األمن اإن اذ القانون يف رو  دي وار؛
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 ح وق ارنس ن وسع د  ال  نون  
دتوته  دومم رو  دي وار إىل أن تد ل يف أقـر  إرـار يمـا     يكر  تأكعم - 8 

سـي م  ممدن، ا قا للتزاماهتا الداليم، تقدي مجيـع املسـ الا تـن النتـكارا  االتاـاايا  اجل     
املرتدبــم يف جمــاس  قــوم اإلنســان اانتــكارا  القــانون الــدايل اإلنســاين إىل العدالــم، ببــرع  
الومر تن مررزهم أا انت اسكم السياري، الا يش ل النتـكارا  املرتدبـم خـلس األيمـم الـع      

ــدها،    ــوار ابعـ ــا  يف رـــو  دي ـ ــا   وحيييي أتقبـــ  النترابـ ــلم تعاادـ ــ  مواصـ ــم تلـ ا دومـ
 واسيم الداليم؛احملد م اجل مع

 دومم رو  دي وار إىل ييادة جكودها الراميم إىل مدا حـم اإل ـل     يماو - 9 
من العقـا  اضـ ان تدالـم القضـاء اارـتقلليته دان  ييـز، اإىل تسـريع اتـرية تلـر اجلكـود،           

 دومم رـو  دي ـوار تلـ  مواصـلم تعزيـز رـيادة القـانون، لـا يف ذلـر تـن رريـ              ويشع 
تيــم لضــ ان أن تدــون أت ــاس الومــا  القضــاسي اإلي ــواري  ياديــم ابــ ا م         تعزيــز بينيــم موا 

 مبداقيم امتواس م مع املعايري املت   تليكا داليا؛ اذا 
تل  أمهيم الع ل الذي تضشلع به جلوم التحقيـ  الورويـم اجلوـم ا ـوار      يشمد - 10 

يتعلـ  بتحقيـ  املبـا م    اا قيقم ااملبا م االلاوم الورويم لل با م اتعويض الضحايا  ي ـا  
 دومـم رـو  دي ـوار تلـ  نشـر التقريـر الوـكاسي للاوـم          ويشيع  الداس م يف رـو  دي ـوار،   

ا وار اا قيقم ااملبا م االتوصيا  الع انتك  إليكـا، مـن أجـل املسـامهم يف هـذه املبـا م،       
زايـدها  بأت اس ا ليم ا اصم للتحقيقا  االبحث، ايشاع ا دومم تل  مواصـلم ت  ويرح 

 بالدتم اللي  إلجراء  قيقاهتا؛
تل  أمهيـم ارـتقلليتكا    ويشمدبع ل اللاوم الورويم  قوم اإلنسان،  يرح  - 11 

 دومـم   وييماو اامت ا ا ملبادئ باريس ذا  البلم بع ل امل رسا  الورويم  قوم اإلنسان، 
ــع أصــحا  املبــلحم          ــدتو مجي ــا ي ــم، ر  ــر اللاو ــز تل ــوار إىل تعزي ــواريا، رــو  دي  اإلي 

 يش ل ا ت ع املدين، إىل التعاان معكا؛ لا
ــاس العوــف اجلوســي ااجلوســاين إىل الدــف  ــورا        يييماو - 12  املســ الا تــن أت 

ــذ ارــتراتيايتكا     ويهعيي ارتدــا  تلــر األت ــاس،   تــن  دومــم رــو  دي ــوار أن تعــزي تو ي
 املتعلقم لدا حم العوف اجلوسي ااجلوساين؛ 2014الورويم لعا  

 
 والية ا لعة األمم املتحم  يف كوت ديفوا   

خشـم السـح  الــع أاصـ  هبـا األمـا العــا  يف تقريـره ا ـا  املــ ر          يؤييم  - 13 
لا يف ذلر التر يضـا  التدر يـم للقـوا ، امراتـاة       ،(S/2016/297) 2016آذار/مار   31
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تشـرين   25الساسدة يف امليدان يف أتقا  إ ا  النترابا  الرساريم بواا  يف  للمراع األمويم
اللتقـد  العـا  احملـري يف رـو  دي ـوار، لـا يف ذلـر  ي ـا يتعلـ  بقـدرة            2015األاس/أرتوبر 

