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  مالحظة
    

يف القرارات واملقررات اليت اختذها الس  هذا قرارات ومقررات جملس األمنيضم جملد   
، باإلضافة الفنيةبشأن املسائل  ٢٠١٥متوز/يوليه  ٣١إىل  ٢٠١٤ آب/أغسطس ١الفترة من 

وترد القرارات واملقررات يف اجلزأين  .إىل املقررات املتعلقة ببعض املسائل اإلجرائية األكثر أمهية
 نظر. وقد رتبت املسائل يف كل جزءاألول والثاين حتت عناوين عامة تدل على املسائل قيد ال

. وترد حتت كل مسألة القرارات واملقررات ظر فيه الس ألول مرة فيهاحسب التاريخ الذي ين
  مرتبة زمنيا.

ــالترت وفقـــاوقـــد رقمـــت القـــرارات     .ويلـــي كـــل قـــرار نتيجـــة التصـــويت  .يـــب اختاذهـ
  املقررات فتتخذ دون تصويت بشكل عام. أما
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  مسؤوليته املسائل اليت نظر فيها جملس األمن مبقتضى -  األولاجلزء 
  م واألمن الدولينيعن صون السال

      
  )١(احلالة يف قربص

  
  انمقرر

  
  :)٢(التالية ، الرسالة٢٠١٤آب/أغسطس  ٢٢وجه رئيس جملس األمن إىل األمني العام، يف   

ــى           ــن علـ ــس األمـ ــاء جملـ ــالع أعضـ ــرى إطـ ــد جـ ــه قـ ــم أنـ ــرفين أن أبلغكـ ــة   يشـ ــالتكم املؤرخـ رسـ
 مستشـارا  ،النـرويج مـن   إيـدي،  بـارث  إسنباعتزامكم تعيني السيد املتعلقة ب، ٢٠١٤أغسطس آب/ ٢١

أبــديتم العــزم عليــه يف علمــا مبــا وهــم حييطــون  .)٣(قــربص برتبــة وكيــل لألمــني العــامب معنيــالكــم  خاصــا
  .رسالتكم

  املعنون: ، يف البند٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ٢٩، املعقودة يف ٧٣٧٠ونظر الس، يف جلسته   
  احلالة يف قربص”  
  “.(S/2015/17)تقرير األمني العام عن عملية األمم املتحدة يف قربص ”    

  
  )٢٠١٥( ٢١٩٧القرار 

  ٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ٢٩املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
 ،)٤(٢٠١٥ كانون الثاين/يناير ٩املؤرخ  بتقرير األمني العام عن عملية األمم املتحدة يف قربص إذ يرحب  

 قربص أن حكومة قربص وافقت على ضرورة اإلبقاء على قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف وإذ يالحظ  
 ، بالنظر إىل األوضاع السائدة يف اجلزيرة، ٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ٣١إىل ما بعد 

عزم األمني العام تقدمي تقريـر عـن مسـاعيه احلميـدة يف الفتـرة املشـمولة بـالتقرير املقبـل،          أيضا وإذ يالحظ  
كـل شـيء علـى عـاتق القبارصـة       يشاطر األمني العـام إميانـه الراسـخ بـأن مسـؤولية إجيـاد حـل تقـع أوال وقبـل          وإذ

_____________ 

  .١٩٦٣مقررات بشأن هذه املسألة للمرة األوىل يف عام  اختذ جملس األمن قرارات أو  )١(
)٢(  S/2014/619.  
)٣(  S/2014/618.  
)٤(  S/2015/17.  



 ٢٠١٥متوز/يوليه  ٣١إىل  ٢٠١٤آب/أغسطس  ١ القرارات واملقررات اليت اختذها جملس األمن يف الفترة من
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مساعدة الطرفني على التوصـل إىل تسـوية شـاملة ودائمـة      دور األمم املتحدة الرئيسي يف يعيد تأكيدأنفسهم، وإذ 
 ، تشهده اجلزيرة ولالنقسام الذيللرتاع يف قربص 

إسـنب بـارث   د املعين بقربص السيبذهلا املستشار اخلاص لألمني العام يللمساعي اليت  عن دعمه وإذ يعرب  
دون إبطـاء وبطريقـة تركـز     ةنظمـ املاملفاوضـات   إىل اسـتئناف وإذ يدعو يالحظ أمهية يئة بيئة مواتية،  وإذ، إيدي

على النتائج على حنو ما اتفق عليه يف اإلعالن املشترك الصادر عن زعيمي القبارصة اليونـانيني والقبارصـة األتـراك    
الزعيمني واملفاوضني ملساعي متجددة مـن أجـل التوصـل     بذل إىلاجة احل ، وإذ يؤكد٢٠١٤شباط/فرباير  ١١يف 

 ممكن،  إىل تسوية شاملة يف أقرب وقت

إىل األمهيــة الــيت يوليهــا اتمــع الــدويل ملشــاركة مجيــع األطــراف مشــاركة تامــة ومرنــة وبنــاءة     وإذ يشــري  
شاملة وعادلة علـى أسـاس إقامـة احتـاد     وإذ يالحظ أن املفاوضات مل تسفر بعد عن تسوية دائمة واملفاوضات،  يف

هـو مـبني يف قـرارات جملـس األمـن ذات الصـلة،        ذي طائفتني وذي منطقـتني تسـوده املسـاواة السياسـية، وفقـا ملـا      
ــة،        وإذ ــة العالق ــرابط بشــأن القضــايا اجلوهري ــى حنــو مت ــى تكثيــف املفاوضــات املوضــوعية عل يشــجع اجلــانبني عل
 ن أن يظل على ما هو عليه، ميك أن الوضع الراهن ال يؤكد وإذ

ضرورة املضي قدما يف النظر يف التدابري العسكرية لبناء الثقة وفيمـا يتصـل ـا مـن مناقشـات،       وإذ يالحظ  
االتفاق على مزيد من اخلطوات لبنـاء   إىل جتدد اجلهود من أجل تنفيذ مجيع تدابري بناء الثقة املتبقية وإىل وإذ يدعو

 يذها، الثقة بني الطائفتني وتنف

على فتح معابر أخرى  يشجع وإذأمهية استمرار عمليات عبور القبارصة للخط األخضر،  وإذ يعيد تأكيد  
 باتفاق بني اجلانبني، 

بالفوائد الكثرية املهمة اليت ميكن أن جينيها القبارصة كافة من إجيـاد تسـوية شـاملة ودائمـة يف      واقتناعا منه  
دية، وإذ حيث اجلانبني وزعيميهما على تعزيز النربة اإلجيابية يف اخلطـاب العـام،   قربص، مبا يف ذلك الفوائد االقتصا

وإذ يشجعهما على أن يشرحا بوضوح للطائفتني، قبل إجراء أي استفتاءات حمتملة بوقت كـاف، فوائـد التسـوية    
 وضرورة إبداء املزيد من املرونة وروح التوافق لضمان حتقيقها، 

ســيما دور األطــراف املعنيــة يف اختــاذ   داعم الــذي يقــوم بــه اتمــع الــدويل، وال أمهيــة الــدور الــ  وإذ يــربز  
 إجراءات عملية ملساعدة الزعيمني القربصي اليوناين والقربصي التركي على االستفادة الكاملة من الفرصة احلالية، 

طـول اخلـط األخضـر    بتقييم األمني العام الذي يفيـد بـأن الوضـع األمـين يف اجلزيـرة وعلـى        وإذ حييط علما  
مجيع األطراف على جتنب أي عمل من شأنه أن يفضي إىل زيـادة التـوتر أو أن يقـوض     وإذ حيثيزال مستقراً،  ال

 اجلزيرة، مبا يف ذلك انتهاكات الوضع العسكري الراهن،  التقدم احملرز حىت اآلن أو يضر بأجواء حسن النية يف

قبـل اجلانبـان مـذكرة     بأن احلالة يف املنطقـة العازلـة ستتحسـن إذا    إىل اعتقاد األمني العام الراسخ وإذ يشري  
 اليت تستخدمها األمم املتحدة،  ١٩٨٩عام 

املنطقة العازلـة وأن عمليـة    أن اجلانبني مينعان الدخول إىل حقول األلغام املتبقية يف مع األسف وإذ يالحظ  
تزال تشكل خطرا يف قربص، وإذ يالحـظ أيضـا    م الوإذ يالحظ أن األلغاإزالة األلغام يف قربص جيب أن تستمر، 

علـى التعجيـل بالتوصـل إىل اتفـاق      زالـة األلغـام، وإذ حيـث   إاملقترحات املقدمة واملناقشات املعقـودة مـؤخرا بشـأن    
  ييسر استئناف عمليات إزالة األلغام وتطهري حقول األلغام املتبقية، 
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يالحـظ أن   وإذ يـربز أمهيـة تكثيـف أنشـطتها، وإذ    ،  قـربص يف على عمل اللجنة املعنية باملفقودين وإذ يثين  
يف املائـة منـهم مل حتـدد     ٧٠أكثـر مـن    يزال يتعني الكشف عن أماكنـهم وأن  نصف مجيع األشخاص املفقودين ال

بعــد هويتــهم، وإذ حيــث علــى إفســاح اــال للوصــول إىل مجيــع املنــاطق علــى وجــه الســرعة كيمــا تــؤدي اللجنــة  
 عن ثقته يف أن هذه العملية ستعزز املصاحلة بني الطائفتني،  مهامها، وإذ يعرب

بأن املشاركة النشطة هليئات اتمع املدين، مبا يف ذلك اهليئات النسائية، أساسية للعملية السياسية  وإذ يقر  
األمهية يف  يشري إىل أن املرأة تضطلع بدور بالغ وإذوميكن أن تسهم يف استدامة أي تسوية يتوصل إليها مستقبال، 

عمليـات السـالم، وإذ يرحـب جبميـع اجلهــود الراميـة إىل تعزيـز االتصـاالت بــني الطـائفتني واملناسـبات الـيت جتمــع           
اجلـانبني علـى تعزيـز     بينهما، مبا فيها اجلهود التــي تبذهلــا مجيع اهليئات التابعة لألمم املتحدة يف اجلزيرة، وإذ حيـث 

 وتشـجيع التعـاون بـني اهليئـات االقتصـادية والتجاريـة وإزالـة مجيـع العقبـات الـيت           املشاركة الفعالة للمجتمع املدين
 حتول دون هذه االتصاالت، 

 السالم،  ضرورة أن يتبع الس جا صارما واستراتيجيا يف نشر قوات حفظ وإذ يؤكد  

دقيق مـن أجـل    باعتزام األمني العام إخضاع مجيع عمليات حفظ السالم باستمرار الستعراض وإذ يرحب  
إىل أمهية التخطيط حلـاالت   وإذ يشريقوة مىت كان ذلك مالئما، الكفالة كفاءا وفعاليتها، مبا يف ذلك استعراض 

الطوارئ فيما يتعلق بالتسوية، مبا يف ذلك تقدمي توصيات، حسب االقتضاء، إلدخـال مزيـد مـن التعـديالت علـى      
 ى ومفهوم عملياا، مع مراعاة التطورات امليدانية وآراء الطرفني، والية القوة ومستويات قواا ومواردها األخر

يف  ليزا بوتنـهامي بصـفتها املمثلـة اخلاصـة لألمـني العـام       السيدة اجلهود اليت يبذهلا كل من وإذ يالحظ مع التقدير  
 ،يدي مستشارا خاصا لهإإسنب بارث السيد بتعيني األمني العام  وإذ يرحبالقوة اللواء كريستني لوند،  ة، وقائدقربص

األمني العام امتنانه حلكومة قـربص وحكومـة اليونـان ملـا تقدمانـه مـن تربعـات لتمويـل القـوة،           وإذ يشاطر  
عـن تقـديره للـدول األعضـاء الـيت تسـاهم        يعـرب  وإذوطلبه مزيداً من التربعات من البلدان واملنظمـات األخـرى،   

 بأفراد يف القوة، 

مم املتحدة من جهود لتوعية أفراد حفظ السـالم يف مجيـع العمليـات الـيت تقـوم ـا       مبا تبذله األ وإذ يرحب  
حلفظ السالم بشأن الوقاية من اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/متالزمة نقـص املناعـة املكتسـب (اإليـدز)          

 تلك اجلهود،  يشجع وإذواألمراض املعدية األخرى ومكافحتها، 

حىت اآلن يف املفاوضات الكاملة، لكنه يالحظ أن هذا التقدم غري كاف وأنه  بالتقدم احملرز يعترف  - ١  
مـن أجـل إحـراز تقـدم      ةمل يسفر بعد عن تسـوية شـاملة دائمـة، ويـدعو إىل االسـتئناف العاجـل ملفاوضـات منظمـ        

 حاسم بشأن القضايا اجلوهرية؛ 

 ؛)٤(بتقرير األمني العامعلما حييط   - ٢  

، ويهيـب  ٢٠١١كانون األول/ديسـمرب   ١٤املؤرخ  )٢٠١١( ٢٠٢٦إىل قرار جملس األمن يشري   - ٣  
 يلي:  بالزعيمني القيام مبا

 اإلسهام جبهودمها يف مزيد من العمل من أجل تقريب وجهات النظر بشأن القضايا اجلوهرية؛  (أ)  

 دف حتسني احلياة اليومية للقبارصة؛مواصلة العمل مع اللجان التقنية   (ب)  
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اجلمهـور علـى أوجـه     حتسني اجلـو العـام للمفاوضـات، بطـرق تشـمل تركيـز الرسـائل املوجهـة إىل          (ج)  
 أكرب؛ التقارب وسبل املضي قدما، وتوجيه رسائل بناءة ومنسجمة بقدر

 زيادة مشاركة اتمع املدين يف العملية حسب االقتضاء؛  (د)  

إىل االتفاق على املزيـد مـن هـذه اخلطـوات املقبولـة لـدى        ويتطلعنفيذ تدابري بناء الثقة، على ت حيث  - ٤  
الطرفني وتنفيذها، مبا يف ذلك التدابري العسكرية لبناء الثقة وفتح معابر أخرى، مما مـن شـأنه أن يهيـئ بيئـة مواتيـة      

 للتسوية؛ 

بشــأن  يف قــربص لجنــة املعنيــة بــاملفقودينجبميــع اجلهــود الراميــة إىل االســتجابة ملتطلبــات ال يرحــب  - ٥  
مجيـع املنـاطق بسـرعة أكـرب،      استخراج الرفات، ويهيب جبميع األطراف أن تتيح هلا إمكانيـة الوصـول الكامـل إىل   

 اعتبارا للحاجة إىل تكثيف عمل اللجنة؛ 

) ١٩٩٩( ١٢٥١مجيع قراراته ذات الصلة الـيت اختـذها بشـأن قـربص، وخباصـة القـرار        يعيد تأكيد  - ٦  
 وما تاله من قرارات؛  ١٩٩٩حزيران/يونيه  ٢٩املؤرخ 

لقـوة األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم يف قـربص، ويقـرر متديـد واليتـها لفتـرة            عن دعمه التـام  يعرب  - ٧  
 ؛ ٢٠١٥متوز/يوليه  ٣١أخرى تنتهي يف 

يـة القـوة، يف   بكال اجلانبني أن يواصال مشاركتهما، على وجـه االسـتعجال ومـع احتـرام وال     يهيب  - ٨  
ـدف التوصـل إىل    ١٩٨٩املشاورات اجلارية معها بشأن تعيني حدود املنطقة العازلة ومذكرة األمم املتحدة لعام 

 اتفاق عاجل بشأن املسائل العالقة؛ 

ــة إعــادة الوضــع العســكري يف     يهيــب  - ٩   ــوات التركي ــب القربصــي التركــي والق ســتروفيليا إىل  باجلان
 ؛٢٠٠٠زيران/يونيه ح ٣٠كان عليه قبل  ما

بكال اجلانبني السـماح بوصـول األفـراد املتخصصـني يف إزالـة األلغـام وتسـهيل إزالـة األلغـام           يهيب  - ١٠  
لتمتـد إىل  املتبقية يف قربص داخل املنطقة العازلة، وحيـث كـال اجلـانبني علـى توسـيع نطـاق عمليـات إزالـة األلغـام          

 خارج املنطقة العازلة؛ 

التخطـيط  مـني العـام أن يقـدم تقريـرا عـن تنفيـذ هـذا القـرار، يتضـمن معلومـات عـن            إىل األ يطلب  - ١١  
ــه متــوز/ ١٠فيمــا يتعلــق بالتســوية، وذلــك حبلــول   لالحتمــاالت  لــس علــى ا، وأن يواصــل إطــالع ٢٠١٥ يولي

 املستجدات حسب االقتضاء؛ 

القائمـة علـى عـدم التسـامح     باجلهود اليت تبذهلا القوة مـن أجـل تنفيـذ سياسـة األمـني العـام        يرحب  - ١٢  
إطالقا يف قضايا االستغالل اجلنسي واالنتهاكات اجلنسية وكفالـة امتثال أفرادها التام ملدونة األمم املتحدة لقواعد 

ويطلب إىل األمني العام أن يواصـل اختـاذ مجيـع اإلجـراءات الالزمـة يف هـذا الصـدد وأن يواصـل إطـالع          السلوك، 
البلدان املسامهة بقوات على اختاذ اإلجراءات الوقائية املناسبة، مبـا يف ذلـك تنظـيم     ثلس على املستجدات، وحيا

دورات تدريبية للتوعية قبل النشر، وعلى اختاذ اإلجراءات التأديبية وغريها من اإلجـراءات لكفالـة املسـاءلة التامـة     
 يف حاالت إتيان األفراد التابعني هلا أي سلوك من هذا القبيل؛ 

  أن يبقي املسألة قيد نظره. قرري  - ١٣  
  ٧٣٧٠اختذ باإلمجاع يف اجللسة 
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  مقرران

  :)٥(، الرسالة التالية٢٠١٥حزيران/يونيه  ٣٠وجه رئيس جملس األمن إىل األمني العام، يف   
ــم      ــرفين أن أبلغكـ ــالع    يشـ ــرى إطـ ــد جـ ــه قـ ــة     أنـ ــالتكم املؤرخـ ــى رسـ ــن علـ ــس األمـ ــاء جملـ أعضـ

أبديتم العزم عليـه   علما باملعلومات الواردة يف رسالتكم ومبا ونهم حييط. و)٦(٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٦
  .فيها

 ، يف البند املعنون:٢٠١٥متوز/يوليه  ٢٩، املعقودة يف ٧٤٩٦ونظر الس، يف جلسته   

  احلالة يف قربص”  
  “.(S/2015/517)تقرير األمني العام عن عملية األمم املتحدة يف قربص ”    

    
  )٢٠١٥( ٢٢٣٤القرار 

  ٢٠١٥متوز/يوليه  ٢٩رخ املؤ

  ،إن جملس األمن  
  ،)٧(٢٠١٥ يوليه/متوز ٢يف قربص املؤرخ عملية األمم املتحدة بتقرير األمني العام عن  إذ يرحب  
أن حكومة قربص وافقت على ضرورة اإلبقاء على قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص  وإذ يالحظ  

 اجلزيرة،  إىل األوضاع السائدة يف، بالنظر ٢٠١٥ يوليه/متوز ٣١إىل ما بعد 

عزم األمني العام تقدمي تقريـر عـن مسـاعيه احلميـدة يف الفتـرة املشـمولة بـالتقرير املقبـل،          أيضا وإذ يالحظ  
يشاطر األمني العـام إميانـه الراسـخ بـأن مسـؤولية إجيـاد حـل تقـع أوال وقبـل كـل شـيء علـى عـاتق القبارصـة                وإذ

مساعدة الطرفني على التوصـل إىل تسـوية شـاملة ودائمـة      األمم املتحدة الرئيسي يفدور يعيد تأكيد أنفسهم، وإذ 
 ،تشهده اجلزيرة ولالنقسام الذيللرتاع يف قربص 

بإعـادة إطـالق املفاوضـات وبـالزخم اإلجيـايب فيهـا ومـا أعـرب عنـه زعيمـا القبارصـة األتـراك              يرحبوإذ   
للتوصل إىل تسوية شاملة يف أسرع وقت ممكـن، وبأسـلوب يركـز    والقبارصة اليونانيني من التزام بالعمل بال كلل 

، ٢٠١٤شـباط/فرباير   ١١يف على النتائج، على النحـو املتفـق عليـه يف اإلعـالن املشـترك الـذي اعتمـده الزعيمـان         
  املعين بقربص. املستشار اخلاص لألمني العام ي،إسنب بارث إيدوالدعم الذي يقدمه السيد 

اليت يوليهـا اتمـع الـدويل ملشـاركة مجيـع األطـراف مشـاركة تامـة ومرنـة وبنـاءة يف            إىل األمهية وإذ يشري  
وإذ يالحظ أن املفاوضات مل تسفر بعد عن تسوية دائمة وشاملة وعادلة على أساس إقامة احتـاد ذي  املفاوضات، 

ــا     ــا مل ــتني تســوده املســاواة السياســية، وفق ــس األ   طــائفتني وذي منطق ــرارات جمل ــبني يف ق ــن ذات الصــلة،  هــو م م
ــة،        وإذ ــة العالق ــرابط بشــأن القضــايا اجلوهري ــى حنــو مت ــى تكثيــف املفاوضــات املوضــوعية عل يشــجع اجلــانبني عل
 ميكن أن يظل على ما هو عليه،  يؤكد أن الوضع الراهن ال وإذ

_____________ 

)٥(  S/2015/495.  
)٦(  S/2015/494.  
)٧(  S/2015/517.  
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قشـات،  يتصـل ـا مـن منا    ضرورة املضي قدما يف النظر يف التدابري العسكرية لبناء الثقة وفيمـا  وإذ يالحظ  
االتفاق على مزيد من اخلطوات لبنـاء   إىل جتدد اجلهود من أجل تنفيذ مجيع تدابري بناء الثقة املتبقية وإىل وإذ يدعو

 الثقة بني الطائفتني وتنفيذها، 

على فتح معابر أخرى  يشجع وإذأمهية استمرار عمليات عبور القبارصة للخط األخضر،  وإذ يعيد تأكيد  
 بني،تفاق بني اجلاناالب

بالفوائد الكثرية املهمة اليت ميكن أن جينيها القبارصة كافة من إجيـاد تسـوية شـاملة ودائمـة يف      واقتناعا منه  
قربص، مبا يف ذلك الفوائد االقتصادية، وإذ حيث اجلانبني وزعيميهما على تعزيز النربة اإلجيابية يف اخلطـاب العـام،   

، قبل إجراء أي استفتاءات حمتملة بوقت كـاف، فوائـد التسـوية    وإذ يشجعهما على أن يشرحا بوضوح للطائفتني
 وضرورة إبداء املزيد من املرونة وروح التوافق لضمان حتقيقها،

األطـراف املعنيـة يف اختـاذ    مجيـع  سـيما دور   أمهية الدور الداعم الذي يقوم به اتمع الـدويل، وال  وإذ يربز  
 ليوناين والقربصي التركي على االستفادة الكاملة من الفرصة احلالية، إجراءات عملية ملساعدة الزعيمني القربصي ا

بتقييم األمني العام الذي يفيـد بـأن الوضـع األمـين يف اجلزيـرة وعلـى طـول اخلـط األخضـر           وإذ حييط علما  
ض مجيع األطراف على جتنب أي عمل من شأنه أن يفضي إىل زيـادة التـوتر أو أن يقـو    وإذ حيثيزال مستقراً،  ال

 اجلزيرة، مبا يف ذلك انتهاكات الوضع العسكري الراهن،  التقدم احملرز حىت اآلن أو يضر بأجواء حسن النية يف

قبـل اجلانبـان مـذكرة     إىل اعتقاد األمني العام الراسخ بأن احلالة يف املنطقـة العازلـة ستتحسـن إذا    وإذ يشري  
 اليت تستخدمها األمم املتحدة،  ١٩٨٩عام 

املنطقة العازلـة وأن عمليـة    أن اجلانبني مينعان الدخول إىل حقول األلغام املتبقية يف ع األسفم وإذ يالحظ  
يالحـظ أيضـا    تزال تشكل خطرا يف قربص، وإذ وإذ يالحظ أن األلغام الإزالة األلغام يف قربص جيب أن تستمر، 

حيـث   زالة األلغام، وإذإبشأن ية األخرية، وكذلك املبادرات اإلجياب ،املقترحات املقدمة واملناقشات املعقودة مؤخرا
 ق ييسر استئناف عمليات إزالة األلغام وتطهري حقول األلغام املتبقية،على التعجيل بالتوصل إىل اتفا

يالحـظ أن   وإذ يـربز أمهيـة تكثيـف أنشـطتها، وإذ    ، صربيف قـ  على عمل اللجنة املعنية باملفقودين وإذ يثين  
يف املائـة منـهم مل حتـدد     ٧٠أكثـر مـن    يزال يتعني الكشف عن أماكنـهم وأن  ال نصف مجيع األشخاص املفقودين

بعــد هويتــهم، وإذ حيــث علــى إفســاح اــال للوصــول إىل مجيــع املنــاطق علــى وجــه الســرعة كيمــا تــؤدي اللجنــة  
  مهامها، وإذ يعرب عن ثقته يف أن هذه العملية ستعزز املصاحلة بني الطائفتني،

كة النشطة هليئات اتمع املدين، مبا يف ذلك اهليئات النسائية، أساسية للعملية السياسية بأن املشار وإذ يقر  
يشري إىل أن املرأة تضطلع بدور بالغ األمهية يف  وميكن أن تسهم يف استدامة أي تسوية يتوصل إليها مستقبال، وإذ

بــني الطـائفتني واملناسـبات الـيت جتمــع    عمليـات السـالم، وإذ يرحـب جبميـع اجلهــود الراميـة إىل تعزيـز االتصـاالت        
بينهما، مبا فيها اجلهود التــي تبذهلــا مجيع اهليئات التابعة لألمم املتحدة يف اجلزيرة، وإذ حيـث اجلـانبني علـى تعزيـز     
املشاركة الفعالة للمجتمع املدين وتشـجيع التعـاون بـني اهليئـات االقتصـادية والتجاريـة وإزالـة مجيـع العقبـات الـيت           

 ول دون هذه االتصاالت،حت

 السالم، ضرورة أن يتبع الس جا صارما واستراتيجيا يف نشر قوات حفظ وإذ يؤكد  
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باعتزام األمني العام إخضاع مجيع عمليات حفظ السالم باستمرار الستعراض دقيق مـن أجـل    وإذ يرحب  
ما، وإذ يشري إىل أمهية التخطيط حلـاالت  قوة مىت كان ذلك مالئالكفالة كفاءا وفعاليتها، مبا يف ذلك استعراض 

الطوارئ فيما يتعلق بالتسوية، مبا يف ذلك تقدمي توصيات، حسب االقتضاء، إلدخـال مزيـد مـن التعـديالت علـى      
 والية القوة ومستويات قواا ومواردها األخرى ومفهوم عملياا، مع مراعاة التطورات امليدانية وآراء الطرفني،

 ليزا بوتنهامي بصفتها املمثلة اخلاصة لألمني العـام  السيدة اجلهود اليت يبذهلا كل من تقديروإذ يالحظ مع ال  
لـه  خـاص   امستشـار ي إسـنب بـارث إيـد   السـيد  األمـني العـام    تعينيو، وقائد القوة اللواء كريستني لوند، يف قربص

 ،معنيا بقربص

ملـا تقدمانـه مـن تربعـات لتمويـل القـوة،        األمني العام امتنانه حلكومة قـربص وحكومـة اليونـان    وإذ يشاطر  
عـن تقـديره للـدول األعضـاء الـيت تسـاهم        يعـرب  وإذمن التربعات من البلدان واملنظمـات األخـرى،    وطلبه مزيدا

 بأفراد يف القوة، 

مبا تبذله األمم املتحدة من جهود لتوعية أفراد حفظ السـالم يف مجيـع العمليـات الـيت تقـوم ـا        وإذ يرحب  
سالم بشأن الوقاية من اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/متالزمة نقـص املناعـة املكتسـب (اإليـدز)          حلفظ ال

 تلك اجلهود،  يشجع وإذواألمراض املعدية األخرى ومكافحتها، 

باستئناف املفاوضات بقيادة الزعيمني وكـذلك التقـدم احملـرز فيهـا واجلهـود املتواصـلة الـيت         يرحب  - ١  
ان واملفاوضــون التــابعون هلمــا للتوصــل إىل تســوية شــاملة مســتدامة، ويشــجع الطــرفني علــى اغتنــام  يبــذهلا الزعيمــ

 الفرصة املتاحة حالياً بعزم لتحقيق تسوية شاملة؛

 ؛)٧(بتقرير األمني العامعلما حييط   - ٢  

، ويهيـب  ٢٠١١كانون األول/ديسـمرب   ١٤املؤرخ  )٢٠١١( ٢٠٢٦إىل قرار جملس األمن يشري   - ٣  
 يلي:  بالزعيمني القيام مبا

 اإلسهام جبهودمها يف مزيد من العمل من أجل تقريب وجهات النظر بشأن القضايا اجلوهرية؛  (أ)  

 مواصلة العمل مع اللجان التقنية دف حتسني احلياة اليومية للقبارصة؛  (ب)  

اجلمهـور علـى أوجـه     اوضـات، بطـرق تشـمل تركيـز الرسـائل املوجهـة إىل      حتسني اجلـو العـام للمف    (ج)  
 أكرب؛ التقارب وسبل املضي قدما، وتوجيه رسائل بناءة ومنسجمة بقدر

 زيادة مشاركة اتمع املدين يف العملية حسب االقتضاء؛  (د)  

اخلطـوات املقبولـة لـدى    إىل االتفاق على املزيـد مـن هـذه     ويتطلععلى تنفيذ تدابري بناء الثقة،  حيث  - ٤  
الطرفني وتنفيذها، مبا يف ذلك التدابري العسكرية لبناء الثقة وفتح معابر أخرى، مما مـن شـأنه أن يهيـئ بيئـة مواتيـة      

 للتسوية؛ 

بشــأن يف قــربص جبميــع اجلهــود الراميــة إىل االســتجابة ملتطلبــات اللجنــة املعنيــة بــاملفقودين  يرحــب  - ٥  
للحصــول علــى  ٢٠١٥ أيار/مــايو ٢٨لنــداء املشــترك الــذي أصــدره الزعيمــان يف وكــذلك بااســتخراج الرفــات، 

مجيـع املنـاطق بسـرعة     ويهيب جبميع األطراف أن تتيح هلا إمكانيـة الوصـول الكامـل إىل   معلومات يف هذا الصدد، 
 اللجنة؛  أكرب، اعتبارا للحاجة إىل تكثيف عمل

) ١٩٩٩( ١٢٥١ ذها بشـأن قـربص، وخباصـة القـرار    مجيع قراراته ذات الصلة الـيت اختـ   يعيد تأكيد  - ٦  
 وما تاله من قرارات؛  ١٩٩٩حزيران/يونيه  ٢٩املؤرخ 
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لقـوة األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم يف قـربص، ويقـرر متديـد واليتـها لفتـرة            عن دعمه التـام  يعرب  - ٧  
 ؛٢٠١٦يناير /كانون الثاين ٣١أخرى تنتهي يف 

مشاركتهما، على وجـه االسـتعجال ومـع احتـرام واليـة القـوة، يف       بكال اجلانبني أن يواصال  يهيب  - ٨  
ـدف التوصـل إىل    ١٩٨٩املشاورات اجلارية معها بشأن تعيني حدود املنطقة العازلة ومذكرة األمم املتحدة لعام 

 اتفاق عاجل بشأن املسائل العالقة؛ 

ــة إعــادة الوضــع الع     يهيــب  - ٩   ــوات التركي ــب القربصــي التركــي والق ســتروفيليا إىل  ســكري يفباجلان
 ؛٢٠٠٠حزيران/يونيه  ٣٠كان عليه قبل  ما

بكال اجلانبني السـماح بوصـول األفـراد املتخصصـني يف إزالـة األلغـام وتسـهيل إزالـة األلغـام           يهيب  - ١٠  
 لتمتـد إىل املتبقية يف قربص داخل املنطقة العازلة، وحيـث كـال اجلـانبني علـى توسـيع نطـاق عمليـات إزالـة األلغـام          

 خارج املنطقة العازلة؛

التخطـيط  إىل األمـني العـام أن يقـدم تقريـرا عـن تنفيـذ هـذا القـرار، يتضـمن معلومـات عـن             يطلب  - ١١  
لـس علـى   ا، وأن يواصل إطـالع  ٢٠١٦يناير /كانون الثاين ١٠فيما يتعلق بالتسوية، وذلك حبلول لالحتماالت 

 املستجدات حسب االقتضاء؛ 

 التـهاون عـدم  ب الـيت تقضـي  يت تبـذهلا القـوة مـن أجـل تنفيـذ سياسـة األمـني العـام         باجلهود الـ  يرحب  - ١٢  
ملدونة األمم املتحدة لقواعد السـلوك،   امتثاال تاما وكفالـة امتثال أفرادها واالنتهاك اجلنسينياالستغالل  معإطالقا 

عليهـا أوال  لـس  ا يطلـع وأن  يف هـذا الصـدد   الضروريةويطلب إىل األمني العام أن يواصل اختاذ مجيع اإلجراءات 
 تـدريب البلدان املسامهة بقوات على اختـاذ اإلجـراءات الوقائيـة املناسـبة، مبـا يف ذلـك تنظـيم دورات         ، وحيثبأول

، وعلى اختاذ اإلجراءات التأديبية وغريها من اإلجراءات لكفالة املساءلة التامة يف حاالت القوات للتوعية قبل نشر
 القبيل؛ عني هلا أي سلوك من هذاإتيان األفراد التاب

  أن يبقي املسألة قيد نظره. يقرر  - ١٣  
  ٧٤٩٦اختذ باإلمجاع يف اجللسة 

_____________________  
      

  البنود املتعلقة باحلالة يف الشرق األوسط
  

  )٨(احلالة يف الشرق األوسط -   ألف

  
  مقرر

ــن، يف جلســته      ــس األم ــرر جمل ــودة يف ٧٢٤٨ق ــي إســبانيا   ٢٠١٤ آب/أغســطس ٢٦، املعق ــوة ممثل ، دع
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، يف      ٣٧إيطاليا ولبنان لالشتراك، دون أن يكون هلم حق التصويت، وفقا للمـادة  و

  مناقشة البند املعنون:

_____________ 

  .١٩٦٧األمن قرارات أو مقررات بشأن هذه املسألة للمرة األوىل يف عام  اختذ جملس  )٨(
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  احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني”  
األمـــني العـــام  موجهـــة إىل رئـــيس جملـــس األمـــن مـــن ٢٠١٤متوز/يوليـــه  ٣١رســالة مؤرخـــة  ”    

(S/2014/554)“.  
  

  )٢٠١٤( ٢١٧٢القرار 
  ٢٠١٤آب/أغسطس  ٢٦املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
) ١٩٧٨( ٤٢٦ و )١٩٧٨( ٤٢٥ القـرارات إىل مجيع قراراته السابقة بشـأن لبنـان، وال سـيما     إذ يشري  

ــارس  ١٩املؤرخــان  ــؤرخ  )٢٠٠٤( ١٥٥٩و  ١٩٧٨آذار/م  )٢٠٠٦( ١٦٨٠و  ٢٠٠٤أيلول/ســبتمرب  ٢امل
 )٢٠٠٧( ١٧٧٣ و ٢٠٠٦آب/أغســـطس  ١١املـــؤرخ  )٢٠٠٦( ١٧٠١و  ٢٠٠٦أيار/مـــايو  ١٧املـــؤرخ 

ــؤرخ  ــطس  ٢٤املــــ ــؤرخ  )٢٠٠٨( ١٨٣٢و  ٢٠٠٧آب/أغســــ ــطس آب/أغ ٢٧املــــ  ١٨٨٤و  ٢٠٠٨ســــ
ــؤرخ  )٢٠٠٩( ــطس  ٢٧املــــ ــؤرخ  )٢٠١٠( ١٩٣٧و  ٢٠٠٩آب/أغســــ ــطس  ٣٠املــــ  ٢٠١٠آب/أغســــ
ــؤرخ  )٢٠١١( ٢٠٠٤ و ــطس  ٣٠املـــ ــؤرخ  )٢٠١٢( ٢٠٦٤و  ٢٠١١آب/أغســـ ــطس  ٣٠املـــ آب/أغســـ

، وكـــذلك إىل بيانـــات رئيســـه بشـــأن احلالـــة  ٢٠١٣آب/أغســـطس  ٢٩املـــؤرخ  )٢٠١٣( ٢١١٥ و ٢٠١٢
  لبنان،  يف

لطلب احلكومة اللبنانية متديد والية قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان لفترة جديـدة مـدا    واستجابة منه  
لبنــان إىل األمــني العــام  واملغتــربني يف ارجيــةاخلســنة واحــدة بــدون تعــديل، الــوارد يف رســالة موجهــة مــن وزيــر 

 وجههـا األمـني العـام إىل رئـيس جملـس األمـن بتـاريخ        ، وإذ يرحب بالرسـالة الـيت  ٢٠١٤متوز/يوليه  ٢٥بتاريخ 
  ،  )٩(التمديد  واليت يوصى فيها ذا ٢٠١٤متوز/يوليه   ٣١

  لسالمة لبنان اإلقليمية وسيادته واستقالله السياسي، دعمه القوي وإذ يكرر تأكيد  
، وإدراكـا منـه ملسـؤولياته    )٢٠٠٦( ١٧٠١بالتنفيذ التـام جلميـع أحكـام القـرار      التزامه وإذ يعيد تأكيد  

  يف املساعدة على كفالة وقف دائم إلطالق النار وإجياد حل طويل األجل على النحو املتوخى يف ذلك القرار،  
 ١٧٠١جبميــع األطــراف املعنيــة أن تعــزز مــا تبذلــه مــن جهــود لتنفيــذ مجيــع أحكــام القــرار     وإذ يهيــب  

  تنفيذا كامال ودون إبطاء،   )٢٠٠٦(
، وإذ يتطلــع إىل )٢٠٠٦( ١٧٠١مــن مجيــع االنتــهاكات املتعلقــة بــالقرار   عــن قلقــه البــالغ وإذ يعــرب  

  دف منع تكرار مثل تلك االنتهاكات يف املستقبل،   املؤقتة قوةالاليت جتريها  التعجيل بإمتام التحقيقات
بالدور البناء الذي تؤديه اآللية الثالثية األطراف يف ختفيف حـدة التـوترات، وإذ يعـرب عـن      وإذ يرحب  

ــات           ــع ترتيبـ ــلة وضـ ــل مواصـ ــن أجـ ــرفني مـ ــع الطـ ــاور مـ ــة يف التحـ ــوة املؤقتـ ــذهلا القـ ــيت تبـ ــود الـ ــه للجهـ دعمـ
  والتنسيق،  التصالل

علـى مبيعـات وإمـدادات     ١٧٠١على أمهية االمتثـال التـام للحظـر املفـروض مبقتضـى القـرار        وإذ يشدد  
  األسلحة وما يتصل ا من أعتدة،  

_____________ 

)٩(  S/2014/554.  
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إىل األمهيــة القصــوى الحتــرام اخلــط األزرق بكاملــه مــن جانــب مجيــع األطــراف املعنيــة،          وإذ يشــري  
يشـجع األطـراف علـى التعجيـل مبـا تبذلـه        يف عملية رسم اخلط األزرق، وإذيرحب بالتقدم املتواصل احملرز  وإذ

من جهود بتنسيق مع القوة املؤقتة من أجل رسم معامل اخلط األزرق بكامله وبوضـوح، وعلـى املضـي قـدما يف     
  ،  املؤقتة للقوة رسم نقاطه اخلالفية، كما أوصى بذلك االستعراض االستراتيجي

يعيــد تأكيــد  احملــاوالت الراميــة إىل ديــد أمــن لبنــان واســتقراره، وإذ مجيــع  بأشــد العبــارات وإذ يــدين  
قــوةَ املؤقتــة مــن تنفيــذ واليتــها وفقــا لقــرار جملــس األمــن  التصــميمه علــى ضــمان أالّ متنــع أعمــال التهديــد هــذه 

ــة     ، وإذ يشــري إىل ضــرورة أ )٢٠٠٦( ١٧٠١ ــع األطــراف علــى ضــمان أمــن مــوظفي القــوة املؤقت ن تعمــل مجي
  واالحترام الكامل حلريتهم يف التنقل وعدم إعاقتها،  

إىل املبادئ ذات الصلة باملوضوع الواردة يف االتفاقيـة املتعلقـة بسـالمة مـوظفي األمـم املتحـدة        وإذ يشري  
  ،)١٠(واألفراد املرتبطني ا

يضطلع به أفراد القوة املؤقتة وبتفـانيهم يف أداء مهـامهم، وإذ يعـرب عـن     بالدور النشط الذي  وإذ يشيد  
يؤكد ضرورة تزويدها جبميع الوسـائل واملعـدات   إذ و ،املؤقتة تقديره البالغ للدول األعضاء اليت تساهم يف القوة

  الالزمة لالضطالع بواليتها،  
ا علـى بسـط سـلطتها علـى مجيـع أرجـاء       إىل طلب احلكومة اللبنانية نشـر قـوة دوليـة ملسـاعد     وإذ يشري  

أراضي لبنـان، وإذ يؤكـد مـن جديـد مـا للقـوة املؤقتـة مـن سـلطة يف اختـاذ مجيـع اإلجـراءات الالزمـة يف منـاطق               
انتشار قواا وحسبما تراه مناسبا ضمن قـدراا، لكفالـة عـدم اسـتخدام منطقـة عملياـا لتنفيـذ أنشـطة عدائيـة          

  املبذولة باستخدام القوة ملنعها من أداء واليتها،   من أي نوع، ومقاومة احملاوالت
، املؤقتـة  قـوة الذلـك   يف جبهود األمني العام الرامية إىل إبقاء مجيع عمليات حفظ السـالم، مبـا   وإذ يرحب  

جـا صـارما واسـتراتيجيا إزاء عمليـات     األمـن  قيد االستعراض الدقيق، وإذ يشدد على ضـرورة أن يتبـع جملـس    
  لسالم،  نشر قوات حفظ ا

لألولويات االستراتيجية والتوصيات اليت حـددها األمـني العـام يف رسـالته      عن تأييده الكامل وإذ يعرب  
، )١١(املؤقتــة نتيجــة لالســتعراض االســتراتيجي للقــوة  ٢٠١٢آذار/مــارس  ١٢املؤرخــة إىل رئــيس جملــس األمــن 

ــر املســتج        وإذ ــى آخ ــس عل ــام أن يواصــل إطــالع ال ــني الع ــب إىل األم ــيطل ــتعراض  دات املتعلق ــذ االس ة بتنفي
  االستراتيجي،

بالدول األعضاء أن تقدم للجـيش اللبنـاين مـا حيتاجـه مـن مسـاعدة لتمكينـه مـن أداء مهامـه،           وإذ يهيب  
  ،  )٢٠٠٦( ١٧٠١متشيا مع أحكام القرار 

  تزال تشكل خطرا يهدد السالم واألمن الدوليني،   أن احلالة يف لبنان ال وإذ يقرر  
  ؛  ٢٠١٥آب/أغسطس  ٣١متديد الوالية احلالية لقوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان حىت  يقرر  - ١  

_____________ 

)١٠(  United Nations, Treaty Series, vol. 2051, No. 35457.  
)١١(  S/2012/151.  
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بالدور اإلجيايب للقوة املؤقتة، اليت ساعد انتشارها إىل جانب اجليش اللبناين علـى يئـة بيئـة     يشيد  - ٢  
جنوب لبنان، ويرحب بزيادة األنشطة املنسقة بني القوة املؤقتـة واجلـيش اللبنـاين، ويـدعو      استراتيجية جديدة يف

  إىل مواصلة تعزيز هذا التعاون؛
يف هــذا الصــدد مبشــاركة القــوة املؤقتــة واجلــيش اللبنــاين يف احلــوار االســتراتيجي ــدف    يرحــب  - ٣  

النقاط املرجعيـة الـيت تعكـس التـرابط بـني قـدرات        إجراء حتليل لعتاد القوات الربية والبحرية ووضع جمموعة من
القوة املؤقتة ومسؤولياا وقدرات اجليش اللبناين ومسؤولياته، بغية حتديد ما حيتاجه اجليش اللبناين لتنفيذ املهـام  

هذا الصدد عن ارتياحه للتقدم احملـرز يف إضـفاء الطـابع    ، ويعرب يف )٢٠٠٦( ١٧٠١ املنوطة به مبوجب القرار
  الرمسي على آلية منتظمة للحوار االستراتيجي بني اجليش اللبناين والقوة املؤقتة؛  

يف هذا السياق باجليش اللبناين للجهود اليت يبذهلا فيما يتعلق خبطتـه األوسـع نطاقـا لتطـوير      يشيد  - ٤  
الســتراتيجي عنصــرا مســتقال فيهــا ولكنــه جــزء ال يتجــزأ منــها، متشــيا مــع   قدراتــه، الــيت تشــكل خطــةُ احلــوار ا 
قــوات ، ويشــجع الــدول األعضــاء علــى دعــم )١١(ذات الصــلةللقــوة املؤقتــة توصـيات االســتعراض االســتراتيجي  

املسـاعدة الدوليـة لغـرض بنـاء قدراتـه، عـن        اجليش اللبناين، وذلك بوجه خاص من خالل إنشاء أدوات لتنسـيق 
طريق التدريب وغريه من الوسائل، علما بأن اجليش اللبنـاين هـو الركيـزة احملوريـة السـتقرار البلـد؛ ويعتـرف يف        
هذا الصدد بأمهية جمموعة الدعم الدولية للبنان واالجتماعات ذات الصلة اليت عقدت يف بـاريس ورومـا، فضـال    

  ة اليت قدمتها بالفعل بعض اجلهات املاحنة؛  عن اإلسهامات الكبري
جبميع األطراف املعنية أن تتقيد بوقف األعمـال العدائيـة وأن متنـع أي انتـهاك للخـط       يهيب بقوة  - ٥  

  األزرق وأن حتترمه بكامله وأن تتعاون تعاونا كامال مع األمم املتحدة والقوة املؤقتة؛
ــاء الــ   يرحــب  - ٦   ــدور البن ــة األطــراف يف تيســري التنســيق    يف هــذا الصــدد بال ــة الثالثي ــه اآللي ذي تؤدي

وختفيف حدة التوترات، ويعرب عن دعمه للجهـود الـيت تبـذهلا القـوة املؤقتـة بغـرض التحـاور مـع الطـرفني مـن           
  أجل مواصلة تطوير ترتيبات االتصال والتنسيق؛

د القـوة املؤقتـة وسـائر أفـراد     مجيع األطراف على التقيد الصارم بالتزامها باحترام سالمة أفرا حيث  - ٧  
األمـم املتحــدة وكفالــة االحتــرام التــام حلريــة القــوة يف التنقـل وعــدم إعاقتــها، وفقــا لواليتــها ولقواعــد االشــتباك   
اخلاصة ا، وذلك بسبل منها تفادي أي عمل من شـأنه تعـريض أفـراد األمـم املتحـدة للخطـر، ويـدعو يف هـذا         

ــز التعــاون بــني القــ   ــات منســقة     الصــدد إىل تعزي ــذ دوري ــق بتنفي ــاين وال ســيما فيمــا يتعل ــة واجلــيش اللبن وة املؤقت
، ويرحب بالتزام السلطات اللبنانية حبماية القوة املؤقتة يف تنقلها، ويكرر تأكيد طلبه اإلسراع بإجنـاز  متجاورةو

كــانون  ٩متوز/يوليــه و  ٢٦أيار/مــايو و  ٢٧التحقيــق الــذي شــرع فيــه لبنــان يف اهلجمــات الــيت نفــذت يف        
  دف حماكمة مرتكيب هذه اهلجمات؛   ٢٠١١األول/ديسمرب 

مجيع األطراف على أن تتعاون على حنو تام مع جملس األمـن واألمـني العـام مـن أجـل       أيضا حيث  - ٨  
إحراز تقدم ملموس يف التوصل إىل وقف دائم إلطالق النار وإجياد حـل طويـل األجـل علـى النحـو املتـوخى يف       

يـتعني علـى األطـراف القيـام بـه مـن أجـل إحـراز          ، ويؤكد أنه ما زال هناك عمل كـثري )٢٠٠٦( ١٧٠١القرار 
  تنفيذا كامال؛   )٢٠٠٦( ١٧٠١تقدم يف تنفيذ القرار 

يل على التعجيل بسحب جيشها من مشال قرية الغجر دون مزيد من التـأخري  حكومة إسرائ حيث  - ٩  
  بالتنسيق مع القوة املؤقتة، اليت تعمل جادة مع إسرائيل ولبنان لتيسري ذلك االنسحاب؛  
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دعوته مجيع الدول إىل أن تدعم وحتتـرم علـى حنـو تـام إنشـاء منطقـة بـني اخلـط          يؤكد من جديد - ١٠  
ختلو مـن أي أفـراد مسـلحني أو عتـاد أو أسـلحة مـا عـدا عتـاد وأسـلحة احلكومـة اللبنانيـة            األزرق ور الليطاين 

  والقوة املؤقتة؛  
بعـدم   الـيت تقضـي  سياسـة األمـني العـام     مـن أجـل تنفيـذ   باجلهود اليت تبـذهلا القـوة املؤقتـة     يرحب - ١١  
 األمــم املتحــدة ملدونــةامتثــاال تامــا  هــااجلنســيني وكفالــة امتثــال أفراد واالنتــهاكاالســتغالل  مــع إطالقــا التــهاون

 أن يطلـع يف هذا الصـدد و  الضروريةيواصل اختاذ مجيع اإلجراءات  قواعد السلوك، ويطلب إىل األمني العام أنل
لكفالـة   الالزمـة  تأديبيـة الوقائيـة و الجراءات اإل، وحيث البلدان املسامهة بقوات على اختاذ عليها أوال بأوللس ا

  على النحو الواجب يف احلاالت اليت تشمل أفرادا تابعني هلا؛   عليها عاقبةاملألفعال وا تلك التحقيق يف
ــرار        يطلــب - ١٢   ــذ الق ــن عــن تنفي ــس األم ــارير إىل جمل ــدمي تق ــام أن يواصــل تق  ١٧٠١إىل األمــني الع

  ذلك مالئما؛  كل أربعة أشهر، أو كلما رأى  )٢٠٠٦(
على أمهيـة وضـرورة حتقيـق سـالم شـامل وعـادل ودائـم يف الشـرق األوسـط، اسـتنادا إىل            يشدد - ١٣  

تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٢املــؤرخ  )١٩٦٧( ٢٤٢القــرارات مجيــع قراراتـــــــه ذات الصلـــة باملوضــوع، مبــا فيهــا 
تشـرين   ١٩املـؤرخ   )٢٠٠٣( ١٥١٥و  ١٩٧٣تشرين األول/ أكتوبر  ٢٢املؤرخ  )١٩٧٣( ٣٣٨ و ١٩٦٧

  ؛٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ١٦املؤرخ  )٢٠٠٨( ١٨٥٠و  ٢٠٠٣الثاين/نوفمرب 
  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر - ١٤  

  ٧٢٤٨اختذ باإلمجاع يف اجللسة 
  

  مقررات
  ، يف البند املعنون:٢٠١٤آب/أغسطس  ٢٨، املعقودة يف ٧٢٥٢نظر جملس األمن، يف جلسته   
  احلالة يف الشرق األوسط”  
) ٢٠١٤( ٢١٦٥) و ٢٠١٤( ٢١٣٩لعــام عــن تنفيــذ قــراري جملــس األمــن      تقريــر األمــني ا ”    

(S/2014/611).“  
ة الـداخلي املؤقـت، إىل السـيد    همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  ل وفقا ،توجيه دعوةويف اجللسة نفسها، قرر الس   
  .وا كانغ، مساعدة األمني العام للشؤون اإلنسانية ونائبة منسقة اإلغاثة يف حاالت الطوارئ -كيونغ 
، دعـوة ممثـل الـيمن لالشـتراك،     ٢٠١٤آب/أغسـطس   ٢٩، املعقودة يف ٧٢٥٥وقرر الس، يف جلسته   

احلالـة  ”من نظامه الداخلي املؤقت، يف مناقشـة البنـد املعنـون     ٣٧دون أن يكون له حق التصويت، وفقا للمادة 
  .“يف الشرق األوسط

أعضـاء جملـس األمـن، أدىل الـرئيس بالبيـان      ويف اجللسة نفسها، ويف أعقاب مشاورات أجريت فيما بـني    
  :)١٢(التايل باسم الس

يرحب جملس األمن بالتقدم الذي أُحرز مؤخرا يف عملية االنتقال السياسـي يف الـيمن، متشـيا مـع         
مبادرة جملس التعاون اخلليجي وآلية التنفيذ، مبـا يف ذلـك االجتمـاع الـذي عقدتـه مـؤخرا اهليئـة الوطنيـة         

_____________ 

)١٢(  S/PRST/2014/18.  
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؛ وبرنـامج اإلصـالح   ٢٠١٤ آب/أغسطس ١١يف  الذي عقد احلوار الوطين مؤمتر ذ خمرجاتملراقبة تنفي
عبد ربه منصور هادي فيما يبذله من جهـود ملعاجلـة    اليمن السيد رئيس جملس األمناالقتصادي. ويؤيد 

ــة علــى       شــواغل مجيــع األطــراف ضــمن إطــار خمرجــات مــؤمتر احلــوار الــوطين، وحيــث الســلطات اليمني
  عملية اإلصالحات، مبا فيها إصالح اجليش والقطاع األمين.التعجيل ب

وحيث الس مجيع األطراف يف اليمن على االلتزام بتسوية خالفاا عن طريق احلوار والتشـاور،      
ونبذ اللجـوء إىل أعمـال العنـف لتحقيـق مـآرب سياسـية، واالمتنـاع عـن االسـتفزازات، واالمتثـال التـام            

ــرارات  ــك،  )٢٠١٤( ٢١٤٠و  )٢٠١٢( ٢٠٥١ و )٢٠١١( ٢٠١٤للقـ ــى ذلـ ــالوة علـ ــب. وعـ  يهيـ
دخل اخلـارجي الـذي يهـدف إىل إثـارة الرتاعـات وزعزعـة       ميع الدول األعضاء أن متتنع عن التـ جبالس 

  االستقرار، وأن تقوم بدال من ذلك بدعم عملية االنتقال السياسي.
يف مشـال   الـرتاع ويالحظ أعضاء الـس بقلـق أن احلـوثيني وأطرافـا أخـرى يواصـلون إذكـاء نـار             

تضـمن   )٢٠١٤( ٢١٤٠ أن القـرار  اليمن يف حماولة لعرقلة عملية االنتقال السياسـي. ويشـري الـس إىل   
تدابري جزاءات حمـددة اهلـدف ضـد اجلهـات الضـالعة يف أعمـال ـدد السـالم أو األمـن أو االسـتقرار يف           

للجهـود  القائمة على دعم تلك األعمال، أفرادا كانت أم كيانات. ويعـرب الـس عـن دعمـه      اليمن أو
يف مجـع وحتليـل املعلومـات املتعلقـة بتنفيـذ هـذه التـدابري، وال سـيما         املعين بـاليمن  اليت يبذهلا فريق اخلرباء 

  السياسي.  احلوادث اليت تقوض عملية االنتقال
ضـوء األعمـال الـيت نفـذها      ويعرب الس عن بـالغ قلقـه إزاء تـدهور احلالـة األمنيـة يف الـيمن يف          

عبد امللك احلوثي ومن يدعموم لتقـويض عمليـة االنتقـال السياسـي واألمـن يف      السيد احلوثيون بزعامة 
وإقامة خميمـات يف صـنعاء    حكومة اليمناليمن. ومن ضمن هذه األعمال تصعيد محلة احلوثيني إلسقاط 

وحوهلا والسعي للحلـول حمـل سـلطة الدولـة بإقامـة نقـاط تفتـيش علـى الطـرق االسـتراتيجية املؤديـة إىل            
ميـع اجلماعـات املسـلحة االمتنـاع عـن      جبالس  يهيبنعاء، باإلضافة إىل القتال اجلاري يف اجلوف. وص

  القيام بأي عمل قد يؤدي إىل تفاقم هذا الوضع اهلش أصال.
علـي احلكـيم)، الـيت     عبد اهللا حيىي احلكيم (أبـو السيد ويدين الس أعمال قوات احلوثيني بقيادة     

  .٢٠١٤ متوز/يوليه  ٨ ذلك مقر لواء اجليش اليمين يف اجتاحت عمران، مبا يف
  احلوثيني:بالس  هيبوي    
  سحب قوام من عمران وإعادا إىل سيطرة احلكومة اليمنية؛  (أ)    
  قف مجيع أعمال القتال املسلح ضد احلكومة اليمنية يف اجلوف؛و  (ب)    
  يف صنعاء وحوهلا. إزالة املعسكرات وتفكيك نقاط التفتيش اليت أقاموها  (ج)    
الس تزايد عدد اهلجمات اليت ينفذها أو ميوهلـا تنظـيم القاعـدة يف شـبه اجلزيـرة العربيـة،       ن ويدي    

ويعرب عن عزمه على التصدي هلـذا التهديـد وفقـا مليثـاق األمـم املتحـدة والقـانون الـدويل، مبـا يف ذلـك           
والقـانون اإلنسـاين، ويف هـذا الصـدد عـن      ينطبق من أحكام قانون حقوق اإلنسـان وقـانون الالجـئني     ما

مبوجـب القـرارين    جلنـة جملـس األمـن   طريق نظـام اجلـزاءات املفروضـة علـى تنظـيم القاعـدة الـذي تـديره         
، ويعيد تأكيد استعداده، يف إطار النظام املـذكور أعـاله، لفـرض    )٢٠١١( ١٩٨٩و  )١٩٩٩( ١٢٦٧
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جزاءات على مزيد من األفراد واجلماعات واملشاريع والكيانات الذين مل يقطعـوا مجيـع صـالم بتنظـيم     
  القاعدة واجلماعات املرتبطة به.

الوطنيــة ويشــدد الــس علــى احلاجــة إىل وضــع مشــروع أويل للدســتور يعــرض علــى الســلطات      
  الستعراضه يف الوقت املناسب، من أجل تنظيم استفتاء شعيب على الدستور دون تأخري ال مربر له.  

ويكــرر الــس دعوتــه إىل إجــراء حتقيقــات شــاملة ومســتقلة ونزيهــة، وفقــا للمعــايري الدوليــة، يف      
ر احلــوار الــوطين االدعــاءات املتعلقــة بانتــهاكات وجتــاوزات حقــوق اإلنســان، متشــيا مــع خمرجــات مــؤمت  

ــذ. ويشــري     ــة التنفي ــادرة جملــس التعــاون اخلليجــي وآلي ــراره   جملــس األمــن ومب ــا أورده يف ق  ٢١٤٠إىل م
  بشأن التعجيل باعتماد قانون للعدالة االنتقالية واملصاحلة الوطنية. )٢٠١٤(
االقتصادية واألمنية واالجتماعية اجلسيمة اليت يواجههـا الـيمن، والـيت    ويالحظ الس التحديات     

ما زال كثري من اليمنيني بسببها يف أمس احلاجة إىل املساعدة اإلنسـانية. ويؤكـد مـن جديـد احلاجـة إىل      
التعجيل باإلصالحات االقتصادية اليت تشكل جزءا ضروريا من مساعي حتقيق استقرار االقتصـاد الكلـي   

ــار اإلنســانية املزمنــة النامجــة عــن األزمــة. ويشــجع     ومكافحــ ة الفقــر واالســتجابة بصــورة مســتدامة لآلث
حكومة اليمن على التعجيل بتنفيـذ خططهـا الراميـة إىل حتسـني الرعايـة االجتماعيـة، كمـا حيـث اتمـع          

   لـس أيضـا   الدويل على دعم خطة االستجابة اإلنسانية اليت ما زالت تعاين من نقـص التمويـل. وحيـث ا
ــاجني للمســاعدة اإلنســانية يف       ــة اإلنســانية إىل احملت ــع األطــراف علــى تيســري وصــول اجلهــات الفاعل مجي
ظروف آمنة ودون عوائق. ويعيد أيضا تأكيد ضرورة عمل مجيع األطراف على كفالة سـالمة املـدنيني،   

املسـاعدة اإلنسـانية    مبن فيهم املدنيون الـذين يتلقـون املسـاعدة، فضـال عـن ضـرورة كفالـة أمـن مـوظفي         
  وموظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني ا.  

ويظل الـس يراقـب عـن كثـب احلالـة يف الـيمن ويتـابع عـن قـرب اخلطـوات التاليـة حنـو حتقيـق                  
االنتقال السياسي السلمي. ويرحب الس يف هذا الصدد باجلهود املستمرة واملنسـقة الـيت يبـذهلا جملـس     

، وباملسـاعي احلميـدة لألمـني العـام مبـا فيهـا مـا يبـذل عـن          “جمموعة السفراء العشر”جي و التعاون اخللي
مجـال بنعمـر وعمــوم السـلك الدبلوماسـي، وباالجتمــاع     املعـين بـاليمن، الســيد   اخلــاص  مستشـاره طريـق  

ــيمن املقــرر عقــده يف نيويــورك يف    . ويشــدد الــس علــى  ٢٠١٤ أيلول/ســبتمرب ٢٤املقبــل ألصــدقاء ال
رة مواصلة الدعم الدويل لعملية االنتقال السياسي يف اليمن، مبا يف ذلك عن طريق الوفاء مبـا أعلنتـه   ضرو

  .اليمن  اجلهات املاحنة من التزامات بدعم
  ، يف البند املعنون:٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١٩، املعقودة يف ٧٢٧٠ونظر الس، يف جلسته   
  احلالة يف الشرق األوسط”  
أيار/مـايو إىل   ٢٩لعام عـن قـوة األمـم املتحـدة ملراقبـة فـض االشـتباك للفتـرة مـن          تقرير األمني ا”    

  “.(S/2014/665) ٢٠١٤أيلول/سبتمرب   ٣
ويف اجللسة نفسها، ويف أعقاب مشاورات أجريت فيما بـني أعضـاء جملـس األمـن، أدىل الـرئيس بالبيـان         

  :)١٣(التايل باسم الس
_____________ 

)١٣(  S/PRST/2014/19.  
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تفــاق فــض االشــتباك بــني القــوات املــربم بــني إســرائيل    يعيــد جملــس األمــن تأكيــد أمهيــة صــون ا      
. ويشــدد الــس علــى أنــه رغــم التحــديات ١٩٧٤أيار/مــايو  ٣١املــؤرخ  واجلمهوريــة العربيــة الســورية

األمنية األخرية وقيام قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك بنقل معظم أفرادها بصـفة مؤقتـة عـرب خـط     
وأن يتقيـدا   بـني القـوات    أن يظال ملتزمني بأحكـام اتفـاق فـض االشـتباك    ، جيب على كال الطرفني‘ألفا’

متاما بوقف إطالق النـار والفصـل بـني القـوات. وحيـث الـس أيضـا كـال الطـرفني علـى مواصـلة تقـدمي             
الدعم إىل القوة خالل هذه الفتـرة الـيت تشـتد فيهـا التهديـدات األمنيـة، وعلـى تـوفري سـبل املـرور اآلمـن            

  الطلب.  اجلوالن التابع هليئة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة وإعادة متوينهما عند  يفراقبنياملريق للقوة ولف
ويعيد الس أيضا تأكيد دعمه غري املشروط لقوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك كمـا يعيـد       

سـتتباب األمـن يف الشـرق    تأكيد أمهية اإلبقاء على القوة كعامل من العوامـل احليويـة إلحـالل السـالم وا    
األوسط. ويالحظ الس بقلق تدهور احلالـة األمنيـة يف منطقـة عمليـات القـوة بسـبب الـرتاع السـوري         

، من ضمنها جبهة النصـرة، وخطـر   جهات مسلحة من غري الدولاملتواصل واألنشطة اليت تقوم ا عدة 
ابعني لألمـم املتحـدة العـاملني هنـاك.     وعلى حفظة السالم الت بني القوات ذلك على اتفاق فض االشتباك

القـوة مبرونـة للتقليـل إىل أدىن حـد      ويعترف الس، يف هذا الصدد، بضرورة بذل جهـود لتعـديل وضـع   
ممكن من احتمال تعرض أفراد األمم املتحدة للخطر أثناء مواصلة القوة تنفيذ واليتها، مع التشديد علـى  

م إىل مـواقعهم يف منطقـة عمليـات القـوة يف أقـرب وقـت ممكـن        أن الغاية النهائية هي عودة حفظة السـال 
  العملية. من الناحية

ويدين الس األعمال العدائية اليت تعرض هلـا مـؤخرا حفظـة السـالم التـابعون لألمـم املتحـدة يف            
الـيت حـدد الـس    مـن غـري الـدول    املسـلحة   اجلهاتمنطقة عمليات القوة على يد اجلماعات اإلرهابية و

اءها، ويشدد على أنه ما من مربر علـى اإلطـالق لشـن تلـك اهلجمـات علـى حفظـة السـالم التـابعني          أمس
لألمم املتحدة واحتجـازهم. ويشـعر الـس بـالقلق العميـق مـن أن إطـالق النـار علـى مقربـة مـن مواقـع             

حـدة. وهلـذا، فـإن    األمم املتحدة وخميماا يزيد أيضا بدرجة كبرية من اخلطر الذي يتهدد أفراد األمم املت
قـوة جلميـع مواقـع القـوة ومعـرب القنيطـرة، وإعـادة        الالس يطالب مبغادرة مجيع األطـراف األخـرى غـري    

مركبــات حفظــة الســالم وأســلحتهم ومعــدام األخــرى. ويكــرر الــس التأكيــد علــى وجــوب احتــرام  
األطــراف أن تســمح للقــوة واليــة القــوة وحيادهــا وعملياــا وســالمتها وأمنــها. ويهيــب الــس جبميــع  

  .١٩٧٤  بالعمل حبرية، وأن تكفل األمن التام ألفرادها والتنفيذ الكامل التفاق عام
وفريق مراقيب اجلوالن التابع هليئة األمم املتحدة ملراقبـة   للقوةويشيد الس حبفظة السالم التابعني     

، ويعـرب عـن تقـديره    عملياممنطقة  اهلدنة ملا أبدوه من شجاعة يف مواجهة التهديدات والتحديات يف
ــد       ــة عن ــة احلفــاظ علــى قــوام القــوة ومواردهــا الدفاعي للبلــدان املســامهة بقــوات. ويشــري الــس إىل أمهي
املستوى الالزم لالضطالع بواليتها اهلامة واحلفاظ على قدراا يف جمال الرد السريع ومكافحة األجهـزة  

  متغرية. ال غىن عنها يف مواجهة بيئة أمنية املتفجرة املرجتلة، وهي قدرات ثبت أنه
الناشـطة   الـدول  غريمن املسلحة  اجلهاتوحيث الس الدول األعضاء ذات النفوذ على أن تقنع     

يف تلك املنطقة بضرورة العمل فورا على وقف مجيع األنشطة اليت تعرض للخطر حفظة السالم التـابعني  
أداء واجبـام علـى النحـو الـذي اقتضـاه الـس. ويـذَكّر الـس         لألمم املتحدة يف امليدان وتعـيقهم عـن   

ــة أو         ــال اإلرهابي ــل األعم ــن يشــارك يف متوي ــل م ــة ك ــة حماكم ــدول األعضــاء بكفال ــالتزام ال ــا  ب ختطيطه
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االلتـزام فيمـا يتعلـق باألعمـال      إعدادها أو ارتكاا أو يف دعم األعمال اإلرهابية ويشري إىل أمهية هـذا  أو
  املتحدة.  ملوجهة ضد حفظة السالم التابعني لألمماإلرهابية ا

يومـا، علـى آخـر املسـتجدات املتعلقـة       ٣٠ويطلب الس إىل األمني العام أن يطلعه، يف غضـون      
قـوة علـى االضـطالع بواليتـها، مبـا يف ذلـك اخليـارات املتاحـة         الباخلطوات الالزمـة للحفـاظ علـى قـدرة     
قوات حىت يف الظروف اليت حتد فيها األوضاع األمنية مـن قـدرة   لرصد وقف إطالق النار والفصل بني ال

الســالح يف اجلانــب برافــو، وأن  ةالقــوة علــى العمــل بكامــل طاقتــها يف منطقــة الفصــل واملنطقــة احملــدود 
  احليوية.  يواصل إطالع الس على السبل اليت ميكنه من خالهلا دعم مواصلة هذه املهمة

  ، يف البند املعنون:٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٣٠املعقودة يف  ،٧٢٧٣ونظر الس، يف جلسته   
  احلالة يف الشرق األوسط”  
) ٢٠١٤( ٢١٦٥) و ٢٠١٤( ٢١٣٩تقريــر األمــني العــام عــن تنفيــذ قــراري جملــس األمــن        ”    

(S/2014/696).“  
يدة السـ الـداخلي املؤقـت، إىل    همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  ل وفقا ،توجيه دعوةويف اجللسة نفسها، قرر الس   

  فالريي أموس، وكيلة األمني العام للشؤون اإلنسانية ومنسقة اإلغاثة يف حاالت الطوارئ.
  ، يف البند املعنون:٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ٣٠، املعقودة يف ٧٢٩٣ونظر الس، يف جلسته   
  احلالة يف الشرق األوسط”  
) ٢٠١٤( ٢١٦٥) و ٢٠١٤( ٢١٣٩تقريــر األمــني العــام عــن تنفيــذ قــراري جملــس األمــن        ”    

(S/2014/756).“  
السـيدة  الـداخلي املؤقـت، إىل    همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  ل وفقا ،توجيه دعوةويف اجللسة نفسها، قرر الس   
  وا كانغ، مساعدة األمني العام للشؤون اإلنسانية ونائبة منسقة اإلغاثة يف حاالت الطوارئ. -كيونغ 
  ، يف البند املعنون:٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥ ، املعقودة يف٧٣٢٤ونظر الس، يف جلسته   
  احلالة يف الشرق األوسط”  
) ٢٠١٤( ٢١٦٥) و ٢٠١٤( ٢١٣٩تقريــر األمــني العــام عــن تنفيــذ قــراري جملــس األمــن        ”    

(S/2014/840).“  
السـيدة  الـداخلي املؤقـت، إىل    همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  ل وفقا ،توجيه دعوةويف اجللسة نفسها، قرر الس   

  فالريي أموس، وكيلة األمني العام للشؤون اإلنسانية ومنسقة اإلغاثة يف حاالت الطوارئ.
  :)١٤(، الرسالة التالية٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٨رئيس جملس األمن إىل األمني العام، يف  وجهو  
تشــرين  ٢٥إطــالع أعضــاء جملــس األمــن علــى رســالتكم املؤرخــة  متيشــرفين أن أبلغكــم أنــه قــد     
هولندا منسـقةً خاصـة لألمـم    من اعتزامكم تعيني السيدة سيغريد كاغ املتعلقة ب )١٥(٢٠١٤لثاين/نوفمرب ا

  رسالتكم.  يف أبديتم العزم عليهعلما مبا  هم حييطوناملتحدة لشؤون لبنان. و
_____________ 

)١٤(  S/2014/861.  
)١٥(  S/2014/860.  
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  ، يف البند املعنون:٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١١، املعقودة يف ٧٣٣٦ونظر الس، يف جلسته   
  لة يف الشرق األوسطاحلا”  
  “.)٢٠١٤( ٢١٤٠إحاطة يقدمها رئيس جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار ”    
ــس، يف جلســته      ــودة يف ٧٣٤٢ونظــر ال ــانون األول/ديســمرب   ١٥، املعق ــون  ٢٠١٤ك ــد املعن ، يف البن

  “.احلالة يف الشرق األوسط”
السـيدة  الـداخلي املؤقـت، إىل    همـن نظامـ   ٣٩ لمـادة ل وفقا ،توجيه دعوةويف اجللسة نفسها، قرر الس   

  فالريي أموس، وكيلة األمني العام للشؤون اإلنسانية ومنسقة اإلغاثة يف حاالت الطوارئ.
ــس، يف جلســته      ــودة يف ٧٣٤٤ونظــر ال ــانون األول/ديســمرب   ١٧، املعق ــون  ٢٠١٤ك ــد املعن ، يف البن

  “.احلالة يف الشرق األوسط”
  

  )٢٠١٤( ٢١٩١القرار 
  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٧ؤرخ امل

  ،إن جملس األمن  
املــؤرخ  )٢٠١٢( ٢٠٤٣و  ،٢٠١٢نيســان/أبريل  ١٤املــؤرخ  )٢٠١٢( ٢٠٤٢ قراراتــه إىل يشــري إذ  

 )٢٠١٤( ٢١٣٩ و، ٢٠١٣أيلول/ســــــبتمرب  ٢٧املــــــؤرخ  )٢٠١٣( ٢١١٨ ، و٢٠١٢نيســــــان/أبريل  ٢١
 )٢٠١٤( ٢١٧٥ و ،٢٠١٤متوز/يوليـــه  ١٤ املـــؤرخ )٢٠١٤( ٢١٦٥و  ،٢٠١٤شـــباط/فرباير  ٢٢املـــؤرخ 

ــؤرخ  ــات ،٢٠١٤آب/أغســــــــطس  ٢٩املــــــ ــه وبيانــــــ ــة  رئيســــــ ــطس ٣املؤرخــــــ ، )١٦(٢٠١١ آب/أغســــــ
 ،)١٩(٢٠١٣تشرين األول/ أكتوبر  ٢، و )١٨(٢٠١٢ نيسان/أبريل ٥و  )١٧(آذار/مارس  ٢١  و

 وسـالمة  حـدا وو اجلمهوريـة العربيـة السـورية واسـتقالهلا     بسـيادة  القـوي  التزامه جديد من يؤكد وإذ  
  املتحدة ومبادئه، األمم ميثاق ومبقاصد أراضيها،
 ومقتـل  وآخـذ يف التصـاعد،   مقبـول  غـري  إزاء ما بلغته أعمال العنف مـن مسـتوى   وإذ يعرب عن غضبه  

حسـبما أفـاد بـه     طفـل،  ١٠ ٠٠٠ على يزيد ما بينهم من السوري، للرتاع شخص نتيجة ١٩١ ٠٠٠ من أكثر
  املسلح، والرتاع املعنية باألطفال اصةاخل وممثلته العام األمني

ــالغ األســى     ــدهور اســتمرار بســبب وإذ يعــرب عــن ب ــة   يف املــدمر اإلنســاين الوضــع ت ــة العربي اجلمهوري
 بينــهم مــن - اجلمهوريــة العربيــة الســورية   يف شــخص مليــون ١٢,٢ مــن أكثــر هنــاك حاليــا  وألن الســورية

مـن   ٢١٢ ٠٠٠و  إليهـا،  مناطق يصعب الوصول يف عيشوني ماليني ٤,٥و  النازحني داخليا، من ماليني ٧,٦
 عاجلــة، إنســانية مســاعدة إىل حيتــاجون - الفلســطينيون الالجئــون ذلــك يف مبــا احملاصــرة، املنــاطق احملبوســني يف

_____________ 

)١٦(  S/PRST/2011/16.  
)١٧(  S/PRST/2012/6.  
)١٨(  S/PRST/2012/10.  
)١٩(  S/PRST/2013/15.  
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اجلمهوريـة   داخـل  قد شـردوا  شخص مليون من يقرب ما أن القلق مع يالحظ وإذ الطبية، املساعدة ذلك يف مبا
  )،٢٠١٤( ٢١٦٥ القرار اعتماد منذ العربية السورية

) ٢٠١٤( ٢١٣٩ الســوري لقراريــه الــداخلي الــرتاع أطــراف تنفيــذ عــدم إزاء القلــق بــالغ يســاوره وإذ  
ــاال، ) ٢٠١٤( ٢١٦٥ و ــذا فع ــا الصــدد إىل هــذا يف وإذ يشــري تنفي ــة التزاما ــانون مبوجــب القانوني ــدويل  الق ال

 جملـس  عـن  الصـادرة  الصـلة  ذات القـرارات  مبوجـب مجيـع   ذلكوكـ  اإلنسـان،  حلقـوق  الدويل والقانون اإلنساين
 املـدارس  علـى  اهلجمـات  ذلـك  يف مبـا  املدنية، واألهداف املدنيني ضد اهلجمات مجيع بوسائل منها وقف األمن،

 القصــف املــدفعي ذلــك يف مبــا لألســلحة، العشــوائي واالســتخدام امليــاه، إمــدادات قطــع وتعمــد الطبيــة واملرافــق
ــل ــذائف العشــوائي والقصــف اجلــوي تفجــرة والقصــف امل والربامي  واهلجمــات املفخخــة والســيارات اهلــاون بق
فـرض   ذلـك  يف مبـا  القتـال،  أساليب من كأسلوب املدنيني جتويع استخدام عن فضال األنفاق، وقنابل االنتحارية

 التعسـفي  واإلعـدام  ة،املعاملـ  وسوء للتعذيب النطاق الواسع واالستخدام بالسكان، املأهولة على املناطق احلصار
 مجيـع  عـن  فضـال  اجلـنس،  نـوع  علـى  والقائم اجلنسي والعنف القسري، واالختفاء القضاء، نطاق خارج والقتل

  األطفال، ضد املرتكبة اجلسيمة واالعتداءات االنتهاكات
 تنظـيم الدولـة   حتـت سـيطرة   اجلمهوريـة العربيـة السـورية    إزاء وجـود منـاطق   القلـق  بالغ عن وإذ يعرب  

 العنيفـة،  وأيديولوجيتـهما املتطرفـة   مـا يترتـب علـى وجودمهـا،     والشام وجبهة النصرة وإزاء العراق يف سالميةاإل
 ذلـك  يف مبـا  واملنطقـة،  اجلمهوريـة العربيـة السـورية    يف علـى االسـتقرار   سـليب  اليت يتخـذاا مـن أثـر    واإلجراءات

 عزمـه  جمـددا  وإذ يؤكـد  الناس، من اآلالف مئات زوحن إىل أدى مما املدنيني، السكان على املدمر اإلنساين األثر
والشــام وجبهــة النصــرة  العــراق يف اإلســالمية يشــكله تنظــيم الدولــة الــذي التهديــد جوانــب مجيــع معاجلــة علــى

قـراري الـس    تنفيـذ  إىل وإذ يـدعو  القاعـدة،  بتنظيم املرتبطة والكيانات واملؤسسات واجلماعات وسائر األفراد
 ،٢٠١٤أيلول/ســبتمرب  ٢٤املــؤرخ  )٢٠١٤( ٢١٧٨ و ٢٠١٤آب/أغســطس  ١٥ؤرخ املــ) ٢٠١٤( ٢١٧٠

  ،)٢٠(٢٠١٤ متوز/يوليه ٢٨ املؤرخ وبيان رئيسه
 يف وخصوصـا  اجلمهوريـة العربيـة السـورية وتعذيبـهم،     يف للمـدنيني  التعسـفي  االعتقـال  بشدة وإذ يدين  

 وإذ يطالــب القســري، الختفــاءوا الرهــائن وأخــذ اخلطــف عمليــات عــن فضــال االحتجــاز، ومراكــز الســجون
 واألطفـال،  بالنسـاء  بـدءا  تعسـفا  احملتجـزين  األشـخاص  مجيـع  سـراح  وإطـالق  املمارسـات  هلـذه  الفوري بالوقف

 اإلنســاين اــال يف والعــاملون املتحــدة موظفــو األمــم ذلــك يف مبــا الســن، وكبــار واجلرحــى املرضــى وكــذلك
  والصحفيون،

يتعـرض   الـيت تخويـف  وال العنـف  أشـكال  جلميـع ) ٢٠١٤( ٢١٧٥ قرارال يف القوية إدانته إىل يشري وإذ  
املســاعدة  قوافــل الــيت تشــن علــى اهلجمــات وكــذلك متزايــد، حنــو علــى اإلنســانية العمليــات يف هلــا املشــاركون

علـى   املسـلح  الـرتاع  الضـالعة يف  األطـراف  جلميـع  وإىل حثـه  وما تتعرض له أصوهلا من إتالف وـب،  اإلنسانية
 ــا املــرتبطني واألفــراد املتحــدة ومــوظفي األمــم اإلنســانية املســاعدة مــوظفي تنقــل وحريــة وأمــن ةســالم تعزيــز

 لكفالــة املناســبة اخلطــوات مجيــع علــى اختــاذ الســوري الــداخلي الــرتاع يف األطــراف مجيــع وإذ حيــث وأصــوهلم،
 العــاملني وســائر خصصــة،املت ومــوظفي وكاالــا املــرتبطني ــا، واألفــراد املتحــدة األمــم مــوظفي وأمــن ســالمة

  اإلنسانية، اإلغاثة أنشطة يف املشاركني
_____________ 

)٢٠(  S/PRST/2014/14.  
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 يواصــلون تقــدمي التحــديات، كـل  مــن الــرغم علــى املنفـذين،  وشــركاءها املتحــدة األمــم أن وإذ يالحـظ   
بأنـه مت الوصـول إىل املواقـع الـيت      علمـا  حيـيط  وإذ حاجـة إليهـا،   هـم يف  ممـن  للماليـني  للحيـاة  املنقـذة  املساعدات

 خــالل مــن) ٢٠١٤( ٢١٦٥ القــرار اعتمــاد منــذ والقنيطــرة ودرعــا، وإدلــب حلــب يف إليهــا صــولالو يصــعب
 األمـم  أنـه ال يـزال مـن العسـري علـى      الصـدد  هـذا  يف ذلـك  مـع  وإذ يؤكـد  احلـدود،  عـرب  اإلنسـانية  تسليم املعونة

 إليهــا الوصــول يصــعب الــيت املنــاطق الــذين يعيشــون يف النــاس الوصــول إىل معظــم املنفــذين وشــركائها املتحــدة
  اإلنسانية، واملناطق احملاصرة لتسليم املساعدات

 املســاعدات إيصــال دون حتــول الــيت املســتمرة واجلديــدة  العوائــق إزاء العميــق قلقــه عــن يعــرب وإذ  
 وشـركائها  املتحـدة  التابعـة لألمـم   اإلنسـانية  الوكـاالت  وإذ يشـجع  الـرتاع،  خطـوط  وعـرب  احلدود عرب اإلنسانية
واملنـاطق   إليهـا  الوصـول  يصعب اليت املناطق إىل اإلنسانية الشحنات الالزمة لزيادة اخلطوات اختاذ على املنفذين

 الفعاليــة، مـن  قــدر بـأكرب  )٢٠١٤( ٢١٦٥ يف إطـار القــرار  احلدوديـة  املعــابر بوسـائل منــها اسـتخدام   احملاصـرة، 
رصـد   ذلـك  يف مبـا  ع بأنشـطتها، وتواصـل االضـطال   جـاهزة للعمـل   للرصـد  املتحـدة  األمـم  آلية أن إىل يشري وإذ

  )،٢٠١٤( ٢١٦٥ للقرار وفقا طابعها اإلنساين، وتأكيد الشحنات
 جهودهـا  يف املنفـذين  وشـركائها  اإلنسـانية  املتحـدة  األمـم  وكـاالت  دعـم  ضـرورة  جديد من يؤكد وإذ  
ــة ــع إىل اإلنســانية املســاعدات نطــاق إيصــال  توســيع إىل الرامي ــاجني مجي ــة العر يف احملت ــة الســورية، اجلمهوري  بي

أن  الـرتاع يف سـورية   أطـراف  علـى مجيـع   بـأن ) ٢٠١٤( ٢١٦٥ ما قرره يف القرار جديد كذلك من يؤكد وإذ
 بشـكل  اجلمهورية العربيـة السـورية،   أرجاء سائر يف الناس إىل مباشرة اإلنسانية املساعدات تتيح إمكانية إيصال

 علـى  وذلـك  املنفِّـذين،  وشـركائها  املتحـدة  لألمـم  تابعـة ال اإلنسـانية  الوكاالت قبل من عراقيل، أي ودون فوري
 علـى  القيـام  منها بوسائل سياسية، وأهداف حتيزات أي من وبتجرد لالحتياجات املتحدة األمم تقييمات أساس
  اإلنسانية، املساعدات تقدمي أمام العوائق مجيع بإزالة الفور

 اإلنسـانية  املبـادئ  مـع  تتفـق  الـيت  النـار  طـالق إ وقف اتفاقات به تسهم أن ميكن الذي الدور وإذ يالحظ  
  أرواح املدنيني،   على إنقاذ دف املساعدة اإلنسانية املساعدات إيصال تسهيل يف الدويل اإلنساين والقانون
ــع  ضــرورة إىل يشــري وإذ   ــرم مجي ــن الصــلة ذات األحكــام األطــراف أن حيت ــانون م ــدويل اإلنســاين  الق  ال

  يف حاالت الطوارئ، اإلنسانية يهية للمساعدةالتوج املتحدة ومبادئ األمم
 امـرأة  مليـون  ٢,٥ مـن  أكثـر  ذلـك  يف مبـا  الجـئ،  مليـون  ٣,٢ من أكثر ألن البالغ قلقه عن يعرب وإذ  
ــة الســورية  مــن قــد فــروا وطفــل، ــة العربي  تــدهور اســتمرار بــأن وإذ يعتــرف املســتمر، العنــف نتيجــة اجلمهوري
 االسـتقرار  علـى  خطـرا  ويشـكل  الالجـئني  زيادة حركة يف يسهم ة السوريةاجلمهورية العربي يف اإلنساين الوضع

  اإلقليمي،
 بلـدان املنطقـة،   تبـذهلا  واجلديرة باإلعجاب اليت الكبرية للجهود العميق تقديره يكرر اإلعراب عن وإذ  

 يقـرب  مـا  ذلـك  يف مبـا  السـوريني،  الالجئني الستيعاب ومصـــر، والعـــراق وتركيـــا واألردن لبنـــــــان سيما وال
 ،)٢٠١٤( ٢١٦٥ القـرار  اعتمـاد  منـذ  اجلمهورية العربية السـورية  من فروا الذين الالجئني من ٤٠٠ ٠٠٠ من
  لألزمة، نتيجة الدول هذه تتحملها اليت االجتماعية والتحديات اهلائلة التكاليف اعتباره يف يضع وإذ

ــق مــع يالحــظ وإذ   ــة االســتجابة أن القل ــة الدولي ــة لســوريةا لألزم ــزال ال واإلقليمي ــة عــن قاصــرة ت  تلبي
 الــدول بالتــايل مــرة أخــرى مجيــع وإذ حيــث املتحــدة، واألمــم املضــيفة حســبما قــدرا احلكومــات االحتياجــات
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وذلــك  األعبــاء، تقاســم مبــادئ أســاس علــى ولبلــدان املنطقــة، لألمــم املتحــدة علــى أن تقــدم الــدعم األعضــاء،
 احملليـة،  اتمعـات  األزمة علـى  تأثري من للتخفيف والطويل  األجلني املتوسطيف استجابات اعتماد بوسائل منها

 هـذا  يف وإذ حيـيط علمـا   التـوطني،  إعـادة  جهود زيادة وكذلك التنبؤ، وقابلية متويل متزايد يتسم باملرونة وتوفري
ــان الصــدد ــرلني ببي ــدان املضــيفة هلــم      ب ــع الالجــئني والبل ــؤرخبشــأن التضــامن م ــوبرتشــرين  ٢٨ امل  األول/أكت
٢١(٢٠١٤(،  
 انتــهاكات يف يســاهم اجلمهوريــة العربيــة الســورية يف العقــاب مــن اإلفــالت أن بــالغ بقلــق يالحــظ وإذ  

 ضـرورة  علـى  وإذ يشـدد  واسـع،  نطـاق  علـى  الـدويل  اإلنسـاين  القـانون  وانتـهاكات  اإلنسـان  حقـوق  وجتاوزات
 علـى  الصـدد  هـذا  وإذ يشـدد مـن جديـد يف    والتجاوزات، االنتهاكات هذه عن العقاب من وضع حد لإلفالت

ــهاكات   ضــرورة ــة الســورية  يف والتجــاوزات حماكمــة مــرتكيب تلــك االنت ــة العربي ــها   اجلمهوري أو املســؤولني عن
  بصورة أخرى،

  لألزمة، سياسي إذا مل يتوصل إىل حل التدهور زيادة يف سيستمر اإلنساين الوضع أن وإذ يؤكد  
 للســالم ديــدا تشــكل تــزال ال اجلمهوريــة العربيــة الســورية يف املتــدهورة اإلنســانية احلالــة أن يقــرر وإذ  
  املنطقة، يف واألمن
  وتنفيذها،  الس قرارات بقبول امليثاق من ٢٥ املادة مبوجب ملزمة األعضاء الدول أن وإذ يؤكد  
 فـورا  لباالمتثـا  السـورية،  السلطات وخاصة السوري، الداخلي الرتاع يف األطراف مجيع يطالب  - ١  

 قــراري أحكــام مجيــع وبتنفيــذ اإلنســان، حلقــوق الــدويل والقــانون الــدويل اإلنســاين القــانون مبوجــب اللتزاماــا
 )١٩(٢٠١٣ تشـرين األول/أكتـوبر   ٢رئيسـه املـؤرخ    وبيـان ) ٢٠١٤( ٢١٦٥ و) ٢٠١٤( ٢١٣٩ األمن جملس

 اجلمهوريـة العربيـة السـورية    يف ارتكبـت  الـيت  والتجاوزات االنتهاكات بعض أن إىل ريبشكل تام وفوري، ويش
  اإلنسانية؛ ضد وجرائم حرب جرائم إىل ترقى قد

 أي شـهرا،  ١٢ ملـدة ) ٢٠١٤( ٢١٦٥ القرار من ٣و  ٢ الفقرتني قراراته الواردة يف جتديد يقرر  - ٢  
  ؛٢٠١٦ كانون الثاين/يناير ١٠ حىت

ــرر  - ٣   ــراء أيضــا يق ــتعراض إج ــذ اس ــرة لتنفي ــن ٢ الفق ــذا م ــتة   ه ــد س ــرار بع ــهر الق ــن جتديــد  أش  م
  القرارات؛  هذه

 إىل سـورية،  العـام  لألمني اخلاص املبعوث ميستورا، دي ستيفان للسيد الكامل تأييده عن يعرب  - ٤  
 مــن داحلــ إىل الراميــة مقترحاتــه بشــأن اخلــاص املبعــوث مــن املشــورة مــن تلقــي مزيــد خــاص إىل بوجــه ويتطلــع
 اجلمهوريـة العربيـة السـورية،    يف العنـف  استمر تصـاعد  إذا أنه ويؤكد جتميد، مناطق بوسائل منها تنفيذ العنف،

ــزداد اإلنســاين فســيظل الوضــع  ــد  وإذ ســوءا، ي ــد يعي ــى أنالتأكي ــد املســتدام احلــل عل ــة الوحي ــة لألزم  يف احلالي
 للشـعب  املشـروعة  التطلعـات  تلـيب  سـورية  وبقيـادة  شـاملة  سياسـية  يكمـن يف عمليـة   اجلمهورية العربية السورية

 ٢١١٨ الـذي أقـره يف قـراره    ٢٠١٢ حزيران/يونيـه  ٣٠ املـؤرخ  جنيـف  لبيـان  الكامـل  التنفيـذ  دف السوري،
  والوارد يف املرفق الثاين للقرار؛ )٢٠١٣(

_____________ 

)٢١(  A/69/630.الضميمة ،  
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 مجيــع الوعــن امتثــ القــرار، هــذا تنفيــذ عــن تقريــرا الــس إىل يقــدم أن العــام األمــني إىل يطلــب  - ٥  
  )؛٢٠١٤( ٢١٦٥  و) ٢٠١٤(  ٢١٣٩املتعلقة بالقرارين  تقاريره إطار يف السوري، الداخلي الرتاع أطراف
 امتثـال  عـدم  حـال  يف املتحدة األمم ميثاق مبوجب التدابري من مزيدا سيتخذ أنه جديد من يؤكد  - ٦  

  ؛)٢٠١٤( ٢١٦٥ و القرارأ) ٢٠١٤( ٢١٣٩  للقرار  أو القرار السوري هلذا الداخلي الرتاع أي طرف يف
  .الفعلي نظره قيد يبقي املسألة أن يقرر  - ٧  

  ٧٣٤٤اختذ باإلمجاع يف اجللسة 
  

  مقرر

  ، يف البند املعنون:٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٨، املعقودة يف ٧٣٤٦نظر جملس األمن، يف جلسته   
  احلالة يف الشرق األوسط”  
أيلول/سـبتمرب إىل   ٤ة ملراقبة فـض االشـتباك للفتـرة مـن     تقرير األمني العام عن قوة األمم املتحد”    

  “.(S/2014/859) ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩
  

  )٢٠١٤( ٢١٩٢القرار 
  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٨املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
ــق  إذ يالحــظ   ــع القل ــرجح أن      م ــن امل ــوتر وم ــة يف الشــرق األوســط يســودها الت تظــل كــذلك   أن احلال

  أن يتم التوصل إىل تسوية شاملة تغطي مشكلة الشرق األوسط جبميع جوانبها، وإىل مل  ما
عـن قـوة األمـم املتحـدة ملراقبـة       ٢٠١٤ نـوفمرب /تشرين الثـاين  ٢٨خ يف تقرير األمني العام املؤر وقد نظر  

  ،٢٠٠٠ه يولي/متوز ١٧خ املؤر) ٢٠٠٠(  ١٣٠٨ه ، وإذ يعيد أيضا تأكيد قرار)٢٢(فض االشتباك
االشـتباك بـني القـوات املـربم بـني       على أن كال الطرفني جيـب أن يلتزمـا بأحكـام اتفـاق فـض      وإذ يشدد  

  وأن يتقيدا متاما بوقف إطالق النار، ١٩٧٤أيار/مايو   ٣١املؤرخ إسرائيل واجلمهورية العربية السورية 
ملسـتمرة مـن   مع األمني العام فيما توصـل إليـه مـن اسـتنتاجات تفيـد بـأن األنشـطة العسـكرية ا         وإذ يتفق  

جانــب أي جهــة فاعلــة يف منطقــة الفصــل بــني القــوات مــا زالــت تنطــوي علــى إمكانيــة تصــعيد التــوترات بــني   
إســرائيل واجلمهوريــة العربيــة الســورية، وديــد اســتمرار وقــف إطــالق النــار بــني البلــدين، وتعــريض الســكان    

  امليدان للخطر،  املدنيني احملليني وأفراد األمم املتحدة يف
  إزاء مجيع انتهاكات اتفاق فض االشتباك بني القوات، عن قلقه البالغ يعربوإذ   
القــوات ســوى  علــى أنــه ينبغــي أال تكــون هنــاك أي قــوات عســكرية يف منطقــة الفصــل بــني وإذ يشـدد   

  قوة،ال  أفراد

_____________ 

)٢٢(  S/2014/859.  
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ع ميـع األطـراف يف الـرتا   جب يهيـب وإذ  ،الذي دار مؤخرا يف منطقة الفصلالضاري القتال  وإذ يدين بشدة  
يـدين    ، وإذواحتـرام القـانون الـدويل اإلنسـاين    قوة ال لياتالداخلي السوري وقف األعمال العسكرية يف منطقة عم

  القوة، لألجهزة املتفجــرة املرجتلة يف منطقة عملياتاملسلحة السوريــة اجلماعات املتطرفة كذلك استخدام 
 املسـلحة اجلماعـات  املسـلحة السـورية و   استخدام األسلحة الثقيلة من جانب كل من القـوات  وإذ يدين  

الرتاع السوري اجلـاري، مبـا يف ذلـك اسـتخدام القـوات املسـلحة السـورية واملعارضـة          إطار يف صليف منطقة الف
  للدبابات خالل االشتباكات،

وقـف العمليـات العسـكرية يف    إىل السـوري  الـداخلي  دعوة األمني العام مجيـع أطـراف الـرتاع     يرددإذ و  
  قوة،الاء البلد، مبا يشمل منطقة عمليات مجيع أحن
احلوادث الـيت هـددت سـالمة أفـراد األمـم املتحـدة وأمنـهم يف األشـهر األخـرية، مبـا يف            دين بشدةيوإذ   
شـدد علـى أنـه مـا مـن مـربر علـى        يلقـوة، وإذ  لن حفظة السالم التـابعني  م ٤٥باحتجاز جبهة النصرة قيام ذلك 

أنـه مـن   ؤكـد علـى   يفظة السالم التابعني لألمـم املتحـدة واحتجـازهم، وإذ    اإلطالق لشن هذه اهلجمات على ح
  حماسبة املسؤولني عنها، يضرورال

للنظر يف إدراج األفراد واجلماعات واملؤسسات والكيانات الـيت تقـدم الـدعم     وإذ يعيد تأكيد استعداده  
قائمـة اجلـزاءات، مبـا فيهـا اجلهـات الـيت       أو إىل جبهـة النصـرة يف   يف العـراق والشـام   إىل تنظيم الدولـة اإلسـالمية   

جبهـة   أويف العـراق والشـام   تتوىل التمويل أو التسـليح أو التخطـيط أو التجنيـد لفائـدة تنظـيم الدولـة اإلسـالمية        
نظـام اجلـزاءات املُنشـأ    طبقـا ل النصرة وسائر األفراد واجلماعات واملؤسسات والكيانات املرتبطة بتنظـيم القاعـدة   

ــرارين  ــب القـ ــؤرخ  ١٢٦٧/١٩٨٩ مبوجـ ــوبر   ١٥املـ ــرين األول/أكتـ ــؤرخ ٢٠١١( ١٩٨٩و  ١٩٩٩تشـ ) املـ
، مبــا يف ذلــك اجلهــات الــيت تشــارك يف شــن اهلجمــات علــى حفظــة الســالم التــابعني  ٢٠١١حزيران/يونيــه  ١٧

  لألمم املتحدة أو تدعم ذلك،
 أدىن حـد مـن   للتقليـل إىل علـى أسـاس مؤقـت    بذل جهود لتعـديل وضـع القـوة مبرونـة     بضرورة  وإذ يقر  

لخطر أثناء مواصلة القوة تنفيذ واليتها، مع التشديد على أن الغايـة النهائيـة   لاحتمال تعرض أفراد األمم املتحدة 
  ،هي عودة حفظة السالم إىل مواقعهم يف منطقة عمليات القوة يف أقرب وقت ممكن

زمـة لالضـطالع بواليتـها علـى     قوة مجيع الوسائل واملـوارد الال العلى ضرورة أن تتوافر لدى  وإذ يشدد  
حنــو ســامل وآمــن، وإذ يشــري إىل أن ســرقة األســلحة والــذخائر واملركبــات وغريهــا مــن األصــول التابعــة لألمــم     

  وتدمري مرافق األمم املتحدة أمر غري مقبول، املتحدة وعمليات سلب
ك الـذين ينتمـون إىل   قـوة العسـكريني واملـدنيني، ومـن بينـهم أولئـ      الألفـراد   عن بـالغ تقـديره   وإذ يعرب  

فريق املراقبني يف اجلوالن، خلدمتهم ومسامهتهم املسـتمرة، يف ظـل بيئـة عمـل تـزداد صـعوبتها، وإذ يشـدد علـى         
يقدمه وجود القوة املستمر من مسامهة هامة يف السالم واألمـن يف الشـرق األوسـط، وإذ يرحـب بـاخلطوات       ما

يهم أفـراد فريـق املـراقبني يف اجلـوالن، وإذ يشـدد علـى ضـرورة        قـوة، مبـن فـ   الاملتخذة لتعزيز سـالمة وأمـن أفـراد    
  وأمنهم،وفريق املراقبني يف اجلوالن توخي اليقظة املستمرة لكفالة سالمة أفراد القوة 

ــب  - ١   ــرار   يهيـــ ــورا قـــ ــذ فـــ ــة أن تنفـــ ــاألطراف املعنيـــ ــؤر) ١٩٧٣( ٣٣٨ه بـــ ــرين  ٢٢خ املـــ تشـــ
  ؛١٩٧٣  رأكتوب/األول
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 اتفـاق فـض االشـتباك بـني القـوات     أحكـام  قع على كال الطـرفني بـاحترام   على االلتزام الوا يشدد  - ٢  
الطرفني ممارسة أقصى درجـات ضـبط الـنفس ومنـع     ب يهيباحتراما دقيقا وتاما، و ١٩٧٤أيار/مايو  ٣١ املؤرخ

بني القوات، ويشدد على وجوب أال يكـون هنـاك أي نشـاط    صل نطقة الفوملأي انتهاكات لوقف إطالق النار 
 منطقة الفصل، مبا يف ذلـك العمليـات العسـكرية الـيت تقـوم ـا القـوات املسـلحة         أي نوع كان يف عسكري من

  السورية؛ العربية
على وجوب أال يكون هناك أي نشاط عسـكري جلماعـات املعارضـة املسـلحة يف منطقـة       يؤكد  - ٣  

ورية املوجـودة يف منطقـة   الفصل، وحيث الـدول األعضـاء علـى أن تعبـر بقـوة جلماعـات املعارضـة املسـلحة السـ         
ضـرورة وقـف مجيـع األنشـطة الـيت تعـرض للخطـر حفظـة          عمليات قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك عـن 

السالم التابعني لألمم املتحدة يف امليدان وأن متنح أفراد األمم املتحـدة املوجـودين يف امليـدان حريـة أداء واليتـهم      
  وآمن؛ على حنو سامل

ــع اجلماعــات باســتثناء ال جب يهيــب  - ٤   ــوةمي ــرب القنيطــرة، وإعــادة      ق ــع القــوة ومع ــع مواق ــادرة مجي مغ
  ؛مركبات حفظة السالم وأسلحتهم ومعدام األخرى

قـوة، وأن حتتـرم امتيازاـا وحصـاناا، وأن     الجبميع األطراف أن تتعاون متاما مع عمليات  يهيب  - ٥  
تحدة الذين يضطلعون بواليتهم، وقدرم علـى العبـور بـدون    تكفل حرية حركتها، وكذلك أمن أفراد األمم امل

عوائــق وبشــكل فــوري، مبــا يف ذلــك إيصــال معــدات القــوة بــدون عوائــق، واالســتخدام املؤقــت ملنافــذ بديلــة      
علـى حنـو سـامل    وإعـادة اإلمـداد   للدخول واخلروج، حسب االقتضاء، سعيا لضمان سـري أنشـطة تنـاوب اجلنـود     

املسـامهة بقـوات   لبلـدان  ات القائمة، وحيث األمني العام على اإلسراع بإبالغ جملس األمن واوآمن، طبقا لالتفاق
  بواليتها؛  قوة على الوفاءالبأي إجراءات تعيق قدرة 

من أجـل تنفيـذ سياسـة األمـني العـام الـيت تقضـي بعـدم التـهاون          قوة باجلهود اليت تبذهلا ال يرحب  - ٦  
قواعــد األمــم املتحــدة لامتثــاال تامــا ملدونــة نســيني وكفالــة امتثــال أفرادهــا إطالقــا مــع االســتغالل واالنتــهاك اجل

لـس  ا أن يطلـع اختاذ مجيع اإلجراءات الضرورية يف هـذا الصـدد و   أن يواصلاألمني العام  السلوك، ويطلب إىل
ــة ال   عليهــا أوال بــأول ــة والتأديبي ــة ، وحيــث البلــدان املســامهة بقــوات علــى اختــاذ اإلجــراءات الوقائي الزمــة لكفال

  تشمل أفرادا تابعني هلا؛  يف احلاالت اليت النحو الواجباألفعال واملعاقبة عليها على تلك التحقيق يف 
ويطلب إىل األمـني  ، ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٣٠ىت قوة ملدة ستة أشهر، أي حالجتديد والية  يقرر  - ٧  

  للوفاء بواليتها على حنو سامل وآمن؛العام أن يكفل أن يتوافر لدى القوة ما يلزم من قدرات وموارد 
يوما تقريـرا عـن تطـورات احلالـة وعـن التـدابري املتخـذة         ٩٠ل إىل األمني العام أن يقدم ك يطلب  - ٨  

  ).١٩٧٣( ٣٣٨ر لتنفيذ القرا
  ٧٣٤٦اختذ باإلمجاع يف اجللسة 

  
  مقررات

  :)٢٣(، الرسالة التالية٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٢٦وجه رئيس جملس األمن إىل األمني العام، يف   
_____________ 

)٢٣(  S/2014/950.  
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ــالتكم املؤرخـــة       ــه قـــد مت إطـــالع أعضـــاء جملـــس األمـــن علـــى رسـ ــانون  ٢٣يشـــرفين أن أبلغكـــم أنـ كـ
املتعلقة باعتزامكم متديد والية احملكمـة اخلاصـة للبنـان لفتـرة ثـالث سـنوات، اعتبـارا         )٢٤(٢٠١٤األول/ديسمرب 

)، وهـم  ٢٠٠٧( ١٧٥٧فـق قـرار جملـس األمـن     من مر ٢١من املادة  ٢ ، وفقا للفقرة٢٠١٥آذار/مارس  ١من 
  حييطون علما مبا أبديتم العزم عليه يف رسالتكم.

  :)٢٥(، الرسالة التالية٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ١٥ووجه رئيس جملس األمن إىل األمني العام، يف   
كــانون  ١٣أعضــاء جملــس األمــن علــى رســالتكم املؤرخــة إطــالع  ه قــد متيشــرفين أن أبلغكــم أنــ    

رئيســـا للبعثـــة  ،نيبـــالمـــن  ،بورنـــا شـــاندرا تابـــا اللـــواء اعتزامكم تعـــينياملتعلقـــة بـــ ٢٠١٥ثاين/ينـــاير ال
ــدا مبــا أبــديتم العــزم عليــه    علمــا  هــم حييطــون . و)٢٦(لقــوة األمــم املتحــدة ملراقبــة فــض االشــتباك      وقائ

  .رسالتكم  يف
، دعــوة ممثــل اجلمهوريــة ٢٠١٥كــانون الثاين/ينــاير  ٢٨، املعقــودة يف ٧٣٦٩وقــرر الــس، يف جلســته   

مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، يف      ٣٧العربية السورية لالشتراك، دون أن يكون له حق التصويت، وفقـا للمـادة   
  مناقشة البند املعنون:

  احلالة يف الشرق األوسط”  
ــن     ”     ــس األم ــرارات جمل ــذ ق ــام عــن تنفي ــر األمــني الع ) ٢٠١٤( ٢١٦٥) و ٢٠١٤( ٢١٣٩تقري

  .“(S/2015/48)) ٢٠١٤( ٢١٩١  و
الـداخلي املؤقـت، إىل    همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  ل وفقـا  ،توجيـه دعـوة  ويف اجللسة نفسها، قرر الـس أيضـا     

  وا كانغ، مساعدة األمني العام للشؤون اإلنسانية ونائبة منسقة اإلغاثة يف حاالت الطوارئ. -السيدة كيونغ 
ــته      ــس، يف جلس ــرر ال ــودة يف ٧٣٨١وق ــر والــيمن    ٢٠١٥اير شــباط/فرب ١٢، املعق ــي قط ــوة ممثل ، دع

مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، يف مناقشـة البنـد        ٣٧لالشتراك، دون أن يكون هلما حق التصـويت، وفقـا للمـادة    
  .“احلالة يف الشرق األوسط”املعنون 
الـداخلي املؤقـت، إىل    همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  ل وفقـا  ،توجيـه دعـوة  ويف اجللسة نفسها، قرر الـس أيضـا     

  د مجال بن عمر، املستشار اخلاص لألمني العام املعين باليمن.السي
احلالــة يف ”، يف البنــد املعنــون ٢٠١٥شــباط/فرباير  ١٥، املعقــودة يف ٧٣٨٢ونظــر الــس، يف جلســته   

  .“الشرق األوسط
  

_____________ 

)٢٤(  S/2014/949.  
)٢٥(  S/2015/30.  
)٢٦(  S/2015/29.  
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  )٢٠١٥( ٢٢٠١القرار 
  ٢٠١٥شباط/فرباير  ١٥املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
) ٢٠١٢( ٢٠٥١و  ٢٠١١تشــرين األول/أكتــوبر  ٢١املــؤرخ ) ٢٠١١( ٢٠١٤إىل قراراتــه  إذ يشــري  
ــؤرخ  ــه  ١٢امل ــؤرخ  )٢٠١٤( ٢١٤٠و  ٢٠١٢حزيران/يوني ــباط/فرباير  ٢٦امل ــاين رئيســه  ٢٠١٤ش ، وإىل بي

  ،)١٢(٢٠١٤آب/أغسطس  ٢٩و  )٢٧(٢٠١٣شباط/فرباير  ١٥املؤرخني 
ــ   والتزامــه بوحــدة الــيمن وســيادته واســتقالله وســالمته اإلقليميــة،  القــوي التزامــه  دوإذ يؤكــد مــن جدي

  بالوقوف إىل جانب شعب اليمن،  
ــة   إذ و ،جلهــود جملــس التعــاون اخلليجــي  وإذ يعــرب عــن دعمــه    يــثين علــى مشــاركته يف مســاعدة عملي

  االنتقال السياسي يف اليمن،  
الربملـان واالسـتيالء    حلـلّ  مـن جانـب واحـد    ذها احلوثيـون اليت اخت اإلجراءات من هائوإذ يعرب عن استي  

اجلـزع إزاء   عـن  بشـكل خطـري، وإذ يعـرب    وضـاع األ تفاقمتسببت يف  ، واليتعلى املؤسسات احلكومية اليمنية
قـوض عمليـة االنتقـال السياسـي يف الـيمن وشـكل        مـا  أعمال العنف اليت يرتكبها احلوثيـون ومناصـروهم، وهـو   

  واستقراره وسيادته ووحدته،   خطرا على أمن اليمن
على أن التقويض طال عملية االنتقال السياسي اليت اتفقت عليهـا األطـراف يف إطـار مبـادرة      وإذ يشدد  

  والشراكة الوطنية، السالمجملس التعاون اخلليجي وآلية تنفيذها، ونتائج مؤمتر احلوار الوطين الشامل، واتفاق 
ن فـيهم الـرئيس   مبـ م احلوثيني باحتجاز مسؤولني يف احلكومة اليمنيـة،  إزاء قيا وإذ يعرب عن قلقه البالغ  
  خالد حباح وأعضاء جملس الوزراء، قيد اإلقامة اجلربية،السيد عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء السيد 
إزاء ورود تقارير عن استخدام األطفال اجلنود من قبل قوات احلـوثيني   أيضا وإذ يعرب عن قلقه البالغ  

  أنصار الشريعة والقوات احلكومية،و
خـوف مـن التعـرض     أمهية أن تسمح مجيع األطراف جلميـع اليمنـيني بـالتجمع السـلمي، دون     وإذ يؤكد  

  للهجمات، أو اإلصابة، أو االعتقال، أو االنتقام،
عديـد  التحديات االقتصادية واألمنية واالجتماعية اهلائلة اليت تواجه الـيمن، وهـو مـا جعـل ال    وإذ يالحظ   

  من اليمنيني يف حاجة ماسة إىل املساعدة اإلنسانية،
على ضرورة العـودة إىل تنفيـذ مبـادرة جملـس التعـاون اخلليجـي وآليـة تنفيـذها ونتـائج مـؤمتر            وإذ يشدد  

احلــوار الــوطين الشــامل، مبــا يشــمل صــياغة دســتور جديــد، وإصــالح النظــام االنتخــايب، وإجــراء اســتفتاء علــى   
 األوضـاع زيد من التـدهور يف  املنظيم االنتخابات الوطنية يف وقت قريب، لتفادي حدوث مشروع الدستور، وت

  اإلنسانية واألمنية يف اليمن،  
لمعـــايري الدوليـــة يف ل وفقـــااحلاجـــة إىل إجـــراء حتقيقـــات شـــاملة ومســـتقلة وحمايـــدة  وإذ يكـــرر تأكيـــد  

ائج مـؤمتر احلـوار الـوطين الشـامل ومبـادرة      االدعاءات بوقوع انتهاكات وجتاوزات حلقوق اإلنسان، متشيا مع نت
  ، لكفالة املساءلة الكاملة،هاجملس التعاون اخلليجي وآلية تنفيذ

_____________ 

)٢٧(  S/PRST/2013/3.  
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مــن خــالل عمليــة انتقــال سياســي ســلمية وشــاملة   تتــأتىالوضــع يف الــيمن  تســويةعلــى أن وإذ يشــدد   
التغيري السـلمي ويف حـدوث    املشروعة للشعب اليمين يفوالطموحات تليب املطالب وومنظمة ويقودها اليمنيون 

ــة        ــاون اخلليجــي وآلي ــادرة جملــس التع إصــالح سياســي واقتصــادي واجتمــاعي ذي مغــزى، حســبما ورد يف مب
، ويؤكـد مـن جديـد، يف هـذا     الوطنيـة  م والشـراكة ، ونتائج مؤمتر احلوار الوطين الشـامل، واتفـاق السـال   هاتنفيذ

ــام شــار اخلــاص لألمــني  تالصــدد، دعمــه الكامــل جلهــود املس   ــ املعــينالع ــه   ب اليمن، الســيد مجــال بنعمــر، والتزام
  اجلهود،  بتلك

للعـدد املتزايـد مـن اهلجمـات الـيت يشـنها تنظـيم القاعـدة يف شـبه اجلزيـرة العربيـة             وإذ يعرب عن إدانتـه   
مليثــاق األمــم املتحــدة والقــانون  حتــدث بتــدبريه، ويعــرب عــن تصــميمه علــى التصــدي هلــذا اخلطــر وفقــا الــيت أو

، مبا يف ذلك األحكام السارية مـن القـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان والقـانون الـدويل لالجـئني والقـانون          الدويل
اجلـزاءات املفروضـة علـى تنظـيم القاعـدة الـذي تـديره جلنـة          من خـالل نظـام  ويف هذا الصدد، ، اإلنساين الدويل

ر تأكيـد اسـتعداده، يف إطـار    )، ويكـر ٢٠١١( ١٩٨٩) و ١٩٩٩( ١٢٦٧املنشأة عمال بالقرارين جملس األمن 
النظــام املــذكور أعــاله، لفــرض جــزاءات علــى املزيــد مــن األفــراد واجلماعــات واملؤسســات والكيانــات الــذين     

  يقطعون مجيع صالم بتنظيم القاعدة واجلماعات املرتبطة به،  ال
دة مــن تــدهور إزاء مقــدرة تنظــيم القاعــدة يف شــبه اجلزيــرة العربيــة علــى االســتفا وإذ يعــرب عــن القلــق  

 إجراميـة يف اليمن، آخذا يف االعتبار أن أي أعمال من أعمال اإلرهاب هـي أعمـال    ةواألمني ةالسياسي األوضاع
  افع إليها، ووقت ارتكاا، ومكان ارتكاا، وأيا كان من ارتكبها،ووغري مربرة بغض النظر عن الد

م احلالـة يف الـيمن تشـكل ديـدا للسـال     أن مـن  ) ٢٠١٤( ٢١٤٠إىل ما خلص إليه يف القـرار  يشري وإذ   
  واألمن الدوليني،

ــى املؤسســات        يشــجب بشــدة   - ١   ــان واالســتيالء عل ــون حلــلّ الربمل ــيت اختــذها احلوثي اإلجــراءات ال
  احلكومية لليمن، مبا يف ذلك أعمال العنف؛

تشــاور، مجيــع األطــراف يف الــيمن أن تلتــزم حبــل خالفاــا عــن طريــق احلــوار وال يكــرر مناشــدته  - ٢  
اللجـوء لألعمـال االسـتفزازية وأي     وتنبذ أعمال العنف باعتبارها وسيلة لتحقيق األهداف السياسية، ومتتنع عن

  السياسي؛ إجراءات أحادية اجلانب دف تقويض عملية االنتقال
إزاء اســتيالء احلــوثيني علــى املنــابر اإلعالميــة للدولــة ويــرفض اســتخدام   يعــرب عــن قلقــه البــالغ  - ٣  

  ائط اإلعالم للتحريض على العنف؛وس
جبميــع األطــراف، وال ســيما احلوثيــون، أن تتقيــد مببــادرة جملــس التعــاون اخلليجــي  يهيــب بشــدة  - ٤  

وآلية تنفيذها، وبنتائج مـؤمتر احلـوار الـوطين الشـامل، وباتفـاق السـالم والشـراكة الوطنيـة ومرفقـه األمـين، الـيت            
  ؛ي بقيادة مينيةعملية انتقال دميقراطتنص مجيعها على 

مجيــع األطــراف، وال ســيما احلوثيــون، علــى التعجيــل بــإجراء مفاوضــات شــاملة للجميــع،   حيــث  - ٥  
بوســاطة مــن األمــم املتحــدة، ملواصــلة االنتقــال السياســي ــدف التوصــل إىل حــل تــوافقي وفقــا ملبــادرة جملــس    

ل، واتفاق السـالم والشـراكة الوطنيـة ومرفقـه     التعاون اخلليجي وآلية تنفيذها، ونتائج مؤمتر احلوار الوطين الشام
  األمين، وتنفيذ هذا احلل؛
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مجيع األطراف على االتفاق على مواعيـد إلـاء عمليـة التشـاور الدسـتوري، وإجـراء        أيضا حيث  - ٦  
استفتاء بشأن الدستور، وإجراء انتخابات مبوجب القانون االنتخايب اجلديد عمال بالدسـتور اجلديـد، واإلعـالن    

  هذه املواعيد؛ عن
  احلوثيني بالقيام، فورا ودون شروط، مبا يلي: يطالب  - ٧  
 املشاركة حبسن نية يف املفاوضات اجلارية بوساطة من األمم املتحدة؛  (أ)  

سحب قوام من املؤسسات احلكومية، مبا فيها تلك الواقعة يف العاصـمة صـنعاء، وإعـادة احلالـة       (ب)  
 صمة واحملافظات األخرى، وفك سيطرم عن املؤسسات احلكومية واألمنية؛األمنية إىل طبيعتها يف العا

اإلفــراج عــن الــرئيس هــادي ورئــيس الــوزراء حبــاح وأعضــاء جملــس الــوزراء ومجيــع األفــراد              (ج)  
  املوجودين رهن اإلقامة اجلربية أو االحتجاز التعسفي ساملني؛

من شأا أن تقـوض االنتقـال السياسـي     االمتناع عن اختاذ أي إجراءات أخرى من جانب واحد  (د)  
  واألمن يف اليمن؛

مجيع األطراف يف اليمن بوقف مجيع األعمـال العدائيـة املسـلحة ضـد شـعب الـيمن        يطالب أيضا  - ٨  
وســلطاته الشــرعية والتخلــي عــن األســلحة الــيت اســتحوذت عليهــا مــن املؤسســات العســكرية واألمنيــة اليمنيــة،  

  الشراكة الوطنية ومرفقه األمين؛وذلك وفقا التفاق السالم و
ميـع الـدول األعضـاء أن متتنـع عـن التـدخل اخلـارجي الـذي يهـدف إىل إثـارة الرتاعـات            جب يهيب  - ٩  

  ؛وزعزعة االستقرار، وأن تقوم بدال من ذلك بدعم عملية االنتقال السياسي
  دبلوماسية ومبانيها؛جبميع األطراف أن تفي بالتزاماا بكفالة أمن موظفي اهليئات ال يهيب - ١٠  
إىل األمني العام أن يواصل بذل مساعيه احلميدة، ويالحظ مع التقدير العمـل الـذي يقـوم     يطلب - ١١  

بـني األمـم املتحـدة    مجـال بنعمـر، ويشـدد علـى أمهيـة التنسـيق الوثيـق        السـيد  ، املعين بـاليمن  اخلاص هبه مستشار
، واجلهـات الفاعلـة   املعتمدين يف صـنعاء  السفراء جي وجمموعةيشمل جملس التعاون اخللي الشركاء الدوليني، مباو

    ؛االنتقال  األخرى، دف اإلسهام يف جناح عملية
إىل األمني العام أن يواصل تنسيق املساعدة املقدمة من اتمـع الـدويل دعمـاً لعمليـة      أيضا يطلب - ١٢  
ل متكينه من النهوض بالوالية املوكلة إليـه،  ، وأن يقترح خيارات لتعزيز مكتب املستشار اخلاص من أجاالنتقال

ــارات بشــأن املســاعدة املقدمــة مــن األمــم     ــك خي ــة ملشــروع الدســتور     مبــا يف ذل املتحــدة لوضــع الصــيغة النهائي
انتخابات عامة، ووضع آليـات لـرتع السـالح والتسـريح وإعـادة       واعتماده، وإصالح نظام االنتخابات، وإجراء

  مين؛األ  اإلدماج، وإصالح القطاع
يواصـل تقـدمي تقـارير    يقدم تقارير عن تنفيذ هـذا القـرار، وأن   إىل األمني العام أن  كذلك يطلب - ١٣  

يشمل تنفيـذ مبـادرة جملـس التعـاون اخلليجـي وآليـة تنفيـذها، ونتـائج مـؤمتر احلـوار           عن التطورات يف اليمن، مبا 
يومـا مـن تـاريخ اختـاذ      ١٥، وذلـك يف غضـون   الوطين الشامل، واتفاق السالم والشراكة الوطنية ومرفقه األمـين 

  ؛بعد ذلك يوماً ٦٠كل هذا القرار، و
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الختاذ خطوات أخرى يف حال عدم تنفيذ أي طـرف مـن األطـراف اليمنيـة هلـذا       استعداده يعلن - ١٤  
  أعاله؛ ٨إىل  ٥القرار، وال سيما الفقرات 

  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر - ١٥  
  ٧٣٨٢يف اجللسة اختذ باإلمجاع 

  
  مقرر

  ، يف البند املعنون:٢٠١٥شباط/فرباير  ٢٤، املعقودة يف ٧٣٩٠نظر جملس األمن، يف جلسته   
  احلالة يف الشرق األوسط”  
موجهة إىل رئيس جملس األمن من فريـق اخلـرباء املعـين     ٢٠١٥شباط/فرباير  ٢٠رسالة مؤرخة ”    

  “.(S/2015/125)) ٢٠١٤( ٢١٤٠باليمن املنشأة عمال بالقرار 
  

  )٢٠١٥( ٢٢٠٤القرار 
  ٢٠١٥شباط/فرباير  ٢٤املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
) ٢٠١٢( ٢٠٥١و  ٢٠١١تشــرين األول/أكتــوبر  ٢١املــؤرخ ) ٢٠١١( ٢٠١٤إىل قراراتــه  إذ يشــري  
) ٢٠١٥( ٢٢٠١ و ٢٠١٤شــباط/فرباير  ٢٦املــؤرخ ) ٢٠١٤( ٢١٤٠و  ٢٠١٢حزيران/يونيــه  ١٢املــؤرخ 
آب/أغسـطس   ٢٩و  )٢٧(٢٠١٣شـباط/فرباير   ١٥وإىل بياين رئيسه املؤرخني  ٢٠١٥اير شباط/فرب ١٥املؤرخ 
  بشأن اليمن، )١٢(٢٠١٤
  اإلقليمية، بوحدة اليمن وسيادته واستقالله وسالمته من جديد التزامه القوي وإذ يؤكد  
السياسية واألمنية واالقتصادية واإلنسانية املسـتمرة يف الـيمن، مبـا يف     التحدياتمن  وإذ يعرب عن قلقه  

ذلــك أعمــال العنــف املســتمرة، والتهديــدات الناشــئة عــن النقــل غــري املشــروع لألســلحة وتكديســها املزعــزع      
  لالستقرار وإساءة استعماهلا،

اف يف اليمن أن تلتزم حبل خالفاـا عـن طريـق احلـوار والتشـاور، وتنبـذ       مجيع األطر وإذ يكرر مناشدته  
  اللجوء لألعمال االستفزازية،  أعمال العنف باعتبارها وسيلة لتحقيق األهداف السياسية، ومتتنع عن

مجـال   السـيد  للعمل الذي يقـوم بـه املستشـار اخلـاص لألمـني العـام املعـين بـاليمن،         عن دعمه وإذ يعرب  
  ما لعملية االنتقال اليمنية، والتزامه بذلك،  بنعمر، دع

قائمـة اجلـزاءات    إىل إدراج تنظيم القاعدة يف شبه اجلزيرة العربية ومن يـرتبط بـه مـن أفـراد يف     وإذ يشري  
 ١٩٨٩) و ١٩٩٩( ١٢٦٧املنبثقـة عـن القـرارين    جملـس األمـن   املفروضة على تنظيم القاعدة اليت وضعتها جلنة 

مــن القــرار  ١هــذا الصــدد علــى ضــرورة التنفيــذ الصــارم للتــدابري الــواردة يف الفقــرة    )، وإذ يشــدد يف ٢٠١١(
ــؤرخ ) ٢٠١٤( ٢١٦١ ــه  ١٧املـ ــة يف  ٢٠١٤حزيران/يونيـ ــا أداة هامـ ــة   باعتبارهـ ــطة اإلرهابيـ ــة األنشـ مكافحـ

  اليمن،  يف
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)، ٢٠١٤( ٢١٤٠األمهية احلامسـة للتنفيـذ الفعـال لنظـام اجلـزاءات املفـروض عمـال بـالقرار          وإذ يالحظ  
يف ذلك الدور الرئيسي الذي ميكن أن تضـطلع بـه يف هـذا الصـدد الـدول األعضـاء مـن املنطقـة، وإذ يشـجع           مبا

  اجلهود الرامية إىل زيادة تعزيز التعاون،
  أن احلالة يف اليمن ال تزال تشكل خطرا يهدد السالم واألمن الدوليني، وإذ يقرر  
  األمم املتحدة، مبوجب الفصل السابع من ميثاق وإذ يتصرف  
الوقت املناسـب يف   احلاجة إىل تنفيذ عملية االنتقال السياسي بشكل كامل ويف من جديد يؤكد  - ١  

أعقاب مؤمتر احلوار الوطين الشامل، وذلـك متشـياً مـع مبـادرة جملـس التعـاون اخلليجـي وآليـة تنفيـذها، واتفـاق           
)، ويف ٢٠١٤( ٢١٤٠) و ٢٠١٢( ٢٠٥١و  )٢٠١١( ٢٠١٤م والشــراكة الوطنيــة، ووفقــاً للقــرارات الســال

  ما يتعلق بتطلعات الشعب اليمين؛
ــدابري املفروضــة مبوجــب الفقــرتني    ٢٠١٦شــباط/فرباير  ٢٦أن جيــدد حــىت   يقــرر  - ٢    ١٥و  ١١الت

  )؛٢٠١٤(  ٢١٤٠من القرار  ١٦و  ١٤  إىل ١٢)، ويعيد تأكيد أحكام الفقرات ٢٠١٤( ٢١٤٠القرار   من
  

  اخلاضعة للجزاءاتمعايري حتديد اجلهات 
) تنطبق على األفـراد  ٢٠١٤( ٢١٤٠من القرار  ١٥و  ١١أن أحكام الفقرتني  يؤكد من جديد  - ٣  

) (اللجنـة) أـم   ٢٠١٤( ٢١٤٠من القـرار   ١٩املنشأة عمال بالفقرة  جلنة جملس األمنأو الكيانات الذين تقرر 
  يمن أو يقدمون الدعم لتلك األعمال؛االستقرار يف ال  يشاركون يف أعمال دد السالم أو األمن أو

  
  اإلبالغ
الــوارد بياــا يف  املعــين بــاليمن واليــة فريــق اخلــرباء ٢٠١٦آذار/مــارس  ٢٥أن ميــدد حــىت  يقــرر  - ٤  
)، ويعــرب عــن اعتزامــه اســتعراض الواليــة واختــاذ التــدابري املالئمــة        ٢٠١٤( ٢١٤٠مــن القــرار   ٢١الفقــرة 

ــد أقصـــاه      ــرة أخـــرى يف موعـ ــدها مـ ــباط/فرباير  ٢٥لتمديـ ــب إىل٢٠١٦شـ ــام أن يتخـــذ    ، ويطلـ األمـــني العـ
شـهرا مـن    ١٣اإلدارية الالزمة، بأسرع ما ميكن، إلعادة إنشاء فريق اخلرباء، بالتشاور مع اللجنة، لفترة  التدابري

ــالقرار             ــال ب ــق املنشــأ عم ــك، حســب االقتضــاء، خبــربة أعضــاء الفري ــرار، مســتعينا يف ذل ــذا الق ــاذ ه ــاريخ اخت ت
  )؛٢٠١٤(  ٢١٤٠
إىل فريــــق اخلــــرباء أن يــــوايف اللجنــــة مبســــتجدات منتصــــف املــــدة يف موعــــد أقصــــاه   يطلــــب  - ٥  

لـس، بعـد مناقشـة األمـر مـع اللجنـة، يف موعـد أقصـاه         ا، وأن يرفع تقريرا ائيا إىل ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢٤
  ؛٢٠١٦شباط/فرباير  ٢٤

لـس لتقـدمي   ارباء املعنيـة األخـرى الـيت أنشـأها     بـأن يتعـاون مـع أفرقـة اخلـ      اخلـرباء  إىل فريق يوعز  - ٦  
بـالقرار   املنشـأة واليتـه  سيما فريق الـدعم التحليلـي ورصـد اجلـزاءات      الدعم لعمل جلان اجلزاءات التابعة له، وال

  )؛٢٠١٤( ٢١٦١واملمددة بالقرار  ٢٠٠٤كانون الثاين/يناير  ٣٠املؤرخ ) ٢٠٠٤( ١٥٢٦
ــد  حيــث  - ٧   ــة ودون   مجيــع األطــراف ومجيــع ال ــة واإلقليمي ول األعضــاء، إضــافة إىل املنظمــات الدولي

وحيث كذلك مجيع الدول األعضاء املعنيـة علـى ضـمان سـالمة      ،التعاون مع فريق اخلرباءضمان اإلقليمية، على 
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 ،إىل األشـخاص والوثـائق واملواقـع    وبـاألخص  مقاصـدهم،  إىل دون عـائق  مفريق وإتاحة إمكانية وصـوهل الأفراد 
  بواليته؛  لفريق االضطالعلليتسىن 
على أمهية إجراء مشاورات منتظمة مع الدول األعضاء املعنية، حسب االقتضـاء، لضـمان    يشدد  - ٨  

  التنفيذ التام للتدابري املنصوص عليها يف هذا القرار؛
اختاذ هذا القـرار تقريـرا    يوما من ٩٠جبميع الدول األعضاء أن تقدم إىل اللجنة يف غضون  يهيب  - ٩  

  ) تنفيذا فعليا؛٢٠١٤( ٢١٤٠من القرار  ١٥و  ١١اخلطوات اليت اختذا من أجل تنفيذ الفقرتني  نع
السـتعراض   واسـتعداده احلالـة يف الـيمن قيـد االسـتعراض املسـتمر       اعتزامه إبقـاء  من جديد يؤكد - ١٠  

أو رفع التدابري، حسـبما تـدعو    تعليق مدى مالءمة التدابري الواردة يف هذا القرار، مبا يف ذلك تعزيز أو تعديل أو
  تطورات؛  إليه احلاجة يف أي وقت يف ضوء ما يقع من

  
  مشاركة األمم املتحدة

التقدير العمـل الـذي يقـوم     إىل األمني العام أن يواصل بذل مساعيه احلميدة، ويالحظ مع يطلب - ١١  
األمـم املتحـدة    لتنسـيق الوثيـق بـني   مجـال بنعمـر، ويشـدد علـى أمهيـة ا     السـيد  ، املعين بـاليمن  به مستشاره اخلاص

والشركاء الدوليني، مبا يشمل جملس التعاون اخلليجي وجمموعة السفراء املعتمدين يف صـنعاء، واجلهـات الفاعلـة    
  االنتقال؛  األخرى، دف اإلسهام يف جناح عملية

دويل دعمـاً لعمليـة   إىل األمني العام أن يواصل تنسيق املساعدة املقدمة من اتمـع الـ   أيضا يطلب - ١٢  
متكينه من النهوض بالوالية املوكلة إليـه،   أجل االنتقال، وأن يقترح خيارات لتعزيز مكتب املستشار اخلاص من

ــة ملشــروع الدســتور         ــارات بشــأن املســاعدة املقدمــة مــن األمــم املتحــدة لوضــع الصــيغة النهائي ــك خي مبــا يف ذل
خابات عامة، ووضع آليـات لـرتع السـالح والتسـريح وإعـادة      واعتماده، وإصالح نظام االنتخابات، وإجراء انت

  اإلدماج، وإصالح القطاع األمين؛
  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقــرر - ١٣  

  ٧٣٩٠اختذ باإلمجاع يف اجللسة 
  

  مقررات
ــته     ــباط/فربير  ٢٦، املعقـــودة يف ٧٣٩٤قـــرر جملـــس األمـــن، يف جلسـ ــا  ٢٠١٥شـ ، دعـــوة ممثلـــي تركيـ

 همـن نظامـ   ٣٧لمـادة  لالشتراك، دون أن يكون هلـم حـق التصـويت، وفقـا ل     العربية السورية ولبنان واجلمهورية
  املعنون: يف مناقشة البندالداخلي املؤقت، 

  احلالة يف الشرق األوسط”  
ــن     ”     ــس األم ــرارات جمل ــذ ق ــام عــن تنفي ــر األمــني الع ) ٢٠١٤( ٢١٦٥) و ٢٠١٤( ٢١٣٩تقري

  .“(S/2015/124)) ٢٠١٤( ٢١٩١  و
السـيدة  الـداخلي املؤقـت، إىل    همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  ل وفقا ،توجيه دعوةويف اجللسة نفسها، قرر الس   
وا كانغ، مساعدة األمني العام للشؤون اإلنسانية ونائبة منسقة اإلغاثة يف حـاالت الطـوارئ، والسـيد     -كيونغ 

  أنطونيو غوترييس، املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني.
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، دعــوة ممثلــي أســتراليا وإســتونيا  ٢٠١٥آذار/مــارس  ٦، املعقــودة يف ٧٤٠١قــرر الــس، يف جلســته و  
ــل األســود        ــدا واجلب ــا وبولن ــا والربتغــال وبلجيكــا وبلغاري ــدا وآيســلندا وإيطالي ــا وآيرلن ــا وأملاني وإســرائيل وألباني

وفينيا والســويد وصــربيا وفنلنــدا واجلمهوريــة التشــيكية ومجهوريــة كوريــا والــدامنرك ورومانيــا وســلوفاكيا وســل 
وقربص وكرواتيا وكندا والتفيا ولكسـمربغ ومالطـة والنـرويج والنمسـا وهنغاريـا وهولنـدا لالشـتراك، دون أن        

  املعنون:  يف مناقشة البندالداخلي املؤقت،  همن نظام ٣٧لمادة يكون هلا حق التصويت، وفقا ل
  احلالة يف الشرق األوسط”  
ــن      ٢٠١٥باط/فرباير شــ ٢٥رســالة مؤرخــة  ”     ــيس جملــس األم ــام إىل رئ موجهــة مــن األمــني الع

(S/2015/138).“  
  

  )٢٠١٥( ٢٢٠٩القرار 
  ٢٠١٥آذار/مارس  ٦املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
شــاها وللوســائل  مــا إىل بروتوكــول حظــر االســتعمال احلــريب للغــازات اخلانقــة أو الســامة أو  إذ يشــري  

ــة ــة حظــر ا )٢٨(البكتريولوجي ــك     ، واتفاقي ــدمري تل ــة وت ــاج وختــزين واســتعمال األســلحة الكيميائي ســتحداث وإنت
 )٢٠١٣( ٢١١٨و  ٢٠٠٤نيســان/أبريل  ٢٨املــؤرخ  )٢٠٠٤( ١٥٤٠األمــن ، وقــراري جملــس )٢٩(األســلحة
  ،٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ٢٧املؤرخ 
ــراره   أيضــا وإذ يشــري   ــة الســ  )٢٠١٣( ٢١١٨إىل أن الــس قــرر يف ق ــة العربي ورية أال تقــوم اجلمهوري

ختزينـها أو االحتفـاظ    باستخدام األسلحة الكيميائية أو استحداثها أو إنتاجها أو حيازا بـأي طريقـة أخـرى أو   
مـن غـري    فاعلـة  بنقل األسـلحة الكيميائيـة، بصـورة مباشـرة أو غـري مباشـرة، إىل دول أخـرى أو جهـات         ا، أو

ــوم أي طــرف يف     ــى أال يق ــس شــدد عل ــدول، وإىل أن ال ــة ال اجلمهوال ــة العربي ســورية باســتخدام األســلحة  ري
 االحتفاظ ا أو نقلها،  ختزينها أو  حيازا أو  الكيميائية أو استحداثها أو إنتاجها أو

تفاقية، وإذ يالحـظ أن اسـتخدام أي   االإىل أن اجلمهورية العربية السورية انضمت إىل  كذلك وإذ يشري  
الحا كيميائيـا يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية هـو انتـهاك للقـرار        مادة كيميائية مسية، مثل الكلور، باعتبارهـا سـ  

، وإذ يالحظ كذلك أن أي استخدام من هذا القبيل تقوم به اجلمهورية العربيـة السـورية مـن    )٢٠١٣( ٢١١٨
 التفاقية،  لشأنه أن يشكل انتهاكا 

ائيا علـى نطـاق واسـع،    أن الكلور هو أول مادة كيميائية استخدمت باعتبارها سالحا كيمي وإذ يالحظ  
 ،  ١٩١٥وكان ذلك يف معركة إيربي يف نيسان/أبريل 

التقارير األول والثاين والثالث اليت أعدا بعثة تقصي احلقائق التابعـة ملنظمـة حظـر    أن  يالحظ أيضاوإذ   
كيميائيـة   األسلحة الكيميائية، وهي البعثة اليت أُنيطت ا مهمة تقصي احلقائق بشـأن ادعـاءات باسـتخدام مـواد    

 ،  )٣٠(مسية ألغراض عدائية يف اجلمهورية العربية السورية
_____________ 

)٢٨(  League of Nations, Treaty Series, vol. XCIV, No. 2138.  
)٢٩(  United Nations, Treaty Series, vol. 1974, No. 33757.  
)٣٠(  S/2015/138.الضميمات الثانية إىل الرابعة ،  
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شــباط/فرباير  ٤قــرار الــس التنفيــذي ملنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، املــؤرخ  يالحــظ كــذلكوإذ   
أورد فيـه آراء متباينـة بشـأن هـذه التقـارير، فإنـه أعـرب فيـه أيضـا          التنفيذي ، الذي وإن كان الس )٣١(٢٠١٥
لق البالغ إزاء النتائج اليت توصلت إليها بعثـة تقصـي احلقـائق بدرجـة عاليـة مـن الـيقني ومفادهـا أن مـادة          عن الق

  الكلور قد استخدمت يف اجلمهورية العربية السورية مرارا وتكرارا باعتبارها سالحاً،  
حة يف أراضـي  أن هذه هي أول حالـة موثَّقـة السـتخدام مـواد كيميائيـة مسيـة باعتبارهـا أسـل         وإذ يالحظ  

 تفاقية،االدولة طرف يف 

أن اســتخدام األســلحة الكيميائيــة يشــكل انتــهاكا جســيما للقــانون الــدويل،         وإذ يؤكــد مــن جديــد    
 يكرر التأكيد على أن األفراد املسؤولني عن أي استخدام لألسلحة الكيميائية جيب أن يحاسبوا،  إذو

ميائية مسيـة، مثـل الكلـور، باعتبارهـا سـالحا يف      أي استخدام ألي مادة كي بأشد العبارات يدين  - ١  
 اجلمهورية العربية السورية؛  

من أن مواد كيميائية مسية قد استخدمت باعتبارها سـالحا يف اجلمهوريـة    عن بالغ القلق يعرب  - ٢  
سـلحة  العربية السورية وفق ما خلصت إليه بدرجة عالية من اليقني بعثة تقصي احلقـائق التابعـة ملنظمـة حظـر األ    

الكيميائية، ويالحظ أن أي استخدام من هذا القبيـل للمـواد الكيميائيـة السـمية باعتبارهـا سـالحا مـن شـأنه أن         
والتفاقيــة حظــر اســتحداث وإنتــاج وختــزين واســتعمال األســلحة       ) ٢٠١٣( ٢١١٨يشــكل انتــهاكا للقــرار   

 ؛  )٢٩(الكيميائية وتدمري تلك األسلحة

إىل قراره أال تقوم اجلمهورية العربية السورية باستخدام األسلحة الكيميائيـة أو اسـتحداثها    يشري  - ٣  
أو إنتاجهـا أو حيازــا بـأي طريقــة أخـرى أو ختزينــها أو االحتفـاظ ــا، أو بنقـل األســلحة الكيميائيـة، بصــورة       

 من غري الدول؛   لةفاع مباشرة أو غري مباشرة، إىل دول أخرى أو جهات

ــه ينبغــي أال يقــوم أي طــرف يف    يكــرر التأكيــد  - ٤   ــة العلــى أن ــة العربي ســورية باســتخدام  اجلمهوري
 استحداثها أو إنتاجها أو حيازا أو ختزينها أو االحتفاظ ا أو نقلها؛    األسلحة الكيميائية أو

شـباط/فرباير   ٤الكيميائية املـؤرخ   لقرار الس التنفيذي ملنظمة حظر األسلحة يعرب عن تأييده  - ٥  
الذي ينص على مواصلة بعثة تقصي احلقائق عملها، وخباصة دف دراسة مجيع املعلومات املتاحـة عـن    ٢٠١٥

حب باعتزام املدير العـام  ، وير)٣١(سوريةال اجلمهورية العربية االدعاءات القائلة باستخدام األسلحة الكيميائية يف
 لبعثة؛  للمنظمة أن يدرج يف تقاريره الشهرية اليت يوايف ا جملس األمن التقارير الالحقة ل

، مبـا يف ذلـك   باعتبارهـا أسـلحة   أن األفراد املسـؤولني عـن أي اسـتخدام للمـواد الكيميائيـة      يؤكد  - ٦  
ميـع األطـراف يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية      جب بيهيـ الكلور أو أي مادة كيميائية مسية، جيب أن يحاسـبوا، و 

 إبداء التعاون الكامل مع بعثة تقصي احلقائق؛  

_____________ 

)٣١(  S/2015/95.الضميمة ،  
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، ويقرر يف هذا السياق، يف حال عـدم  )٢٠١٣( ٢١١٨يف قراره  جملس األمنإىل ما قرره  يشري  - ٧  
ع مــن ميثــاق ، أن يفــرض تــدابري مبوجــب الفصــل الســاب)٢٠١٣( ٢١١٨االمتثــال يف املســتقبل ألحكــام القــرار 

  األمم املتحدة؛  
  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ٨  

  
  ٧٤٠١اختذ يف اجللسة 

  صوتا مقابل ال شيء ١٤بتصويت مسجل 
  وامتناع عضو واحد عن التصويت
  (مجهورية فرتويال البوليفارية)

  
  مقررات

ة ممثـل لبنـان لالشـتراك،    ، دعو٢٠١٥آذار/مارس  ١٩، املعقودة يف ٧٤٠٩قرر جملس األمن، يف جلسته   
  املعنون:  يف مناقشة البندالداخلي املؤقت،  همن نظام ٣٧لمادة دون أن يكون له حق التصويت، وفقا ل

  احلالة يف الشرق األوسط”  
  .“(S/2015/147)) ٢٠٠٦( ١٧٠١تقرير األمني العام عن تنفيذ قرار جملس األمن ”    
فيما بـني أعضـاء جملـس األمـن، أدىل الـرئيس بالبيـان        ويف اجللسة نفسها، ويف أعقاب مشاورات أجريت  

  :)٣٢(التايل باسم الس
سيغريد كاغ، واألمـني العـام املسـاعد    ، السيدة لشؤون لبنان ةاخلاص منسقة األمم املتحدة تقدم    

إحاطـة إىل جملـس األمـن عقـب عـرض تقريـر األمـني العـام          ،إدمون موليـه ، السيد لعمليات حفظ السالم
تقديره لألعمـال الـيت اضـطلع ـا      لس عنا. ويعرب )٣٣()٢٠٠٦( ١٧٠١ جملس األمن رارعن تنفيذ ق

 ، ويرحـب بتعـيني  ٢٠١٤إىل عـام   ٢٠١٢ديريك بالمبلي بصفته منسقا خاصا يف الفترة من عـام  السيد 
  سيغريد كاغ منسقة خاصة جديدة وباجلهود األولية اليت بذلتها.السيدة 

لـس مـن   ااته وبيانات رئيسه السابقة بشأن احلالة يف لبنان. ويؤكـد  لس إىل مجيع قراراويشري     
  السياسي. جديد دعمه القوي لسالمة لبنان اإلقليمية وسيادته واستقالله

لس عن بالغ قلقه يف أعقاب األحداث الـيت وقعـت مـؤخرا علـى نطـاق اخلـط األزرق       اويعرب     
لــس علـى أن هــذا العنـف ووجــود   ا لبنــان. ويشـدد  ويف منطقـة عمليـات قــوة األمـم املتحــدة املؤقتـة يف    

) ولوقــف ٢٠٠٦( ١٧٠١قــوة يشــكالن انتــهاكا للقــرار  الأســلحة غــري مــأذون ــا يف منطقــة عمليــات  
أعمال القتال. ويؤكد على احتمال أن تؤدي هذه األحداث إىل نشوب نـزاع جديـد ال ميكـن ألي مـن     

س األمن مجيع األطراف على بـذل قصـارى جهودهـا    تحمل تبعاته. وحيث جمليللمنطقة أن  األطراف أو

_____________ 

)٣٢(  S/PRST/2015/7.  
)٣٣(  S/2015/147.  
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لكفالة استمرار وقف أعمال القتال، والتحلي بأقصى قدر من اهلدوء وضـبط الـنفس واإلحجـام عـن أي     
  تضر بوقف أعمال القتال أو تؤدي إىل زعزعة استقرار املنطقة.أن أقوال ميكن   أعمال أو

. وحيـث الـس   ٢٠١٥ شـباط/فرباير  ٤املـؤرخ  ويشري الـس إىل بيانـه الصـحفي املتعلـق بلبنـان          
قــوة وســـائر مــوظفي األمـــم   المجيــع األطــراف علـــى التقيــد الصــارم بالتزامهـــا بــاحترام ســـالمة أفــراد       

وعلــى كفالــة احتــرام حريــة تنقــل القــوة بشــكل تــام ودون عوائــق، مبــا يتفــق مــع واليتــها               املتحــدة 
  االشتباك.  وقواعد

ذل قصارى جهودهـا لكفالـة اسـتمرار وقـف أعمـال القتـال،       لس مجيع األطراف على باوحيث     
قــوة، بوســائل منــها اآلليــة الثالثيــة، مــن أجــل  الويؤكــد ضــرورة مواصــلة تعاوــا مــع املنســقة اخلاصــة و 

هـدف التوصـل    مواصلة تنفيذ العملية اجلارية لتحديد ورسم اخلط األزرق بكامله، والتركيز جمـددا علـى  
الـتفكري بصـورة إجيابيـة يف سـبل املضـي قـدما يف مـا يتصـل جبميـع املسـائل           إىل وقف دائم إلطالق النار و

ــذ   ــة يف تنفيـ ــرارات الاملعلقـ ــن  ٢٠٠٤( ١٥٥٩) و ٢٠٠٦( ١٦٨٠) و ٢٠٠٦( ١٧٠١قـ ــا مـ ) وغريهـ
  لس ذات الصلة.اقرارات 

أن ميـع األطـراف   جب ويهيـب لس عن بالغ قلقـه إزاء مجيـع انتـهاكات السـيادة اللبنانيـة      اويعرب     
سيادة لبنان وسالمته اإلقليمية واسـتقالله السياسـي داخـل حـدوده املعتـرف ـا دوليـا،        ترم بشكل تام حت

  لس ذات الصلة.اوفقا لقرارات 
والـذي   ،لس عن قلقه إزاء اجلمود املستمر لعشرة أشهر يف انتخاب رئـيس اجلمهوريـة  اويعرب     

سـري  الب وتضرقتصادية واالجتماعية اليت يواجهها لتحديات األمنية واالل التصدي على يقوض قدرة لبنان
عمــل املؤسســات اللبنانيــة. وحيــث الــس زعمــاء لبنــان علــى التقيــد بالدســتور وامليثــاق الــوطين العــادي ل
ميــع األطــراف التصــرف بــروح املســؤولية وإعطــاء الســبق الســتقرار لبنــان ومصــاحله     جب يهيــبللبنــان و

تطبيـق اآلليـات الـيت     ء املرونـة الالزمـة والشـعور باحلاجـة امللحـة إىل     الوطنية قبـل السياسـة احلزبيـة، وإبـدا    
التشبث بالتقاليـد الدميقراطيـة   أعضاء الربملان ب يهيبينص عليها دستور لبنان يف ما يتعلق باالنتخابات. و

أجل انتخاب رئيس دون مزيد من اإلبطاء. ويؤيد الس اجلهـود الـيت    االجتماع منالراسخة يف لبنان و
لبنـان   ميـع األطـراف يف  جب يهيـب متام سـالم للحكـم يف ظـل ظـروف صـعبة و     السيد ذهلا رئيس الوزراء يب

  متكني احلكومة من أداء مهامها بفعالية.
األزمـة السـورية علـى اسـتقرار       لس عـن بـالغ قلقـه إزاء التـأثري املتزايـد والسـليب النـاجم عـن        اويعرب     

ويشـدد علـى قلقـه إزاء اسـتمرار إطـالق النـار والقصـف العـابرين         لبنان وما تشـكله مـن ديـد مباشـر ألمنـه.      
للحــــدود مــــن اجلمهوريــــة العربيــــة الســــورية إىل داخــــل لبنــــان، ممــــا يتســــبب يف وفيــــات وإصــــابات يف    

ــات االختطــاف واالجتــار باألســلحة عــرب احلــدود          صــفوف ــارات وعملي ــانيني، فضــال عــن الغ الســكان اللبن
  السورية.  اللبنانية

علـى احلـدود، مبـا يف ذلـك      لس أيضا ببالغ القلق مجيـع االنتـهاكات األخـرى الـيت تقـع     اويالحظ     
األراضــي اللبنانيــة، وتزايــد مشــاركة بعــض األطــراف   وجــود اجلماعــات اإلرهابيــة واملتطرفــة العنيفــة علــى 

ار لبنـان  يشـكله ذلـك مـن خمـاطر علـى اسـتقر       سـورية ومـا  اجلمهوريـة العربيـة ال   اللبنانية يف القتال الدائر يف
لــس دعوتــه مجيــع األطــراف اللبنانيــة إىل أن جتــدد االلتــزام بسياســة النــأي  اوعلــى شــعب لبنــان. ويؤكــد 
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بالنفس الـيت ينتـهجها لبنـان وأن تعـدل عـن أي تـدخل يف األزمـة السـورية، اتسـاقا مـع التزامهـا الـوارد يف             
  .)٣٤(٢٠١٢حزيران/يونيه   ١١ملؤرخ يف إعالن بعبدا اواإلعالن الوزاري الذي أصدرته احلكومة احلالية 

ــدين      ــدي         اوي ــى أي ــائن عل ــك احتجــاز الره ــا يف ذل ــاب، مب ــال اإلره ــارات أعم ــس بأشــد العب ل
اجلماعات اإلرهابية واملتطرفة العنيفة، ومـن بينـها تنظـيم الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشـام، املعـروف         

وقـوات األمـن    بقوات اجليش اللبنـاين ية، ويشيد األراضي اللبنان وجبهة النصرة، على ،أيضا باسم داعش
عـن  الـس  تؤديه يف منع اإلرهاب ومكافحتـه يف لبنـان. ويعـرب     الذياللبنانية اللتزامها والدور احلاسم 

ويعـرب أيضـا    قلقه إزاء تزايد خطر التطرف يف مجيع أرجاء املنطقة والتهديـد الـذي يشـكله علـى لبنـان.     
، املعـروف أيضـا   نانيني على يد تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشـام عن قلقه إزاء اختطاف جنود لب

  فورا. ، ويدعو إىل إطالق سراحهموجبهة النصرة ،باسم داعش
لس مجيع األطراف يف لبنان علـى إبـداء وحـدة وتصـميم متجـددين ملقاومـة االنـزالق        اويشجع     

يف ذلـك   زعمـاء لبنـان الداعيـة إىل االعتـدال، مبـا     الرتاع وحييط علما مع التقدير برسـائل  العنف ويف هوة 
احلوارات اجلارية والنـداءات األخـرية لـرتع فتيـل التـوترات الطائفيـة ووضـع اسـتراتيجية وطنيـة ملكافحـة           

  اإلرهاب يف لبنان.
يف بسـط سـلطة الدولــة   اللبنانيـة  قـوات األمــن  ولجـيش اللبنـاين   ل لـس بالـدور احلاســم  اويرحـب      

كـذلك بـااللتزام الـدويل القـوي      ويف مواجهة التحديات األمنية اجلديدة. ويرحب الس واحملافظة عليها
بـدعم اجلـيش اللبنـاين عـن طريـق خطتـه لتنميـة القـدرات، مبـا يف ذلـك االتفـاق املتعلـق باملسـاعدة البــالغ              

ليـون دوالر  ب ١باليني دوالر املقدمة من اململكة العربيـة السـعودية بالتعـاون مـع فرنسـا ومبلـغ        ٣قدرها 
، واملبلــغ الــذي يفــوق ٢٠١٤اإلضــايف الــذي أعلنــت اململكــة العربيــة الســعودية عــن التــربع بــه يف عــام   

، والـدعم  ٢٠٠٦عام  منذ األمريكية بليون دوالر املقدم يف شكل مساعدة أمنية من الواليات املتحدة ١
لبناين على توفري األمن للبنـان.  املقدم من الدول األعضاء األخرى والذي يساعد يف تعزيز قدرة اجليش ال

وحيث أيضا على تقدمي مساعدات إضافية وعاجلة يف ااالت اليت حيتاج فيها اجلـيش اللبنـاين إىل الـدعم    
ــة احلــدود. و       ــاب ومحاي ــك مكافحــة اإلره ــا يف ذل ــاج، مب ــبأشــد االحتي ــانيني   ب يهي ــان واللبن ــاء لبن زعم

  الطوائف تقدمي الدعم للجيش اللبناين. كل  من
لس أيضا على ضرورة دعم السلطات األمنية والقضائية اللبنانية ملكافحة اإلفـالت مـن   اويشدد     

العقــاب. ويرحــب بتجديــد واليــة احملكمــة اخلاصــة للبنــان ويشــري إىل ضــرورة وضــع حــد لإلفــالت مــن   
 علــى املــدى الطويــل. وحيــث الــس الســلطات لبنــان وأمنــهســتقرار االعقــاب يف لبنــان مــن أجــل حتقيــق 

اللبنانية على مواصلة الوفاء بالتزاماا الدوليـة يف هـذا الصـدد، مبـا يف ذلـك االلتزامـات املتعلقـة باملسـائل         
املالية، وحيث الدول األعضاء أيضا على تقدمي تربعات عند الضرورة. ويدعو الس مجيع األطـراف إىل  

  التعاون الكامل مع احملكمة.
الجـئ مـن    ١ ١٨٠ ٠٠٠ ثـر النـاجم عـن استضـافة أكثـر مـن      ويساور الس قلق شـديد إزاء األ     

الالجئني السوريني املسجلني لدى مفوضية األمم املتحـدة لشـؤون الالجـئني يف لبنـان، وهـو مـا ميثـل نسـبة         
عـدد سـكان لبنـان مقارنـة بـأي بلـد آخـر، وأثـر ذلـك علـى اتمعـات              أكرب من حيـث عـدد الالجـئني إىل   

_____________ 

)٣٤(  S/2012/477.املرفق ،  
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مــن يف لبنــان واملنطقــة ككــل. ويــدرك الــس التحــديات غــري العاديــة الــيت  املضــيفة، وعلــى االســتقرار واأل
تزال تواجه لبنان والشعب اللبناين يف هذا الصدد، وما يبذله لبنان من جهود الستضافة هـؤالء الالجـئني     ال

ذا القـرارات الـيت اختـ    يالحـظ ومساعدم ومحايتهم، وأمهية االلتزام حبقوق اإلنسان واملبـادئ اإلنسـانية. و  
 سياستها اخلاصة بالالجئني السـوريني، ويشـجع احلكومـة علـى مواصـلة العمـل       حكومة لبنان مؤخرا بشأن

  والشركاء. األمم املتحدة، وال سيما مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني،  بشكل وثيق مع
جماالت شـىت منـها    ، يفلس أن دعم جهود لبنان الرامية إىل معاجلة آثار تدفق الالجئنياويؤكد     

أمـر بـالغ األمهيـة للحفـاظ علـى االسـتقرار واألمـن يف لبنـان.          اخلدمات األساسية، مثل التعليم والصـحة، 
وحيث الس اتمع الدويل على التعجيل بدفع التربعات املعلنة حاليا وعلى زيـادة املسـاعدة املقدمـة إىل    

، وال ســيما يف املــؤمتر الــدويل الثالــث يف لبنــانمواجهــة األزمــة لبنــان بشــكل كــبري، مبــا يتفــق مــع خطــة  
  .٢٠١٥ آذار/مارس ٣١الذي سيعقد يف الكويت يف  للماحنني لدعم الوضع اإلنساين يف سورية

لس عمل جمموعة الدعم الدولية للبنـان حتـت إشـراف األمـني العـام ودورهـا يف ضـمان        اويقدر     
املتعـددة  البلـد علـى الصـمود يف وجـه التحـديات      لبنان من أجل مساعدة لتقدمي دعم دويل قوي ومنسق 

املتعلقة بأمنه واستقراره. وحيث الس اموعة على مواصلة عملها بالتنسيق مع املنسـقة اخلاصـة والبحـث    
ذلــك  يف عــن فــرص للمســاعدة علــى التصــدي للتحــديات املتزايــدة الــيت تواجــه أمــن لبنــان واســتقراره، مبــا  

  .نطقة واألثر الناجم عن استضافة ماليني الالجئنيعواقب األزمات السائدة يف امل
  

، دعـــوة ممثلـــي قطـــر والـــيمن ٢٠١٥آذار/مـــارس  ٢٢، املعقـــودة يف ٧٤١١وقــرر الـــس، يف جلســـته    
ــا ل    ــن نظامــ  ٣٧لمــادة لالشــتراك، دون أن يكــون هلمــا حــق التصــويت، وفق ــت،   هم ــداخلي املؤق يف مناقشــة ال

  .“طاحلالة يف الشرق األوس”املعنون   البند
الـداخلي املؤقـت، إىل    همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  ل وفقـا  ،توجيـه دعـوة  ويف اجللسة نفسها، قرر الـس أيضـا     

  السيد مجال بنعمر، املستشار اخلاص لألمني العام املعين باليمن.
ويف اجللسة نفسها، ويف أعقاب مشاورات أجريت فيما بـني أعضـاء جملـس األمـن، أدىل الـرئيس بالبيـان         

  :)٣٥(م السالتايل باس
ــه        ــن إىل قراراتــ ــس األمــ ــري جملــ ) ٢٠١٤( ٢١٤٠ ) و٢٠١٢( ٢٠٥١) و ٢٠١١( ٢٠١٤يشــ

ــؤرخني  ٢٠١٥( ٢٢٠٤) و ٢٠١٥( ٢٢٠١ و ــه املـ ــاين رئيسـ ــباط/فرباير  ١٥)، وإىل بيـ  )٢٧(٢٠١٣شـ
  .)١٢(٢٠١٤آب/أغسطس   ٢٩  و
لس مـن جديـد التزامـه القـوي بوحـدة الـيمن وسـيادته واسـتقالله وسـالمته اإلقليميـة،           اويؤكّد     

  والتزامه بالوقوف إىل جانب شعب اليمن.
لــس تأكيــد دعمــه جلهــود جملــس التعــاون اخلليجــي ويــثين علــى مشــاركته يف مســاعدة اويكــرر     

  من.عملية االنتقال السياسي يف الي

_____________ 

)٣٥(  S/PRST/2015/8.  
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لــس شــرعية رئــيس الــيمن، الســيد عبــد ربــه منصــور هــادي، ويهيــب بكــل األطــراف    اويؤيــد     
وبالدول األعضاء أن متتنع عن اختاذ أي إجـراءات مـن شـأا تقـويض وحـدة الـيمن وسـيادته واسـتقالله         

  اليمن.  وسالمته اإلقليمية، واملس بشرعية رئيس
للجهـود الـيت يبـذهلا املستشـار اخلـاص لألمـني العـام         لس من جديد على تأييده الكاملاويؤكد     

املعين باليمن، السيد مجال بنعمر، وللمفاوضـات الـيت جتـري بوسـاطة مـن األمـم املتحـدة، وعلـى التزامـه          
  ذه اجلهود وذه املفاوضات.

