
 S/RES/2301 (2016)  األمــم املتحـدة 

  

 

 جملس األمن
 

Distr.: General 

26 July 2016 

 

 

 

 

16-12963 (A) 

*1612963*  

 (2016) 2301القرار   
ــن         ــس األمـــــ ــ   جملـــــ ــ جم ا ـــــ ــت  الـــــ ــ  ة   7747جلســـــ  26، املعقـــــ

 2016 مت ز/ي لي 
 

 ،إن جملس األمن 
ــا ال  ــ  ،      إذ يشــر  ــل وسريقي ــ  الســااقل املتعلقــل أفر ري ــ  ياياتات   ــيفا إىل قرارات

 (2014) 2149ي  (2014) 2134ي  (2013) 2127ي  (2013) 2121القــــــــرارا  
 (2015) 2217ي  (2015) 2212ي  (2015) 2196ي  (2014) 2181 ي
 2272، إضــــــاسل إىل القــــــرار  (2016) 2281 ي (2016) 2264ي  (2016) 2262 ي
 2014كـــات أل األيي/ يســـف   18 املـــ ر  S/PRST/2014/28 الرئا ـــين  ، ياياتيـــ(2016)
 ،2015تشرين األيي/وكت ار  20 ر  امل S/PRST/2015/17 ي

التزام  الق جم اسيا ة مجر ريل وسريقيـا ال  ـ   يا ـتق وا يياـد ا      وإذ يعيد تأكيد 
 ي  مل وراضيرا، ييشر إىل ومهيل مبا ئ عدم التدخل ياسن اجل ار يالتعايأل اإلقليفي،

املبا ئ األ ا يل حلفظ الس م، مبا   ذلك م اسقل األطـرا  ياحليـا     وإذ يعيد تأكيد 
يإذ يسـلم اـ أل    ؛الـدسا  عـن الـ فس يالـدسا  عـن ال  يـل      يعدم ا ـتعفاي القـ ة، إ    االـل    

ي يل كل اعثل من اعثا  افظ الس م ُتحـدد  سسـح ااجـل البلـد املعـع ييضـع ، ييشـر          
 ،2015تشرين الثاين/ت سف   25ر  امل  S/PRST/2015/22 ه ا الصد  إىل ايات  الرئا ي

إىل وأل  ل ا  مجر ريل وسريقيا ال     تقع عليرا املس يليل الرئيسـيل عـن    وإذ يشري 
محايل مجيع السكاأل امل ج  ين سيرا، ي   يفا من اإلاا ة اجلفاعيـل يجـرائم احلـرا يالـت رر     

 العرقي ياجلرائم املرتكبل ضد اإلتساتيل،
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ريقيـا ال  ـ   ي ب ــي وأل   علـ  وأل وجم اــل مسـتدام ل زمـل   مجر ريــل وس   وإذ يشدد    
تحقيـ  املصـاحلل   ليت    البلد ا فس ، مبا   ذلك العفليل السيا يل، يي ب ي وأل يع ـي األيل يـل   

اــن وا ــاب البلــد، مــن خــ ي عفليــل فــاملل يشــارل سيرــا الرجــاي يال ســاب مــن مجيــع املشــارا   
ر يا مــن فُـ  نئـك الـ ي  ا جتفاعيـل يا قتصـا يل يالسيا ـيل يالدي يـل يالعرقيـل، مبــا   ذلـك ويل      

 جراب األزمل،
االعفل املشـترل الـ جم يلـ لع اـ  اعـع الزعفـاب الـدي ين          ه ا الصد   وإذ يرحب 

 م رم إىل  دئـل الع قـا  اـن ال  ائـد الدي يـل ييضـع اـدد        احمللين عل  الصعيد ال طع  عيًا
 للع د اي را، يإذ ي اظ ضريرة إمسا  وص ا م عل  املست ى احمللي،

ــا ال  ــ   ت ــل هشــل، يإأل      إذ يالحدد و  ــل وسريقي ــل   مجر ري ــل األم ي ــ  وأل احلال اقل
ــ ا   ــت تشــرد اسد ــن املفســدين       ،كات ــم م اســبح ا ــتفرار يجــ   اجلفاعــا  املســلحل يفره

ــ طع        ــ ا  األمــن ال ــدى ق ــل يتقــق القــدرا  ل  املســلحن، سلــ  عــن وعفــاي الع ــد اجلاري
 ، ا الزنا تش اليت و   إىليا تفرار األ باا اجل ريل 

ــات أل  وإذ يددددين  ــد ة للقـ ــراكا  املتعـ ــديي ا تتـ ــراكا    الـ ــديي يا تتـ ــاين الـ اإلتسـ
الـيت ترتكبـرا    تلـك يالتجايزا  ال ا عل ال  ـا  الـيت تتعـرا وـا اقـ   اإلتسـاأل، ي   ـيفا        

ع اصــر م ســ ال إىل كــل مــن اــالد  ــيليكا  ــااقًا يمجاعــا  امليليشــيا ، ي اصــل ميليشــيا   
 ،“اا كا - وتيت”

وعفاي الع د ياإلجرام األخرة ياملستفرة   اات ي، مبا   ذلـك قيـام    وإذ يدين أيضا 
اجلفاعا  املسلحل ااخت ا  وسرا  فرطل مجر ريل وسريقيا ال    ، سل  عـن احلـ ا ا الـيت    
ــا تســبح   تشــريد         ــارجم،   ــداجم ياامب ــد، ي اصــل ت ايت ــن البل ــل م ــاط  الداخلي تشــردها امل 

يعفليـا  ا خت ـا  الـ جم تفـ ها مـ خرا جـي  الـرا         حمللين، يك لك اوجفـا  السكاأل ا
 للفقايمل   ج  ا فر  البلد م   ادايل العام،

مب جـح   امل شـ ة  الديليـل  التحقيـ   جل ـل  مـن  املقدم (S/2014/928) إىل التقرير وإذ يشري 
فيــد اـ أل وطــرا  الــزنا   ي ا ــت تا ، يي اــظ اقلــ  مـا جــاب سيــ  مـن   (2013) 2127القـرار  

القــ ا  مــن يع اصــر  “اا كــا - وتــيت”الرئيســيل، مبــا سيرــا اــالد  ــيليكا  ــااقا يميليشــيا   
ــل املســلحل جل ــا ال  ــ   تعايتــت مــع اجلفاعــا  املســلحل، ارتك   فر ري ــراكا   وسريقي بــت اتت
كــات أل الثاين/ي ــاير  1اإلتســاين ياتتــراكا  ياــايزا  حلقــ   اإلتســاأل م ــ   الــديي للقــات أل 
ضد اإلتساتيل، مبا   ذلـك الـت رر   املرتكبل رائم اجلرا ياحلجرائم مرتبل قد ترق  إىل  2013

 ،“اا كا - وتيت”العرقي من جاتح ع اصر ميليشيا 

http://undocs.org/ar/S/2014/928
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ا فد وجل مجيع ا عتدابا  يا  تفزازا  الـيت تتعـرا وـا ياـدا  اعثـل       وإذ يدين 
املتعد ة األاعـا  لتحقيـ  ا  ـتقرار   مجر ريـل وسريقيـا ال  ـ   )اعثـل        األمم املتحدة املتكاملل 
يفرهـا مـن    يالقـ ا  الديليـل األخـرى علـ  يـد اجلفاعـا  املسـلحل       األمم املتحـدة املتكاملـل(   

الســ م نكــن وأل تشــكل جــرائم   لوأل ا عتــدابا  الــيت تســترد  اف ــ ، ييشــد  علــ  اجل ــاة
ر مجيع األطرا  مبا يقع عليرـا مـن التزامـا  مب جـح القـات أل الـديي اإلتسـاين،        ارا، يي ّك

يحيث  ل ا  مجر ريل وسريقيا ال     عل  ا اذ مجيع التداار املفك ل لكفالل اعتقـاي اجل ـاة   
 يحماكفترم،  

ــاا        احلاجــل ا وإذ يؤكددد  ــن العق ــ   م ــل اإلس ــاب اال ــل إلل ــل ياللــريرة امللحد ملا د
مجر ريــل وسريقيــا ال  ــ   يلتقــدا مــرتك  اتتــراكا  القــات أل الــديي اإلتســاين ياتتــراكا     

علــ  ضــريرة تعزيــز  ليــا   ويشددد  ه اداا اد ددد  ياـايزا  اقــ   اإلتســاأل إىل العدالــل،  
يإذ يشــد  علــ   عفــ  لعفــل اصــبر   ئيــل اصاصــل،مبــا   ذلــك احملكفــل اجل ا املســابلل ال ط يــل،

 املستقل املعع سق   اإلتساأل   مجر ريل وسريقيا ال    ،
املس يليل الرئيسيل اليت تقع عل  عات  السـل ا  ال ط يـل يتتفثـل       تأكيد وإذ يكرر 

يــع كفالــل  يئــل ايئــل م اتيــل   ــاذ إجــرابا  التحقيــ  ياملقاضــاة يإصــدار األاكــام اشــ أل مج   
 ،  يلالقلايا افعاليل يا تق ل

إزاب ا  ـت  ي   إط قـاً  يا ـل عـدم التسـام     إتفـاذ  اـالتزام األمـن العـام ا    وإذ يرحب 
ييعـرا عـن قلقـ  البـالا إزاب ا  عـابا  العديـدة الـيت تفيـد          ،صارما إتفاذايا تترال اجل سين 

قـ ا  فـر تااعـل ل مـم      يكـ لك قيام وسرا  من اف ـل السـ م   مجر ريـل وسريقيـا ال  ـ        ا
وأل تقـ م  اارتكاا ا  ـت  ي يا تتـرال اجل سـين، ييشـد  علـ  احلاجـل العاجلـل إىل        املتحدة 

األمم املتحـدة املتكاملـل اسـح ا قتلـاب، افـت        ياعثُل ،البلداأل املسامهل اق ا  يا سرا  فرطل
ــ  علــ  يجــ  الســرعل   تلــك ا  عــابا  ا ريقــل تتســم ااملصــداقيل ي     إىل الشــفاسيل، يالتحقي

حما بل املس يلن عن ه   اجلرائم وي التصرسا  املشي ل، يإذ يشد  كـ لك علـ  ضـريرة م ـع     
 ياسن  بل التعامل مع ه   ا  عابا ،ه    تترالا  ت  ي يا  اا  
عل  وأل احلالل األم يل الراه ل   مجر ريل وسريقيا ال     ت سر ايئـل م اتيـل   وإذ يشد   
اإلجراميل ع  ال ط يل، مثل األتش ل الـيت ت  ـ جم علـ  ا اـار ااأل ـلحل يا ـت دام       ل تش ل 

 املرتزقل، يقد تشكل ورضا خصبل للشبكا  املت رسل،
إزاب اص ر ال جم يترد  الس م ياألمـن   مجر ريـل وسريقيـا       البالاعن قلق وإذ يعرب 

حل اصفيفـل، يتكديسـرا يإ ـابة    ال     تتيجل لل قل فر املشري  ل  ـلحل الصـ رة ياأل ـل   
 ي  جم إىل زعزعل ا  تقرار، يا ت دام ه   األ لحل ضد املدتين، عل  حن ا تعفاوا 
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اجمللـس يجـد      يضـع    هـ ا الصـد  ا مهيـل مسـامهل ت ـام اجلـزابا  الـ جم         وإذ يقر 
مجر ريـل وسريقيـا      اقيـ  السـ م وي ا  ـتقرار وي األمـن       (2016) 2262مب جح قرار  

ال    ، مبا   ذلك واكام  املتصلل س ر ت ريد األ ـلحل، يواكامـ  املتصـلل ااجلرـا ، مـن      
ــل ومسابهــا ااعتبارهــا     ــدر  اللج  تقــ ا الســ م  ترتكــح وعفــا األســرا  وي الكياتــا ، الــيت ت

 ،  وي تقدم الدعم لتلك األعفاي ريقيا ال    ا  تقرار وي األمن   مجر ريل وس وي
عل  وأل ا اار فر املشري  اامل ار  ال بيعيل يا ـت  وا ي ريبـرا،    وإذ يكرر ادتأكيد 