ــم األمــم املتحــدة،      دومــم رــو  دي ــوار تلــ  تســل    ــه ت لي ــذي تضــشلع ب ــدار األمــا ال م ال
ذ هذه ا شـم، بالتعـاان الوثيـ  مـع  دومـم رـو  دي ـوار امجيـع         إىل األما العا  تو ي يطل 

 أصحا  املبلحم املعويا؛
أدنـاه، ل تـرة داسيـم     18ا  15أن  تد اليم الع ليم، املبيوـم يف ال قـرتا    ي ر  - 14 
 ؛2017 زيران/يونيه  30غايتكا 
 ي:،  ي ا يل2017نيسان/أبريل  30أن تت  ل اليم الع ليم  ىت  ي ر  - 15 
 محايم املدنيا )أ( 

دتم قوا  األمن اإلي واريم يف محايم املدنيا يف  اس تدهور الوضع األمـا تلـ  حنـو     - 
ــد بشــدل ارــتراتياي، مــع مراتــاة تقل ــ        يكــدد بتراجــع الســل  االرــتقرار يف البل

 قدرا  البع م اموار  انتشارها؛
 الدتم السياري ) ( 

القيا ، تن رري  امل  ل ا ا  لعما العا ، لساتي التيسري السياري اتقـدي الـدتم    - 
السيارــي للاكــود الــع تبــذ ا الســلشا  اإلي واريــم ملعاجلــم األرــبا  اجلذريــم للــااط  
اتوريد السل  االرتقرار يف رـو  دي ـوار، لـا يف ذلـر يف ا ـال  ذا  األالويـم       

ــم بإصــل  قشــاط األ   ــورا      املتعلق ــن البــعيدين ال ــ  رــل م ــ  املبــا م تل ــن ا قي م
ااحمللي، ا قيـ  الت ارـر الجت ـاتي، اإتـادة إدمـاج ا ـال  املتبقيـم مـن املقـاتلا          
ــم يف التر يـــف    ــلشا  اإلي واريـ ــاتدة، توـــد القتضـــاء، للسـ الســـابقا، اتقـــدي املسـ

 آثار أي أ داث تامم تتعل  بالتحريض تل  الدراهيم أا العوف؛ من
 دتم امل رسا  األمويم االتحديا  املتبلم با داد ج() 

ــم بشــأن إصــل       -  ــذ ارــتراتيايتكا الوروي ــدتم إىل ا دومــم يف تو ي تقــدي املشــورة اال
قشاط األمن، لا يف ذلر من خـلس تقـدي املشـورة ااإلربـاد تلـ  البـعيد التو يـذي        

القتضـــاء،  اصـــعيد القيـــادة إىل قـــوا  الـــد اط ااألمـــن يف رـــو  دي ـــوار،  ســـ  
يش ل رصد األرلحم اإدارهتا، ايف  داد القدرا  املر ضم املتا م لع ليـم األمـم    لا

 املتحدة ابالتوسي  الوثي  مع الشرراء ال واسيا ااملتعددي األرراع؛
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ــا،       -  ــم تلــ  ا ــداد، ال رــي ا مــع ليربي دتــم ا دومــم يف التبــدي للتحــديا  األموي
  ايــم املــدنيا، االرــت رار،  قيقــا  ــذه الاايــم،      يتســ  مــع اليتــكا املتعلقــم     لــا
 التوسي  الوثي  مع بع م األمم املتحدة يف ليربيا )بع م األمم املتحدة(؛ يف

إقامم اتبال  مع القوا  اجل كوريم لدو  دي وار مـن أجـل تشـايع ال قـم املتبادلـم       - 
  ي ا با مجيع العواصر املدوِّنم لتلر القوا ؛

 مت اس للقانون الدايل اإلنساين االقانون الدايل  قوم اإلنساندتم ال )د( 
اإلركا  يف تعزيز امحايـم  قـوم اإلنسـان يف رـو  دي ـوار، لـا يف ذلـر تـن رريـ            - 

