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  )٢٠١٧( ٢٣٤٩ قرارال    

ــته          ــن يف جلســـ ــس األمـــ ــذه جملـــ ــذي اختـــ ــودة يف ٧٩١١الـــ  آذار/ ٣١، املعقـــ
  ٢٠١٧ مارس

  
  ، إن جملس األمن  

ــري   ــع       إذ يشـ ــاب ومنـ ــة اإلرهـ ــة مبكافحـ ــابقة املتعلقـ ــه السـ ــات رئيسـ ــه وبيانـ إىل قراراتـ
ــا،   نشــوب ـــزاع    الرتاعــات يف أفريقي ــاملرأة والســالم واألمــن، واألطفــال والن ــة املــدنيني، وب ومحاي

املسلح، ومبكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة السـاحل ومكتـب األمـم املتحـدة اإلقليمـي      
  لوسط أفريقيا،

 ٧إىل  ٢إىل الزيارة اليت قام ا إىل منطقة حوض حبرية تشـاد (املنطقـة) مـن     وإذ يشري  
للتحـــاور مـــع حكومـــات تشـــاد والكـــامريون والنيجـــر ونيجرييـــا، ومـــع   ٢٠١٧آذار/مـــارس 

ــات         ــك املنظم ــا يف ذل ــدين، مب ــين واإلنســاين، واتمــع امل ــاملني يف اــالني األم املشــردين، والع
  ية، النسائية، واهليئات اإلقليم

تضامنه ودعمه الكامل لسكان املنطقة املتضـررين مـن الـرتاع، مبـا يف ذلـك       وإذ يؤكد  
املشردون واتمعات املضيفة الـذين يعـانون مـن األزمـة األمنيـة القائمـة، ومـن حالـة الطـوارئ          
اإلنسانية، وأوجه العجز يف التنمية النامجة عن العنف الذي متارسه اجلماعتان اإلرهابيتان بوكو 
حـرام وتنظــيم الدولـة اإلســالمية يف العــراق والشـام (تنظــيم الدولــة اإلسـالمية، املعــروف أيضــا     
بــداعش)، كمـــا يؤكـــد تضــامنه مـــع احلكومـــات املعنيــة يف اجلهـــود الـــيت تبــذهلا لتلبيـــة هـــذه     

  االحتياجات امللحة، بينما جتابه يف الوقت نفسه ظروفا اقتصادية غري مالئمة، 

ي بســيادة تشــاد والكــامريون والنيجــر ونيجرييــا، وباســتقالهلا التزامــه القــو وإذ يؤكــد  
  ووحدة وسالمة أراضيها،
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بتصــميم حكومــات املنطقــة واملنظمــات دون اإلقليميــة واإلقليميــة وأخــذها   وإذ ينــوه  
  بزمام املبادرة للتصدي لألضرار اليت تسببها مجاعة بوكو حرام وتنظيم الدولة اإلسالمية،

من اهلجمات اإلرهابية املتواصلة اليت ترتكبها مجاعة بوكـو   قوإذ يعرب عن بالغ القل  
حرام وتنظيم الدولة اإلسالمية، ومن احلالة اإلنسانية املزرية يف خمتلف أحناء املنطقة النامجة عـن  
أنشطة مجاعة بوكو حرام، مبا يف ذلك تشريد السكان على نطاق واسع، وخطر انتشار ااعة 

  يف مشال شرق نيجرييا، 

أن اإلرهــاب جبميــع أشـكاله ومظــاهره هــو مـن أشــد األخطــار    إذ يؤكـد مــن جديـد  و  
ديدا للسالم واألمن الدوليني، وأن أي عمل إرهايب هو عملٌ إجرامـي ال ميكـن تربيـره بغـض     

مصمما على مواصـلة   وإذ يظلالنظر عن دوافعه، وبصرف النظر عن توقيته أو هوية مرتكبيه، 
  العاملي،  يف جممل اجلهود الرامية إىل مكافحة هذه اآلفة على الصعيداإلسهام يف تعزيز الفعالية 

من أن اجلماعات اإلرهابية اليت تستفيد من اجلرمية املنظمـة   وإذ يعرب عن بالغ القلق  
عرب الوطنية واالجتار جبميع أشكاله قد تسهم يف إضعاف الدول املتضررة، وال سيما أمـن هـذه   

بالصـلة القائمـة بـني     وإذ يسـلم تنميتها االجتماعيـة واالقتصـادية،   الدول واستقرارها وإدارا و
االجتار بالبشر والعنف اجلنسي واإلرهاب وغري ذلك من أنشـطة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة،      
األمر الذي من شأنه أن يطيل أمد الرتاع وعدم االستقرار ويزيدمها استفحاال، أو أن يفاقم من 

  املدنيني،حدة تأثريمها على السكان 

بــأن األمــن والتنميــة وحقــوق اإلنســان أمــور مترابطــة يعــزز بعضــها بعضــا   وإذ يســلم  
وتكتســي أمهيــة حيويــة يف أي ــج يتــوخى الفعاليــة والشــمول يف مكافحــة اإلرهــاب وحتقيــق    