مبــا   ذلــك الــ هح ياملــاا، يصــيد األايــاب ال يــل يا اــار ةــا ا ــر  فــر مشــريعل، ومــ ر   
 ال    ،تزاي  د  الس م يا  تقرار   مجر ريل وسريقيا   

ــ    وإذ يعددرب  ــرا     ــ عــن القل ــد اســفر وس   القائفــل  مــدرجنا ير  مــن تقــارير تفي
يي اــظ األمهيــل احلامســل لت فيــ  ت ــام اجلــزابا    (2013) 2127 جملــس األمــن اقــرار عفــ 

وأل تلـ لع اـ    هـ ا الصـد  الـديي اجملـايرة         ذلك الدير الرئيسي الـ جم نكـن    افعاليل، مبا
 يامل  فا  اإلقليفيل ي يأل اإلقليفيل، يإذ يشجع اجلر   الراميل إىل امللي   تعزيز التعايأل،

حلالل اإلتساتيل العصيبل السـائدة   مجر ريـل   إزاب  ااإلعراا عن قلق  البالا  وإذ يكرر 
مـن   418 000  اإلتسـاتيل ملـا يفـ      وسريقيا ال    ، ييشد  اصفل خاصل عل  ا اتياجـا 

مـن املـدتين العـالقن   م ـاط  حمصـ رة،       36 000األف اص املشـر ين  اخليـا، يملـا ي ـاهز     
 جــيف   البلــداأل اجملــايرة، يفالبيتــرم مــن املســلفن، يإذ يعــرا   480 000يملــا يراــ  علــ  

ــ    ــل   تشــا  يمج   إزاب كــ لك عــن القل ــ  احلال ــدس  ال جــئن عل ــداعيا  ت ــ   ت ــل الك ت  ر ري
 يالكامريأل ي   ائر الداأل امل  قل، الدنقراطيل
اــ   إىل مســ يليل  ـل ا  مجر ريــل وسريقيـا ال  ــ   عـن محايــل يتعزيـز      وإذ يشدري  

 ا ينـ  ت قـل   مجر ريـل وسريقيـا ال  ـ      المبن سيرم املشـر يأل  اخليـا،   اريـل    مجيع ال اا، 
ة  ـا ر   املم وي المتييز، ياريترم   اختيار مكاأل إقامترم، يإعفاي اقرـم   العـ  ة إىل الـد   

 من وجل التفاا اللج ب    يي وخرى،
عن تقدير  للجر   اليت يب وا سري  ا تصـاي الـديي املعـع     اإلعراب أيضاوإذ يكرر  

   م اصلل جر  ها،أفر ريل وسريقيا ال    ، ييشجع مجيع األطرا  املع يل عل
اعقــد مشــايرا  فــعبيل يااملشــاركل احملليــل سيرــا   فــ  وحنــاب البلــد       وإذ يرحددب 

ــن   ــرة م ــاير إىل   21الفت ــات أل الثاين/ي  ــارا  8ك ــاب    2015 ذار/م ــن وا  ــا مكــن ام   م   ،
مجر ريل وسريقيا ال     من اإلعراا عن  رائرم اش أل مستقبل الدهم، ياعقد م تـدى اـات ي   

فد خ ل  امليثـا  اجلفرـ رجم للسـ م ياملصـاحلل ال ط يـل يإعـا ة       ال جم اعُت 2015ار/ماي    وي
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ياإلعـا ة إىل  اإلعفار إىل جاتح اتفاقا  عن مبا ئ تز  السـ   يالتسـري  يإعـا ة اإل مـا      
يعـن التـزام اجلفاعـا  املسـلحل اإلـاب       ،ق ـا  األمـع  اليإصـ     ال طن، يالعدالـل ياملصـاحلل،  

 صف سرا،  مجيع األطفاي  يا ت دامرم ياإلسرا  عنفاي ا يد األط
 2015كــات أل األيي/ يســف   13ات  ــيم ا ــتفتاب   ــت رجم  ــلفي    وإذ يرحددب 

ــف     ــات أل األيي/ يســ ــيل   كــ ــريعيل يرئا ــ ــا  تشــ ــباا/س اير ي ذار/  2015ياتت ااــ يفــ
ــارا ــت 2016 مــ ــرئيس س  ــ ــيح الــ ــاسل إىل ت صــ ــ ا يرا    -أل ا، إضــ ــاتا تــ ذار/   30ورفــ
 ،2016 مارا

سعالل تشفل اجلفيـع يتراعـي ا عتبـارا  اجل سـاتيل     إىل ضريرة ت في  عفليل  وإذ يشري 
ــرم إىل ويطــالم،      لــزن   ــ   املقــاتلن يتســرحيرم يإعــا ة إ مــاجرم، يإلعــا ة األجاتــح م 

ــالق ا  ياجلفاعــا  املســلحل،  يأل إخــ ي الــريرة       مبــن ــاي املرتب ــ أل  ــااقا ا ــيرم األطف س
 اإلس   من العقاا، مكاسحل
ا جا  ت  يم األتش ل السـااقل للتسـري  يتـز  السـ   يإعـا ة اإل مـا         وإذ يرحب 

 من يج   وسرا  اجلفاعا  املسلحل، ا  اهم   احلد 
عل  ضريرة  عم اجلر   ال ط يل يت سي  املساعي الديليل    ـبيل إعـا ة    وإذ يشد  

ا اب الق ا  األمع   مجر ريل وسريقيا ال    ، يإذ ي كد الدير اوام لقـ ا  األمـن الـداخلي    
 )الشرطل يالدرل(   ا تعا ة األمن   مجر ريل وسريقيا ال    ،

  ه ا الصد  االعفل ال جم تق م ا  البعثل العسـكريل ا  تشـاريل ل اـا      وإذ يرحب 
األيرييب الــيت قــدمت، علــ  ال حــ  الــ جم طلبتــ   ــل ا  مجر ريــل وسريقيــا ال  ــ  ، مشــ رة  

 تشـ يل  ييراـح ويلـا ابـدب    ،وسريقيا ال    فر ريل اص اب اش أل إص   الق ا  املسلحل جل
الــدعم املقــدم إلصــ   القــ ا  املســلحل   تــ سرالــيت  ــتت ىل  اعثــل ا اــا  األيرييب للتــدريح

متعد ة األعـرا ، علـ    يااتراسيل يمتثيليل  مسلحلوسريقيا ال     ا  تصب  ق ا  فر ريل جل
ــل،        ــل ياألم ي ــل الســامي ل اــا  األيرييب للسيا ــل اصارجي ــ    ر ــالل املفث ال حــ  املشــار إلي

 ،2016ويار/ماي   30امل رخل 
ذلـك     إىل قرارات  اشـ أل محايـل املـدتين    ـيا  الزناعـا  املسـلحل، مبـا       ري وإذ يش 
ــراراأل  ــزنا  املســل    (2009) 1894ي  (2016) 2286الق ــاي يال ــ  اشــ أل األطف  ،؛ يقرارات

ــك القــرار   امبــ ــروة يالســ م ياألمــن، مبــا    ،(2015) 2225  ذل ــ  اشــ أل امل ــك    يقرارات ذل
ــراراأل  ــرا    (2015) 2242 ي (2013) 2106القـ ــع األطـ ــل  ، يإذ يريـــح أفيـ مجر ريـ

http://undocs.org/ar/S/RES/2286(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/1894(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/2225(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
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وسريقيا ال     وأل تتعايأل مع املفثلل اصاصل املع يل ااألطفاي يالـزنا  املسـل  ياملفثلـل اصاصـل     
 االع د اجل سي   اا   الزنا ، املع يل

ا للتجـايزا  الـيت ترتكبـر   ا ياضـح يقعـ أل  عن قلق  ألأل األطفاي   يزالـ أل   وإذ يعرب 
 ـائر اجلفاعـا    ي “اا كـا  - وتـيت ”يميليشـيا   الع اصر املسلحل التااعل لتحالد  يليكا  ـااقاً 

شـدة    يزلن مسـتردسا  ا  يالفتيا  جي  الرا للفقايمل، يألأل ال ساباملسلحل، مبا   ذلك 
 ،  ييقعن ضحايا ل  لع د اجل سي ياجل ساين   مجر ريل وسريقيا ال    اا

مبـا سيرـا    ياملسامهل املت اصـلن اللـ ين تلـ لع ةفـا امل  قـل،     دير وأل ال عل د  وإذ يش 
  ، يكـ ا ا اـا  األسريقـي، يتسـفاأل ا مهيـل ج هريـل       اجلفاعل ا قتصا يل لديي ي ط وسريقيـا 

عـن تقـدير    كدرر اإلعدراب   وي  مجر ريل وسريقيا ال    ، الدائفن ا  تقرار الس م ياقي  
ا شـر مستشـارجم ا اـا  األسريقـي      قيقًا وـ   ال ايـل، يإذ يراـح   ملا يب  ت  االيا من جر   ا

 من وجل  عم ضحايا الع د اجل سي   مجر ريل وسريقيا ال    ،
يالتعــايأل اإليبــايب الـ جم تبديــ  م  فــا   اــالتزام ا اــا  األيرييب القـ جم   وإذ يرحدب  

اـا  مجر ريـل    اإل ـ مي  يليل وخرى من قبيل امل  فل الديليل للفرتك س تيـل يم  فـل التعـايأل    
تحقيـ   لااإل ـراما  الث ائيـل املقدمـل مـن الـديي األعلـاب        كـ لك وسريقيا ال  ـ  ، ييراـح   

 ا  تقرار   مجر ريل وسريقيا ال    ،
الشركاب الديلين إىل مسـاعدة  ـل ا  مجر ريـل وسريقيـا ال  ـ     ا ـاب        وإذ يدعو 

ياجلفــارل ال ط يــل مــن وجــل مراقبــل الــدرل يألجرــزة الشــرطل  يالتشــ يليل القــدرا  امل  ســيل
احلدي  يتقاا الدخ ي افعاليل، لتحقي  مجلل وهدا  م را  عـم ت فيـ  التـداار الـيت ي متديـدها      

ــرا مب جــح الفقــرة   ــن 1 يتعديل ــز   ــ   الع اصــر املســلحل     (2016) 2262القــرار  م يت
 ويطالا، األج بيل يإعا  ا إىل

الشركاب الديلين إىل تقدا مسامها  ماليل عاجلـل لـدعم اـراما اإلصـ        وإذ يدعو 
ــل،         ــل، ياســط  ــل ل الديل ــ طع ياملصــاحلل ال ط ي ــك احلــ ار ال ــا   ذل ــ  ا  ــتقرار، مب ياقي

طن يعفليــا  تــز  الســ   يالتســري  يإعــا ة اإل ما /اإلعــا ة إىل الــ  ا ياملســابلل، يعفليــ
، يإعا ة إر ـاب  ليـا  العفليـا  القلـائيل ياجل ائيـل مـن وجـل مكاسحـل         ق ا  األمعالإص   

تشــرين  متر الــدعم الــديي املقــرر عقــد    اريكســيل    ا تشــراسا ملــاإلســ   مــن العقــاا، 
 ،2016 الثاين/ت سف 
 اا ترتيـح املرـام   ضريرة ت في  ي يل اعثل األمم املتحدة املتكاملل، عل  و وإذ يؤكد 

 اسح األيل يا ، يع د ا قتلاب، عل  حن  تدريبي،  

http://undocs.org/ar/S/RES/2262(2016)
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 2016ازيراأل/ي تيــــ   22اــــالتقرير اصــــاص ل مــــن العــــام املــــ ر    وإذ يرحددددب  
(S/2016/565)   ،عن ا  تعراا ا  تراتيجي لبعثل األمم املتحدة املتكاملل 

ورفـــاتا  - ألااالر ـــالتن املـــ جرتن إىل جملـــس األمـــن مـــن س  ـــت يط علمددداوإذ يددد 
ــ  ،   ــا ال  ـ ــل وسريقيـ ــيس مجر ريـ ــ ا يرا، رئـ ــ رختن  تـ ــاي   9املـ ــار/ 17ي  2016ويار/مـ  ويـ