تقـال  والـيت تقـوض عمليـة االن    لس استمرار اإلجراءات االنفرادية اليت يتخذها احلوثيوناويدين     
السياسي يف اليمن وتعرض أمن البلد واستقراره وسيادته ووحدته للخطر، ويعـرب عـن قلقـه البـالغ إزاء     

  ).٢٠١٥(  ٢٢٠١القصور يف تنفيذ القرار 
ــه الــس يف     اويعــرب      ــهم ب  ٢٢٠١القــرار  لــس عــن اســتيائه لعــدم اســتجابة احلــوثيني ملــا طالب

فيهــا تلــك الواقعــة يف العاصــمة صــنعاء،    ميــة، مبــا) مــن ســحب لقــوام مــن املؤسســات احلكو ٢٠١٥(
وإعــادة احلالــة األمنيــة إىل طبيعتــها يف العاصــمة واحملافظــات األخــرى، ورفــع ســيطرم عــن املؤسســات    

  احلكومية واألمنية.
لــس عــن قلقــه البــالغ إزاء اســتمرار عمليــات االحتجــاز التعســفي مــن قبــل مجيــع           اويعــرب     

)، ويكــرر طلبــه ٢٠١٥( ٢٢٠١ن، وهــو مــا يتعــارض مــع أحكــام القــرار األطــراف، وال ســيما احلوثيــو
  اإلفراج بأمان ومن دون شروط عن كلّ احملتجزين تعسفًا.

حبـاح   لس برفع اإلقامة اجلربية اليت فرضها احلوثيون على رئيس الـوزراء السـيد خالـد   اويرحب     
  وعلى أعضاء آخرين يف احلكومة.

اعلة من غري الدول علـى االنسـحاب مـن املؤسسـات احلكوميـة، مبـا يف       لس اجلهات الفاوحيثّ     
  ذلك يف جنوب اليمن، وعلى االمتناع عن القيام بأي حماوالت لالستيالء على هذه املؤسسات.

ــدين      ــدن         اوي ــى القصــر الرئاســي يف ع ــنت عل ــيت ش ــة ال ــارات الضــربات اجلوي ــد العب ــس بأش ل
ــدن الــ      ــار ع ــا مط ــرض هل ــيت تع ــات ال ــدين واهلجم ــة    ادويل. وي ــات املروع ــارات اهلجم ــس بأشــد العب ل

ــيت    ٢٠١٥آذار/مــارس  ٢٠شــنت بالقنابــل يــوم   الــيت ــاليمن، وال علــى مســجدين يف صــنعاء وصــعدة، ب
لـس مجيـع األطـراف    ا. وحيـثّ  حشخصـا وإصـابة آخـرين كثـر جبـرا      ١٢٦خلفت مقتل ما ال يقل عن 

لعسـكرية، وعـن القيـام بـأي أعمـال عسـكرية هجوميـة        على االمتناع عن االستمرار يف استخدام القـوة ا 
  وممارسة العنف بأوجه أخرى.

لس دعوته اليت حثّ ا كل األطراف على االتفاق على مواعيد إلاء عمليـة التشـاور   اويكرر     
الدستوري، وإجراء استفتاء بشأن الدستور، وتنظيم انتخابات مبوجـب القـانون االنتخـايب اجلديـد عمـال      

تور اجلديـد، مث اإلعـالن عـن هـذه املواعيـد، ويطالبـها يف هـذا الصـدد بـأن تتخـذ كـل اإلجـراءات             بالدس
  ).٢٠١٥( ٢٢٠١املفضية إىل إجناز هذه العملية، مبا يف ذلك التنفيذ الكامل للقرار 
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لس مجددا قلقه إزاء مقدرة تنظيم القاعدة يف شبه اجلزيرة العربية علـى االسـتفادة مـن    اويؤكد     
ــ ــة هــي أعمــالٌ      ت ــار أنّ أي أعمــال إرهابي ــيمن، آخــذا يف االعتب ــة يف ال دهور األوضــاع السياســية واألمني

  إجرامية ليس هلا ما يربرها مهما كانت دوافعها وأيا كان مرتكبوها وتوقيتها ومكان حدوثها.
ياســي لــس التأكيــد علــى أنّ تســوية الوضــع يف الــيمن تــأيت مــن خــالل عمليــة انتقــال س اويعيــد     

تكون سلمية وشاملة ومنظمة يقود زمامها اليمنيون وتليب املطالب والتطلعات املشروعة للشـعب الـيمين   
يف حـدوث تغــيري سـلمي وإصــالح سياسـي واقتصــادي واجتمـاعي ذي مغــزى، حسـبما ورد يف مبــادرة      

سـالم والشـراكة   جملس التعاون اخلليجي وآليـة التنفيـذ، ونتـائج مـؤمتر احلـوار الـوطين الشـامل، واتفـاق ال        
  الوطنية ومرفقه املتعلق باألمن.

بقوة كلّ األطراف، وال سيما احلوثيـون، إىل االلتـزام مببـادرة جملـس التعـاون       جملس األمنويدعو     
اخلليجي وآلية تنفيذها، وبنتائج مؤمتر احلوار الوطين الشامل، واتفاق السـالم والشـراكة الوطنيـة ومرفقـه     

لس ذات الصلة، وإىل التعجيل بـإجراء مفاوضـات شـاملة جلميـع األطـراف،      ااملتعلق باألمن، وقرارات 
بوساطة من األمم املتحدة، تتنـاول أمـورا مـن بينـها املسـائل املتعلقـة بـاحلكم، وذلـك مـن أجـل مواصـلة            
ــام       ــة التنفيــذ الت االنتقــال السياســي ــدف التوصــل إىل حــلٍّ تــوافقي، ويشــدد يف هــذا الصــدد علــى أمهي

  الغاية.  التعهد ا من أجل بلوغ تلك  ات املربمة ولاللتزامات اليت متلالتفاق
لــس مناشـدته كــل األطـراف يف الــيمن، مبـن فــيهم احلوثيـون واملســؤولون احلكوميــون     اويؤكّـد      

، أن تلتـزم بتسـوية خالفاـا    “باللجان الشعبية”وقادة األحزاب واحلركات السياسية وأعضاء ما يسمى 
ــق احلــوار   ــع عــن األعمــال     عــن طري والتشــاور، وتنبــذ أعمــال العنــف لبلــوغ األهــداف السياســية، ومتتن

لـس  ااالستفزازية وعن كل اإلجراءات االنفرادية الرامية إىل تقويض عملية االنتقال السياسي. ويشدد 
على أنه ينبغي لكلّ األطراف أن تتخذ خطـوات ملموسـة مـن أجـل االتفـاق علـى حـل سياسـي تـوافقي          

لـيمن وتنفيـذه وفقـا ملبـادرة جملـس التعـاون اخلليجـي وآليـة تنفيـذها ونتـائج مـؤمتر احلـوار الـوطين              ألزمة ا
  الشامل واتفاق السالم والشراكة الوطنية ومرفقه املتعلق باألمن.

لس بـاعتزام رئـيس الـيمن، السـيد عبـد ربـه منصـور هـادي، املشـاركة حبسـن نيـة يف            اويرحب     
  طة من األمم املتحدة.املفاوضات اليت جتري بوسا

لـس بـاعتزام جملـس التعـاون اخلليجـي الـدعوة إىل عقـد مـؤمتر يف الريـاض، بنـاء علـى            اويرحب     
طلــب مــن رئــيس الــيمن، تشــارك فيــه كــل األطــراف اليمنيــة مــن أجــل مواصــلة دعــم عمليــة االنتقــال      

  مم املتحدة.السياسي يف اليمن، وسعيا لتكملة ودعم املفاوضات اليت جتري بوساطة من األ
لس تأكيد أمهية تقيـد مجيـع األطـراف بالسـماح لكـلّ اليمنـيني بـالتجمع السـلمي، دون         اويعيد     

  االنتقام.  خوف من التعرض للهجمات، أو اإلصابة، أو االعتقال، أو
ينطبـق   يف ذلك مـا  لس جبميع األطراف أن متتثل اللتزاماا مبوجب القانون الدويل، مبااويهيب     

  ن أحكام القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان.م
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لس مطالبته كل األطراف يف اليمن بوقف مجيع األعمال العدائية املسـلحة ضـد شـعب    اويكرر     
اليمن وسلطاته الشرعية، وتسليم األسلحة اليت مت االسـتحواذ عليهـا مـن املؤسسـات العسـكرية واألمنيـة       

  فقا ألحكام اتفاق السالم والشراكة الوطنية ومرفقه املتعلق باألمن.اليمنية، وذلك و
وحيث الس أيضـا مجيـع األطـراف علـى تيسـري وصـول اجلهـات الفاعلـة يف اـال اإلنسـاين إىل               

احملتاجني للمساعدة اإلنسانية يف ظروف آمنة ودون عوائق. ويكرر أيضـا تأكيـد ضـرورة أن تعمـل كـل      
فـيهم املـدنيون الـذين يتلقـون املسـاعدة، فضـال عـن ضـرورة          المة املـدنيني، مبـن  األطراف على ضمان سـ 

  كفالة أمن موظفي املساعدة اإلنسانية وموظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني ا.
لس مع التقدير العمـل الـذي يقـوم بـه املستشـار اخلـاص لألمـني العـام املعـين بـاليمن،           اويالحظ     

يشـمل   ويشدد على أمهية التنسيق الوثيق بني األمم املتحـدة والشـركاء الـدوليني، مبـا     السيد مجال بنعمر،
ــة األخــرى، ــدف       جملــس التعــاون اخلليجــي وجمموعــة الســفراء املعتمــدين يف صــنعاء، واجلهــات الفاعل

  اإلسهام يف جناح عملية االنتقال.
جي الــذي يســعى إىل إثــارة ميــع الــدول األعضــاء أن متتنــع عــن التــدخل اخلــار جبلــس ا هيــبوي    

  الرتاعات وزعزعة االستقرار، وأن تقوم بدال من ذلك بدعم عملية االنتقال السياسي.
قراراتـه بشـأن الـيمن، مبـا يف ذلـك القـرار       ميـع  لس كل األطـراف بالتنفيـذ الكامـل جل   اويطالب     

٢٠١٥( ٢٢٠١.(  
ينفّـذ قـرارات    طـرف ال  أي  ضـد لـس مـن جديـد اسـتعداده الختـاذ املزيـد مـن التـدابري        اويؤكـد      

  ).٢٠١٥(  ٢٢٠١الس املتعلقة باليمن، وال سيما القرار 
، دعـوة ممثـل اجلمهوريـة العربيـة     ٢٠١٥آذار/مـارس   ٢٦، املعقـودة يف  ٧٤١٨وقرر الـس، يف جلسـته     

 مناقشـة  يفالـداخلي املؤقـت،    همـن نظامـ   ٣٧لمادة السورية لالشتراك، دون أن يكون له حق التصويت، وفقا ل
  املعنون:  البند

  احلالة يف الشرق األوسط”  
ــن     ”     ــس األم ــرارات جمل ــذ ق ــام عــن تنفي ــر األمــني الع ) ٢٠١٤( ٢١٦٥) و ٢٠١٤( ٢١٣٩تقري

  .“(S/2015/206)) ٢٠١٤( ٢١٩١  و
السـيدة  الـداخلي املؤقـت، إىل    همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  ل وفقا ،توجيه دعوةويف اجللسة نفسها، قرر الس   

  س، وكيلة األمني العام للشؤون اإلنسانية ومنسقة اإلغاثة يف حاالت الطوارئ.فالريي آمو
، دعـوة ممثلـي األرجنـتني وأرمينيـا     ٢٠١٥آذار/مـارس   ٢٧، املعقودة يف ٧٤١٩وقرر الس، يف جلسته   

ــة      ــران (مجهوري ــا وإي ــة املتحــدة وأوكراني ــا واإلمــارات العربي ــدا اإلســالمية) و -وأســتراليا وإســرائيل وأملاني آيرلن
وإيطاليــا وباكســتان والبحــرين والربازيــل والربتغــال وبلجيكــا وبلغاريــا وبوتســوانا وبولنــدا وتايلنــد وتركيــا           
ــا وســلوفاكيا وســلوفينيا والســويد          ــا وروماني ــوب أفريقي ــا وجن ــة كوري ــة الســورية ومجهوري ــة العربي واجلمهوري

وكولومبيـا والتفيـا ولبنـان ولكسـمربغ      وسويسرا والعـراق وغواتيمـاال وقـربص وكازاخسـتان وكرواتيـا وكنـدا      
ومصر واملغرب واململكة العربية السعودية والنمسا واهلند وهنغاريـا وهولنـدا واليابـان واليونـان لالشـتراك، دون      

  املعنون:  يف مناقشة البندالداخلي املؤقت،  همن نظام ٣٧لمادة أن يكون هلم حق التصويت، وفقا ل
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  احلالة يف الشرق األوسط”  
  حايا االعتداءات والتجاوزات اإلثنية أو الدينية يف الشرق األوسطض”    
موجهـة إىل األمـني العـام مـن القـائم باألعمـال بالنيابـة         ٢٠١٥آذار/مـارس   ١٢رسالة مؤرخـة  ”    

  .“(S/2015/176)للبعثة الدائمة لفرنسا لدى األمم املتحدة 
السـيد  الـداخلي املؤقـت، إىل    همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  ل وفقـا  ،توجيه دعـوة ويف اجللسة نفسها، قرر الس   

  زيد بن رعد احلسني، املفوض السامي حلقوق اإلنسان.
غبطـة  الـداخلي املؤقـت، إىل    همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  ل وفقـا  ،توجيـه دعـوة  ويف اجللسة نفسها، قرر الس   

  عراقي.  لويس روفائيل األول ساكو، بطريرك بابل للكلدان، والسيدة فيان دخيل، عضو الربملان ال
السـيد  الـداخلي املؤقـت، إىل    همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  ل وفقـا  ،توجيه دعـوة ويف اجللسة نفسها، قرر الس   

ستافروس المربينيدس، املمثل اخلاص لالحتاد األورويب املعين حبقـوق اإلنسـان، والسـيد أفـق كـوكجن، املراقـب       
  الدائم عن منظمة املؤمتر اإلسالمي لدى األمم املتحدة.

جللســة نفســها، قــرر الــس أيضــا توجيــه دعــوة إىل املراقــب الــدائم لدولــة الكرســي الرســويل ذات  ويف ا  
  مركز املراقب لدى األمم املتحدة، وفقا للنظام الداخلي املؤقت للمجلس وما درج عليه سابقا يف هذا الشأن.  

الـيمن لالشـتراك،   ، دعـوة ممثـل   ٢٠١٥نيسـان/أبريل   ١٤، املعقـودة يف  ٧٤٢٦وقرر الس، يف جلسـته    
  “.احلالة يف الشرق األوسط”دون أن يكون له حق التصويت، يف مناقشة البند املعنون 

    
  )٢٠١٥( ٢٢١٦القرار 

  ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٤املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
) ٢٠١٢( ٢٠٥١و  ٢٠١١تشــرين األول/أكتــوبر  ٢١املــؤرخ ) ٢٠١١( ٢٠١٤إىل قراراتــه  إذ يشــري  
) ٢٠١٥( ٢٢٠١ و ٢٠١٤شــباط/فرباير  ٢٦املــؤرخ ) ٢٠١٤( ٢١٤٠و  ٢٠١٢ونيــه حزيران/ي ١٢املــؤرخ 
ــات رئيســه  ٢٠١٥شــباط/فرباير  ٢٤املــؤرخ  )٢٠١٥( ٢٢٠٤و  ٢٠١٥شــباط/فرباير  ١٥املــؤرخ  ، وإىل بيان
  ،)٣٥(٢٠١٥آذار/مارس  ٢٢ و )١٢(٢٠١٤آب/أغسطس  ٢٩و  )٢٧(٢٠١٣شباط/فرباير  ١٥املؤرخة 
مـن املمثـل الـدائم للـيمن لـدى األمـم       املوجهة  ٢٠١٥آذار/مارس  ٢٤بالرسالة املؤرخة  وإذ حييط علما  

طلـب مـن جملـس التعـاون      قـد ”ا رئـيس جملـس األمـن أنـه     املتحدة، اليت حييل ا رسالة من رئيس اليمن يبلغ فيه
 هـا لدول اخلليج العربية وجامعة الدول العربية تقدمي الدعم علـى الفـور، بكـل الوسـائل والتـدابري الالزمـة، مبـا في       

ــن اســتمرار عــدوان احلــوثيني      ــيمن وشــعبه م ــة ال ــدخل العســكري، حلماي ، وإذ يشــري إىل الرســالة املؤرخــة  “الت
 مـثلني امليـل ـا رسـالة مـن     حت، الـيت  لدى األمم املتحدة قطرل ةالدائم ةمن املمثلاملوجهة  ٢٠١٥آذار/مارس  ٢٦

  ،)٣٦(إلمارات العربية املتحدة والبحرين وقطر والكويت واململكة العربية السعوديةل الدائمني

_____________ 

)٣٦(  S/2015/217.  
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، )٣٧( الـيمن إىل قرار مؤمتر القمة السادس والعشرين جلامعة الدول العربية بشـأن التطـورات يف   وإذ يشري  
يؤكـد يف مجلـة أمـور علـى ضـرورة اسـتئناف عمليـة االنتقـال السياسـي يف الـيمن مبشـاركة مجيـع األطـراف               وإذ

  اليمنية وفقا ملبادرة جملس التعاون اخلليجي وآلية تنفيذها ونتائج مؤمتر احلوار الوطين الشامل،  
له وســالمته اإلقليميــة، والتزامــه  التزامــه القــوي بوحــدة الــيمن وســيادته واســتقال   وإذ يؤكــد مــن جديــد  

  بالوقوف إىل جانب شعب اليمن،
  العربية،    تزايد عدد ونطاق اهلجمات اليت يشنها تنظيم القاعدة يف شبه اجلزيرة وإذ يدين  
عــن القلــق إزاء مقــدرة تنظــيم القاعــدة يف شــبه اجلزيــرة العربيــة علــى االســتفادة مــن تــدهور  وإذ يعــرب   

ية يف اليمن، آخذا يف االعتبار أن أي أعمال من أعمال اإلرهاب هـي أعمـال إجراميـة    األوضاع السياسية واألمن
  وغري مربرة بغض النظر عن الدوافع إليها، ووقت ارتكاا، ومكان ارتكاا، وأيا كان مرتكبها،

 من جهـود ملـؤازرة عمليـة االنتقـال السياسـي يف     جملس التعاون اخلليجي ا يبذله مل دعمه يكرر تأكيدوإذ   
  هذا الصدد،يثين على مشاركته يف إذ واليمن، 
كـل   عبـد ربـه منصـور هـادي، وإذ يكـرر دعوتـه      السـيد  لشـرعية رئـيس الـيمن،     تأييـده  وإذ يعيد تأكيـد   

األطراف والدول األعضاء أن متتنع عن اختاذ أي إجراءات من شأا تقـويض وحـدة الـيمن وسـيادته واسـتقالله      
  ية رئيس اليمن،وسالمته اإلقليمية، واملس بشرع

إزاء خطورة وسرعة تـدهور احلالـة اإلنسـانية يف الـيمن، وإذ يشـدد علـى        وإذ يعرب عن جزعه الشديد  
  أن احلالة اإلنسانية ستستمر يف التدهور يف ظل غياب احلل السياسي،  

 غـىن  وصول املساعدات اإلنسـانية إلـيهم ومـن املـواد الـيت ال     من إىل أن حرمان املدنيني تعسفا  وإذ يشري  
د عرقلـة إمـدادات اإلغاثـة ووصـوهلا، ميكـن أن يشـكل انتـهاكا        عنها لبقائهم علـى قيـد احليـاة، مبـا يف ذلـك تعمـ      

  للقانون اإلنساين الدويل،
على ضرورة العـودة إىل تنفيـذ مبـادرة جملـس التعـاون اخلليجـي وآليـة تنفيـذها ونتـائج مـؤمتر            وإذ يشدد  

ة دســتور جديــد، وإصــالح النظــام االنتخــايب، وإجــراء اســتفتاء علــى  احلــوار الــوطين الشــامل، مبــا يشــمل صــياغ 
 احلالـة قريـب، لتفـادي حـدوث املزيـد مـن التـدهور يف        موعـد يف  عامـة مشروع الدستور، وتنظـيم االنتخابـات ال  

  اإلنسانية واألمنية يف اليمن،
ستشـار اخلـاص لألمـني    امل األمـم املتحـدة ويبـذهلا    بـذهلا تتأييده الكامل للجهود اليت  وإذ يؤكد من جديد  

للمفاوضــات الــيت جتــري بوســاطة مــن األمــم املتحــدة، والتزامــه بتلــك اجلهــود    ال ســيما العــام املعــين بــاليمن، و 
  ودعمه للجهود اليت تبذهلا جمموعة السفراء يف صنعاء، واملفاوضات،

مبـا يف ذلـك    ،ليمنإزاء التصعيد العسكري الذي يقوم به احلوثيون يف كثري من أحناء ا وإذ يشعر باجلزع  
 هــايف حمافظــات تعــز، ومــأرب، واجلــوف، والبيضــاء، وتقــدمهم حنــو عــدن، واســتيالئهم علــى األســلحة، مبــا في   

  ،  اليمنية ؤسسات العسكرية واألمنيةاملمنظومات القذائف، من 

_____________ 

)٣٧(  S/2015/232 ،٦٢٥ القرار، املرفق.  
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ت من قبل احلـوثيني، وعـدم انصـياعهم للطلبـا     االنفراديةاستمرار اإلجراءات  بأقوى العبارات وإذ يدين  
شـرط بسـحب قـوام مـن املؤسسـات       ) بأن يقوموا على الفور ودون قيد أو٢٠١٥( ٢٢٠١الواردة يف القرار 

يف العاصمة صـنعاء، وتطبيـع احلالـة األمنيـة يف العاصـمة واحملافظـات       املؤسسات املوجودة احلكومية، مبا يف ذلك 
املوضـوعني رهـن    شـخاص مجيـع األ عـن   اإلفـراج بأمـان  األخرى، والتخلي عن املؤسسات احلكومية واألمنيـة، و 

دعوته إىل مجيع اجلهات الفاعلة من غـري الـدول لالنسـحاب مـن      ، وإذ يكرراحملتجزين تعسفيا اإلقامة اجلربية أو
  املؤسسات احلكومية يف مجيع أرجاء اليمن واالمتناع عن أي حماوالت لالستيالء على تلك املؤسسات،

ن جانـب احلـوثيني الختـاذ إجـراءات تـدخل يف نطـاق السـلطة        مـن أي حماولـة مـ    وإذ يعرب عن اسـتيائه   
  احلصرية للحكومة اليمنية الشرعية، وإذ يشري إىل أن تلك األعمال غري مقبولة،  

تخـذها احلوثيـون تقـوض عمليـة االنتقـال السياسـي       يأن تلك اإلجراءات اليت  من وإذ يعرب عن اجلزع  
  ته، ووحدته،  يف اليمن، ودد أمن البلد، واستقراره، وسياد

 يعلـ السـيد  األعمـال املزعزعـة لالسـتقرار الـيت يقـوم ـا الـرئيس السـابق للـيمن،           وإذ يالحظ مع القلـق   
  اهللا صاحل، مبا يف ذلك دعم أعمال احلوثيني اليت تظل تقوض السالم واألمن واالستقرار يف اليمن،  عبد

ض، بنـاء علـى طلـب مـن رئـيس الـيمن،       باعتزام جملس التعاون اخلليجي عقد مـؤمتر يف الريـا   يرحبوإذ   
تشارك فيه كل األطراف اليمنية من أجل مواصـلة دعـم عمليـة االنتقـال السياسـي يف الـيمن، وسـعيا إىل تكملـة         

  ودعم املفاوضات اليت جتري بوساطة من األمم املتحدة،
لقلــق يعــرب عــن بــالغ اإذ و، ٢٠١٣أيلول/ســبتمرب  ٢٦املــؤرخ ) ٢٠١٣( ٢١١٧إىل قــراره  وإذ يشــري  

لتهديدات اليت تطال السلم واألمن يف اليمن نتيجة لنقـل األسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة وتكديسـها       إزاء ا
  ،  يزعزع االستقرار وإساءة استعماهلا على حنو غري مشروع

أن استمرار تـدهور احلالـة األمنيـة وتصـاعد العنـف يف الـيمن يشـكل ديـدا خطـريا ومتزايـدا            وإذ يدرك  
  من أن احلالة يف اليمن تشكل ديدا للسلم واألمن الدوليني،   اورة، وإذ يعيد تأكيد ما قررهللدول ا
  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وإذ يتصرف  
)، ٢٠١٥( ٢٢٠١ لقـرار ل التنفيـذ الكامـل  مجيع األطراف اليمنية، وال سـيما احلوثيـون، ب   يطالب  - ١  

يد من اإلجراءات االنفراديـة الـيت ميكـن أن تقـوض عمليـة االنتقـال السياسـي يف الـيمن،         أن متتنع عن اختاذ املزبو
    يلي:  شرط مبا  ويطالب كذلك بأن يقوم احلوثيون فورا ودون قيد أو

  استخدام العنف؛ الكف عن  (أ)  
  صنعاء؛    مبا يف ذلك العاصمة ،سحب قوام من مجيع املناطق اليت استولوا عليها  (ب)  
ي عن مجيع األسلحة اإلضافية اليت استولوا عليها من املؤسسات العسكرية واألمنيـة، مبـا يف   التخل  (ج)  

  ذلك منظومات القذائف؛
  التوقف عن مجيع األعمال اليت تندرج ضمن نطاق سلطة احلكومة الشرعية يف اليمن؛  (د)  
بل منـها احلصـول علـى    االمتناع عن اإلتيان بأي استفزازات أو ديدات ضد الدول ااورة، بس  (هـ)  

  سطح، وتكديس األسلحة يف أي أراض حدودية تابعة إلحدى الدول ااورة؛   - القذائف سطح
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اإلفــراج بأمــان عــن اللــواء حممــود الصــبيحي، وزيــر الــدفاع يف الــيمن، وعــن مجيــع الســجناء             (و)  
  ؛  ااحملتجزين تعسفياملوضوعني رهن اإلقامة اجلربية أو  شخاصالسياسيني، ومجيع األ

  صفوفهم؛  إاء جتنيد األطفال واستخدامهم وتسريح مجيع األطفال اندين يف  (ز)  
)، ٢٠١٥( ٢٢٠١إىل األمــني العــام أن يقــدم تقريــرا عــن تنفيــذ هــذا القــرار والقـــرار         يطلــب    - ٢  

تنفيـذ،  العـدم   اسـتمرار ويف حالـة   من اختاذ هـذا القـرار؛   أيام ١٠من هذا القرار، يف غضون  ١سيما الفقرة  وال
األمـن  أو كيانات الضالعني يف األعمال اليت دد السـالم  الفراد واملزيد من األيعرب عن اعتزامه النظر يف تسمية 

 ١١إلخضـاعهم للتـدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرتني       أو الذين يدعمون تلك األعمـال،  أو االستقرار يف اليمن،
  )؛  ٢٠١٤( ٢١٤٠من القرار  ١٥  و

ــرر  - ٣   ــدابري املفروضــة مبوجــب      أن خيضــع  يق ــرار للت ــذا الق ــق األول هل األشــخاص احملــددون يف املرف
  )؛  ٢٠١٤( ٢١٤٠من القرار  ١٥ و ١١ تنيالفقر

جـرى  )، والـيت  ٢٠١٤( ٢١٤٠أمهية تنفيذ مجيع التـدابري املفروضـة مبوجـب القـرار      يكرر تأكيد  - ٤  
  )؛  ٢٠١٥( ٢٢٠٤نطاقها يف القرار توسيع 
اليمنية، وال سيما احلوثيون، االلتزام مببادرة جملـس التعـاون اخلليجـي وآليـة      كلّ األطرافب يهيب  - ٥  

ــتئناف وتســريع            ــس األمــن ذات الصــلة، واس ــرارات جمل ــوطين الشــامل، وق ــائج مــؤمتر احلــوار ال ــذها، وبنت تنفي
ها املسـائل  املفاوضات الشاملة جلميع األطراف اليت جتري بوساطة من األمم املتحدة، واليت تتناول أمورا مـن بينـ  

االنتقال السياسـي ـدف التوصـل إىل حـلٍّ تـوافقي، ويشـدد يف        عملية املتعلقة باحلكم، وذلك من أجل مواصلة
ذلـك  هذا الصدد علـى أمهيـة التنفيـذ الكامـل لالتفاقـات املربمـة وااللتزامـات الـيت مت التعهـد ـا مـن أجـل بلـوغ              

ــب  ــدف ويهيـ ــ اهلـ ــدد، اطراألبـ ــذا الصـ ـــ ا ف، يف هـ ــاق عل ــأن  ى الالتفـ ــة بـ ــروط الكفيلـ ــل  شـ ــي إىل التعجيـ تفضـ
ــف ــف بوق ــرارات    ، العن ــم املتحــدة وق ــاق األم ــا مليث ــرار     اوفق ــرار والق ــذا الق ــك ه ــا يف ذل ــس ذات الصــلة، مب ل
  ؛  )٢٠١٥(  ٢٢٠١
بااللتزام بتسوية اخلالفات عن طريق احلوار والتشاور، ونبذ القيـام   يةمجيع األطراف اليمن يطالب  - ٦  

االنفراديــة حقيــق أهــداف سياســية، واالمتنــاع عــن األعمــال االســتفزازية ومجيــع اإلجــراءات   بأعمــال العنــف لت
ويؤكد أنه ينبغي جلميع األطراف أن تتخذ خطوات ملموسـة لالتفـاق    ،تقويض عملية االنتقال السياسي دف

ليجـي وآليـة تنفيـذها    بادرة جملـس التعـاون اخل  وفقا ملوتنفيذ حل سياسي يقوم على توافق اآلراء لألزمة يف اليمن 
  ونتائج مؤمتر احلوار الوطين الشامل؛

الرد باإلجياب على طلب رئيس اليمن منها حضور مـؤمتر يعقـد    علىمجيع األطراف اليمنية  حيث  - ٧  
يف الرياض، حتت رعاية جملـس التعـاون اخلليجـي، ـدف تقـدمي املزيـد مـن الـدعم لعمليـة االنتقـال السياسـي يف            

  املتحدة؛  عم املفاوضات اليت جتري بوساطة من األمماليمن، ولتكملة ود
مبـا يف ذلـك أحكـام القـانون      جبميع األطراف أن متتثل اللتزاماا مبوجـب القـانون الـدويل،    يهيب  - ٨  
  والقانون الدويل حلقوق اإلنسان الواجبة التطبيق؛ اإلنساين الدويل

علـى ضـرورة قيـام مجيـع األطـراف بكفالــة       ،اإلنسـاين  ، اتسـاقا مـع القـانون الـدويل    يعيـد التأكيـد    - ٩  
ضـمان أمـن مـوظفي املسـاعدة اإلنسـانية      وكـذلك ضـرورة   يتلقـون املسـاعدة،    مـن سالمة املدنيني، مبـا يف ذلـك   
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وموظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني ا، وحيث مجيع األطراف علـى تيسـري إيصـال املسـاعدات اإلنسـانية،      
، مبا يف ذلك املسـاعدة الطبيـة، علـى    اإلنسانية إلنسانية إىل احملتاجني للمساعدةوكذلك وصول اجلهات الفاعلة ا

  عوائق؛  ودون آمنحنو سريع و
األفــراد إجالء مــدنييها وبــالــدول املعنيــة واملنظمــات الدوليــة قيــام ميــع األطــراف تيســري جب هيــبي - ١٠  

  ؛الصدد  هذا ويشيد باخلطوات اليت جرى اختاذها بالفعل يف من اليمن التابعني هلا
مبدأ حرمة املبـاين الدبلوماسـية والقنصـلية وااللتزامـات املنوطـة باحلكومـات املضـيفة،         يعيد تأكيد - ١١  

واتفاقيـة فيينـا للعالقـات القنصـلية لعـام       )٣٨(١٩٦١مبا يف ذلك مبوجب اتفاقية فيينا للعالقـات الدبلوماسـية لعـام    
املباين الدبلوماسية والقنصلية من أي اقتحام أو ضرر، ومبنـع أي   ، باختاذ مجيع التدابري املناسبة حلماية)٣٩(١٩٦٣

  إخاللٍ بسالم هذه البعثات أو نيلٍ من كرامتها؛  
اإلنسـانية وإجـراءات    اتإىل األمني العام تكثيف جهوده من أجـل تيسـري إيصـال املسـاعد     يطلب - ١٢  

القتضـاء، بالتنسـيق مـع حكومـة الـيمن،      حسـب ا فترات هدنة لألغـراض اإلنسـانية،   مبا يف ذلك حتديد  اإلجالء،
  إليها؛  ويهيب باألطراف اليمنية التعاون مع األمني العام يف سبيل إيصال املعونة اإلنسانية إىل من هم يف حاجة

تاحـة اسـتئناف عمليـة انتقـال سياسـي      إىل األمني العـام تكثيـف مسـاعيه احلميـدة إل     يطلب أيضا  - ١٣  
مــة حتــت قيــادة مينيــة وتلــيب مطالــب الشــعب الــيمين وتطلعاتــه املشــروعة،   تكــون ســلمية وشــاملة للجميــع ومنظ

يشمل املرأة اليمنية، ابتغاء إحداث تغيري سلمي وإصالح سياسي واقتصادي واجتماعي هـادف، علـى النحـو     مبا
أمهيـة  وآلية تنفيذها ونتائج مـؤمتر احلـوار الـوطين الشـامل، ويشـدد علـى        ياملبني يف مبادرة جملس التعاون اخلليج

، وجمموعـة السـفراء يف   يجملس التعـاون اخلليجـ  سيما  والالتنسيق الوثيق بني األمم املتحدة وشركائها الدوليني، 
  صنعاء، وسائر اجلهات الفاعلة، بغية اإلسهام يف إجناح العملية االنتقالية؛

  
  حظر توريد األسلحة

الالزمـة ملنـع القيـام، بشـكل مباشــر      أن علـى مجيـع الـدول األعضـاء أن تتخـذ فـورا التـدابري        يقـرر  - ١٤  
كم، وعبــد اغــري مباشــر، بالتوريــد أو البيــع أو النقــل إىل أو لفائــدة علــي عبــد اهللا صــاحل، وعبــد اهللا حيــىي احلــ   أو

مــن القــرار  ١٩املنشــأة عمــال بــالفقرة  جلنــة جملــس األمــناخلــالق احلــوثي، والكيانــات واألفــراد الــذين حــددم  
(د) مـن هـذا القـرار، والكيانـات      ٢٠، عمـال بـالفقرة   “)اللجنة”فيما يلي باسم ) (يشار إليها ٢٠١٤( ٢١٤٠

القـرار، وكـل مـن يتصـرف بالنيابـة عنـهم أو بتوجيـه منـهم يف الـيمن،           مرفـق هـذا  واألفراد املدرجة أمسـاؤهم يف  
سـلحة  عربهـا أو بواسـطة مواطنيهـا، أو باسـتخدام سـفن أو طـائرات حتمـل علمهـا، لأل         انطالقا مـن أراضـيها أو  

واألعتدة ذات الصلة جبميع أنواعها، مبا يشمل األسلحة والذخائر، واملركبـات واملعـدات العسـكرية، واملعـدات     
املســاعدة املاليـــة   التــدريب أو  شــبه العســكرية وقطــع غيــار مــا ســلف ذكـــره، وكــذلك املســاعدة التقنيــة أو         

ة ذات صـلة أو صـيانتها أو اسـتخدامها،    خالفها، فيما يتصل باألنشطة العسكرية أو توفري أي أسـلحة وأعتـد   أو
  مبا يف ذلك توفري أفراد املرتزقة املسلحني سواء كان مصدرهم أراضيها أم ال؛  

_____________ 

)٣٨(  United Nations, Treaty Series, vol. 500, No. 7310.  
  .٨٦٣٨، الرقم ٥٩٦املرجع نفسه، الد   )٣٩(
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سيما الدول اـاورة للـيمن، أن تتـوىل، مبـا يتفـق وسـلطاا وتشـريعاا         جبميع الدول، وال يهيب - ١٥  
اتفاقات الطريان املدين الدويل ذات الصـلة، القيـام يف   الوطنية ويتسق مع القانون الدويل، وخباصة قانون البحار و

أراضيها، مبا يشمل موانئها ومطاراا، بتفتيش مجيـع البضـائع املتجهـة إىل الـيمن والقادمـة منـه، مـىت كـان لـدى          
الدولــة املعنيــة معلومــات تــوفر أساســا معقــوال لالعتقــاد أن البضــائع تتضــمن أصــنافا يحظــر توريــدها أو بيعهــا     

  من هذا القرار، بغرض كفالة التنفيذ الصارم لتلك األحكام؛   ١٤ا مبوجب الفقرة نقله  أو
ــد الكشــف عــن       يقــرر - ١٦   ــدول األعضــاء، عن ــدول األعضــاء، وأن تقــوم مجيــع ال ــأذن جلميــع ال أن ي

ــدها    ــا  وأاألصــناف احملظــور توري ــرة    وأبيعه ــها مبوجــب الفق ــذه األصــناف      ١٤نقل ــرار، حبجــز ه ــن هــذا الق م
ها (مثال من خـالل إتالفهـا، أو جعلـها غـري صـاحلة للعمـل، أو ختزينـها، أو نقلـها إىل دولـة أخـرى           والتصرف في

دول املنشأ أو املقصد من أجـل الـتخلص منـها)، ويقـرر كـذلك أن تتعـاون مجيـع الـدول األعضـاء يف بـذل            غري
  هذه اجلهود؛  

بأن تعجل بتقـدمي   ا القرارمن هذ ١٥أي دولة عضو أجرت تفتيشا عمال بأحكام الفقرة  يطالب - ١٧  
تقرير خطي أويل إىل اللجنة يتضمن، على وجه اخلصـوص، شـرحا ألسـباب التفتـيش ونتائجـه، ومـا إذا كانـت        
لقيت تعاونا أم ال، ومـا إذا مت العثـور أم ال علـى أصـناف يحظـر توريـدها أو بيعهـا أو نقلـها، ويطالـب كـذلك           

يوما، تقريرا خطيـا الحقـا يتضـمن معلومـات مفصـلة       ٣٠غضون هذه الدول األعضاء بأن تقدم إىل اللجنة، يف 
ــك وصــف           ــا يف ذل ــها، مب ــق بنقل ــها وتفاصــيل تتعل ــتخلص من ــيش األصــناف ومصــادرا وإجــراءات ال عــن تفت

  لألصناف ومصدرها ووجهتها، ما مل تكن هذه املعلومات مدرجة يف التقرير األويل؛  
  

  تمعايري إضافية لتحديد اجلهات اخلاضعة للجزاءا

)، والتدابري املفروضـة  ٢٠١٤( ٢١٤٠من القرار  ١٧معايري التحديد املبينة يف الفقرة  يعيد تأكيد - ١٨  
  من القرار نفسه، ويشدد على أمهية تنفيذها تنفيذا تاما؛   ١٥و  ١١مبوجب الفقرتني 

الـيت  على أن األعمـال   ويشدد)، ٢٠١٤( ٢١٤٠من القرار  ١٨الفقرة أحكام  تأكيدأيضا يعيد  - ١٩  
دد السالم أو األمن أو االستقرار يف الـيمن قـد تشـمل أيضـا انتـهاك حظـر توريـد األسـلحة املفـروض مبوجـب           

  أو عرقلة إيصال املساعدة اإلنسانية إىل اليمن أو إعاقة احلصول عليها أو توزيعها يف اليمن؛أعاله  ١٤الفقرة 
  

  والية جلنة اجلزاءات  

  التالية:  ) باملهام٢٠١٤( ٢١٤٠من القرار  ١٩املنشأة عمال بالفقرة  أن تضطلع أيضا اللجنة يقرر  -  ٢٠  
    من هذا القرار؛ ١٤رصد تنفيذ التدابري املفروضة يف الفقرة   (أ)  
التماس أي معلومات تعتربها مفيدة من مجيع الدول بشأن اإلجراءات اليت اختـذا لتنفيـذ التـدابري      (ب)  

    ؛ة فعالةأعاله بصور ١٤املفروضة مبوجب الفقرة 
ــاذ            (ج)   ــرار واخت ــذا الق ــواردة يف ه ــدابري ال ــال للت ــدم امتث ــن ع ــزعم م ــا ي ــة مب ــات املتعلق فحــص املعلوم

  ؛اإلجراءات املالئمة يف هذا الشأن
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القيام، حسب الضرورة، بتحديـد كيانـات وأفـراد إضـافيني خيضـعون للتـدابري املفروضـة مبوجـب           (د)  
  أعاله؛   ١٤الفقرة 

  
  ءوالية فريق اخلربا

 ٢١٤٠ مـن القـرار   ٢١املنشأ عمال بالفقرة املعين باليمن أن تشمل أيضا والية فريق اخلرباء  يقرر - ٢١  
  ؛  أعاله ١٤الفقرة ب)، رصد تنفيذ التدابري املفروضة ٢٠١٥( ٢٢٠٤)، اليت جددت مبوجب القرار ٢٠١٤(

يـة فريـق اخلـرباء، زيـادة عـدد      إىل األمني العام، مع إيـالء االعتبـار الواجـب للتوسـع يف وال     يطلب - ٢٢  
  أعضاء الفريق إىل مخسة أعضاء، ووضع الترتيبات املالية واألمنية الالزمة لدعم عمل الفريق؛

لـس،  ابفريق اخلرباء أن يتعاون بنشاط مع سائر أفرقـة أو جمموعـات اخلـرباء الـيت ينشـئها       يهيب - ٢٣  
) ١٩٩٩( ١٢٦٧ين قرارالعمـالً بـ   ع للجنـة جملـس األمـن   التـاب  مبا فيهـا فريـق الـدعم التحليلـي ورصـد اجلـزاءات      

  ؛به ، حسب ما يفيد يف تنفيذ الوالية املنوطة)٢٠١١( ١٩٨٩  و
    

  االلتزام باالستعراض

يف حالة عدم قيام أي طرف مـن األطـراف اليمنيـة    مزيد من التدابري الختاذ  استعداده يعيد تأكيد - ٢٤  
  ؛)٢٠١٥( ٢٢٠١والقرار هذا القرار بتنفيذ 
  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقــرر - ٢٥  

  
  ٧٤٢٦اختذ باالمجاع يف اجللسة 

  صوتا مقابل ال شيء ١٤بتصويت مسجل 
  وامتناع عضو واحد عن التصويت
  (االحتاد الروسي)

  
  املرفق األول

  عبد امللك احلوثي    - ١  
  أو االستقرار يف اليمن.   عبد امللك احلوثي زعيم مجاعة ضالعة يف أعمال دد السالم أو األمن  
ــاير    ٢٠١٤ففــي أيلول/ســبتمرب    ، ٢٠١٥، اســتولت قــوات احلــوثيني علــى صــنعاء، ويف كــانون الثاين/ين

حاول احلوثيون مـن جانـب واحـد إحـالل سـلطة حاكمـة غـري شـرعية خاضـعة لسـيطرم حمـل حكومـة الـيمن              
بعد وفاة أخيه حسني بدر الـدين احلـوثي.    ٢٠٠٤ الشرعية. وتوىل احلوثي زعامة حركة احلوثيني اليمنية يف عام

ــن االضــطرابات            ــد م ــرارا وتكــرارا مبزي ــة م ــد الســلطات اليمني ــة، بتهدي ــا للجماع ــام احلــوثي، بصــفته زعيم وق
ترضخ ملطالبه، واحتجز الرئيس هادي ورئيس الوزراء وأعضاء أساسـيني يف جملـس الـوزراء. وفـر الـرئيس       مل إذا

حلوثيون هجوما آخر صوب عدن مبسـاندة مـن الوحـدات العسـكرية املواليـة      هادي بعد ذلك إىل عدن. مث شن ا
  للرئيس السابق صاحل وابنه أمحد علي صاحل.  
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  أمحد علي عبد اهللا صاحل  - ٢  
  أمحد علي صاحل ضالع يف أعمال دد السالم واألمن واالستقرار يف اليمن.    
ي، وإحباط حماوالتـه الراميـة إىل إصـالح    فما فتئ أمحد علي صاحل يعمل على تقويض سلطة الرئيس هاد  

املؤسسـة العســكرية، وعرقلـة االنتقــال السـلمي إىل الدميقراطيــة يف الـيمن. وكــان لصـاحل دور أساســي يف تيســري      
، كــان أمحــد علــي صــاحل قــد وزع آالف   ٢٠١٣التوســع العســكري للحــوثيني. وحــىت منتصــف شــباط/فرباير   

ري وعلــى شــيوخ قبائــل جمهــويل اهلويــة. وكانــت تلــك األســلحة   البنــادق اجلديــدة علــى ألويــة احلــرس اجلمهــو  
واحتفظ ا خصيصا لكسب والء اجلهـات املتلقيـة يف سـبيل حتقيـق مكاسـب       ٢٠١٠ اشتريت أصال يف عام قد

  سياسية يف وقت الحق.  
وبعد تنحي والد صاحل، رئيس اجلمهورية اليمنيـة السـابق علـي عبـد اهللا صـاحل، عـن منصـب الرئاسـة يف           

، احتفظ أمحد علي صاحل مبنصبه كقائد للحرس اجلمهوري الـيمين. وبعـد سـنة ونيـف، أُقيـل صـاحل       ٢٠١١ام ع
مـن منصـبه بقــرار مـن الــرئيس هـادي، لكنــه احـتفظ بتـأثري كــبري داخـل املؤسســة العسـكرية اليمنيــة، حـىت بعــد          

عني للجـزاءات مبوجـب قـرار    استبعاده من القيادة. وحددت األمم املتحدة اسم علي عبد اهللا صاحل ضمن اخلاض
  .٢٠١٤الصادر يف تشرين الثاين/نوفمرب ) ٢٠١٤( ٢١٤٠جملس األمن 

  مقررات

، دعـــوة ممثلـــي تركيـــا ٢٠١٥نيســـان/أبريل  ٢٤، املعقـــودة يف ٧٤٣٣قـــرر جملـــس األمـــن، يف جلســـته   
 همـن نظامـ   ٣٧لمـادة  واجلمهورية العربية السورية ولبنان لالشتراك، دون أن يكون هلـم حـق التصـويت، وفقـا ل    

  املعنون: يف مناقشة البندالداخلي املؤقت، 
  احلالة يف الشرق األوسط”  
ــن     ”     ــس األم ــرارات جمل ــذ ق ــام عــن تنفي ــر األمــني الع ) ٢٠١٤( ٢١٦٥) و ٢٠١٤( ٢١٣٩تقري

  .“(S/2015/264)) ٢٠١٤( ٢١٩١  و
اخلي املؤقـت، إىل  الـد  همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  ل وفقـا  ،توجيـه دعـوة  ويف اجللسة نفسها، قرر الـس أيضـا     

السيدة فالريي آمـوس، وكيلـة األمـني العـام للشـؤون اإلنسـانية ومنسـقة اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ، والسـيد            
أنطونيــو غــوترييس، مفــوض األمــم املتحــدة الســامي لشــؤون الالجــئني، والســيدة أجنيلينــا جــويل بيــت، املبعوثــة   

، والســيدة إرثــرين كــازين، املــديرة التنفيذيــة لربنــامج اخلاصــة ملفــوض األمــم املتحــدة الســامي لشــؤون الالجــئني
  األغذية العاملي التابع لألمم املتحدة.

ويف اجللسة نفسها، ويف أعقاب مشاورات أجريت فيما بـني أعضـاء جملـس األمـن، أدىل الـرئيس بالبيـان         
  :)٤٠(التايل باسم الس

ــه        ــن إىل قراراتــ ــس األمــ ــري جملــ ) ٢٠١٤( ٢١٣٩ و )٢٠١٢( ٢٠٤٣) و ٢٠١٢( ٢٠٤٢يشــ
ــؤرخني  ٢٠١٤( ٢١٩١) و ٢٠١٤( ٢١٧٥) و ٢٠١٤( ٢١٦٥ و ــه املــ ــاين رئيســ  آب/ ٣)، وإىل بيــ

  .)١٩(٢٠١٣  تشرين األول/أكتوبر ٢و  )١٦(٢٠١١أغسطس 
_____________ 

)٤٠(  S/PRST/2015/10.  
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زامه القوي بسيادة اجلمهورية العربية السـورية وسـائر الـدول املتـأثرة     ويؤكد الس من جديد الت    
بالنـــزاع الســوري، كمــا يؤكــد التزامــه باســتقالهلا ووحــدا وســالمة أراضــيها، ومبقاصــد ميثــاق األمــم    

  .املتحدة ومبادئه
ــة العربيــة الســورية          ــة اإلنســانية يف اجلمهوري ويعــرب الــس عــن بــالغ اجلــزع مــن خطــورة احلال

شـخص منـذ بدايـة الـرتاع، فـاق عـدد األطفـال         ٢٢٠ ٠٠٠سرعة تدهورها، حيث قُتل ما يزيـد علـى   و
بكثري؛ واضطُر زهـاء نصـف السـكان إىل اهلـرب مـن بيـوم، مـن بينـهم مـا يزيـد علـى             ١٠ ٠٠٠منهم 
مليون طفـل؛ وبـات    ٢,١ ماليني شخص خرجوا يطلبون املالذ يف البلدان ااورة، وفيهم حنو من ٣,٩

املساعدة اإلنسـانية العاجلـة،    مليون شخص يف اجلمهورية العربية السورية يف حاجة إىل ١٢,٢ثر من أك
  من املدنيني املقيمني يف مناطق حماصرة. ٤٤٠ ٠٠٠منهم 

ويطلب الس أن تضع مجيع األطراف يف الرتاع الداخلي السـوري ايـة جلميـع أشـكال العنـف          
ــورا، ويكــرر التأكيــد علــى أن مجيــع     ســيما الســلطات   األطــراف يف الــرتاع الــداخلي الســوري، وال    ف

ــدويل اإلنســاين         ــانون ال ــا الق ــها عليه ــيت يرتب ــات ذات الصــلة ال ــي بااللتزام ــا أن تف الســورية، جيــب عليه
والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، كما جيـب عليهـا أن حتتـرم حقـوق اإلنسـان، ويكـرر دعوتـه إياهـا إىل         

ـــ  ــه أن تنفــــذ بالكامــــل وعلــــى الفـ ــام قراراتــ  ٢١٩١ ) و٢٠١٤( ٢١٦٥) و ٢٠١٤( ٢١٣٩ور أحكــ
)، وخباصة من خالل تيسري توسـيع عمليـات اإلغاثـة اإلنسـانية، وإيصـال املسـاعدات اإلنسـانية        ٢٠١٤(

  فورا، عرب احلدود وخطوط املواجهة، إىل املناطق احملاصرة اليت يصعب الوصول إليها.
حـاالت الطـوارئ    لسـورية أمسـت أكـرب حالـة مـن     ويعرب الـس عـن انزعاجـه مـن أن األزمـة ا         

اإلنسانية يف العامل اليوم، مهددة السالم واألمن يف املنطقـة، وخملفـة عواقـب شـىت علـى البلـدان اـاورة،        
ومضطرة ماليني السوريني إىل الرتوح حنـو تلـك البلـدان، ويـدعو إىل الوقـوف يف وجـه الـرتاع الـدائر يف         

  يواصل متدده حنو البلدان ااورة. حىت ال اجلمهورية العربية السورية
ويــدعو الــس كــذلك إىل تــوفري الــدعم الــدويل املنســق للبلــدان اــاورة الــيت تســتقبل الالجــئني       

الســـوريني، بنـــاء علـــى طلبـــها، ملعاجلـــة شـــواغلها األمنيـــة املشـــروعة وضـــمان ســـالمة وأمـــن الالجـــئني  
خالل تقدمي الدعم الـالزم لتحقيـق    لتطرف، مبا يف ذلك منواتمعات املضيفة، ومكافحة انتشار نزعة ا

  الفعالية يف إدارة احلدود والتدابري األمنية الداخلية.
ويكــرر الــس اإلعــراب عــن تقــديره العميــق للجهــود الكــبرية واجلــديرة باإلعجــاب الــيت تبــذهلا       

ب الالجـئني السـوريني، ويضـع    بلدان املنطقة، وال سيما لبنان واألردن وتركيا والعراق ومصـر، السـتيعا  
  يف اعتباره التكاليف اهلائلة والتحديات املتعددة األوجه اليت تتحملها هذه البلدان نتيجة لألزمة.

سـورية آثـارا اجتماعيـة ودميغرافيـة     اجلمهوريـة العربيـة ال  ويالحظ الس ببالغ القلق أن لألزمة يف     
زيــد أوجــه الضــعف اســتفحاال، وترهــق كاهــل املــوارد وبيئيــة واقتصــادية علــى البلــدان اــاورة، حيــث ت

احملــدودة واخلــدمات االجتماعيــة األساســية، مثــل الصــحة وامليــاه والصــرف الصــحي واإلســكان والطاقــة 
والتعلـيم، وتزيـد مـن حــدة البطالـة، وتقلـص مــن النشـاط التجـاري واالســتثمار، وتـؤثر علـى االســتقرار          

  واألمن اإلقليميني.
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نظم التعليم يف البلدان املضـيفة تتعـرض للضـغط بسـبب تـدفق الالجـئني، وأنـه         ويؤكد الس أن    
يتعني تـوفري مـوارد إضـافية ملسـاعدة األطفـال الـذين يوجـدون حاليـا خـارج النظـام املدرسـي، وعـددهم             

  طفل، كي حيصلوا على تعليم جيد. ٦٠٠ ٠٠٠
الصـعيد اإلقليمـي    اهلزات علـى  ويشدد الس على أنه من احملتمل أن يتعرض االستقرار ملزيد من    

إذا ظل الرتاع وأزمة الالجئني واحتياجات البلدان املضيفة دون معاجلة وافية. ويشدد الس علـى أمهيـة   
متويل العمل اإلنساين واإلمنائي ملواجهة أزمـة الالجـئني، وتـوفري الـدعم خلطـط التصـدي الوطنيـة، وتلبيـة         

حتياجات النسـاء واألطفـال، سـواء يف املخيمـات أو يف املنـاطق      احتياجات الالجئني اإلنسانية، وخباصة ا
ــدان واتمعــات املضــيفة علــى        ــتقين، وتعزيــز قــدرة البل ــاء القــدرات والــدعم ال احلضــرية، مــن خــالل بن

عناصر حتقيق االستقرار يف املنطقة، ومنـع انتشـار نزعـة التطـرف، ومواجهـة خطـر        الصمود بوصفها من
  األجانب.  ابينياإلرهاب واملقاتلني اإلره

ويالحظ الس بقلق أن االستجابة الدولية لألزمة السورية واإلقليميـة ال تـزال قاصـرة عـن تلبيـة          
االحتياجات حسبما قدرا احلكومات املضيفة واألمم املتحدة، وحيث مجيع الدول األعضاء علـى تقـدمي   

اء، وذلك بوسائل منها اعتمـاد اسـتجابات   الدعم لألمم املتحدة وبلدان املنطقة، وفقا ملبادئ تقاسم األعب
يف األجلني املتوسط والطويل للتخفيف من تأثري األزمة على اتمعات احمللية، وتوفري املزيد من التمويـل  
املرن واملضمون على مدى عدة سنوات، وكذلك مضاعفة جهود إعادة التـوطني، وحيـيط علمـا يف هـذا     

تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٨لالجــئني والــدول املضــيفة املــؤرخ  الصــدد ببيــان بــرلني بشــأن التضــامن مــع ا 
٢١(٢٠١٤(.  

وحيث الس اجلهات املاحنة واملؤسسات املالية الدوليـة ووكـاالت األمـم املتحـدة علـى النظـر يف           
ا البلـدان املتوسـطة الـدخل املتضـررة مـن      العمل بـأدوات متويليـة تلـيب بفعاليـة االحتياجـات الـيت تنفـرد ـ        

  الرتاع السوري وتعاجل أثرها اهليكلي الشديد على البلدان ااورة.
ويؤكد الس أمهية االمتثال لألحكام ذات الصلة من القانون الـدويل اإلنسـاين وقـانون الالجـئني،         

بـادئ األمـم املتحـدة التوجيهيــة    ماحتـرام  ووتعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنسـان جلميـع املتضـررين مـن األزمـة،         
ويرحــب بــاجلهود الــيت تبــذهلا البلــدان املضــيفة يف هــذا    تقــدمي املســاعدة اإلنســانية يف حــاالت الطــوارئ، ل

  جهود.  الصدد، وحيث الدول األعضاء على مواصلة تقدمي املساعدة لتلك البلدان يف ما تبذله من
ســورية الــذي  ني لــدعم الوضــع اإلنســاين يفويرحــب الــس بعقــد املــؤمتر الــدويل الثالــث للمــاحن     

، ومبا أُعلن يف املؤمتر من تربعـات وصـل مبلغهـا    ٢٠١٥آذار/مارس  ٣١تكرمت الكويت باستضافته يف 
باليني دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، ويهيب جبميـع الـدول األعضـاء أن تكفـل سـداد       ٣,٦إىل 

  التربعات املعلنة يف موعدها.
أن احلالة اإلنسانية ستزداد تدهورا يف غيـاب أي حـل سياسـي، ويعـرب عـن تأييـده        ويؤكد الس    

سورية، ويؤكد من جديـد أنـه لـيس     الكامل للسيد ستيفان دي ميستورا، املبعوث اخلاص لألمني العام إىل
هـا  من حل مستدام لألزمة احلالية يف اجلمهورية العربية السورية إال من خـالل عمليـة سياسـية شـاملة يقود    

السوريون أنفسهم وتليب التطلعات املشروعة للشعب السوري، دف التنفيذ الكامل لبيان جنيـف املـؤرخ   
  ).٢٠١٣(  ٢١١٨الذي أقره الس والوارد يف املرفق الثاين لقراره  ٢٠١٢حزيران/يونيه  ٣٠

  



 ٢٠١٥متوز/يوليه  ٣١إىل  ٢٠١٤آب/أغسطس  ١ القرارات واملقررات اليت اختذها جملس األمن يف الفترة من

50 

  :)٤١(ية، الرسالة التال٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٥ووجه رئيس جملس األمن إىل األمني العام، يف   
ــة          ــالتكم املؤرخــ ــن علــــى رســ ــاء جملــــس األمــ ــد مت إطــــالع أعضــ ــه قــ يشــــرفين أن أبلغكــــم أنــ

املتعلقة باعتزامكم تعيني السيد إمساعيل ولد الشيخ أمحد مـن موريتانيـا مبعوثـا     ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٣
  .رسالتكم . وهم حييطون علما مبا أبديتم العزم عليه يف)٤٢(خاصا لكم لليمن برتبة وكيل األمني العام

ــة  ٢٠١٥أيار/مــايو  ٢٨، املعقــودة يف ٧٤٥٢وقــرر الــس، يف جلســته     ــة العربي ــل اجلمهوري ، دعــوة ممث
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، يف مناقشـة       ٣٧السورية لالشتراك، دون أن يكون له حق التصويت، وفقا للمادة 

  البند املعنون:
  احلالة يف الشرق األوسط”  
ــام عــ  ”     ــر األمــني الع ــن   تقري ــس األم ــرارات جمل ــذ ق ) ٢٠١٤( ٢١٦٥) و ٢٠١٤( ٢١٣٩ن تنفي

  .“(S/2015/368)) ٢٠١٤( ٢١٩١  و
الـداخلي املؤقـت، إىل    همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  ل وفقـا  ،توجيـه دعـوة  ويف اجللسة نفسها، قرر الـس أيضـا     

  ارئ.السيدة فالريي آموس، وكيلة األمني العام للشؤون اإلنسانية ومنسقة اإلغاثة يف حاالت الطو
، دعوة ممثـل اجلمهوريـة العربيـة    ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٩، املعقودة يف ٧٤٧٦وقرر الس، يف جلسته   

مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، يف مناقشـة       ٣٧السورية لالشتراك، دون أن يكون له حق التصويت، وفقا للمادة 
  البند املعنون:

  احلالة يف الشرق األوسط”  
ــام عــن   ”     ــر األمــني الع ــن   تقري ــس األم ــرارات جمل ــذ ق ) ٢٠١٤( ٢١٦٥) و ٢٠١٤( ٢١٣٩تنفي

  .“(S/2015/468)) ٢٠١٤( ٢١٩١  و
الـداخلي املؤقـت، إىل    همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  ل وفقـا  ،توجيـه دعـوة  ويف اجللسة نفسها، قرر الـس أيضـا     

  االت الطوارئ.وا كانغ، مساعدة األمني العام للشؤون اإلنسانية ونائبة منسقة اإلغاثة يف ح -السيدة كيونغ 
  ، يف البند املعنون:٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٩، املعقودة يف ٧٤٧٧ونظر الس، يف جلسته   
  احلالة يف الشرق األوسط”  
آذار/مـارس إىل   ٣تقرير األمني العام عن قـوة األمـم املتحـدة ملراقبـة فـض االشـتباك للفتـرة مـن         ”    

  “.(S/2015/405) ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٨
  

_____________ 

)٤١(  S/2015/284.  
)٤٢(  S/2015/283.  
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  )٢٠١٥( ٢٢٢٩القرار 
  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٩املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
ــق     ــه مــن املــرجح أن يســتمر      إذ يالحــظ مــع القل ــوتر وأن ــة يف الشــرق األوســط خيــيم عليهــا الت أن احلال

الوضع على حاله ما مل جير التوصل إىل تسوية شاملة تغطـي مجيـع أوجـه مشـكلة الشـرق األوسـط وإىل أن        هذا
  يتم ذلك،

يونيـه  /حزيـران  ٣ر األمـني العـام عـن قـوة األمـم املتحـدة ملراقبـة فـض االشـتباك املـؤرخ           يف تقريوقد نظر   
  ،٢٠٠٠متوز/يوليه  ١٧) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٣٠٨، وإذ يعيد تأكيد قراره )٤٣(٢٠١٥
على أن كال الطرفني جيـب أن يلتزمـا بأحكـام اتفـاق فـض االشـتباك بـني القـوات املـربم بـني           وإذ يشدد   

  وأن يتقيدا متاما بوقف إطالق النار، ١٩٧٤أيار/مايو  ٣١املؤرخ العربية السورية إسرائيل واجلمهورية 
مع األمني العام فيما توصـل إليـه مـن اسـتنتاجات تفيـد بـأن األنشـطة العسـكرية املسـتمرة مـن           وإذ يتفق   

 جانــب أي جهــة فاعلــة يف منطقــة الفصــل بــني القــوات مــا زالــت تنطــوي علــى إمكانيــة تصــعيد التــوترات بــني  
إســرائيل واجلمهوريــة العربيــة الســورية، وديــد اســتمرار وقــف إطــالق النــار بــني البلــدين، وتعــريض الســكان    

  املدنيني احملليني وأفراد األمم املتحدة يف امليدان للخطر،
  ،إزاء مجيع انتهاكات اتفاق فض االشتباك بني القواتوإذ يعرب عن قلقه البالغ   
ون هنــاك أي قــوات عســكرية يف منطقــة الفصــل بــني القــوات ســوى علــى أنــه ينبغــي أال تكــوإذ يشـدد    

  قوة،ال  أفراد
ميــع األطــراف يف يهيــب جبوإذ  القتــال املســتمر الــذي دار مــؤخرا يف منطقــة الفصــل، وإذ يــدين بشــدة   

  قوة واحترام القانون الدويل اإلنساين،الالرتاع الداخلي السوري وقف األعمال العسكرية يف منطقة عمليات 
استخدام األسلحة الثقيلة من جانب كل من القـوات املسـلحة السـورية واجلماعـات املسـلحة      يدين وإذ   

يف منطقة الفصل يف إطار الرتاع السوري اجلـاري، مبـا يف ذلـك اسـتخدام القـوات املسـلحة السـورية واملعارضـة         
  للدبابات خالل االشتباكات،

اخلي السـوري إىل وقـف العمليـات العسـكرية يف     دعوة األمني العام مجيـع أطـراف الـرتاع الـد     يرددوإذ   
  قوة،المجيع أحناء البلد، مبا يشمل منطقة عمليات 

للنظر يف إدراج األفراد واجلماعات واملؤسسات والكيانات الـيت تقـدم الـدعم     وإذ يعيد تأكيد استعداده  
زاءات، مبـا فيهـا اجلهـات الـيت     إىل تنظيم الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشـام أو إىل جبهـة النصـرة يف قائمـة اجلـ        

أو جبهـة   يف العـراق والشـام   تتوىل التمويل أو التسـليح أو التخطـيط أو التجنيـد لفائـدة تنظـيم الدولـة اإلسـالمية       
النصرة وسائر األفراد واجلماعات واملؤسسات والكيانات املرتبطة بتنظـيم القاعـدة طبقـا لنظـام اجلـزاءات املُنشـأ       

) ٢٠١١( ١٩٨٩و  ١٩٩٩تشـرين األول/أكتـوبر    ١٥) املـؤرخ  ١٩٩٩( ١٢٦٧ قراري جملس األمـن مبوجب 

_____________ 

)٤٣(  S/2015/405.  



 ٢٠١٥متوز/يوليه  ٣١إىل  ٢٠١٤آب/أغسطس  ١ القرارات واملقررات اليت اختذها جملس األمن يف الفترة من

52 

، مبــا يف ذلــك اجلهــات الــيت تشــارك يف شــن اهلجمــات علــى حفظــة الســالم   ٢٠١١حزيران/يونيــه  ١٧املــؤرخ 
  التابعني لألمم املتحدة أو تدعم ذلك،

إىل أدىن حـد مـن   بضرورة بذل جهود لتعـديل وضـع القـوة مبرونـة علـى أسـاس مؤقـت للتقليـل         وإذ يقر   
احتمال تعرض أفراد األمم املتحدة للخطر أثناء مواصلة القوة تنفيذ واليتها، مع التشديد على أن الغايـة النهائيـة   

  هي عودة حفظة السالم إىل مواقعهم يف منطقة عمليات القوة يف أقرب وقت ممكن،
لالزمـة لالضـطالع بواليتـها علـى     قوة مجيع الوسائل واملـوارد ا العلى ضرورة أن تتوافر لدى وإذ يشدد   

حنــو ســامل وآمــن، وإذ يشــري إىل أن ســرقة األســلحة والــذخائر واملركبــات وغريهــا مــن األصــول التابعــة لألمــم     
  املتحدة وعمليات سلب وتدمري مرافق األمم املتحدة أمر غري مقبول،

لئـك الـذين ينتمـون إىل    قـوة العسـكريني واملـدنيني، ومـن بينـهم أو     الألفـراد  وإذ يعرب عن بـالغ تقـديره     
وإذ يشـدد علـى    فريق املراقبني يف اجلوالن، خلدمتهم ومسامهتهم املسـتمرة، يف ظـل بيئـة عمـل تـزداد صـعوبتها،      

يقدمه وجود القوة املستمر من مسامهة هامة يف السالم واألمـن يف الشـرق األوسـط، وإذ يرحـب بـاخلطوات       ما
فـيهم أفـراد فريـق املـراقبني يف اجلـوالن، وإذ يشـدد علـى ضـرورة          قـوة، مبـن  الاملتخذة لتعزيز سـالمة وأمـن أفـراد    

  وأمنهم، املراقبني يف اجلوالن توخي اليقظة املستمرة لكفالة سالمة أفراد القوة وفريق
احلوادث الـيت هـددت سـالمة أفـراد األمـم املتحـدة وأمنـهم يف األشـهر األخـرية، مبـا يف           وإذ يدين بشدة   

 ألمم املتحدة نتيجة الرتاع السوري اجلاري،  ل حفظة السالم التابعني ذلك حاالت إصابة أربعة من

  ؛١٩٧٣ أكتوبر/األولتشرين   ٢٢املؤرخ  )١٩٧٣( ٣٣٨باألطراف املعنية أن تنفذ فورا قراره يهيب   -  ١ 
املـؤرخ  على االلتزام الواقع على كال الطرفني باحترام أحكـام اتفـاق فـض االشـتباك بـني القـوات       يشدد   -  ٢ 

الطرفني ممارسة أقصـى درجـات ضـبط الـنفس ومنـع أي انتـهاكات       ب يهيباحتراما دقيقا وتاما، و ١٩٧٤أيار/مايو  ٣١
أي   لوقف إطالق النار وملنطقـة الفصـل بـني القـوات، ويشـدد علـى وجـوب أال يكـون هنـاك أي نشـاط عسـكري مـن            

  لقوات املسلحة العربية السورية؛نوع كان يف منطقة الفصل، مبا يف ذلك العمليات العسكرية اليت تقوم ا ا
على وجوب أال يكون هناك أي نشاط عسـكري جلماعـات املعارضـة املسـلحة يف منطقـة      يؤكد   - ٣  
الـدول األعضـاء علـى أن تعبـر بقـوة جلماعـات املعارضـة املسـلحة السـورية املوجـودة يف منطقـة             وحيث الفصل،

رورة وقـف مجيـع األنشـطة الـيت تعـرض للخطـر حفظـة        عمليات قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك عـن ضـ  
السالم التابعني لألمم املتحدة يف امليدان وأن متنح أفراد األمم املتحـدة املوجـودين يف امليـدان حريـة أداء واليتـهم      

  وآمن؛  على حنو سامل
ــع اجلماعــات باســتثناء  جب يهيــب  - ٤   ــرب القنيطــرة، وإعــ    المي ــع القــوة ومع ــع مواق ــادرة مجي ــوة مغ ادة ق

  مركبات حفظة السالم وأسلحتهم ومعدام األخرى؛
قـوة، وأن حتتـرم امتيازاـا وحصـاناا، وأن     الجبميع األطراف أن تتعاون متاما مع عمليات يهيب   - ٥  

تكفل حرية حركتها، وكذلك أمن أفراد األمم املتحدة الذين يضطلعون بواليتهم، وقدرم علـى العبـور بـدون    
مبــا يف ذلــك إيصــال معــدات القــوة بــدون عوائــق، واالســتخدام املؤقــت ملنافــذ بديلــة     عوائــق وبشــكل فــوري،  

للدخول واخلروج، حسب االقتضاء، سعيا لضمان سـري أنشـطة تنـاوب اجلنـود وإعـادة اإلمـداد علـى حنـو سـامل          
سـامهة بقـوات   وآمن، طبقا لالتفاقات القائمة، وحيث األمني العام على اإلسراع بإبالغ جملس األمن والبلـدان امل 

  قوة على الوفاء بواليتها؛البأي إجراءات تعيق قدرة 
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الـيت تقضـي بعـدم التـهاون     سياسـة األمـني العـام     من أجـل تنفيـذ   قوةالباجلهود اليت تبذهلا يرحب   - ٦  
قواعــد ل األمــم املتحــدة االســتغالل واالنتــهاك اجلنســيني وكفالــة امتثــال أفرادهــا امتثــاال تامــا ملدونــة   مــعإطالقــا 

لـس  ا أن يطلـع اختاذ مجيع اإلجراءات الضرورية يف هـذا الصـدد و   أن يواصلسلوك، ويطلب إىل األمني العام ال
ــة     عليهــا أوال بــأول ــة الالزمــة لكفال ــة والتأديبي ، وحيــث البلــدان املســامهة بقــوات علــى اختــاذ اإلجــراءات الوقائي

  احلاالت اليت تشمل أفرادا تابعني هلا؛يف  الواجب النحوالتحقيق يف تلك األفعال واملعاقبة عليها على 
، ويطلـب إىل  ٢٠١٥ديسـمرب  /كانون األول ٣١قوة ملدة ستة أشهر، أي حىت الجتديد والية يقرر   - ٧  

  يلزم من قدرات وموارد للوفاء بواليتها على حنو سامل وآمن؛ األمني العام أن يكفل أن يتوافر لدى القوة ما
يوما تقريـرا عـن تطـورات احلالـة وعـن التـدابري املتخـذة         ٩٠قدم كل إىل األمني العام أن ييطلب   - ٨  

  .)١٩٧٣( ٣٣٨لتنفيذ القرار 
  ٧٤٧٧اختذ باإلمجاع يف اجللسة 

  
  مقررات

  :)٤٤(، الرسالة التالية٢٠١٥متوز/يوليه  ١٦وجه رئيس جملس األمن إىل األمني العام، يف   
متوز/يوليـه   ١٤علـى رسـالتكم املؤرخـة     إطالع أعضاء جملـس األمـن   مت قد يشرفين أن أبلغكم أنه    

مـن نيوزيالنـدا رئيسـا للبعثـة ورئـيس أركـان        اللواء آرثـر دافـيس غـاون   اعتزامكم تعيني ب املتعلقة ٢٠١٥
  رسالتكم.  يف ا أبديتم العزم عليهعلما مب هم حييطون. و)٤٥(هيئة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة

  املعنون:  ، يف البند٢٠١٥متوز/يوليه  ٢٨يف ، املعقودة ٧٤٩٣ونظر جملس األمن، يف جلسته 
  احلالة يف الشرق األوسط”  
ــن     ”     ــس األم ــرارات جمل ــذ ق ــام عــن تنفي ــر األمــني الع ) ٢٠١٤( ٢١٦٥) و ٢٠١٤( ٢١٣٩تقري

  .“(S/2015/561)) ٢٠١٤( ٢١٩١  و
السـيد  الـداخلي املؤقـت، إىل    همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  ل وفقـا  ،توجيه دعـوة ويف اجللسة نفسها، قرر الس   

  ستيفن أوبراين، وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ.
، دعوة ممثل الـيمن لالشـتراك، دون   ٢٠١٥متوز/يوليه  ٢٨، املعقودة يف ٧٤٩٤وقرر الس، يف جلسته   

احلالـة يف  ”املعنـون   ديف مناقشـة البنـ  الـداخلي املؤقـت،    همـن نظامـ   ٣٧لمادة أن يكون له حق التصويت، وفقا ل
  .“الشرق األوسط

الـداخلي املؤقـت، إىل    همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  ل وفقـا  ،توجيـه دعـوة  ويف اجللسة نفسها، قرر الـس أيضـا     
  السيد ستيفن أوبراين، وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ.

احلالــة يف ”املعنــون  ، يف البنــد٢٠١٥متوز/يوليــه  ٢٩، املعقــودة يف ٧٤٩٧ونظــر الــس، يف جلســته     
  .“الشرق األوسط

_____________ 

)٤٤(  S/2015/542. 

)٤٥(  S/2015/541.  
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السـيد  الـداخلي املؤقـت، إىل    همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  ل وفقـا  ،توجيه دعـوة ويف اجللسة نفسها، قرر الس   
  ستيفان دي ميستورا، املبعوث اخلاص لألمني العام إىل سورية.

    
  )٤٦(ضية فلسطنياحلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك ق - باء 

  
  مقررات

احلالـة  ”، يف البنـد املعنـون   ٢٠١٤آب/أغسـطس   ١٨، املعقودة يف ٧٢٤٣نظر جملس األمن، يف جلسته   
  “.يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني

 الـداخلي املؤقـت، إىل السـيد    همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  ل وفقا ،توجيه دعوةويف اجللسة نفسها، قرر الس،   
ي، منسق األمم املتحدة اخلـاص لعمليـة السـالم يف الشـرق األوسـط واملمثـل الشخصـي لألمـني         روبرت هـ. سري

  الفلسطينية.  لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة العام
احلالــة يف ”، يف البنـد املعنـون   ٢٠١٤أيلول/سـبتمرب   ١٦، املعقـودة يف  ٧٢٦٦ونظـر الـس، يف جلسـته      

  “.فلسطني الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية
 الـداخلي املؤقـت، إىل السـيد    همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  ل وفقا ،توجيه دعوةويف اجللسة نفسها، قرر الس،   

روبرت هـ. سريي، منسق األمم املتحدة اخلـاص لعمليـة السـالم يف الشـرق األوسـط واملمثـل الشخصـي لألمـني         
  الفلسطينية.  لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة العام

، دعـوة ممثلـي إسـرائيل    ٢٠١٤تشـرين األول/أكتـوبر    ٢١، املعقـودة يف  ٧٢٨١الس، يف جلسته  وقرر  
اإلسـالمية) وآيســلندا وباكسـتان والبحـرين والربازيــل وبليـز وبــريو      -وإندونيسـيا وأوكرانيـا وإيــران (مجهوريـة    

ري النكــا وغواتيمــاال وتركيــا وتــونس واجلزائــر واجلمهوريــة العربيــة الســورية وجنــوب أفريقيــا وزمبــابوي وســ 
والفلبني وقطر وكازاخستان وكوبا والكويـت ولبنـان وماليزيـا ومصـر واملغـرب واملكسـيك وملـديف واململكـة         
العربية السعودية وناميبيا والنـرويج ونيكـاراغوا واهلنـد واليابـان لالشـتراك، دون أن يكـون هلـم حـق التصـويت،          

احلالـة يف الشـرق األوسـط، مبـا يف ذلـك      ”مناقشة البنـد املعنـون   من نظامه الداخلي املؤقت، يف  ٣٧وفقا للمادة 
  .“قضية فلسطني

ويف اجللسة نفسها، قرر الس أيضا توجيه دعوة إىل املراقب الدائم لدولة فلسطني ذات مركـز املراقـب     
، وفقـا  لدى األمم املتحـدة، واملراقـب الـدائم لدولـة الكرسـي الرسـويل ذات مركـز املراقـب لـدى األمـم املتحـدة           

  للنظام الداخلي املؤقت للمجلس وما درج عليه سابقا يف هذا الشأن.
الـداخلي املؤقـت، إىل    همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  ل وفقا ،توجيه دعوةويف اجللسة نفسها، قرر الس كذلك   
  .االحتاد األورويب لدى األمم املتحدةوفد هارتنغ، رئيس  -  توماس ماير السيد

 الـداخلي املؤقـت، إىل السـيد    همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  ل وفقـا  ،توجيه دعـوة لس ويف اجللسة نفسها، قرر ا  
  .فودي سيك، رئيس اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف

_____________ 

  .٢٠٠٠عام  اختذ جملس األمن قرارات أو مقررات بشأن هذه املسألة للمرة األوىل يف  )٤٦(
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 إسـرائيل ، دعـوة ممثـل   ٢٠١٤تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٩، املعقـودة يف  ٧٢٩١وقرر الـس، يف جلسـته     
مـن نظامــه الـداخلي املؤقـت، يف مناقشـة البنــد      ٣٧ن لـه حـق التصــويت، وفقـا للمـادة     لالشـتراك، دون أن يكـو  

  .“احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني”املعنون 
ويف اجللسة نفسها، قرر الس أيضا توجيه دعوة إىل املراقب الدائم لدولة فلسطني ذات مركـز املراقـب     

  الداخلي املؤقت للمجلس وما درج عليه سابقا يف هذا الشأن. لدى األمم املتحدة، وفقا للنظام
الـداخلي املؤقـت، إىل    همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  ل وفقا ،توجيه دعوةويف اجللسة نفسها، قرر الس كذلك   

  السيد جيفري فيلتمان، وكيل األمني العام للشؤون السياسية.
، يف البنـــد املعنـــون ٢٠١٤اين/نوفمرب تشـــرين الثـــ ١٧، املعقـــودة يف ٧٣١٢ونظـــر الـــس، يف جلســـته   

  “.احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني’’
 الـداخلي املؤقـت، إىل السـيد    همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  ل وفقـا  ،توجيه دعـوة ويف اجللسة نفسها، قرر الس   

  فراندزن، األمني العام املساعد املؤقت للشؤون السياسية. -جنس آندرس تويربغ 
ــس، يف جلســته  ونظــر    ــودة يف ٧٣٣٩ال ــانون األول/ديســمرب   ١٥، املعق ــون  ٢٠١٤ك ــد املعن ، يف البن

  “.احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني’’
 الـداخلي املؤقـت، إىل السـيد    همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  ل وفقـا  ،توجيه دعـوة ويف اجللسة نفسها، قرر الس   

ة اخلـاص لعمليـة السـالم يف الشـرق األوسـط واملمثـل الشخصـي لألمـني         روبرت هـ. سريي، منسق األمم املتحد
  الفلسطينية.  لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة العام

 إسـرائيل ، دعـوة ممثـل   ٢٠١٤كـانون األول/ديسـمرب    ٣٠، املعقـودة يف  ٧٣٥٤وقرر الس، يف جلسـته    
نظامــه الـداخلي املؤقـت، يف مناقشـة البنــد     مـن  ٣٧لالشـتراك، دون أن يكـون لـه حـق التصــويت، وفقـا للمـادة       

  .“احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني”املعنون 
ويف اجللسة نفسها، قرر الس أيضا توجيه دعوة إىل املراقب الدائم لدولة فلسطني ذات مركـز املراقـب     

  ه سابقا يف هذا الشأن.لدى األمم املتحدة، وفقا للنظام الداخلي املؤقت للمجلس وما درج علي
. وكانـت نتيجـة   S/2014/916ويف اجللسة نفسها، صوت الس علـى مشـروع القـرار الـوارد يف الوثيقـة        

أصوات مؤيدين (االحتاد الروسـي واألرجنـتني واألردن وتشـاد وشـيلي والصـني       ٨التصويت على النحو التايل: 
أعضـاء عـن التصـويت (مجهوريـة      ٥مريكيـة) وامتنـاع   وفرنسا ولكسمربغ) ضد (أستراليا والواليات املتحدة األ

كوريا ورواندا وليتوانيا واململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وآيرلنـدا الشـمالية ونيجرييـا)، ومل يعتمـد مشـروع         
  القرار، لعدم حصوله على أصوات إجيابية من تسعة أعضاء.

ــاير كــانون الثاين ١٥، املعقــودة يف ٧٣٦٠وقــرر الــس، يف جلســته     إســرائيل ، دعــوة ممثلــي ٢٠١٥/ين
تـونس  و يسـلندا وباكسـتان والربازيـل وبوتسـوانا وبـريو وتركيـا      آاإلسـالمية) و  - وإندونيسيا وإيـران (مجهوريـة  

ســري النكــا وغواتيمــاال وقطــر  و واجلمهوريــة العربيــة الســورية ومجهوريــة كوريــا وجنــوب أفريقيــا وزميبــابوي  
 اليابـان و يختنشتاين ومصر واملغرب واململكـة العربيـة السـعودية واهلنـد    وكازاخستان وكوبا والكويت ولبنان ول

مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، يف مناقشـة البنـد        ٣٧لالشتراك، دون أن يكون هلم حـق التصـويت، وفقـا للمـادة     
  .“احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني”املعنون 
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الـداخلي املؤقـت، إىل    همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  ل وفقـا  ،يـه دعـوة  توجويف اجللسة نفسها، قرر الس أيضا،   
فـودي سـيك،   فراندزن، األمني العام املساعد املؤقت للشؤون السياسية، والسيد  -جنس آندرس تويربغ  السيد

  .رئيس اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف
وجيــه دعــوة إىل املراقــب الــدائم لدولــة فلســطني ذات مركــز  ويف اجللســة نفســها، قــرر الــس كــذلك ت   

  املراقب لدى األمم املتحدة، وفقا للنظام الداخلي املؤقت للمجلس وما درج عليه سابقا يف هذا الشأن.
السـيد  الـداخلي املؤقـت، إىل    همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  ل وفقـا  ،توجيه دعـوة ويف اجللسة نفسها، قرر الس   

  رئيس وفد االحتاد األورويب لدى األمم املتحدة. أيونيس فريالس، نائب
  :)٤٧(، الرسالة التالية٢٠١٥شباط/فرباير  ٣ووجه رئيس جملس األمن إىل األمني العام، يف   
كــانون  ٣٠أعضــاء جملــس األمــن علــى رســالتكم املؤرخــة  ه قــد مت إطــالعيشــرفين أن أبلغكــم أنــ    

منســقا خاصــا  ،بلغاريــامــن  ،يد نيكــوالي مالدينــوفاعتزامكم تعــيني الســبــ املتعلقــة ٢٠١٥الثاين/ينــاير 
لألمم املتحدة لعملية السالم يف الشرق األوسـط وممـثال شخصـيا لكـم لـدى منظمـة التحريـر الفلسـطينية         

  .مبا أبديتم العزم عليه يف رسالتكمعلما  هم حييطون. و)٤٨(والسلطة الفلسطينية
احلالــة يف ”، يف البنــد املعنــون ٢٠١٥فرباير شــباط/ ١٨، املعقــودة يف ٧٣٨٦ونظــر الــس، يف جلســته   

  .“طنيسالشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فل
السـيد  الـداخلي املؤقـت، إىل    همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  ل وفقـا  ،توجيه دعـوة ويف اجللسة نفسها، قرر الس   

  جيفري فيلتمان، وكيل األمني العام للشؤون السياسية.
ــون  ٢٠١٥آذار/مــارس  ٢٦ودة يف ، املعقــ٧٤١٧ونظــر الــس، يف جلســته     ــد املعن ــة يف ”، يف البن احلال

  .“طنيسالشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فل
 الـداخلي املؤقـت، إىل السـيد    همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  ل وفقـا  ،توجيه دعـوة ويف اجللسة نفسها، قرر الس   

واملمثـل الشخصـي لألمـني    روبرت هـ. سريي، منسق األمم املتحدة اخلـاص لعمليـة السـالم يف الشـرق األوسـط      
  الفلسطينية.  لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة العام

، دعـــوة ممثلـــي إســـرائيل   ٢٠١٥نيســـان/أبريل  ٢١، املعقـــودة يف  ٧٤٣٠وقـــرر الـــس، يف جلســـته     
ــة    ــران (مجهوري ــا وإي ــا     -وإندونيســيا وأوكراني ــنغالديش وتركي ــل وب اإلســالمية) وباكســتان والبحــرين والربازي

مهوريــة العربيــة الســورية ومجهوريــة كوريــا وجنــوب أفريقيــا وزمبــابوي وســري النكــا وغواتيمــاال وقطــر    واجل
وكازاخســتان وكوبــا وكوســتاريكا ولبنــان ومصــر واملغــرب واملكســيك وملــديف واململكــة العربيــة الســعودية    

مـن نظامـه    ٣٧للمـادة  وناميبيا والنـرويج واهلنـد واليابـان لالشـتراك، دون أن يكـون هلـم حـق التصـويت، وفقـا          
  .“احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني”الداخلي املؤقت، يف مناقشة البند املعنون 

_____________ 

)٤٧(  S/2015/89.  
)٤٨(  S/2015/88.  
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ويف اجللسة نفسها، قرر الس أيضا توجيه دعوة إىل نائـب املراقـب الـدائم لدولـة فلسـطني ذات مركـز         
الرسـويل ذات مركـز املراقـب لـدى األمـم املتحـدة،       املراقب لدى األمم املتحدة واملراقب الدائم لدولـة الكرسـي   

  وفقا للنظام الداخلي املؤقت وما درج عليه سابقا يف هذا الشأن.  
الـداخلي املؤقـت، إىل    همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  ل وفقا ،توجيه دعوةويف اجللسة نفسها، قرر الس كذلك   
  .حلقوقه غري القابلة للتصرففودي سيك، رئيس اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين  السيد

 إىل السـيد  الـداخلي املؤقـت   همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  ل وفقـا ويف اجللسة نفسها، قرر الـس توجيـه دعـوة،      
  .االحتاد األورويب لدى األمم املتحدةوفد هارتنغ، رئيس  -  توماس ماير

احلالة يف الشـرق  ”عنون ، يف البند امل٢٠١٥أيار/مايو  ١٩، املعقودة يف ٧٤٤٦ونظر الس، يف جلسته   
  .“نيسطاألوسط، مبا يف ذلك قضية فل

 الـداخلي املؤقـت، إىل السـيد    همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  ل وفقـا  ،توجيه دعـوة ويف اجللسة نفسها، قرر الس   
نيكوالي مالدينوف، منسق األمم املتحدة اخلاص لعملية السالم يف الشرق األوسـط واملمثـل الشخصـي لألمـني     

  الفلسطينية.  ة التحرير الفلسطينية والسلطةالعام لدى منظم
احلالــة يف ˮ، يف البنــد املعنـون  ٢٠١٥حزيران/يونيـه   ٢٤، املعقـودة يف  ٧٤٧٠ونظـر الـس، يف جلســته     

  .“طنيسالشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فل
السـيد   الـداخلي املؤقـت، إىل   همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  ل وفقـا  ،توجيه دعـوة ويف اجللسة نفسها، قرر الس   

  جيفري فيلتمان، وكيل األمني العام للشؤون السياسية.
، دعـوة ممثلـي إسـرائيل واإلمـارات العربيـة      ٢٠١٥متوز/يوليـه   ٢٣، املعقودة يف ٧٤٩٠وقرر الس، يف جلسته 

ــة     ــران (مجهوري ــا وإي ــنغالديش     -املتحــدة وإندونيســيا وأوكراني ــل وب اإلســالمية) وآيســلندا وباكســتان والربازي
واجلمهورية العربية السورية وجنوب أفريقيا وزمبابوي وسـري النكـا وغواتيمـاال وكازاخسـتان وكوبـا       وتركيا

ــان          ــد والياب ــرويج واهلن ــا والن ــة الســعودية وناميبي ــديف واململكــة العربي ــرب ومل ــان ومصــر واملغ ــت ولبن والكوي
ملؤقـت، يف مناقشـة البنـد    مـن نظامـه الـداخلي ا    ٣٧لالشتراك، دون أن يكون هلم حـق التصـويت، وفقـا للمـادة     

  .“احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني”املعنون 
ويف اجللسة نفسها، قرر الس أيضا توجيه دعوة إىل املراقب الدائم لدولة فلسطني ذات مركـز املراقـب     

ى األمـم املتحـدة،   لدى األمم املتحدة، ونائب املراقـب الـدائم لدولـة الكرسـي الرسـويل ذات مركـز املراقـب لـد        
  وفقا للنظام الداخلي املؤقت للمجلس وما درج عليه يف هذا الشأن.

الـداخلي املؤقـت، إىل    همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  ل وفقا ،توجيه دعوةويف اجللسة نفسها، قرر الس كذلك   
الشخصـي  نيكوالي مالدينوف، منسق األمم املتحدة اخلاص لعمليـة السـالم يف الشـرق األوسـط واملمثـل       السيد

فـودي سـيك، رئـيس اللجنـة املعنيـة      الفلسـطينية، والسـيد    لألمني العام لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة
  .مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف

 الـداخلي املؤقـت، إىل السـيد    همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  ل وفقـا  ،توجيه دعـوة ويف اجللسة نفسها، قرر الس   
 .لريغارد، الوزير املستشار لوفد االحتاد األورويب لدى األمم املتحدةكارل ها

_____________________  
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  )٤٩(احلالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية
  

  مقرر
  

  املعنون: ، يف البند٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٨، املعقودة يف ٧٤٣٥نظر جملس األمن، يف جلسته العامة   
  لغربيةاحلالة فيما يتعلق بالصحراء ا”  
  “.(S/2015/246)تقرير األمني العام عن احلالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية ”    

  
  )٢٠١٥( ٢٢١٨القرار 

  ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٨املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
  يعيد تأكيدها،إذ إىل مجيع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية و إذ يشري  
يبذهلا األمني العام ومبعوثه الشخصـي للصـحراء الغربيـة لتنفيـذ      للجهود اليت دعمه القوي وإذ يعيد تأكيد  

ــرارات  ــؤرخ  )٢٠٠٧( ١٧٥٤القـــ ــان/أبريل  ٣٠املـــ ــؤرخ  )٢٠٠٧( ١٧٨٣و  ٢٠٠٧نيســـ ــرين  ٣١املـــ تشـــ
ــ ــؤرخ  )٢٠٠٨( ١٨١٣ و ٢٠٠٧وبر األول/أكتـــ ــان/أبريل  ٣٠املـــ ــؤرخ  )٢٠٠٩( ١٨٧١ و ٢٠٠٨نيســـ املـــ

ــان/أبريل  ٣٠ ــؤرخ  )٢٠١٠( ١٩٢٠ و ٢٠٠٩نيسـ ــان/أبريل  ٣٠املـ ــؤرخ  )٢٠١١( ١٩٧٩و  ٢٠١٠نيسـ املـ
ــان/أبريل  ٢٧ ــؤرخ  )٢٠١٢( ٢٠٤٤ و ٢٠١١نيسـ ــان/أبريل  ٢٤املـ ــؤرخ  )٢٠١٣( ٢٠٩٩ و ٢٠١٢نيسـ املـ
  ،٢٠١٤نيسان/أبريل  ٢٩املؤرخ  )٢٠١٤( ٢١٥٢ و ٢٠١٣نيسان/أبريل  ٢٥

فني، مبسـاعدة الطـرفني يف التوصـل إىل حـل سياسـي عـادل ودائـم ومقبـول للطـر          التزامـه  وإذ يؤكد جمددا  
ــاق األمــم املتحــدة         ــادئ ميث ـــات تتماشــى مــع مب ــر مصــريه يف ســياق ترتـيـب ــة تقري يكفــل لشــعب الصــحراء الغربي

  ومقاصده، وإذ يالحظ دور الطرفني ومسؤولياما يف هذا الصدد،
األمـم املتحـدة ومـع     الطرفني والـدولتني اـاورتني إىل التعـاون بشـكل أكمـل مـع       دعوته وإذ يكرر تأكيد  
  بعضاً وإىل تعزيز مشاركتها يف سبيل وضع حد للمأزق الراهن وإحراز تقدم حنو إجياد حل سياسي،بعضها 
بأن التوصل إىل حل سياسي هلذا الرتاع الذي طال أمده وتعزيز التعـاون بـني الـدول األعضـاء     وإذ يعترف   

  ة الساحل،يف احتاد املغرب العريب من شأما أن يسهما يف حتقيق االستقرار واألمن يف منطق
االسـتعراض الـدقيق،    باجلهود اليت يبذهلا األمني العام إلبقاء مجيـع عمليـات حفـظ السـالم قيـد      وإذ يرحب  

فيها بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصـحراء الغربيـة، وإذ يكـرر التأكيـد علـى ضـرورة أن يتبـع جملـس األمـن           مبا
  لسالم وإدارة املوارد إدارة فعالة،جاً استراتيجياً صارماً إزاء نشر عمليات حفظ ا

يتقيـد كــل واحــد   إزاء حـاالت انتــهاك االتفاقــات القائمـة، وإذ يهيــب بــالطرفني أن   عــن قلقــه وإذ يعـرب   
  منهما مبا عليه من التزامات،

_____________ 

  .١٩٧٥اختذ جملس األمن قرارات أو مقررات بشأن هذه املسألة للمرة األوىل يف عام   )٤٩(
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، وإذ يرحــب )٥٠(٢٠٠٧نيســان/أبريل  ١١بــاملقترح املقــدم مــن املغــرب إىل األمــني العــام يف    وإذ حيــيط علمــا  
غربيـة املتســمة باجلديـة واملصـداقية والراميــة إىل املضـي قـدماً بالعمليــة صـوب التسـوية، وإذ حيــيط علمـاً أيضــاً         بـاجلهود امل 

  ،)٥١(٢٠٠٧نيسان/أبريل  ١٠مبقترح اجلبهة الشعبية لتحرير الساقية احلمراء ووادي الذهب املقدم إىل األمني العام يف 
يد من اإلرادة السياسـية للمضـي قـدماً صـوب التوصـل      الطرفني يف هذا السياق على إظهار املز وإذ يشجع  

  مقترحات، إىل حل، وذلك بطرق منها توسيع نطاق نقاشهما حول ما يطرحه كالمها من
يرحـب بـالتزام الطـرفني     جبوالت املفاوضات األربع اليت عقدت برعايـة األمـني العـام، وإذ    وإذ حييط علما  

  مبواصلة عملية املفاوضات،
 علـى مواصـلة التعـاون مـع مفوضـية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني يف تنفيـذ خطـة            الطـرفني وإذ يشجع   

  ،٢٠١٢يف كانون الثاين/يناير  احملدثة العمل املتعلقة بتدابري بناء الثقة، بصيغتها
أمهية حتسني حالة حقوق اإلنسان يف الصحراء الغربية وخميمات تنـدوف لالجـئني، وإذ يشـجع     وإذ يؤكد  

العمل مع اتمع الدويل على وضع وتنفيذ تدابري تتسم باالستقاللية واملصداقية لكفالة االحترام التام  الطرفني على
  عليه من التزامات مبوجب القانون الدويل، حلقوق اإلنسان، مع مراعاة كل منهما ملا

الصـحراء  الطرفني على مواصلة جهود كل منهما من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها يف  وإذ يشجع   
  الغربية وخميمات تندوف لالجئني، مبا يف ذلك حرية التعبري وحرية تكوين اجلمعيات،

باخلطوات واملبادرات األخرية الـيت اختـذها املغـرب مـن أجـل تعزيـز        ، يف هذا الصدد،وإذ يعترف ويرحب  
وباستمرار املغرب يف التفاعـل  اللجنتني اإلقليميتني للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان العاملتني يف الداخلة والعيون، 

، فضـالً عـن   ٢٠١٥مع اإلجراءات اخلاصة لس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، مبا فيها تلـك املزمعـة لعـام    
  ،٢٠١٥الزيارة املقرر أن تقوم ا مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف عام 

املتحـدة لشـؤون الالجـئني     عدتـه مفوضـية األمـم   بتنفيـذ برنـامج تعزيـز محايـة الالجـئني الـذي أ      وإذ يرحب   
بالتنسيق مع اجلبهة الشعبية لتحرير الساقية احلمراء ووادي الذهب والذي يشمل مبادرات للتدريب والتوعية فيما 

  يتعلق بالالجئني وحقوق اإلنسان،
عو إىل بـذل  الداعي إىل النظر يف تسـجيل الالجـئني يف خميمـات تنـدوف لالجـئني، وإذ يـد      وإذ يكرر طلبه   

  جهود يف هذا الصدد،
  بالتزام الطرفني مبواصلة عملية املفاوضات عن طريق حمادثات ترعاها األمم املتحدة، وإذ يرحب  
بأن تكريس الوضع القائم ليس مقبوال، وإذ يالحظ كذلك أن إحراز تقـدم يف املفاوضـات أمـر     وإذ يسلّم  

  ن مجيع جوانبها،أساسي لتحسني نوعية حياة شعب الصحراء الغربية م
للمبعوث الشخصي لألمني العام، السيد كريستوفر روس، وعملـه لتيسـري املفاوضـات     دعمه التام وإذ يؤكد  

  بني الطرفني، وإذ يرحب يف هذا الصدد مببادراته األخرية ومشاوراته اجلارية مع الطرفني والدولتني ااورتني،

_____________ 

  ، املرفق.S/2007/206انظر   )٥٠(
)٥١(  S/2007/210.املرفق ،  
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مـني العـام للصـحراء الغربيـة ورئيسـة بعثـة األمـم املتحـدة         للممثلـة اخلاصـة لأل   دعمه التـام  وإذ يؤكد أيضا  
  لالستفتاء يف الصحراء الغربية، السيدة كيم بولدوك،

  ،)٥٢(٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٠يف تقرير األمني العام املؤرخ  وقد نظر  
  ؛٢٠١٦نيسان/أبريل  ٣٠متديد والية بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية حىت يقرر   - ١  
ضرورة االحترام التام لالتفاقات العسكرية اليت مت التوصل إليها مع البعثة بشأن وقف  يؤكد جمددا  - ٢  

  إطالق النار، ويهيب بالطرفني التقيد التام بتلك االتفاقات؛
جبميــع األطــراف إبــداء التعــاون التــام مــع عمليــات البعثــة، مبــا فيهــا تفاعلــها احلــر مــع كافــة   يهيــب  - ٣ 
وكفالـة تنقلـهم بـدون     ن، واختاذ اخلطوات الالزمة لضمان أمن موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني ااحملاوري

 عوائق ووصوهلم إىل مقاصدهم فوراً يف سياق تنفيذ واليتهم، وفقاً لالتفاقات القائمة؛

ويشـري إىل  املفاوضـات،   بالتزام الطرفني مبواصـلة عمليـة التحضـري لعقـد جولـة خامسـة مـن        يرحب  - ٤  
بـأن حتلّـي الطـرفني بالواقعيـة      ٢٠٠٨نيسـان/أبريل   ١٤تأييده للتوصية الـيت وردت يف تقريـر األمـني العـام املـؤرخ      

  ؛)٥٣(التسوية أمر ضروري إلحراز تقدم يف املفاوضات والرغبة يف
الدخـول يف  بالطرفني مواصلة إبداء اإلرادة السياسية والعمل يف بيئة مواتية للحوار من أجـل يهيب  - ٥  

 )٢٠٠٧( ١٧٨٣ و )٢٠٠٧( ١٧٥٤مرحـلة مفـاوضـات أكـثر كثـافة وموضوعـية، مبا يكــفل تـنفــيذ القـرارات    
 )٢٠١٢( ٢٠٤٤و  )٢٠١١( ١٩٧٩و  )٢٠١٠( ١٩٢٠ و )٢٠٠٩( ١٨٧١ و )٢٠٠٨( ١٨١٣ و
  وجناح املفاوضات؛ )٢٠١٤( ٢١٥٢ و )٢٠١٣( ٢٠٩٩ و

لشخصــي للصــحراء الغربيــة بإجيــاد حــل ملســألة اللتــزام األمــني العــام ومبعوثــه ا يؤكــد دعمــه التــام  - ٦  
  الصحراء الغربية يف هذا السياق، ويدعو إىل جتديد االجتماعات وتعزيز االتصاالت؛

مواصلة املفاوضات برعاية األمني العام دون شروط مسبقة وحبسـن نيـة، مـع أخـذ      بالطرفني يهيب  - ٧  
احلسبان، وذلك دف التوصل إىل حل سياسي عادل  يف والتطورات الالحقة هلا ٢٠٠٦اجلهود املبذولة منذ عام 

ودائم ومقبول للطرفني يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصريه يف سياق ترتيبـات تتماشـى مـع مبـادئ ميثـاق      
 األمم املتحدة ومقاصده، ويالحظ دور الطرفني ومسؤولياما يف هذا الصدد؛

 ملالئمة هلذه احملادثات؛الدول األعضاء إىل تقدمي املساعدة ا يدعو  - ٨  

السنة على األقل، عن  إىل األمني العام أن يقدم بانتظام إحاطات إىل جملس األمن، مرتني يف يطلب  - ٩  
حالة هذه املفاوضات اليت جتري حتت رعايته والتقدم احملـرز فيهـا، وعـن تنفيـذ هـذا القـرار، وعـن التحـديات الـيت          

عزمـه عقـد اجتمـاع لالسـتماع إلحاطاتـه       عـن  خذة للتصدي هلا، ويعـرب تواجهها عمليات البعثة، واخلطوات املت
هذا الصدد كذلك إىل األمني العام أن يقدم تقريراً عن احلالة يف الصحراء الغربية قبل اية  يف ومناقشتها، ويطلب

 فترة الوالية بوقت كاف؛

_____________ 

)٥٢(  S/2015/246.  
)٥٣(  S/2008/251٦٦فقرة ، ال.  
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مفوضـية األمـم املتحـدة     مـع  بـالتزام الطـرفني والـدولتني اـاورتني بعقـد اجتماعـات دوريـة        يرحب  - ١٠  
 لشؤون الالجئني من أجل استعراض تدابري بناء الثقة وتوسيع نطاقها حيثما أمكن؛

الـدول األعضــاء على تقدمي تربعات لتمويل تدابري بناء الثقــة املتفق عليها بني الطرفني، مبا يف  حيث  - ١١  
ألسر املشـتت مشلـهم، وكـذلك الـربامج الغذائيـة الـيت تكفـل        من إجراء الزيارات بني أفراد ا ذلك التدابري اليت متكّن

  تلبية االحتياجات اإلنسانية لالجئني على حنو يفي بالغرض؛
إىل األمـني العـام أن يواصـل اختـاذ التـدابري الضـرورية لكفالـة االمتثـال التـام، داخــل البعثـة،             يطلب  - ١٢  

إزاء االستغــالل اجلنسـي واإليـذاء اجلنسـي، وأن يبقـي      لسياسة األمـم املتحـدة القائمـة علـى عـدم التسـامح مطلقـا        
الس على علم بذلك، وحيث البلدان املسامهة بقوات على اختاذ إجراءات وقائية مالئمة تشمل التدريب إلذكـاء  

حاالت اقتـراف أفـراد قـوات     القوات وغري ذلك من اإلجراءات، لضمان املساءلة التامة يف الوعي قبل مرحلة نشر
  لدان سلوكاً من ذلك القبيل؛تلك الب
  أن يبقي املسألة قيد نظره. يقرر  - ١٣  

  ٧٤٣٥اختذ باإلمجاع يف اجللسة 
_____________________  

      
  )٥٤(عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم

  
  مقررات

، يف البنــد املعنــون ٢٠١٤تشــرين األول/أكتــوبر  ٩، املعقــودة يف ٧٢٧٥نظــر جملــس األمــن، يف جلســته   
  “.ت األمم املتحدة حلفظ السالمعمليا”

الفريـق  من نظامه الـداخلي املؤقـت، إىل    ٣٩ويف اجللسة نفسها، قرر الس توجيه دعوة، مبوجب املادة   
مقصود أمحـد، املستشـار العسـكري لعمليـات حفـظ السـالم، والفريـق كـارلوس ألربتـو دوس سـانتوس كـروز،            

سـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، واللـواء جـان بوسـكو        األمم املتحدة لتحقيق االمنظمة قائد قوة بعثة 
كازورا، قائد قوة بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االسـتقرار يف مـايل، والفريـق إقبـال سـينغ      

  .سينغا، قائد قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك
  ، يف البند املعنون:٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠ ، املعقودة يف٧٣١٧لس، يف جلسته اونظر   
  عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم”  
  دور العمل الشرطي يف جمايل حفظ السالم وبناء السالم بعد انتهاء الصراع”    
ــاين/نوفمرب   ٤رســالة مؤرخــة  ”     ــدائم     ٢٠١٤تشــرين الث ــل ال ــن املمث ــام م موجهــة إىل األمــني الع

  “.(S/2014/788)املتحدة ألستراليا لدى األمم 

_____________ 

  .١٩٩٠اختذ جملس األمن قرارات أو مقررات بشأن هذه املسألة للمرة األوىل يف عام   )٥٤(
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السـيد  من نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل     ٣٩ويف اجللسة نفسها، قرر الس توجيه دعوة، مبوجب املادة   
إيريف الدسوس، وكيل األمني العام لعمليات حفـظ السـالم، والسـيد غريـغ هاينـدز، مفـوض شـرطة بعثـة األمـم          

بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان، والسـيد لـوي ميغيـل    املتحدة يف ليربيا، والسيد فريد ييغا، مفوض شرطة 
كـــاريليو، مفـــوض شـــرطة بعثـــة األمـــم املتحـــدة املتكاملـــة املتعـــددة األبعـــاد لتحقيـــق االســـتقرار يف مجهوريـــة    

  .الوسطى  أفريقيا
  

  )٢٠١٤( ٢١٨٥القرار 
  ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
م الرئيســـية املنوطـــة بـــه مبوجـــب ميثــاق األمـــم املتحـــدة يف جمـــال صـــون الســـال املســـؤولية إىل يشــري  إذ  
  الدوليني،  واألمن
إصـالح القطـاع    بشـأن  ٢٠١٤نيسـان/أبريل   ٢٨املـؤرخ  ) ٢٠١٤( ٢١٥١إىل قراراتـه   يشري أيضاوإذ  

كـــــانون   ٢١املـــــؤرخ   )٢٠١٣( ٢٠٨٦ و ٢٠١٤متوز/يوليـــــه   ٢٨املـــــؤرخ  ) ٢٠١٤( ٢١٦٧ و األمـــــين،
ــاير ــظ الســالم، و    بشــأن  ٢٠١٣ الثاين/ين ــم املتحــدة حلف ــات األم ــؤرخ  )٢٠٠٩( ١٨٩٤ عملي تشــرين  ١١امل

تشـــرين   ٣١املـــؤرخ  ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥و ، يف الـــرتاع املســـلح  بشـــأن محايـــة املـــدنيني    ٢٠٠٩الثـــاين/نوفمرب 
ــوبر  ــة بشــأن     ٢٠٠٠األول/أكت ــرارات الالحق ــن،  وكــل الق ــرأة والســالم واألم ــؤرخ ) ٢٠١٤( ٢١٤٣و  امل امل

ــابقة  ٢٠١٤/مـــارس آذار ٧ ــرارات السـ ــأن والقـ ــبشـ ــال والنـ ــلح،ـاألطفـ ــؤرخ ) ٢٠١٣( ٢١١٧ و زاع املسـ املـ
األســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة، وكــذلك إىل بيانــات رئيســه املؤرخــة   بشــأن  ٢٠١٣أيلول/ســبتمرب  ٢٦
م بعـد  بشأن بنـاء السـال   ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب  ٢٠ و )٥٥(بشأن سيادة القانون ٢٠١٤شباط/فرباير  ٢١

  والبيانات الرئاسية األخرى،القرارات سائر و، )٥٦(الرتاعانتهاء 
ينطـوي  احلاجة إىل اتباع ج شامل يف منع نشوب النـزاعات وحتقيق السالم املستدام،  وإذ يكرر تأكيد  

ائل األسـباب اجلذريـة هلـذه النــزاعات، بوسـ     تدابري عملية وهيكلية ملنع نشـوب النــزاعات املسـلحة ويعـاجل      على
تعزيز سـيادة القـانون علـى الصـعيدين الـدويل والـوطين وتشـجيع النمـو االقتصـادي املطـرد، والقضـاء علـى              منها

ــق الفقــر، و ــة،     حتقي ــة، واحلكــم الرشــيد، والدميقراطي ــة املســتدامة، واملصــاحلة الوطني ــة، والتنمي ــة االجتماعي التنمي
  واملساواة بني اجلنسني، واحترام حقوق اإلنسان ومحايتها،

يتطلــب  يف أداء مهامهــا علــى أن جنــاح عمليــات حفــظ الســالم والبعثــات السياســية اخلاصــة  وإذ يشــدد  
  تعاونا وثيقا بني خمتلف العناصر اليت تتألف منها البعثات حتت اإلشراف العام لرئيس البعثة،

قالل السياسـي  يثـاق ومبادئـه، مبـا يف ذلـك التزامـه مببـادئ االسـت       املالتزامه بدعم مقاصـد   وإذ يعيد تأكيد  
واملساواة يف السيادة والسالمة اإلقليمية جلميع الدول واحترامه هلذه املبادئ عند اضطالعه بكافـة أنشـطة حفـظ    

  وضرورة امتثال الدول اللتزاماا مبوجب القانون الدويل، ،السالم

_____________ 

)٥٥(  S/PRST/2014/5.  
)٥٦(  S/PRST/2012/29.  
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وافقـة األطـراف   أن احترام املبـادئ األساسـية حلفـظ السـالم، مبـا يف ذلـك م       على أيضا يعيد التأكيدوإذ   
واحليـاد وعـدم اسـتخدام القـوة إال يف حالــة الـدفاع عـن الـنفس والـدفاع عــن الواليـة، هـو أمـر أساسـي لنجــاح             

  عمليات حفظ السالم،
وكـل بعثـة مـن البعثـات السياسـية اخلاصـة       حفـظ السـالم    عمليـة مـن عمليـات   بأن والية كل  ميسلّوإذ   

  ،السائدة فيه تراعي احتياجات البلد املعين وتستجيب للحالة
علـى   وإذ يشـدد مبادئ احلياد وموافقة األطـراف وامللكيـة الوطنيـة واملسـؤولية الوطنيـة،       عيد تأكيديوإذ   
  وجهات نظر البلدان اليت تستضيف البعثات السياسية اخلاصة وأمهية احلوار معها،استطالع أمهيــة 
الرئيسـية   طي عادة ما تشكّل مهـزة الوصـل  مؤسسات الدولة املضيفة القائمة بالعمل الشرأن  وإذ يالحظ  

وإذ يكــرر التأكيــد علــى أنّ األخــذ باملهنيــة والفعاليــة  بــني احلكومــة واتمعــات احملليــة بشــأن املســائل األمنيــة،   
 الضـرورية  واملساءلة واليسر يف تشييد مؤسسات إنفـاذ القـانون ومؤسسـات السـجون والقضـاء هـو مـن األمـور        

  م والتنمية الوطنية،رساء أسس السالم الدائإل
عناصــر الشــرطة باعتبارهــا جــزءا ال يتجــزأ مــن عمليــات األمــم املتحــدة   بــالنمو الكــبري لــدور وإذ يســلّم  

أداء بشـكل متزايـد   بـالتنوع والتعقيـد اللـذان أصـبحا يكتنفـان      لبعثـات السياسـية اخلاصـة، و   مـن ا حلفظ السـالم و 
 ميكـن إىل أن عناصـر الشـرطة    وإذ يشـري البعثـات والعمليـات،   هذه اليات املهام املتعلقة بالعمل الشرطي ضمن و

إىل وإذ يشـري أيضـا   ، ني كليهمـا املـدني العمـل الشـرطي    وخـرباء  النظـاميني  شرطة األمم املتحـدة  ضباطأن تشمل 
خمتلـف  الشـرطة ووحـدات الشـرطة املشـكلة والطلـب املتزايـد علـى         فـرادى ضـباط  األدوار املتميزة اليت يقوم ا 

، ة واحتياجاـا املضـيف  الدولـة ستند إىل حالة يالقدرات ينبغي أن  هذهعلى أن استخدام  وإذ يشدد، دوارهذه األ
  واملهام املنوطة بالبعثات،بني مهام عناصر شرطة األمم املتحدة  املواءمةضرورة  وإذ يشري إىل

بعـد  السـالم وبنـاء السـالم    يف حفـظ  على أنّ عمل األمم املتحدة الشرطي يسهم إسهاما قيما  وإذ يشدد  
  ،لتنميةلتحقيق ازاع، ويف استتباب األمن، وسيادة القانون، ويئة الظروف ـالن انتهاء حاالت

عمليـات األمـم املتحـدة حلفـظ     بالعمـل الشـرطي مـن الواليـات املوكلـة ل     اجلوانب املتصـلة  بأنّ  وإذ يذكّر  
مـن أجـل إصـالح مؤسسـات البلـد املضـيف القائمـة        عم شمل تقـدمي الـد  ت قدلبعثات السياسية اخلاصة لالسالم و

ــانون األخــرى    ــاذ الق ــرطي ومبهــام إنف ــدعم      بالعمــل الش ــوفري ال ــة هــذه املؤسســات وتطويرهــا، وت وإعــادة هيكل
بالعمـل  القيام مؤقتـا  التشغيلي ملؤسسات الدولة املضيفة القائمة بالعمل الشرطي ومبهام إنفاذ القانون األخرى، و

  ،مبهام إنفاذ القانون األخرىو الشرطي
، يف املقـر  العمـل الشـرطي  أنشطة األمم املتحدة يف جمال خمتلف على أمهية التنسيق الوثيق بني  وإذ يشدد  

فريـق األمـم املتحـدة    بـني  جملـس األمـن و  املفوضـة مـن   ويف امليدان على حد سـواء، وال سـيما فيمـا بـني البعثـات      
العمـل الشـرطي علـى     ذات الصـلة املكلّفـة بـأداء   كيانـات األمـم املتحـدة     القطري، حسب االقتضاء، وإذ يشجع

  آليات التنسيق القائمة، حسب االقتضاء،األخذ ب
أن عناصــر شــرطة األمــم املتحــدة تواجــه طيفــا مــن التحــديات كضــرورة إجيــاد املهــارات      وإذ يالحــظ   

شــرطي، وذلــك علــى ضــوء اخــتالف واملعــدات املتخصصــة، وضــمان العمــل وفــق ــج موحــد يف أداء العمــل ال
  البلدان املسامهة بقوات شرطة،النماذج املتبعة يف أداء هذا العمل على نطاق 



 ٢٠١٥متوز/يوليه  ٣١إىل  ٢٠١٤آب/أغسطس  ١ القرارات واملقررات اليت اختذها جملس األمن يف الفترة من

64 

، املعنيـة بعمليـات حفـظ السـالم    التابعة للجمعية العامـة و  اللجنة اخلاصةبالتقارير الصادرة عن  يذكّر وإذ  
مبـا يف ذلــك وضــع ــج موحــد لألمــم  رطي، علــى موضـوع عمــل األمــم املتحــدة الشــ األمانــة العامــة الـيت ترشــد  

 التابعـة الـيت تضـطلع ـا شـعبة الشـرطة       الشـاملة شـاورية  الت عمليـة الب وإذ يسـلّم ، يف جمال العمل الشرطياملتحدة 
تطـوير اإلطـار اإلرشـادي االسـتراتيجي حلفـظ السـالم       جمـال  يف  يف األمانـة العامـة   دارة عمليات حفظ السـالم إل

  دولية،بواسطة الشرطة ال
الدرايـة  االقتـدار املهـين واخلـربة و   ذوي مـن  الدول األعضاء بأفراد شرطة أن تسهم على أمهية  وإذ يشدد  
على أن يكون هؤالء قد مت تدريبهم وفرزهم بشـكل مناسـب، وأن يكونـوا    املهام اليت صدر ا تكليف، يف أداء 

بالتعـاون   يرحـب ت اململوكة للوحـدات، وإذ  املعدامستعدين، عند االقتضاء، للعمل واالنتشار بدعم كامل من 
بني األمم املتحدة والبلدان املسامهة بقوات والدول األعضاء األخرى واملنظمات اإلقليمية والدوليـة ذات الصـلة   

لوحـدات الشـرطة املشـكلة،     تـوفّر القـدر املناسـب مـن التـدريب ومـن املعـدات        من أجل املسـاعدة علـى ضـمان   
  لتعاون،على أمهية هذا ايشدد   وإذ

ــدة   وإذ يالحـــظ   ــم املتحـ ــرطة األمـ ــر شـ ــتخدام عناصـ ــد اسـ ــة تزايـ ــات احلديثـ ــن، للتكنولوجيـ ــك  ومـ ذلـ
 والربجميــات املتخصصــة يف جتهيــز البيانــاتالــدوائر التلفزيونيــة املغلقــة، كتكنولوجيــات املعلومــات واالتصــاالت 

األجهــزة مــن قبيــل  يــات املتقدمــةونظــم املعلومــات اجلغرافيــة ورســم اخلــرائط، وغريهــا مــن التكنولوج  ،اجلنائيــة
والقـذائف  املخدرات واملتفجـرات  ، ونظم الكشف عن عن املعادن، ومعدات املعامل املختربية املتطورة للكشف

مـع احلـرص علـى حفـظ      بكفـاءة وفعاليـة   قدرة هـذه العناصـر علـى أداء مهامهـا    زيادة  وذلك من أجل، وحتليلها
هـذه التكنولوجيـات، عنـد نشـرها،     على ضمان السبل الكفيلة جبعـل  امة األمانة العوإذ يشجع  سالمتها وأمنها،

يثاق واملبـادئ األساسـية حلفـظ    املمقاصد ومبادئ وذلك وفق  الشرطي ألمم املتحدةعمل ا بفعالية ضمن تندرج
والســري يف ذلــك وفــق  الــيت يــتم مجعهــا ــذه الوســائل،البيانــات  كــلســرية وعلــى ضــمان التأكــد مــن الســالم، 

  اصيل املنصوص عليها يف اإلجراءات املعنية واملضبوطة ذا الشأن،التف
لبعثـات  لبإعالن األمني العام إجراء استعراض شامل لعمليات األمم املتحدة حلفـظ السـالم و   وإذ يرحب  

  هذا االستعراض، إلجراءمستقل رفيع املستوى إنشاء فريق بإعالن األمني العام  وحييط علماالسياسية اخلاصة، 
ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي    إذ يالحــظ و   ــات حفــظ الســالم وبرن ــويل مهــام تعــيني إدارة عملي مركــز  لت

  ،  التنسيق العاملي املشترك للمجاالت املتعلقة بالشرطة والعدالة والسجون
ليتها الرئيسـية فيمـا يتعلـق بتحديـد ـج إصـالح قطـاع        واملعنيـة ومسـؤ   للدولـة احلق السيادي بيذكّر وإذ   

مبـا يف ذلـك إصـالح املؤسسـات القائمـة بالعمـل الشـرطي ومبهـام إنفـاذ          ولوياتـه علـى الصـعيد الـوطين،     األمـن وأ 
ــانون األخــرى، و  ــة وأن تســتند إىل االحتياجــات      الق ــة الوطني ــة ينبغــي أن ختضــع للملكي ــأن هــذه العملي يســلم ب

قطــاع األمــن علــى    يف ميــدان إصــالح اخلــربات علــى تطــوير   وإذ يشــجع والظــروف اخلاصــة بالبلــد املعــين،    
  الوطين،  الصعيد
يف دعـم وتنسـيق الـدعم     الدور اهلام الذي ميكن أن تضطلع به عناصر شـرطة األمـم املتحـدة    يالحظوإذ   

القـدرات يف  بنـاء  مـن أجـل   ومؤسسات الدولة املضيفة القائمـة بالعمـل الشـرطي    الدويل املقدم من أجل إصالح 
جمتمعـي وتضـمن تكاملـها مـع اـاالت األخـرى إلصـالح        اتباع ج بطريقة شاملة تشدد على  جمال هذا العمل

  قطاع األمن ومع سيادة القانون،
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، ومراقبـة الـدوائر القائمـة بالعمـل الشـرطي ومبهـام إنفـاذ القـانون        أن احلوكمـة الرشـيدة   علـى  وإذ يشدد   
كــون تلــك الــدوائر خاضــعة  ضــمن إطــار مــن الــنظم العدليــة الســجنية الفعالــة، تكتســيان أمهيــة يف ضــمان أن ت   

  للمساءلة ويف مستوى املسؤولية وقادرة على خدمة السكان،
 أن تقـوم بـه  ، هلـا عناصر شرطة األمم املتحدة، املأذون  الذي تستطيعالدور اهلام على وإذ يسلط الضوء   

الوفــاء دعــم الــدول املضــيفة علــى  مــن أجــلبالتشــاور مــع الدولــة املضــيفة، وبالتعــاون مــع املكونــات األخــرى،  
مبسؤوليتها األساسية عن محاية املدنيني فضال عن احترام وضمان حقوق اإلنسـان جلميـع األفـراد املوجـودين يف     

ودعـم   ،واإلنذار املبكـر والوقايـة   ،الرصد والردعوذلك بوسائل من بينها إقليمها واخلاضعني لواليتها القضائية، 
، ومساعدة الربامج الوطنية إلصـالح  املوفِّرة للحمايةيئة البيئات ، واحلماية املادية، ونيالسالمة واألمن األساسي

  الدولة املضيفة، من قطاع األمن، وبناء القدرات، واملشاركة السياسية مع النظراء
علـى   وإذ يشـدد وتسـويتها ويف بنـاء السـالم،     الرتاعـات أمهية دور املرأة يف منـع نشـوب    وإذ يعيد تأكيد  

ساواة وإشـراكها التـام يف مجيـع اجلهـود املتعلقـة بصـون السـالم واألمـن وتعزيزمهـا،          أمهية مشاركتها على قدم امل
ومنـها القـرارات املعنيـة     وتسـويتها،  الرتاعـات وضرورة زيادة دور املرأة يف اختاذ القـرارات املتعلقـة مبنـع نشـوب     

  بالعمل الشرطي وبسيادة القانون،
البعثـات  يف يف عمليات األمم املتحدة حلفـظ السـالم و   ضابطات الشرطةيادة مشاركة بز وإذ حييط علما  

الواليـات املعنيـة بوسـائل منـها     يف تنفيـذ  بفعاليـة   ، وإذ يشجع على هذه املشاركة حىت يسـهمن السياسية اخلاصة
سـني محايـة النسـاء واألطفـال مـن      ، وعلـى حت بنـاء الثقـة مـع اتمعـات احملليـة      علـى  رؤى خمتلفة قد تسـاعد توفري 

، وعلى تيسري العمل وفق ج يراعي الفـوارق بـني اجلنسـني يف أداء مهـام الشـرطة والعمـل       وء املعاملةالعنف وس
  يف جمال اإلرشاد،  

مـن أجـل التشـجيع علـى زيـادة نسـبة        ٢٠٠٩بانطالق جهـود األمـم املتحـدة العامليـة يف عـام       يذكّروإذ   
، ٢٠١٤املائـــة حبلـــول عـــام  يف ٢٠ضـــابطات الشـــرطة يف بعثـــات األمـــم املتحـــدة حلفـــظ الســـالم إىل حـــدود  

يرحــب بالزيــادة يف عــدد ضــابطات الشــرطة يف عمليــات حفــظ الســالم منــذ إطــالق جهــود األمــم املتحــدة   وإذ
  يف املائة املنشودة،   ٢٠العاملية، ويشجع الدول واألمني العام على تعزيز اجلهود الرامية إىل بلوغ نسبة 

التعـرف علـى    سـني نسـبة جنـاح شـرطة األمـم املتحـدة يف      بوجود ممارسـات مبتكـرة هـدفها حت    وإذ يسلم  
ذلـك احلاجـة إىل احلمايـة مـن العنـف       يف زاع، مباـزاع وما بعد انتهاء النـاالحتياجات اخلاصة للمرأة يف بيئات الن

اجلنسي واجلنساين وإىل وجود االستراتيجيات اتمعيـة الـيت تعكـس احتياجـات املـرأة، مـن قبيـل نشـر نسـاء يف          
  الشرطة املشكَّلة وإنشاء وحدات للحماية اخلاصة،   وحدات
زاعات املسـلحة ينبغــي أن تشـكل جانبـا هامـا يف أيــة     ـعلـى أن محايــة األطفـال يف النـ    وإذ يكـرر التأكيـد    

يف هذا الصدد على أمهية تـوفري عناصـر    أيضا التأكيدإذ يكرر زاعات وبناء السالم، وـاستراتيجية شاملة لفض الن
تحدة املدربـة تـدريبا متخصصـا يف مرحلـة مـا قبـل االنتشـار ومرحلـة التـدريب أثنـاء البعثـة علـى             شرطة األمم امل

املسائل املتعلقة حبماية الطفل اخلاصة بكل بعثة وعلى التدابري الشاملة املناسبة لتلبية االحتياجات املتعلقة بالوقاية 
علـى   يشـدد ، وإذ واإلبـالغ عنـها   ألطفـال واحلماية، وكذلك على رصد االنتهاكات والتجاوزات املرتكبة ضد ا

أمهية تعزيز التنسيق بني عناصر الشرطة وبني املستشارين يف جمال شؤون محاية الطفـل وأيضـا يف جمـال الشـؤون     
  اجلنسانية ومحاية املرأة،
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على الدور اهلام الذي ميكن أن تضطلع به عناصر شرطة األمم املتحدة، وفـق مـا هـو     وإذ يسلط الضوء  
ا، يف بنـاء قـدرات مؤسسـات الدولـة املضـيفة القائمـة بالعمـل الشـرطي ومبهـام إنفـاذ القـانون األخـرى             مأذون هل

وذلــك مــن أجــل التصــدي للجرميــة املنظمــة، بســبل منــها باخلصــوص تقــدمي الــدعم يف جمــاالت مراقبــة احلــدود     
  واهلجرة واألمن البحري ومنع اجلرمية والتصدي هلا والتحقيق فيها،

علــى أن مؤسسـات الشــرطة القائمــة علـى احليــاد وحتمـل املســؤولية واملســاءلة     أيضـا  لضــوءوإذ يسـلط ا   
علــى التصــدي للتطــرف العنيــف،   ، بفضــل موظفيهــا املــدربني تــدريبا جيــدا، وخدمــة اتمــع ميكــن أن تســاعد 

  بوسائل منها بناء الثقة وإقامة حوار بني السلطات احلكومية واتمعات احمللية،  
الــدور الــذي ميكــن أن تقــوم بــه عناصــر الشــرطة يف مســاعدة احلكومــات املضــيفة علــى       إىل وإذ يشــري  

لس ورصد االمتثال هلـا، بسـبل منـها، عنـد وجـود تكليـف بـذلك، تقـدمي         اتدابري اجلزاءات اليت يفرضها  تنفيذ
  النصح واملساعدة،

ميـة يف بنــاء الســالم بعــد  بالــدور الــذي ميكــن أن تضـطلع بــه املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقلي  وإذ يسـلم   
انتــهاء النـــزاع، مبــا يف ذلــك إصــالح قطــاع األمــن ونـــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج وســيادة القــانون  
وعمليـات اإلنعـاش والـتعمري والتنميـة، بوسـائل منـها دعـم مؤسسـات الدولـة املضـيفة القائمـة بالعمـل الشــرطي             

مهية التفاعل والتعاون بني عمليات حفـظ السـالم والبعثـات السياسـية     ومبهام إنفاذ القانون األخرى، وإذ يؤكد أ
  اخلاصة واملنظمات والترتيبات اإلقليمية ودون اإلقليمية،  

سـبيل قضـية السـالم،     بأنفسـهم يف  اأفـراد األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم الـذين جـادو       بذكرى يشيد وإذ   
تحدة حلفـظ السـالم وأمنـهم، وإذ يعـرب عـن بـالغ القلـق        يؤكد، يف هذا الصدد، أمهية سالمة أفراد األمم امل إذو

الـيت يتعرضـون هلـا    املسـتهدفة  إزاء األخطار األمنية اليت حتيق بأفراد األمم املتحدة حلفظ السـالم وإزاء اهلجمـات   
الـيت تشـكل حتـديا كـبريا بالنسـبة لعمليـات األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم،           ويف العديد من بعثات حفـظ السـالم   

ين بأشد العبارات قتل أفراد األمم املتحدة حلفظ السالم ومجيـع أعمـال العنـف ضـدهم، وإذ يشـدد علـى       يد وإذ
  ضرورة حماكمة مرتكيب تلك اهلجمات،  

أن املسـؤولية الرئيسـية عـن أمـن األفـراد العـاملني لـدى مؤسسـات منظومـة األمـم            وإذ يؤكد من جديـد   
ة، وإذ يالحـظ أنـه إضـافة إىل مسـؤولية الدولـة املضـيفة فـإن        املتحدة ومحايتهم تقـع علـى عـاتق احلكومـة املضـيف     

ســالمة وأمــن أفــراد الشــرطة الــذين يــتم نشــرهم يف عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم والبعثــات السياســية   
اخلاصــة، مبــا يف ذلــك علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، ضــباط شــرطة األمــم املتحــدة أو أعضــاء وحــدات الشــرطة   

 جيري نشرهم ضمن وحـدام، تـدخل ضـمن الترتيبـات األمنيـة اخلاصـة بنظـام األمـم املتحـدة          املشكَّلة عندما ال
  إلدارة األمن،  

أن يدرج، حسب االقتضاء، العمل الشرطي كجـزء ال يتجـزأ مـن واليـات عمليـات األمـم        يقرر  - ١  
العمـل واليـات واضـحة     اذاملتحدة حلفظ السالم والبعثات السياسية اخلاصة، وأن يعطي األنشطة ذات الصلة ـ 

  املوارد؛   وذات مصداقية وقابلة لإلجناز مع ما يناسبها من
ــة التعــاون والتنســيق الوثيــق بــني عناصــر شــرطة األمــم املتحــدة وغريهــا مــن عناصــر       يؤكــد  - ٢   أمهي

ــام           ــة وحتــت اإلشــراف الع ــم الوالي ــك يف ســياق دع ــات السياســية اخلاصــة وذل ــظ الســالم والبعث ــات حف عملي
  لبعثة؛  ا  لرئيس



 ٢٠١٥متوز/يوليه  ٣١ إىل ٢٠١٤آب/أغسطس  ١ يف الفترة منالقرارات واملقررات اليت اختذها جملس األمن 

67 

ذوي الكفــاءة  البلــدان املســامهة بقــوات شــرطة علــى مواصــلة املســامهة بــأفراد الشــرطة مــن  حيــث  - ٣  
ذلـك، عنـد االقتضـاء،     يف لبعثـات، مبـا  الواليـات املوكلـة ل  املهنية واملهـارات واملعـدات واخلـربات الالزمـة لتنفيـذ      

فّر املهارات اللغوية املناسـبة يف املسـتويات ذات   واليات حفظ السالم املتعددة األبعاد، مع التشديد على أمهية تو
الصـلة مـن أجــل الوفـاء بالواليـة، وتــوفّر اخلـربة يف الشـؤون اجلنســانية، وحيـث أيضـا البلــدان احملتمـل أن تســاهم          
بأفراد شرطة على اإلسهام بأفراد من هذا القبيل للمساعدة على التأكد مـن تلبيـة كافـة الطلبـات املتعلقـة بـأفراد       

  من ذوي الكفاءة املهنية يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم والبعثات السياسية اخلاصة؛   الشرطة
إىل األمني العام أن يواصل تعزيز االقتدار املهين والفعاليـة واالتسـاق علـى نطـاق املنظومـة       يطلب  - ٤  

مـع الـدول األعضـاء     قتضـاء حسـب اال  يف العمل الشرطي الذي تقوم به األمم املتحـدة، وذلـك بالتشـاور الوثيـق    
  :  من بينها، وبوسائل احليوي اللجنة لدوروباالحترام الكامل  ،اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ السالمومع 

وضع معايري وتوجيهات للعمل الشرطي الذي تقوم به األمم املتحدة وتنفيذها عن طريـق اإلطـار     (أ)  
  طة الشرطة الدولية؛اإلرشادي االستراتيجي حلفظ السالم بواس

ذلــك التــدريب يف  يف تطــوير برنــامج تــدرييب شــامل وموحــد لعناصــر شــرطة األمــم املتحــدة، مبــا   (ب)  
  مرحلة ما قبل النشر والتدريب التوجيهي والتدريب أثناء اخلدمة؛

ــار        (ج)   ــة لكب ــدورة التدريبي ــها ال ــادة، يف دورات من ــى القي ــار ضــباط الشــرطة عل ــدريب لكب ــوفري الت ت
  البعثات؛  قادة

  وضع برامج قوية لتقييم فعالية العمل الشرطي الذي تقوم به األمم املتحدة؛  (د)  
تبســيط وحتســني إجــراءات تعــيني أفــراد شــرطة األمــم املتحــدة وخــرباء العمــل الشــرطي املــدنيني      (هـ)  

باملســائل اإلداريــة  ونشــرهم، مــع التســليم بــأن اللجنــة اخلامســة هــي اللجنــة الرئيســية للجمعيــة العامــة املختصــة  
  ومسائل امليزانية؛

تنسيق العمل داخـل منظومـة األمـم املتحـدة بشـأن إصـالح املؤسسـات القائمـة بالعمـل الشـرطي             (و)  
  ومبهام إنفاذ القانون األخرى؛

صــالح بالنســبة إلأمهيــة حيويــة  تكتســيانبــأن القيــادة السياســية وإرادة الســلطات الوطنيـة   يسـلّم   - ٥  
د علـى الـدور الرائـد الـذي     املضيفة القائمة بالعمل الشـرطي ومبهـام إنفـاذ القـانون األخـرى، ويشـد       دوائر الدولة

تضطلع به سلطات الدولة املضيفة، ضمن إطار رؤية وطنية شاملة لقطاعها األمين، يف وضـع اسـتراتيجية للعمـل    
تلـك  تنفيـذ  م حقـوق اإلنسـان، ويف تنسـيق    الشرطي وملهام إنفاذ القانون األخرى اليت تعزز سيادة القانون وحتتر

الرؤية، ويف ختصيص املـوارد للمؤسسـات القائمـة بالعمـل الشـرطي ومبهـام إنفـاذ القـانون وللمؤسسـات األمنيـة           
  العمل الشرطي؛  إصالح رصد أثر عمليات إصالح القطاع األمين، مبا يف ذلك   األخرى، ويف

ني على تزويد الدولة املضيفة، بناء على طلبـها، بالـدعم يف   الدول األعضاء والشركاء الدولي حيث  - ٦  
جهودها املبذولة من أجل إضفاء الطـابع املهـين علـى الوكـاالت القائمـة بالعمـل الشـرطي ومبهـام إنفـاذ القـانون           
األخــرى، ضــمن الســياق األوســع لعمليــة إصــالح قطــاع األمــن، وعلــى كفالــة التنســيق اجليــد للعمــل الشــرطي   

ــا       الــدويل  دعمــا خلطــة متفــق عليهــا علــى الصــعيد الــوطين، ويشــدد علــى أن هــذا الــدعم ينبغــي أن يكــون ملبي
  الحتياجات الدولة املضيفة؛
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ــأنّ إصــالح الشــرطة وغريهــا مــن أجهــزة إنفــاذ القــوانني ينبغــي أن يــتم يف     يســلم  - ٧   ســياق دعــم  ب
جــل تعزيــز شــرعية املؤسســات املعنيــة  العمليــات واالتفاقــات السياســية اجلامعــة وباالسترشــاد ــا، وذلــك مــن أ 

  من امللكية هلذا اإلصالح؛   واسعوضمان قدر 
، عنـد وجـود تكليـف    شـرطة األمـم املتحـدة   إىل الـدور اهلـام الـذي ميكـن أن تؤديـه عناصـر        يشري  - ٨  

م زاع، وذلـك بوسـائل منـها تقـدمي الـدع     ـزاع ومـا بعـد انتـهاء النـ    ـبذلك، يف تعزيز سيادة القانون يف حـاالت النـ  
التشغيلي ملؤسسات الدولة املضيفة القائمة بالعمل الشرطي ومبهام إنفاذ القـانون األخـرى، ودعـم إصـالح هـذه      
املؤسسات وإعادة هيكلتها وإعادة بنائها، بسبل منها تقدمي املساعدة التقنية واالشتراك معها يف املقـرات وتـوفري   

هـود األوسـع نطاقـا اهلادفـة إىل تعزيـز سـيادة القـانون        برامج التدريب والتوجيه هلـا، وكـل ذلـك ضـمن إطـار اجل     
  وإصالح القطاع األمين، حيثما وجد تكليف بذلك؛  

إصـالح القطـاع األمـين،     إىل األمـني العـام أن ينظـر، حسـب االقتضـاء، يف     يف هذا الصـدد   يطلب  - ٩  
خــرى، وذلــك ضــمن إطــار يف ذلــك إصــالح املؤسســات القائمــة بالعمــل الشــرطي ومبهــام إنفــاذ القــانون األ  مبــا

التخطيط االستراتيجي العام لعمليـات حفـظ السـالم وللبعثـات السياسـية اخلاصـة حبسـب السـياق اخلـاص بكـل           
بلد، والعمل مع الدول األعضاء على تعزيز قدرات عناصـر شـرطة األمـم املتحـدة وخرباـا فيمـا يتعلـق بتطـوير         

  التالية:  القدرات وبناء املؤسسات، مبا يف ذلك يف ااالت 
  االستخبارايت؛ العمل الشرطي على مستوى العمليات، مبا يف ذلك العمل الشرطي اتمعي والعمل الشرطي  (أ)  
  اإلدارة والتنظيم والقيادة؛  (ب)  
  احلوكمة والرقابة والتقييم؛    (ج)  
  صياغة السياسات والتخطيط االستراتيجي؛    )د(  
  التنسيق مع الشركاء؛    )هـ(  
على دور عمليـات حفـظ السـالم والبعثـات السياسـية اخلاصـة يف دعـم مؤسسـات الدولـة           يشدد - ١٠  

 ا، ويشــدد علــى أن هــذعلــى االســتعداد لالنتقــال إىل العمــل بشــكل مســتقل املضــيفة القائمــة بالعمــل الشــرطي  
مـع الدولـة املضـيفة،    اإلعداد لالنتقال ينبغـي أن يسـتند إىل حتليـل لالحتياجـات يف الوقـت املناسـب، وبالتشـاور        

ألي مساعدة بعد انتهاء فترة وجود عمليـة حفـظ السـالم أو البعثـة السياسـية اخلاصـة، وذلـك مـن أجـل متكـني           
فريـق األمـم املتحـدة القطـري، مـن       مبـا يف ذلـك  بناء السـالم والتنميـة،   األطراف الفاعلة يف األمم املتحدة املعنية ب

ستراتيجي وتعبئة املوارد، والعمل يف إطار شراكة وثيقة مع سـلطات  االضطالع مبا يلزم من أعمال التخطيط اال
الدولة املضيفة، ومن أجل نقل املهارات واخلربات ملسؤويل الدولـة املضـيفة وخربائهـا بأسـرع وقـت ممكـن بغيـة        

  ضمان جناح عملية االنتقال ودوامها؛
وا القيمـة االسـتراتيجية إلصـالح    املمـثلني واملبعـوثني اخلاصـني لألمـني العـام علـى أن يراعـ        يشجع - ١١  