  االستقرار واملصاحلة، 

بــااللتزام الــذي أعربــت عنــه حكومــات املنطقــة للتصــدي جلماعــة بوكــو   وإذ يرحــب  
بغيـة يئـة بيئـة آمنـة وخاليـة مـن األخطـار للمـدنيني، وتسـهيل عـودة املشـردين داخليـا             حرام، 

والالجــئني، وتيســري حتقيــق االســتقرار، وإفســاح اــال أمــام املنظمــات اإلنســانية، متشــيا مــع      
علــى املكاســب اهلامــة الــيت  وإذ يــثينقــرره جملــس الســلم واألمــن التــابع لالحتــاد األفريقــي،   مــا

ات املنطقـة علــى األرض علـى حســاب مجاعــة بوكـو حــرام، مبـا يف ذلــك عــن     أحرزـا حكومــ 
ــر        ــذي أســهم يف حتري ــر ال ــوة املشــتركة)، األم ــددة اجلنســيات (الق ــوة املشــتركة املتع ــق الق طري

مرة أخـرى   وإذ يشيدالرهائن، واعتقال أعضاء من مجاعة بوكو حرام، وزيادة عدد املنشقني، 
  ال مجاعة بوكو حرام،بذكرى كل من جادوا بأرواحهم يف قت

اخلطــر الــذي يشــكله التنظيمــان اإلرهابيــان، مجاعــة بوكــو حــرام وتنظــيم    وإذ يــدرك  
إىل أن مجاعة بوكو حرام قد اعتربا كيانا مرتبطا بتنظيم القاعـدة   وإذ يشريالدولة اإلسالمية، 

العاملة مبوجب جلنةُ اجلزاءات املفروضة على تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) وتنظيم القاعدة، 
  (جلنة اجلزاءات)،  ٢٢٥٣و  ١٩٨٩و  ١٢٦٧القرارات 
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 علــى احلاجــة إىل اتبــاع ــج كلــي وشــامل إلضــعاف وهــزم مجاعــة بوكــو وإذ يشــدد  
حرام وتنظـيم الدولـة اإلسـالمية يقـوم علـى عمليـات أمنيـة منسـقة تنفـذ وفقـا للقـانون الـدويل             
املنطبق، وكذلك إىل تعزيز اجلهود املدنيـة الراميـة إىل حتسـني اإلدارة، وتشـجيع التنميـة والنمـو       
ــرأة         ــى متكــني امل ــل عل ــاطق املتضــررة، والتصــدي النتشــار التطــرف، والعم االقتصــادي يف املن

  يتها،ومحا

ترابط التحديات اليت تواجـه حـوض حبـرية تشـاد ومنطقـة السـاحل ككـل،         وإذ يدرك  
  على زيادة التنسيق على الصعيدين اإلقليمي والدويل يف التصدي هلذه التحديات، وإذ يشجع

  
  األمن ومحاية املدنيني وحقوق اإلنسان    

نسـاين الـدويل   مجيـع اهلجمـات اإلرهابيـة وانتـهاكات القـانون اإل      يدين بشـدة   - ١  
ــو حــرام وتنظــيم الدولــة           ــيت ترتكبــها يف املنطقــة مجاعــة بوك ــهاكات حقــوق اإلنســان ال وانت
اإلسالمية، مبا يف ذلك االنتهاكات بالقتـل وبغـريه مـن أشـكال العنـف املمـارس علـى املـدنيني،         
وال سيما النساء واألطفال، وعمليات االختطاف والنـهب وتـزويج األطفـال والـزواج يف سـن      

رة والزواج القسري واالغتصاب واالسترقاق اجلنسي وغريها من أشـكال العنـف اجلنسـي    مبك
ــذ        ــات يف تنفي ــد اســتخدام الفتي ــك تزاي ــا يف ذل ــال واســتخدامهم، مب ــد األطف واجلنســاين، وجتني
ــدعو إىل حماســبة املســؤولني عــن هــذه       ــدنيني، وي ــدمري ممتلكــات امل ــة، وت ــتفجريات االنتحاري ال

  العدالة؛  األعمال وتقدميهم إىل

إىل بيانات جملـس السـلم واألمـن التـابع لالحتـاد األفريقـي بشـأن مجاعـة          يشري  - ٢  
، ويـثين علـى الـدعم    ٤٨٤بوكو حـرام، مبـا يف ذلـك مـا صـدر مـن تلـك البيانـات عـن اجللسـة           

املستمر الذي يقدمه االحتاد األفريقي للقوة املشتركة، ويـدعو الـدول األعضـاء يف جلنـة حـوض      
وبنن إىل مواصـلة جهودهـا يف مكافحـة مجاعـة بوكـو حـرام وتنفيـذ بيانـات جملـس          حبرية تشاد 

باحلاجـة إىل إقامـة عالقـة فعالـة واسـتراتيجية بـني جملـس السـلم          كذلك ويسلمالسلم واألمن؛ 
واألمن التابع لالحتاد األفريقي وجملس األمن، لتمكني املؤسستني مـن دعـم االسـتقرار والتنميـة     

  ؛يف حوض حبرية تشاد

حكومات املنطقة على مواصلة العمل مة، واملضي يف تعزيز التعـاون   يشجع  - ٣  
والتنسيق العسكري على الصعيد اإلقليمي، واالمتثال لاللتزامات اليت يقررها القانون اإلنسـاين  
الــدويل وقــانون حقــوق اإلنســان، وتــأمني الظــروف الالزمــة إليصــال املســاعدات اإلنســانية يف 