ا إىل متديد التـداار امل قتـل العاجلـل الـيت وتشـئت مب جـح       فسير ، اللتن  عا الرئيُس2016 ماي 
ا ـتدامل خفـع يجـ        عـم يالدعم الـ جم تقدمـ  األمـم املتحـدة        (2014) 2149القرار 

 اجلفاعا  املسلحل من خ ي اتبا  لا فامل،
يترـد  السـ م    وأل احلالل   مجر ريل وسريقيا ال       تـزاي تشـكل خ ـراً    وإذ يرى 

 ياألمن الديلين   امل  قل،
  مب جح الفصل السااع من ميثا  األمم املتحدة، وإذ يت رف 

 
 العفليل السيا يل

اتا ت ا يرا، رئيس مجر ريـل وسريقيـا   فور - عن  عف  للرئيس س  تاأل يعرب - 1 
 ؛ال    ، ييراح اتشكيل اك مل البلد

عفليـل مصـاحلل   ل  اإل ـرا  ات فيـ    ع ل ا  مجر ريل وسريقيا ال      يث - 2 
  مجر ريل وسريقيا ال    ، مبا   ذلك عـن طريـ  التصـدجم للتـرفي       اقيقيل تشفل اجلفيع

عل  كامل وراضـي مجر ريـل وسريقيـا ال  ـ  ، اسـبل م ـرا       جلفيع سئا  اجملتفع احملليل  يامل امل
ــل ا قتصــا يل يالت  يــد      ــل املتعلقــل االت في ــل، ي  السيا ــا  ال ط ي ــز علــ  اصدمــل املدتي تعزي

املقاطعـا  ،  يعلـ  صـعيد    ياحمللـي  اإلقليفـي يالـ طع   من الصـعيد كل مبا را  املصاحلل عل  
 مبا   ذلك من خ ي عقد اتت ااا  حمليل؛

 ــل ا  مجر ريــل وسريقيــا ال  ــ   إىل كفالــل يضــع  يا ــا    أيضددا يدددعو - 3 
لفشر ين  اخليا، مبا   ذلـك  ل اجبل لاق   اإلتساأل ا في ا را محايليوطر تشريعيل يط يل ت

 م عـ   قل، يتدعم إيبا  ال ي  ائفل للفشـر ين  اخليـا يال جـئن، مبـا   ذلـك      احل    الت 
 ؛عل  حن  ط عي ي من يكرا يمستدام وي إ ماجرم حمليا وي إعا ة ت طي رم  يارهمإىل 

إىل الــــدير احلا ــــم الــــ جم يلــــ لع اــــ  اجملتفــــع املــــدين   عفليــــل  يشددددري  - 4 
 ؛لكفالل إيبا  ال  يا ي يعاجل األ باا اجل ريل للزنا  الدائر ياملصاحلل الس م

علــ  ومهيــل ااتــرام الد ــت ر للــفاأل ا  ــتقرار يالت فيــل علــ  املــدى    يشددد  - 5 
 ؛ال  يل   مجر ريل وسريقيا ال    

http://undocs.org/ar/S/2016/565
http://undocs.org/ar/S/RES/2149(2014)
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مجيع امليليشيا  ياجلفاعا  املسلحل اـالت لي عـن و ـلحترا يا قـد      يطادب - 6 
ــد ياألت   ــع وفــكاي الع  ــتقرار   مجي ــل ا   ــي شــ ل الراميــل إىل زعزع ــن األطفــاي  ا   اإلسرا  ع

 ؛س را ي يأل فريا صف سرا
 57الديي األعلاب عل  وأل ت ا  اللج َل اليت وتشئت مب جـح الفقـرة    يشجع - 7 
لكـل طلـح    املفصـلل الداعفـل   مشـف عل ااأل لـل   إل را لـ  ا لبـا   (2013) 2127من القرار 

ــاب ــن  إل را  ومسـ ــا ، مـ ــا   اجلرـ ــرا  يالكياتـ ــح  األسـ ــيت ترتكـ ــ م   ، الـ ــ ا السـ ــا  تقـ وعفـ
الــدعم تيســرا إلتيــاأل تلــك     وي تقــدم ا  ــتقرار وي األمــن   مجر ريــل وسريقيــا ال  ــ        وي

ا  ـتقرار   السيا ـيل وي عفليـل اقيـ    العفليل  تعرقلوي ، مبا   ذلك األعفاي اليت  د  األعفاي
 وي ت جا الع د؛ياملصاحلل، 
 ــل ا  مجر ريــل وسريقيــا ال  ــ   علــ  التصــدجم ل جــ   اجلفاعــا    يددث - 8 

املســلحل يتشــاطرا   مجر ريــل وسريقيــا ال  ــ   مــن خــ ي ت فيــ  ا ــتراتيجيل فــاملل تع ــي   
ــل للحــ ار  ــ  العاجــل ياأليل ي ــع الت في ــاما يشــفل اجلفي لــزن  الســ   يالتســري  يإعــا ة   ل ت

يكفــل الرقااــل  علــ  حنــ اإلعــا ة إىل الــ طن،   اتســا  مــع إصــ   الق ــا  األمــع  /اإل مــا 
 املدتيل عل  ق ا  الدسا  ياألمن ال طع، ادعم من اجملتفع الديي؛

علـ  وأل تعتفـد يت فـ   يا ـل       ل ا  مجر ريل وسريقيـا ال  ـ     أيضا يث - 9 
، مبــا   ذلـك ا ــتراتيجيل إصــ    ق ــا  األمـع الل مـن الــ طع يا ـتراتيجيل فــاملل إلصـ      

وسريقيـا ال  ـ   يقـ ا  األمـن الـداخلي )الشـرطل       فر ريـل  فامل لكل من الق ا  املسلحل جل
ن ال اايـل  يالدرل(، من وجل إتشاب ق ا   سا  يطـع يومـن  اخلـي ااتراسيـل تكـ أل متثيليـل مـ       

العرقيل يمت ازتل من ايث امل اط ، اسبل م را ا اذ يت في  إجرابا  م ا بل لفـرز مجيـع وسـرا     
ا ـاذ تـداار ترمـي إىل     ، يك لكيسقا ملعاير اق   اإلتساأل ، مبا   ذلك الفرزالدسا  ياألمن

، همسـرز ي صارمل لتحديـد وهليتـرم  ا تيعاا ع اصر اجلفاعا  املسلحل ال ين يست س أل معاير 
يي لح إىل األمـن العـام وأل يبلـا اجمللـس مبـا ُيحـرز مـن تقـدم   هـ ا الصـد    إطـار الـديرة             

 العا يل للتقارير اليت يقدمرا؛
 ـل ا  مجر ريـل وسريقيـا ال  ـ   إىل ا ـاذ خ ـ ا  ملف  ـل،  يأل         يدعو - 10 

س   مـن العقـاا،   إا اب يعل   بيل األيل يل، من وجل تعزيز م  سا  العدالل يمكاسحل اإل
املسامهل   اقي  ا  تقرار ياملصـاحلل، اسـبل م ـرا إعـا ة تشـ يل إ ارة اجلرـاز القلـائي        ا يل 

 ،ياريــد الســج أل مــن الســ   ،يت ــام العدالــل اجل ائيــل يت ــام الســج أل   كاســل وحنــاب البلــد
تين   فن مـــدمبـــوسريقيـــا ال  ـــ   فر ريـــل يا  تعاضـــل تـــدريبيا عـــن القـــ ا  املســـلحل جل
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إىل العدالـل امل صـفل،    علـ  قـدم املسـاياة     السج أل يكفالل يص ي اجلفيـع  للعفل ُيستقدم أل 
 ؛ياإل را  اتفعيل احملكفل اجل ائيل اصاصل

 ل ا  مجر ريـل وسريقيـا ال  ـ   إىل م اصـلل جر  هـا الراميـل        أيضا يدعو - 11 
 ريــل وسريقيــا ال  ــ  ، إىل إعــا ة اســط  ــل ل الديلــل اصــ رة سعالــل علــ  كامــل وراضــي مجر 

ل م را إعا ة تشر  يائر إ ارة الديلل   املقاطعـا ، يكفالـل  سـع رياتـح مـ  في اصدمـل       باس
ــن    ــ ا  األم ــل يق ــل      املدتي ــتحقاقرا، ةــد  كفال ــد ا  الشــف ي يملســابلل ا  ــتقرار يام ع

   ف يأل احلكم؛ يالشفاسيل
اـدعم مـن اجملتفـع    تفر، س ل ا  مجر ريل وسريقيا ال     عل  وأل ت يشجع - 12 

هـدا   األا ـت ا ا إىل  يالديي،    يفا امل  سـا  املاليـل الديليـل الـيت تقـ   اجلرـ   الديليـل،        
تعزيز اإل ارة املاليل العامل ياملسابلل ع را، مبـا      ب اب الس م يو س الديلل، لاحلامسل األمهيل 

ذلك اصيل اإليرا ا  يض ااط اإلتفـا  ياملشـتريا  العامـل ي ار ـا  مـ   عقـ   ا متيـاز،        
يااتبا  طريقل تتي  وا ت  يل املصـريسا  املتصـلل   اا  تفا ة من التجارا الديليل ذا  الصلل 
تعـزز تـ ي السـل ا     ش املبكـر يت شـيط ا قتصـا  ي   اإ ارة ف يأل الديلل يت فيـ  خ ـط اإلتعـا   

 ال ط يل زمام األم ر ياترم  يا ة مجر ريل وسريقيا ال    ؛
ــل     كدداد  يدددعو - 13  ــل إىل التعجي ــل ياإلقليفي ــديي األعلــاب يامل  فــا  الديلي ال

اتقــدا الــدعم إىل  ــل ا  مجر ريــل وسريقيــا ال  ــ   إلجــراب اإلصــ اا ، مــن وجــل إعــا ة  
ل الديلل علـ  كامـل وراضـيرا، مبـا   ذلـك تقـدا مسـامها  لـدسع املرتبـا  يتلبيـل           اسط  ل 

ياـراما تـز  السـ   يالتسـري       ق ـا  األمـع  ال ائر ا اتياجـا ، إضـاسل إىل  عـم إصـ       
يإعــا ة اإل ما /اإلعــا ة إىل الــ طن، يإعــا ة إر ــاب اجلرــاز القلــائي يت ــام العدالــل اجل ائيــل،  

ــك احملكفــل   مبــا ــل اصاصــل، يي اــظ وأل مــ متر إعــ أل الت عــا       ذل    املقــرر عقــد  اجل ائي
 ؛ يتي  الفرصل للقيام ا لك 2016 تشرين الثاين/ت سف ل   ياريكس
ــح اإلقليفــي       يرحددب - 14  ــك املكت ــا   ذل ــم املتحــدة، مب اا ــتفرار مشــاركل األم

، اجلـ ار وسريقيـا، ي يي  ل  ط وسريقيا، يا اا  األسريقـي، ياجلفاعـل ا قتصـا يل لـديي ي ـط      
)املع يـــل أفر ريـــل وسريقيـــا  يجمف عـــل الثفاتيـــليسريـــ  ا تصـــاي الـــديي، يا اـــا  األيرييب، 

 ،ي ائر الشركاب الديلين ياجلرـا  املاحنـل   ال    (، يالب ك الديي، يص دي  ال قد الديي،
   ؛    تقرار   مجر ريل وسريقيا ال    ل ًا عف

ــا       ا ضــع يدديط علمددا  - 15  ــل وسريقي ــن  ــل ا  مجر ري ــل ا ــار املســابلل املتبا ل إط
ال  ــ   يالشــركاب الــديلين اــت قيــا ة اك مــل مجر ريــل وسريقيــا ال  ــ  ، ةــد  تعزيــز    
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الشــفاسيل ياملســابلل، سلــ  عــن ا تســا  يالــدعم املســتفر مــن الشــركاب الــديلين جلفر ريــل     
 ؛اوسريقيا ال      عفا ل يل يا  ال ط يل املتف  علير

  ه ا السيا  عل  الدير القيدم ال جم تل لع اـ  جل ـل ا ـاب السـ م       يشد   -16 
إ داب املش رة ا  تراتيجيل للجر   الديليل املب يلل من وجل ا اب الس م ي   عـم اتبـا  لـا    
يتسم مبزيد من ا تسا  يالت سي  يالتكامل   تلك اجلر  ، ييقدر الدير الفعـاي الـ جم تب لـ     