قطاع األمن يف عملـهم متـام املراعـاة، مبـا يف ذلـك إصـالح مؤسسـات الدولـة املضـيفة القائمـة بالعمـل الشـرطي             
إصـالح قطـاع األمـن علـى نطـاق       أجـل  ومبهام إنفاذ القـانون األخـرى، عنـد االقتضـاء، يف سـياق جهودهـا مـن       

  ميدة عند وجود تكليف بذلك؛أوسع، مبا يف ذلك عن طريق مساعيهم احل
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بعمل القدرات الشرطية الدائمة التابعـة لألمـم املتحـدة يف جمـال تـوفري اخلـربة علـى نطـاق          يرحب - ١٢  
اموعة الواسعة لألنشطة يف جمـال العمـل الشـرطي وتزويـد عناصـر الشـرطة يف عمليـات األمـم املتحـدة حلفـظ           

عملـها بشـكل سـريع ومتسـق وفعـال وقـادر علـى         علـى الشـروع يف  السالم والبعثات السياسية اخلاصة بالقـدرة  
ــات           ــدمي اخلــربة وإجــراء عملي ــق إســداء املشــورة وتق ــن طري ــة ع ــات القائم ــدمي املســاعدة للبعث االســتجابة، وتق

  األساسي؛    التقييم
حـدة  إىل األمانة العامة أن تواصل تنقيح تكوين القدرات الشرطية الدائمة التابعة لألمم املت يطلب - ١٣  

دف كفالة تضمينها مهارات تلبي املطالب املعاصرة، مبا يف ذلك عن طريق إتاحة فرص إقامـة الشـراكات مـع    
  الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية؛  

يف دارة عمليـات حفـظ السـالم    شـعبة الشـرطة التابعـة إل    اجلهـود الـيت تبـذهلا    يالحظ مـع التقـدير   - ١٤  
قـدرات قـوات    بنـاء  يف “شـرطة متخصصـة  أفرقة ”استكشاف إمكانية استخدام  األمانة العامة من أجل مواصلة

  االقتضاء؛    إىل األمني العام أن يقدم تقريرا عن هذا االستخدام، حسب ويطلبالشرطة، 
جهود األمانة العامة املبذولة لتعزيز التعـاون بـني البعثـات، مبـا يف ذلـك عـن طريـق إعـادة          يالحظ - ١٥  

ات الشرطة املشكَّلة، ويسلِّم بأن هـذا التعـاون ميكـن أن يتـيح حلـوال يف الوقـت املناسـب        االنتشار السريع لوحد
فيمــا يتعلــق بالقــدرات الــيت متــس احلاجــة إليهــا، باعتبــار ذلــك تــدبريا مؤقتــا قصــري األجــل، ويالحــظ التحــديات  

ن تواصـل، بالتشـاور مـع    اللوجستية الـيت ميكـن أن ختـلّ بفعاليـة التعـاون بـني البعثـات، ويشـجع األمانـة العامـة أ          
البلدان املسامهة بأفراد شرطة، تقييم ممارسـة التعـاون بـني البعثـات ـدف تبسـيط اإلجـراءات التشـغيلية الدائمـة          

  وحتسني فعالية هذا التعاون؛  
املهـارات واخلـربات    مـن ذوي العمـل الشـرطي،    خـرباء مـدنيني يف جمـال   أمهية نشـر   يالحظ أيضا - ١٦  

  ؛البعثات السياسية اخلاصةبعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم ووإحلاقهم ببة، الكافية واملناس
جمـاالت   ضـمن محايـة املـدنيني، عنـد وجـود تكليـف بـذلك،        األمهية الرئيسية اليت تكتسيها يؤكد - ١٧  

  العمل الذي تضطلع به عناصر شرطة األمم املتحدة؛
وجـود تكليـف    عناصر شرطة األمـم املتحـدة، عنـد   أمهية الدور الذي ميكن أن يؤديه  أيضا يؤكد - ١٨  

بذلك، يف دعم اجلهود اليت تبذهلا السـلطات املضـيفة يف جمـال محايـة املـدنيني، ال سـيما املعرضـني منـهم لتهديـد          
أشكال العنف اجلنسي واجلنسـاين، واملسـاعدة، يف هـذا الصـدد، يف بنـاء       كلوشيك بالعنف البدين، مبا يف ذلك 

دولة املضيفة القائمة بالعمل الشـرطي ومبهـام إنفـاذ القـانون األخـرى حبيـث تكـون قـادرة         وإصالح مؤسسات ال
على محاية املدنيني بصورة مستمرة ومطردة، مع التسـليم بـأن املسـؤولية الرئيسـية عـن محايـة املـدنيني تقـع علـى          

  املضيفة؛  عاتق الدولة
ن تؤديـه عناصـر شـرطة األمـم املتحـدة يف      على الدور احلاسم األمهية الذي ميكـن أ  الضوء يسلط - ١٩  

زاعات وبنـاء السـالم، مبـا يف ذلـك مـا يتعلـق بسـيادة        ـتيسري مشاركة املرأة وإشراكها يف احلوار بشأن تسـوية النـ  
  القانون ومسائل األمن؛  

البلدان املسامهة بأفراد شرطة على زيادة النسبة املئوية مـن الشـرطيات بـني أفـراد الشـرطة       يشجع - ٢٠  
وفَــدين إىل عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم، وال ســيما كبــار املــوظفني، مبــا يف ذلــك يف تــولّي األدوار    امل
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القيادية، ويطلب إىل األمني العام أن يواصل دعـم اجلهـود املبتكـرة املبذولـة لتشـجيع عمليـات إيفـاد الشـرطيات         
جمـال شـؤون محايـة الطفـل وأيضـا يف جمـال       يعـزز التنسـيق بـني عناصـر الشـرطة وبـني املستشـارين يف        هذه، وأن 

  الشؤون اجلنسانية ومحاية املرأة؛
البلــدان املســامهة بــأفراد شــرطة أن تــوفّر جلميــع أفــراد الشــرطة التــدريب املناســب    أيضــا يشــجع - ٢١  

ألدائهم مسؤوليام املتعلقة حبماية الطفل، والعنف اجلنسي واجلنساين، ويشجع كـذلك كيانـات األمـم املتحـدة     
املعنية على توفري التوجيه السليم وإتاحة النماذج التدريبية املناسبة، ومنها بوجـه خـاص التـدريب السـابق للنشـر      
الــذي تــوفره األمــم املتحــدة اســتنادا إىل ســيناريوهات خمتلفــة بشــأن منــع العنــف اجلنســي واجلنســاين، واألطفــال 

  املسلح؛    زاعـوالن
 التـهاون بـذل وتعزيـز اجلهـود الراميـة إىل تنفيـذ سياسـة عـدم        إىل األمـني العـام أن يواصـل     يطلب - ٢٢  

االسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني مـن جانـب مـوظفي األمـم املتحـدة، وكـذلك إزاء السياسـة املتعلقـة             إطالقا مـع 
حبظر عمل األطفال يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السـالم، وحيـث البلـدان املسـامهة بـأفراد شـرطة علـى اختـاذ         

فيهــا التــدريب ــدف التوعيــة قبــل مرحلــة النشــر ويف امليــدان، وغــري ذلــك مــن  ت الوقائيــة املناســبة مبــااإلجــراءا
اإلجراءات لكفالة املساءلة التامة، مبا فيها املالحقة القضائية، يف احلاالت الـيت يسـلك فيهـا رعاياهـا سـلوكاً مـن       

  هذا القبيل؛  
قـوات األمـن غـري     ي الـذي تقدمـه األمـم املتحـدة إىل    أمهية الـدعم املتصـل بالعمـل الشـرط     يالحظ - ٢٣  

  ؛  )٥٧(بذل العناية الواجبة يف مراعاة حقوق اإلنساناألمم املتحدة ل التابعة لألمم املتحدة واليت تتقيد بسياسة
الســالم والبعثــات السياســية اخلاصــة التابعــة لألمــم   حفــظأنــه جيــوز لعمليــات  يؤكــد مــن جديــد - ٢٤  

، ابشـأنه تكليفـ   جملس األمـن ناصر الشرطة، اليت تقع يف دولة مضيفة مع نظام جزاءات أصدر املتحدة، مبا فيها ع
أن تقدم، مىت رأى الس ضرورة لـذلك، اخلـربات املناسـبة إىل احلكومـة املضـيفة وجلـان اجلـزاءات ذات الصـلة         

قتضـياته، ويالحـظ كـذلك أمهيـة     وأفرقة اخلرباء املعنية ملساعدا يف تنفيذ نظام اجلزاءات ذلك ورصد االمتثـال مل 
  توفري التدريب املالئم لعناصر شرطة األمم املتحدة يف هذا الصدد؛  

التابعـة لألمـم    عمليات حفظ السالم والبعثات السياسـية اخلاصـة  ل ه جيوزأن أيضا يؤكد من جديد - ٢٥  
ت البلدان املضـيفة املسـاعدة   فيها عناصر الشرطة، مىت أصدر الس تكليفا بذلك، أن تقدم حلكوما ، مبااملتحدة

يف جمال بناء القدرات، بناًء على طلبها، من أجل تنفيـذ التزاماـا مبوجـب الصـكوك العامليـة واإلقليميـة القائمـة،        
والتصدي لالجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة، بسـبل منـها بـرامج مجـع األسـلحة ونـزع        

اج، وتعزيـز املمارسـات املتصـلة بـاألمن املـادي للمخزونـات وإدارـا، وتوطيـد         السالح والتسريح وإعادة اإلدمـ 
قدرات حفظ السجالت والتعقب، وتطوير النظم الوطنية ملراقبة الصادرات والواردات، وحتسـني أمـن احلـدود،    

  األخرى؛    وتعزيز املؤسسات القضائية واألجهزة القائمة بالعمل الشرطي ومبهام إنفاذ القانون
إطـار الواليـات   على أن يكون هناك، كلما اقتضـى األمـر وكلمـا كـان ذلـك مناسـبا ويف        يشجع - ٢٦  

املمـثلني اخلاصـني لألمـني العـام، وإدارة عمليـات حفـظ السـالم        املتاحة، تبادل للمعلومـات بـني    القائمة واملوارد
ــة العامــة يف ذلــك شــعبة الشــرطة، وإدارة الشــؤون السياســية   مبــا ــة لاملدو، يف األمان ــة التنفيذي ــة يري مكافحــة لجن

_____________ 

)٥٧(  S/2013/110.املرفق ،  
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فرقـة العمــل املعنيـة بالتنفيــذ يف جمـال مكافحــة    واإلرهـاب، ومكتـب األمــم املتحـدة املعــين باملخـدرات واجلرميــة،     
اإلرهاب، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، عند النظر يف الوسائل الكفيلة بالتصدي علـى حنـو شـامل ومتكامـل،     

  واإلرهاب والتطرف العنيف، وهو ما ميكن أن يؤدي إىل اإلرهاب؛  للجرمية املنظمة عرب الوطنية 
تعزيــز احلــوار وتبــادل املعلومــات مــع   علــىمكافحــة اإلرهــاب لجنــة املديريــة التنفيذيــة ل يشــجع - ٢٧  

، مبـا يف  بشأن أنشطة العمل الشـرطي املبعوثني اخلاصني وإدارة الشؤون السياسية وإدارة عمليات حفظ السالم، 
 ١٣٧٣ قـراري الـس  يتعلـق بتنفيـذ    وضمن إطـار مـا  لبعثات، حسب االقتضاء، لتخطيط الل مراحل ذلك خال

 ويطلــب، ٢٠٠٥أيلول/ســبتمرب  ١٤املــؤرخ  )٢٠٠٥( ١٦٢٤ و ٢٠٠١أيلول/ســبتمرب  ٢٨املــؤرخ  )٢٠٠١(
املؤسسـات  ات الثغرات الرئيسية يف قدرات الدول األعضاء، مبا يف ذلك قـدر  أن تقف على املديرية التنفيذية إىل

) ٢٠٠١( ١٣٧٣ نقــراريالتنفيــذ القائمــة بالعمــل الشــرطي ومبهــام إنفــاذ القــانون األخــرى، وذلــك مــن أجــل    
  )؛  ٢٠٠٥( ١٦٢٤  و

أنـه جيـوز لعناصـر شـرطة األمـم املتحـدة، الـيت توفَـد يف إطـار عمليـة األمـم املتحـدة حلفــظ              يؤكـد  - ٢٨  
الـدعم بالتشـاور مـع الدولـة املضـيفة، قـدر اإلمكـان وحسـب          السالم، مىت أصدر الس تكليفا بذلك، أن توفر

االقتضـاء، للجهــود الــيت تبــذهلا الســلطات الوطنيــة، دون املسـاس مبســؤوليات تلــك الســلطات، مــن أجــل تقــدمي   
  العدالة؛  املسؤولني عن ارتكاب جرائم دولية خطرية إىل

ــق التنســيق والتعــاون يف جمــال املســائل املتعل   يشــجع - ٢٩   ــة   علــى توثي ــرطي بــني األمان قــة بالعمــل الش
واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة، واملنظمــة الدوليــة للشــرطة اجلنائيــة واملنظمــات الشــرطية  العامــة

يف ذلك عن طريـق التـدريب وتقاسـم وتبـادل املعلومـات واخلـربات املواضـيعية والـدعم التنفيـذي،           اإلقليمية، مبا
  حسب االقتضاء؛  

ضرورة مواصلة تعزيز التعاون واملشاورات مـع البلـدان املسـامهة بـأفراد شـرطة،       ؤكد من جديدي - ٣٠  
لس والبلدان املسـامهة بقـوات وبـأفراد شـرطة واألمانـة العامـة، مـن        امبا يف ذلك عن طريق التعاون الثالثي بني 

  أجل تعزيز روح الشراكة والثقة والتعاون والثقة املتبادلة؛  
النظـر يف عقـد اجتمـاع سـنوي بشـأن املسـائل املتعلقـة بالعمـل الشـرطي مـع            اعتزامـه  عن يعرب - ٣١  

  رؤساء عناصر شرطة األمم املتحدة؛
األمــني العــام أن ينظــر يف الــدور املتزايــد للعمــل الشــرطي، إىل جانــب غــريه مــن املســائل   يشــجع - ٣٢  

اسـية اخلاصـة، يف استعراضـه االسـتراتيجي املقبـل      احلامسة العديدة املتصلة بعمليات حفـظ السـالم والبعثـات السي   
  لعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم والبعثات السياسية اخلاصة، حسب االقتضاء؛  

تقريرا عن دور العمل الشرطي باعتبـاره   ٢٠١٦إىل األمني العام أن يقدم حبلول اية عام  يطلب - ٣٣  
زاع، مع التركيز بوجه خـاص علـى التحـديات الـيت     ـبعد انتهاء النجزءا ال يتجزأ من حفظ السالم وبناء السالم 

، وأن التابعــة لألمــم املتحــدة الســالم والبعثــات السياســية اخلاصــة  حفــظتواجههــا عناصــر الشــرطة يف عمليــات  
النــهوض بالواليــات املوكلــة  يضــمنه توصــيات بشــأن أفضــل الســبل الكفيلــة بتعزيــز مســامهة تلــك العناصــر يف    

  .للبعثات
  ٧٣١٧ذ باإلمجاع يف اجللسة اخت
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  مقرران

ــته      ــن، يف جلسـ ــس األمـ ــر جملـ ــودة يف ٧٤٦٤نظـ ــه  ١٧، املعقـ ــون  ٢٠١٥حزيران/يونيـ ــد املعنـ ، يف البنـ
  “.عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم”

إىل السـيد  من نظامـه الـداخلي املؤقـت،     ٣٩ويف اجللسة نفسها، قرر الس توجيه دعوة، مبوجب املادة   
سوس، وكيل األمني العام لعمليـات حفـظ السـالم، والفريـق يوهـانيس جربمسـكل تسـفاماريام، قائـد         إيرفيه الد

قوة بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان، واللـواء مايكـل لوليسـغارد، قائـد قـوة بعثـة األمـم املتحـدة املتكاملـة          
  .كان هيئة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنةاملتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل، واللواء مايكل فني، رئيس أر

_____________________ 
      

  )٥٨(احلالة يف ليربيا
  

  مقررات

  :)٥٩(، الرسالة التالية٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٢وجه رئيس جملس األمن إىل األمني العام، يف   
 آب/ ٢٨رســالتكم املؤرخــة   ه قــد مت إطــالع أعضــاء جملــس األمــن علــى   يشــرفين أن أبلغكــم أنــ     

بشـأن توصـيتكم بـإجراء متديـد تقـين لواليـة بعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا لفتـرة ثالثـة              ٢٠١٤سطس أغ
  . وهم حييطون علما باالقتراح الوارد يف رسالتكم.)٦٠(٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٣٠أشهر، حىت 

شــتراك، ، دعــوة ممثــل ليربيــا لال٢٠١٤أيلول/ســبتمرب  ٩، املعقــودة يف ٧٢٦٠لــس، يف جلســته اوقــرر   
  املعنون:  من نظامه الداخلي املؤقت، يف مناقشة البند ٣٧دون أن يكون له حق التصويت، وفقا للمادة 

  احلالة يف ليربيا”  
  )S/2014/598التقرير املرحلي الثامن والعشرون لألمني العام عن بعثة األمم املتحدة يف ليربيا (”    
س جملــس األمــن مــن األمــني العــام  موجهــة إىل رئــي ٢٠١٤آب/أغســطس  ٢٨رســالة مؤرخــة ”    

(S/2013/644).“ 

الـداخلي املؤقـت، إىل    همـن نظامـ   ٣٩مبوجب املادة  ،توجيه دعوةويف اجللسة نفسها، قرر الس أيضا،   
كارين الندغرين، املمثلة اخلاصة لألمني العام لليربيا ورئيسة بعثة األمم املتحدة يف ليربيا، والسيد مـارتن   ةالسيد

  .املمثل الدائم للسويد لدى األمم املتحدة بصفته رئيس جلنة بناء السالم بتشكيلها اخلاص بليربياغرونديتس، 
  ، يف البند املعنون:٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١٥، املعقودة يف ٧٢٦٣ونظر الس، يف جلسته   
  احلالة يف ليربيا”  

_____________ 

  .١٩٩١اختذ جملس األمن قرارات أو مقررات بشأن هذه املسألة للمرة األوىل يف عام   )٥٨(
)٥٩(  S/2014/645.  
)٦٠(  S/2014/644.  
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  )S/2014/598تحدة يف ليربيا (التقرير املرحلي الثامن والعشرون لألمني العام عن بعثة األمم امل”    
موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن األمــني العــام   ٢٠١٤آب/أغســطس  ٢٨رســالة مؤرخــة ”    

(S/2014/644).“  
  

  )٢٠١٤( ٢١٧٦القرار 
  ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١٥املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
املــؤرخ  )٢٠٠٣( ١٥٠٩إىل قراراتــه الســابقة بشــأن احلالــة يف ليربيــا، وال ســيما القــرارات        إذ يشــري  

املـؤرخ   )٢٠١٣( ٢١١٦و  ٢٠١٢أيلول/سـبتمرب   ١٧املـؤرخ   )٢٠١٢( ٢٠٦٦و  ٢٠٠٣أيلول/سبتمرب  ١٩
  ،٢٠١٤متوز/يوليه  ٩، وإىل بيانه الصحفي الصادر يف ٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ١٨

  وسرياليون،  ملدى تفشي فريوس اإليبوال يف غرب أفريقيا، وخاصة يف ليربيا وغينيا وإذ يعرب عن قلقه البالغ  
ايـة السـكان   أن حكومة ليربيا تتحمل املسؤولية الرئيسية عـن ضـمان السـالم واالسـتقرار ومح     وإذ يؤكد  

ــا ســيتطلب أن    ــدائم يف ليربي ــا، وإذ يشــدد علــى أن االســتقرار ال كومــة علــى وجــود  احلحتــافظ  املــدنيني يف ليربي
 مؤسسات حكومية جيدة األداء وخاضعة للمساءلة، وخاصة يف قطاعي سيادة القانون واألمن،  

ء اإليبـوال، وإذ حيـيط علمـا    بإطالق خطة ليربيا التنفيذية للتصدي العاجل لعـودة انتشـار وبـا    وإذ يرحب  
بــاجلهود الــيت تبــذهلا قــوات األمــن الوطنيــة، وال ســيما الشــرطة الوطنيــة الليربيــة والقــوات املســلحة الليربيــة، بغيــة    
التصدي الفوري لتفشي الوباء، من خالل القيام بأنشـطة التوعيـة العامـة والوقايـة وفقـا لربوتوكـوالت وإجـراءات        

  األمنية،  ث قوات األمن الوطنية على استخدام القوة املتناسبة عند التصدي للحوادثالسالمة املعمول ا، وإذ حي
آب/أغســطس  ١مبــؤمتر القمــة االســتثنائي الحتــاد ــر مــانو، الــذي عقــد يف غينيــا يف    وإذ يرحــب أيضــا  
صـحة  ، وبااللتزامات اليت قطعها رؤساء دول سرياليون وغينيا وكوت ديفـوار وليربيـا ورئـيس منظمـة ال    ٢٠١٤

العاملية مبكافحة تفشي اإليبوال يف املنطقة، بوسائل منها تعزيز خدمات العـالج والتـدابري الراميـة إىل منـع تفشـيه      
عرب احلدود، وإذ يرحب أيضا بالتزام االحتاد األفريقي واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، وكـذلك التـزام   

  ، بدعم اجلهود الرامية إىل مكافحة انتشار فريوس اإليبوال،الشركاء الثنائيني واملنظمات املتعددة األطراف
لقيام األمني العام بتعيني د. ديفيد نابارو يف منصب كبري منسقي منظومـة األمـم    وإذ يعرب عن تقديره  

 بـاإليبوال ومـديرا لعمليـة    املتحدة املعين مبرض فريوس اإليبوال وتعيني السيد أنطوين بانبوري نائبـا للمنسـق املعـين   
إدارة األزمات من مركز األمم املتحـدة للعمليـات وإدارة األزمـات، بغيـة مسـاعدة احلكومـات يف املنطقـة علـى         

  مواجهة تفشي اإليبوال،
اتمع الدويل على التصدي سـريعا لـنقص العـاملني األكفـاء يف اـال الطـيب واملعـدات الطبيـة          وإذ حيث  

  أفريقيا،  ئية ملواجهة تفشي اإليبوال يف غرباملناسبة وعلى اختاذ ما يلزم من تدابري وقا
يــثين علــيهم،  إلســهام والتــزام مــوظفي األمــم املتحــدة املتواصــلني وإذ   وإذ يعــرب عــن تقــديره العميــق   

وخاصة البلدان املسامهة بقوات عسكرية وقوات شـرطة يف بعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا، وذلـك باملسـاعدة يف        
  ليربيا، وعلى جهود املمثل اخلاص لألمني العام لليربيا،توطيد السالم واالستقرار يف 
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إىل حاالت التأخر احملتملة يف سري انتخابات جملس الشيوخ اخلاصة املقرر إجراؤهـا يف تشـرين    وإذ يشري  
  ،  ٢٠١٤األول/أكتوبر 

ة ، وإذ حييط علمـا أيضـا برسـال   )٦١(٢٠١٤آب/أغسطس  ١٥بتقرير األمني العام املؤرخ  وإذ حييط علما  
وبتوصـيته القاضـية بإرجـاء النظـر يف املقترحـات الـواردة يف        )٦٠(٢٠١٤آب/أغسـطس   ٢٨األمني العام املؤرخة 

  تقريره بشأن متديد والية البعثة،
  ملنطقة،ا  أن احلالة يف ليربيا ما زالت تشكل خطرا يهدد السالم واألمن الدوليني يف وإذ يقرر  
  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وإذ يتصرف  
  ؛٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٣١متديد والية بعثة األمم املتحدة يف ليربيا حىت  يقرر  - ١  
والقاضــية  )٦٠(٢٠١٤ آب/أغســطس ٢٨توصــية األمــني العــام الــواردة يف رســالته املؤرخــة  يؤيــد  - ٢  

بشـأن إدخـال تعـديالت علـى      ٢٠١٤آب/أغسـطس   ١٥بإرجاء النظر يف املقترحات الواردة يف تقريره املـؤرخ  
  ؛)٦١(والية البعثة

ظـر يف  بعـد الن  ٢٠١٥ أيلول/سـبتمرب  ٣٠متديد والية البعثة مرة أخـرى حـىت    يعرب عن اعتزامه  - ٣  
  مقترحات األمني العام؛

يتجـاوز   إىل األمني العام أن يواصل إطالع جملس األمن علـى احلالـة يف ليربيـا يف موعـد ال     يطلب  - ٤  
  ؛٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥

  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ٥  
 ٧٢٦٣اختذ باإلمجاع يف اجللسة 

 مقررات

، دعـوة ممثـل ليربيـا    ٢٠١٤تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٢، املعقـودة يف  ٧٣١٠قرر جملس األمن، يف جلسـته    
مــن نظامــه الــداخلي املؤقــت، يف مناقشــة      ٣٧لالشــتراك، دون أن يكــون لــه حــق التصــويت، وفقــا للمــادة       

  “.احلالة يف ليربيا”املعنون   البند
الـداخلي املؤقـت، إىل    همـن نظامـ   ٣٩مبوجب املادة  ،توجيه دعوةويف اجللسة نفسها، قرر الس أيضا،   
إريف الدسوس، وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم، والسيد بري تورسون من السويد، بصـفته ممثـل    السيد

  .رئيس جلنة بناء السالم بتشكيلها اخلاص بليربيا
  ، يف البند املعنون:٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٩، املعقودة يف ٧٣٢٨ونظر الس، يف جلسته   
  ة يف ليربيااحلال”  
موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن األمــني العــام    ٢٠١٤أيلول/ســبتمرب  ٢٩رســالة مؤرخــة ”    

(S/2014/707) 

_____________ 

)٦١(  S/2014/598.  
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موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن فريــق    ٢٠١٤تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٩رســالة مؤرخــة ”    
  “.(S/2014/831)) ٢٠١٣( ٢١٢٨اخلرباء املعين بليربيا املنشأ عمال بالقرار 

  
  )٢٠١٤( ٢١٨٨ر القرا

  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٩املؤرخ 

  ،جملس األمن إن  
  إىل قراراته السابقة وبيانات رئيسه بشأن احلالة يف ليربيا، يشري إذ  
 ،بـدعم مـن اتمـع الـدويل     ،بالتقدم املطرد الذي أحرزته حكومة ليربيا يف إعـادة بنـاء ليربيـا    يرحب وإذ  

  ،ينييعود بالنفع على مجيع الليرب  مبا
  ،)٦٢(رباء املعين بليربيااخلبتقرير فريق  وإذ حييط علما  
مـن  إىل رئـيس جملـس األمـن    املوجهـة   ٢٠١٤أيلول/سـبتمرب   ٢٩املؤرخة الرسالة ب أيضا حييط علماوإذ   

بنظـام   املعنيـة بعثـة التقيـيم   يف مرفـق الرسـالة بشـأن    يرحب بالتوصـيات املقدمـة إىل الـس    ، وإذ )٦٣(األمني العام
  ليربيا،لى عاملفروضة ءات اجلزا

  وتأثريه فيها، فريوس إيبوال يف غرب أفريقيا، مبا يف ذلك ليربيا، من تفشي قلقه البالغعن  عربيوإذ   
جـراء  مـن  ليربيـا  التنميـة يف  بنـاء السـالم و  يف جمـايل  باحتمـال انتكـاس مـا حتقـق مـن مكاسـب        سلموإذ ي  

ــوال  ــريوس إيب ــرب عــ    ،تفشــي ف ــل، يع ــى  ويف ضــوء هــذه العوام ــه عل ــفن عزم ــة وإا  ختفي ــااجلــزاءات املتبقي  ئه
  حصيفة، بطريقة
أن حكومة ليربيا تتحمل املسؤولية الرئيسية عـن ضـمان السـالم واالسـتقرار ومحايـة السـكان        وإذ يؤكد  

كومـة أن حتــافظ علـى وجــود   مــن احلاالسـتقرار يف ليربيــا سـيتطلب   دوام املـدنيني يف ليربيــا، وإذ يشـدد علــى أن   
  مية جيدة األداء وخاضعة للمساءلة، وخاصة يف قطاعي سيادة القانون واألمن،مؤسسات حكو

القـوات  متتـع  تقـدم يف إصـالح قطـاع األمـن يف ليربيـا لضـمان       إحـراز  علـى ضـرورة اسـتمرار     وإذ يشدد  
مـن االسـتعداد حلمايـة    مبـا يكفـي   ذايت والقـدرة و الـ  اءكتفـ باالالعسكرية وقوات الشرطة وأمـن احلـدود يف ليربيـا    

  ا،شعب ليربي
ــد   ــر بــالغ األمهيــة        وإذ يؤك تحقيــق الســالم واألمــن   لأن اإلدارة الشــفافة والفعالــة للمــوارد الطبيعيــة أم

  املستدامني يف ليربيا،
القـرار  الـواردة يف  شـروط  العلى دعم حكومة ليربيا يف جهودها الراميـة إىل اسـتيفاء    تصميمه وإذ يؤكد  
ــؤرخ  )٢٠٠٣( ١٥٢١ ــانون األول/د ٢٢املـ ــمرب كـ ــالم،    وإذ ، ٢٠٠٣يسـ ــاء السـ ــة بنـ ــاركة جلنـ ــب مبشـ يرحـ

كومــة يف احلاجلهــات املاحنــة، علــى دعــم  ذلــك ، مبــا يفصــاحبة املصــلحة ذات الصــلة اجلهــاتيشـجع مجيــع   وإذ

_____________ 

)٦٢(  S/2014/831.  
)٦٣(  S/2014/707.  
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  تبذله من جهود،  ما
  املنطقة، م واألمن الدوليني يفتشكل ديدا للسالوهشةً  ال تزالأن احلالة يف ليربيا  وإذ يقرر  
  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،   رفوإذ يتص  
 )٢٠٠٤( ١٥٣٢مـن القـرار    ١استمرار سـريان التـدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرة       جمددا يؤكد  - ١  
 ؛٢٠٠٤آذار/مارس  ١٢املؤرخ 

 :شهر اعتبارا من تاريخ اختاذ هذا القرارأ تسعةما يلي لفترة مدا  يقرر  - ٢  

 )؛٢٠٠٣(  ١٥٢١من القرار  ٤علقة بالسفر املفروضة مبوجب الفقرة جتديد التدابري املت  (أ)  

) ٢٠٠٣( ١٥٢١ مـن القـرار   ٢املفروضة سابقا مبوجب الفقـرة   ،جتديد التدابري املتعلقة باألسلحة  (ب)  
ــة و ــه  ١٣املــؤرخ  )٢٠٠٦( ١٦٨٣مــن القــرار   ٢و  ١مبوجــب الفقــرتني  املعدل الفقــرة و، ٢٠٠٦حزيران/يوني
مـن القـرار    ٦ إىل ٣الفقرات و ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٢٠) املؤرخ ٢٠٠٦( ١٧٣١(ب) من القرار  ١

املـؤرخ   )٢٠١٠( ١٩٦١مـن القـرار    ٣الفقـرة  و، ٢٠٠٩كانون األول/ديسـمرب   ١٧املؤرخ  )٢٠٠٩( ١٩٠٣
كــــانون  ١٠املــــؤرخ  )٢٠١٣( ٢١٢٨قــــرار ال(ب) مــــن  ٢ ، والفقــــرة٢٠١٠كــــانون األول/ديســــمرب  ١٧

  ؛٢٠١٣األول/ديسمرب 
اإلبقــاء علــى مجيــع التــدابري املـذكورة أعــاله قيــد االســتعراض املســتمر ــدف تعــديل   أيضــايقـرر    - ٣  

حنـو الوفـاء بالشـروط املنصـوص     مـن تقـدم   ليربيـا  حسـب مـا حتـرزه     رفع كل أو بعض تدابري نظـام اجلـزاءات   أو
م لــذي يتعــرض لــه الســالمــن أجــل إــاء تلــك التــدابري، ويف ضــوء التهديــد ا  )٢٠٠٣( ١٥٢١عليهــا يف القــرار 
  فريوس إيبوال؛من جراء واألمن يف ليربيا 

آب/أغسـطس   ١ حبلـول  قدم معلومـات مسـتكملة إىل جملـس األمـن،    أن يإىل األمني العام  يطلب  - ٤  
بشـكل   ألسـلحة والـذخائر  اتنفيذ التوصـيات املتعلقـة بـإدارة    يف حكومة ليربيا  الذي أحرزته، عن التقدم ٢٠١٥

 ملنـاطق احلدوديـة بـني ليربيـا وكـوت ديفـوار      اتيسري رصد عن و ،سن األطر التشريعية الالزمة سليم، مبا يف ذلك
  إدارا على حنو فعال؛و

) ٢٠٠٩( ١٩٠٣مـن القـرار    ٩املعـني عمـال بـالفقرة    املعين بليربيـا  متديد والية فريق اخلرباء  يقرر  - ٥  
وذلـك لالضـطالع باملهـام التاليـة بتعـاون وثيـق مـع        اعتبارا مـن تـاريخ اختـاذ هـذا القـرار،       أشهر ١٠لفترة مدا 

  :حكومة ليربيا وفريق اخلرباء املعين بكوت ديفوار
الظـروف علـى   وفـق مـا تتيحـه    تابعـة إىل ليربيـا والـدول اـاورة،     علـى سـبيل امل  القيام ببعثة تقيـيم    (أ)  

بصــيغتها ري املتعلقــة باألسـلحة،  تقريـر ــائي عـن التنفيـذ، وأي انتــهاكات للتـداب    إعــداد و للتحقيـق  ،أرض الواقـع 
خمتلـف مصـادر متويـل    يشمل ، مبا )٢٠١٣( ٢١٢٨ ) و٢٠١٠( ١٩٦١ و )٢٠٠٩( ١٩٠٣بالقرارات  ةاملعدل

مـا يتعلـق بقـدرة حكومـة ليربيـا       يف والقضـاء  األمـن قطـاعي  وعن التقدم احملرز يف  ،جتارة األسلحة غري املشروعة
مـن تقـدم يف   كومـة  احلأحرزتـه   مـا ة، وعـن  يبفعالوالسيطرة عليها  األسلحة واحلدودب املسائل املتصلةعلى رصد 

 استيفاء شروط اإلخطار؛

جلنة جملس األمن املنشأة عمـال بـالقرار   ، بعد إجراء مناقشة مع جملس األمنإىل  ائيتقدمي تقرير   (ب)  
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 وتقـدمي ، مجيع املسائل الـواردة يف هـذه الفقـرة    ، عن٢٠١٥ آب/أغسطس ١ أقصاهيف موعد  )٢٠٠٣( ١٥٢١
املتعلقـة بقـدرة   عـن حالـة التشـريعات     ٢٠١٥نيسـان/أبريل   ٢٣معلومات مستكملة إىل اللجنة يف موعد أقصاه 

معلومـات مسـتكملة   أي و عليها بفعالية، والسيطرةاحلدود األسلحة واملسائل املتصلة بحكومة ليربيا على رصد 
 ؛االقتضاء  إىل اللجنة، حسب أخرىغري رمسية 

املعين بكوت ديفـوار املعـاد    فريق اخلرباء نشاط مع أفرقة اخلرباء املعنية األخرى، ال سيماالتعاون ب  (ج)  
  ؛٢٠١٤نيسان/أبريل  ٢٩املؤرخ  )٢٠١٤( ٢١٥٣من القرار  ٢٤إنشاؤه مبوجب الفقرة 

إىل األمني العام أن يتخذ التدابري اإلدارية الالزمة، بأسـرع مـا ميكـن، إلعـادة إنشـاء فريـق        يطلب  - ٦  
القــرار، مســتعينا يف ذلــك، حســب  مــن تــاريخ اختــاذ هــذاتبــدأ  أشــهر ١٠، بالتشــاور مــع اللجنــة، لفتــرة رباءاخلــ

  سابقة؛   املنشأ عمال بقرارات اخلرباءاالقتضاء، خبربة أعضاء فريق 
ــبي  - ٧   ــدول و  هيـ ــع الـ ــا  حبجبميـ ــة ليربيـ ــاون كومـ ــأن تتعـ ــ اًتعاونـ ــع    اًتامـ ــرباء يف مجيـ ــق اخلـ ــع فريـ مـ
  واليته؛  جوانب
إىل أن مسؤولية مراقبة تداول األسـلحة الصـغرية داخـل أراضـي ليربيـا وبـني ليربيـا والـدول          يشري  - ٨  

ااورة تقع على عاتق السلطات احلكومية املعنية وفقا ألحكام اتفاقية اجلماعة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا     
  ؛  ٢٠٠٦  لعامملواد ذات الصلة وذخائرها وغريها من ااملتعلقة باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة 

ــاذ        حيــث  - ٩   ــذ التشــريعات املناســبة واخت ــاد وتنفي ــى اإلســراع يف اعتم ــا عل ــة ليربي طــوات اخلحكوم
  خرى إلنشاء اإلطار القانوين الالزم ملكافحة االجتار غري املشروع باألسلحة والذخرية؛  الضرورية واملناسبة األ

  علي.املسألة قيد نظره الف أن يبقي يقرر - ١٠  
  ٧٣٢٨اختذ باإلمجاع يف اجللسة 

  
  مقرر

، يف البنـد املعنـون   ٢٠١٤كـانون األول/ديسـمرب    ١٥، املعقـودة يف  ٧٣٤٠نظر جملس األمن، يف جلسته   
  “.احلالة يف ليربيا”
  

  )٢٠١٤( ٢١٩٠القرار 
  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٥املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
 ٢٠٠٣أيلول/سـبتمرب   ١٩) املـؤرخ  ٢٠٠٣( ١٥٠٩ا القـرارات  إىل قراراته السـابقة، وال سـيم  إذ يشري   

 ٢٠١٣أيلول/سـبتمرب   ١٨) املـؤرخ  ٢٠١٣( ٢١١٦ و ٢٠١٢أيلول/سـبتمرب   ١٧) املؤرخ ٢٠١٢( ٢٠٦٦ و
 ٢٠١٤أيلول/سـبتمرب   ١٨) املـؤرخ  ٢٠١٤( ٢١٧٧و  ٢٠١٤أيلول/سـبتمرب   ١٥) املؤرخ ٢٠١٤( ٢١٧٦و 
، وإىل بيانـــات رئيســـه بشـــأن احلالـــة يف ليربيـــا  ٢٠١٤ســـمرب كـــانون األول/دي ٩) املـــؤرخ ٢٠١٤( ٢١٨٨و 

ــرار   ــه  ٢٥) املــــؤرخ ٢٠١٤( ٢١٦٢واملنطقــــة دون اإلقليميــــة، والقــ بشــــأن احلالــــة يف  ٢٠١٤حزيران/يونيــ
  ديفوار،  كوت
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بســيادة ليربيــا واســتقالهلا وســالمة ووحــدة أراضــيها، وإذ يشــري إىل مبــادئ    وإذ يؤكــد التزامــه القــوي  
  التدخل والتعاون اإلقليمي،  حسن اجلوار وعدم 

أن حكومة ليربيا تتحمل املسؤولية الرئيسية عـن ضـمان السـالم واالسـتقرار ومحايـة السـكان       وإذ يؤكد   
املــدنيني يف ليربيــا، وعــن إصــالح قطــاع األمــن، وال ســيما الشــرطة الوطنيــة الليربيــة، وإذ يشــدد علــى أن دوام    

حتـافظ علـى وجــود مؤسسـات حكوميـة جيـدة األداء وخاضــعة      االسـتقرار يف ليربيـا سـيتطلب مــن احلكومـة أن     
للمساءلة، وخاصة يف قطاعي األمن والعدالة، من أجل بناء الثقة لدى مجيـع الليـربيني، وإذ حيـث احلكومـة علـى      
إظهار تقدم ملموس يف إصالح قطاعي األمن والعدالة وإعادة هيكلتهما وأدائهمـا لوظائفهمـا بشـكل فعـال مـن      

  اية جلميع الليربيني،أجل توفري احلم
بالتقدم العام احملرز صوب استعادة السالم واألمن واالسـتقرار يف ليربيـا، وإذ يشـيد بـااللتزام     وإذ يرحب   

املستمر لشعب وحكومة ليربيا بالسالم وبتطوير العمليات واملؤسسات الدميقراطية والشروع ببذل جهود هامـة  
صلحة الليربيني تكثيف جهودهم من أجل حتقيق قدر أكـرب مـن   يف جمال اإلصالح، وإذ يهيب جبميع أصحاب امل

  التماسك االجتماعي،
إزاء املدى غري املسبوق الذي بلَغه تفشـي فـريوس إيبـوال     وإذ يكرر اإلعراب عما يساوره من قلق بالغ  

  يف أفريقيا، وأثر فريوس إيبوال على غرب أفريقيا، مبا يف ذلك ليربيا،  
ي تقـوم بـه حكومـة ليربيـا يف مواصـلة قيـادة االسـتجابة امليدانيـة ملكافحـة تفشـي           بالدور الذوإذ يعترف   

فريوس إيبوال يف ليربيا، فضال عن التصـدي ملـا يتركـه تفشـي فـريوس إيبـوال مـن أثـر أوسـع نطاقـاً يف اتمعـات            
السـالم، وإذ حيـيط   احمللية، ويف التخطيط لالنتعاش على املدى األطول بوسائل تشمل الدعم املقدم من جلنة بنـاء  

علمــا خبطــة اإلنعــاش وحتقيــق االســتقرار يف امليــدان االقتصــادي يف ليربيــا، وإذ يــثين علــى الــدول األعضــاء الــيت     
تواصل، بالتنسـيق مـع اجلهـات الفاعلـة األخـرى يف امليـدان، تقـدمي الـدعم احلاسـم للجهـود الـيت تبـذهلا حكومـة              

ال، والتصـدي هلـا، وعـزل حـاالت اإلصـابة املشـتبه ـا، والتخفيـف         ليربيا والرامية إىل منع اإلصابة بفريوس إيبـو 
  آثارها،    من

بأن تفشي فريوس إيبوال يف ليربيا أدى إىل تباطؤ اجلهود الـيت تبـذهلا حكومـة ليربيـا يف     وإذ يعترف أيضا   
  سبيل النهوض بأولويات وطنية معينة يف جمايل احلوكمة واإلصالح،

في األمم املتحدة، وخاصة من البلدان املسامهة بقـوات وبـأفراد شـرطة    باستمرار مسامهة موظوإذ يشيد   
العاملني يف بعثة األمم املتحدة يف ليربيا، وبالتزامهم وتصميمهم على املساعدة يف توطيـد السـالم واالسـتقرار يف    

إيبـوال، وإذ يعـرب   ليربيا، وباجلهود اليت بذهلا املمثل اخلاص لألمني العام لليربيا، وال سيما خالل تفشي فـريوس  
ذلك اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، واالحتاد األفريقي، واحتـاد ـر    يف عن تقديره للمجتمع الدويل، مبا

  يقدمه من دعم مستمر يف سبيل توطيد السالم واألمن واالستقرار يف ليربيا، مانو، ملا
العاجـل لفـريوس إيبـوال والـيت ــدف إىل     بـاجلهود الـيت تبـذهلا بعثـة األمـم املتحـدة للتصـدي        وإذ يرحـب    

توفري القيادة والتوجيه بوجه عام للعمل التنفيذي الذي تقـوم بـه منظومـة األمـم املتحـدة، وإذ يؤكـد احلاجـة إىل        
قيام الكيانات املعنية يف منظومة األمم املتحدة، مبا فيها عمليات األمم املتحـدة حلفـظ السـالم يف غـرب أفريقيـا،      

يق مع البعثة، ويف حدود والياا وقدراا احلالية، بتوفري املساعدة الفوريـة حلكومـات أشـد البلـدان     بالتعاون الوث
  تضرراً، مبا فيها ليربيا،  
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ــة     وإذ يالحــظ مــع القلــق     ــة لليربيــا ومنازعــات حــول ملكي احتمــال نشــوب نــزاع علــى املــوارد الطبيعي
د ال تـــزال تنـــذر بتقـــويض االســـتقرار وفعاليـــة  األراضـــي، وإذ يالحـــظ أيضـــا أن املســـائل ذات الصـــلة بالفســـا 

  املؤسسات احلكومية،  
يتطلــع إىل إجــراء عمليــة  ، وإذبالتمديــد الــذي منحتــه حكومــة ليربيــا للجنــة مراجعــة الدســتور  وإذ ينــوه  

الطريـق   خريطـة مراجعة دستورية شاملة وجامعة إضافة إىل إعداد خطة العمل الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان وتنفيـذ     
علــى بــذل اجلهــود لتعزيــز اللجنــة الوطنيــة املســتقلة املعنيــة حبقــوق اإلنســان الــيت     الوطنيــة، وإذ حيــث للمصــاحلة

ــة لرصــد ومتابعــة تنفيــذ       بإمكاــا أن تقــوم بــدور رئيســي كمؤسســة حلقــوق اإلنســان متاحــة للجمهــور وكآلي
  توصيات جلنة احلقيقة واملصاحلة،  

ات إلصـالح قطــاع األمـن وإرســاء سـيادة القــانون    مبــا تقدمـه جلنــة بنـاء الســالم مـن مســامه   وإذ يرحـب    
وحتقيق املصـاحلة الوطنيـة يف ليربيـا، وإذ يشـدد علـى احلاجـة إىل حتقيـق االتسـاق والتكامـل بـني حفـظ السـالم،             

  وبناء السالم، والتنمية لكفالة التصدي بفعالية حلاالت ما بعد انتهاء الرتاع،  
ة األمـم املتحـدة يف ليربيـا واجلهـود الـيت تبـذالا يف ختطـيط        بالتعاون بـني حكومـة ليربيـا وبعثـ    وإذ يشيد   

التخفيض التدرجيي للقوام العسكري للبعثة وإدارته وتنفيذه، وإذ يعـرب عـن قلقـه ألن احلكومـة مل تقـدم متـويالً       
اقـع  مستداماً وميكن التنبؤ به لتحمل تكاليف استمرار نشر أفراد وموارد األمن، مبا يف ذلـك تشـغيل وصـيانة املو   

  اليت ختليها البعثة،
  ،  ٢٠١٤  األول/أكتوبر تأجيل انتخابات جملس الشيوخ اليت كان من املقرر إجراؤها يف تشرينوإذ يالحظ   
ــديره      ــن تق ــرب ع ــن مســاعدة مســتمرة لالجــئني        وإذ يع ــا كالمهــا م ــة وشــعب ليربي ــه حكوم ــا تقدم مل

  ديفوار،  اإليفواريني يف شرقي ليربيا ويف سبيل عودم طواعية إىل كوت 
على حكومة ليربيا ملا تبذله من جهود مستمرة لتعزيز التعاون األمين يف املنطقة دون اإلقليميـة،  وإذ يثين   

ــوار،     ــوت ديفـ ــرياليون وكـ ــا وسـ ــات غينيـ ــع حكومـ ــيما مـ ــرب   وال سـ ــتقرار يف غـ ــدم االسـ ــأن عـ ــلم بـ وإذ يسـ
  وكوت ديفوار،   ديفوار ال يزال يطرح حتديات أمنية عابرة للحدود بالنسبة لليربيا  كوت

التحديات الكـبرية الـيت مـا زالـت قائمـة يف مجيـع القطاعـات، مبـا يف ذلـك اسـتمرار املشـاكل            وإذ يدرك   
اجلنساين، وخاصة العنف املوجـه ضـد    املتصلة جبرائم العنف، وال سيما ارتفاع معدالت العنف اجلنسي والعنف

ــال،  ــه   وإذاألطفــ ــري إىل قراراتــ ــؤرخ ٢٠٠٠( ١٣٢٥يشــ ــوبر  ت ٣١) املــ ــرين األول/أكتــ  ١٨٢٠و  ٢٠٠٠شــ
 ١٨٨٩و  ٢٠٠٩أيلول/سـبتمرب   ٣٠) املـؤرخ  ٢٠٠٩( ١٨٨٨و  ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ١٩) املؤرخ ٢٠٠٨(
كـــانون األول/ديســـمرب  ١٦) املـــؤرخ ٢٠١٠( ١٩٦٠و  ٢٠٠٩تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٥) املـــؤرخ ٢٠٠٩(

ــامل ٢٠١٤حزيران/يونيــه  ٢٤) املــؤرخ ٢٠١٣( ٢١٠٦و  ٢٠١٠ رأة والســالم واألمــن، وإذ يرحــب  املتعلقــة ب
تبذله حكومة ليربيا من جهود جديدة يف سبيل تعزيز حقوق اإلنسـان ومحايتـها، وال سـيما حقـوق اإلنسـان       مبا

) بصـورة تامـة   ٢٠٠٠( ١٣٢٥يؤكد أن العقبـات الكـأداء الـيت حتـول دون تنفيـذ القـرار        للنساء واألطفال، وإذ
 املرأة وضمان مشاركتها وكفالة حقوق اإلنسـان الواجبـة هلـا، وتضـافر     يذللها سوى االلتزام الراسخ بتمكني ال

جهود القيادة واستمرار تـدفق املعلومـات والـدأب يف العمـل وتـوفري الـدعم مـن أجـل مشـاركة املـرأة يف عمليـة            
  صنع القرار جبميع مستوياا،  
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وبالتوصــيات الــواردة فيــه  )٦١(٢٠١٤/أغســطس آب ١٥بتقريــر األمــني العــام املــؤرخ  وإذ حيــيط علمــا   
/أغســـطس آب ٢٨املتعلقـــة بالتعـــديالت املقتـــرح إدخاهلـــا علـــى واليـــة وتشـــكيل البعثـــة، وبرســـالته املؤرخـــة   

  ،٢٠١٤  الثاين/نوفمرب تشرين ١٢ن يف وباملعلومات املستكملة اليت قدمها إىل جملس األم )٦٠(٢٠١٤
  املنطقة،   أن احلالة يف ليربيا ما زالت تشكل ديداً للسالم واألمن الدوليني يفوإذ يقرر   
  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف   

  
  احلوكمة، وسيادة القانون، وإصالح قطاع األمن، واملصاحلة الوطنية

ــة يؤكــد  - ١   ــة ســكاا، وحيــث         أن حكوم ــن ومحاي ــن أم ــرا، ع ــل املســؤولية، أوال وآخ ــا تتحم ليربي
احلكومة على ترتيب أولويات تطوير وكاالت األمن على حنو فعال وسريع، وال سيما الشـرطة الوطنيـة الليربيـة    

تـوفري املـوارد    اليت تعترب الوكالة الرئيسية إلنفاذ القانون املكلفة مبسؤوليات أعمال الشرطة املدنية، بوسـائل منـها  
  املالية الكافية وأشكال الدعم األخرى يف الوقت املناسب؛

حكومة ليربيا على حتديد أولويات جهودها الرامية إىل تعزيز املصاحلة الوطنيـة واالنتعـاش   يشجع   - ٢  
االقتصــادي، ومكافحــة الفســاد، وتعزيــز الكفــاءة واحلكــم الرشــيد، وال ســيما مــن خــالل االســتمرار يف تعزيــز    

لشفافية واملساءلة على الصعيد احلكومي، بوسائل تشمل إدارة املوارد الطبيعية الليربية على حنـو فعـال، ويؤكـد    ا
أمهية السعي إىل تطبيق استراتيجية للمصاحلة الوطنية والتماسك االجتماعي، مـن خـالل تـدابري ملموسـة لتعزيـز      

شــراك مجيــع أصــحاب املصــلحة يف ليربيــا، ويهيــب التعـايف الــوطين والعدالــة واملصــاحلة علــى مجيــع املسـتويات وإ  
حبكومة ليربيا مواصلة دعم مشاركة املرأة يف منع نشوب الرتاعات، وحل النـزاعات، وبناء السالم، مبا يف ذلـك  

بعـد انتـهاء الـرتاع ويف جمموعـة واسـعة مـن        مشاركتها يف مراكز صنع القرار يف مؤسسات احلكم يف مرحلة مـا 
  جهود اإلصالح؛

ــتورية        يؤكــد   - ٣   ــال اإلصــالحات الدس ــدم يف جم ــراز تق ــة إح ــة إىل مواصــلة الســلطات الليربي احلاج
واملؤسسية، وال سيما إصالح قطاع سيادة القـانون وقطـاع األمـن، وعمليـات املصـاحلة الوطنيـة يف ضـوء األثـر         

وس إيبــوال يف السياســي واألمــين واالقتصــادي واالجتمــاعي واإلنســاين األوســع نطاقــاً املترتــب علــى تفشــي فــري  
اتمعــات احملليــة، واحلاجــة إىل التخطــيط مــن أجــل االنتعــاش علــى املــدى األطــول يف ليربيــا، ويطلــب يف هــذا    
الســياق إىل املمثــل اخلــاص لألمــني العــام لليربيــا أن يســاعد يف هــذه اجلهــود مــن خــالل تــوفري املســاعي احلميــدة  

الشيوخ، ويؤكد أن املسؤولية عن التحضـري لالنتخابـات    والدعم السياسي، مبا يف ذلك متهيدا النتخابات جملس
يف ذلـك   واألمن الالزم هلا وإجرائها بصورة حرة ونزيهة وشفافة وآمنة، تقع علـى عـاتق السـلطات الليربيـة، مبـا     

اختاذهــا تــدابري للتخفيــف مــن اآلثــار الســلبية الــيت ميكــن أن تترتــب علــى إجــراء االنتخابــات مــن حيــث تفشــي    
  إيبوال؛  فريوس
حكومة ليربيا على تكثيف جهودها الرامية إىل إحراز تقـدم يف نقـل مسـؤوليات األمـن مـن       حيث  - ٤  

يتعلــق بتحديــد األولويــات وتــوفري  مــا عــاتق بعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا إىل الســلطات الوطنيــة، وال ســيما يف 
اقة وقدرة الشرطة الوطنيـة الليربيـة   املوارد لسد الثغرات احلرجة بغية تسهيل نقل املسؤوليات بنجاح، وحتسني ط

ومكتب اهلجـرة والتجـنس، إضـافة إىل قطـاع العدالـة، مبـا يف ذلـك احملـاكم والسـجون، ممـا يتـيح تعزيـز حقـوق              
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اإلنسان واملصاحلة، والرقابة الفعالة، والـروح املهنيـة، والشـفافية واملسـاءلة يف مجيـع املؤسسـات األمنيـة، وتعزيـز         
  وبسط سلطة الدولة وتوفري اخلدمات يف مجيع أحناء البلد لصاحل مجيع الليربيني؛املؤسسات الدميقراطية، 

إىل أن تأخذ حكومة ليربيا على عاتقها متاماً كامل مسؤولياا األمنية مـن البعثـة يف    يؤكد تطلعه  - ٥  
 ١٧و  ١٦، ويؤكــد أيضــا عزمــه علــى النظــر، مبــا يتفــق مــع الفقــرتني  ٢٠١٦/يونيــه حزيران ٣٠موعــد أقصــاه 

  أدناه، يف االستمرار يف إعادة تشكيل البعثة وإعادة تشكيلها يف املستقبل، وفقا لذلك؛
علــى أمهيــة قيــام حكومــة ليربيــا بصــياغة خطــة حمــددة، مشــفوعة جبــداول زمنيــة ونقــاط     يشــدد   - ٦  

ق، والرصـد  مرجعية، لبناء قطاع األمن بالتنسيق مع إعادة تشكيل البعثة، وتتضمن تفاصيل عن القيادة، والتنسـي 
واملــوارد وآليــات الرقابــة، والتعجيــل بســن مشــروع قــانون الشــرطة، ومواصــلة إصــالح سياســات الترقيــة واليــد  

  العاملة وذلك دف حتقيق الالمركزية يف املؤسسات األمنية الوطنية، وخباصة الشرطة الوطنية الليربية؛
وفريق األمم املتحدة القطـري والشـركاء    أمهية استمرار حكومة ليربيا، بالتنسيق مع البعثة،يؤكد   - ٧  

الــدوليني، يف تطــوير مؤسســات األمــن الــوطين وســيادة القــانون الــيت تــؤدي وظائفهــا بشــكل مســتقل وكامــل،   
وحتقيقاً هلذه الغاية يشجع على إحراز تقدم سريع ومنسق يف وضع وتنفيذ خطط تطوير األمن والعـدل، وخطـة   

املسـاعدة   فيهـا  احلكومة على إدارة املساعدة بفعالية وشفافية وكفاءة، مباالعمل الوطنية حلقوق اإلنسان، وحيث 
املقدمة من الشركاء الثنائيني واملتعددي األطراف من أجل دعم إصالح قطاعي العدالة واألمـن، وحيـث كـذلك    
ــيت تســتخدمها           ــدة ال ــن األعت ــا يتصــل ــا م ــا لتســجيل وتعقــب األســلحة وم ــى مضــاعفة جهوده ــة عل احلكوم

  دها قواا األمنية؛وتستور
  

  نسايناجلالعنف العنف اجلنسي و

ألن النسـاء والفتيـات يف ليربيـا مـا زلـن يـواجهن معـدالت مرتفعـة مـن          يعرب عن قلقه املسـتمر    - ٨  
العنف اجلنسي والعنف اجلنساين، ويكرر تأكيد دعوته حكومـة ليربيـا إىل أن تواصـل مكافحـة العنـف اجلنسـي،       

عنـف اجلنسـاين، وأن تعمـل بقـوة علـى مكافحـة إفـالت مـرتكيب هـذه اجلـرائم مـن            وال سيما ضـد األطفـال، وال  
العقاب، وأن توفر سبل االنتصاف والدعم واحلماية للضحايا، مبا يف ذلك عن طريق احلمالت اإلعالميـة، ومـن   

ة خــالل االســتمرار يف تعزيــز قــدرات الشــرطة الوطنيــة يف هــذا اــال، وأن تــذكي الــوعي بالتشــريعات الوطنيــ    
القائمة بشأن العنف اجلنسي، ويشجع احلكومة على تعزيز التزامها يف هذا الصدد، عن طريق أمـور منـها متويـل    
إجراءات تنفيذ خطة عملها الوطنية بشأن العنف اجلنسي واجلنساين، والنهوض بإمكانية جلوء النسـاء والفتيـات   

  إىل القضاء؛
  

  والية بعثة األمم املتحدة يف ليربيا

  ؛٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٣٠متديد والية البعثة حىت  يقرر  - ٩  
  األولوية:  بعثة على النحو التايل، حسب ترتيبالأن تكون والية  أيضا يقرر - ١٠  
  محاية املدنيني  (أ)  
انتشــارها، ودون  ومنــاطق محايــة الســكان املــدنيني مــن خطــر العنــف البــدين، يف حــدود قــدراا    ‘١’  

  سلطات الليربية؛للالرئيسية املساس باملسؤولية 
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  دعم املساعدة اإلنسانية  (ب)  
تيسري تقدمي املساعدة اإلنسانية، مبا يف ذلك بالتعاون مـع حكومـة ليربيـا، واجلهـات الداعمـة هلـا،         ‘١’  

  واملساعدة على يئة الظروف األمنية الالزمة؛
  ضاء؛االقت  التنسيق مع بعثة األمم املتحدة للتصدي العاجل لفريوس إيبوال، حسب  ‘٢’  
  إصالح مؤسسات العدالة واألمن  (ج)  
مساعدة حكومـة ليربيـا، بالتنسـيق الوثيـق مـع الشـركاء الثنـائيني واملتعـددي األطـراف، يف وضـع             ‘١’  

  استراتيجيتها الوطنية إلصالح قطاع األمن وتنفيذها يف أقرب وقت ممكن؛
الوطنية الليربية ومكتـب   لشرطةإصالح قطاع األمن وتنظيم ابشأن إسداء املشورة حلكومة ليربيا   ‘٢’  

واالشــتراك يف املوقــع الواحــد والتوجيــه لصــاحل هــذين   املســاعدة التقنيــةتــوفري بــرامج ل التجــنساهلجــرة و
وضـع أنظمـة القيـادة واإلدارة     خـاص علـى  وجـه  ع التركيـز ب ، مـ واإلصـالحيات  القضـاء الكيانني ولصاحل 

  كتب؛املالداخلية للشرطة الوطنية و
العدالـة الوطنيـة يف مجيـع أحنـاء البلـد مـن       قطاع األمـن و مة ليربيا يف تقدمي خدمات مساعدة حكو  ‘٣’  

  خالل بناء القدرات والتدريب؛
ذلـك اجلهـات املاحنـة     يف مبـا  مساعدة حكومة ليربيا على تنسيق هذه اجلهود مـع مجيـع الشـركاء،     ‘٤’  

  الثنائية واملتعددة األطراف؛
  دعم العملية االنتخابية  (د)  
ة حكومة ليربيا على تنظيم انتخابات جملس الشـيوخ بتـوفري الـدعم اللوجسـيت، وال سـيما      مساعد    

لتسهيل الوصول إىل املناطق النائية، وتنسيق املساعدة االنتخابية الدولية ودعم املؤسسات الليربية ومجيـع  
ء انتخابـات  يف ذلـك األحـزاب السياسـية، يف يئـة جـو يفضـي إىل إجـرا        ، مبـا نيأصحاب املصلحة الليربي

  األمم املتحدة يف ليربيا؛ سلمية، مبا يف ذلك من خالل إذاعة بعثة
  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  )ـ(ه  
العمل على تعزيز أنشطة حقوق اإلنسـان يف ليربيـا ومحايتـها ورصـدها، مـع إيـالء اهتمـام خـاص           ‘١’  

  ؛اجلنساينالعنف لعنف اجلنسي ولالنتهاكات واالعتداءات املرتكبة ضد األطفال والنساء، وال سيما ا
اجلنسـاين، مبـا يف   العنـف  دعم تعزيز اجلهود الـيت تبـذهلا حكومـة ليربيـا ملكافحـة العنـف اجلنسـي و         ‘٢’  

  ذلك اجلهود الرامية إىل مكافحة إفالت مرتكيب هذه اجلرائم من العقاب؛
  محاية موظفي األمم املتحدة  (و)  
معــداا، وكفالـة أمـن مـوظفي األمـم املتحـدة واألفــراد      محايـة مـوظفي األمـم املتحـدة ومنشـآا و         

  ؛املرتبطني ا وحرية تنقلهم
دعم لـ متجـددا  اهتمامـا  (ج) أعـاله،   ١٠ و ٦إىل  ٤أن تويل البعثة، وفقا للفقـرات   كذلك يقرر - ١١  

خـالل تعزيـز    حكومة ليربيا لتحقيق االنتقال الناجح للمسـؤولية األمنيـة كاملـة إىل الشـرطة الوطنيـة الليربيـة مـن       
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قدرا على إدارة املوظفني احلاليني وحتسني برامج التدريب لإلسراع باسـتعدادها لتحمـل مسـؤوليات األمـن يف     
  ؛مجيع أحناء ليربيا

إىل البعثة أن تكفـل امتثـال أي دعـم يقـدم لقـوات أمنيـة غـري تابعـة لألمـم املتحـدة امتثـاال             يطلب - ١٢  
لعناية الواجبة يف مراعاة حقوق اإلنسان عند تقـدمي دعـم األمـم املتحـدة إىل     بذل ااألمم املتحدة لصارما لسياسة 

  ؛)٦٤(قوات أمنية غري تابعة لألمم املتحدة
إىل األمني العام أن يكفـل أن يكـون لـدى البعثـة مـا يلزمهـا مـن املستشـارين املتخصصـني           يطلب - ١٣  

أجـل تعزيـز التوجيـه ـدف      هلذه املرحلـة االنتقاليـة مـن   املؤهلني الذين يتمتعون باملهارات املهنية واخلربة املناسبة 
لتعجيـل بتنفيـذ   ى الـ ع، التجـنس ، وخاصـة الشـرطة الوطنيـة الليربيـة ومكتـب اهلجـرة و      حكومة ليربيا زيادة قدرة

سيادة القانون، والعدالة واحلوكمة وإصالح قطاع األمن، مبـا يف ذلـك إنشـاء آليـات      تبرامج مستدامة يف جماال
  العنف اجلنسي واجلنساين؛أعمال كيب مرتحملاسبة 
البعثـة، يف حـدود قـدراا ومنـاطق انتشـارها، ودون املسـاس بواليتـها،         مواصـلة  أمهيةن ععرب ي - ١٤  

 )٢٠٠٣( ١٥٢١القـرار   مـن  ٢١املنشـأة عمـال بـالفقرة     جلنـة جملـس األمـن   حكومة ليربيا، و إىل ساعدةامل تقدمي
القـرارات السـابقة، مبـا     يفعلى النحـو املـبني   ، يف هذا الصدد، املنوطة ا هاماملوتنفيذ املعين بليربيا وفريق اخلرباء 

  ؛٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٣املؤرخ  )٢٠٠٦( ١٦٨٣فيها القرار 
  

  هيكل القوة

مـن   ١ ٧٩٥ مـن األفـراد العسـكريني و    ٤ ٨١١أن يظل قوام البعثـة املـأذون بـه يف حـدود      يقرر - ١٥  
  الشرطة؛أفراد 

)، توصــية األمــني العــام بتخفــيض القــوام العســكري ٢٠١٢( ٢٠٦٦تأييــده، يف قــراره  إىل يشــري - ١٦  
، ويؤكـد عزمـه علـى اسـتئناف عمليـة      ٢٠١٥ومتوز/يوليـه   ٢٠١٢للبعثة على ثالث مراحل بني آب/أغسـطس  

ل التخفيض التدرجيي عندما يتقرر أن ليربيا قد أحرزت تقدما كبريا يف مكافحة تفشي فريوس إيبـوال، الـذي ميثـ   
  ديدا للسالم واالستقرار يف ليربيا؛

ــد ال يتجــاوز       يطلــب - ١٧   ــات مســتكملة يف موع ــدم معلوم ــام أن يق ــني الع ــارس  ١٥إىل األم آذار/م
اسـتقرار ليربيـا وعلـى خيـارات      عن الوضع يف ليربيـا، وخاصـة تقييمـا لتـأثري تفشـي فـريوس إيبـوال علـى         ٢٠١٥

 ٥املرحلة االنتقالية األمنية على النحو املشار إليـه يف الفقـرة    متشيا مع هدف استكمالختفيض القوات استئناف 
أعـاله، قـد تتطلـب إجـراء      ١٦، املشار إليهـا يف الفقـرة   التخفيض التدرجيياستئناف طرائق أعاله، ويعترف بأن 

  ضوء هذه املعلومات؛  تعديالت يف
  

  التعاون اإلقليمي وفيما بني البعثات

وال قــد تســبب يف إيقــاف األنشــطة املشــتركة بــني حكــوميت ليربيــا  بــأن تفشــي فــريوس إيبــ ميســلّ - ١٨  
 يهيـب وعمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار، و      بعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا    وكوت ديفـوار، وكـذلك بـني    

_____________ 

)٦٤(  S/2013/110.املرفق ،  
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           اتني احلكومتني مواصلة تعزيز التعاون فيمـا بينـهما، وخاصـة فيمـا يتعلـق باملنطقـة احلدوديـة، مبـا يف ذلـك مـن
 ،لقيـام لتنفيـذ اسـتراتيجية احلـدود املشـتركة،     يف زيادة الرصد، وتبادل املعلومات، وتنسيق اإلجـراءات، و خالل 

يف مجلة أمور، بدعم نزع السالح وإعادة العناصر املسلحة علـى كـال جـانيب احلـدود وعـودة الالجـئني الطوعيـة        
ميـع كيانـات   جب يهيـب هـذا الصـدد،    يف أمان وكرامة، وكـذلك معاجلـة األسـباب اجلذريـة للـرتاع والتـوتر، ويف      

بعثـة، يف حـدود   العمليـة و الكوت ديفوار وليربيـا، مبـا يف ذلـك مجيـع العناصـر ذات الصـلة مـن         األمم املتحدة يف
، حيثمـا كـان ذلـك    نياألمم املتحدة القطريفريقي والية كل منهما، وقدراما ومناطق انتشارمها، باإلضافة إىل 

  ؛ت اإليفوارية والليربيةمناسبا ومالئما، دعم السلطا
أمهية ترتيبات التعـاون بـني البعثـتني عنـد قيـام بعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا وعمليـة األمـم             يؤكد - ١٩  

 ١٦٠٩املتحدة يف كوت ديفوار بتقليص وجودمها، ويؤكد إطار التعاون بني البعثتني املنصـوص عليـه يف قـراره    
ــؤرخ  )٢٠٠٥( ــه  ٢٤املــ ــراره   ، وي٢٠٠٥حزيران/يونيــ ــرره يف قــ ــا قــ ــري إىل مــ ــؤرخ ) ٢٠١٢( ٢٠٦٢شــ املــ

عمليـة  البإقرار توصية األمني العام بنقل ثالث طـائرات هليكـوبتر مسـلحة مـن البعثـة إىل       ٢٠١٢متوز/يوليه  ٢٦
ويشـري أيضـا إىل مـا قـرره يف قـراره       ،الستخدامها يف كل من كوت ديفوار وليربيـا علـى طـول وعـرب حـدودمها     

أن تستخدم مجيع طـائرات اهلليكـوبتر العسـكرية املتعـددة     ب ٢٠١٤حزيران/يونيه  ٢٥املؤرخ ) ٢٠١٤( ٢١٦٢
بعثة يف كل من كوت ديفـوار وليربيـا مـن أجـل تيسـري االسـتجابة السـريعة والقـدرة         العملية ولاألغراض التابعة ل

  يؤثر على جمال مسؤولية أي من البعثتني؛  ال  على التنقل مبا
، )٦٥(٢٠١٤أيار/مــايو  ١٥العــام علــى النحــو املــبني يف تقريــره املــؤرخ   إىل اقتــراح األمــني يشــري - ٢٠  

ليربيـا وعمليـة األمـم املتحـدة يف      إنشاء قوة للرد السريع، يف سياق ترتيبـات التعـاون بـني بعثـة األمـم املتحـدة يف      
يـذ واليـة   لعمليـة، لتنف لكوت ديفوار، لفترة أولية مدا سنة واحدة وضمن حدود القوام العسـكري املـأذون بـه    

  ؛عمليةالالعملية ودعم البعثة، بينما يؤكد أن هذه الوحدة ستبقى يف املقام األول من أصول 
الوحـدة   )، بنشـر هـذه  ٢٠١٤( ٢١٦٢ألمني العام، عمال بقـراره  لإىل اإلذن املمنوح  أيضا يشري - ٢١  

حـدوث تـدهور خطـري يف احلالـة      حـال  ليربيا، رهنا مبوافقة البلدان املعنية املسامهة بقوات وحكومة ليربيا، يفيف 
ويشري كـذلك إىل   ،األمنية على األرض من أجل تعزيز البعثة مؤقتا لتحقيق غرض وحيد يتمثل يف تنفيذ واليتها

اخلطوات الالزمة لكفالة أن تصل هذه الوحدة إىل القدرة التشـغيلية   باختاذاألمني العام  الطلبات اليت وجهها إىل
، وإبالغ جملس األمن فـورا بـأي نشـر هلـذه     ٢٠١٥كن، يف موعد ال يتجاوز أيار/مايو الكاملة يف أقرب وقت مم

  يوما؛  ٩٠هذا القبيل لفترة تتجاوز  لس ألي نشر مناليربيا واحلصول على تفويض من يف الوحدة 
  

  تقارير األمني العام

ليربيـا وعلـى تنفيـذ واليـة     بانتظـام علـى احلالـة يف     بإطالع السإىل األمني العام أن يقوم  يطلب - ٢٢  
وتقريـرا ائيـا يف    ٢٠١٥ أبريـل  نيسـان/  ٣٠وأن يقـدم إليـه تقريـرا عـن منتصـف املـدة يف موعـد أقصـاه          ،البعثة

  عن احلالة على األرض وعن تنفيذ هذا القرار؛ ٢٠١٥آب/أغسطس  ١٥موعد أقصاه 
  أن يبقي هذه املسألة قيد نظره. يقرر - ٢٣  

  ٧٣٤٠اختذ باإلمجاع يف اجللسة 
  

_____________ 

)٦٥(  S/2014/342.  
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  مقرران

  :)٦٦(، الرسالة التالية٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ٨بعث رئيس جملس األمن إىل األمني العام، يف   
ــه       كــانون  ٦إطــالع أعضــاء جملــس األمــن علــى رســالتكم املؤرخــة    قــد متيشــرفين أن أبلغكــم أن

قائـدا لقـوات بعثـة     ،رييـا نيج ، مـن اعتزامكم تعيني اللواء صـاحلو زاواي أوبـا  ب املتعلقة ٢٠١٥الثاين/يناير 
  رسالتكم.  يف مبا أبديتم العزم عليهعلما  هم حييطون. و)٦٧(اياألمم املتحدة يف ليرب

ــته     ــر الـــس، يف جلسـ ــودة يف ٧٤٢٣ونظـ ــان/أبريل  ٢، املعقـ ــون ٢٠١٥نيسـ ــد املعنـ ــة ”، يف البنـ احلالـ
  “.ليربيا  يف
  

  )٢٠١٥( ٢٢١٥القرار 
  ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢املؤرخ 

  ،منإن جملس األ  
ســـيما القـــرارات  إىل قراراتـــه الســـابقة بشـــأن احلالـــة يف ليربيـــا واملنطقـــة دون اإلقليميـــة، وال   إذ يشـــري  
 ٢٠١٢أيلول/ســبتمرب   ١٧املــؤرخ  ) ٢٠١٢( ٢٠٦٦و  ٢٠٠٣أيلول/ســبتمرب   ١٩املــؤرخ ) ٢٠٠٣( ١٥٠٩

 ٢٠١٤رب أيلول/سـبتم  ١٥املـؤرخ  ) ٢٠١٤( ٢١٧٦و  ٢٠١٣أيلول/سـبتمرب   ١٨املؤرخ ) ٢٠١٣( ٢١١٦ و
كـانون األول/ديسـمرب    ١٥املـؤرخ   )٢٠١٤( ٢١٩٠ و ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١٨املؤرخ ) ٢٠١٤( ٢١٧٧ و

٢٠١٤،  
ــثين   ــوال      وإذ يـ ــي اإليبـ ــة تفشـ ــال ملواجهـ ــا الفعـ ــا لتحركهـ ــة ليربيـ ــى حكومـ ــا، وإذيف علـ ــوه يف  ليربيـ ينـ

املسـلحة الليربيـة والشـرطة    بتماسك شعب ليربيـا وحكومتـها ومؤسسـاا األمنيـة، وخباصـة القـوات        الصدد هذا
  الليربية،  الوطنية
بــاجلهود الــيت تبــذهلا الــدول األعضــاء والشــركاء الثنــائيون واملنظمــات املتعــددة األطــراف،     وإذ يرحــب  

ــا      فيهــا  مبــا ــدعم حكومــة ليربي ــا، ل ــدول غــرب أفريقي األمــم املتحــدة واالحتــاد األفريقــي واجلماعــة االقتصــادية ل
جلنـة بنـاء السـالم، مـن      مبـا يف ذلـك   ، وإذ يرحـب أيضـا مبـا يقدمـه اتمـع الـدويل،      مواجهتها لتفشي اإليبوال يف

وإذ يشـجع   ،إسهامات ملساعدة ليربيا يف النهوض بالتزامها اإلمنائي الشـامل يف فتـرة التعـايف مـن تفشـي اإليبـوال      
  هذا الصدد،  بقوة على اختاذ مزيد من اخلطوات يف

)، بتخفـيض القـوام العسـكري لبعثـة     ٢٠١٢( ٢٠٦٦العام، يف قراره إىل تأييده توصية األمني  وإذ يشري  
  ،  ٢٠١٥ومتوز/يوليه  ٢٠١٢األمم املتحدة يف ليربيا على ثالث مراحل بني آب/أغسطس 

ذي قدمـه إىل  وباالستكمال الـ  )٦١(٢٠١٤آب/أغسطس  ١٥بتقرير األمني العام املؤرخ  وإذ حييط علما  
  وبتوصياته بشأن استئناف التخفيض التدرجيي للبعثة،   ٢٠١٥ذار/مارس آ ١٦يف  جملس األمن

  املنطقة،    زالت تشكل خطرا يهدد السالم واألمن الدوليني يف  أن احلالة يف ليربيا ما وإذ يقرر  
_____________ 

)٦٦(  S/2015/13.  
)٦٧(  S/2015/12.  
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  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وإذ يتصرف  
بشـأن   ٢٠١٥ذار/مارس آ ١٦ العام الواردة يف االستكمال الذي قدمه بتاريخ توصية األمني يقر  - ١  

)، ٢٠١٤( ٢١٩٠ويـأذن، متشـيا مـع القـرار     األمم املتحـدة يف ليربيـا   التخفيض التدرجيي لألفراد النظاميني لبعثة 
ســكريني إىل عــدد لألمـني العــام بتنفيــذ املرحلــة الثالثـة مــن ختفــيض هــؤالء األفــراد تـدرجييا للوصــول بــاألفراد الع   

فردا، علـى أن يـتم الوصـول إىل     ١ ٥١٥أفراد الشرطة إىل عدد أقصاه ختفيض فردا و ٣ ٥٩٠أقصى جديد هو 
  ؛٢٠١٥العدد األقصى يف احلالتني حبلول أيلول/سبتمرب 

ــرر  - ٢   ــة    يقــ ــة البعثــ ــمل واليــ ــد أال تشــ ــرة   بعــ ــة يف الفقــ ــة املبينــ ــرار   ١٠اآلن املهمــ ــن القــ (د) مــ
  )؛  ٢٠١٤(  ٢١٩٠
حكومة ليربيـا متامـاً كامـل مسـؤولياا األمنيـة مـن البعثـة يف موعـد أقصـاه          أن تتوىل  توقعه يؤكد  - ٣  

إعـادة  يف وبصـورة مسـتمرة   ، ويؤكد أيضا عزمه على النظـر يف إعـادة تشـكيل البعثـة     ٢٠١٦حزيران/يونيه  ٣٠
  ، وفقا لذلك؛  مستقبالتشكيلها 

املـدين والشـرطي والعسـكري     بعناصـرها  نشـطة البعثـة  إىل األمني العام أن يواصل تبسيط أ يطلب  - ٤  
يف القـرار  القيـام بـه   يعكس متاما تقليص عنصر الشرطة والعنصر العسكري وتضييق نطاق الوالية الذي تقرر مبا 

الوجــود املــدين والشــرطي والعســكري ضــغط ويطلــب أيضــا إىل األمــني العــام  ،) وهــذا القــرار٢٠١٤( ٢١٩٠
  أعاله؛ ٣املشار إليه يف الفقرة ؤوليات األمنية متشيا مع نقل املسللبعثة 

فيمـا يتعلــق باملنطقــة   ســيما كـوت ديفــوار مواصــلة تعزيـز تعاومــا، وال  و كــوميت ليربيــاحب هيـب ي  - ٥  
ديفــوار وليربيــا، مبــا يف ذلــك مجيــع  كــوت احلدوديــة، ويهيــب يف هــذا الصــدد جبميــع هيئــات األمــم املتحــدة يف 

ديفوار وبعثة األمم املتحدة يف ليربيا، كل يف إطـار واليتـه    كوت األمم املتحدة يفالعناصر ذات الصلة يف عملية 
وقدراتــه ومنــاطق انتشــاره، فضــال عــن الفــريقني القطــريني لألمــم املتحــدة، دعــم الســلطات اإليفواريــة والليربيــة  

  حسب االقتضاء وحيثما كان ذلك مناسبا؛
لبعثات يف الوقت الذي جيري فيه تقليص بعثة األمـم  أمهية ترتيبات التعاون بني ا يؤكد من جديد  - ٦  

لتعـاون بــني البعثـات املــبني يف القــرار   ااملتحـدة يف ليربيــا وعمليـة األمــم املتحـدة يف كــوت ديفــوار، وأمهيـة إطــار     
ويشري يف هذا الصدد إىل األحكام ذات الصلة مـن القـرار    ،٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٢٤) املؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٠٩
  ؛٢٠١٤حزيران/يونيه  ٢٥ؤرخ امل )٢٠١٤( ٢١٦٢
  املسألة قيد نظره. أن يبقي يقرر  - ٧  

  ٧٤٢٣اختذ باإلمجاع يف اجللسة 
  

  مقرران

، دعــوة ممثــل ليربيــا لالشــتراك، ٢٠١٥أيار/مــايو  ٥، املعقــودة يف ٧٤٣٨قــرر جملــس األمــن، يف جلســته   
  املعنون:  يف مناقشة البندمن نظامه الداخلي املؤقت،  ٣٧دون أن يكون له حق التصويت، وفقا للمادة 

  احلالة يف ليربيا”  
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التقريــــر املرحلــــي التاســــع والعشــــرون لألمــــني العــــام عــــن بعثــــة األمــــم املتحــــدة يف ليربيــــا  ”    
)S/2015/275(.“ 

الـداخلي املؤقـت، إىل    همـن نظامـ   ٣٩مبوجب املادة  ،توجيه دعوةويف اجللسة نفسها، قرر الس أيضا،   
 الســيدملمثلــة اخلاصــة لألمــني العــام لليربيــا ورئيســة بعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا، و كــارين النــدغرين، ا ةالســيد

، املمثل الدائم للسويد لـدى األمـم املتحـدة، بصـفته رئـيس جلنـة بنـاء السـالم بتشـكيلها اخلـاص           أولوف سكوغ
  .بليربيا

_____________________  

      
  )٦٨(احلالة يف الصومال

  
  مقررات

 ممثــل، دعــوة ٢٠١٤تشــرين األول/أكتــوبر   ١٤، املعقــودة يف ٧٢٧٨جلســته  قــرر جملــس األمــن، يف    
يف مناقشـة  من نظامـه الـداخلي املؤقـت،     ٣٧لالشتراك، دون أن يكون له حق التصويت، وفقا للمادة  الصومال

  املعنون:  البند
  احلالة يف الصومال”  
  .“)S/2014/699تقرير األمني العام عن الصومال (”    
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل      ٣٩توجيـه دعـوة، وفقـا للمـادة     أيضـا   ها، قرر الـس ويف اجللسة نفس  
نيكــوالس كــاي، املمثــل اخلــاص لألمــني العــام للصــومال ورئــيس بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة     الســيد 

  .الصومال  إىل
داخلي املؤقـت، إىل  مـن نظامـه الـ    ٣٩توجيه دعوة، وفقا للمـادة  كذلك  ويف اجللسة نفسها، قرر الس  
ــة االحتــاد      الســيد  ــيس بعث مامــان صــديقو، املمثــل اخلــاص لرئيســة ملفوضــية االحتــاد األفريقــي يف الصــومال، ورئ

  .األفريقي يف الصومال
 الصـومال  ممثـل ، دعـوة  ٢٠١٤تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٢، املعقـودة يف  ٧٢٨٤وقرر الس، يف جلسته   

يف مناقشــة  مــن نظامــه الــداخلي املؤقــت،     ٣٧للمــادة   ، وفقــا لالشــتراك، دون أن يكــون لــه حــق التصــويت    
  املعنون:  البند

  احلالة يف الصومال”  
تقريــر األمــني العــام عــن احلالــة فيمــا يتعلــق بالقرصــنة والســطو املســلح يف عــرض البحــر قبالــة     ”    

  “.(S/2014/740)سواحل الصومال 

_____________ 

  .١٩٩٢للمرة األوىل يف عام قرارات أو مقررات بشأن هذه املسألة  اختذ جملس األمن  )٦٨(
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مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل      ٣٩ادة توجيـه دعـوة، وفقـا للمـ    أيضـا   ويف اجللسة نفسها، قرر الـس   
  .جيفري فيلتمان، وكيل األمني العام للشؤون السياسيةالسيد 
 الصـومال  ممثـل ، دعـوة  ٢٠١٤تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٤، املعقـودة يف  ٧٢٨٦وقرر الس، يف جلسته   

ــا     ــم حــق التصــويت، وفق ــادة  لالشــتراك، دون أن يكــون هل ــت،    ٣٧للم ــداخلي املؤق ــه ال ــن نظام يف مناقشــة  م
  املعنون:  البند

  احلالة يف الصومال”  
موجهـة إىل رئـيس جملـس األمـن مـن رئـيس        ٢٠١٤تشـرين األول/أكتـوبر    ١٠رسالة مؤرخـة  ”    

) بشــأن الصــومال ٢٠٠٩( ١٩٠٧) و ١٩٩٢( ٧٥١جلنــة جملــس األمــن املنبثقــة عــن القــرارين   
  .“)S/2014/727و  S/2014/726وإريتريا (

  
  )٢٠١٤( ٢١٨٢القرار 

  ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ٢٤ؤرخ امل

  ،إن جملس األمن  
ســيما  قراراتــه الســابقة وبيانــات رئيســه بشــأن احلالــة يف الصــومال وإريتريــا، وال       مجيــع إىل  إذ يشــري  

تشـــرين  ٢٠املـــؤرخ ) ٢٠٠٨( ١٨٤٤و  ١٩٩٢كـــانون الثاين/ينـــاير  ٢٣املـــؤرخ ) ١٩٩٢( ٧٣٣القـــرارات 
) ٢٠١١( ٢٠٢٣ و ٢٠٠٩كــــانون األول/ديســــمرب  ٢٣ملــــؤرخ ا) ٢٠٠٩( ١٩٠٧و  ٢٠٠٨الثــــاين/نوفمرب 

ــؤرخ  ــمرب   ٥املـ ــانون األول/ديسـ ــؤرخ ) ٢٠١٢( ٢٠٣٦ و ٢٠١١كـ ــباط/فرباير  ٢٢املـ  ٢٠٩٣و  ٢٠١٢شـ
ــؤرخ ) ٢٠١٣( ــارس  ٦املـــ ــؤرخ ) ٢٠١٣( ٢١١١ و ٢٠١٣آذار/مـــ ــه  ٢٤املـــ  ٢١٢٤و  ٢٠١٣متوز/يوليـــ
ــرين الثـــاين/نوفمرب  ١٢املـــؤرخ ) ٢٠١٣( ــؤرخ ) ٢٠١٣( ٢١٢٥ و ٢٠١٣تشـ ــاين/نوفمرب  ١٨املـ ــرين الثـ تشـ

  ،٢٠١٤آذار/مارس  ٥املؤرخ  )٢٠١٤( ٢١٤٢و  ٢٠١٣
واالسـتنتاجات الـواردة    )٦٩(بالتقريرين النهائيني لفريق الرصـد املعـين بالصـومال وإريتريـا     وإذ حييط علما  

  فيهما عن احلالة يف الصومال وإريتريا،  
ــد    ــد تأكيـ ــه وإذ يعيـ ــومال وج  احترامـ ــيادة الصـ ــتقالهلا     لسـ ــة واسـ ــالمتها اإلقليميـ ــا وسـ ــويت وإريتريـ يبـ

  ووحدا،    السياسي
تدفقات إمـدادات األسـلحة والـذخرية إىل الصـومال وعـربه يف انتـهاك حلظـر توريـد األسـلحة           وإذ يدين  

املفـروض علـى الصـومال، وإىل إريتريـا يف انتـهاك حلظـر توريــد األسـلحة املفـروض علـى إريتريـا، باعتبـار ذلــك            
  يدا خطريا للسالم واالستقرار يف املنطقة،  يشكل د

  
  الصومال

باملناســبة الرفيعــة املســتوى املتعلقــة بالصــومال، الــيت عقــدت مــؤخرا برئاســة األمــني العــام،     وإذ يرحــب  
  وفاء مجيع املشاركني بالتزامام، تطلع إىل  إذو

_____________ 

  .S/2014/727و  S/2014/726انظر   )٦٩(
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مؤقتـة   إدارات إقليميـة بوجـه خـاص علـى التـزام حكومـة الصـومال االحتاديـة بإنشـاء          يسلط الضوءوإذ   
علـى   يؤكـد إذ و “٢٠١٦ عـام  رؤيـة ”، باعتبار ذلـك خطـوة أساسـية يف إطـار برنـامج      ٢٠١٤حبلول اية عام 

  أمهية أن تكون هذه العملية تشاورية وشاملة للجميع،
علـــى أمهيـــة مشـــاركة خمتلـــف شـــرائح اتمـــع الصـــومايل، مبـــا يف ذلـــك النســـاء والشـــباب  وإذ يشـــدد  

  اركة كاملة وفعالة يف عملية السالم واملصاحلة،  واألقليات، مش
علـى أمهيـة إنشـاء جلنـة احلـدود       يؤكـد إذ وبإنشاء اللجنة املستقلة ملراجعة وتنفيـذ الدسـتور،    وإذ يرحب  

  واالحتاد يف غضون الدورة الربملانية املقبلة،
ــا وإذ يرحـــب   ــة ذات    أيضـ ــة انتخابيـ ــإجراء عمليـ ــة بـ ــومال االحتاديـ ــة الصـ ــالتزام حكومـ ــداقية يف  بـ مصـ

يؤكد على ضرورة قيام اهليئـة التشـريعية بإنشـاء اللجنـة االنتخابيـة الوطنيـة املسـتقلة يف أقـرب         إذ و، ٢٠١٦ عام
علــى وجــه  يتطلــعإذ يشــدد علــى أمهيــة دعــم مجيــع الشــركاء لعمليــة يقودهــا الصــوماليون، و إذ وقــت ممكــن، و

  نتخابات،اخلصوص إىل إيفاد بعثة األمم املتحدة املقبلة لتقييم اال
وإذ يعيـد يف هـذا الصـدد تأكيـد أمهيـة إعـادة       على أمهية بناء قدرات قوات األمن الصـومالية،   وإذ يشدد  

الصومال االحتادية وتدريب أفرادهـا وجتهيـزهم واسـتبقائهم، ملـا لـذلك مـن        حلكومة تشكيل قوات األمن التابعة
دى البعيـد، وإذ يعـرب عـن دعمـه لبعثـة التـدريب       أمهية بالغة يف إحالل االستقرار واألمـن يف الصـومال علـى املـ    

علـى أمهيـة أن يـوفر اتمـع      التابعة لالحتاد األورويب وغريها من برامج بناء القدرات اجلاري تنفيذها، وإذ يشدد
  الدويل، يف الوقت املناسب، مزيدا من الدعم املنسق واملتواصل،

ــود لتحســني      أيضــا وإذ يشــدد   ــن اجله ــد م ــذل مزي ــى ضــرورة ب ــى مســتوى   عل  الشــفافية واملســاءلة عل
ــة يف الصــومال،    ــة العام ــة، و   إذ ومؤسســات اإلدارة املالي ــإلدارة املالي ــة ل ــة  إذ يرحــب بإنشــاء جلن يشــجع حكوم

علـى احلاجـة إىل تعزيـز الشـفافية واملسـاءلة       يشـدد إذ لجنة على حنـو فعـال، و  الالصومال االحتادية على استخدام 
  ملاحنني،  ا  كومة االحتادية وجمتمعاحلبني 

باعتزام األمني العام والبنك الدويل وضع مبادرة ـدف إىل النـهوض بالتنميـة االقتصـادية يف      وإذ يرحب  
  إىل نتائج هذه املبادرة، يتطلعإذ ومنطقة القرن األفريقي، 

إذا كان منشـأ هـذا    إىل احلظر التام لتصدير الفحم واسترياده من الصومال، بصرف النظر عما وإذ يشري  
  )،  ٢٠١٢( ٢٠٣٦فحم هو الصومال، على النحو املبني يف القرار ال

ذلـك عمليـات القتـل     يف إزاء اسـتمرار انتـهاكات وجتـاوزات حقـوق اإلنسـان، مبـا       وإذ يعرب عن قلقـه   
خارج نطاق القضاء والعنف ضد النساء واألطفال والصحفيني واالحتجاز التعسفي وتفشي العنـف اجلنسـي يف   

يشدد على ضرورة وضع حد لإلفالت مـن العقـاب وتعزيـز     وإذيمات املشردين داخليا، الصومال، مبا يشمل خم
وحماســبة مــرتكيب هــذه اجلــرائم، وإذ يرحــب بــاجلهود الــيت تبــذهلا حكومــة الصــومال   ومحايتــهاحقــوق اإلنســان 

أن خطــيت العمــل املــوقعتني بشــ تنفيــذاالحتاديــة للتصــدي النتــهاكات وجتــاوزات حقــوق اإلنســان، بســبل منــها  
علـى   االحتاديـة  كومـة احل األطفال والرتاع املسلح ووضع خطة عمل وطنية ملكافحة العنف اجلنسي، وإذ يشـجع 

إنشاء جلنتها الوطنية حلقوق اإلنسان وعلى اختاذ تدابري ملموسة مـن أجـل التنفيـذ التـام خلريطـة الطريـق اخلاصـة        
  ،  ٢٠١٣آب/أغسطس  حبقوق اإلنسان ملا بعد الفترة االنتقالية، اليت اعتمدت يف
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جلنــة جملــس ســيما ضــرورة إخطــار  إىل حظــر توريــد األســلحة املفــروض علــى الصــومال، وال وإذ يشــري  
) (اللجنـة) جبميـع إمـدادات األسـلحة واملعـدات      ٢٠٠٩( ١٩٠٧و  )١٩٩٢( ٧٥١القـرارين  األمن املنبثقة عـن  

إىل أن حتسـني إدارة   وإذ يشـري كـذلك  ة، العسكرية املوجهة إىل قوات األمـن التابعـة حلكومـة الصـومال االحتاديـ     
  األسلحة والذخرية يف الصومال عنصر جوهري من عناصر توطيد السالم واالستقرار يف املنطقة،

أن أي قرار مبواصـلة أو إـاء التعليـق اجلزئـي حلظـر توريـد األسـلحة املفـروض علـى حكومـة            وإذ يؤكد  
مة االحتادية جبميع التزاماا املبينة يف هـذا القـرار وغـريه مـن     الصومال االحتادية سيتخذ يف ضوء مدى وفاء حكو

  ،  ذات الصلةلس اقرارات 
، بـاحترام  ذات الصـلة لـس  اضـرورة أن تقـوم مجيـع الـدول األعضـاء، وفقـا لقـرارات         أيضـا  وإذ يؤكد  

العسـكرية إىل الصـومال    لألسـلحة واملعـدات   وتنفيذ التزاماا فيما يتعلق مبنـع عمليـات التسـليم غـري املـأذون ـا      
  ،ذات الصلةلس اغري مباشرة، يف انتهاك لقرارات   ومنع استرياد الفحم من الصومال، بصورة مباشرة أو

كـانون   ١٠إىل أن القـانون الـدويل، جمسـدا يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون البحـار املؤرخـة           وإذ يشري  
  احمليطات،    لذي ينطبق على األنشطة يف، حيدد اإلطار القانوين ا)٧٠(١٩٨٢األول/ديسمرب 

تـزال تـدر أمـواال طائلـة      بأن فريق الرصد ما زال يرى أن جتـارة الفحـم غـري القانونيـة ال     وإذ حييط علما  
ــن الصــومال تشــكل مصــدرا          ــا م ــى أن صــادرات الفحــم انطالق ــد عل ــى حركــة الشــباب، وإذ يكــرر التأكي عل

يعـرب عـن اسـتيائه مـن اسـتمرار      إذ اقم األزمـة اإلنسـانية، و  تـؤدي إىل تفـ   إليـرادات حركـة الشـباب كمـا     مهما
  انتهاك احلظر،

مــن أن بلــدان مقصــد الفحــم الصــومايل مل تتخــذ بعــد مــا يكفــي مــن اخلطــوات    القلــق وإذ يعــرب عــن  
  الالزمة ملنع استرياد الفحم من الصومال،

 ٢٠١٤ن األول/أكتـوبر  تشـري  ٨لـس مـن رئـيس الصـومال يف     ااملوجهـة إىل   بالرسـالة  وإذ حييط علمـا   
يطلــب فيهــا أن تقــدم الــدول األعضــاء املســاعدة العســكرية ملنــع تصــدير الفحــم مــن الصــومال ومنــع اســترياد       

  األسلحة إىل الصومال يف انتهاك للحظر املفروض على توريد األسلحة،
ــة     وإذ يشــجع   يف  حكومــة الصــومال االحتاديــة علــى أن تقــوم، بالتشــاور مــع مجيــع املســتويات احلكومي

ــوتر يف          ــادة الت ــنفط يف الصــومال مصــدرا لزي ــن خمــاطر أن يصــبح قطــاع ال الصــومال، باحلــد بصــورة مناســبة م
علـى ضـرورة حـل املسـائل املتعلقـة بـإدارة املـوارد         وإذ يشـدد الصومال، بوسائل منها احترام أحكـام الدسـتور،   

  ،وملكيتها باعتبارها جزءا من املناقشات اجلارية بشأن النظام االحتادي
  

  إريتريا

باالجتماعات اليت عقدت بني ممثلي حكومة إريتريا وفريق الرصد يف باريس والقاهرة وعـن   وإذ يرحب  
على أملـه يف أن يتوثـق هـذا     يشددإذ وإذ يشجع على املزيد من التعاون، وطريق التداول باهلاتف من نيويورك، 

  بزيارات منتظمة إىل إريتريا، الرصد التعاون خالل فترة والية فريق الرصد، بسبل منها قيام فريق

_____________ 

)٧٠(  United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363.  
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ــذ         وإذ يؤكــد   ــال من ــودين يف القت ــوتيني املفق ــاتلني اجليب ــات بشــأن املق ــا معلوم ــيح إريتري ــأن تت ــه ب مطالبت
ليتأكــد املعنيــون بــاألمر مــن وجــود أســرى حــرب جيبــوتيني   ٢٠٠٨املواجهــات الــيت وقعــت يف حزيران/يونيــه 

  ويقفوا على أحواهلم،  
  ة التعاون الكامل بني فريق الرصد وحكومة إريتريا،على أمهي وإذ يشدد  

  
  بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال

إحـالل املزيـد مـن     لبعثة االحتاد األفريقي يف الصـومال ملـا قامـت بـه مـن عمـل يف       عن امتنانه وإذ يعرب  
  السالم واالستقرار يف الصومال،

 يشـيد إذ وواجليش الوطين الصـومايل،   اد األفريقياالحت بالعمليات املشتركة األخرية بني بعثة وإذ يرحب  
ــراد     ــداها أف ــيت أب ــة ال ــة      البالشــجاعة الفائق ــدموها يف مواجه ــيت ق ــوطين والتضــحيات اجلســام ال ــة واجلــيش ال بعث

  الشباب،  حركة
بأمهية التنسيق الفعـال بـني مكتـب األمـم املتحـدة لـدعم بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الصـومال،            وإذ يسلم  

مـن القيـام    الـدعم حتاد األفريقي، والبلـدان املسـامهة بقـوات، واجلهـات املاحنـة مـن أجـل متكـني مكتـب          وبعثة اال
على ضرورة تـوفري   وإذ يشددبعثة، البفعالية بإعداد اخلطط وامليزانيات وتوفري اللوجستيات املأذون ا لعمليات 

بعثـة، مثـل صـيانة    الالـيت حتـد مـن عمليـات      عناصر التمكني ومضاعفات القوة الالزمة ملواجهة العوامل الرئيسـية 
  املعدات الرئيسية يف الوقت املناسب واحلفاظ على خطوط اإلمداد اللوجسيت وتوافر املياه،

للمسـاعدة علـى تـوفري التـدريب للجـيش الـوطين        االحتـاد األفريقـي   إىل اجلهود اليت تبـذهلا بعثـة   وإذ يشري  
ــود، وإذ يشــدد  إذ الصــومايل، و ــك اجله ــن       يرحــب بتل ــدا م ــة مزي ــة الصــومال االحتادي ــويل حكوم ــة ت ــى أمهي عل

عن قطاع األمن وإحكام سيطرا عليه، باعتبار ذلك جزءا أساسـيا مـن اسـتراتيجية خـروج البعثـة يف       املسؤولية
  اية املطاف،

إزاء األنباء اليت تفيد بوقوع حاالت عنف واستغالل جنسيني يـزعم أـا ارتكبـت     وإذ يعرب عن القلق  
بعثـة بسياسـة األمـم املتحـدة املتعلقـة ببـذل العنايـة        اليـذكّر  إذ ، واالحتاد األفريقـي  يد عناصر من قوات بعثةعلى 

يشدد يف هذا السياق على أمهية سياسة األمم املتحدة لعـدم التـهاون   إذ ، و)٧١(الواجبة يف مراعاة حقوق اإلنسان
يرحـب بقيـام االحتـاد األفريقـي بإيفـاد      إذ م، وإطالقا مـع االسـتغالل واالعتـداء اجلنسـيني يف سـياق حفـظ السـال       

  االعتداءات،  يشدد على أمهية حماسبة املسؤولني عن تلكإذ فريق إلجراء حتقيق كامل يف هذه االدعاءات، و
سـيما االحتـاد    بالدعم املقدم من اتمع الدويل إلحالل السالم واالستقرار يف الصومال، وال وإذ يرحب  

، وإذ يؤكـد أمهيـة تقاسـم مسـامهني جـدد      االحتـاد األفريقـي   مسـامهة كـبرية يف دعـم بعثـة     ملا قدمه من ،األورويب
  للعبء املايل املترتب على دعم البعثة،

  

_____________ 

)٧١(  S/2013/110.املرفق ،  
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  فريق الرصد املعين بالصومال وإريتريا

مبـنح اسـتثناء    فيهـا  وصـي يمن فريق الرصد اليت  ٢٠١٤شباط/فرباير  ٧بالرسالة املؤرخة  وإذ حييط علما  
  حة لتحسني اإلبالغ عن العمليات األمنية للنقل البحري التجاري،  من حظر األسل

أن احلالة يف الصـومال وتـأثري إريتريـا يف الصـومال والـرتاع القـائم بـني جيبـويت وإريتريـا كلـها            وإذ يقرر  
  عوامل ال تزال تشكل خطرا يهدد السالم واألمن الدوليني يف املنطقة،  

  ميثاق األمم املتحدة،مبوجب الفصل السابع من  وإذ يتصرف  
  

  حظر توريد األسلحة

 ٧٣٣مـن القـرار    ٥ حظر توريد األسـلحة إىل الصـومال، املفـروض مبوجـب الفقـرة      تأكيد يكرر  - ١  
 ٢٠٠٢متوز/يوليــه  ٢٢املــؤرخ ) ٢٠٠٢( ١٤٢٥مــن القــرار   ٢و  ١) وحســبما فُصــل يف الفقــرتني   ١٩٩٢(

 ٢١١١مــن القــرار  ١٧إىل  ٤) والفقــرات ٢٠١٣( ٢٠٩٣مــن القــرار  ٣٨إىل  ٣٣وعــدل مبوجــب الفقــرات  
) (ويشــار إليــه  ٢٠١٤( ٢١٤٢مــن القــرار   ٢) والفقــرة ٣٠١٣( ٢١٢٥مــن القــرار   ١٤) والفقــرة ٢٠١٣(

  ؛“)حظر توريد األسلحة املفروض على الصومال”يلي بعبارة   فيما
العسـكرية وفقـا    أن اللجنة مل تخطر ببعض عمليات تسليم األسلحة واملعـدات  يالحظ مع القلق  - ٢  

لقرارات جملس األمن ذات الصلة باملوضوع، ويشدد على األمهية القصوى لتوجيه إخطارات مفصلة يف الوقـت  
ويالحـظ مـع   )، ٢٠١٤( ٢١٤٢من القرار  ٧إىل  ٣املناسب إىل اللجنة على النحو املنصوص عليه يف الفقرات 

وجهتـها، ويشـجع الـدول األعضـاء املـوردة علـى        القلق ما يرد من تقـارير تفيـد حتويـل األسـلحة والـذخرية عـن      
  مساعدة حكومة الصومال االحتادية يف حتسني إخطاراا املوجهة إىل اللجنة؛  

تشـرين   ٣٠) حىت ٢٠١٤( ٢١٤٢من القرار  ٢جتديد األحكام املنصوص عليها يف الفقرة  يقرر  - ٣  
يـد األسـلحة املفـروض علـى الصـومال      ، ويؤكد مـن جديـد يف هـذا السـياق أن حظـر تور     ٢٠١٥األول/أكتوبر 

ــذخرية أو    ال ــى شــحنات األســلحة أو ال ــدمي املســاعدة     يســري عل املعــدات العســكرية أو إســداء املشــورة أو تق
التــدريب، حينمــا يكــون الغــرض مــن ذلــك حصــرا تطــوير قــوات األمــن التابعــة حلكومــة الصــومال االحتاديــة   أو

ــا يتع     ــتثناء مـ ــومال، باسـ ــعب الصـ ــن لشـ ــوفري األمـ ــرار     وتـ ــق القـ ــة يف مرفـ ــناف املبينـ ــن األصـ ــحنات مـ ــق بشـ لـ
  )؛  ٢٠١٣(  ٢١١١
بــاخلطوات الــيت اختــذا حكومــة الصــومال االحتاديــة لوضــع آليــات فعالــة يف جمــال إدارة    يرحــب  - ٤  

األسلحة واملعدات العسكرية، مبا يف ذلك اللجنة التوجيهية املعنية باألسلحة والذخائر، ويالحظ مع األسـف أن  
  ل ال تعمل بالكفاءة املطلوبة على مجيع املستويات احلكومية؛هذه اهلياك

من عدم الشـروع بعـد يف عمليـة لوسـم األسـلحة وتسـجيلها، علـى الـرغم          يعرب عن خيبة أمله  - ٥  
، وحيــث حكومــة الصــومال )٧٢(٢٠١٤أيار/مــايو  ٢٢املــؤرخ يســه لــس قــد ناشــد بــذلك يف بيــان رئ امــن أن 

  التأخري؛    لية دون مزيد مناالحتادية على تنفيذ هذه العم

_____________ 

)٧٢(  S/PRST/2014/9.  
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أن يوثقـا ويسـجال بدقـة    االحتاد األفريقـي يف الصـومال   إىل اجليش الوطين الصومايل وبعثة  يطلب  - ٦  
أثنــاء تنفيـذ واليتيهمــا، مبـا يف ذلــك    مجيـع املعـدات العســكرية الـيت ســيطرا عليهـا يف إطــار عمليـات هجوميـة أو      

ــة،   الــذخرية ورقمــه التسل تســجيل نــوع الســالح و/أو  ســلي، وتصــوير مجيــع األصــناف والعالمــات ذات األمهي
إعـادة توزيعهـا   وتيسري قيام فريق الرصد املعين بالصومال وإريتريا بالتفتيش على مجيع األصـناف العسـكرية قبـل    

  تدمريها؛أو 
إىل حكومــة الصــومال االحتاديــة العمــل، بـدعم مــن الشــركاء الــدوليني، علــى إنشــاء   طلبــه يكـرر   - ٧  

مشترك ميكنه إجراء عمليات تفتيش روتينيـة ملخزونـات قـوات األمـن احلكوميـة، وسـجالت اجلـرد،         فريق حتقق
وسلسلة توريد األسلحة، ويطلب قيام هذا الفريق بتقدمي نتائجه إىل اللجنة، ألغراض التخفيف من حدة حتويـل  

  ؛ةاالحتادي لحكومةلوجهة األسلحة والذخائر إىل كيانات خارج أجهزة األمن التابعة 
أنه ال جيوز إعـادة بيـع األسـلحة أو املعـدات العسـكرية الـيت تبـاع أو تـورد حصـرا لتطـوير            يكرر  - ٨  

قوات األمن التابعة حلكومة الصومال االحتادية أو نقلـها أو إتاحتـها لالسـتخدام ألي فـرد أو كيـان ال يعمـل يف       
  صفوف قوات األمن؛

يع ما هو مطلوب منها حسبما حيـدده هـذا القـرار    حكومة الصومال االحتادية على تنفيذ مج حيث  - ٩  
لـس حبلـول   الس تنفيذا كامال ويطلب إليها أن تقدم تقريـرا إىل  االيت اختذها ذات الصلة والقرارات األخرى 

  ، بشأن ما يلي:٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٣٠، وآخر حبلول ٢٠١٥آذار/مارس  ٣٠
  الصومال االحتادية؛ اهليكل احلايل لقوات األمن التابعة حلكومة  (أ)  
اهلياكل األساسية القائمة لكفالة ختزين قوات األمن التابعة حلكومة الصومال االحتاديـة للمعـدات     (ب)  

  العسكرية وتسجيلها وصيانتها وتوزيعها يف ظروف آمنة؛
 اإلجراءات ومدونات قواعد السلوك اليت تتبعها قوات األمن التابعـة حلكومـة الصـومال االحتاديـة      (ج)  

  يف تسجيل األسلحة وتوزيعها واستخدامها وختزينها، واالحتياجات التدريبية يف هذا الصدد؛
السـفن الـيت متـارس نشـاطا     مـنت   حييط علما بتوصية فريق الرصد بأن تستثىن األسلحة املوجودة على  -  ١٠  

لمضـي قـدما يف دراسـة    جتاريا يف موانئ الصومال من احلظر املفروض على توريد األسـلحة، ويعـرب عـن اسـتعداده ل    
هذا املقترح، بالتشاور الوثيق مع حكومة الصومال االحتادية، ويطلب إىل احلكومة االحتادية وفريـق الرصـد أن يعمـال    

  ؛٢٠١٥شباط/فرباير  ٢٧لس حبلول ايقدم إىل  امقترح وأن يضعامعا 
  

  احلظر البحري للفحم واألسلحة

ترياد وتصدير الفحم الصـومايل، علـى النحـو املنصـوص     احلظر املفروض على اس يؤكد من جديد - ١١  
) (احلظر املفـروض علـى الفحـم)، ويكـرر التأكيـد علـى ضـرورة        ٢٠١٢( ٢٠٣٦من القرار  ٢٢عليه يف الفقرة 

أن تتخذ السلطات الصومالية التدابري الالزمة ملنع تصـدير الفحـم مـن الصـومال، ويكـرر طلبـه الـوارد يف الفقـرة         
الســلطات الصــومالية وتســاعدها يف القيــام  االحتــاد األفريقــي ) بــأن تــدعم بعثــة٢٠١٣( ٢١١١مــن القــرار  ١٨

  ؛  )٢٠١٣( ٢٠٩٣من القرار  ١إطار تنفيذ البعثة لواليتها الوارد بياا يف الفقرة   بذلك، يف
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استمرار تصدير الفحم من الصومال، يف انتهاك للحظر التام لتصـدير الفحـم مـن الصـومال      يدين - ١٢  
  تأكيده أعاله؛ املعاد

مجيع الـدول األعضـاء، مبـا فيهـا تلـك املسـامهة يف وحـدات الشـرطة والوحـدات العسـكرية            حيث - ١٣  
غـري املباشـر للفحـم مـن الصـومال، سـواء        ، على احترام التزاماا مبنع االسـترياد املباشـر أو  االحتاد األفريقي لبعثة

مـن   ٢٢اللتزامات، على النحو املنصوص عليه يف الفقـرة  كان منشأ ذلك الفحم الصومال أم ال، والوفاء بتلك ا
أن ذلـك يشـمل اختـاذ التـدابري الالزمـة ملنـع اسـتخدام سـفن ترفـع أعالمهـا يف            )، ويؤكد٢٠١٢( ٢٠٣٦القرار 

  تلك؛    عمليات االسترياد
تـدفق األســلحة واملعـدات العسـكرية إىل حركــة الشـباب وغريهـا مــن اجلماعـات املســلحة        يـدين  - ١٤  

ال تشكل جزءا من قوات األمن التابعة حلكومة الصومال االحتادية، ويعـرب عـن بـالغ القلـق إزاء مـا حتدثـه        اليت
  تلك األسلحة من أثر مزعزع لالستقرار؛  

شـهرا اعتبـارا مـن تـاريخ هـذا القـرار، وهـي تتصـرف          ١٢للـدول األعضـاء أن تقـوم، ملـدة      يأذن - ١٥  
، القـوات البحريـة املشـتركة   ة طوعيـة متعـددة اجلنسـيات، مـن قبيـل      بصفتها الوطنيـة أو يف إطـار شـراكات حبريـ    

ــة الــيت ينبغــي هلــا أن ختطــر األمــني     العــام بأمســاء تلــك الــدول مث يقــوم    بالتعــاون مــع حكومــة الصــومال االحتادي
العام بدوره بإخطـار مجيـع الـدول األعضـاء بتلـك األمسـاء، سـعيا إىل كفالـة التقيـد الصـارم حبظـر توريـد              األمني

سلحة إىل الصومال واحلظر املفروض على الفحم، بتفتيش السفن املتوجهة إىل الصـومال والقادمـة منـه، دون    األ
مربر له، يف املياه اإلقليمية الصومالية ويف أعايل البحار قبالة سواحل الصـومال وضـمن حـدود متتـد إىل      تأخري ال

  ء أسباب معقولة لالعتقاد بأن تلك السفن:حبر العرب واخلليج الفارسي وتشملهما، مىت كان للدول األعضا
  حتمل فحما من الصومال يف انتهاك للحظر املفروض على الفحم؛  ‘١’  
مباشرة، يف انتهاك حلظـر   غري حتمل أسلحة أو معدات عسكرية إىل الصومال، بطريقة مباشرة أو  ‘٢’  

  توريد األسلحة املفروض على الصومال؛
املنبثقـة  إىل األفراد أو الكيانات الذين حـددت أمسـاَءهم اللجنـةُ    حتمل أسلحة أو معدات عسكرية   ‘٣’  

  )؛٢٠٠٩( ١٩٠٧) و ١٩٩٢( ٧٥١القرارين عن 
جبميــع الــدول الــيت ترفــع هــذه الســفن أعالمهــا أن تتعــاون مــع عمليــات التفتــيش تلــك،      يهيــب - ١٦  

ة الـيت ترفـع السـفينة علَمهـا     ويطلب إىل الدول األعضاء أن تسعى حبسن نية أوال إىل احلصول على موافقة الدولـ 
، ويأذن للـدول األعضـاء الـيت تجـري عمليـات التفتـيش       أعاله ١٥قبل القيام بأي عمليات تفتيش عمالً بالفقرة 

بــأن تتخــذ مجيــع التــدابري الالزمــة الــيت تقتضــيها الظــروف للقيــام بعمليــات التفتــيش تلــك يف  ١٥عمــالً بــالفقرة 
ث الــدول حيــقــانون الــدويل اإلنســاين والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان، و امتثــال تــام لألحكــام املنطبقــة مــن ال 

القيــام بــذلك دون التســبب يف أي تــأخري ال مــربر لــه       علــى األعضــاء الــيت تضــطلع بعمليــات التفتــيش هــذه     
  داعي له فيما يتعلق مبمارسة احلق يف املرور الربيء أو يف حرية املالحة؛    تشويش ال  أو

ضاء بأن تصادر كل أصناف تكشف عنها عمليات التفتـيش الـيت تجـرى عمـالً     للدول األع يأذن - ١٧  
وحيظُــر تســليمها أو اســتريادها أو تصــديرها مبوجــب حظــر توريــد األســلحة املفــروض علــى  أعــاله  ١٥بــالفقرة 

منـــها التـــدمري، أو إبطـــال املفعـــول  الصـــومال أو احلظـــر املفـــروض علـــى الفحـــم وأن تـــتخلص منـــها (بوســـائل
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دولة املنشأ أو دولة املقصد لغرض الـتخلص منـها)،    ة لالستعمال، أو التخزين أو النقل إىل دولة غريالصالحي أو
ويأذن للدول األعضاء بأن جتمع األدلة الـيت تتصـل مباشـرةً بنقـل هـذه األصـناف أثنـاء عمليـات التفتـيش تلـك،           

ــه عــن طر       ــتخلص من ــرة جيــوز ال ــا هلــذه الفق ــذي يصــادر وفق ــة    ويقــرر أن الفحــم ال ــع ختضــع ملراقب ــق إعــادة بي ي
  الرصد؛  فريق

كافة، مبا فيها الصومال، التدابري الالزمة لكفالة عـدم تقـدمي    األعضاء أمهية أن تتخذ الدول يؤكد - ١٨  
أي مطالبــة بإيعــاز مــن الصــومال، أو مــن أي شــخص أو كيــان يف الصــومال، أو مــن أي أشــخاص أو كيانــات  

ــدابري املنصـــوص عل    ــددين للخضـــوع للتـ ــا يف القـــرارات  حمـ املـــؤرخ ) ٢٠١١( ٢٠٠٢ ) و٢٠٠٨( ١٨٤٤يهـ
ــه  ٢٩ ــن هـــذا الشـــخص    ٢٠١٣( ٢٠٩٣ و ٢٠١١متوز/يوليـ ــةً عـ ــة نيابـ )، أو مـــن أي شـــخص يتقـــدم مبطالبـ
الكيان أو ملنفعتهما، فيما يتصل بأي عقد أو صفقة أخـرى حالـت دون تنفيـذمها التـدابري املفروضـة مبوجـب        أو

  سابقة؛    قرارات  هذا القرار أو
إىل الـدول األعضـاء أن تـتخلص مـن أي فحـم أو أسـلحة أو معـدات عسـكرية تصـادرها           يطلب - ١٩  

، بطريقة تتسم باملسؤولية عن سالمة البيئة، مراعيةً رسـالة برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة      أعاله ١٧عمالً بالفقرة 
اليت اعتمدا اللجنـة  على التنفيذ املوجهة إىل رئيس اللجنة، ومذكرة املساعدة  ٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ٤املؤرخة 

جبميـع الـدول األعضـاء يف املنطقـة أن تتعـاون يف الـتخلص مـن هـذا الفحـم أو           ، ويهيـب ٢٠١٤أيار/مايو  ٧يف 
يشـمل سـلطة حتويـل    أعاله  ١٥املعدات العسكرية، ويؤكد أن اإلذن املنصوص عليه يف الفقرة  هذه األسلحة أو

اء مناسب لتيسري عملية التخلص تلك، مبوافقة دولة املينـاء، ويؤكـد أن اإلذن   اجتاه إحبار السفن وأطقمها إىل مين
 ١٧يشمل سلطة استخدام مجيع التدابري الالزمة ملصادرة األصناف عمـالً بـالفقرة    ١٥املنصوص عليه يف الفقرة 

ف عنـها  يف أثناء عمليات التفتيش، ويقرر أن على كل دولة عضو تتعاون يف التخلص مـن األصـناف الـيت تكشـ    
، ويحظر تسليمها أو استريادها أو تصديرها مبوجـب حظـر توريـد األسـلحة     ١٥ عمليات التفتيش عمالً بالفقرة

موعــد أقصــاه  املفــروض علــى الصــومال أو احلظــر املفــروض علــى الفحــم، أن تــوايف اللجنــة بتقريــر خطــي، يف    
  تدمريها؛    خلص منها أويوما من دخول هذه األصناف أراضيها، عن اخلطوات اليت تتخذها للت  ٣٠

، بإخطار اللجنـة فـوراً   أعاله ١٥ أن تقوم كل دولة عضو جتري عملية تفتيش عمال بالفقرة يقرر - ٢٠  
وموافاا بتقرير عن عملية التفتيش يتضمن كل التفاصيل ذات الصلة باملوضـوع، مبـا يف ذلـك شـرح ملسـوغات      

لسفينة، واسم السفينة، واسـم ربـان السـفينة واملعلومـات     عملية التفتيش ونتائجها وكذلك، حيثما أمكن، علَم ا
واجلهـود املبذولـة للحصـول علـى موافقـة الدولـة الـيت         ،احملددة هلويته، ومالك السفينة، والبـائع األصـلي للشـحنة   

ـا،   السفينة موضع التفتيش بعملية التفتيش املضطلع علمحتمل السفينة علمها، ويطلب إىل اللجنة إخطار دولة 
يالحظ حق أي دولة عضو يف مكاتبة اللجنة بشأن تنفيذ أي جانب من جوانب هذا القرار، ويشـجع كـذلك   و

فريــق الرصــد علــى إطــالع الــدول األعضــاء الــيت تتصــرف مبوجــب اإلذن املنصــوص عليــه يف هــذا القــرار، علــى  
  املعلومات ذات الصلة باملوضوع؛

فيمـــا يتصـــل بالوضـــع يف  رار ال تســـري إالأن األذونـــات املنصـــوص عليهـــا يف هـــذا القـــ يؤكـــد - ٢١  
الصومال، وال متس حقوق الدول األعضاء أو التزاماا أو مسؤولياا مبوجب القـانون الـدويل، مبـا يف ذلـك أي     

منــها املبــدأ العــام للواليــة  ، و)٧٠(حقــوق أو التزامــات منصــوص عليهــا يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار  
يف أي حالـة مـن احلـاالت األخـرى، ويشـدد بصـفة        ،القضائية اخلالصة لدولة العلم على سفنها يف أعـايل البحـار  
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يعتــرب منشــئا لقــانون دويل عــريف، ويالحــظ كــذلك أن هــذه األذونــات مل متــنح    خاصــة علــى أن هــذا القــرار ال 
  ؛  ٢٠١٤  أكتوبر تشرين األول/ ٨لرسالة املؤرخة بناء على طلب رئيس الصومال الوارد يف ا  إال

أعاله بعد مرور سـتة أشـهر علـى تـاريخ      ٢١إىل  ١١استعراض األحكام املبينة يف الفقرات  يقرر - ٢٢  
  هذا القرار؛

  
  بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال

اد األفريقـي، علــى  أن يــأذن للـدول األعضــاء يف االحتـاد األفريقــي مبواصـلة نشــر بعثـة االحتــ     يقــرر  - ٢٣  
متشـيا   ٢٠١٥تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٣٠) حـىت  ٢٠١٣( ٢٠٩٣مـن القـرار    ١النحو املنصوص عليـه يف الفقـرة   

فـردا مـن القـوات، ويـؤذن للبعثـة أن تتخـذ مجيـع         ٢٢ ١٢٦عـدد أقصـاه   للس إىل االحتاد األفريقـي  امع طلب 
لتزامات الدول األعضاء يف الـس مبوجـب القـانون الـدويل     التدابري الضرورية ألداء مهامها، مع االمتثال التام ال

اإلنســاين والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان، واالحتــرام التــام لســيادة الصــومال وســالمته اإلقليميــة واســتقالله    
  السياسي ووحدته؛

سـالة رئيسـة   إىل املعايري املرجعية لنشر عملية األمم املتحدة حلفـظ السـالم املبينـة سـواء يف ر     يشري - ٢٤  
رسالة األمـني  و )٧٣(املوجهة إىل األمني العام ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ١١مفوضية االحتاد األفريقي املؤرخة 

، ويطلــب إىل )٧٤(إىل رئــيس جملــس األمــن  ةاملوجهــ ٢٠١٣تشــرين األول/أكتــوبر  ١٤العــام الالحقــة املؤرخــة  
راض املســتمر بالتشــاور الوثيــق مــع االحتــاد األفريقــي،  األمــني العــام أن يبقــي هــذه املعــايري املرجعيــة قيــد االســتع 

ويطلب كذلك إىل األمني العام واالحتـاد األفريقـي أن يستعرضـا بشـكل مشـترك أثـر الزيـادة االحتياطيـة املؤقتـة          
)، وأن يضعا توصيات بشأن اخلطوات املقبلة يف احلملـة العسـكرية حبلـول    ٢٠١٣( ٢١٢٤املأذون ا يف القرار 

  ، مع إيالء االعتبار الواجب للحالة السياسية يف الصومال؛٢٠١٥  وأيار/ماي ٣٠
إىل أنه، متشياً مع االستعراض املشترك الذي أجرتـه األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي      أيضا  يشري - ٢٥  

) ٢٠١٣( ٢١٢٤لبعثة االحتاد األفريقي، يتعني أن تتيح أوجه الزيـادة يف قـوام القـوة املنصـوص عليهـا يف القـرار       
شهرا، وكجـزء مـن اسـتراتيجية     ٢٤و  ١٨تعزيز القدرات العسكرية للبعثة يف املدى القصري، لفترة تتراوح بني 
  شاملة النسحاب البعثة، وينظر بعد ذلك يف خفض قوام قوة البعثة؛

مـــن القـــرار  ٥ و ٤ ) والفقــرتني ٢٠١٣( ٢١٢٤مـــن القـــرار  ١٤و  ٤الفقــرتني   تأكيـــد يكــرر  - ٢٦  
  ؛االحتاد األفريقي ما يتعلق مبجموعة عناصر الدعم اللوجسيت لبعثة) في٢٠١٣( ٢٠٩٣
إىل األمني العـام أن يواصـل توثيـق عملـه مـع االحتـاد األفريقـي ويقـدم إليـه اخلـربة التقنيـة،             يطلب - ٢٧  

سـيما عـن طريـق حتسـني الكفـاءة يف       )، وال٢٠١٣( ٢١٢٤مـن القـرار    ٩على النحو املنصوص عليه يف الفقرة 
، مبـا يف ذلـك تعزيـز هياكـل القيـادة والـتحكم، وحتسـني        االحتـاد األفريقـي   بعثـة لط واإلدارة االستراتيجية التخطي

  التنسيق بني وحدات القوات والقطاعات والعمليات املشتركة مع اجليش الوطين الصومايل؛

_____________ 

)٧٣(  S/2013/620.املرفق ،  
)٧٤(  S/2013/606.  
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لــوطين واجلــيش ا االحتــاد األفريقــي  بالعمليــات اهلجوميــة األخــرية املشــتركة بــني بعثــة      يرحــب - ٢٨  
الصومايل، واليت كان هلـا أثـر كـبري يف تقلـيص املنـاطق الـيت تسـيطر عليهـا حركـة الشـباب، ويشـدد علـى أمهيـة              
استمرار هذه العمليات، ويشدد كذلك على ضرورة أن تلي العمليـات العسـكرية مباشـرة جهـود وطنيـة ترمـي       

ات األساسية، مبا يف ذلـك خـدمات األمـن،    إىل إنشاء أو حتسني هياكل احلكم يف املناطق املستردة وتقدمي اخلدم
يف هذا الصدد على تنفيذ مشاريع سريعة األثر يف الوقـت املناسـب لـدعم جهـود حتقيـق االسـتقرار الـيت         ويشجع

  تبذهلا حكومة الصومال االحتادية؛
 على ضرورة تأمني طرق اإلمداد الرئيسية إىل املناطق املستردة مـن حركـة الشـباب بـالنظر     يشدد - ٢٩  

واجلـيش الـوطين الصـومايل كفالـة      االحتـاد األفريقـي   إىل احلالة اإلنسـانية املترديـة يف الصـومال، ويطلـب إىل بعثـة     
لتأمني طرق اإلمـداد الرئيسـية باعتبـار ذلـك أمـرا أساسـيا لتحسـني احلالـة اإلنسـانية يف أشـد            قصوىأولوية  منح

بعثـة، معلومـات   الور مـع حكومـة الصـومال االحتاديـة و    املناطق تضررا، ويطلب إىل األمني العام أن يقدم، بالتشا
مـن   ١٥لس على النحـو املنصـوص عليـه يف الفقـرة     ابشأن التقدم احملرز يف هذا الصدد يف تقاريره املكتوبة إىل 

  ؛٢٠١٤أيار/مايو  ٢٩املؤرخ  )٢٠١٤( ٢١٥٨القرار 
يف إطـار عنصـر    الحتـاد األفريقـي  ا الدول األعضاء على توفري طائرات هليكوبتر لبعثـة  حيث بشدة - ٣٠  
طـائرة هليكـوبتر عسـكرية، علـى النحـو املنصـوص عليـه يف         ١٢املأذون به الذي يتألف من عدد أقصاه  الطريان
) وتوفري عناصر التمكني ومضاعفات القـوة الـيت حـددت يف تقيـيم املعـايري      ٢٠١٢( ٢٠٣٦من القرار  ٦الفقرة 

  على أا ضرورية؛   ٢٠١٣واالحتاد األفريقي لعام  املرجعية املشترك بني األمم املتحدة
 االحتـاد األفريقـي   بعثـة  وطلب جملس السلم واألمن التابع لالحتـاد األفريقـي إىل   طلبه يكرر تأكيد - ٣١  

تنشـئ بعـد خليـة معنيـة حبصـر       بعثـة مل ال باملضي قدما يف وضع ج فعال حلماية املدنيني، ويالحظ مـع القلـق أن  
ــى النحــو املطلــوب يف القــرارين     اخلســائر يف صــفو  ــها واالســتجابة هلــا، عل ) ٢٠١٣( ٢٠٩٣ف املــدنيني وحتليل

  التأخري؛   )، ويطلب إىل االحتاد األفريقي أن خيتتم إيفاد هذه اخللية دون مزيد من٢٠١٣( ٢١٢٤  و
املسـامهة   إىل نتائج التحقيق الذي جيريه االحتاد األفريقـي والتحقيقـات الـيت جتريهـا البلـدان      يتطلع - ٣٢  

االحتـاد   بقوات فيما يتعلق حبـاالت االسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني املـدعى ارتكاـا علـى يـد بعـض جنـود بعثـة           
، ويشدد على أمهية املساءلة والشفافية يف هذا الصدد، ويطلب إىل االحتاد األفريقي أن يسـتعرض ويقـر   األفريقي

االحتـاد   ستغالل واالنتهاك اجلنسيني والتصدي هلما، ويطلـب إىل مشروع سياسة االحتاد األفريقي املتعلقة مبنع اال
  األفريقي واألمني العام اإلعالن عن نتائج تلك التحقيقات؛

االحتــاد علــى ضــرورة مواصــلة تقــدمي املعلومــات املناســبة والتــدريب الــالزم لقــوات بعثــة    يشــدد - ٣٣  
يف ذلـك املسـاواة بـني اجلنسـني والعنـف اجلنسـي،       قبل النشر فيمـا يتعلـق مببـادئ حقـوق اإلنسـان، مبـا       األفريقي 

  أي اعتداء؛ وقوعوإطالع موظفي البعثة بشكل مناسب على آليات املساءلة القائمة يف حال 
على تعزيز اآلليات الكفيلة مبنع حاالت العنف اجلنسي واالسـتغالل   االحتاد األفريقي بعثة يشجع - ٣٤  

ل اسـتحداث قاعـدة بيانـات مركزيـة لتلقّـي ادعـاءات العنـف اجلنسـي         واالنتهاك اجلنسيني والتصدي هلا، من قبي
ــع جمــرى        ــا األويل وتتب ــاءة، وتقييمه ــهاك اجلنســيني، بطــرق مســتقلة تتســم بالكف واجلنســاين واالســتغالل واالنت
التحقيقات فيها، بوسائل من بينها سن تدابري محاية مقدمي الشكاوى من أجل منـع إيفـاد كـل شـخص شـارك      



 ٢٠١٥متوز/يوليه  ٣١إىل  ٢٠١٤آب/أغسطس  ١ القرارات واملقررات اليت اختذها جملس األمن يف الفترة من

98 

ذلــك  يف نتــهاكات جســيمة للقــانون الــدويل اإلنســاين والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان، مبــا         يف ارتكــاب ا
  الصلة بالعنف اجلنسي؛  االنتهاكات ذات

الصـومال ضـــد األطفـال،     مجيع االنتهاكات والتجاوزات الـيت ترتكبـها مجيـع األطـراف يف     يدين - ٣٥  
ــهاكات والتجــاوز     ــك االنت ــل تل ــف الفــوري ملث ــدعو إىل الوق ــب إىل    ات وإىلوي ــها، ويطل حماســبة املســؤولني عن

تـوفري احلمايـة لألطفـال الـذين جـرى تسـرحيهم مـن القـوات          االحتـاد األفريقـي   حكومة الصومال االحتادية وبعثـة 
فصلهم عنـها بـأي شـكل آخـر ومعاملتـهم باعتبـارهم ضـحايا، وذلـك بوسـائل           املسلحة واجلماعات املسلحة أو

  ت التشغيل املوحدة حلماية هؤالء األطفال وتسليمهم؛منها التنفيذ الكامل إلجراءا
أن أي حمتجـزين لـديها، مبـن فـيهم املقـاتلون       االحتاد األفريقي ضرورة أن تكفل بعثة يكرر تأكيد - ٣٦  

والقــانون  اإلنســاين املســرحون، يعــاملون يف ظــل التقيــد الصــارم بااللتزامــات املنطبقــة مبوجــب القــانون الــدويل  
نسان، مبا يف ذلك ضمان معاملتهم معاملة إنسانية، ويكرر كذلك طلبه إىل البعثة إتاحـة سـبل   الدويل حلقوق اإل

  الوصول املناسبة إىل احملتجزين عن طريق هيئة حمايدة؛
عن طريق توفري متويل إضـايف   االحتاد األفريقي اجلهات املاحنة اجلديدة أن تدعم بعثة دعوته يكرر - ٣٧  

خــالل صــندوق األمــم  املســاعدة التقنيــة، وتــوفري متويــل غــري مشــروط للبعثــة مــن ملرتبــات القــوات وللمعــدات و
إمكانية توفري التمويل للبعثة مـن خـالل    املتحدة االستئماين اخلاص بالبعثة، ويهيب باالحتاد األفريقي أن ينظر يف

د علـى النـداء الـذي    تكاليفه املقـررة، كمـا فعـل مـؤخرا مـع بعثـة الـدعم الدوليـة يف مـايل بقيـادة أفريقيـة، ويشـد            
  ؛االحتاد األفريقي وجهه االحتاد األفريقي إىل دوله األعضاء بتقدمي الدعم املايل إىل بعثة

  
  اإلدارة املالية العامة يف الصومال

ــه  يعــرب - ٣٨   ــة الصــومال       عــن قلق ــد وجهــود حكوم ــزال يقــوض األمــن يف البل ــن أن الفســاد ال ي م
علـى مكافحـة الفسـاد وتشـديد     االحتاديـة  كومـة  احلالصـومال، وحيـث    االحتادية املبذولـة إلعـادة بنـاء مؤسسـات    

 االحتاديـة  كومـة أيضا احلإجراءات اإلدارة املالية من أجل حتسني الشفافية واملساءلة يف إدارة املالية العامة، وحيث 
 ذلـك  يف على كفالة خضوع األصول اليت تستردها من اخلارج واإليـرادات الـيت جتمعهـا مـن شـىت املصـادر، مبـا       

  املوانئ، للتوثيق الشفاف وأن توجه عن طريق امليزانية الوطنية؛  
أمهية كفالة أن تسلّم املعونة الدولية أيضـا بطريقـة شـفافة، ويشـجع الـدول األعضـاء كافـة         يؤكد - ٣٩  

ــة واجلهــات املاحنــة، وال       ــة الصــومال االحتادي ــني حكوم ــيت جيــري إنشــاؤها ب ــى االســتعانة باهلياكــل ال  ســيما عل
  يتعلق بالتمويل املتكرر؛    فيما

  
  حلالة اإلنسانية يف الصومالا

عـن قلقـه البـالغ إزاء تـدهور احلالـة اإلنسـانية يف الصـومال، ويـدين بأشـد العبـارات تزايـد             يعرب - ٤٠  
اهلجمات اليت تستهدف العاملني يف اال اإلنساين وأي إساءة استعمال للمساعدة املقدمـة مـن املـاحنني وعرقلـة     

  ) يف هذا الصدد؛  ٢٠١٤( ٢١٥٨من القرار  ١٠  ليات إيصال املعونة اإلنسانية، ويكرر تأكيد الفقرةعم
ــاعدة   ٢٠١٥تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٣٠أال تســـري، حـــىت  يقـــرر - ٤١   ودون املســـاس بـــربامج املسـ

 ١٨٤٤مــن القــرار   ٣ اإلنســانية اجلــاري تنفيــذها يف أمــاكن أخــرى، االلتزامــات املفروضــة مبوجــب الفقــرة        
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) على دفع األموال أو توفري األصول املالية أو املـوارد االقتصـادية األخـرى الالزمـة لضـمان قيـام األمـم        ٢٠٠٨(
املنظمـات اإلنسـانية الـيت هلـا مركـز املراقـب لـدى اجلمعيـة العامـة،           املتحدة أو وكاالا املتخصصة أو براجمها أو

نفيذيني، مبـا يف ذلـك املنظمـات غـري احلكوميـة املمولـة بشـكل        اليت تقوم بتقدمي املساعدة اإلنسانية وشركائها الت
ثنائي أو متعدد األطراف اليت تشارك يف نداء األمم املتحدة املوحـد للصـومال، بإيصـال املسـاعدة اإلنسـانية الـيت       

  متس احلاجة إليها يف الصومال يف الوقت املناسب؛  
ــة يف حــاالت الطــوارئ أن    يطلــب - ٤٢   ــديإىل منســق اإلغاث ــرا إىل ق ــول  ام تقري ــس حبل تشــرين  ١ل

أي عوائــق تعتــرض إيصــال املســاعدة   عــن تقــدمي املســاعدة اإلنســانية يف الصــومال وعــن  ٢٠١٥األول/أكتــوبر 
املتحدة املعنيـة واملنظمـات اإلنسـانية الـيت هلـا مركـز املراقـب         اإلنسانية يف الصومال، ويطلب إىل وكاالت األمم

تحدة وشركائها التنفيذيني الذين يقدمون املسـاعدة اإلنسـانية إىل الصـومال، زيـادة     امل لدى اجلمعية العامة لألمم
لتبـادل املعلومـات    املتحدة املقيم للشـؤون اإلنسـانية يف الصـومال وإبـداء اسـتعداد أكـرب       التعاون مع منسق األمم

  معه من أجل إعداد هذه التقارير بغرض زيادة الشفافية واملساءلة؛  
  

  ين بالصومال وإريتريافريق الرصد املع

 ٢٠٠٢جزاءات حمددة اهلـدف والقـرارين   مبوجبه ) الذي فرض ٢٠٠٨( ١٨٤٤إىل القرار  يشري - ٤٣  
ــع ٢٠١٣( ٢٠٩٣) و ٢٠١١( ــذين وس ــهما ) الل ــايري اإلدراج يف  مبوجب ــة، ويالحــظ أن أحــد    نطــاق مع القائم

ــايري اإلدراج مبوجــب القــرار   دد الســالم واألمــن واالســتقرار  أعمــال ــ  ) هــو املشــاركة يف ٢٠٠٨( ١٨٤٤مع
  الصومال؛    يف

  آنفا؛  العتماد تدابري حمددة اهلدف ضد األفراد والكيانات استنادا إىل املعايري املذكورة استعداده يكرر  -  ٤٤  
إىل الدول األعضاء مساعدة فريق الرصد يف التحقيقـات الـيت جيريهـا، ويؤكـد مـن جديـد        يطلب - ٤٥  

(هــ)   ١٥ل فريق الرصد تشكل معيـاراً مـن معـايري اإلدراج يف القائمـة عمـالً بـالفقرة       أن إعاقة حتقيقات أو أعما
  )؛  ٢٠٠٩( ١٩٠٧من القرار 

واليـة فريـق الرصـد الـوارد بياـا يف الفقـرة        ٢٠١٥تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٣٠أن ميدد حىت  يقرر - ٤٦  
 ٢٠٩٣مـن القـرار    ٤١ الفقـرة  يفواملسـتكملة   ٢٠١٢متوز/يوليـه   ٢٥املؤرخ  )٢٠١٢( ٢٠٦٠من القرار  ١٣

تشـرين   ٣٠)، ويعرب عن اعتزامه استعراض الوالية واختاذ التدابري املالئمة لتمديـدها يف موعـد أقصـاه    ٢٠١٣(
األمـني العـام أن يتخـذ التـدابري اإلداريـة الالزمـة، بأسـرع مـا ميكـن، إلعـادة            إىل ، ويطلب٢٠١٥األول/أكتوبر 

شــهرا مــن تــاريخ اختــاذ هــذا القــرار، مســتعينا يف ذلــك،   ١٣للجنــة، لفتــرة إنشــاء فريــق الرصــد، بالتشــاور مــع ا
  حسب االقتضاء، خبربة أعضاء فريق الرصد املنشأ عمال بقرارات سابقة؛

ــاه   اإىل فريــــق الرصــــد أن يقــــدم إىل   يطلــــب - ٤٧   ــة، ويف موعــــد أقصــ لــــس، عــــن طريــــق اللجنــ
ما الس يركز أحـدمها علـى الصـومال واآلخـر علـى      ، تقريرين ائيني لكي ينظر فيه٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٣٠

مـن   ٤١) واملسـتكملة يف الفقـرة   ٢٠١٢( ٢٠٦٠من القـرار   ١٣ إريتريا، ويشمالن مجيع املهام املبينة يف الفقرة
  )؛٢٠١٣( ٢٠٩٣القرار 
 مـن كيانـات األمـم    إىل اللجنة أن تنظر، وفقا لواليتها وبالتشاور مـع فريـق الرصـد وغـريه     يطلب - ٤٨  

املتحدة املعنية، يف التوصيات الواردة يف تقارير فريق الرصد وأن تقدم إىل الس توصـيات بشـأن طـرق حتسـني     
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تنفيــذ حظــر توريــد األســلحة إىل الصــومال وحظــر توريــد األســلحة إىل إريتريــا واالمتثــال هلمــا وتنفيــذ التــدابري   
 ٧و  ٣و  ١ احملددة اهلدف املفروضة يف الفقـرات  املتعلقة باسترياد وتصدير الفحم من الصومال، وتنفيذ التدابري

ــرار   ــن الق ــرات ٢٠٠٨( ١٨٤٤م ــرار   ١٣و  ١٢و  ١٠و  ٨و  ٦و  ٥) والفق ــن الق ــع ٢٠٠٩( ١٩٠٧م )، م
  أعاله، يف سياق التصدي لالنتهاكات اليت ال تزال ترتكب؛   ١٥إيالء االعتبار للفقرة 

، وذلـك يف  أعـاله  ١٥ املنصوص عليـه يف الفقـرة   إىل فريق الرصد اإلبالغ عن تنفيذ اإلذن يطلب - ٤٩  
  ؛سياق التقارير اليت يقدمها بانتظام إىل اللجنة

الـدول األعضـاء مـن شـرق أفريقيـا علـى تعـيني مسـؤويل اتصـال لغـرض التنسـيق وتبـادل              يشجع - ٥٠  
  الشباب؛  املعلومات مع فريق الرصد بشأن التحقيقات اإلقليمية يف أنشطة حركة

أمهيــة إقامــة عالقــة بنــاءة بــني فريــق الرصــد وحكومــة الصــومال االحتاديــة، ويرحــب  علــى يشــدد - ٥١  
  باجلهود اليت بذالها حىت اآلن، ويؤكد على ضرورة أن يتواصل هذا املسعى ويترسخ يف أثناء هذه الوالية؛

بتعـاون  حكومـة إريتريـا و   باجلهود املستمرة والكبرية اليت يبذهلا فريق الرصد للتواصل مـع  يرحب - ٥٢  
املسار ويتعزز، ويكـرر التأكيـد علـى أنـه      ، ويؤكد على وجوب أن يتواصل هذاالرصد حكومة إريتريا مع فريق

ــر   ــع أن تيس ــق احليتوق ــة دخــول فري ــرة    إىل الرصــد كوم ــوب يف الفق ــى النحــو املطل ــا، عل ــرار   ٣١إريتري مــن الق
  )؛  ٢٠١٣(  ٢١١١
لني اجليبوتيني املفقودين يف القتـال منـذ االصـطدامات    إريتريا على إتاحة معلومات عن املقات حيث - ٥٣  

  ؛٢٠٠٨حزيران/يونيه  ١٢إىل  ١٠اليت وقعت يف الفترة من 
  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر - ٥٤  

  ٧٢٨٦اختذ يف اجللسة 
  صوتا مقابل ال شيء ١٣بتصويت مسجل 

  وامتناع عضوين عن التصويت
  (االحتاد الروسي واألردن)

  
  مقرر

ي إسـبانيا  ممثلـ ، دعوة ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٢، املعقودة يف ٧٣٠٩قرر جملس األمن، يف جلسته   
ــا وهولنــدا       ــربص وكرواتي ــدامنرك والصــومال وق ــا وال ــتراك، دون أن يكــون هلــم حــق التصــويت،     وإيطالي لالش

  املعنون:  يف مناقشة البندمن نظامه الداخلي املؤقت،  ٣٧للمادة   وفقا
   الصومالاحلالة يف”  
تقريــر األمــني العــام عــن احلالــة يف مــا يتعلــق بالقرصــنة والســطو املســلح يف عــرض البحــر قبالــة   ”    

  .“)S/2014/740سواحل الصومال (
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  )٢٠١٤( ٢١٨٤القرار 
  ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٢املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
) ٢٠٠٨( ١٨١٤ ومال، وخباصــة القــرارات إىل قــــراراته السابقــــة املتعلقــة باحلالـــة يف الصــ     ريـــــإذ يش  

) ٢٠٠٨( ١٨٣٨و  ٢٠٠٨حزيران/يونيــــه  ٢املــــؤرخ ) ٢٠٠٨( ١٨١٦و  ٢٠٠٨أيار/مــــايو  ١٥املــــؤرخ 
ــؤرخ  ــوبر  ٧املــ ــرين األول/اكتــ ــؤرخ  )٢٠٠٨( ١٨٤٤و  ٢٠٠٨تشــ ــاين/نوفمرب  ٢٠املــ ــرين الثــ  ٢٠٠٨تشــ

كـــــانون  ١٦املـــــؤرخ  )٢٠٠٨( ١٨٥١و  ٢٠٠٨كـــــانون األول/ديســـــمرب  ٢املـــــؤرخ  )٢٠٠٨( ١٨٤٦ و
 )٢٠١٠( ١٩١٨ و ٢٠٠٩تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ٣٠املــــؤرخ  )٢٠٠٩( ١٨٩٧ و ٢٠٠٨األول/ديســـمرب  

ــؤرخ  ــان/أبريل  ٢٧املـ ــؤرخ  )٢٠١٠( ١٩٥٠ و ٢٠١٠نيسـ ــاين/نوفمرب   ٢٣املـ ــرين الثـ  ١٩٧٦ و ٢٠١٠تشـ
 ٢٠١١ر تشـــرين األول/أكتـــوب ٢٤املـــؤرخ  )٢٠١١( ٢٠١٥ و ٢٠١١نيســـان/أبريل  ١١املـــؤرخ  )٢٠١١(
تشــــرين   ٢١املــــؤرخ  )٢٠١٢( ٢٠٧٧ و ٢٠١١تشــــرين الثــــاين/نوفمرب   ٢٢املــــؤرخ  )٢٠١١( ٢٠٢٠ و

، وإىل بيـاين رئيسـه املـؤرخ    ٢٠١٣تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٨املـؤرخ   )٢٠١٣( ٢١٢٥ و ٢٠١٢الثاين/نوفمرب 
  ،)٧٦(٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩واملؤرخ  )٧٥(٢٠١٠آب/أغسطس   ٢٥

، املقـدم وفقـا للطلـب الـوارد     ٢٠١٤تشـرين األول/أكتـوبر    ١٦املـؤرخ   األمني العـام بتقرير  وإذ يرحب  
، عن تنفيذ ذلك القرار وعن احلالة فيما يتعلـق بالقرصـنة والسـطو املسـلح يف البحـر      )٢٠١٣( ٢١٢٥ يف القرار

  ،)٧٧(قبالة سواحل الصومال
ــد    ــة واســ   احترامــه وإذ يؤكــد مــن جدي ــه،  لســيادة الصــومال وســالمته اإلقليمي تقالله السياســي ووحدت

الطبيعيـة الواقعـة قبالـة سـواحله، مبـا فيهـا       باملوارد ويشمل ذلك حقوقه السيادية وفقا للقانون الدويل فيما يتصل 
  مصائد األمساك،

أن اجلهــود املشــتركة الــيت تبــذهلا الــدول واملنــاطق واملنظمــات والقطــاع البحــري والقطــاع    وإذ يالحــظ  
تمع املدين ملكافحـة القرصـنة قـد أدت إىل اخنفـاض حـاد يف عـدد هجمـات القراصـنة         اخلاص ومراكز الفكر وا

وإذ ال يزال يساوره قلق شديد إزاء ما تشكله أعمال القرصنة والسـطو   ،٢٠١١وعمليات االختطاف منذ عام 
طقـة بسـرعة   املسلح اليت متارس يف البحر من ديد مستمر لعمليـات إيصـال املعونـة اإلنسـانية إىل الصـومال واملن     

وأمان وفعالية، ولسالمة البحارة وغريهم من األشخاص وللمالحـة الدوليـة وسـالمة الطـرق البحريـة التجاريـة،       
ذلك ممارسة أنشطة صيد السمك وفقا للقانون الـدويل، وإذ يسـاوره قلـق شـديد أيضـا      مبا يف وللسفن األخرى، 

  املناطق البحرية املتامخة له وازدياد قدرات القراصنة،إزاء امتداد نطاق ديد القرصنة إىل غرب احمليط اهلندي و
 إزاء مـا يتـردد عـن اخنـراط األطفـال يف أعمـال القرصـنة قبالـة سـواحل الصـومال           وإذ يعرب عـن القلـق    

وعـن إجبـارهم علـى     النساء والفتيات لالستغالل اجلنسي يف املنـاطق الـيت يسـيطر عليهـا القراصـنة،      وعن تعرض
  عم القرصنة،املشاركة يف أنشطة تد

_____________ 

)٧٥(  S/PRST/2010/16.  
)٧٦(  S/PRST/2012/24.  
)٧٧(  S/2014/740.  
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ضرورة التحقيق ليس فقط مع املشتبه فيهم املقبوض عليهم يف عـرض البحـر، وإمنـا أيضـا مـع       وإذ يدرك  
يف الشخصـيات الرئيسـية   كل من حيرض على عمليات القرصنة أو يقوم عمدا بتيسريها، وحماكمتهم، مبن فـيهم  

طيط هلذه اهلجمـات أو تنظيمهـا أو تيسـريها    يقومون بالتخممن  ،يف أعمال القرصنةالضالعة الشبكات اإلجرامية 
منها، وإذ يكرر اإلعراب عن قلقـه إزاء اإلفـراج عـن أشـخاص مشـتبه      التربح أو متويلها بصورة غري مشروعة أو 

ــام أعمــال قرصــنة دون مثــوهلم أمــام العدالــة، وإذ يؤكــد مــن جديــد أن عــدم حماكمــة األشــخاص            يف ارتك
و املســــلح يف البحــــر قبالــــة ســــواحل الصــــومال يقــــوض جهــــود املســــؤولني عــــن أعمــــال القرصــــنة والســــط

  القرصنة،  مكافحة
أن القانون الدويل، على النحو الذي جتسده اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون      وإذ يؤكد من جديد كذلك  

علـى األنشـطة    الواجـب التطبيـق   طـار القـانوين  حيـدد اإل  ،)٧٠(١٩٨٢كـانون األول/ديسـمرب    ١٠البحار املؤرخة 
  يف احمليط، مبا يف ذلك مكافحة القرصنة والسطو املسلح يف البحر،الدائرة 
أن املسؤولية الرئيسية عن مكافحة القرصنة والسطو املسلح يف البحر قبالة سـواحل الصـومال    وإذ يؤكد  