وائق ويف الوقت املناسب، وتيسري استعادة األمـن املـدين وسـيادة القـانون     ظروف آمنة ودون ع
ــة نقــل البضــائع وتنقــل       ــة عليهــا، وضــمان حري ــيت يعــاد بســط الســيطرة احلكومي يف املنــاطق ال

التعاون على الصعيد اإلقليمي يف تنفيذ نتائج مـؤمتر القمـة األمـين     ويشجع كذلكاألشخاص؛ 
، وتعزيز التعاون حتت رعاية مؤمتر قمة أمـين إقليمـي   ٢٠١٦عام اإلقليمي الذي عقد يف أبوجا 

  ، مبا يف ذلك التعاون على حتقيق االستقرار واالنتعاش بعد الرتاع؛ ٢٠١٨ثالث يعقد يف عام 
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ــائي للجهــود     يرحــب  - ٤   بالــدعم املقــدم علــى الصــعيدين املتعــدد األطــراف والثن
ة الـدعم ـدف تعزيـز قـدرة القـوة املشـتركة       علـى زيـاد   ويشجعالعسكرية املبذولة يف املنطقة، 

املتعددة اجلنسيات على القيام بعملياا دعما للجهود املبذولة يف املنطقة ملكافحة مجاعـة بوكـو   
ــدمي املســاعدة املالئمــة يف جمــاالت         ــا ميكــن أن يشــمل تق ــة اإلســالمية، مب حــرام وتنظــيم الدول

يادة الفعالية يف تبادل املعلومات، حسب اللوجستيك والنقل واالتصاالت، واملعدات وطرائق ز
االقتضاء، بالنظر إىل البيئة املعقدة الـيت تعمـل فيهـا وتغـري أسـاليب مجاعـة بوكـو حـرام وتنظـيم          
الدولة اإلسـالمية، وكـذلك التـدريب، مبـا يف ذلـك بشـأن العنـف اجلنسـي واجلنسـاين، ومحايـة           

  املرأة والطفل؛ 

نشر بعد من موظفي القوة املشـتركة املـدنيني،   إىل التعجيل بنشر ما مل ي يدعو  - ٥  
مبا يف ذلك املستشارون يف شـؤون حقـوق اإلنسـان، مـن خـالل االحتـاد األفريقـي، وإىل تعـيني         
مستشار متفرغ للشؤون اجلنسـانية، وإىل الوفـاء فـورا مبـا أُعلـن مـن تعهـدات يف مـؤمتر االحتـاد          

ــد يف    ــذي عق ــوة املشــتركة؛   ٢٠١٥شــباط/فرباير  ١األفريقــي للمــاحنني ال ــدعم الق  ويشــجعل
االحتــاد األفريقــي علــى اإلفــادة مــن األمــوال املقدمــة للقــوة املشــتركة مــن الشــركاء الرئيســيني،  

ــذلك  ــاد        ويشــجع ك ــتئماين لالحت ــى املســامهة بســخاء يف الصــندوق االس ــدول األعضــاء عل ال
جلهات املاحنة لـدعم  إىل األمني العام أن يسعى جاهدا لدى اتمع الدويل وا ويطلباألفريقي، 

  هذه اجلهود؛

ــرر  - ٦   ــدفقات       يكـ ــف تـ ــزم لوقـ ــوة وحـ ــرك بقـ ــاء أن تتحـ ــدول األعضـ ــه الـ دعوتـ
ــوال ــات واملؤسســات        األم ــراد واجلماع ــوارد االقتصــادية األخــرى إىل األف ــة وامل واألصــول املالي

قاعـدة،  والكيانات املدرجة يف قائمة اجلزاءات املفروضة على تنظـيم الدولـة اإلسـالمية وتنظـيم ال    
تأكيـد اســتعداده للنظـر يف إدراج األفـراد واجلماعــات     ويكـرر ذلـك مجاعـة بوكــو حـرام،     يف مبـا 

ذلك  يف واملؤسسات والكيانات اليت تقدم الدعم إىل مجاعة بوكو حرام على قائمة اجلزاءات، مبا
حـرام أو بتسـليحها أو التخطـيط لعملياـا أو      من يقوم مـن تلـك اجلهـات بتمويـل مجاعـة بوكـو      

يف هــذا الصــدد مجيــع الــدول األعضــاء أن تقــدم إىل جلنــة اجلــزاءات    ويشــجعالتجنيــد حلســاا، 
ــات           ــراد واجلماع ــن األف ــو حــرام م ــة بوك ــدعم مجاع ــن ي ــة اجلــزاءات م ــدرج يف قائم ــات لت طلب

  واملؤسسات والكيانات؛

ة املنظمـة عـرب الوطنيـة، وجترميهـا والتحقيـق      بلدان املنطقة إىل منع اجلرميـ  يدعو  - ٧  
ــلحة         ــار باألسـ ــة االجتـ ــا، وخباصـ ــالعني فيهـ ــبة الضـ ــمان حماسـ ــا وضـ ــاة مرتكبيهـ ــا ومقاضـ فيهـ