أنشـشم اإلنـذار املبدـر ابالتوسـي  الوثيـ  مــع ا ـبري املسـتقل الـذي و تدلي ـه لوجــ           
ــاايا  اانتـــكارا    ،A/HRC/RES/17/21قـــرار جملـــس  قـــوم اإلنســـان   ارصـــد جتـ

 قوم اإلنسـان اانتـكارا  القـانون الـدايل اإلنسـاين ااملسـاتدة تلـ  التحقيـ   يكـا          
اإبلغ جملس األمن هبا، من أجل ا يلولم دان اقوط تلر التاـاايا  االنتـكارا    

 ااملسامهم يف إداء اإل ل  من العقا ؛
دتم اجلكود الع تبذ ا السلشا  اإلي واريـم لتعزيـز القـدرا  الورويـم اإلي واريـم  ي ـا        - 

يتعلـــ  بتعزيـــز  قـــوم اإلنســـان امحايتـــكا، مـــع إيـــلء اهت ـــا  خـــا  للنتـــكارا    
 االتااايا  اجلسي م املرتدبم ضد األر اس االوساء؛

 دتم تقدي املساتدة اإلنسانيم )هـ( 
اء ايف  داد القدرا  املر ضـم املتا ـم لع ليـم األمـم املتحـدة،      القيا ،  س  القتض - 

ــودة        ــداد للع ــم يف اإلت ــم الســلشا  اإلي واري ــدي املســاتدة اإلنســانيم، ادت بتيســري تق
الشوتيــم ااآموــم ااملســتدامم للجــنيا ااملشــردين داخليــا، بالتعــاان مــع املوم ــا         

 واتيم لذلر؛اإلنسانيم ذا  البلم، ايف هتينيم المراع األمويم امل
 اإلتل  )ا( 

مواصلم الرتعانم بقدرا  البث اإلذاتي املتا م يف ت ليـم األمـم املتحـدة، مـن خـلس       - 
(، مـن أجـل   ONUCI FMإذاتم ت ليم األمـم املتحـدة تلـ  موجـم التضـ ا التـرددي )      

اإلركا  يف اجلكد العا  الرامي إىل تعزيز السل  املستدا ،  ضـل تـن تقـدي معلومـا      
 التحوس اجلاري يف ت ل األمم املتحدة يف رو  دي وار؛ تن
 محايم موظ ي األمم املتحدة )ي( 
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محايــم مـــوظ ي األمـــم املتحـــدة اموشـــكهتا امعــداهتا، ار الـــم أمـــن هـــ لء املـــوظ ا    - 
 توقلكم؛ ا ريم

بارــتردا  مجيــع  2017نيســان/أبريل  30لع ليــم األمــم املتحــدة  ــىت  ييأذن  - 16 
أتـله، يف  ـداد قـدراهتا اداخـل      15الوراسل الليمم للضشلط بوليتـكا احملـددة يف ال قـرة    

 موار  انتشارها؛
رــح   2017نيســان/أبريل  30إىل األمــا العــا  أن يد ــل  لــوس  يطليي  - 17 

التابعـم لع ليـم األمـم املتحـدة، بارـت واء العواصـر الليمـم لوليـم          مجيع العواصر الوماميم ااملدنيم
 أدناه؛ 18البع م تل  الوحو املبا يف ال قرة 

 زيران/يونيـه   30أيار/مـايو إىل   1أن تت  ـل اليـم الع ليـم، اتتبـارا مـن       ي ر  - 18 
ا  لعمـا العـا    مـن التقريـر ا ـ    61، يف إ ا  إغلم البع م تل  الوحو املبا يف ال قـرة  2017

(S/2016/297     ،اإجناي ت ليم النتقاس إىل  دومم رو  دي وار ا ريـ  األمـم املتحـدة القشـري )
 ؛بشرم موكا الضشلط بأي جكود متبقيم قد تدون مشلوبم تل  صعيد الورارم السياريم