تعـددة الـيت قدمتـها السـلطات الصـومالية مـن أجـل        تقع على عاتق السلطات الصومالية، وإذ يالحظ الطلبـات امل 
تشـرين   ٤، مبا يف ذلك الرسالة املؤرخـة  الصومالاحلصول على املساعدة الدولية ملكافحة القرصنة قبالة سواحل 

، الــواردة مــن املمثــل الــدائم للصــومال لــدى األمــم املتحــدة والــيت يعــرب فيهــا عــن تقــدير  ٢٠١٤الثــاين/نوفمرب 
لس األمن ملا يقدمه من مسـاعدة، وعـن اسـتعدادها للنظـر يف إمكانيـة العمـل مـع الـدول          السلطات الصومالية

األخرى واملنظمات اإلقليمية ملكافحة القرصنة والسطو املسلح يف البحر قبالة سـواحل الصـومال، ويطلـب فيهـا     
  شهرا إضافية، ١٢ملدة ) ٢٠١٣( ٢١٢٥جتديد أحكام القرار 

صومال االحتادية والشـركاء اإلقليمـيني يف الـدورة العامـة السـابعة عشـرة       مبشاركة حكومة ال وإذ يرحب  
ديب  القرصنة قبالة سواحل الصومال اليت استضافتها اإلمـارات العربيـة املتحـدة يف   كافحة لفريق االتصال املعين مب

  ،٢٠١٤ تشرين األول/أكتوبر ٢٨يف 
القراصـنة املشـتبه فـيهم والتشـجيع علـى      مة حاك-مبالعمل الذي يقوم به فريق االتصال لتيسري  وإذ ينوه  

لتبـادل املعلومـات واألدلـة بـني احملققـني وأعضـاء       دائمـتني  إنفـاذ القـانون وشـبكة وآليـة     معنيـة ب إنشاء فرقة عمـل  
التـابع   بنـاء القـدرات  ب الفريق العامل املعـين النيابة العامة، وفقا للقانون الدويل، وإذ يرحب بالعمل الذي يقوم به 

القضــائية واجلنائيــة والبحريـة لــتمكني دول املنطقــة مــن التصــدي   تصــال لتنســيق جهــود بنـاء القــدرات لفريـق اال 
صـنة  ايرحب بالعمـل الـذي يضـطلع بـه الفريـق العامـل املعـين بتعطيـل شـبكات القر          للقرصنة بصورة أفضل، وإذ

  رتبطة بالقرصنة،فريق االتصال من أجل تعطيل التدفقات املالية غري املشروعة امللعلى الرب التابع 
ستئماين لدعم مبادرات الدول اليت تكافح القرصـنة قبالـة   بالتمويل الذي يقدمه الصندوق اال وإذ يرحب  

دف تعزيز القدرة اإلقليمية على حماكمة األشـخاص املشـتبه يف أـم     (الصندوق االستئماين) سواحل الصومال
وق اإلنسـان الواجـب التطبيـق، وإذ يالحـظ مـع التقـدير       قراصنة وسجن املدانني منهم وفقا للقـانون الـدويل حلقـ   

التـابع ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة،        مكافحة اجلرائم البحرية املساعدة اليت يقدمها برنامج 
  وإذ يعقد العزم على مواصلة اجلهود املبذولة لضمان حماسبة القراصنة،

نظمـة حلـف   التابعـة مل  اد األورويب، وعمليـة درع احملـيط  ـلالحتـ عــة  التابة أطَلنطـا  ـعمليـ جبهــود   دـوإذ يشي  
والـيت تتـوىل قيادـا مجهوريـة      التابعـة للقـوات البحريـة املشـتركة     ١٥١املشـتركة  فرقـة العمـل   مشال األطلسـي، و 
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 ٥٠٨والقــوة  ١٥١وســفن الواليــات املتحــدة املكلفــة بالعمــل مــع فرقــة العمــل املشــتركة  ، كوريــا مث نيوزيلنــدا
وبأنشطة مكافحة القرصنة اليت يضطلع ا االحتاد األفريقي على السـواحل  تابعة ملنظمة حلف مشال األطلسي، ال

يف الصومال واألنشطة اليت تضـطلع ـا القـوات البحريـة للجماعـة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي، وجبهـود الـدول           
ية وفيمـا بينـها، لقمـع القرصـنة ومحايـة      األخرى اليت تتصـرف بصـفتها الوطنيـة بالتعـاون مـع السـلطات الصـومال       

بآليـة تبـادل املعلومـات وتنسـيق العمليـات      السفن الـيت تعـرب امليـاه الواقعـة قبالـة سـواحل الصـومال، وإذ يرحـب         
ومجهوريــة  )اإلســالمية -(مجهوريــة  إيــرانووبــاجلهود الــيت تبــذهلا فــرادى البلــدان، ومــن بينــها االحتــاد الروســي 

ليابان، اليت تنشر بعثات من القوات البحرية ملكافحة القرصـنة يف املنطقـة، حسـبما ورد    كوريا والصني واهلند وا
  ،)٧٧(يف تقرير األمني العام

جهــود دول العلــم الختاذهــا تــدابري تســمح للســفن الــيت حتمــل علمهــا وتعــرب املنطقــة البالغــة  وإذ يالحــظ  
شـركات خاصـة،   متعاقـد علـيهم مـع    حتمل على متنها مفارز حلماية السـفن وأفـراد أمـن مسـلحني      اخلطورة بأن

وإذ يشجع الدول على تنظيم هذه األنشـطة وفقـا للقـانون الـدويل الواجـب التطبيـق والسـماح ملـؤجري السـفن          
  التدابري،  بتفضيل الترتيبات اليت تتضمن استخدام هذه

عضـاء املتعلـق بضـرورة إعـادة النظـر يف حـدود املنطقـة البالغـة         طلـب بعـض الـدول األ    أيضا وإذ يالحظ  
بالفعـل، وإذ يالحـظ أن قطـاع     اخلطورة بطريقة موضـوعية وشـفافة تراعـى فيهـا حـوادث القرصـنة الـيت وقعـت        

  التأمني والنقل البحري هو الذي حيدد املنطقة البالغة اخلطورة ويعرفها،
رات يف املنطقة اليت تبذهلا عملية مدونة جيبويت لقواعـد السـلوك   باجلهود الرامية إىل بناء القد وإذ يرحب  

مدونـة جيبـويت   ( املتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو املسلح ضد السفن يف غرب احمليط اهلندي وخلـيج عـدن  
حتـاد  اليت متوهلا املنظمة البحرية الدولية، والصندوق االستئماين، وباألنشطة الـيت يضـطلع ـا اال    )لقواعد السلوك

منطقــة القــرن األفريقــي، الــيت تعمــل مــع احلكومــة يف  اإلقليميــة بنــاء القــدرات البحريــةل تــهاألورويب يف إطــار بعث
االحتادية الصومالية على تعزيـز نظـام العدالـة اجلنائيـة اخلـاص ـا، وإذ يسـلّم بضـرورة أن تقـوم مجيـع املنظمـات            

  تامني،الدولية واإلقليمية املعنية بالتعاون والتنسيق ال
إنشاء قوة خلفر السواحل، وإذ يالحظ مع التقدير اجلهود الـيت تبـذهلا املنظمـة البحريـة الدوليـة       وإذ يؤيد  

وقطاع النقل البحري من أجـل وضـع وحتـديث التوجيهـات وأفضـل املمارسـات اإلداريـة والتوصـيات ملسـاعدة          
ذلـك يف خلـيج عـدن ومنطقـة احملـيط      السفن على منع وقمع هجمات القرصـنة قبالـة سـواحل الصـومال، مبـا يف      

يالحـظ   ، وإذيف هـذا الصـدد  اهلندي، وإذ ينوه بالعمل الذي تقـوم بـه املنظمـة البحريـة الدوليـة وفريـق االتصـال        
يف هـذا اـال لفائـدة شـركات     واالعتمـاد  جهود املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس، اليت وضعت معايري للتدريب 

ليكونوا على منت السفن يف املنـاطق  عليهم معها ريها ألفراد أمن مسلحني متعاقد األمن البحري اخلاصة عند توف
منطقـة القـرن   اإلقليميـة يف  بنـاء القـدرات البحريـة    االحتـاد األورويب ل البالغة اخلطـورة، وإذ يرحـب كـذلك ببعثـة     

 ال وجيبـويت وسيشـيل  األفريقي، اليت تعمل على تطـوير القـدرات األمنيـة البحريـة ألعـايل البحـار التابعـة للصـوم        
  ،املتحدةترتانيا مجهورية و

الــتحفظ علــى أن اســتمرار حمدوديــة القــدرات والتشــريعات الوطنيــة الكفيلــة بتيســري   وإذ يالحــظ بقلــق  
ــة أكثــر ردعــا   وحماكمتــهم األشــخاص املشــتبه يف أــم قراصــنة بعــد القــبض علــيهم     يعيــق اختــاذ إجــراءات دولي

البا مـا يـؤدي إىل اإلفـراج عـن القراصـنة دون مثـوهلم أمـام العدالـة، بغـض          للقراصنة قبالة سواحل الصومال، وغ
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اتفاقيـة  أنـه متشـيا مـع أحكـام     علـى  يكـرر التأكيـد    النظر عما إذا كانت هناك أدلـة كافيـة لـدعم مقاضـام، وإذ    
جهـة ضـد   بقمـع القرصـنة، تـنص اتفاقيـة قمـع األعمـال غـري املشـروعة املو        األمم املتحدة لقـانون البحـار املتعلقـة    

علــى أن تقــوم األطــراف بتجــرمي تلــك األعمــال،  )٧٨(١٩٨٨ آذار/مــارس ١٠املؤرخــة ســالمة املالحــة البحريــة 
، وقبول تسليم األشخاص املسـؤولني أو املشـتبه يف أـم مسـؤولون عـن االسـتيالء علـى        القضائية وإثبات الوالية

  أي شكل آخر من أشكال الترهيب،سفن أو السيطرة عليها بالقوة أو بالتهديد باستعمال القوة أو ب
على أمهية مواصـلة تعزيـز مجـع األدلـة علـى أعمـال القرصـنة والسـطو املسـلح يف البحـر قبالـة             وإذ يشدد  

ســواحل الصــومال وحفظهــا وإحالتــها إىل الســلطات املختصــة، وإذ يرحــب بــاجلهود الــيت تبــذهلا حاليــا املنظمــة  
وجمموعات قطاع النقل البحري لوضـع توجيهـات    (اإلنتربول) نائيةالبحرية الدولية واملنظمة الدولية للشرطة اجل

للبحارة بشأن حفظ مسرح اجلرمية عقب أعمال القرصنة، وإذ يالحظ أمهية متكني البحارة من تقـدمي األدلـة يف   
  القرصنة،املالحقة القضائية ألعمال الدعاوى اجلنائية لكفالة 

ملسـاعدا علـى    على اختطاف األشـخاص واحتجـاز الرهـائن    بأن شبكات القرصنة ال تزال تعتمدوإذ يسلم   
يهـدد سـالمة وأمـن      إجياد التمويل الالزم لشراء األسلحة واكتسـاب جمنـدين جـدد ومواصـلة أنشـطتها العملياتيـة، ممـا       

مـة عـن   تنسيق عمل احملققـني وأعضـاء النيابـة العا   املدنيني ويقيد تدفق التجارة، وإذ يرحب باجلهود الدولية الرامية إىل 
مجـع املعلومـات وتبادهلـا ـدف إحبـاط عمليـات القرصـنة، كمـا         طريق فرقة العمل املعنية بإنفاذ القانون وغريها وإىل 

جتسدها قاعدة البيانات العامليـة املتعلقـة بالقرصـنة البحريـة، الـيت أنشـأا املنظمـة الدوليـة للشـرطة اجلنائيـة، وإذ حيـيط            
للتجميـع املركـزي   اليت يبذهلا املركـز اإلقليمـي   واجلرمية املنظمة عرب الوطنية القرصنة علما باجلهود الرامية إىل مكافحة 

  وإنفاذ القانون من أجل السالمة واألمن يف البحر الذي تستضيفه سيشيل،لالستخبارات 
ائم اف واحتجـاز الرهـائن، مبـا يف ذلـك اجلـر     ــال االختطـــية ألعمـــة الدولـــاإلدان دــن جديــوإذ يؤكد م  

ــة ملناهضــة أخــذ الرهــائن    ــة الدولي ــدين بشــدة اســتمرار ممارســة احتجــاز   )٧٩(املنصــوص عليهــا يف االتفاقي ، وإذ ي
الرهــائن علــى أيــدي القراصــنة الناشــطني قبالــة ســواحل الصــومال، وإذ يعــرب عــن قلقــه الشــديد إزاء الظــروف  

ليب الـذي خيلفـه ذلـك يف أُسـرهم، وإذ يـدعو      الالإنسانية اليت يواجهها الرهائن يف اَألسر، وإدراكا منه لألثـر السـ  
إىل اإلفراج الفوري عن مجيع الرهائن، وإذ يشري إىل أمهيـة التعـاون بـني الـدول األعضـاء بشـأن مسـألة احتجـاز         

  الرهائن وحماكمة القراصنة املشتبه يف ضلوعهم يف احتجاز الرهائن،
وكينيـا وموريشـيوس مـن جهـود حملاكمـة      وسيشـيل  املتحـدة  ترتانيـا  مجهوريـة  على مـا تقـوم بـه     وإذ يثين  

مع التقـدير املسـاعدة الـيت يقـدمها برنـامج       األشخاص املشتبه يف أم قراصنة أمام حماكمها الوطنية، وإذ يالحظ
ــة  مكافحــة  ــابع ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة، والصــندوق االســتئماين،     اجلــرائم البحري الت

 ترتانيـا مجهوريـة  ولية واجلهات املاحنة، بالتنسـيق مـع فريـق االتصـال، دعمـا لسيشـيل و      وغريمها من املنظمات الد
والصــومال وكينيــا وموريشــيوس ودول أخــرى يف املنطقــة، فيمــا تبذلــه مــن جهــود حملاكمــة القراصــنة،    املتحــدة

تهم يف مكـان آخـر،   فيهم القائمون على تيسري أعماهلم ومتويلها يف الرب، أو سجنهم يف دولة ثالثة بعد حماكم مبن
ــدول         ــى ضــرورة أن تواصــل ال ــق، وإذ يشــدد عل ــدويل حلقــوق اإلنســان الواجــب التطبي ــانون ال ــا يتســق والق مب

  واملنظمات الدولية تعزيز اجلهود الدولية املبذولة يف هذا الصدد،
_____________ 

)٧٨(  Uinted Nations, Treaty Series, vol. 1678, No. 29004.  
  .٢١٩٣١، الرقم ١٣١٦املرجع نفسه، الد   )٧٩(



 ٢٠١٥متوز/يوليه  ٣١ إىل ٢٠١٤آب/أغسطس  ١ يف الفترة منالقرارات واملقررات اليت اختذها جملس األمن 

105 

ول الـيت  يف الصومال للتعـاون فيمـا بينـها ومـع الـد     إدارات املناطق الوطنية وة باستعداد اإلدار وإذ يرحب  
حتاكم األشخاص املشتبه يف أم قراصنة لتتسـىن إعـادة القراصـنة املـدانني إىل الصـومال يف ظـل ترتيبـات مناسـبة         

ون الـدويل الواجـب التطبيـق، مبـا يف ذلـك القـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان،          ـــ ق والقانـــ ا يتسـناء، مبــلنقل السج
ومال راغبني يف قضاء األحكام الصـادرة حبقهـم يف الصـومال    ينوه بعودة سجناء مدانني من سيشيل إىل الص وإذ
  ذلك،ستوفني لشروط وم

اللذين يظهران مدى خطورة القرصنة والسطو املسلح يف البحر قبالـة   إىل تقريري األمني العام وإذ يشري  
إنشـاء   ، مبا يف ذلك بشـأن حماكمتهمبشأن التحقيق مع القراصنة و سواحل الصومال ويتضمنان إرشادات مفيدة

  ،)٨٠(حماكم متخصصة ملكافحة القرصنة
ــذين يقعــون ضــحية        وإذ يشــدد   ــة ملســاعدة البحــارة ال ــدول يف الســبل املمكن ــى ضــرورة أن تنظــر ال عل

وصـندوق أسـر ضـحايا القرصـنة     برنامج دعـم الرهـائن   باجلهود اليت يبذهلا  للقراصنة، وإذ يرحب يف هذا الصدد
تقـدمي الـدعم إىل الرهـائن خـالل     مـاع األخـري لفريـق االتصـال مـن أجـل       اجلديد الذي أُعلن عن إنشائه يف االجت

  ،هم كرهائنفترة اإلفراج عنهم وعودم إىل أوطام، وكذلك إىل أسرهم طوال مدة احتجاز
مبــا أحــرزه فريــق االتصــال ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة مــن تقــدم يف جمــال      وإذ يســلم  

  اإلجرامية،  عالمية للتوعية بأخطار القرصنة وإبراز أفضل املمارسات للقضاء على هذه الظاهرةاستخدام األدوات اإل
كتـب املعـين باملخـدرات واجلرميـة دعمـا للجهـود       املاجلهـود اجلاريـة الـيت يبـذهلا      وإذ يالحظ مـع التقـدير    

اجلهــود الــيت يبــذهلا حــظ وإذ يالالصــومال يف جمــايل األمــن البحــري وإنفــاذ القــانون،   اتالراميــة إىل تعزيــز قــدر
كتب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي والتمويـل املقـدم مـن الصـندوق االسـتئماين واالحتـاد األورويب واململكـة         امل

، واجلهـات املاحنـة األخـرى مـن أجـل      األمريكيـة  والواليـات املتحـدة   لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية املتحدة
القضاء وإنفاذ القانون للتحقيق مع األشخاص املشتبه يف أم قراصنة وإلقـاء القـبض   إنشاء قدرة إقليمية يف جمايل 

  عليهم وحماكمتهم، وسجن القراصنة املدانني مبا يتسق مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان الواجب التطبيق،
علومـات يف  مدونة جيبويت لقواعد السلوك، وإذ يشري إىل عمليات مراكـز تبـادل امل   وإذ يضع يف اعتباره  

مبـا تبذلـه الـدول    ينوه واملركز اإلقليمي للتدريب البحري يف جيبويت، وإذ املتحدة ترتانيا مجهورية اليمن وكينيا و
املوقّعة من جهود مـن أجـل وضـع األطـر التنظيميـة والتشـريعية املالئمـة ملكافحـة القرصـنة وتعزيـز قـدراا علـى             

  ة وحماكمة املشتبه يف أم قراصنة،حراسة مياه املنطقة واعتراض السفن املشبوه
علــى أن الســالم واالســتقرار يف الصــومال، وتعزيــز مؤسســات الدولــة، والتنميــة االقتصــادية    وإذ يشــدد  

واالجتماعية، واحترام حقوق اإلنسان وسـيادة القـانون عوامـل ضـرورية لتهيئـة الظـروف للقضـاء بشـكل دائـم          
سواحل الصـومال، وإذ يشـدد كـذلك علـى أن إرسـاء األمـن علـى         على القرصنة والسطو املسلح يف البحر قبالة

ــام الســلطات الصــومالية بتطــوير قــوات األمــن الــوطين الصــومالية       ملــدىا الطويــل يف الصــومال يتوقــف علــى قي
  فعال،  بشكل

عشـر لـس   الرابـع  حافـة احملـيط اهلنـدي يف االجتمـاع     بلـدان  رابطة بأعمال  وإذ حييط علما مع التقدير  
احملــيط اإلعــالن عــن احلــوار الثــاين لبلــدان  تعزيــز األمــن والســالمة البحــريني، بســبل منــها  اهلادفــة إىل ، وزرائهــا

_____________ 

)٨٠(  S/2011/360  وS/2012/50.  
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خيـارات لتعزيـز التعـاون علـى مكافحـة القرصـنة، بوسـائل تشـمل حتسـني          سيواصـل استكشـاف   اهلندي، الـذي  
القيـام  رابطـة علـى   ال، وإذ يشـجع  الوطنيـة والقـوانني  ترتيبات تبادل املعلومات البحرية وتعزيز القدرات القانونيـة  

وإذ يرحـب بطلـب الصـومال     ،ومنسقة معـه الذي يضطلع به فريق االتصال اجلاري لعمل جبهود تكون مكملة ل
االنضمام إىل الرابطة باعتبار ذلك خطوة مهمة حنو إقامة تعاون اقليمي أوثق يف جمال األمن البحري وغري ذلـك  

  ،من املسائل
ار عــدم االسـتقرار يف الصـومال وأعمــال القرصـنة والسـطو املســلح يف البحـر قبالــة      أن اسـتمر  وإذ يـدرك   

سواحلها مترابطان ال ميكن الفصل بينهما، وإذ يؤكـد احلاجـة إىل مواصـلة التحـرك الشـامل مـن جانـب اتمـع         
اجـة إىل  الكامنـة وراءمهـا، وإذ يـدرك احل    لألسـباب الدويل لقمـع القرصـنة والسـطو املسـلح يف البحـر والتصـدي       

ــة       ــادية كافيـ ــة فـــرص اقتصـ ــة إىل يئـ ــنة وباحلاجـ ــع القرصـ ــتدامة لقمـ ــل ومسـ ــة األجـ ــود طويلـ االضـــطالع جبهـ
  الصومال،  ملواطين
ــة ســواحل الصــومال     وإذ يقــرر   ونشــاط مجاعــات أن حــوادث القرصــنة والســطو املســلح يف البحــر قبال

تـزال تشـكل ديـدا للسـالم واألمـن       الـيت ال  يفاقم احلالـة يف الصـومال  القراصنة يف الصومال ميثالن عامال مهما 
  املنطقة،  الدوليني يف

  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وإذ يتصرف  
إدانتــــه وشــــجبه جلميــــع أعمــــال القرصــــنة والســــطو املســــلح يف البحــــر قبالــــة   يكــــرر تأكيــــد  - ١  
  الصومال؛  سواحل
الصــومال هــو أحــد األســباب الــيت تكمــن وراء  بــأن اســتمرار حالــة انعــدام االســتقرار يف   يســلّم  - ٢  

مشكلة القرصنة وتسهم يف مشكلة القرصنة والسطو املسلح يف البحر قبالـة سـواحل الصـومال، يف حـني تـؤدي      
القرصنة بدورها إىل تفاقم حالة عدم االستقرار بإدخال كميات كـبرية مـن األمـوال النقديـة غـري املشـروعة الـيت        

  لصومال؛تغذي اجلرمية والفساد يف ا
ــدويل  احلاجــة إىل حتــرك شــامل مــن جانــب    يؤكــد  - ٣   قمــع القرصــنة ومعاجلــة األســباب   لاتمــع ال
  وراءها؛  الكامنة
مكافحــة القرصــنة والســطو  هــي املســؤولة يف املقــام األول عــن   لســلطات الصــومالية  أن ا يؤكــد  - ٤  

السـلطات الصـومالية أن تقــوم،   إىل علـى وجـه االســتعجال   املسـلح يف البحـر قبالــة سـواحل الصـومال، ويطلــب     
مبساعدة من األمني العام وكيانـات األمـم املتحـدة املعنيـة، بـإقرار جمموعـة شـاملة مـن قـوانني مكافحـة القرصـنة            
والقوانني البحريـة دون مزيـد مـن التـأخري، وإنشـاء قـوات أمـن ذات أدوار واختصاصـات واضـحة إلنفـاذ هـذه            

ب االقتضــاء، بتنميــة قــدرات احملــاكم الصــومالية علــى التحقيــق مــع القــوانني ومواصــلة القيــام، بــدعم دويل حســ
ــال القرصــنة     ــيهم  ،والســطو املســلح  األشــخاص املســؤولني عــن ارتكــاب أعم ــن ف يف الشخصــيات الرئيســية   مب

تنظيمهـا أو تيسـريها    يقومون بالتخطيط هلذه اهلجمـات أو ممن  ،الشبكات اإلجرامية الضالعة يف أعمال القرصنة
إعــالن رئــيس الصــومال للمنطقــة     ، ويالحــظ، وحماكمتــهمشــكل غــري مشــروع أو التــربح منــها    أو متويلــها ب

  ؛٢٠١٤حزيران/يونيه  ٣٠يف  لصوماللاالقتصادية اخلالصة 
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جمـات القراصـنة قبالـة سـواحل     هل خيططـون  ضرورة مواصلة التحقيق مع األشخاص الذين يدرك  - ٥  
، وحماكمتـهم، مبـن فـيهم الشخصـيات     يترحبـون منـها  عة أو الصومال أو ينظموا أو ميولوا بصـورة غـري مشـرو   

ــية  ــاون      الرئيسـ ــوم، بالتعـ ــى أن تقـ ــدول علـ ــث الـ ــنة، وحيـ ــال القرصـ ــالعة يف أعمـ ــة الضـ ــبكات اإلجراميـ يف الشـ
ــة      مــع املنظمــات الدوليــة املعنيــة، باعتمــاد تشــريعات لتســهيل حماكمــة املشــتبه يف قيــامهم بأعمــال القرصــنة قبال

  سواحل الصومال؛
عنـد اعتـراض سـبيلهم    تكون لـديها  بالسلطات الصومالية أن تعترض سبيل القراصنة، وأن يهيب   - ٦  

التحقيق معهـم  آليات تستطيع من خالهلا أن تعيد على حنو آمن املتعلقات اليت احتجزهـا القراصـنة، وأن تقـوم بـ    
ال القرصنة والسـطو املسـلح   تسير دوريات يف املياه اإلقليمية قبالة سواحل الصومال لقمع أعمأن ، ووحماكمتهم
  يف البحر؛

بالسلطات الصومالية أن تبـذل كـل اجلهـود لتقـدم إىل العدالـة مـن يسـتخدم أراضـي          أيضا يهيب  - ٧  
تيسريها أو ارتكاا، ويهيـب بالـدول    الصومال للتخطيط الرتكاب جرائم القرصنة والسطو املسلح يف البحر أو

ب السـلطات الصـومالية ومـع إخطـار األمـني العـام بـذلك، لتعزيـز         األعضاء أن تساعد الصـومال، بنـاء علـى طلـ    
، ويؤكـد ضـرورة اتسـاق أي تـدبري يتخـذ      املنـاطق القدرات البحرية يف الصومال، مبا يف ذلـك قـدرات سـلطات    

  عمال ذه الفقرة مع القانون الدويل الواجب التطبيق، وال سيما القانون الدويل حلقوق اإلنسان؛
أن تتعاون أيضا، حسب االقتضاء، يف مسألة احتجـاز الرهـائن وحماكمـة القراصـنة     بالدول  يهيب  - ٨  

  املشتبه يف ضلوعهم يف احتجاز رهائن؛
إىل اإلفـــراج الفـــوري وغـــري املشـــروط عـــن مجيـــع البحـــارة الـــذين حيتجـــزهم القراصـــنة     يـــدعو  - ٩  

أن تضـاعف جهودهـا لتـأمني     الصوماليون كرهائن، ويهيب كذلك بالسلطات الصومالية ومجيع اجلهات املعنيـة 
  بهم مكروه؛ياإلفراج عنهم فورا ودون أن يص

بضــرورة قيــام الــدول واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة والشــركاء املعنــيني اآلخــرين بتبــادل    يســلّم - ١٠  
لألشـخاص املشـتبه يف أـم    النـاجزة  األدلة واملعلومات ألغراض إنفاذ قوانني مكافحة القرصنة لضـمان احملاكمـة   

يف الشـبكات اإلجراميـة   الرئيسـية  الشخصـيات  توقيـف وحماكمـة   قراصنة وسجن القراصنة املدانني منهم، وبغيـة  
يقومون بالتخطيط لعمليات القرصنة أو تنظيمها أو تيسريها أو متويلـها بصـورة    الضالعة يف أعمال القرصنة، ممن

األفـراد  الكيانـات أو  ضـد  موجهـة  ق جـزاءات  منها؛ ويبقي قيد االستعراض إمكانية تطبيالتربح غري مشروعة أو 
إذا يترحبـون منـها    الذين خيططون لعمليات القرصنة أو ينظموا أو ييسروا أو ميولوا بصورة غري مشـروعة أو 

ــة    ــايري اإلدراج يف قائم ــرة    اجلــزاءات اســتوفوا مع ــوارد يف الفق ــى النحــو ال ــرار   ٨عل ــن الق )؛ ٢٠٠٨( ١٨٤٤م
مــده عــاون تعاونــا كــامال مــع فريــق الرصــد املعــين بالصــومال وإريتريــا، بســبل منــها  ويهيــب جبميــع الــدول أن تت

  املعلومات بشأن االنتهاكات احملتملة حلظر األسلحة أو حظر الفحم؛ب
يف مكافحــة بشـكل خــاص  أن تشــارك علـى  بالـدول واملنظمــات اإلقليميـة القــادرة    يهيـب جمــددا  - ١١  

مــع هــذا القــرار أن تفعــل ذلــك علــى حنــو يتفــق  ســواحل الصــومال، القرصــنة والســطو املســلح يف البحــر قبالــة  
وأحكام القـانون الـدويل، بنشـر سـفن حبريـة وأسـلحة وطـائرات عسـكرية، وتـوفري القواعـد والـدعم اللوجسـيت             

 -لقوات مكافحة القرصنة، واحتجاز الزوارق والسفن واألسلحة وما يتصل ا من معدات أخـرى املسـتخدمة   
يف ارتكاب أعمال قرصنة وسـطو مسـلح يف البحـر قبالـة      -استخدامها معقول لالشتباه يف  أو اليت يوجد أساس

  سواحل الصومال، والتصرف فيها؛
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أمهية التنسيق فيما بني الدول واملنظمات الدولية مـن أجـل ردع أعمـال القرصـنة والسـطو       يؤكد - ١٢  
املعـين مبكافحـة القرصـنة    بـه فريـق االتصـال     املسلح يف البحر قبالة سواحل الصومال، ويشيد بالعمل الذي يقـوم 

ــة ســواحل الصــومال    ــم         قبال ــة ودول العل ــة الدولي ــة البحري ــع املنظم ــاون م ــذا التنســيق بالتع ــن أجــل تيســري ه م
  والسلطات الصومالية، وحيث على االستمرار يف دعم هذه اجلهود؛

 مكافحــة القرصــنة الــدول األعضــاء علــى مواصــلة التعــاون مــع الســلطات الصــومالية يف   يشــجع - ١٣  
والسطو املسلح يف البحر، ويالحظ الدور األساسي للسلطات الصومالية يف التصدي للقرصـنة والسـطو املسـلح    

اعتبـارا مـن تـاريخ اختـاذ هـذا القـرار       أخـرى  شـهرا   ١٢يف البحر قبالة سـواحل الصـومال، ويقـرر أن جيـدد ملـدة      
) ٢٠٠٨( ١٨٥١مـن القـرار    ٦) والفقـرة  ٢٠٠٨( ١٨٤٦من القرار  ١٠األذونات اليت منحها مبوجب الفقرة 

مـن   ٩) والفقـرة  ٢٠١٠( ١٩٥٠من القرار  ٧) والفقرة ٢٠٠٩( ١٨٩٧من القرار  ٧ وجددها مبوجب الفقرة
) ٢٠١٣( ٢١٢٥مـن القـرار    ١٢والفقـرة  ) ٢٠١٢( ٢٠٧٧مـن القـرار    ١٢) والفقـرة  ٢٠١١( ٢٠٢٠القرار 

لسـلطات الصـومالية يف مكافحـة القرصـنة والسـطو املسـلح يف البحـر        للدول واملنظمات اإلقليميـة املتعاونـة مـع ا   
  السلطات الصومالية إخطارا مسبقا بشأا إىل األمني العام؛قدمت قبالة سواحل الصومال اليت 

أن األذونـات الـيت جـرى جتديـدها يف هـذا القـرار ال تسـري إال علـى الوضـع يف الصـومال            يؤكد - ١٤  
ء أو التزاماـا أو مسـؤولياا املقـررة مبوجـب القـانون الـدويل، مبـا يف ذلـك أي         متس حقـوق الـدول األعضـا    وال

يتعلـق بـأي وضـع آخـر، ويشـدد       ، فيمـا )٧٠(اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحـار حقوق أو التزامات تنص عليها 
منشئا لقانون دويل عريف؛ ويؤكـد كـذلك أن هـذه األذونـات مل جتـدد      بصفة خاصة على أن هذا القرار ال يعترب 

  اليت تتضمن موافقة السلطات الصومالية؛ ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب   ٤عقب تلقي الرسالة املؤرخة   إال
) ١٩٩٢( ٧٣٣مـن القـرار    ٥أن حظر األسلحة املفـروض علـى الصـومال مبوجـب الفقـرة       يقرر - ١٥  
مــن القــرار  ٢و  ١والــذي حتــدد مبزيــد مــن التفصــيل مبوجــب الفقــرتني  ١٩٩٢/ينــاير كــانون الثاين ٢٣املــؤرخ 
 ٢٠٩٣مـن القـرار    ٣٨إىل  ٣٣الفقرات مـن  ، وعدل مبوجب ٢٠٠٢متوز/يوليه  ٢٢املؤرخ  )٢٠٠٢( ١٤٢٥

، ال يسري على اإلمدادات من األسلحة واملعـدات العسـكرية أو تقـدمي    ٢٠١٣آذار/مارس  ٦) املؤرخ ٢٠١٣(
عدة املقرر قصر استخدامها على الدول األعضاء واملنظمـات الدوليـة واملنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة      املسا

  أعاله؛ ١٣اليت تتخذ تدابري وفقا للفقرة 
ــة أن تتخــذ اإلجــراءات املناســبة لكــي تضــمن أال   يطلــب - ١٦   يترتــب عمليــا علــى   إىل الــدول املتعاون

حرمان سـفن أي دولـة ثالثـة مـن حـق املـرور       أعاله  ١٣ت الواردة يف الفقرة األنشطة اليت تقوم ا وفقا لألذونا
  الربيء أو اإلخالل بذلك احلق؛

ــاء والــدول الســاحلية والــدول الــيت حيمــل     يهيــب - ١٧   جبميــع الــدول، وخباصــة دول العلَــم ودول املين
كـون هلـا واليـة يف هـذا     جنسيتها ضحايا أعمال القرصنة والسـطو املسـلح ومرتكبوهـا، والـدول األخـرى الـيت ي      

، ويف التحقيـق مـع   القضـائية  الصدد مبوجب القانون الـدويل والتشـريعات الوطنيـة، أن تتعـاون يف إثبـات الواليـة      
مبـن فـيهم   مجيع األشخاص املسؤولني عن أعمال القرصنة والسطو املسلح قبالة سـواحل الصـومال وحماكمتـهم،    

يقومــون بــالتخطيط هلــذه   ممــن  ،العة يف أعمــال القرصــنة الشخصــيات الرئيســية يف الشــبكات اإلجراميــة الضــ    
تنظيمها أو تيسريها أو متويلها بشكل غري مشروع أو التـربح منـها، مبـا يتسـق مـع أحكـام القـانون         اهلجمات أو

الــدويل الواجــب التطبيــق، مبــا يف ذلــك القــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان، وأن تكفــل خضــوع مجيــع القراصــنة    
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القضــائية إلجــراءات قضــائية، وأن تبــذل املســاعدة بطــرق شــىت منــها تقــدمي العــون الختــاذ    املســلَّمني للســلطات
، مثـل الضـحايا والشـهود    سـيطرا الترتيبات القانونية واللوجستية فيما يتعلـق باألشـخاص اخلاضـعني لواليتـها و    

  واألشخاص احملتجزين نتيجة العمليات املضطلع ا مبوجب هذا القرار؛
جبميع الدول جترمي القرصنة يف قوانينها احمللية والنظر بشكل إجيايب يف مسألة حماكمـة   أيضا يهيب - ١٨  

األشـخاص املشــتبه يف أــم قراصــنة الـذين يلقــى القــبض علــيهم قبالــة سـواحل الصــومال والقــائمني علــى تيســري    
طبيـق، مبـا يف ذلـك القـانون     أعماهلم ومتويلها يف الرب وسجن املدانني منهم، مبا يتسق والقانون الدويل الواجب الت

يقرر أن يبقي هـذه املسـائل قيـد االسـتعراض، مبـا يف ذلـك، حسـب االقتضـاء، إنشـاء          ، والدويل حلقوق اإلنسان
كبريين، على النحو املنصـوص عليـه   ني حماكم متخصصة ملكافحة القرصنة يف الصومال مبشاركة و/أو دعم دولي

  على مواصلة مناقشاته يف هذا الصدد؛ )، ويشجع فريق االتصال٢٠١١( ٢٠١٥يف القرار 
التـابع ملكتـب األمـم املتحـدة     اجلـرائم البحريـة   ، يف هـذا السـياق، مبواصـلة برنـامج مكافحـة      يرحب  - ١٩  

املشـتبه يف ارتكـام   حماكمـة  املعين باملخدرات واجلرمية العمل مع السلطات يف الصـومال ويف دول اجلـوار لكفالـة    
  اإلنسان؛  منهم بطريقة تتفق مع القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون الدويل حلقوقأعمال قرصنة وسجن املدانني 

مجيع الدول على اختاذ اإلجراءات املناسبة مبوجب قوانينها احمللية القائمـة ملنـع التمويـل غـري      حيث - ٢٠  
  املشروع ألعمال القرصنة وغسل العائدات املتأتية منها؛

ومكتــب الشــرطة  بالتعــاون مــع املنظمــة الدوليــة للشــرطة اجلنائيــة ،الــدول علــى أن تواصــل حيــث - ٢١  
القرصـنة قبالـة سـواحل     ، التحقيق يف أمـر الشـبكات اإلجراميـة الدوليـة الضـالعة يف أعمـال      (يوروبول) األورويب

  املشروعة؛  الصومال، ويشمل ذلك املسؤولني عن عمليات التمويل والتيسري غري
سـيما األنشـطة الربيـة،     أن تراعى يف أنشطة مكافحة القرصـنة، وال  مجيع الدول على كفالة حيث - ٢٢  

  ؛اجلنسي  احلاجة إىل محاية النساء والفتيات من االستغالل، مبا فيه االستغالل
باملنظمـة الدوليـة للشـرطة اجلنائيـة لقيامهـا بتشـغيل قاعـدة بيانـات عامليـة خاصـة بالقرصـنة             يشيد - ٢٣  

بالقرصنة قبالة سواحل الصومال وتيسر وضع حتليالت ميكن االسـتناد إليهـا الختـاذ     املعلومات املتعلقةجتمع فيها 
، مبثـل هـذه املعلومـات    املنظمـة الدوليـة للشـرطة اجلنائيـة    تزويد إجراءات إنفاذ القانون، وحيث مجيع الدول على 

  عن طريق القنوات املناسبة، بغرض استخدامها يف قاعدة البيانات؛
ــويت لقواعــد الســلوك   مبســامهات  يشــيد - ٢٤   ــة جيب ــة مــن  الصــندوق االســتئماين ومدون املنظمــة املمول

، وبـاألخص أوسـاط النقـل    من الدول وغري الدول املتضررة من القرصنةالفاعلة البحرية الدولية، وحيث اجلهات 
  البحري الدويل، على أن تسهم فيهما؛

ــدول األطــراف يف   حيــث - ٢٥   ــانون ال  ال ــم املتحــدة لق ــة األم ــري   بحــار اتفاقي ــال غ ــة قمــع األعم واتفاقي
، على أن تنفذ تنفيذا كـامال التزاماـا يف هـذا الشـأن مبوجـب      )٧٨(املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية

ة املعــين باملخــدرات هــاتني االتفــاقيتني وأحكــام القــانون الــدويل العــريف وأن تتعــاون مــع مكتــب األمــم املتحــد     
واجلرمية واملنظمة البحريـة الدوليـة والـدول واملنظمـات الدوليـة األخـرى علـى بنـاء القـدرة القضـائية للنجـاح يف            

  حماكمة األشخاص املشتبه يف ارتكام أعمال قرصنة وسطو مسلح يف البحر قبالة سواحل الصومال؛
منــع أعمــال بشــأن ملنظمــة البحريــة الدوليــة  بالتوصــيات واإلرشــادات املقدمــة مــن ا  حيــيط علمــا - ٢٦  

وحيث الدول على أن تواصـل، بالتعـاون مـع قطـاعي النقـل البحـري        ،القرصنة والسطو املسلح يف البحر وقمعها
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والتأمني، ومع املنظمة، تطوير وتنفيذ أفضل املمارسات واإلرشادات اليت ينبغي اتباعهـا عنـد التعـرض هلجمـات     
الواقعة قبالة سواحل الصومال من أجل تفادي اهلجمات وجتنبـها والتصـدي هلـا، وحيـث      أو عند املالحة يف املياه

نائيـة، حسـب   اجل مبعرفـة خـرباء األدلـة   للخضوع لتحقيقات جاهزين مواطنيها سفنها وكذلك الدول على جعل 
لسـطو املسـلح   القرصـنة أو ا لعمل من أعمـال  تبلغه السفينة مباشرة بعد تعرضها مناسب االقتضاء، يف أول ميناء 

  ؛اإلفراج عنهما، أو بعد أو للشروع يف ذلك العمل يف البحر
دول العلَم ودول امليناء على مواصلة النظر يف إمكانية وضع تدابري للسالمة واألمـن علـى    يشجع - ٢٧  

متعاقـد علـيهم   ، وضع أنظمة بشأن اسـتخدام أفـراد أمـن مسـلحني     حيثما اقتضى األمرمنت السفن، مبا يف ذلك، 
شركات خاصة على منت السـفن، ـدف منـع وقمـع أعمـال القرصـنة قبالـة سـواحل الصـومال، وذلـك مـن            ع م

  خالل عملية تشاورية جتري يف حمافل منها املنظمة البحرية الدولية واملنظمة الدولية لتوحيد املقاييس؛
ــدعو - ٢٨   ــع وقمــع أع      ي ــود من ــة إىل مواصــلة إســهاماا يف جه ــة الدولي ــة البحري ــال القرصــنة  املنظم م

كتـب املعـين باملخـدرات واجلرميـة وبرنـامج      املمـع  علـى وجـه اخلصـوص    والسطو املسلح ضـد السـفن، بالتنسـيق    
األغذية العاملي وقطاع النقل البحري ومجيع األطراف املعنية األخرى، ويقر بدور املنظمة فيما يتعلـق باسـتخدام   

  ليكونوا على منت السفن يف املناطق البالغة اخلطورة؛ شركات خاصةاملتعاقد عليهم مع أفراد األمن املسلحني 
أمهية كفالة إيصال املساعدات املقدمة من برنامج األغذية العاملي بشكل آمن عـن طريـق    يالحظ - ٢٩  

البحر، ويرحب بالعمل الذي يضطلع به حاليا كل مـن برنـامج األغذيـة العـاملي وعمليـة أطَلنطـا التابعـة لالحتـاد         
  مفارز محاية السفن منت سفن برنامج األغذية العاملي؛باعتالء العلَم فيما يتعلق األورويب ودول 

تبلـغ جملـس األمـن     إىل الـدول واملنظمـات اإلقليميـة املتعاونـة مـع السـلطات الصـومالية أن        يطلب - ٣٠  
ونـات املخولـة   واألمني العام يف غضون تسعة أشهر مبا أُحرز من تقدم يف اختـاذ اإلجـراءات يف إطـار ممارسـة األذ    

ــيت تســاهم مــن خــالل فريــق االتصــال يف مكافحــة      ،أعــاله ١٣يف الفقــرة  ويطلــب كــذلك إىل مجيــع الــدول ال
ذاـا عـن    القرصنة قبالة سواحل الصومال، مبا فيها الصومال ودول أخرى يف املنطقة، أن تقدم تقـارير يف املهلـة  

  أعمال القرصنة وحماكمة مرتكبيها؛ والتعاون يف التحقيق يفالقضائية جهودها إلثبات الوالية 
شـهرا مـن اختـاذ هـذا القـرار، تقريـرا        ١١لس، يف غضـون  اإىل األمني العام أن يقدم إىل  يطلب - ٣١  

  عن تنفيذه وعن احلالة يف ما يتعلق بالقرصنة والسطو املسلح يف البحر قبالة سواحل الصومال؛
سـب االقتضـاء، يف جتديـد األذونـات املخولـة يف      استعراض الوضع والنظر، ح عن اعتزامه يعرب - ٣٢  
  الصومالية؛ اتأعاله ملدد إضافية، بناء على طلب السلط ١٣الفقرة 
  املسألة قيد نظره. أن يبقي يقرر - ٣٣  

  ٧٣٠٩اختذ باإلمجاع يف اجللسة 
  مقررات

لالشـتراك،   لالصـوما  ممثـل ، دعـوة  ٢٠١٥شـباط/فرباير   ٤، املعقودة يف ٧٣٧٥قرر جملس األمن، يف جلسته   
  املعنون:  يف مناقشة البندمن نظامه الداخلي املؤقت،  ٣٧دون أن يكون له حق التصويت، وفقا للمادة 

  احلالة يف الصومال”  
  .“)S/2015/51تقرير األمني العام عن الصومال (”    
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، إىل مــن نظامــه الــداخلي املؤقــت ٣٩توجيــه دعــوة، وفقــا للمــادة أيضــا  ويف اجللســة نفســها، قــرر الــس  
  .الصومال ورئيس بعثة األمم املتحدة للمساعدة يفللصومال نيكوالس كاي، املمثل اخلاص لألمني العام السيد 

مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل      ٣٩ويف اجللسة نفسها، قرر الس كذلك توجيه دعوة، وفقا للمـادة    
قي يف الصومال ورئيس بعثة االحتـاد األفريقـي   مامان صديقو، املمثل اخلاص لرئيسة مفوضية االحتاد األفريالسيد 

  .يف الصومال
  :)٨١(، الرسالة التالية٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢ووجه رئيس جملس األمن إىل األمني العام، يف   
آذار/مـارس   ٣١رسـالتكم املؤرخـة    ه قد مت إطالع أعضـاء جملـس األمـن علـى    يشرفين إبالغكم أن    

 هـم فـردا. و  ٥٣٠م وحدة احلراسـة يف مقديشـو إىل مـا جمموعـه     املتعلقة باعتزامكم زيادة قوا )٨٢(٢٠١٥
  .أبديتم العزم عليه فيها علما مبا ورد فيها من معلومات ومباحييطون 

لالشـتراك،   الصـومال  ممثـل ، دعـوة  ٢٠١٥أيار/مـايو   ١٩، املعقـودة يف  ٧٤٤٥وقرر الـس، يف جلسـته     
  املعنون:  يف مناقشة البندالداخلي املؤقت،  من نظامه ٣٧دون أن يكون له حق التصويت، وفقا للمادة 

  احلالة يف الصومال”  
  .“)S/2015/331تقرير األمني العام عن الصومال (”    
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل      ٣٩توجيـه دعـوة، وفقـا للمـادة     أيضـا   ويف اجللسة نفسها، قرر الـس   
  .الصومال  ئيس بعثة األمم املتحدة للمساعدة يفورللصومال نيكوالس كاي، املمثل اخلاص لألمني العام السيد 
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل      ٣٩ويف اجللسة نفسها، قرر الس كذلك توجيه دعوة، وفقا للمـادة    
مامان صديقو، املمثل اخلاص لرئيسة مفوضية االحتاد األفريقي يف الصومال ورئيس بعثة االحتـاد األفريقـي   السيد 

  .يف الصومال
لالشـتراك،   الصـومال  ممثـل ، دعـوة  ٢٠١٥أيار/مـايو   ٢٦، املعقـودة يف  ٧٤٤٩لـس، يف جلسـته   وقرر ا  

  املعنون:  يف مناقشة البندمن نظامه الداخلي املؤقت،  ٣٧دون أن يكون له حق التصويت، وفقا للمادة 
  احلالة يف الصومال”  
  .“)S/2015/331تقرير األمني العام عن الصومال (”    

  )٢٠١٥( ٢٢٢١القرار 
  ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٦املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
  إىل مجيع قراراته السابقة وبيانات رئيسه بشأن احلالة يف الصومال، إذ يشري 
  لسيادة الصومال واستقالله السياسي وسالمته اإلقليمية ووحدته، احترامه وإذ يعيد تأكيد 

_____________ 

)٨١(  S/2015/235.  
)٨٢(  S/2015/234.  
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ة واالحتاد األفريقي، الذي طُلـب إجـراؤه يف   إىل استمرار االستعراض املشترك بني األمم املتحد وإذ يشري 
، للنظـر يف الزيـادة االحتياطيـة املؤقتـة لبعثـة      ٢٠١٤تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٤املـؤرخ   )٢٠١٤( ٢١٨٢القـرار  

تشــرين الثـــاين/نوفمرب   ١٢املــؤرخ   )٢٠١٣( ٢١٢٤االحتــاد األفريقــي يف الصــومال، الــيت أُذن ـــا يف القــرار      
ــه املقــدم إىل األمــم املتحــدة واالحتــاد األفريقــي بــأن يضــعا توصــيات بشــأن     ، وإذ يشــري كــذلك إىل ٢٠١٣ طلب

  اخلطوات املقبلة يف احلملة العسكرية يف الصومال، مع إيالء االعتبار الواجب للحالة السياسية،
ــرر  - ١  ــبني يف          يق ــى النحــو امل ــدمي املســاعدة إىل الصــومال، عل ــم املتحــدة لتق ــة األم ــة بعث ــد والي متدي
ــن القــرار   ١ الفقــرة ــؤرخ  )٢٠١٤( ٢١٥٨م ــايو  ٢٩امل ــة ٢٠١٥آب/أغســطس  ٧، حــىت ٢٠١٤أيار/م ، بغي

النظر بإمعان يف توصيات االستعراض املشترك بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي للزيـادة االحتياطيـة املؤقتـة         
األمــم املتحــدة لتقــدمي  بعثــة يف ذلــك أي توصــيات ذات صــلة بواليــة   لبعثــة االحتــاد األفريقــي يف الصــومال، مبــا 

  ؛املساعدة إىل الصومال
  املسألة قيد نظره الفعلي. أن يبقي يقرر  - ٢ 

  ٧٤٤٩اختذ باإلمجاع يف اجللسة 
  

  مقررات

لالشـتراك،   الصـومال  ممثـل ، دعـوة  ٢٠١٥متوز/يوليـه   ١٦، املعقـودة يف  ٧٤٨٧قرر جملس األمن، يف جلسته   
احلالـة يف  ”املعنـون    يف مناقشـة البنـد  من نظامـه الـداخلي املؤقـت،     ٣٧دون أن يكون له حق التصويت، وفقا للمادة 

  .“الصومال
مــن نظامــه الــداخلي املؤقــت، إىل  ٣٩توجيــه دعــوة، وفقــا للمــادة أيضــا  ويف اجللســة نفســها، قــرر الــس  
  .إدموند موليه، األمني العام املساعد لعمليات حفظ السالمالسيد 

لالشـتراك، دون   الصـومال  ممثـل ، دعـوة  ٢٠١٥متوز/يوليه  ٢٨قودة يف ، املع٧٤٩١وقرر الس، يف جلسته   
احلالــة يف ”املعنــون   يف مناقشــة البنــدمــن نظامــه الــداخلي املؤقــت،  ٣٧أن يكــون لــه حــق التصــويت، وفقــا للمــادة  

  .“الصومال
  

  )٢٠١٥( ٢٢٣٢القرار 
  ٢٠١٥متوز/يوليه  ٢٨املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
  الصومال، يف احلالة بشأن رئيسه وبيانات السابقة قراراته مجيع إىل يشري إذ  
  ووحدته، السياسي واستقالله اإلقليمية وسالمته الصومال لسيادة احترامه يؤكد وإذ  
 يعـرب  وإذ وخارجـه،  الصـومال  داخـل  األخرية اآلونة يف الشباب حركة شنتها اليت اهلجمات يدين وإذ  

 الشـباب  حركـة  اسـتمرار  مـن  قلقـه  يؤكدإذ و الشباب، حركة هتشكل الذي املستمر التهديد إزاء القلق بالغ عن
  الصومال، يف أراض على السيطرة يف
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 حركــة تشــنها الــيت اهلجمــات أثنــاء يف املــدنيني، أرواح يف خســائر مــن يقــع ملــا عــن ســخطه يعــرب وإذ  
 الصـومايل  لـوطين ا الصـومال واجلـيش   يف األفريقـي  االحتـاد  بعثـة  أفـراد  يبـديها  الـيت  بالشجاعة يشيد وإذ الشباب،

 قتلـوا  الـذين  املتحـدة  األمـم  مـوظفي  بـذكرى  يشـيد  كما الشباب، حركة مكافحة يف يقدموا اليت والتضحيات
  غاروي، يف وقع الذي اهلجوم يف

 يف الشـباب  حركـة  تشـكله  الـذي  التهديـد  مـن  للحـد  املبذولـة  اجلهـود  دعـم  على عزمه تأكيد يكرر وإذ  
 السـالم  إحـالل  أجـل  مـن  الصـوماليون  يقودهـا  لعمليـة سياسـية   الـدعم  تقـدمي ب التزامـه  على يشدد وإذ الصومال،

  املصاحلة، وحتقيق
  

  الصومال يف األفريقي االحتاد بعثة

 لنشـر  املتعلق باملعـايري املرجعيـة  حتاد األفريقي واألمم املتحدة التابعة لالاملشتركة  البعثةبتقرير  يرحب وإذ  
ة العسـكري  احلملـة  يف املقبلـة  باخلطوات املتعلقة والتوصيات الصومال يف ةاملتحد لألمم تابعة السالم حلفظ عملية

املــؤرخ ) ٢٠١٤( ٢١٨٢طلــب يف القــرار   ذيالــ املتحــدة واالحتــاد األفريقــي)   لألمــم (االســتعراض املشــترك 
  االستعراض املشترك، من املنبثقة بالتوصيات علما حييط وإذ ،تقدميه ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر   ٢٤

بـإجراء االسـتعراض    األفريقـي  األمـم املتحـدة واالحتـاد    ـا  قامـت  الـيت  البنـاءة  بالطريقة أيضا بيرح وإذ  
  املشترك،
 مكافحـة  يف الصـومايل  الـوطين  واجلـيش  األفريقـي  االحتـاد  بعثـة  أحرزته الذي بالتقدم يرحب كذلك وإذ  
 مواصـلة  أمهية على يشدد وإذ ،“عملية النسر” و “اهلندي عملية احمليط” خالل من سيما وال الشباب، حركة

  الشباب، حركة ضد اهلجومية العمليات
 يونيـه /حزيـران  ٣٠ يف األفريقـي،  لالحتـاد  التـابع  واألمـن  السلم جملس عن الصادر بالبيان علما حييط وإذ  
 واالحتـاد  املتحـدة  لألمـم  املشـترك  االسـتعراض  مـن ه الـس علـى التوصـيات املنبثقـة     فيـ  وافـق  الذي ،)٨٣(٢٠١٥

 األمـر  اخلـاص ببعثـة االحتـاد األفريقـي،    التـام يكـل القيـادة واملراقبـة      التقيـد  إىل دعوته على يشدد وإذ يقي،األفر
  املشترك، ن االستعراضمنبثقة امل السليم للتوصيات التنفيذ كفالة يف يساعد أن ميكن الذي

 وخيـص بالـذكر   صـومال، ال يف واالسـتقرار  السـالم  إلحـالل  الدويل اتمع من املقدم بالدعم يرحب وإذ  
 الثنـائيني  الشـركاء  من املقدم وبالدعم األفريقي، االحتاد بعثة دعم يف كبرية مسامهة من قدمه ملا األورويب االحتاد

 تقاســم أمهيــة علــى يشــدد وإذ الــوطين، الصــومايل للجــيش االحتــاد األفريقــي أو لبعثــة ســواء اآلخــرين الرئيســيني
  البعثة، دعم على املترتب املايل للعبء ريقي،األف االحتاد وخباصة جدد، مسامهني
زعم أن يـ  جنسـي  وقـوع أعمـال عنـف   فريقي يف االدعاءات املتعلقة باأل االحتاد بتحقيق أيضا يرحب وإذ  

 الـواردة  للتوصـيات  األفريقـي  االحتـاد  تنفيذ أمهية على يشددتها، وإذ ارتكب االحتاد األفريقي قد بعثةبعض قوات 
 تعاونـا  االحتـاد األفريقـي   مجيـع البلـدان املسـامهة بقـوات يف بعثـة      إبداء لعدم أمله خيبة عن بوإذ يعر التقرير، يف

 ضـمان  بقـوات  املسـامهة  والبلدان األفريقي باالحتاد يهيب وإذ ،حتقيقات فيما جيريه مناالحتاد األفريقي مع  تاما

_____________ 

  .S/2015/556انظر   )٨٣(
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 حـاالت  يف الكامـل  لتحقيـق مبـا يف ذلـك ا  املتابعـة املناسـبة،    إجـراءات  واختـاذ  ينبغي، كما االدعاءات يف التحقيق
  ،التحقيق التابع لالحتاد األفريقي فريق استدل عليها اليت االعتداء

  
  الصومال إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة

ــدور يشــيد وإذ   ــذي بال ــه ال ــة تؤدي ــم بعث ــدمي املتحــدة األم ــم يف الصــومال إىل املســاعدة لتق  الســالم دع
  الصومال،  يف اإلنسان حقوق ايةومح وتعزيز واملصاحلة
 يف املسـاعدة  ـدف  الصومال أحناء خمتلف يف لوجودها تقدمي املساعدة بعثة توطيد أمهية على يشدد وإذ  

  واملصاحلة، احمللية للسالم العمليات ودعم واملناطق املختلفة، املركز بني السياسي احلوار تيسري
  الدوليني، واألمن للسالم ديدا لتشك تزال ال الصومال يف احلالة أن يقرر وإذ  
  املتحدة، األمم ميثاق من السابع الفصل مبوجب يتصرف وإذ  

  
  الصومال يف األفريقي االحتاد بعثة

 حلفــظ بعثــة لنشــر مناســبة ليســت الصــومال يف الســائدة الظــروف أن يف العــام األمــني مــع يتفــق  - ١  
  تقدير؛ أقرب على ،٢٠١٦ عام اية حىت املتحدة لألمم تابعة السالم
 مـن  املوجهـة  ٢٠١٥ يوليـه /متـوز  ٢ املؤرخـة  الرسـالة  يف الـواردة  املنقحـة  املرجعية بالنقاط يرحب  - ٢  
النقـاط املرجعيـة    تلـك  حتقيـق مـا جـاء يف    أن من إليه خلص فيما معه ويتفق األمن، جملس رئيس إىل العام األمني
 السـالم  عمليـة  توطيـد  على تساعد أن ميكن املتحدة مملأل تابعة السالم حلفظ عملية لنشر الطريق ميهد أن ميكن

 النقــاط هــذه يبقــي أن العــام األمــني إىل ويطلــب الصــومالية، األمــين القطــاع مؤسســات وتطــوير الصــومال يف
  األفريقي؛ االحتاد مع بالتشاور املستمر، االستعراض قيد املرجعية
ـــرر  - ٣   ــأذن أن يق ــدول ي ــي االحتــاد يف األعضــاء لل ــة نشــر واصــلةمب األفريق ــي االحتــاد بعث  يف األفريق

 ،٢٠١٣آذار/مـارس   ٦املـؤرخ   )٢٠١٣( ٢٠٩٣ القـرار  من ١ الفقرة يف عليه املنصوص النحو على الصومال،
قـوات النظاميـة   أن يتـألف قـوام ال  لس األمن إىل االحتـاد األفريقـي   جم طلب مع ، متشيا٢٠١٥ مايو/أيار ٣٠ حىت

ــة االحتــاد  النســحاب شــاملة اســتراتيجية إطــار يف ن يكــون ذلــكعلــى أفــردا،  ٢٢ ١٢٦ أقصــاه مــن عــدد بعث
 التـدابري  مجيـع  تتخـذ  بأن للبعثة يؤذن أن كذلك ويقرر البعثة، قوة قوام خفض يف ذلك بعد وأن ينظر األفريقي،
 قـانون ال مبوجـب  الـس  يف األعضـاء  املترتبـة علـى الـدول    لاللتزامـات  التام االمتثال مع مهامها، ألداء الضرورية

 اإلقليميــة وســالمته الصــومال لســيادة الكامــل واالحتــرام اإلنســان، حلقــوق الــدويل والقــانون اإلنســاين الــدويل
  ووحدته؛ السياسي واستقالله

 اللوجسـيت  الدعم عناصر مبجموعةاالحتاد األفريقي  بعثة األمني العام أن يواصل تزويد إىل يطلب - ٤  
 والفقـرتني  ٢٠١١أيلول/سـبتمرب   ٣٠املـؤرخ   )٢٠١١( ٢٠١٠ القرار من ١٢ إىل ١٠ الفقرات يف إليها املشار

) ٢٠١٢( ٢٠٧٣ القـرار  مـن  ٢ والفقـرة  ٢٠١٢شـباط/فرباير   ٢٢املؤرخ ) ٢٠١٢( ٢٠٣٦ القرار من ٦ و ٤
 ٢١٨٢ القـرار  مـن  ٢٦ والفقـرة ) ٢٠١٣( ٢٠٩٣ القرار من ٤ والفقرة ٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ٧املؤرخ 

 القـرار  مـن  ٤ الفقـرة  يف املبني النحو على املتحدة األمم أموال إنفاق يف والشفافية املساءلة كفالة مع ،)٢٠١٤(
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 املتعلقـة  العـام  األمـني  سياسـة  ملتطلبات يستجيب ومبا ،٢٠١٠كانون الثاين/يناير  ٢٨املؤرخ  )٢٠١٠( ١٩١٠
  ؛)٧١(اإلنسان حقوق مراعاة يف الواجبة العناية ببذل

 متكـن  بيئـة  يئـة  إىل ـدف  أن ينبغـي  املقبلـة  عشـر  الثمانية لألشهر األمنية االستراتيجية أن يؤكد  - ٥  
 ويتفـق  البيئـة،  تلـك  علـى  واحلفـاظ  الصومال يف واملصاحلة السالم وعمليات السياسية بالعمليات االضطالع من
  :هي أهداف، بثالثة تسترشد أن ينبغي الصومال يف األمنية جيةاالستراتي أن من يراه فيما العام األمني مع

  استمرار العمليات اهلجومية ضد معاقل حركة الشباب؛  ‘١’  
 العمليـات  تـأمني  منـها  بطـرق  املسـتويات،  مجيـع  علـى  السياسـية  بالعمليـة  االضطالع من التمكني  ‘٢’  

  الصومال؛ أحناء مجيع يف احلامسة السياسية
ءات تــوفري األمــن للشــعب إجــرا دعــم خــالل مــن االســتقرار لتحقيــق اجلهــود لبــذ مــن الــتمكني  ‘٣’  

بتســليم  تــدرجييا القيــام منــها بوســائل األعــم، واملصــاحلة الســالم بنــاء عمليــة مــن أجــل تيســريالصــومايل 
 الشـرطة  قـوة  إىل بعـد  وفيمـا  الصـومايل،  الـوطين  اجلـيش  إىلاالحتاد األفريقـي  بعثة املسؤوليات األمنية من 

  الية؛الصوم
 ،االحتـاد األفريقـي  و ألمـم املتحـدة  ل املشـترك  االسـتعراض  مـن  املنبثقة التوصيات مع متشيا ،يطلب  - ٦  

 االحتاد األفريقي ـدف الـتمكني   بعثة هيكلة إلعادة األهداف وحمددة منظمة بعملية األفريقي االحتاد يضطلع أن
 بــني املشــتركة بالعمليــات واالرتقــاء املراقبــة،و القيــادة هياكــل مــن خــالل تعزيــزوال ســيما  كفاءــا، زيــادة مــن

 قائـد  تتبـع  خاصـة قـوات  توفرهـا   خمصصـة  وإجيـاد قـدرات   القطاعـات،  بـني  القائمـة  احلـدود  وفحص القطاعات،
 املتخصصــة الوحــدات مجيــع وتكــوين القائمــة، الصــومالية اخلاصــة القــوات مــع جنــب إىل جنبــا وتعمــل القــوة،
 يف ـا  واملـأذون  )٧٤(٢٠١٣ أكتـوبر /األول تشـرين  ١٤ املؤرخـة  رسـالته  يف امالعـ  األمـني  ـا  أوصى اليت الالزمة
ــرة ــن ٣ الفق ــرار م ــؤرخ  )٢٠١٣( ٢١٢٤ الق ــاين/نوفمرب   ١٢امل ــل  أن وضــمان ،٢٠١٣تشــرين الث ــعتعم  مجي
يف الصـومال   األفريقي االحتاد مفوضية لرئيسة اخلاص املمثل سلطة حتت مضاعفتها وعناصر القوة متكني عناصر
 التنظيمــات مــن وغريهــا الشــباب حركــة ضــد اهلجوميــة العمليــات يف احملــرز التقــدم مراعــاة مــع القــوة، وقائــد

مـن   هيكل البعثـة  تشكيل بإعادة االقتضاء، وحسب حمدود، وبشكل تدرجييا القيام، طريق عن وذلك اإلرهابية،
 ويرحـب  البعثـة،  ألفـراد  بـه  املأذون األقصى احلد ضمن الشرطة أفراد لصاحل امليزان يلمي حبيث النظاميني،فراد األ
 تطـوير  األفريقـي  االحتاد إىل ويطلب البعثة، لعمليات جديد مفهوم وضع األفريقي االحتاد باعتزام الصدد هذا يف

  ؛٢٠١٥ أكتوبر/األول تشرين  ٣٠ حبلول املتحدة األمم مع الوثيق بالتعاون املفهوم هذا
 وحكومـة ألفريقي والبلدان املسامهة بقوات ا االحتاد رئيسة مع بالعمل العام األمني بالتزام يرحب - ٧  

 الــزمن، مــر علــى عليهــا واحملافظــة الكفــاءة يف الزيــادة هــذه حتقيــق ضــمان علــى للمســاعدة االحتاديــة، الصــومال
 يف إليـه  يطلـب  كمـا  األداء، مؤشـرات  اللخـ  مـن  ذلك يف مبا الزيادة، هذه حتقيق رصد العام األمني إىل ويطلب

  تطورات؛ من يستجد مبا الدورية تقاريره علم يف على الس يبقي أن الصدد هذا
 القـرار،  هـذا  تنفيـذ  دعـم  يف األفريقـي  االحتـاد  مـع  وثيق حنو على يعمل أن العام األمني إىل يطلب  - ٨  

 التقنيـة  املشـورة  تقـدمي  يواصل أن العام األمني إىل كذلك ويطلب منه، ٦ الفقرة ألحكام خاص اهتمام إيالء مع
 وإدارـــا االحتـــاد األفريقـــي ونشـــرها لبعثـــة التخطـــيط أنشـــطة بشـــأن األفريقـــي االحتـــاد إىل اخلـــرباء ومشـــورة

 يف ضـوء  العـام،  األمـني  إىل طلبـه  ويكـرر  األفريقـي،  االحتـاد  لـدى  املتحدة األمم مكتب خالل من االستراتيجية،
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 األمــم آليــات خــالل مــن األفريقــي االحتــاد إىل التقنيــة املشــورة تــوفري يعــزز أن البعثــة، كفــاءة زيــادة إىل احلاجــة
  القائمة؛  املتحدة
األمـم  و األفريقـي  بعثة االحتـاد ختطيط مشتركة بني  آلية تقوم أن وجوب يف العام األمني مع يتفق  - ٩  

ــيم والصــومالاملتحــدة  ــذ وتيســري بتقي ــة االســتراتيجية تنفي ــرة يف املبين ــرار، هــذا مــن ٥ الفق ــذ وكــذلك الق  تنفي
 ويف اهلجوميـة  العمليـات  شـن  ، قبـل بصـفة خاصـة   والتشـاور  الـدقيق  التنسـيق  وكفالة االستقرار، حتقيق أولويات

  وبعدها؛ أثنائها
 حتسـني  أو إنشـاء  إىل ترمـي  وطنية جهود مباشرة العسكرية العمليات تلي أن ضرورة على يشدد - ١٠  
 األمن؛ خدمات ذلك يف مبا األساسية، اخلدمات وتقدمي املستردة طقاملنا يف احلكم هياكل

 الشـباب،  حركـة  مـن  املسـتردة  املناطق إىل الرئيسية اإلمداد طرق تأمني ضرورة على أيضا يشدد - ١١  
 اإلمـداد  طـرق  لتـأمني  قصـوى  أولويـة  مـنح  كفالـة  الصـومايل  الـوطين  واجلـيش  األفريقـي  االحتـاد  بعثة إىل ويطلب
 الـدعم  لتـوفري  حامسـا  وشرطا تضررا، املناطق أشد يف اإلنسانية احلالة لتحسني أساسيا أمرا ذلك باعتبار الرئيسية

 معلومـات  والبعثـة،  االحتادية الصومال حكومة مع بالتشاور يقدم، أن العام األمني إىل ويطلب للبعثة، اللوجسيت
  الس؛ إىل دمهايق اليت اخلطية التقارير يف الصدد هذا يف احملرز التقدم بشأن

 بعثـة  قـوات  إىل املتكامـل  اللوجسـيت  الـدعم  تـوفري  يف ثغـرات  وجـود  بشـأن  العـام  األمني مع يتفق - ١٢  
 بـني  مشـتركة  مسـؤولية  يظـل  اللوجسيت الدعم تقدمي أن على ويشدد الوطين، الصومال وجيش األفريقي االحتاد
 البعثـة،  إىل املقـدم  الـدعم  علـى  حتسـينات  إدخال على العمل على عزمه ويؤكد األفريقي، واالحتاد املتحدة األمم

 الـوطين،  الصـومايل  االحتـاد األفريقـي يف الصـومال للجـيش     بعثة األمم املتحدة لدعم مكتب يقدمه الذي والدعم
  االستئماين؛ املتحدة األمم صندوق خالل من املقدم التمويل حسب
ــ مــع بالتشــاور العــام أن يقــوم،  األمــني إىل يطلــب - ١٣   ــ املصــلحة، أصــحاب عمجي إجراء اســتعراض ب

 الشـركاء،  مجيـع  جانـب  مـن  البعثة إىل املقدم للدعم شامل استعراض إجراء يشمل مبا ملكتب الدعم،استراتيجي 
 الكفـاءة  زيـادة  سـياق  يف البعثـة،  إىل املقـدم  العـام  الـدعم  حتسـني  كيفية بشأن اخليارات من واسعة طائفة وحتديد

وإدارتـه  الـدعم   مكتـب  أداء علـى  حتسـينات  إدخـال  بينها من بطرق وذلك أعاله، ٦ الفقرة يف املبني النحو على
 ويطلـب  املـوارد،  تـوافر  ملـدى  االعتبـار  وإيـالء  مسـؤول،  حنـو  على التكاليف ضبط ضرورةوهياكله، مع مراعاة 

  ؛٢٠١٥ سبتمرب/أيلول ٣٠ يتجاوز  ال موعد يف الس على اخليارات هذه يعرض أن العام األمني إىل كذلك
وعناصـر  ة عناصـر متكـني القـو   هـا  عدات اململوكة للوحدات مبا فياملاحلاجة امللحة إىل توفري  يؤكد - ١٤  

 إمـا مـن البلـدان املسـامهة حاليـاً      ،)٢٠١٢( ٢٠٣٦مـن القـرار    ٦عليـه يف الفقـرة   مـا نـص   على حنو  ،مضاعفتها
شـدد بوجـه خـاص علـى احلاجـة إىل عنصـر       ، وياألخـرى  أو من الدول األعضاء االحتاد األفريقي بقوات يف بعثة

مروحيــة عســكرية، ويرحــب بالتقــدم احملــرز يف تــوفري جــزء مــن العنصــر   ١٢أقصــاه  ممــاكــون طــريان مناســب يت
املذكور، ويشجع الدول األعضاء على االستجابة علـى وجـه االسـتعجال للجهـود الـيت يبـذهلا االحتـاد األفريقـي         

  حلشد تلك املعدات؛
إنشاء خليـة معنيـة حبصـر اخلسـائر يف صـفوف املـدنيني وحتليلـها         نشطة الرامية إىلببدء األ يرحب - ١٥  

تفعيـل  )، ويؤكـد أمهيـة   ٢٠١٣( ٢١٢٤ ) و٢٠١٣( ٢٠٩٣لـب يف القـرارين   طُمـا  ، علـى حنـو   االستجابة هلـا و
ت بصــورة فعالــة دون مزيــد مـن التــأخري، بالتعــاون مــع األطــراف الفاعلــة يف جمــاال وضــمان ســري أعماهلــا  ليـة اخل
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تبــادل املعلومــات مــع األطــراف الفاعلــة ذات الصــلة  كفالــة املســاعدة اإلنســانية وحقــوق اإلنســان واحلمايــة، و 
  فيها األمم املتحدة؛  مبا

 عن طريـق تـوفري متويـل    االحتاد األفريقي دعم لبعثةقدمي الماحنة جديدة إىل ت جهات دعوته يكرر - ١٦  
مشروط للبعثة من خالل صـندوق األمـم    التقنية، وتوفري متويل غريإضايف ملرتبات القوات وللمعدات واملساعدة 

عـن  للبعثـة  ال ينقطـع  تـوفري متويـل   كيفيـة  ، ويهيـب باالحتـاد األفريقـي أن ينظـر يف     ااملتحدة االستئماين اخلاص ـ 
النـداء   يؤكـد ومـايل بقيـادة أفريقيـة،    يف ل مع بعثة الـدعم الدوليـة   عكما فَ املقررةه تكاليفطريق قنوات منها مثال 

  ؛تهتقدمي الدعم املايل إىل بعثلالذي وجهه االحتاد األفريقي إىل دوله األعضاء 
  

  قوات األمن الوطين الصومالية
ببـذل   ةأمهية التعجيـل بتعزيـز وحتسـني التنسـيق بـني املؤسسـات األمنيـة الصـومالية واملبـادر          يؤكد - ١٧  

، مبـا يف ذلـك مـن    يف املستقبل إىل األجهزة األمنية الصوماليةاملسؤوليات األمنية  تسليماجلهود للمضي قدما حنو 
يكـون الغـرض منـه    وبني حكومة الصومال االحتادية واالحتاد األفريقي واألمم املتحدة جيمع خالل إنشاء منتدى 

مـن اسـتراتيجية    أساسـياً  وهـو مـا يعـد جـزءاً     ،املسـؤوليات األمنيـة ورصـده بانتظـام    تسليم حتديدا هو التخطيط ل
إجنـاز هيكـل قطــاع   العمـل بسـرعة علـى    ، ويــدعو كـذلك إىل  االحتـاد األفريقـي يف ايـة املطـاف    بعثـة   سـحاب ان

األدوار املنوطة مبؤسسات قطاع األمـن الـوطين ذات الصـلة كوسـيلة     ديد األمن الوطين الصومايل، مبا يف ذلك حت
  بعثة؛اللتحسني التنسيق بني اجليش الوطين الصومايل و

يش اجلـ ) بوصف ذلك خطوة حامسة حنـو تنميـة قـدرات    Guulwadeاد خطة النصر (باعتم يرحب - ١٨  
مبـا يف ذلـك األولويـة األصـلية املتمثلـة يف دعـم       امتالكـاً ملقومـات البقـاء،    أكثـر فعاليـة و  ليصبح صومايل الوطين ال

كومـة  فـرد، ويرحـب بـاجلهود الـيت بذلتـها ح      ١٠ ٩٠٠وتطوير قـوات اجلـيش الـوطين الصـومايل البـالغ عـددها       
علـى إمتـام هـذه العمليـة يف      االحتاديـة  كومةاحل، وحيث موحدالصومال االحتادية حىت اآلن من أجل إنشاء جيش 

  والتوجيـه للجـيش    مجيع أحناء الصومال يف أقرب وقت ممكن، ويالحظ ما لتوفري بعثة االحتاد األفريقـي التـدريب
ن والشــركاء الثنــائي أن يفــي أمهيــة  )، ويؤكــدGuulwadeالــوطين مــن أمهيــة بالنســبة إىل تنفيــذ خطــة النصــر (      

املتعلقـة  يف تنفيـذ واليتـها    األمم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل الصـومال    بعثة وا ساندوأن يدعم تعهدوا به من  مبا
إىل  املقدمـة  املسـاعدة صـل ب اجلهات املاحنة الدولية فيمـا يت املقدم من دعم العلى تنسيق  االحتادية كومةاحلعاونة مب

املتمثلـة يف مسـاعدة   لتقـدمي املسـاعدة    األمم املتحـدة طاع األمين، ويشدد يف هذا الصدد على أمهية والية بعثة الق
ــة احل ــة كوم ــتنســيق  يفاالحتادي ــن  دعم ال ــدم م ــا يت   املق ــة فيم ــة الدولي ــات املاحن ــة املســاعدة صــل باجله إىل املقدم

  األمين؛  القطاع
بـربامج سـيادة    هـا ربطيـتم   ةشـرط شـؤون ال ة واقعيـة ل باجلهود الرامية إىل وضـع خطـ   أيضا يرحب - ١٩  

القـانون املتوسـطة األجــل وتتسـق مــع الرؤيـة االحتاديــة، مـع مراعــاة اخلطـط القائمــة الـيت ــدف إىل تطـوير قــوة         
واإلنفـاق  يف تطـوير قـوات الشـرطة اإلقليميـة      الشرطة الوطنية الصومالية، ويشدد على أمهية اإلسهام بقدر كـبري 

 الشرطة يف مقديشو، ويرحب باملسودة األوليـة املتعلقة ببادرات مع امل التعاون يف الوقت نفسهلة مع مواصعليها 
تطلـع إىل وضـع هـذه    ي) الـيت وضـعتها حكومـة الصـومال االحتاديـة ألعمـال الشـرطة و       Heeganخلطة االستعداد (

 هذا الصـدد بتوصـية األمـني    ، وحييط علما يف٢٠١٥اخلطة يف صيغتها النهائية حبلول اية تشرين األول/أكتوبر 
الشـرطة الصـومالية، ويشـدد كـذلك علـى ضـرورة        ةالعام بتكوين جمموعة من مواد الدعم غري الفتاك لفائدة قـو 
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مـن أجـل متويـل    ني لألمـم املتحـدة   للتمويل الطـوعي تـابع  مالئم بترتيب مناسب أو االستعانة بصندوق استئماين 
طلب أن يوافيه األمني العام مبزيد مـن التفاصـيل عـن تنفيـذ وتقـدمي هـذا       لس، وياالدعم املذكور إذا ما أذن به 

م وفقـا لسياسـة بـذل    قـد ، ويشـدد علـى أن مثـل هـذا الـدعم ينبغـي أن ي      ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٣٠الدعم حبلول 
؛)٧١(هلا قوات غري تابعةإىل  األمم املتحدة الدعمعند تقدمي  تبعالعناية الواجبة يف مراعاة حقوق اإلنسان اليت ت  

عن القلق إزاء تزايد أنشطة حركة الشباب يف بونتالند وإزاء التداعيات األمنيـة للحالـة يف    يعرب - ٢٠  
جمموعـة مـواد الـدعم غـري     أن تقـدم بصـورة اسـتثنائية    اليمن على الصومال، وحييط علمـا بتوصـية األمـني العـام بـ     

) إىل ٢٠١٤( ٢١٢٤مــن القــرار    ١٤الفقــرة   الــيت أُذن بتوفريهــا للجــيش الــوطين الصــومايل مبوجــب      الفتــاك
)، ويشـري  Guulwadeمن قوات بونتالند بعد االنتهاء من عملية إدمـاجهم وإشـراكهم يف خطـة النصـر (     ٣ ٠٠٠

اللوجسيت غـري الفتـاك إىل   بتوفري الدعم  فيما يتعلق) ٢٠١٣( ٢١٢٤من القرار  ١٤إىل املعايري احملددة يف الفقرة 
، ويـربز جمـاالت   يف الصـومال  دعم بعثة االحتـاد األفريقـي  األمم املتحدة لاجليش الوطين، ويشري إىل والية مكتب 

عملياته احلالية والعوائق اليت تقيد قدراته، ويطلب إىل األمني العام أن يستطلع إمكانيـة تنفيـذ هـذه التوصـية وأن     
  ؛٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٣٠عد أقصاه يوايف الس بتقرير يف مو

  
  بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل الصومال

 ١الفقـرة  هـي مبينـة يف   متديد والية بعثة األمم املتحدة لتقدمي املسـاعدة إىل الصـومال، كمـا     يقرر - ٢١  
  ؛٢٠١٦آذار/مارس  ٣٠، حىت ٢٠١٤أيار/مايو  ٢٩املؤرخ  )٢٠١٤( ٢١٥٨من القرار 

لعمليــة السياســية، وال ســيما دعــم التحضــري  تقــدمي املســاعدة بالنســبة إىل اأمهيــة دعــم بعثــة  يــربز - ٢٢  
  شرعية؛الو  واقعيةتكون شاملة للجميع وتتسم بال ٢٠١٦يف عام  عملية انتخابيةجراء إل

وبعثــة االحتــاد األفريقــي، ويرحــب علــى وجــه تقــدمي املســاعدة بالعالقــة القويــة بــني بعثــة  يرحــب - ٢٣  
مفوضـية االحتـاد    ةبالدور الرئيسي الذي يضطلع به املمثل اخلاص لألمم املتحدة واملمثل اخلاص لرئيساخلصوص 
أمهية أن تعمل املنظمتان على توطيـد  يربز من أجل ضمان التعاون الوثيق بني املنظمتني، ويف الصومال األفريقي 

  هذه العالقة لضمان دعم أنشطتهما للعملية السياسية؛
 ضـوء بالتقيد الصارم باملتطلبات األمنيـة لألمـم املتحـدة ويف     ، رهناًتقدمي املساعدة بعثة إىل يطلب - ٢٤  

   م الــدعم مســتجدات احلالــة األمنيــة، أن تعــزز وجودهــا يف مجيــع عواصــم اإلدارات اإلقليميــة املؤقتــة لكــي تقــد
تعـاون مـع اإلدارات اإلقليميـة    يف ذلك عن طريـق ال  االستراتيجي للعملية السياسية وعملية السالم واملصاحلة، مبا

الحـظ يف هـذا الصـدد أمهيـة     ي، ويف االعتبـار  القيود التشغيلية واألمنيةوضع هليكل االحتادي، مع ا دعميف املؤقتة 
اإلدارات صـعيد  الـذي يـتم علـى    التعـاون  تباشـر  استعراض الترتيبات األمنيـة بشـكل مسـتمر، ويشـجع علـى أن      

، ويتفق مع األمني العام فيمـا خلـص إليـه    تقدمي املساعدةاالحتاد األفريقي وبعثة  مشتركة بني بعثة أفرقةٌ ةاإلقليمي
حتســني  ألغــراض ولويــةًيعتــرب أ ينبغــي أناإلقليميــة اإلدارات التخطــيط املدنيــة يف عواصــم  اتقــدر نشــرمــن أن 

ا لواليتـها احلاليـة،   التخطيط املشترك بني العنصرين العسكري واملـدين، ويطلـب إىل بعثـة االحتـاد األفريقـي، وفقـ      
ومرافقهــا تقــدمي املســاعدة وإىل قــوات األمــن الــوطين الصــومالية أن تتخــذا التــدابري املناســبة حلمايــة أفــراد بعثــة    

  تنقلهم؛  ضمان أمن أفرادها وحريةلومنشآا ومعداا ومهمتها و
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  الصومال

عمليـة انتخابيـة تشـمل    بالتزام الرئيس حسن شـيخ وحكومـة الصـومال االحتاديـة بـإجراء       يرحب - ٢٥  
جيري متديد اجلداول الزمنية للعمليـة   أالعول على ، ويؤكد أن الس ي٢٠١٦اجلميع وتتمتع باملصداقية يف عام 

السلطة التنفيذية وال السـلطة التشـريعية، ويؤكـد أمهيـة تنفيـذ هـذا االلتـزام مبـا يف ذلـك          بالنسبة إىل االنتخابية ال 
اللجنة االنتخابيـة  تفعيل دف إىل االتفاق على منوذج العملية االنتخابية وأمهية  عن طريق عملية شاملة للجميع

دون مزيد مـن التـأخري، ويشـدد علـى أمهيـة املصـاحلة يف مجيـع         يحتادتنظيم االالوطنية املستقلة وجلنة احلدود وال
  طويل؛على املدى الألي ج لالستقرار  أحناء البلد بوصفها أساساً

ضرورة أن يكفل إحراز تقدم يف عملية املراجعـة الدسـتورية دون مزيـد مـن التـأخري،       على يشدد - ٢٦  
علـى الصـعيد    واإلدمـاج وذلك بغية إرسـاء نظـام سياسـي احتـادي فعـال وعمليـة مصـاحلة شـاملة حتقـق الـتالحم           

شـامل   سـلمي  لكـي تكتمـلَ علـى حنـو    عمليـة تشـكيل الدولـة    لالوطين، ويؤكد يف هذا الصدد أمهية توفري الـدعم  
بـني حكومـة   يف هـذا الصـدد   ، ويشـجع قيـام حـوار وثيـق     اللـزوم للجميع وتقدمي خدمات الوسـاطة الفعالـة عنـد    

  ني؛يالصومال االحتادية واإلدارات اإلقليمية واتمع املدين وعموم الصومال
ميـــع األطـــراف الفاعلـــة واملؤسســـات الرئيســـية يف الصـــومال، مبـــا يف ذلـــك الربملـــان،   جب يهيـــب - ٢٧  

ــق تقــدم   تتعــاون  نأ ــاء لضــمان حتقي ــذبشــكل بن ــة عــام  ” يف تنفي ــة يف    “٢٠١٦رؤي ــة انتخابي ــل إجــراء عملي قب
  ؛٢٠١٦  عام

الوحـدة الوطنيـة علـى حنـو شـامل للجميـع، مـن أجـل          كـم روح احلُيسـتلهم  على أمهية أن  يشدد - ٢٨  
  احليلولة دون حدوث مزيد من التأخري يف العملية السياسية؛

الـدويل  إزاء استمرار انتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان وانتـهاكات القـانون    لقلقيعرب عن ا - ٢٩  
      حقــوق اإلنســان   وصــونلإلفــالت مــن العقــاب    اإلنســاين يف الصــومال، ويشــدد علــى ضــرورة وضــع حــد

مـــن وضـــع  أن تنتـــهياملســـؤولني عـــن هـــذه اجلـــرائم، ويشـــجع حكومـــة الصـــومال االحتاديـــة علـــى    وحماســـبة
اصــة ــا املتعلقــة حبقــوق اإلنســان وأن تنشــئ جلنتــها الوطنيــة حلقــوق اإلنســان وأن تصــدر     الطريــق اخل خريطــة

يهدف إىل محاية حقوق اإلنسـان وكفالـة التحقيـق يف انتـهاكات حقـوق اإلنسـان واملالحقـة         تشريعات منها ما
  القضائية ملرتكبيها؛

اهلياكل األساسـية  على إخالء ا ملشردين داخليإكراه اإزاء ازدياد عمليات  عن القلق أيضا يعرب - ٣٠  
العامة واخلاصة يف املدن الرئيسية يف الصومال، ويؤكد أن أي عمليـة إخـالء ينبغـي أن تكـون متسـقة مـع األطـر        

الفاعلـة ذات الصـلة السـعي     األطـراف كومة الصـومال االحتاديـة ومجيـع    حب هيبالوطنية والدولية ذات الصلة، وي
  الداخلي؛  لتشردجياد حلول عملية دائمة ملسألة اإل

ــقالعــن كــذلك يعــرب  - ٣١   ــى     قل شــعب الإزاء األزمــة اإلنســانية املســتمرة يف الصــومال وأثرهــا عل
اإلنسانية وغريها مـن األطـراف الفاعلـة    للمساعدة ، ويشيد باجلهود اليت تبذهلا وكاالت األمم املتحدة الصومايل

لفئـات الضـعيفة مـن السـكان، ويـدين أي      إىل اواح يف اال اإلنساين لتقدمي مسـاعدات مـن شـأا أن تنقـذ األر    
الوصول الكامـل  بإساءة استخدام للمساعدة اإلنسانية وأي عرقلة هلا، ويكرر مطالبته أن تسمح مجيع األطراف 

وائق وتيسره من أجل إيصال املعونـة يف الوقـت املناسـب إىل احملتـاجني يف مجيـع أحنـاء الصـومال؛        عواآلمن دون 
الوطنيـة املعنيـة   وكـاالت  اليف سياق تقـدمي الـدعم اإلنسـاين الـدويل، ويشـجع       السليمةاحملاسبة ويشدد على أمهية 
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تضـطلع بـدور ريـادي أكـرب      قدراا بدعم من األمم املتحدة لكـي تطوير إدارة جهود اإلغاثة يف الصومال على ب
  يف جمال تنسيق االستجابة اإلنسانية؛

اعـات املسـلحة يف الصـومال القـانون الـدويل اإلنسـاين وأن       على أمهية أن حتترم مجيـع اجلم  يشدد - ٣٢  
  توفر احلماية للمدنيني، وخباصة النساء واألطفال؛

هـا ويف بنـاء السـالم،    أمهيـة دور املـرأة والشـباب يف منـع نشـوب الرتاعـات وحلّ       يؤكد من جديد - ٣٣  
وتعزيز السالم واألمـن، ويالحـظ أن   ويشدد على أمهية مشاركة هاتني الفئتني يف مجيع اجلهود الرامية إىل صون 

املرأة ليست ممثلة متثيال كافيا يف مجعيات اإلدارات اإلقليمية املؤقتة اجلديدة، وحيث حكومـة الصـومال االحتاديـة    
واإلدارات اإلقليميــة املؤقتــة علــى مواصــلة تشــجيع التمثيــل املتزايــد للمــرأة يف مجيــع مســتويات صــنع القــرار يف    

اتمع املـدين الصـومايل،    فئاتعلى تعزيز تفاعلها مع كافة تقدمي املساعدة ويشجع بعثة  املؤسسات الصومالية،
ــدين   يف مبــا ن، مــن أجــل إدمــاج وجهــات نظــر اتمــع املــدين يف خمتلــف     يوذلــك النســاء والشــباب والزعمــاء ال

  العمليات السياسية؛
 )٨٤(١٩٨٩لعـام  حقـوق الطفـل   بالتقدم الذي أحرزه الصومال حنو التصديق على اتفاقيـة   يرحب - ٣٤  

وإىل تعزيـز اإلطـار القـانوين حلمايـة األطفـال،       ٢٠١٢ويدعو إىل تكثيف تنفيـذ خطـيت العمـل املـوقعتني يف عـام      
سيما يف ضوء استمرار عمليات خطف األطفال وجتنيـدهم علـى النحـو املفصـل يف تقريـر األمـني العـام عـن          وال

  ؛)٨٥(٢٠١٥ ن/يونيهحزيرا  ٥األطفال والرتاع املسلح الصادر يف 
، بوســائل منــها تقــدمي هــذا القــرارلــس بانتظــام علــى تنفيــذ اإىل األمــني العــام أن يطلــع  يطلــب - ٣٥  

 أيلول/ســبتمرب ١٢م أوهلــا حبلــول قــدخــر املســتجدات ومــا ال يقــل عــن ثالثـة تقــارير خطيــة ي آلعـروض شــفوية  
  يوما بعد ذلك؛ ١٢٠، ثُم كلَّ ٢٠١٥
  املسألة قيد نظره الفعلي. أن يبقي يقرر - ٣٦  

  ٧٤٩١اختذ باإلمجاع يف اجللسة 
_____________________  

    
  البنود املتعلقة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة

    
  )٨٦(احلالة يف البوسنة واهلرسك -   ألف

  
  مقرر

ة ، دعوة ممثـل البوسـن  ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١١، املعقودة يف ٧٣٠٧قرر جملس األمن، يف جلسته   
من نظامه الـداخلي املؤقـت، يف مناقشـة     ٣٧واهلرسك لالشتراك، دون أن يكون له حق التصويت، وفقا للمادة 

  البند املعنون:
_____________ 

)٨٤(  United Nations, Treaty Series, vol.1577, No. 27531.  
)٨٥(  S/2015/409.  
  .١٩٩٢اختذ جملس األمن قرارات أو مقررات بشأن هذه املسألة للمرة األوىل يف عام   )٨٦(
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  احلالة يف البوسنة واهلرسك”  
موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس جملــس  ٢٠١٤تشــرين األول/أكتــوبر  ٣٠رســالة مؤرخــة ”    

  .“(S/2014/777)األمن 
  

  )٢٠١٤( ٢١٨٣القرار 
  ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١١املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  

زاعات يف يوغوسـالفيا السـابقة وإىل البيانـات    ـإىل مجيع قراراته السابقة ذات الصـلة املتعلقـة بالنـ    إذ يشري  
ــرارات        ــك الق ــا يف ذل ــذا الشــأن، مب ــن رئيســه يف ه ــؤرخ ١٩٩٥( ١٠٣١الســابقة الصــادرة ع ــانون  ١٥) امل ك

) ٢٠٠٢( ١٤٢٣و  ١٩٩٦كـــانون األول/ديســـمرب  ١٢) املـــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٨٨و  ١٩٩٥األول/ديســـمرب 
) املـؤرخ  ٢٠٠٤( ١٥٥١و  ٢٠٠٣متوز/يوليـه   ١١) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٩١ و ٢٠٠٢متوز/يوليه  ١٢املؤرخ 

ــه  ٩ ) ٢٠٠٥( ١٦٣٩و  ٢٠٠٤تشــــرين الثــــاين/نوفمرب   ٢٢) املــــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٧٥ و ٢٠٠٤متوز/يوليــ
ــؤرخ  ـــ  ٢١املـ ـــن الثانـ ــؤرخ ٢٠٠٦( ١٧٢٢و  ٢٠٠٥ي/نوفمرب تشريـ ــاين/نوفمرب   ٢١) املـ ــرين الثـ  ٢٠٠٦تشـ

تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢١) املــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٨٥و  ٢٠٠٧حزيران/يونيــه  ٢٩) املــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٦٤ و
ــؤرخ ٢٠٠٨( ١٨٤٥و  ٢٠٠٧ ــاين/نوفمرب   ٢٠) املـــ ــرين الثـــ ــؤرخ ٢٠٠٩( ١٨٦٩و  ٢٠٠٨تشـــ  ٢٥) املـــ

) املـؤرخ  ٢٠١٠( ١٩٤٨و  ٢٠٠٩ تشـرين الثـاين/نوفمرب   ١٨املؤرخ ) ٢٠٠٩( ١٨٩٥و  ٢٠٠٩آذار/مارس 
ــاين/نوفمرب  ١٨ ــرين الثـ ــؤرخ ٢٠١١( ٢٠١٩و  ٢٠١٠تشـ ــاين/نوفمرب  ١٦) املـ ــرين الثـ  ٢٠٧٤ و ٢٠١١تشـ

ــؤرخ ٢٠١٢( ــاين/نوفمرب  ١٤) املـــ ــرين الثـــ ــؤرخ ٢٠١٣( ٢١٢٣و  ٢٠١٢ تشـــ ــاين/  ١٢) املـــ ــرين الثـــ  تشـــ
  ،٢٠١٣  نوفمرب

بالتسـوية السـلمية للرتاعـات يف يوغوسـالفيا السـابقة حفاظـا علـى سـيادة          مـه التزا وإذ يؤكد من جديـد   
  مجيع الدول هناك وسالمتها اإلقليمية ضمن حدودها املعترف ا دوليا،  

ــده التــام  وإذ يؤكــد   ــل الســامي     تأيي ــذي يواصــل املمث ــدور ال االضــطالع بــه يف   للبوســنة واهلرســك  لل
  واهلرسك،  البوسنة
بــدعم تنفيــذ االتفــاق اإلطــاري العــام للســالم يف البوســنة واهلرســك ومرفقاتــه   وإذ يشــدد علــى التزامــه  

  السالم ذات الصلة، اتفاق ، وكذلك مقررات جملس تنفيذ)٨٧((املشار إليها جمتمعة باتفاق السالم)
ألـف مـن    - ١إىل مجيع االتفاقات املتعلقة مبركز القوات املشـار إليهـا يف التـذييل بـاء للمرفـق       وإذ يشري  

  االتفاقات،  فاق السالم، وإذ يذكر األطراف بالتزامها مبواصلة االمتثال لتلكات
) املتعلقـة بـالتطبيق املؤقـت التفاقـات مركـز القـوات       ٢٠٠٤( ١٥٥١إىل أحكـام قـراره    أيضاوإذ يشري   

  ألف من اتفاق السالم، -١الواردة يف التذييل باء للمرفق 

_____________ 

  .S/1995/999انظر   )٨٧(
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ة حتقيق االستقرار املتعـددة اجلنسـيات (عمليـة ألثيـا التابعـة      للممثل السامي، ولقائد قو تقديره وإذ يؤكد  
لقــوة االحتــاد األورويب) وأفرادهــا، وللممثــل العســكري األقــدم فـــي مقــر قيــادة منظمــة حلــف مشــال األطلســي    

وظفي املنظمـات  ملـ الحتاد األورويب، ول(الناتو) يف سرايـيـفو وموظفي املقر، وملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، و
  والوكاالت الدولية األخرى يف البوسنة واهلرسك إلسهامام يف تنفيذ اتفاق السالم،

تـزال تتسـم بأمهيـة     أن العودة الشاملة واملنسـقة لالجـئني واملشـردين يف كافـة أحنـاء املنطقـة ال       وإذ يؤكد  
  بالغة بالنسبة لتحقيق السالم الدائم،

دعم مـن اتمـع الـدويل، بتسـريع وتـرية جهودهـا       سلطات البوسنة واهلرسك علـى القيـام، بـ   وإذ يشجع   
  الرامية إىل معاجلة مسـألة التخلص من فائض الذخرية،

  السالم،اتفاق تنفيذ  لسإىل اإلعالنات الصادرة عن االجتماعات الوزارية  وإذ يشري  
ــذ الكامــل التفــاق الســالم مل يكتمــل بعــد،      وإذ يعتــرف   ــأن التنفي ازات يف الوقــت نفســه بإجنــ  مشــيداب

الســلطات علــى صــعيد الدولــة والكيــانني يف البوســنة واهلرســك وبإجنــازات اتمــع الــدويل يف الســنوات التســع   
  السالم،عشرة اليت أعقبت توقيع اتفاق 

زال يسـودها اهلـدوء واالسـتقرار، وإذ ينـوه      بأن احلالة األمنية يف البوسنة واهلرسك مـا  أيضا وإذ يعترف  
ــة    بـــأن ســـلطات البوســـنة واهلرســـ  ك أثبتـــت حـــىت اآلن قـــدرا علـــى التصـــدي للتهديـــدات الـــيت تواجـــه البيئـ

  واملأمونة، اآلمنة
ــدماج يف الفضــاء األورويب     وإذ يؤكــد   ــق االن ــة تقــدم البوســنة واهلرســك يف طري ــى   -أمهي األطلســي عل

هــا بلــدا واهلرســك إىل مرحلــة تصــبح في أســاس اتفــاق الســالم، مســلِّما يف الوقــت نفســه بأمهيــة انتقــال البوســنة 
  اإلصالح،  أوروبيا حديثا ودميقراطيا قادرا على أداء وظائفه وينحو منحى

 جهـود الـتعمري اجلاريـة    باخلطوات اليت اختذها اتمع الـدويل ملسـاعدة البوسـنة واهلرسـك يف     وإذ يرحب  
ة سـلطات البلـد   يؤكد أمهيـة تلبيـ  وإذ  ،٢٠١٤ البلد يف أيار/مايو اجتاحتالفيضانات غري املسبوقة اليت على إثر 

  حتسني احلالة االجتماعية واالقتصادية، إىلالبوسنة واهلرسك دعوات مواطين 
يف جـو   ٢٠١٤تشرين األول/أكتـوبر   ١٢بإجراء االنتخابات يف البوسنة واهلرسك يف  أيضاوإذ يرحب   

 أعربـت عنـها   علمـا يف الوقـت نفسـه بالشـواغل الـيت      مـع اإلحاطـة  ويف ظل بيئة تنافسية،  على العموممن النظام 
يؤكـد األمهيـة احلامسـة لتشـكيل احلكومـة       وإذ بعثة مراقبة االنتخابات التابعة ملنظمة األمـن والتعـاون يف أوروبـا،   

  املقبلة،  بسرعة على مجيع املستويات للتصدي للتحديات املتعددة
تشــرين  ٣١ الــذي أحيــل بتــاريخبتقــارير املمثــل الســامي، مبــا يف ذلــك تقريــره األخــري   وإذ حيــيط علمــا  

  ،)٨٨(٢٠١٤األول/أكتوبر 
علـى العمـل علــى تسـوية الرتاعـات بـالطرق السـلمية وفقــا ملقاصـد ميثـاق األمـم املتحــدة           وتصـميما منـه    
  ومبادئه،

_____________ 

  .S/2014/777انظر   )٨٨(
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املتحـدة واألفـراد    إىل املبادئ ذات الصـلة الـواردة يف االتفاقيـة املتعلقـة بسـالمة مـوظفي األمـم        وإذ يشري  
  ،)٩٠(٢٠٠٠شباط/فرباير  ٩، وبيان رئيسه املؤرخ )٨٩(١٩٩٤ن األول/ديسمرب كانو ٩ املؤرخةاملرتبطني ا، 

مبــا تبذلــه األمــم املتحــدة مــن جهــود لتوعيــة أفــراد حفــظ الســالم، يف مجيــع عملياــا حلفــظ   وإذ يرحــب  
السالم، يف جمال الوقاية من فريوس نقص املناعة البشـرية/اإليدز وغـري ذلـك مـن األمـراض املعديـة ومكافحتـها،        

  هذه اجلهود، ذ يشجعوإ
باســتمرار وجــود عمليــة ألثيــا التابعــة لقــوة االحتــاد األورويب، وتركيزهــا بنجــاح علــى بنــاء    وإذ يرحــب  

قـدرة سـلطات البوسـنة واهلرسـك      القدرات والتدريب مع االحتفاظ يف الوقت نفسـه بقـدرة ختوهلـا املسـامهة يف    
  على الردع عند االقتضاء،

اسـتنتاجات وزراء خارجيـة    الحتاد األورويب، على حنو ما جـرى تأكيـده يف  باستعداد ا وإذ يرحب أيضا  
يواصل يف هذه املرحلة االضـطالع بـدور عسـكري     ، ألن٢٠١٤ تشرين األول/أكتوبر ٢٠االحتاد األورويب يف 

واهلرســك مــن أجــل احلفــاظ علــى بيئــة آمنــة ومأمونــة، مبوجــب واليــة جمــددة    تنفيــذي لــدعم ســلطات البوســنة
أسـس   ملتحدة، وإذ يرحب باتفاق االحتاد األورويب على إبقاء العملية قيد االستعراض املنـتظم، بنـاء علـى   ا ألممل

  مبهمتها،  منها احلالة يف امليدان، من أجل إحراز تقدم يف يئة الظروف املواتية الضطالعها
طلسـي املــوجهتني إىل  إىل الرسـالتني املتبــادلتني بـني االحتــاد األورويب ومنظمـة حلـف مشــال األ     وإذ يشـري   

 )٩١(يف البوسـنة واهلرسـك   معـا  بشـأن كيفيـة تعـاون املنظمـتني     ٢٠٠٤تشرين الثـاين/نوفمرب   ١٩جملس األمن يف 
واللتني تسلّم املنظمتان فيهما بأن عملية ألثيا التابعة لقوة االحتاد األورويب ستضـطلع بالـدور الرئيسـي يف تثبيـت     

  تفاق السالم،السالم يف إطار اجلوانب العسكرية ال
إىل مــا قــام بــه جملــس رئاســة البوســنة واهلرســك، باســم البوســنة واهلرســك، بكيانيهــا،    أيضــاوإذ يشــري   

ــن ــف           م ــة حل ــادة منظم ــر قي ــوة االحتــاد األورويب ووجــود مق ــة لق ــا التابع ــة ألثي ــات اخلاصــة بعملي ــرار للترتيب إق
  ،)٩٢(األطلسي  مشال

على العمـل بشـكل حثيـث ومكثـف دعمـا للبوسـنة        هميماالحتاد األورويب تص تأكيد بإعادة وإذ يرحب  
  منظمة حلف مشال األطلسي، التزامواهلرسك يف عملية االندماج يف االحتاد األورويب، وباستمرار 

 إىل السـلطات املختصـة يف البوسـنة واهلرسـك إىل اختـاذ التـدابري الالزمـة إلجنـاز خطـة          وإذ يكرر دعواته  
السامي، علـى حنـو مـا أكـده الـس التـوجيهي لـس        املمثل غالق مكتب تزال ضرورية إل ، اليت ال٢+٥ عمل

  تنفيذ السالم يف بالغاته، وإذ يالحظ استمرار عدم إحراز تقدم على هذا الصعيد،
اخلطـاب الباعـث علـى     جلميع القـادة السياسـيني يف البوسـنة واهلرسـك لإلحجـام عـن       دعواته وإذ يكرر  

  األورويب،  االحتاد  ملادي وامللموس حنو االندماج يفالفرقة وإحراز مزيد من التقدم ا
  زالت تشكل خطرا يهدد السالم واألمن الدوليني،  أن احلالة يف املنطقة ما وإذ يرى  

_____________ 

)٨٩(  United Nations, Treaty Series, vol. 2051, No. 35457.  
)٩٠(  S/PRST/2000/4.  
  .S/2004/916و  S/2004/915انظر   )٩١(
  .S/2004/917انظر   )٩٢(
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  يثاق،املمبوجب الفصل السابع من  وإذ يتصرف  
ــده     - ١   ــرة أخــرى تأيي ــد م ــام للســالم يف البوســنة واهلرســك    ل يؤكــد مــن جدي التفــاق اإلطــاري الع
والتفـاق دايتـون بشـأن حتقيـق إقامـة احتـاد البوسـنة واهلرسـك          )٨٧((املشار إليها جمتمعة باتفاق السـالم)  تهومرفقا
ويهيب باألطراف التقيـد الـدقيق بااللتزامـات املنوطـة ـا مبوجـب       ، )٩٣(١٩٩٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠ املؤرخ

  االتفاقني؛
املقـام األول علــى   علـى أن مسـؤولية مواصـلة إجنـاح تنفيـذ اتفـاق السـالم تقـع يف         يكـرر التأكيـد    - ٢  

عاتق سلطات البوسـنة واهلرسـك نفسـها، وأن اسـتمرار اتمـع الـدويل واملـاحنني الرئيسـيني يف إبـداء االسـتعداد           
لـتعمري سـيتوقف علـى    لتحمل العـبء السياسـي والعسـكري واالقتصـادي الـذي تنطـوي عليـه جهـود التنفيـذ وا         

مدى امتثال مجيع السلطات يف البوسنة واهلرسك التفاق السالم ومشـاركتها مـة يف تنفيـذ ذلـك االتفـاق ويف      
ــدين، ال    ــع م ــاء جمتم ــادة بن ــة األشــخاص املســؤولني عــن          إع ــة الدوليــة حملاكم ــع احملكم ــام م ــاون الت ســيما بالتع

 ١٩٩١ارتكبــت يف إقلــيم يوغوســالفيا الســابقة منــذ عــام   االنتــهاكات اجلســيمة للقــانون الــدويل اإلنســاين الــيت 
واآللية الدولية لتصريف األعمال املتبقيـة للمحكمـتني اجلنـائيتني الـدوليتني وفقـا اللتزامـات كـل منـهما مبوجـب          

تشــرين الثــاين/نوفمرب   ٨املــؤرخ ) ١٩٩٤( ٩٥٥و  ١٩٩٣أيار/مــايو  ٢٥املــؤرخ ) ١٩٩٣( ٨٢٧القــرارات 
، ويف تعزيــز املؤسسـات املشــتركة الــيت  ٢٠١٠كــانون األول/ديسـمرب   ٢٢املـؤرخ   )٢٠١٠( ١٩٦٦و  ١٩٩٤

تقوي بناء دولة مكتفية ذاتيا تؤدي مهامها علـى الوجـه األكمـل وقـادرة علـى االنـدماج يف اهلياكـل األوروبيـة،         
  ويف تيسري عودة الالجئني واملشردين؛

لسالم، بالتعاون التام مع مجيـع الكيانـات   األطراف مرة أخرى بأا التزمت، وفقا التفاق ا يذكر  - ٣  
املشاركة يف تنفيذ هذه التسوية السلمية، على النحـو املـبني يف اتفـاق السـالم، أو مـع الكيانـات املـأذون هلـا مـن          
جملس األمن بـأداء مهـام أخـرى، مبـا يف ذلـك التعـاون مـع احملكمـة الدوليـة واآلليـة وفقـا اللتزامـات كـل منـهما               

)، ويشــري إىل التــزام الــدول بالتعــاون ٢٠١٠( ١٩٦٦ ) و١٩٩٤( ٩٥٥ ) و١٩٩٣( ٨٢٧مبوجــب القــرارات 
  مع احملكمة واآللية، وخصوصا بامتثاهلا دون تأخري ال مربر له لطلبات املساعدة؛

بــدوره يف رصــد تنفيــذ اتفــاق  للبوســنة واهلرســكالضــطالع املمثــل الســامي  دعمــه التــام يؤكــد  - ٤  
تنفيــذ اتفــاق  ملنظمــات والوكــاالت املدنيــة الــيت تشــارك يف مســاعدة األطــراف يف الســالم وتقــدمي التوجيــه إىل ا

الســالم، وتنســيق أنشــطة املنظمــات والوكــاالت املدنيــة املــذكورة، ويؤكــد مــن جديــد أن املمثــل الســامي هــو،  
املـدين  من اتفاق السالم، صاحب الكلمة الفصل يف امليدان فيما يتعلق بتفسري تنفيـذ اجلانـب    ١٠مبوجب املرفق 

من اتفاق السالم، وأنه يف حال نشوب خالف، جيوز لـه أن يقـدم تفسـريه وتوصـياته، وأن يتخـذ وفـق مـا يـراه         
ــذ     ــددها جملـــس تنفيـ ــائل الـــيت حـ ــأن املسـ ــة بشـ ــرارات ملزمـ ــروريا قـ ــاق ضـ ــون اتفـ ــالم يف بـ ــاالسـ  ٩يف  ، أملانيـ

  ؛)٩٤(١٩٩٧  األول/ديسمرب  كانون  ١٠  و
  السالم؛  اتفاق تنفيذ لسادرة عن االجتماعات الوزارية لإلعالنات الص يعرب عن تأييده  - ٥  
البوسنـــة واهلرســـك قيـــد     عزمه على إبقاء حالة تنفيذ اتفاق السالم واحلالة يف يؤكد مــن جديد  - ٦  

أدناه، وأي توصـيات قـد    ٢٠و  ١٨االستعــراض الدقيــق، واضعا فــي اعتبـاره التقاريــر املقدمة عمال بالفقرتني 

_____________ 

)٩٣(  S/1995/1021املرفق ،.  
  .، املرفقS/1997/979انظر   )٩٤(
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تضـمنها هــذه التقــارير، واســتعداده للنظـر يف فــرض تــدابري إذا مــا ختلــف أي طـرف بشــكل واضــح عــن الوفــاء    ت
  بالتزاماته مبوجب اتفاق السالم؛

إىل دعم سلطات البوسنة واهلرسـك لعمليـة ألثيـا التابعـة لقـوة االحتـاد األورويب والسـتمرار         يشري  - ٧  
أما اخللف القانوين لقوة حتقيق االستقرار فيما يتعلـق بـأداء   وجود منظمة حلف مشال األطلسي، وإىل تأكيدها 

ــه    ــالم ومرفقاتـ ــاق السـ ــد اتفـ ــا ملقاصـ ــا حتقيقـ ــلة، وأن     مهمتيهمـ ــن ذات الصـ ــس األمـ ــرارات جملـ ــه وقـ وتذييالتـ
 ٢ ألـف و  - ١اختاذ ما قد يلزم من إجراءات، مبا يف ذلك استخدام القوة، لكفالة االمتثـال للمـرفقني    بوسعهما
  ذات الصلة؛الس لسالم وقرارات التفاق ا
بالدول األعضـاء الـيت شـاركت يف قـوة حتقيـق االسـتقرار املتعـددة اجلنسـيات (عمليـة ألثيـا            يشيد  - ٨  

التابعة لقوة االحتـاد األورويب) ويف الوجـود املتواصـل ملنظمـة حلـف مشـال األطلسـي، اللـذين أقيمـا وفقـا لقـراره            
 ١٧٨٥) و ٢٠٠٦( ١٧٢٢) و ٢٠٠٥( ١٦٣٩قراراتـــــه  )، ومـــــددت واليتـــــهما مبوجـــــب٢٠٠٤( ١٥٧٥

 ٢٠٧٤) و ٢٠١١( ٢٠١٩) و ٢٠١٠( ١٩٤٨) و ٢٠٠٩( ١٨٩٥) و ٢٠٠٨( ١٨٤٥) و ٢٠٠٧(
)، ويرحب باستعدادها ملسـاعدة أطـراف اتفـاق السـالم عـن طريـق مواصـلة نشـر         ٢٠١٣( ٢١٢٣) و ٢٠١٢(

االحتـاد األورويب) واالحتفـاظ بوجـود متواصـل      قوة حتقيق استقرار متعددة اجلنسيات (عمليـة ألثيـا التابعـة لقـوة    
  ؛ملنظمة حلف مشال األطلسي

ألثيـا التابعـة لقـوة     باعتزام االحتاد األورويب اإلبقاء على عمليـة عسـكرية تابعـة لـه (عمليـة      يرحب  - ٩  
  ؛٢٠١٤  االحتاد األورويب) يف البوسنة واهلرسك اعتبارا من تشرين الثاين/نوفمرب

عضاء اليت تتصرف من خالل االحتاد األورويب أو بالتعاون معه بإنشاء قوة حتقيـق  للدول األيأذن  - ١٠  
استقرار متعددة اجلنسيات (عملية ألثيا التابعة لقوة االحتاد األورويب) لفترة إضافية مدا اثنا عشر شـهرا اعتبـارا   

ضــع لقيـادة وإشـراف موحـدين     من تاريخ اختاذ هـذا القـرار، بوصـفها خلفـا قانونيـا لقـوة حتقـــيق االستـــقرار خت        
منظمـة  من اتفاق السـالم بالتعـاون مـع وجـود مقـر قيـادة        ٢ وألف  - ١ نيوتؤدي مهامها املتصلة بتنفيذ املرفق

واالحتـاد األورويب، علـى   منظمـة حلـف مشـال األطلسـي     وفقا للترتيبات املتفـق عليهـا بـني     حلف مشال األطلسي
واللـتني يقـران فيهمـا     )٩١(٢٠٠٤تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٩ما املؤرختني يف رسالتيه جملس األمنحنو ما أبلغا به 

بــأن عمليــة ألثيــا التابعــة لقــوة االحتــاد األورويب ستضــطلع بالــدور الرئيســي يف تثبيــت الســالم يف إطــار اجلوانــب  
  السالم؛  العسكرية من اتفاق

ظمة حلف مشال األطلسي اإلبقاء على وجودها يف البوسنة واهلرسك من خـالل  بقرار من يرحب - ١١  
مقر هلا تواصل بواسطته تقدمي املساعدة يف تنفيذ اتفـاق السـالم باالشـتراك مـع عمليـة ألثيـا التابعـة لقـوة االحتـاد          

معهــا أو بالتعــاون  منظمــة حلــف مشــال األطلســي األورويب، ويــأذن للــدول األعضــاء الــيت تتصــرف مــن خــالل  
مبواصلة االحتفاظ مبقر قيادة لتلك املنظمة بوصـفه خلفـا قانونيـا لقـوة حتقيـق االسـتقرار خيضـع لقيـادة وإشـراف          

من اتفاق السالم بالتعاون مع عمليـة ألثيـا التابعـة     ٢ألف و  - ١ نيموحدين ويؤدي مهامه املتصلة بتنفيذ املرفق
واالحتـاد األورويب علـى حنـو     منظمة حلف مشال األطلسي ا بنيلقوة االحتاد األورويب وفقا للترتيبات املتفق عليه

واللـتني يقـران فيهمـا بـأن      ٢٠٠٤تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٩ما أبلغـا بـه جملـس األمـن يف رسـالتيهما املـؤرختني       
ة عملية ألثيا التابعة لقوة االحتاد األورويب ستضطلع بالدور الرئيسي يف تثبيت السالم يف إطار اجلوانـب العسـكري  

  من اتفاق السالم؛
أن اتفاق السالم وأحكام قراراته السابقة ذات الصلة ستسري علـى عمليـة ألثيـا     يؤكد من جديد - ١٢  

ــق         التابعــة لقــوة االحتــاد األورويب ووجــود منظمــة حلــف مشــال األطلســي وفيمــا يتصــل مــا أســوة بقــوة حتقي
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ألــف وتذييالتـه والقــرارات   - ١ســيما يف املرفـق   االسـتقرار، ومـن مث فاإلشــارات الـواردة يف اتفــاق السـالم، ال    
قـوة حتقيـق االسـتقرار ومنظمـة حلـف مشـال األطلسـي وجملـس مشـال           ذات الصلة، فيما خيـص قـوة التنفيـذ و/أو   

األطلسي ستعترب سارية، حسب االقتضاء، على وجود منظمة حلف مشال األطلسي، وعمليـة ألثيـا التابعـة لقـوة     
  األورويب، وجلنة الشؤون السياسية واألمنية، وجملس االحتاد األورويب، على التوايل؛ االحتاد األورويب، واالحتاد

النظر يف شروط متديد هذا اإلذن عند االقتضـاء يف ضـوء التطـورات احلاصـلة      يعرب عن اعتزامه - ١٣  
  يف تنفيذ اتفاق السالم واحلالة يف البوسنة واهلرسك؛

أعــاله، باختــاذ مجيــع التــدابري  ١١و  ١٠وجــب الفقــرتني للــدول األعضــاء الــيت تتصــرف مب يــأذن - ١٤  
مــن اتفــاق الســالم وكفالــة االمتثــال هلمــا، ويؤكــد وجــوب أن تســتمر   ٢ألــف و  - ١ نيالالزمــة لتنفيــذ املــرفق

، وأن ختضـع بالتسـاوي   نياملـرفق  هـذين األطراف يف حتمل املسؤولية، على قدم املسـاواة، عـن االمتثـال ألحكـام     
ذ اليت قد تراها عملية ألثيا التابعة لقوة االحتـاد األورويب ووجـود منظمـة حلـف مشـال األطلسـي       إلجراءات اإلنفا

ضرورية لكفالة تنفيذ أحكام هـذين املـرفقني ومحايـة عمليـة ألثيـا التابعـة لقـوة االحتـاد األورويب ووجـود منظمـة           
  حلف مشال األطلسي؛  

 الالزمة، بناء على طلـب عمليـة ألثيـا التابعـة لقـوة      للدول األعضاء بــأن تتخذ مجيع التدابري يـأذن - ١٥  
االحتاد األورويب أو مقر قيادة منظمة حلف مشال األطلسي، للدفاع عن العملية أو وجود املنظمـة علـى التـوايل،    

املنظمتني معا يف أداء مهمتيهما، ويقر حبـق كـل منـهما يف اختـاذ مجيـع التـدابري الالزمـة للـدفاع عـن           أن تساعدو
  للتهديد جوم؛  يف حالة تعرضهما هلجوم أو النفس

ألـف   - ١أعاله ووفقـا للمرفـق    ١١و  ١٠للدول األعضاء اليت تتصرف مبوجب الفقرتني  يـأذن - ١٦  
من اتفاق السالم، بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لكفالة االمتثال للقواعد واإلجراءات اليت تنظم السيطرة علـى  

  يتعلق باحلركة اجلوية املدنية والعسكرية جبميع أشكاهلا؛  هلرسك ومراقبته، وذلك فيمااال اجلوي للبوسنة وا
األطــراف بــأن حتتــرم أمــن وحريــة تنقــل أفــراد عمليــة ألثيــا التابعــة لقــوة االحتــاد األورويب  يطالــب - ١٧  

  ووجود منظمة حلف مشال األطلسي وغريهم من املوظفني الدوليني؛
بالتعـاون معـه والـدول     ضـاء الـيت تتصـرف مـن خـالل االحتـاد األورويب أو      إىل الـدول األع  يطلب - ١٨  

، كـل سـتة   األمـن  بالتعاون معها موافـاة جملـس   األعضاء اليت تتصرف من خالل منظمة حلف مشال األطلسي أو
أشهر على األقل، بتقرير عن نشاط عملية ألثيا التابعة لقـوة االحتـاد األورويب ووجـود مقـر قيـادة منظمـة حلـف        

  ال األطلسي على التوايل، وذلك من خالل القنوات املناسبة؛مش
يلـزم مـن دعـم وتسـهيالت،      سـيما دول املنطقـة، إىل مواصـلة تقـدمي مـا      مجيع الـدول، وال  يدعـو - ١٩  

  أعاله؛ ١١و  ١٠يف ذلك تسهيالت املرور العابر، للدول األعضاء اليت تتصرف مبوجب الفقرتني   مبا
بتقـارير املمثـل السـامي عـن تنفيـذ اتفـاق       األمـن  لعام أن يواصل موافـاة جملـس   إىل األمني ايطلب  - ٢٠  

مـن اتفـاق    ١٠السالم وخباصة عن امتثال األطراف لاللتزامات املنوطة ا مبوجب االتفاق، وذلك وفقا للمرفق 
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 )٩٥(١٩٩٦كـانون األول/ديسـمرب    ٥و  ٤السـالم املعقـود يف لنـدن يف    اتفـاق  السالم واستنتاجات مـؤمتر تنفيـذ   
  ومؤمترات تنفيذ السالم املعقودة الحقا؛

  أن يبقي املسألة قيد نظره. يقرر - ٢١  
  ٧٣٠٧اختذ يف اجللسة 

  صوتا مقابل ال شيء ١٤بتصويت مسجل 
  وامتناع عضو عن التصويت
  (االحتاد الروسي)

  
  مقررات

دعــوة ممثلــي  ، ٢٠١٤تشــرين الثــاين/نوفمرب   ١١، املعقــودة يف ٧٣٠٨قــرر جملــس األمــن، يف جلســته      
مـن نظامـه    ٣٧البوسنة واهلرسك وصربيا وكرواتيا لالشتراك، دون أن يكون هلم حق التصـويت، وفقـا للمـادة    

  الداخلي املؤقت، يف مناقشة البند املعنون:
  احلالة يف البوسنة واهلرسك”  
موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس جملــس  ٢٠١٤تشــرين األول/أكتــوبر  ٣٠رســالة مؤرخــة ”    

  .“(S/2014/777)ن األم
الـداخلي املؤقـت، إىل    همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  ل وفقـا  ،توجيـه دعـوة  ويف اجللسة نفسها، قرر الس أيضا،   

هـارتينغ، رئـيس وفـد االحتـاد      -السيد فالنتني إنزكو، املمثل السـامي للبوسـنة واهلرسـك، والسـيد تومـاس مـاير       
  األورويب لدى األمم املتحدة.

، دعــوة ممثلــي البوســنة واهلرســك  ٢٠١٥أيار/مــايو  ١٢، املعقــودة يف ٧٤٤٠ه وقــرر الــس، يف جلســت  
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت،      ٣٧وصربيا وكرواتيا لالشتراك، دون أن يكون هلم حق التصويت، وفقـا للمـادة   

  يف مناقشة البند املعنون:
  احلالة يف البوسنة واهلرسك”  
األمــني العــام إىل رئيســة جملــس األمــن    موجهــة مــن  ٢٠١٥نيســان/أبريل  ٢٩رســالة مؤرخــة ”    

(S/2015/300)“.  
الـداخلي املؤقـت، إىل    همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  ل وفقـا  ،توجيـه دعـوة  ويف اجللسة نفسها، قرر الس أيضا،   

هـارتينغ، رئـيس وفـد االحتـاد      -والسـيد تومـاس مـاير     السيد فـالنتني إنزكـو، املمثـل السـامي للبوسـنة واهلرسـك      
  م املتحدة.األورويب لدى األم

احلالـة يف البوسـنة   ”، يف البند املعنون ٢٠١٥متوز/يوليه  ٨، املعقودة يف ٧٤٨١لس، يف جلسته انظر و  
  “.واهلرسك
السـيد  الـداخلي املؤقـت، إىل    همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  ل وفقـا  ،توجيه دعـوة  ويف اجللسة نفسها، قرر الس  

  اإلنسان. زيد رعد احلسني، مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق

_____________ 

)٩٥(  S/1996/1012.  
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. وكانـت نتيجـة   S/2015/508ويف اجللسة نفسها، صوت الس علـى مشـروع قـرار متضـمن يف الوثيقـة        
ــايل:   ــا، اململكــة       ١٠التصــويت كالت ــا، ماليزي ــدة (األردن، إســبانيا، تشــاد، شــيلي، فرنســا، ليتواني أصــوات مؤي

املتحـدة األمريكيـة) وصـوت واحـد معـارض       املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا الشـمالية، نيوزيلنـدا، الواليـات    
البوليفاريـة)، نيجرييـا). مل يعتمـد     -أعضـاء (أنغـوال، الصـني، فرتويـال (مجهوريـة       ٤(االحتاد الروسـي) وامتنـاع   

  مشروع القرار نظرا للتصويت السليب لعضو دائم يف الس.
    

  )١٩٩٨( ١١٩٩) و ١٩٩٨( ١١٦٠قرارات جملس األمن  -  باء
  )٩٦()١٩٩٩( ١٢٤٤) و ١٩٩٩( ١٢٣٩و  )١٩٩٨( ١٢٠٣و 

  
  مقررات

، دعــوة ممثــل صـــربيا   ٢٠١٤آب/أغســطس   ٢٩، املعقــودة يف  ٧٢٥٧قــرر جملــس األمــن، يف جلســته       
مــن نظامــه الــداخلي املؤقــت، يف مناقشــة      ٣٧لالشــتراك، دون أن يكــون لــه حــق التصــويت، وفقــا للمــادة       

  املعنون:  البند
 ١٢٣٩) و ١٩٩٨( ١٢٠٣و  )١٩٩٨( ١١٩٩) و ١٩٩٨( ١١٦٠قــــــــرارات جملــــــــس األمــــــــن ”  

  )١٩٩٩( ١٢٤٤) و ١٩٩٩(
  .“(S/2014/558)تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو ”    
الــداخلي املؤقــت،  همــن نظامــ ٣٩لمــادة ل وفقــا ،توجيــه دعــوةويف اجللســة نفســها، قــرر الــس أيضــا،   

ــة    الســيد فريــد ظريــف، املمثــل اخلــ   إىل ــة األمــم املتحــدة لــإلدارة املؤقت اص لألمــني العــام لكوســوفو ورئــيس بعث
  كوسوفو.  يف

الـداخلي املؤقـت، إىل    همن نظامـ  ٣٩لمادة ل وفقا ،توجيه دعوةويف اجللسة نفسها، قرر الس كذلك،   
  السيد أنور خوجة.

ــس، يف جلســته     ــرر ال ــودة يف ٧٣٢٧وق ــل صــربيا  ، دعــو٢٠١٤كــانون األول/ديســمرب   ٤، املعق ة ممث
مــن نظامــه الــداخلي املؤقــت، يف مناقشــة      ٣٧لالشــتراك، دون أن يكــون لــه حــق التصــويت، وفقــا للمــادة       

  املعنون:  البند
 ١٢٣٩) و ١٩٩٨( ١٢٠٣و  )١٩٩٨( ١١٩٩) و ١٩٩٨( ١١٦٠قــــــــرارات جملــــــــس األمــــــــن ”  

  )١٩٩٩( ١٢٤٤) و ١٩٩٩(
ــإلدارة ا     ”     ــدة لـ ــم املتحـ ــة األمـ ــن بعثـ ــام عـ ــني العـ ــر األمـ ــوفو  تقريـ ــة يف كوسـ  (S/2014/773ملؤقتـ

  .“)Corr.1  و
الــداخلي املؤقــت،  همــن نظامــ ٣٩لمــادة ل وفقــا ،توجيــه دعــوةويف اجللســة نفســها، قــرر الــس أيضــا،   

ــة       إىل ــة األمــم املتحــدة لــإلدارة املؤقت الســيد فريــد ظريــف، املمثــل اخلــاص لألمــني العــام لكوســوفو ورئــيس بعث
  كوسوفو.  يف

الـداخلي املؤقـت، إىل    همن نظامـ  ٣٩لمادة ل وفقا ،توجيه دعوةرر الس كذلك، ويف اجللسة نفسها، ق  
  السيد هاشم ثاتشي.

_____________ 

  .١٩٩٩اختذ جملس األمن قرارات أو مقررات بشأن هذه املسألة للمرة األوىل يف عام   )٩٦(
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، دعــوة ممثــل صــربيا لالشــتراك، ٢٠١٥شــباط/فرباير  ٦، املعقــودة يف ٧٣٧٧وقــرر الــس، يف جلســته   
  املعنون:  بندمن نظامه الداخلي املؤقت، يف مناقشة ال ٣٧دون أن يكون له حق التصويت، وفقا للمادة 

 ١٢٣٩) و ١٩٩٨( ١٢٠٣و  )١٩٩٨( ١١٩٩) و ١٩٩٨( ١١٦٠قــــــــرارات جملــــــــس األمــــــــن ”  
  )١٩٩٩( ١٢٤٤) و ١٩٩٩(
  .“(S/2015/74)تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو ”    
الــداخلي املؤقــت،  همــن نظامــ ٣٩لمــادة ل وفقــا ،توجيــه دعــوةويف اجللســة نفســها، قــرر الــس أيضــا،   

ــة       إىل ــة األمــم املتحــدة لــإلدارة املؤقت الســيد فريــد ظريــف، املمثــل اخلــاص لألمــني العــام لكوســوفو ورئــيس بعث
  كوسوفو.  يف

الـداخلي املؤقـت، إىل    همن نظامـ  ٣٩لمادة ل وفقا ،توجيه دعوةويف اجللسة نفسها، قرر الس كذلك،   
  السيد هاشم ثاتشي.

، دعوة ممثـل صـربيا لالشـتراك، دون    ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٦، املعقودة يف ٧٤٤٨ وقرر الس، يف جلسته  
  املعنون:  من نظامه الداخلي املؤقت، يف مناقشة البند ٣٧أن يكون له حق التصويت، وفقا للمادة 

 ١٢٣٩) و ١٩٩٨( ١٢٠٣و  )١٩٩٨( ١١٩٩) و ١٩٩٨( ١١٦٠قــــــــرارات جملــــــــس األمــــــــن ”  
  )١٩٩٩( ١٢٤٤) و ١٩٩٩(
  .“(S/2015/303)مني العام عن بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو تقرير األ”    
الــداخلي املؤقــت،  همــن نظامــ ٣٩لمــادة ل وفقــا ،توجيــه دعــوةويف اجللســة نفســها، قــرر الــس أيضــا،   

ــة      إىل ــة األمــم املتحــدة لــإلدارة املؤقت  الســيد فريــد ظريــف، املمثــل اخلــاص لألمــني العــام لكوســوفو ورئــيس بعث
  كوسوفو.  يف

الـداخلي املؤقـت، إىل    همن نظامـ  ٣٩لمادة ل وفقا ،توجيه دعوةويف اجللسة نفسها، قرر الس كذلك،   
  السيد هاشم ثاتشي.