  بالبشر؛ واالجتار

ــدعو  - ٨   ــم املتحــدة        ي ــب األم ــك مكت ــا يف ذل ــة، مب ــم املتحــدة املعني ــات األم كيان
اإلقليمي لوسط أفريقيا، ومكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل، ومكتب األمـم  

يـدعو   املتحدة لدى االحتاد األفريقي، أن تضاعف الدعم الذي تقدمه حلكومات املنطقـة، كمـا  
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مية إىل التصدي ملا ينتج عن العنف الذي متارسـه مجاعـة بوكـو    املنظمات اإلقليمية ودون اإلقلي
ذلـك عـن    يف حرام وتنظيم الدولة اإلسالمية من آثـار علـى السـالم واالسـتقرار يف املنطقـة، مبـا      

طريق معاجلة الظروف املسـاعدة علـى انتشـار اإلرهـاب، والتطـرف املصـحوب بـالعنف الـذي         
اتيجية األمـم املتحـدة العامليـة ملكافحـة اإلرهـاب،      ميكن أن يفضي إىل اإلرهاب، متشيا مع اسـتر 

وإجراء البحوث ومجع البيانات املراعية لالعتبارات اجلنسانية ومجع البيانات عن دوافـع النسـاء   
إىل التطرف واآلثار املترتبة على اسـتراتيجيات مكافحـة اإلرهـاب يف حقـوق اإلنسـان الواجبـة       

اسات حمـددة األهـداف ومسـتندة إىل أدلـة وإعـداد      للمرأة واملنظمات النسائية، دف وضع سي
  برامج للتصدي؛

الدول األعضـاء إىل العمـل علـى التقيـد يف أي تـدابري تتخـذها ملكافحـة         يدعو  - ٩  
اإلرهاب بكافة االلتزامات اليت يلقيها عليها القانون الدويل، وال سيما القـانون الـدويل حلقـوق    

حكومــات  ويشــجع كــذلكنون الــدويل اإلنســاين؛ اإلنســان والقــانون الــدويل لالجــئني والقــا 
املنطقة على النظر فيما ميكن أن ينجم عن العمليات واإلجراءات األمنية اليت تنفـذ ضـد مجاعـة    
بوكو حرام وتنظيم الدولة اإلسالمية من آثار على سبل عيش الناس وحرية تنقلهم، وذلـك يف  

  إطار احلوار مع اتمعات احمللية؛

للخســائر املأســاوية يف األرواح الــيت ســقطت يف كــانون  األســفعــن  يعــرب  - ١٠  
بـااللتزام الـذي أعربـت عنــه     ويرحـب يف احلـادث الـذي وقـع مبنطقــة ران،     ٢٠١٧الثاين/ينـاير  

إىل  ويـدعو السلطات النيجريية املعنية إلجـراء حتقيـق وضـمان حماسـبة املسـؤولني عمـا حـدث،        
  ءات املتخذة؛كفالة الشفافية بشأن نتائج التحقيق واإلجرا

عــن القلــق إزاء احتياجــات املــدنيني إىل احلمايــة علــى صــعيد املنطقــة    يعــرب   - ١١  
ــة مــن االســتغالل واالنتــهاك      املتضــررة مــن ويــالت اإلرهــاب، مبــا يف ذلــك احلاجــة إىل احلماي
اجلنسيني، ومن عمليات القتل خارج نطاق القضاء، واالحتجاز التعسفي، والتعـذيب، وجتنيـد   

باخلطوات األولية املتخذة، من قبيل  ويرحبستخدامهم يف انتهاك للقانون الدويل؛ األطفال وا
ثبـت   نشر إناث من أفراد األجهـزة األمنيـة يف خميمـات املشـردين داخليـا الـيت تفيـد التقـارير أو        

  بالفعل أن أعمال االستغالل واالنتهاك اجلنسيني ترتكب فيها؛ 

على أن الدول األعضاء هي املسؤولة يف املقـام األول عـن محايـة     يكرر التأكيد  - ١٢  
مجيـع   ويـدعو السكان املدنيني املوجودين على أراضيها، وفقا اللتزاماا مبوجب القانون الدويل، 

حكومات املنطقة، وكذلك األمم املتحدة وغريها من اجلهات الفاعلة، حسب احلالة، إىل إعطاء 
ــواغل املتعلقــ   ــة للش ــاون        األولوي ــادة تع ــق: زي ــن طري ــك ع ــا يف ذل ــان، مب ــوق اإلنس ــة حق ة حبماي

احلكومات املعنية مع مفوضية حقوق اإلنسان، ومكتب املمثلة اخلاصة املعنية بالعنف اجلنسي يف 
حاالت الرتاع، ومكتب املمثلة اخلاصة املعنية باألطفال والرتاع املسلح؛ واختاذ تدابري عاجلة ملنـع  

تعســفي وضــمان معاملــة األشــخاص احملــرومني مــن احلريــة وفقــا للقــانون االعتقــال واالحتجــاز ال
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الدويل؛ وتعزيز قدرات اآلليات الوطنية حلقوق اإلنسـان علـى صـعيد املنطقـة والرفـع مـن تأهبـها        
  لالستجابة؛ واختاذ التدابري الالزمة لزيادة عدد النساء يف القطاع األمين؛ 