ا دومـم رـو  دي ـوار ا ريـ  األمـم املتحـدة        ت ليـم األمـم املتحـدة    يشع  - 19 
القشــري االشــرراء ال وــاسيا ااملتعــددي األرــراع، اتتبــارا مــن تــاريي اختــاذ هــذا القــرار،           

 ديد الدتم املشلو  من ا ت ع الدايل لدو  دي وار، ال ري ا  ي ا يتعلـ  بـأي مكـا      تل 
 البع م؛متبقيم ت ديكا الع ليم  اليا  اميدن أن تلز  بعد إغلم 

إىل ت ليم األمم املتحدة أن تع ل تـن ر ـ  مـع  ريـ  األمـم املتحـدة        يطل  - 20 
القشري اارال  األمم املتحدة اصواديقكا ابراجمكـا املدونـم لـه، مـن أجـل التعايـل بأت ـاس        
ــم      ــز التعــاان الربنــاجمي لنتقــاس املســ اليا  املتبقي ــ  تعزي ــم، تــن رري التحضــري إلغــلم الع لي

،  ي  ـــا رـــان ذلـــر موارـــبا، االتورـــع يف أنشـــشم ابـــرامو ال ريـــ  القشـــري،   اليتـــكا مـــن
ذلــر املسـاتدة تلــ  توريـد الســل ، اتقــدي الـدتم إىل  دومــم رـو  دي ــوار لتعزيــز      يف لـا 

قدرا  م رساهتا، ال ري ا  ي ا يتعل  بعودة اللجنيا، اإصل ا  قشـاط األمـن، ا قـوم    
إىل مدتــ  األمـم املتحــدة لاــر  أ ريقيــا اموشقــم   ويطليي اإلنسـان، االت ارــر الجت ــاتي،  

السا ل أن يتي  مسـاتيه ا  يـدة،  سـ  القتضـاء،  دومـم رـو  دي ـوار ااملوسـ  املقـيم          
ــم املتحــدة يف املســتقبل،    ــم       ويشييع لعم ــم ال واسي ــا  املاحن ــر اجلك ــا يف ذل ــدايل، ل ــع ال ا ت 

 شري؛ااملتعددة األرراع، تل  املساتدة يف أنششم ال ري  الق
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إىل ت ليم األمـم املتحـدة ر الـم المت ـاس يف أي دتـم يهنقـدق  إىل قـوا          يطل  - 21 
أمويم غري تابعـم لعمـم املتحـدة امت ـال صـارما لسيارـم بـذس العوايـم الواجبـم يف مراتـاة  قـوم            

 اإلنسان تود تقدي دتم األمم املتحدة إىل قوا  أمويم غري تابعم لعمم املتحدة؛
 

 ال واتهعكل   
خت ـيض العوبــر العسـدري يف ت ليــم األمـم املتحـدة تلــ  الوحـو املــبا       ي ير   - 22 

( هبــدع رــحبه بشــدل رامــل  S/2016/297مــن التقريــر ا ــا  لعمــا العــا  )  55ال قــرة  يف
 ؛2017نيسان/أبريل  30 لوس 
ــبا        ي يير  - 23  ــ  الوحــو امل ــم املتحــدة تل ــم األم ــيض توبــر الشــررم يف ت لي خت 

( هبـدع رـحبه بشـدل    S/2016/297مـن التقريـر ا ـا  لعمـا العـا  )      59ا  58ال قرتا  يف
 ؛2017نيسان/أبريل  30رامل  لوس 

ــم للعوبــر العســدري   مل كــو  الع  املتواصييل يعييرب ايين دا يي   - 24  ــا  املتوقل لي
إىل الع ليــم أن تواصــل  ــديث تشــديلتكا يف هــذا البــدد،  ويطليي ت ليــم األمــم املتحــدة،  يف

 اذلر بايم الترريز تل  املوار  الشديدة ا شورة، ال ري ا يف الار ،  س  القتضاء؛
 

 ال وات الفرنسعة  
ذن الـذي موحـه جملـس األمــن    اإل 2017 زيران/يونيـه   30أن ميـدِّد  ـىت    ي ير   - 25 