_____________________  
      

  احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون
  ١٩٩١يوغوسالفيا السابقة منذ عام اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف إقليم 

  
  احملكمة اجلنائية الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن أعمال اإلبادة

  اجلماعيـة وغري ذلــك مـن االنتهاكـات اجلسيمـة للقانـون اإلنساين
  الدويل املرتكبة يف إقليم رواندا واملواطنني الروانديني املسؤولني

  وغريها مـن االنتهاكات املماثلةعـن أعمال اإلبادة اجلماعية 
  ١٩٩٤كانون الثاين/يناير  ١يف أراضي الدول اــاورة بني 

  )٩٦(١٩٩٤كانـون األول/ديسمرب  ٣١ و
  

  مقررات
ــرر    ي، دعــوة ممثلــ ٢٠١٤ كــانون األول/ديســمرب  ١٠، املعقــودة يف ٧٣٣٢، يف جلســته األمــن جملــس ق

مـن نظامـه    ٣٧لالشتراك، دون أن يكون هلم حق التصـويت، وفقـا للمـادة    وكرواتيا  البوسنة واهلرسك وصربيا
  الداخلي املؤقت، يف مناقشة البند املعنون:
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احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتـهاكات اجلسـيمة للقـانون اإلنسـاين الـدويل الـيت       ”  
  ١٩٩١يا السابقة منذ عام ارتكبت يف إقليم يوغوسالف

احملكمة اجلنائية الدولية حملاكمـة األشـخاص املسـؤولني عـن أعمـال اإلبـادة اجلماعيــة وغـري ذلـــك مــن           ”  
االنتهاكـات اجلسيمـة للقانـون اإلنساين الدويل املرتكبة يف إقليم رواندا واملـواطنني الروانـديني املسـؤولني    

كـانون   ١مـن االنتـهاكات املماثلـة يف أراضـي الـدول اـــاورة بـني       عـن أعمال اإلبادة اجلماعية وغريها 
  ١٩٩٤كانـون األول/ديسمرب  ٣١ و ١٩٩٤الثاين/يناير 

  (S/2014/546)تقرير احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا ”    
  (S/2014/556)تقرير احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة ”    
رئــيس  مــن األمــن جملــس رئــيس إىل موجهــة ٢٠١٤ فمربتشــرين الثــاين/نو ١٩ مؤرخــة رســالة”    

  (S/2014/826) اجلنائيتني للمحكمتني املتبقية األعمال لتصريف الدولية اآللية
 رئــيس مــن األمــن جملــس رئــيس إىل موجهــة ٢٠١٤ تشــرين الثــاين/نوفمرب ١٩ مؤرخــة رســالة”    

 الـدويل  اإلنسـاين  للقـانون  ةطـري اخل نتـهاكات الا عن املسؤولني األشخاص اكمةاحملكمة الدولية حمل
 (S/2014/827) ١٩٩١منذ عام  السابقة فيااليوغوس إقليم يف ارتكبت اليت

موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن رئــيس  ٢٠١٤تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٩رســالة مؤرخــة ”    
  .“)Corr.1و  (S/2014/829احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا 

إىل  ،مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت     ٣٩مبوجـب املـادة    ،دعوةأيضا توجيه ويف اجللسة نفسها، قرر الس   
الدوليـة لتصـريف األعمـال     اآلليـة  ورئـيس  السـابقة  الدوليـة ليوغوسـالفيا   احملكمـة  رئيس مريون، ثيودورالقاضي 

 سـريج  والسـيد  الدوليـة لروانـدا،   اجلنائيـة  احملكمـة  يونسـن، رئـيس   فـاين  والقاضي اجلنائيتني، للمحكمتني املتبقية
 العــام املــدعي جــالو، بكــر بــو والســيد حســن الســابقة، ليوغوســالفيا الدوليــة للمحكمــة العــام برامريتــز، املــدعي

  .اجلنائيتني املتبقية للمحكمتني لتصريف األعمال الدولية لآللية العام واملدعي اجلنائية الدولية لرواندا للمحكمة
  املعنون:  يف البند، ٢٠١٤ انون األول/ديسمربك ١٨، املعقودة يف ٧٣٤٨ونظر الس، يف جلسته   
احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتـهاكات اجلسـيمة للقـانون اإلنسـاين الـدويل الـيت       ”  

  ١٩٩١ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 
جلماعيــة وغـري ذلـــك مــن     احملكمة اجلنائية الدولية حملاكمـة األشـخاص املسـؤولني عـن أعمـال اإلبـادة ا      ”  

االنتهاكـات اجلسيمـة للقانـون اإلنساين الدويل املرتكبة يف إقليم رواندا واملـواطنني الروانـديني املسـؤولني    
كـانون   ١عـن أعمال اإلبادة اجلماعية وغريها مـن االنتـهاكات املماثلـة يف أراضـي الـدول اـــاورة بـني       

  ١٩٩٤ول/ديسمرب كانـون األ ٣١ و ١٩٩٤الثاين/يناير 
  (S/2014/546)تقرير احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا ”    
  (S/2014/556)تقرير احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة ”    
رئــيس  مــن األمــن جملــس رئــيس إىل موجهــة ٢٠١٤ تشــرين الثــاين/نوفمرب ١٩ مؤرخــة رســالة”    

  (S/2014/826) نائيتنياجل للمحكمتني املتبقية األعمال لتصريف الدولية اآللية
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 رئــيس مــن األمــن جملــس رئــيس إىل موجهــة ٢٠١٤ تشــرين الثــاين/نوفمرب ١٩ مؤرخــة رســالة”    
 الـدويل  اإلنسـاين  للقـانون  طـرية اخل نتـهاكات الا عن املسؤولني األشخاص اكمةاحملكمة الدولية حمل

 (S/2014/827) ١٩٩١منذ عام  السابقة فيااليوغوس إقليم يف ارتكبت اليت

موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن رئــيس  ٢٠١٤تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٩رســالة مؤرخــة ”    
  .“)Corr.1و  (S/2014/829احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا 

  
  )٢٠١٤( ٢١٩٣القرار 

  )٩٧(٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٨املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
ــددا     ــن اجلــ     إذ يؤكــد جم ــالت املســؤولني ع ــى مكافحــة إف ــه عل ــاب    عزم ــن العق ــرية م ــة اخلط رائم الدولي

حماكمة مجيع األشخاص الذين أصدرت احملكمة الدولية ليوغوسـالفيا السـابقة (احملكمـة الدوليـة) قـرار       وضرورة
  اام حبقهم،

ــا   ــيط علمـ ــؤرختني   وإذ حيـ ــالتني املـ ــوبر ٣١بالرسـ ــرين األول/أكتـ ــمرب   ٣و  )٩٨(تشـ ــانون األول/ديسـ كـ
تشــرين  ١العــام إىل رئــيس جملــس األمــن، املرفقــة مــا رســالتان مؤرختــان   اللــتني وجههمــا األمــني  )٩٩(٢٠١٤

  من رئيس احملكمة الدولية، ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥األول/أكتوبر و 
) املــــؤرخ ٢٠٠٣( ١٥٠٣ و ١٩٩٣أيار/مــــايو  ٢٥) املــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٢٧إىل قراراتــــه  وإذ يشــــري  

 ١٩٦٦، وخصوصـا إىل قـراره   ٢٠٠٤ /مـارس آذار ٢٦) املؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٣٤و  ٢٠٠٣آب/أغسطس  ٢٨
الـذي قـرر مبوجبـه مجلـة أمـور، منـها إنشـاء اآلليـة الدوليـة           ٢٠١٠ كانون األول/ديسمرب ٢٢) املؤرخ ٢٠١٠(

  لتصريف األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني (اآللية)،
ــاره    ــواردة يف تقريرهــا بشــأن اســتر     وإذ يأخــذ يف اعتب ــة ال ، )١٠٠(اتيجية اإلجنــازتقييمــات احملكمــة الدولي

  واجلدول احملدث لقضايا املرحلة االبتدائية ومرحلة االستئناف،
الشــواغل الــيت أعــرب عنــها رئــيس احملكمــة الدوليــة بشــأن مــالك املــوظفني، وإذ يؤكــد مــن وإذ يالحـظ    

  جديد أن االحتفاظ باملوظفني أمر أساسي إلجناز أعمال احملكمة بأسرع ما ميكن،
راتــه الســابقة بشــأن متديــد مــدة خدمــة قضــاة احملكمــة الدوليــة الــدائمني واملخصصــني،  إىل قراوإذ يشــري   

  األعضاء يف الدوائر االبتدائية ودائرة االستئناف،
  ،٢٠١١أيلول/سبتمرب  ١٤) املتخذ يف ٢٠١١( ٢٠٠٧إىل قراره  وإذ يشري أيضا  
  من النظام األساسي للمحكمة الدولية، ١٦املادة  وإذ يضع يف اعتباره  

_____________ 

كـــانون  ٢٢) يف رســالة مؤرخـــة  ٢٠١٤( ٢١٩٣لفــت رئـــيس جملــس األمـــن انتبــاه رئـــيس اجلمعيــة العامـــة لــنص القـــرار       )٩٧(
  ).A/69/678( ٢٠١٤األول/ديسمرب 

)٩٨(  S/2014/780.  
)٩٩(  S/2014/865.  
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  ،)١٠١(يف ترشيح األمني العام السيد سريج برامريتز إلعادة تعيينه مدعياً عاماً للمحكمة الدولية وقد نظر  
   مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وإذ يتصرف  
يف أسـرع وقـت ممكـن بغيـة      إىل احملكمة الدولية أن تنجز عملها وأن تيسر إغالق احملكمـة  يطلب  - ١  

نتقـال إىل اآلليـة، ويعـرب عـن قلقـه املسـتمر إزاء التـأخري يف اختتـام أعمـال احملكمـة، يف ضـوء            إكمال عمليـة اال 
إجراءاـا االبتدائيـة واالسـتئنافية    تنجـز   )، الـذي طلـب فيـه جملـس األمـن إىل احملكمـة أن      ٢٠١٠( ١٩٦٦القرار 
  ؛٢٠١٤كانون األول/ديسمرب   ٣١حبلول 
  مع اآللية؛  ونا كامال مع احملكمة الدولية، وكذلكأن الدول ينبغي أن تتعاون تعا يؤكد  - ٢  
متديد مدة خدمة القاضي الدائم التايل امسـه الـذي يعمـل يف احملكمـة الدوليـة كعضـو بـدائرة         يقرر  - ٣  

  أو حلني االنتهاء من القضايا اليت كُلف ا، أيهما أقرب: ٢٠١٥متوز/يوليه  ٣١االستئناف، حىت 
  (جامايكا) السيد باتريك ليبتون روبنسون  
ــد مــدة خدمــة   يقــرر أيضــا  - ٤   ــة  متدي ــدائمني واملخصصــني التالي ــة ال أمســاؤهم،  قضــاة احملكمــة الدولي

أو حلـني االنتـهاء مـن     ٢٠١٥ كـانون األول/ديسـمرب   ٣١، حـىت  األعضاء يف الدائرة االبتدائية ودائرة االستئناف
  القضايا اليت كُلّفوا ا، أيهما أقرب:

  . أفاندي (توغو)السيد كويف كوميليو أ  
  السيد كارمل أ. أجيوس (مالطة)  
  السيد ليو داكون (الصني)  
  السيد ثيودور مريون (الواليات املتحدة األمريكية)  
  السيد فاوستو بوكار (إيطاليا)  
  كلود أنتونييت (فرنسا) -السيد جان   
  السيد غي ديلفوا (بلجيكا)  
  السيد كريستوف فلوغي (أملانيا)  
  هول (جزر البهاما)السيد بريتون   
  غون كوون (كوريا اجلنوبية) -السيد أو   
  السيد باكوين ميلما مولوتو (جنوب أفريقيا)  
  السيد هوارد موريسون (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)  
  السيد ألفونسوس مارتينوس ماريا أوري (هولندا)  
  السيد ملفيل بريد (ترينيداد وتوباغو)  
  لسيدة فالفيا التانزي (إيطاليا)ا  

_____________ 

  .S/2014/781انظر   )١٠١(



 ٢٠١٥متوز/يوليه  ٣١ إىل ٢٠١٤آب/أغسطس  ١ يف الفترة منالقرارات واملقررات اليت اختذها جملس األمن 

133 

  ميب مندوا (مجهورية الكونغو الدميقراطية) -السيد أنطوان كيسيا   
إعادة تعيني السيد سريج برامريتز مدعياً عاماً للمحكمة الدولية بصـرف النظـر عـن     يقرر كذلك  - ٥  

مـدة خدمـة املـدعي العـام،      مـن النظـام األساسـي للمحكمـة الدوليـة الـيت تتنـاول        ١٦من املادة  ٤أحكام الفقرة 
، ميكـــن ٢٠١٥كـــانون األول/ديســـمرب  ٣١ وتنتـــهي يف ٢٠١٥كـــانون الثاين/ينـــاير  ١وذلـــك لفتـــرة تبـــدأ يف 

  للمجلس إاؤها إذا ما أجنزت احملكمة أعماهلا قبل انقضائها؛
)، علـى أن تضـاعف جهودهـا الراميـة إىل     ٢٠١٠( ١٩٦٦احملكمة الدولية، يف ضوء القـرار  حيث   - ٦  

  ستعراض املهلة املتوقعة إلجناز القضايا دف اختصارها حسب االقتضاء؛ا
  أن يبقي املسألة قيد نظره. يقرر  - ٧  

  ٧٣٤٨اختذ يف اجللسة 
  صوتا مقابل ال شيء ١٤بتصويت مسجل 

  وامتناع عضو واحد عن التصويت
  (االحتاد الروسي)

    
  )٢٠١٤( ٢١٩٤القرار 

  )١٠٢(٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٨املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
عزمه على مكافحة إفالت املسؤولني عن اجلرائم الدولية اخلطرية مـن العقـاب وضـرورة    إذ يؤكد جمددا   

 حماكمة مجيع األشخاص الذين أصدرت احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا (احملكمة الدولية) قرار اام حبقهم،  

اليت وجههـا األمـني العـام إىل رئـيس      ٢٠١٤ل/أكتوبر تشرين األو ٣١بالرسالة املؤرخة  وإذ حييط علما  
  ،)١٠٣(من رئيس احملكمة الدولية ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ١جملس األمن، اليت أرفق ا رسالة مؤرخة 

ــه  وإذ يشـــري   ــؤرخ ١٩٩٤( ٩٥٥إىل قراراتـ ــاين/نوفمرب   ٨) املـ ــرين الثـ ) ٢٠٠٣( ١٥٠٣ و ١٩٩٤تشـ
، وخصوصـا إىل قـراره   ٢٠٠٤ آذار/مـارس  ٢٦) املـؤرخ  ٢٠٠٤( ١٥٣٤و  ٢٠٠٣آب/أغسـطس   ٢٨املؤرخ 
الـذي قـرر مبوجبـه مجلـة أمـور، منـها إنشـاء اآلليـةَ          ٢٠١٠ كانون األول/ديسمرب ٢٢) املؤرخ ٢٠١٠( ١٩٦٦

  الدولية لتصريف األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني (اآللية)،
ــاره    ــواردة يف   وإذ يأخــذ يف اعتب ــة ال ، )١٠٤(تقريرهــا بشــأن اســتراتيجية اإلجنــاز   تقييمــات احملكمــة الدولي

  واجلدولَ احملدث لقضايا مرحلة االستئناف،  
يصادف الـذكرى السـنوية العشـرين لتأسـيس احملكمـة الدوليـة الـيت أنشـئت          ٢٠١٤أن عام  وإذ يالحظ  

  ،  ١٩٩٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٨يف 
_____________ 

ــنص       )١٠٢( ــة ل ــة العام ــيس اجلمعي ــاه رئ ــن انتب ــس األم ــيس جمل ــت رئ ــرار  لف ــة  ٢٠١٤( ٢١٩٤الق ــالة مؤرخ ــانون  ٢٢) يف رس ك
  ).A/69/679( ٢٠١٤األول/ديسمرب 

)١٠٣(  S/2014/779.  
  .Corr.1و  S/2014/829انظر   )١٠٤(
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ييشياكا، وجـان أوينكنـدي، وبرنـار    إحالة قضايا لوران بوسيباروتا، وونسيسالس مون وإذ يالحظ أيضا  
مكـررا مـن القواعـد اإلجرائيـة وقواعـد اإلثبـات        ١١ مونياغيشاري، إىل اهليئـات القضـائية الوطنيـة وفقـا للمـادة     

للمحكمة الدولية، وإذ يشدد على أمهية مواصلة رصد التقدم احملرز يف القضايا احملالـة، وعلـى اهلـدف املتمثـل يف     
  إىل إجناز مجيع قضايا احملكمة والقضايا الـمحالة،   التوصل يف أقرب وقت ممكن

يزالـون فـارين مـن     أن العديـد مـن املشـتبه يف ارتكـام جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة ال        مع القلقوإذ يالحظ   
  العدالة، مبن فيهم اهلاربون التسعة املتبقون الذين أصدرت احملكمة الدولية قرارات اام يف حقهم،  

أن احملكمة الدولية ال تزال تواجه مشاكل يف نقـل األشـخاص الـذين برئـت      مع القلق وإذ يالحظ أيضا  
يشــــدد علــــى أمهيــــة النجــــاح يف نقــــل   ســــاحتهم واألشــــخاص املــــدانني الــــذين أمتــــوا مــــدة عقوبتــــهم، وإذ 

كــانون  ١األشــخاص، وإذ يشــري أيضــا إىل حتمــل اآلليــة املســؤولية عــن هــؤالء األشــخاص اعتبــارا مــن      هــؤالء
  ،٢٠١٥/يناير الثاين

الشــواغل الــيت أعــرب عنــها رئــيس احملكمــة الدوليــة بشــأن مــالك املــوظفني، وإذ يؤكــد مــن  وإذ يالحـظ   
  جديد أن االحتفاظ باملوظفني أمر أساسي إلجناز أعمال احملكمة الدولية بأسرع ما ميكن،

ئمني واملخصصــني، إىل قراراتــه الســابقة بشــأن متديــد مــدة خدمــة قضــاة احملكمــة الدوليــة الــدا وإذ يشــري   
  األعضاء يف الدائرة االبتدائية ودائرة االستئناف،

  ،  ٢٠١١أيلول/سبتمرب  ١٤) املتخذ يف ٢٠١١( ٢٠٠٦إىل قراره  وإذ يشري أيضا  
  من النظام األساسي للمحكمة الدولية،   ١٥املادة  وإذ يضع يف اعتباره  
ــه مــدعياً عامــاً للمحكمــة  يف ترشــيح األمــني العــام الســيد حســن بــوبكر جــالو إلعــا    وقــد نظــر   دة تعيين
  ،)١٠٥(الدولية
  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وإذ يتصرف  
إىل احملكمة الدولية أن تنجز أعماهلا وأن تيسر إغالق احملكمة يف أسـرع وقـت ممكـن بغيـة      يطلب  - ١  

طلب فيه جملـس األمـن إىل احملكمـة    )، الذي ٢٠١٠( ١٩٦٦إكمال عملية االنتقال إىل اآللية، مع مراعاة القرار 
  ؛  ٢٠١٤األول/ديسمرب  كانون  ٣١أن تنجز إجراءاا االبتدائية واالستئنافية حبلول 

  اآللية؛    أن الدول ينبغي أن تتعاون تعاونا كامال مع احملكمة الدولية، وكذلك مع يؤكد  - ٢  
األشـخاص املـدانني    احتهم أوعلى الدول اليت وافقت على نقل األشـخاص الـذين برئـت سـ     يثين - ٣  

تتعاون مـع احملكمـة الدوليـة، واعتبـارا مـن       الذين أمتوا مدة عقوبتهم إىل أراضيها، ويكرر إهابته جبميع الدول أن
تقدم هلما كل ما يلزم من مساعدة فيما تبذلـه مـن جهـود مكثفـة      ، مع اآللية، وأن٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ١

  حتهم واألشخاص املدانني الذين أمتوا مدة عقوبتهم؛  لنقل األشخاص الذين برئت سا
مجيع الدول، وال سـيما الـدول الـيت يشـتبه يف أن يكـون اهلـاربون مـن العدالـة طلقـاء فيهـا،           حيث   - ٤  

علـى أن تكثـف تعاوــا مـع احملكمـة الدوليــة واآلليـة وأن متــدمها بكـل مـا يلــزم مـن مسـاعدة، خاصــة مـن أجــل           
اهلــاربني الــذين أصــدرت احملكمــة قــرارات اــام يف حقهــم وتســليمهم بأســرع القــبض علــى كــل مــن تبقــى مــن 

  ميكن؛    ما
_____________ 

  .S/2014/778انظر   )١٠٥(
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اآلليــة علــى مواصــلة رصــد قضــايا لــوران بوســيباروتا، وونسيســالس مونييشــياكا، وجــان    حيــث   - ٥  
  أوينكندي، وبرنار مونياغيشاري، احملالة إىل اهليئات القضائية الوطنية؛

ني الـدائمني التاليـان امسامهـا العـاملَني يف احملكمـة الدوليـة كعضـوين        متديد مدة خدمة القاضي يقرر  - ٦  
ســيكلفان ــا،  أو حلــني االنتــهاء مــن القضــايا الــيت كُلّفــا أو  ٢٠١٥متوز/يوليــه  ٣١يف دائــرة االســتئناف، حــىت 

  أقرب:    أيهما
  السيد حممد غوناي (تركيا)  
  )  السيد ويليام هـ. سيكويل (مجهورية تنـزانيا املتحدة  
ــرر أيضــا    - ٧   ــة       يق ــة الدولي ــاملني يف احملكم ــة أمســاؤهم الع ــدائمني التالي ــة القضــاة ال ــدة خدم ــد م متدي

أو حلني االنتهاء مـن القضـايا الـيت كُلّفـوا      ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣١كأعضاء يف دائرة االستئناف، حىت 
  سيكلفون ا، أيهما أقرب:  أو

  السيدة خالدة رشيد خان (باكستان)  
  لسيد مانديايي نيانغ (السنغال)ا  
  السيدة أرليت راماروسون (مدغشقر)  
  السيد خبتيار توزموخاميدوف (االحتاد الروسي)  
ــرر كــذلك   - ٨   ــدامنرك) يف       يق ــان يونســن (ال ــة القاضــي ف ــدة خدم ــهاء م ــار انت ــد أخــذ يف االعتب ، وق

لكـي يتسـىن    ٢٠١٥ يسـمرب كـانون األول/د  ٣١، أن ميدد مدة خدمتـه حـىت   ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٣١
له مواصلة أداء املهام املطلوبة منه بصفته قاضيا يف احملكمـة االبتدائيـة ورئيسـاً للمحكمـة الدوليـة، وذلـك إلجنـاز        

  أعمال احملكمة؛  
إعادة تعيني السيد حسن بوبكر جـالو مـدعياً عامـاً للمحكمـة الدوليـة، بصـرف النظـر عـن         يقرر   - ٩  

مـن النظـام األساسـي للمحكمـة الـيت تتنـاول مـدة خدمـة املـدعي العـام، وذلـك             ١٥مـن املـادة    ٤أحكام الفقرة 
ــاير  ١لفتــرة تبــدأ يف  ، ميكــن للمجلــس ٢٠١٥كــانون األول/ديســمرب  ٣١ وتنتــهي يف ٢٠١٥كــانون الثاين/ين

  إاؤها إذا أجنزت احملكمة أعماهلا قبل انقضائها؛
  أن يبقي املسألة قيد نظره.يقرر أيضا  - ١٠  

 ٧٣٤٨مجاع يف اجللسة اختذ باإل
    

  مقرران

البوســنة   ي، دعــوة ممثلــ ٢٠١٥حزيران/يونيــه   ٣، املعقــودة يف ٧٤٥٥، يف جلســته  األمــن جملــس  قــرر  
مـن نظامـه    ٣٧لالشتراك، دون أن يكون هلم حق التصـويت، وفقـا للمـادة    وكرواتيا  واهلرسك ورواندا وصربيا

  الداخلي املؤقت، يف مناقشة البند املعنون:
مة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتـهاكات اجلسـيمة للقـانون اإلنسـاين الـدويل الـيت       احملك”  

  ١٩٩١ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 
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احملكمة اجلنائية الدولية حملاكمـة األشـخاص املسـؤولني عـن أعمـال اإلبـادة اجلماعيــة وغـري ذلـــك مــن           ”  
نـون اإلنساين الدويل املرتكبة يف إقليم رواندا واملـواطنني الروانـديني املسـؤولني    االنتهاكـات اجلسيمـة للقا

كـانون   ١عـن أعمال اإلبادة اجلماعية وغريها مـن االنتـهاكات املماثلـة يف أراضـي الـدول اـــاورة بـني       
  ١٩٩٤كانـون األول/ديسمرب  ٣١ و ١٩٩٤الثاين/يناير 

وجهة إىل رئيس جملس األمن من رئيس احملكمـة الدوليـة   م ٢٠١٥أيار/مايو  ١٥رسالة مؤرخة ”    
  (S/2015/340)لرواندا 

 الدوليـة  رئـيس اآلليـة   مـن  األمـن  جملـس  رئيس إىل موجهة ٢٠١٥أيار/مايو  ١٥ مؤرخة رسالة”    
  (S/2015/341) اجلنائيتني للمحكمتني املتبقية األعمال لتصريف

احملكمـة الدوليـة    رئيس من األمن جملس سرئي إىل موجهة ٢٠١٥أيار/مايو  ١٥ مؤرخة رسالة”    
 يف ارتكبـت  الـيت  الـدويل  اإلنسـاين  للقانون طريةاخل نتهاكاتالا عن املسؤولني األشخاص اكمةحمل

  .“(S/2015/342) ١٩٩١منذ عام  السابقة فيااليوغوس إقليم
إىل  ،املؤقـت  مـن نظامـه الـداخلي    ٣٩مبوجـب املـادة    ،دعوةويف اجللسة نفسها، قرر الس أيضا توجيه   

لتصـريف األعمـال    الدوليـة  اآلليـة  ورئـيس  السـابقة  الدوليـة ليوغوسـالفيا   احملكمـة  رئيس مريون، ثيودورالقاضي 
 سـريج  والسـيد  الدوليـة لروانـدا،   اجلنائيـة  احملكمـة  يونسـن، رئـيس   فـاين  والقاضي اجلنائيتني، للمحكمتني املتبقية

 العــام املــدعي جــالو، بكــر بــو والســيد حســن الســابقة، وســالفياليوغ الدوليــة للمحكمــة العــام برامريتــز، املــدعي
  .اجلنائيتني املتبقية للمحكمتني لتصريف األعمال الدولية لآللية العام واملدعي الدولية لرواندا اجلنائية للمحكمة

_____________________  
      

  )١٠٦(املسألة املتعلقة اييت
  

  مقررات

ــن، يف جلســته       ــس األم ــرر جمل ــودة يف ، امل٧٢٦٢ق ــوة ٢٠١٤أيلول/ســبتمرب  ١١عق ــ، دع ــبانيا ممثل ي إس
وإكوادور وأوروغـواي والربازيـل وبـريو وغواتيمـاال وكنـدا وكولومبيـا واملكسـيك وهـاييت لالشـتراك، دون أن          

  املعنون:  من نظامه الداخلي املؤقت، يف مناقشة البند ٣٧يكون هلم حق التصويت، وفقا للمادة 
  املسألة املتعلقة اييت”  
  “.(S/2014/617)لتحقيق االستقرار يف هاييت املتحدة  األممعن بعثة العام  األمنيتقرير ”    
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل      ٣٩توجيه دعوة، مبوجـب املـادة   أيضا  ويف اجللسة نفسها، قرر الس  

تحــدة لتحقيــق االســتقرار الســيدة ســاندرا أونــوري، املمثلــة اخلاصــة لألمــني العــام هلــاييت ورئيســة بعثــة األمــم امل  
  .هاييت  يف

_____________ 

  .١٩٩٣اختذ جملس األمن قرارات أو مقررات بشأن هذه املسألة للمرة األوىل يف عام   )١٠٦(
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من نظامه الـداخلي املؤقـت، إىل    ٣٩توجيه دعوة، مبوجب املادة كذلك  ويف اجللسة نفسها، قرر الس  
  هارتنغ، رئيس وفد االحتاد األورويب لدى األمم املتحدة. -السيد توماس ماير 

إكـوادور   يممثلـ ، دعـوة  ٢٠١٤وبر تشرين األول/أكتـ  ١٤، املعقودة يف ٧٢٧٧وقرر الس، يف جلسته   
مـن   ٣٧لالشـتراك، دون أن يكـون هلـم حـق التصـويت، وفقـا للمـادة         وأروغواي والربازيـل وغواتيمـاال وكنـدا   
  املعنون:  نظامه الداخلي املؤقت، يف مناقشة البند

  املسألة املتعلقة اييت”  
  “.(S/2014/617) هاييت لتحقيق االستقرار يفاملتحدة  األممعن بعثة العام  األمنيتقرير ”    

  
  )٢٠١٤( ٢١٨٠القرار 

  ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ١٤املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
) املــــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٤٢ســــيما قراراتــــه   قراراتــــه الســــابقة بشــــأن هــــاييت، وال    إذ يعيــــد تأكيــــد   

ــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٧٦و  ٢٠٠٤نيســان/أبريل  ٣٠ ــاين/نوفمرب   ٢٩) امل ) ٢٠٠٥( ١٦٠٨و  ٢٠٠٤تشــرين الث
) ٢٠٠٦( ١٧٠٢و  ٢٠٠٦شــباط/فرباير  ١٤) املــؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٥٨و  ٢٠٠٥حزيران/يونيــه  ٢٢ملــؤرخ ا

) ٢٠٠٧( ١٧٨٠و  ٢٠٠٧شــباط/فرباير  ١٥) املــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٤٣و  ٢٠٠٦آب/أغســطس  ١٥املــؤرخ 
ــؤرخ  ــوبر   ١٥املـ ــرين األول/أكتـ ــؤرخ ٢٠٠٨( ١٨٤٠و  ٢٠٠٧تشـ ــوبر   ١٤) املـ ــرين األول/أكتـ  ٢٠٠٨تشـ

ــؤرخ  )٢٠٠٩( ١٨٩٢ و ــوبر   ١٣املــ ــرين األول/أكتــ ــؤرخ ٢٠١٠( ١٩٠٨و  ٢٠٠٩تشــ ــانون  ١٩) املــ كــ
ــاير  ــؤرخ ٢٠١٠( ١٩٢٧و  ٢٠١٠الثاين/ينــــ ــه  ٤) املــــ ــؤرخ ٢٠١٠( ١٩٤٤و  ٢٠١٠حزيران/يونيــــ ) املــــ

 ٢٠١١تشــــــرين األول/أكتــــــوبر    ١٤) املــــــؤرخ  ٢٠١١( ٢٠١٢و  ٢٠١٠تشــــــرين األول/أكتــــــوبر   ١٤
ــؤرخ ٢٠١٢( ٢٠٧٠ و ــرين األول/ ١٢) املــ ــوبر تشــ ــؤرخ ٢٠١٣( ٢١١٩و  ٢٠١٢أكتــ ــرين  ١٠) املــ تشــ

  ،٢٠١٣األول/أكتوبر 
  بسيادة هاييت واستقالهلا وسالمتها اإلقليمية ووحدا، التزامه القوي وإذ يعيد تأكيد  
باخلطوات اليت خطتها هاييت خالل السنة املاضـية صـوب حتقيـق االسـتقرار، مبـا يف ذلـك توقيـع         وإذ يقر  

عا إىل حتويل امع االنتقايل للمجلس االنتخايب الدائم إىل جملس انتخـايب مؤقـت جديـد،    اتفاق الرانتشو الذي د
حبيــث يتســىن تنظــيم انتخابــات تشــريعية  ٢٠١٣ونــص علــى مهلــة يــتم خالهلــا تعــديل القــانون االنتخــايب لعــام  

  ،٢٠١٤وانتخابات جزئية لس الشيوخ واالنتخابات البلدية واحمللية يف عام 
يوجـد حـىت اآلن يف    أن بعض االنتخابات قد أُرجئت ملدة ثالث سنوات وأنـه ال بقلق بالغ وإذ يالحظ   

هـاييت أي قـانون انتخـايب معـدل، وأن الــس االنتخـايب املؤقـت قـد خلُــص، نتيجـة لـذلك، إىل اسـتحالة تنظــيم           
  دعت إليه حكومة هاييت، على حنو ما ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ٢٦انتخابات يف 

بــأن احلالــة األمنيــة العامــة ظلــت مســتقرة نســبيا مــع حــدوث بعــض التحســن منــذ اختــاذ القــرار   وإذ يقــر  
لتحقيــق االســتقرار يف هــاييت مواصــلة التخفــيض التــدرجيي  املتحــدة  األمــم، الــذي أتــاح لبعثــة )٢٠١٣( ٢١١٩
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ــة اختــاذ     ألعــداد قواــا، واالســتمرار يف   ــأمن هــاييت واســتقرارها، وإذ يقــر بأمهي تكييــف قوامهــا دومنــا إخــالل ب
  السائدة، القرارات املتعلقة مبستقبل البعثة على حنو يراعي األوضاع القائمة واحلالة األمنية

بالـدور احلاسـم الـذي تضـطلع بـه البعثـة يف كفالـة االسـتقرار واألمـن يف هـاييت، وإذ يـثين             أيضاوإذ يقر   
البعثة ملواصلتها تقدمي املساعدة إىل حكومة هـاييت مـن أجـل كفالـة تـوفري بيئـة آمنـة ومسـتقرة، وإذ يعـرب          على 

وإذ يشـيد أيضـا    ،عن امتنانه ألفراد البعثـة ولبلـدام، وإذ يشـيد مبـن أصـيبوا أو مـن قتلـوا أثنـاء أدائهـم لواجبـهم          
هلندسـة العسـكرية التابعـة للبعثـة ملـا أجنزتـه مـن        بالطائفة الواسعة من جهود إعادة اإلعمار يف هـاييت وبوحـدات ا  

  ناجحة،  أعمال
على ضرورة مواصلة تعزيز النظام القضائي ونظام السجون يف هاييت مـن أجـل دعـم القطـاع      وإذ يشدد  

األمين يف هاييت ليكون على قدر أكـرب مـن التكامـل والتـرابط، وإذ يالحـظ التـزام حكومـة هـاييت بتعزيـز سـيادة           
حراز املزيد من التقدم يف إصالح القطاع األمين، وإذ يشـجع السـلطات اهلايتيـة علـى مواصـلة بـذل       القانون، وبإ

  جهودها يف هذا الصدد،
لطبيعــة املترابطــة للتحــديات املاثلــة يف هــاييت، وإذ يؤكــد جمــددا أن نتــائج التقــدم املســتدام يف   با وإذ يقــر  

صاحلة الوطنيـة، والتنميـة، مبـا يف ذلـك مكافحـة البطالـة       جماالت األمن وسيادة القانون واإلصالح املؤسسي، وامل
والفقر، يعزز بعضها بعضا، وإذ يرحب باجلهود املتواصـلة الـيت تبـذهلا حكومـة هـاييت واتمـع الـدويل للتصـدي         

  ،هلذه التحديات، وفقا ألولويات احلكومة
فالـة أمـن هـاييت واسـتقرارها،     الدور احلاسم الذي تؤديـه الشـرطة الوطنيـة اهلايتيـة يف ك    وإذ يكرر تأكيد   

وإذ يؤكد أمهية مواصلة تعزيز الشرطة الوطنية وتأهيلها مهنيا وإصالحها لتمكينها من حتمـل املسـؤولية الكاملـة    
لتطـوير الشـرطة    ٢٠١٦-٢٠١٢عـن أمـن هـاييت، وإذ يالحـظ التقـدم احملـرز يف تنفيـذ خطـة السـنوات اخلمـس           

  سيما يف جمايل االستقدام واالستبقاء، اصلة دعمها، والالوطنية اهلايتية، ويكرر تأكيد أمهية مو
على أمهية توفري التمويل الكايف للشـرطة الوطنيـة اهلايتيـة مـن أجـل تعزيـز قـدراا اللوجسـتية          وإذ يشدد  

واإلدارية والعملياتية، وإذ يشجع حكومـة هـاييت علـى االسـتفادة مـن الـدعم املقـدم مـن اتمـع الـدويل لضـمان            
ن الكـــايف للشـــعب اهلـــاييت، وإذ يهيـــب جبميـــع الشـــركاء الـــدوليني أن يعـــززوا التنســـيق بينـــهم يف   تـــوفري األمـــ

  الصدد،  هذا
بـــاخلطوات الـــيت اختـــذها الـــس األعلـــى للقضـــاء، مبـــا يف ذلـــك اعتمـــاد نظامـــه الـــداخلي يف   وإذ يقـــر  

عـرب عـن احلاجـة إىل    ، مـن أجـل تنفيـذ واليتـه والنـهوض بتعزيـز اسـتقالل القضـاء، وإذ ي        ٢٠١٤حزيران/يونيه 
تزال قائمـة بصـدد حقـوق اإلنسـان يف نظـام السـجون، مثـل االحتجـاز املطـول           مواصلة معاجلة الشواغل اليت ال

  السابق للمحاكمة، واكتظاظ السجون بالنـزالء، واألوضاع الصحية،
اجـه  تـزال تو  ، فـإن هـاييت ال  ٢٠١٤بأنـه وإن كـان قـد حتقـق قـدر مهـم مـن التقـدم يف عـام           وإذ يعترف  

مـن املشـردين داخليـا الـذين يعيشـون يف مـا تبقـى مـن          ٨٥ ٤٣٢حتديات إنسانية كبرية، يف ظل وجـود حـوايل   
املخيمات يف ظروف تتسم بسوء التغذية والتفاوت يف فرص احلصـول علـى امليـاه وخـدمات الصـرف الصـحي،       

  وهي ظروف تؤثر بوجه خاص يف النساء واألطفال وجيب مواصلة السعي لتحسينها،
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باجلهود املتواصلة اليت تبذهلا حكومة هاييت من أجل مكافحـة وبـاء الكـولريا والقضـاء عليـه،       وإذ يرحب  
وبالتقـدم احملـرز يف خفـض عــدد املصـابني بـالكولريا يف هــاييت، وإذ حيـث فريـق األمــم املتحـدة القطـري علــى أن          

ومـة يف معاجلـة مـواطن الضـعف     يواصل، بالتنسيق مـع غـريه مـن اجلهـات الفاعلـة األخـرى، تقـدمي الـدعم للحك        
اهليكليــة، وخباصــة يف شــبكات امليــاه واملرافــق الصــحية، وإذ يؤكــد أمهيــة تعزيــز املؤسســات الصــحية الوطنيــة يف 

تبذله األمم املتحدة مـن جهـود ملكافحـة الكـولريا بوسـائل منـها مبـادرة األمـني العـام لـدعم            هاييت، وإذ يدرك ما
ا يف هـاييت، وإذ يشـدد علـى أمهيـة تقـدمي الـدعم الكـايف واملسـتمر مـع إيـالء           اخلطة الوطنية للقضـاء علـى الكـولري   

اهتمــام خــاص لتــوفري االســتجابات الطبيــة الســريعة واحملــددة اهلــدف يف حــاالت تفشــي الوبــاء ــدف احلــد مــن 
إذ حيـيط  ، و٢٠١٤وإذ يرحب بالزيارة اليت أجراها األمني العـام إىل هـاييت يف متوز/يوليـه     يشكله، التهديد الذي

محلـة تعمـيم   ”علما بأنه قام يف مجلة أنشطة أخرى مبشاركة رئيس وزراء هاييت، السيد لوران الموث، بـإطالق  
باعتبارها مبادرة رئيسـية ملكافحـة الكـولريا، وتشـكيل اللجنـة الرفيعـة املسـتوى املعنيـة          “مرافق الصرف الصحي
  بالقضاء على الكولريا،

ــة   علـــى أن حتقيـــق التقـــدم   وإذ يؤكـــد   ــة االجتماعيـ ــاييت، وكـــذلك يف التنميـ ــار هـ ــادة إعمـ ــال إعـ يف جمـ
واالقتصادية لذلك البلد، بوسائل منها تقدمي مساعدة إمنائية دوليـة فعالـة ومنسـقة وجـديرة بالثنـاء وزيـادة قـدرة        

كـرر  املؤسسات اهلايتية على االستفادة من هذه املساعدة، أمر حاسم لتحقيق االستقرار الـدائم واملسـتدام، وإذ ي  
تأكيد ضرورة أن يقترن األمن بالتنمية االجتماعية واالقتصـادية، مبـا يف ذلـك اجلهـود املبذولـة للحـد مـن خمـاطر         
الكوارث والتأهب هلـا علـى حنـو يعـاجل مـا يعانيـه البلـد مـن ضـعف بـالغ يف مواجهـة الكـوارث الطبيعيـة، وهـي               

  رائد، جهود تضطلع فيها حكومة هاييت بدور
تطـوير إطـار حكومـة هـاييت لتنسـيق املعونـة اخلارجيـة لتنميـة هـاييت باعتبـاره اآلليـة            مبواصـلة   وإذ يرحب  

يرحب أيضا بزيادة الربجمـة   املفضلة للتنسيق بني اجلهات املاحنة ومنتدى لدعم األولويات اإلمنائية للحكومة، وإذ
طار االسـتراتيجي املتكامـل الـذي    يتماشى مع اإل املشتركة اليت يقوم ا فريق األمم املتحدة القطري يف هاييت مبا

يرحب كذلك بااللتزام بزيـادة املواءمـة بـني املسـاعدة الدوليـة واألولويـات        تدعمه احلكومة وبالتنسيق معه، وإذ
  الوطنية وزيادة الشفافية وتعزيز املساءلة املتبادلة، فضال عن احلاجة إىل مزيد من التنسيق،

ــورك يف    اجلهــات املاحنــة علــى اســتكمال ال   وإذ حيــث   ــؤمتر املعقــود يف نيوي ــة يف امل ــاء بالتعهــدات املعلن وف
، حتقيقـا جلملـة أغـراض منـها املسـاعدة علـى تعزيـز الفـرص املتاحـة ألشـد الفئـات            ٢٠١٠آذار/مـارس عـام    ٣١

ــوفري         ــى اخلــدمات والوظــائف، وإذ يشــدد علــى مســؤولية حكومــة هــاييت عــن ت ضــعفا مــن أجــل احلصــول عل
  حنة بشأن أولوياا وتيسري تقدمي املساعدة إىل من هم يف أمس احلاجة إليها،  توجيهات واضحة للجهات املا

على دور املنظمات اإلقليمية يف العملية اجلارية لتحقيق االستقرار وإعـادة اإلعمـار يف هـاييت،     وإذ يؤكد  
قليميـة ودون  وإذ يهيب بالبعثـة أن تواصـل العمـل علـى حنـو وثيـق مـع املؤسسـات املاليـة الدوليـة واملنظمـات اإل           

سيما منظمـة الـدول األمريكيـة واحتـاد أمـم أمريكـا اجلنوبيـة         اإلقليمية وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة، وال
  الكاريبية،  واجلماعة
مبا تبذله الشرطة الوطنية اهلايتيـة مـن جهـود إلجـراء الـدوريات وتعزيـز وجودهـا وتواصـلها         وإذ يرحب   

جلهود املستمرة اليت تبذهلا البعثة يف جمال اخلفـارة اتمعيـة، بالتنسـيق الوثيـق مـع      وإذ ينوه با املباشر مع السكان،
    يرحب بتواصلها مع السكان،  جلان املخيمات، يف خميمات املشردين داخليا، وإذ
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ألن العنف اجلنسي واجلنساين، ال سيما العنف ضد النسـاء واألطفـال، يظـل     وإذ يعرب عن قلقه البالغ  
تبقـى مـن خميمـات املشـردين      بـرانس ويف مـا   -أو  -وخباصـة يف األحيـاء املهمشـة مـن بـورت      مشكلة خطـرية،  

  البلد،    داخليا واملناطق النائية من
بأن تعزيز املؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان، فضال عن احتـرام حقـوق اإلنسـان، مبـا يف     وإذ يقر   

ل القانونية الواجبة، ومكافحة اإلجرام والعنـف اجلنسـي   ذلك حقوق اإلنسان اخلاصة باألطفال، والتقيد باألصو
واجلنســاين، والقضــاء علــى ممارســة اإلفــالت مــن العقــاب، وكفالــة املســاءلة هــي أمــور جوهريــة لكفالــة ســيادة   

  القانون واألمن يف هاييت، مبا يف ذلك سبل اللجوء إىل العدالة،
ييت يف تنسـيق وتصـريف مجيـع أنشـطة وكـاالت      سـلطة املمثلـة اخلاصـة لألمـني العـام هلـا       وإذ يعيد تأكيد  

األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها يف هاييت، وإذ يعيد أيضا تأكيد دعمه للدور الذي تضطلع بـه املمثلـة اخلاصـة    
البعثـة وفريـق األمـم املتحـدة القطـري فيمـا يتعلـق باجلوانـب          يف كفالة التنسيق والتعاضد على الوجه األمثل بـني 

  اليتيهما، وخباصة يف إطار خطة تركيز أنشطة البعثة على أساس األوضاع القائمة،املترابطة من و
  ،)١٠٧(٢٠١٤آب/أغسطس  ٢٩بتقرير األمني العام املؤرخ  وإذ حييط علما  
  املتحدة،  مبسؤوليته الرئيسية عن صون السالم واألمن الدوليني طبقا مليثاق األمم ووعيا منه  
مـن القـرار    ٧امليثاق، على النحو املبني يف اجلزء األول مـن الفقـرة   طبقا للفصل السابع من  وإذ يتصرف  
٢٠٠٤( ١٥٤٢(،  
 القـرارات الـوارد يف   علـى النحـو   ،متديد والية بعثة األمم املتحدة لتحقيق االسـتقرار يف هـاييت   يقرر  - ١  
 ١٨٤٠ و )٢٠٠٧( ١٧٨٠ و )٢٠٠٧( ١٧٤٣ و )٢٠٠٦( ١٧٠٢و  )٢٠٠٥( ١٦٠٨و  )٢٠٠٤( ١٥٤٢

 ،)٢٠١١( ٢٠١٢  و )٢٠١٠( ١٩٤٤و  )٢٠١٠( ١٩٢٧  و )٢٠١٠( ١٩٠٨ و )٢٠٠٩( ١٨٩٢و  )٢٠٠٨(
  ، مع نية جتديدها مرة أخرى؛٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ١٥حىت  )٢٠١٣( ٢١١٩و  )٢٠١٢( ٢٠٧٠و 

عنصـر  ومـن   فـرداً  ٢ ٣٧٠عـدد يصـل إىل    البعثة منالعامة لقوة ستويات املأن تتألف  أيضا يقرر  - ٢  
من األفراد، وهي مستويات القوة اليت يوصي ا األمـني العـام، ويـدعو األمـني      ٢ ٦٠١إىل قوامه  للشرطة يصل

العام إىل أن يكفل بقاء قوة البعثة يف البلد مبسـتويات تنـاهز مسـتوياا احلاليـة إىل حـني تقـدمي تقريـره املقبـل إىل         
  ؛ة تطرأ على احلالةجملس األمن، وأن خيطر الس يف ذلك التقرير بأي تغيريات رئيسي

 السـائدة سـتند إىل احلالـة   تالبعثة ينبغي أن تشكيل قوة أن أي تعديالت جيري إدخاهلا على  يؤكد  - ٣  
مبــا يكفــل قــدرة البعثــة علــى حفــظ األمــن يف ســياق االنتخابــات الربملانيــة واحملليــة الوشــيكة وكــذا     امليــدان، يف 

حقـائق  تـأثري  أمهيـة احلفـاظ علـى بيئـة آمنـة ومسـتقرة و       اعـاة مرمـع  ، ٢٠١٥االنتخابات الرئاسية املقررة يف عام 
وخباصـة  الواقع االجتماعي والسياسي على االستقرار واألمن يف هاييت، والتطور املتزايد لقدرات الدولة اهلايتيـة،  

يتيـة عـن   للشرطة الوطنية اهلايتية، وممارسة السلطات الوطنية بصورة متزايدة ملسـؤولية الدولـة اهلا  اجلاري التعزيز 
، ويهيب بالبعثة أن حتـتفظ بالقـدرة علـى نشـر القـوات بسـرعة ويف مجيـع أحنـاء         االستقرار واألمن يف البلد صون

  البلد، مبا يف ذلك األصول اجلوية املناسبة؛  

_____________ 

)١٠٧(  S/2014/617.  
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بالعمل يف أي وقت على تكييف والية البعثة وتعديل مسـتويات قوـا مـىت اضـطر      التزامه يؤكد  - ٤  
وف السائدة يف هاييت ولزم األمر للحفاظ على التقدم الذي أحرزته هاييت صـوب حتقيـق   لذلك بسبب تغري الظر

  األمن واالستقرار الدائمني؛
بتنفيذ خطة تركيز أنشطة البعثة على أسـاس األوضـاع القائمـة، الـيت ركـزت أنشـطة        حييط علما  - ٥  

  املتفق عليه مع حكومة هاييت؛  البعثة على جمموعة أساسية من املهام املشمولة يف واليتها على النحو 
يتعلق جبميع جوانـب   باملسؤولية الرئيسية هلاييت، حكومةً وشعبا، ومبلكيتها لزمام األمور فيما يقر  - ٦  

لتـوفري اخلـربات اللوجسـتية والتقنيـة، يف حـدود       يشجع البعثة على تكثيـف جهودهـا  حتقيق االستقرار يف البلد، و
واليتها، بالتنسيق حسب االقتضاء مع فريـق األمـم املتحـدة القطـري واجلهـات       ومبا يتفق مع اإلمكانيات املتاحة

تنفيـذ   ، بغية مساعدة حكومة هـاييت، حسـب طلبـها، علـى مواصـلة     األخرى الناشطة يف جهود حتقيق االستقرار
مـة علـى   بغية زيادة تعزيز قـدرة احلكو بناء قدرات مؤسساا على املستويني الوطين واحمللي، و جهود الالمركزية

  املستويات؛  بسط سلطة الدولة يف مجيع أحناء هاييت وتعزيز احلكم الرشيد وسيادة القانون على مجيع
اجلهات السياسية اهلايتية الفاعلة على التعاون والعمل دون مزيد من التأخري مـن أجـل    حيث بقوة  - ٧  

الشـيوخ واالنتخابـات البلديـة واحملليـة،      كفالة التعجيل بعقد االنتخابـات التشـريعية واالنتخابـات اجلزئيـة لـس     
يف ذلك االنتخابات املفترض إجراؤها منذ وقت طويل، يف أجـواء مـن احلريـة والرتاهـة والشـفافية، مبشـاركة        مبا

  اجلميع ووفقا لدستور هاييت من أجل كفالة استمرار عمل اجلمعية الوطنية وسائر اهليئات املنتخبة؛
ا املمثلـة اخلاصـة لألمـني العـام هلـاييت مـن أجـل دعـم العمليـة السياسـية           باجلهود الـيت تبـذهل   يرحب  - ٨  

اجلاريــة يف هــاييت، ويؤكــد مــن جديــد دعوتــه البعثــة إىل مواصــلة دعــم هــذه العمليــة، ويهيــب بالبعثــة أن تعمــل   
 تقدمي املساعدة االنتخابيـة الدوليـة إىل حكومـة هـاييت وتنسـيقها، حسـب االقتضـاء وبالتعـاون مـع اجلهـات           على

الدوليـة صــاحبة املصــلحة، مبــا فيهـا منظمــة الــدول األمريكيــة واحتــاد أمـم أمريكــا اجلنوبيــة واجلماعــة الكاريبيــة،    
  حسب االقتضاء؛

قادــا  وأن اشــتراك هــاييت متــر مبنعطــف هــام يف توطيــد االســتقرار والدميقراطيــة أن  يؤكــد جمــددا  - ٩  
أمهيـة حامسـة يف احلفـاظ علـى املكتسـبات      فيقيـة أمـر لـه    يف احلوار ويف احللول التواملصلحة  وأصحابالسياسيني 

وضع هاييت خبطى ثابتة على مسار االستقرار الـدائم وحتقيـق التنميـة     من أجلاليت حتققت يف السنوات األخرية، 
  هذا الصدد؛املزيد من املسؤوليات يف من تويل اهلايتيني  ومتكنياالقتصادية، 

 ٢١٢٢و  ٢٠٠٠تشــــرين األول/أكتــــوبر    ٣١املــــؤرخ   )٢٠٠٠( ١٣٢٥إىل قراريــــه   يشــــري - ١٠  
ــؤرخ  )٢٠١٣( ــوبر   ١٨امل ــن اجلهــات صــاحبة     ٢٠١٣تشــرين األول/أكت ــدعم م ــة هــاييت، ب ، ويشــجع حكوم

ــلة، علـــى ا  ــام    املصـــلحة ذات الصـ ــاييت وفقـــا ألحكـ ــاة السياســـية يف هـ ــاركة املـــرأة يف احليـ لتـــرويج لزيـــادة مشـ
  هاييت؛  دستور
ــة ســيادة القــانون يف هــاييت، علــى أن تعزيــز قــدرة الشــرطة     يعيــد التأكيــد - ١١   ، يف إطــار حتســني حال

املســؤولية عــن  الوطنيــة اهلايتيــة أمــر لــه أبلــغ األمهيــة بالنســبة لتــويل حكومــة هــاييت يف التوقيــت املناســب لكامــل  
  االحتياجات األمنية للبلد، الذي هو العنصر احملوري لتوفري االستقرار الشامل وحتقيق التنمية مستقبال يف هاييت؛
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على أن بناء قدرة الشرطة الوطنية اهلايتية تظل مهمة بالغة األمهية من مهام البعثـة،  يكرر التأكيد  - ١٢  
لراميـة إىل تعزيـز القـدرات املؤسسـية والعملياتيـة للشـرطة الوطنيـة،        ويطلب من البعثة أن تواصل بذل جهودهـا ا 

سيما عن طريـق جتديـد جهـود التوجيـه والتـدريب ألفـراد الشـرطة والعـاملني يف املرافـق اإلصـالحية، مبـا يف             وال
يف ذلك من ينتمي منهم للفئات الوظيفية املتوسطة، ويهيب بالبعثة توجيه مهـارات أفـراد شـرطة األمـم املتحـدة      

  اجتاه دعم هذه األهداف وتوفري املدربني واملستشارين الفنيني املهرة؛
شركائها الدوليني واإلقليميني خلطـة  من حكومة هاييت و الفعالعلى ضرورة كفالة الدعم  يشدد - ١٣  

ة أفـراد الشـرط  مـن  قـوام  لبلوغ األهداف املتمثلة يف بلـوغ   ٢٠١٦-٢٠١٢تطوير الشرطة الوطنية اهلايتية للفترة 
، وتـوفري القـدر الكـايف مـن     ٢٠١٦فـرد حبلـول عـام     ١٥ ٠٠٠ املنتظمني انتظاما تاما يف اخلدمة يبلغ كحد أدىن

القدرات اللوجستية واإلدارية، وإعمال املسـاءلة واحتـرام حقـوق اإلنسـان وسـيادة القـانون، وتطبيـق إجـراءات         
 ردعتعزيـز  ، والربيـة والبحريـة   اقبـة احلـدود  وتعزيـز إجـراءات االسـتقدام والتـدريب، وتقويـة مر      محكَمة للفرز،

  ؛الوطنية أنشطة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود
على ضرورة التنسيق الوثيـق بـني البعثـة واجلهـات املاحنـة وحكومـة هـاييت مـن أجـل تعزيـز            يؤكد - ١٤  

التنسـيق،  هـذا  ن تيسـر  مـن البعثـة أ   أيضـا  يطلبفعالية جهود بناء قدرات الشرطة الوطنية اهلايتية واستمرارها، و
املاحنـة إلصـالح وتشـييد مرافـق      وأن تواصل تـوفري التوجيـه الـتقين، لـدى طلبـه، للمشـاريع املمولـة مـن اجلهـات         

للمشـاريع األخـرى الراميـة إىل دعـم القـدرة املؤسسـية للشـرطة الوطنيـة،          الشرطة واملرافق اإلصالحية، وكـذلك 
  االقتضاء؛  حسب
حكومـة   قـوم، بالتعـاون مـع اجلهـات الفاعلـة الدوليـة املختصـة، مبسـاعدة        البعثة علـى أن ت  يشجع - ١٥  
ــةيف التصــدي  هــاييت واالجتــار واالجتــار غــري املشــروع باألســلحة،    لعنــف العصــابات، واجلرميــة املنظمــة،   بفعالي

  ؛، وكذلك كفالة إدارة احلدود بشكل سليماألطفال بالبشر، وخباصة باملخدرات، واالجتار
ات اهلايتية على مواصلة تنفيذ خطة إصالح نظام العدالة باختاذ اخلطـوات الالزمـة،   السلط يشجع - ١٦  

ــى للقضــاء،     ــدعم املســتمر للمجلــس األعل ــة اســتقالل  ــدفمبــا فيهــا ال ــها،   كفال املؤسســات القضــائية وفعاليت
، مـع إيـالء   وأحـوال السـجون واكتظاظهـا بـالرتالء     معاجلة مسائل االحتجاز املطول السابق للمحاكمةمواصلة و

  االحتجاز؛  اهتمام خاص للنساء واألطفال قيد
وكـذلك   احلكوميـة  ميع املاحنني والشركاء، مبن فيهم املنظمـات الدوليـة واملنظمـات غـري    جب يهيب - ١٧  

مـن خـالل   ، حتسـني تنسـيق جهـودهم والعمـل علـى حنـو وثيـق مـع حكومـة هـاييت           فريق األمم املتحـدة القطـري  
ي يستهدف به مساعدة احلكومة علـى كفالـة تـوفري مزيـد مـن      ذ، الارجية لتنمية هاييتإطارها لتنسيق املعونة اخل

الشــفافية وامللكيــة الوطنيــة والتنســيق فيمــا يتعلــق باملســاعدات األجنبيــة وتعزيــز قــدرة احلكومــة علــى إدارة            
  ؛اخلارجية  املساعدات

علة، تكملة العمليـات األمنيـة   من فريق األمم املتحدة القطري، ويهيب جبميع اجلهات الفا يطلب - ١٨  
واإلمنائية اليت تضطلع ا حكومة هاييت، بدعم من البعثة، بأنشطة دف إىل التحسني الفعلي لألحـوال املعيشـية   

  سيما النساء واألطفال؛ للسكان املعنيني، وال
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ريع السـريعة  من البعثة أن تواصل، بالتنسيق مع فريق األمم املتحـدة القطـري، تنفيـذ املشـا     يطلب - ١٩  
البعثـة،   لزمام األمور يف بلـدهم وثقتـهم يف  سكان هاييت  متلكبيئة آمنة ومستقرة وتعزز يئة األثر اليت تسهم يف 

  وخباصة يف ااالت ذات األولوية اليت حتددها قيادة البعثة ووفقا ألولويات حكومة هاييت، حسب االقتضاء؛
تكبــة ضــد األطفــال املتضــررين بوجــه خــاص مــن أعمــال  االنتــهاكات اجلســيمة املر بشــدة يــدين - ٢٠  

العنــف الــيت ترتكبــها العصــابات اإلجراميــة، وكــذلك تفشــي تعــرض النســاء والفتيــات لالغتصــاب وغــريه مــن     
أشكال االعتداء اجلنسي، ويهيب حبكومـة هـاييت أن تواصـل، بـدعم مـن البعثـة وفريـق األمـم املتحـدة القطـري،           

 ١٦١٢و  )٢٠٠٠( ١٣٢٥األطفـال علـى النحـو املبـين يف قـرارات جملـس األمـن        تعزيز ومحاية حقوق النساء و
ــؤرخ  )٢٠٠٥( ــه  ٢٦املـ ــؤرخ  )٢٠٠٨( ١٨٢٠ و ٢٠٠٥متوز/يوليـ ــه  ١٩املـ  ١٨٨٢ و ٢٠٠٨حزيران/يونيـ
 ١٨٨٩و  ٢٠٠٩أيلول/ســبتمرب  ٣٠املــؤرخ  )٢٠٠٩( ١٨٨٨و  ٢٠٠٩آب/أغســطس  ٤املــؤرخ  )٢٠٠٩(
ــؤرخ  )٢٠٠٩( ــوبر   ٥امل ــع  )٢٠١٣( ٢١٢٢و  )٢٠١٣( ٢١٠٦و  ٢٠٠٩تشــرين األول/أكت ، ويشــجع مجي

كومة واتمع الدويل واتمع املدين على جتديد جهودها الراميـة إىل القضـاء علـى العنـف     احلاجلهات الفاعلة يف 
اجلنســي واجلنســاين يف هــاييت، فضــال عــن حتســني االســتجابة لشــكاوى االغتصــاب وتيســري ســبل الوصــول إىل    

يع وضــع ، ويشــجع الســلطات الوطنيــة علــى تشــجمــن اجلــرائم اجلنســية العدالــة أمــام ضــحايا االغتصــاب وغــريه
  الصدد؛  تشريعات وطنية يف هذا

إىل البعثة أن تواصل اتباع جها يف جمال احلد مـن العنـف اتمعـي، بالتعـاون الوثيـق مـع        يطلب - ٢١  
األحيـاء   سـكان املشـردين و الشـباب املعرضـني للخطـر والنسـاء و    علـى  حكومة هاييت، مع التركيز بشكل خاص 

ق هذا النشاط مع فريق األمم املتحدة القطري ودعمـه ألعمالـه الراميـة    ف، وكفالة تنسياملتضررة من أعمال العن
  إىل بناء القدرات احمللية يف هذا اال، مع مراعاة أولويات هاييت؛

البعثة على أن تواصل مساعدة حكومة هاييت يف توفري احلمايـة الكافيـة للسـكان املـدنيني،      يشجع - ٢٢  
دين داخليا وغريهم مـن الفئـات الضـعيفة، وخباصـة النسـاء واألطفـال،       مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات املشر

املــؤرخ  )٢٠٠٩( ١٨٩٤بســبل منــها اخلفــارة اتمعيــة املشــتركة يف املخيمــات، وفقــا لقــرار جملــس األمــن          
  ؛٢٠٠٩تشرين الثاين/نوفمرب   ١١

 العام مواصلة اختاذ التدابري الالزمة لكفالة امتثال مجيـع أفـراد البعثـة امتثـاال تامـا      إىل األمني يطلب - ٢٣  
 مواصــلة إبــالغاالســتغالل واالعتــداء اجلنســيني، و مــعإطالقــا  التــهاونلسياســة األمــم املتحــدة املتمثلــة يف عــدم  

عف جهودهـا ملنـع وقـوع    أن تضـا ، وحيث البلـدان املسـامهة بقـوات وبـأفراد الشـرطة علـى       يف هذا الشأنالس 
ــى        حــاالت ســوء الســلوك و   ــا عل ــة مرتكبيه ــا ومعاقب ــا أفراده ــورط فيه ــيت يت ــال ال ــق يف األعم ــل التحقي أن تكف

  الواجب؛  النحو
واليـة البعثـة يف جمـال حقـوق اإلنسـان بوصـفها عنصـرا جوهريـا مـن عناصـر البعثـة،             يعيد تأكيد - ٢٤  

سـيما االهتمـام    عناصـر حتقيـق االسـتقرار يف هـاييت، وال     ويقُر بأن احترام حقـوق اإلنسـان عنصـر جـوهري مـن     
علـى أن   حكومـة هـاييت  باملساءلة الفردية عما وقع مـن انتـهاكات جسـيمة يف ظـل احلكومـات السـابقة، وحيـث        

تكفل، بدعم مـن اتمـع الـدويل، حسـب االقتضـاء، تقيـد الشـرطة الوطنيـة اهلايتيـة والسـلطة القضـائية بـاحترام             
  البعثة توفري الرصد والدعم الالزمني يف هذا الصدد؛ب هيبومحايتها، ويحقوق اإلنسان 
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واليتـها، االسـتفادة مـن الوسـائل والقـدرات املوجـودة،        يف إطـار البعثة علـى أن تواصـل،    يشجع - ٢٥  
 مـع العمـل علـى زيـادة متلـك هـاييت لزمـام       ، هـاييت  يف ذلك املهندسون التابعون هلـا، بغيـة تعزيـز االسـتقرار يف     مبا

  ؛األمور يف سياق خطة تركيز أنشطة البعثة على أساس األوضاع القائمة
هــا الراميــة إىل الــتحكم يف تــدفق جهوددعــم الســلطات اهلايتيــة يف  أن تواصــلمــن البعثــة  يطلــب - ٢٦  

ــة املتعلقــة باســترياد   تنقــيح لألســلحة، وإنشــاء ســجل  األســلحة الصــغرية، و  ، األســلحة وحيازــا القــوانني احلالي
  ؛صوغ وتطبيق عقيدة وطنية للخفارة اتمعيةص األسلحة، ويخارتنظام  وإصالح
حسـب االقتضـاء، بتحـديث وثـائق التخطـيط املتعلقـة       وأمهية القيام بصـورة منتظمـة،    علىشدد ي - ٢٧  

مـع  حتقيـق اتسـاقها   بالعنصر العسـكري وعنصـر الشـرطة يف البعثـة، مثـل مفهـوم العمليـات وقواعـد االشـتباك، و         
كاملـة  تقـارير   يف الوقـت املناسـب   يقـدم  ذات الصـلة، ويطلـب إىل األمـني العـام أن    الس قرارات  أحكام مجيع
  لس وإىل البلدان املسامهة بقوات وبأفراد الشرطة؛ابشأا إىل 

تقريـرا عـن تنفيـذ     يـه يقـدم إل يبقي الس على علم بصفة منتظمـة وأن  إىل األمني العام أن  يطلب - ٢٨  
  األقل؛ يوما على خبمسة وأربعني واليةهذه الستة أشهر، وقبل تاريخ انتهاء  كلوالية البعثة 

يف هــاييت، وأن  للحالــةتقــاريره تقييمــا شــامال  يواصــل تضــمنيإىل األمــني العــام أن  أيضــا يطلــب - ٢٩  
بشــأن إعــادة تشــكيل البعثــة يف ضــوء األوضــاع الســائدة يف امليــدان، وأن   يقتــرح، حســب االقتضــاء، خيــارات  

  ؛اصل تقدمي تقرير مرحلي عن خطة تركيز األنشطة يف شكل مرفق لتقريره املقبليو
  املسألة قيد نظره.أن يبقي  يقرر - ٣٠  

  ٧٢٧٧اختذ باإلمجاع يف اجللسة 
    

  مقررات
ــ، دعــوة ٢٠١٥آذار/مــارس  ١٨، املعقــودة يف ٧٤٠٨قــرر جملــس األمــن، يف جلســته      ــتني ممثل ي األرجن

والربازيل وبليـز وبـريو وغواتيمـاال وكنـدا وكولومبيـا واملكسـيك وهـاييت واليابـان          وأنتيغوا وبربودا وأوروغواي
ــادة       ــا للم ــم حــق التصــويت، وفق ــت، يف مناقشــة     ٣٧لالشــتراك، دون أن يكــون هل ــداخلي املؤق ــه ال ــن نظام م

  املعنون:  البند
  املسألة املتعلقة اييت”  
  “.(S/2015/157)الستقرار يف هاييت لتحقيق ااملتحدة  األممعن بعثة العام  األمنيتقرير ”    
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل      ٣٩توجيه دعوة، مبوجـب املـادة   أيضا  ويف اجللسة نفسها، قرر الس  

الســيدة ســاندرا أونــوري، املمثلــة اخلاصــة لألمــني العــام هلــاييت ورئيســة بعثــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار    
  .هاييت  يف

من نظامه الـداخلي املؤقـت، إىل    ٣٩توجيه دعوة، مبوجب املادة كذلك  ر السويف اجللسة نفسها، قر  
  هارتنغ، رئيس وفد االحتاد األورويب لدى األمم املتحدة. -السيد توماس ماير 

_____________________  
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  )١٠٨(بوروندياحلالة يف 
  

  مقررات

ــس األمــن، يف جلســته      ــرر جمل ــودة يف ٧٢٣٦ق ــل ، دعــوة ٢٠١٤ آب/أغســطس ٦، املعق ــديممث  بورون
مــن نظامــه الــداخلي املؤقــت، يف مناقشــة      ٣٧لالشــتراك، دون أن يكــون لــه حــق التصــويت، وفقــا للمــادة       

  املعنون:  البند
  احلالة يف بوروندي”  
  “.(S/2014/550) مكتب األمم املتحدة يف بورونديعن العام  األمنيتقرير ”    
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل      ٣٩ة، مبوجـب املـادة   توجيه دعو أيضا ويف اجللسة نفسها، قرر الس  
 املتحـــدة األمـــم مكتـــب ورئـــيسلبورونـــدي  العـــام لألمـــني اخلـــاص املمثـــل أنيانغـــا، - أونانغـــا بارفيـــهالســـيد 

  .بوروندي  يف
  :)١٠٩(، الرسالة التالية٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٢٥وبعث رئيس جملس األمن إىل األمني العام، يف   
الــيت أعلنــتم فيهــا    )١١٠(٢٠١٤أيلول/ســبتمرب  ٢٣بــأن رســالتكم املؤرخــة   يشــرفين أن أبلغكــم      

اعتزامكم نشر فريق متقدم علـى الفـور لبـدء األعمـال التحضـريية إلنشـاء بعثـة ملراقبـة االنتخابـات تابعـة           
لألمم املتحدة يف بورونـدي، قـد عرضـت علـى أعضـاء جملـس األمـن. وقـد أحـاط أعضـاء جملـس األمـن             

  عنها يف رسالتكم. علما بالنية املعرب
 بورونــديممثــل ، دعــوة ٢٠١٤ تشــرين الثــاين/نوفمرب ٥، املعقــودة يف ٧٢٩٥وقــرر الــس، يف جلســته   

مــن نظامــه الــداخلي املؤقــت، يف مناقشــة      ٣٧لالشــتراك، دون أن يكــون لــه حــق التصــويت، وفقــا للمــادة       
  “.احلالة يف بوروندي”املعنون   البند

مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل      ٣٩توجيه دعوة، مبوجـب املـادة    أيضا ويف اجللسة نفسها، قرر الس  
 املتحـــدة األمـــم مكتـــب ورئـــيسلبورونـــدي  العـــام لألمـــني اخلـــاص املمثـــل أنيانغـــا، - أونانغـــا بارفيـــهالســـيد 

، والسيد بول سيغر، املمثل الدائم لسويسرا لدى األمم املتحـدة، بصـفته رئـيس تشـكيلة بورونـدي      بوروندي يف
  عة للجنة بناء السالم.التاب

  :)١١١(، الرسالة التالية٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٦وبعث رئيس جملس األمن إىل األمني العام، يف   
ــى رســالتكم املؤرخــة             ــوا عل ــد أُطلع ــن ق ــس األم ــأن أعضــاء جمل تشــرين  ٦يشــرفين أن أبلغكــم ب

مبعوثـا خاصـا    ،وريشـيوس ممـن   ،بشـأن اعتـزامكم تعـيني السـيد قسـام أوتـيم       )١١٢(٢٠١٤الثـاين/نوفمرب  
_____________ 

  .١٩٩٣اختذ جملس األمن قرارات أو مقررات بشأن هذه املسألة للمرة األوىل يف عام   )١٠٨(
)١٠٩(  S/2014/701.  
)١١٠(  S/2014/700.  
)١١١(  S/2014/800.  
)١١٢(  S/2014/799.  
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لكم ورئيسا لبعثة األمم املتحدة للمراقبة االنتخابيـة يف بورونـدي. وقـد أحـاطوا علمـا بـاالعتزام املعـرب        
  رسالتكم.  عنه يف

 بورونــديممثــل ، دعــوة ٢٠١٥ كــانون الثاين/ينــاير ٢١، املعقــودة يف ٧٣٦٤وقــرر الــس، يف جلســته   
مــن نظامــه الــداخلي املؤقــت، يف مناقشــة      ٣٧وفقــا للمــادة    لالشــتراك، دون أن يكــون لــه حــق التصــويت،    

  املعنون:  البند
  احلالة يف بوروندي”  
  “.(S/2015/36) مكتب األمم املتحدة يف بورونديعن العام  األمنيتقرير ”    
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل      ٣٩توجيه دعوة، مبوجـب املـادة    أيضا ويف اجللسة نفسها، قرر الس  
بول سيغر، املمثل الـدائم لسويسـرا لـدى    والسيد ، ري فيلتمان، وكيل األمني العام للشؤون السياسيةجيفالسيد 

  األمم املتحدة، بصفته رئيس تشكيلة بوروندي التابعة للجنة بناء السالم.
احلالـــة يف ”، يف البنـــد املعنـــون ٢٠١٥شـــباط/فرباير  ١٨، املعقـــودة ٧٣٨٨ونظـــر الـــس، يف جلســـته   

  “.بوروندي
ويف اجللسة نفسها، ويف أعقاب مشاورات أجريت فيما بـني أعضـاء جملـس األمـن، أدىل الـرئيس بالبيـان         

  :)١١٣(التايل باسم الس
)، انتهت واليـة مكتـب األمـم املتحـدة يف بورونـدي يف      ٢٠١٤( ٢١٣٧وفقا لقرار جملس األمن     

مكتــب يف حتقيــق الســالم ة للاملتواصــلســامهة امل. ويــثين الــس علــى ٢٠١٤كــانون األول/ديســمرب  ٣١
. ويشــيد الــس بالــدور الــذي خــالل الســنوات األربــع األخــرية والدميقراطيــة واالســتقرار يف بورونــدي

سـيما   يف هذا الصدد، ال لبوروندي أنيانغا، املمثل اخلاص لألمني العام - أونانغا يضطلع به السيد بارفيه
اســية يف بورونــدي. ويرحــب الــس بــالتقرير النــهائي  يف تيســري احلــوار فيمــا بــني اجلهــات الفاعلــة السي 

  .)١١٤(كتبامللألمني العام عن 
، ٢٠٠٠ويرحب الس بالتقدم الكبري الذي أحرزته بوروندي منذ اعتماد اتفاق أروشا يف عـام      

وال سيما يف اسـتعادة األمـن واالسـتقرار يف البلـد. ويالحـظ الـس أن روح اتفـاق أروشـا سـاعدت يف          
على السالم يف بوروندي طوال ما يقارب العقد من الزمن. ويرحـب الـس مبسـامهة بورونـدي     احلفاظ 

ومشاركتها الفعالة يف عمليات حفظ السالم اليت تضطلع ا األمم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي، وخاصـة     
  الوسطى.    يف الصومال ومجهورية أفريقيا

التغلب عليها من أجل كفالة أال يـنعكس مسـار    ويالحظ الس أنه ال تزال هناك حتديات يتعني    
. ويؤكـد الـس، يف هـذا الصـدد،     ٢٠١٥التقدم الكبري الذي حتقـق، وخاصـة يف سـياق انتخابـات عـام      

باحلريـة والشـفافية واملصـداقية والشــمول     ٢٠١٥احلاجـة املاسـة إىل أن تتسـم العمليـة االنتخابيــة يف عـام      
_____________ 

)١١٣(  S/PRST/2015/6.  
)١١٤(  S/2015/36.  
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ه العمليـة. ويرحـب الـس باسـتمرار مشـاركة الشـركاء الـدوليني        والسلمية وأن يوىل اهتمام مستمر هلذ
  بوروندي.  واإلقليميني، مبن فيهم االحتاد األفريقي، دعما لربنامج اإلصالح والعملية االنتخابية يف

ويعرب الس عن قلقه إزاء األحداث اليت وقعـت مـؤخرا يف مقاطعـة سـيبيتوكي، ويـدين بشـدة           
ل العنف بدال مـن اتبـاع الوسـائل السياسـية، ويشـدد علـى أمهيـة ضـمان إجـراء          هذه احملاوالت اليت تتوس

عملية انتخابية سلمية. ويعرب الس عن قلقه البالغ إزاء ارتفـاع عـدد الضـحايا الـذين أفـادت التقـارير       
جــراء هــذا احلــادث ويتطلــع إىل النتــائج الــيت ســيتمخض عنــها حتقيــق حيــادي جتريــة حكومــة    بوقــوعهم
  يؤكد ضرورة اتسامه باالستقللية واحلياد، وأن تضطلع به املؤسسات الوطنية املختصة.و ،بوروندي

باإلمجـاع، وكـذلك خريطـة الطريـق      ٢٠١٤يرحب الس باعتماد قـانون االنتخابـات يف عـام    و    
املتعلقة باالنتخابات وبتوقيع مدونة قواعد السلوك لألحزاب السياسية واجلهـات الفاعلـة السياسـية، الـيت     

  سر وضعها مكتب األمم املتحدة يف بوروندي.  ي
وحييط الس علما بالتزام حكومة بورونـدي بتنفيـذ مدونـة قواعـد السـلوك لألحـزاب السياسـية            

واجلهات الفاعلة السياسية وكذلك خريطة الطريق صوب إجراء االنتخابات. ويعرب الس عـن القلـق   
ة، والعنــف السياســي، واالعتقــال واالحتجــاز التعســفيني  إزاء التقــارير عــن ممارســة التخويــف، واملضــايق 

وغري ذلك من أشـكال االنتقـاص مـن التمتـع بـاحلق يف حريـة التجمـع السـلمي واحلـق يف حريـة التعـبري.            
ويشجع الس حكومة بوروندي على بذل مزيد من اجلهود لكفالة إفساح اـال أمـام مجيـع األحـزاب     

ضــة غــري املمثلــة يف الربملــان، وحتســني احلــوار فيمــا بــني مجيــع اجلهــات  فيهــا أحــزاب املعار السياســية، مبــا
انتخابـات   الفاعلة السياسية، بغية كفالة توافر مناخ مؤات يتسم باحلرية واالنفتاح يف الفتـرة املفضـية إىل  

كومة أن تكفل مشاركة املـرأة بصـورة كاملـة وفعالـة يف مجيـع مراحـل       احل، ويهيب كذلك ب٢٠١٥عام 
  النتخابية.  العملية ا

ويرحــب الــس بــاجلهود الــيت تبــذهلا اللجنــة االنتخابيــة الوطنيــة املســتقلة، ويؤكــد أمهيــة ضــمان       
هـذه األجهـزة    حتـاور استقالل وحيادية هذه اللجنة، وكذلك أجهزا يف املقاطعات واتمعات احمللية، و

رشحني يف العمليـة االنتخابيـة يف مجيـع    املشاركة الشاملة جلميع املواطنني وامل مبا يكفلمع مجيع الشركاء 
  أحناء البلد.  

ويرحــب الــس بــاخلطوات الــيت اختــذا اللجنــة االنتخابيــة الوطنيــة املســتقلة يف اآلونــة األخــرية        
للتواصل مع األطراف صاحبة املصلحة يف االنتخابات ومعاجلة بعـض شـواغلها، ويؤكـد أن مـن األمهيـة      

تـدابري فعالـة لتعزيـز ثقـة اجلمهـور يف العمليـة االنتخابيـة. ويشـجع الـس          مبكان أن تواصل اللجنة اختـاذ  
أيضـا املعارضــة علـى القيــام بـدورها ومواصــلة املشــاركة يف مجيـع مراحــل العمليـة االنتخابيــة واســتخدام      

  الوسائل السلمية والدميقراطية ملعاجلة أي منازعات انتخابية.  
اللجنــة االنتخابيــة الوطنيــة قــة باالنتخابــات الــيت عقــدا  وحيــيط الــس علمــا حبلقــة العمــل املتعل     

، وشــاركت فيهــا حكومــة بورونــدي ٢٠١٥كــانون الثاين/ينــاير  ٣٠ و ٢٩يف بوجومبــورا يف  املســتقلة
واألحزاب السياسية واتمع املدين والكيانات الدينية، عالوة على الشـركاء الـدوليني التقنـيني واملـاليني،     

عمليـة تسـجيل النـاخبني الـيت أجريـت يف الفتـرة        أثنـاء خمالفات كـبرية  فيد بوقوع بغرض تدارس تقارير ت
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كومـة واللجنـة   احل يشـجع الـس  و .٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٢تشرين الثاين/نوفمرب إىل  ٢٤من 
  .ومشوليتها مصداقية االنتخابات املقبلةمواصلة جهودمها للعمل مع األطراف املعنية لكفالة على 

الـس بنشـر بعثـة األمـم املتحـدة للمراقبـة االنتخابيـة يف بورونـدي بقيـادة السـيد قسـام            ويرحب     
، فـور انتـهاء واليـة    ٢٠١٥ ينـاير  كانون الثاين/ ١أوتيم، املبعوث اخلاص لألمني العام ورئيس البعثة، يف 

البعثـة   )، إىل أن هـذه ٢٠١٤( ٢١٣٧مكتب األمم املتحدة يف بورونـدي. ويشـري الـس، وفقـا لقـراره      
مكلفة مبتابعـة العمليـة االنتخابيـة يف بورونـدي وإعـداد تقـارير عنـها قبـل االنتخابـات وأثناءهـا وبعـدها،            
ويدعو حكومة بوروندي واللجنة االنتخابية الوطنية املستقلة ومجيع األطراف املعنية صاحبة املصـلحة يف  

  .  االنتخابات إىل كفالة التعاون الوثيق مع البعثة يف هذا الصدد
يالحــظ الــس اجلهــود الــيت تبــذهلا حكومــة بورونــدي لتحســني حالــة حقــوق اإلنســان يف           و    

بوروندي وحييط علما بالتقارير عن حدوث اخنفاض يف حاالت القتل خـارج نطـاق القضـاء، وحـاالت     
التعذيب وسوء املعاملة، وكـذلك أعمـال العنـف ذات الـدوافع السياسـية الـيت تقـوم ـا أجنحـة الشـباب           

نتسبة إىل األحزاب السياسية، ويعرب يف الوقـت نفسـه عـن القلـق إزاء بعـض التطـورات الـيت حـدثت         امل
  كومة على استعادة االجتاه السابق.احلمؤخرا وحيث 

ــة التجمــع           ــرأي، وحري ــة التعــبري وال ــق إزاء القيــود املفروضــة علــى حري ويعــرب الــس عــن القل
اتمـع املـدين، مبـن     ممثلـي ضـد الصـحفيني و  ملسـتمرة  االسلمي وتكوين اجلمعيـات، وكـذلك التهديـدات    

. ويدعو الس حكومة بوروندي إىل اختاذ مجيع التدابري املناسـبة  يف جمال حقوق اإلنسان العاملونفيهم 
مبـن يف ذلـك العـاملون يف جمـال     ، لكفالة ممارسة هذه احلقوق األساسية، وضمان احلماية للمجتمع املـدين 

. ويعرب الس كذلك عـن قلقـه   و يكفل مشولية العملية االنتخابية ومصداقيتهاحقوق اإلنسان، على حن
كومـة إىل بــذل املزيـد مــن   احلويـدعو   ،إزاء عـدم كفايـة التقــدم احملـرز يف مكافحـة اإلفــالت مـن العقــاب     

  اجلناة.    اجلهود لكفالة إجراء حتقيق جدي يف مجيع انتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان وحماسبة
حلقـوق اإلنسـان يف   املسـتقلة  لس علـى الـدور املتنـامي الـذي تضـطلع بـه اللجنـة الوطنيـة         ويثين ا    

قيــادة اجلهــود املبذولــة علــى الصــعيد الــوطين حلمايــة حقــوق اإلنســان ويــدعو الســلطات البورونديــة إىل   
  ضمان استقالل اللجنة.  

نســان يف بورونــدي ح مكتــب مســتقل ملفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلتــافتاويرحــب الــس ب    
حقوق اإلنسان واإلبالغ عنها وتقدمي الـدعم  وجتاوزات يضطلع بوالية شاملة تتمثل يف رصد انتهاكات 

التزامـات مبوجـب القـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان.       ا يترتـب عليهـا مـن    لوفاء مبـ لإىل حكومة بوروندي 
  توفري املوارد الكافية.   بينها من، بوسائل شىت ويشجع الس اتمع الدويل على دعم هذا املكتب

يالحظ الس أن بوروندي ال تزال أحد أفقر البلـدان يف العـامل ويشـدد علـى األمهيـة القصـوى       و    
املضـي  حنـو حتقيـق التنميـة و   بورونـدي علـى املضـي قـدما     الـس   حيـث ملكافحة الفقر. ويف هذا الصـدد،  

اسـتقرار االقتصـاد الكلـي، مبـا يف ذلـك سياسـة        اإلصالحات االقتصادية اجلارية مـن أجـل تعزيـز   قدما يف 
هــذه اجلهــود حماســبة األفــراد الــذين ينتــهكون  أن تشــمل الفســاد، ويــدعو إىل  عــدم التســامح مطلقــا مــع

  السياسة.    هذه
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ويشــدد الــس علــى ضــرورة أن تواصــل منظومــة األمــم املتحــدة واتمــع الــدويل، مبــا يف ذلــك       
ء بوروندي يف التنمية، دعمهمـا لعمليـة ترسـيخ دعـائم السـالم والتنميـة       املؤسسات املالية الدولية وشركا

الطويلـة األجـل يف بورونـدي. ويف هـذا الصـدد، يرحـب الـس باجتمـاع املائـدة املسـتديرة الـذي عقــد            
، ويـــدعو حكومــة بورونــدي والشـــركاء   ٢٠١٤ كــانون األول/ديســمرب   ١٢و  ١١مبــورا يف  وبوج يف

ــدوليني واإلقليمــيني إىل ا  ــة   ال ــل لاللتزامــات املتبادل ــذ الكام ــواردةلتنفي ــان املشــترك الصــادر عــن    ال يف البي
  االجتماع.  

ويرحب الس بالعمـل املتواصـل لتشـكيلة بورونـدي التابعـة للجنـة بنـاء السـالم، ويشـجع علـى               
دوق مبسـامهة صـن  يف الوقـت ذاتـه   التعاون البناء بني حكومة بوروندي وجلنة بناء السالم، وينـوه   مواصلة

  بناء السالم يف اجلهود املبذولة لبناء السالم يف بوروندي.  
ويكــرر الــس دعوتــه فريــق األمــم املتحــدة القطــري ووكــاالت األمــم املتحــدة املشــكلة لــه إىل         

تكثيف األنشطة اليت تضطلع ا وأخذها بعني االعتبار يف إطار عمل األمم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة،    
ام على العمل من أجل حتقيق انتقال سلس إىل منوذج اإلدارة الـذي يضـم املنسـق املقـيم     وحيث األمني الع

  وفريق األمم املتحدة القطري.  
ــة علــى مغــادرة مكتــب األمــم املتحــدة يف           ــار املترتب ويشــدد الــس علــى ضــرورة التصــدي لآلث

ــيت اعتمــدها ا     ــة املشــتركة ال ــة  بورونــدي علــى النحــو احملــدد يف اخلطــة االنتقالي لفريــق التــوجيهي للمرحل
االنتقالية، ال سيما يف جماالت احلوار السياسي والتيسري الرفيـع املسـتوى والـدعوة، باإلضـافة إىل حقـوق      

 ات)، طلبه إىل بعثة األمم املتحدة ملراقبـة االنتخابـ  ٢٠١٤( ٢١٣٧اإلنسان. ويكرر الس، وفقا لقراره 
قبـل إجـراء   ، وإىل األمـني العـام أن يقـدم تقـارير إىل الـس      إىل األمني العاميف بوروندي أن تقدم تقارير 
إىل األمـني العـام أن يقـدم    طلبـه  كـذلك  يكـرر  ووفقا ملا تقتضيه الضـرورة،  االنتخابات وأثناءها وبعدها، 

  .٢٠١٥تقريرا إىل الس كل ستة أشهر حىت ما بعد انتخابات عام 
  :)١١٥(، الرسالة التالية٢٠١٥حزيران/يونيه  ١٧وبعث رئيس جملس األمن إىل األمني العام، يف   
حزيران/يونيـه   ١١يشرفين أن أُبلغكم بأن أعضاء جملس األمن قد اطّلعوا على رسـالتكم املؤرخـة       

بشأن اعتزامكم طلب وظـائف إضـافية، تشـمل مزيـدا مـن مـراقيب االنتخابـات علـى املـدى           )١١٦(٢٠١٥
أحـاطوا علمـا    ة ملراقبـة االنتخابـات يف بورونـدي. وقـد    الطويل وموظفي أمن إضافيني لبعثة األمم املتحد

  مبا ورد فيها من معلومات ومبا تعتزمون القيام به.
بعثة بدور أبرز وأقوى وأوضح يف متابعة العملية االنتخابيـة  الوأكدوا أيضا على أمهية أن تضطلع     

دمي التقـارير يف قـرار جملـس األمـن     وتقدمي تقارير عنها، وأشاروا، يف هذا السياق، إىل طلبام املتعلقة بتق
٢٠١٤( ٢١٣٧.(  

_____________ 

)١١٥(  S/2015/448.  
)١١٦(  S/2015/447.  
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ــته     ــرر الـــس، يف جلسـ ــودة يف ٧٤٧٣وقـ ــه  ٢٦، املعقـ ــوة ٢٠١٥حزيران/يونيـ ــل ، دعـ ــديممثـ  بورونـ
مــن نظامــه الــداخلي املؤقــت، يف   ٣٧لالشــتراك، دون أن يكــون لــه حــق التصــويت، يف اجللســة، وفقــا للمــادة   

  “.احلالة يف بوروندي”املعنون   مناقشة البند
ويف اجللسة نفسها، ويف أعقاب مشاورات أجريت فيما بـني أعضـاء جملـس األمـن، أدىل الـرئيس بالبيـان         

  :)١١٧(التايل باسم الس
يعرب جملس األمن جمددا عن قلقه العميق حيال خطورة احلالة األمنيـة والسياسـية يف بورونـدي،        

جملـس الشـيوخ املقبلـة وحيـال تـأثري األزمـة        وذلك على خلفية االنتخابات البلدية والرئاسـية وانتخابـات  
لس بشدة مجيع أعمـال العنـف وانتـهاكات وجتـاوزات حقـوق اإلنسـان، ويشـري        اعلى املنطقة. ويدين 

  إىل وجوب مساءلة املسؤولني عن هذا العنف وتقدميهم إىل العدالة.
يف هـذا   ألزمة، وحييط علمـا لس باجلهود اإلقليمية ودون اإلقليمية الرامية إىل معاجلة ااويرحب     

أيار/مـايو   ٣١ و ١٣الصدد باالستنتاجات اليت خلص إليها مؤمترا قمة مجاعة شرق أفريقيا املعقـودان يف  
وبالبيان الذي أصدره جملـس السـلم واألمـن التـابع     مجهورية ترتانيا املتحدة، يف دار السالم،  )١١٨(٢٠١٥

يف جوهانســربغ،  )١١٩(٢٠١٥حزيران/يونيــه  ١٣ لالحتــاد األفريقــي عقــب مــؤمتر القمــة الــذي عقــده يف 
  جنوب أفريقيا، وبالرسائل اليت وجهتها حكومة بوروندي إىل جملس األمن.

سـعيد جينيـت، املبعـوث اخلـاص لألمـني العـام       السـيد  لس باجلهود الدؤوبـة الـيت يبـذهلا    اويشيد     
قــد أحــرزوا بعــض التقــدم يف  ملنطقــة الــبحريات الكــربى، ويشــري إىل أن أصــحاب املصــلحة البورونــديني 

  جينيت. السيدحوار صعب يسره باقتدار 
لس علما ببيان االحتاد األفريقي الـذي أفـاد بـأن احلـوار السياسـي مل يسـفر عـن النتـائج         اوحييط     

املتوقعة وأن احلالة الراهنة ميكن أن تعرض للخطر املكاسب اهلامة الـيت سـجلت يف أعقـاب التوقيـع علـى      
، )١٢٠(٢٠٠٣شا للسـالم واملصـاحلة يف بورونـدي واالتفـاق الشـامل لوقـف إطـالق النـار لعـام          اتفاق أرو

  وهي تؤثر على االستقرار يف املنطقة.
لس باستئناف احلـوار بـني مجيـع األطـراف البورونديـة، بتيسـري مـن االحتـاد األفريقـي          اويرحب     

مبنطقـة الـبحريات الكـربى. ويف هـذا الصـدد،       واألمم املتحدة ومجاعة شرق أفريقيا واملؤمتر الدويل املعـين 
إبراهيمـا فـال ممـثال خاصـا جديـدا لرئيسـة مفوضـية االحتـاد          السيدلس بتعيني االحتاد األفريقي ايرحب 

األفريقــي ملنطقــة الــبحريات الكــربى ورئيســا ملكتــب االتصــال التــابع لالحتــاد األفريقــي يف بوجومبــورا.     
بد اهللا باثيلي، املمثل اخلـاص لألمـني العـام لوسـط أفريقيـا ورئـيس       عالسيد لس أيضا بوصول اويرحب 

ــا، إىل بوجومبــورا، ممــا يتــيح للوســاطة الدوليــة أن تقــدم      مكتــب األمــم املتحــدة اإلقليمــي لوســط أفريقي
  مساعدة فورية إىل مجيع األطراف البوروندية لكي تعجل بالبحث عن حل سياسي توافقي لألزمة.

_____________ 

)١١٧(  S/PRST/2015/13.  
)١١٨(  S/2015/407.املرفق ،  
)١١٩(  S/2015/483 ١، املرفق، الضميمة.  
)١٢٠(  S/2003/1105.املرفق ،  



 ٢٠١٥متوز/يوليه  ٣١ إىل ٢٠١٤آب/أغسطس  ١ يف الفترة منالقرارات واملقررات اليت اختذها جملس األمن 

151 

س بأنـه جيـب علـى األطـراف أن تواصـل اختـاذ خطـوات لاللتـزام بقـرارات مجاعـة           لـ اوإذ يعترف     
شرق أفريقيا وجملس السلم واألمن التابع لالحتاد األفريقي، فإنـه يـدعو األطـراف البورونديـة إىل املشـاركة      
بشكل عاجل يف حوار شامل للجميع، على أن تركز، انطالقا من روح اتفاقات أروشا، والدستور، علـى  

  دابري اليت ينبغي اختاذها لتهيئة ظروف مؤاتية لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية.الت
، ٢٠١٥ حزيران/يونيـه  ١٣لس علما بالبيان الصادر عن جملس السلم واألمن، املـؤرخ  اوحييط     

روندية انطالقـا مـن   الذي ورد فيه أن تاريخ االنتخابات ينبغي أن يحدد بالتراضي فيما بني األطراف البو
الـذي طلـب إرجـاء االنتخابـات،      ٢٠١٥أيار/مـايو   ٣١روح البيان الصادر عن مجاعة شرق أفريقيـا يف  

  وبناًء على التقييم التقين الذي ستجريه األمم املتحدة.
لـس  الس أن احلوار ينبغي أن يتناول مجيع املسائل اليت ختتلف األطـراف بشـأا. ويؤكـد    اويؤكد     

ك أن هذا احلوار ينبغي أن يعاجل الشواغل املتعلقة بإعـادة فـتح وسـائط اإلعـالم اخلاصـة؛ ومحايـة حقـوق        كذل
يشـمل حـق أعضـاء املعارضـة       اإلنسان واحلريات األساسية، وال سـيما حريـة التعـبري والتجمـع السـلمي، ومبـا      

لبورونــدي؛ واإلفــراج عــن السياســية يف تنظــيم محــالت انتخابيــة حبريــة، علــى النحــو الــذي يكفلــه الدســتور ا 
احملتجـزين تعسـفا يف أعقــاب املظـاهرات؛ واحتــرام سـيادة القـانون؛ والتعجيــل بـرتع ســالح مجيـع اجلماعــات        
الشبابية املسلحة املتحالفـة مـع األحـزاب السياسـية، علـى النحـو املـبني يف شـروط البيـان الصـادر عـن مجاعـة             

  استيفاؤها قبل إجراء االنتخابات. ، وهي شروط جيب٢٠١٥أيار/مايو  ٣١شرق أفريقيا يف 
لس بالتزام االحتـاد األفريقـي ورئيسـة مفوضـية االحتـاد األفريقـي بتحمـل املسـؤوليات         اويرحب     

املنبثقة عـن دوره كضـامن التفـاق أروشـا حتمـال تامـا، وبعـدم وقـوف املنطقـة مكتوفـة األيـدي يف حـال             
  تدهور الوضع.

ار االحتاد األفريقـي نشـر مـراقبني حلقـوق اإلنسـان ومـوظفني       لس بقراويف هذا الصدد، يرحب     
مدنيني آخرين فورا؛ ونشـر خـرباء عسـكريني تـابعني لالحتـاد األفريقـي للتحقـق مـن عمليـة نـزع سـالح            

منتظمـة عـن    مجيع اموعات الشبابية املسلحة املتحالفة مع األحزاب السياسية، حيث سيقدمون تقـارير 
مـا حتقّقـت شـروط     ونشر بعثة مراقبة لالنتخابـات تابعـة لالحتـاد األفريقـي إذا     تنفيذ عملية نزع السالح،

تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية. وحيث الس حكومة بورونـدي وسـائر اجلهـات    
  الفاعلة املعنية على التعاون التام مع هذه العمليات.

 رسل، حبلول األسبوع األول من متوز/يوليـه لس أيضا بقرار جملس السلم واألمن أن ياويرحب     
، وفدا وزاريا تشـارك فيـه املفوضـية، لتقيـيم تنفيـذ الشـروط الـيت وضـعها كـل مـن مجاعـة شـرق             ٢٠١٥

  إلجراء االنتخابات. األمن أفريقيا واالحتاد األفريقي وجملس
طالع بواليتـها  بعثة األمم املتحدة ملراقبـة االنتخابـات يف بورونـدي السـعي لالضـ     بالس  ويهيب    

لـس  ا)، مبا يف ذلـك اإلسـراع بتقـدمي تقـارير إىل     ٢٠١٤( ٢١٣٧على حنو شامل ودؤوب وفقا للقرار 
  قبل االنتخابات وأثناءها وبعدها.

لس جمددا عن قلقه إزاء الوضع الصعب الذي يعيش فيه الالجئون البورونـديون الـذين   اويعرب     
ومجهوريــة املتحــدة تنـــزانيا مجهوريــة يــثين علــى البلــدان املضـيفة ( فـروا مــن بلــدهم إىل الــدول اـاورة، و  

الكونغــو الدميقراطيــة وروانــدا)، وعلــى الوكــاالت اإلنســانية، ملــا تقدمــه مــن دعــم للســكان املتضــررين،   
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ويهيب باتمع الدويل أن يقدم ما يلزم من مساعدات إنسانية. ويشجع الس حكومة بورونـدي علـى   
  تيسر عودم املبكرة. يئة الظروف اليت

  .لس جبميع اجلهات الفاعلة يف املنطقة أن حتافظ على سالمة سكان املنطقة وأمنهماويهيب     
لالشـتراك،   بورونـدي ممثـل  ، دعـوة  ٢٠١٥متوز/يوليـه   ٩، املعقـودة يف  ٧٤٨٢وقرر الـس، يف جلسـته     

  املعنون:  املؤقت، يف مناقشة البندمن نظامه الداخلي  ٣٧دون أن يكون له حق التصويت، وفقا للمادة 
  احلالة يف بوروندي”  
  “.(S/2015/510) بعثة األمم املتحدة ملراقبة االنتخابات يف بورونديعن العام  األمنيتقرير ”    
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل      ٣٩توجيه دعوة، مبوجـب املـادة    أيضا ويف اجللسة نفسها، قرر الس  
هون، األمني العام املساعد للشؤون السياسية، والسيد زيد رعد زيـد احلسـني، مفـوض    بروك زيري -تايي  السيد

  .األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان
_____________________  

      
  )١٢١(احلالة يف أفغانستان

  
  مقررات

  :)١٢٢(، الرسالة التالية٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١٧وجه رئيس جملس األمن إىل األمني العام، يف   
ــر     ــه يشــ ــد متفين أن أبلغكــــم أنــ ــة    قــ ــالتكم املؤرخــ ــن علــــى رســ ــاء جملــــس األمــ إطــــالع أعضــ

جنـوب أفريقيـا ممـثال    مـن  نيكـوالس هايسـوم   السـيد  اعتزامكم تعـيني  ب املتعلقة ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١٥
 وهـو حييطـون  . )١٢٣(خاصا لكم ألفغانستان ورئيسا لبعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل أفغانسـتان      

  يف رسالتكم.أبديتم العزم عليه  مباعلما 
، دعــــوة ممثلــــي إســــبانيا ٢٠١٤أيلول/ســـبتمرب   ١٨، املعقــــودة يف ٧٢٦٧وقـــرر الــــس، يف جلســــته    

اإلسالمية) وإيطاليا وباكستان وبولندا وتركيا وسلوفاكيا وكنـدا واهلنـد    -وأفغانستان وأملانيا وإيران (مجهورية 
من نظامـه الـداخلي املؤقـت، يف مناقشـة      ٣٧للمادة  التصويت، وفقاواليابان لالشتراك، دون أن يكون هلم حق 

 البند املعنون:

  احلالة يف أفغانستان”  
تقريـــر األمـــني العـــام عـــن احلالـــة يف أفغانســـتان وآثارهـــا علـــى الســـالم واألمـــن الـــدوليني          ”    

)S/2014/656(.“  
_____________ 

  .١٩٩٤ت أو مقررات بشأن هذه املسألة للمرة األوىل يف عام اختذ جملس األمن قرارا  )١٢١(
)١٢٢(  S/2014/675.  
)١٢٣(  S/2014/674.  
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إىل  ،نظامـه الـداخلي املؤقـت   مـن   ٣٩لمـادة  وفقـا ل  ،دعـوة ويف اجللسة نفسها، قرر الـس أيضـا توجيـه      
ــان كــوبيش  الســيد ــام  ي ــل اخلــاص لألمــني الع ــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة     ألفغانســتان ، املمث ــيس بعث ورئ

  .أفغانستان  إىل
إىل  ،مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت     ٣٩لمـادة  وفقا ل ،دعوةويف اجللسة نفسها، قرر الس كذلك توجيه   
  .يس وفد االحتاد األورويب لدى األمم املتحدةهارتنغ، رئ -توماس ماير  السيد

، دعـوة ممثـل أفغانسـتان    ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٢، املعقودة يف ٧٣٣٨وقرر الس، يف جلسته   
مـن نظامــه الـداخلي املؤقـت، يف مناقشـة البنــد      ٣٧لالشـتراك، دون أن يكـون لـه حـق التصــويت، وفقـا للمـادة       

  “.احلالة يف أفغانستان”املعنون 
  

  )٢٠١٤( ٢١٨٩القرار 
  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٢املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  

  بسيادة أفغانستان واستقالهلا وسالمة أراضيها ووحدا الوطنية، من جديد التزامه القوي إذ يؤكد  
، وال ســيما يف ٢٠٠١ عــام باملكاســب الــيت حتققــت ألفغانســتان منــذ ســقوط نظــام طالبــان يف  يقــر وإذ  

  دميقراطية واحلوكمة وبناء املؤسسات والتنمية االقتصادية وحقوق اإلنسان،  جماالت ال
أعمــال العنــف واألنشــطة اإلرهابيــة املتواصــلة الــيت تقــوم ــا حركــة طالبــان وتنظــيم القاعــدة   يــدين وإذ  

ــة واــرمني والضــالعني يف إن        ــة واجلماعــات املســلحة غــري القانوني ــة املتطرف ــن اجلماعــات العنيف ــاج وغريمهــا م ت
  ،  أو جتارا املخدرات غري املشروعة أو االجتار ا

أمهيـة إحـراز تقـدم مسـتدام يف جمـاالت األمـن والتنميـة وحقـوق اإلنسـان، خاصـة            جديد من يؤكد وإذ  
للنساء واألطفال، والدميقراطية واحلوكمة ومكافحة الفسـاد والتنميـة االقتصـادية، واختـاذ مجيـع التـدابري املناسـبة        

  ة املدنيني ومعاجلة القضية الشاملة املتمثلة يف مكافحة املخدرات،لضمان محاي
ــاون         يشــدد وإذ   ــذا الصــدد، بالتع ــدويل ألفغانســتان، وإذ يرحــب، يف ه ــدعم ال ــة اســتمرار ال ــى أمهي عل

اإلقليمي بشـأن أفغانسـتان، وكـذلك بالعمليـة الـيت تقـود حاليـا أفغانسـتان وشـركاءها اإلقليمـيني والـدوليني إىل            
ــدخول  ــنعم بالســالم        ال ــل أفغانســتان ت ــات أخــرى ــدف إىل جع ــة األجــل واتفاق يف شــراكة اســتراتيجية طويل

  واالستقرار واالزدهار، وإذ يؤكد أمهية هذا التعاون وهذه العملية،
الدور اهلام الذي تواصل األمم املتحدة القيام به لدعم تويل أفغانستان بالكامل القيـادة وزمـام    يؤكد وإذ  

االت األمن واحلوكمة والتنمية، وإذ يرحب، يف هذا الصـدد، بالـدور املسـتمر لبعثـة األمـم املتحـدة       األمور يف جم
األمني العام يقدم إىل جملـس األمـن تقريـرا كـل ثالثـة أشـهر عـن         لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان، وإذ يالحظ أن

  التطورات يف أفغانستان،
  لسالم واألمن يف أفغانستان،بإسهام شركاء أفغانستان يف إحالل ا ينوه وإذ  
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يتطلع إىل إمتـام عمليـة    بزيادة قدرات وإمكانات قوات الدفاع واألمن الوطنية األفغانية، وإذ يرحب وإذ  
، الـيت سـتتوىل بعـدها السـلطات األفغانيـة املسـؤولية الكاملـة عـن         ٢٠١٤نقـل املسـؤوليات األمنيـة يف ايـة عـام      

، وإذ يؤكـد أمهيـة الـدعم    ٢٠١٤الدوليـة للمسـاعدة األمنيـة يف ايـة عـام       األمن، وإذ يالحظ اختتام مهام القوة
  الدويل املستمر ملواصلة بناء قدرات وإمكانات قوات الدفاع واألمن الوطنية األفغانية،

واملوجهــة إىل رئــيس  ٢٠١٤تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٨برســالة األمــني العــام املؤرخــة   علمــا حيــيط وإذ  
  ،)١٢٤(أفغانستان ل ا التقرير النهائي عن عمليات القوة الدولية للمساعدة األمنية يفاليت حييجملس األمن و

أمهية إعالنات لشبونة وبـون وشـيكاغو بشـأن أفغانسـتان الـيت شـددت علـى االلتـزام الطويـل           يؤكد وإذ  
  ، بالسالم الدائم واألمن واالستقرار يف أفغانستان،٢٠١٤األجل، بعد عام 

عـن مـؤمتر قمـة ويلـز ملنظمـة حلـف        ٢٠١٤أيلول/سـبتمرب   ٥ة اإلعالن الصـادر يف  أمهي أيضا يؤكد وإذ  
دعــم  والشــركاء املســامهني يف منظمــة حلــف مشــال األطلســي مشــال األطلســي بشــأن أفغانســتان الــذي بــين دور 

ري بعثة الـدعم الوطيـد غـ   من خالل ، مبا يف ذلك ٢٠١٤السالم الدائم واألمن واالستقرار يف أفغانستان بعد عام 
القتاليــة لتــدريب قــوات الــدفاع واألمــن الوطنيــة األفغانيــة وتقــدمي املشــورة واملســاعدة هلــا، واملســامهة يف حتقيــق   
االكتفاء الـذايت املـايل لقـوات الـدفاع واألمـن الوطنيـة األفغانيـة، والشـراكة الدائمـة الطويلـة األجـل بـني منظمـة              

  حلف مشال األطلسي وأفغانستان،
أفغانسـتان  وفاق التعاون يف جمـايل األمـن والـدفاع بـني الواليـات املتحـدة األمريكيـة        توقيع ات يالحظ وإذ  

، وإذ يرحــب بــالتوقيع علــى اتفــاق مركــز القــوات بــني  ٢٠١٤ أيلول/ســبتمرب ٣٠(االتفــاق األمــين الثنــائي) يف 
يــه يف وبتصــديق برملــان أفغانســتان عل ٢٠١٤أيلول/ســبتمرب  ٣٠أفغانســتان ومنظمــة حلــف مشــال األطلســي يف 

  ،٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب   ٢٧
ــظ وإذ   ــا يالحـ ــوة         أيضـ ــتان ودعـ ــي وأفغانسـ ــال األطلسـ ــف مشـ ــة حلـ ــني منظمـ ــائي بـ ــاق الثنـ أن االتفـ

وطيـــد يـــوفران أساســـا قانونيـــا الدعم الـــإىل إنشـــاء بعثـــة  منظمـــة حلـــف مشـــال األطلســـيأفغانســـتان  حكومـــة
  بعثة،لل  سليما

أفغانسـتان واملضـي قـدما يف     لتحقيـق اسـتقرار الوضـع يف    على أمهية استمرار الدعم الدويل يشدد  - ١  
تعزيز قدرات وإمكانات قوات الدفاع واألمن الوطنية األفغانية لتتمكن مـن احلفـاظ علـى األمـن واالسـتقرار يف      
مجيع أحناء البلد، ويرحب، يف هذا الصدد، باالتفاق املربم بني منظمة حلف مشال األطلسي وأفغانسـتان إلنشـاء   

اليت ستتوىل تـدريب قـوات الـدفاع واألمـن الوطنيـة األفغانيـة        ٢٠١٤دعم الوطيد غري القتالية ملا بعد عام بعثة ال
  وتقدمي املشورة واملساعدة هلا، بناء على دعوة أفغانستان؛

إىل أن تعمــل قيـادة بعثــة الـدعم الوطيــد مـع حكومــة أفغانسـتان وبالتنســيق والتعـاون عــن       يتطلـع   - ٢  
، مـــع بعثـــة األمـــم املتحـــدة لتقـــدمي املســـاعدة إىل أفغانســـتان واملمثـــل اخلـــاص لألمـــني   كثـــب، عنـــد االقتضـــاء

  فغانستان؛أل  العام
_____________ 

)١٢٤(  S/2014/856.  
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بالتزام اتمع الدويل مبواصلة تقدمي دعم كبري حلكومة وشـعب أفغانسـتان، ويالحـظ، يف     يرحب  - ٣  
سـتان واتفاقـات الشـراكة    هذا الصدد الشراكة الدائمة الطويلة األجل بـني منظمـة حلـف مشـال األطلسـي وأفغان     

  االستراتيجية الثنائية وغريها من االتفاقات الثنائية اليت أبرمتها أفغانستان مع بلدان أخرى؛
  يف احلالة يف أفغانستان.جملس األمن ملعاودة النظر يف هذا القرار يف سياق نظر  يؤكد استعداده  - ٤  

  ٧٣٣٨اختذ باإلمجاع يف اجللسة 
  

  اتمقرر

ــي  ٢٠١٤ كــانون األول/ديســمرب  ١٨، املعقــودة يف ٧٣٤٧ن، يف جلســته قــرر جملــس األمــ    ، دعــوة ممثل
اإلســالمية) وإيطاليــا وباكســتان وتركيــا وســلوفاكيا والســويد  -إســبانيا وأفغانســتان وأملانيــا وإيــران (مجهوريــة 

ــد واليابــان لالشــتراك، دون أن يكــون هلــم حــق التصــويت، وفقــا     ظامــه مــن ن ٣٧للمــادة  وفنلنــدا وكنــدا واهلن
  الداخلي املؤقت، يف مناقشة البند املعنون:

  احلالة يف أفغانستان”  
تقريـــر األمـــني العـــام عـــن احلالـــة يف أفغانســـتان وآثارهـــا علـــى الســـالم واألمـــن الـــدوليني          ”    

)S/2014/876(.“  
إىل  ،مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت     ٣٩مبوجـب املـادة    ،دعوةويف اجللسة نفسها، قرر الس أيضا توجيه   

نيكوالس هايسوم، املمثل اخلاص لألمني العام ألفغانستان ورئيس بعثة األمم املتحدة لتقـدمي املسـاعدة إىل    لسيدا
  .أفغانستان، والسيد يوري فيدوتوف، املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

إىل  ،من نظامه الـداخلي املؤقـت   ٣٩ة مبوجب املاد ،دعوةويف اجللسة نفسها، قرر الس كذلك توجيه   
  .إيوانيس فريالس، نائب رئيس وفد االحتاد األورويب لدى األمم املتحدة السيد

، دعوة ممثلي أسـتراليا وأفغانسـتان   ٢٠١٥آذار/مارس  ١٦، املعقودة يف ٧٤٠٣وقرر الس، يف جلسته   
كيــا وســلوفاكيا والســويد واهلنــد واليابــان     اإلســالمية) وإيطاليــا وباكســتان وتر   -وأملانيــا وإيــران (مجهوريــة   

مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، يف مناقشـة البنـد        ٣٧للمـادة   لالشتراك، دون أن يكون هلم حـق التصـويت، وفقـا   
  املعنون:
  احلالة يف أفغانستان”  
تقريـــر األمـــني العـــام عـــن احلالـــة يف أفغانســـتان وآثارهـــا علـــى الســـالم واألمـــن الـــدوليني          ”    

)S/2015/151(“.  
إىل  ،مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت     ٣٩مبوجـب املـادة    ،دعوةويف اجللسة نفسها، قرر الس أيضا توجيه   
نيكوالس هايسوم، املمثل اخلاس لألمني العام ألفغانستان ورئيس بعثة األمم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل     السيد

  .أفغانستان
إىل  ،من نظامه الـداخلي املؤقـت   ٣٩مبوجب املادة  ،دعوةويف اجللسة نفسها، قرر الس كذلك توجيه   
  .إيوانيس فريالس، نائب رئيس وفد االحتاد األورويب لدى األمم املتحدة السيد
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  )٢٠١٥( ٢٢١٠القرار 
  ٢٠١٥آذار/مارس  ١٦املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  

خ ) املـــــؤر٢٠١٤( ٢١٤٥ســـــيما القـــــرار  إىل قراراتـــــه الســـــابقة بشـــــأن أفغانســـــتان، وال إذ يشـــــري  
املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل أفغانســتان حــىت   الــذي مــدد مبوجبــها واليــة بعثــة األمــم   ٢٠١٤آذار/مــارس  ١٧
 ،٢٠٠٦آذار/مارس  ٢٣) املؤرخ ٢٠٠٦(  ١٦٦٢، على النحو احملدد يف القرار ٢٠١٤آذار/مارس   ١٧

  ية ووحدا الوطنية،القوي بسيادة أفغانستان واستقالهلا وسالمتها اإلقليم التزامه وإذ يؤكد من جديد  
ــد التحــول (   وإذ يرحــب    ــدء عق ــة، وب ــة االنتقالي ــام العملي ــام  ٢٠٢٤-٢٠١٥بإمت ــة ع ، ٢٠١٤)، يف اي

بتحمل املؤسسات األفغانية كامل املسؤولية عـن قطـاع األمـن، وإذ يسـلم بـأن العمليـة االنتقاليـة ليسـت عمليـة          
ى حنـو تـام بالقيـادة والسـيطرة يف جمـايل احلوكمـة       أمنية فحسـب، بـل إـا تسـتتبع أيضـا اضـطالع أفغانسـتان علـ        

يؤكد أن ما تقدمه األمم املتحدة من دعم يف أفغانستان يراعي مراعاة تامـة إمتـام العمليـة االنتقاليـة      والتنمية، وإذ
  أفغانستان،  اجلارية يف

ألفغـان مقاليـد   على عملية كابل الرامية إىل حتقيـق اهلـدف األساسـي املتمثـل يف تعزيـز تـولّي ا       وإذ يشدد  
القيــادة وإمســاكهم بزمــام األمــور، وتعزيــز الشــراكة الدوليــة والتعــاون اإلقليمــي، وحتســني احلوكمــة األفغانيــة،   
وتعزيز قدرات قوات األمن األفغانية، وحتقيق النمـو االقتصـادي، والتنميـة املسـتدامة، والنـهوض حبمايـة حقـوق        

يرحـب حتديـدا بااللتزامـات الـيت تعهـدت ـا حكومـة         تيـات، وإذ مجيع املواطنني األفغان، مبن فـيهم النسـاء والف  
  أفغانستان،

على أمهية اتباع ج شامل للتصدي للتحديات املترابطـة الـيت جتاهـا أفغانسـتان يف جمـاالت األمـن        وإذ يؤكد  
  ،واالقتصاد واحلوكمة والتنمية، وإذ يدرك عدم وجود أي حل عسكري صرف لضمان استقرار أفغانستان

حلكومــة وشــعب أفغانســتان يف ســعيهما إىل إعــادة بنــاء بلــدمها،   دعمــه املســتمر وإذ يؤكــد مــن جديــد  
  وتوطيد أسس السالم والتنمية املستدامني والدميقراطية الدستورية،

ــرئيس اجلديــد ألفغانســتان منصــبه يف    وإذ يرحــب   ، يف مــا مثَّــل أول ٢٠١٤أيلول/ســبتمرب  ٢٩بتــويل ال
لطة يف تاريخ البلد، وكذلك تأليف حكومة وحدة وطنية، وإذ يؤكد أمهية أن تعمـل مجيـع   تداول دميقراطي للس

األطراف يف أفغانستان يف إطار حكومة الوحدة الوطنية من أجل حتقيق مستقبل موحـد وسـلمي ومزدهـر لكـل     
  الشعب األفغاين،

ــة أفغانســتان واتمــ    وإذ يرحــب أيضــا    ــني حكوم ــق اآلراء االســتراتيجي ب ــى شــراكة  بتواف ــدويل عل ع ال
يرحـب بالتقـدم احملـرز حنـو      متجددة ودائمة ألغراض عقـد التحـول، اسـتناداً إىل التزامـات متبادلـة راسـخة، وإذ      
والـيت أعيـد تأكيـدها يف     )١٢٥(الوفاء بااللتزامات املتبادلة املنصوص عليها يف إطار عمل طوكيو للمساءلة املتبادلـة 

_____________ 

)١٢٥(  S/2012/532.املرفق الثاين ،  
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أفغانسـتان،   دعـم النمـو والتنميـة االقتصـاديني املسـتدامني يف     من أجل ، ٢٠١٤مؤمتر لندن بشأن أفغانستان لعام 
  وإذ يؤكد من جديد أمهية اجلهود الدؤوبة اليت تبذهلا احلكومة واتمع الدويل للوفاء بالتزاماما املتبادلة،

قـوق املـرأة   فيهـا ح  أن أوجه التقدم املستمر يف جماالت األمن واحلوكمة وحقوق اإلنسان، مباوإذ يؤكد   
والفتــاة، وســيادة القــانون والتنميــة، وكــذلك يف املســائل الشــاملة لعــدة قطاعــات املتعلقــة مبكافحــة املخــدرات     
ومكافحة الفساد وحتقيق املساءلة، يعزز كل منها اآلخر، وأنه ينبغي لربامج احلوكمة والتنمية أن تكـون متسـقة   

مـن مرحلـة    -جـل االعتمـاد علـى الـذات يف أفغانسـتان      الشـراكة مـن أ  مع األهداف احملددة يف إعـالن طوكيـو:   
والــربامج الوطنيــة ذات األولويــة حلكومــة أفغانســتان، وإذ يرحــب بــاجلهود املتواصــلة   )١٢٦(االنتقــال إىل التحــول

  خالل اتباع ج شامل، اليت تبذهلا احلكومة واتمع الدويل ملواجهة هذه التحديات من
إعـالين مـؤمتر لنـدن بشـأن      ، لتنفيذ االلتزامات الواردة يفسياق حتديدادعمه، يف هذا ال وإذ يعيد تأكيد  

ومــؤمتر كابــل الــدويل بشــأن أفغانســتان، املعقــود يف  )١٢٧(٢٠١٠كــانون الثاين/ينــاير  ٢٨أفغانســتان املعقــود يف 
ــة   ٢٠١٠متوز/يوليـــــه  ٢٠ ، واســـــتراتيجية التنميـــــة الوطنيـــــة ألفغانســـــتان واالســـــتراتيجية الوطنيـــــة ملكافحـــ

، حتت قيادة الشعب األفغاين وسيطرته، وذلك يف إطـار اسـتراتيجية التنفيـذ الشـاملة الـيت سـتقوم       )١٢٨(راتاملخد
املنطقة واتمع الدويل، مع اضطالع األمم املتحدة بدور تنسـيقي حمـوري    حكومة أفغانستان بتفعيلها بدعمٍ من

  الربامج الوطنية ذات األولوية،يتماشى مع عملية كابل وينسجم مع   وحمايد بني اجلهات املاحنة، مبا
حتقيـق االعتمـاد الـذايت: االلتزامـات     ”بربنامج اإلصالح الذي تقوم به حكومة أفغانستان املعنون  يرحب  

الــذي يتضــمن األولويــات السياســاتية االســتراتيجية ألفغانســتان مــن أجــل  “ باإلصــالحات والشــراكة املتجــددة
لتحسني األمن واالستقرار السياسـي وحتقيـق االسـتقرار االقتصـادي     حتقيق االعتماد على الذات يف عقد التحول 

واملايل وتعزيز احلكـم الرشـيد، مبـا يف ذلـك اإلصـالح االنتخـايب وتعزيـز املؤسسـات الدميقراطيـة، وتعزيـز سـيادة            
القانون، واحترام حقوق اإلنسان، ال سـيما يف مـا يتصـل بالنسـاء والفتيـات، ومكافحـة الفسـاد واالقتصـاد غـري          
املشـــروع مبـــا يف ذلـــك املخـــدرات، ومتهيـــد الطريـــق أمـــام تعزيـــز االســـتثمارات والتنميـــة االجتماعيـــة والبيئيـــة 
واالقتصــادية املســتدامة، وإذ يؤكــد يف هــذا الســياق تأييــده لتنفيــذ برنــامج اإلصــالح هــذا حتــت قيــادة احلكومــة  

  وتوليها زمام األمور،
ون اإلقليمي بوصفه وسيلة فعالة لتوطيد األمن واالسـتقرار  على األمهية احليوية للنهوض بالتعا وإذ يؤكد  

والتنمية االقتصادية واالجتماعية يف أفغانستان، وإذ يشـري إىل أمهيـة إعـالن كابـل بشـأن عالقـات حسـن اجلـوار         
، وإذ يرحب يف هذا الصدد بالتزام اتمع الدويل املسـتمر بـدعم   )١٢٩(٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب  ٢٢املؤرخ 
عمليــة  - ار والتنميــة يف أفغانســتان، وإذ يشــري إىل املبــادرات الدوليــة واإلقليميــة، مــن قبيــل قلــب آســيا  االســتقر

_____________ 
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، ومؤمتر القمـة الربـاعي   )١٣٠(إسطنبول لألمن والتعاون اإلقليميني من أجل حتقيق األمن واالستقرار يف أفغانستان
قمة الثالثي بني أفغانسـتان ومجهوريـة إيـران    بني أفغانستان وباكستان وطاجيكستان واالحتاد الروسي، ومؤمتر ال

ــي بــني        ــا، ومــؤمتر القمــة الثالث اإلســالمية وباكســتان، ومــؤمتر القمــة الثالثــي بــني أفغانســتان وباكســتان وتركي
أفغانستان وباكستان واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وكـذلك مبـادرات منظمـة شـنغهاي     

ــة معاهــ   ــاون ومنظم ــاون        للتع ــؤمتر التع ــة م ــي وعملي ــاون اإلقليم ــيا للتع ــوب آس ــاعي ورابطــة جن ــن اجلم دة األم
  االقتصادي اإلقليمي بشأن أفغانستان،

عمليـة اسـطنبول الـذي عقـد يف بـيجني يف       -بنتائج املؤمتر الـوزاري الرابـع لـدول قلـب آسـيا       وإذ يشيد  
ميـون جمـددا التـزامهم بالبحـث عـن فـرص       ، الذي أكدت فيه أفغانسـتان وشـركاؤها اإلقلي  ٢٠١٤حزيران/يونيه 

تعزيز التعاون االقتصادي اإلقليمي، معلنني يف الوقت نفسه إميام بأن الثقة املتبادلة السياسـية املتزايـدة والتعـاون    
اإلقليمي املعمق يشكالن أساس السـالم والرخـاء يف أفغانسـتان واملنطقـة، وناشـدوا سـائر اتمـع الـدويل الوفـاء          

تــه بتحقيــق التنميــة يف أفغانســتان علــى األجــل الطويــل، وإذ يرحــب بتــدابري بنــاء الثقــة املتعلقــة مبكافحــة   بالتزاما
اإلرهــاب، ومكافحــة املخــدرات، والتجــارة والتبــادل التجــاري وفــرص االســتثمار، وبالتــدابري املتعلقــة بــالتعليم، 

 -ؤمتر الوزاري اخلـامس لـدول قلـب آسـيا     يرحب أيضا بامل وإدارة الكوارث، واهلياكل األساسية اإلقليمية، وإذ
إاطنبـول   -يشري إىل أن املقصود بعملية قلب آسـيا   ، وإذ٢٠١٥عملية اسطنبول، املقرر عقده يف باكستان عام 

هو استكمال اجلهود اليت تبذهلا بالفعل املنظمات اإلقليمية، وال سيما اجلهود املتعلقة بأفغانسـتان، والتعـاون مـع    
  ن تكون بديال منها،هذه اجلهود، ال أ

ــدعم        وإذ يرحـــب   ــان لـ ــالالجئني األفغـ ــة بـ ــول اخلاصـ ــتراتيجية احللـ ــين باسـ ــدويل املعـ ــؤمتر الـ ــائج املـ بنتـ
الطوعية وإعادة اإلدماج على حنو مستدام وتقدمي املساعدة للدول املضيفة، الذي عقد يف جنيـف، يـومي    العودة

ــايو  ٣ و ٢ ــذ    ، وإذ٢٠١٢أيار/م ــع إىل مواصــلة تنفي ــز      يتطل ــؤمتر، ــدف تعزي ــن امل ــان املشــترك الصــادر ع البي
عمليــات العــودة ومواصــلة تقــدمي الــدعم للبلــدان املضــيفة، وذلــك مــن خــالل اســتمرار دعــم اتمــع   اســتمرارية

  الدويل وجهوده اهلادفة،
على أمهيـة الـدور الـذي سـتظل األمـم املتحـدة تؤديـه يف جمـال تعزيـــز السـالم واالسـتقرار يف             وإذ يؤكد  

فغانستان عن طريق التنسيق بني اجلهات املاحنة الدولية، وتقدمي الدعم إىل جهـود حكومـة أفغانسـتان يف الـدور     أ
الذي تؤديه يف القيادة والتنسيق بني احلكومة واتمع الـدويل مبـا ينسـجم مـع مبـدأ القيـادة األفغانيـة وإمسـاكها         

، ومبـا يتماشـى مـع عمليـة كابـل وإطـار عمـل طوكيـو         بزمام األمـور وممارسـة السـيادة يف جمـايل احلكـم والتنميـة      
ــا      ــة، مب ــة ذات األولوي ــة الوطني ــرامج احلكوم ــتنادا إىل ب ــة واس ــع    يف للمســاءلة املتبادل ــام، باالشــتراك م ــك القي ذل

طريق الس املشترك للتنسـيق والرصـد، دعمـاً     احلكومة، بتنسيق ورصد اجلهود املبذولة لتنفيذ عملية كابل عن
يعـرب عـن تقـديره وتأييـده      يت وضعتها احلكومة وجرى تأكيـدها يف مـؤمتري طوكيـو ولنـدن، وإذ    لألولويات ال

القوي للجهود اجلارية اليت يبـذهلا األمـني العـام وممثلـه اخلـاص ألفغانسـتان، وبصـفة خاصـة للجهـود الـيت يبـذهلا            

_____________ 
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ــذين      ــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل أفغانســتان، نســاء ورجــاال، ال ــراد بعث يعملــون يف ظــروف صــعبة   أف
  ملساعدة شعب أفغانستان،

على أمهية االضطالع يف أفغانستان بعملية سياسية شاملة وجامعة يقودها األفغـان وميسـكون    وإذ يؤكد  
بزمامها دف دعم املصاحلة مع مجيع من هم على استعداد للمصاحلة، على النحو املبين يف إعـالن مـؤمتر كابـل    

ينبذ العنف وال تربطه أي صلة باملنظمات اإلرهابية الدوليـة، مبـا فيهـا تنظـيم القاعـدة،       من كل بشأن احلوار مع
ســيما حقــوق املــرأة، ويبــدي االســتعداد    وحيتــرم الدســتور، مبــا يف ذلــك أحكامــه املتعلقــة حبقــوق اإلنســان، ال   
، الـيت  )١٣١(ئج مـؤمتر بـون  التفصـيل يف نتـا   للمشاركة يف بناء أفغانستان اليت تنعم بالسالم، والذي ورد مبزيـد مـن  

حتظى بدعم حكومة أفغانستان واتمع الدويل، يف ظـل االحتـرام التـام لتنفيـذ التـدابري وتطبيـق اإلجـراءات الـيت         
ــه     ــعها جملـــس األمـــن يف قراراتـ  ١٩٨٨ و ١٩٩٩تشـــرين األول/أكتـــوبر   ١٥) املـــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٦٧وضـ

ــه  ١٧) املــؤرخ ٢٠١١(  ٢٠١٢كــانون األول/ديســمرب   ١٧ؤرخ ) املــ٢٠١٢( ٢٠٨٢ و ٢٠١١حزيران/يوني
  ، فضال عن قرارات الس األخرى ذات الصلة،  ٢٠١٤حزيران/يونيه  ١٧) املؤرخ ٢٠١٤( ٢١٦٠  و

إىل االلتزامات اليت تعهدت ا حكومة أفغانستان يف مـؤمترات كابـل وطوكيـو ولنـدن بتعزيـز       وإذ يشري  
مل إجراء إصالحات انتخابيـة طويلـة األمـد، مـن أجـل ضـمان       العملية االنتخابية يف أفغانستان وحتسينها، مبا يش

اتسام االنتخابـات املقبلـة بالشـفافية واملصـداقية والدميقراطيـة وبطابعهـا اجلـامع، وإذ يتطلـع بشـوق إىل األعمـال           
  املقبلة، التحضريية لالنتخابات الربملانية

ال بـد مـن بنـاء دولـة مسـتقرة وآمنـة       أنه لكي يسود السالم أفغانستان يف املسـتقبل   وإذ يؤكد من جديد  
وقادرة على االستمرار من الوجهة االقتصادية وخاليـة مـن اإلرهـاب واملخـدرات وقائمـة علـى سـيادة القـانون،         
ــرام الفصــل بــني الســلطات، والضــوابط واملــوازين الدســتورية املعــززة،       ــة املعــززة، واحت واملؤسســات الدميقراطي

إعماهلا، وإذ يرحـب مبسـامهة فريـق االتصـال الـدويل املعـين بأفغانسـتان يف        وضمان حقوق املواطنني وواجبام و
  جمال تنسيق الدعم الدويل ألفغانستان وتوسيع نطاقه،  اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة يف

على أمهية القدرات العمالنية لقوات الدفاع واألمن الوطنية األفغانية وحتلّيها بالكفاءة املهنيـة   وإذ يشدد  
وهلا اجلميع واستمرارها يف تلبية االحتياجات األمنية ألفغانستان، بغية إحالل السـالم وبسـط األمـن وحتقيـق     ومش

االستقرار على حنو دائم، وإذ يؤكد على االلتزام الطويل األجل الذي تعهد به اتمـع الـدويل، إىل مـا بعـد عـام      
ت الدفاع واألمن الوطنية األفغانيـة، بوسـائل منـها    وخالل عقد التحول، بتقدمي الدعم لزيادة تطوير قوا ٢٠١٤

التدريب، وإضفاء الطابع املهين على تلك القوات، وجتنيد النساء واستبقائهن يف صفوف قوات الـدفاع واألمـن   
الوطنية األفغانية، وإذ ينوه مبسامهة شركاء أفغانستان يف السالم واألمـن يف هـذا البلـد، وإذ يشـري إىل االسـتنتاج      

، وإذ يرحـب باالتفـاق بـني منظمـة     ٢٠١٤خلصت إليه بعثة القوة الدولية للمساعدة األمنية يف ايـة عـام   الذي 
إىل إنشـاء بعثـة الـدعم     ٢٠١٥كـانون الثاين/ينـاير    ١حلف مشال األطلسي (الناتو) وأفغانستان، الذي أفضى يف 

تقـدمي املشـورة واملسـاعدة إليهـا بـدعوة مـن       القتالية لتدريب قوات الدفاع واألمن الوطنية األفغانية و الوطيد غري
أفغانســتان، وإذ يشــري إىل مســؤولية حكومــة أفغانســتان عــن ضــمان اســتمرارية قــوات الــدفاع واألمــن الوطنيــة   

_____________ 
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األفغانيــة حبيــث تكــون كافيــة وقــادرة، وإذ يشــري أيضــا إىل مســامهة منظمــة حلــف مشــال األطلســي والشــركاء     
وات الدفاع واألمـن الوطنيـة األفغانيـة وإىل الشـراكة الدائمـة بـني منظمـة حلـف         املسامهني يف االستدامة املالية لق

مشــال األطلســي وأفغانســتان، يف تــوفري رؤيــة يف مــا يتعلــق بتحمــل احلكومــة كامــل املســؤولية املاليــة عــن قواــا   
ؤرخ ) املــ٢٠١٤( ٢١٨٩يشــري يف هــذا الســياق إىل القــرار     ، وإذ٢٠٢٤يتجــاوز عــام   األمنيــة، يف موعــد ال 

  ،٢٠١٤كانون األول/ديسمرب   ١٢
خـالل آليـة الفريـق     على ضرورة قيام مجيع وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمهـا، مـن   يشدد وإذ  

وبتوجيـه مـن املمثـل اخلـاص، علـى حنـو يعـزز الفعاليـة، مبـا يف          “ وحدة العمل يف األمـم املتحـدة  ”القطري وج 
التكلفــة واســتراتيجيات تبــادل املعلومــات بشــأن املعونــة مــن أجــل  ذلــك مــن خــالل اآلليــات الفعالــة مــن حيــث

مواصــلة تعزيــز اجلهــود، بالتشــاور والتعــاون الكــاملني مــع حكومــة أفغانســتان، بغيــة زيــادة االتســاق والتنســيق    
  والكفاءة وحتقيق التواؤم التام مع برامج احلكومة الوطنية ذات األولوية،

م بزيــادة جهودهــا املدنيــة ملســاعدة حكومــة وشــعب أفغانســتان،  مبســاعي البلــدان الــيت تقــو وإذ يرحــب  
يشـجع اتمــع الــدويل علـى مواصــلة تعزيــز مســامهاته بطريقـة منســقة مــع السـلطات األفغانيــة وبعثــة األمــم      وإذ

املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل أفغانســتان، مــن أجــل تعزيــز القيــادة األفغانيــة وإمســاك أفغانســتان بزمــام األمــور،   
مــؤمتر لنــدن  ويف ٢٠١٢متوز/يوليــه  جــرى تأكيــده جمــددا يف عمليــة كابــل ومــؤمتر طوكيــو املعقــود يف   حســبما

  ،٢٠١٤املعقود يف كانون األول/ديسمرب 
على ضـرورة زيـادة حتسـني فـرص وصـول املسـاعدة اإلنسـانية بكفـاءة وفعاليـة بوسـائل منـها             وإذ يؤكد  

ناديقها وبراجمها حتت سلطة املمثل اخلاص، وفيما بـني األمـم   تعزيز التنسيق فيما بني وكاالت األمم املتحدة وص
املتحدة وغريها من اجلهات املاحنة، وخباصة حيثمـا تشـتد احلاجـة إليهـا، وإذ يرحـب بإنشـاء الصـندوق املشـترك         

يف تنســيق املســاعدة اإلنســانية املقدمـــة     أفغانســتان  لألنشــطة اإلنســانية، وإذ يؤيــد الــدور األساســي حلكومـــة     
  يها،ملواطن

ــادئ       وإذ يشــدد   ــع األطــراف، يف إطــار تقــدمي املســاعدة اإلنســانية، باملب ــى ضــرورة أن تتمســك مجي عل
  اإلنسانية املتمثلة يف اإلنسانية واحلياد وعدم التحيز واالستقاللية، وباحترامها،  

إلرهابيــة ســيما أعمــال العنــف واألنشــطة ا قلقــه إزاء احلالــة األمنيــة يف أفغانســتان، وال وإذ يكــرر تأكيــد  
اجلماعـات العنيفــة واملتطرفـة واجلماعــات    املتواصـلة الـيت تقــوم ـا حركــة طالبـان وتنظــيم القاعـدة وغريمهـا مــن      

املسلحة غري القانونيـة واـرمني والضـالعني يف إنتـاج املخـدرات غـري املشـروعة أو االجتـار ـا أو جتارـا، وإزاء           
غري املشروعة، مما يؤدي إىل ديد السكان احمللـيني، مبـن فـيهم    الصالت القوية بني أنشطة اإلرهاب واملخدرات 

النساء واألطفال وقوات األمن الوطنية واألفراد العسكريون واملوظفـون املـدنيون الـدوليون، مبـن فـيهم العـاملون       
ــادة اإلصــابات يف صــفوف        ــق إزاء زي ــة، وإذ يعــرب أيضــا عــن قلقــه العمي يف جمــايل املســاعدة اإلنســانية والتنمي
املدنيني، مبـن فـيهم النسـاء واألطفـال، جـراء العنـف املـرتبط بـالرتاع يف أفغانسـتان، علـى حنـو مـا ورد يف تقريـر              

ــة ــؤرخ     بعث ــدمي املســاعدة إىل أفغانســتان امل ــم املتحــدة لتق ــدنيني يف   ٢٠١٥شــباط/فرباير  ١٨األم ــة امل عــن محاي
  املسلح،    الرتاع
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ع الـيت متثلـها حركـة طالبـان وتنظـيم القاعـدة وغريمهـا مـن         بالتهديدات اليت مـا فتئـت تـثري اجلـز     وإذ يقر  
القانونيــة، وكــذلك بالتحــديات الــيت تكتنــف املســاعي   اجلماعــات العنيفــة واملتطرفــة واجلماعــات املســلحة غــري 

يعرب عن قلقـه اجلـدي إزاء مـا يـنجم عـن أعمـال العنـف واألنشـطة          الرامية إىل التصدي لتلك التهديدات، وإذ
تقــوم ـا حركـة طالبــان وتنظـيم القاعـدة وغريمهــا مـن اجلماعـات العنيفــة واملتطرفـة واجلماعــات         اإلرهابيـة الـيت  
القانونية من عواقـب وخيمـة علـى قـدرة حكومـة أفغانسـتان علـى ضـمان سـيادة القـانون، وتـوفري             املسلحة غري

يــات األساســية األمــن واخلــدمات األساســية للشــعب األفغــاين، وكفالــة حتســني ومحايــة حقــوق اإلنســان واحلر   
  اخلاصة به،

) املــؤرخ ٢٠٠٦( ١٧٣٨و  ٢٠٠٦نيســان/أبريل  ٢٨) املــؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٧٤إىل قراراتــه وإذ يشــري   
ــمرب   ٢٣ ــانون األول/ديسـ ــؤرخ ٢٠٠٩( ١٨٩٤و  ٢٠٠٦كـ ــاين/نوفمرب   ١١) املـ ــرين الثـ ــة  ٢٠٠٩تشـ املتعلقـ

عدد املرتفـع لإلصـابات يف صـفوف املـدنيني     حبماية املدنيني يف النـزاع املسلح، وإذ يعرب عن قلقه اجلدي إزاء ال
يف أفغانستان، وال سيما بني النساء واألطفال، اليت تعزى غالبيتـها العظمـى علـى حنـو متزايـد إىل حركـة طالبـان        
وتنظيم القاعدة وغريمها من اجلماعات العنيفـة واملتطرفـة واجلماعـات املسـلحة غـري القانونيـة، وإذ يـدين أعمـال         

دف النسـاء والفتيـات، وال سـيما كبـار املوظفـات، وإذ يؤكـد مـن جديـد أنـه جيـب علـى مجيـع             القتل اليت تسته
سـيما النسـاء    األطراف يف النـزاع املسلح أن تتخذ كل اخلطوات املمكنة لضمان محاية املـدنيني املتضـررين، وال  

اسـبة مـرتكيب هـذا    واألطفال والنازحني، مبا يف ذلـك مـن العنـف اجلنسـي وسـائر أشـكال العنـف اجلنسـاين، وحمل        
فيـه القـانون الـدويل اإلنسـاين      العنف، وإذ يهيب جبميع األطراف االمتثال اللتزاماا مبوجب القانون الدويل، مبـا 

يسـلم بأمهيـة الرصـد     والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، واختاذ كـل التـدابري املناسـبة لضـمان محايـة املـدنيني، وإذ      
حيــيط علمــا  للخسـائر يف صــفوف املــدنيني، وإبــالغ جملـس األمــن بــذلك، وإذ   ســيما اجلـاري حلالــة املــدنيني وال 

بالتقدم الذي حترزه القوات األفغانية والدولية يف التقليل إىل أدىن حد من اخلسائر اليت تقع يف صفوف املـدنيني،  
يف النـــزاع املســلح،  وإذ يشـري إىل تقريــر بعثـة األمــم املتحـدة لتقــدمي املسـاعدة إىل أفغانســتان عـن محايــة املـدنيني      

  ،٢٠١٥  شباط/فرباير ١٨املؤرخ 
مما متثله األلغام املضادة لألفراد وخملفات احلرب وأجهزة التفجري البدائية الصنع مـن   وإذ يعرب عن قلقه  

يشدد على ضرورة االمتناع عـن اسـتعمال األسـلحة واألجهـزة الـيت حيظرهـا        ديد جدي للسكان املدنيني، وإذ
  ،القانون الدويل

اتمـع الـدويل والشـركاء اإلقليمـيني علـى مواصـلة تقـدمي الـدعم الفعـال للجهـود املتواصـلة             وإذ يشجع  
أفغانستان للتصدي إلنتاج املخدرات واالجتـار ـا، وفـق مقاربـة متوازنـة ومتكاملـة، مبـا يف ذلـك          املبذولة بقيادة

واملعــين مبكافحــة املخــدرات، إضــافة إىل  مــن خــالل الفريــق العامــل التــابع للمجلــس املشــترك للتنســيق والرصــد 
املبادرات اإلقليمية، وإذ يدرك اخلطر الـذي يشـكله إنتـاج املخـدرات غـري املشـروعة واالجتـار ـا وجتارـا علـى           
السالم واالستقرار الدوليني يف مناطق خمتلفة مـن العـامل، والـدور اهلـام الـذي يضـطلع بـه مكتـب األمـم املتحـدة           

  اجلرمية يف هذا الصدد،  املعين باملخدرات و
إزاء الزيــادة املســتمرة يف إنتــاج اخلشــخاش، علــى حنــو مــا أشــري إليــه يف الدراســة   وإذ يعــرب عــن القلــق  

الصـادرة عـن مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات         ٢٠١٤االستقصائية املتعلقة باألفيون يف أفغانستان لعـام  



 ٢٠١٥متوز/يوليه  ٣١إىل  ٢٠١٤آب/أغسطس  ١ القرارات واملقررات اليت اختذها جملس األمن يف الفترة من

162 

اعــة األفيــون وإنتاجــه واالجتــار بــه واســتهالكه مــن ضــرر جســيم  واجلرميــة، وإذ يشــري إىل اســتمرار مــا حتدثــه زر
حتدثـه   باالستقرار واألمن والصحة العامة والتنمية االجتماعية واالقتصادية واحلوكمة يف أفغانستان، وكذلك مـا 

من ضرر جسيم على الصعيدين اإلقليمي والدويل، وإذ يشدد على الدور اهلام لألمـم املتحـدة يف مواصـلة رصـد     
  املخدرات يف أفغانستان، حالة

يرحـب يف هـذا    علـى ضـرورة بـذل جهـود إقليميـة منسـقة ملكافحـة مشـكلة املخـدرات، وإذ          وإذ يشدد  
تشــرين  ١٣و  ١٢أبــاد، يــومي  إســالم الصــدد بعقــد املــؤمتر الــوزاري اإلقليمــي املعــين مبكافحــة املخــدرات، يف  

  ل مكافحة املخدرات،جما  ، دف تعزيز التعاون اإلقليمي يف٢٠١٢الثاين/نوفمرب 
باعتبارهـا أحـد أهـم األطـر يف مكافحـة       )١٣٢(بالعمل اجلاري يف إطـار مبـادرة ميثـاق بـاريس     وإذ يرحب  

، وإذ يشـدد علـى اهلـدف املتـوخى مـن ميثـاق       )١٣٣(املواد األفيونية األفغانية املصدر، وإذ حييط علما بإعالن فيينـا 
ر بـاملواد األفيونيـة غـري املشـروعة، يف إطـار األخـذ بنـهج        باريس، وهو إقامة حتـالف دويل واسـع ملكافحـة االجتـا    

  شامل يف إحالل السالم وحتقيق االستقرار والتنمية يف أفغانستان، ويف املنطقة وخارجها،  
إىل اإلعالن الذي وجهته حكومة أفغانستان إىل اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات والذي أفـادت   وإذ يشري  

ل قــانوين أليدريــد األســيتيك يف أفغانســتان يف الوقــت الــراهن وضــرورة امتنــاع   فيــه بعــدم وجــود أي اســتعما 
، )١٣٤(البلدان املنتجة واملصـدرة عـن التـرخيص بتصـدير هـذه املـادة إىل أفغانسـتان مـن دون طلـب مـن احلكومـة           

، علــى زيــادة ٢٠٠٨حزيران/يونيــه  ١١) املــؤرخ ٢٠٠٨( ١٨١٧بــالقرار  يشــجع الــدول األعضــاء، عمــال وإذ
من اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة      ١٢وا مع اهليئة الدولية، وخباصة من خالل االمتثال التام ألحكام املادة تعا

، وإذ يشـجع علـى مواصـلة التعـاون الـدويل      )١٣٥(١٩٨٨االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية لعام 
  أفغانستان،  طريق االجتار إىل واإلقليمي دف منع تسريب السالئف الكيميائية وإحضارها عن

حيــث علــى اختــاذ  عــن تأييــده ملواصــلة حكومــة أفغانســتان حظــر مســاد نيتــرات األمونيــا، وإذوإذ يعــرب   
إجراءات عاجلة إلنفاذ أنظمة للرقابة على كل املواد املتفجرة والسالئف الكيميائية، مبا حيد من قدرة املتمـردين  

يهيب باتمع الدويل دعـم اجلهـود الـيت تبـذهلا احلكومـة       دائية الصنع، وإذعلى استخدامها يف أجهزة التفجري الب
  يف هذا الصدد،

) املـؤرخ  ٢٠٠٠( ١٢٩٦و  ١٩٩٩أيلول/سـبتمرب   ١٧) املـؤرخ  ١٩٩٩( ١٢٦٥إىل قراراته  وإذ يشري  
ــة املــدنيني  ٢٠٠٩( ١٨٩٤) و ٢٠٠٦( ١٧٣٨ ) و٢٠٠٦( ١٦٧٤و  ٢٠٠٠نيســان/أبريل  ١٩ ) بشــأن محاي

 ١٨٢٠و  ٢٠٠٠تشــــرين األول/أكتــــوبر  ٣١) املــــؤرخ ٢٠٠٠( ١٣٢٥ قراراتــــه اع املســــلح، وإىليف النـــــز
 ١٨٨٩و  ٢٠٠٩أيلول/سـبتمرب   ٣٠) املـؤرخ  ٢٠٠٩( ١٨٨٨و  ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ١٩) املؤرخ ٢٠٠٨(
كـــانون األول/ديســـمرب  ١٦) املـــؤرخ ٢٠١٠( ١٩٦٠ و ٢٠٠٩تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٥) املـــؤرخ ٢٠٠٩(

_____________ 

  ، املرفق.S/2003/641انظر   )١٣٢(
  .E/CN.7/2012/17انظر   )١٣٣(
  .، املرفقS/2009/235انظر   )١٣٤(
)١٣٥(  United Nations, Treaty Series, vol. 1582, No. 27627.  
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تشـــــــرين  ١٨) املـــــــؤرخ ٢٠١٣( ٢١٢٢و  ٢٠١٣حزيران/يونيـــــــه  ٢٤) املـــــــؤرخ ٢٠١٣( ٢١٠٦و  ٢٠١٠
ــوبر  ــه     ٢٠١٣األول/أكت ــن، وقرارات ــرأة والســالم واألم ــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦١٢بشــأن امل ــه  ٢٦) امل  ٢٠٠٥متوز/يولي

 ٢٠١١متوز/يوليــــــه  ١٢) املــــــؤرخ ٢٠١١( ١٩٩٨و  ٢٠٠٩آب/أغســــــطس  ٤) املــــــؤرخ ٢٠٠٩( ١٨٨٢  و
بشــأن  ٢٠١٤آذار/مــارس  ٧) املــؤرخ ٢٠١٤( ٢١٤٣  و ٢٠١٢أيلول/ســبتمرب  ١٩) املــؤرخ ٢٠١٢( ٢٠٦٨  و

ــراره     ــلح وق ــرتاع املس ــال وال ــبتمرب  ٢٦) املــؤرخ ٢٠١٣( ٢١١٧األطف ــلحة الصــغرية    ٢٠١٣أيلول/س ــأن األس بش
يف  وعـن محايـة املـدنيني    )١٣٦(حييط علما بتقريري األمني العـام عـن األطفـال والنــزاع املسـلح       واألسلحة اخلفيفة، وإذ

  ،)١٣٨(، إضافة إىل استنتاجات الفريق العامل املعين باألطفال والنـزاع املسلح التابع لس األمن)١٣٧(النـزاع املسلح
  ؛)١٣٩(٢٠١٥شباط/فرباير  ٢٧بتقرير األمني العام املؤرخ  يرحب  - ١  
ول اللتزام األمـم املتحـدة الطويـل األجـل، مبـا يف ذلـك علـى مـدى عقـد التحـ           يعرب عن تقديره  - ٢  

تأكيـد دعمـه الكامـل لعمـل بعثـة األمـم املتحـدة         )، بدعم حكومة أفغانسـتان وشـعبها، ويعيـد   ٢٠٢٤-٢٠١٥(
لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان واملمثل اخلاص لألمني العام ألفغانستان، ويشـدد علـى ضـرورة كفالـة االسـتمرار      

  يف تزويد البعثة باملوارد الكافية للوفاء بواليتها؛
ديد والية بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان، على النحـو احملـدد يف قراراتـه    مت يقرر  - ٣  
ــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٤٦ )، و٢٠٠٦( ١٦٦٢ ــارس  ٢٣) املـــــ ــؤرخ ٢٠٠٨( ١٨٠٦، و ٢٠٠٧آذار/مـــــ ) املـــــ

) املــؤرخ ٢٠١٠( ١٩١٧، و ٢٠٠٩آذار/مــارس  ٢٣) املــؤرخ ٢٠٠٩( ١٨٦٨، و ٢٠٠٨آذار/مــارس  ٢٠
) املــؤرخ ٢٠١٢( ٢٠٤١، و ٢٠١١آذار/مــارس  ٢٢) املــؤرخ ٢٠١١( ١٩٧٤ ، و٢٠١٠آذار/مــارس  ٢٢
ــارس  ٢٢ ــؤرخ ٢٠١٣( ٢٠٩٦ ، و٢٠١٢آذار/مــ ــارس  ١٩) املــ )، ويف ٢٠١٤( ٢١٤٥، و ٢٠١٣آذار/مــ

  ؛٢٠١٦آذار/مارس   ١٧أدناه، حىت  ٧إىل  ٤الفقرات من 
دة إىل أفغانسـتان تراعـي إجنـاز العمليـة     بأن الوالية اددة لبعثة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاع     يقـر  - ٤  

مراعـاة تامـة، وبـأن الواليـة اـددة       ٢٠١٥كانون الثاين/ينـاير   ١االنتقالية وبدَء العمل مبوجب عقد التحول يف 
تدعم تولّي أفغانستان بصورة كاملة لدور القيادة وامتالكها زمام األمور يف جماالت األمن واحلوكمـة والتنميـة،   

التفامهات اليت جرى التوصل إليها بني أفغانسـتان واتمـع الـدويل يف مـؤمترات لنـدن وكابـل وبـون        مبا يتفق مع 
  وطوكيو ويف مؤمترات قمة لشبونة وشيكاغو ووايلز؛

باألمم املتحدة القيـام، مبسـاندة مـن اتمـع الـدويل، بـدعم الـربامج الوطنيـة ذات األولويـة           يهيب  - ٥  
قضايا األمن واحلوكمة والعدالة والتنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة، ودعـم التنفيـذ      حلكومة أفغانستان اليت تغطي 

الكامــل لاللتزامــات املتبادلــة املعلنــة بشــأن هــذه القضــايا يف املــؤمترات الدوليــة، وكــذلك بشــأن مواصــلة تنفيــذ     

_____________ 

)١٣٦(  S/2014/339.  
)١٣٧(  S/2013/689.  
)١٣٨(  S/AC.51/2011/3.  
)١٣٩(  S/2015/151.  