ائي عـرب احلـدود لتحديـد هويـة مـرتكيب      على أمهية تعزيز التعاون القضـ  يشدد  - ١٣  
االنتهاكات والتجاوزات املاسة حبقوق اإلنسان، فضال عن أخطر اجلرائم، مثل العنف اجلنسي 

حكومـات املنطقـة إىل متكـني ضـحايا االختطـاف       ويـدعو واجلنساين، وملقاضاة أولئـك اجلنـاة؛   
ــة والنفســ      ــى اخلــدمات الطبي ــرص احلصــول بســرعة عل ية املتخصصــة، والعنــف اجلنســي مــن ف

اتمــع الــدويل علــى تقــدمي  ويشــجعوإدمــاجهم يف اتمــع، ــدف منــع الوصــم واالضــطهاد، 
علـى التحقيـق الفـوري يف مجيـع ادعـاءات إسـاءة املعاملـة، مبـا يف          وحيثالدعم يف هذا الصدد؛ 

على وضع جدول زمين لنقـل إدارة   ويشجعذلك االعتداء اجلنسي، ومساءلة املسؤولني عنها؛ 
عسكرات إىل اهليئات املدنية لكفالة الطابع املدين ملواقع املشـردين داخليـا، مـع إيـالء االعتبـار      امل

  الواجب للحالة األمنية يف هذه املواقع؛ 

حكومات املنطقة على ضمان مشاركة املرأة مشاركة كاملة وعلى قدم  حيث  - ١٤  
وحلـها، مبـا يف ذلـك يف وضـع      املساواة يف املؤسسات واآلليات الوطنية ملنـع نشـوب الرتاعـات   

باجلهود األوليـة   ويرحباالستراتيجيات ملكافحة مجاعة بوكو حرام وتنظيم الدولة اإلسالمية، 
يف املائـة   ٢٥املبذولة يف املنطقة ملعاجلة مسألة متثيل املرأة، مثل ختصيص املـرأة يف النيجـر حبصـة    

شاد والكامريون والنيجر ونيجرييا بقوة مواصلة كل من ت ويشجعمن مقاعد االس املنتخبة، 
العمــل علــى وضــع خطــط عمــل وطنيــة بشــأن املــرأة والســالم واألمــن، وتنفيــذ هــذه اخلطــط     

مجيع املنظمات اإلقليمية املشاركة يف جهود السالم واألمن يف املنطقة علـى   ويشجعومتويلها؛ 
  به من تقييمات وختطيط؛مراعاة التحليل اجلنساين ومشاركة املرأة يف إطار عملياا وما تقوم 

  
  العمل اإلنساين    

بــاجلهود الــيت تبــذهلا حكومــات املنطقــة واملنظمــات اإلقليميــة ودون     يرحــب  - ١٥  
اإلقليمية، وبالكرم الذي تستقبل به اتمعـات املضـيفة املاليـني مـن املشـردين، ومعظـم هـؤالء        

ملنطقـة واجلهـات املاحنـة    حكومـات ا  وحيـث من فئة النسـاء واألطفـال الـيت تتضـرر حبـدة بالغـة،       
واملنظمــات الدوليــة غــري احلكوميــة املعنيــة علــى اإلســراع مبضــاعفة جهودهــا وضــمان التنســيق  
الوثيق، مبا يف ذلك بني اجلهات الفاعلة اإلمنائية واإلنسانية، لتحقيق أهداف على رأسـها تعزيـز   

  ادة فرص الكسب؛ االنتعاش املبكر وحتقيق األمن الغذائي وحتسني األحوال املعيشية وزي

مجيـع األطــراف املتنازعـة علــى كفالـة احتـرام ومحايــة العـاملني يف جمــال       حيـث   - ١٦  
تقدمي املعونة اإلنسانية ومرافق العمل اإلنساين ووسائل النقل واملعدات التابعة هلا، وعلى تيسري 

ائــق مــرور املنظمــات اإلنســانية إىل مقاصــدها يف ظــروف آمنــة ويف الوقــت املناســب ودون عو 
إليصال املعونة املنقذة للحياة إىل السكان املتضررين، على أن تقوم احلكومات بذلك، حسـب  
االقتضاء، من خالل تسهيل اإلجراءات البريوقراطية واإلدارية، مثل تسريع عمليـات التسـجيل   
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 حكومات املنطقة إىل زيادة التعاون مـع  ويدعو كذلكاملتبقية، واسترياد اإلمدادات اإلنسانية؛ 
شركاء األمم املتحـدة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل زيـادة الفعاليـة يف آليـات التنسـيق بـني اجلهـات            

  املدنية واجلهات العسكرية؛

بلـغ قـدرها    ٢٠١٧مبا مت التعهد به يف مؤمتر أوسلو من تربعـات لعـام    يرحب  - ١٧  
ملنـع   على اإلسراع بصـرف هـذه األمـوال    وحيثمليون دوالر من املساعدات اإلنسانية،  ٤٥٨

استفحال األزمة اإلنسانية أكثر وللشروع يف معاجلة أوجه النقص املستحكمة يف جمال التنمية؛ 
ــوة ــى      ويشـــجع بقـ ــا يتمشـ ــهام مبـ ــى اإلسـ ــة علـ ــرى/غري التقليديـ ــة األخـ ــات املاحنـ ــع اجلهـ مجيـ