 ؛للقوا  ال رنسيم من أجل دتم ت ليم األمم املتحدة، ض ن  داد انتشار هذه القوا  اقدراهتا
مجيع األرراع تل  أن تـتـعاان تعاانا تامــا مـع الع ليـا  الـع تضـشلع       حي  - 26 

من خـلس ضـ ان   هبا ت ليم األمم املتحدة ات ليا  القوا  ال رنسيم الع تدت كـا، ال ري ا 
رلمتكـ ـا اأموكـ ـا ا ريـم توقلكـ ـا ااصو ـ ـا ببورة مبابرة ادان تواس  إىل مجيـع أحنـاء   

 إقليم رو  دي وار من أجل  ديوك ا من تو يذ اليتيك ا ببورة راملم؛
 

 التع ون ار لع ي وفع   بني البعث ت  
اهت ـا املوتم ـم بشـأن    بارتنيواع  دومع رو  دي وار اليربيا اجت ات يرح  - 27 

بـا دومتا مواصـلم تعزيـز التعـاان بيوـك ا، بسـبل موـكا         ويهعي  التحديا  املتعلقـم با ـداد،   
ييــادة أت ــاس الرصــد اتبــادس املعلومــا  اتوســي  اإلجــراءا ، اتو يــذ الرــتراتيايم املشــتررم 

سـلحم األجوبيـم   املتعلقم با داد، من أجل  قي  مجلم أمور موكا دتم نــزط رـل  العواصـر امل   
اإتادهتــا إىل أارادــا تلــ  جــانو ا ــداد اإتــادة اللجــنيا إىل الــورن روتــا ابشــدل آمــن،    

 ارذلر معاجلم األربا  اجلذريم للااط االتوتر؛
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أمهيـم ترتيبـا  التعـاان بـا البع ـا  يف رـيام مواصـلم تقلـي   اـم           يؤكم - 28 
إرـار التعـاان    ويؤكيم مين  مييم   م الع ليـم،  بع م األمم املتحدة ات ليم األمم املتحدة مث إغـل 

مـا قـرره يف قـراره     ويؤكم مين  مييم  ، (2005) 1609با البع ا  املوبو  تليه يف قراره 
ع راسرا  ا ليدوبتر العسدريم املتعـددة األغـرا ، التابعـم    بأن تسترد  مجي (2014) 2162

لع ليم األمم املتحدة ابع ـم األمـم املتحـدة يف رـل مـن رـو  دي ـوار اليربيـا مـن أجـل تيسـري            
 الرتاابم السريعم االقدرة تل  التوقل، لا ل ي ثر تل  موشقم مس اليم أي من البع تا؛

بالتعاان القاسم با ت ليم األمم املتحدة ابع ـم األمـم املتحـدة املتداملـم      يشعم - 29 
املتعــددة األبعــاد لتحقيــ  الرــتقرار يف مــايل )البع ــم املتداملــم( يف إرــار التعــاان بــا البع ــا ، 

رــل مــن بعــ ع األمــم املتحــدة تلــ  الرــت رار يف هــذا الجتــاه تلــ  الوحــو املــأذان    ويشييع 
 ؛(2015) 2227من قراره  26 لوج  ال قرة به

 2162بالرت رار يف ت عيل قوة الرد السـريع املوشـأة لوجـ  القـرار      يرح  - 30 
مـن هـذا    15دة تل  الوحو احملـدد يف ال قـرة   من أجل تو يذ اليم ت ليم األمم املتح (2014)

من هـذا القـرار، مـع التسـليم      31القرار، ادتم بع م األمم املتحدة تل  الوحو احملدد يف ال قرة 
إىل األمـا   ويطلي  بأن هذه الو دة رتمل يف املقا  األاس من أصـوس ت ليـم األمـم املتحـدة،     

 ليـم االبع ـم يف إرــار التعـاان بـا البع ــا ،     العـا ، يف رـيام ترتيبــا  التعـاان القاس ـم بــا الع    
يواصـل اإلبقــاء تلــ  هــذه الو ــدة ل تــرة تـدا  رــوم اا ــدة ايف  ــداد القــوا  العســدري    أن