 ٢٠١٥متوز/يوليه  ٣١إىل  ٢٠١٤آب/أغسطس  ١ القرارات واملقررات اليت اختذها جملس األمن يف الفترة من

164 

مبـا ينسـجم متامـا مـع مبـدأ اضـطالع أفغانسـتان بالقيـادة وتوليهـا           )١٢٨(االستراتيجية الوطنية ملكافحـة املخـدرات  
  زمام األمور وممارستها لسيادا، الذي أعيد تأكيده يف مؤمترات كابل وطوكيو لندن؛  

أن تواصـل بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل أفغانسـتان واملمثـل اخلـاص، يف حـدود            يقرر  - ٦  
مع اضطالع أفغانستان بالقيادة وتوليها زمام األمور وممارسـتها لسـيادا، اإلشـراف علـى     واليتهما ومبا ينسجم 

وكابـل وطوكيـو    )١٢٧(اجلهود املدنية الدولية وتنسيقها، وفقا ملا ورد يف اإلعالنات الصادرة عـن مـؤمترات لنـدن   
  ، مع التركيز بصفة خاصة على األولويات املبينة أدناه:)١٣١(ونتائج مؤمتر بون

التشــجيع، بصــفتهما الــرئيس املشــارك للمجلــس املشــترك للتنســيق والرصــد، علــى تقــدمي اتمــع    (أ)  
ائل منـها دعـم مـا هـو     الدويل دعما أكثر اتساقا ألولويات حكومة أفغانسـتان يف جمـايل التنميـة واحلوكمـة، بوسـ     

األولويــة، وتعبئــة املــوارد، والتنســيق بــني اجلهــات املاحنــة   جــار حاليــا مــن وضــع وترتيــب للــربامج الوطنيــة ذات 
ــة، مبــا   ــة واملنظمــات الدولي ــام األمــور وممارســتها       الدولي ــادة وتوليهــا زم ينســجم مــع اضــطالع أفغانســتان بالقي

ســيما ألنشــطة  ت األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا، وال وكــاال لســيادا، وتوجيــه املســامهات املقدمــة مــن 
مكافحــة املخــدرات وإعــادة اإلعمــار والتنميــة؛ ويف الوقــت نفســه، التنســيق، أيضــا مبــا ينســجم مــع اضــطالع      

سـيما   أفغانستان بالقيادة وتوليها زمام األمور وممارستها لسيادا، بني الشـركاء الـدوليني ألغـراض املتابعـة، وال    
خـالل   تبادل املعلومات، وإيالء األولوية للجهود الراميـة إىل زيـادة نسـبة املعونـة اإلمنائيـة املقدمـة مـن        عن طريق

مؤمتري كابـل وطوكيـو، ودعـم اجلهـود الراميـة إىل زيـادة املسـاءلة         يتسق وااللتزامات املقطوعة يف احلكومة، مبا
مـؤمتري كابـل وطوكيـو،     تسق وااللتزامـات املقطوعـة يف  والشفافية املتبادلتني، والفعالية يف استخدام املعونة مبا ي

  يف ذلك فعالية التكلفة يف هذا الصدد؛  مبا
توفري الدعم، بناء على طلب السلطات األفغانية، لتنظيم االنتخابات األفغانية املقبلة، مبـا يف ذلـك     (ب)  

ــة  االنتخابــات الربملانيــة املقبلــة والقيــام، دعمــا للجهــود الــيت تبــذهلا حكومــة أ    فغانســتان، بتعزيــز اســتدامة العملي
االنتخابية ونزاهتها وانفتاحها على اجلميع، علـى النحـو املتفـق عليـه يف مـؤمترات لنـدن وكابـل وبـون وطوكيـو          
ــدرات         ــاء الق ــة باملســاعدة يف بن ــة املشــاركة يف هــذه العملي ــد املؤسســات األفغاني ــؤمتر قمــة شــيكاغو، وتزوي وم

  اور والتنسيق الوثيقني مع احلكومة؛واملساعدة التقنية يف إطار التش
القيــام بالتوعيــة وبــذل املســاعي احلميــدة لــدعم عمليــة الســالم واملصــاحلة الــيت تقودهــا أفغانســتان   (ج)  

ومتلك زمامها، إذا طلبت حكومة أفغانستان ذلك وبتشاور وثيـق معهـا، بوسـائل منـها تنفيـذ الربنـامج األفغـاين        
تراح تدابري لبناء الثقـة ودعمهـا، أيضـا بتشـاور وثيـق مـع احلكومـة، يف إطـار         لتحقيق السالم وإعادة اإلدماج واق

قراراتــه  الدســتور األفغــاين ويف احتــرام كامــل لتنفيــذ التــدابري وتطبيــق اإلجــراءات الــيت وضــعها جملــس األمــن يف 
ــؤرخ ٢٠١١( ١٩٨٩) و ٢٠١١( ١٩٨٨) و ١٩٩٩( ١٢٦٧ ــه  ١٧) املـــــ  ٢٠٨٢و  ٢٠١١حزيران/يونيـــــ

، وقــــرارات الــــس األخــــرى   ٢٠١٢كــــانون األول/ديســــمرب   ١٧) املــــؤرخ ٢٠١٢( ٢٠٨٣ ) و٢٠١٢(
  الصلة؛  ذات

قلـب آسـيا لتشـجيع     دعم التعاون اإلقليمي، دف مساعدة أفغانسـتان علـى اسـتغالل دورهـا يف      (د)  
  التعاون اإلقليمي، وللعمل من أجل استقرار وازدهار أفغانستان، باالعتماد على اإلجنازات احملققة؛
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االستمرار، بدعم مـن مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان، يف التعـاون مـع اللجنـة األفغانيـة             هـ)(  
املســتقلة املعنيــة حبقــوق اإلنســان وتعزيــز قــدراا، وكــذلك يف التعــاون مــع حكومــة أفغانســتان واملنظمــات غــري  

هود الرامية إىل كفالة محايتهم، وتعزيـز  احلكومية الدولية واحمللية املعنية من أجل رصد حالة املدنيني، وتنسيق اجل
املساءلة، واملساعدة يف التنفيذ التام لألحكام املتعلقة باحلريات األساسية وحقوق اإلنسـان، الـواردة يف الدسـتور    

سـيما األحكـام املتعلقـة     األفغاين واملعاهـدات الدوليـة الـيت تنـدرج أفغانسـتان ضـمن الـدول األطـراف فيهـا، وال         
التـــام حبقـــوق اإلنســـان الواجبـــة هلـــا، مبـــا يف ذلـــك اتفاقيـــة القضـــاء علـــى مجيـــع أشـــكال التمييـــز  بتمتـــع املـــرأة

  ؛  )١٤٠(املرأة  ضد
القتالية املتفق عليهـا بـني    التنسيق والتعاون الوثيقان، حسب االقتضاء، مع بعثة الدعم الوطيد غري  (و)  

  دنيني ملنظمة حلف مشال األطلسي؛منظمة حلف مشال األطلسي وأفغانستان، وكذلك مع كبري املمثلني امل
ببعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان واملمثل اخلاص بذل مزيد من اجلهـود مـن    يهيب  - ٧  

أجل زيادة االتساق والتنسيق والكفاءة فيما بني وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها املعنية يف أفغانسـتان،  
وبتشاور وثيق مع حكومة أفغانستان ـدف النـهوض بكفاءـا    “ مل يف األمم املتحدةوحدة الع”على أساس ج 

األولويـة، ومواصــلة قيـادة اجلهــود    اجلماعيـة إىل أقصــى حـد، مبــا يتماشـى متامــا مـع بــرامج احلكومـة الوطنيــة ذات     
ها لسـيادا، ـدف تعزيـز    وممارست املدنية الدولية، مبا ينسجم مع اضطالع أفغانستان بالقيادة وتوليها زمام األمور

  األولوية التالية:  دور املؤسسات األفغانية يف االضطالع مبسؤولياا يف ااالت ذات
تقدمي الدعم، من خالل وجود مالئم للبعثـة، يحـدد مـن خـالل التشـاور والتعـاون الكـاملني مـع           (أ)  

خمتلف أحنـاء البلـد، بوسـائل منـها تقويـة       حكومة أفغانستان، ودعما جلهود احلكومة، على إنفاذ عملية كابل يف
  التعاون مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، مبا ينسجم وسياسات احلكومة؛

دعم اجلهود اليت تبذهلا حكومة أفغانسـتان، يف إطـار وفائهـا بالتزاماـا علـى النحـو املتعهـد بـه يف           (ب)  
ذلـك العدالـة االنتقاليـة وتنفيـذ      يف  احلوكمة وسيادة القانون، مبـا مؤمترات لندن وكابل وبون وطوكيو، لتحسني

، )١٢٥(امليزانية ومكافحة الفساد يف مجيع أحنـاء البلـد وفقـا لعمليـة كابـل وإطـار عمـل طوكيـو للمسـاءلة املتبادلـة          
  مات يف الوقت املناسب وبطريقة مستدامة؛دف املساعدة يف جين مثار السالم وتقدمي اخلد

تنسيق وتيسري إيصال املساعدات اإلنسانية، مبا خيدم أغراضا من بينـها دعـم حكومـة أفغانسـتان،       (ج)  
ومبا يتفق مع املبادئ اإلنسانية، دف تعزيز قدرات احلكومة، بوسائل منها تقـدمي الـدعم الفعـال إىل السـلطات     

ومحاية املشردين داخليا، ويئة الظروف املؤاتية لعودة الالجئني مـن البلـدان اـاورة     الوطنية واحمللية يف مساعدة
  ومن البلدان األخرى، واملشردين داخليا، عودةً طوعية وآمنة وكرمية ومستدامة؛

بكــل األطــراف األفغانيــة والدوليــة التنســيق مــع بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل    يهيــب  - ٨  
يف تنفيــذ واليتــها ويف اجلهــود الراميــة إىل تعزيــز أمــن مــوظفي األمــم املتحــدة واألفــراد املــرتبطني ــا    أفغانســتان

  وحرية تنقلهم يف مجيع أرجاء البلد؛

_____________ 

)١٤٠(  United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378.  
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على ضرورة كفالة األمن ملوظفي األمم املتحدة وعلـى دعمـه للتـدابري الـيت اختـذها       يكرر التأكيد  - ٩  
  األمني العام بالفعل يف هذا الصدد؛

على األمهية احلامسـة السـتمرار وجـود بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل أفغانسـتان          يشدد  - ١٠  
وغريهـا مــن وكــاالت األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا يف الواليــات، بتشــاور وتنســيق وثــيقني مــع حكومــة  

ل هـدف إضـفاء الفعاليـة علـى عمـل      أفغانستان ودعماً هلا، سعياً إىل تلبية االحتياجات وإرساء األمن، ومبا يشـم 
األمــم املتحــدة عمومــا، ويــدعم بقــوة ســلطة املمثــل اخلــاص يف تنســيق مجيــع أنشــطة وكــاالت األمــم املتحــدة       

  ؛“العمل يف األمم املتحدة  وحدة”وصناديقها وبراجمها يف أفغانستان على أساس ج 
من أجـل اختـاذ التـدابري الالزمـة ملعاجلـة       األمني العام على مواصلة اجلهود اليت يبذهلا حاليايشجع  - ١١  

املسائل األمنيـة املرتبطـة بوجـود األمـم املتحـدة، ويشـجع بوجـه خـاص علـى التنسـيق بعنايـة مـع قـوات الـدفاع               
  واألمن الوطنية األفغانية؛

على أمهية حتقيق تنمية دميقراطية مسـتدامة يف أفغانسـتان تعمـل يف ظلـها مجيـع املؤسسـات        يشدد - ١٢  
الصلة والدستور األفغاين، ويرحـب، يف   انية ضمن جماالت اختصاصها احملددة بوضوح، وفقا للقوانني ذاتاألفغ

هذا الصدد، بالتزام حكومة أفغانستان يف مؤمتر كابل، الـذي أُعيـد تأكيـده يف مـؤمتري بـون وطوكيـو، بإدخـال        
ة استدامة العملية االنتخابية، ويؤكـد مـن   املزيد من التحسينات على العملية االنتخابية، مبا يف ذلك معاجلة مسأل

جديد، مع مراعاة االلتزامات اليت تعهد ا اتمع الدويل واحلكومة يف مؤمترات لنـدن وكابـل وبـون وطوكيـو،     
دور بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان يف تقـدمي الـدعم، بنـاء علـى طلـب احلكومـة، لتنفيـذ هـذه         

كومـة، مـن   احلطلب إىل البعثة تقـدمي املسـاعدة إىل املؤسسـات األفغانيـة املعنيـة، بنـاء علـى طلـب         االلتزامات، وي
ذلـك وضـع تـدابري لـتمكني املـرأة مـن املشـاركة         يف أجل دعـم نزاهـة العمليـة االنتخابيـة واشـتماهلا للجميـع، مبـا       

ــة، ســواء بصــفت      ــة االنتخابي ــرأة يف العملي ــة، ويرحــب مبشــاركة امل ــة واآلمن ــة مســجلة  الكامل ها مرشــحة أو ناخب
  صاحبة محلة انتخابية، ويهيب كذلك بأعضاء اتمع الدويل تقدمي املساعدة حسب االقتضاء؛  أو

بـاجلهود املتواصـلة الــيت تبـذهلا حكومـة أفغانسـتان للمضــي يف عمليـة السـالم واملصــاحلة،         يرحـب  - ١٣  
األفغاين لتحقيـق السـالم وإعـادة اإلدمـاج، إلجـراء      يف ذلك من خالل الس األعلى للسالم وتنفيذ الربنامج  مبا

حوار بشأن املصاحلة واملشاركة السياسية يشمل اجلميع وتقوده أفغانستان وتتوىل زمامه، على النحـو الـوارد يف   
إعالن مؤمتر كابل بشـأن احلـوار مـع كـل مـن ينبـذ العنـف، وال تربطـه أي صـلة باملنظمـات اإلرهابيـة الدوليـة،             

سـيما حقـوق املـرأة،     م القاعدة، وحيترم الدستور، مبا يف ذلك أحكامه املتصلة حبقوق اإلنسـان، وال فيها تنظي مبا
ويبدي االستعداد للمشاركة يف بناء أفغانسـتان الـيت تـنعم بالسـالم، وعلـى النحـو الـوارد مبزيـد مـن التفصـيل يف           

احلكومـة علـى االسـتفادة مـن املسـاعي      املبادئ والنتائج اخلتامية املنصوص عليها يف نتـائج مـؤمتر بـون، ويشـجع     
ــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل أفغانســتان لــدعم هــذه العمليــة، حســب االقتضــاء، يف     ظــل  احلميــدة لبعث

 ١٩٨٨) و ١٩٩٩( ١٢٦٧االحتــرام التــام لتنفيــذ التــدابري واإلجــراءات الــيت وضــعها جملــس األمــن يف قراراتــه    
  )، وقرارات الس األخرى ذات الصلة؛٢٠١٤( ٢١٦٠) و ٢٠١٢( ٢٠٨٢) و ٢٠١١(

خطـة العمـل الوطنيـة     بالتدابري اليت اختـذا حكومـة أفغانسـتان، مبـا يف ذلـك اعتمـاد       يرحب أيضا - ١٤  
، ويشـجع احلكومـة علـى مواصـلة زيـادة      ٢٠١٤ ) يف تشرين األول/ أكتوبر٢٠٠٠( ١٣٢٥لتنفيذ قرار الس 
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املـدين يف عمليـات التواصـل والتشـاور وصـنع القـرار، ويشـري إىل أن         مشاركة املرأة وكـذلك األقليـات واتمـع   
) ويف القـــرارات ٢٠٠٠( ١٣٢٥يف القـــرار  النســـاء يـــؤدين دورا حيويـــا يف عمليـــة الســـالم، حســـبما أقـــر بـــه  

الصلة، ولذلك يكـرر تأكيـد ضـرورة مشـاركة املـرأة بصـورة كاملـة وفعالـة وعلـى قـدم املسـاواة يف مجيـع              ذات
الســالم، وحيــث علــى إشــراكها يف وضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات مــا بعــد انتــهاء النـــزاع ألخــذ   مراحــل عمليــات 

  وجهات نظرها واحتياجاا يف احلسبان، حسبما جرى تأكيده يف مؤمتري بون وطوكيو؛
) وإىل أســاليب ٢٠١١( ١٩٨٨إىل إنشــاء جلنــة جملــس األمــن الــيت شــكلت عمــال بــالقرار   يشــري - ١٥  

ــها وإجراءاــا،   ــرار    عمل ــيت وضــعت يف الق ــك اإلجــراءات ال ــات  ٢٠١٢( ٢٠٨٢مبــا يف ذل ) لتيســري تقــدمي طلب
االستثناء من احلظر املفروض على السفر واإلسراع يف حبثها، دعما لعملية السالم واملصـاحلة، ويرحـب مبواصـلة    

 أفغانسـتان مـع اللجنـة،    تعاون احلكومة األفغانية والس األعلى للسالم وبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل
مبا يشمل فريق الدعم التحليلي ورصد اجلزاءات التابع هلـا، بوسـائل منـها تـوفري املعلومـات ذات الصـلة الالزمـة        

، ومن خالل حتديد مـن يشـترك مـع حركـة طالبـان يف ديـد       ١٩٨٨لتحديث القائمة املوضوعة مبوجب القرار 
أفـراد ومجاعـات ومؤسسـات وكيانـات، وفقـا ملعـايري اإلدراج يف       السالم واالسـتقرار واألمـن يف أفغانسـتان مـن     

)، ويشري إىل أن وسائل متويل أو دعـم هـؤالء األفـراد وهـذه اجلماعـات      ٢٠١٤( ٢١٦٠القرار  القائمة املبينة يف
احلصـر، اسـتخدام العائـدات املتأتيـة مـن زراعـة املخـدرات         واملؤسسات والكيانات تشمل، على سـبيل املثـال ال  

ة من أفغانستان والعابرة هلا وإنتاجها واالجتار ا على حنـو غـري مشـروع ونقـل السـالئف إىل أفغانسـتان       الصادر
عن طريق االجتـار، واالسـتغالل غـري القـانوين للمـوارد الطبيعيـة يف أفغانسـتان، واخلطـف طلبـا لفديـة، واالبتـزاز            

حلركة طالبان مع منظمـات أخـرى ضـالعة يف    األنشطة اإلجرامية، ويالحظ بقلق التعاون املتزايد  ذلك من وغري
  اإلجرامية؛  األنشطة
علـى دور بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل أفغانسـتان يف دعـم إرسـاء عمليـة سـالم             يشدد  - ١٦  

ومصاحلة شاملة للجميع يقودهـا األفغـان ويتولـون زمامهـا، مبـا يشـمل الربنـامج األفغـاين لتحقيـق السـالم وإعـادة            
يف حال طلبت حكومة أفغانستان ذلك وبتشاور وثيق معها، مع مواصلة تقييم اآلثار املترتبـة علـى تلـك     اإلدماج،

الوجهتني اجلنسانية واملتصلة حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تعزيز حقوق اإلنسـان ومحايتـها، عـن طريـق      العملية من
إلنسـان، ويشـجع اتمـع الـدويل علـى مسـاندة       أمور تشمل التعاون مـع اللجنـة األفغانيـة املسـتقلة املعنيـة حبقـوق ا      

  جهود احلكومة يف هذا الصدد، بسبل منها مواصلة تقدمي الدعم للصندوق االستئماين للسالم وإعادة اإلدماج؛
عملية إسـطنبول   -آسيا  دعمه للجهود اإلقليمية اجلارية بقيادة أفغانية يف إطار قلب جمددا يؤكد - ١٧  

، ويتطلع إىل املـؤمتر الـوزاري املقبـل    )١٣٠(ني من أجل حتقيق األمن واالستقرار يف أفغانستانلألمن والتعاون اإلقليمي
بأفغانسـتان وشـركائها اإلقليمـيني مواصـلة الـزخم واالسـتمرار يف        ، ويهيـب ٢٠١٥املقرر عقده يف باكستان عـام  
عمليـة إسـطنبول، ويشـري     -وار والثقة على الصعيد اإلقليمي من خالل قلب آسـيا  بذل اجلهود من أجل تعزيز احل
تكمــل اجلهــود الــيت تبــذهلا بالفعــل املنظمــات اإلقليميــة،   عمليــة إســطنبول هــو أن -إىل أن املقصــود بقلــب آســيا 

  أن تكون بديال عنها؛ سيما اجلهود املتعلقة بأفغانستان، وأن تتعاون مع هذه اجلهود، ال وال
بــاجلهود اجلاريــة الــيت تبــذهلا حكومــة أفغانســتان وشــركاؤها اــاورون واإلقليميــون           يرحــب - ١٨  

واملنظمات الدولية، مبـا فيهـا منظمـة التعـاون اإلسـالمي، مـن أجـل تعزيـز الثقـة والتعـاون فيمـا بينـهم، وكـذلك              
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ا فيهــا مــؤمترات القمــة الثالثيــة مبــادرات التعــاون الــيت وضــعتها مــؤخرا البلــدان املعنيــة واملنظمــات اإلقليميــة، مبــ 
  والرباعية ومؤمترات القمة اليت تنظمها منظمة شنغهاي للتعاون ورابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي؛

إىل تعزيز عملية التعاون اإلقليمي مبا يشمل اختاذ تدابري لتيسري التجـارة والنقـل العـابر علـى      يدعو - ١٩  
بــرام اتفاقــات إقليميــة وثنائيــة للتجــارة العــابرة، وتوســيع نطــاق التعــاون الصــعيد اإلقليمــي، وذلــك بســبل منــها إ

القنصــلي إلصـــدار التأشــريات وتيســـري أســفار أصـــحاب األعمـــال ــدف توســـيع النشــاط التجـــاري وزيـــادة      
يشمل الترابط علـى صـعيد اهلياكـل األساسـية واإلمـدادات       االستثمارات األجنبية وتطوير اهلياكل األساسية، مبا

ــاون        بالطا ــه أفغانســتان يف التع ــذي تؤدي ــدور ال ــز ال ــك ــدف تعزي ــة للحــدود، وذل ــل واإلدارة املتكامل ــة والنق ق
  االقتصادي اإلقليمي، وتشجيع النمو االقتصادي املستدام وإجياد فرص العمل يف أفغانستان؛

ل التـرابط  ، يف هذا الصدد، على أمهيـة تعزيـز شـبكات النقـل احملليـة واإلقليميـة الـيت ستسـه        يشدد - ٢٠  
من أجل حتقيـق التنميـة االقتصـادية واالسـتقرار واالكتفـاء الـذايت، وخباصـة االنتـهاء مـن أعمـال إنشـاء السـكك             

املشـاريع اإلقليميـة بغـرض تعزيـز مزيـد مـن التـرابط، والنـهوض          احلديد والطرق الربيـة احملليـة وصـيانتها، ووضـع    
  بالطريان املدين الدويل؛ بالقدرات املتعلقة

ينسـجم مـع اضـطالع     الدور احملـوري للمجلـس املشـترك للتنسـيق والرصـد، مبـا       جديد من ؤكدي - ٢١  
أفغانستان بالقيادة وتوليها زمام األمور وممارستها لسيادا، يف تنسيق وتيسـري ورصـد تنفيـذ اسـتراتيجية التنميـة      

لـة املعنيـة أن تعـزز تعاوـا مـع      الوطنية ألفغانستان والربامج الوطنية ذات األولوية، ويهيـب جبميـع اجلهـات الفاع   
  الس املشترك يف هذا الصدد بغية مواصلة االرتقاء بكفاءته؛

باجلهات املاحنة الدولية واملنظمـات الدوليـة وحكومـة أفغانسـتان أن تتقيـد مبـا قطعتـه علـى          يهيب - ٢٢  
 أعيد تأكيـدها يف مـؤمتر لنـدن    نفسها من التزامات يف مؤمتري كابل وطوكيو ويف املؤمترات الدولية السابقة، واليت

تأكيد األمهية احليوية لتعزيز فعاليـة املعونـة والقـدرة علـى التنبـؤ ـا عـن طريـق زيـادة           ، ويكرر٢٠١٤املعقود عام 
تقدمي املساعدة املدرجة يف امليزانية إىل احلكومة إىل جنب إدخال حتسينات على نظم امليزانيـة والنفقـات األفغانيـة،    

  ملعونة وفعاليتها بكفالة الشفافية ومكافحة الفساد وتعزيز قدرة احلكومة على تنسيق املعونة؛وحتسني تنسيق ا
التصـدي   حبكومة أفغانستان أن تستمر، مستعينة باملساعدة املقدمة مـن اتمـع الـدويل، يف    يهيب - ٢٣  

مهـا مـن اجلماعـات    لتهديد أمن أفغانستان واستقرارها مـن جانـب عناصـر حركـة طالبـان وتنظـيم القاعـدة وغري       
العنيفة واملتطرفـة واجلماعـات املسـلحة غـري القانونيـة، واـرمني والضـالعني يف إنتـاج املخـدرات غـري املشـروعة            

  يف االجتار ا أو جتارا؛  أو
ــد يكــرر - ٢٤   ــة والطــابع املهــين       التأكي ــز القــدرات الوظيفي ــام، يف إطــار شــامل، بتعزي ــة القي ــى أمهي عل

اع األمين األفغاين عـن طريـق األخـذ بـإجراءات الفـرز املالئمـة واالضـطالع جبهـود التـدريب،          واملساءلة يف القط
ــتمكني، لصــاحل النســاء والرجــال علــى      مبــا يف ذلــك التــدريب يف جمــال حقــوق الطفــل، والتوجيــه واإلعــداد وال

وإشـراك املــرأة   السـواء، ـدف تســريع وتـرية التقـدم حنــو بلـوغ هـدف حتقيــق االكتفـاء الـذايت والتــوازن العرقـي         
صفوف قوات األمن األفغانية اليت توفر األمن وتكفل سيادة القانون يف مجيع أحناء البلد، ويشـدد علـى أمهيـة     يف

التزام اتمع الدويل على األجل الطويل بكفالة وجود قوات أمن وطنية أفغانية تسـتويف شـروط القـدرة واملهنيـة     
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ء بعثة الدعم الوطيد غري القتاليـة، وتدريبـها وتقـدمي املشـورة واملسـاعدة      واالستدامة، وينوه يف هذا السياق بإنشا
  إليها، بناء على االتفاقات الثنائية بني أفغانستان ومنظمة حلف مشال األطلسي وبناء على دعوة من أفغانستان؛

درتـه  يف هذا السياق بالتقدم املتواصل يف جمـال تطـوير اجلـيش الـوطين األفغـاين وحتسـني ق       يرحب - ٢٥  
على ختطيط العمليات وتنفيذها، ويشجع على االستمرار يف جهود التـدريب، بوسـائل منـها املسـامهة باملـدربني      

يتصل بوضـع عمليـة مسـتدامة     واملوارد واألفرقة االستشارية من خالل بعثة الدعم الوطيد، وإسداء املشورة فيما
  صالح الدفاع؛لتخطيط الدفاع باإلضافة إىل تقدمي املساعدة يف مبادرات إ

ــة       حيــيط علمــا  - ٢٦   ــدرات الشــرطة الوطني ــز ق ــة لتعزي ــذهلا الســلطات األفغاني ــيت تب ــة ال ــاجلهود اجلاري ب
األفغانية، ويدعو إىل مواصلة اجلهود لتحقيق هذا اهلدف، ويشدد، يف هذا السـياق، علـى أمهيـة تقـدمي املسـاعدة      

ملـوجهني، مبـا يشـمل مسـامهة بعثـة الـدعم الوطيـد، علـى         الدولية عن طريق تقدمي الدعم املايل وتوفري املـدربني وا 
حنو ما وافقـت عليـه حكومـة أفغانسـتان وقبلـت بـه، ومسـامهة قـوة الـدرك األوروبيـة يف هـذه البعثـة، ومسـامهة              
االحتاد األورويب من خالل بعثة الشرطة التابعة لالحتاد األورويب يف أفغانستان، وكـذلك مسـامهة فريـق مشـاريع     

انيــة، مشــريا إىل أمهيــة وجــود قــوة شــرطة كافيــة ومقتــدرة بالنســبة ألمــن أفغانســتان علــى األجــل     الشــرطة األمل
بتحقيــق الرؤيــة اخلاصــة بــوزارة الداخليــة والشــرطة الوطنيــة األفغانيــة، الــيت تغطــي فتــرة            الطويــل، ويرحــب 

سـاء واإلبقـاء علـيهن يف    سنوات، مبا يف ذلك االلتزام بوضع استراتيجية فعالـة للتنسـيق بـني زيـادة جتنيـد الن      عشر
صفوف الشرطة الوطنية األفغانية وتدريبهن وتنمية قدران وتعزيز تنفيذ اسـتراتيجيتهما املتعلقـة بتعمـيم مراعـاة     
االعتبارات اجلنسانية، ويرحب بالدعم املستمر الذي تقدمه بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل أفغانسـتان       

  لرابطات الشرطة النسائية؛
بالتقدم احملرز يف تنفيذ حكومة أفغانستان لربنامج حـل اجلماعـات املسـلحة غـري القانونيـة       يرحب - ٢٧  

وإدماجها يف برنامج أفغانستان للسالم وإعادة اإلدماج، ويدعو إىل تسـريع ومواءمـة اجلهـود لتحقيـق مزيـد مـن       
  التقدم بدعم من اتمع الدويل؛

ــدين - ٢٨   ــداءات  بأشــد هلجــة  ي ــع االعت ــة الصــنع      مجي ــتفجري البدائي ــأجهزة ال ــداءات ب ــا االعت ــا فيه ، مب
واهلجمات االنتحاريـة واالغتيـاالت وعمليـات االختطـاف الـيت تسـتهدف املـدنيني والقـوات األفغانيـة والدوليـة           

أفغانسـتان، ويـدين كـذلك جلـوء حركـة طالبـان        وأثرها الضار على جهود حتقيق االستقرار والتعمري والتنمية يف
  املتطرفة األخرى إىل استخدام املدنيني دروعا بشرية؛ واجلماعات

االرتفــاع املســتمر يف االعتــداءات الــيت يتعــرض هلــا العــاملون يف جمــال العمــل   مــع القلــق يالحــظ - ٢٩  
اإلنســاين وجمــال التنميــة، مبــا يف ذلــك االعتــداء علــى العــاملني يف جمــال الرعايــة الصــحية وعلــى املرافــق الصــحية  

طــيب، ويــدين تلــك االعتــداءات بأشــد هلجــة، مؤكــدا أــا تعــوق جهــود تقــدمي العــون لشــعب   ووســائل النقــل ال
أفغانستان، ويهيب جبميع األطراف أن تكفل لكل اجلهات اإلنسانية الفاعلة، مبا يف ذلك موظفو األمـم املتحـدة   

وأن تتقيد تقيـدا تامـا    واألفراد املرتبطون ا، إمكانية الوصول إىل مقاصدها بصورة كاملة وآمنة ودون عراقيل،
بالقانون الدويل اإلنساين الواجب التطبيق، وأن حتترم املبادئ التوجيهية اليت تأخذ ا األمم املتحـدة فيمـا يتعلـق    

  بتقدمي املساعدة اإلنسانية يف حاالت الطوارئ؛
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ــام يف أفغانســ       يرحــب - ٣٠   ــامج مكافحــة األلغ ــذ برن ــت حــىت اآلن يف تنفي ــيت حتقق تان، باإلجنــازات ال
ويشجع حكومة أفغانستان على أن تواصل جهودها، بدعم مـن األمـم املتحـدة ومجيـع اجلهـات الفاعلـة املعنيـة،        
من أجل إزالة وتدمري األلغام األرضية املضادة لألفراد واأللغام األرضية املضـادة للـدبابات وخملفـات احلـرب مـن      

والسـالم واألمـن يف البلـد، ويعـرب عـن ضـرورة        املتفجرات دف احلد مـن األخطـار الـيت ـدد حيـاة اإلنسـان      
تقدمي املساعدة مـن أجـل تـوفري الرعايـة للضـحايا، مبـن فـيهم األشـخاص ذوو اإلعاقـة، وإعـادة تأهيلـهم وإعـادة             

  إدماجهم على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي؛
اجلماعـات العنيفـة    إزاء جتنيد حركة طالبان وتنظـيم القاعـدة وغريمهـا مـن     عن قلقه البالغ يعرب - ٣١  

واملتطرفــة لألطفــال واســتخدامهم يف أفغانســتان، وإزاء قتــل األطفــال وتشــويههم نتيجــة للنـــزاع، ويكــرر إدانتــه  
القوية لتجنيد األطفال اجلنـود واسـتخدامهم يف انتـهاك للقـانون الـدويل الواجـب التطبيـق، وجلميـع االنتـهاكات          

سـيما مـا يتصـل منـها باهلجمـات        حاالت النـزاع املسلح، والوالتجاوزات األخرى املرتكبة يف حق األطفال يف
على املدارس، ومرافق التعليم والرعاية الصحية، مبا يف ذلك حرق املدارس وإغالقها القسـري وترهيـب مـوظفي    
التعليم واختطافهم وقتلهم، وخصوصا االعتداءات اليت تستهدف تعليم الفتيات من جانـب اجلماعـات املسـلحة    

وعة، مبا يف ذلك حركة طالبان، مشرياً يف هذا السياق إىل إدراج حركة طالبـان يف القائمـة الـواردة يف    غري املشر
، والســـتخدام األطفـــال يف اهلجمـــات )١٣٦(املرفــق األول لتقريـــر األمـــني العــام عـــن األطفـــال والنــــزاع املســلح   

  تقدمي املسؤولني عنها إىل العدالة؛ االنتحارية، ويدعو إىل
) املتعلـق باألطفـال والـرتاع    ٢٠٠٥( ١٦١٢يف هذا الصدد على أمهيـة تنفيـذ قـرار الـس     يشدد  - ٣٢  

، الذي يؤكـد مـن جديـد    ٢٠١١متوز/يوليه  ٦املسلح والقرارات التالية له، ويؤيد مرسوم وزير الداخلية املؤرخ 
كات حقـوق الطفـل، ويرحـب بالتقـدم احملـرز يف تنفيـذ خطـة العمـل املتعلقـة          التزام حكومة أفغانستان مبنع انتـها 

باألطفال املرتبطني بقوات واألمن الوطنية األفغانية ومرفقها اللذين جرى التوقيع عليهمـا يف كـانون الثاين/ينـاير    
ملعنيــة باألطفــال سـيما قيــام احلكومـة بإنشــاء اللجنـة التوجيهيــة األفغانيــة املشـتركة بــني الـوزارات ا      ، وال٢٠١١

والنـزاع املسلح، وتعيني مسؤول عن تنسيق شؤون محاية األطفال، وبقيامها مؤخرا باعتماد قانون جديد حيظـر  
جتنيد األطفال يف الوحدات العسـكرية وجيـرم جتنيـد أي قاصـر وبالتصـديق علـى خارطـة طريـق للتعجيـل خبطـى           

حكام خطة العمـل، بالتعـاون الوثيـق مـع بعثـة األمـم املتحـدة        االمتثال خلطة العمل، ويدعو إىل التنفيذ الكامل أل
لتقــدمي املســاعدة إىل أفغانســتان، ويطلــب إىل األمــني العــام أن يواصــل إعطــاء األولويــة ألنشــطة البعثــة وقــدراا  
املتعلقــة حبمايــة األطفــال، وأن يســتمر يف أن يــدرج يف التقــارير الــيت يقــدمها مســتقبال مســألة األطفــال والنـــزاع  

  الصلة؛  املسلح يف البلد، متشيا مع قرارات الس ذات
بـه واسـتهالكه مـن     إزاء استمرار ما تسـببه زراعـة األفيـون وإنتاجـه واالجتـار      يظل يساوره القلق - ٣٣  

تســببه مــن ضــرر علــى الصــعيد اإلقليمــي    ضــرر جســيم لألمــن والتنميــة واحلوكمــة يف أفغانســتان وكــذلك مــا   
، الـيت صـدرت عــن   ٢٠١٤اسـة االستقصـائية املتعلقــة بـاألفيون يف أفغانسـتان لعـام      والـدويل، وحيـيط علمـا بالدر   

، ويهيـب حبكومـة أفغانسـتان    ٢٠١٤مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة يف تشـرين الثـاين/نوفمرب       
بوسـائل منـها    العمل، مبساعدة من اتمع الدويل، على تسريع تنفيذ االستراتيجية الوطنيـة ملكافحـة املخـدرات،   

ــة،       بــرامج الســبل البديلــة لكســب الــرزق، وإدراج جهــود مكافحــة املخــدرات يف صــلب مجيــع الــربامج الوطني
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ويشجع على تقدمي دعم دويل إضايف لألولويات األربع احملددة يف تلك االستراتيجية، ويشيد بالدعم املقـدم مـن   
ت والتنســيق يف آســيا الوســطى يف إطــار مبــادرة ميثــاق املكتــب إىل املبــادرة الثالثيــة واملركــز اإلقليمــي للمعلومــا

واستراتيجية قوس قزح والربنامج اإلقليمي ألفغانستان والبلـدان اـاورة التـابع للمكتـب، وكـذلك       )١٣٢(باريس
  مسامهة أكادميية دوموديدوفو للشرطة يف االحتاد الروسي؛

باجلهود املتواصـلة الـيت يبـذهلا مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة يف يئـة            يرحب - ٣٤  
أفغانستان، حتت قيادة وزارة مكافحـة   الظروف اليت متكن من تنفيذ االستراتيجية الوطنية ملكافحة املخدرات يف

ابعــة للمجلــس املشــترك  املخــدرات يف أفغانســتان، مــن خــالل أدوات منــها آليــة رصــد مكافحــة املخــدرات الت    
  للتنسيق والرصد؛

بالدول أن تعزز التعاون الدويل واإلقليمي ملواجهة اخلطر الذي يتعـرض لـه اتمـع الـدويل      يهيب - ٣٥  
من جراء إنتاج املخدرات غري املشروعة األفغانية املصدر واالجتار ا واستهالكها، توخيـا للقضـاء عليـه بشـكل     

التصـدي ملشـكلة املخـدرات يف أفغانسـتان، بطـرق منـها تعزيـز         ية العامـة املشـتركة يف  تدرجيي وفقا ملبدأ املسؤول
قدرات إنفاذ القانون والتعاون على مكافحة االجتار باملخدرات غري املشـروعة والسـالئف الكيميائيـة وعمليـات     

  )؛٢٠٠٨( ١٨١٧غسل األموال والفساد املرتبطة بذلك االجتار، ويدعو إىل التنفيذ الكامل لقراره 
 -بــاريس ”لألعمــال املضــطلع ــا يف إطــار مبــادرة ميثــاق بــاريس وعمليــة   يعــرب عــن التقــدير - ٣٦  
أفغانســتان واالجتــار مــا واســتهالكهما،  املنبثقــة منــها قصــد التصــدي إلنتــاج األفيــون واهلريويــن يف “ موســكو

تراض قوافل نقـل املخـدرات،   والقضاء على حماصيل اخلشخاش، وخمتربات صنع املخدرات وخمازا، وكذلك اع
ويشدد على أمهية التعاون على ضبط احلـدود، ويرحـب بالتعـاون املكثـف ملؤسسـات األمـم املتحـدة املعنيـة مـع          

  منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ومنظمة معاهدة األمن اجلماعي، يف هذا الصدد؛
عنية واجلهات الفاعلة األخـرى للربنـامج   على أمهية إجناز مجيع املؤسسات األفغانية امل التأكيد يكرر  - ٣٧  

بالنــزاهة   الوطين ذي األولوية إلرساء القانون وتوفري العدالة للجميع من أجل التعجيـل بإقامـة نظـام للعدالـة يتسـم     
  والشفافية، والقضاء على اإلفالت من العقاب، واإلسهام يف تأكيد سيادة القانون يف مجيع أرجاء البلد؛

الســياق علــى أمهيــة مواصــلة التقــدم يف إعــادة بنــاء وإصــالح قطــاع الســجون يف   يف هــذا  يشــدد - ٣٨  
ذلك القطاع، ويؤكـد علـى أمهيـة     أفغانستان، وذلك من أجل حتسني احترام سيادة القانون وحقوق اإلنسان يف

 كفالة وصول املنظمات املعنية، حسب االقتضاء، إىل مجيع السـجون وأمـاكن االحتجـاز يف أفغانسـتان، ويـدعو     
الصلة، مبا يف ذلك القانون اإلنسـاين وقـانون حقـوق اإلنسـان، ويشـري إىل       إىل االحترام التام للقانون الدويل ذي

، ٢٠١٥شـباط/فرباير   ٢٥التوصيات الواردة يف تقرير بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان املـؤرخ  
  تعذيب؛وإعالن حكومة أفغانستان عن خطة وطنية للقضاء على ال

ــالغ  - ٣٩   ــار الــيت خيلفهــا الفســاد علــى األمــن واحلكــم الرشــيد وجهــود مكافحــة      يالحــظ بقلــق ب اآلث
املخــدرات والتنميــة االقتصــادية، ويرحــب بااللتزامــات الــيت تعهــدت ــا حكومــة أفغانســتان يف مــؤمتر طوكيــو    

ة املتبادلـة، ويرحـب بـاجلهود    يتعلق مبكافحة الفساد، حسبما أعيد تأكيـده يف إطـار عمـل طوكيـو للمسـاءل      فيما
، ويـدعو احلكومـة   ٢٠١٢يف ذلك إصدار املرسوم الرئاسي يف متوز/يوليه  اليت تبذهلا احلكومة يف هذا الصدد، مبا



 ٢٠١٥متوز/يوليه  ٣١إىل  ٢٠١٤آب/أغسطس  ١ القرارات واملقررات اليت اختذها جملس األمن يف الفترة من

172 

إىل مواصلة العمل على الوفاء بتلك االلتزامات كي تكون اإلدارة أكثـر فعاليـة وشـفافية وقابليـة للمسـاءلة علـى       
واملتعلـق بالواليـات واحمللـي، ويرحـب أيضـا باسـتمرار الـدعم الـدويل ألهـداف           صعيد احلكـم مبسـتوياته الـوطين   

  أفغانستان املتعلقة باحلوكمة؛
مجيـع املؤسسـات األفغانيـة، مبـا فيهـا السـلطتان التنفيذيـة والتشـريعية، علـى العمـل بـروح مـن              يشجع  -  ٤٠  

ا إىل تنفيـذ عمليـة اإلصـالح يف جمـال التشـريع      التعاون، وينوه بـاجلهود املتواصـلة الـيت تبـذهلا حكومـة أفغانسـتان سـعي       
واإلدارة العامة، من أجـل مكافحـة الفسـاد وكفالـة احلكـم الرشـيد، علـى النحـو املتفـق عليـه يف مـؤمتر بـون، بتمثيـل              
كامـل جلميـع األفغـان نسـاء ورجـاال، وحتقيـق املسـاءلة علـى كـل مـن الصـعيد الـوطين ودون الـوطين، مـع الترحيـب                

، ويؤكد ضرورة بذل مزيـد مـن اجلهـود علـى الصـعيد الـدويل لتقـدمي        ٢٠١٢لرئاسي يف متوز/يوليه بإصدار املرسوم ا
املساعدة التقنية يف هذا اال، وينوه باجلهود اليت تبذهلا احلكومة يف هذا الصـدد، ويكـرر التأكيـد علـى أمهيـة التنفيـذ       

  ملتعلق بالشفافية واملساءلة على الصعيد الوطين؛الكامل واملرحلي والسريع واملنسق للربنامج الوطين ذي األولوية ا
إىل االحتـرام التـام جلميــع حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساســية ومحايتـها يف مجيـع أرجــاء         يـدعو  - ٤١  

أفغانستان، مبا يشمل حقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان وحريـام األساسـية، واحلقـوق واحلريـات األساسـية      
الدويل اإلنساين، ويرحب بالزيادة يف وسائل اإلعالم األفغانية احلرة، ولكنـه يالحـظ    املنصوص عليها يف القانون

مع القلق استمرار القيود املفروضة على حرية وسائل اإلعالم، واالعتـداءات الـيت يتعـرض هلـا الصـحافيون علـى       
لة املعنيـة حبقـوق اإلنسـان    أيدي اجلماعات اإلرهابيـة واملتطرفـة واإلجراميـة، ويـثين علـى اللجنـة األفغانيـة املسـتق        

أفغانسـتان، وكـذلك يف تعزيـز هـذه احلقـوق       تبذله مـن جهـود شـجاعة يف رصـد احتـرام حقـوق اإلنسـان يف        ملا
ومحايتها وتشجيع ظهور جمتمع مدين تعددي، ويؤكد أمهية التعاون الكامل جلميع األطـراف الفاعلـة املعنيـة مـع     

لــة ســالمتها، ويعــرب عــن تأييــده للمشــاركة الواســعة الشــاملة  اللجنــة، وتعزيــز اســتقاللية هــذه األطــراف وكفا
للوكاالت احلكومية واتمع املدين من أجل تنفيـذ االلتزامـات املتبادلـة املتعهـد ـا، مبـا يف ذلـك االلتـزام بتـوفري          
 متويل حكومي كاف للجنـة، ويكـرر التأكيـد علـى أمهيـة الـدور الـذي تضـطلع بـه اللجنـة، ويعـرب عـن تأييـده             

  هود اليت تبذهلا اللجنة لتعزيز قدرا املؤسسية وتوطيد استقالهلا يف إطار الدستور األفغاين؛للج
الضروري بـذل جهـود معـززة،      بأنه رغم التقدم الذي تحقّق يف مسألة املساواة بني اجلنسني، من يقر  -  ٤٢  

والفتيـات ومشـاركتهن الكاملـة    مبا يف ذلك العمل على حتقيق أهـداف عمليـة قابلـة للقيـاس، لضـمان حقـوق النسـاء        
أفغانستان مـن العنـف واالعتـداء، وبأنـه جيـب حماسـبة مـرتكيب أعمـال العنـف            وكفالة محاية مجيع النساء والفتيات يف

واالنتهاكات هذه وبـأن النسـاء والفتيـات جيـب أن يتمـتعن باحلمايـة مبوجـب القـانون وبإمكانيـة اللجـوء إىل القضـاء            
) يف تشــرين ٢٠٠٠( ١٣٢٥ل، ويرحــب باعتمــاد خطــة العمــل الوطنيــة لتنفيــذ القــرار  علــى قــدم املســاواة مــع الرجــ

التشــريعية للمــرأة، ويـدين بشــدة التمييــز    ، ويؤكــد أمهيـة احلفــاظ علــى وسـائل كافيــة للحمايـة   ٢٠١٤األول/أكتـوبر  
ويؤكـد أمهيـة تنفيـذ    العنف الرامي إىل منع الفتيات من االلتحـاق باملـدارس،     سيما  والعنف ضد النساء والفتيات، وال

 ١٩٦٠  )، و٢٠٠٩( ١٨٨٩  )، و٢٠٠٩( ١٨٨٨  )، و٢٠٠٨( ١٨٢٠)، و ٢٠٠٠(  ١٣٢٥القــــــــــــــــــــرارات 
تضــمنته مــن التزامــات بتعمــيم مراعــاة املنظــور     )، ويشــري إىل مــا٢٠١٣( ٢١٢٢) و ٢٠١٣( ٢١٠٦) و ٢٠١٠(

  ألمان واألمـن؛اجلنساين، وكفالة حصول النساء اهلاربات من العنف العائلي على مالذ يكفل هلن ا
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بالتزام حكومـة أفغانسـتان بتعزيـز مشـاركة املـرأة يف احليـاة السياسـية األفغانيـة ويف مجيـع           يرحب - ٤٣  
هـذا   مؤسسات احلوكمة األفغانية، مبا يشمل اهليئات املنتخبـة واملعينـة واخلدمـة املدنيـة، وينـوه بالتقـدم احملـرز يف       

ا حلماية املشاركة الكاملـة للمـرأة يف العمليـة االنتخابيـة وتعزيزهـا،      الصدد، ويرحب باجلهود املتواصلة اليت تبذهل
ويدعم اجلهود املبذولـة لإلسـراع بالتنفيـذ الكامـل خلطـة العمـل الوطنيـة للمـرأة يف أفغانسـتان، وإلدراج نقاطهـا           

ة املرجعيــة يف الــربامج الوطنيــة ذات األولويــة، ويهيــب باحلكومــة العمــل بشــكل عاجــل علــى وضــع اســتراتيجي   
ذلـك تقـدمي اخلـدمات للضـحايا وتـوفري إمكانيـة اللجـوء         يف لإلنفاذ التام لقانون القضاء على العنف ضد املرأة، مبا

الربوتوكـول   ٢٠١٤إىل القضاء، ويرحب يف هـذا الصـدد بإصـدار وزارة الصـحة العامـة يف تشـرين الثـاين/نوفمرب        
ويشـري إىل أن النـهوض حبقـوق املـرأة ومحايتـها جـزء       لفائدة مقدمي الرعاية الصحية للعالج من العنـف اجلنسـاين،   

يتجزأ من عملية السالم وإعادة اإلدماج واملصاحلة، ويشـري إىل أن املـرأة تـؤدي دورا حيويـا يف عمليـة السـالم،        ال
ويرحب بـالتزام احلكومـة بوضـع خطـة العمـل الوطنيـة املتعلقـة بـاملرأة والسـالم واألمـن، وبتنفيـذ اخلطـة ورصـدها              

املزيــد مــن الفــرص لــدعم مشــاركة املــرأة يف عمليــة الســالم واملصــاحلة الــيت تقودهــا أفغانســتان ومتســك     وحتديــد 
بزمامها، ويشري إىل تقرير بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان عـن تنفيـذ قـانون القضـاء علـى العنـف       

ألمني العام أن يواصل إدراج املعلومات املتصـلة  ضد املرأة يف أفغانستان وأمهية تنفيذه بصورة كاملة، ويطلب إىل ا
  الس؛  بعملية إدماج املرأة يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية ألفغانستان يف تقاريره املقدمة إىل

الالجـئني األفغـان    بأمهية العودة الطوعية واآلمنة واملنظمـة واالنـدماج املسـتدام ملـن تبقـى مـن       يقر - ٤٤  
  تقرار البلد واملنطقة، ويدعو إىل مواصلة املساعدة الدولية املقدمة يف هذا الصدد وتعزيزها؛من أجل اس

أمهية عودة املشردين داخليا إىل ديارهم طواعية وبأمان وبصورة منظمـة وإعـادة إدمـاجهم     يؤكد - ٤٥  
مـني العـام املتعلقـة بإجيـاد     على حنو مستدام، ويرحب بإدراج أفغانستان ضمن البلدان الرائدة املشمولة مببادرة األ

  حلول دائمة، والتقدم احملرز يف وضع سياسة ألفغانستان تتعلق باملشردين داخليا؛
اتمـع الـدويل، ـدف     إىل ضرورة مواصلة تعزيز القدرة االستيعابية ألفغانستان، بدعم من يشري - ٤٦  

  ماجهم بصورة كاملة؛تأهيل من تبقى من األفغان الالجئني واملشردين داخليا وإعادة إد
التطـورات يف أفغانسـتان،    إىل األمني العام أن يقدم إىل الس كل ثالثة أشهر تقريـرا عـن   يطلب - ٤٧  

وأن يدرج يف تقاريره تقييما ملا حتقق من تقدم، استنادا إىل النقاط املرجعية لقياس وتتبـع التقـدم احملـرز يف تنفيـذ     
ــدمي امل    ــم املتحــدة لتق ــة األم ــة بعث ــذ      والي ــوطين، وتنفي ــى الصــعيد دون ال ــك عل ــا يف ذل ســاعدة إىل أفغانســتان، مب

  القرار؛  أولوياا، على النحو احملدد يف هذا
إىل األمــني العــام أن يبــادر إىل إطــالق عمليــة إلجــراء، يف غضــون ســتة أشــهر مــن    يطلــب أيضــا - ٤٨  

مـم املتحـدة يف أفغانسـتان، بالتشـاور     جتديد هذه الوالية، مراجعة كاملة لدور وهيكلية وأنشطة كل كيانـات األ 
واملشــاركة الكــاملتني مــع حكومــة أفغانســتان واجلهــات الرئيســية صــاحبة املصــلحة، مبــا فيهــا أوســاط اجلهــات    
املاحنـة، وذلــك يف ضـوء إمتــام املرحلــة االنتقاليـة وبــدء عقــد التحـول ووفقــا ملبــادئ السـيادة الوطنيــة ألفغانســتان      

  ام األمور؛وقيادا الوطنية وتوليها زم
  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر - ٤٩  

  ٧٤٠٣اختذ باإلمجاع يف اجللسة 
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  اتمقرر

ــته     ــن، يف جلسـ ــرر جملـــس األمـ ــودة يف ٧٤٦٧قـ ــه  ٢٢، املعقـ ــتراليا  ٢٠١٥حزيران/يونيـ ــي أسـ ــوة ممثلـ ، دعـ
واهلنــد وهولنــدا واليابــان   اإلســالمية) وباكســتان وتركيــا والســويد وكنــدا  - وأفغانســتان وأملانيــا وإيــران (مجهوريــة  

  املعنون:  من نظامه الداخلي املؤقت، يف مناقشة البند ٣٧للمادة  لالشتراك، دون أن يكون هلم حق التصويت، وفقا
  احلالة يف أفغانستان”  
تقريـــر األمـــني العـــام عـــن احلالـــة يف أفغانســـتان وآثارهـــا علـــى الســـالم واألمـــن الـــدوليني          ”    

)S/2015/422(.“  
 السـيد   إىل ،من نظامه الداخلي املؤقـت  ٣٩مبوجب املادة  ،دعوةنفسها، قرر الس أيضا توجيه  ويف اجللسة  

  .نيكوالس هايسوم، املمثل اخلاص لألمني العام ألفغانستان ورئيس بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان
إىل  ،مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت     ٣٩لمـادة  وفقا ل ،دعوةويف اجللسة نفسها، قرر الس كذلك توجيه   
  .هارتنغ، رئيس وفد االحتاد األورويب لدى األمم املتحدة -توماس ماير  السيد

_____________________ 

    
  )١٤١(بني الكامريون ونيجرييا العالقات

  مقرر
  :)١٤٢(، الرسالة التالية٢٠١٤ كانون األول/ديسمرب ١٢رئيس جملس األمن إىل األمني العام، يف وجه   
كـــانون  ٩رســـالتكم املؤرخـــة أنـــه مت إطـــالع أعضـــاء جملـــس األمـــن علـــى يشـــرفين أن أبلغكـــم     

اعتزامكم مواصـلة أنشـطة فريـق األمـم املتحـدة لـدعم جلنـة الكـامريون         املتعلقة بـ ، ٢٠١٤ األول/ديسمرب
ــة     ــة العادي ــن امليزاني ــل م ــا املختلطــة بتموي ــه يف   . وهــم حييطــون )١٤٣(ونيجريي ــرب عن ــاالعتزام املع ــا ب  علم

  رسالتكم وباملعلومات الواردة فيها.
_____________________  

  )١٤٤(احلالة املتعلقة جبمهورية الكونغو الدميقراطية
  

  مقررات

، دعوة ممثلي أنغـوال وأوغنـدا   ٢٠١٤آب/أغسطس  ٧، املعقودة يف ٧٢٣٧قرر جملس األمن، يف جلسته   
 ٣٧ن أن يكون هلم حـق التصـويت، وفقـا للمـادة     ومجهورية الكونغو الدميقراطية وجنوب أفريقيا لالشتراك، دو

  من نظامه الداخلي املؤقت، يف مناقشة البند املعنون:
_____________ 

  .١٩٩٦اختذ جملس األمن قرارات أو مقررات بشأن هذه املسألة للمرة األوىل يف عام   )١٤١(
)١٤٢(  S/2014/894.  
)١٤٣(  S/2014/893.  
  .١٩٩٧اختذ جملس األمن قرارات أو مقررات بشأن هذه املسألة للمرة األوىل يف عام   )١٤٤(
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  الدميقراطية  احلالة املتعلقة جبمهورية الكونغو”  
تقريــر األمــني العــام عــن بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو   ”    

  “.(S/2014/450)الدميقراطية 
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل      ٣٩اجللسة نفسها، قرر الـس أيضـا توجيـه دعـوة، وفقـا للمـادة       ويف   
مهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ورئــيس بعثــة منظمــة األمــم املمثــل اخلــاص لألمــني العــام جل ،مــارتن كــوبلرالســيد 

نسـن، املبعوثـة اخلاصـة لألمـني     السـيدة مـاري روب  ، واملتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة  
  العام ملنطقة البحريات الكربى.

، دعـوة ممثـل مجهوريـة    ٢٠١٤تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٧، املعقـودة يف  ٧٢٨٨وقرر الس، يف جلسته   
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت،      ٣٧الكونغو الدميقراطية لالشتراك، دون أن يكون له حق التصويت، وفقا للمادة 

  د املعنون:يف مناقشة البن
  الدميقراطية  احلالة املتعلقة جبمهورية الكونغو”  
 الدميقراطيــةالكونغــو  مهوريــةجل التعــاونو واألمــن الســالمإطــار  تنفيــذ عــن العــام األمــني تقريــر”    

  (S/2014/697) واملنطقة
تقريــر األمــني العــام عــن بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو   ”    

  “.(S/2014/698)دميقراطية ال
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل      ٣٩ويف اجللسة نفسها، قرر الـس أيضـا توجيـه دعـوة، وفقـا للمـادة         
مهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ورئــيس بعثــة منظمــة األمــم املمثــل اخلــاص لألمــني العــام جل ،مــارتن كــوبلرالســيد 

السـيد سـعيد جينيـت، املبعـوث اخلـاص لألمـني       ، والدميقراطيـة  املتحدة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو    
  العام ملنطقة البحريات الكربى.

احلالـة  ”، يف البنـد املعنـون   ٢٠١٤تشرين الثـاين/نوفمرب   ٥، املعقودة يف ٧٢٩٦ونظر الس، يف جلسته   
  “.الدميقراطية  املتعلقة جبمهورية الكونغو

جريت فيما بـني أعضـاء جملـس األمـن، أدىل الـرئيس بالبيـان       ويف اجللسة نفسها، ويف أعقاب مشاورات أ  
  :)١٤٥(التايل باسم الس

يعرب جملس األمن عن بـالغ القلـق لعـدم إحـراز تقـدم يف عمليـة نـزع السـالح الطوعيـة للقـوات               
تشـــرين  ٢٠الدميقراطيـــة لتحريـــر روانـــدا، حبســـب التقيـــيم الـــذي ورد يف البيـــان املشـــترك الصـــادر يف   

عــن املــؤمتر الــدويل املعــين مبنطقــة الــبحريات الكــربى واجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب   ٢٠١٤ األول/أكتــوبر
ويؤكـد مـن جديـد     ٢٠١٤ تشـرين األول/أكتـوبر   ٣األفريقي. ويشري الس إىل بيانه الصحفي املـؤرخ  

ة وهو التـاريخ النـهائي الـذي حددتـه املنطقـ      ٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ٢ضرورة عدم التأخر عن تاريخ 
بعثة منظمة األمم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة     بالس  ويهيبلعملية نزع السالح الطوعية. 

الكونغو الدميقراطية وحكومة مجهورية الكونغو الدميقراطيـة العمـل فـورا علـى حتـديث خطـط العمليـات        
_____________ 

)١٤٥(  S/PRST/2014/22.  
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ــدأ يف موعــد      ــيت ينبغــي أن تب ــدا ال ــر روان ــة لتحري ال يتجــاوز كــانون   العســكرية ضــد القــوات الدميقراطي
ــاير ــة إىل     ٢٠١٥ الثاين/ين ــه املوجه ــددا دعوت ــس جم ــرر ال ــوري،     احل. ويك ــأن تتخــذ بشــكل ف ــة ب كوم

بعثة، إجـراءات عسـكرية ضـد قـادة القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا وأعضـائها الـذين           البالتنسيق مع 
  اإلنسان.  حبقوق يشاركون يف عملية التسريح أو الذين يواصلون ارتكاب انتهاكات متس  ال
ويذكّر الس كذلك بأن املسـارعة إىل إبطـال قـدرات القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا متثـل             

أولوية قصـوى لتحقيـق االسـتقرار ومحايـة املـدنيني يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة ومنطقـة الـبحريات           
ر السـالم واألمـن والتعـاون جلمهوريـة     الكربى، مبا يتفق مع االلتزامات األوسع نطاقا اليت وردت يف إطـا 

. ويشري الس إىل أن قادة وأعضاء القوات الدميقراطية لتحرير روانـدا  )١٤٦(الكونغو الدميقراطية واملنطقة
يف رواندا، الـيت قُتـل فيهـا     ١٩٩٤ كانوا يف صفوف مرتكيب جرمية اإلبادة اجلماعية ضد التوتسي يف عام

وقفـوا يف وجـه ارتكـاب جرميــة اإلبـادة اجلماعيـة، ويـذكّر بــأن        أيضـا أشـخاص مـن اهلوتـو وغريهــم ممـن     
القوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا هـي جمموعـة خاضـعة جلـزاءات األمـم املتحـدة، وتعمـل يف مجهوريـة            
الكونغو الدميقراطية، وتواصل تشجيع وارتكاب عمليات قتل علـى أسـاس إثـين وعلـى أسـس أخـرى يف       

الدميقراطيــة. ويكــرر الــس دعوتــه إىل املنطقــة لالمتثــال لاللتزامــات       روانــدا ويف مجهوريــة الكونغــو   
املنصوص عليها يف إطار السالم واألمن والتعـاون، وإىل عـدم التسـامح أو تقـدمي أي نـوع مـن املسـاعدة        

ــة مــن أي نــوع إىل األشــخاص      أو الــدعم إىل اجلماعــات املســلحة، وإىل عــدم مــنح مــالذ أو تــوفري محاي
قـوق اإلنسـان،   وانتـهاكات وجتـاوزات ماسـة حب   ب انتـهاكات للقـانون الـدويل اإلنسـاين     املتهمني بارتكـا 

سيما جـرائم احلـرب واجلـرائم ضـد اإلنسـانية، وأعمـال اإلبـادة اجلماعيـة، أو األشـخاص اخلاضـعني            وال
لنظام جزاءات األمم املتحدة. ويكـرر الـس كـذلك تأكيـد اسـتعداده للنظـر يف فـرض جـزاءات حمـددة          

ف ضد أي فرد أو كيان يتبني أنه يدعم القوات الدميقراطية لتحرير روانـدا أو أي مجاعـة مسـلحة    األهدا
  أخرى يف مجهورية الكونغو الدميقراطية.

ويدين الس بشدة اهلجمات اليت شنها مؤخرا حتـالف القـوى الدميقراطيـة يف إقلـيم بـيين، حيـث           
م من النساء واألطفال. وحييط الـس علمـا ببيـان    من املدنيني، معظمه ١٠٠قُتل بوحشية ما يزيد على 

الرئيس كابيال الداعي إىل شن املزيد من العمليات العسكرية فورا إلبطـال قـدرات هـذه اموعـة متامـا،      
)، أمهيـة ضـمان احلمايـة الفعالـة     ٢٠١٤( ٢١٤٧وذلك بدعم مـن البعثـة. ويؤكـد الـس، وفقـا لقـراره       

جيري التسامح مع أي جهد يهدف إىل تقويض قدرة البعثـة علـى تنفيـذ     للمدنيني. ويؤكد الس أنه لن
  واليتها وأنه جيب حماسبة املسؤولني عن ديد حفظة السالم أو اهلجوم عليهم.

يـدعو إىل  مـارس السـابقني و   ٢٣ويشري الس إىل أمهية استكمال التسريح الدائم ملقاتلي حركـة      
لتسـريح واإلعـادة إىل الـوطن وإعـادة اإلدمـاج وإعـادة التـوطني،        التعجيل بتنفيذ برنـامج نـزع السـالح وا   

بالتنسيق مع الدول املعنية يف املنطقـة. ويشـدد الـس علـى ضـرورة قيـام مجيـع األطـراف بالتغلـب علـى           
 ٢٠١٤ تشـرين الثـاين/نوفمرب   ٧االجتماع الذي سيعقد يف  العوائق اليت حتول دون اإلعادة إىل الوطن يف

  .)١٤٧(مارس السابقني بالتزامام الواردة يف إعالين نريويب  ٢٣ر مقاتلي حركة يف كنشاسا ويذك
_____________ 

)١٤٦(  S/2013/131.املرفق ،  
  ، املرفق.S/2013/740انظر   )١٤٧(
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ويؤكد الس أن عودة االستقرار الدائم إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية واملنطقة تتطلب أيضـا      
م القيام سريعا بتنفيذ اإلصالحات اليت التزمت ا حكومة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف إطـار السـال     

واألمن والتعاون. ويشدد الس على األمهية االستراتيجية هلذا االتفاق ويدعو مجيع اجلهـات املوقعـة إىل   
العمل معا بقوة من أجل ضمان تنفيذ االلتزامات اليت تعهدت ـا مبوجـب اإلطـار. ويعـرب الـس عـن       

مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،     قلقه إزاء البطء املستمر يف إحراز تقدم يف جمال إصالح قطـاع األمـن يف  
 يهيــب، وجلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة مبــا يف ذلــك إنشــاء قــوة تــدخل ســريع تابعــة للقــوات املســلحة 

كومة تعزيز التقدم احملرز يف إعادة بسط سلطة الدولة وحتقيق اإلصالحات األوسع نطاقا املطلوبـة يف  باحل
  هورية الكونغو الدميقراطية.جماالت احلوكمة واالقتصاد وقطاع األمن يف مج

جلمهوريـة   ويعرب الس عن دعمه الكامل لوالية املساعي احلميدة للممثل اخلاص لألمـني العـام      
). ويرحب الس أيضا مبشاركة املبعـوث  ٢٠١٤( ٢١٤٧ ه، كما هو مبني يف قرارالكونغو الدميقراطية

أن يواصل، بالتنسيق مع املمثل اخلـاص لألمـني    اخلاص لألمني العام ملنطقة البحريات الكربى ويدعوه إىل
  العام، قيادة وتنسيق وتقييم تنفيذ االلتزامات الوطنية واإلقليمية مبوجب إطار السالم واألمن والتعاون.

ويشري الس إىل أن املسؤولية عن ضمان شفافية العملية االنتخابية ومصداقيتها تقـع علـى عـاتق        
ــة    حكومــة مجهوريــة الكونغــو الد  ميقراطيــة وشــركائها الــوطنيني. ويــدعو الــس إىل نشــر تقــومي وميزاني

شـاملني لالنتخابـات ويشــدد علـى أمهيـة التخطــيط والتحضـري التـامني ويف الوقــت املناسـب لالنتخابــات        
الربملانيـة والرئاسـية القادمــة. ويكـرر الــس تأكيـد أمهيــة إجـراء عمليــة انتخابيـة حــرة ومنصـفة وســلمية        

جميع، وحتترم إرادة الشعب الكونغويل، مبا يتسق مـع االلتزامـات الوطنيـة جلمهوريـة الكونغـو      وشاملة لل
ــز خطــة املصــاحلة          ــذي يرمــي إىل تعزي ــاون ال ــن والتع ــاق الســالم واألم ــواردة يف إطــار اتف ــة ال الدميقراطي

مبـا يتفـق    والتسامح وإرساء الدميقراطية. ويشدد الس على أن إجراء انتخابات ناجحة وذات مصـداقية 
مع دسـتور مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة سـيكون عنصـرا أساسـيا يف العمـل املتواصـل مـن أجـل تعزيـز             
الدميقراطية وحقوق اإلنسان وسـيادة القـانون يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، ويشـكل جـزءا رئيسـيا         

  طقة.  من اجلهود الرامية إىل بناء السالم واالستقرار يف األجل الطويل يف املن
بعثــة ال ميكنــها تــوفري الــدعم اللوجســيت إال بعــد أن تعتمــد خريطــة  الويشــري الــس أيضــا إىل أن     

أن هذا الدعم سـيقيم ويسـتعرض باسـتمرار     الطريق للدورة االنتخابية وميزانيتها. ويشري الس أيضا إىل
نتخابية، وذلك وفقا للمعايري املبينـة يف  يف توجيه العملية اال تبعا ملا تحرزه السلطات الكونغولية من تقدم

  ).٢٠١٢(  ٢٠٥٣من قراره  ١٦الفقرة 
ويشري الس إىل أمهية تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ومكافحة اإلفالت من العقاب. ويالحـظ      

الس بقلق عميق اسـتمرار التجـاوزات اخلطـرية املاسـة حبقـوق اإلنسـان واالنتـهاكات اخلطـرية للقـانون          
اإلنساين الـيت ترتكبـها اجلماعـات املسـلحة، مبـا يف ذلـك القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا، يف            الدويل

ــالغ قلقــه أيضــا بشــأن التقــارير        ــة. ويعــرب الــس عــن ب ــة الكونغــو الدميقراطي حــق املــدنيني يف مجهوري
ويل اإلنسـاين الـيت   واالدعاءات اليت تشري إىل استمرار االنتهاكات اخلطرية حلقـوق اإلنسـان والقـانون الـد    

ترتكبــها قــوات الــدفاع واألمــن الكونغوليــة، ويكــرر تأكيــد ضــرورة مكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب يف   
  الصدد.  هذا
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ويف هذا السياق، يعرب الس عـن بـالغ قلقـه إزاء قـرار حكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة             
ان يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة.    القاضي بطرد رئيس مكتب األمـم املتحـدة املشـترك حلقـوق اإلنسـ     

ويعــرب الــس أيضــا عــن قلقــه إزاء التهديــدات الــيت وجهــت مــؤخرا إىل مــوظفني آخــرين يف املكتــب.  
ويشري الس إىل أن رصد االنتهاكات والتجاوزات املاسة حبقـوق اإلنسـان وانتـهاكات القـانون الـدويل      

جزأ من والية البعثة، ويعرب عن دعمـه الكامـل للمكتـب    اإلنساين، واإلبالغ عنها ومتابعتها، جزء ال يت
كومـة فيمـا يتعلـق بتعزيـز     احللبعثة وملوظفي األمم املتحدة. ويشري الس إىل أمهية التزامات وتعهدات لو

احلكومــة التحقيــق يف االدعــاءات ب ويهيــبحقــوق اإلنســان ومحايتــها ومكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب، 
كومـة. ويف هـذا الصـدد،    احلالس إىل مواصلة التعـاون واحلـوار بـني البعثـة و     الواردة يف التقرير. ويدعو

رئـيس جملـس   حييط الس علما بالرسالة املوجهـة مـن املمثـل الـدائم جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة إىل        
كومـة عـن اسـتعدادها ملواصـلة العمـل مـع       احلوبإعراب  )١٤٨(٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ٢٠يف  األمن

  ، مبا يف ذلك مع املكتب.بعثةال
ميع األطراف أن تتعـاون بشـكل كامـل مـع     جب يهيبلبعثة، ولويكرر الس تأكيد دعمه الكامل     

البعثة وأن تظل ملتزمة بالتنفيذ الكامل واملوضوعي لوالية البعثة. ويثين الس على عمـل املمثـل اخلـاص    
  الكونغو الدميقراطية. يف مجهوريةلألمني العام 

احلالـة  ”، يف البنـد املعنـون   ٢٠١٥ كـانون الثاين/ينـاير   ٨، املعقـودة يف  ٧٣٥٦الـس، يف جلسـته   ونظر   
  .“الدميقراطية  املتعلقة جبمهورية الكونغو

ويف اجللسة نفسها، ويف أعقاب مشاورات أجريت فيما بـني أعضـاء الـس، أدىل الـرئيس بالبيـان التـايل         
  :)١٤٩(باسم الس

ويكـرر اإلعـراب    )١٤٥(٢٠١٤تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٥املـؤرخ   رئيسه  بيانيشري جملس األمن إىل    
عن قلقه البالغ إزاء األزمة األمنية واإلنسانية يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية النامجة عـن اسـتمرار   

ــيت تنفــذها اجلماعــ    ــد    األنشــطة املقوضــة لالســتقرار ال ــة حتيي ــة، ويؤكــد أمهي ــة واحمللي ات املســلحة األجنبي
  فيها القوات الدميقراطية لتحرير رواندا.  اجلماعات املسلحة كافة، مبا

النهائي الذي حدده املـؤمتر الـدويل املعـين     ٢٠١٥ كانون الثاين/يناير ٢لس أن موعد اويالحظ     
انقضــى، وأن القــوات الدميقراطيــة  فريقــي، قـد مبنطقـة الــبحريات الكــربى واجلماعـة اإلمنائيــة للجنــوب األ  

لتحرير رواندا مل تستسلم بدون شروط وبالكامل ومل تسرح أفرادها، بل إا قد واصلت جتنيـد مقـاتلني   
  جدد يف صفوفها.

األعضــاء العـاديني للقــوات   عضـو ســابق مـن   ٣٠٠لــس، وهـو يالحــظ استسـالم حنــو   اويؤكـد      
، ومعظمهــم مقــاتلون مســنون وغــري أساســيني، أن عمليــات  ٢٠١٤عــام الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا يف 

االستسالم من هذا القبيل غري كافية إلاء اخلطر الذي تشكله هذه اجلماعة، وأا بعيدة كـل البعـد عـن    
_____________ 

)١٤٨(  S/2014/753.  
)١٤٩(  S/PRST/2015/1.  
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التسريح الكامل للقوات الدميقراطية لتحرير رواندا الذي دعـا إليـه كـل مـن املـؤمتر الـدويل املعـين مبنطقـة         
  لس.االكربى واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي و البحريات

لس كذلك إىل أن التعجيل بتحييـد القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا أولويـة قصـوى        اويشري     
لتحقيق استقرار مجهورية الكونغو الدميقراطية ومنطقـة الـبحريات الكـربى ومحايـة املـدنيني فيهمـا، متشـيا        

ــة الكونغــــو    قطوعــــة ضــــمنمــــع عمــــوم االلتزامــــات امل  ــاون جلمهوريــ ــار الســــالم واألمــــن والتعــ إطــ
  .)١٤٦(واملنطقة  الدميقراطية

كـــانون  ٢لـــس البيـــان الصـــادر عـــن حكومـــة مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة يف   اويالحـــظ     
القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا      ي ضـد الذي ذكرت فيه أن العمل العسـكر  )١٥٠(٢٠١٥ الثاين/يناير
، وأن املنطقــة، ممثلــة يف املــؤمتر الــدويل املعــين مبنطقــة الــبحريات الكــربى   “أمــرا ال مفــر منــه”قــد أصــبح 

واجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي، قــد أعربــت بوضــوح عــن دعمهــا للعمــل العســكري مــن جانــب 
ــة منظمــة األ   ــة وبعث ــة الكونغــو الدميقراطي ــة الكونغــو    مجهوري ــق االســتقرار يف مجهوري مــم املتحــدة لتحقي

مبـــا يف ذلـــك قيادـــا  الدميقراطيـــة، يف غيـــاب التســـريح الكامـــل للقـــوات الدميقراطيـــة لتحريـــر روانـــدا، 
  العسكرية، دف إاء اخلطر الذي تشكله هذه اجلماعة.

ونغـو الدميقراطيـة   لس التأكيد على ضرورة وضع خطط القوات املسلحة جلمهورية الكاويكرر     
لبعثـة بالتعـاون مـع كامـل عناصـرها وفقـا       لبعثة موضع التنفيذ املستمر من خـالل لـواء التـدخل التـابع     الو

طريـق   ) لتحييد القوات الدميقراطية لتحريـر روانـدا عـن   ٢٠١٤( ٢١٤٧ لسا(ب) من قرار  ٤للفقرة 
  الشروع يف العمليات العسكرية فورا.

لـس بسـلطات مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، وال سـيما الـرئيس        اهيـب  وحتقيقا هلـذه الغايـة، ي      
والقـوات   بعثـة الاملـذكرة التوجيهيـة املشـتركة بـني      كابيال بوصفه القائد األعلى، أن تعجل باملوافقة علـى 

  املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية وأن تنفذها تنفيذا كامال.
للجنـوب األفريقـي واملـؤمتر     مؤمتر قمة للجماعـة اإلمنائيـة   لس كذلك الدعوة إىل عقداويالحظ     

  يف لواندا. ٢٠١٥ كانون الثاين/يناير ١٦ و  ١٥الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى يومي 
لبعثة، ويهيب جبميع األطراف، مبا يف ذلـك البلـدان املسـامهة بقـوات     للس تأكيد دعمه اويكرر     

ــواء التــدخل، أن تظــل ملتزمــ  ــات    يف ل ــة، مبــا يف ذلــك العملي ــة البعث ة بالتنفيــذ الكامــل واملوضــوعي لوالي
لـس علـى ضـرورة أن تنفـذ     االعسـكرية الراميـة إىل حتييـد القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا. ويؤكـد         

  العمليات يف امتثال تام للقانون الدويل، مبا يف ذلك القانون الدويل اإلنساين.  هذه
إــاء خطــر القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا، بوســائل منــها قيــام    لــس كــذلك أناويؤكــد     

بعثة بالتعاون مـع  لبعثة، من خالل لواء التدخل التابع لالالقوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية و
ــرة    ــا للفق ــل عناصــرها وفق ــن  ٤كام ــرار (ب) م )، بعمــل عســكري رادع، عنصــر   ٢٠١٤( ٢١٤٧الق

خطـر   التقـدم احملـرز حنـو إـاء     اصـر محايـة املـدنيني، ويعـرب عـن اعتزامـه أخـذ       أساسي وضروري من عن
  تقييم اخلطوات املقبلة يف منطقة البحريات الكربى.  القوات الدميقراطية لتحرير رواندا يف االعتبار عند

_____________ 

)١٥٠(  S/2015/9.املرفق ،  
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لس تأكيد استعداده للنظر يف فـرض جـزاءات حمـددة األهـداف ضـد أي فـرد أو كيـان        اويكرر     
  ه يدعم القوات الدميقراطية لتحرير رواندا.يتبني أن

لس كذلك التأكيد على أنه ما زال بإمكان مقاتلي القوات الدميقراطية لتحريـر روانـدا   اويكرر     
ــبقة، أن    ــاليهم، يف أي وقــت ودون أي شــروط مس ــدخوهلم يف برنــامج نــزع      ومع جينحــوا إىل الســلم ب

، الـذي أعـاد ومـا زال يعيـد عـددا      التـوطني الوطن وإعادة  السالح والتسريح وإعادة اإلدماج/اإلعادة إىل
  املقاتلني السابقني يف صفوف القوات الدميقراطية لتحرير رواندا بنجاح إىل وطنهم رواندا. كبريا من

مجهوريــة الكونغــو   شــرق لــس علــى أمهيــة التصــدي لألســباب اجلذريــة للــرتاع يف      اويشــدد     
  امل إلعادة إحالل السالم واالستقرار يف املناطق املتضررة.الدميقراطية وعلى ضرورة اتباع ج ش

ــاير ٢٢، املعقــودة يف ٧٣٦٧وقــرر الــس، يف جلســته     ــة  ٢٠١٥ كــانون الثاين/ين ، دعــوة ممثــل مجهوري
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت،      ٣٧الكونغو الدميقراطية لالشتراك، دون أن يكون له حق التصويت، وفقا للمادة 

  املعنون:يف مناقشة البند 
  الدميقراطية  احلالة املتعلقة جبمهورية الكونغو”  
تقريــر األمــني العــام عــن بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو   ”    

 (S/2014/956)الدميقراطية 

تقريــر األمــني العــام عــن بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو   ”    
  (S/2014/957)) ٢٠١٤( ٢١٤٧من قرار جملس األمن  ٣٩ميقراطية املقدم عمال بالفقرة الد

رئـيس جلنـة    مـن  األمـن  جملـس  رئـيس  إىل موجهة ٢٠١٥ كانون الثاين/يناير ١٢ مؤرخة رسالة”    
 ) بشـــأن مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة٢٠٠٤( ١٥٣٣جملـــس األمـــن املنشـــأة عمـــال بـــالقرار 

(S/2015/19).“  
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل      ٣٩لسة نفسها، قرر الـس أيضـا توجيـه دعـوة، وفقـا للمـادة       ويف اجل  
  .إيرفيه الدسوس، وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالمالسيد 
  ، يف البند املعنون:٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ٢٩، املعقودة يف ٧٣٧١ونظر الس، يف جلسته   
  الدميقراطية  الكونغواحلالة املتعلقة جبمهورية ”  
رئـيس جلنـة    مـن  األمـن  جملـس  رئـيس  إىل موجهة ٢٠١٥ كانون الثاين/يناير ١٢ مؤرخة رسالة”    

 ) بشـــأن مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة٢٠٠٤( ١٥٣٣جملـــس األمـــن املنشـــأة عمـــال بـــالقرار 
(S/2015/19).“  

  
  )٢٠١٥( ٢١٩٨القرار 

  ٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ٢٩املؤرخ 

  ،ألمنإن جملس ا  
  الدميقراطية،  إىل قراراته السابقة والبيانات الصادرة عن رئيسه بشأن مجهورية الكونغو إذ يشري  
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ــد     ــد مــن جدي ــوي  وإذ يؤك ــة ومجيــع دول     التزامــه الق ــة الكونغــو الدميقراطي املنطقــة،  بســيادة مجهوري
ملبـادئ عـدم التـدخل وحسـن     يشدد على ضـرورة االحتـرام التـام    إذ وباستقالهلا ووحدا وسالمتها اإلقليمية، و

  اجلوار والتعاون اإلقليمي،
أن حكومــة مجهوريـــة الكونغــو الدميقراطية تتحمل املسؤولية األساسية عن كفالـة األمـن يف    وإذ يؤكد  

  أراضيها وعــن محايــة سكاا يف ظل احترام سيادة القانون وحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين،
لفريــق اخلــرباء املعــين جبمهوريــة الكونغــو   )١٥٢(والتقريــر اخلتــامي )١٥١(بــالتقرير املؤقــت علمــاوإذ حيــيط   

، مث ٢٠٠٧آب/أغسـطس   ١٠املـؤرخ   )٢٠٠٧( ١٧٧١الدميقراطية (فريق اخلرباء) الـذي أُنشـئ عمـال بـالقرار     
ــالقرارات    ــه بـ ــددت واليتـ ــؤرخ ) ٢٠٠٨( ١٨٠٧مـ ــارس  ٣١املـ ــؤرخ ) ٢٠٠٨( ١٨٥٧و  ٢٠٠٨آذار/مـ املـ

ــان ٢٢ ــؤرخ ) ٢٠٠٩( ١٨٩٦ و ٢٠٠٨ون األول/ديســمرب ك ــاين/نوفمرب   ٣٠امل  ١٩٥٢و  ٢٠٠٩تشــرين الث
ــرين الثـــاين/نوفمرب  ٢٩املـــؤرخ ) ٢٠١٠( ــؤرخ ) ٢٠١١( ٢٠٢١و  ٢٠١٠تشـ ــاين/نوفمرب  ٢٩املـ ــرين الثـ تشـ

كـانون   ٣٠املـؤرخ   )٢٠١٤( ٢١٣٦ و ٢٠١٢تشرين الثـاين/نوفمرب   ٢٨املؤرخ ) ٢٠١٢( ٢٠٧٨ و ٢٠١١
  ، وبالتوصيات الواردة يف التقريرين،٢٠١٤فمرب الثاين/نو
إىل األمهية االستراتيجية اليت يكتسيها تنفيذ إطار السـالم واألمـن والتعـاون بالنسـبة جلمهوريـة       وإذ يشري  

الوفـاء علــى الفـور وبالكامــل    عــة إىلقّدعوتـه مجيــع األطـراف املو   وإذ يكــرر، )١٤٦(الكونغـو الدميقراطيــة واملنطقـة  
االتفـاق ملعاجلـة األسـباب اجلذريـة للـرتاع ووضـع        مبوجـب هـذا   اكل االلتزامات الواقعة على عاتقهبوحبسن نية 

  حد لدوامات العنف املتعاقبة،
مجهوريـة الكونغـو    شـرق  إزاء األزمـة األمنيـة واإلنسـانية القائمـة يف     وإذ يكرر اإلعراب عن قلقه البالغ  

الدميقراطية بسبب استمرار األنشطة العسكرية اليت تنفذها اجلماعات املسلحة األجنبيـة واحملليـة وريـب املـوارد     
الطبيعية الكونغولية، وإذ يؤكد أمهية حتييد اجلماعات املسلحة كافة، مبا فيها القوات الدميقراطية لتحريـر روانـدا   

مــة وقــوات التحريــر الوطنيــة، وكافــة اجلماعــات املســلحة   والقــوى الدميقراطيــة املتحالفــة وجــيش الــرب للمقاو 
  ،٢٠١٤آذار/مارس  ٢٨املؤرخ  )٢٠١٤( ٢١٤٧األخرى يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، متشيا مع القرار 

يؤكـد مـن جديـد أن اإلسـراع     وإذ  ،)١٤٩(٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ٨املؤرخ رئيسه بيان إىل  يشري وإذ  
بتحييد القوات الدميقراطية لتحرير رواندا من األولويات القصوى لبسط االستقرار ومحاية املـدنيني يف مجهوريـة   

بـني  تعـاون  ورود أنبـاء متكـررة عـن ال   الكونغو الدميقراطية ومنطقة البحريات الكـربى، وإذ يالحـظ ببـالغ القلـق     
القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا علـى الصـعيد       و ة الكونغـو الدميقراطيـة  جلمهوريـ القوات املسلحة عناصر من 

القوات الدميقراطية لتحرير رواندا مجاعة تسري عليها جـزاءات فرضـتها األمـم املتحـدة      أن احمللي، وإذ يشري إىل
ضـد   ١٩٩٤ عـام  وتضم من بني قياداا وأعضـائها عـددا ممـن ارتكبـوا أعمـال اإلبـادة اجلماعيـة الـيت نفـذت يف         

يف روانــدا، حيــث مل يســلم مــن القتــل آنــذاك حــىت مــن عــارض أعمــال اإلبــادة اجلماعيــة مــن اهلوتــو      يالتوتســ
وغريهم، ومل يكفوا حىت اليوم عن التحريض على أعمال القتل وارتكاا ألسباب عرقية ولغريهـا مـن األسـباب    

  يف رواندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية،
_____________ 

  .S/2014/428انظر   )١٥١(
  .S/2015/19انظر   )١٥٢(
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الذي حدده املؤمتر الـدويل املعـين مبنطقـة     ٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ٢أن موعد  لقوإذ يالحظ ببالغ الق  
القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانــدا     الـبحريات الكـربى واجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقــي، قـد انصـرم، وأن       

مقاتلني جـدد   تكتف بعدم االستسالم وعدم تسريح أفرادها بالكامل وبدون شروط، بل واصلت أيضا جتنيد مل
  يف صفوفها،

األشـهر األخـرية،    أعمال القتل الوحشية اليت تعرض هلا املئـات مـن املـدنيني يف منطقـة بـيين يف      وإذ يدين  
يؤكـد احلاجـة إىل القيـام علـى الفـور بـإجراء        وإذ يعرب عن بالغ القلق من استمرار العنف يف هذه املنطقـة، وإذ 

مهوريـة الكونغـو   جب يهيـب إخضاع املسـؤولني عنـها للمسـاءلة، وإذ     حتقيق ضاف يف هذه االعتداءات مبا يضمن
الدميقراطيـة، إضـافة إىل ذلـك، اختـاذ املزيــد مـن التـدابري العسـكرية، وفقـا للقــانون الـدويل، مبـا يف ذلـك القــانون            
الدويل اإلنسـاين والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان، حسـب االقتضـاء، وبـدعم مـن بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة              

)، ٢٠١٤( ٢١٤٧وفقا للوالية املنوطـة ـا مبوجـب القـرار     لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، 
  لوضع حد للتهديد الذي تشكله القوى الدميقراطية املتحالفة وسائر اجلماعات املسلحة اليت تنشط يف املنطقة،

ــد    ــدائم ملقــ    وإذ يؤكــد مــن جدي ــة التســريح ال ــة اســتكمال عملي مــارس الســابقني،   ٢٣اتلي حركــة أمهي
ينضـموا إىل مجاعـات مسـلحة     م أوجتميـع صـفوفه   املقـاتلون السـابقون  عيـد  ييشدد علـى أمهيـة العمـل كـيال      وإذ

ــدعوإذ ، وأخــرى ــريويب   إىل ي ــذ إعــالين ن ــل بتنفي ــاتلي حركــة     )١٤٧(التعجي ــزع ســالح مق ــة ن ــارس ٢٣وعملي  م
مبـا يشـمل تـذليل العقبـات أمـام      السابقني وتسرحيهم وإعادم إىل أوطـام وإعـادة إدمـاجهم وإعـادة توطينـهم،      

  بالتنسيق مع دول املنطقة املعنية،اإلعادة إىل الوطن، 
م إىل اجلماعـات  قـد ي ،مهما يكن شكله ،ألي دعم داخلي أو خارجي الشديدة تأكيد إدانته وإذ يكرر  

  نشط يف املنطقة، مبا يف ذلك الدعم املايل واللوجسيت والعسكري،املسلحة اليت ت
تدفق األسلحة بطرق غري مشروعة داخـل مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وإليهـا، مبـا يف ذلـك         وإذ يدين  

ــهاكا ألحكــام القــرارات      ــها، انت املــؤرخ ) ٢٠٠٤( ١٥٣٣إعــادة توزيعهــا علــى اجلماعــات املســلحة وفيمــا بين
) ٢٠١٠( ١٩٥٢ ) و٢٠٠٩( ١٨٩٦) و ٢٠٠٨( ١٨٥٧) و ٢٠٠٨( ١٨٠٧و  ٢٠٠٤آذار/مـــــــارس  ١٢

يعلن تصميمه على مواصـلة الرصـد الـدقيق    إذ )، و٢٠١٤( ٢١٣٦) و ٢٠١٢( ٢٠٧٨) و ٢٠١١( ٢٠٢١ و
حلالة تنفيذ احلظر املفروض على توريد األسلحة والتدابري األخرى املنصوص عليها يف قراراته املتعلقـة جبمهوريـة   

  لدميقراطية،الكونغو ا
مـن أمهيـة يف مكافحـة     جملس األمنيف هذا الصدد مبا ملسامهة حظر توريد األسلحة الذي فرضه  وإذ يقر  

نقــل األســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة بطــرق غــري مشــروعة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، ويف دعــم    
سـابقني وتسـرحيهم وإعـادة إدمـاجهم، وإصـالح      أنشطة بناء السالم بعد انتهاء الـرتاع، ونـزع سـالح املقـاتلني ال    

  األمين،  القطاع
أن اإلدارة الشفافة والفعالة للموارد الطبيعة شرط أساسي لتحقيق السالم واألمـن املسـتدامني   وإذ يؤكد   

يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وإذ يشدد على احترامه الكامل لسيادة حكومة مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة   
  واردها الطبيعية ومسؤوليتها يف هذا الصدد عن اإلدارة الفعالة هلذه املوارد،على م

إىل الصلة القائمة بني استغالل املوارد الطبيعية خارج القانون، مبا يف ذلك صيد األحياء الربيـة   وإذ يشري  
لحة واالجتـار ـا باعتبـاره    واالجتار ا بطرق غري قانونية، واالجتار غري املشروع بتلك املوارد، وبني انتشار األسـ 
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املـؤمتر   وإذ يشـجع حـدا يف منطقـة الـبحريات الكـربى،      أحد العوامل الرئيسية اليت تؤجج الرتاعـات وتزيـد مـن   
الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى واحلكومات املعنية على مواصـلة اجلهـود املبذولـة علـى الصـعيد اإلقليمـي       

يف هذا الصدد على أمهية التعاون اإلقليمـي وتعميـق    وإذ يشددية خارج القانون، ملناهضة استغالل املوارد الطبيع
  التكامل االقتصادي، مع إيالء اهتمام خاص ملسألة استغالل املوارد الطبيعية،

ــق    ــو        وإذ يالحــظ بقل ــة الكونغ ــوات املســلحة جلمهوري ــن الق ــيت تشــري إىل ضــلوع عناصــر م ــارير ال التق
يف االجتـار باملعـادن خـارج القـانون، ويف إنتـاج الفحـم واألخشـاب         عات املسـلحة، ، فضال عن اجلماالدميقراطية

  واالجتار ا بطرق غري قانونية، وصيد األحياء الربية بطرق غري مشروعة واالجتار ا،
استمرار ما ترتكبه اجلماعات املسلحة من انتـهاكات جسـيمة حلقـوق اإلنسـان      وإذ يالحظ بقلق شديد  

اإلنساين ضد املدنيني يف اجلزء الشرقي من مجهورية الكونغو الدميقراطية، مبـا يف ذلـك عمليـات     والقانون الدويل
اإلعــدام بــإجراءات مــوجزة، وأعمــال العنــف اجلنســي والعنــف اجلنســاين، وجتنيــد األطفــال واســتخدامهم علــى   

  واسع،  نطاق
أفراد القـوات املسـلحة    رتكبه بعضالتقارير واالدعاءات اليت تفيد باستمرار ما ي وإذ يالحظ ببالغ القلق  

انتـهاكات جسـيمة حلقـوق اإلنسـان والقـانون       جلمهورية الكونغو الدميقراطية والشرطة الوطنيـة الكونغوليـة مـن   
الدويل اإلنساين، وإذ يشري إىل أمهية مكافحة اإلفالت من العقاب يف صفوف أفـراد القـوات املسـلحة والشـرطة     

على سلطات مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة لقيامهـا يف اآلونـة األخـرية مبالحقـة        الوطنية جبميع رتبهم، وإذ يثين 
اإلنســانية وجــرائم حــرب،  اثــنني مــن كبــار ضــباط القــوات املســلحة قضــائيا وإدانتــهما بارتكــاب جــرائم ضــد  

يشدد على ضرورة أن تواصل حكومة مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة العمـل علـى ضـمان الـروح املهنيـة يف         وإذ
  صفوف قوات األمن التابعة هلا،

إىل اإلسراع بالقبض على مجيع األشخاص املسؤولني عن انتهاكات القانون الـدويل اإلنسـاين    وإذ يدعو  
االعتــداءات املرتكبــة ضــد األطفــال   وأوانتــهاكات أو جتــاوزات حقــوق اإلنســان، مبــا يف ذلــك أعمــال العنــف   

  هم أمام العدالة وإخضاعهم للمحاسبة،وأعمال العنف اجلنسي والعنف اجلنساين، وتقدمي
إىل مجيع قراراته املتعلقة باملرأة والسالم واألمن، وباألطفال والنـزاع املسلح، وحبمايـة املـدنيني    وإذ يشري  

الفريـق العامـل التـابع لـس األمـن املعـين باألطفـال والـرتاع          اسـتنتاجات وإذ يشـري أيضـا إىل    يف النـزاع املسلح،
أيلول/سـبتمرب   ١٩الـيت اعتمـدت يف    مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة  تعلق بأطراف الرتاع املسلح يف فيما ياملسلح 
١٥٣(٢٠١٤(،  
بعثـة، وأن تبقـى ملتزمـة بتنفيـذ الواليـة املنوطـة       المـع   أن تتعاون على حنو تـام  ميع األطرافجب يهيبوإذ   

ــذا كــامال وموضــوعيا،   ــة تنفي ــه ألي    بالبعث هجمــات تشــن ضــد حفظــة الســالم    وإذ يكــرر اإلعــراب عــن إدانت
  يؤكد ضرورة تقدمي املسؤولني عن تلك اهلجمات إىل العدالة،  وإذ

األمهية احلامسة لتنفيـذ نظـام اجلـزاءات بفعاليـة، مبـا يف ذلـك الـدور الرئيسـي الـذي ميكـن أن            إذ يالحظو  
يميـة، وإذ يشـجع اجلهـود    اإلقل تضطلع به يف هذا الصـدد الـدول اـاورة، إضـافة إىل املنظمـات اإلقليميـة ودون      

  الرامية إىل تعزيز التعاون،
_____________ 

)١٥٣(  S/AC.51/2014/3.  
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جملـس األمـن    على األمهيـة القصـوى لتوجيـه إخطـارات مفصـلة يف الوقـت املناسـب إىل جلنـة         يشددإذ و  
علــى النحــو املنصــوص عليــه يف بشــأن األســلحة والــذخرية والتــدريب،  )٢٠٠٤( ١٥٣٣املنشــأة عمــال بــالقرار 

  للجنة، من املبادئ التوجيهية ١١البند 
أن احلالــة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ال تــزال تشــكل ديــدا للســالم واألمــن الــدوليني   وإذ يــرى  

  املنطقة،  يف
  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وإذ يتصرف  

  
  نظام اجلزاءات

مــن  ١ة بــالفقرة التــدابري املتعلقــة باألســلحة املفروضــ  ٢٠١٦ متوز/يوليــه ١أن جيــدد حــىت  يقــرر  - ١  
من ذلك القرار، ويقرر كـذلك أال تسـري    ٥و  ٣و  ٢)، ويعيد تأكيد أحكام الفقرات ٢٠٠٨( ١٨٠٧القرار 

) على اإلمدادات من األسـلحة  ٢٠٠٨( ١٨٠٧من القرار  ٥ و ١التدابري املتعلقة باألسلحة املفروضة بالفقرتني 
األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو       يقدم لبعثـة منظمـة    على ما وما يتصل ا من عتاد، وال

تــدريب دعمــاً هلمــا  لفرقــة العمــل اإلقليميــة التابعــة لالحتــاد األفريقــي مــن مســاعدة أو مشــورة أو الدميقراطيــة أو
  الستخدامهما حصراً؛  أو

املفروضـة بـالفقرتني   أعاله، التدابري املتعلقـة بالنقـل    ١أن جيدد، للفترة املبينة يف الفقرة  أيضا يقرر  - ٢  
  من ذلك القرار؛ ٧)، ويعيد تأكيد أحكام الفقرة ٢٠٠٨( ١٨٠٧من القرار  ٨ و ٦

أعـاله، التـدابري املاليـة والتـدابري املتعلقـة بالسـفر        ١أن جيدد، للفترة املبينـة يف الفقـرة    كذلك يقرر  - ٣  
مـن القـرار    ١٢و  ١٠م الفقرتني )، ويعيد تأكيد أحكا٢٠٠٨( ١٨٠٧من القرار  ١١و  ٩املفروضة بالفقرتني 

  ) فيما يتعلق بتلك التدابري؛٢٠٠٨( ١٨٠٧
)، وفقـا للمعـايري املبينـة    ٢٠٠٨( ١٨٠٧من القـرار   ٩أال تسري التدابري املفروضة بالفقرة  يقـــرر  - ٤  

  ؛)٢٠١٢( ٢٠٧٨من القرار  ١٠يف الفقرة 
األفـراد والكيانـات    عاله على اجلهات منأ ٣أن تسري التدابري املشار إليها يف الفقرة  أيضا يقرر  - ٥  

باعتبارها ترتكـب أعمـاال تقـوض السـالم     ) ٢٠٠٤( ١٥٣٣جملس األمن املنشأة عمال بالقرار اليت تدرجها جلنة 
االستقرار أو األمن يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، أو تقدم الدعم لتلك األعمال، ويقرر أن هذه األعمـال   أو

  تشمل ما يلي:
  أعاله؛ ١تصرف مبا خيل بالتدابري اليت تتخذها الدول األعضاء وفقا للفقرة ال  (أ)  
ــة الــيت تنشــط يف مجهوريــة           (ب)   ــات املســلحة األجنبي ــية والعســكرية يف اجلماع ــويل القيــادة السياس ت

   م الطوعيـة إىل أوطـام الكونغو الدميقراطية وعرقلة جهود نزع سالح املقاتلني التابعني لتلك اجلماعات وعـود
  أو إعادة توطينهم؛

ــى           (ج)   ــيت تتلق ــك ال ــك تل ــا يف ذل ــة، مب ــية والعســكرية يف امليليشــيات الكونغولي ــادة السياس ــويل القي ت
عمليـات نــزع السـالح والتسـريح      يف امن خارج مجهورية الكونغو الدميقراطية، وعرقلة مشاركة مقاتليه الدعم

  وإعادة اإلدماج؛
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انتـهاكاً ألحكـام   يف مجهورية الكونغو الدميقراطية  الرتاع املسلح جتنيد األطفال أو استخدامهم يف  (د)  
  القانون الدويل الواجبة التطبيق؛

الضلوع يف التخطيط ألعمال تستهدف األطفـال أو النسـاء يف حـاالت الـرتاع املسـلح أو توجيـه         (هـ)  
سائر ضـروب العنـف اجلنسـي    تلك األعمال أو املشاركة فيها، مبا يف ذلك أعمال القتل والتشويه واالغتصاب و

  املدارس واملستشفيات؛  واالختطاف والتشريد القسري واالعتداء على
  الدميقراطية؛  منع احلصول على املساعدات اإلنسانية أو منع توزيعها يف مجهورية الكونغو  (و)  
زعزعـة  دعم اجلهات من أفراد وكيانات، مبا يف ذلك اجلماعات املسلحة، الضـالعة يف األنشـطة امل    (ز)  

املشـروع بـاملوارد الطبيعيـة، مبـا فيهـا الـذهب        لالستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية عن طريق االجتـار غـري  
  األحياء الربية ومنتجات األحياء الربية؛  وأ

الفـرد أو الكيـان،    ذلـك  التصرف باسم فرد أو كيـان مـدرج يف قائمـة اجلـزاءات، أو بتوجيـه مـن        (ح)  
ن ميلكه أو يتحكم فيه فـرد أو كيـان مـدرج امسـه يف القائمـة، أو بتوجيـه مـن ذلـك الفـرد          التصرف باسم كيا أو
  الكيان؛  أو

لبعثـة أو أفـراد األمـم املتحـدة، أو توجيـه      لالتخطيط لشن هجمـات علـى حفظـة السـالم التـابعني        (ط)  
  تلك اهلجمات أو رعايتها أو املشاركة فيها؛

كيـان مـدرج امسـه     لتكنولـوجي أو السـلع أو اخلـدمات لفـرد أو    تقدمي الـدعم املـايل أو املـادي أو ا     (ي)  
  القائمة؛  يف
  

  فريق اخلرباء

املعــين جبمهوريــة الكونغــو    واليــة فريــق اخلــرباء   ٢٠١٦ آب/أغســطس ١أن ميــدد حــىت   يقــرر  - ٦  
)، مث جــددت واليتــه بقــرارات الحقــة، ويعــرب عــن اعتزامــه ٢٠٠٤( ١٥٣٣عمــال بــالقرار الدميقراطيــة املنشــأ 

باســتعراض الواليــة املنوطــة بــالفريق واختــاذ التــدابري املالئمــة بشــأن   ٢٠١٦ متوز/يوليــه ١يــام يف أجــل أقصــاه الق
مواصلة متديدها، ويطلب إىل األمني العـام أن يتخـذ بأسـرع مـا ميكـن التـدابري اإلداريـة الالزمـة إلعـادة تشـكيل           

ريخ اختاذ هـذا القـرار، مسـتعينا يف ذلـك، حسـب      تا شهرا تبدأ من ١٨فريق اخلرباء، بالتشاور مع اللجنة، لفترة 
  االقتضاء، خبربة أعضاء الفريق املنشأ عمال بقرارات سابقة؛

إىل فريق اخلرباء أن يضطلع بالوالية املنوطة به على النحو املوجز أدناه، مـع التركيـز علـى     يطلب  - ٧  
ايف الس، بعـد مناقشـة األمـر مـع اللجنـة،      يو املناطق املتضررة من وجود اجلماعات املسلحة غري القانونية، وأن

ــد أقصــاه     ــدة يف موع ــر ملنتصــف امل ــوبر  ٣٠بتقري ــد أقصــاه    ٢٠١٥ تشــرين األول/أكت ــائي يف موع  ــر ، وبتقري
يقــدم أيضــا إحاطــات بــآخر املســتجدات إىل اللجنــة، وخباصــة يف احلــاالت         ، وأن٢٠١٦ حزيران/يونيــه ١٥

  ذلك: كلما رأى الفريق حاجة إىل  املستعجلة، أو
مساعدة اللجنة يف تنفيذ الوالية املنوطة ا، مبا يف ذلك من خالل تزويد اللجنة مبعلومات تتصـل    (أ)  

  أعاله؛ ٥األنشطة املبينة يف الفقرة   كيانات ممن قد يكونون ضالعني يفوبإمكانية إدراج أمساء أفراد 
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القرار، مـع التركيـز    هذا نصوص عليها يفمجع ودراسة وحتليل املعلومات املتعلقة بتنفيذ التدابري امل  (ب)  
  على حاالت عدم االمتثال؛

، وال سيما دول املنطقـة، وتقـدمي توصـيات بـذلك،     األعضاء النظر يف سبل حتسني قدرات الدول  (ج)  
  عند االقتضاء، لضمان التنفيذ الفعال للتدابري املفروضة ذا القرار؛

ــة     (د)   ــات املتعلق ــل املعلوم ــدعم إىل    مجــع ودراســة وحتلي ــدم ال ــيت تق ــة ال ــة والدولي بالشــبكات اإلقليمي
  اجلماعات املسلحة والشبكات اإلجرامية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛

مجع ودراسة وحتليل املعلومات املتعلقة بتزويد اجلماعات املسـلحة باألسـلحة ومـا يتصـل ـا مـن         (هـ)  
خـالل شـبكات االجتـار غـري املشـروع       ا، مبـا يف ذلـك مـن   عتاد ومساعدات عسكرية، أو بيعها هلا أو نقلها إليهـ 

قـوات األمـن التابعـة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة إىل        ومن خالل نقل األسلحة وما يتصل ـا مـن عتـاد مـن    
  اجلماعات املسلحة؛

مجع ودراسة وحتليل املعلومـات املتعلقـة مبـرتكيب االنتـهاكات اجلسـيمة للقـانون الـدويل اإلنسـاين           (و)  
واالنتهاكات والتجاوزات اليت متس حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة، مبـا يف ذلـك االنتـهاكات     

  والتجاوزات اليت تقع داخل قوات األمن؛
أدنـاه ومواصـلة التعـاون     ٢٢تقييم األثر الذي حتدثه خطط تعقب املعادن املشـار إليهـا يف الفقـرة      (ز)  

  مع اآلليات األخرى؛
عدة اللجنــة يف تنقــيح واســتكمال املعلومــات املتعلقــة بقائمــة الكيانــات واألفــراد اخلاضــعني   مســا  (ح)  

اهلوية ومعلومـات إضـافية تـدرج يف     للتدابري املفروضة ذا القرار، بوسائل منها توفري املعلومات الالزمة لتحديد
  املوجزات السردية ألسباب اإلدراج يف القائمة املتاحة للعموم؛

رباء، ويـدعو إىل تعزيـز التعـاون بـني مجيـع الـدول، وخباصـة        اخلـ لفريـق   عن دعمه الكامـل  يعرب  - ٨  
وفريـق اخلـرباء، ويشـجع كـذلك مجيـع األطـراف ومجيـع        وهيئات األمم املتحدة ذات الصلة دول املنطقة والبعثة 

فريـق اخلـرباء، ويكـرر    الدول على كفالة تعاون الكيانات واألفراد املشمولني بواليتها أو اخلاضعني لسلطتها مـع  
مطالبته مجيع األطراف ومجيع الدول بأن تضمن سالمة أعضاء الفريق وموظفي الـدعم التـابعني لـه، كمـا يكـرر      
مطالبته مجيع األطراف ومجيع الدول، مبا فيهـا مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وبلـدان املنطقـة، بـأن متكـن فريـق          

حيـث يريـد، وخباصـة إىل مـا يعتـربه الفريـق ذا صـلة بتنفيـذ الواليـة          اخلرباء من الوصول الفوري ودون عائق إىل 
  ومواقع؛ املنوطة به من أشخاص ووثائق

بفريق اخلرباء أن يتعاون بنشـاط مـع سـائر أفرقـة أو جمموعـات اخلـرباء الـيت ينشـئها جملـس           يهيب  - ٩  
  األمن حسب ما يفيد يف تنفيذ واليته؛

  
  اجلماعات املسلحة

انتـهاكات للقـانون الـدويل     اجلماعات املسلحة العاملة يف املنطقة وما ترتكبه من كل بشدة يدين - ١٠  
اإلنساين ولغريه من أحكام القانون الدويل الواجبة التطبيق، وانتهاكات حقوق اإلنسان، مبا فيهـا االعتـداء علـى    

ــة والعــاملني يف جمــال املســاعدة اإلنســا     ــابعني للبعث ــات اإلعــدام  الســكان املــدنيني وحفظــة الســالم الت نية، وعملي
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بإجراءات موجزة، وأعمال العنف اجلنسي والعنف اجلنساين، وجتنيد األطفال واستخدامهم علـى نطـاق واسـع،    
  أن املسؤولني عن تلك األعمال سيقدمون للمحاسبة؛ جديد من  ويؤكد
رب للمقاومـة  القوات الدميقراطية لتحرير رواندا والقوى الدميقراطيـة املتحالفـة وجـيش الـ     يطالب - ١١  

وكل اجلماعات املسلحة األخرى العاملة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية بأن توقف فوراً مجيع أشـكال العنـف   
فيها استغالل املوارد الطبيعية، وأن يتفـرق أفرادهـا ويلقـوا أسـلحتهم      واألنشطة األخرى املزعزعة لالستقرار، مبا

  ح مجيع األطفال اندين يف صفوفها؛فوراً وبصفة دائمة، وأن تقوم بتحرير وتسري
الدول كافة، ودول املنطقـة خاصـة، اختـاذ إجـراءات فعالـة لكفالـة عـدم تقـدمي أي دعـم،          ب هيبي - ١٢  

داخل أراضيها أو انطالقا منها، إىل اجلماعات املسلحة يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة، ويشـدد علـى ضـرورة     
لجماعات املسلحة الناشطة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ومتوهلا وجتنـد  التصدي للشبكات اليت تقدم الدعم ل

 القوات املسلحة جلمهورية الكونغـو الدميقراطيـة  وضرورة التصدي للتعاون اجلاري بني عناصر األفراد لصاحلها، 
قـادة وأفـراد   الـدول كافـة اختـاذ اإلجـراءات الالزمـة حملاسـبة       ب واجلماعات املسلحة على الصـعيد احمللـي، ويهيـب   

  القوات الدميقراطية لتحرير رواندا وسائر اجلماعات املسلحة املقيمني يف بلداا، حسب االقتضاء؛
حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية، وفقا اللتزاماا املنصوص عليها يف إعـالين نـريويب    يطالب - ١٣  

، بأن تعجـل بتنفيـذ برناجمهـا املتعلـق بـرتع السـالح والتسـريح        )١٤٧(٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ١٢املؤرخني 
مـارس السـابقون واألمـم املتحـدة      ٢٣إليها مقاتلو حركة  وإعادة اإلدماج، بالتنسيق مع البلدان ااورة اليت جلأ

ضـمان  قاتلني السابقني إىل أوطـام، و تذليل العقبات أمام إعادة هؤالء امل أمهية على واملنظمات الدولية، ويشدد
واإلعادة إىل الوطن وإعـادة التـوطني،    وإعادة اإلدماج لربنامج نزع السالح والتسريح نيالكاملوالتنفيذ التمويل 

مـارس السـابقني، وأال تقـوم     ٢٣ال سيما الربامج الالزمة لدعم النجاح يف تسريح وإعادة إدماج مقاتلي حركـة  
ع صفوفها من جديد وتسـتأنف األنشـطة العسـكرية، وأال ينضـم أفرادهـا إىل مجاعـات       مارس بتجمي ٢٣حركة 

  لس ذات الصلة باملوضوع؛االدعم، وفقا ملا جاء يف إعالين نريويب وقرارات   مسلحة أخرى أو يقدموا هلا
  

  التزامات حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية

جتنيــد مــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة يف إــاء بالتقــدم الــذي أحرزتــه حــىت اآلن حكو يرحــب - ١٤  
كومة على مواصلة التنفيـذ الكامـل لاللتزامـات الـيت تعهـدت      احليف الرتاع املسلح، وحيث  هماستخدامواألطفال 

األمم املتحدة، واليت تورد تدابري مفصـلة وملموسـة وحمـددة املواعيـد لإلفـراج عـن        عة معا يف خطة العمل املوقّ
ملرتبطني بـالقوات املسـلحة الكونغوليـة وإعـادة إدمـاجهم ومنـع جتنيـد أطفـال آخـرين ومحايـة الفتيـات            األطفال ا

والفتيان من العنف اجلنسي، وتعميم هذه االلتزامات على سلسـلة القيـادة العسـكرية جبميـع رتبـها، مبـا يف ذلـك        
ــاز األطفـــال ب احليف املنـــاطق النائيـــة، ويهيـــب كـــذلك ب  ــة أن تضـــمن عـــدم احتجـ تـــهم تتعلـــق باالرتبـــاط  كومـ

  املسلحة؛  باجلماعات
كومة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة الوفـاء بااللتزامـات الـيت تـنص عليهـا خطـة عملـها           حب هيبي - ١٥  

وبذل مزيد مـن اجلهـود يف هـذا     الرامية إىل إاء أعمال العنف اجلنسي واالنتهاكات اليت ترتكبها قواا املسلحة
إىل تســمية القــوات املســلحة جلمهوريــة الكونغــو  خــالل بتلــك االلتزامــات قــد يــؤدي  الصــدد، مشــريا إىل أن اإل

  العنف اجلنسي؛ عنالدميقراطية يف تقرير األمني العام 
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أمهية أن تبذل حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية مساعي حثيثة حملاسـبة املسـؤولني عـن     يؤكد - ١٦  
يف البلد، وأمهية التعاون اإلقليمي حتقيقاً هلـذه الغايـة، مبـا يف ذلـك      جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية املرتكبة

تعاوا اجلاري مع احملكمة اجلنائية الدوليـة، ويشـجع البعثـة علـى اسـتخدام سـلطتها القائمـة ملسـاعدة         من خالل 
 )١٤٦(الصــدد، ويهيــب جبميــع األطــراف املوقعــة علــى اتفــاق إطــار الســالم واألمــن والتعــاون      هــذا كومــة يفاحل
  بعثة؛الكومة، وكذلك مع احلتواصل تنفيذ التزاماا وأن تتعاون هلذه الغاية فيما بينها تعاونا كامال ومع   أن

بضرورة أال يفلت مـن العقـاب أي مـن أولئـك املسـؤولني عـن انتـهاكات القـانون الـدويل           يذكّر - ١٧  
نتهاكات والتجاوزات الـيت متـس حقـوق اإلنسـان يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة واملنطقـة،         اإلنساين وعن اال

بلدان املنطقة وسائر الدول املعنيـة األعضـاء يف األمـم     وحيث يف هذا الصدد مجهورية الكونغو الدميقراطية ومجيع
  املتحدة على تقدمي اجلناة إىل العدالة وحماسبتهم؛

يـة الكونغـو الدميقراطيـة أن تعـزز أمـن خمزونـات األسـلحة والـذخرية واملسـاءلة          حبكومـة مجهور  يهيب  -  ١٨  
عنها وإدارا، مبساعدة الشركاء الدوليني، عند الضرورة وعند الطلب، من أجل التصدي بسـرعة ملـا تتناقلـه التقـارير     

وطنيـا لوسـم األسـلحة،    من تسريب لألسلحة والذخرية حنو اجلماعات املسلحة، وأن تنفذ على وجه السرعة برناجمـا  
ملنــع األســلحة  وال ســيما األســلحة الناريــة اململوكــة للدولــة، وذلــك وفقــا للمعــايري الــيت وضــعها بروتوكــول نــريويب  

واملركـز اإلقليمـي    الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة يف منطقـة الـبحريات الكـربى والقـرن األفريقـي ومراقبتـها واحلـد منـها          
  ؛ة اخلفيفة يف منطقة البحريات الكربى والقرن األفريقي والدول ااورةواألسلح املعين باألسلحة الصغرية

ــة         يؤكــد - ١٩   ــد ســلطة الدول ــن توطي ــة ع ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة مجهوري املســؤولية الرئيســية حلكوم
وحكمها يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية، بأمور منها اإلصـالح الفعـال للقطـاع األمـين مـن أجـل إتاحـة        

لإلفـالت مـن العقـاب علـى االنتـهاكات والتجـاوزات        قطاعات اجليش والشـرطة والعـدل، ووضـع حـد    إصالح 
هـذا   كومـة علـى زيـادة جهودهـا يف    احل وحيـث اليت متس حقوق اإلنسان وانتـهاكات القـانون الـدويل اإلنسـاين،     

  الصدد، وفقا اللتزاماا الوطنية مبوجب إطار السالم واألمن والتعاون؛
  

  عيةاملوارد الطبي

اســتمرار اجلهــود الــيت تبــذهلا حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ملعاجلــة مســائل          يشــجع - ٢٠  
ــة        ــراد القــوات املســلحة جلمهوري ــة وريبــها، مبــا يف ذلــك حماســبة أف االســتغالل غــري املشــروع للمــوارد الطبيعي

بيعيـة، وال سـيما الـذهب ومنتجـات     املشـروع بـاملوارد الط   الكونغو الدميقراطية الـذين يشـاركون يف االجتـار غـري    
  األحياء الربية؛

على ضـرورة بـذل مزيـد مـن اجلهـود لقطـع التمويـل عـن اجلماعـات املسـلحة الضـالعة يف            يشدد  - ٢١  
ــا الــذهب             ــة، مبــا فيه ــري املشــروع بــاملوارد الطبيعي ــتقرار مــن خــالل االجتــار غ أنشــطة تســهم يف زعزعــة االس

  منتجات األحياء الربية؛  أو
املبـادئ  لتطبيـق   الدميقراطيـة  الكونغومجهورية يف هذا الصدد بالتدابري اليت اختذا حكومة  حبير - ٢٢  

، بالصـيغة الـيت وضـعها فريـق اخلـرباء      )١٥٤(على سلسلة توريد املعـادن  التوجيهية املتعلقة بتوخي احلرص الواجب
تنفيذ خطـط تعقـب    أجل ا احلكومة منوينوه باجلهود اليت تبذهلومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 

_____________ 

  ، املرفق األول.S/2011/345انظر   )١٥٤(
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جبميع الدول أن تساعد مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة واملـؤمتر الـدويل املعـين مبنطقـة الـبحريات         املعادن، ويهيب
  الكربى وبلدان منطقة البحريات الكربى على إقامة جتارة مسؤولة يف املعادن؛

طقـة إلعمــال املبـادئ التوجيهيــة املتعلقـة ببــذل    بالتــدابري الـيت اختــذا حكومـات املن   أيضـا  يرحـب  - ٢٣  
العنايـة الواجبـة الـيت وضـعها فريـق اخلـرباء، مبــا يف ذلـك إدراج اآلليـة اإلقليميـة إلصـدار شـهادات املنشـأ التابعــة             
للمــؤمتر الــدويل ملنطقــة الــبحريات الكــربى ضــمن تشــريعاا الوطنيــة، وفقــاً للمبــادئ التوجيهيــة ملنظمــة التعــاون  

يف امليدان االقتصادي واملمارسة الدولية، ويطلب توسـيع نطـاق عمليـة إصـدار شـهادات املنشـأ ليشـمل        والتنمية 
أخرى يف املنطقـة، ويشـجع مجيـع الـدول، وال سـيما دول املنطقـة، علـى مواصـلة التوعيـة باملبـادئ            أعضاء دوال

  التوجيهية املتعلقة ببذل العناية الواجبة؛
ين مبنطقة البحريات الكربى على االستجابة السريعة بأن يهيـئ القـدرات   املؤمتر الدويل املع يشجع - ٢٤  

القانوين للموارد الطبيعيـة، ويشـجع كـذلك     الفنية الضرورية لدعم الدول األعضاء يف مكافحتها لالستغالل غري
  على اختاذ إجراءات فورية لتنفيذ عملية إصدار شهادات منشأ املعادن تنفيذا تاما؛ الدويل املؤمتر

املشـروع بـاملوارد    مجيع الـدول علـى مواصـلة اجلهـود الراميـة إىل وضـع حـد لالجتـار غـري          يشجع - ٢٥  
الطبيعية، وال سيما يف قطاع الذهب، وحماسبة املتـواطئني يف هـذا االجتـار غـري املشـروع، يف إطـار مـا يبـذل مـن          

ا فيهـا تلـك الـيت تضـم يف     جهود على نطاق أوسـع لوقـف متويـل اجلماعـات املسـلحة والشـبكات اإلجراميـة، مبـ        
  صفوفها أفرادا من القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية؛

جبمهوريــة  ويهيــب)، ٢٠١١( ٢٠٢١مــن القــرار  ٩إىل  ٧أحكــام الفقــرات  يؤكــد مــن جديــد  - ٢٦  
الكونغــو الدميقراطيــة ودول منطقـــة الــبحريات الكــربى أن تتعـــاون علــى الصــعيد اإلقليمـــي للتحقيــق يف أمـــر        

االستغالل غـري القـانوين للمـوارد الطبيعيـة، مبـا يف       الشبكات اإلجرامية اإلقليمية واجلماعات املسلحة الضالعة يف
ذلك الصيد غري املشروع لألحياء الربية واالجتار ا، ومكافحة تلك الشـبكات واجلماعـات، وأن تلـزم سـلطاا     

  دن من مجهورية الكونغو الدميقراطية؛اجلمركية بتعزيز مراقبتها للصادرات والواردات من املعا
  

  بعثةالالدور املنوط ب

بعثة املتمثلة يف دعم السلطات الكونغولية يف تنفيذ التزاماا الوطنية مبوجب اتفاق البوالية  يذكِّر - ٢٧  
  )؛٢٠٠٤( ٢١٤٧إطار السالم واألمن والتعاون، متشيا مع القرار 

فريق اخلـرباء،   ة يف رصد تنفيذ حظر توريد األسلحة، بالتعاون معبوالية البعثة املتمثل أيضا يذكِّر - ٢٨  
ــاد عــرب احلــدود الشــرقية         وال ــراد العســكريني أو األســلحة أو مــا يتصــل ــا مــن عت ــدفقات األف ــة ت ســيما مراقب

جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، واإلبــالغ عــن تلــك التــدفقات، بوســائل منــها االســتعانة بقــدرات املراقبــة الــيت 
ما يتصل ا من عتاد ممـا يكـون قـد جلـب إىل      رها املنظومات اجلوية غري املأهولة، وضبط ومجع األسلحة أوتوف

وذلـك وفقـاً    والتصـرف ـا،   ،أعـاله  ١مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة بطـرق تنتـهك التـدابري املفروضـة بـالفقرة        
  )؛٢٠١٤( ٢١٤٧(ج) من القرار  ٤للفقرة 
ورا تضــطلع بــه يف التشــجيع علــى توطيــد هيكــل مــدين وطــين فعــال ملراقبــة  إىل أن للبعثــة د يشــري - ٢٩  

شرق مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة    أنشطة التعدين الرئيسية وكفالة إدارة منصفة الستخراج املوارد الطبيعية يف
  )؛٢٠١٤( ٢١٤٧والتجارة فيها، متشيا مع القرار 
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) ٢٠٠٤( ١٥٣٣مـن القـرار    ٨نشـأة عمـال بـالفقرة    إىل البعثة أن تقدم املساعدة للجنـة امل  يطلب - ٣٠  
طريـق تزويـدمها باملعلومـات ذات الصـلة      ولفريق اخلرباء املنشأ بالقرار نفسه، يف حدود قدراا، مبا يف ذلك عـن 

  بتنفيذ تدابري اجلزاءات؛
  

  اإلبالغ واالستعراض

اجلهات من كيانـات وأفـراد    الدول كافة، وال سيما دول املنطقة والدول اليت تستقر فيهاب هيبي - ٣١  
من هـذا القـرار، إبـالغ اللجنـة بانتظـام عـن اإلجـراءات         ٥من املدرجة أمساؤهم يف القائمة عمال بأحكام الفقرة 

مـن القـرار    ٨واملوصى ا يف الفقـرة  من هذا القرار  ٣و  ٢ و ١اليت تتخذها تنفيذا للتدابري املفروضة بالفقرات 
  )؛٢٠١٠( ١٩٥٢
أمهية إجراء مشاورات منتظمة مع الدول األعضاء املعنية، حسب االقتضـاء، لضـمان    على يشدد - ٣٢  

  التنفيذ التام للتدابري املنصوص عليها يف هذا القرار؛
إىل املمثلة اخلاصة لألمـني العـام املعنيـة باألطفـال والـرتاع املسـلح واملمثلـة اخلاصـة لألمـني           يطلب - ٣٣  

االت الـرتاع أن تواصـال تبـادل املعلومـات ذات الصـلة باملوضـوع مـع اللجنـة،         العام املعنية بالعنف اجلنسي يف ح
مـن القـرار    ٩ والفقـرة  ٢٠١٠كـانون األول/ديسـمرب    ١٦) املـؤرخ  ٢٠١٠( ١٩٦٠مـن القـرار    ٧وفقا للفقرة 

  ؛٢٠١١متوز/يوليه  ١٢املؤرخ  )٢٠١١( ١٩٩٨
ــه ١أن يقــوم، حســب االقتضــاء ويف أجــل أقصــاه    يقــرر - ٣٤   ــدابري  ٢٠١٦ متوز/يولي ، باســتعراض الت

املنصوص عليها يف هذا القرار، دف تعديلها، حسب االقتضـاء، يف ضـوء احلالـة األمنيـة يف مجهوريـة الكونغـو       
الدميقراطية، وال سيما يف ضـوء التقـدم احملـرز يف إصـالح القطـاع األمـين، مبـا يف ذلـك توحيـد القـوات املسـلحة            

ح اجلماعات املسلحة الكونغولية واألجنبية، وتسريح أفرادها وإعـادم  وإصالح الشرطة الوطنية، ويف نزع سال
  إىل أوطام وإعادة توطينهم وإعادة إدماجهم، حسب االقتضاء، مع التركيز بصفة خاصة على األطفال منهم؛

  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. أيضا يقــرر - ٣٥  
  ٧٣٧١اختذ باإلمجاع يف اجللسة 

  مقررات
، دعــوة ممثــل مجهوريـــة   ٢٠١٥آذار/مــارس   ١٩، املعقــودة يف  ٧٤١٠س األمــن، يف جلســته   قــرر جملــ    

مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت،      ٣٧الكونغو الدميقراطية لالشتراك، دون أن يكون له حق التصويت، وفقا للمادة 
  يف مناقشة البند املعنون:

  الدميقراطية  احلالة املتعلقة جبمهورية الكونغو”  
 العــام عــن بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو   تقريــر األمــني”    

  (S/2015/172)الدميقراطية 
 الدميقراطيــةالكونغــو  مهوريــةجل التعــاونو واألمــن الســالمإطــار  تنفيــذ عــن العــام األمــني تقريــر”    

  “.(S/2015/173) واملنطقة
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مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل      ٣٩وفقـا للمـادة   ويف اجللسة نفسها، قرر الـس أيضـا توجيـه دعـوة،       
مهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ورئــيس بعثــة منظمــة األمــم املمثــل اخلــاص لألمــني العــام جل ،مــارتن كــوبلرالســيد 

السـيد سـعيد جينيـت، املبعـوث اخلـاص لألمـني       ، واملتحدة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة     
  ات الكربى.العام ملنطقة البحري

، دعـوة ممثـل مجهوريـة الكونغـو     ٢٠١٥آذار/مـارس   ٢٦، املعقـودة يف  ٧٤١٥وقرر الـس، يف جلسـته     
مــن نظامــه الــداخلي املؤقــت، يف   ٣٧الدميقراطيــة لالشــتراك، دون أن يكــون لــه حــق التصــويت، وفقــا للمــادة   

  مناقشة البند املعنون:
  يةالدميقراط  احلالة املتعلقة جبمهورية الكونغو”  
تقريــر األمــني العــام عــن بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو   ”    

  (S/2015/172)الدميقراطية 
 الدميقراطيــةالكونغــو  مهوريــةجل التعــاونو واألمــن الســالمإطــار  تنفيــذ عــن العــام األمــني تقريــر”    

  .“(S/2015/173) واملنطقة
  

  )٢٠١٥( ٢٢١١القرار 
  ٢٠١٥آذار/مارس  ٢٦املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
إىل قراراته السابقة وإىل بيانات رئيسه بشأن مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، وال سـيما قراراتـه       إذ يشري  
تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٢٠) املـــؤرخ ٢٠١٢( ٢٠٧٦و  ٢٠١٢حزيران/يونيـــه  ٢٧املـــؤرخ  )٢٠١٢( ٢٠٥٣
ــؤرخ ٢٠١٢( ٢٠٧٨و  ٢٠١٢ ــاين/ن  ٢٨) املـــ ــرين الثـــ ــؤرخ ٢٠١٣( ٢٠٩٨و  ٢٠١٢وفمرب تشـــ  ٢٨) املـــ

ــاير   ٣٠) املــؤرخ ٢٠١٤( ٢١٣٦و  ٢٠١٣آذار/مــارس  ــؤرخ ٢٠١٤( ٢١٤٧و  ٢٠١٤كــانون الثاين/ين ) امل
  ،٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ٢٩) املؤرخ ٢٠١٥( ٢١٩٨و  ٢٠١٤آذار/مارس  ٢٨

ف، واحلياد، وعـدم اسـتخدام   املبادئ األساسية حلفظ السالم، مبا يف ذلك موافقة األطرا وإذ يعيد تأكيد  
يسـلّم بـأن واليـة كـل بعثـة مـن بعثـات حفـظ         إذ القوة، إال يف حالة الدفاع عن الـنفس والـدفاع عـن الواليـة، و    

  السالم تحدد وفقا الحتياجات البلد املعين وحالته،
اسـتقالهلا  املنطقـة وب  بسيادة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة ومجيـع دول     التزامه الشديد وإذ يعيد تأكيد  

ووحدا وسالمتها اإلقليميـة، وإذ يشـدد علـى ضـرورة االحتـرام الكامـل ملبـادئ عـدم التـدخل وحسـن اجلـوار            
  والتعاون اإلقليمي،

انتـهاك وجتـاوز    وعـن  اإلنسـاين  علـى وجـوب حماسـبة املسـؤولني عـن انتـهاك القـانون الـدويل         وإذ يشدد  
ــة     ــى أن حكوم ــوق اإلنســان، وعل ــو ال حق ــة الكونغ ــة مجهوري ــة    دميقراطي ــن محاي ــل املســؤولية الرئيســية ع تتحم

ضـد اإلنسـانية   ترتكـب  املوجودين يف إقليمها واخلاضعني لواليتها، مبا يف ذلك محايتهم من اجلـرائم الـيت    املدنيني
  رب،احلوجرائم 
أن شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية ما زال يعاين من دوامات الـرتاع املتكـررة واسـتمرار     وإذ يالحظ  

يشـري إىل األمهيـة االسـتراتيجية الـيت      العنف الـذي ترتكبـه اجلماعـات املسـلحة، الكونغوليـة منـها واألجنبيـة، وإذ       
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، وإذ يكـرر  )١٤٦(يكتسيها تنفيذ إطار السالم واألمن والتعـاون بالنسـبة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة واملنطقـة      
مجيـع األطـراف املوقّعـة إىل الوفـاء علـى الفـور وبالكامـل وحبسـن نيـة بالتزامـات كـل منـها مبوجـب هـذا                دعوته

االتفاق دف معاجلة األسباب اجلذرية للرتاع ووضـع حـد لـدوامات العنـف املتكـررة، والتشـجيع علـى إرسـاء         
  تنمية إقليمية دائمة،

ملتحـدة واملـؤمتر الـدويل املعـين مبنطقـة الـبحريات       على مواصـلة مـا يبذلـه األمـني العـام لألمـم ا       وإذ يشجع  
الكربى واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقـي واالحتـاد األفريقـي مـن جهـود السـتعادة السـالم واألمـن يف شـرق          
ــة علــى أن تكفــل اســتمرار       ــة الكونغــو الدميقراطي ــة، وإذ يشــجع حكومــة مجهوري ــة الكونغــو الدميقراطي مجهوري

دف ـ كومـة  احلبـاجلهود الـيت تبـذهلا    يعتـرف  وإذ  ه اجلهات وغريها من األطراف الدولية،التعاون الوثيق مع هذ
  ،حتقيق السالم والتنمية الوطنية

مجهوريـة الكونغـو    شـرق  إزاء األزمـة األمنيـة واإلنسـانية القائمـة يف     وإذ يكرر اإلعراب عن قلقه البالغ  
الــيت تنفــذها اجلماعــات املســلحة األجنبيــة واحملليــة،   الدميقراطيــة بســبب اســتمرار األنشــطة املزعزعــة لالســتقرار 

يؤكد أمهية حتييد القوات الدميقراطية لتحرير رواندا والقـوى الدميقراطيـة املتحالفـة وجـيش الـرب للمقاومـة        وإذ
يعتــرف وقــوات التحريــر الوطنيــة، وكافــة اجلماعــات املســلحة األخــرى يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، وإذ  

اجلماعــات املســلحة، وال ســيما ملكافحــة يت تبــذهلا القــوات املســلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة بــاجلهود الــ
  ،حتالف القوى الدميقراطية

وإذ يؤكـد مـن جديـد     ،)١٤٩(٢٠١٥كانون الثاين/ينـاير   ٨املؤرخ رئيس جملس األمن  إىل بيان وإذ يشري  
سراع بتحييد القوات الدميقراطية لتحرير رواندا من األولويات القصوى لبسط االستقرار ومحايـة املـدنيني   أن اإل

يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ومنطقـة الـبحريات الكـربى، وإذ يالحـظ ببـالغ القلـق ورود أنبـاء متكـررة عـن          
القوات الدميقراطيـة لتحريـر   عناصر من و طيةالدميقرا الكونغوجلمهورية التعاون بني عناصر من القوات املسلحة 

رواندا على الصعيد احمللي وتنقل القوات الدميقراطية لتحرير رواندا على الصعيد اإلقليمي دون قيـود، وإذ يشـري   
قادـا   إىل أن القوات الدميقراطية لتحرير رواندا مجاعة تسري عليها جزاءات فرضتها األمم املتحـدة وتضـم بـني   

التوتسـي يف روانـدا، حيـث     ضد ١٩٩٤ا ممن ارتكبوا أعمال اإلبادة اجلماعية اليت نفذت يف عام وأعضائها عدد
مل يسلم من القتل آنذاك حىت من عارض أعمال اإلبادة اجلماعية من اهلوتو وغريهم، ومل يكفـوا عـن التحـريض    

  ية الكونغو الدميقراطية،على أعمال القتل وارتكاا ألسباب عرقية ولغريها من األسباب يف رواندا ومجهور
السـكان املـدنيني،    إزاء احلالـة اإلنسـانية الـيت مـا زالـت تـؤثر بشـدة يف        وإذ ال يزال يساوره قلـق شـديد    

ــق إزاء العــدد الكــبري جــدا مــن             ــة، وإذ يعــرب عــن بــالغ القل وخباصــة يف شــرق مجهوريــة الكونغــو الدميقراطي
مليــون مشــرد، وإزاء نــزوح  ٢,٧قراطيــة الــذي يفــوق األشــخاص املشــردين داخليــا يف مجهوريــة الكونغــو الدمي 

مجهورية الكونغو الدميقراطية بسبب وجـود خمتلـف اجلماعـات     شرق من الالجئني يف ٤٩٠ ٠٠٠يزيد على  ما
املسلحة الكونغولية واألجنبية النشطة يف املنطقة، وإذ يهيب جبمهورية الكونغو الدميقراطيـة ومجيـع دول املنطقـة    

يف ذلـك   للتوصل إىل حلول دائمة لصاحل الالجئني واملشردين داخليا، مبـا  يئة بيئة سلمية مواتيةتتعاون على  أن
قدمـه، حسـب   ييف اية املطاف إىل مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة طوعـاً وإعـادة إدمـاجهم فيهـا بـدعم        عودم 

ة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني     ، وإذ يدعم اجلهود الـيت تبـذهلا مفوضـي   فريق األمم املتحدة القطرياالقتضاء، 
حاليــا إلجنــاز تســجيل البيانــات احليويــة لفئــة الالجــئني الروانــديني يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة مــن أجــل    
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املساعدة على تيسري عودة هـؤالء الالجـئني إىل روانـدا، وإذ يهيـب جبميـع أطـراف الـرتاع احتـرام جتـرد مقـدمي           
  وحيادهم، املساعدة اإلنسانية واستقالهلم

إزاء اسـتمرار ارتفـاع مسـتويات العنـف وانتـهاكات وجتـاوزات حقـوق         وإذ ما زال يسـاوره قلـق بـالغ     
يشــمله ذلــك مــن هجمــات تســتهدف املــدنيني  اإلنســان والقــانون الــدويل، وإذ يــدين علــى وجــه اخلصــوص مــا

خدامهم مـن جانـب   وأعمال عنف جنسي وجنساين واسعة االنتشـار وعمليـات منهجيـة لتجنيـد األطفـال واسـت      
بعــض أطــراف الــرتاع، ومــن تشــريد ألعــداد كــبرية مــن املــدنيني وعمليــات إعــدام تــتم خــارج نطــاق القــانون      

م مبا خيلفه كل ذلك من آثار ضارة على جهـود حتقيـق االسـتقرار وإعـادة اإلعمـار      واعتقاالت تعسفية، وإذ يسلّ
اإلسراع بالقبض على مجيع األشـخاص املسـؤولني عـن    مجهورية الكونغو الدميقراطية، وإذ يدعو إىل  والتنمية يف

  للمحاسبة،  تلك االنتهاكات والتجاوزات وتقدميهم إىل العدالة وإخضاعهم
إىل مجيـع قراراتـه املتعلقـة بـاملرأة والسـالم واألمـن، وباألطفـال والنــزاعات املسـلحة، وحبمايـة            وإذ يشري  

ـــزاعات املســلحة، وإذ يشــري أيضــا إىل    ــدنيني يف الن ــات املســلحة يف    ســتنتاجات اال امل ــال والرتاع ــة باألطف املتعلق
الفريــق العامــل التــابع لــس األمــن  ٢٠١٤أيلول/ســبتمرب  ١٩مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة الــيت اعتمــدها يف 

  ،)١٥٣(املعين باألطفال والرتاع املسلح فيما يتعلق بأطراف الرتاع املسلح يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو   الــيت تبــذهلا بعثــة  وإذ يرحــب بــاجلهود  

والشــركاء الــدوليون يف تــوفري التــدريب ملؤسســات األمــن الكونغوليــة يف جمــاالت حقــوق اإلنســان   الدميقراطيــة 
ــدويل اإلنســاين وتعمــ   ــة مــن العنــف اجلنســي     والقــانون ال ــة األطفــال واحلماي يم مراعــاة املنظــور اجلنســاين ومحاي

يؤكد أمهية هذا التدريب، وإذ يرحب بإنشاء منتدى املرأة لدعم إطار السـالم واألمـن والتعـاون    إذ و ،واجلنساين
  يف مسعى إىل كفالة املشاركة التامة للنساء يف عملية السالم املنفذة ضمن اإلطار املذكور،

اجلهود اجلارية اليت تبذهلا حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية ملكافحة العنـف اجلنسـي يف    ذ يالحظوإ  
ــان املشــترك الصــادر عــن       ــواردة يف البي ــة والوفــاء بااللتزامــات ال ســياق الــرتاع بســبل منــها اســتراتيجيتها الوطني

ــرتاع   احلكومــة واألمــم املتحــدة بشــأن مكافحــة العنــف اجلنســي يف    ــذي اعتمــد يف كينشاســا يف  حــاالت ال وال
  كومة على تكثيف جهودها يف هذا الصدد،احل، وإذ يشجع بشدة ٢٠١٣آذار/مارس   ٣٠

باعتمــاد إطــار التعــاون بــني مكتــب املمثلــة اخلاصــة لألمــني العــام لألمــم املتحــدة املعنيــة   وإذ حيــيط علمــا  
ع العنــف اجلنســي املــرتبط بــالرتاع يف بــالعنف اجلنســي يف حــاالت الــرتاع ومفوضــية االحتــاد األفريقــي بشــأن منــ 

  ،٢٠١٤كانون الثاين/يناير  ٣١أفريقيا والتصدي له، الذي جرى يف أديس أبابا يف 
الذي يتضـمن قائمـة بـاألطراف     )١٥٥(٢٠١٤آذار/مارس  ١٣املؤرخ  بتقرير األمني العام وإذ حييط علما  

حـاالت الـرتاع    ي بشـكل منـهجي يف  املسؤولة عن ارتكاب عمليات اغتصاب وغريه مـن أشـكال العنـف اجلنسـ    
  واملدرج على جدول أعمال جملس األمن، املسلح،
ــالغ وإذ يالحــظ   مــا يــرد مــن تقــارير وادعــاءات تفيــد باســتمرار االنتــهاكات اجلســيمة حلقــوق      بقلــق ب

اطيـة،  املرتكبة على يد بعض أفراد القوات املسلحة جلمهورية الكونغـو الدميقر  اإلنساين اإلنسان والقانون الدويل
يف ذلــك خــالل االحتجاجــات الــيت شــهدا كينشاســا   واحلــرس اجلمهــوري والشــرطة الوطنيــة الكونغوليــة، مبــا 

_____________ 

)١٥٥(  S/2014/181.  
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حيـث مجيـع األطـراف علـى االمتنـاع      إذ ، وإذ يـدعو إىل اهلـدوء، و  ٢٠١٥وغوما وبوكافو يف كانون الثاين/يناير 
 ة جيـب أن حتتـرم حقـوق اإلنسـان وأن    يؤكد أن استجابة حكومة مجهورية الكونغـو الدميقراطيـ   عن العنف، وإذ

  ،قيد مببدأ التناسب يف استخدام القوةتت
ــة الكونغــو      وإذ يشــري   إىل أمهيــة مكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب يف صــفوف القــوات املســلحة جلمهوري

سـلطات مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة      الدميقراطية والشرطة الوطنيـة الكونغوليـة جبميـع رتبـهم، وإذ يـثين علـى      
يامها يف اآلونة األخـرية مبالحقـة اثـنني مـن ضـباط القـوات املسـلحة قضـائيا وإدانتـهما بارتكـاب جـرائم ضـد             لق

اإلنسانية وجرائم حرب، وإذ يشدد على ضرورة أن تواصل حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطيـة العمـل علـى    
  ضمان تعزيز الروح املهنية يف صفوف قوات األمن التابعة هلا،

ــع     وإذ يشــدد    ــة م ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة مجهوري ــاون حكوم ــى احلاجــة إىل أن تتع ــة   عل احملكمــة اجلنائي
كومـة مبحاسـبة األشـخاص املسـؤولني عـن اجلـرائم اخلطـرية يف البلـد، وال سـيما          احلالدولية، وإذ يرحـب بتعهـد   

اسـبة املسـؤولني عـن    جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، وإذ يشدد على أمهية السعي الدؤوب إىل حم
  اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية يف البلد،

ــد وإذ يؤكــد    ــاخ       مــن جدي ــوفري من ــها وت ــة بواليت ــاء البعث ــوي لوف ــر حي ــدنيني أم ــة امل أن النجــاح يف محاي
تعزيـز  مـن أجـل   ية اإلصـالحات األساسـ   تقـدم يف إحـراز  أفضل، وإذ يشـدد علـى أمهيـة الوسـائل السـلمية و      أمين

  ،محاية املدنيني
لبعثــة ولوجــود األمــم املتحــدة األوســع لبتقريــر األمــني العــام عــن االســتعراض االســتراتيجي وإذ يرحــب   

، وإذ يرحب كذلك بتوصياته املتعلقـة بأهـداف   )١٥٦()٢٠١٤( ٢١٤٧ همن قرار ٣٩املقدم عمال بالفقرة  نطاقا
واردهـا بفعاليـة يف املسـتقبل، مـع مراعـاة ضـرورة زيـادة فعاليـة         البعثة وأنشـطتها واسـتراتيجية خروجهـا ونشـر م    

  أرض الواقع،  البعثة، واالستجابة للظروف املتغرية على
تقـديرها  يتعلـق ب  مـا  يفباآلراء اليت أعربت عنـها حكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة       يط علماحي وإذ  

  إعادة تشكيل البعثة،هداف وآراؤها بشأن األلالستعراض االستراتيجي للبعثة، وال سيما 
وللبعثـة يف  جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة    للممثل اخلـاص لألمـني العـام     دعمه القوي وإذ يؤكد جمددا  

  يشجع بشدة على مواصلة جهودمها،  منهما لواليته، وإذ تنفيذ كل
وفعاليــة أمهيــة حســن اســتعداد مجيــع وحــدات البعثــة، مبــا يف ذلــك وحــدات لــواء التــدخل،  وإذ يالحــظ   

  ،تنفيذ املهام املنوطة االتقيد بالتزامها بجتهيزها ودعمها لتكون قادرة على 
مجيــع األطــراف إىل أن تتعــاون بالكامــل مــع البعثــة وأن تبقــى ملتزمــة بتنفيــذ الواليــة    وإذ يكــرر دعوتــه  

د حفظـة السـالم،   هجمات تشن ضـ  املنوطة بالبعثة تنفيذا كامال وموضوعيا، وإذ يكرر اإلعراب عن إدانته ألي
  للمساءلة، وإذ يؤكد ضرورة إخضاع املسؤولني عن تلك اهلجمات

_____________ 

)١٥٦(  S/2014/957.  
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األمــن  ترتيبــات أن يتخــذ مجيــع التــدابري الــيت تعتــرب ضــرورية لتعزيــز إىل العــام األمــني  يكــرر دعوتــهوإذ   
ــراد الوحــدات العســكرية وأفــراد الشــرطة واملــراقب           ــن مجيــع أف ــم املتحــدة وحتســني ســالمة وأم ــداين لألم ني املي

  العسكريني، وخاصة املراقبني غري املسلحني،
  على أمهية أن تردع البعثة أي ديدات تواجه تنفيذ واليتها، وإذ يشدد  
إســهام البعثــة يف بلــورة اســتراتيجية شــاملة لتحقيــق الســالم واألمــن الــدائمني، وإذ يشــري إىل     وإذ يقــدر  

الكونغو الدميقراطية لتمكينها من التصـدي للتحـديات   ضرورة أن تعزز البعثة الدعم املقدم إىل حكومة مجهورية 
مـن إطـار    ٥كومـة علـى النحـو الـوارد يف الفقـرة      احلاألمنية والشواغل املتعلقة حبقوق اإلنسان ومن بسط سلطة 

السالم واألمن والتعاون، وإذ يالحـظ مـع التقـدير املسـامهة الـيت تقـدمها البعثـة يف بنـاء السـالم يف وقـت مبكـر،            
على وجـوب تنفيـذ أنشـطة البعثـة علـى حنـو ييسـر بنـاَء السـالم بعـد انتـهاء الـرتاع، ومنـع العـودة إىل                يشدد وإذ

  الرتاع املسلح، وإحراز تقدم حنو حتقيق السالم والتنمية املستدامني،
يـد  على األمهية احلامسة اليت تكتسيها الدورة االنتخابية املقبلة بالنسبة لتحقيق االسـتقرار وتوط  وإذ يشدد  

القلق إزاء القيـود املفروضـة علـى العمـل      الدميقراطية الدستورية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وإذ يعرب عن
سيما االعتقاالت اليت تعرض هلا مـؤخرا بعـض أعضـاء املعارضـة      السياسي يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وال

تمـاعي، وإذ يشـري إىل ضـرورة إجـراء حـوار سياسـي       السياسية وقطع االتصال باإلنترنت ووسائل التواصل االج
مفتوح وشامل وسلمي بني مجيـع أصـحاب املصـلحة، مـع كفالـة محايـة احلريـات األساسـية وحقـوق اإلنسـان،           

مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،     متهيدا لتنظيم انتخابات سـلمية وذات مصـداقية وشـاملة وشـفافة ويف حينـها يف     
، وفقــا للدســتور واجلــدول ٢٠١٦اســية وتشــريعية حبلــول تشــرين الثــاين/نوفمرب  وال ســيما إجــراء انتخابــات رئ

  لدميقراطية واالنتخابات واحلوكمة،بشأن االزمين لالنتخابات، مع احترام امليثاق األفريقي 
أن احلالــة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ال تــزال تشــكل ديــدا للســالم واألمــن الــدوليني   وإذ يقــرر  

  ،املنطقة  يف
   مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وإذ يتصرف  

  
  والية بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واستعراضها االستراتيجي

، منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة   متديد والية بعثة  يقرر  - ١  
مبــا يف ذلــك لــواء التــدخل التــابع هلــا، علــى ســبيل االســتثناء ودون أن يشــكل ذلــك ســابقة أو مساســاً مببــادئ      

  ؛٢٠١٦آذار/مارس   ٣١السالم املتفق عليها، حىت   حفظ
بتقرير األمني العام عن االستعراض االسـتراتيجي للبعثـة ولوجـود األمـم املتحـدة األوسـع        يرحب  - ٢  

، ويؤيد بالكامل التوصيات الـواردة فيـه، مبـا يف    )١٥٦()٢٠١٤( ٢١٤٧من القرار  ٣٩ة نطاقا املقدم عمال بالفقر
ذلك التوصيات املتعلقة بتحويل القوة التابعـة للبعثـة لتصـبح أكثـر كفـاءة وفعاليـة يف تنفيـذ واليتـها، ويـدعو إىل          

جديد أن حفظ السالم املتعدد األبعـاد يتطلـب اتبـاع ـج شـامل، ويطلـب        ويؤكد من ،تنفيذها بفعالية وسرعة
  إىل العنصر العسكري وعنصر الشرطة والعنصر املدين أن يعملوا معا بطريقة متكاملة؛
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جنـدي، مـع اإلبقـاء     ٢ ٠٠٠توصية األمني العام بتخفيض قوام القـوة التابعـة للبعثـة مبقـدار      يؤيد  - ٣  
مـن املـراقبني العسـكريني وضـباط      ٧٦٠و  مـن األفـراد العسـكريني،    ١٩ ٨١٥لـغ  على حد أقصى مـأذون بـه يب  

  فردا من أفراد وحدات الشرطة املشكلة؛ ١ ٠٥٠و  فردا من أفراد الشرطة، ٣٩١األركان، و 
اإلبقاء بصورة دائمة على هذا التخفـيض يف عـدد اجلنـود، مـن خـالل تنقـيح        عن اعتزامه يعرب  - ٤  

د، مبا يتمشى وتقرير األمـني العـام عـن االسـتعراض االسـتراتيجي للبعثـة، مبجـرد إحـراز         احلد األقصى لعدد اجلنو
أدنـاه، مبـا يف ذلـك مكافحـة القـوات الدميقراطيـة        ٦ تقدم كبري يف ما يتعلق بأولويات والية البعثة، وفقـا للفقـرة  

  لتحرير رواندا؛
ة التشـغيل البـيين واملرونـة والفعاليـة     إىل البعثة أن تواصل االستفادة إىل أقصى حد من قابلي يطلب  - ٥  

يف تنفيذ والية البعثة برمتها، وذلك بوسائل منها نشر الوحدات اليت ميكـن اإلسـراع بنشـرها ومواصـلة حتـديث      
مراعاة سالمة وأمن مجيع الوحـدات العسـكرية وأفـراد     القوة، متاشيا مع توصيات االستعراض االستراتيجي، مع

  ني، وخاصة املراقبني غري املسلحني؛الشرطة واملراقبني العسكري
، بالتشـاور مـع حكومـة    واليتـها وأن يستند حتديد أي عمليات مقبلة إلعادة تشـكيل البعثـة    يقرر  - ٦  

إىل تطــورات احلالــة علــى أرض الواقــع، يف ســياق تنفيــذ إطــار الســالم واألمــن    مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة،
، إىل التقـدم احملـرز يف حتقيـق اهلـدفني     )١٤٦(األخـرى املوقعـة عليـه    كومـة ومجيـع اجلهـات   احلوالتعاون مـن جانـب   

طــار، اإليتماشــى مـع أولويــات ثــالث هـي محايــة املــدنيني وحتقيـق االســتقرار وتقــدمي الـدعم لتنفيــذ      التـاليني، مبــا 
  :مفهوم البعثةيشمل اإلصالحات الوطنية، على النحو املبني يف   مبا

ســيما القــوات  احلــد مــن التهديــد الــذي تشــكله اجلماعــات املســلحة الكونغوليــة واألجنبيــة، وال    (أ)  
الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا، ومــن العنــف ضــد املــدنيني، مبــا يف ذلــك العنــف اجلنســي واجلنســاين والعنــف ضــد   

  األمن الكونغولية بفعالية؛األطفال، إىل املستوى الذي ميكن أن تتعامل معه مؤسسات العدالة و
حتقيق االسـتقرار مـن خـالل إنشـاء مؤسسـات فاعلـة وحمترفـة وخاضـعة للمسـاءلة تابعـة للدولـة،              (ب)  

، يف املناطق املتأثرة بالرتاعات، ومن خالل ممارسات دميقراطيـة أقـوى تقلـل    القضائيةفيها املؤسسات األمنية و مبا
للعمـل السياسـي وتعزيـز حقـوق اإلنسـان ومحايتـها         متسع كـاف من خطر تزعزع االستقرار، مبا يف ذلك توفري

  مصداقية؛ وإجراء عملية انتخابية ذات
الســلطات حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة و علــى ضــرورة التنســيق والتعــاون بــني يشــدد  - ٧  
ستقرار احلالـة األمنيـة   حتقيق ا أجل وكيانات األمم املتحدة واجلهات الفاعلة يف جمال التنمية مناألخرى الوطنية 

  ؛الدولة وحتسينها واملساعدة على إعادة بسط سلطة
  
  اية املدنينيمح

أن محاية املدنيني جيـب أن تعطـى األولويـة عنـد اختـاذ القـرارات بــشأن كيفيــة          يؤكد مـن جديـد  - ٨  
  اسـتخدام القـدرات واملوارد املتاحة؛

أعاله، باختاذ مجيع التـدابري الالزمـة لتنفيـذ املهـام      ٦يف الفقرة للبعثة، حتقيقًا للهدفني املبينني  يأذن  - ٩  
 :التالية، مع مراعاة أن هذه املهام تعزز بعضها بعضا
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ضمان توفري محاية فعالة للمدنيني املهـددين بـالعنف اجلسـدي، بسـبل مـن بينـها ردع اجلماعـات          (أ)  
القيام بذلك، مع التنبه بصورة خاصـة   عناملسلحة عن ارتكاب أعمال عنف تستهدف السكان ومنعها ووقفها 

ــوق          ــن حق ــدافعني ع ــوظفي املســاعدة اإلنســانية وامل ــات املشــردين والالجــئني وم ــتجمعني يف خميم ــدنيني امل للم
طرف من األطراف املشتركة يف الرتاع، وختفيف حـدة األخطـار الـيت     أي اإلنسان، يف سياق العنف الناشئ عن

  كرية وأثناءها وبعدها، داخل منطقة عمليات البعثة؛أية عملية عس  دد املدنيني قبل
ضمان محايـة مـوظفي األمـم املتحـدة ومرافقهـا ومنشـآا ومعـداا وأمـن مـوظفي األمـم املتحـدة              (ب)  

  واألفراد املرتبطني ا وحرية تنقلهم؛
تنفيــذ العمــل مــع حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة لتحديــد األخطــار الــيت ــدد املــدنيني و   (ج)  

خطــط الوقايــة واالســتجابة احلاليــة وتعزيــز التعــاون بــني املؤسســات املدنيــة والعســكرية، مبــا يف ذلــك التخطــيط  
، اإلنسـاين  املشترك، لضمان محاية املدنيني من جتاوزات وانتهاكات حقوق اإلنسان وانتهاكات القـانون الـدويل  

وذوي  ات والتجـاوزات املرتكبـة يف حـق األطفـال    مبا يف ذلك مجيع أشكال العنف اجلنسي واجلنساين واالنتهاك
البعثــة أن تكفــل إدمــاج الشــواغل املتعلقــة حبمايــة األطفــال والشــواغل اجلنســانية يف مجيــع   ، ويطلــب إىلاإلعاقــة

عملياا واجلوانب االستراتيجية لعملـها واإلسـراع بتنفيـذ ترتيبـات الرصـد والتحليـل واإلبـالغ املتعلقـة بـالعنف          
ط بــالرتاع بشــكل منســق، واإلســراع بنشــر مستشــارين يف جمــال محايــة املــرأة علــى النحــو الــذي   اجلنســي املــرتب

ــه القــراران   دعــا املــؤرخ ) ٢٠١٣( ٢٠١٦و  ٢٠١٠كــانون األول/ديســمرب   ١٦املــؤرخ  )٢٠١٠( ١٩٦٠إلي
  للحصول على تعهدات مبنع ومواجهة العنف اجلنسي املرتبط بالرتاع؛ ٢٠١٣حزيران/يونيه  ٢٤

أجل اعتقال األشـخاص   مجهورية الكونغو الدميقراطية والعمل معها منسلطات دمي الدعم إىل تق  (د)  
الذين يزعم أـم مسـؤولون عـن أعمـال اإلبـادة اجلماعيـة وجـرائم احلـرب واجلـرائم ضـد اإلنسـانية وانتـهاكات             

العدالـة، مبـن فـيهم قـادة      وانتهاكات أو جتاوزات حقوق اإلنسان يف البلد وتقـدميهم إىل اإلنساين القانون الدويل 
  بينها التعاون مع دول املنطقة ومع احملكمة اجلنائية الدولية؛ اجلماعات املسلحة، بسبل من

  حتييد اجلماعات املسلحة عن طريق لواء التدخل (هـ)  
مـة  املراعـاة التا  دعماً لسلطات مجهورية الكونغو الدميقراطية، واستناداً إىل مجع املعلومات وحتليلها، ومـع   

للحاجــة إىل محايــة املــدنيني والتخفيــف مــن حــدة املخــاطر قبــل أيــة عمليــة عســكرية وأثناءهــا وبعــدها، القيــام      
بشــكل أحــادي  بعمليـات هجوميــة موجهــة بدقـة، عــن طريــق لـواء التــدخل، بالتعــاون مـع البعثــة بأكملــها، إمـا     

و يتسـم بـالقوة وبـالكثري مـن خفـة      باالشتراك مع القـوات املسـلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، علـى حنـ        أو
لتـدابري  ووفقـا ل ، اإلنسـاين  القـانون الـدويل  مبـا يف ذلـك   احلركة واملرونة، وميتثـل امتثـاالً صـارماً للقـانون الـدويل،      

على األشخاص الذين يستسلمون، ولسياسـة بـذل العنايـة الواجبـة      وأالتشغيلية الدائمة اليت تنطبق على األسرى 
، واحليلولــة )١٥٧(ســان عنــد دعــم األمــم املتحــدة لقــوات أمنيــة غــري تابعــة لألمــم املتحــدة   مراعــاة حقــوق اإلن يف

ــزع ســالحها لإلســهام يف     دون ــد خطرهــا، ون ــة اجلماعــات املســلحة وحتيي ــد    توســع كاف هــدف احلــد مــن دي
لقيـام  اجلماعات املسـلحة لسـلطة الدولـة وأمـن املـدنيني يف شـرق مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وإتاحـة اـال ل           

  بأنشطة حتقيق االستقرار؛

_____________ 

)١٥٧(  S/2013/110املرفق ،.  
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  حظر توريد األسلحة  )و(  
) بالتعـاون  ٢٠١٥( ٢١٩٨مـن القـرار    ١رصد تنفيذ حظر توريد األسلحة على النحـو املـبني يف الفقـرة      

ــق اخلــرباء املنشــأ    ــة   ، وال٢٠٠٤آذار/مــارس  ١٢املــؤرخ  )٢٠٠٤( ١٥٣٣القرار عمــال بــ مــع فري ســيما مراقب
يتصــل ــا مــن عتــاد عــرب احلــدود الشــرقية جلمهوريــة الكونغــو   مــا أو األســلحة أو تــدفقات األفــراد العســكريني

ــها االســتعانة، علــى النحــو احملــدد يف       ــدفقات، بوســائل من ــة واإلبــالغ عــن تلــك الت رســالة املؤرخــة  الالدميقراطي
بــة الــيت ، بقــدرات املراق)١٥٨(املوجهــة إىل األمــني العــام مــن رئــيس جملــس األمــن ٢٠١٣كــانون الثاين/ينــاير  ٢٢

مجهوريـة   توفرها املنظومات اجلوية غري املأهولة، وضـبط األسـلحة أو مـا يتصـل ـا مـن األعتـدة الـيت جتلـب إىل         
ــرة       ــهاك للتــدابري املفروضــة مبوجــب الفق ــو الدميقراطيــة يف انت ــرار   ١الكونغ ) ومجعهــا ٢٠١٥( ٢١٩٨مــن الق

  اخلرباء؛ قوتسجيلها والتصرف فيها، وتبادل املعلومات ذات الصلة مع فري
  

  محاية الطفل، والتفاعل مع السكان املدنينيواملسائل اجلنسانية، 

إىل البعثة أن تراعي متاما االعتبارات اجلنسانية بوصفها مسـألة شـاملة طـوال فتـرة واليتـها       يطلب - ١٠  
ى مجيـع  وأن تساعد حكومة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف كفالـة مشـاركة النسـاء واخنـراطهن ومتثيلـهن علـ         

املستويات، مبا يف ذلك يف أنشطة حتقيق االستقرار، وإصالح قطـاع األمـن، وعمليـات نـزع السـالح والتسـريح       
وإعادة اإلدماج، وكذلك يف احلوار السياسي الوطين والعمليـات االنتخابيـة، مـن خـالل مجلـة أمـور منـها تـوفري         

   ترفعها البعثة إىل الس بشأن هذه املسألة؛مستشارين للشؤون اجلنسانية، ويطلب كذلك حتسني التقارير اليت
إىل البعثة أن تراعي متاما محاية األطفال بوصـفها مسـألة شـاملة طـوال فتـرة واليتـها        أيضا يطلب - ١١  

وأن تساعد حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية يف كفالـة مراعـاة محايـة حقـوق الطفـل يف جمـاالت مـن بينـها         
سـريح وإعـادة اإلدمـاج وإصـالح قطـاع األمـن وكـذلك أثنـاء التـدخالت املؤديـة إىل           عمليات نزع السالح والت

فصل األطفال عن القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية وعن اجلماعات املسلحة من أجل وضـع حـد   
ــة يف حــق األطفــال ومنــع حــدوثها، ومــن بينــها      ، ألطفــالااحتجــاز حــاالت لالنتــهاكات والتجــاوزات املرتكب

  على أيدي القوات املسلحة؛ املؤقت،حتجاز يشمل اال  امب
البعثة على تعزيز تفاعلها مع السكان املدنيني من أجـل التوعيـة والتعريـف بواليتـها وأنشـطتها       يشجع  -  ١٢  

مــن خــالل برنــامج شــامل للتوعيــة العامــة، وعلــى حتديــد األخطــار احملتملــة علــى الســكان املــدنيني، ومجــع معلومــات  
  املدنيني؛  وانتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان املرتكبة ضداإلنساين نتهاكات القانون الدويل موثوقة عن ا

  
  حتقيق االستقرار

ــأذن - ١٣   ــق االســتقرار يف شــرق        ي ــذهلا لتحقي ــيت تب ــة وللجهــود ال ــة، دعمــاً للســلطات الكونغولي للبعث
نــها املســاعي احلميــدة الــيت يبــذهلا املمثــل مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، أن تســاهم يف املهــام التاليــة، بوســائل م

  جلمهورية الكونغو الدميقراطية: اخلاص لألمني العام
_____________ 

)١٥٨(  S/2013/44.  
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بــذل املســاعي احلميــدة وتقــدمي املشــورة والــدعم إىل حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة مــن   (أ)  
ت املسـلحة وذلـك يف   ملكافحة اجلماعا أجل كفالة أن يدعم العنصر املدين وعنصر الشرطة األنشطة املضطلع ا

  إطار ختطيط موحد يوفر استجابة شاملة جلهود حتقيق االستقرار املبذولة على مستوى املناطق؛
ــة،          (ب)   ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة مجهوري ــدعم إىل حكوم ــدمي املشــورة وال ــدة وتق ــذل املســاعي احلمي ب

يجية الدوليــة املنقحــة لــدعم األمــن  بالتعــاون الوثيــق مــع الشــركاء الــدوليني اآلخــرين، يف ســياق تنفيــذ االســترات  
  املقاطعات؛ واالستقرار وما يتصل ا من خطط لتحقيق االستقرار يف

ــة،          (ج)   ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة مجهوري ــدعم إىل حكوم ــدمي املشــورة وال ــدة وتق ــذل املســاعي احلمي ب
ني الكونغـوليني غـري املشـتبه    بالتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليني اآلخرين، يف سياق نزع سالح وتسريح املقاتل

ــهاكات حلقــوق اإلنســان        ــة أو جــرائم حــرب أو جــرائم ضــد اإلنســانية أو انت ــادة مجاعي يف ارتكــام جــرائم إب
ــج جمتمعــي منســق يف إطــار االســتراتيجية الدوليــة لــدعم    إدمــاجهم يف حيــاة مدنيــة ســلمية متشــيا مــع   وإعــادة
ــن ــام خــاص الح     األم ــالء اهتم ــع إي ــتقرار، م ــابقا بــالقوات      واالس ــرتبطني س ــانوا م ــذين ك ــال ال تياجــات األطف

  واجلماعات املسلحة؛
تقــدمي الــدعم إىل عمليــة نــزع الســالح والتســريح واإلعــادة إىل الــوطن وإعــادة التــوطني وإعــادة      (د)  

اإلدمــاج مــن أجــل إعــادة املقــاتلني األجانــب غــري املشــتبه يف ارتكــام أعمــال إبــادة مجاعيــة أو جــرائم حــرب      
ائم ضد اإلنسانية أو انتهاكات حلقـوق اإلنسـان وإعـادة إدمـاجهم هـم ومعـالوهم يف حيـاة مدنيـة سـلمية          جر أو
ــذين           يف ــال ال ــام خــاص الحتياجــات األطف ــالء اهتم ــع إي ــدان أخــرى تستضــيفهم، م ــدام األصــلية أو يف بل بل

  مرتبطني سابقا بالقوات واجلماعات املسلحة؛  كانوا
قدمي املشورة والدعم إىل حكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة لتعزيـز      بذل املساعي احلميدة وت  (هـ)  

عـدم التـهاون   ”حقوق اإلنسان واحلقوق السياسية ومكافحة اإلفـالت مـن العقـاب، بسـبل منـها تنفيـذ سياسـة        
ــا ــهاكات حقــوق اإلنســان والقــانون     “ إطالق ــال مظــاهر عــدم االنضــباط وانت ــيت تتبعهــا احلكومــة حي ــدويل ال  ال

  اليت ترتكبها عناصر من قطاع األمن؛ اإلنساين
مواصــلة التعــاون مــع حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة يف التنفيــذ الســريع والفعــال خلطــة      (و)  

القـوات املسـلحة   وتعرضـهم للعنـف اجلنسـي علـى يـد       منع وإاء جتنيد األطفـال واسـتخدامهم   ىلإالعمل اهلادفة 
ــة، ومواصــل    ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــى املزيــد        جلمهوري ــراف املشــار إليهــا للحصــول عل ــع مجيــع األط ة احلــوار م

واالعتــداءات الــيت يتعــرض عمــل ملنــع ووقــف االنتــهاكات   التعهــدات والعمــل علــى وضــع وتنفيــذ خطــط  مــن
  ؛األطفال  هلا
  