كل امل رايل   ه ا الصد ، ييشجع عل  م اصلل الت سي  مع جل ل ا اب الس م يفرهـا مـن   املفل
امل  فا  يامل  سا  الديليل املع يل لدعم ااتياجا  مجر ريـل وسريقيـا ال  ـ     جمـاي ا ـاب      

 الس م عل  املدى البعيد؛
 

 الزنا ، مبا   ذلك محايل ال فل يالع د اجل سي    يا  اق   اإلتساأل
احلاجل املا ل ياللريرة امللحل ملسابلل مجيـع مـرتك  اتتـراكا      يكرر تأكيد - 17 

ــزهم        ــاأل مركـ ــا كـ ــاأل، ويـ ــ   اإلتسـ ــايزا  اقـ ــراكا  ياـ ــاين ياتتـ ــديي اإلتسـ ــات أل الـ القـ
اتتفاؤهم السيا ي، ييكرر الت كيد عل  وأل اعع تلك األعفاي قد يرق  إىل مرتبـل اجلـرائم    وي

ما األ ا ي للفحكفل اجل ائيل الديليل ال جم ُتعـدد مجر ريـل وسريقيـا ال  ـ         ام ريل الاملشف 
  يلل طرسا سي ؛  

اــالقرار الــ جم ا  تــ  املدعيــل العامــل للفحكفــل اجل ائيــل الديليــل    يدديط علمددا - 18 
افت  اقي ، اعـد ال لـح الـ جم تقـدمت اـ  السـل ا  ال ط يـل،         2014ويل ي/ بتف   24  

، ييراـح اا ـتفرار  ـل ا  مجر ريـل وسريقيـا      2012ا ارُتكبت م ـ  عـام     جرائم ُيزعم ول
   ه ا الصد ؛ تعايلاال       إاداب 

أفيـــع األطـــرا    الـــزنا  املســـل    مجر ريـــل وسريقيـــا ال  ـــ  ،  يهيددب  - 19 
ــا ع اصــر اــالد  ــيليكا  ــااقا يميليشــيا     مبــا ــيت ”سير ــع جل ًاتلــع اــدد ، وأل “اا كــا -وت في

ــاً  ا تتــراك ــل ضــد األطفــاي، خرق للقــات أل الــديي الســارجم، مبــا سيرــا    ا  يالتجــايزا  املرتكب
 ،يا فتصــاا يالع ــد اجل ســي ،ا تتــراكا  الــيت ت  ــ جم علــ  ا يــد األطفــاي يا ــت دامرم

يا خت ـــا  يا عتـــداب علـــ  املـــدارا ياملستشـــفيا ، ييريـــح كـــ لك   ،يالقتـــل يالتشـــ ي 
تعجدل اـالتحقي    ا تتـراكا  يالتجـايزا  املزع مـل     اسل ا  مجر ريل وسريقيا ال     وأل 

من وجل حما بل مرتكبيرا يكفالل ا ـتبعا  املسـ يلن عـن تلـك ا تتـراكا  يالتجـايزا  مـن        
 ؛ق ا  األمعال

م البات  ا أل ت ّسر األطرا  كاسـل احلفايـَل ل طفـاي الـ ين ُوسـر  ع ـرم        يكرر - 20 
ملسـلحل ياجلفاعـا  املسـلحل يوأل تعتـ هم ضـحايا،      وي سصل ا ا جم طريقل وخرى عن الق ا  ا
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ييشد  عل  ضريرة إي ب ع ايل خاصل حلفايل مجيع األطفـاي املـرتب ن اـالق ا  يااجلفاعـا      
 املسلحل ياإلسرا  ع رم يإعا ة إ ماجرم؛

أفيــع وطــرا  الــزنا  املســل    مجر ريـل وسريقيــا ال  ــ  ، مبــا سيرــا   يهيدب  - 21 
ــيت ” ــااقا يميليشــيا  ع اصــر اــالد  ــيليكا   ــد  ًاتلــع اــدد ، وأل “اا كــا -وت  ألعفــاي الع 

 وأل تعجدـل اـالتحقي     مجر ريل وسريقيا ال       اجل سي ياجل ساين، ييريح ك لك اسل ا
يوأل ُت شـيف إطـارا م  فـا يفـام  مـن وجـل       التجايزا  املزع مـل مـن وجـل حما ـبل مرتكبيرـا،      

 2106 ي (2010) 1960متافيا مع قراَريـ   ئر، التصدجم للع د اجل سي    يا  الزنا  الدا
يحماكفتـرم، يوأل   ق ا  األمعال، يوأل تكفل ا تبعا  املس يلن عن ه   اجلرائم من (2013)

 تيسدر اص ي ضحايا الع د اجل سي س را عل  املتا  من اصدما ؛
 

 عفليل افظ الس م
وتيات ا، يحييط علفـا   - اعفل املفثل اصاص ل من العام، اارسي  ويتات ا يشيد - 22 

تشـر  عفليـا   ، ييشجع عل  زيـا ة  األمم املتحدة املتكاملل ازيا ة تشر الع صر العسكرجم لبعثل
 تيل مبريتل   مجيع وحناب البلد؛ع اصر الشرطل يالع اصر املد

ــل اــ       يقددرر - 23  ــم املتحــدة املتكامل ــل األم ــل اعث ــد ي ي ــاين/  15 متدي  تشــرين الث
 ؛  2017 ت سف 

قـ ا  مـ ذيأل اـ  وقصـا       وأل يكـ أل لبعثـل األمـم املتحـدة املتكاملـل قـ امُ       يقدرر - 24 
ســر ا مــن املــراقبن العســكرين يضــباا  480 ــرم ســر ا مــن األســرا  العســكرين، م 10 750

ســر  مــن ضــباا  400ســر ا مــن وســرا  الشــرطل، مــن اي ــرم   2 080األركــاأل العســكرين، ي 
ــد      نمــ  ف 108الشــرطل ي  مــن مــ  في الســج أل، ييشــر إىل اعتزامــ  إاقــاب هــ ا العــد  قي

ا مب جــح القــرارين الق ا  اإلضــاسيل املــ ذيأل ةــ سيفــا يتعلــ  اــ ا  ــتعراا املســتفر،    ــيفا  
   ؛(2016) 2264 ي (2015) 2212
ــاً   يكددرر تأكيددد - 25  ــداأل املســامهل االي ــام البل ــل قي ــاقــ ا  ي يمســتقبً  ومهي  سرا  ا
لتعزيـز قـدرة    ال زمـل  ا يكفـي مـن القـدرا  ياملعـدا     مبـ شـرطل  الق ا  يوسرا  ال اتزييدفرطل 

 وأل يعجدـل اا ـتقدام  ، يي لـح إىل األمـن العـام    افعاليـل  اعثل األمم املتحدة املتكاملل عل  العفل
ــل       ــل ياملرــارا  الل  ي ــل ياصــ ة املر ي ــابا  ياملــ ه   التعليفي ــديرم الكف ــ هلن ل مــ  فن م

 ؛و تا  عل  حن  كا  يسعاي 35إىل  32 من ة   الفقرا امل ئفل أل اب املرام احملد 
مجيـــع اص ـــ ا  ال زمـــل، اســـبل م ـــرا  وأل يت ـــ إىل األمـــن العـــام  يطلدددب - 26 

متكـن اعثـل األمــم   مـن وجـل   ا  ـت دام الكامـل لصـ ايات  احلاليـل ييسقـا لســل ت  التقديريـل،       

http://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
http://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2212(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2264(2016)
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اكتسـاا القـدرة علـ  ت فيـ  ي يتـرا      املتحدة املتكاملل من ال غ كامل قـدر ا التشـ يليل يمـن    
ــ  اجملــا             ــز ا جــ  خــاص عل ــع التركي ــا ال  ــ  ، م ــل وسريقي ــل وراضــي مجر ري ــ  كام عل

مبـا يتـي  وـا وأل     اقـدرا  يل ازم ت قلـرا ي بعثل لا وسرا األيل يل، مبا   ذلك من خ ي تعزيز  ذا 
ــل نكــن ا ــاذ      ــت يم خت ق ــدة الت قي ــ  تقــ م أفــع معل مــا  جي ــ و ا ــرا  إجــرابا  عل  تتعل

مـــع ، األخ ــار احملدقــل ااملــدتين، ياأل يا  التحليليــل ال زمـــل   ــت دام تلــك املعل مــا        ا
 ؛البعثلم اصلل تعزيز و اب 

 مجيـع البلـداأل املسـامهل اقـ ا  ياـ سرا  الشـرطل       ال جم وارزتـ  التقدم  يالح  - 27 
   املسـامهل اقـ ا  ياـ سرا  فـرطل    ، ي   ـيفا البلـداأل   من وجل ا تيفاب معـاير األمـم املتحـدة   

وأل تعفـل سـ را علـ     مجر ريـل وسريقيـا ال  ـ  ، ييـدع ها إىل        السـااقل اعثل الـدعم الديليـل   
ــا  ملعــاير األمــم    عفلــييت فــراب يتشــر مجيــع  إمتــام املعــدا  ال زمــل املفل كــل لل اــدا ، امتث

 الشرطل؛ املتحدة اصاصل االق ا  يوسرا 
تل العامل عل  م اصـلل ا تكشـا  إمكاتيـل القيـام، اسـح      األما يث كاد  - 28 

احلاجل، اا ت دام وسرقل فرطل مت صصل إىل جاتح املعدا  املت صصل ال زمل لب اب يت ـ ير  
 قدرا  الشرطل يالدرل يلت سر الدعم التش يلي؛

إىل األمن العام ي ثل  اصاص ا ـاذ اص ـ ا  ال زمـل لتعزيـز قـدرا       يطلب  - 29 
، يي لـح  للقـ ة الشرطل لبعثل األمم املتحدة املتكاملل، ضفن العـد  األقصـ  املـ ذيأل اـ      ع صر 

 ؛همتعزيز تشر ع صر الشرطل   كاسل وحناب البلد يا تقدام وسرا  مت صصن يتشر
اعثل األمـم املتحـدة املتكاملـل يكاسـل هيئـا  األمـم املتحـدة ذا  الصـلل          يث - 30 

 يأل عـائ  إىل   (2013) 2127امل ش  عف  اـالقرار   اب عل  ضفاأل إمكاتيل يص ي سري  اص
مقاصد ، يااألخق إىل األفـ اص يال ختـائ  يامل اقـع اصاضـعل ملراقبتـرا، لكـي يتسـق للفريـ          

 ا ض    ا  يت ؛
إىل ترتيـح ويل يـا     كاملـل ا ـت ا اً  وأل ُت فَّ  ي يل اعثل األمم املتحدة املت يقرر - 31 

مـن هـ ا القـرار، يوأل يكـ أل ذلـك، ع ـد        36إىل  33 مـن  املرام امل صـ ص عليرـا   الفقـرا    
ك لك إىل األمـن العـام وأل يراعـي ترتيـح األيل يـا  هـ ا        يي لحا قتلاب، اشكل تدريبي، 

   عفليل اإليفا  إىل البعثل ي صيق امل ار  وا؛
لبعثـل األمـم املتحـدة املتكاملـل اا ـت دام مجيـع ال  ـائل ال زمـل لت فيـ            يأذن - 32 

 م اط  اتتشارها؛ضفن ي يترا،   ادي  قدرا ا ي

http://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
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ــام      يقددددرر - 33  ــل املرــ ــدة املتكاملــ ــم املتحــ ــل األمــ ــل اعثــ ــفل ي يــ ــلوأل تشــ  التاليــ
 :الف ريل األيل يل ذا 
 

 محايل املدتين ( )و 
يليل الرئيسيل اليت تقع عل  عات   ل ا  مجر ريـل  ،  يأل مساا ااملس القياُم ‘1’ 

يااملبــا ئ األ ا ــيل حلفــظ الســ م يســ  امل صــ ص عليــ     وسريقيــا ال  ــ  
، سفايل السكاأل املـدتين مـن وخ ـار الع ـد البـدين      S/PRST/2015/22ال ختيقل 