 املأذان به لع ليم األمم املتحدة؛
لعما العـا  بوشـر هـذه الو ـدة يف ليربيـا، رهوـا لوا قـم البلـدان املعويـم           يأذن - 31 

ــم     ــوا  اموا ق ــم       املســامهم بق ــم األموي ــري للحال ــدهور خش ــا، يف  ــاس  ــداث ت ــم ليربي دوم
امليدان، من أجل تعزيز بع ـم األمـم املتحـدة ببـ م م قتـم، ل لاـر  رـو، تو يـذ اليتـكا،           يف

 تل  أن  و  هذه الو دة األالويم لتو يذ اليم الع ليم يف رو  دي وار؛ ويشمد
ــأي نشــر  ــذه الو ــدة  إىل األمــا العــا  إبــلغ جملــس األمــن  ــور   يطليي  - 32  ا ب

ليربيا اا بوس تلـ  إذن مـن جملـس األمـن بشـأن أي نشـر مـن هـذا القبيـل ل تـرة تتاـااي             يف
 ؛يوما 90

مـن   56باتتزا  األمـا العـا ، تلـ  الوحـو املوبـو  تليـه يف ال قـرة         يرح  - 33 
ــره ا ــا  )  ــد دارة       ،(S/2016/297تقري ــرد الســريع بع ــوة ال ــداد توصــيا  ختــ  ا ــدة ق إت

 ويتطليي ت ليــم األمــم املتحــدة، ارــتد ال لل  كــو  األصــلي الــذي تقــو  تلــ  أرارــه،    ت ــر
هذا البدد إىل تلقي مقتر ـا  دـددة موـه يف تقـاريره املقبلـم بشـأن البع ـم املتداملـم ابع ـم           يف

 األمم املتحدة؛
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املتحــدة يف رـو  دي ـوار اليربيــا، لـا يف ذلــر     جب يـع ريانــا  األمـم   يهعي   - 34 
مجيــع العواصــر ذا  البــلم يف ت ليــم األمــم املتحــدة ابع ــم األمــم املتحــدة، القيــا ، رــل ا قــا   
لوليتــه اقدراتــه اموــار  انتشــاره، بتعزيــز الــدتم الــذي تقدمــه لتحقيــ  الرــتقرار يف املوشقــم   

، دت ــا للســلشا  اإلي واريــم االليبـــريم، ا داديــم، بســبل موــكا مواصــلم التعــاان بــا البع ــا 
ــانو ااجل اتــم        ــا ارــتراتيايا  ا ــاد دــر م ــا  يك ــم، ل ــم اإلقلي ي ــذ الرــتراتيايا  األموي التو ي

 القتباديم لداس غر  أ ريقيا؛
جب يـع الــداس األتضـاء، اخبوصـا داس غــر  أ ريقيـا اداس موشقــم      يهعي   - 35 

الســـا ل ااملاـــر  العـــرذ، ارـــذلر الشـــرراء اإلقلي ـــيا اال وـــاسيا ااملتعـــددي األرـــراع، 
تعزي التوسي   ي ا بيوكا من أجل اضـع ارـتراتيايا   عالـم تضـم اجل يـع اتتـي  تلـ  حنـو          أن

 بيم العاملم يف املوشقم؛بامل امتدامل مدا حم أنششم اجل اتا  اإلرها
 

 اربالغ  
إىل األما العا  أن يشلع ا لس بانتما  تل  ا الم يف رـو  دي ـوار،    يطل  - 36 

، بشـأن تو يـذ اليـم ت ليـم األمـم      2017رـانون ال اين/يوـاير    31اأن يقد  إليه تقريرا  لـوس  
املتحدة ارحبكا التدر ي، لا يف ذلر معلومـا  مسـتد لم تـن ارـت رار انتقـاس املسـ اليا        

بشــأن  2017 زيران/يونيـه   30 ـوار، اإ ارـم بــ ويم  لـوس    األمويـم إىل  دومـم رــو  دي  
 إجناي اليم الع ليم اإغلقكا؛

 .أن يبقي املسألم قيد نمره ي ر  - 37 
 