  دعم عمليات اإلصالح الوطنية

الطويــل األجــل يف  أمهيــة تنفيــذ إطــار الســالم واألمــن والتعــاون لتحقيــق االســتقرار  تأكيــد يكــرر - ١٤  
طـار علـى أن تواصـل الوفـاء     اإلشرق مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة واملنطقـة، وحيـث مجيـع الـدول الـيت وقّعـت         

كومـة  حب ويهيـب بالتزاماا بالكامل وعلى وجـه السـرعة وحبسـن نيـة، مبـا يف ذلـك بعـدم إيـواء جمرمـي احلـرب،           
ة الرئيسـية عـن صـون سـيادة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة        مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة، الـيت تتـوىل املسـؤولي     

  ؛باإلطاروسالمة أراضيها، إحراز مزيد من التقدم امللموس يف تنفيذ التزاماا املشمولة
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للبعثة، دعما للسلطات الكونغولية واجلهـود الـيت تبـذهلا مـن أجـل حتقيـق اإلصـالحات الـيت          يأذن - ١٥  
لتعاون وحتقيق االستقرار يف شرق مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، باملسـامهة يف     دعا إليها إطار السالم واألمن وا

املهام التالية، بالتنسيق مع فريق األمم املتحدة القطري وغريه من اجلهات الفاعلة، بسبل منـها املسـاعي احلميـدة    
  :اليت يبذهلا املمثل اخلاص لألمني العام

أصـحاب املصــلحة   كــل لشــامل للجميـع والشــفاف بـني  دعـم توطيــد السـالم واحلــوار السياسـي ا     (أ)  
الكونغوليني دف تعزيز املصاحلة وإرساء الدميقراطية مـع ضـمان محايـة احلريـات األساسـية وحقـوق اإلنسـان،        

  أدناه؛ ١٩األحكام الواردة يف الفقرة   وذلك متهيداً لتنظيم انتخابات مبا يتواءم مع
واإلبـالغ عنـها    اإلنسـاين  ن وانتهاكات القـانون الـدويل  رصد انتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسا  (ب)  

ومتابعتها، مبا يف ذلـك يف سـياق االنتخابـات، ودعـم منظومـة األمـم املتحـدة يف البلـد لضـمان اتسـاق أي دعـم            
اإلنسـاين والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان والقـانون الـدويل لالجـئني،          تقدمه األمم املتحدة مع القانون الـدويل 

  تضاء؛حسب االق
بــذل املســاعي احلميــدة وتقــدمي املشــورة والــدعم إىل حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة مــن   (ج)  

بزمـام إصـالح قطـاع األمـن والتعجيـل بـذلك، بوسـائل منـها وضـع اسـتراتيجية            احلكومـة أجل تشـجيع إمسـاك   
اضـحة وشـاملة لتنفيـذ    وطنية إلنشاء مؤسسات أمنية فعالة وخاضعة للمساءلة، فضال عن وضع خريطة طريـق و 

إصالح قطاع األمن، تشمل معايري وجداول زمنية حمددة، والقيام بدور قيادي يف تنسيق الدعم املقدم إلصـالح  
  املتحدة؛  قطاع األمن من الشركاء الدوليني والثنائيني ومنظومة األمم

الدميقراطيـة، امتثـاال   بذل املساعي احلميدة وتقدمي املشـورة والـدعم إىل حكومـة مجهوريـة الكونغـو        (د)  
لسياسة بذل العناية الواجبة يف مراعاة حقوق اإلنسان، من أجل إصالح اجليش على حنـو يعـزز مسـاءلته وكفاءتـه     

ضـمن القـوات املسـلحة جلمهوريـة الكونغـو      “ للـرد السـريع   قـوة ” دعـم واكتفاءه الذايت وفعاليته، بسبل من بينـها  
ناية ومدربة تدريبا جيدا وجمهزة على النحو املالئم تشـكِّل نـواة لقـوة دفـاع     الدميقراطية مؤلَّفة من عناصر منتقاة بع

تقدمـه األمـم    وطنية فعالـة وحمترفـة وخاضـعة للمسـاءلة ومنفـقٍ عليهـا بشـكل جيـد، مـع اإلشـارة إىل أن أي دعـم           
  املتحدة، مبا يف ذلك على شكل حصص إعاشة ووقود، ينبغي أن خيضع للرقابة والفحص بشكل مالئم؛

بــذل املســاعي احلميــدة وتقــدمي املشــورة والــدعم إىل حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة            هـ)(  
الشـرطة الوطنيـة الكونغوليـة، مبـا يف ذلـك تدريبـها        وحداتإلصالح الشرطة، بوسائل منها اإلسهام يف تدريب 

  ق اإلنسان؛يف جمال حقوق اإلنسان، على حنو ميتثل لسياسة بذل العناية الواجبة يف مراعاة حقو
بــذل املســاعي احلميــدة وتقــدمي املشــورة والــدعم إىل حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة مــن   (و)  

أجــل وضــع اســتراتيجية وطنيــة للعدالــة، والقيــام بإصــالح قطــاع العدالــة والســجون، ــدف إنشــاء مؤسســات    
  قضائية وأمنية مستقلة وفاعلة وخاضعة للمساءلة؛

هيكــل مــدين وطــين فعــال يراقــب أنشــطة التعــدين الرئيســية ويكفــل إدارة  التشــجيع علــى توطيــد   (ز)  
  استخراج املوارد الطبيعية يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية ونقلها واملتاجرة ا على حنو منصف؛

  
  إطار السالم واألمن والتعاون

امـا بتنفيـذ إطـار السـالم     حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية على أن تظل ملتزمة التزاما ت حيث - ١٦  
واألمن والتعاون، بوسائل منها اعتماد خطة أعمال ذات أولوية، وحبماية السكان املـدنيني مـن خـالل اإلسـراع     
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بإنشــاء قــوات أمــن حمترفــة ختضــع للمســاءلة وهلــا مقومــات االســتمرار، وبســط إدارة مدنيــة كونغوليــة خاضــعة   
اإلدارة اإلقليميــة، وتوطيــد ســيادة القــانون وتعزيــز حقــوق للمســاءلة، وال ســيما الشــرطة والقضــاء والســجون و

  اإلنسان ومحايتها؛
عـدم إحـراز تقـدم حـىت اآلن يف اـاالت احليويـة لتحقيـق االسـتقرار يف          يالحظ مـع بـالغ القلـق    - ١٧  

 مجهورية الكونغو الدميقراطية، ويكرر دعوتـه حكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة إىل اختـاذ خطـوات فوريـة        
مبا يف ذلك دعـم قـوة للـرد السـريع تتسـم بالفعاليـة واالسـتدامة،         من أجل الوفاء بالتزامها بإصالح قطاع األمن،

وتنفيــذ الربنــامج الــوطين لــرتع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج فــورا وبشــكل تــام، ومجيــع هــذه اخلطــوات   
  األولوية لإلصالح؛ تتطلب ختصيص املوارد الالزمة والتزاما مستمرا من احلكومة بإعطاء

  
  نطقة البحريات الكربىمل لألمني العام بعوث اخلاصامل

نطقة البحريات الكربى، مواصـلة مسـاعيه اإلقليميـة والدوليـة     لألمني العام ملاخلاص  باملبعوث يهيب  - ١٨  
نطقة، بسبل مـن بينـها   اهلادفة إىل تعزيز السالم واالستقرار والتنمية االقتصادية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وامل

اإلقليمـي، وعـن    مصداقية وشاملة يف املواعيد احملددة، وتشـجيع احلـوار   ذات وطنية التشجيع على تنظيم انتخابات
 والتعـاون وتنسـيق وتقيـيم    طريق مواصلة قيادة تنفيذ االلتزامات الوطنية واإلقليمية الواردة يف إطار السـالم واألمـن  

  الدميقراطية؛ الكونغوجلمهورية  لألمني العاماملمثل اخلاص  ذلك التنفيذ، بتنسيق وثيق مع
  

  االنتخابات

الـوطنيني كفالـة إجـراء عمليـة انتخابيـة       وشـركائها  مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة  حبكومة  يهيب - ١٩  
يف ذلـك   اتتسم بالشفافية واملصداقية، وفاًء مبسؤوليتها األساسية عن يئة ظروف مؤاتيـة لالنتخابـات املقبلـة، مبـ    

ــرين       ــا يف تشـ ــرر إجراؤهـ ــريعية املقـ ــية والتشـ ــات الرئاسـ ــيم االنتخابـ ــة لتنظـ ــروف الالزمـ ــة للظـ ــاء األولويـ بإعطـ
وفقــا للدســتور، وحيــث احلكومــة وكــذلك مجيــع األطــراف املعنيــة علــى كفالــة يئــة بيئــة   ٢٠١٦الثــاين/نوفمرب 

لة وشـفافة وسـلمية ويف الوقـت املناسـب،     تفضي إىل إجراء عملية انتخابيـة حـرة ونزيهـة وذات مصـداقية وشـام     
وبنـاء،   الدستور الكونغويل واجلدول الـزمين لالنتخابـات، ويشـمل ذلـك إجـراء حـوار سياسـي حـر         يتفق مع مبا

وسائط اإلعالم، مبـا يف ذلـك    التعبري، وحرية االجتماع، وإمكانية الوصول على قدم املساواة إىلو الرأي وحرية
ومــراقيب االنتخابــات والشــهود    دولــة، وســالمة وحريــة التنقــل جلميــع املرشــحني     وســائط اإلعــالم التابعــة لل  

  مبا يف ذلك النساء؛ ،والصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان واجلهات الفاعلة من اتمع املدين
جلـدول انتخـايب    لالنتخابـات  بإصدار قـانون االنتخابـات وبنشـر اللجنـة الوطنيـة املسـتقلة       يرحب - ٢٠  

كومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة أن تقــوم، علــى وجــه  حب ويهيــبطــي كامــل الــدورة االنتخابيــة، شــامل يغ
السرعة، برصد ميزانية كافية لالنتخابات وبوضع مدونة قواعـد سـلوك انتخابيـة، وبتحـديث السـجل االنتخـايب       

ا االنتخابـات الرئاسـية   على حنو موثوق به، مـن أجـل كفالـة النجـاح يف تنظـيم االنتخابـات يف أواـا، وال سـيم        
ــاين/نوفمرب    ــات،   ٢٠١٦والتشــريعية املقــرر إجراؤهــا يف تشــرين الث ــزمين لالنتخاب ، وفقــا للدســتور وللجــدول ال

ــع ــات واحلوكمــة،       م ــة واالنتخاب ــي للدميقراطي ــاق األفريق ــت نفســه بامليث ــد يف الوق ــبالتقي ــع جبكــذلك  ويهي مي
  ن التحضري لالنتخابات املقبلة وفقًا للدستور؛أصحاب املصلحة املشاركة يف حوار سياسي مفتوح بشأ
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 ٢٠باســتيفاء الشــروط احملــددة يف الفقــرة   ،لــساللبعثــة، فقــط بعــد إشــعار األمــني العــام   يــأذن - ٢١  
، بأن تقدم الدعم اللوجسيت، حسب االقتضاء وبالتنسيق مـع السـلطات الكونغوليـة وفريـق األمـم املتحـدة       أعاله

الــدعم باســتمرار للتقيـيم واالســتعراض تبعــا للتقــدم   نتخابيـة، ويقــرر أن خيضــع هـذا  القطـري، لتيســري الــدورة اال 
  أعاله؛ ٢٠ و ١٩تسيري العملية االنتخابية، وفقا ملا ورد يف الفقرتني   الذي حترزه السلطات الكونغولية يف

  
  اجلماعات املسلحة

انتــهاكات للقــانون  بــه مــنمجيــع اجلماعــات املســلحة العاملــة يف املنطقــة ومــا ترتك  يــدين بشــدة - ٢٢  
الدويل اإلنساين وغريه من القوانني الدولية الواجبة التطبيق، وانتهاكات حلقوق اإلنسان، مبا فيها اهلجمات الـيت  
ــاملني يف جمــال املســاعدة اإلنســانية،         ــى الع ــة وعل ــابعني للبعث ــدنيني وحفظــة الســالم الت ــى الســكان امل تشــنها عل

، وأعمال العنـف اجلنسـي واجلنسـاين، وجتنيـد األطفـال واسـتخدامهم علـى        وعمليات اإلعدام بإجراءات موجزة
ــى  ــع، علـ ــاق واسـ ــو نطـ ــؤولني       حنـ ــد أن املسـ ــن جديـ ــد مـ ــق، ويؤكـ ــب التطبيـ ــدويل الواجـ ــانون الـ ــهك القـ ينتـ

  األعمال جيب أن خيضعوا للمساءلة؛  تلك  عن
فـة وجـيش الـرب للمقاومـة     القوات الدميقراطية لتحرير رواندا والقوى الدميقراطيـة املتحال  يطالب - ٢٣  

وكل اجلماعات املسلحة األخرى بأن توقف فوراً مجيع أشكال العنف واألنشطة األخرى املزعزعـة لالسـتقرار،   
مبا فيها استغالل املوارد الطبيعية، وبأن يتفرق أفرادها ويلقوا أسلحتهم فوراً وبصفة دائمة، وبـأن تقـوم بتسـريح    

  ا؛صفوفه مجيع األطفال اندين يف
بتنفيـذ عمليـات عسـكرية ضـد القـوات       حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطيـة بالتزام  حييط علما - ٢٤  

ويالحظ شروع القوات املسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف اآلونـة األخـرية      الدميقراطية لتحرير رواندا، 
وفقـا للقـانون   تنفيـذ العمليـات   ضـرورة  ويشـدد علـى   أولية ضد القوات الدميقراطية لتحرير روانـدا،   عملياتيف 

الدويل، مبا يف ذلك القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، حسـب االقتضـاء، ويشـجع بقـوة     
، وفقا لواليتها املتمثلة يف ضمان بـذل مجيـع اجلهـود املمكنـة     يف هذه العمليات البعثةبني احلكومة والتعاون  على

  رواندا؛ قراطية لتحريرلتحييد القوات الدمي
أعمال القتل الوحشية اليت تعرض هلا املئات من املـدنيني يف منطقـة بـيين، ويعـرب عـن بـالغ        يدين - ٢٥  

القلــق مــن اســتمرار العنــف يف هــذه املنطقــة، ويؤكــد ضــرورة إجــراء حتقيــق شــامل وفــوري يف هــذه اهلجمــات   
مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة اختـاذ املزيـد مـن        كومـة حب يهيـب يضمن إخضاع املسؤولني عنـها للمسـاءلة، و   مبا

يف ذلك القانون الدويل اإلنساين والقانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان،     التدابري العسكرية، وفقا للقانون الدويل، مبا
ــوى           حســب ــذي تشــكله الق ــد ال ــة املنوطــة ــا، لوضــع حــد للتهدي ــا للوالي ــة وفق ــن البعث ــدعم م االقتضــاء، وب

  حالفة وسائر اجلماعات املسلحة اليت تنشط يف املنطقة؛الدميقراطية املت
حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية، وفقا اللتزاماا املنصوص عليها يف إعـالين نـريويب    يطالب - ٢٦  

فيذ خطتها لرتع السالح والتسـريح  ، باختاذ خطوات فورية لتن)١٤٧(٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ١٢املؤرخني 
اخلطـة، مـع التركيـز بشـكل خـاص علـى إعـادة إدمـاج          وإعادة اإلدمـاج وختصـيص التمويـل املالئـم لتنفيـذ هـذه      

املقاتلني السابقني بشكل مستدام، بالتنسيق مع األمم املتحدة واملنظمات الدولية والبلدان ااورة الـيت جلـأ إليهـا    
بقون، ويشدد على أمهية تذليل العقبات أمـام إعـادة هـؤالء املقـاتلني السـابقني إىل      مارس السا ٢٣مقاتلو حركة 

وأوغنــدا وروانــدا أن تعــزز تعاوــا مــن أجــل  مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة  اتأوطــام، ويطلــب إىل حكومــ
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ريويب وفقــا إلعــالين نــ  ،أراضــيها مــارس الســابقني املوجــودين علــى  ٢٣ل مبعاجلــة حالــة مقــاتلي حركــة  يــتعجال
إطــار الســالم واألمــن والتعــاون، وبالتعــاون مــع األمــم املتحــدة واملنظمــات    بومتاشــيا مــع االلتزامــات املشــمولة  

كفالـة تنفيـذ مجيـع األحكـام الـواردة يف الوثـائق املوقّعـة بسـرعة وحبسـن نيـة، وعلـى             أمهية على ويشددالدولية، 
ع جمــددا أو إىل االنضــمام إىل مجاعــات مســلحة مــارس إىل التجمــ ٢٣الصــدد، أفــراد حركــة  هــذا يعمــد، يف أال

  الصلة؛  لس ذاتاأخرى أو إىل استئناف األنشطة العسكرية، وفقا ملا جاء يف إعالين نريويب وقرارات 
كومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة التعجيــل بتنفيــذ خطتــها املتعلقــة بالتســريح ونــزع  حب يهيــب - ٢٧  

ــك فيمــا   الســالح وإعــادة اإلدمــاج وختصــيص ال   ــل املناســب هلــا، مبــا يف ذل ــق بأنشــطة إدارة األســلحة   تموي يتعل
والذخائر، من أجل التمكن من التعامل بفعالية مع املقاتلني السـابقني، مبـن فـيهم أولئـك الـذين أصـبحوا بالفعـل        

ة م بـأن عـدم وجـود عمليـة ذات مصـداقي     سـلّ يحتت مسؤولية القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطيـة، و 
  لرتع السالح والتسريح واإلدماج حيول دون ختلي العناصر املسلحة عن أسلحتها؛

فرقـة العمـل    ويشجع باملسامهة املستمرة اليت تقدمها البعثة يف حماربة جيش الرب للمقاومة، يعترف  - ٢٨  
التعـاون يف  يف ذلـك   ، مبـا اإلقليمية التابعة لالحتاد األفريقي على بذل مزيد من اجلهود، وحيـث علـى زيـادة التعـاون    

البعثـة وبــاقي بعثـات األمـم املتحـدة املوجـودة يف املنطقـة املتـأثرة بأعمــال         وتبـادل املعلومـات بـني    جمـال العمليـات،  
ــة       ــة، واألطــراف الفاعل ــة، واحلكومــات الوطني ــة، والقــوى اإلقليمي ــة العمــل اإلقليمي جــيش الــرب للمقاومــة، وفرق

  االقتضاء، يف التصدي للتهديد الذي يشكله جيش الرب للمقاومة؛واملنظمات غري احلكومية الدولية، حسب 
  

  حقوق اإلنسان/مسائل املساعدة اإلنسانية

حكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة علـى إلقـاء القـبض علـى املسـؤولني عـن انتـهاكات             حيث - ٢٩  
ــهاكات وجتــاوزات حقــوق اإلنســان ومســاءلتهم، حســب      ــدويل اإلنســاين أو انت االقتضــاء، وخباصــة  القــانون ال

االنتهاكات اليت قد ترقى إىل جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، وتلك اليت تنطوي على عنـف ضـد االطفـال    
أو اعتداءات عليهم، وأعمال العنف اجلنسي واجلنساين، ويشدد على أمهية كل مـن التعـاون اإلقليمـي والتعـاون     

كومـة علـى تنفيـذ اإلصـالح القضـائي الـالزم لضـمان        احلوحيـثّ  مع احملكمة اجلنائية الدولية لتحقيق هذه الغاية، 
  مجهورية الكونغو الدميقراطية لإلفالت من العقاب بفعالية؛ يتصد

انتــهاكات حقــوق  بالســلطات الكونغوليــة أن تكفــل مقاضــاة األشــخاص املســؤولني عــن  يهيــب - ٣٠  
  ؛٢٠١١رين الثاين/نوفمرب تش  ٢٨اإلنسان واالعتداءات اجلسيمة اليت ارتكبت يف سياق انتخابات 

حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية على أن تواصل تعاوـا مـع املمثلـة اخلاصـة لألمـني       يشجع - ٣١  
، يف حـاالت الـرتاع   العام املعنية باألطفال والرتاع املسـلح واملمثلـة اخلاصـة لألمـني العـام املعنيـة بـالعنف اجلنسـي        

  األطفال؛ رئاسي معين بالعنف اجلنسي وجتنيدويرحب بتعيني الرئيس كابيال ملستشار 
كومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة أن تواصــل، بــدعم مــن البعثــة حســب االقتضــاء،   حب يهيــب - ٣٢  

اجلنســي الــذي ترتكبــه  التنفيــذ التــام خلطــة العمــل الراميــة إىل منــع وإــاء جتنيــد األطفــال واســتخدامهم والعنــف  
و الدميقراطية، وأن تعـزز جهودهـا الراميـة إىل مكافحـة اإلفـالت مـن العقـاب        القوات املسلحة جلمهورية الكونغ

يف ذلك العنف اجلنسي الذي يرتكبه أفـراد القـوات املسـلحة، ويشـري      على العنف اجلنسي املتصل بالرتاعات، مبا
ــر األمــني العــام عــن ا      ــد يــؤدي إىل إدراج القــوات املســلحة يف تقري ــام بــذلك ق لعنــف إىل أن التقــاعس عــن القي

  خدمات ومحاية إىل الناجني والضحايا؛  اجلنسي، ويدعوها إىل أن تقدم كل ما يلزم من
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إىل األمني العام أن يتخذ التدابري الالزمة لكفالة امتثـال البعثـة التـام لسياسـة عـدم التـهاون       يطلب  - ٣٣  
لـس بانتظـام علـى أي حـاالت     يطلع ا إطالقا مع االستغالل واالنتهاك اجلنسيني اليت تطبقها األمم املتحدة وأن

  تنطوي على مثل هذا السلوك؛
إىل البعثة أن تكفل أن ميتثل بشكل صارم أي دعم يقدم إىل قوات األمن الوطنية لسياسـة   يطلب - ٣٤  

األمــم املتحــدة لبــذل العنايــة الواجبــة يف مراعــاة حقــوق اإلنســان، وحيــث منظومــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة     
يتعلـق بتنفيـذ سياسـة بـذل العنايـة الواجبـة يف مراعـاة         طية على اعتماد ج مشترك وموحد فيماالكونغو الدميقرا

كومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة العمـل مـع البعثـة مـن أجـل دعـم ترقيـة أفـراد             حب ويهيـب حقوق اإلنسـان،  
  اإلنسان؛اجلهاز األمين جلمهورية الكونغو الدميقراطية الذين لديهم سجل مشرف يف جمال حقوق 

مجيع األطراف بإتاحة وتيسري وصول العاملني يف اـال اإلنسـاين واملعـدات واإلمـدادات      يطالب - ٣٥  
بشــكل كامــل وآمــن وفــوري ودون معوقــات وإيصــال املســاعدات اإلنســانية يف الوقــت املناســب إىل الســكان    

ة الكونغو الدميقراطية، مـع احتـرام املبـادئ    احملتاجني، وال سيما إىل املشردين داخليا، يف مجيع أحناء إقليم مجهوري
  التوجيهية لألمم املتحدة املتعلقة باملساعدة اإلنسانية واألحكام ذات الصلة من القانون الدويل؛

ميـع الـدول األعضـاء التــربع بسـخاء لنـداء األمـم املتحــدة اإلنسـاين مـن أجـل مجهوريــة          جب يهيـب  - ٣٦  
ــة للمســاعدة يف كفالــ  ة أن حتصــل الوكــاالت اإلنســانية التابعــة لألمــم املتحــدة وغريهــا مــن    الكونغــو الدميقراطي

املشـردين داخليـا وضـحايا العنـف      تلبيـة احتياجـات   املنظمات الدولية على متويل كامـل وأن تكـون قـادرة علـى    
  اجلنسي والتجمعات الضعيفة األخرى من احلماية واملساعدة؛

  
  بعثةالالتعاون مع 

عنية بالتعاون التام يف نشر البعثة وتنفيذ عملياا ومهام الرصد والتحقـق  مجيع األطراف امل يطالب - ٣٧  
واإلبالغ املنوطة ا، وخباصة عن طريـق ضـمان سـالمة مـوظفي األمـم املتحـدة واألفـراد املـرتبطني ـا وضـمان           

  أمنهم وحرية حتركهم دون أي قيود يف مجيع أحناء مجهورية الكونغو الدميقراطية؛
  

  رباءاخلدم إىل فريق الدعم الذي يق
القرار بـ  عمـال املنشـأ   املعـين جبمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة     رباءاخللفريق  عن دعمه الكامل يعرب  - ٣٨  
)، ويــدعو إىل تعزيــز التعــاون بــني مجيــع الــدول، وال ســيما دول املنطقــة والبعثــة وفريــق اخلــرباء،  ٢٠٠٤( ١٥٣٣

اخلـرباء، ويشـجع كـذلك مجيـع األطـراف وكـل الـدول علـى أن         ويشجع على تبادل املعلومات بـني البعثـة وفريـق    
سيطرا من األفـراد والكيانـات، ويكـرر مطالبتـه مجيـع       تكفل أن يتعاون مع فريق اخلرباء من خيضعون لواليتها أو

األطـراف وكافـة الــدول بضـمان ســالمة أعضـاء الفريــق واملـوظفني القـائمني علــى دعمـه، وكفالــة الوصـول فــورا         
  سيما إىل األشخاص واملستندات واملواقع اليت يعتربها فريق اخلرباء ذات صلة بتنفيذ واليته؛ ال ودون عوائق،

  
  استراتيجية اخلروج

رتبط أن تــو ،وعلــى مراحــل ةتدرجييــينبغــي أن تكــون بعثــة الخــروج اســتراتيجية أن علــى يشــدد  - ٣٩  
بالتشاور مـع فريـق   ، البعثةوميقراطية حكومة مجهورية الكونغو الدبني شترك شكل مضع بوتوأن  بأهداف معينة

  ؛أصحاب املصلحة اآلخرينواألمم املتحدة القطري 
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ــة علــى   يشــجع - ٤٠   ــة الكونغــو الدميقراطي ــة ل  حكومــة مجهوري لــدخول يف حــوار اختــاذ خطــوات فعلي
ي ، لكــ٢٠١٠بــدأت يف عــام  مــع األمــم املتحــدة، اســتنادا إىل عمليــة التقيــيم املشــتركة الــيت منــتظم اســتراتيجي 

  ؛ذلك لواء التدخل التابع هلا  يف  للبعثة، مبا يشتركا يف وضع خريطة طريق واستراتيجية خروج
إىل ضــرورة وضــع اســتراتيجية واضــحة خلــروج لــواء التــدخل، بوســائل منــها حتقيــق تقــدم   يشــري - ٤١  

ل إنشـاء  مستدام يف القضاء على خطر اجلماعات املسلحة وتنفيذ إصالح مسـتدام لقطـاع األمـن ميكـن أن يشـم     
لواء التدخل علـى أسـاس تطـور احلالـة علـى أرض       مهامقوة رد سريع كونغولية، ويعرب عن اعتزامه استعراض 

  القرار؛ من هذا ٩وفقا للفقرة  مهامهالواقع وتنفيذ 
إىل األمــني العــام أن يواصــل تقــدمي توصــيات بشــأن تغــيري وجــود األمــم املتحــدة يف البلــد   يطلــب - ٤٢  

ى أساس املزايا النسبية للبعثـة وفريـق األمـم املتحـدة القطـري، ـدف مواصـلة تبسـيط املهـام          وإعادة تشكيله، عل
كومـة  حب ويهيـب فريـق القطـري،   الاملوكلة إىل البعثة، وحيث اتمـع الـدويل واجلهـات املاحنـة علـى دعـم البعثـة و       

  ة؛مجهورية الكونغو الدميقراطية والدول ااورة مواصلة مشاركتها يف هذه العملي
  

  تقارير األمني العام

يف  مبـا واليـة البعثـة،    تنفيـذ  لـس كـل ثالثـة أشـهر بتقريـر عـن      اإىل األمني العام أن يـوايف   يطلب - ٤٣  
  هذا القرار، مبا يف ذلك عن:، على النحو املنصوص عليه يف ذلك لواء التدخل التابع هلا

حتييــد اجلماعــات  عمليــات الراميــة إىلمعلومــات مســتكملة عــن الاحلالــة يف امليــدان، مبــا يف ذلــك   ‘١’  
محايـة املـدنيني بشـكل كامـل، وكـذلك حـاالت        أي حاالت ال تضطلع فيها البعثة بواجبها يفاملسلحة و

  العنف اجلنسي وتأثري الرتاع على النساء واألطفال؛
ال التقــدم احملــرز يف تنفيــذ توصــيات االســتعراض االســتراتيجي، وخباصــة التــدابري املتخــذة إلدخــ      ‘٢’  

  تغيريات على قوة البعثة، مبا فيها لواء التدخل التابع هلا، لزيادة كفاءا وفعاليتها يف تنفيذ واليتها؛
ــة الكونغــو الدميقراطيــة يف تنفيــذ التزاماــا املشــمولة بإطــار الســالم       ‘٣’   التقــدم الــذي حتــرزه مجهوري

الح قطــاع األمــن، وخطتــها واألمــن والتعــاون، بوســائل منــها وضــع وتنفيــذ خريطــة طريــق وطنيــة إلصــ 
إلعادة االستقرار يف املقاطعات الـيت تـدعمها االسـتراتيجية الدوليـة لـدعم األمـن واالسـتقرار، ويف تنفيـذ         
خطــة نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج وخطــة نــزع الســالح والتســريح واإلعــادة إىل الــوطن     

  وإعادة التوطني وإعادة اإلدماج؛
االستراتيجي مع السلطات الكونغولية بشأن استراتيجية خـروج البعثـة، مبـا يف     تقييم نتائج احلوار  ‘٤’  

بشأن إعادة تشكيل البعثـة   ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ذلك يف التوصيات الواردة يف تقريره الذي سيصدر يف
  أعاله؛ ٦و  ٤وفقا للفقرتني  ،يف ذلك لواء التدخل التابع هلا  مبا وتصفيتها تدرجييا،

ي حترزه حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية يف ما يتعلـق بالعمليـة االنتخابيـة، مبـا يف     التقدم الذ  ‘٥’  
  أعاله؛ ٢١و  ٢٠و  ١٩ذلك ما يتصل بأحكام الفقرات 
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املخــاطر الــيت ــدد ســالمة وأمــن مــوظفي األمــم املتحــدة ومرافقهــا نتيجــة للعمليــات العســكرية      ‘٦’  
طر والتدابري املتخذة لتعزيز أمن املوظفني واملرافق وختفيـف حـدة   احملتملة والتبعات املترتبة على تلك املخا

  املخاطر؛
بعـوث  امللـس كـل سـتة أشـهر، بالتنسـيق مـع       اإىل األمني العام أن يقدم تقريـرا إىل   أيضا يطلب - ٤٤  

ــبحريات الكــربى و   ــل اخلــاص  املاخلــاص ملنطقــة ال ــةمث ــذ االلتزامــات   جلمهوري ــة، بشــأن تنفي  الكونغــو الدميقراطي
  والتعاون؛ املشمولة بإطار السالم واألمن

 أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر - ٤٥  

  ٧٤١٥اختذ باإلمجاع يف اجللسة 
  

  مقرران

، دعوة ممثل مجهوريـة الكونغـو   ٢٠١٥متوز/يوليه  ١٤، املعقودة يف ٧٤٨٤قرر جملس األمن، يف جلسته   
مــن نظامــه الــداخلي املؤقــت، يف   ٣٧يت، وفقــا للمــادة الدميقراطيــة لالشــتراك، دون أن يكــون لــه حــق التصــو  

  مناقشة البند املعنون:
  الدميقراطية  احلالة املتعلقة جبمهورية الكونغو”  
تقريــر األمــني العــام عــن بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو   ”    

  “.(S/2015/486)الدميقراطية 
  مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل      ٣٩لـس أيضـا توجيـه دعـوة، وفقـا للمـادة       ويف اجللسة نفسها، قرر ا
مهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ورئــيس بعثــة منظمــة األمــم املمثــل اخلــاص لألمــني العــام جل ،مــارتن كــوبلرالســيد 

 .املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

_____________________ 

    
  )١٥٩(رية أفريقيا الوسطىاحلالة يف مجهو

  
  مقررات

، دعــوة ممثــل مجهوريــة  ٢٠١٤آب/أغســطس  ١٩، املعقــودة يف ٧٢٤٦قــرر جملــس األمــن، يف جلســته    
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، يف      ٣٧أفريقيا الوسطى لالشتراك، دون أن يكون له حق التصويت، وفقـا للمـادة   

  مناقشة البند املعنون:
  لوسطىاحلالة يف مجهورية أفريقيا ا”  
  .“(S/2014/562)تقرير األمني العام عن احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى ”    

_____________ 

  .١٩٩٧اختذ جملس األمن قرارات أو مقررات بشأن هذه املسألة للمرة األوىل يف عام   )١٥٩(
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مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل      ٣٩ويف اجللسة نفسها، قرر الس أيضا توجيه دعوة، مبوجـب املـادة     
ملتحدة املتكامـل  السيد بابكر غاي، املمثل اخلاص لألمني العام جلمهورية أفريقيا الوسطى ورئيس مكتب األمم ا

لبناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى والسيد عمر هالل، املمثل الدائم للمغرب لدى األمم املتحـدة، بصـفته   
  .رئيس تشكيلة مجهورية أفريقيا الوسطى التابعة للجنة بناء السالم

د املعنــون ، يف البنــ٢٠١٤تشــرين األول/أكتــوبر   ٢١، املعقــودة يف ٧٢٨٠ونظــر الــس، يف جلســته     
  .“احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى”
  

  )٢٠١٤( ٢١٨١القرار 
  ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ٢١املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
ــا الوســطى، وال    إذ يشــري   ــة أفريقي ــه الســابقة بشــأن مجهوري ــه وبيانات  ٢١٢١القــرارات  ســيما إىل قرارات

كـــانون األول/ديســـمرب  ٥املـــؤرخ  )٢٠١٣( ٢١٢٧و  ٢٠١٣تشـــرين األول/أكتـــوبر  ١٠املـــؤرخ  )٢٠١٣(
املــــــــؤرخ   )٢٠١٤( ٢١٤٩ و ٢٠١٤كــــــــانون الثاين/ينــــــــاير    ٢٨املــــــــؤرخ  )٢٠١٤( ٢١٣٤و  ٢٠١٣

  ،٢٠١٤نيسان/أبريل   ١٠
املوجهـة إىل رئـيس جملـس األمـن مـن       ٢٠١٤تشرين األول/أكتـوبر   ٣بالرسالة املؤرخة  وإذ حييط علما  
  بانزا، الرئيسة االنتقالية جلمهورية أفريقيا الوسطى،   - كاثرين سامباالسيدة 
املوجهة إىل رئيس جملـس األمـن    ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ٧بالرسالة املؤرخة  وإذ حييط علما أيضا  

  ،للشؤون اخلارجية والسياسة األمنية أشتون، املمثلة السامية لالحتاد األورويبالبارونة من 
  الدوليني،  األمنوأن احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى ال تزال تشكل ديدا للسالم  وإذ يقرر  
   مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وإذ يتصرف  
ــرر  - ١   ــة    يق ــوح لعملي ــد اإلذن املمن ــرة   االحتــادمتدي ــوارد يف الفق ــرار   ٤٤األورويب ال ــن الق  ٢١٣٤م

  ؛٢٠١٥آذار/مارس  ١٥حىت  )٢٠١٤(
  املسألة قيد نظره.هذه قاء إب أيضا يقرر  - ٢  

  ٧٢٨٠اختذ باإلمجاع يف اجللسة 
  

  مقررات

  ، يف البند املعنون:٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٩، املعقودة يف ٧٣٢٩نظر جملس األمن، يف جلسته   
  احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى”  
ن فريــق موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــ ٢٠١٤تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٨رســالة مؤرخــة ”    

 (S/2014/762)) ٢٠١٣( ٢١٢٧اخلرباء املعين جبمهورية أفريقيا الوسطى املنشأ عمال بالقرار 

 (S/2014/857)تقرير األمني العام عن احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى ”    
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، موجهـة إىل رئـيس جملـس األمـن مـن األمـني       ٢٠١٤كـانون األول/ديسـمرب    ٥رسالة مؤرخـة  ”    
  .“(S/2014/870)العام 

السـيد  من نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل     ٣٩ويف اجللسة نفسها، قرر الس توجيه دعوة، مبوجب املادة   
  .إريف الدسوس، وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم

  ، يف البند املعنون:٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٨، املعقودة يف ٧٣٤٩ونظر الس، يف جلسته   
  أفريقيا الوسطىاحلالة يف مجهورية ”  
موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن فريــق   ٢٠١٤تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٨رســالة مؤرخــة ”    

 (S/2014/762)) ٢٠١٣( ٢١٢٧اخلرباء املعين جبمهورية أفريقيا الوسطى املنشأ عمال بالقرار 

 (S/2014/857)تقرير األمني العام عن احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى ”    

، موجهـة إىل رئـيس جملـس األمـن مـن األمـني       ٢٠١٤كـانون األول/ديسـمرب    ٥ؤرخـة  رسالة م”    
  .“(S/2014/870)العام 

ويف اجللسة نفسها، ويف أعقاب مشاورات أجريت فيما بـني أعضـاء جملـس األمـن، أدىل الـرئيس بالبيـان         
  :)١٦٠(التايل باسم الس

مـاع الرفيـع املسـتوى بشـأن مجهوريـة      حييط جملس األمن علما بالبيان اخلتـامي الصـادر عـن االجت       
. وحيـيط  ٢٠١٤أيلـول/ سـبتمرب    ٢٦أفريقيا الوسطى الذي عقد حتت رعاية األمني العام يف نيويورك يف 

ــا       ــة أفريقي الــس علمــا أيضــا باســتنتاجات االجتمــاع الســادس لفريــق االتصــال الــدويل املعــين جبمهوري
، حيـث طُلـب إىل الوسـيط الـدويل     ٢٠١٤/ نـوفمرب  تشـرين الثـاين   ١١الوسطى الذي عقـد يف بـانغي يف   

املعين باألزمة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، الرئيس دينيس ساسو نغيسو رئيس الكونغو، أن يقوم، وفقـا  
ــة ملــدة ســتة أشــهر، حــىت        ــة االنتقالي ــد املرحل ــوطين االنتقــايل، بتمدي ــاق ال ــه امليث للصــالحية الــيت خيوهلــا ل

احملدد إلجراء االنتخابـات مل يعـد    ٢٠١٥االلتزام مبوعد شباط/فرباير ، وذلك ألن ٢٠١٥آب/أغسطس 
  ممكنا من الناحية الفنية.

ويشري الس إىل أن املسؤولية عن حتقيق استقرار احلالـة األمنيـة تقـع أوال وقبـل كـل شـيء علـى            
ات صـاحبة  عاتق أصحاب املصلحة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، ويكـرر دعوتـه مجيـع األطـراف واجلهـ     

املصــلحة، وال ســيما قيــادات مجــاعيت حتــالف ســيليكا الســابق ومجاعــة املتصــدين حلملــة الســواطري (أنــيت   
باالكا)، وسائر اجلماعات املسلحة، إىل إلقاء أسلحتها على الفور وبال رجعـة، وتسـريح مجيـع األطفـال     

سـبيل الوحيـد الـذي قـد يفضـي      املوجودين يف صفوفها، والشروع يف السري على طريق احلوار باعتباره ال
إىل حتقيق املصاحلة والسالم الـدائمني وشـرطا أساسـيا لنجـاح تنفيـذ واليـة بعثـة األمـم املتحـدة املتكاملـة           

  املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى.
ة مشـاركة املـرأة   ويكرر الس دعوته السلطات االنتقالية إىل اختاذ إجراءات ملموسة، مع مراعـا     

بصورة كاملة وفعالة ومتكافئة، من أجل إقامة حوار سياسي وعملية مصـاحلة شـاملني ال يقصـيان أحـدا     
_____________ 

)١٦٠(  S/PRST/2014/28.  
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على الصعيدين احمللي والوطين؛ والتحضري لالنتخابات؛ ومكافحة اإلفالت مـن العقـاب؛ ووضـع وتنفيـذ     
لــوطن، مبــا يشــمل األطفــال الــذين اســتراتيجية لــرتع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج واإلعــادة إىل ا 

كانوا يف السابق مـرتبطني بـالقوات واجلماعـات املسـلحة؛ وإعـادة بنـاء مؤسسـات فعالـة للدولـة، مبـا يف           
  ذلك من خالل إصالح القطاع األمين.

ويف هذا الصدد، حيث الس السلطات االنتقالية على اإلسـراع بـوترية األعمـال التحضـريية غـري          
ـدف التوصـل إىل    ٢٠١٥ى بانغي للمصاحلة الوطنية املقرر عقده يف كـانون الثاين/ينـاير   اإلقصائية ملنتد

توافق يف اآلراء على الصعيد الـوطين. ويرحـب الـس ويشـيد بـاجلهود الـيت بذلتـها السـلطات االنتقاليـة          
ــق إيفــاد الــوزراء وا      ــانغي عــن طري ــيني قبــل انعقــاد منتــدى ب ملســؤولني مــؤخراً جلمــع آراء املــواطنني احملل

  احلكوميني إىل خمتلف أرجاء مجهورية أفريقيا الوسطى.
وحيث الس أيضا مجيع اجلهات الفاعلة يف العملية االنتخابيـة، مبـا يف ذلـك السـلطات االنتقاليـة          

واللجنة االنتخابية الوطنية، على اإلسـراع بـوترية أعمـال التحضـري إلجـراء انتخابـات رئاسـية وتشـريعية         
شفافة وغري إقصائية، تتاح فيها مشاركة املرأة واملشردين داخليا والجئي مجهورية أفريقيـا  حرة ونزيهة و

الـذي يوافـق انتـهاء     ٢٠١٥الوسطى بصورة كاملة وفعالة ومتكافئة، يف موعد ال يتجاوز آب/أغسطس 
دف. وحتقيقـا هلـذه   الفترة االنتقالية، وحيثها على اإلسراع بتنفيذ التدابري امللموسة الالزمة لتحقيق هذا اهل

ــة        ــدعم إىل العملي ــدوليني إىل تقــدمي ال ــا الوســطى ال ــة أفريقي ــع شــركاء مجهوري ــدعو الــس مجي ــة، ي الغاي
ســـيما مـــن خـــالل متويـــل صـــندوق برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي املشـــترك املتعـــدد  االنتخابيـــة، وال

  لالنتخابات.  املاحنني
اتفــاق برازافيــل لوقــف األعمــال العدائيــة املــؤرخ  وحيــث الــس كــذلك األطــراف املوقعــة علــى      

، ويــدعو ٨و  ٤علــى تنفيــذ أحكامــه فــورا وبصــورة كاملــة، وال ســيما املادتــان   ٢٠١٤متوز/يوليــه  ٢٣
عملية الوساطة الدوليـة الـيت يقودهـا الـرئيس دينـيس ساسـو نغيسـو، واجلماعـة االقتصـادية لـدول وسـط            

تحـــدة إىل تيســـري اإلبـــرام املبكّـــر التفـــاق بشـــأن نـــزع ســـالح  أفريقيـــا، واالحتـــاد األفريقـــي، واألمـــم امل
  املسلحة.  اجلماعات

ويعرب الس عن اعتزامه النظر يف تسمية جهات إضافية من األفراد والكيانات الذين يرتكبـون      
أعماال تقوض السالم واالستقرار واألمـن يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، أو الـذين يقـدمون الـدعم هلـذه         

اجلماعــات املســلحة مــن خــالل االســتغالل غــري    ل، مبــا يف ذلــك اجلهــات الــيت تقــدم الــدعم إىل  األعمــا
املشروع للمـوارد الطبيعيـة، وذلـك إلخضـاعها للجـزاءات احملـددة اهلـدف وفقـا ألحكـام قـراري الـس            

  ).٢٠١٤( ٢١٣٤  ) و٢٠١٤( ٢١٢٧
ذ التــدابري الالزمــة ملنــع ويشــري الــس كــذلك إىل أنــه جيــب علــى مجيــع الــدول األعضــاء أن تتخــ     

ــة      ــميهم جلنـ ــذين تسـ ــراد الـ ــل األفـ ــن قبـ ــا مـ ــيها أو عبورهـ ــول أراضـ ــال  دخـ ــأة عمـ ــن املنشـ ــس األمـ  جملـ
  .)٢٠١٣( ٢١٢٧  القرارب
ويرحب الس بـاخلطوات الـيت اتخـذت لتعزيـز االسـتقرار يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، ويـثين              

ة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وعمليـة سـانغاري وقـوة       على كل من بعثـة الـدعم الدوليـة بقيـادة أفريقيـ     
االحتاد األورويب يف مجهورية أفريقيا الوسطى ملا قامت به من عمل إلرساء األساس لتعزيـز األمـن توطئـةً    
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ــا           ــة أفريقي ــق االســتقرار يف مجهوري ــاد لتحقي ــددة األبع ــة املتع ــم املتحــدة املتكامل ــة األم ــاً لنشــر بعث ودعم
لس يالحظ مع القلـق أن الوضـع األمـين يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، ولـئن شـهد         الوسطى. غري أن ا
  حتسنا، ما زال هشاً.

ــدوافع  يف ٢٠١٤ويــدين الــس بقــوة جتــدد أعمــال العنــف يف تشــرين األول/أكتــوبر         ــانغي، ب ب
بـها اجلماعـات   سياسية أو إجرامية؛ والسلسـلة املسـتمرة مـن األعمـال االسـتفزازية واالنتقاميـة الـيت ترتك       

املسلحة، داخل بـانغي وخارجهـا؛ والتهديـدات املتصـلة بأعمـال العنـف وانتـهاكات وجتـاوزات حقـوق          
اإلنسان وانتهاكات القانون اإلنسـاين الـدويل الـيت ترتكبـها العناصـر املسـلحة، والـيت ال تـزال تـؤثر سـلبا           

وصـول املسـاعدات اإلنسـانية إىل    على الوضع اإلنساين املتدهور الذي يواجهـه السـكان املـدنيون وتعيـق     
وعمليـة سـانغاري وقـوة االحتـاد األورويب      حتقيـق االسـتقرار  الفئات الضعيفة من السكان؛ ويشـجع بعثـة   

علــى أن تســتخدم، كــل يف حــدود واليتــه، مجيــع الوســائل الالزمــة حلمايــة املــدنيني بفعاليــة والســتعادة    
  الدائم.  األمن

الـيت اسـتهدفت السـلطات االنتقاليـة وتلـك الـيت شـنت ضـد         ويدين الس بنفس القوة اهلجمات     
وعمليـة سـانغاري وقـوة االحتـاد األورويب خـالل األحـداث الـيت وقعـت يف          حتقيـق االسـتقرار  بعثة قوات 

تشــرين األول/أكتــوبر يف بــانغي. ويؤكــد الــس أن اهلجمــات الــيت تســتهدف حفظــة الســالم ميكــن أن  
  الدويل.  راف بالتزاماا مبوجب القانون اإلنساينتشكل جرمية حرب ويذكّر مجيع األط

ويكرر الس اإلعراب عن بالغ قلقه إزاء ما تشهده مجهورية أفريقيا الوسطى من ديـد للسـالم       
واألمن نتيجـةً للنقـل غـري املشـروع لألسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة وتكديسـها علـى حنـو يزعـزع             

  االستقرار وإساءة استخدامها.
شــدد الــس علــى الــدور املهــم الــذي تضــطلع بــه قــوى األمــن الــداخلي (الشــرطة والــدرك) يف   وي    

استعادة األمن يف مجهورية أفريقيا الوسطى. ويشجع الس السلطات يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى علـى     
ناسـبة  بدء عملية إصالح يف القوات املسلحة جلمهورية أفريقيـا الوسـطى، مـع تضـمينها إجـراءات الفـرز امل      

من أجل إجياد جيش مهين ومتثيلي ومتوازن، بسبل مـن بينـها اعتمـاد تـدابري السـتيعاب عناصـر اجلماعـات        
املسلحة اليت تستويف معايري االختيار الصارمة، وإعادة تدريب جزء من القوات املسلحة جلمهوريـة أفريقيـا   

ة حتقيـق االسـتقرار يف تقـدمي الـدعم     الوسطى. ويكرر الس تأكيده على الدور املهم الذي تضطلع بـه بعثـ  
إلصالح قطاع األمن وعمليات الفرز، بسبل منها إسداء مشورة ذات طابع اسـتراتيجي بشـأن السياسـات    
ــك االحتــاد         ــا يف ذل ــدويل، مب ــس اتمــع ال ــدريب. ويشــجع ال ــة وت ــدم مــن مســاعدة تقني ــا يق وتنســيق م

ر إلصالح القوات املسـلحة وبنـاء قـدراا، مبـا يف ذلـك      األورويب، على النظر يف تقدمي دعم منسق ومتضاف
  من خالل إسداء املشورة وتقدمي املساعدة والتدريب غري العمليايت، حسب االقتضاء.

باباكـار   جلمهوريـة أفريقيـا الوسـطى، السـيد     ويثين الس على عمل املمثـل اخلـاص لألمـني العـام        
العسـكري والشـرطي واملـدين لبعثـة األمـم املتحـدة؛        وحيـيط علمـا بازديـاد حجـم انتشـار العناصـر       ،غاي

 أيلول/سـبتمرب  ١٥وبالعمل األويل الذي قامت به البعثة يف تنفيذ واليتها؛ وبإنشاء فرقـة عمـل بـانغي يف    
  ؛ وبإعادة تشكيل البعثة عقب أحداث العنف اليت وقعت يف بانغي يف تشرين األول/أكتوبر.٢٠١٤
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 حتقيـق االسـتقرار   بعثـة  بعثة األمم املتحدة على تعجيل نشـر قـدرات  وحيث الس األمانة العامة و    
من املدنيني وعناصر الشرطة والعناصر العسكرية يف مجهورية أفريقيا الوسطى، مبا يف ذلـك تـوفري الـدعم    
اللوجسيت وهيكل القيادة واملراقبة الالزمني، وعلى اإلسراع بوترية إجراءات استقدام األفراد، حـىت تبلـغ   

قدرا التشـغيلية الكاملـة يف أقـرب وقـت ممكـن وتـتمكّن مـن االضـطالع بواليتـها           حتقيق االستقراربعثة 
بصورة فعالة يف كامل اإلقليم الوطين. وحتقيقا هلذه الغاية، حيث الس كـذلك البلـدان الـيت سـامهت يف     

علـى تعجيـل شـراء     قرارحتقيـق االسـت  بعثة الدعم الدولية السابقة بقوات وأفراد شرطة مت نقلـهم إىل بعثـة   
 حتقيـق االسـتقرار  ونشر اجلزء املتبقي من املعدات اإلضافية اململوكة للوحدات. وحيث الس أيضاً بعثـة  

ــة       ــاحلة والعمليـ ــة املصـ ــم عمليـ ــعيد دعـ ــا علـــى صـ ــها، وخصوصـ ــذ واليتـ ــا لتنفيـ ــى تكثيـــف جهودهـ علـ
ام ذات األولويـة املبينـة يف الفقـرة    وعملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج، وفقـا للمهـ    االنتخابية

  ).٢٠١٤(  ٢١٤٩من قرار الس  ٣٠
للقيام، دون مسـاس باملسـؤولية األساسـية     حتقيق االستقرارويشري الس إىل الوالية املنوطة ببعثة     

الواقعة على عاتق سلطات مجهورية أفريقيا الوسـطى، حبمايـة السـكان املـدنيني مـن خطـر العنـف البـدين         
  د قدراا ومناطق انتشارها، بطرق منها تسيري الدوريات بصورة نشطة.ضمن حدو

ويــدعو الــس الشــركاء إىل إعــالن أو تأكيــد التعهــدات بشــأن تــوفري القــدرات الناقصــة يف بعثــة     
  ، وال سيما وحدة طائرات اهلليكوبتر اهلجومية وسرية القوات اخلاصة وسرية اإلشارة.حتقيق االستقرار

    لس أنه ستتم حماسبة املسؤولني عـن انتـهاكات القـانون اإلنسـاين الـدويل، وانتـهاكات       ويؤكد ا
وجتــاوزات حقــوق اإلنســان وغريهــا مــن األعمــال اإلجراميــة، مبــا يف ذلــك جــرائم القتــل والتشــويه            
واالغتصــاب وغــريه مــن أشــكال العنــف اجلنســي، وجتنيــد األطفــال واســتخدامهم، وانتــهاكات الســالمة 

هب، وتدمري املمتلكـات، وفـرض القيـود علـى حريـة التنقـل، وكـذلك شـن اهلجمـات علـى           البدنية، والن
  العاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية.

ــة            ــة الدوليــ ــة اجلنائيــ ــام للمحكمــ ــدعي العــ ــام املــ ــس قيــ ــظ الــ ــدد، يالحــ ــذا الصــ يف  ويف هــ
ويرحـب بالتعـاون    ٢٠١٢عـام  بفتح حتقيق يف اجلرائم املزعومة املرتكبـة منـذ    ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٢٤

  اجلاري من جانب السلطات االنتقالية يف مجهورية أفريقيا الوسطى يف هذا الصدد.
ويكرر الس تأكيده على ضرورة تعزيز مؤسسات العدالة ومكافحة اإلفـالت مـن العقـاب مـن         

طى اختـاذ خطـوات   سلطات مجهورية أفريقيا الوسـ ب ويهيبأجل املسامهة يف حتقيق االستقرار واملصاحلة، 
السـلطات االنتقاليـة   بالـس   ويهيـب ملموسة، دون تـأخري، لتحقيـق هـذا اهلـدف علـى سـبيل األولويـة.        

ــك مــن خــالل إعــادة         ــا يف ذل ــة يف املقاطعــات، مب ــة إىل إعــادة نشــر إدارة الدول ــا الرامي مواصــلة جهوده
زاء البلـــد، بـــدعم مـــن اجلهـــاز القضـــائي ونظـــام العدالـــة اجلنائيـــة بشـــكل حقيقـــي يف مجيـــع أجـــ تفعيـــل
  الدويل.  اتمع

علـى مـذكرة التفـاهم بشـأن التـدابري املؤقتـة        ٢٠١٤آب/أغسطس  ٧ويرحب الس بالتوقيع يف     
العاجلــة، الــيت تصــف، علــى وجــه اخلصــوص، إنشــاء حمكمــة جنائيــة خاصــة وطنيــة مســؤولة عــن إجــراء  

مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، ويـدعو      بـة يف التحقيقات واملالحقات القضائية بشأن اجلـرائم اخلطـرية املرتك  
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) وعـرب سـبل منـها اعتمـاد السـلطات      ٢٠١٤( ٢١٤٩إىل تنفيذ مذكرة التفاهم دون تأخري، وفقا للقرار 
  االنتقالية للتشريعات الضرورية.

 ٢١٢٧قـرار  الويتطلّع الـس إىل تلقّـي التقريـر النـهائي للجنـة التحقيـق الدوليـة املنشـأة مبوجـب              
)٢٠١٣.(  
ويدعو الس إىل التعاون فيما بني مجيع املؤسسات واآلليـات املعنيـة الـيت تسـاهم يف التحقيقـات          

واملالحقات القضائية بشأن اجلـرائم الـيت تنطـوي علـى انتـهاكات للقـانون اإلنسـاين الـدويل وانتـهاكات          
  وجتاوزات حلقوق اإلنسان.

توقف فورا مجيع أعمـال   يا الوسطى أنويهيب الس بكل اجلماعات املسلحة يف مجهورية أفريق    
العنف ضد العاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية واملدنيني، ويطالب مجيع األطراف بأن تتيح اـال  
إليصـال املسـاعدات اإلنسـانية إىل السـكان احملتـاجني، وخاصـة املشـردون داخليـا، بشـكل كامـل وآمـن            

كامـل إقلـيم مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، علـى حنـو حيتـرم          وفوري يف الوقت املناسب وبدون عوائـق، يف 
  الدويل.  مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن املساعدة اإلنسانية واألحكام ذات الصلة من القانون

ويالحــظ الــس مــع التقــدير اجلهــود الــيت يبــذهلا العــاملون يف جمــال تقــدمي املســاعدة اإلنســانية،         
الجئ مـن   ٤٢٠ ٠٠٠يقرب من  للبلدان ااورة اليت ال تزال تستضيف ماويكرر اإلعراب عن تقديره 

السـلطات االنتقاليـة، والعـاملني يف جمـال تقـدمي املسـاعدة        مجهورية أفريقيا الوسطى. ويطلـب الـس إىل  
يـا  اإلنسانية، ومجيع اجلهات الفاعلة املعنية يئة الظروف املؤاتية للعودة الطوعية الكرميـة للمشـردين داخل  

  والالجئني، وإلجياد حل دائم للسكان املعنيني.
ويوجه الس نداًء عاجال إىل اتمع الدويل لتعبئة موارد إضـافية، ويشـري يف هـذا الصـدد إىل أن         

ــدره    ــا ق ــا إمجالي ــة       ٣٢١مبلغ ــة االحتياجــات احملــددة يف إطــار خط ــا لتغطي ــزال مطلوب ــون دوالر ال ي ملي
االسـتجابة اإلقليميـة لالجـئني املتعلقـتني جبمهوريـة أفريقيـا الوسـطى لعـام         االستجابة االستراتيجية وخطة 

، وذلك من أجـل التخفيـف مـن حـدة األزمـة اإلنسـانية، باتبـاع ـج يـربط بـني اإلغاثـة وإعـادة             ٢٠١٤
  التأهيل والتنمية.

رهـون  ويؤكد الس أن استعادة السالم واالستقرار الدائمني يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى أمـر م       
هـذا السـياق، يرحـب الـس      أيضا باالنتعاش االقتصادي الذي يوفّر فرصا حقيقيـة لعمـل الشـباب. ويف   

بتنفيذ مشاريع مولدة لفرص العمل، وخباصة يف بانغي، وبتوسيع نطاقها ليشمل مواقـع أخـرى يف البلـد،    
رقية والشــمالية الشــرقية، ويــدعو إىل مضــاعفة املشــاريع يف املنــاطق الريفيــة، وال ســيما يف املنطقــتني الشــ  

  التنمية.  حيث توجد حاجة ماسة إىل
السلطات االنتقالية مواصلة بذل جهودها الرامية إىل إعـادة إحـالل اإلدارة املاليـة    بالس  ويهيب    

يف العامة السليمة والشـفافة، متشـيا مـع توصـيات بعثـة صـندوق النقـد الـدويل الـيت زارت بـانغي مـؤخرا            
، وهي التوصيات اليت تنص على وجه اخلصوص علـى تعبئـة املـوارد احملليـة،     ٢٠١٤رب تشرين الثاين/نوفم

وال سيما إيرادات اجلمارك، مع االحتـرام الكامـل ألفضـل املمارسـات املاليـة، مـن أجـل تغطيـة النفقـات          
بيئـة   املتعلقة بأداء الدولة لعملها؛ وتنفيذ خطط اإلنعاش املبكر؛ وإنعاش االقتصاد. ومن شأن ذلـك يئـة  
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ــدة، وحشــد          ــة االقتصــادية، وحشــد االســتثمارات اخلاصــة اجلدي ــات الفاعل ــة اجله ــة الســتعادة ثق مؤاتي
  .٢٠١٥املساعدة املالية الدولية الالزمة لتغطية االحتياجات املالية لعام 

ويعرب الس عن تقديره لعمليـة الوسـاطة الدوليـة الـيت يقودهـا الـرئيس دينـيس ساسـو نغيسـو،              
غو، واليت يشارك فيها السيد سومايلو بوبيه مايغا، ممـثال لالحتـاد األفريقـي، والسـيد عبـد اهللا      رئيس الكون

اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيـا بصـفته مقـررا،    أمني عام باثيلي، ممثال لألمم املتحدة، إىل جانب 
  كما يعرب الس عن تقديره للمشاركة البناءة للمنطقة.

اجلماعـة   أمـني عـام  ن استمرار الدور الذي تقوم به املنطقة، مبا يف ذلك دور ويشدد الس على أ    
االقتصادية لدول وسـط أفريقيـا ووسـيطها ودور االحتـاد األفريقـي، جنبـا إىل جنـب مـع األمـم املتحـدة،           
ســــتكون لــــه أمهيــــة قصــــوى يف تعزيــــز فــــرص إحــــالل الســــالم واالســــتقرار الــــدائمني يف مجهوريــــة  

  الوسطى.  أفريقيا
يهيــب الــس بــاتمع الــدويل أن يواصــل تقــدمي الــدعم إىل شــعب مجهوريــة أفريقيــا الوســطى    و    

ــوطنيني،           ــم احلــوار واملصــاحلة ال ــن أجــل دع ــة م ــة عاجل ــدم مســامهات مالي ــة وأن يق وســلطاا االنتقالي
وعمليات االنتخابات ونزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وإصالح القطاع األمين، وكذلك إعـادة  
تفعيل سالسل اآلليات القضائية واجلنائية من أجـل مكافحـة اإلفـالت مـن العقـاب. ويالحـظ الـس يف        

اجلهـات   هذا الصدد دور جلنة بناء السالم يف تشـجيع وتسـهيل التحـاور والتكامـل واالتسـاق بـني مجيـع       
اتمـع الـدويل    ة اهتمـام الفاعلة املعنية، بالتعـاون الوثيـق مـع قيـادات األمـم املتحـدة يف امليـدان؛ ويف إدامـ        

  .السالم  والتزامه بدعم هذه العمليات ودعم األهداف طويلة األجل للبلد يف جمال بناء
  ، يف البند املعنون:٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ٢٢، املعقودة يف ٧٣٦٦ونظر الس، يف جلسته   
  احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى”  
موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن فريــق   ٢٠١٤كتــوبر تشــرين األول/أ ٢٨رســالة مؤرخــة ”    

  .“(S/2014/762)) ٢٠١٣( ٢١٢٧اخلرباء املعين جبمهورية أفريقيا الوسطى املنشأ عمال بالقرار 
  

  )٢٠١٥( ٢١٩٦القرار 
  ٢٠١٥ كانون الثاين/يناير ٢٢املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
) ٢٠١٣( ٢١٢١قيا الوسطى، ال سـيما قراراتـه   إىل قراراته وبياناته السابقة بشأن مجهورية أفري إذ يشري  

 ٢٠١٣كـــانون األول/ديســـمرب   ٥املـــؤرخ ) ٢٠١٣( ٢١٢٧و  ٢٠١٣تشـــرين األول/أكتـــوبر   ١٠املـــؤرخ 
ــؤرخ ) ٢٠١٤( ٢١٣٤ و ــاير   ٢٨املـ ــانون الثاين/ينـ ــؤرخ  )٢٠١٤( ٢١٤٩و  ٢٠١٤كـ ــان/أبريل  ١٠املـ نيسـ

املــــؤرخ رئيســـه  بيــــان  ، إضـــافة إىل ٢٠١٤تشـــرين األول/أكتــــوبر   ٢١) املـــؤرخ  ٢٠١٤( ٢١٨١و  ٢٠١٤
  ،)١٦٠(٢٠١٤  كانون األول/ديسمرب  ١٨
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بسيادة مجهورية أفريقيا الوسطى واستقالهلا ووحدا وسـالمة أراضـيها،   وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي   
  ون اإلقليمي،ويشري إىل أمهية مبادئ عدم التدخل وحسن اجلوار والتعا

إىل أن مجهوريــة أفريقيــا الوســطى تقــع عليهــا املســؤولية الرئيســية عــن محايــة مجيــع الســكان      وإذ يشــري  
  املوجودين يف إقليمها من اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب والتطهري العرقي واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية،

مقاليـده مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى بنفسـها،       على أن أي حل مستدام لألزمة ينبغي أن تتـوىل  وإذ يشدد  
مبـــا يف ذلـــك العمليـــة السياســـية، وأن احلـــل ينبغـــي أن يشـــمل إعـــادة هيكلـــة القـــوات األمنيـــة جلمهوريـــة           

  الوسطى،  أفريقيا
السلطات االنتقالية إىل التعجيل بعملية االنتقال، مبا يف ذلـك بالعمـل علـى فـتح حـوار       وإذ يكرر دعوته  

وإطالق عملية للمصاحلة، والعمـل علـى إجـراء انتخابـات رئاسـية وتشـريعية حـرة نزيهـة         سياسي جامع وشامل 
مـع ضـمان مشـاركة املـرأة مشـاركة كاملـة        ،٢٠١٥شفافة وشاملة للجميع يف موعد ال يتجاوز آب/أغسطس 

  وفعالة وعلى قدم املساواة،
ريقيـا الوسـطى وعمليـة سـانغاري     على كل من بعثة الدعم الدولية بقيادة أفريقية يف مجهورية أف وإذ يثين  

 الـالزم لتحسـني  ملـا قامـت بـه مـن عمـل إلرسـاء األسـاس         ،وقوة االحتاد األورويب يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى   
توطئةً ودعماً لنشـر بعثـة األمـم املتحـدة املتكاملـة املتعـددة األبعـاد لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة            يةاألمناحلالة 

مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، وإن كانــت     أيضــا، مـع القلـق، إىل أن احلالـة األمنيــة يف    أفريقيـا الوسـطى، وإذ يشـري   
  تزال ضعيفة، ماضية يف التحسن، فهي ال

بعثة عسـكرية استشـارية ملـدة سـنة واحـدة تتمركـز يف بـانغي،        إنشاء بقرار االحتاد األورويب  وإذ يرحب  
مبشـورة   لسـلطات اذه هـ  وسـطى، للمسـامهة يف تزويـد   مجهوريـة أفريقيـا ال  يف بناء على طلب السلطات االنتقاليـة  

أفريقيـا الوسـطى حـىت تصـبح قـوة مسـلحة متعـددة األعـراق،         مهوريـة  اخلرباء بشأن إصالح القـوات املسـلحة جل  
بعثـات الدوليـة   التوزيع املهام والتنسيق الوثيق بـني القـوات أو   الوضوح يف ويشدد على أمهية  مهنية، ومجهورية،
بعثـة حتقيـق االسـتقرار،    الـذي يعـود يف هـذا الصـدد ل    الـدور القيـادي   علـى أمهيـة   و ،الوسـطى  يف مجهورية أفريقيا

  عن بعثة حتقيق االستقرار،بانتظام األمني العام اليت يعدها تقارير الهذه املعلومات يف إدراج ويطلب كذلك 
املقـدم   )١٦١(٢٠١٤ ربتشرين الثاين/نوفم ٢٨بتقرير األمني العام لألمم املتحدة املؤرخ  وإذ يرحب أيضا  

  )،٢٠١٤( ٢١٤٩عمال بالقرار 
ــذلك وإذ يرحـــب    ــالتقرير املؤقـــت كـ ــؤرخ بـ ــه  ١املـ ــؤرخ   )١٦٢(٢٠١٤متوز/يوليـ ــهائي املـ ــر النـ والتقريـ

فريق اخلرباء املعين جبمهوريـة أفريقيـا الوسـطى املنشـأ عمـال      املقدمين من  )١٦٣(٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ٢٩
  )،٢٠١٤( ٢١٣٤دت واليته عمال بالقرار )، والذي مد٢٠١٣( ٢١٢٧ بالقرار

_____________ 

)١٦١(  S/2014/857.  
)١٦٢(  S/2014/452.  
)١٦٣(  S/2014/762.  
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كـانون   ٢٢املـؤرخ   )١٦٤(بالتقرير النـهائي للجنـة التحقيـق الدوليـة التابعـة لألمـم املتحـدة        وإذ حييط علما  
  ،٢٠١٤األول/ديسمرب 

جتــدد أعمــال العنـف، ســواء مــا كــان منــها بـدوافع سياســية أو بــدوافع إجراميــة، الــذي    وإذ يـدين بقــوة   
االسـتفزازات واألعمـال االنتقاميـة الـيت      ؛ والدوامـة املسـتمرة مـن   ٢٠١٤ين األول/أكتوبر شهدته بانغي يف تشر

خارجهــا؛ والتهديــدات بــالعنف، وانتــهاكات وجتــاوزات  تقــوم ــا اجلماعــات املســلحة، ســواء داخــل بــانغي أو
اإلعـدامات  ذلـك  حقوق اإلنسان وانتـهاكات القـانون الـدويل اإلنسـاين الـيت ترتكبـها العناصـر املسـلحة، مبـا يف          

ــاء القســري، و   انون،خــارج نطــاق القــ   ــال وحــاالت االختف ــال واالحتجــاز التعســفي  أعم ــذيب ة،االعتق  ،والتع
االعتـداء علـى   ، وهمواسـتخدام األطفـال  جتنيـد  والنسـاء واألطفـال، واالغتصـاب،    علـى  العنف اجلنسي ممارسة و

ؤثر سـلبا علـى   تـ زال تـ  ال وهـي كلـها أعمـال    أماكن العبادة، ومنع وصول املساعدات اإلنسـانية،  وعلى املدنيني
الفئـات الضـعيفة    عيق وصـول املسـاعدات اإلنسـانية إىل   تاحلالة اإلنسانية األليمة اليت يواجهها السكان املدنيون و

  من السكان،
بعثـة األمـم املتحـدة     اهلجمات اليت استهدفت السلطات االنتقالية، وتلك اليت شنت على وإذ يدين أيضا  

يـة سـانغاري وقـوة االحتـاد األورويب يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى خـالل األحـداث الـيت وقعـت يف            وجنود عمل
 تقع ضمن معـايري اإلدراج  أكتوبر، وإذ يؤكد أن اهلجمات اليت تستهدف حفظة السالم/بانغي يف تشرين األول

بااللتزامـات الواقعـة عليهـا     قد تشكل جرمية حرب، ويذكِّر مجيع األطرافمن هذا القرار و ١٠املبينة يف الفقرة 
  مبوجب القانون الدويل اإلنساين،

علـى أن مجيـع مـرتكيب هـذه األعمـال جيـب أن خيضـعوا للمسـاءلة، وأن بعـض تلـك            وإذ يكـرر التأكيـد    
الـذي تعـد    )١٦٥(األعمال قد يرقى إىل مرتبة اجلـرائم اخلاضـعة لنظـام رومـا األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة        

الصــدد، فــتح املــدعي العــام باحملكمــة اجلنائيــة  هــذا ا الوســطى دولــة طرفــا فيــه، وإذ يالحــظ، يفمجهوريــة أفريقيــ
حتقيقا بعد الطلب الذي تقدمت به السلطات الوطنية بشـأن جـرائم يـزعم     ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٢٤الدولية يف 

يقيــا الوســطى يف  مجهوريــة أفريف ، وإذ يرحــب بتعــاون الســلطات االنتقاليــة    ٢٠١٢أــا ارتكبــت منــذ عــام    
  الصدد،  هذا

ــائج الــيت خلــص إليهــا فريــق اخلــرباء يف تقريــره النــهائي     وإذ يعــرب عــن القلــق البــالغ    مــن أن  إزاء النت
تـزال تزعـزع اسـتقرار مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وتشـكل ديـدا دائمـا للسـالم واألمـن             اجلماعات املسـلحة ال 

واستغالهلا وريبـها بطـرق   املوارد الطبيعية من أن جتارة  البالغ عرب كذلك عن القلقواالستقرار يف البلد، وإذ ي
ال تـزال ـدد السـالم    ، مبا يف ذلك الذهب واملاس، والصيد غري املشروع لألحياء الربية واالجتار ـا،  يةقانونغري 

  ،واالستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى
جــيش الــرب مــن أن النــهائي  هتقريــريف رباء إليهــا فريــق اخلــ خلــصالنتــائج الــيت  الحــظ مــع القلــقيوإذ   

  مجاعات مسلحة أخرى،مع  قام عالقاتأوأنه للمقاومة ال يزال نشطا يف مجهورية أفريقيا الوسطى، 

_____________ 

)١٦٤(  S/2014/928.  
)١٦٥(  United Nations, Treaty Series, vol. 2187, No. 38544.  
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مجهوريــة أفريقيــا الوســطى  احلاجــة املاســة والضــرورة امللحــة إلــاء اإلفــالت مــن العقــاب يف  وإذ يؤكــد  
ــدويل    ــانون ال ــهاكات الق ــرتكيب انت ــدمي م ــهاكات  وتق ــة،    وأ اإلنســاين وانت ــوق اإلنســان إىل العدال جتــاوزات حق

يؤكــد يف هــذا الصــدد ضــرورة أن تعــزز آليــات املســاءلة الوطنيــة وتنفَّــذ دون إبطــاء مــذكرة التفــاهم بشــأن   وإذ
، واليت تنص، على وجه اخلصوص، علـى إنشـاء حمكمـة    ٢٠١٤ آب/أغسطس ٧التدابري املؤقتة العاجلة املؤرخة 

الـيت ارتكبـت يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، ومالحقـة        اجلسـيمة وطنية خاصة تتوىل التحقيق يف اجلـرائم   جنائية
  يف ذلك من خالل سن السلطات االنتقالية التشريعات الالزمة،  اجلناة، مبا
على أن احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى ميكن أن تفضي إىل بيئة مواتية للنشاط اإلجرامـي  وإذ يشدد   

رب احلدود الوطنية، من قبيل األنشطة الـيت تنطـوي علـى االجتـار باألسـلحة واسـتخدام املرتزقـة، كمـا ميكـن أن          ع
  تشكل أرضية خصبة لنمو شبكات املتطرفني،

مـن إسـهام    األمـن  يف هذا الصدد مبا ميكن أن يقدمه حظـر توريـد األسـلحة الـذي فرضـه جملـس       وإذ يقر  
مجهوريــة أفريقيــا الوســطى  صــل ــا مــن عتــاد بطــرق غــري مشــروعة يف مهــم يف مكافحــة نقــل األســلحة ومــا يت 

واملنطقة ااورة، ويف دعم أنشـطة بنـاء السـالم ونـزع سـالح املقـاتلني وتسـرحيهم وإعـادة إدمـاجهم يف مرحلـة           
 أيلــول/ ٢٦) املــؤرخ ٢٠١٣( ٢١١٧ هيــيشــري إىل قرار بعــد انتــهاء الــرتاع، وإصــالح القطــاع األمــين، وإذ   مــا

) ويعرب عن بالغ القلق من املخاطر اليت تتهدد السـالم واألمـن يف مجهوريـة    ٢٠١٣( ٢١٢٧ و ٢٠١٣سبتمرب 
ــا الوســطى مــن جــراء النقــل غــري املشــروع لألســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة، وتكديســها وإســاءة         أفريقي

  من الرتاع املسلح، ومن استعمال هذه األسلحة ضد املدنيني املتضررين استعماهلا على حنو يزعزع االستقرار،
 ،وتسـرحيهم وإعـادة إدمــاجهم   قـاتلني ة لـرتع سـالح امل  الـ عمليـة شـاملة وفع  ضـرورة تنفيـذ   إىل  وإذ يشـري   

مبـا يف ذلـك األطفـال الـذين سـبق هلـم االرتبـاط بـالقوات         ، وإعادة توطينهم إىل أوطاممنهم عادة األجانب إلو
  ت من العقاب،مكافحة اإلفالواجلماعات املسلحة، دون إخالل مبطلب 

 ٢١٣٤ ) و٢٠١٣( ٢١٢٧إىل قــراره القاضــي بتطبيــق نظــام جــزاءات عمــالً بقراريــه   أيضــا وإذ يشــري  
 )، ويشدد علـى أن اجلـزاءات احملـددة تسـتهدف أطرافـا مـن بينـها الكيانـات واألفـراد الـذين تقـرر جلنـة            ٢٠١٤(

)، أـم  ٢٠١٤( ٢١٣٤ال بـالقرار  يتـها عمـ  )، واملمـددة وال ٢٠١٣( ٢١٢٧املنشـأة عمـال بـالقرار     جملس األمن
األمـن يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، أو يقـدمون الـدعم        أعمال تقوض السالم أو االستقرار أوالضالعني يف من 

أعمـال تعيـق عمليـة االنتقـال السياسـي أو تـؤجج العنـف، كمـا تسـتهدف           أي تيسرياً إلتيان تلـك األعمـال، أو  
أم ضالعون يف التخطيط الرتكاب أعمال تنتهك القانون الـدويل حلقـوق    الكيانات واألفراد الذين تقرر اللجنة

ــه هــذه      اإلنســان أو القــانون اإلنســاين الــدويل أو تشــكل انتــهاكات أو جتــاوزات حلقــوق اإلنســان، أو يف توجي
  ارتكاا،  األعمال أو

ميكــن أن ئيســي الــذي ، مبــا يف ذلــك الـدور الر بفعاليـة  تنفيـذ نظــام اجلــزاءات لاألمهيــة احلامســة  الحـظ يإذ   
وإذ يشـجع اجلهـود   ، املنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة   إضـافة إىل  دول اـاورة،  تضطلع به يف هذا الصـدد الـ  

  الرامية إىل تعزيز التعاون،
أن احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسـطى ال تـزال تشـكل خطـرا يتهـدد السـالم واألمـن الـدوليني          وإذ يرى  

  املنطقة،  يف
  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، رفوإذ يتص  
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  ةحظر توريد األسلح

ــدول األعضــاء، حــىت    يقــرر  - ١   ــع ال ــاير   ٢٩أن تواصــل مجي ــدابري  ٢٠١٦كــانون الثاين/ين ، اختــاذ الت
الالزمة ملنع توريد األسلحة وما يتصل ا مـن عتـاد جبميـع أنواعـه، مبـا يف ذلـك األسـلحة والـذخائر واملركبـات          

ــد ــا     واملع ــة مل ــار الالزم ــدات شــبه العســكرية وقطــع الغي ــا    ات العســكرية واملع ــة أفريقي ســبق ذكــره، إىل مجهوري
الوسـطى، أو بيعهـا هلــا أو نقلـها إليهــا، سـواء بطريقـة مباشــرة أو غـري مباشــرة، وسـواء كـان ذلــك انطالقـا مــن          

مهـا، وملنـع املسـاعدة التقنيـة     رعاياهـا، أو باسـتخدام سـفن أو طـائرات ترفـع أعال      يد على أراضيها أو عربها، أو
بتـوفري أي أسـلحة    والتدريب واملساعدة املالية وغريها من أشكال املساعدة، فيما يتصل باألنشـطة العسـكرية أو  

يتصـل ـا مـن عتـاد أو صـيانتها أو اسـتخدامها، مبـا يف ذلـك تـوفري أفـراد املرتزقـة املسـلحني، سـواء كـان                ما أو
  يلي:  يقرر كذلك أال يسري هذا اإلجراء على ماأصلهم من أراضيها أم مل يكن، و

اإلمدادات املخصصة حصرا لدعم بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االسـتقرار    (أ)  
ــات االحتــاد األورويب،         ــي، وبعث ــاد األفريق ــة لالحت ــة التابع ــة العمــل اإلقليمي ــا الوســطى، وفرق ــة أفريقي يف مجهوري

  املوجهة الستخدام تلك األطراف؛    املنتشرة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، أووالقوات الفرنسية 
بعثة حتقيق االستقرار، وفرقة العمل اإلقليمية التابعة لالحتاد األفريقـي، وبعثـات االحتـاد األورويب،      (ب)  

التــدريب غــري  إلســداء املشــورة التنظيميــة أو لتقــدمي والقــوات الفرنســية العاملــة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى،  
ألغــراض تنفيـذ الواليــات املنوطــة ــا،  املـرتبط بالعمليــات للقــوات التابعـة حلكومــة مجهوريــة أفريقيـا الوســطى و   

ويطلــب إىل هــذه القــوات أن تقــدم تقــارير عــن التــدابري املتخــذة يف هــذا الصــدد يف إطــار التقــارير الــيت ترفعهــا    
  ؛األمن بانتظام إىل جملس

األغـراض اإلنسـانية    دات العسـكرية غـري الفتاكـة املـراد اسـتخدامها حصـرا يف      املعمن مدادات اإل  (ج)  
 جملـس األمـن  توافق عليه جلنـة   أغراض احلماية، وما يتصل بذلك من مساعدة أو تدريب تقنيني، على حنو ما أو

  مسبقا؛ )٢٠١٣( ٢١٢٧املنشأة عمال بالقرار 
الرصــاص واخلــوذات العســكرية، الــيت جيلبــها  املالبــس الواقيــة، مبــا يف ذلــك الســترات الواقيــة مــن  (د)  

بصــفة مؤقتــة إىل مجهوريــة أفريقيــا الوســطى أفــراد األمــم املتحــدة وممثلــو وســائط اإلعــالم والعــاملون يف اــالني  
  اإلنساين واإلمنائي واألفراد املرتبطون م، الستخدامهم الشخصي ال غري؛

مــن املعــدات األخــرى املخصصــة حصــراً      األســلحة الصــغرية ومــا يتصــل ــا    مــن مــدادات اإل  )هـ(  
لالستخدام يف الدوريات الدولية اليت توفر األمن يف منطقة ر سانغا احملمية اليت تتشاطرها ثالثة بلـدان حلمايتـها   

األنشـطة املخالفـة للقـوانني الوطنيـة جلمهوريـة       من الصيد غري املشروع وريـب العـاج واألسـلحة، وغريهـا مـن     
  ؛الواقعة على كاهلها القانونية الدولية اللتزاماتلأفريقيا الوسطى أو 

األســلحة ومــا يتصــل ــا مــن املعــدات الفتاكــة األخــرى املوجهــة لقــوات أمــن      مــن مــدادات اإل  (و)  
مجهورية أفريقيا الوسطى، واملراد ا حصـرا دعـم العمليـة الـيت تضـطلع ـا مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى إلصـالح           

  مسبقا؛  فيها، على حنو ما توافق عليه اللجنة القطاع األمين أو استعماهلا
ــاد، أو        (ز)   ــن عت ــا م  ــا يتصــل ــن األســلحة وم ــدادات األخــرى م ــات أو اإلم ــوفري املســاعدة   املبيع ت

  األفراد، على حنو ما توافق عليه اللجنة مسبقا؛  أو
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مـن هـذا    ١أن يأذن جلميع الدول األعضاء أن تقوم، مىت ضبطت أصنافا حتظر الفقرة  أيضا يقرر  - ٢  
القرار توريدها أو بيعهـا أو نقلـها أو تصـديرها، مبصـادرة تلـك األصـناف وتسـجيلها والـتخلص منـها (بوسـائل           

دولـة غـري دولـة املنشـأ أو دولـة املقصـد لغـرض الـتخلص          منها تدمريها أو إبطال مفعوهلا أو ختزينها أو نقلها إىل
  ك أن تتعاون مجيع الدول األعضاء يف هذه اجلهود؛منها)، وأن تقوم مجيع الدول األعضاء بذلك، ويقرر كذل

ــه   - ٣   ــام، مبســاعدة مــن    يكــرر دعوت ــة إىل القي ــق االســتقرار  الســلطات االنتقالي ــة حتقي والشــركاء بعث
ولتكديســها املخــل    ةغــري مشــروع بطــرق  لنقــل األســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة      يتصــد الــدوليني، بال

اإلدارة الســليمة والفعالــة ملخزوناــا مــن  ةلــاكفب، ووريــة أفريقيــا الوســطىمجهباالســتقرار وإســاءة اســتعماهلا يف 
األســلحة والــذخرية الفــائض مــن  ريمــع و/أو تــدمجباألســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة وختزينــها وأمنــها، و  

غـري  مـا يوجـد منـها يف حـوزة جهـات بطـرق       وسم أو  ال حيمل منها عالمات ما أومنها املضبوطة الكميات  أو
 نـزع سـالح  ة، ويشدد كذلك علـى أمهيـة إدراج هـذه األعمـال ضـمن بـرامج إصـالح القطـاع األمـين و         شروعم

  وتسرحيهم وإعادة إدماجهم؛ املقاتلني
  

  حظر السفر

ــدول األعضــاء، حــىت    يقــرر  - ٤   ــع ال ــاير   ٢٩أن تواصــل مجي ــدابري  ٢٠١٦كــانون الثاين/ين ، اختــاذ الت
أراضـيها أو عبورهـا، علـى أنـه      دخـول  أمسـاءهم يف قائمـة اجلـزاءات مـن     الالزمة ملنع األفراد الذين تدرج اللجنـة 

  ليس يف هذه الفقرة ما يلزم أي دولة مبنع رعاياها من دخول أراضيها؛
  أعاله على احلاالت التالية: ٤أال تسري التدابري املفروضة يف الفقرة  أيضا يقرر  - ٥  
العبـور تـربره الضـرورة     أن هذا الدخول أو عندما تقرر اللجنة، على أساس كل حالة على حدة،  (أ)  

  اإلنسانية، مبا يف ذلك أداء املناسك الدينية؛
  عندما يكون الدخول أو العبور ضروريا لتنفيذ إجراءات قضائية؛  (ب)  
عندما ترى اللجنة، على أساس كل حالة علـى حـدة، أن اإلعفـاء مـن احلظـر مـن شـأنه أن خيـدم           (ج)  

  حلة الوطنية يف مجهورية أفريقيا الوسطى وبسط االستقرار يف املنطقة؛أهداف حتقيق السالم واملصا
االسـتقرار أو األمـن    قـوض السـالم أو  تأن انتهاكات احلظر املفروض على السفر ميكـن أن   يؤكد  - ٦  

 امسـه  مـدرج شخص سفر قومون عن علم بتيسري أن األشخاص الذين يإىل  شرييف مجهورية أفريقيا الوسطى، وي
عــايري اإلدراج املنصــوص عليهــا يف    أن تعتــربهم مســتوفني مل  للجنــة ميكــن  انتــهاك حلظــر الســفر    يف  يف القائمــة

  القرار؛  هذا
  

  جتميد األصول

ــدول األعضــاء، حــىت    يقــرر  - ٧   ــاير  ٢٩أن تواصــل مجيــع ال ــأخري، و، ٢٠١٦كــانون الثاين/ين دون ت
املوجودة يف أراضـيها والـيت متلكهـا أو تـتحكم     جتميد مجيع األموال واألصول املالية واملوارد االقتصادية األخرى 

الكيانـات الـيت تـدرج اللجنـة أمساءهـا، أو كيانـات        فيها، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، جهات مـن األفـراد أو  
 تـتحكم فيهـا، ويقـرر كـذلك أن     وفقاً لتوجيهاا، أو كيانات متلكهـا أو  اجلهات أو أفراد يعملون باسم تلك أو
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األعضاء العمل على منع إتاحة مواطنيها أو أي أفراد أو كيانات داخـل أراضـيها أي أمـوال    تواصل مجيع الدول 
  لفائدا؛  أصول مالية أو موارد اقتصادية للجهات من األفراد أو الكيانات اليت تدرج اللجنة أمساءها أو  أو

األصـول املاليـة أو    أعـاله علـى األمـوال أو    ٧أال تسـري التـدابري املفروضـة يف الفقـرة      أيضـا  يقرر  - ٨  
  املوارد االقتصادية األخرى اليت تقرر الدول األعضاء املعنية:

أــا ضــرورية لتغطيــة النفقــات األساســية، مبــا يف ذلــك ســداد املبــالغ املتعلقــة بــاملواد الغذائيــة             (أ)  
ســوم املرافــق أقســاط التــأمني ور اإلجيــارات أو الرهــون العقاريــة أو األدويــة والعــالج الطــيب أو الضــرائب أو   أو

العامة، أو حصراً لسداد أتعاب مهنيـة معقولـة ورد مبـالغ النفقـات املترتبـة علـى تقـدمي اخلـدمات القانونيـة وفقـا           
تكاليف خدمات، وفقاً للقوانني الوطنية، للعمليات االعتياديـة املتعلقـة حبفـظ     للقوانني الوطنية، أو أداء رسوم أو

ــة واملــ   ــة     أو تعهــد األمــوال واألصــول املالي ــة اللجن ــة املعني وارد االقتصــادية األخــرى امــدة، بعــد إخطــار الدول
باعتزامهــا اإلذن، عنــد االقتضــاء، باســتخدام هــذه األمــوال أو األصــول املاليــة أو املــوارد االقتصــادية األخــرى،    

  تتخذ اللجنة قراراً خبالف ذلك يف غضون مخسة أيام من أيام العمل اعتبارا من يوم اإلخطار؛ مل  ما
الـدول األعضـاء    أو أا ضرورية لتغطية النفقـات االسـتثنائية، شـريطة أن ختطـر الدولـة العضـو أو        (ب)  

  املعنية اللجنة بذلك وأن توافق اللجنة عليه؛
احلالــة اســتخدام  هــذه أو أــا خاضــعة لــرهن أو حكــم قضــائي أو إداري أو حتكيمــي، وميكــن يف  (ج)  

تنفيذ ذلك احلكـم، شـريطة أن يكـون     تصادية األخرى لفك ذلك الرهن أواألموال واألصول املالية واملوارد االق
يكـون لفائـدة أي شـخص أو كيـان أدرجـت اللجنـة        الرهن أو احلكم قد وقع قبل تاريخ اختاذ هذا القـرار، وأال 

  الدول األعضاء املعنية قد أخطرت اللجنة بذلك؛  امسه، وأن تكون الدولة العضو أو
األعضــاء جيــوز هلــا الســماح بــأن تضــاف إىل احلســابات امــدة وفقــا    أن الــدول  كــذلك يقــرر  - ٩  

املبــالغ املســتحقة مبوجــب  أعــاله الفوائــد أو األربــاح األخــرى املســتحقة لتلــك احلســابات أو ٧ألحكــام الفقــرة 
عقــود أو اتفاقــات أو التزامــات نشــأت يف وقــت ســابق للتــاريخ الــذي أصــبحت فيــه تلــك احلســابات خاضــعة    

  قرار، شريطة أن تظل تلك الفوائد واألرباح واملبالغ األخرى خاضعة هلذه األحكام وجممدة؛ألحكام هذا ال
كيانا مدرجا امسـه مـن دفـع مبلـغ      أعاله ال متنع شخصا أو ٧أن التدابري املذكورة يف الفقرة  يقرر - ١٠  

ة تثبـت الـدول   قائمـة اجلـزاءات، شـريط    مستحق مبوجب عقد أبرم قبل إدراج اسم ذلك الشخص أو الكيـان يف 
 ٧مباشـرة شـخص أو كيـان مـدرج امسـه وفقـاً للفقـرة         غـري  املعنية مـن أن املبلـغ لـن يسـتلمه بطريقـة مباشـرة أو      

أعاله، وبعـد أن ختطـر الـدول املعنيـة اللجنـة باعتزامهـا دفـع تلـك املبـالغ أو اسـتالمها أو اإلذن، عنـد االقتضـاء،             
أو املوارد االقتصادية األخرى هلذا الغـرض، وذلـك عشـرة أيـام مـن      األصول املالية  برفع التجميد عن األموال أو

  أيام العمل قبل تاريخ ذلك اإلذن؛
  

  دراج يف قائمة اجلزاءاتاإلمعايري 

األفـراد والكيانـات    تنطبـق علـى اجلهـات مـن    أعـاله   ٧و  ٤أن التدابري الـواردة يف الفقـرتني    يقرر - ١١  
األمـن يف مجهوريــة أفريقيــا   يف أعمــال تقـوض الســالم أو االســتقرار أو الـيت تــدرجها اللجنـة باعتبــار أــا ضـالعة    

الوسطى، أو تقدم الدعم لتلـك األعمـال، مبـا فيهـا األعمـال الـيت تشـكل ديـدا أو خرقـا لالتفاقـات االنتقاليـة،            
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ونزيهــة، الــيت ــدد أو تعرقــل العمليــة االنتقاليــة السياســية، مبــا يف ذلــك االنتقــال حنــو إجــراء انتخابــات حــرة   أو
  اليت تؤجج أعمال العنف؛  أو

تنطبق أيضا على اجلهـات  أعاله  ٧و  ٤يف هذا الصدد أن التدابري الواردة يف الفقرتني  أيضايقرر  - ١٢  
  من األفراد والكيانات اليت تدرج اللجنة أمساءها باعتبارها:

نصـوص عليـه يف   تأيت مـن التصـرفات مـا ينتـهك خـرق احلظـر املفـروض علـى توريـد األسـلحة امل            (أ)  
مـن هـذا القـرار، أو تقـوم بصـورة مباشـرة أو غـري         ١) واملمـدد بـالفقرة   ٢٠١٣( ٢١٢٧مـن القـرار    ٥٤الفقرة 

مباشــرة بتوريــد األســلحة أو أي عتــاد يتصــل ــا إىل اجلماعــات املســلحة أو الشــبكات اإلجراميــة يف مجهوريــة   
أســلحة أو أي عتــاد متصــل ــا أو أي مشــورة فنيــة   تتلقــى  أفريقيــا الوســطى، أو ببيعهــا هلــا أو نقلــها إليهــا، أو  

تـدريب أو مسـاعدة، مبـا يف ذلـك التمويـل واملسـاعدة املاليـة، تكـون هلـا صـلة بأعمـال العنـف الـيت تقـوم ــا                أو
  الشبكات اإلجرامية يف مجهورية أفريقيا الوسطى؛  اجلماعات املسلحة أو

القـانون الـدويل اإلنسـاين،     حلقوق اإلنسـان أو ضالعة يف التخطيط ألعمال تنتهك القانون الدويل   (ب)  
أو يف توجيــه تلــك األعمــال أو ارتكاــا، حبســب احلالــة، أو يف أعمــال تشــكل جتــاوزات أو انتــهاكات حلقــوق   
اإلنسان يف مجهورية أفريقيا الوسطى، مبا يف ذلك األعمال املنطوية علـى العنـف اجلنسـي، واسـتهداف املـدنيني،      

ــذة ال  ــداءات املنف ــة أو واالعت ــارات عرقي ــدارس واملستشــفيات، واالختطــاف،      عتب ــى امل ــداءات عل ــة، واالعت ديني
  والتشريد القسري؛

جتند األطفال أو تستخدمهم يف الرتاع املسـلح يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، يف انتـهاك للقـانون         (ج)  
  الدويل الواجب التطبيق؛

جراميـة مـن خـالل اسـتغالل املـوارد الطبيعيـة       تقدم الدعم إىل اجلماعات املسلحة أو الشبكات اإل  (د)  
أو االجتار ا خـارج القـانون، مبـا يف ذلـك املـاس والـذهب واألحيـاء الربيـة، وكـذلك منتجـات األحيـاء الربيـة،             

  كان يف اجتاه اخلارج؛  سواء احنصر ذلك داخل مجهورية أفريقيا الوسطى أو
فريقيـــا الوســـطى، أو تعيـــق احلصـــول علـــى تعيـــق إيصـــال املســـاعدات اإلنســـانية إىل مجهوريـــة أ  (هـ)  

  املساعدات اإلنسانية أو توزيعها يف مجهورية أفريقيا الوسطى؛
بعثـات األمـم املتحـدة     ضالعة يف التخطيط هلجمـات أو يف توجيههـا أو رعايتـها أو تنفيـذها ضـد       (و)  

ت االحتــاد األورويب حتقيــق االســتقرار وبعثــا   بعثــةالوجــود األمــين الــدويل مبختلــف أشــكاله، مبــا يف ذلــك        أو
  والعمليات الفرنسية اليت تقدم هلما الدعم؛

ــالفقرة      (ز)   ــة امســه عمــال ب ــان أدرجــت اللجن ــادة كي  ٢١٣٤مــن القــرار  ٣٧أو الفقــرة  ٣٦تتــوىل قي
أو الفقـرة   ٣٦أدرجت اللجنـة امسـه عمـال بـالفقرة     لفرد أو كيان أو تقدم الدعم  أو عمال ذا القرار؛ )٢٠١٤(

ــان  تعمــل باســم  أو ،أو عمــال ــذا القــرار  )٢٠١٤( ٢١٣٤مــن القــرار  ٣٧ ــه ذلــك الفــرد أو الكي ــة عن أو نياب
 ذلـك الكيـان   تعمل باسمأو  أو يتحكم فيه فرد أو كيان مدرج امسه كيان ميلكهتقدم الدعم لبتوجيه منه، أو  أو

  منه؛  بتوجيه  أو نيابة عنه أو
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  جلنة اجلزاءات

) تسـري فيمـا يتعلـق    ٢٠١٣( ٢١٢٧مـن القـرار    ٥٧عمال بالفقرة  أن والية اللجنة املنشأة يقرر - ١٣  
ــرتني    ــة يف الفقـ ــدابري املفروضـ ــرار   ٥٥و  ٥٤بالتـ ــرتني  ٢١٢٧مـــن القـ ــن القـــرار   ٣٢و  ٣٠والفقـ  ٢١٣٤مـ

  ذا القرار؛)، واليت تقرر متديدها ٢٠١٤(
قتضـاء، لضـمان   على أمهية إجراء مشاورات منتظمة مع الدول األعضاء املعنية، حسب اال يشدد - ١٤  

  التنفيذ التام للتدابري املنصوص عليها يف هذا القرار؛  
  

  فريق اخلرباء

 ٥٩لفريق اخلرباء املعين جبمهوريـة أفريقيـا الوسـطى املنشـأ عمـال بـالفقرة       يعرب عن تأييده التام  - ١٥  
  )؛٢٠١٣( ٢١٢٧من القرار 

اعتزامه معـاودة النظـر    عن ، ويعرب٢٠١٦شباط/فرباير  ٢٩متديد والية فريق اخلرباء حىت  يقرر - ١٦  
كـانون الثاين/ينـاير    ٢٩يف هذه الواليـة واختـاذ اإلجـراء املناسـب فيمـا يتعلـق بتجديـد متديـدها يف موعـد أقصـاه           

، ويطلــب إىل األمــني العــام أن يتخــذ التــدابري اإلداريــة الالزمــة بأســرع مــا ميكــن دعمــا لإلجــراء الــذي    ٢٠١٦
  الس؛  يتخذه

  أن تشمل والية فريق اخلرباء املهام التالية: ضاأي يقرر - ١٧  
مساعدة اللجنة يف تنفيـذ الواليـة املنوطـة ـا علـى النحـو احملـدد يف هـذا القـرار، مبـا يف ذلـك مـن               (أ)  

، يف مرحلة الحقة، ممن قد يكونـون  أو كيانات خالل تزويد اللجنة مبعلومات تتصل بإمكانية إدراج أمساء أفراد
  أعاله؛ ١٢و  ١١ة املبينة يف الفقرتني ضالعني يف األنشط

مجع ودراسـة وحتليـل املعلومـات الـيت تـرد مـن الـدول وهيئـات األمـم املتحـدة املعنيـة واملنظمـات               (ب)  
  القرار، وخباصة حاالت عدم االمتثال؛  هذا  اإلقليمية واألطراف املهتمة األخرى بشأن تنفيذ التدابري املقررة يف

، ٢٠١٥متوز/يوليــه  ٣٠منتصــف املــدة يف موعـد أقصــاه   باملسـتجدات يف  موافـاة اللجنــة بإحاطــة   (ج)  
، عـن  ٢٠١٥كـانون األول/ديسـمرب    ٣١حبلـول  إىل الـس، بعـد مناقشـة األمـر مـع اللجنـة،       تقرير ـائي  رفع و

 ٢١٣٤مــن القــرار  ٣٢و  ٣٠والفقــرتني  ٢١٢٧مــن القــرار  ٥٥و  ٥٤تنفيــذ التــدابري املفروضــة يف الفقــرتني  
  من هذا القرار؛ ٧و  ٤  و ٢و  ١اليت مت جتديدها يف الفقرات )، و٢٠١٤(

أو كلمــا رأى  وخباصــة يف احلــاالت املســتعجلة،إىل اللجنــة،  إحاطــات بــآخر املســتجداتتقــدمي   (د)  
  ؛حاجة إىل ذلكالفريق 
أفـراد وكيانـات الـيت     مساعدة اللجنـة يف تنقـيح وحتـديث املعلومـات املتعلقـة بقائمـة اجلهـات مـن          )هـ(  

أعـاله، مبـا يف ذلـك مـن خـالل       ١٢ و ١١رجت اللجنة أمساءهـا عمـال باملعـايري الـيت مت جتديـدها يف الفقـرتني       أد
تقــدمي معلومــات حتديــد اهلويــة ومعلومــات إضــافية لتــدرج يف املــوجزات الســردية ألســباب اإلدراج يف القائمــة   

  املتاحة للعموم؛
هــات مــن أفــراد وكيانــات الــيت قــد تنطبــق عليهــا مســاعدة اللجنــة مبــدها باملعلومــات املتعلقــة باجل  )و(  

ذلــك عــن طريــق تقــدمي هــذه   يف أعــاله، مبــا ١٢و  ١١معــايري اإلدراج بالقائمــة املنصــوص عليهــا يف الفقــرتني  
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املعلومات إىل اللجنة، ما إن تصـبح متاحـة، وتضـمني تقـاريره الرمسيـة اخلطيـة أمسـاء اجلهـات املمكـن إدراجهـا،           
تحديد اهلوية، وما يالئم ذلك من معلومات بشأن السبب الذي جيعل الفرد أو الكيـان مـن   واملعلومات املناسبة ل

  أعاله؛ ١٢و  ١١املمكن أن تنطبق عليه معايري اإلدراج املنصوص عليها يف الفقرتني 
لـس،  ا ينشـئها  يتاخلـرباء الـ  أو جمموعـات  تعاون بنشاط مع سائر أفرقـة  أن ياخلرباء بفريق  هيبي - ١٨  

  ؛املنوطة بكل منها تنفيذ الواليةيفيد يف  حسب ما
املشروع الـيت ال تـزال    إزاء التقارير اليت تتحدث عن شبكات االجتار غري يعرب عن القلق البالغ - ١٩  

متول اجلماعات املسلحة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتزودها حباجياا، ويشجع فريق اخلرباء أن يـويل اهتمامـا   
  الشبكات؛  هذه  أمر  ته، للبحث يفخاصا، يف تنفيذ والي

األعضـاء يف املـؤمتر الـدويل    األخـرى  والـدول  هلـا  الـدول اـاورة   ومجهورية أفريقيا الوسطى  حيث - ٢٠  
شــبكات اإلجراميــة يف أمــر اللــى التعــاون علــى الصــعيد اإلقليمــي للتحقيــق   عاملعــين مبنطقــة الــبحريات الكــربى  

الـذهب   ذلـك  القانون وريبها، مبـا يف خارج ملوارد الطبيعية ااستغالل  يفالضالعة اإلقليمية واجلماعات املسلحة 
  ؛ة، وملكافحة تلك الشبكات واجلماعاتغري مشروعبطرق  واملاس وصيد األحياء الربية واالجتار ا

ــة ودون      حيــث - ٢١   ــة واإلقليمي ــدول األعضــاء، إضــافة إىل املنظمــات الدولي مجيــع األطــراف ومجيــع ال
  التعاون مع فريق اخلرباء وضمان سالمة أفراده؛ اإلقليمية، على

ضـمان الوصـول مـن     مجيع الدول األعضاء ومجيع هيئات األمم املتحدة املعنية علـى  حيث كذلك - ٢٢  
  دون عائق، وخباصة إىل األشخاص والوثائق واملواقع، حىت يتمكن فريق اخلرباء من تنفيذ الوالية املنوطة به؛

خلاصة لألمـني العـام املعنيـة باألطفـال والـرتاع املسـلح واملمثلـة اخلاصـة لألمـني          إىل املمثلة ا يطلب - ٢٣  
مـع اللجنـة،   باملوضـوع  العام املعنية بالعنف اجلنسي يف حاالت الـرتاع أن تواصـال تبـادل املعلومـات ذات الصـلة      

القـرار   مـن  ٩والفقـرة   ٢٠١٠كـانون األول/ديسـمرب    ١٦املـؤرخ   )٢٠١٠( ١٩٦٠مـن القـرار    ٧وفقا للفقرة 
  ؛٢٠١١  متوز/يوليه ٢١املؤرخ  )٢٠١١( ١٩٩٨

  
  اإلبالغ واالستعراض

جبميع الدول، وال سيما دول املنطقة والدول اليت يوجـد ـا أفـراد وكيانـات مـن املدرجـة        يهيب - ٢٤  
مـن   ٥٥و  ٥٤أمساؤهم، أن تبلغ اللجنة بانتظام باإلجراءات اليت تتخـذها لتنفيـذ التـدابري املفروضـة يف الفقـرتني      

 ٤و  ٢و  ١)، والـيت مت جتديـدها يف الفقـرات    ٢٠١٤( ٢١٣٤مـن القـرار    ٣٢و  ٣٠والفقـرتني   ٢١٢٧القرار 
  من هذا القرار؛ ٧و 

أنه سيبقي احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى قيد االستعراض املستمر، وأنه سـيكون علـى    يؤكد - ٢٥  
ــواردة يف هــذ    ــة تعزيزهــا بــإجراءات   اســتعداد الســتعراض مــدى وجاهــة التــدابري ال ا القــرار، مبــا يف ذلــك إمكاني

رفعهـا يف أي وقـت حسـبما     تعليقها أو بتعديل تلك التدابري أو إضافية، وال سيما من خالل جتميد األصول، أو
  التقدم احملرز يف تثبيت االستقرار يف البلد واالمتثال ألحكام هذا القرار؛  ضوء  تقتضي الضرورة يف

  سألة قيد نظره الفعلي.إبقاء امل يقرر - ٢٦  
  ٧٣٦٦اختذ باإلمجاع يف اجللسة 
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  مقرر
  ، يف البند املعنون:٢٠١٥آذار/مارس  ٢٦، املعقودة يف ٧٤١٦نظر الس، يف جلسته   
  احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى”  
موجهة من األمني العـام إىل رئـيس جملـس األمـن      ٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ٢٩رسالة مؤرخة ”    

(S/2015/85)“.  
  

  )٢٠١٥( ٢٢١٢القرار 
  ٢٠١٥آذار/مارس  ٢٦املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
 ٢١٢١إىل قراراتـــه وبياناتــه الســـابقة بشــأن مجهوريـــة أفريقيــا الوســـطى، وال ســيما قراراتـــه      إذ يشــري   

كـــانون األول/ديســـمرب  ٥املـــؤرخ ) ٢٠١٣( ٢١٢٧و  ٢٠١٣تشـــرين األول/أكتـــوبر  ١٠املـــؤرخ ) ٢٠١٣(
 نيســان/ ١٠املــؤرخ ) ٢٠١٤( ٢١٤٩و  ٢٠١٤كــانون الثاين/ينــاير  ٢٨املــؤرخ ) ٢٠١٤( ٢١٣٤و  ٢٠١٣
 ٢٢املـؤرخ   )٢٠١٥( ٢١٩٦و  ٢٠١٤تشـرين األول/أكتـوبر    ٢١املـؤرخ  ) ٢٠١٤( ٢١٨١ و ٢٠١٤أبريل 

  ،)١٦٠(٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٨املؤرخ يسه ، وكذلك بيان رئ٢٠١٥كانون الثاين/يناير 
املوجهـة مـن األمـني العـام إىل رئـيس       ٢٠١٥كـانون الثاين/ينـاير    ٢٩بالرسـالة املؤرخـة    وإذ حييط علمـا   

  ،)١٦٦(جملس األمن
  أن احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى ما زالت تشكل ديدا للسالم واألمن الدوليني، وإذ يقرر  
  ميثاق األمم املتحدة،مبوجب الفصل السابع من  وإذ يتصرف  
مـن   ٢٠ مـن أفـراد الشـرطة و    ٢٨٠من األفراد العسـكريني و   ٧٥٠أن يأذن بزيادة قدرها  يقرر  - ١  

موظفي السجون يف قوام بعثـة األمـم املتحـدة املتكاملـة املتعـددة األبعـاد لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة أفريقيـا           
  )؛٢٠١٤( ٢١٤٩من القرار  ٢٠م الفقرة الوسطى، إضافة إىل األفراد املأذونني مبوجب أحكا

ــراد      يطلــب  - ٢   ــراد العســكريني وأف إىل األمــني العــام أن يواصــل اســتعراض املســتويات اجلديــدة لألف
  ؛حتقيق االستقرار الشرطة وموظفي السجون العاملني يف بعثة

  .أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي يقرر  - ٣  
  ٧٤١٦اختذ باإلمجاع يف اجللسة 

  
  مقررات

  ، يف البند املعنون:٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٤، املعقودة يف ٧٤٢٧نظر جملس األمن، يف جلسته   
  احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى”  

_____________ 

)١٦٦(  S/2015/85.  



 ٢٠١٥متوز/يوليه  ٣١إىل  ٢٠١٤آب/أغسطس  ١ القرارات واملقررات اليت اختذها جملس األمن يف الفترة من

224 

 (S/2015/227)تقرير األمني العام عن احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى ”    

جملــس األمــن  ، موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس ٢٠١٥نيســان/أبريل  ١٠رســالة مؤرخــة ”    
(S/2015/248)“.  

مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل      ٣٩توجيه دعوة، مبوجـب املـادة   أيضا ويف اجللسة نفسها، قرر الس   
الفريق بابكار غاي، املمثل اخلاص لألمني العام جلمهورية أفريقيا الوسطى ورئيس بعثـة األمـم املتحـدة املتكاملـة     

  يف مجهورية أفريقيا الوسطى. املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار
، دعــوة ممثــل مجهوريــة أفريقيــا ٢٠١٥نيســان/أبريل  ٢٨، املعقــودة يف ٧٤٣٤وقــرر الــس، يف جلســته   

مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، يف مناقشـة       ٣٧الوسطى لالشتراك، دون أن يكون له حق التصويت، وفقا للمادة 
  البند املعنون:

  سطىاحلالة يف مجهورية أفريقيا الو”  
 (S/2015/227)تقرير األمني العام عن احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى ”    

، موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس جملــس األمــن   ٢٠١٥نيســان/أبريل  ١٠رســالة مؤرخــة ”    
(S/2015/248)“.  

  
  )٢٠١٥( ٢٢١٧القرار 

  ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٨املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
 ٢١٢١ناتــه الســـابقة بشــأن مجهوريـــة أفريقيــا الوســـطى، وال ســيما قراراتـــه     إىل قراراتـــه وبيا إذ يشــري   

كـــانون األول/ديســـمرب  ٥املـــؤرخ ) ٢٠١٣( ٢١٢٧و  ٢٠١٣تشـــرين األول/أكتـــوبر  ١٠املـــؤرخ ) ٢٠١٣(
 نيسـان/  ١٠املـؤرخ  ) ٢٠١٤( ٢١٤٩و  ٢٠١٤كـانون األول/ينـاير    ٢٨املـؤرخ  ) ٢٠١٤( ٢١٣٤و  ٢٠١٣
ــل  ــؤرخ ا) ٢٠١٤( ٢١٨١ و ٢٠١٤أبريـ ــوبر   ٢١ملـ ــرين األول/أكتـ ــؤرخ ) ٢٠١٥( ٢١٩٦و  ٢٠١٤تشـ املـ

  ،٢٠١٥آذار/مارس  ٢٦املؤرخ  )٢٠١٥( ٢٢١٢و  ٢٠١٥كانون الثاين/يناير   ٢٢
بسيادة مجهورية أفريقيا الوسطى واستقالهلا ووحدا وسـالمة أراضـيها،    وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي  

  اجلوار والتعاون اإلقليمي،وإذ يذكِّر بأمهية مبادئ عدم التدخل وحسن 
املبادئ األساسية حلفظ السالم، مبا يف ذلك موافقة األطراف، واحلياد، وعـدم اسـتخدام    وإذ يعيد تأكيد  

القوة إال يف حالة الـدفاع عـن الـنفس والـدفاع عـن الواليـة، وإذ يسـلّم بـأن واليـة كـل بعثـة مـن بعثـات حفـظ               
  وحالته، السالم تحدد وفقا الحتياجات البلد املعين

إىل أن سلطات مجهورية أفريقيا الوسطى تقع عليها املسؤولية الرئيسية عن محاية مجيـع السـكان    وإذ يشري  
  اإلنسانية،  املوجودين فيها، وال سيما من اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب والتطهري العرقي واجلرائم املرتكبة ضد

يتـواله البلـد بنفسـه،     ية أفريقيـا الوسـطى ينبغـي أن   على أن أي حل مستدام لألزمة يف مجهور وإذ يشدد  
  مبا يف ذلك العملية السياسية، وينبغي أن يعطي األولوية إىل حتقيق املصاحلة بني أبناء البلد،
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علــى أن الــدور الــذي تواصــل املنطقــة االضــطالع بــه، مبــا فيــه دور رئــيس اجلماعــة    وإذ يشــدد كــذلك  
، واالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة بصـفتهما عضـوين يف الوسـاطة،        االقتصادية لدول وسط أفريقيـا ووسـيطها  

تظل أمهيته حامسة يف تعزيـز السـالم الـدائم واالسـتقرار يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، وإذ يكـرر اإلعـراب عـن           
  تقديره ملساعيهم املتواصلة يف هذا الصدد،

ة أفريقيـا الوسـطى وعلـى عمليـة سـانغاري      على بعثـة الـدعم الدوليـة بقيـادة أفريقيـة يف مجهوريـ       وإذ يثين  
وقوة االحتاد األورويب يف مجهورية أفريقيا الوسطى ملا قامت به من عمل إلرساء األساس الالزم لتحسـني احلالـة   
األمنية توطئةً ودعماً لنشر بعثة األمم املتحـدة املتكاملـة املتعـددة األبعـاد لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة أفريقيـا         

أيلول/ســبتمرب  ١٥إذ يــثين أيضــا علــى االنتقــال مــن بعثــة الــدعم الدوليــة إىل بعثــة األمــم املتحــدة يف الوســطى، و
٢٠١٤،  
، مع ذلك، أن احلالة األمنية يف مجهورية أفريقيا الوسطى تظـل هشـة، وإن كانـت    وإذ يالحظ مع القلق  

  تشهد حتسنا،
نتهاكات وجتاوزات حقـوق اإلنسـان الواسـعة    االنتهاكات املتعددة للقانون اإلنساين الدويل وا وإذ يدين  

، “أنـيت باالكـا  ”النطاق، على يد كل من عناصر حتالف سيليكا سابقا ومجاعات امليليشـيات، وخباصـة ميليشـيا    
مبــا فيهــا مــا ينطــوي علــى حــاالت اإلعــدام خــارج نطــاق القــانون، وحــاالت االختفــاء القســري، واالعتقــال       

والعنف اجلنسي ضد النسـاء واألطفـال، واالغتصـاب، وجتنيـد األطفـال       واالحتجاز بصورة تعسفية، والتعذيب،
واستخدامهم، واالعتداءات ضد املدنيني، وأعمال ب املمتلكـات وتـدمريها، واالعتـداءات علـى دور العبـادة،      
 ومنع وصـول املسـاعدة اإلنسـانية، واالعتـداءات املرتكبـة عمـدا ضـد املـوظفني الـوطنيني والـدوليني العـاملني يف           
منظمــات املســاعدة اإلنســانية، ومــوظفي األمــم املتحــدة واألفــراد املــرتبطني ــا، واألصــول اإلنســانية، مبــا فيهــا   

  اللوازم واملرافق ووسائل النقل،  
املنشـأة مبوجـب القـرار    املعنية جبمهورية أفريقيا الوسـطى و بتقدمي تقرير جلنة التحقيق الدولية  وإذ يرحب  
، وإذ يالحظ مع القلق ما جاء فيه من نتائج تفيد بأن أطـراف الـرتاع الرئيسـية، مبـا فيهـا      )١٦٤()٢٠١٣( ٢١٢٧

، وعناصـر القـوات املسـلحة ألفريقيـا الوسـطى الـيت تعاونـت مـع         “أنـيت باالكـا  ”حتالف سيليكا سابقا وميليشـيا  
اإلنسـاين الـدويل وانتـهاكات وجتـاوزات حلقـوق اإلنسـان منـذ         اجلماعات املسلحة، ارتكبت انتهاكات للقـانون 

قد ترقى إىل جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، مبا يف ذلك التطهري العرقـي مـن    ٢٠١٣كانون الثاين/يناير  ١
  ،“أنيت باالكا”جانب عناصر ميليشيا 

حتقيـق االسـتقرار   بعثـة  مجيع االعتداءات واالسـتفزازات الـيت تتعـرض هلـا وحـدات      وإذ يدين بأشد هلجة   
علـى أن االعتـداءات الـيت تسـتهدف أفـراد       وإذ يشـدد والقوات الدوليـة األخـرى علـى يـد اجلماعـات املسـلحة،       

حفظ السالم ميكن أن تشكل جـرائم حـرب، وإذ يـذكر مجيـع األطـراف مبـا يقـع عليهـا مـن التزامـات مبوجـب            
مهوريــة أفريقيــا الوســطى علــى اختــاذ مجيــع التــدابري القــانون اإلنســاين الــدويل، وإذ حيــث الســلطات االنتقاليــة جل

  املمكنة لكفالة اعتقال اجلناة وحماكمتهم،
احلاجة املاسة والضرورة امللحة إلاء حالة اإلفالت من العقاب يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى    وإذ يؤكد  

اإلنســان إىل العدالــة،   ولتقــدمي مــرتكيب انتــهاكات القــانون اإلنســاين الــدويل وانتــهاكات وجتــاوزات حقــوق       
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يشــدد يف هــذا الصــدد علــى ضــرورة تعزيــز آليــات املســاءلة الوطنيــة، وإذ يشــدد علــى دعمــه لعمــل اخلــبري      وإذ
  املستقل املعين حبقوق اإلنسان يف مجهورية أفريقيا الوسطى،

ــة، وال ســيما اعتمــاد التشــريع       وإذ يرحــب   ــذهلا الســلطات االنتقالي ــيت تب ــاجلهود ال ات يف هــذا الصــدد ب
ــوطين، يســند إليهــا اختصــاص النظــر يف         ذات ــة خاصــة ضــمن النظــام القضــائي ال الصــلة بإنشــاء حمكمــة جنائي

ــا       االنتــهاكات اجلســيمة حلقــوق اإلنســان وللقــانون اإلنســاين الــدويل، مبــا يتســق مــع التزامــات مجهوريــة أفريقي
  الوسطى مبوجب القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان،

السـلطات الوطنيـة علــى اختـاذ مجيـع اخلطــوات املناسـبة لتنفيـذ القــانون املتعلـق بإنشـاء حمكمــة          وإذ حيـث   
جنائية خاصة، وإذ يكرر تأكيد املسؤولية الرئيسية اليت تقع على عاتق السلطات الوطنية وتتمثل يف كفالـة يئـة   

املقاضـاة وإصـدار األحكـام بشـأن مجيـع القضـايا       بيئة مواتية الختاذ احملكمة اجلنائية اخلاصـة إجـراءات التحقيـق و   
  بفعالية واستقالل وإسهامها الفعلي يف إرساء السالم والعدالة واملصاحلة يف البلد،

ــة لألنشــطة          وإذ يشــدد   ــة مواتي ــوفر بيئ ــا الوســطى ت ــة أفريقي ــة يف مجهوري ــة الراهن ــة األمني ــى أن احلال عل
على االجتار باألسلحة واسـتخدام املرتزقـة، وقـد تشـكل أرضـا       اإلجرامية عرب الوطنية، مثل األنشطة اليت تنطوي

  خصبة للشبكات املتطرفة،
يف  األمـن  يف هذا الصدد بأمهية ما ميكن أن يسهم به حظر توريـد األسـلحة الـذي فرضـه جملـس      وإذ يقر  

قـة، ويف  مكافحة نقل األسلحة وما يتصل ا من عتاد بطرق غري مشـروعة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى واملنط    
دعم بناء السالم ونـزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج يف مرحلـة مـا بعـد انتـهاء الـرتاع وإصـالح القطـاع             

) ويعـرب عـن بـالغ القلـق للمخـاطر الـيت تتهـدد السـالم واألمـن يف          ٢٠١٥( ٢١٩٦إىل قراره  وإذ يشرياألمين، 
الصغرية واألسلحة اخلفيفـة وتكديسـها وإسـاءة    مجهورية أفريقيا الوسطى من جراء النقل غري املشروع لألسلحة 

  استعماهلا على حنو يزعزع االستقرار، واستخدام هذه األسلحة ضد املدنيني املتضررين بالرتاع املسلح،
علــى أن االجتــار غــري املشــروع بــاملوارد الطبيعيــة واســتغالهلا وريبــها، مبــا يف ذلــك     وإذ يكــرر التأكيــد  

تزال دد السالم واالسـتقرار يف   الربية واالجتار ا بطرق غري مشروعة، أمور ال الذهب واملاس، وصيد األحياء
  مجهورية أفريقيا الوسطى،

) تسـتهدف أطرافـا   ٢٠١٥( ٢١٩٦على أن اجلزاءات احملددة اليت مت جتديدها مبوجب القـرار   وإذ يشدد  
أـم يرتكبـون    )٢٠١٣( ٢١٢٧بـالقرار   جملس األمن املنشأة عمال من بينها الكيانات واألفراد الذين تقرر جلنة

أعماالً تقـوض السـالم أو االسـتقرار أو األمـن يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى أو تعيـق عمليـة االنتقـال السياسـي            
تؤجج العنف أو أم يقدمون الـدعم تيسـريا إلتيـان تلـك األعمـال، والكيانـات واألفـراد الـذين تقـرر اللجنـة            أو

رتكاب أعمال تنتهك القانون الدويل حلقـوق اإلنسـان أو القـانون اإلنسـاين الـدويل      أم ضالعون يف التخطيط ال
  أو تشكل انتهاكات أو جتاوزات حلقوق اإلنسان، أو يف توجيه هذه األعمال أو ارتكاا،

 جملـس األمـن   بقـرار  ملا ورد من تقارير تفيـد بسـفر أفـراد معيـنني يف القائمـة عمـال       وإذ يعرب عن القلق  
يف ذلـك الـدور الرئيسـي الـذي      )، وإذ يالحظ األمهية احلامسة لتنفيذ نظام اجلزاءات بفعالية، مبا٢٠١٣( ٢١٢٧

ميكن أن تضـطلع بـه يف هـذا الصـدد الـدول اـاورة واملنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة، وإذ يشـجع اجلهـود            
  الرامية إىل املضي يف تعزيز التعاون،
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للحالـة اإلنسـانية العصـيبة السـائدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى،         وإذ يكرر اإلعراب عـن قلقـه البـالغ     
مـن األشـخاص املشـردين داخليـا،      ٤٣٥ ٠٠٠يشدد بصفة خاصـة علـى االحتياجـات اإلنسـانية ملـا يفـوق        وإذ

الجــئ يف البلــدان اــاورة،   ٤٥٠ ٠٠٠ولــآلالف مــن املــدنيني العــالقني يف منــاطق حمصــورة، وملــا يربــو علــى    
املسلمني، وإذ يعرب كذلك عن القلق لتداعيات تدفق الالجئني على احلالة يف تشاد والكـامريون   وغالبيتهم من

  ومجهورية الكونغو الدميقراطية ويف سائر بلدان املنطقة،
ــاس يف       وإذ يشــري   ــع الن ــة تنقــل مجي ــز احلــق يف حري ــة وتعزي ــة عــن محاي إىل مســؤولية الســلطات االنتقالي

فيهم املشردون داخليا، دون متييز، وحريتهم يف اختيـار مكـان إقامتـهم، وإعمـال      مجهورية أفريقيا الوسطى، مبن
  حقهم يف العودة إىل بلدهم أو مغادرته من أجل التماس اللجوء يف دول أخرى،

مجيـع األطـراف علـى اختـاذ اخلطـوات الالزمـة لكفالـة سـالمة وأمـن األفـراد العـاملني يف جمـال              وإذ حيث  
  ظفي األمم املتحدة واألشخاص املرتبطني ا ومنشآا ومعداا وسلعها،املساعدة اإلنسانية ومو

للجهــود الــيت يبــذهلا فريــق االتصــال الــدويل املعــين جبمهوريــة أفريقيــا   وإذ يكــرر اإلعــراب عــن تقــديره   
يف حييط علما بقـرار الوسـيط الـدويل     الوسطى الذي يشترك يف رئاسته االحتاد األفريقي ومجهورية الكونغو، وإذ

وفقـا للميثـاق    ٢٠١٥آب/أغسـطس   ١٥أزمة مجهورية أفريقيا الوسطى متديد الفترة االنتقالية بستة أشهر حـىت  
املعقــود يف برازافيــل يف  لفريــق االتصــال جتمــاع الســابعاالالــوطين االنتقــايل، وإذ يرحــب بــالبالغ الصــادر عــن  

  ،ى مواصلة بذل اجلهوديشجع مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة عل  ، وإذ٢٠١٥آذار/مارس   ١٦
بالتزام السلطات االنتقالية جلمهورية أفريقيـا الوسـطى بإمتـام العمليـة االنتقاليـة، مبـا يف ذلـك         وإذ يرحب  

يتعلق منـها جبوانـب املصـاحلة، وإذ يهيـب بالسـلطات االنتقاليـة والسـلطة االنتخابيـة الوطنيـة اإلسـراع، وفقـا             ما
ختـاذ اخلطـوات الالزمـة للتعجيـل بالتحضـري للعمليـة االنتخابيـة ـدف القيـام          ألحكام امليثاق الوطين االنتقـايل، با 

على سبيل االستعجال ويف أقرب وقت ممكن بتنظـيم االنتخابـات احلـرة والرتيهـة وذات املصـداقية املقـرر حاليـا        
  ،٢٠١٥أن جترى حبلول آب/أغسطس 

شــىت أحنــاء البلــد يف الفتــرة مــن   بعقــد مشــاورات شــعبية وباملشــاركة احملليــة فيهــا يف   أيضــا وإذ يرحــب  
، ممــا مكــن اآلالف مــن أبنــاء مجهوريــة أفريقيــا الوســطى مــن ٢٠١٥آذار/مــارس  ٨كــانون الثاين/ينــاير إىل  ٢١

  ،اإلعراب عن آرائهم بشأن مستقبل بلدهم
، ويرحـب بتحديـد تـاريخ عقـد منتـدى      للمصاحلة الوطنية بعمل اللجنة التحضريية ملنتدى بانغي وإذ يسلم  

غي الذي ميثل خطوة حامسة يف عملية االنتقال السياسـي ويتـيح فرصـة للتصـدي للمسـائل ذات األمهيـة احلامسـة        بان
  ،ملستقبل البلد، مبا يف ذلك السالم واألمن والعدالة واملصاحلة واحلوكمة والتنمية االقتصادية واالجتماعية

احمللـيني علـى الصـعيد الـوطين سـعيا       بالعمل املشترك الذي يضطلع به بعض الزعماء الـدينيني  وإذ يرحب  
ضـرورة إمسـاع أصـوام     وإذ يالحـظ منهم إىل دئة العالقات بني الطوائـف الدينيـة ووضـع حـد للعنـف بينـها،       

  على املستوى احمللي،
إىل ضـرورة تنفيـذ عمليـة شـاملة وفعالـة لـرتع سـالح املقـاتلني وتسـرحيهم وإعـادة إدمــاجهم،            وإذ يشـري   

هم إىل أوطام، مبـن فـيهم األطفـال املرتبطـون سـابقا بـالقوات واجلماعـات املسـلحة، دون         وإلعادة األجانب من
  إخالل بضرورة مكافحة اإلفالت من العقاب،
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علــى ضــرورة دعــم اجلهــود الوطنيــة وتنســيق املســاعي الدوليــة يف ســبيل إعــادة بنــاء القطــاع   وإذ يشــدد  
اهلام لقوات األمن الداخلي (الشرطة والدرك) يف اسـتعادة  األمين يف مجهورية أفريقيا الوسطى، وإذ يؤكد الدور 

  األمن يف مجهورية أفريقيا الوسطى،
ــا       وإذ يرحــب   ــة أفريقي ــة عســكرية استشــارية يف مجهوري يف هــذا الصــدد بإحــداث االحتــاد األورويب بعث

وســطى)، ســتقدم الوســطى مقرهــا بــانغي (بعثــة االحتــاد األورويب العســكرية االستشــارية يف مجهوريــة أفريقيــا ال  
، مـن  حتقيـق االسـتقرار  الدعم إىل السلطات االنتقالية يف البلد بناء على طلبها، وستعمل على حنو وثيق مـع بعثـة   

خالل توفري مشورة اخلرباء بشأن إصالح القوات املسلحة ألفريقيا الوسطى حىت تصـبح قـوات مسـلحة متعـددة     
  األعراق واحترافية ومجهورية،

املـؤرخ  ) ٢٠٠٠( ١٢٩٦و  ١٩٩٩أيلول/سـبتمرب   ١٧املـؤرخ  ) ١٩٩٩( ١٢٦٥ته إىل قرارا وإذ يشري  
ــؤرخ ) ٢٠٠٦( ١٦٧٤و  ٢٠٠٠نيســان/أبريل  ١٩ ــؤرخ ) ٢٠٠٦( ١٧٣٨ و ٢٠٠٦نيســان/أبريل  ٢٨امل امل
بشـأن محايـة    ٢٠٠٩تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١١املـؤرخ  ) ٢٠٠٩( ١٨٩٤و  ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٢٣

) ٢٠٠٩( ١٨٨٢و  ٢٠٠٥متوز/يوليـــه  ٢٦املـــؤرخ ) ٢٠٠٥( ١٦١٢لح، وقراراتـــه املـــدنيني يف الـــرتاع املســـ
ــه  ١٢املــــؤرخ ) ٢٠١١( ١٩٩٨ و ٢٠٠٩آب/أغســــطس  ٤املــــؤرخ  ) ٢٠١٢( ٢٠٦٨و  ٢٠١١متوز/يوليــ
بشــــأن األطفــــال   ٢٠١٤آذار/مــــارس  ٧املــــؤرخ ) ٢٠١٤( ٢١٤٣و  ٢٠١٢أيلول/ســــبتمرب  ١٩املــــؤرخ 

 )٢٠٠٨( ١٨٢٠و  ٢٠٠٠تشـرين األول/أكتـوبر    ٣١املؤرخ ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥والرتاعات املسلحة، وقراراته 
 )٢٠٠٩( ١٨٨٩و  ٢٠٠٩أيلول/سـبتمرب   ٣٠املـؤرخ  ) ٢٠٠٩( ١٨٨٨ و ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ١٩املؤرخ 

 ٢٠١٠كـــانون األول/ديســـمرب   ١٦املـــؤرخ ) ٢٠١٠( ١٩٦٠و  ٢٠٠٩تشـــرين األول/أكتـــوبر   ٥املـــؤرخ 
تشـرين األول/أكتـوبر    ١٨املـؤرخ  ) ٢٠١٣( ٢١٢٢و  ٢٠١٣حزيران/يونيـه   ٢٤املؤرخ ) ٢٠١٣( ٢١٠٦ و

بشأن املرأة والسالم واألمن، وإذ يهيـب جبميـع األطـراف يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى أن تتعـاون مـع          ٢٠١٣
  املمثلة اخلاصة املعنية باألطفال والرتاع املسلح واملمثلة اخلاصة املعنية بالعنف اجلنسي يف حاالت الرتاع،

ألن األطفـال ال يزالـون ضـحية للتجـاوزات الـيت ترتكبـها العناصـر املسـلحة التابعـة           قلقه وإذ يعرب عن  
وجــيش الــرب للمقاومــة، وألن النســاء ال يــزلن مســتهدفات  “ أنــيت باالكــا”لتحــالف ســيليكا ســابقا وميليشــيا 

  بأعمال العنف وضحية للعنف اجلنسي واجلنساين يف مجهورية أفريقيا الوسطى،
للحالة العصيبة الـيت يعـاين منـها األشـخاص ذوو اإلعاقـة يف مجهوريـة أفريقيـا         لغ القلقوإذ يعرب عن با  

علـى   وإذ يشـدد الوسطى، مبا يف ذلك التخلي عنهم وتعرضهم للعنف وعدم استفادم من اخلدمات األساسـية،  
  ضرورة كفالة تلبية االحتياجات اخلاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف االستجابة اإلنسانية،

بدور االحتـاد األفريقـي وإسـهامه املتواصـلني يف حتقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى،           ذ يشيدوإ  
  وإذ يرحب بنشر مستشاري االحتاد األفريقي من أجل دعم ضحايا العنف اجلنسي يف مجهورية أفريقيا الوسطى،

أيضـا بإسـهامات    يرحـب  وإذطى، بالتزام االحتاد األورويب القوي جتاه مجهورية أفريقيا الوس وإذ يرحب  
  الواليات املتحدة األمريكية والدول األعضاء األخرى يف حتقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى،

ــجع   ــة        وإذ يشـ ــدعم يف مواجهـ ــدمي الـ ــلة تقـ ــدات مبواصـ ــذ التعهـ ــراع بتنفيـ ــى اإلسـ ــدويل علـ ــع الـ اتمـ
تحضـري ملرحلـة الـتعمري باعتمـاد ـج يقـرن بـني اإلغاثـة         اإلنسـانية يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، وعلـى ال      احلالة

  واإلنعاش والتنمية،
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الشركاء الدوليني مساعدة السلطات االنتقالية يف بناء القدرات املؤسسـية ألجهـزة الشـرطة    ب يهييبوإذ   
واجلمــارك الوطنيــة مــن أجــل مراقبــة احلــدود ونقــاط الــدخول بفعاليــة، لتحقيــق مجلــة أهــداف منــها دعــم تنفيــذ  

) ونـزع سـالح العناصـر املسـلحة     ٢٠١٥( ٢١٩٦القـرار   من ١التدابري اليت مت متديدها وتعديلها مبوجب الفقرة 
  األجنبية وإعادا إىل أوطاا،

اليت قُـدمت يف اجتمـاع تشـكيلة مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى        ٢٠١٤خبطة البنك الدويل لعام  وإذ يرحب  
، ويشـجع بقـوة املؤسسـات املاليـة الدوليـة علـى مواصـلة        ٢٠١٤اير شـباط/فرب  ١٩لجنة بنـاء السـالم يف   ل التابعة

  التعاون مع السلطات االنتقالية وعلى رفع مستوى التزاماا بدعم السلطات االنتقالية،
ــوطين       ب يهيــبوإذ    ــدعم احلــوار ال ــة علــى ســبيل االســتعجال ل ــدوليني تقــدمي مســامهات مالي الشــركاء ال

وبسط سلطة الدولة، واملساءلة، وعمليـات التسـريح ونـزع السـالح وإعـادة       واملصاحلة، والتحضري لالنتخابات،
اإلدماج/اإلعادة إىل الوطن وإصالح القطاع األمين، وإعادة إرساء آليات العمليات القضائية واجلنائية مـن أجـل   

  مكافحة اإلفالت من العقاب،
نـاء السـالم يف دعـم اجلهـود الـيت      لجنـة ب ل التابعـة على دور تشكيلة مجهورية أفريقيـا الوسـطى    وإذ يشدد  

ــات واملســاءلة، ويف التصــدي        ــة املصــاحلة واالنتخاب ــوطين وعملي ــة يف ســبيل احلــوار ال ــذهلا الســلطات االنتقالي تب
للتحديات اليت تواجه البلد، من خالل تعبئة وإدامة اهتمام والتزام الشركاء فيما يبذلونه من جهـود، فضـال عـن    

  صندوق بناء السالم،
ويهيـب   ،على السلطات االنتقالية ملا اضطلعت به من أعمـال مـن أجـل ضـبط امليزانيـة الوطنيـة       وإذ يثين  

مواصلة جهودها من أجل تعزيز إدارة املالية العامة والشفافية واملساءلة فيها، مما سيساعد يف يئة بيئة مواتيـة   ا
  ،٢٠١٥عام   لكي يزيد اتمع الدويل من دعمه امليزانية والتنمية يف

، علـى أسـاس ترتيـب املهـام حسـب األولويـات،       حتقيـق االسـتقرار  ضـرورة تنفيـذ واليـة بعثـة      وإذ يؤكد  
  وعند االقتضاء، على حنو تدرجيي،

  ،)١٦٧(٢٠١٥نيسان/أبريل  ١بتقرير األمني العام املؤرخ  وإذ يرحب  
حالــت فيهــا رئيســة الــيت أ ٢٠١٤نيســان/أبريل  ٨لــس املؤرخــة ابالرســالة املوجهــة إىل  وإذ حيــيط علمــا  

  من حيث محاية املدنيني والتدابري املؤقتة العاجلة،حتقيق االستقرار مجهورية أفريقيا الوسطى آراء بشأن والية بعثة 
  املنطقة، أن احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى ال تزال تشكل ديدا للسالم واألمن الدوليني يف وإذ يقرر  
  من ميثاق األمم املتحدة،مبوجب الفصل السابع  وإذ يتصرف  

  
  العملية السياسية

ــادة كــاترين ســامبا     يعــرب  - ١   ــة بقي ــة    -عــن دعمــه للســلطات االنتقالي ــانزا بصــفتها رئيســة الدول ب
املرحلــة االنتقاليــة، ويرحــب بــالتزام هــذه الســلطات بإمتــام العمليــة االنتقاليــة ويكــرر دعوتــه إليهــا للتعجيــل      يف

  بإمتامها؛  أكثر
_____________ 

)١٦٧(  S/2015/227.  
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، وإعـالن جنامينـا   ٢٠١٣ ينـاير  كـانون الثـاين/   ١١يد دعمه التفاقات ليربفيـل املؤرخـة   تأك يكرر  - ٢  
، واتفـاق وقـف   ٢٠١٣متوز/يوليـه   ١٨، وامليثـاق الدسـتوري االنتقـايل املـؤرخ     ٢٠١٣نيسان/أبريل  ١٨املؤرخ 

  ؛٢٠١٤متوز/يوليه  ٢٣  أعمال القتال املوقع يف برازافيل، الكونغو، يف
ام الــذي تضــطلع بــه املنطقــة مــن خــالل القيــادة النشــطة للجماعــة االقتصــادية بالــدور اهلــ يرحـب   - ٣  

ــا، وال ســيما الوســاطة الــيت تضــطلع ــا الكونغــو،     اجلماعــة، مــن خــالل رئيســها   ويشــجعلــدول وســط أفريقي
ووســيطها، علــى مواصــلة دعــم عمليــة االنتقــال السياســي يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى احملــددة يف االتفاقــات     

  ن املشار إليها أعاله؛واإلعال
االقتصـادية لـدول وسـط     بالتدابري األولية الـيت اختـذها كـل مـن االحتـاد األفريقـي واجلماعـة        يشيد  - ٤  

  أفريقيا إلعادة إحالل السالم واالستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى؛
بوقــف مجيــع مجيــع امليليشــيات واجلماعــات املســلحة مــن غــري الــدول بإلقــاء أســلحتها، و يطالــب  - ٥  

  أشكال العنف واألنشطة الرامية إىل زعزعة االستقرار على الفور، واإلفراج عن األطفال من صفوفها؛
على السلطات االنتقالية وأصـحاب املصـلحة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى ملـا اضـطلعوا بـه          يثين  - ٦  

ـاء الـرتاع علـى حنـو مسـتدام،      من عمل من أجل تنشيط العمليـة السياسـية وعمليـة املصـاحلة لوضـع األسـس إل      
ويرحب باجلهود اليت بذلتها مؤخرا السلطات االنتقاليـة لالطـالع علـى آراء املـواطنني علـى الصـعيد احمللـي قبـل         

 أمهيـة منتـدى   ويؤكـد انعقاد منتدى بانغي للمصاحلة الوطنية عن طريق عقد مشـاورات شـعبية شـاملة للجميـع،     
، وال سيما من خـالل التوقيـع علـى اتفـاق بشـأن نـزع سـالح اجلماعـات         يف النهوض بالسالم واالستقرار بانغي

  إىل الدور احلاسم للمجتمع املدين يف عملية السالم واملصاحلة؛ ويشري كذلكاملسلحة، 
مـن القـرار    ٥٧مبوجـب الفقـرة    جملـس األمـن املنشـأة   الدول األعضاء على أن تـوايف جلنـةَ    يشجع  - ٧  
باألدلة املؤيدة بتفصيل لكل طلب إلدراج أمساء األفراد والكيانـات الـذين    ) بالطلبات املشفوعة٢٠١٣( ٢١٢٧

يرتكبون أعماال تقوض السالم أو االسـتقرار أو األمـن يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى أو تعيـق العمليـة االنتقاليـة         
  تؤجج العنف، أو يقدمون الدعم تيسريا إلتيان تلك األعمال؛  أو

والســلطة الوطنيــة لالنتخابــات علــى اإلســراع، وفقــا للميثــاق الــوطين   الســلطات االنتقاليــة حيــث  - ٨  
االنتقايل، بوترية األعمال التحضريية للقيام، على سبيل االستعجال ويف أقرب وقـت ممكـن، بتنظـيم االنتخابـات     
 الرئاســية والتشــريعية احلــرة والرتيهــة والشــفافة والشــاملة للجميــع املقــرر حاليــا أن جتــرى حبلــول آب/أغســطس  

، مبــا يكفــل مشــاركة املــرأة واملشــردين داخليــا يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى والجئيهــا الــذين ينبغــي أن ٢٠١٥
  تشكّل عودم هدفا مهما، مشاركة كاملة وفعالة ومتكافئة؛

ميع اجلهات الفاعلـة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى احتـرام امليثـاق الدسـتوري االنتقـايل،         جب يهيب  - ٩  
  املرشحني؛  ذلك ما يتعلق بعدم أهلية  يف  يتصل من أحكامه بالتحضري لالنتخابات وإجرائها، مباسيما ما   ال

الســلطات االنتقاليــة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى علــى أن تعتمــد، بــدعم مــن بعثــة األمــم   حيــث - ١٠  
ــا الوســطى وبعثــ        ــة أفريقي ــتقرار يف مجهوري ــق االس ــاد لتحقي ــددة األبع ــة املتع ــاد األورويب املتحــدة املتكامل ة االحت

ــا        ــوات املســلحة ألفريقي ــا الوســطى، اســتراتيجية إصــالح شــامل للق ــة أفريقي العســكرية االستشــارية يف مجهوري
الوسطى وقوات األمن الداخلي (الشرطة والدرك)، من أجل إنشـاء قـوات دفـاع وطـين وأمـن داخلـي احترافيـة        
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اطق، بسبل منها اختاذ إجراءات مناسبة لفـرز مجيـع أفـراد    تكون متثيلية من الناحية العرقية ومتوازنة من حيث املن
الدفاع واألمن وفقا ملعيار حقوق اإلنسان، واختاذ تدابري ترمـي إىل اسـتيعاب عناصـر اجلماعـات املسـلحة الـذين       
ــن تقــدم يف             ــا يحــرز م ــغ الــس مب ــام أن يبل ــب إىل األمــني الع ــرز صــارمة، ويطل ــايري اختيــار وف يســتوفون مع

  الصدد؛  هذا
الســلطات يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى أن تتخــذ، دون إبطــاء وعلــى ســبيل األولويــة،    ب يهيــب - ١١  

ــة ومكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب، مــن أجــل املســامهة         ــز مؤسســات العدال خطــوات ملموســة ترمــي إىل تعزي
للمحكمـة اجلنائيـة   حتقيق االستقرار واملصاحلة، ويدعوها يف هذا الصـدد إىل اإلسـراع بتنفيـذ القـانون املنشـئ       يف

  اخلاصة؛
السلطات االنتقاليـة مواصـلة جهودهـا الراميـة إىل إعـادة نشـر دوائـر إدارة الدولـة يف          أيضا يهيب - ١٢  

املقاطعات، بسبل منها إعادة تفعيل اجلهاز القضائي ونظام العدالة اجلنائية بشـكل حقيقـي يف مجيـع أحنـاء البلـد،      
  بدعم من اتمع الدويل؛

الــدول األعضــاء واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة أن تعجــل بتقــدمي الــدعم إىل الســلطات    ب يهيــب - ١٣  
االنتقالية إلجراء اإلصالحات خالل املرحلة االنتقالية واملرحلة الالحقة هلا، مبـا يف ذلـك تقـدمي مسـامهات لـدفع      

اضـيها وإلجـراء االنتخابـات    املرتبات وتلبية سائر االحتياجات الالزمة إلعادة بسط سلطة الدولة على كامـل أر 
عن طريق صندوق األمم املتحدة االسـتئماين، ولتنفيـذ بـرامج نـزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدماج/اإلعـادة         

ذلـك   يف إىل الوطن وإصالح القطاع األمين املرتقبة، وإلعادة إرساء اجلهاز القضائي ونظـام العدالـة اجلنائيـة، مبـا    
  احملكمة اجلنائية اخلاصة؛

سيما املؤسسـات املاليـة    السلطات االنتقالية على أن تواصل، بدعم من اتمع الدويل، ال يشجع - ١٤  
الدولية اليت تقود اجلهود الدولية، استنادا إىل أهداف بناء السـالم وأسـس الدولـة احلامسـة األمهيـة، تعزيـز اإلدارة       

ضوابط اإلنفاق واملشتريات العامة وممارسات مـنح  املالية العامة واملساءلة عليها، مبا يف ذلك حتصيل اإليرادات و
عقود االمتياز، باالستفادة من التجارب الدولية ذات الصلة وباتباع طريقـة تعـزز تـويل السـلطات الوطنيـة زمـام       

  األمور وحتترم سيادة مجهورية أفريقيا الوسطى؛
  

  حقوق اإلنسان

ة مجيـع مـرتكيب انتـهاكات القـانون اإلنسـاين      تأكيد احلاجة املاسة والضـرورة امللحـة ملسـاءل    يكرر - ١٥  
التأكيـد علـى    ويكـرر انتمـاؤهم السياسـي،    الدويل وانتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان، أيا كان مركـزهم أو 

أن بعـــض تلـــك األعمـــال قـــد يرقـــى إىل مرتبـــة اجلـــرائم اخلاضـــعة لنظـــام رومـــا األساســـي للمحكمـــة اجلنائيـــة  
  الذي تعد مجهورية أفريقيا الوسطى دولة طرفا فيه؛ )١٦٥(الدولية
أيلول/سـبتمرب   ٢٤ بالقرار الـذي اختذتـه املدعيـة العامـة للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة يف        حييط علما - ١٦  
منـذ عـام   بفتح حتقيق، بعد الطلب الذي تقـدمت بـه السـلطات الوطنيـة، يف جـرائم يـزعم أـا ارتكبـت          ٢٠١٤
  ، ويرحب باستمرار السلطات االنتقالية يف إبداء التعاون يف هذا الصدد؛٢٠١٢
فيهـا عناصـر حتـالف     جبميع األطـراف يف الـرتاع املسـلح يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، مبـا        يهيب - ١٧  

زات ، أن تصــدر أوامــر واضــحة حتظــر مجيــع االنتــهاكات والتجــاو  “باالكــا -أنــيت ”ســيليكا ســابقا وميليشــيا  
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املرتكبة ضد األطفـال، خرقـا للقـانون الـدويل السـاري، مبـا فيهـا االنتـهاكات الـيت تنطـوي علـى جتنيـد األطفـال              
واســــتخدامهم واالغتصــــاب والعنــــف اجلنســــي والقتــــل والتشــــويه واالختطــــاف واالعتــــداء علــــى املــــدارس  

اكات والتجـاوزات املزعومـة   واملستشفيات، ويهيب كذلك بالسـلطات االنتقاليـة أن تعجـل بـالتحقيق يف االنتـه     
  من أجل حماسبة مرتكبيها وكفالة استبعاد املسؤولني عن تلك االنتهاكات والتجاوزات من قطاع األمن؛

بأن توفّر األطراف كافة احلمايةَ لألطفال الذين أُفرج عنهم أو فصلوا بأي طريقـة   يكرر مطالباته - ١٨  
ن تعتربهم ضحايا، ويشدد على ضـرورة إيـالء عنايـة خاصـة     أخرى عن القوات املسلحة واجلماعات املسلحة وأ

  حلماية مجيع األطفال املرتبطني بالقوات وباجلماعات املسلحة واإلفراج عنهم وإعادة إدماجهم؛
جبميع أطراف الرتاع املسلح يف مجهورية أفريقيا الوسطى، مبا فيهـا عناصـر حتـالف سـيليكا      يهيب - ١٩  

، أن تصدر أوامـر واضـحة حتظـر العنـف اجلنسـي واجلنسـاين، ويهيـب كـذلك         “كاباال -أنيت ”سابقا وميليشيا 
التجاوزات املزعومـة مـن أجـل حماسـبة مرتكبيهـا، متاشـيا مـع قراريـه          بالسلطات االنتقالية أن تعجل بالتحقيق يف

ــذه اجلــرائم مــن قطــاع األمــن        ٢٠١٣( ٢١٠٦ ) و٢٠١٠( ١٩٦٠ ــل اســتبعاد املســؤولني عــن ه )، وأن تكف
  تهم، وأن تيسر حصول ضحايا العنف اجلنسي فورا على املتاح من اخلدمات؛وحماكم

  
  عملية حفظ السالم

بنقل السلطة من بعثة الدعم الدوليـة بقيـادة أفريقيـة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى إىل بعثـة         يشيد - ٢٠  
أيلول/سـبتمرب   ١٥الوسـطى يف   األمم املتحدة املتكاملـة املتعـددة األبعـاد لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة أفريقيـا       

  ؛حتقيق االستقرار، ويرحب بنقل تبعية القوات والشرطة التابعة لبعثة الدعم الدولية سابقا إىل بعثة ٢٠١٤
باباكـار غـاي،   السـيد  ، جلمهوريـة أفريقيـا الوسـطى    علـى عمـل املمثـل اخلـاص لألمـني العـام       يثين - ٢١  

، وبالعمـل األويل  حتقيـق االسـتقرار  كري والشرطي واملدين لبعثة وحييط علما بازدياد حجم انتشار العناصر العس
  الذي قامت به البعثة تنفيذا لواليتها، وبإنشاء قوة بانغي التنفيذية دف كفالة حتقيق االستقرار يف العاصمة؛

  ؛٢٠١٦  نيسان/أبريل ٣٠حىت  حتقيق االستقرارمتديد والية بعثة  يقرر - ٢٢  
فـردا مـن    ١٠ ٧٥٠قـوام قـوات مـأذون بـه أقصـاه       حتقيـق االسـتقرار  لبعثـة  أن يكـون   أيضا يقـرر - ٢٣  

فـردا   ٢ ٠٨٠فـردا مـن املـراقبني العسـكريني وضـباط األركـان العسـكريني، و         ٤٨٠األفراد العسكريني، منـهم  
موظفـا مـن مـوظفي شـؤون اإلصـالحيات،       ٤٠فـرد مـن ضـباط الشـرطة و      ٤٠٠من أفراد الشرطة، من بينـهم  

امـه إبقــاء هـذا العـدد قيــد االسـتعراض املسـتمر، ال ســيما القـوات اإلضـافية املــأذون ـا مبوجــب         إىل اعتز ويشـري 
)، ويهيــب بالــدول األعضــاء تــوفري قــوات عســكرية وقــوات شــرطة هلــا مــا يكفــي مــن    ٢٠١٥( ٢٢١٢القــرار 