،    ـيفا مـن   يضـفن م ـاط  اتتشـارها   البعثـل   را احملدقل ةم،   ادي  قـد 
خ ي املبا رة إىل تشر الق ا  يت خي املريتل   ترتيبا ـا علـ  حنـ  يكسـبرا     

مبـا   ذلـك   م ـاط  الـزني       القيـام اـديريا  مكّثفـل،   القدرة عل  الت قـل ي 
العفــل   ي يالعــ  ة ال رائيــل، يكــ لك   اجملتفعــا  احملليــل املعرضــل لل  ــر،

الت فيـــد مـــن اـــدة امل ـــاطر الـــيت تشـــّكلرا عفليا ـــا  قـــت تفســـ  علـــ  ال 
 ؛عل  املدتينيالشرطيل العسكريل 

ت سر محايل خاصل لل ساب ياألطفاي املتلررين من الزنا  املسل ، اُسبل م ـرا   ‘2’ 
ــروة       ــل امل ــين سفاي ــل يمستشــارين مع  ــل ال ف ــين سفاي ــا  مستشــارين مع  إيف

 ؛يليمستشارين للش يأل اجل سات
ن ياإلاـ غ ع ـرا يت فيـ     املـدتي  جرـل ضـد   اديد الترديدا  يا عتدابا  امل ‘3’ 

 ؛العسكرجم –تعايأل املدين التعزيز ي خ ط يقائيل للتصدجم وا
القيام، االتشاير ال ختيـ  مـع م  فـا  املسـاعدة اإلتسـاتيل يم  فـا  اقـ           ‘4’ 

 ا ــتراتيجيل محايــلت فيــ  اإلتســاأل ياجلرــا  الشــريكل األخــرى ذا  الصــلل، ا
 عل  ت ا  البعثل ا  رها؛اقي  تتائجرا اص رة تامل ي املدتين

 
 تعزيز اق   اإلتساأل يمحايترا )ا( 

ــات أل    ‘1’  ــراكا  الق ــديي رصــد اتت ــ     ال ــراكا  ياــايزا  اق اإلتســاين ياتت
اإلتســاأل املرتكبــل   مجيــع وحنــاب مجر ريــل وسريقيــا ال  ــ   ياملســاعدة          

، مبا   ذلك عن طريـ   اـيإا غ عامل اجلفر ر يجملس األمن ةالتحقي  سيرا 
ــ    ــل مسـ ــراب عفليـ ــ   ا  إجـ ــل هـ ــراكا  ملثـ ــل  تتـ ــايزا  املرتكبـ ــ  يالتجـ م ـ

ــل إىل مكاسحــل اإلســ    ل  ترفــا  ةــا   إطــار اجلرــ    2003 عــام   الرامي
 ؛العقاا من

http://undocs.org/ar/S/PRST/2015/22
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  ذلـك   مبـا  ،رصد ا تتراكا  يالتجـايزا  املرتكبـل ضـد األطفـاي يال سـاب      ‘2’ 
   ــيا  الــزنا    لوفــكاي الع ــد اجل ســي املرتكبــ   فــر  مــن  ا فتصــاا ي

 ؛اةاملسل ، ياملساعدة   التحقي  سيرا ياإلا غ 
ىل محايــل إ الراميــلعيرا مســامســاعدة  ــل ا  مجر ريــل وسريقيــا ال  ــ       ‘3’ 

م ـرا    ـر  اق   اإلتساأل يتعزيزها يم ع يق   ا تتراكا  يالتجايزا ، ا
ــا ــاأل،   إتشــ ــ   اإلتســ ــل حلقــ ــل يط يــ ــا   ب جل ــ ــدرا  م  فــ ــز قــ يإىل تعزيــ
 املدين؛ اجملتفع

 
ــل  م ــل إل  تيســر  ) (  ــاتيل ا  إيبــا  ايئ ــصــ رة يصــاي املســاعدة اإلتس  يم م تــل ليكاملــ لس ري

 ع ائ  ا ين
 إيبـا  تيسـر   وجـل  مـن العاملل   جماي املسـاعدة اإلتسـاتيل    اجلرا اسن الت سي  مع  

 يم م تـل  ليكاملـ  لمدتيـل ياصـ رة س ريـ    اقيـا ة ايئل  م ل إليصـاي املسـاعدة اإلتسـاتيل    
ع ائ ، يسقا ملبا ئ األمم املتحـدة الت جيريـل   جمـاي تقـدا املسـاعدة اإلتسـاتيل        ا ين
 عــ  ة املشــر ين  اخليــاً    تيســر يمــن وجــل   ،واكــام القــات أل الــديي ذا  الصــلل   ي
ــاجرم حمليــ  وي ــن     ًاال جــئن وي إ م ــ  حنــ  طــ عي ي م ــرم عل  يكــراوي إعــا ة ت طي 

املسـاعدة   جمـاي    العاملـل  اجلرا تتحق  ل  ا  تدامل يذلك    ل ت سي  يختي  مع 
 ؛اإلتساتيل

 
 محايل األمم املتحدة ) ( 

محايل م  في األمم املتحدة يم شآ ا يمعدا ا ي لعرا، يكفالل األمـن ياريـل الت قـل     
 ؛ياألسرا  املرتب ن ةا مل  في األمم املتحدة

 عـم  هـ   وأل يك أل اوـد  ا  ـتراتيجي لبعثـل األمـم املتحـدة املتكاملـل        يقرر - 34 
يتقليق اص ر ال جم تشكل  علـ  حنـ    ج   اجلفاعا  املسلحل  يئل ال ري  امل اتيل صفع ي

بـا ئ  يا ـاذ ترتيبـا  ا ـتباقيل يرا عـل  يأل اإلخـ ي اامل      لـا فـامل  اتبـا   من خ ي مستدام 
 األيل يل يتشفلرا: األ ا يل حلفظ الس م، افع ان املرام األ ا يل التاليل ذا 

 
تقدا الدعم للعفليا  السيا يل الراميـل إىل املصـاحلل يإاـ ي ا  ـتقرار يجلرـ   اسـط        )و( 

  ل ل الديلل ياحلفاظ عل  الس مل اإلقليفيل
للجرـ   الراميـل     عفًا املت صصل يت سر اص ا  الف يلا ي املساعي احلفيدة  ‘1’ 

 ال  ـاطل إىل التصدجم ل  باا اجل ريل للزنا ، ي   يفا    ـيا  عفليـا    
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ي  إطار احل ار ال طع الشـامل للجفيـع ي ليـا  العدالـل ا تتقاليـل       ياملصاحلل
املع ـين   يتس يل الزناعا ، يذلك االعفل مع اويئا  املع يل يالزعفاب الدي ين

ين اإلقليفي ياحمللي، مع كفالل املشاركل الكاملـل يالفعالـل للفـروة    عل  الصعيد
مبــا يتســ  مــع خ ــل عفــل مجر ريــل وسريقيــا ال  ــ   اشــ أل املــروة يالســ م     

 ؛ياألمن
 عم اجلر   اليت تب وا  ل ا  مجر ريل وسريقيا ال  ـ   مـن وجـل التصـدجم      ‘2’ 

خ ي   اــ ار مــع للتــرفي  يمعاجلــل امل ــامل احملليــل، يذلــك اســبل م ــرا الــد 
اجلفاعــا  املســلحل يقــا ة اجملتفــع املــدين، مبــن ســيرم ال ســاب ي ثلــ  الشــباا، 
يعن طري  مساعدة السل ا ، عل  الصعيدين الـ طع ياحمللـي يعلـ  صـعيد     

 ال  ائد؛املقاطعا ،   تعزيز وياصر الثقل ان 
ــ سر األمــن للفســ يلن     ‘3’  ــل ات ــدريبي للفرــام املتعلق ــارزين  عــم التســليم الت  الب

ــل  ي ــل الثااتـ ــام احلرا ـ ــل لمرـ ــا  ال ط يـ ــل   لف  سـ ــل التااعـ ــ ا  األم يـ إىل القـ
جلفر ريــل وسريقيــا ال  ــ  ، يذلــك االتعــايأل مــع  ــل ا  مجر ريــل وسريقيــا  

 ؛ال     يا ت ا ًا إىل تقييم امل اطر   امليداأل
 قتصـا يل  اجلفاعـل ا تقدا املش رة إىل احلك مل   تعاملرا مع الـداأل اجلـ ار ي   ‘4’ 

مكتـح األمـم املتحـدة    يا اـا  األسريقـي، االتشـاير مـع      لديي ي ـط وسريقيـا  
 ؛اإلقليفي ل  ط وسريقيا

ــل       ‘5’  ــل علــ  كامــل وراضــي مجر ري ــز ي عــم البســط الســريع لســل ل الديل تعزي
وسريقيا ال  ـ  ، مبـا   ذلـك مـن خـ ي  عـم إعـا ة ال شـر الفـ رجم لقـ ا            

ــاط  ذا  ــدرل   امل  ــالشــرطل يال ــ      األيل ي ــدا  الرئيســيل، يه ل يطــر  اإلم
 ؛من ف ت  وأل يساهم   إتشاب م  سا  وم يل مستقرة   امل اط  ال ائيل ما

تعزيز تشر اعثل األمم املتحدة املتكاملـل   م اقـع مشـتركل مـع وسـرا  الشـرطل        ‘6’ 
ــ ط َيي   ــدرل ال ــك   امل ــاط  ذا       يال ــرم، يذل ــرزهم يتدريب ــ ين  ــب  س ن ال

املتفـ  عليرـا، ااعتبـار هـ ا األمـر جـزبًا مـن مسـاعي اسـط  ـل ا            األيل يل 
ــن     ــات أل، م ــل اســيا ة الق ــل يفرهــا مــن الســل ا  املع ي وجــل  اإل ارة اإلقليفي

 ؛اات ي تكثيد يج   الديلل   تلك امل اط  ذا  األيل يل ال اقعل خار 
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 مسـاعدة  ــل ا  مجر ريـل وسريقيــا ال  ـ   علــ  يضـع يت فيــ  ا ــتراتيجيل     ‘7’ 
زمامرا للتصدجم ألعفاي سرا اللرائح فر القات تيل يا  ـت  ي  هي تت ىل 

   ؛فر املشري  للف ار  ال بيعيل سيفا يتعل  م را ا ج   اجلفاعا  املسلحل
ــدمر        ‘8’  ــا رة يتــ ــبط يمصــ ــ  ضــ ــاب، علــ ــح ا قتلــ ــل، اســ ــد العفــ تكثيــ

يذخــائر الع اصــر املســلحل الــيت تــرسع وي متت ــع عــن الت لــي عــن          و ــلحل
شــــيا  ي ــــائر اجلفاعــــا  املســــلحل لحترا، مبــــا   ذلــــك مجيــــع امليليو ــــ
 ك ميل؛احل فر

 
 إص   الق ا  األمع )ا( 

ت سر املش رة ا  تراتيجيل يالتق يـل لسـل ا  مجر ريـل وسريقيـا ال  ـ   مـن        ‘1’ 
وجل صـ غ يت فيـ  ا ـتراتيجيل إلصـ   الق ـا  األمـع، مـع مراعـاة العفـل          

ا اا  األيرييب العسـكريل ا  تشـاريل   مجر ريـل وسريقيـا     اعثل ال جم وجنزت  
ي   ل ت سي  يختي  مع اعثـل ا اـا  األيرييب للتـدريح العسـكرجم      ال    

  مجر ريـــل وسريقيـــا ال  ـــ  ، يا ـــرا ضـــفاأل ا تســـا  لعفليـــل إصـــ   
الق ــا  األمــع، مبــا   ذلــك عــن طريــ  التقســيم ال اضــ  للفســ يليا  اــن  

يقـ ا  األمـن الـداخلي يفرهـا      وسريقيـا ال  ـ    فر ريـل  لحل جلالق ا  املس
من القـ ا  ال  اميـل عـ ية علـ  اإل ارة الدنقراطيـل لقـ ا  الـدسا  ياألمـن         