  يف كل بلد؛  ٢٠١٧واالحتياجات الواردة يف خطط االستجابة اإلنسانية لعام 

يف مشـال   ٢٠١٧ن حكومة نيجرييا خطط اإلنفاق لعـام  بإعال يرحب كذلك  - ١٨  
شرق نيجرييا، حيث تتوقع هذه اخلطـط أن يصـل إنفـاق احلكومـة االحتاديـة وحكومـة الواليـة        

ــون دوالر،       ــه بلي ــا جمموع ــة واإلنســانية م ــى األنشــطة اإلمنائي ــذ    وحيــثعل ــل بتنفي ــى التعجي عل
  اخلطط؛ هذه

وال ســيما يف مشــال شــرق نيجرييــا،  بتكثيــف اســتجابة األمــم املتحــدة، يرحــب  - ١٩  
ــدعو ــن          وي ــة للحــد م ــدابري الالزم ــاذ الت ــوظفني، وإىل اخت ــن امل إىل مواصــلة نشــر ذوي اخلــربة م

 - املوظفني، ومتتني التنسيق، مبا يف ذلك من خالل وضع مبـادئ توجيهيـة للتنسـيق املـدين     تبديل
العسكري، وإتاحة التدريب ملواصلة حتسني التنسيق بني القوات املسلحة وأفراد العمل اإلنساين، 

كافـة   ويدعو كـذلك والتنسيق عرب احلدود، ووضع خطط متعددة السنوات وحمددة األولويات؛ 
املنظمــات اإلنســانية إىل جعــل براجمهــا مراعيــة لالعتبــارات اجلنســانية، قائمــة علــى هــدف تعزيــز  

درة على الصمود يف اتمعات احمللية، مراعية الحتياجات الناس املتضررين واملنظمات احمللية، الق
  وإعداد هذه الربامج، مىت أمكن، بالتشاور مع هؤالء الناس وهذه املنظمات؛

السلطات الوطنية املعنية، ومن خالهلا السلطات احمللية، على العمل على  حيث  - ٢٠  
  للجهود اإلنسانية إىل من هم يف أمس احلاجة إليها؛  توجيه املوارد املخصصة

حكومــات املنطقــة إىل العمــل لكــي تكــون عــودة الالجــئني واملشــردين  يــدعو  - ٢١  
داخليا إىل مناطقهم األصلية عودة طوعية، يقرروـا وهـم علـى بينـة مـن األمـور، ويف ظـروف        

ية، على العمل بروح من التعـاون  السلطات املعنية، الوطنية واحملل وحيثآمنة وحتفظ كرامتهم؛ 
مع املشردين واتمعات املضيفة ملنـع التشـرد الثـانوي للسـكان املتضـررين، وعلـى اختـاذ مجيـع         

اتمع الدويل علـى   ويشجعالتدابري الالزمة لتلبية االحتياجات اإلنسانية للمجتمعات املضيفة، 
والكـامريون، ومفوضـية األمـم     بتوقيـع حكـوميت نيجرييـا    ويرحـب تقدمي دعمه يف هذا الصدد؛ 

بشــأن العــودة   ٢٠١٧آذار/مــارس  ٢املتحــدة لشــؤون الالجــئني، علــى االتفــاق الثالثــي يف      
  على التعجيل بتنفيذ االتفاق تنفيذا كامال؛ وحيثالطوعية للالجئني النيجرييني، 
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  األسباب اجلذرية والتنمية    

ابري ملعاجلة أوجه عدم املساواة حكومات املنطقة إىل اختاذ املزيد من التد يدعو  - ٢٢  
االجتماعية والسياسية واالقتصادية وعدم املساواة بني اجلنسني، والتحديات البيئية، وإىل وضع 
استراتيجيات ملناهضة خطاب التطرف والعنف الذي ميكن أن حيـرض علـى ارتكـاب األعمـال     

حوب بــالعنف والــذي اإلرهابيــة، وإىل معاجلــة الظــروف املســاعدة علــى انتشــار التطــرف املصــ 
ميكن أن يفضي إىل اإلرهـاب، بسـبل منـها متكـني الشـباب واألسـرة واملـرأة والقيـادات الدينيـة          
والثقافية والتعليمية، بغيـة املسـاعدة يف معاجلـة الظـروف الـيت مكنـت مـن ظهـور مجاعـة بوكـو           

  حرام وتنظيم الدولة اإلسالمية واستمرارمها؛ 

بوضـع احلكومـات    ويرحـب ليت تواجههـا املنطقـة،   بالتحديات املعقدة ا يعترف  - ٢٣  
املعنية برامج للمساعدة يف بناء السالم واحلفاظ عليه من خالل معاجلة األسباب اجلذرية لألزمة، 

يف النيجـر، والربنـامج اخلـاص الثالثـي      “النهضـة ”يف نيجرييـا، وبرنـامج    “خطة بوهاري”وهي 
: تشـاد الـيت   ٢٠٣٠رؤيـة عـام   ”ريون، و يف الكـام  “خريطة طريق اإلنعـاش ”السنوات للشباب 