 ؛الداخلي عل  الس اب
 يتبـع تقدا الدعم إىل  ل ا  مجر ريل وسريقيا ال     من وجـل إر ـاب لـا     ‘2’ 

ــا فر ريــل املســلحل جلالقــ ا    ســرز ع اصــر قــ ا  الــدسا  ياألمــن )  وسريقي
ــدرل(،   ال  ــ   ــ ا  الشــرطل يال ــ      ي، يق ــاير اق ــا ملع ــرز يسق يشــفل الف

تعزيز مسابلل ق ا  األمن عن اتتـراكا  القـات أل   من وجل  يفا  اإلتساأل،  
ــا  ع اصـــر اجلفاعـــا     ــل اـــرجم إل مـ الـــديي ياحمللـــي ي   ـــيا  وجم عفليـ

 ؛املسلحل املسردان   م  سا  الق ا  األمع
جمـاي      ـل ا  مجر ريـل وسريقيـا ال  ـ        ادير قيا جم    عم ض  ا  ‘3’ 

ــدرل   ــ  يضــع    إصــ   يت ــ ير الشــرطل يال ــن طري ــاب لخ ــل ع ــدرا  الب  ق
، يعـن  ق ـا  األمـع  العفـ  اا ـتراتيجيل عامـل إلصـ       ، يت في ها ت  يرالي

التعـايأل  طري  تقدا املساعدة التق يل إىل اك مل مجر ريل وسريقيـا ال  ـ  ، ا  
 ؛ال ختي  مع  ائر اجلرا  املع يل اتقدا املساعدة التق يل
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 عم اك مل مجر ريل وسريقيا ال       يضع هيكل للح اسز لفائدة قـ ا    ‘4’ 
ــرا  الشـــرطل يالـــدرل يا ـــتقدامرم يســـرزهم    الشـــرطل يالـــدرل ياختيـــار وسـ

ع صـر جديـد وـ       500يتدريبرم عل  حنـ  يكفـل اتلـفام مـا   يقـل عـن       
يمـع مراعـاة    ادعم من اجلرا  املاحنل يسري  األمم املتحـدة الق ـرجم  ق ا ، ال

ضريرة ا تقدام ال ساب يا متثـاي التـام لسيا ـل األمـم املتحـدة املتعلقـل ابـ ي        
 ؛الع ايل ال اجبل   مراعاة اق   اإلتساأل

 ت سي  ت سر املساعدة التق يل يالتدريح التقع سيفـا اـن الشـركاب الـديلين       ‘5’ 
مجر ريــل وسريقيــا ال  ـــ  ،    ــيفا مــع اعثـــل ا اــا  األيرييب للتـــدريح      
العســكرجم   مجر ريــل وسريقيــا ال  ــ  ، مــن وجــل كفالــل الت زيــع ال اضــ   
للفرــام   جمــاي إصــ   الق ــا  األمــع، لفائــدة كــل مــن القــ ا  املســلحل    

   ؛جلفر ريل وسريقيا ال     يق ا ا ل من الداخلي )الشرطل يالدرل(
الت سي  مع  ل ا  مجر ريل وسريقيا ال     مـن وجـل صـ غ خ ـل إلعـا ة       ‘6’ 

القــ ا  املســلحل جلفر ريــل وسريقيــا ال  ــ   ي ــائر قــ ا  األمــن الــداخلي   
ــاما إصــ           ــار ارت ــدريبي يم ســ ،   إط ــ  ت ــ  حن ــل عل األخــرى إىل العف

ــل   مراعــاة اقــ     ــل ال اجب ــ ي الع اي    الق ــا  األمــع يمبــا يتفــ  ي يا ــل ا
اإلتساأل ي   ل ت سي  يختي  مـع اعثـل ا اـا  األيرييب للتـدريح العسـكرجم      

 ؛  مجر ريل وسريقيا ال    
 

 تز  الس   يالتسري  يإعا ة اإل ما  ياإلعا ة إىل ال طن ( ) 
ارتــاما تــدريبي   يضــع يت فيــ  مجر ريــل وسريقيــا ال  ــ     عــم  ــل ا   ‘1’ 

املســـلحل وســـرا  اجلفاعـــا  تــــز   ـــ   فـــامل للجفيـــع يـــتم مـــن خ لـــ   
م، ا ـت ا ًا إىل  م ـرم إىل ويطـال   األجاتـح يتسرحيرم يإعا ة إ ماجرم يإعا ة 

إىل  عـا ة اإلي  مـا  اإلتسـري  يإعـا ة   الس   يالتـز  ا تفا  املتعل  مببا ئ 
ال طن ياإل ما    الق ا  ال  اميل ال جم جـرى ت قيعـ    م تـدى اـات ي       

ــاي   10 ــام خـــاص  اتياجـــا  األطفـــاي      ، 2015ويار/مـ مـــع إيـــ ب اهتفـ
 ؛املرتب ن االق ا  ياجلفاعا  املسلحل

إر ـاب اـ ار فـامل اشـ أل األمـن        مجر ريل وسريقيا ال  ـ     عم  ل ا   ‘2’ 
ــل      ــل مــع وعلــاب اجلفاعــا  املســلحل ياجلرــا  ال ط ي ــل احمللي اجملتفعــي يالت في
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فعا  احملليل، ا يل معاجلل األ ـباا  األخرى صاابل املصلحل، يم را  ثل  اجملت
 ؛اجل ريل امل  يل للزنا 

   املع يــلمجر ريــل وسريقيـا ال  ـ   يم  فــا  اجملتفـع املـدين      عـم  ـل ا     ‘3’ 
ــائفي لفائــدة وســرا  اجلفاعــا     مــن الع ــد   للحــدديضــع يت فيــ  اــراما    ال 

تسـري   لاسـ   ي ال ــز   املسلحل فر امل هلن ل فـترال   الـ اما ال ط يـل ل   
 ؛ال طن إىل عا ةاإلي  ما اإليإعا ة 

إىل  ل ا  مجر ريل وسريقيا ال  ـ   مـن وجـل يضـع      تقدا املساعدة التق يل ‘4’ 
يت في  خ ل يط يل إل ما  وسرا  اجلفاعا  املسـلحل املسـران ياملـ هلن      
ق ا  األمن يالدسا ، مبا يتس  مع ال تاما األي ـع ت اقـا إلصـ   الق ـا      

 ؛األمع
إىل  ــل ا  مجر ريــل وسريقيــا ال  ــ     مســاعيرا   تقــدا املســاعدة التق يــل ‘5’ 

ــل ااأل ــلحل الصــ رة ياأل ــلحل     الراميــل إىل إتشــاب يتفعيــل جل ــل يط يــل مع ي
ــ      ــزن   ـ ــدجم لـ ــل التصـ ــن وجـ ــل مـ ــار   اصفيفـ ــل ا تتشـ ــدتين يمكاسحـ   املـ

 ؛املشري  ل  لحل الص رة ياأل لحل اصفيفل فر
تــدمر األ ــلحل يالــ خائر املزنيعــل مــن املقــاتلن   ااســح ا قتلــاب، ام، القيــ ‘6’ 

ــا ــدة        مب ــل إىل مصــا رة يمجــع األ ــلحل ياألعت ــل الرامي ــ   البعث ــع جر ــ  م يتف
للتـداار املفريضـل    الصلل اليت يشكل ت ريدها وي ايعرا وي تقلـرا اتتـراكاً   ذا 

 ؛(2016) 2262من القرار  1مب جح الفقرة 
 

 املساعدة عل  ال ر ا اسيا ة القات أل يمكاسحل اإلس   من العقاا ) ( 
 التداار امل قتل العاجلل

ــام ‘1’  ــ  حنــ  عاجــل يتشــط   القي ــاط     ي عل ــل يضــفن م  ــدرا  البعث   اــدي  ق
ــل  عتفــا  اتتشــارها، اا ــل عاجل ــداار م قت ــ  و ــاا ا ــتث ائي  يأل  ُتت ــ  ت عل

 إر اب  ااقل ي يأل إخ ي مببا ئ عفليا  افـظ السـ م املتفـ  عليرـا، ا ـاب      
ي  امل ــاط  الــيت  مجر ريــل وسريقيــا ال  ــ  علــ  طلــح رمســي مــن  ــل ا  

ــ ا      ــ مــناألت جــد سيرــا ق ــا رةً تكــ أل   طن وي  ال ــ   تلــك القــ ا  ق عل
 تــداار حمــدي ة ال  ــا  يحمــد ة زم يــًاهــ   التكــ أل لــ  وأل عمزايلــل مرامرــا، 

يذلـك  ، )و( 35)و( ي  34ي  33ا  يمتفشيل مـع األهـدا  املبي ـل   الفقـر    
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لقات أل يال  ـام  و س ا احلفاظ عل وجل   عتقاي األف اص يااتجازهم من
 ؛العقاا يمكاسحل اإلس   منالعام 

ــ     ‘2’  ــ ب اهتفــام خــاص،    ــيا  ت في ــل   ال ــري    إي ــل العاجل ــداار امل قت الت
تقـ ا السـ م وي ا  ـتقرار     املشار إليرا وع  ، للجرا  اللـالعل   وعفـاي  

، وي   تقــدا الــدعم لتلــك األعفــاي  وي األمــن   مجر ريــل وسريقيــا ال  ــ   
السيا ــيل وي عفليــل اقيــ  العفليــل  تعرقــلوي   ذلــك األعفــاي الــيت  ــد   مبـا 

 ؛وي ت جا الع داحلل، ا  تقرار ياملص
ي لح إىل األمن العام وأل ي اصـل إاـ غ جملـس األمـن اـ جم تـداار قـد ُتت ـ           ‘3’ 

 ؛عل  ه ا األ اا
 :احملكفل اجل ائيل اصاصلمكاسحل اإلس   من العقاا، مبا   ذلك 

تقدا املساعدة التق يل إىل  ل ا  مجر ريل وسريقيا ال     مـن وجـل اديـد     ‘4’ 
يلن عن ارتكاا جـرائم ت  ـ جم علـ  اتتـراكا  القـات أل الـديي       ه يل املس 

اإلتساين يعن اتتراكا  ياايزا  اق   اإلتسـاأل   مجيـع وحنـاب مجر ريـل     
، يإجــراب التحريــا  ع ــرم يم اقتــرم قات تيــًا اــ  نكــن   وسريقيــا ال  ــ  

ــراكا        ــك ا تتـ ــل تلـ ــ   مثـ ــع يقـ ــاعدة   م ـ ــل، ياملسـ ــدنرم إىل العدالـ تقـ
 ؛ا يالتجايز

تــ سر الــدعم مل  ســا  العدالــل يامل  ســا  اإلصــ ايل يت ســي  املســاعدة     ‘5’ 
الديليـل املقدمــل إليرــا مــن وجــل إعـا ة إر ــاب ت ــام العدالــل اجل ائيــل،   إطــار   

التـااع ل مـم املتحـدة، علـ  حنـ        مركز الت سي  العاملي لسيا ة القـات أل وعفاي 
 ؛ام اق   اإلتساأليعزز الرقاال املدتيل يت خي احليا  يااتر

االتعـايأل مـع    ،وسريقيـا ال  ـ    مجر ريـل   ـل ا   التق يـل إىل  سـاعدة  تقدا امل ‘6’ 
احملكفل اجل ائيل اصاصـل مبـا يتسـ  مـع      فركاب  يلين  خرين، من وجل تفعيل

ق اتن مجر ريل وسريقيا ال     يي يترا القلائيل يمبـا يتفشـ  مـع التزاما ـا     
، ةــد  تســاين يالقــات أل الــديي حلقــ   اإلتســاألاإلالــديي مب جــح القــات أل 

   ؛ عم عفليل اسط  ل ل الديلل
االتعـايأل مـع    ،تقدا املسـاعدة التق يـل إىل  ـل ا  مجر ريـل وسريقيـا ال  ـ         ‘7’ 

اجل ائيـل   يا ـاب قـدرا ا مـن وجـل تيسـر عفـل احملكفـل        فركاب  يلين  خرين،
يا اتجاز يالتحليل اجل ـائي   يا عتقاي التحقي جما         يفا، اصاصل
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 ياليل األ لل اجل ائيـل يمجـع األ لـل ياف رـا يا ـتقدام املـ  فن ياختيـارهم       
ــدا  القلــايا    ــاب يإع ــدا   يإ ارة احملكفــل يا ــتراتيجيل ا  ع يإتشــاب ت ــام لتق

ــل، اســح ا قتلــاب، ي ا ــالعفــل علــ  ملســاعدة القات تي ، لقلــاة سر األمــن لت
ترمــي إىل يا ــاذ تــداار إجرابا ــا، وخت ــاب احملكفــل يمبــاين  اخــل    ذلــك مبــا

فر ريـل وسريقيـا ال  ـ      الديليـل جل ا لتزامـا    اللحايا يالشر   يس  محايل
  جمــاي اقــ   اإلتســاأل، مبــا سيرـــا ا لتزامــا  املتعلقــل ااحملاكفــل العا لـــل        

 ؛ياإلجرابا  القات تيل ال اجبل
ئي ياملتعـد  األطـرا  مـن وجـل تفعيـل      املساعدة   ت سي  ياشد الدعم الث ا ‘8’ 

 احملكفل اجل ائيل اصاصل يتسير وعفاوا؛
اا ـــت دام قـــدرا ا ملســـاعدة األمـــم املتحـــدة املتكاملـــل لبعثـــل  يدددأذن كددداد  - 35 

ــا ال  ــ     ــل وسريقي ــل، ي علــ  إجنــاز   ــل ا  مجر ري هــ   املرــام  ت فيــ  املرــام األ ا ــيل التالي
 ا قتلاب: ع د

 ي يا ة القات ألال ط يل يالديليل   عم العدالل )و( 
ــ طع املســاعدة   تعزيــز ا ــتق ي اجلرــاز القلــائي ي   ‘1’  ــاب قــدرا  ال  ــام ال  ا 

 ؛للقلاب يالسج أل يتعزيز سعاليت  يخل ع  للفسابلل
املســاعدة   ا ــاب قــدرا  امل  ســا  ال ط يــل حلقــ   اإلتســاأل االت ســي  مــع   ‘2’ 

   ؛األ عل  ال ح  امل ا حاصبر املستقل املعع سق   اإلتس
ااملس يليل الرئيسيل اليت تقع عل  عات   ل ا  مجر ريـل  القيام،  يأل مساا  ‘3’ 

ــا ال  ــ    ــ سر الــ وسريقي ــات أل    دعم ، ات  ــتعا ة الســ مل العامــل ي ــيا ة الق
ــرا   ــابا القــبع   ياحلفــاظ عليرفــا، اســبل م  ــد  ــن  علــ  إلق امل جــ  ين   البل

جسـيفل   اتتراكا  ياايزا جرائم ت   جم عل  عن ل املس يليُت سح إليرم 
رم إىل حلق   اإلتساأل ياتتراكا  جسيفل للقـات أل الـديي اإلتسـاين يتسـليفُ    

 ، مبــا يتســ  مــع واكــام القــات أل الــديي،  ــل ا  مجر ريــل وسريقيــا ال  ــ  
ــايألُ كــي يتســق  ل ــل، يالتع ــل يمــع احملكفــل    تقــدنرم إىل العدال مــع  يي امل  ق

   ؛اجل ائيل الديليل   اا   اجلرائم اليت تدخل   ت ا  اختصاصرا
مجر ريــل وسريقيــا إ ــداب املشــ رة ا  ــتراتيجيل يالسيا ــيل يالتق يــل لســل ا   ‘4’ 

 ؛من وجل ص غ يت في  ا تراتيجيل فاملل للعدالل ا تتقاليل ال    
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 ل يا اار ةا عل  حن  فر مشري ا ت  ي امل ار  ال بيعي (ا) 
يط يـل  ا ـتراتيجيل   كي تت ىل زمـام تقدا الدعم إىل  ل ا  مجر ريل وسريقيا ال      

لتصدجم لشبكا  ا ت  ي امل ار  ال بيعيل يا اـار ةـا علـ  حنـ  فـر مشـري        ا تلعرا ةد 
 ، مـع مراعـاة تقـارير    اليت ت اصل مت يل يإمدا  اجلفاعا  املسلحل   مجر ريل وسريقيا ال  ـ  

يقـــرارا  عفليـــل كيفـــ ي، اســـح   (2013) 2127سريـــ  اصـــ اب امل شـــ  عفـــ  اـــالقرار  
 ؛يم ار ها وراضيرا كاملا قتلاب، ةد  اسط  ل ل الديلل عل  

جز املرام اإلضاسيل التاليل،   لبعثل األمم املتحدة املتكاملل ا أل ت  يأذن كاد  - 36 
 املت اسرة: ادي  م ار ها

 ؛ت سي  املساعدة الديليل، اسح ا قتلاب )و( 
مــــن القـــــرار   57تقــــدا املســـــاعدة إىل اللج ــــل امل شـــــ ة عفــــ  اـــــالفقرة     )ا( 
ــا         (2013) 2127 ــ سر املعل م ــرا ت ــالقرار تفســ ، اســبل م  ــ  اصــ اب امل شــ  عفــ  ا يسري
 ؛الصلل ات في  ي يل اللج ل يسري  اص اب ذا 

ــد ) (  ــ  رصـ ــداار ت فيـ ــح   التـ ــرا مب جـ ــدها يتعديلـ ــيت ي اديـ ــرة الـ ــن 1 الفقـ  مـ
 ،(2013) 2127 اــالقرار عفــ  امل شــ  اصــ اب سريــ  مــع تعــايأل، اال(2016) 2262 القــرار
 م قعرــا، عــن ال  ــر اصــر  وعتــدة، مــن ةــا يتصــل يمــا األ ــلحل مجيــع تفتــي  م ــرا اســبل
 اشـ أل  السـل ا   إىل املشـ رة  يإ ـداب  ا قتلـاب،  اسـح  إفعار ي يأل ل لك ضريرة رو  إذا

 ؛ال بيعيل امل ار  ا ت  ي من املسلحل اجلفاعا  م ع إىل الراميل اجلر  
مصـــا رة يمجـــع األ ـــلحل يوجم وعتـــدة ذا  صـــلل يشـــكل تقلـــرا إىل  اخـــل    ) ( 

ــراكاً   ــا ال  ــ   اتت ــل وسريقي ــداار املفريضــل مب جــح الفقــرة    مجر ري ــرار   54للت  2127مــن الق
 ؛ا قتلاب ، يتسجيل ه   األ لحل يما يتصل ةا من وعتدة يالت لق م را، اسح(2013)

 يزيـارا   التفتـي   اعفليـا   القيـام  ع ـد  امل تصل الديلل لسل ا  ال قل ت سر )هـ( 
 اــدة علـ   االـل  كـل  و ــاا علـ   ا قتلـاب،  اسـح  التعــدين يم اقـع  م ـاط   وهـم    الرصـد 
 علـــ  اســـرعل الديلــل   ـــل ل اســط  ي عـــم لتعزيـــز ك  ــيلل  اـــ لك، ال ضــع  يســـف  ياــن 
 ؛وراضيرا كامل

إىل األمـن العــام وأل ي شـر يمصـق مــ  فن يخـ ا    إطـار اعثــل       يطلدب  - 37 
مــن هــ ا  36إىل  33مــن  األمــم املتحــدة املتكاملــل تعــ  عــن األيل يــا  احملــد ة   الفقــرا    

 يسقًا للتقدم احملرز   ت في  ه   ال  يل؛القرار، يوأل يعددي ه ا ال شر اا تفرار 

http://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ar/2127 (2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2262(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
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اعثل األمم املتحـدة املتكاملـل علـ  يضـع وهـدا  قاالـل للقيـاا نكـن          يشجع - 38 
  ضــ ئرا قيــاا التقــدم احملــرز   اقيــ  املرــام األ ا ــيل ذا  األيل يــل احملــد ة  ــعيا لبلــ غ    

 من ه ا القرار؛ 34اود  ا  تراتيجي املبن   الفقرة 
إىل اعثل األمم املتحدة املتكاملـل وأل ت اصـل ا ـت دام و يا  ا تصـاي      يطلب - 39 

الفعالل اليت ت ئم ااتياجا ا، ي   يفا اإلذاعل، يذلك ملساعدة السكاأل احمللـين علـ  الت صـل    
لفرم وسلل ل  يل البعثل يوتش ترا يا ـاب جسـ ر الثقـل مـع مـ اطع مجر ريـل وسريقيـا ال  ـ           

لعل   الزنا  ياجلرا  الفاعلل يالشريكل اإلقليفيـل يالديليـل العاملـل   امليـداأل     ياألطرا  اللا
 يذلك   إطار ا تراتيجيل  يا يل سعالل؛

سرقــل إىل اعثــل األمــم املتحــدة املتكاملــل وأل تعــزز ت ســي  عفليا ــا مــع   يطلددب  - 40 
ــل ل اــا  األسريقــي   ــل التااع ــرا للفقايمــ   العفــل اإلقليفي ــل أــي  ال ــا   املع ي ل يكــ لك الكيات

ا ــتراتيجيل األمــم املتحــدة اإلقليفيــل الراميــل إىل التصــدجم ص ــر جــي   األخــرى املع يــل ات فيــ  
، يي لح إىل البعثل وأل تتي  املعل مـا  ذا  الصـلل   الرا للفقايمل يامختار املترتبل عل  وتش ت 

 ــر جــي  الــرا يللف  فــا  فــر احلك ميــل املشــاركل   التصــدجم ص فرقــل العفــل اإلقليفيــلل
 للفقايمل؛
ــا      يهيددب  - 41  ــديلين يكيات ــا ال  ــ   يالشــركاب ال ــل وسريقي اســل ا  مجر ري

 ائـرة األمـم   الصـلل التصـدجم، االت سـي  مـع اعثـل األمـم املتحـدة املتكاملـل ي         األمم املتحدة ذا 
  فـر  اصفيفـل علـ  حنـ    ، ل قل األ ـلحل الصـ رة ياأل ـلحل   املتحدة لإلجرابا  املتعلقل ااألل ام

مشري  يتكديسرا ال جم يزعز  ا  تقرار يإ ابة ا ت دامرا   مجر ريـل وسريقيـا ال  ـ  ،    
اصفيفل ي زي را يت مي را اس مل يسعاليـل،   يكفالل إ ارة خمزيتا  األ لحل الص رة ياأل لحل

يمجع ي/وي تدمر سائع األ لحل يال خرة يما تتم مصا رت  م ـرا يمـا ليسـت عليـ  ع مـا       
ا تكـ أل ايازتـ  فـر مشـريعل، ييشـد  ويلـا علـ  ومهيـل إ مـا  هـ   الع اصـر   إصــ              يمـ 

 ال طن؛ إىل اإل ما /اإلعا ة يإعا ة يالتسري  الق ا  األمع ياراما تز  الس  
ــا     يشددجع  - 42  ــل ي ــط وسريقي ــا ال  ــ   وأل ت فــ  اتفاقي ــل وسريقي  ــل ا  مجر ري

ل يذخائرهـــا يوجزائرـــا يمك تا ـــا الـــيت نكـــن  ملراقبـــل األ ـــلحل الصـــ رة ياأل ـــلحل اصفيفـــ 
ا ت دامرا   ص ع ه   األ ـلحل يتصـليحرا يتركيبـرا، يهـي ا تفاقيـل امل قعـل   كي شا ـا        

 ؛2010تيساأل/واريل  30  
مجر ريل وسريقيا ال     يالديي اجملايرة وا يالديي األخـرى األعلـاب   يث  - 43 

را  الك ى علـ  التعـايأل علـ  الصـعيد اإلقليفـي للتحقيـ          امل متر الديي املعع مب  قل البح
  ومر الشبكا  اإلجراميل اإلقليفيل ياجلفاعا  املسـلحل اللـالعل   ا  ـت  ي فـر القـات ين      
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للفــ ار  ال بيعيــل ي ريبــرا، مبــا   ذلــك الــ هح ياملــاا يصــيد األايــاب ال يــل يا اــار ةــا،    
 يملكاسحل تلك الشبكا  ياجلفاعا ؛