يف تشاد، وخطـة عمـل الــتأقلم مـع آثـار تغـري املنـاخ يف حـوض حبـرية تشـاد للجنـة             “نصبو إليها
احلكومـات املعنيـة إىل تعزيـز التنسـيق فيمـا بينـها خبصـوص أولويـات          ويدعوحوض حبرية تشاد؛ 

  تقدمي الدعم يف هذا الصدد؛الشركاء الدوليني إىل  ويدعوهذه الربامج لتنفيذها بفعالية، 

حكومــات املنطقــة إىل القيــام، مبــا يف ذلــك بــدعم مــن اتمــع الــدويل،   يــدعو  - ٢٤  
بــدعم أنشــطة اإلنعــاش املبكــر واالســتثمار الطويــل األمــد يف اخلــدمات احليويــة، مثــل الرعايــة    

ائل الصــحية والتعلــيم، ويف الزراعــة واهلياكــل األساســية، مثــل املمــر التجــاري اآلمــن ووســ         
الكسب، ويف التماسك االجتماعي واحلكـم الرشـيد وسـيادة القـانون، ـدف تعزيـز االنتعـاش        

  وقدرة السكان على التكيف على مدى أطول، وال سيما يف أشد املناطق احتياجا؛ 

اجلماعة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا واجلماعـة االقتصـادية لـدول         يشجع  - ٢٥  
وسط أفريقيا على القيام، بالتعاون مـع جلنـة حـوض حبـرية تشـاد، بوضـع اسـتراتيجية مشـتركة         
وشـاملة تكـون فعالــة يف معاجلـة العوامــل الـيت أسـهمت يف ظهــور مجاعـة بوكــو حـرام وتنظــيم        

جية بوجــه خــاص علــى االحتياجــات اإلمنائيــة األطــول الدولـة اإلســالمية، مــع تركيــز االســتراتي 
كذلك املنظمتني دون اإلقليميتني على عقد مـؤمتر القمـة املزمـع أن تنظمـاه بشـأن       وحيثأمدا؛ 

  مجاعة بوكو حرام العتماد استراتيجية مشتركة ووضع آليات للتعاون والتنسيق الفعال؛

مبا لتغري املناخ والتغريات اإليكولوجية، من ضـمن عوامـل أخـرى، مـن      يعترف  - ٢٦  
تداعيات سلبية على استقرار املنطقة، مبا يف ذلك بسبب ندرة املياه واجلفاف والتصـحر وتـدهور   

علـى ضـرورة قيـام احلكومـات واألمـم املتحـدة بـإجراء         ويشدداألراضي وانعدام األمن الغذائي، 
  رتبطة ذه العوامل وبوضع استراتيجيات إلدارة هذه املخاطر؛تقييمات وافية للمخاطر امل
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مبسامهة اتمع املدين املهمة، وخباصة املنظمات النسائية والشبابية، يف  يعترف  - ٢٧  
منع نشوب الرتاعات وتسوية الرتاعات وبناء السالم ويف اجلهود اإلنسانية على صعيد املنطقة، 

  كومات املعنية واتمع املدين، وعلى زيادة الدعم؛ على زيادة احلوار بني احل ويشجع

ــدعو  - ٢٨   ــو       يــ ــدم حنــ ــن التقــ ــد مــ ــراز مزيــ ــركاءها إىل إحــ ــدة وشــ ــم املتحــ األمــ
اســتراتيجية األمــم املتحــدة املتكاملــة ملنطقــة الســاحل ــدف التصــدي بصــورة شــاملة           تنفيــذ

لعـدم االسـتقرار والرتاعـات    للتحديات األمنية والسياسية واإلمنائية واألسـباب والعوامـل اجلذريـة    
  منطقة الساحل؛  يف
    

  نزع السالح والتسريح وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج، واملساءلة     

حكومات املنطقة على القيام، بالتعاون مع املنظمـات اإلقليميـة ودون    يشجع  - ٢٩  
صلحة، ويف سـياق  اإلقليمية، وكيانات األمم املتحدة املعنية، وغريها من اجلهات املعنية ذات امل

هذا القرار، بوضع وتنفيذ استراتيجية إقليمية منسـقة تشـمل مبـادرات شـفافة وشـاملة للجميـع       
ومراعية حلقوق اإلنسان لرتع سالح األشخاص املرتبطني جبماعة بوكـو حـرام وتنظـيم الدولـة     
 اإلســالمية وتســرحيهم وإقنــاعهم بنبــذ التطــرف وتأهيلــهم وإعــادة إدمــاجهم، يف انســجام مــع    
استراتيجيات املالحقة القضـائية، مـىت اقتضـى األمـر، اسـتنادا إىل أفضـل املمارسـات والـدروس         

اجلهات الفاعلة الوطنية املعنية، ومن خالهلا  وحيثاملستفادة على الصعيدين اإلقليمي والدويل؛ 
اجلهات الفاعلة احمللية، على وضع وتنفيذ خطـط مالئمـة لـرتع سـالح عناصـر القـوة املشـتركة        

دنية وغريها مـن مجاعـات فـرض النظـام األهليـة، ولتسـريح هـذه العناصـر وإعـادة إدماجهـا،           امل
  وملالحقتها قضائيا إن اقتضى األمر؛ 

على ضرورة إيالء اهتمـام خـاص ملعاجلـة مسـألة مـن كـان مـن النسـاء          يشدد  - ٣٠  
ة إدمـاجهم،  واألطفال مرتبطني يف السابق جبماعة بوكو حرام وتنظيم الدولـة اإلسـالمية وإعـاد   

مبا يف ذلك عن طريق توقيـع وتنفيـذ بروتوكـوالت لإلسـراع بتسـليم األطفـال الـذين يشـتبه يف         
ارتبــاطهم جبماعــة بوكــو حــرام إىل اجلهــات املعنيــة حبمايــة األطفــال، وكــذلك لكفالــة وصــول  

مـات  اجلهات املعنية حبماية األطفال إىل مجيع املراكز اليت يوجد ا أطفال، وذلـك وفقـا لاللتزا  
  الدولية ذات الصلة، ومبا خيدم املصاحل املثلى لألطفال؛

حكومات املنطقة على وضع وتنفيذ سياسات متسـقة لتشـجيع انشـقاق     حيث  - ٣١  
األفــراد عــن مجاعــة بوكــو حــرام وتنظــيم الدولــة اإلســالمية، وإلقنــاع املنشــقني بنبــذ التطــرف    

عن األعمال اإلرهابية واإلساءات  وإعادة إدماجهم، ولضمان أال يفلت من العقاب املسؤولون
 ويـدعو واالنتهاكات املاسـة بالقـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان وانتـهاكات القـانون اإلنسـاين؛         

اتمــع الــدويل إىل تقــدمي الــدعم حلكومــات املنطقــة يف وضــع وتنفيــذ اســتراتيجياا وسياســاا 
  املتعلقة برتع السالح والتسريح والتأهيل وإعادة اإلدماج؛
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احلكومات املعنية إىل التعجيل بوضع وتنفيـذ معـايري وعمليـات للتـدقيق      يدعو  - ٣٢  
تسمح بالتقييم الفوري لكل من يوجد رهـن االعتقـال لـدى السـلطات مـن األشـخاص الـذين        

حرام وتنظيم الدولة اإلسالمية، مبن فيهم األشخاص الـذين ألقـي    كانوا مرتبطني جبماعة بوكو
ــذين يوجــدون يف خميمــات الالجــئني       ــبض أو ســلموا أنفســهم إىل الســلطات، أو ال ــيهم الق عل

املشــردين داخليــا، علــى أن تكــون معاملــة األطفــال وفقــا للقــانون الــدويل، وذلــك يف إطــار   أو
ن الدويل حلقوق اإلنسـان والقـانون الـدويل للالجـئني     االمتثال للقانون الدويل، وال سيما القانو

حكومـات املنطقـة، يف سـياق هـذا القـرار،       ويشـجع والقانون الدويل اإلنساين، حسب احلالة؛ 
علـى حماكمــة املســؤولني عــن األعمــال اإلرهابيــة، عنــد االقتضــاء، وعلــى وضــع بــرامج إلعــادة  

ن واألشخاص احملكوم علـيهم، وبـرامج   تأهيل من يوجد رهن االحتجاز ممن يشتبه أم إرهابيو
لإلدماج ملساعدة األشخاص الـذين أطلـق سـراحهم بعـد قضـائهم مـدة العقوبـة أو الـذين أمتـوا          

  برناجما إلعادة التأهيل كإجراء بديل، دف تيسري اندماجهم يف جمتمعام احمللية؛ 
  

  املتابعة    

توى إىل املنطقـة، بغيـة تعزيـز    األمني العام على القيام بزيارة رفيعة املس يشجع  - ٣٣  
إىل  ويـدعوه التعاون والشعور باملسؤولية لدى الكيانـات املعنيـة وتعبئـة املـوارد لصـاحل املنطقـة،       

النظر يف القيـام بزيـارة مشـتركة مـع البنـك الـدويل ورئـيس مفوضـية االحتـاد األفريقـي ورئـيس            
فــع مــن مســتوى اهتمــام جمموعــة البنــك الــدويل ورئــيس مصــرف التنميــة األفريقــي، ــدف الر 

  اتمع الدويل باملنطقة والتزامه بقضاياها؛

إىل األمني العام أن يعد تقريرا خطيا يف غضون مخسة أشهر عن تقيـيم   يطلب  - ٣٤  
األمــم املتحــدة للحالــة يف حــوض حبــرية تشــاد مــن جوانبــها املتصــلة بالعناصــر الــواردة يف هــذا   

ــق بالتقــدم احملــ    ــا يتعل ــدابري املمكــن النظــر يف   القــرار، وال ســيما م ــة، والت رز والتحــديات املتبقي
ــة يف إطــار االســتراتيجيات        ــادة التنســيق يف اجلهــود املبذول ــك مــن أجــل زي اختاذهــا، مبــا يف ذل
املتداخلة على صعيد املنطقة، مث أن يدرج بعد ذلك هـذه العناصـر يف تقـاريره املنتظمـة املتعلقـة      

ــي لوســـط أفر   ــدة اإلقليمـ ــم املتحـ ــا   مبكتـــب األمـ ــرب أفريقيـ ــدة لغـ ــم املتحـ ــا ومكتـــب األمـ يقيـ
  الساحل. ومنطقة

 