 اي ستـرة ي يتــرا  تراعـي متامـا طــ  وأل األمــم املتحـدة املتكاملــل  إىل اعثـل  يطلدب   - 44 
 ـل ا  مجر ريـل وسريقيـا    يوأل تسـاعد  لق اعا  متعد ة فاملل  األطفاي ا صفرا مس لًل محايَل

  كفالـل مراعـاة محايـل اقـ   ال فـل   جمـا   مـن اي ـرا عفليـا  تـز  الســ             ال  ـ    
 مــن وجــل يضــع اــدد ق ــا  األمــعاليإصــ    /اإلعــا ة إىل الــ طناإل ما يالتســري  يإعــا ة 

 ل تتراكا  يالتجايزا  املرتكبل ضد األطفاي يم عرا؛
طــ اي ستـرة ي يتــرا  راعـي متامـا   وأل ت األمــم املتحـدة املتكاملــل  إىل اعثـل يطلدب   - 45 

اك مـل مجر ريـل    يوأل تساعدلق اعا  متعد ة فاملل  ا صفرا مس لًل تعفيم امل   ر اجل ساين
اشـكل كامـل يافعاليـل       كفالـل مشـاركل ال سـاب ياطـراطرن يمتثيلـرن      علـ   وسريقيا ال  ـ   
ذلــك   وتشــ ل اقيــ  ا  ــتقرار، يإصــ       علــ  مجيــع املســت يا ، مبــا ي مجيــع اجملــا  

، ي  /اإلعــا ة إىل الــ طن، يعفليــا  تــز  الســ   يالتســري  يإعــا ة اإل ما ق ــا  األمــعال
حل ار السيا ي ال طع يالعفليـا  ا تت اايـل، مـن خـ ي مجلـل ومـ ر م ـرا تـ سر مستشـارين          ا

ــس اشــ أل         ــل إىل اجملل ــا البعث ــيت ترسعر ــارير ال ــح كــ لك اســن التق للشــ يأل اجل ســاتيل، يي ل
 املس لل؛ ه  

وأل تـدعم،   اـدي  م ار هـا املتااـل     األمم املتحدة املتكاملل إىل اعثل يطلب  - 46 
 ــا  ي يتــرا، اجلرــ   السيا ــيل الــيت يبــ وا ا اــا  األسريقــي ياجلفاعــل ا قتصــا يل   يضــفن ت

يجمف عـل الثفاتيـل )املع يـل    مكتح األمم املتحـدة اإلقليفـي ل  ـط وسريقيـا     يلديي ي ط وسريقيا 
 ؛السيا يلللعفليل   عفًاأفر ريل وسريقيا ال    ( 

ــل سيفــا     يطلددب - 47  ــيم ا اتياجــا  ا تت ااي ــل لتقي إىل األمــن العــام وأل ي ســد اعث
يتصل اإجراب ا تت ااـا  احملليـل، ا ـاب  علـ  طلـح اويئـل ا تت اايـل ال ط يـل جلفر ريـل وسريقيـا           

 ال    ، يوأل يبلا جملس األمن ا تائا التقييم   إطار تقارير  امل ت فل إىل اجمللس؛
 (2016) 2272يإىل قــــرار   S/PRST/2015/22لرئا ــــي إىل اياتــــ  ا يشددددري - 48 

األمــم املتحــدة  التــداار ال زمــل لكفالــل امتثــاي اعثــل مجيــع إىل األمــن العــام وأل يت ــ   ي لــحي
مــع ا  ــت  ي  امــا لسيا ــل األمــم املتحــدة القاضــيل اعــدم التســام  إط قــاً  امتثــا  ت املتكاملــل

مبــا اــرز  البعثــل مــن تقــدم   هــ ا الصــد  مــن خــ ي   يا تتــرال اجل ســين يوأل يبلــا اجمللــس  
ــل       ــ سرا  فــرطل علــ  ا ــاذ اإلجــرابا  ال قائي ــداأل املســامهل اق ا /ا ــ ، يحيــث البل تقــارير  إلي

فالــل املســابلل الكاملــل   كالتــدريح الت عــ جم الســاا  لل شــر، يعلــ  امل ا ــبل، مبــا سيرــا تــ سر 
 اا   ارتكاا األسرا  التااعن وا مثل ه ا السل ل؛  

http://undocs.org/ar/S/PRST/2015/22
http://undocs.org/ar/S/RES/2272(2016)
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وجم  عـم   الصارم   متثاي وأل تكفل ااألمم املتحدة املتكاملل إىل اعثل يطلب  - 49 
ل اجبـل   مراعـاة اقـ      م إىل ق ا  وم يل فر تااعل ل مـم املتحـدة لسيا ـل اـ ي الع ايـل ا     يقدَّ

اإلتساأل، يي لح إىل األمن العام وأل يـدر    تقـارير  املقدمـل إىل اجمللـس معل مـا  عـن وجم       
  عم من ه ا القبيل؛

ياعثـل ا اـا     وأل تتصـر  اعثـل األمـم املتحـدة املتكاملـل      ضـريرة  عل  يشد  - 50 
الفرتســيل العاملــل     يالقــ ا  ال  ــ   وسريقيــا مجر ريــل األيرييب للتــدريح العســكرجم   

 وسريقيــا مجر ريــل لســيا ة تــام اــااترام ا  يا ــا، ا ضــ    ال  ــ  ، وخت ــاب وسريقيــا مجر ريــل
الـديي   ملـا ي  بـ  مـن واكـام القـات أل      كامـل  امتثـاي  ي  يياـد ا  وراضـيرا  ي ـ مل  ال    
 التـدريح  ومهيـل  إىل ييشر الديي ل جئن، يالقات أل اإلتساأل حلق   الديي يالقات أل اإلتساين

 الصد ؛ ه ا  
 

 األمم املتحدة املتكاملل اريل ت قل اعثل  
مجيع األطرا    مجر ريل وسريقيا ال     عل  التعـايأل التـام مـع اعثـل     يث  - 51 

  تشــرها ي  وتشــ ترا، ي   ــيفا مــن خــ ي ضــفاأل  ــ مل وســرا    األمــم املتحــدة املتكاملــل
البعثل يوم رم ياريل ت قلرم  يأل ع ائـ  يسـت   ـبل ال صـ ي الفـ رجم ومامرـا إىل مجيـع وحنـاب         
   وراضي مجر ريل وسريقيا ال     لتفكن البعثل مـن ا ضـ    ا  يتـرا علـ  وكفـل يجـ       

 في  اتفا  البلد املليد يا متثـاي لـ  اصـ رة تامـل     ايئل معقدة، مبا   ذلك عن طري  ضفاأل ت
 ؛يسعالل من جاتح  ل ا  مجر ريل وسريقيا ال    

االـــديي األعلـــاب، ي   ـــيفا  يي امل  قـــل، وأل تكفـــل ت قـــل مجيـــع  يهيدددب  - 52 
األسرا ، يك لك املعدا  يامل أل ياإلمدا ا  يفرها من السلع، مبـا   ذلـك املركبـا  يق ـع     

، سريـل ياسـرعل   األمم املتحدة املتكاملل عل  اعثل يمقص رًا يك أل ا ت دامرا رمسيًاال يار اليت 
 ي ينا ع ائ  من مجر ريل وسريقيا ال     يإليرا؛

 
  بل يص ي املساعدة اإلتساتيل  

مجيع األطرا  االسفا  اإيصاي املساعدا  اإلتسـاتيل اشـكل كامـل    يطادب  - 53 
قـــت امل ا ــح إىل الســـكاأل احملتــاجن، ي   ـــيفا إىل   ي مــن يســـ رجم ي يأل مع قــا  ي  ال   

املشر ين  اخليا،   مجيع وحناب إقليم مجر ريـل وسريقيـا ال  ـ  ، ياتقـدا التسـري   ال زمـل       
ل لك، يسقا ملبا ئ األمم املتحدة الت جيريل   جماي املساعدة اإلتساتيل ياألاكـام ذا  الصـلل   

 من القات أل الديي؛
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مجيع األطرا  اكفالـل ااتـرام يمحايـل مجيـع األسـرا  العـاملن        كاد  يطادب - 54 
ــرم          ــل، يكــ لك ي ــائل ت قل ــام طبي ــ ين يلــ لع أل اصــرا مبر   اجملــاي ال ــ  ياإلتســاين ال

 يمعدا م، سل  عن املستشفيا  ي ائر املراس  ال بيل؛
 

 ال داب اإلتساين  
احلـاي، ييـدع  الـديي    اال داب اإلتسـاين، يي  ـد لعـدم كفايـل مت يلـ       يرحب  - 55 

األعلاب يامل  فا  الديليل ياإلقليفيـل إىل تلبيـل هـ ا ال ـداب اسـرعل مـن خـ ي زيـا ة ت عا ـا          
 ؛ي  ال قت امل ا ح يإىل كفالل ال ساب أفيع تعردا ا االكامل

 
 الق ا  الفرتسيل  

م ـاط  اتتشـارها، اعتبـارا    ضـفن  للق ا  الفرتسيل،   اـدي  قـدرا ا ي  يأذن  - 56 
من تاريخ ادب اعثل األمم املتحدة املتكاملل وتش ترا يا  لايل ي يترا علـ  ال حـ  املـ ذيأل اـ      
  هــ ا القــرار، اا ــت دام مجيــع ال  ــائل ال زمــل لتقــدا الــدعم التشــ يلي إىل ع اصــر البعثــل    

 العـام، يي لـح إىل سرتسـا وأل    اعتبارا من تاريخ ا اذ ه ا القرار، يذلك ا اب عل  طلح األمـن 
ت ا  اجمللس اتقرير عن ت في  ه   ال  يل يوأل ت س  تقريرها مع تقرير األمن العام املشـار إليـ    

 من ه ا القرار؛ 58  الفقرة 
 

 ا  تعراا ياإلا غ  
إىل األمن العام وأل يستعرا ااتت ام الشـريا ال زمـل  تتقـاي عفليـل     يطلب  - 57 

ــل إىل  عــم      األمــم املتحــ  ــل    ــل مبجفــل اجلرــ   الرامي دة يخفــع ق امرــا ي ــحبرا، ا ريق
وهدا  السـ م يا  ـتقرار   األجـل ال  يـل، ييت لـع إىل تلقـي هـ   املعل مـا  كجـزب مـن           

 التقارير امل ت فل املقدمل إىل جملس األمن؛
ــام وأل ي   يطلددب  - 58  ــن الع ــإىل األم ــس ل  ــل   مج  ااتت ــامع اجملل ــ  احلال ــل عل ر ري

إىل اجمللـس     ، يوأل يقدم تقريرًااألمم املتحدة املتكاملل وسريقيا ال     يعل  ت في  ي يل اعثل
مث كل وراعل وفـرر اعتبـارا مـن ذلـك التـاريخ، يوأل يـدر           2016 تشرين األيي/وكت ار 1

للفرـام  تقارير  املقدمل إىل اجمللس معل ما  مسـتكفلل يت صـيا  سيفـا يتعلـ  االت فيـ  الفعـاي       
ــل       ــل ذا  الصــلل، يمعل مــا  عــن احلال ــل، مبــا يشــفل تقــدا املعل مــا  املالي ــل إىل البعث امل ك ل
األم يل، يالع اصر السيا يل ذا  األيل يل اليت ي اديدها وع   يالـيت تتعلـ  االتقـدم السيا ـي     

إل ارة املاليـل،  القـدرا  ال زمـل لتعزيـز احلكـم يا    ياامليـا   فا يتصـل ا احملق ، يالتقدم احملرز سي
ياملعل مــا  ذا  الصــلل االتقــدم احملــرز   إعفــاي اقــ   اإلتســاأل يالقــات أل الــديي اإلتســاين  
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القــ ا  كــ ين يتعزيزمهــا يمحايتــرفا، ااإلضــاسل إىل ا ــتعراا مســت يي القــ ا  يالشــرطل يت  
 ؛األمم املتحدة املتكاملل الشرطل يتشر مجيع الع اصر املك تل لبعثليادا  ي

 وأل يبقي املس لل قيد ت ر  الفعلي. يقرر - 59 
 