ني العام أن يعجـل  بعثة على العمل وحتمل مسؤولياا بفعالية، ويطلب إىل األمالالقدرات واملعدات لتعزيز قدرة 
بتعيني موظفني مؤهلني لـديهم الكفـاءات واملـؤهالت التعليميـة واخلـربة املهنيـة واملهـارات اللغويـة املالئمـة ألداء          

أدنــاه يف إطــار جمــاالت الكفــاءة املطلوبــة، مــع مراعــاة ضــرورة إيصــال     ٣٤إىل  ٣٢ املهــام احملــددة يف الفقــرات 
  بسط طريقة إىل األشخاص املعنيني؛املعلومات وتقدمي املساعدة التقنية بأ

ــل         يطلــب - ٢٤   ــتخدام الكام ــها االس ــة، بســبل من ــع اخلطــوات املمكن ــام أن يتخــذ مجي ــني الع إىل األم
حتقيـق  لصالحياته احلالية، وأن يعجل، وفقا لسلطته التقديرية، بنشر القدرات املدنية والشرطية والعسكرية لبعثة 

، بغية االستجابة على أفضـل وجـه لتوقعـات الـس واحتياجـات سـكان       يف مجهورية أفريقيا الوسطىاالستقرار 
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بعثـة مـن بلـوغ كامـل     المجهورية أفريقيا الوسطى، ويطلب إىل األمني العام أن يتخذ اخلطوات الالزمـة لـتمكني   
قدرا التشـغيلية ومـن اكتسـاب القـدرة علـى تنفيـذ واليتـها علـى كامـل أراضـي مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى يف              

وقت ممكن من الناحيتني التقنية واللوجستية، دون مزيد من التأخري، مبا يف ذلـك يف املنـاطق الشـرقية مـن      أقرب
  مجهورية أفريقيا الوسطى؛

مــن أجـل حتقيــق هــذه الغايـة البلــدان الــيت سـامهت يف بعثــة الــدعم الدوليـة الســابقة بقــوات      حيـث  - ٢٥  
على التعجيل بشراء ونشر ما تبقى من املعـدات   قيق االستقرارحتوأفراد شرطة من الذين نقلت تبعيتهم إىل بعثة 

  اإلضافية اململوكة للوحدات، امتثاال ملعايري األمم املتحدة اخلاصة بالقوات والشرطة؛
األمانة العامـة علـى مواصـلة استكشـاف إمكانيـة القيـام، حسـب احلاجـة، باسـتخدام أفرقـة            حيث - ٢٦  

تخصصة الالزمة لبنـاء وتطـوير قـدرات الشـرطة والـدرك ولتـوفري الـدعم        شرطة متخصصة إىل جانب املعدات امل
  التشغيلي؛

إىل األمني العام وممثله اخلاص اختاذ اخلطوات الالزمة لتعزيز قدرات عنصـر الشـرطة لبعثـة     يطلب - ٢٧  
بل منـها  ، وال سيما يف قوة بانغي التنفيذية، ضـمن العـدد األقصـى املـأذون بـه مـن القـوات، بسـ        حتقيق االستقرار

تعزيز التسلسل القيادي، والتعجيل بالنشر على كامل األراضي، واستقدام وإيفاد أفراد مـدربني علـى أداء مهـام    
  حتقيق االستقرار يف بيئات حضرية صعبة؛

دعمـا لإلجـراءات الـيت يتخـذها      حتقيـق االسـتقرار  أمهية التعجيل بنشر العنصـر املـدين لبعثـة     يؤكد - ٢٨  
  ر العسكري استنادا إىل احتياجات البعثة؛عنصر الشرطة والعنص

وكافة هيئات األمم املتحـدة ذات الصـلة علـى ضـمان إتاحـة إمكانيـة        حتقيق االستقراربعثة  حيث - ٢٩  
وصول فريـق اخلـرباء دون عـائق إىل مقاصـده، وبـاألخص إىل األشـخاص والوثـائق واملواقـع اخلاضـعة ملراقبتـها،           

  ته؛لكي يتسىن للفريق االضطالع بوالي
استنادا إىل ترتيـب أولويـات املهـام املنصـوص عليهـا يف      حتقيق االستقرار أن تنفَّذ والية بعثة  يقرر - ٣٠  

كـذلك إىل   ويطلـب من هذا القـرار، وأن يكـون ذلـك، عنـد االقتضـاء، بشـكل تـدرجيي،         ٣٤إىل  ٣٢الفقرات 
  لبعثة وختصيص املوارد هلا؛األمني العام أن يراعي ترتيب األولويات هذا يف عملية اإليفاد إىل ا

لبعثة األمم املتحـدة املتكاملـة باسـتخدام مجيـع الوسـائل الالزمـة لتنفيـذ واليتـها، يف حـدود           يأذن - ٣١  
  قدراا ومناطق انتشارها؛

  األولوية التالية:  املهام املباشرة ذات حتقيق االستقرارأن تشمل والية بعثة  يقرر - ٣٢  
  

  محاية املدنيني  (أ)  
القيــام، دون مســاس باملســؤولية الرئيســية الــيت تقــع علــى عــاتق ســلطات مجهوريــة أفريقيــا الوســطى،     ‘١’  

حبماية السكان املدنيني مـن أخطـار العنـف البـدين احملدقـة ـم، يف حـدود قـدراا وضـمن منـاطق انتشـارها،            
ا العســكرية  بســبل منــها القيــام بــدوريات مكثّفــة، والتخفيــف مــن حــدة املخــاطر الــيت تشــكّلها عملياــ           

  املدنيني؛  على
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توفري محاية خاصة للنساء واألطفال املتضررين من الـرتاع املسـلح، بسـبل منـها إيفـاد مستشـارين         ‘٢’  
  معنيني حبماية الطفل ومستشارين معنيني حبماية املرأة ومستشارين للشؤون اجلنسانية؛

ان املـدنيون، بسـبل منـها التواصـل     حتديد وتسجيل التهديدات واالعتداءات اليت يتعرض هلا السك  ‘٣’  
بانتظام مع السكان املـدنيني والعمـل بشـكل وثيـق مـع منظمـات املسـاعدة اإلنسـانية ومنظمـات حقـوق           

  اإلنسان؛
القيام، بالتشاور الوثيـق مـع منظمـات املسـاعدة اإلنسـانية ومنظمـات حقـوق اإلنسـان واجلهـات            ‘٤’  

  حلماية وتنفيذها على نطاق البعثة بأسرها؛الشريكة األخرى ذات الصلة، بصوغ استراتيجية ا
  

  أراضيها  تقدمي الدعم لتنفيذ العملية االنتقالية ولبسط سلطة الدولة واحلفاظ على سالمة  (ب)  
االضطالع بدور قيـادي يف اجلهـود الدوليـة املبذولـة ملسـاعدة السـلطات االنتقاليـة يف عملـها مـع            ‘١’  

االحتاد األفريقي ومكتب األمم املتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيـا  اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا و
وأصحاب املصـلحة ذوي الصـلة واتمـع الـدويل، مـن أجـل بلـورة عمليـة االنتقـال السياسـي وتيسـريها            

  وتنسيقها وتوفري املساعدة التقنية إلمتامها بنجاح ويف حينها؛
د الراميــة إىل معاجلــة األســباب اجلذريــة  بــذل املســاعي احلميــدة وتقــدمي الــدعم السياســي للجهــو    ‘٢’  

  للنـزاع وإحالل السالم واألمن الدائمني يف مجهورية أفريقيا الوسطى؛
تقدمي الدعم املناسب، بالتنسيق مع السلطات االنتقالية، والقيام، اسـتناداً إىل املخـاطر يف امليـدان،      ‘٣’  

  ا يف ذلك أعضاء احلكومة االنتقالية؛بتوفري األمن للجهات الوطنية الرئيسية صاحبة املصلحة، مب
تقدمي املساعدة إىل السلطات االنتقالية والسلطات املنتخبة الحقا يف عمليات الوساطة واملصـاحلة    ‘٤’  

علــى الصــعيدين الــوطين واحمللــي كليهمــا، بالتعــاون مــع اهليئــات اإلقليميــة واحملليــة ذات الصــلة والزعمــاء  
وار الوطين الشـامل للجميـع والعدالـة االنتقاليـة وآليـات فـض الـرتاع،        الدينيني، مبا يف ذلك من خالل احل

  مع العمل يف الوقت نفسه على ضمان املشاركة الكاملة والفعالة للمرأة؛
بلورة العملية االنتخابية وتنسيقها وتقدمي املساعدة التقنية واللوجسـتية واألمنيـة إلجنازهـا والقيـام       ‘٥’  

ة، دعمــا للســلطات االنتقاليــة، والعمــل علــى حنــو عاجــل مــع الســلطة بكــل مــا يلــزم مــن أعمــال حتضــريي
االنتخابيــة الوطنيــة مــن أجــل القيــام، وفقــا للميثــاق الــوطين االنتقــايل، بتنظــيم االنتخابــات الرئاســية            
والتشريعية احلـرة والرتيهـة والشـفافة والشـاملة للجميـع علـى سـبيل االسـتعجال ويف أقـرب وقـت ممكـن            

، من أجـل إمتـام عمليـة االنتقـال السياسـي يف حينـها،       ٢٠١٥رى حبلول آب/أغسطس املقرر حاليا أن جت
مبا يشـمل مشـاركةَ املـرأة مشـاركة كاملـة وفعالـة علـى مجيـع املسـتويات ويف مرحلـة مبكـرة يف العمليـة             

  االنتخابية جبميع مراحلها، ومشاركة املشردين داخليا يف مجهورية أفريقيا الوسطى والجئيها؛
عمليـة تنظـيم االسـتفتاء الدسـتوري وإجرائـه وتنسـيقها وتقـدمي املسـاعدة التقنيـة واللوجسـتية            بلورة  ‘٦’  

  واألمنية إلجنازها، حسب االقتضاء؛
تشــجيع ودعــم التعجيــل ببســط ســلطة الدولــة علــى أراضــي مجهوريــة أفريقيــا الوســطى بأســرها،    ‘٧’  

  بسبل منها دعم إعادة نشر دوائر اإلدارة؛
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مبـا يف ذلـك مجيـع امليليشـيات      يث على حجز أسلحة وذخائر العناصر املسلحة،العمل بشكل حث  ‘٨’  
يرفضون إلقاء أسلحتهم أو ال يقومون بـذلك، ومصـادرة تلـك     واجلماعات املسلحة من غري الدول، ممن

  األسلحة والذخائر وتدمريها، حسب االقتضاء؛
  

  دون عوائقتيسري إيصال املساعدة اإلنسانية بشكل فوري وكامل وآمن و  (ج)  
، وحتسـني التنسـيق مـع مقـدمي     حتقيـق االسـتقرار  العسـكري ضـمن بعثـة     -تعزيز التنسـيق املـدين       

املساعدة اإلنسـانية، يف تيسـري يئـة بيئـة آمنـة إليصـال املسـاعدة اإلنسـانية بشـكل فـوري وكامـل وآمـن ودون             
قـدمي املسـاعدة اإلنسـانية واألحكـام ذات     عوائق، بقيادة مدنية، وفقا ملبادئ األمـم املتحـدة التوجيهيـة يف جمـال ت    

الصلة من القانون الدويل، ومن أجل عودة املشـردين داخليـا أو الالجـئني أو إدمـاجهم حمليـا أو إعـادة توطينـهم        
  على حنو طوعي وآمن وكرمي ومستدام بالتنسيق الوثيق مع مقدمي املساعدة اإلنسانية؛

  
  محاية األمم املتحدة  (د)  
مم املتحـدة ومنشـآا ومعـداا وسـلعها، وكفالـة األمـن وحريـة التنقـل ملـوظفي          محاية موظفي األ    

  األمم املتحدة واألفراد املرتبطني ا؛
  

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  (هـ)  
رصــد انتــهاكات القــانون اإلنســاين الــدويل وانتــهاكات وجتــاوزات حقــوق اإلنســان املرتكبــة يف     ‘١’  

لـس ـا،   االوسـطى واملسـاعدة يف التحقيـق فيهـا وإبـالغ عامـة اجلمهـور و        مجيع أحناء مجهوريـة أفريقيـا  
سيما االنتـهاكات والتجـاوزات الـيت ترتكبـها خمتلـف اجلماعـات املسـلحة، مبـا فيهـا حتـالف سـيليكا             وال

، وفيما يتعلق مبنتدى بـانغي والعمليـة االنتخابيـة، واملسـامهة يف اجلهـود      “باالكا -أنيت ”سابقا وميليشيا 
لرامية إىل حتديد هوية اجلناة وحماكمتهم، واحليلولة دون وقوع هذه االنتهاكات والتجـاوزات، بوسـائل   ا

  منها إيفاد مراقيب حقوق اإلنسان؛
يف  رصد االنتهاكات والتجاوزات املرتكبة ضد األطفال والنسـاء واألشـخاص ذوي اإلعاقـة، مبـا      ‘٢’  

رتكــب يف ســياق الــرتاع املســلح، واملســاعدة يف  ذلــك االغتصــاب وأشــكال العنــف اجلنســي األخــرى امل 
التحقيق فيها واإلبالغ عنها، واملسامهة يف اجلهود الرامية إىل حتديـد هويـة اجلنـاة وحماكمتـهم، واحليلولـة      

  دون وقوع هذه االنتهاكات والتجاوزات؛
  دعم تنفيذ التوصيات ذات الصلة للجنة التحقيق الدولية؛  ‘٣’  
ية أفريقيا الوسطى يف سعيها إىل محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها، بسـبل  مساعدة سلطات مجهور  ‘٤’  

  منها إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان، وإىل تعزيز قدرات منظمات اتمع املدين؛
  

  التدابري املؤقتة العاجلة  (و)  
 مواصلة القيام، يف حدود قـدرات البعثـة وضـمن منـاطق انتشـارها، وبنـاء علـى طلـب رمسـي مـن            ‘١’  

السلطات االنتقالية، ويف املناطق اليت ال توجد فيها قـوات أمنيـة وطنيـة أو سـلطات قضـائية أو ال تكـون       
ــى أســاس اســتثنائي دون إرســاء         ــة عل ــة عاجل ــدابري مؤقت ــا، باختــاذ ت ــة مهامه ــا مبزاول يف وضــع يســمح هل
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النطـــاق ودون إخـــالل مببـــادئ عمليــات حفـــظ الســـالم املتفــق عليهـــا، تكـــون تــدابري حمـــدودة     ســابقة 
ــرة    وحمـــددة ــية مـــع األهـــداف املبينـــة يف الفقـ ــا ومتماشـ ـــ) أعـــاله والفقـــرة   ٣٢زمنيـ (أ)  ٣٣(أ) إىل (هـ

العتقــال األشــخاص واحتجــازهم مــن أجــل صــون أســس القــانون والنظــام ومكافحــة اإلفــالت      أدنــاه،
  العقاب؛  من

  لى هذا األساس؛لس بأي تدابري قد تتخذ عايطلب إىل األمني العام أن يواصل إبالغ   ‘٢’  
  

  احملكمة اجلنائية اخلاصة  (ز)  
مساعدة السلطات االنتقالية والسلطات املنتخبة الحقا وتيسري غري ذلك من الدعم الثنـائي واملتعـدد     ‘١’  

ــة اخلاصــة        ــا يف إنشــاء احملكمــة اجلنائي ــة الحق ــة والســلطات املنتخب األطــراف املقــدم إىل الســلطات االنتقالي
مبوجـب   قوانني مجهورية أفريقيا الوسطى وواليتها القضائية ومبا يتماشى مـع التزاماـا  الوطنية مبا يتسق مع 

  الدولة؛  القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان دف دعم بسط سلطة
تقدمي املساعدة التقنية إىل سلطات مجهورية أفريقيا الوسطى وبناء قدراا، من أجـل تيسـري عمـل      ‘٢’  

، خاصـة يف التحقيقـات واالعتقـال واالحتجـاز والتحليـل اجلنـائي وحتليـل األدلـة         اجلنائيـة اخلاصـة   كمةاحمل
اجلنائية ومجع األدلة وحفظها واستقدام املوظفني واختيارهم وإنشـاء نظـام للمسـاعدة القانونيـة، حسـب      

ــدابري لتع       ــوارد املتاحــة، واختــاذ ت ــن للقضــاة ضــمن حــدود امل ــوفري األم ــن الضــحايا   االقتضــاء، وت ــز أم زي
والشـهود، كلمـا أمكـن، وفقـا اللتزامـات مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى الدوليـة يف جمـال حقـوق اإلنســان،            

  فيها االلتزامات املتعلقة باحملاكمة العادلة واإلجراءات القانونية الواجبة؛  مبا
  

  نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج واإلعادة إىل الوطن  (ح)  
ت االنتقاليـة والسـلطات املنتخبـة الحقـا يف وضـع وتنفيـذ اسـتراتيجية منقحـة لنــزع          دعم السلطا  ‘١’  

ســالح املقــاتلني الســابقني والعناصــر املســلحة وتســرحيهم وإعــادة إدمــاجهم وإعــادة األجانــب منــهم إىل   
ــرتبطني        ــالء اهتمــام خــاص الحتياجــات األطفــال امل ــدان، مــع إي ــد يف املي ــع اجلدي أوطــام جتســيداً للواق

  قوات واجلماعات املسلحة؛بال
دعم السلطات االنتقالية والسلطات املنتخبة الحقا يف تنفيذ االسـتراتيجية املنقحـة إلعـادة إدمـاج       ‘٢’  

  املقاتلني السابقني مبا يتماشى مع إصالح القطاع األمين ككل؛
العنــف  دعـم السـلطات االنتقاليــة والسـلطات املنتخبــة الحقـا يف وضـع وتنفيــذ بـرامج للحــد مـن         ‘٣’  

  الطائفي؛
ــادة       ‘٤’   ــا للم ــواؤهم وفق ــاتلني وإي ــع املق ــادة جتمي ــع الســلطات      ٤إع ــاون م ــل بتع ــاق برازافي ــن اتف م

االنتقالية، وحسب االقتضاء، تدمري األسلحة والذخائر املرتوعة مـن املقـاتلني مبـا يتفـق مـع جهـود البعثـة        
كل توريـدها أو بيعهـا أو نقلـها انتـهاكا     الرامية إىل مصادرة ومجع األسلحة واألعتدة ذات الصلة اليت يش

  )؛٢٠١٥( ٢١٩٦من القرار  ١للتدابري املفروضة مبوجب الفقرة 
ــأذن كــذلك  - ٣٣   ــة  ي ــق االســتقرار  لبعث ــا     حتقي ــة أفريقي ــدراا ملســاعدة ســلطات مجهوري باســتخدام ق

  الوسطى يف املهام األساسية التالية، وبإجناز هذه املهام عند االقتضاء:
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  العدالة وسيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويلدعم   (أ)  
اإلسهام يف بناء قدرات النظام القضائي الوطين واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، بسـبل منـها     ‘١’  

يف جملـس   تقدمي املسـاعدة التقنيـة، واملسـاعدة يف جهـود املصـاحلة الوطنيـة، والتنسـيق مـع اخلـبري املسـتقل          
   حبقوق اإلنسان حسب االقتضاء؛املعين حقوق اإلنسان

ــة       ‘٢’   ــة واملؤسســات اإلصــالحية وتنســيق املســاعدة الدولي ــدعم ملؤسســات الشــرطة والعدال تقــدمي ال
إطـار مركـز األمـم املتحـدة للتنسـيق العـاملي يف        املقدمة هلا من أجل إعادة إرساء نظام العدالة اجلنائية، يف

عدة يف احلفاظ على السالمة العامة وأسس القـانون والنظـام،   جمال سيادة القانون، بسبل منها تقدمي املسا
  على حنو يؤكد الرقابة املدنية وتوخي احلياد ومحاية حقوق اإلنسان؛

دعم استعادة السـالمة العامـة وسـيادة القـانون واحلفـاظ عليهمـا، مبـا يف ذلـك مـن خـالل وجـود              ‘٣’  
أعـاله، بسـبل منـها اعتقـال      ٢٣بـه يف الفقـرة   شرطة األمم املتحـدة ومبسـاعدة منـها علـى النحـو املـأذون       

ــانون         ــهاكات اجلســيمة للق ــوق اإلنســان واالنت ــهاكات والتجــاوزات اجلســيمة حلق املســؤولني عــن االنت
ــا الوســطى لتقــدميهم        ــة أفريقي ــد وتســليمهم إىل ســلطات مجهوري ــيت ارتكبــت يف البل ــدويل ال اإلنســاين ال

كمـة اجلنائيـة الدوليـة يف حـاالت اجلـرائم الـيت تـدخل يف        العدالة، والتعـاون مـع دول املنطقـة ومـع احمل     إىل
  نطاق اختصاصها؛

  
  إصالح القطاع األمين  (ب)  
ــن         ‘١’   ــذ إصــالح قطــاع األم ــورة وتنفي ــا يف بل ــة الحق ــة والســلطات املنتخب دعــم الســلطات االنتقالي

يق وثيـق مـع   وعمليات التدقيق، بسبل منها إسداء مشورة ذات طابع استراتيجي بشأن السياسات، بتنسـ 
  بعثة االحتاد األورويب العسكرية االستشارية يف مجهورية أفريقيا الوسطى؛

تقــدمي املســاعدة  التنســيق بشــكل وثيــق بــني الشــركاء الــدوليني يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى يف    ‘٢’  
ت التقنية والتدريب لضمان توزيع واضح للمهام يف جمال إصالح القطاع األمـين، لفائـدة كـل مـن القـوا     

  املسلحة ألفريقيا الوسطى وقوات األمن الداخلي يف مجهورية أفريقيا الوسطى (الشرطة والدرك)؛
  

  استغالل املوارد الطبيعية واالجتار ا على حنو غري مشروع  (ج)  
تقدمي الـدعم إىل سـلطات مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى لوضـع اسـتراتيجية مملوكـة وطنيـا للتصـدي               

الطبيعيـة واالجتـار ـا علـى حنـو غـري مشـروع الـيت تواصـل متويـل وإمـداد اجلماعـات              لشبكات اسـتغالل املـوارد  
املعـين جبمهوريـة أفريقيـا الوسـطى (فريـق       املسلحة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، مع مراعاة تقـارير فريـق اخلـرباء   

دف بسـط سـلطة   ) وقرارات عملية كيمربيل، حسب االقتضـاء، ـ  ٢٠١٣( ٢١٢٧املنشأ عمال بالقرار  اخلرباء)
  الدولة على مجيع أراضيها ومواردها؛

  احلالية،  لبعثة حتقيق االستقرار بأن تنجز املهام اإلضافية التالية، يف حدود مواردها يأذن كذلك - ٣٤  
  تنسيق املساعدة الدولية، حسب االقتضاء؛  (أ)  
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) وفريـق اخلـرباء   ٢٠١٣( ٢١٢٧مـن القـرار    ٥٧تقدمي املساعدة إىل اللجنة املنشأة عمال بـالفقرة    (ب)  
 فريق؛الالصلة بتنفيذ والية اللجنة و  املنشأ عمال بالقرار نفسه، بسبل منها توفري املعلومات ذات

 ،)٢٠١٥( ٢١٩٦ القـرار  مـن  ١ الفقـرة  الـيت مت جتديـدها وتعديلـها مبوجـب     التـدابري  تنفيـذ  رصد  (ج)  
 عــن النظــر بصــرف أعتـدة،  مــن ــا يتصـل  اومــ األســلحة مجيــع تفتـيش  منــها بســبل اخلـرباء،  فريــق مــع بالتعـاون 
 بشـأن  االنتقاليـة  السـلطات  إىل املشـورة  وإسداء االقتضاء، حسب إشعار ودون لذلك ضرورة رأت إذا موقعها،
  الطبيعية؛ املوارد استغالل من املسلحة اجلماعات منع إىل الرامية اجلهود
داخل مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى     مصادرة ومجع األسلحة وأي أعتدة ذات صلة يشكل نقلها إىل  (د)  

)، وتسجيل هـذه األسـلحة ومـا يتصـل     ٢٠١٣( ٢١٢٧من القرار  ٥٤انتهاكا للتدابري املفروضة مبوجب الفقرة 
 االقتضاء؛  ا من أعتدة والتخلص منها، حسب

هـم  توفري النقل للسلطات املختصة التابعة للدولة يف القيام بعمليات التفتيش وزيارات الرصد يف أ  (هـ)  
حــدة وحــني يســمح الوضــع بــذلك،   علــى حالــة كــل أســاس منــاطق ومواقــع التعــدين حســب االقتضــاء، علــى 

  أراضيها؛  كوسيلة لتعزيز ودعم بسط سلطة الدولة بسرعة على مجيع
إىل األمــني العــام أن ينشــر وخيصــص مــوظفني وخــربات يف إطــار بعثــة حتقيــق االســتقرار     يطلــب - ٣٥  

مــن هــذا القــرار، وأن يعــدل هــذا النشــر باســتمرار وفقــا    ٣٤إىل  ٣٢الفقــرات  لتجســيد األولويــات احملــددة يف
  للتقدم احملرز يف تنفيذ هذه الوالية؛

فرقة العمل اإلقليميـة التابعـة لالحتـاد    إىل بعثة حتقيق االستقرار أن تعزز تنسيق عملياا مع يطلب  - ٣٦  
 فرقـة العمـل اإلقليميـة   الصـلة ل  أن تتيح املعلومـات ذات املعنية جبيش الرب للمقاومة، ويطلب إىل البعثة  األفريقي

  وللمنظمات غري احلكومية املشاركة يف التصدي خلطر جيش الرب للمقاومة؛
الصـلة التصـدي،    بالسـلطات االنتقاليـة والشـركاء الـدوليني وكيانـات األمـم املتحـدة ذات       يهيب  - ٣٧  

، لنقـل األسـلحة الصـغرية    دة لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام   دائـرة األمـم املتحـ   بالتنسيق مع بعثة حتقيق االسـتقرار و 
اخلفيفة على حنو غري مشـروع وتكديسـها الـذي يزعـزع االسـتقرار وإسـاءة اسـتخدامها يف مجهوريـة          واألسلحة

ــات األســلحة الصــغرية واألســلحة     ــة إدارة خمزون ــا الوســطى، وكفال ــها بســالمة    أفريقي ــها وتأمين ــة وختزين اخلفيف
ــة، ومجــع و  ــات         /أووفعالي ــه عالم ــا ليســت علي ــها وم ــتم مصــادرته من ــا ت ــذخرية وم ــائض األســلحة وال ــدمري ف ت

مشــروعة، ويشــدد أيضــا علــى أمهيــة إدمــاج هــذه العناصــر يف إصــالح القطــاع األمــين    تكــون حيازتــه غــري ومــا
  الوطن؛ إىل اإلدماج/اإلعادة وإعادة والتسريح وبرامج نزع السالح

ى والـدول اـاورة هلـا والـدول األخـرى األعضـاء يف املـؤمتر الـدويل         مجهورية أفريقيا الوسطحيث  - ٣٨  
ــة       املعــين مبنطقــة الــبحريات الكــربى علــى التعــاون علــى الصــعيد اإلقليمــي للتحقيــق يف أمــر الشــبكات اإلجرامي

الـذهب   اإلقليمية واجلماعات املسلحة الضالعة يف االستغالل غري القانوين للموارد الطبيعية وريبها، مبا يف ذلـك 
  واملاس وصيد األحياء الربية واالجتار ا بطرق غري مشروعة، وملكافحة تلك الشبكات واجلماعات؛

أن تراعي متاما محاية األطفال بوصفها مسألة شـاملة طـوال فتـرة    حتقيق االستقرار إىل بعثة يطلب  - ٣٩  
طفل يف جماالت من بينها عمليات نـزع  يف كفالة مراعاة محاية حقوق الالسلطات االنتقالية واليتها وأن تساعد 



 ٢٠١٥متوز/يوليه  ٣١ إىل ٢٠١٤آب/أغسطس  ١ يف الفترة منالقرارات واملقررات اليت اختذها جملس األمن 

239 

 من أجـل وضـع حـد لالنتـهاكات     قطاع األمينالوإصالح  /اإلعادة إىل الوطنالسالح والتسريح وإعادة اإلدماج
  والتجاوزات املرتكبة ضد األطفال ومنعها؛

ة أن تراعــي متامــا االعتبــارات اجلنســانية بوصــفها مســأل حتقيــق االســتقرار إىل بعثــة  أيضــا يطلــب - ٤٠  
يف كفالـة مشـاركة النسـاء واخنـراطهن      أفريقيـا الوسـطى  شاملة طوال فترة واليتها وأن تساعد حكومة مجهورية 

ــهن ــع اــاالت    ومتثيل ــة يف مجي ــل وبفعالي ــا  و بشــكل كام ــع املســتويات، مب ــى مجي ــق    يف عل ــك يف أنشــطة حتقي ذل
، ويف /اإلعـادة إىل الـوطن  ة اإلدماج، وعمليات نزع السالح والتسريح وإعادقطاع األمينالاالستقرار، وإصالح 

احلوار السياسي الوطين والعمليات االنتخابية، من خالل مجلة أمور منها تـوفري مستشـارين للشـؤون اجلنسـانية،     
  ويطلب كذلك حتسني التقارير اليت ترفعها البعثة إىل الس بشأن هذه املسألة؛

يف حــدود مواردهــا املتاحــة وضــمن نطــاق  أن تــدعم،حتقيــق االســتقرار إىل بعثــة  كــذلك يطلــب - ٤١  
مكتـب األمـم   وواليتها، اجلهود السياسية اليت يبذهلا االحتاد األفريقي واجلماعة االقتصـادية لـدول وسـط أفريقيـا     

  املتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيا دعما للعملية االنتقالية؛
تنطبـق   ) ال٢٠١٦( ٢١٩٦لقرار من ا ١على أن التدابري املفروضة مبوجب الفقرة  يكرر التأكيد - ٤٢  

 والقـوات  األورويب االحتـاد  وبعثـات  األفريقـي  لالحتـاد  التابعـة  اإلقليميـة  العمـل  حتقيق االسـتقرار وفرقـة   على بعثة
 بالعمليـات  املـرتبط  غري التدريب ولتقدمي التنظيمية املشورة إلسداء الوسطى أفريقيا مجهورية يف العاملة الفرنسية
 هـذه  إىل ويطلـب  ا، املنوطة الواليات تنفيذ وحسبما يقتضيه الوسطى أفريقيا مجهورية مةحلكو التابعة للقوات
  الس؛  إىل بانتظام ترفعها اليت التقارير إطار يف الصدد هذا يف املتخذة التدابري عن تبلغ أن القوات
امتثـاال تامـا   االسـتقرار   حتقيـق إىل األمني العام أن يتخذ التدابري الالزمة لكفالة امتثال بعثـة  يطلب  - ٤٣  

لسياسة األمم املتحدة القاضية بعدم التسامح إطالقا مع االسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني وأن يبلـغ الـس كلمـا       
أمهيـة التوجيهـات املتعلقـة باالتصـاالت مـع األشـخاص الـذين أصـدرت         يالحـظ  وقعت حاالت سـوء سـلوك، و  

  ؛)١٦٨(أوامر حبضورهم  أو احملكمة اجلنائية الدولية حبقهم مذكرات توقيف
أي دعم يقدم إىل قوات أمنيـة غـري    الصارم يف متثالالأن تكفل احتقيق االستقرار إىل بعثة يطلب  - ٤٤  

تابعة لألمم املتحدة لسياسة بذل العناية الواجبة يف مراعـاة حقـوق اإلنسـان عنـد تقـدمي دعـم األمـم املتحـدة إىل         
ويطلــب إىل األمـني العـام أن يــدرج يف تقـاريره املقدمـة إىل الــس      ،)١٦٩(قـوات أمنيـة غـري تابعــة لألمـم املتحـدة     
  معلومات عن أي دعم من هذا القبيل؛

ــق االســتقرار،    ضــرورة علــى يشــدد - ٤٥   ــة أن تتصــرف بعثــة حتقي  العســكرية األورويب االحتــاد وبعث
ــة االستشــارية يف ــا مجهوري ــة    الوســطى، أفريقي ــة يف مجهوري ــية العامل ــوات الفرنس ــاأفر والق ــاء  يقي  الوســطى، أثن

 كامـل  امتثـال  ويف ووحدا أراضيها وسالمة الوسطى أفريقيا مجهورية لسيادة تام باحترام بوالياا، االضطالع
 التـدريب  أمهيـة  إىل ويشـري  السـاري،  الالجـئني  وقانون اإلنسان حلقوق الدويل والقانون الدويل اإلنساين للقانون

  الصدد؛ هذا يف
  

_____________ 

)١٦٨(  S/2013/210.املرفق ،  
)١٦٩(  S/2013/110.املرفق ،  
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  ق االستقرارحتقي حرية تنقل بعثة

يف حتقيـق االسـتقرار   مجيع األطراف يف مجهورية أفريقيا الوسطى على التعاون التام مع بعثـة  حيث  - ٤٦  
نشرها ويف أنشطتها، وال سيما من خالل ضمان سالمة أفراد البعثـة وأمنـهم وحريـة تنقلـهم دون عوائـق وفـتح       

فريقيـا الوسـطى لـتمكني البعثـة مـن االضـطالع       سبل الوصول الفوري أمامها إىل مجيـع أحنـاء أراضـي مجهوريـة أ    
  ؛يف بيئة معقدة بواليتها على أكمل وجه

بالدول األعضاء، وال سيما دول املنطقة، أن تكفل تنقل مجيـع األفـراد، وكـذلك املعـدات     يهيب  - ٤٧  
ــيت يكــون اســتخدامها رمس       ــار ال ــات وقطــع الغي ــك املركب ــا واملــؤن واإلمــدادات وغريهــا مــن الســلع، مبــا يف ذل ي

  ، حبرية وبسرعة ودومنا عوائق من مجهورية أفريقيا الوسطى وإليها؛حتقيق االستقرار ومقصورا على بعثة
  

  سبل وصول املساعدة اإلنسانية

مجيــع األطــراف بالســماح بإيصــال املســاعدات اإلنســانية بشــكل كامــل وآمــن وفــوري   يطالــب  - ٤٨  
ني، وال سيما إىل املشردين داخليـا، يف مجيـع أحنـاء إقلـيم     ودون معوقات ويف الوقت املناسب إىل السكان احملتاج

مجهورية أفريقيا الوسطى، وبتقـدمي التسـهيالت الالزمـة لـذلك، وفقـا ملبـادئ األمـم املتحـدة التوجيهيـة يف جمـال           
  املساعدة اإلنسانية واألحكام ذات الصلة من القانون الدويل؛

  
  النداء اإلنساين

ويأسف لعدم كفاية متويله احلـايل، ويـدعو الـدول األعضـاء واملنظمـات       بالنداء اإلنساين،يرحب  - ٤٩  
الدوليــة واإلقليميــة إىل تلبيــة هــذا النــداء بســرعة مــن خــالل زيــادة تربعاــا وإىل كفالــة الوفــاء جبميــع تعهــداا     

  بالكامل؛
  

  القوات الفرنسية

حتقيـق  ارا مـن تـاريخ بـدء بعثـة     للقوات الفرنسية، يف حدود قدراا ومناطق انتشارها، اعتبـ يأذن  - ٥٠  
أنشطتها وحىت اية واليتها على النحو املأذون بـه يف هـذا القـرار، باسـتخدام مجيـع الوسـائل الالزمـة        االستقرار 

لتقدمي الدعم التشغيلي إىل عناصر البعثة اعتبارا من تاريخ اختاذ هذا القرار، وذلك بناء على طلب األمـني العـام،   
توايف الس بتقريـر عـن تنفيـذ هـذه الواليـة، وأن تنسـق تقريرهـا مـع تقريـر األمـني العـام            ويطلب إىل فرنسا أن 
  من هذا القرار؛ ٥٢املشار إليه يف الفقرة 

  
  االستعراض واإلبالغ

إىل األمــني العــام أن يســتعرض بانتظــام الشــروط الالزمــة النتقــال عمليــة األمــم املتحــدة    يطلــب  - ٥١  
ال ختل باجلهود العامة الرامية إىل دعـم أهـداف السـالم واالسـتقرار يف األجـل       وخفض قوامها وسحبها، بطريقة

  الطويل، ويتطلع إىل التوصل ذه املعلومات كجزء من التقارير املنتظمة املقدمة إىل الس؛
إىل األمني العام أن يطلع الس أوال بأول على احلالة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى     أيضا يطلب - ٥٢  

، مث كل أربعـة  ٢٠١٥آب/أغسطس  ١، وأن يقدم تقريرا إىل الس يف حتقيق االستقرار لى تنفيذ والية بعثةوع
ــاريخ، وأن يــدرج يف تقــاريره املقدمــة إىل الــس معلومــات مســتكملة وتوصــيات       ــارا مــن ذلــك الت أشــهر اعتب
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 املعلومات املاليـة ذات الصـلة، ومعلومـات    يتعلق بالتنفيذ الفعال للمهام املوكولة إىل البعثة، مبا يشمل تقدمي فيما
عن احلالة األمنية، والعناصر السياسية ذات األولوية اليت مت حتديدها أعاله واليت تتعلق بالتقـدم السياسـي احملقـق،    
والتقدم احملرز يف وضع اآلليات وتوفري القدرات الالزمة لتعزيـز احلكـم واإلدارة املاليـة، واملعلومـات ذات الصـلة      

تقدم احملرز يف إعمال حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين وتعزيزمها ومحايتهما، باإلضافة إىل اسـتعراض  بال
  مستويي القوات والشرطة وتشكيل القوات والشرطة ونشر مجيع العناصر املكونة للبعثة؛

  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر - ٥٣  
  ٧٤٣٤اختذ باإلمجاع يف اجللسة 

_____________________ 

      
  )١٧٠(األطفال والرتاع املسلح

  
  مقررات

، دعــوة ممثلــي أذربيجــان  ٢٠١٤أيلول/ســبتمرب  ٨، املعقــودة يف ٧٢٥٩قــرر جملــس األمــن، يف جلســته     
 -وإســبانيا وإســـتونيا وإســـرائيل وأفغانســتان وأملانيـــا وإندونيســـيا وأوروغــواي وأوكرانيـــا وإيـــران (مجهوريـــة    

وباكســتان والربازيــل والربتغــال وبلجيكــا وبوتســوانا والبوســنة واهلرســك وبولنــدا وتايلنــد  اإلســالمية) وإيطاليــا 
وتركيا واجلبل األسود واجلزائر واجلمهورية العربية السورية ومجهورية الكونغو الدميقراطية والسـودان والسـويد   

تاين وماليزيــا واملغــرب وسويســرا والصــومال والعــراق وغواتيمــاال والفلــبني وقطــر وكنــدا وكولومبيــا وليختنشــ  
واملكسيك وميامنار والنمسا ونيوزيلندا واهلنـد واليابـان والـيمن لالشـتراك، دون أن يكـون هلـم حـق التصـويت،         

  املعنون:  من نظامه الداخلي املؤقت، يف مناقشة البند ٣٧وفقا للمادة 
  األطفال والرتاع املسلح”  
  “.(S/2014/339)ح تقرير األمني العام عن األطفال والرتاع املسل”    
 إىلمـن نظامـه الـداخلي املؤقـت،      ٣٩توجيه دعوة، مبوجـب املـادة    أيضا ويف اجللسة نفسها، قرر الس  
ليلـى زروقـي، املمثلـة اخلاصـة لألمـني العـام املعنيـة باألطفـال والـرتاع املسـلح، والسـيد إيـريف الدسـوس،              السيدة 

يوكا براندت، نائبـة املـدير التنفيـذي ملنظمـة األمـم املتحـدة       وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم، والسيدة 
ــة اخلــاص للســالم        ــم والثقاف ــة والعل ــة، والســيد فورســت ويتيكــر، مبعــوث منظمــة األمــم املتحــدة للتربي للطفول

  واملصاحلة.
 إىلمن نظامه الـداخلي املؤقـت،    ٣٩توجيه دعوة، مبوجب املادة كذلك  ويف اجللسة نفسها، قرر الس  

  ساندرا أوويرجنيمانا. دةالسي

_____________ 

  .١٩٩٨ذ جملس األمن قرارات أو مقررات بشأن هذه املسألة للمرة األوىل يف عام اخت  )١٧٠(
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السـيد   إىلمن نظامـه الـداخلي املؤقـت،     ٣٩توجيه دعوة، مبوجب املادة  ويف اجللسة نفسها، قرر الس  
أمحد فـتح اهللا، املراقـب الـدائم    السيد ، رئيس وفد االحتاد األورويب لدى األمم املتحدة، وهارتينغ -توماس ماير 

  تحدة.عن جامعة الدول العربية لدى األمم امل
، دعـــوة ممثلـــي أذربيجـــان   ٢٠١٥آذار/مـــارس  ٢٥، املعقـــودة يف ٧٤١٤وقـــرر الـــس، يف جلســـته     

واألرجنتني وأستراليا وإستونيا وإسرائيل وأفغانستان وألبانيا وأملانيا وإندونيسيا وأوروغـواي وأوكرانيـا وإيطاليـا    
ايلنــد وتركيــا واجلبــل األســود واجلزائــر  وباكســتان والربازيــل والربتغــال وبلجيكــا وبــنن وبورونــدي وبولنــدا وت 

واجلمهورية العربية السورية ومجهوريـة كوريـا ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وجنـوب أفريقيـا وسـري النكـا          
وسلوفاكيا وسـلوفينيا والسـودان والسـويد وسويسـرا والعـراق وغـابون وغواتيمـاال والفلـبني وفييـت نـام وقطـر            

وكندا وكولومبيا ولكسمبورغ وليختنشتاين ومايل ومصر واملغـرب وميامنـار   وكازاخستان وكرواتيا وكمبوديا 
مـن   ٣٧والنمسا واهلند وهنغاريا وهولندا واليابان لالشتراك، دون أن يكـون هلـم حـق التصـويت، وفقـا للمـادة       

  املعنون:  نظامه الداخلي املؤقت، يف مناقشة البند
  األطفال والرتاع املسلح”  
  اعات املسلحة من غري الدولاألطفال ضحايا اجلم”    
موجهة إىل األمـني العـام مـن املمثـل الـدائم لفرنسـا لـدى         ٢٠١٥آذار/مارس  ٦رسالة مؤرخة ”    

  “.(S/2015/168)األمم املتحدة 
 إىلمـن نظامـه الـداخلي املؤقـت،      ٣٩توجيه دعوة، مبوجـب املـادة    أيضا ويف اجللسة نفسها، قرر الس  
اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والرتاع املسلح، والسيدة يوكـا برانـدت، نائبـة     ليلى زروقي، املمثلةالسيدة 

  املدير التنفيذي ملنظمة األمم املتحدة للطفولة.
 إىلمن نظامه الـداخلي املؤقـت،    ٣٩توجيه دعوة، مبوجب املادة  كذلك ويف اجللسة نفسها، قرر الس  

املعنيــة حبمايــة الطفــل يف املنظمــة الدوليــة إلنقــاذ الطفولــة يف مجهوريــة  الســيدة جــويل بــودان، املستشــارة التقنيــة 
  أفريقيا الوسطى، والسيد جونيور نزيتا، رئيس منظمة السالم من أجل الطفولة.

 السـيد  إىلمن نظامـه الـداخلي املؤقـت،     ٣٩توجيه دعوة، مبوجب املادة  ويف اجللسة نفسها، قرر الس  
وفد االحتاد األورويب لـدى األمـم املتحـدة، والسـيد سـتيفن إيفـانز، األمـني العـام          هارتينغ، رئيس -توماس ماير 

املساعد للعمليات يف منظمة حلف مشال األطلسي، والسيد تييت أنطونيـو، املراقـب الـدائم عـن االحتـاد األفريقـي       
  لدى األمم املتحدة.

ولة فلسطني ذات مركز املراقـب لـدى   إىل املراقب الدائم لد ويف اجللسة نفسها، قرر الس توجيه دعوة  
األمــم املتحــدة، وإىل املراقــب الــدائم لدولــة الكرســي الرســويل ذات مركــز املراقــب لــدى األمــم املتحــدة، وفقــا   

  للنظام الداخلي املؤقت للمجلس وما درج عليه سابقا يف هذا الشأن.  
عـــوة ممثلـــي أذربيجـــان ، د٢٠١٥حزيران/يونيـــه  ١٨، املعقـــودة يف ٧٤٦٦وقـــرر الـــس، يف جلســـته   

واألرجنــتني وأســتراليا وإســتونيا وإســرائيل وألبانيــا وأملانيــا وأنــدورا وإندونيســيا وأوروغــواي وأوكرانيــا وإيــران  
اإلسالمية) وآيرلنـدا وآيسـلندا وإيطاليـا وباكسـتان وبـاالو والربازيـل والربتغـال وبلجيكـا وبلغاريـا           -(مجهورية 

وبولنــدا وتايلنــد وتركيــا واجلبــل األســود واجلزائــر واجلمهوريــة التشــيكية  وبنمــا وبوتســوانا والبوســنة واهلرســك
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واجلمهورية العربية السـورية ومجهوريـة كوريـا ومجهوريـة مولـدوفا وجورجيـا ورومانيـا وزمبـابوي وسـلوفاكيا          
ــربص وقطــر          ــام وق ــت ن ــدا وفيي ــبني وفنلن ــاال والفل ــراق وغواتيم وســلوفينيا والســودان والســويد وسويســرا والع

ازاخستان وكرواتيا وكمبوديا وكندا وكولومبيا والكويت وكينيا والتفيا ولبنـان ولكسـمربغ وليختنشـتاين    وك
ومصــر واملغــرب واملكســيك ومونــاكو وميامنــار والنــرويج والنمســا واهلنــد وهنغاريــا وهولنــدا واليابــان واليونــان 

ــادة       ــا للم ــم حــق التصــويت، وفق ــه الــ   ٣٧لالشــتراك، دون أن يكــون هل ــن نظام ــت، يف مناقشــة  م داخلي املؤق
  املعنون:  البند

  األطفال والرتاع املسلح”  
موجهة إىل األمني العام من املمثـل الـدائم ملاليزيـا لـدى      ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١رسالة مؤرخة ”    

  (S/2015/402)األمم املتحدة 
  “.)S/2015/409تقرير األمني العام عن األطفال والرتاع املسلح (”    
 إىلمـن نظامـه الـداخلي املؤقـت،      ٣٩توجيه دعوة، مبوجـب املـادة    أيضا سها، قرر السويف اجللسة نف  
ليلى زروقي، املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والرتاع املسلح، والسيدة يوكـا برانـدت، نائبـة    السيدة 

  املدير التنفيذي ملنظمة األمم املتحدة للطفولة.
  إىلمن نظامه الـداخلي املؤقـت،    ٣٩توجيه دعوة، مبوجب املادة  كذلك لسويف اجللسة نفسها، قرر ا 

  السيدة يونيس آبيو، مديرة التيسري من أجل السالم والتنمية.
 السـيد  إىلمن نظامـه الـداخلي املؤقـت،     ٣٩ويف اجللسة نفسها، قرر الس توجيه دعوة، مبوجب املادة   

األورويب لدى األمم املتحدة، والسيد أمحد فـتح اهللا، املراقـب الـدائم    هارتينغ، رئيس وفد االحتاد  -توماس ماير 
  عن جامعة الدول العربية لدى األمم املتحدة.

ويف اجللسة نفسها، قرر الس أيضا توجيه دعوة إىل املراقب الدائم لدولة فلسطني ذات مركـز املراقـب     
رسويل ذات مركز املراقب لـدى األمـم املتحـدة، وفقـا     لدى األمم املتحدة، وإىل املراقب الدائم لدولة الكرسي ال

  للنظام الداخلي املؤقت للمجلس وما درج عليه سابقا يف هذا الشأن.  
  

  )٢٠١٥( ٢٢٢٥القرار 
  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١٨املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
ــد    ــد تأكيـ ــه  إذ يعيـ ــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٦١قراراتـ ــطس  ٢٥) املـ ) ٢٠٠٠( ١٣١٤ ، و١٩٩٩آب/أغسـ
 ١٤٦٠، و ٢٠٠١تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٠) املــؤرخ ٢٠٠١( ١٣٧٩، و ٢٠٠٠آب/أغســطس  ١١املــؤرخ 

 ٢٠٠٤نيســــان/أبريل  ٢٢) املــــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٣٩، و ٢٠٠٣كــــانون الثاين/ينــــاير  ٣٠املـــؤرخ   )٢٠٠٣(
، ٢٠٠٩آب/أغســـطس  ٤) املـــؤرخ ٢٠٠٩( ١٨٨٢ ، و٢٠٠٥متوز/يوليـــه  ٢٦) املـــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦١٢ و
ــه  ١٢ ) املــؤرخ٢٠١١( ١٩٩٨ و  ،٢٠١٢أيلول/ســبتمرب  ١٩) املــؤرخ ٢٠١٢( ٢٠٦٨ ، و٢٠١١متوز/يولي
يف وضــع  تســهمالــيت ، ومجيــع بيانــات رئيســه ذات الصــلة، ٢٠١٤آذار/مــارس  ٧) املــؤرخ ٢٠١٤( ٢١٤٣و 

  ،إطار شامل ملعاجلة مسألة محاية األطفال املتضررين من النـزاع املسلح
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ــد    ــن صــو    وإذ يكــرر تأكي ــذا الصــدد     مســؤوليته الرئيســية ع ــه يف ه ــدوليني والتزام ــن ال ن الســالم واألم
  ،بالتصدي للتأثري الواسع النطاق للنـزاع املسلح على األطفال

، وكـذا اسـتنتاجات   املتعلقـة باألطفـال والـرتاع املسـلح    قراراته وتنفيـذها وبيانـات رئيسـه     بأن وإذ يسلم  
قـد أدت إىل إحـراز تقـدم فيمـا يتعلـق مبنـع        ،املسـلح الفريق العامل التـابع لـس األمـن املعـين باألطفـال والـرتاع       

ســيما فيمــا يتعلــق بتســريح اآلالف مــن    االنتــهاكات واالعتــداءات املرتكبــة ضــد األطفــال والتصــدي هلــا، وال  
األطفال وإعـادة تأهيلـهم وإعـادة إدمـاجهم، والتوقيـع علـى خطـط عمـل بـني األطـراف يف الرتاعـات املسـلحة،             

  ،ـزاعات من مرفقي تقرير األمني العام السنويوحذف أمساء بعض أطراف الن
إزاء عـدم إحـراز تقـدم علـى أرض الواقـع يف بعـض احلـاالت املـثرية          ومع أنه ال يـزال يشـعر بقلـق بـالغ      

الصـلة مـن القـانون الـدويل املنطبـق       للقلق اليت ال تزال فيها أطراف الرتاعات تنتـهك دون عقـاب األحكـام ذات   
  ،ومحايتهم يف الرتاع املسلحفيما يتعلق حبقوق األطفال 

إىل أن مجيع أطراف الرتاعات املسلحة عليها أن متتثل امتثاال صارما لاللتزامات املنطبقة عليهـا   وإذ يشري  
مبا يف ذلك االلتزامـات الـواردة يف اتفاقيـة حقـوق      مبوجب القانون الدويل حلماية األطفال يف الرتاعات املسلحة،

، وكــذلك اتفاقيــات )١٧٢(يــاري بشــأن اشــتراك األطفــال يف املنازعــات املســلحة وبروتوكوهلــا االخت )١٧١(الطفــل
  ،)١٧٤(١٩٧٧وبروتوكوليها اإلضافيني لعام  )١٧٣(١٩٤٩آب/أغسطس  ١٢جنيف املؤرخة 

منه بضرورة أن تكون محاية األطفال يف حـاالت الـرتاع املسـلح جانبـا هامـا يف أي اسـتراتيجية        واقتناعا  
أمهية انتهاج اسـتراتيجية واسـعة النطـاق ملنـع نشــوب      وإذ يشدد أيضا على  سالم،شاملة لفض الرتاعات وبناء ال

  ،الرتاعات تعاجل األسباب اجلذرية للرتاع املسلح بصورة شاملة لتعزيز محاية األطفال على املدى الطويل
رتاع الدور األساسي للحكومات يف توفري احلماية واإلغاثة جلميـع األطفـال املتضـررين مـن الـ      وإذ يؤكد  
  ،يسلم بأمهية تعزيز القدرات الوطنية يف هذا الصدد، واملسلح

ضرورة أن دف مجيع اإلجراءات الـيت تتخـذها كيانـات األمـم املتحـدة يف إطـار آليـة         وإذ يكرر تأكيد  
الرصد واإلبالغ إىل دعم األدوار الـيت تضـطلع ـا احلكومـات الوطنيـة يف جمـايل احلمايـة والتأهيـل واسـتكماهلا،          

  ،ب االقتضاءحس
ــيســـلم وإذ    يف القيـــام ـــا شـــبكات اتمـــع املـــدين يســـتطيع الزعمـــاء احملليـــون و األدوار اهلامـــة الـــيتبـ

عـدم وصـم األطفـال املتضـررين مـن      مبـا يف ذلـك   علـى مسـتوى اتمعـات احملليـة،     وإعادة التأهيل احلماية  تعزيز
  املسلحة، الرتعات
ة عن االمتثال لاللتزامات املترتبة على كـل منـها فيمـا يتعلـق     بأن مجيع الدول األعضاء مسؤول يذكروإذ   

وجــرائم  بوضــع حــد لإلفــالت مــن العقــاب علــى جــرائم اإلبــادة اجلماعيــة، واجلــرائم املرتكبــة ضــد اإلنســانية،   
وغــري ذلــك مــن اجلــرائم الشــنيعة املرتكبــة ضــد األطفــال، والتحقيــق مــع املســؤولني عــن تلــك اجلــرائم    احلــرب،

_____________ 

)١٧١(  United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531.  
  .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧٣املرجع نفسه، الد   )١٧٢(
  .٩٧٣إىل  ٩٧٠، األرقام من ٧٥املرجع نفسه، الد   )١٧٣(
  .١٧٥١٣و  ١٧٥١٢الرقمان ، ١١٢٥املرجع نفسه، الد   )١٧٤(
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ذ يشري إىل أن عملية مكافحة اإلفـالت مـن العقـاب علـى أخطـر اجلـرائم املرتكبـة ضـد األطفـال          وحماكمتهم، وإ
تعـززت مـن خـالل العمـل الـذي جيـري بشـأن هـذه اجلـرائم واحملاكمـة عليهـا مـن              اليت حتظـى باهتمـام دويل قـد   

  اكم الوطنية،جانب احملكمة اجلنائية الدولية، واحملاكم املخصصة واملختلطة، والدوائر املتخصصة يف احمل
يؤكــد أن هــذا القـــرار    وإذ ،)١٧٥(٢٠١٥حزيران/يونيـــه  ٥يف تقريــر األمـــني العــام املــؤرخ     وقــد نظــر    

تقريـر تعـد أو ال تعـد نزاعـات مسـلحة يف      اليسعى إىل البـت قانونـا فيمـا إذا كانـت احلـاالت املشـار إليهـا يف         ال
لــى أي حكــم مســبق بشــأن الوضــع القــانوين ســياق اتفاقيــات جنيــف وبروتوكوليهــا اإلضــافيني، وال ينطــوي ع

  لألطراف الضالعة يف تلك احلاالت من غري الدول،
الـرتاع املسـلح، الـيت ترتكـب يف     ألطفـال يف حـاالت   اختطاف ا عمليات إزاء وإذ يعرب عن بالغ القلق  

، متنوعـة  هـذه العمليـات تـتم داخـل بيئـات     بـأن  الـدول، وإذ يسـلّم   غري من سلحة امل معظمها من قبل اجلماعات
يسـبق أو يعقـب إسـاءات وانتـهاكات أخـرى ضـد        ، وإذ يسـلّم كـذلك بـأنّ االختطـاف كـثريا مـا      املـدارس  منها

الســارية، ومنــها االنتــهاكات الــيت تنطــوي علــى التجنيــد واالســتغالل  أحكــام القــانون الــدويل األطفــال تتنــاىف و
اليت ترقى إىل مستوى جـرائم احلـرب أو    القتل والتشويه وكذلك االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسيو

  اجلرائم ضد اإلنسانية، وإذ يهيب جبميع الدول األعضاء إخضاع مرتكيب عمليات االختطاف للمساءلة،
 اإلنسـاين الـيت ترتكبـها   القـانون الـدويل    وجتاوزاتإزاء انتهاكات حقوق اإلنسان  قلق بالغوإذ يساوره   

عمليـات االختطـاف    والـيت تشـمل  ما اجلماعـات املتطرفـة العنيفـة،    اجلماعات املسـلحة مـن غـري الـدول، وال سـي     
، بـاألخص  ستهدف الفتياتالذي ي االستعباد اجلنسيكواالغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي  اجلماعية

والتـأثري علـى فـرص حصـوهلم علـى خـدمات التعلـيم والرعايـة         األمر الذي ميكن أن يتسـبب يف تشـريد السـكان    
  ،دد على أمهية املساءلة عن هذه التجاوزات واالنتهاكاتشي  ، وإذالصحية
مجيــع التــدابري  مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل تــدعو الــدول األعضــاء إىل اختــاذ   ٣٥إىل أنّ املــادة  وإذ يشــري  

االجتـار ـم ألي غـرض مـن      املالئمة الوطنيـة والثنائيـة واملتعـددة األطـراف ملنـع اختطـاف األطفـال أو بـيعهم أو        
  ،بأي شكل من األشكالاألغراض أو 

ــلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة         وإذ يســاوره بــالغ القلــق     ــه النقــل غــري املشــروع لألس إزاء مــا خيلف
وتكديســها املزعــزع لالســتقرار وإســاءة اســتعماهلا مــن آثــار ضــارة علــى األطفــال يف الــرتاع املســلح، وال ســيما 

م، وإعـــادة جتنيـــدهم وقتلـــهم وتشـــويههم، لألطفـــال واســـتخدامه ةاملســـلح اتبســـبب جتنيـــد أطـــراف النــــزاع
ــدارس        ــى امل ــف اجلنســي، واختطــافهم، وشــن اهلجمــات عل واغتصــام وإخضــاعهم ألشــكال أخــرى مــن العن

  ،واملستشفيات يف انتهاك للقانون الدويل
ينبغـي   للطفل، وكذا احتياجـات األطفـال اخلاصـة وأوجـه ضـعفهم،      على أنّ املصاحل الفضلى وإذ يشدد  

  ،األطفال يف حاالت الرتاع املسلحب املتعلقةجراءات ختطيط واختاذ اإلعند  العتبارأن تؤخذ يف ا
وقـانون حقـوق   اإلنساين مبوجب القانون الدويل  ةاملسلح أطراف الرتاعاتمجيع  اتإىل التزام شرييوإذ   

، وإذ يهيـب  طفـل مـن حريتـه بصـورة غـري قانونيـة أو تعسـفية        حـرم أي على أنه ينبغـي أال ي  وإذ يؤكداإلنسان، 
_____________ 

)١٧٥(  S/2015/409.  



 ٢٠١٥متوز/يوليه  ٣١إىل  ٢٠١٤آب/أغسطس  ١ القرارات واملقررات اليت اختذها جملس األمن يف الفترة من

246 

التعـذيب وغـريه مـن    وأيضـا   االحتجـاز غـري القـانوين أو التعسـفي    بكل أطراف الرتاعات أن تتوقف عـن ممارسـة   
  املسلطة على األطفال أثناء احتجازهم، الالإنسانية أو املهينة  ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو

ــد    يســلموإذ    ــوفري املســاعدة، يف الوقــت املناســب وبالق ــة ت ــل    بأمهي ــاج وتأهي ــى إعــادة إدم ــم، عل ر املالئ
، مـع العمـل يف الوقـت نفسـه علـى ضـمان تلبيـة االحتياجـات اخلاصـة          األطفال املتضررين من الرتاعات املسلحة

للفتيات واألطفال ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك احلصول على خدمات الرعايـة الصـحية والـدعم النفسـي والـربامج      
  طفال وإحالل السالم واألمن الدائمني،التعليمية اليت تسهم يف رفاه األ

  الدويل اإلنساين،ميع أطراف الرتاعات احترام الطابع املدين للمدارس وفقا للقانون جب يهيب وإذ  
مجيع انتهاكات القانون الدويل املنطبـق الـيت تشـمل جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم مـن         يدين بقوة  - ١  

هم وقتلهم وتشويههم واغتصام وإخضاعهم ألشـكال أخـرى مـن    قبل أطراف النـزاعات املسلحة وإعادة جتنيد
وقيـام أطـراف النــزاعات املسـلحة مبنـع      ، املستشفياتوالعنف اجلنسي واختطافهم وشن اهلجمات على املدارس 

والقـانون الـدويل    اإلنسـاين  إيصال املساعدة اإلنسانية وسائر انتهاكات القـانون الـدويل، مبـا فيـه القـانون الـدويل      
ق اإلنسان وقانون الالجـئني، املرتكبـة ضـد األطفـال يف حـاالت الـرتاع املسـلح، ويطالـب مجيـع األطـراف           حلقو

  املعنية بوضع حد هلذه املمارسات على الفور واختاذ تدابري خاصة حلماية األطفال؛
أن آليــة الرصــد واإلبــالغ سيســتمر تنفيــذها يف احلــاالت املدرجــة يف املــرفقني   يؤكــد مــن جديــد  - ٢  

يتمشـى مـع املبـادئ املنصـوص      األطفال والرتاع املسـلح، مبـا   عنرير األمني العام امن تق (املرفقني) ول والثايناأل
) وأن إنشاء هـذه اآلليـة وتطبيقهـا ال ينطويـان علـى حكـم مسـبق        ٢٠٠٥( ١٦١٢من قراره  ٢عليها يف الفقرة 

مالـه وال ينبغـي أن يفهـم منـهما ضـمنا      على قرار جملس األمن بـإدراج أو عـدم إدراج حالـة معينـة يف جـدول أع     
  اختاذ الس قرارا باإلدراج أو عدمه؛

درج أيضـا يف  )، ويطلـب إىل األمـني العـام أن يـ    ٢٠٠١( ١٣٧٩من القـرار   ١٦إىل الفقرة  يشري  - ٣  
انون ، يف انتـهاك للقـ  تنخـرط الـيت   ةحاملسـلّ  اتالرتاعـ  أطـراف  ة،املسلح اتمرفقات تقاريره عن األطفال والرتاع

ــدويل الســاري،   ــال يف ممارســات اختطــاف ال ــع      األطف ــار مجي ــع األخــذ يف االعتب ــرتاع املســلح، م يف حــاالت ال
تنطبق علـى احلـاالت وفقـا    سـ االنتهاكات والتجاوزات األخرى املرتكبة ضد األطفال، ويالحظ أن هذه الفقـرة  

  )؛٢٠٠١( ١٣٧٩ قرارهمن  ١٦للشروط املنصوص عليها يف الفقرة 
 باألطراف الواردة أمساؤها يف مرفقي تقرير األمني العام عن األطفال والنـزاع املسلح، الـيت  يهيب  - ٤  

الســارية، مبــا يف ذلــك عمليــات  أحكــام القــانون الــدويل  ترتكــب انتــهاكات وجتــاوزات ضــد األطفــال تتنــاىف و  
وسـة وحمـددة زمنيـا    ، القيـام، دون تـأخري، بإعـداد خطـط عمـل ملم     اختطاف األطفال يف حاالت الـرتاع املسـلّح  

  ؛بالتعاون مع األمم املتحدة لوقف تلك االنتهاكات والتجاوزات
على أن يتم فورا ومن دون شرط أو قيد إطالق سـراح األطفـال املخـتطفني مـن قبـل مجيـع        حيثّ  - ٥  

أن واملنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة علـى     أطراف الرتاع، ويشجع الدول األعضاء وكيانات األمـم املتحـدة   
تبــذل جهــود يف هــذا املضــمار مــن أجــل اإلفــراج بأمــان عــن األطفــال املخــتطفني، وذلــك بوســائل منــها إنشــاء   
إجــراءات تشــغيلية موحــدة بشــأن تســليم األطفــال إىل اجلهــات املدنيــة املعنيــة حبمايــة الطفــل، وعلــى أن تســعى   

  ؛وإعادة تأهيلهم وإدماجهم مشلهم مع أسرهم لـملضمان 
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أن تنظــر يف اختــاذ إجــراءات غــري قضــائية تكــون مبثابــة بــدائل         األعضــاء علــى الــدول  شــجعي  - ٦  
ــل وإدمــاج األطفــال      ــز علــى إعــادة تأهي ــرتبطني ســابقا  للمحاكمــة واالحتجــاز وتركّ ــالقوات وامل باجلماعــات ب

وألقصـر فتـرة   من حريتهم إال يف احلاالت القصوى األطفال  عدم حرمانمبدأ ، على أن يراعى يف ذلك املسلحة
  ؛احلرص، حيثما أمكن، على تفادي احتجاز األطفال قبل احملاكمةمع نية ممكنة زم

القـانون الـدويل   الـذي يتنـاىف وأحكـام    االستخدام العسكري للمـدارس  إزاء  قلقه بالغ عن يعرب  - ٧  
للخطـر، ويشـجع يف    يعـرض سـالمة األطفـال   وأهدافا مشروعة للـهجوم  السارية، والذي قد جيعل هذه املدارس 

لصدد الـدول األعضـاء علـى اختـاذ إجـراءات ملموسـة لـردع اسـتخدام املـدارس علـى هـذا النحـو مـن قبـل               هذا ا
  املسلحة؛  القوات املسلحة واجلماعات

علـى أمهيـة النظـر بانتظـام ويف الوقــت املناسـب يف االنتـهاكات واإلسـاءات املرتكبـة ضــد          يشـدد   - ٨  
 الـرتاع بالنشاط املستمر لفريقه العامـل املعـين باألطفـال و   ويرحب يف هذا الصدد  األطفال يف الرتاعات املسلحة،

، إىل االسـتفادة بالكامـل مـن األدوات املتاحـة     يف ضوء املناقشات اجلارية بشأن تعزيز االمتثال، ويدعوه، املسلح
، بوسـائل منـها تكثيـف احلـوار     تعزيز محاية األطفال املتضررين من الرتاعات املسلحةله مبوجب واليته من أجل 
  مع الدول األعضاء املعنية؛

ــات األمــم املتحــدة   حــثّ  يواصــل  - ٩   ــدول األعضــاء وكيان ــة  ال واملنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليمي
وقــف إطــالق النــار يف مجيــع مفاوضــات الســالم واتفاقــات أن يــتم، وغريهــا مــن األطــراف املعنيــة علــى كفالــة  

، مبـا يف  إدراج األحكـام املتعلقـة حبمايـة الطفـل    النار، ويف األحكام املتعلقة برصد وقف إطالق  السالمواتفاقات 
جبماعـات   إطالق سراح األطفال الذين كانوا مرتبطني سابقا بالقوات املسلحة أواليت تنص على األحكام ذلك 

  مسلحة وإعادة إدماجهم؛
سـنة   اليت تعمل على التوصل حبلـول  “أطفال وليسوا جنودا”بالتقدم احملرز يف إطار محلة  يرحب - ١٠  
حيـث  و األطفـال واسـتخدامهم مـن قبـل القـوات املسـلحة احلكوميـة يف النــزاعات،         إىل إاء ومنع جتنيـد  ٢٠١٦
عـدم وجـود أي أطفـال يف صــفوفها يف     للتأكـد مــن بـذل كـل اجلهـود     علـى مواصــلة احلكومـات املعنيـة   كـذلك  

صـلة واملنظمـات غـري احلكوميـة     ويهيب بالدول األعضاء ومجيـع كيانـات األمـم املتحـدة ذات ال     حاالت الرتاع،
  والدوائر املاحنة دعم هذه احلملة، كلٌّ حسب إمكانياته؛

ــ يــدعو - ١١   ــام  ةاخلاصــ ةاملمثل ــرتاع املســلح   لألمــني الع ــة باألطفــال وال ــى   املعني إىل إطــالع الــس عل
ماعـات  اجلاحملـرز مـن قبـل    التقـدم   ، وكـذلك علـى  “أطفال وليسوا جنودا”يستجد من تطورات بشأن محلة  ما

معلومات عـن عمليـة رفـع أمسـاء     مبا يف ذلك وااللتزامات، خطط العمل يف توقيع وتنفيذ  املسلحة من غري الدول
    ؛األطراف املعنية من القائمة وسري تقدم هذه العملية

مجيع األطراف املعنية، مبا فيها الدول األعضاء وكيانات األمم املتحـدة واملؤسسـات املاليـة،     حيث - ١٢  
عمليـة تطـوير   القيام، حسب االقتضاء ومـع مراعـاة ضـرورة تـويل السـلطات الوطنيـة زمـام األمـور، بـدعم           على

وتعزيز قدرات املؤسسات الوطنيـة وشـبكات اتمـع املـدين احملليـة املعنيـة بالـدفاع عـن األطفـال املتضـررين مـن            
ا يكفــي مــن املــوارد والتمويــل يف مبــالرتاعـات املســلحة ومحايتــهم وتأهيلــهم، وكــذلك آليــات املسـاءلة الوطنيــة،   

  ؛مستدام الوقت املناسب وعلى حنو
، عنـد االضــطالع بإصــالح القطـاع األمــين، مراعــاة   علــى أن تعمــم الــدول األعضــاء املعنيـة  حيـث  - ١٣  

ــة الطفــل بســبل   ، يف التــدريبات وإجــراءات التشــغيل املوحــدة العســكرية   هــذه املســألةإدراج منــها مســألة محاي
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إنشـاء وحـدات حلمايـة األطفـال ضـمن      سليم األطفال إىل اجلهات املدنية املعنية حبماية الطفـل، و ويشمل ذلك ت
جتنيد القصر، مـع التشـديد يف هـذا الصـدد      واحليلولة دون سنهمقوات األمن الوطين وإرساء آليات فعالة لتقدير 

  ؛اليد الذي ينبغي أن يظلّ استثناًءللمو التسجيل املتأخرعلى أمهية كفالة تسجيل مجيع املواليد، مبا يف ذلك 
علــى مســؤولية مجيــع الــدول عــن وضــع حــد لإلفــالت مــن العقــاب علــى جــرائم اإلبــادة     يؤكــد - ١٤  

اجلماعية واجلرائم املرتكبـة ضـد اإلنسـانية وجـرائم احلـرب وغريهـا مـن اجلـرائم الشـنيعة املرتكبـة ضـد األطفـال             
ــق يف تلــك اجلــرائم وحماكمــة املســؤولني ع     ــى املســامهة الــيت       والتحقي ــذا الصــدد عل نــها، ويســلط الضــوء يف ه

احملكمة اجلنائية الدولية، وفقا ملبدأ التكامل مـع االختصاصـات اجلنائيـة الوطنيـة املنصـوص عليـه يف نظـام         تقدمها
  ؛)١٧٦(للمحكمة روما األساسي

ــدور  يســلّم - ١٥   ــة األ     عمليــات ب ــات السياســية يف محاي ــم املتحــدة حلفــظ الســالم والبعث طفــال، األم
ســيما الــدور احلاســم الــذي يؤديــه املستشــارون املعنيــون حبمايــة األطفــال يف تعمــيم مراعــاة محايــة األطفــال    وال

مـن مواصـلة   كرر يف هذا الصدد تأكيد ما قـرره  ، ويبعثاتالوقيادة اجلهود املتعلقة بالرصد والوقاية واإلبالغ يف 
السياســية أحكامــا حمــددة تتعلــق حبمايــة  وبعثاــام األمــم املتحــدة حلفــظ الســال كافــة عمليــاتتضــمني واليــات 

كفالـة   األمني العـام ب ويهيبعلى إيفاد مستشارين معنيني حبماية الطفل ضمن تلك البعثات، ، ويشجع األطفال
كـل  ومتديـد  أن جيري بشكل منتظم تقييم مدى االحتياج هلؤالء املستشارين وعـددهم وأدوارهـم خـالل إعـداد     

  مم املتحدة حلفظ السالم وكل بعثة من البعثات السياسية؛عملية من عمليات األ
عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم تنفيذ سياسة األمني العام القائمـة علـى   إىل أن تواصل  يدعو - ١٦  

امتثـاال تامـا ملدونـة األمـم املتحـدة       هـا االستغالل واالعتداء اجلنسيني وكفالة امتثال أفراد إطالقا مع التهاونعدم 
إىل األمني العام أن يواصل اختاذ مجيع اإلجراءات الضـرورية يف هـذا الصـدد، وأن     ويكرر طلبهواعد السلوك، لق

 الئمـة املوقائيـة  الجـراءات  اإلاختـاذ  مواصـلة  ، وحيث البلـدان املسـامهة بقـوات علـى     الس عليها أوال بأول يطلع
بــاري علــى محايــة األطفــال مــن أمــور شــىت منــها  كتزويــد األفــراد التــابعني هلــا، قبــل انتشــارهم، بالتــدريب اإلج 

  ؛السلوك  مساءلة هؤالء األفراد بالكامل يف حالة تورطهم يف هذا وعلى كفالة ،نياالستغالل واالنتهاك اجلنسي
مجيع كيانات األمم املتحدة، مبا يف ذلك بعثـات حفـظ السـالم والبعثـات السياسـية       كذلك حيث - ١٧  

والوكــاالت والصــناديق والــربامج التابعــة لألمــم املتحــدة، علــى أن تــويل كــل   ومكاتــب بنــاء الســالم واملكاتــب 
االهتمــام لالنتــهاكات املرتكبــة ضــد األطفــال، يف إطــار تطبيــق سياســة بــذل العنايــة الواجبــة يف مراعــاة حقــوق   

  ؛)١٧٧(اإلنسان على الدعم الذي تقدمه األمم املتحدة إىل قوات األمن غري التابعة هلا
إىل األمني العام أن يواصل تقدمي تقارير سنوية شاملة إىل الس بشـأن تنفيـذ قراراتـه     يكرر طلبه - ١٨  

مجيـع تقـاريره املتعلقـة حبـاالت قطريـة حمـددة       تضـمني   وأن يكفـل  والـرتاع املسـلح،  عن األطفال  وبيانات رئيسه
  ؛باعتبارها جانبا رئيسيا من جوانب تلك التقارير األطفال والرتاع املسلح مسألةَ

  .املسألة قيد نظره الفعلي أن يبقي يقرر - ١٩  
  ٧٤٦٦اختذ باإلمجاع يف اجللسة 

_____________________ 
  

_____________ 

)١٧٦(  United Nations, Treaty Series, vol. 2187, No. 38544.  
)١٧٧(  S/2013/110.املرفق ،  
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  )١٧٨(بيساو -  احلالة يف غينيا
  مقررات

  :)١٧٩(، الرسالة التالية٢٠١٤آب/أغسطس  ١٥رئيس جملس األمن إىل األمني العام، يف  وجه  
ــه        آب/ ١٣ألمــن علــى رســالتكم املؤرخــة   مت إطــالع أعضــاء جملــس ا قــد يشــرفين أن أبلغكــم أن

  .)١٨٠()٢٠١٢( ٢٠٤٨بشأن التقارير اليت تقدموا عمال بالقرار  ٢٠١٤أغسطس 
وقد أحاط أعضـاء الـس علمـا بالطلـب الـوارد يف رسـالتكم بـأن يكـون تقريـركم املرتقـب هـو                

م املعلومـات املسـتكملة اإلضـافية كـل سـتة أشـهر ضـمن تقـاريركم الدوريـة عـن           آخر تقرير، وبـأن تقـد  
بيساو، وبـأن يتواصـل تقـدمي اإلحاطـات الشـفوية       -مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف غينيا 

  إىل الس مىت تطلب األمر ذلك.
ــته      ــس، يف جلسـ ــرر الـ ـــودة يف ٧٣١٥وقـ ــاين/نوفمرب  ١٨، املعقـ ــرين الثـ ـــثلي ٢٠١٤ تشـ ـــوة ممـ   ، دعــ
مـن   ٣٧بيسـاو لالشتــراك، دون أن يكــون هلـم حــق التصــويت، وفقـا للمـادة          - ليشيت وغانا وغينيـا  -تيمور 

  نظامه الداخلي املؤقت، فـي مناقشة البنـد املعنون:
  بيساو - احلالة يف غينيا”  
مــن مــن األمــني موجهــة إىل رئــيس جملــس األ ٢٠١٤تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١١رســالة مؤرخــة ”    

 “(S/2014/805) العام

مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل      ٣٩ويف اجللسة نفسها، قرر الس أيضا توجيه دعوة، مبوجـب املـادة     
بيسـاو ورئـيس مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـاء         -السيد ميغيل تروفوادا، املمثل اخلاص لألمني العام لغينيا 

لسيد أنطونيو دي أغيار باتريوتا، املمثل الدائم للربازيل لدى األمـم املتحـدة بصـفته    بيساو، وا - السالم يف غينيا
  بيساو. -رئيس جلنة بناء السالم بتشكيلها اخلاص بغينيا 

  ، يف البند املعنون:٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥، املعقودة يف ٧٣٢١ونظر الس، يف جلسته   
  بيساو - احلالة يف غينيا”  
موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن األمــني  ٢٠١٤تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١١ؤرخــة رســالة م”    

 “(S/2014/805) العام
  

  )٢٠١٤( ٢١٨٦القرار 
  ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
ما بيسـاو، وال سـي   -إىل قراراته السابقة وبيانات رئيسه وبياناته الصحفية بشأن احلالة يف غينيـا   إذ يشري  

ــرارات  ــؤرخ ) ٢٠٠٩( ١٨٧٦القــ ــه  ٢٦املــ ــؤرخ ) ٢٠١١( ٢٠٣٠و  ٢٠٠٩حزيران/يونيــ ــانون  ٢١املــ كــ
_____________ 

  .١٩٩٨اختذ جملس األمن قرارات أو مقررات بشأن هذه املسألة للمرة األوىل يف عام   )١٧٨(
)١٧٩(  S/2014/601.  
)١٨٠(  S/2014/600.  
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املـــــؤرخ ) ٢٠١٣( ٢٠٩٢ و ٢٠١٢أيار/مـــــايو  ١٨املـــــؤرخ ) ٢٠١٢( ٢٠٤٨و  ٢٠١١األول/ديســـــمرب 
ــباط/فرباير  ٢٢ ــؤرخ ) ٢٠١٣( ٢١٠٣و  ٢٠١٣شــ ــايو  ٢٢املــ ــؤرخ  )٢٠١٤( ٢١٥٧ و ٢٠١٣أيار/مــ املــ
  ،٢٠١٤أيار/مايو   ٢٩

ورسـالته   )١٨١(بيسـاو  -عـن غينيـا    ٢٠١٤آب/أغسطس  ١٨بتقرير األمني العام املؤرخ  وإذ حييط علما  
ورد فيهمـا مـن توصـيات،     ومبـا  )١٨٢(املوجهة إىل رئـيس جملـس األمـن    ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١١املؤرخة 

املتحــدة املتكامــل لبنــاء  ورئــيس مكتــب األمــمبيســاو  -لغينيــا وإذ يشــيد مبســاعي املمثــل اخلــاص لألمــني العــام  
  بيساو، -السالم يف غينيا 

ــا     وإذ يرحــب   ــة غيني ــه حكوم ــذي أحرزت ــدم ال ــودة      - بالتق ــد ع ــة بع ــا الوطني ــد أولويا بيســاو يف حتدي
  الدستوري،    النظام

يؤكد أمهية احلوكمـة الشـاملة للجميـع ودورهـا     إذ على ضرورة احترام املبادئ الدميقراطية، و وإذ يشدد  
  بيساو،   -إحالل السالم الدائم يف غينيا  األساسي يف

بيسـاو إال مـن خـالل عمليـة توافقيـة       -أنه ال سـبيل إىل توطيـد السـالم واالسـتقرار يف غينيـا       وإذ يؤكد  
تشمل اجلميع ويتوىل زمامها البلـد، وبـاحترام النظـام الدسـتوري، وإصـالح قطاعـات الـدفاع واألمـن والعـدل،          

االقتصـادية، ومكافحـة اإلفـالت     -حقوق اإلنسـان، وتعزيـز التنميـة االجتماعيـة      وتعزيز سيادة القانون، ومحاية
  من العقاب واالجتار باملخدرات،  

أن تعمـل علـى ضـمان االسـتقرار يف األجـل       اجلهـات صـاحبة املصـلحة   أنه ينبغي جلميع  أيضا وإذ يؤكد  
ياسـي حقيقـي وشـامل للجميـع     القصري واملتوسط والطويل مـن خـالل إبـداء التزامهـا بوضـوح وإجـراء حـوار س       

دف يئة الظروف املواتيـة إلجيـاد حلـول ناجعـة ومسـتدامة للمشـكالت االجتماعيـة واالقتصـادية والسياسـية          
  ييسر تنفيذ اإلصالحات الرئيسية وتعزيز مؤسسات الدولة،    والعسكرية اليت يواجهها البلد، مبا

ينــوه إىل إذ ة الوطنيــة والتماســك االجتمــاعي، واملصــاحل اســتراتيجية أمهيــة الســعي إىل حتقيــق وإذ يؤكــد  
وحتقيـق العدالـة   بيسـاو يف عمليـة املصـاحلة علـى الصـعيدين الـوطين واحمللـي،         - أمهية إشراك مجيـع مـواطين غينيـا   

  وبسط سيادة القانون ومكافحة اإلفالت من العقاب،
ز املـدين وحتقيـق إشـرافه فعليـا     لبسط سيطرة اجلهـا  بيساو -حكومة غينيا اجلهود اليت تبذهلا  وإذ يالحظ  

على قوات الدفاع واألمن، نظرا ألن عدم حتقيق هذا األمر قد حيول دون أداء مؤسسات الدولة مهامها بفعاليـة  
  العسكرية،  نتيجة للتواطؤ بني بعض اجلهات السياسية الفاعلة والقيادة

يا للمساعدة يف احلفاظ علـى السـالم   باجلهود اليت تبذهلا اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريق وإذ يشيد  
بيساو، وبالتحديـد عـن طريـق أنشـطة بعثتـها يف       -واألمن والتنمية، ولدعم عملية إصالح قطاع األمن يف غينيا 

  بيساو، -غينيا 

_____________ 

)١٨١(  S/2014/603.  
)١٨٢(  S/2014/805.  



 ٢٠١٥متوز/يوليه  ٣١ إىل ٢٠١٤آب/أغسطس  ١ يف الفترة منالقرارات واملقررات اليت اختذها جملس األمن 

251 

بيسـاو يف أن حتـافظ علـى وجـود البعثـة يف امليـدان        - برغبة السـلطات اجلديـدة يف غينيـا    وإذ حييط علما  
  الشركاء الدوليني،   يف صفوفالثقة  وتعززصالحات تنفيذ اإل تدعملكي 

ــال اإلعــراب عــن قلقــه  وإذ يكــرر   ــهاكات واإلســاءات حلقــوق     حي ــد باســتمرار االنت ــيت تفي التقــارير ال
بيساو إىل إجراء حتقيقـات تتسـم بالشـفافية واملوثوقيـة يف مجيـع االدعـاءات        -وإذ يدعو حكومة غينيا اإلنسان، 

  ت حلقوق اإلنسان، وفقا للمعايري الدولية، وحماسبة مرتكبيها على أفعاهلم،  بارتكاب انتهاكات وإساءا
مـن اخلطـر الـذي يشـكله االجتـار باملخـدرات علـى االسـتقرار،          وإذ يكـرر اإلعـراب عـن قلقـه الشـديد       

يعيــد تأكيــد ضــرورة التصــدي ملشــكلة االجتــار باملخــدرات يف بلــدان املنشــأ وبلــدان العبــور وبلــدان املقصــد  إذو
  نهائي باتباع ج يقوم على املسؤولية الواحدة واملشتركة،ال

بيســاو ينبغــي أن يشــمل اختــاذ إجــراءات  -أن أي حــل دائــم حلالــة عــدم االســتقرار يف غينيـا   وإذ يؤكـد   
ملموســة ملكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب وكفالــة حماكمــة املســؤولني عــن االغتيــاالت املرتكبــة بــدوافع سياســية   

ــا مــن اجلــرائم    ــيت تطــال النظــام الدســتوري      وغريه األنشــطة املتصــلة باالجتــار   و اخلطــرية، مثــل االنتــهاكات ال
  باملخدرات، مبا يف ذلك حماكمتهم أمام آليات العدالة الوطنية،  

لتحديث اخلطة الوطنية الـيت تـدوم    بيساو -حكومة غينيا يف هذا الصدد باجلهود اليت تبذهلا  وإذ يرحب  
، ٢٠١١الجتــار باملخــدرات واجلرميــة املنظمــة والــيت أعــدت يف حزيران/يونيــه  ثــالث ســنوات مــن أجــل حماربــة ا

  ولتحديد جماالت أولوية جديدة بناء على ذلك،  
أمهية استمرار األمم املتحدة والشركاء الدوليني واإلقليميني ودون اإلقليميني والثنـائيني   وإذ يكرر تأكيد  

بيســاو، ال ســيما مـن أجــل تنفيــذ   -ى الطويــل يف غينيـا  يف دعـم جهــود بســط األمـن وحتقيــق التنميــة علـى املــد   
اإلصالحات يف قطاعي األمن والعدل، ومكافحة االجتار باملخدرات واجلرمية املنظمة واالجتار بالبشـر، وكـذلك   

  من أجل يئة بيئة مواتية لقيام احلكم الرشيد وحتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة واملستدامة،  
بالعمـل اهلـام الـذي يقــوم بـه مكتـب األمـم املتحـدة املعــين باملخـدرات واجلرميـة بالتعـاون مــع            شـيد وإذ ي  

  كيانــات األمــم املتحــدة املعنيــة يف جمــال مكافحــة االجتــار باملخــدرات واجلرميــة العــابرة للحــدود الوطنيــة يف           
  كتب املتكامل لبناء السالم،  املوكتب املبيساو واملنطقة دون اإلقليمية، وإذ يشجع تعزيز التعاون بني  -غينيا 

بيسـاو ومواصـلة دعـم     -على احلاجة امللحة لإلبقـاء علـى قـدرات مسـتمرة للتقيـيم يف غينيـا        وإذ يشدد  
  املؤسسات الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية والدولية املسؤولة عن مكافحة االجتار باملخدرات،

ــادة االتســاق   أيضــا وإذ يشــدد   ــى احلاجــة إىل زي ــز     عل ــيني لتعزي ــني الشــركاء املعن ــاءة ب والتنســيق والكف
ســــيما مــــن خــــالل  بيســــاو، ال -جهــــودهم اجلماعيــــة يف ســــبيل مكافحــــة االجتــــار باملخــــدرات يف غينيــــا  

  املعلومات،    تبادل
على الدور املهم الـذي تضـطلع بـه املـرأة يف منـع نشـوب الرتاعـات وحلـها ويف بنـاء السـالم،            وإذ يؤكد  

 ١٨٢٠و  ٢٠٠٠تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٣١املـــؤرخ ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥ القـــرارات كمـــا هـــو معتـــرف بـــه يف
 ١٨٨٩و  ٢٠٠٩أيلول/سـبتمرب   ٣٠املـؤرخ  ) ٢٠٠٩( ١٨٨٨ و ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ١٩املؤرخ ) ٢٠٠٨(
كـــانون األول/ديســـمرب  ١٦) املـــؤرخ ٢٠١٠( ١٩٦٠و  ٢٠٠٩تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٥املـــؤرخ  )٢٠٠٩(

تشـــــرين  ١٨) املـــــؤرخ ٢٠١٤( ٢١٢٢ و ٢٠١٣حزيران/يونيـــــه  ٢٤ ) املـــــؤرخ٢٠١٣( ٢١٠٦و  ٢٠١٠
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، وإذ يرحب مبا تقوم به البعثة من عمل من أجـل تعزيـز مشـاركة املـرأة يف هـذه اـاالت       ٢٠١٣األول/أكتوبر 
يؤكـد وجـوب االسـتمرار يف مراعـاة املنظـور اجلنسـاين عنـد تنفيـذ مجيـع اجلوانـب ذات           إذ بيساو، و -يف غينيا 

  كتب املتكامل لبناء السالم،  املية الصلة من وال
بيسـاو اإلقليميـة ومنطقتـها     -حـاالت الصـيد غـري املشـروع وغـري املـرخص بـه يف ميـاه غينيـا           وإذ يدين  

يقوض إمكانيات التنميـة االقتصـادية    االقتصادية اخلالصة، وكذلك االستغالل غري القانوين للموارد الطبيعية، مما
  يف البلد،  

بيساو تنسيق عملهم بشكل فعال ووثيـق للمسـاعدة    -ضرورة أن يواصل شركاء غينيا  دوإذ يعيد تأكي  
يرحب يف هذا الصدد باجلهود الـيت   على إجياد حلول ملا تواجهه البالد من مصاعب سياسية وأمنية وإمنائية، وإذ

ثيــق مــع الشــركاء بــذهلا املمثــل اخلــاص لألمــني العــام مــن أجــل عقــد مــؤمتر دويل للجهــات املاحنــة بالتشــاور الو   
اإلمنائيني الدوليني واإلقليميني ودون اإلقليميني بغية تعبئة املوارد الالزمة لتنفيذ األولويات اإلمنائية للبلـد، ومنـها   

  ،  للبلد األجل  الذي يتضمن أولويات فورية وطويلة ٢٠١٨-٢٠١٤للفترة  بيساو -حكومة غينيا برنامج 
بيســاو يف  -غينيــا جلنــة بنــاء الســالم بتشــكيلها اخلــاص ب رئــيس بالبيــان الــذي أدىل بــه  علمــاوإذ حيــيط   

  بيساو،   -غينيا ولجنة وإذ يرحب باحلوار بني ال، )١٨٣(٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب   ١٨
بيسـاو وباجتماعـه العاشـر الـذي عقـد يف       -بإعادة تفعيل فريق االتصال الدويل املعين بغينيـا  وإذ يرحب   

  ،٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٨
كتب املتكامل لبناء السالم بدعم اجلهود الوطنية الرامية إىل احلفاظ على النظـام  املبضرورة قيام  وإذ يقـر  

  واملصاحلة،    الدستوري وتعزيز احلوار الوطين املتعدد املستويات سعيا لتحقيق السالم
صـابة  أمهيـة أن تكـون مجيـع الـدول األعضـاء علـى أهبـة للكشـف عـن حـاالت اإل           وإذ يؤكد من جديـد   

احملتملة بفريوس إيبوال ومنعها والتصدي هلا والتخفيف من حدا داخل احلـدود وعربهـا، وإذ يشـري إىل اللـوائح     
ــة ( ــيت ــدف إىل حتســني قــدرات مجيــع البلــدان علــى كشــف العناصــر املهــددة      )١٨٤()٢٠٠٥الصــحية الدولي ال

  للصحة العامة وتقييمها واإلبالغ عنها والتصدي هلا،  
  بيساو: -بتوطيد السالم واالستقرار يف غينيا  التزامه الكامل أكيدوإذ يعيد ت  
أشـهر   ثالثةبيساو لفترة  -متديد والية مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف غينيا  يقـرر  - ١  

  ، ليقوم مبا يلي:٢٠١٥شباط/فرباير  ٢٨وحىت  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١اعتباراً من 
  وارٍ سياسي شامل للجميع وعملية للمصاحلة الوطنية تيسرياً للحكم الدميقراطي؛دعم إجراء ح  (أ)  
املساعدة على تدعيم املؤسسات الدميقراطية وتعزيز قدرة أجهزة الدولة على العمـل بفعاليـة وفقـاً      (ب)  

  ألحكام الدستور؛

_____________ 

  .S/PV.7315انظر   )١٨٣(
  ، املرفق.٣-٥٨، القرار WHA58/2005/REC/1منظمة الصحة العاملية، الوثيقة   )١٨٤(
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قـانون وأجهـزة للعدالــة   تقـدمي املشـورة والـدعم االســتراتيجيني والتقنـيني إلنشـاء أجهـزة إلنفــاذ ال        (ج)  
اجلنائية والسجون تتسم بالفعالية والكفاءة وتكون قادرة على احلفاظ على األمن العـام ومكافحـة اإلفـالت مـن     

  العقاب واحترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف الوقت ذاته؛  
صـاحبة املصـلحة،   تقدمي املشـورة والـدعم االسـتراتيجيني والتقنـيني للسـلطات الوطنيـة واجلهـات          (د)  

 بيسـاو، لتنفيـذ   -يف غينيـا  وبعثتـها   يف ذلك تقدميهما بالتنسـيق مـع اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا        مبا
سيادة القـانون وإنشـاء نظـامني للقضـاء املـدين والعسـكري       وبسط صالح قطاع األمن إل االستراتيجيات الوطنية

  متوافقني مع املعايري الدولية؛  
ــة يف مكافحــة االجتــار باملخــدرات واجلرميــة املنظمــة العــابرة للحــدود     مســاعدة   (هـ)   الســلطات الوطني

  الوطنية، بتعاون وثيق مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية؛
مساعدة السلطات الوطنية يف تعزيز حقوق اإلنسـان ومحايتـها واالضـطالع أيضـا بأنشـطة رصـد         (و)  

  ر عنها؛  حقوق اإلنسان وإعداد تقاري
ــن         (ز)   ــس األمـ ــراري جملـ ــع قـ ــياً مـ ــالم متشـ ــاء السـ ــطة بنـ ــاين يف أنشـ ــور اجلنسـ ــاة املنظـ ــيم مراعـ تعمـ
    ؛)٢٠٠٨( ١٨٢٠) و ٢٠٠٠(  ١٣٢٥
    ؛بيساو -غينيا  العمل مع جلنة بناء السالم على دعم أولويات بناء السالم يف  (ح)  
ــيقها      (ط)   ــها وتنسـ ــة ومواءمتـ ــاعدة الدوليـ ــة املسـ ــامهة يف تعبئـ ــذ    املسـ ــل تنفيـ ــن أجـ ــك مـ ــا يف ذلـ ، مبـ

ســيادة القــانون، وتعزيــز التعــاون مــع االحتــاد األفريقــي، بســط االســتراتيجيات الوطنيــة إلصــالح قطــاع األمــن و
واجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا، ومجاعــة البلــدان الناطقــة بالربتغاليــة، واالحتــاد األورويب والشــركاء    

  بيساو؛   -لدستوري وحتقيق االستقرار يف غينيا اآلخرين دعماً للحفاظ على النظام ا
  املدين؛    أجهزة األمن والدفاع باخلضوع التام لسيطرة اجلهاز تأكيد مطالبته يكرر  - ٢  
بيساو علـى اختـاذ مجيـع التـدابري الالزمـة حلمايـة حقـوق اإلنسـان، ووضـع           - سلطات غينيا حيث  - ٣  

االنتــهاكات واإلســاءات ن أجــل حتديــد هويــة مــرتكيب حــد لإلفــالت مــن العقــاب، والشــروع يف التحقيقــات مــ
وتقــــدميهم إىل العدالــــة، واختــــاذ إجــــراءات حلمايــــة الشــــهود علــــى حنــــو يكفــــل مراعــــاة    حلقــــوق اإلنســــان

  القانونية؛    األصول
ــدوليون، وال ســيما األمــم املتحــدة واالحتــاد       يرحــب  - ٤   ــذهلا الشــركاء ال ــيت يب ــاجلهود املشــتركة ال ب

الناطقـة بالربتغاليـة، مـن     مجاعـة البلـدان  االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا واالحتـاد األورويب و     األفريقي واجلماعة 
بيساو، ويشجعهم علـى مواصـلة العمـل معـاً      -أجل تعزيز التعاون دعماً للحكومة الدميقراطية الشرعية يف غينيا 

  البلد؛    يف سبيل حتقيق االستقرار يف
ح قطـاع األمـن باعتبـاره عنصـراً حامسـاً لتحقيـق االسـتقرار        اجلهود املبذولـة دعمـاً إلصـال    يشجع  - ٥  

بيسـاو دون   -بيساو، ويشجع العمل املنسق الـذي يقـوم بـه مجيـع شـركاء غينيـا        -على املدى الطويل يف غينيا 
  اإلقليميني واإلقليميني والدوليني املعنيني يف هذا اال من أجل حتقيق نتائج سريعة وإجيابية؛  
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بيسـاو أن تقـوم باسـتعراض واعتمـاد وتنفيـذ تشـريعات وآليـات وطنيـة          -ات غينيـا  سلطب هيبي  - ٦  
ــر فعاليــة، وخباصــة االجتــار باملخــدرات وغســل        ــة بصــورة أكث ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة العــابرة للحــدود الوطني

أة يف إطـار  املنشـ عـرب الوطنيـة   اجلرميـة  مكافحـة  األموال، وأن تقوم يف هذا السياق بتقدمي دعم إضـايف إىل وحـدة   
بيسـاو، وجهـازي األمـن والـدفاع لـديها علـى        - وحيث كال مـن سـلطات غينيـا    ،احل غرب أفريقياومبادرة س

 تبذلــه هــذه اجلهــاتالشــركاء الــدوليني دعــم مــا ب يهيــبالكامــل مبكافحــة االجتــار باملخــدرات، و التزامهــاإبــداء 
  جهود؛    من

بيسـاو لتمكينـها مـن ضـمان مراقبـة       -مع غينيـا   أعضاء اتمع الدويل على تعزيز التعاون يشجع  - ٧  
احلركة اجلوية ومراقبة األمن البحري للمياه الواقعة ضمن واليتها اإلقليمية، ال سيما مـن أجـل مكافحـة االجتـار     

بيســاو اإلقليميــة ومنطقتـــها    -باملخــدرات واجلرميــة املنظمــة، وكــذلك الصــيد غــري املشــروع يف ميــاه غينيــا          
  القانوين للموارد الطبيعية؛   ، وسائر حاالت االستغالل غرياالقتصادية اخلالصة

مضاعفة اجلهود لتحقيـق مزيـد مـن الكفـاءة     بيساو  -لغينيا إىل املمثل اخلاص لألمني العام  يطلب  - ٨  
بيسـاو ـدف    -واالتساق والتنسيق فيما بني وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمهـا ذات الصـلة يف غينيـا    

إىل أقصى حد ممكـن بفعاليتـها اجلماعيـة يف مكافحـة االجتـار غـري املشـروع باملخـدرات، وال سـيما مـن           االرتقاء 
خالل قيام هذه الوكاالت والصناديق والربامج بتزويد املمثل اخلاص بأي معلومات ختص مـن لـه صـلة باالجتـار     

م واالسـتقرار واألمـن   باملخدرات من أفراد ومجاعات ومؤسسات وكيانات تسهم يف تشكيل خطـر علـى السـال   
  بيساو واملنطقة دون اإلقليمية؛  -  غينيا يف

) علـى  ٢٠١٢( ٢٠٤٨ قرارالاملنشـأة عمـال بـ    جلنـة جملـس األمـن   املمثل اخلاص إىل إطالع  يدعو  - ٩  
واملــذكورة  ٦مجيــع املعلومــات ذات الصــلة، وال ســيما أمســاء األفــراد الــذين يســتوفون املعــايري املبينــة يف الفقــرة   

  )؛٢٠١٢( ٢٠٤٨من القرار  ٧ل يف الفقرة بالتفصي
علــى التحــديات الــيت تطرحهــا مكافحــة االجتــار باملخــدرات خــالل البحــث عــن حلــول     يشــدد - ١٠  

كتــب املبيســاو، ويطلــب إىل األمــني العــام أن يكفــل امــتالك   -لألزمــة السياســية واالقتصــادية العامــة يف غينيــا  
مواصــلة تزويــده بعنصــر معــين مبكافحــة   عــن طريــق هــذا الصــدد،للقــدرات الالزمــة يف لبنــاء الســالم املتكامــل 

  املخدرات يشمل اخلربات املناسبة؛  
  الشــركاء الــدوليني الثنــائيني واملتعــددي األطــراف علــى مواصــلة تقــدمي الــدعم الــتقين         يشــجع - ١١  
حـدود الوطنيـة، مبـا يف    بيساو فيمـا يتعلـق بتعزيـز اجلهـود الراميـة إىل مكافحـة اجلرميـة املنظمـة العـابرة لل          -لغينيا 

زيــادة دعمهــم ملبــادرة  يهيــب ــمذلــك األنشــطة غــري املشــروعة، مثــل غســل األمــوال واالجتــار باملخــدرات، و  
مـن أجـل مكافحـة اجلرميـة املنظمـة العـابرة للحـدود         ووحدة مكافحة اجلرمية عـرب الوطنيـة  احل غرب أفريقيا وس

بيسـاو ويف املنطقـة دون اإلقليميـة،     -ن واالسـتقرار يف غينيـا   الوطنية وأنشطة االجتار باملخدرات الـيت ـدد األمـ   
 -غينيــا  ويشــجعهم أيضــا علــى اإلســهام يف دعــم وجــود مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة يف  

لمكتب املتكامل لبناء السالم سعياً لتحقيـق أولوياتـه يف األجـل القريـب     لبيساو، ويف دعم الصندوق االستئماين 
  االنتخابات؛  بعد  وسط والبعيد، مبا يف ذلك تنفيذ اإلصالحات يف مرحلة ماواملت

يف بروكسـل  بيساو الدعوة إىل عقد مؤمتر دويل للجهات املاحنـة   - باعتزام سلطات غينيا يرحب - ١٢  
  فيه؛    ، ويشجع الدول األعضاء على املشاركة٢٠١٥ يف شهر شباط/فرباير
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التوصيات املؤقتة ذات الصلة الصادرة يف اللوائح الصحية الدوليـة  بيساو على تنفيذ  -غينيا  حيث - ١٣  
نشـطة  األتنظـيم   قيادة أعمـال ، وعلى ٢٠١٤ بشأن تفشي فريوس إيبوال يف غرب أفريقيا يف عام )١٨٤()٢٠٠٥(
التعـاون مـع    وبسـبل منـها   جـدت ذلـك مناسـباً،   وطنية للتأهب والتصدي وتنسـيقها وتنفيـذها، حيثمـا وأيـان و    ال

  ؛يف إطار واليته القائمةكتب املتكامل لبناء السالم منهم املالشركاء الدوليني يف امليدانني اإلمنائي واإلنساين، و
إىل نتــائج وتوصــيات بعثــة التقيــيم االســتراتيجي الــيت ســتدرج يف تقريــر األمــني العــام يف     يتطلــع - ١٤  

كتــب املعلــى واليــة املناســبة تعــديالت ال، لكــي ينظــر يف هــذه التوصــيات إلدخــال  ٢٠١٥ر كــانون الثاين/ينــاي
  ؛لبناء السالم املتكامل
  .املسألة قيد نظره الفعلي أن يبقي يقـرر - ١٥  

  ٧٣٢١اختذ باإلمجاع يف اجللسة 
  

  مقررات
ليشـيت   -تيمـور  ، دعـوة ممثلـي   ٢٠١٥شباط/فرباير  ٥، املعقودة يف ٧٣٧٦قرر جملس األمن، يف جلسته   

مــن نظامــه الــداخلي  ٣٧بيســاو لالشــتراك، دون أن يكــون هلــم حــق التصــويت، وفقــا للمــادة   -وغانــا وغينيــا 
  املؤقت، يف مناقشة البند املعنون:

  بيساو -احلالة يف غينيا ”  
بيسـاو وأنشـطة مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل        -تقرير األمني العـام عـن التطـورات يف غينيـا     ”    

  .“(S/2015/37)بيساو  -السالم يف غينيا لبناء 
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل      ٣٩ويف اجللسة نفسها، قرر الس أيضا توجيه دعوة، مبوجـب املـادة     

بيسـاو ورئـيس مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـاء         -السيد ميغيل تروفوادا، املمثل اخلاص لألمني العام لغينيا 
، والسيد أنطونيو دي أغيار باتريوتا، املمثل الدائم للربازيل لدى األمـم املتحـدة بصـفته    بيساو - السالم يف غينيا

  بيساو. -رئيس جلنة بناء السالم بتشكيلها اخلاص بغينيا 
  ، يف البند املعنون:٢٠١٥شباط/فرباير  ١٨، املعقودة يف ٧٣٨٥ونظر الس، يف جلسته   
  بيساو -احلالة يف غينيا ”  
بيسـاو وأنشـطة مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل        - العـام عـن التطـورات يف غينيـا     تقرير األمني”    

  .“(S/2015/37)بيساو  -لبناء السالم يف غينيا 
  

  )٢٠١٥( ٢٢٠٣القرار 
  ٢٠١٥شباط/فرباير  ١٨املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
بيسـاو، وال سـيما    -نيـا  غي إىل قراراته السابقة وبيانات رئيسه وبياناته الصحفية بشأن احلالة يف إذ يشري  

ــرارات  ــؤرخ ) ٢٠٠٩( ١٨٧٦القــ ــه  ٢٦املــ ــؤرخ ) ٢٠١١( ٢٠٣٠و  ٢٠٠٩حزيران/يونيــ ــانون  ٢١املــ كــ
املـــــؤرخ ) ٢٠١٣( ٢٠٩٢ و ٢٠١٢أيار/مـــــايو  ١٨املـــــؤرخ ) ٢٠١٢( ٢٠٤٨و  ٢٠١١األول/ديســـــمرب 
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ــباط/فرباير  ٢٢ ــؤرخ ) ٢٠١٣( ٢١٠٣و  ٢٠١٣شــ ــايو  ٢٢املــ ــؤ )٢٠١٤( ٢١٥٧و  ٢٠١٣أيار/مــ رخ املــ
  ،٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥) املؤرخ ٢٠١٤( ٢١٨٦و  ٢٠١٤أيار/مايو   ٢٩

 )١٨٥(بيســاو -عــن غينيــا  ٢٠١٥كــانون الثاين/ينــاير  ١٩بتقريــر األمــني العــام املــؤرخ  وإذ حيــيط علمــا  
م ورئـيس مكتـب األمـ   بيسـاو   -لغينيـا  ورد فيه من توصيات، وإذ يشيد مبساعي املمثل اخلاص لألمني العام  ومبا

  بيساو، -املتحدة املتكامل لبناء السالم يف غينيا 
بيسـاو   -توصية األمني العام بتعزيز دور املمثل اخلاص يف مسـاعدة حكومـة غينيـا     وإذ يضع يف اعتباره  

  الدويل،    احلميدة ويف مواصلة تنسيق الدعماملساعي باستخدام 
حكومة غينيـا  طوات امللموسة اليت اختذا بيساو، وإذ يقر باخل - بالتقدم الذي أحرزته غينيا وإذ يرحب  

حنـو إحـالل السـالم واألمـن واالسـتقرار يف البلــد، باسـتمرارها يف اختـاذ خطـوات حنـو إصـالح قطــاع            بيسـاو  -
اإلدارة العامــة وإدارة إيـرادات الدولــة،   هاللفسـاد عــن طريـق تعزيــز النظـام القضــائي، وحتسـين     تصــديهااألمـن، و 

  يثين على التزامها بتنفيذ أولوياا الوطنية،    السكان، وإذإىل ألساسية فضال عن توفري اخلدمات ا
بإنشاء اجلمعية الوطنية للجنة السـالم واالسـتقرار، الـذي يشـكل خطـوة ملموسـة حنـو         أيضا وإذ يرحب  

كتـب املتكامـل   املتأسيس عملية مصاحلة ميلـك البلـد زمامهـا، وإذ يـدرك يف الوقـت نفسـه احلاجـة إىل أن يـدعم         
نــاء الســالم اجلهــود الوطنيــة الراميــة إىل احلفــاظ علــى النظــام الدســتوري وتشــجيع إقامــة حــوار وطــين متعــدد    لب

  املستويات لتحقيق السالم واملصاحلة،
أمهيـة املصـاحلة الوطنيـة واحلـوار اجلـامع      يؤكـد  على ضرورة احترام املبـادئ الدميقراطيـة، وإذ    وإذ يشدد  

بيسـاو، وإذ يؤكـد كـذلك     - ال غىن عنها لتحقيـق السـالم الـدائم يف غينيـا    واحلكم الرشيد، باعتبارها مقدمات 
بيساو يف هذه العملية على الصعيدين الوطين واحمللي، مع التمسك يف الوقـت   - أمهية إشراك مجيع مواطين غينيا

مجيـع  نفسه مببادئ الفصل بني السلطات وسيادة القانون والعدالة ومكافحـة اإلفـالت مـن العقـاب، وإذ يشـجع      
  األطراف صاحبة املصلحة على املشاركة يف العملية،

بيسـاو إال مـن خـالل عمليـة توافقيـة       -أنه ال سـبيل إىل توطيـد السـالم واالسـتقرار يف غينيـا       وإذ يؤكد  
ــع و  ــدميلــك تشــمل اجلمي ــتوري   زمامهــا، البل ــرام النظــام الدس إدخــال اإلصــالحات ذات األولويــة يف   و ،واحت

ــن   ــدفاع واألمـ ــات الـ ــاوالعدقطاعـ ــة     ةلـ ــز التنميـ ــان، وتعزيـ ــوق اإلنسـ ــة حقـ ــانون، ومحايـ ــيادة القـ ــز سـ   ، وتعزيـ
  االقتصادية، ومكافحة اإلفالت من العقاب واالجتار باملخدرات،   -  االجتماعية

والشـركاء  لبنـاء السـالم   كتـب املتكامـل   املبيساو، مدعومـةً ب  -أمهية أن تواصل حكومة غينيا  وإذ يؤكد  
ــة لالــدوليني، إقامــة مؤسســات   ــوافر فيهــا الشــفافية واخلضــوع للمســاءلة    بســط اوطني ألمــن وســيادة القــانون تت

  االحترايف،  والطابع
بيساو أن تعمـل علـى ضـمان االسـتقرار      -يف غينيا صاحبة املصلحة أنه ينبغي جلميع اجلهات  وإذ يؤكد  

ار سياسـي حقيقـي   إجراء حـو بـ بوضـوح و حنـو ذلـك   التزامهـا  بـأن تبـدي   على املدى القصري واملتوسط والطويـل  
ومسـتدامة للمشـكالت االجتماعيـة    قابلـة للتطبيـق   وشامل للجميع ـدف يئـة الظـروف املواتيـة إلجيـاد حلـول       

_____________ 

)١٨٥(  S/2015/37.  
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ــز        ــية وتعزيـ ــالحات الرئيسـ ــذ اإلصـ ــرياً لتنفيـ ــد، تيسـ ــا البلـ ــيت يواجههـ ــكرية الـ ــية والعسـ ــادية والسياسـ واالقتصـ
  الدولة،  مؤسسات

بشـكل فعلـي    قـوات الـدفاع واألمـن   إلخضـاع   بيسـاو  -نيـا  حكومـة غي اجلهـود الـيت تبـذهلا     وإذ يالحظ  
أداء مؤسسـات الدولـة مهامهـا    يـؤثر سـلبا علـى    ، نظرا ألن عدم حتقيق هذا األمـر قـد   لسيطرة املدنيني وإشرافهم

  بفعالية نتيجة للتواطؤ بني بعض اجلهات السياسية الفاعلة والقيادة العسكرية،
االقتصادية لدول غرب أفريقيا للمساعدة يف احلفاظ علـى السـالم    باجلهود اليت تبذهلا اجلماعة وإذ يشيد  

بيسـاو، وبالتحديـد عـن طريـق أنشـطة بعثتـها يف        -واألمن والتنمية ولدعم عملية إصالح قطاع األمن يف غينيـا  
  بيساو، -غينيا 

األمهيـة يف  بعثة يف كفالة يئة بيئـة تفضـي إىل تنفيـذ اإلصـالحات احلامسـة      الباستمرار إسهام  وإذ يرحب  
  وإذ يشجع اتمع الدويل على دعم مواصلة هذه اجلهود، ،قطاع الدفاع واألمن

واملوثوقيـة يف  واالسـتقاللية  بيساو إىل إجراء حتقيقات تتسم بالشـفافية   -دعوته حكومة غينيا  وإذ يكرر  
مرتكبيهــا حتميــل و حلقــوق اإلنســان، وفقــا للمعــايري الدوليــة، جتــاوزاتمجيــع االدعــاءات بارتكــاب انتــهاكات و

  أفعاهلم،  مسؤولية 
مـن التهديــد احملـدق بالســالم واالسـتقرار مــن جـراء االجتــار باملخــدرات      عـن قلقــه  وإذ يكـرر اإلعــراب   

وإذ يرحب يف هذا الصـدد بـاجلهود الـيت تبـذهلا حكومـة       ،يتصل به من جرمية منظمة عابرة للحدود الوطنية وما
الثالثية السنوات ملكافحة االجتار باملخدرات واجلرمية املنظمة اليت أعـدت  بيساو لتحديث اخلطة الوطنية  -غينيا 

  ، ولتحديد جماالت أولوية جديدة بناء على ذلك،٢٠١١يف حزيران/يونيه 
احلاجـة إىل معاجلـة مشـكلة االجتـار باملخـدرات يف بلـدان املنشـأ وبلـدان العبـور وبلـدان            وإذ يعيد تأكيد  

واملشتركة والتصدي ملشكلة املخدرات العاملية واألنشطة اإلجراميـة  العامة سؤولية املقصد النهائي على أساس امل
ذات الصلة؛ وإذ يشدد يف هذا الصدد على احلاجة إىل زيادة االتساق والتنسيق والكفـاءة بـني الشـركاء املعنـيني     

  لتعزيز جهودهم اجلماعية، وال سيما من خالل تبادل املعلومات،
ية والطابع امللح الستمرار توافر القدرة التقييمية والدعم مـن قبـل كيانـات األمـم     األمه وإذ يكرر تأكيد   

املتحــدة املعنيــة والشــركاء الــدوليني واإلقليمــيني ودون اإلقليمــيني والثنــائيني لبســط األمــن وحتقيــق التنميــة علــى  
ن والعدالـة، ومكافحـة   بيساو، ال سـيما مـن أجـل تنفيـذ اإلصـالحات يف قطـاعي األمـ        -املدى الطويل يف غينيا 

واالجتار بالبشر، وكذلك من أجل يئة بيئة مواتية لقيـام احلكـم   الوطنية  عرباالجتار باملخدرات واجلرمية املنظمة 
الرشيد وحتقيق التنمية االجتماعية واالقتصـادية الشـاملة للجميـع واملسـتدامة، وإذ يشـيد يف هـذا الصـدد بالعمـل         

م املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بالتعـاون مـع كيانـات األمـم املتحـدة املعنيـة       املهم الذي يقوم به مكتب األم
بيساو واملنطقة دون اإلقليمية، وإذ يشجع على تعزيز التعاون بني املكتب املعين باملخـدرات واجلرميـة    -يف غينيا 

  ،لبناء السالم واملكتب املتكامل
بيســاو ينبغــي أن يشــمل اختــاذ إجــراءات  -يف غينيـا   أن أي حــل دائــم حلالــة عــدم االســتقرار وإذ يؤكـد   

ملموســة ملكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب وكفالــة حماكمــة املســؤولني عــن االغتيــاالت املرتكبــة بــدوافع سياســية   
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وغريها من اجلرائم اخلطـرية، مثـل انتـهاكات النظـام الدسـتوري واألنشـطة املتصـلة باالجتـار باملخـدرات، مبـا يف           
  م آليات العدالة الوطنية،ذلك حماكمتهم أما

الدور املهم الذي تضطلع به املرأة يف منع نشوب الرتاعات وحلها ويف بناء السالم، كمـا هـو    وإذ يؤكد  
) ٢٠٠٨( ١٨٢٠و  ٢٠٠٠تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٣١املـــؤرخ ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥معتـــرف بـــه يف القـــرارات 

) ٢٠٠٩( ١٨٨٩و  ٢٠٠٩ل/سـبتمرب  أيلو ٣٠املـؤرخ  ) ٢٠٠٩( ١٨٨٨ و ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ١٩املؤرخ 
 ٢٠١٠كـــانون األول/ديســـمرب   ١٦املـــؤرخ ) ٢٠١٠( ١٩٦٠ و ٢٠٠٩تشـــرين األول/أكتـــوبر   ٥املـــؤرخ 

تشـرين األول/أكتـوبر    ١٨املـؤرخ   )٢٠١٤( ٢١٢٢ و ٢٠١٣حزيران/يونيـه   ٢٤املؤرخ ) ٢٠١٣( ٢١٠٦ و
طات الوطنيـة ومنظمـات اتمـع املـدين     بالتعاون بني املكتـب املتكامـل لبنـاء السـالم والسـل     ، وإذ يرحب ٢٠١٤

يؤكـد وجـوب االسـتمرار يف مراعـاة املنظـور اجلنسـاين عنـد تنفيـذ         إذ بيساو، و -يف غينيا لزيادة مشاركة املرأة 
  ،لبناء السالم كتب املتكاملاملمجيع اجلوانب ذات الصلة من والية 

ج واستغالل املوارد الطبيعية علـى حنـو   بإنشاء جلنة تقنية وطنية ينصب تركيزها على استخرا وإذ يرحب  
  مسؤول من أجل النمو والتنمية الشاملني للجميع،

ووثيـق دعمـا للجهـود    فعـال  بيسـاو تنسـيق أعمـاهلم علـى حنـو       -أن على شركاء غينيا  إذ يؤكد جمدداو  
ــذهلا   ــيت تب ــا  ال ــة غيني ــيت يواجه     بيســاو -حكوم ــة ال ــة واإلمنائي ــد،  للتصــدي للتحــديات السياســية واألمني ــا البل ه

يرحب يف هذا الصدد بالدعم املنسق الذي يقدمه شركاء البلد، وحتديدا شركاؤه يف منظومة األمم املتحـدة   وإذ
واالحتاد األورويب والبنك الدويل واالحتـاد األفريقـي واجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا ومجاعـة البلـدان          

بيســاو يف  -ىل احلكومــة لتنظــيم مــؤمتر املــاحنني الــدويل لغينيــا  الناطقــة بالربتغاليــة ومصــرف التنميــة األفريقــي، إ 
شـباط/فرباير عـن االجتمـاع     ٩وإذ حييط علما بالبيان اخلتامي الصـادر يف   يف بروكسل ٢٠١٥آذار/مارس  ٢٥

  بيساو املعقود يف أكرا، -التحضريي ملؤمتر املاحنني الدويل لغينيا 
بيســاو يف  -غينيــا جلنــة بنــاء الســالم بتشــكيلها اخلــاص ب  بالبيــان الــذي أدىل بــه رئــيس  علمــاوإذ حيــيط   

  بيساو، -  جنة وغينياللا، وإذ يرحب بالتواصل املستمر بني )١٨٦(٢٠١٥شباط/فرباير   ٥
بيســاو  -اإليبــوال، مبــا يف ذلــك إىل غينيــا مــرض فــريوس علــى أمهيــة منــع املزيــد مــن تفشــي   وإذ يشــدد  

تأهـب مـن أجـل بنـاء القـدرة احملليـة علـى مكافحـة زيـادة انتقـال           وضرورة االستمرار يف بذل اجلهـود يف جمـال ال  
  رض،املعدوى 
  بيساو، -بتوطيد السالم واالستقرار يف غينيا التزامه الكامل  وإذ يعيد تأكيد  
شـهرا   ١٢بيسـاو لفتـرة    -غينيـا   متديد والية مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف يقـرر  - ١  

  ؛٢٠١٦شباط/فرباير  ٢٩حىت  ٢٠١٥مارس آذار/ ١اعتباراً من 
للــدور الرئيســي الــذي يقــوم بــه املمثــل اخلــاص لألمــني العــام املعــين    يعــرب عــن تأييــده الشــديد  - ٢  
أن يركــز، باســتخدام وســائل مــن بينــها املســاعي  لبنــاء الســالم كتــب املتكامــل املبيســاو، ويطلــب إىل  - بغينيــا

  ركيزا خاصا على األولويات التالية:احلميدة والدعم السياسي للممثل اخلاص، ت

_____________ 

  .S/PV.7376انظر   )١٨٦(



 ٢٠١٥متوز/يوليه  ٣١ إىل ٢٠١٤آب/أغسطس  ١ يف الفترة منالقرارات واملقررات اليت اختذها جملس األمن 

259 

دعم إجراء حوار سياسي جامع وعملية مصـاحلة وطنيـة لتعزيـز احلكـم الـدميقراطي والعمـل علـى          (أ)  
التوصـــل إىل توافـــق يف اآلراء بشـــأن املســـائل السياســـية الرئيســـية، وخاصـــة فيمـــا يتعلـــق بتنفيـــذ اإلصـــالحات  

  الالزمة؛  العاجلة
لسلطات الوطنية واجلهات صـاحبة املصـلحة،   إىل ااالستراتيجيني والتقنيني تقدمي املشورة والدعم   (ب)  

بيسـاو وغريمهـا    -يف غينيـا   تـها بعثو مبا يف ذلك تقدميهما بالتنسيق مع اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا     
وإنشـاء   سـيادة القـانون  وبسـط  صـالح قطـاع األمـن    االسـتراتيجيات الوطنيـة إل  من الشركاء الدوليني، يف تنفيـذ  

  نظامني للقضاء املدين والعسكري متوافقني مع املعايري الدولية؛
بيساو يف سبيل تعبئـة املسـاعدة الدوليـة ومواءمتـها وتنسـيقها، مبـا يف ذلـك         -دعم حكومة غينيا   (ج)  

د سيادة القانون، وتعزيـز التعـاون مـع االحتـا    بسط من أجل تنفيذ االستراتيجيات الوطنية إلصالح قطاع األمن و
األفريقــي واجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا ومجاعــة البلــدان الناطقــة بالربتغاليــة واالحتــاد األورويب           

  بيساو؛ -والشركاء اآلخرين دعماً للحفاظ على النظام الدستوري وحتقيق االستقرار يف غينيا 
اجلهــود الدوليــة يف  صــالن قيــادةاواملمثــل اخلــاص سيواملتكامــل لبنــاء الســالم  أن املكتــب  يؤكــد  - ٣  

  ااالت ذات األولوية التالية:
املؤسسـات الدميقراطيـة وتعزيـز قـدرة أجهـزة الدولـة علـى        تقويـة  بيسـاو يف   -دعم حكومة غينيا   (أ)  

  العمل بفعالية وفقاً ألحكام الدستور؛
زة للعدالــة تقـدمي املشـورة والـدعم االســتراتيجيني والتقنـيني إلنشـاء أجهـزة إلنفــاذ القـانون وأجهـ          (ب)  

األمن العام ومكافحة اإلفالت من العقـاب  حفظ تكون قادرة على و اجلنائية والسجون تتسم بالفعالية والكفاءة
  ذاته؛  واحترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف الوقت

مساعدة السلطات الوطنية يف تعزيز حقوق اإلنسـان ومحايتـها واالضـطالع أيضـا بأنشـطة رصـد         )ج(  
  نسان وإعداد تقارير عنها؛حقوق اإل

ــا       )د(   ــيني إىل حكومــة غيني ــدعم االســتراتيجيني والتقن بيســاو ملكافحــة االجتــار   -تقــدمي املشــورة وال
  الوطنية، بالتعاون الوثيق مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية؛عرب باملخدرات واجلرمية املنظمة 

ميم مراعاة املنظور اجلنساين يف جمال بناء السالم، مبا يتسق مـع  بيساو يف تع -دعم حكومة غينيا   )هـ(  
فضــال عــن تنفيــذ خطــة العمــل الوطنيــة للشــؤون   ،)٢٠٠٨( ١٨٢٠) و ٢٠٠٠( ١٣٢٥قــراري جملــس األمــن 

ــوفري           ــها ت ــع املســتويات بوســائل من ــى مجي ــها ومشــاركتها عل ــرأة ومتثيل ــن أجــل ضــمان اخنــراط امل اجلنســانية م
  سانية؛  مستشارين للشؤون اجلن

  ؛بيساو -العمل مع جلنة بناء السالم على دعم أولويات بناء السالم يف غينيا   )و(  
القـوات املسـلحة   املصـلحة، مبـا فيهـا    األطـراف صـاحبة   بيسـاو ومجيـع    - بسـلطات غينيـا   يهيب   - ٤  

األسـباب اجلذريـة    اآلن، ومعاجلـة  العمل معا على توطيد التقدم احملرز حـىت  ،واألحزاب السياسية واتمع املدين
الـيت تنقصـها   مؤسسـات الدولـة   و ،العسـكرية  -لعدم االسـتقرار مـع إيـالء اهتمـام خـاص للـديناميات السياسـية        

وانعـدام فـرص    ،والفقـر  ،واإلفالت من العقاب وانتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسـان  ،وسيادة القانونالفعالية 
  احلصول على اخلدمات األساسية؛  
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  أجهزة األمن والدفاع باخلضوع التام لسيطرة املدنيني؛   طالبتهم يكرر تأكيد   - ٥  
بيسـاو   - سـلطات غينيـا   بوضع حقوق اإلنسـان اآلخـذ يف التطـور يف البلـد، وحيـث      حييط علما   - ٦  

وضــع حــد لإلفـالت مــن العقـاب والبــدء يف إجــراء   وعلـى اختــاذ مجيـع التــدابري الالزمــة حلمايـة حقــوق اإلنسـان     
ة مــرتكيب انتـهاكات وجتــاوزات حقــوق اإلنسـان، مبــا يف ذلـك تلــك املوجهـة ضــد النســاء     حتقيقـات ملعرفــة هويـ  

  وتقدميهم إىل العدالة واختاذ إجراءات حلماية الشهود من أجل ضمان مراعاة األصول القانونية؛ ،واألطفال
حتــاد بــاجلهود املشــتركة الــيت يبــذهلا الشــركاء الــدوليون، وال ســيما األمــم املتحــدة واال   يرحــب    - ٧  

الناطقـة بالربتغاليـة، مـن     مجاعـة البلـدان  األفريقي واجلماعة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا واالحتـاد األورويب و     
بيسـاو، ويشـجعهم علـى مواصـلة العمـل معـاً يف سـبيل حتقيـق          -غينيـا  يف حكومـة  للأجل تعزيـز التعـاون دعمـاً    

  ؛ولوية اليت وضعتها احلكومةوفقا خلطط اإلصالحات اهليكلية ذات األ االستقرار يف البلد
ــدفاع ويشــجع       يســلم  - ٨   ــن وال ــذ إصــالحات قطــاعي األم ــدء تنفي ــى بب ــود   عل ــذه اجله ــتمرار ه اس

مجيـع شـركاء   كـذلك  بيساو، ويشجع  -غينيا  باعتبارها عنصرا حامسا لتحقيق االستقرار على املدى الطويل يف
اإلقليمي والدويل على تنسـيق العمـل يف هـذا اـال     دون اإلقليمي واملعنيني على كل من الصعيد بيساو  -غينيا 

  من أجل حتقيق نتائج سريعة وإجيابية؛  
إصـالح قطـاع   ودعـم  بعثـة يف تـأمني مؤسسـات الدولـة     البالدور املهم الذي تقوم بـه   أيضا يسلم  - ٩  

اتمـع   يشـجع و ،بيسـاو  -استمرار هذا الدور جتاوبا مع اإلرادة اليت عربت عنـها سـلطات غيينـا     ويؤيد ،األمن
يف لـدول غـرب أفريقيـا    اجلماعـة االقتصـادية    وحكومـات  الدويل على تقدمي الدعم هلا وفق ما طلبه رؤساء دول

  مؤمتر قمتها العادي السادس واألربعني؛  
بيساو أن تواصل العمل بنشاط على إصـالح النظـام القضـائي وتعزيـزه،      - بسلطات غينيا يهيب - ١٠  

  ه بالفصل بني السلطات وإتاحة سبل االلتجاء إىل القضاء للمواطنني كافة؛  مع التكفل يف الوقت نفس
اســتعراض واعتمـاد وتنفيــذ تشــريعات وآليــات  أن تقــوم ببيســاو  -بســلطات غينيـا   أيضــا يهيـب  - ١١  

 وأن، وخباصة االجتـار باملخـدرات وغسـل األمـوال،     مبزيد من الفعالية الوطنيةعرب وطنية ملكافحة اجلرمية املنظمة 
املنشأة يف إطار مبـادرة سـواحل غـرب     وحدة مكافحة اجلرمية عرب الوطنيةإىل  تقدم يف هذا السياق دعما إضافيا

بيسـاو   - وحيـث سـلطات غينيـا    ،فريق العمل احلكومي الدويل ملكافحة غسل األموال يف غرب أفريقيـا و أفريقيا
  على إبداء التزامها الكامل مبكافحة االجتار باملخدرات؛  

بيسـاو لتمكينـها مـن ضـمان مراقبـة       -أعضاء اتمع الدويل على تعزيز التعاون مع غينيـا   يشجع - ١٢  
الواقعـة ضـمن واليتـها اإلقليميـة، وال سـيما مـن أجـل مكافحـة         للمنـاطق  احلركة اجلوية ومراقبة األمـن البحـري   

بيسـاو اإلقليميـة ومنطقتـها     - االجتار باملخدرات واجلرمية املنظمة، وكـذلك الصـيد غـري املشـروع يف ميـاه غينيـا      
  االقتصادية اخلالصة، وسائر حاالت االستغالل غري القانوين للموارد الطبيعية؛

  الشــركاء الــدوليني الثنــائيني واملتعــددي األطــراف علــى مواصــلة تقــدمي الــدعم الــتقين         يشــجع - ١٣  
الوطنيــة، مبــا يف ذلــك األنشــطة غــري  عــربتعزيــز اجلهــود الراميــة إىل مكافحــة اجلرميــة املنظمــة يف بيســاو  -لغينيــا 

احل غـرب أفريقيـا   وزيـادة دعمهـم ملبـادرة سـ    يهيـب ـم   املشروعة، مثل غسل األمـوال واالجتـار باملخـدرات، و   
اللـذين  االجتـار باملخـدرات   والوطنيـة   عـرب من أجل مكافحة اجلرمية املنظمـة  عرب الوطنية اجلرمية مكافحة ووحدة 
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علـى اإلسـهام يف   كـذلك  بيسـاو ويف املنطقـة دون اإلقليميـة، ويشـجعهم      -ينيـا  غ األمـن واالسـتقرار يف  يهددان 
بيسـاو ويف دعـم الصـندوق االسـتئماين      -دعم وجود مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة يف غينيـا    

 ذلـك تنفيـذ   مكتب املتكامل لبناء السالم سعياً لتحقيـق أولوياتـه يف األجـل القريـب واملتوسـط والبعيـد، مبـا يف       لل
  إصالحات مرحلة ما بعد االنتخابات؛

  مكافحـــة االجتـــار باملخــــدرات لتحقيـــق االســـتقرار السياســـي واالقتصــــادي يف     أمهيـــة  ؤكـــد  ي - ١٤  
للقـدرات املناسـبة يف   لبنـاء السـالم   كتـب املتكامـل   املبيساو، ويطلب إىل األمني العـام أن يكفـل امـتالك     - غينيا

عنصر ملكافحة املخدرات يشتمل على اخلـربة الفنيـة املالئمـة، ويطلـب كـذلك      هذا الصدد، حبيث يواصل توفري 
إىل املمثل اخلاص لألمني العام زيادة اجلهود املبذولة لتحقيق مزيد من االتساق والتنسيق والكفاءة بني وكـاالت  

وال سـيما مـن خـالل قيـام     األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها املعنية العاملة يف البلد تعظيمـا لفعاليتـها اجلماعيـة،    
هذه الوكاالت والصناديق والربامج مبد املمثل اخلاص مبعلومات ذات صلة عن األفراد واجلماعـات واملؤسسـات   

ــهم يف     ــيت تســـ ــدرات الـــ ــار باملخـــ ــة باالجتـــ ــات املرتبطـــ ــد والكيانـــ ــن يف ديـــ ــتقرار واألمـــ ــالم واالســـ   الســـ
  بيساو واملنطقة دون اإلقليمية؛ - غينيا

  لألمــني العــام لــدعم حكومــة   املمثــل اخلــاص  ور املســاعي احلميــدة الــذي يقــوم بــه     بــديشــيد  - ١٥  
يف هـذا الصـدد ومواصـلة    لبنـاء السـالم   كتـب املتكامـل   املويدعو األمني العام إىل تعزيـز قـدرات    ،بيساو -غينيا 

  تعزيز تنسيق الدعم الدويل؛
، ويشـجع بشـدة اتمـع    ٢٠١٥يف بروكسـل يف آذار/مـارس   للمـاحنني  بعقد مـؤمتر دويل   يرحب - ١٦  
بيساو يف تعبئة املوارد الالزمة لتنفيذ أولويات احلكومة وبدء العمل الطويـل األجـل يف    - دعم غينياعلى الدويل 

لبنــاء ويشــجع أيضـا املكتــب املتكامـل   ، حتقيـق االسـتقرار يف البلــد مـن أجــل املضـي قــدما حنـو التنميــة املسـتدامة      
  بيساو يف حماربة الفقر؛ -ملساعدة الدولية املقدمة إىل حكومة غينيا على املساعدة يف تنسيق االسالم 
بيساو يف بناء قدرا احمللية على منـع انتشـار عـدوى     -باخلطوات اليت اختذا غينيا  أيضا يرحب - ١٧  

تطـوير القـدرات واملمارسـات الوطنيـة     زيـادة  مرض فريوس اإليبوال، ويشـجع علـى مواصـلة اجلهـود الراميـة إىل      
  لوقاية من املرض والتصدي له؛ل

كـل سـتة أشـهر عـن تنفيـذ هـذا        جملس األمـن إىل األمني العام أن يقدم تقارير منتظمة إىل  يطلب - ١٨  
) عـن  ٢٠١٢( ٢٠٤٨ قرارالاملنشـأة عمـال بـ    جلنة جملس األمنالقرار وأن يقدم تقريرا يف غضون ستة أشهر إىل 

يف البلــد واســتعادة النظــام الدســتوري وتنفيــذ التوصــيات املتعلقــة  يتعلــق بتحقيــق االســتقرار  التقــدم احملــرز فيمــا
  )؛٢٠١٢( ٢٠٤٨من القرار  ١٢مبواصلة نظام اجلزاءات يف بيئة ما بعد االنتخابات، وفقا للفقرة 

) بعـد سـبعة أشـهر مـن     ٢٠١٢( ٢٠٤٨استعراض تدابري اجلزاءات املفروضة عمـال بـالقرار    يقرر - ١٩  
  اختاذ هذا القرار؛

  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. أيضا يقــرر - ٢٠  
  ٧٣٨٥اختذ باإلمجاع يف اجللسة 

_____________________ 
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  )١٨٧(املسلح رتاعمحاية املدنيني يف ال
  

  مقررات
  ، يف البند املعنون:٢٠١٤آب/أغسطس  ١٩، املعقودة يف ٧٢٤٤نظر جملس األمن، يف جلسته   
  اع املسلحرتمحاية املدنيني يف ال”  
  اليوم العاملي للعمل اإلنساين”    
موجهــة إىل األمــني العـام مــن املمثـل الــدائم للمملكــة    ٢٠١٤آب/أغسـطس   ٥رسـالة مؤرخــة  ”    

  “.(S/2014/571)املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية لدى األمم املتحدة 
السـيد   إىل ،لي املؤقـت مـن نظامـه الـداخ    ٣٩لمـادة  وفقـا ل  ،دعـوة ويف اجللسة نفسها، قرر الس توجيه   

  بيتر مورير، رئيس اللجنة الدولية للصليب األمحر.
 إىل ،مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت     ٣٩لمـادة  وفقـا ل  ،دعـوة ويف اجللسة نفسها، قرر الـس أيضـا توجيـه      

  السيد مسعود كاروخيل، املدير والشريك املؤسس ملكتب االتصال.
ــس، يف جلســته      ــودة يف٧٢٥٦ونظــر ال ــون  ٢٠١٤آب/أغســطس  ٢٩ ، املعق ــد املعن ــة ”، يف البن محاي

  “.اع املسلحرتاملدنيني يف ال
  

  )٢٠١٤( ٢١٧٥القرار 
  ٢٠١٤آب/أغسطس  ٢٩املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
مسؤوليته األساسية عن صون السالم واألمن الدوليني، وضـرورة تعزيـز مبـادئ القـانون      إذ يكرر تأكيد  
  ترامها يف هذا السياق،اإلنساين وقواعده وكفالة اح الدويل

شـأن محايـة العـاملني يف جمـال     ب ٢٠٠٣آب/أغسطس  ٢٦املؤرخ  )٢٠٠٣( ١٥٠٢ هإىل قرار وإذ يشري  
ــه     )٢٠٠٠( ١٢٩٦ و ١٩٩٩أيلول/ســبتمرب  ١٧املــؤرخ  )١٩٩٩( ١٢٦٥تقــدمي املســاعدة اإلنســانية وقرارات

ــؤرخ  ــؤرخ  )٢٠٠٦( ١٦٧٤ و ٢٠٠٠نيســان/أبريل  ١٩امل  )٢٠٠٦( ١٧٣٨ و ٢٠٠٦نيســان/أبريل  ٢٨امل
بشـأن   ٢٠٠٩تشرين الثـاين/نوفمرب   ١١املؤرخ  )٢٠٠٩( ١٨٩٤ و ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٢٣املؤرخ 

املوضــوع تناولــت محايــة  محايــة املــدنيني يف الــرتاع املســلح، وإىل قــرارات وبيانــات رئاســية أخــرى ذات صــلة ب  
املدنيني يف الرتاع املسلح ومحاية موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني ا والعـاملني يف جمـال تقـدمي املسـاعدة     

  اإلنسانية يف مناطق الرتاع،
وإىل ، )١٨٩(١٩٧٧وبروتوكوليها اإلضافيني لعـام   )١٨٨(١٩٤٩إىل اتفاقيات جنيف لعام أيضا  وإذ يشري  

واقع على عاتق أطراف الرتاع املسلح والقاضي باحترام القانون الدويل اإلنسـاين وكفالـة احترامـه    وإىل االلتزام ال
  يف مجيع الظروف،

_____________ 

  .١٩٩٩اختذ جملس األمن قرارات أو مقررات بشأن هذه املسألة للمرة األوىل يف عام   )١٨٧(
)١٨٨(  United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970–973.  
  .١٧٥١٣و  ١٧٥١٢، الرقمان ١١٢٥املرجع نفسه، الد   )١٨٩(
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وإىل  )١٩٠(إىل االتفاقيـة املتعلقـة بسـالمة مـوظفي األمـم املتحـدة واألفـراد املـرتبطني ـا         كذلك  وإذ يشري  
  ،)١٩١(االختياري  بروتوكوهلا

ـــة ”املعنــون  ٦٨/١٠١عيــة العامــة ذات الصــلة مبــا فيهــا القــرار   إىل مجيــع قــرارات اجلم وإذ يشــري   سالمـ
املعنـون   ٦٨/١٠٢والقـرار   “وأمــن العاملــني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية ومحايـــة موظفــي األمم املتحـدة 

كــانون  ١٣املــؤرخ “ تعزيــز تنســيق املســــاعدة اإلنســــانية الــيت تقــدمها األمــم املتحـــــدة يف حــاالت الطــوارئ ”
  ،٢٠١٣األول/ديسمرب 

املبـادئ اإلنسـانية املتمثلـة يف مراعـاة     الـرتاع املسـلح   أطراف  مجيع حتترمضرورة أن  وإذ يؤكد من جديد  
املسـاعدة اإلنسـانية وضـمان سـالمة      تـوفري والتجرد واالسـتقاللية مـن أجـل كفالـة      االعتبارات اإلنسانية واحلياد

املسـاعدة اإلنسـانية ومـوظفي األمـم املتحـدة      تقـدمي  املدنيني الذين يتلقون هذه املساعدة وأمـن العـاملني يف جمـال    
  واألفراد املرتبطني ا،

ــراد املشــا      وإذ يشــري   ــن عمــد األف ــيت تســتهدف ع ــدمي   إىل أن اهلجمــات ال ــات تق ـــي إحــدى بعث ركني ف
درجـت باعتبارهـا جــرائم   قـد أُ  مليثـاق األمـم املتحـدة   املساعــدة اإلنسـانية أو بعثـات حفـظ السـالم املوفـدة وفقـا        

حــرب يف نظـــام رومـــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة، مــا دام هلــؤالء األفــراد حــق التمتــع باحلمايــة الــيت   
  ،)١٩٢(املسلحة  نية القانونُ الدويل للنـزاعاتلألهداف املد  يكفلها للمدنيني أو

مــن أجــل وضــع حــد لظــاهرة  ذات الصــلة اعــن االمتثــال اللتزاماـ  علــى أن الــدول مســؤولةٌ وإذ يشـدد   
األشخاص املسؤولني عن أعمـال اإلبـادة اجلماعيـة واجلـرائم      معاإلفالت من العقاب وعن إجراء حتقيقات وافية 

لتكرارهـا   لوقوع هـذه اجلـرائم وحتاشـياً    حلرب ومقاضاة هؤالء األشخاص، منعاًاملرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم ا
جمـددا يف   يؤكـد إىل إحالل السالم وإقامة العدل وإجالء احلقائق وحتقيق املصاحلة بصـورة مسـتدامة، وإذ    وسعياً

 انون الــدويلظــاهرة اإلفــالت مــن العقــاب فيمــا يتعلــق باالنتــهاكات اجلســيمة للقــ إــاءاحلاجــة إىل  هــذا الصــدد
، مبــــا يف ذلــــك االنتـــهاكات الــــيت تنطــــوي علـــى هجمــــات تســــتهدف العـــاملني يف جمــــال تقــــدمي    اإلنســـاين 
  اإلنسانية،  املساعدة
ــة      يؤكــدوإذ    ــادة اجلماعي ــة املســاءلة عــن أعمــال اإلب أن مســاعي مكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب وكفال

الـذي جيـري بشـأن     يعززهـا العمـلُ   الشـنيعة  جلـرائم واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم احلرب وغريها مـن ا 
ملرتكبيها يف إطار النظام الـدويل للعدالـة اجلنائيـة واحملـاكم املخصصـة واملختلطـة        هذه اجلرائم واملالحقة القضائيةُ

أ وإذ يعترف يف هذا الصدد مبسامهة احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة، وفقـا ملبـد      ،والدوائر املتخصصة يف احملاكم الوطنية
تكميــل الواليــات القضــائية الوطنيــة املنصــوص عليــه يف نظــام رومــا األساســي، يف حماســبة املســؤولني عــن هــذه   

  اجلرائم، وإذ جيدد نداءه املتعلق بأمهية تعاون الدول مع هذه احملاكم طبقا لاللتزامات املترتبة على كل منها،  

_____________ 

  .٣٥٤٥٧، الرقم ٢٠٥١املرجع نفسه، الد   )١٩٠(
  .٣٥٤٥٧، الرقم ٢٦٨٩املرجع نفسه، الد   )١٩١(
  .٣٨٥٤٤، الرقم ٢١٨٧املرجع نفسه، الد   )١٩٢(
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لني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية ومـوظفي  إىل أن املسؤولية الرئيسية عن أمن ومحاية العام وإذ يشري  
األمــم املتحــدة واألفــراد املــرتبطني ــا تقــع وفــق القــانون الــدويل علــى عــاتق احلكومــة املضــيفة ألي عمليــة مــن    

  يثاق أو مبوجب اتفاقاا مع املنظمات املعنية، املعمليات األمم املتحدة جيري تنفيذها مبوجب 
زاء العـدد املتزايـد مـن أعمـال العنـف الـيت تشـن يف الكـثري مـن أحنـاء العـامل            إ وإذ يساوره انزعاج شديد  

على املوظفني الوطنيني والدوليني العاملني يف املنظمات اإلنسانية وموظفي األمم املتحـدة واألفـراد املـرتبطني ـا     
غـراض إنسـانية، وال سـيما    وعلى أصول املساعدة اإلنسانية، مبا فيها اللوازم واملرافق وسـبل النقـل املسـتخدمة أل   

ــانون     ــهاكا للق ــد انت ــيت تع ــدويل اهلجمــات املتعمــدة ال ــة     ال ــدويل املنطبق ــانون ال ــن أحكــام الق اإلنســاين وغــريه م
وهو األثر الـذي   ،إمكانية إيصال املساعدة اإلنسانيةمبا يف ذلك أثرها يف  ،ألعمال العنف هذه من أثر سليب وما

ــن تفاقمــه وجــود عناصــر مســلحة،    ــد م ــة       يزي ــدول والشــبكات اإلرهابي ــن غــري ال ــها اجلماعــات املســلحة م من
  متارسه من أنشطة،  واإلجرامية، مبا

ــال      يؤكــد جمــددا  - ١   واجــب مجيــع األطــراف الضــالعة يف الــرتاع املســلح الــذي يقتضــي منــها االمتث
وااللتزامـات املنطبقـة    )١٨٨(١٩٤٩ للقانون اإلنساين الدويل، وال سيما التزاماـا مبوجـب اتفاقيـات جنيـف لعـام     

ــرام    )١٨٩(١٩٧٧عليهــا وفقــا للربوتوكــولني اإلضــافيني لعــام    امللحقــني بتلــك االتفاقيــات، مــن أجــل كفالــة االحت
نسانية وموظفي األمم املتحدة واألفراد املـرتبطني ـا، وكـذلك    واحلماية جلميع العاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإل

  االمتثال للقواعد واملبادئ املنصوص عليها يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل لالجئني؛
ــدين بشــدة   - ٢   ــل، واالغتصــاب        ي ــها القت ــك أشــكال من ــا يف ذل ــع، مب ــف والتروي ــع أشــكال العن مجي

لســطو املســلح، واالختطــاف، وأخــذ الرهــائن، واالختطــاف بغــرض االبتــزاز، واملضــايقة  واالعتــداء اجلنســي، وا
واالعتقال واالحتجاز بصورة غري قانونية، وهي األشكال اليت يتزايد تعـرض املشـاركني يف العمليـات اإلنسـانية     

  الف وب؛هلا، وكذلك اهلجمات اليت تشن على قوافل املساعدة اإلنسانية وما تتعرض له أصوهلا من إت
علـى السـماح بوصـول العـاملني يف جمـال تقـدمي       مجيـع األطـراف الضـالعة يف الـرتاع املسـلح       حيث  - ٣  

أمكـن،   م يف حاجة إىل املسـاعدة، وعلـى القيـام، مـا    دون عوائق إىل كل من هو تامةاملساعدة اإلنسانية بصورة 
وحرية تنقّل العاملني يف جمال تقـدمي املسـاعدة    بتوفري مجيع التسهيالت الضرورية لعمليام، وتعزيز سالمة وأمن

  ؛اإلنسانية وموظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني ا وما لديهم من أصول
اجلرائم املرتكبة ضد العاملني يف جمال تقدمي املسـاعدة اإلنسـانية    ضمان أال تبقىالدول على  حيث  - ٤  

ط مرتكبــو اهلجمــات املنفــذة ضــد هــؤالء األفــراد علــى  عقــاب، مؤكــدا ضــرورة أن تكفــل الــدول أال ينشــدون 
تـنص عليـه القـوانني الوطنيـة وااللتزامـات       لعدالـة وفـق مـا    اىلإ أراضيها دون خشية من عقاب وأن يقـدم اجلنـاةُ  

  الناشئة عن القانون الدويل؛
ظفي ضـرورة أن يلتـزم مجيـع العـاملني يف جمـال تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية ومـو          جديـد  مـن  يؤكد  - ٥  

األمــم املتحــدة واألفــراد املــرتبطني ــا مبراعــاة واحتــرام قــوانني البلــد الــذي يعملــون فيــه، وفقــا ألحكــام القــانون  
اإلنسـانية فيمـا تقـوم بـه مـن أنشـطة باملبـادئ         أمهيـة أن تتمسـك املنظمـات   ربز يـ والدويل وميثاق األمم املتحـدة،  

  ؛والتجرد واالستقالليةاملتمثلة يف مراعاة االعتبارات اإلنسانية واحلياد 
اختاذ اخلطوات املالئمة لكفالـة سـالمة وأمـن العـاملني يف جمـال تقـدمي املسـاعدة         يعرب عن عزمه  - ٦  

  اإلنسانية وموظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني ا، مبا يشمل يف مجلة أمور ما يلي:
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ــة أن   (أ)   ــات حفــظ الســالم التابعــة لألمــم ا  يكــونَ بوســع  كفال مــن خــالل  أن تســاهم ملتحــدة عملي
 ن املنظمـات بيئـة آمنـة متكّـ    يف إجيـاد حسب االقتضاء وعلى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة،       ،الواليات املنوطة ا

  اإلنساين؛    وفقا ملبادئ العمل ،اإلنسانية من إيصال املساعدة اإلنسانية
الــواردة يف االتفاقيــة  إدراج األحكــام األساســيةأن يعمــل علــى توجيــه طلــب إىل األمــني العــام بــ   (ب)  

، ومنـها األحكـام املتعلقـة مبنـع شـن اهلجمـات       )١٩٠(املتعلقة بسالمة موظفي األمم املتحدة واألفـراد املـرتبطني ـا   
مرتكبيهــا  علــى أفــراد عمليــات األمــم املتحــدة واعتبــار تلــك اهلجمــات جــرائم يعاقــب عليهــا القــانون وحماكمــة 

 البعثــةتســليمهم، فيمــا يــربم مســتقبال، وعنــد الضــرورة فيمــا هــو قــائم، مــن اتفاقــات مركــز القــوات ومركــز  أو
املضـيفة هـذه    البلـدانُ وبـأن تـدرج    ،واتفاقات البلد املضيف اليت تتفاوض بشأا األمم املتحدة مـع تلـك البلـدان   

  رامها يف الوقت املناسب؛األحكام يف االتفاقات املذكورة مع مراعاة أمهية إب
يثـاق، بـإطالع جملـس األمـن علـى      املتشجيع األمني العام على أن يقوم، وفقا لصالحياته مبوجـب    (ج)  

احلاالت اليت ال يتسىن فيها إيصال املساعدة اإلنسانية إىل حمتاجيها بسبب العنـف املوجـه ضـد العـاملني يف جمـال      
  تحدة واألفراد املرتبطني ا؛امل  تقدمي املساعدة اإلنسانية وموظفي األمم

مــن االتفاقيــة، إذا ارتــأى ‘ ٢’(ج)  ١إصــدار إعــالن بوجــود خطــر غــري عــادي ألغــراض املــادة     (د)  
األمـني   ، حسب تقديره للحاالت، أن الظروف السائدة تستدعي إصدار مثل هذا اإلعالن، ودعـوة األمن جملس

  تقديره؛  إصدار مثل هذا اإلعالن حسبالعام إىل إبالغ الس بتوافر الظروف اليت تستدعي 
، )١٩١(مناشدة الدول كافة أن تنظر يف االنضمام كـأطراف إىل االتفاقيـة وبروتوكوهلـا االختيـاري      (هـ)  

  وحثّ الدول األطراف يف االتفاقية على اختاذ اخلطوات الالزمة لكفالة تنفيذها الفعال؛
يف و ،إىل األمني العام أن يـدرج يف مجيـع التقـارير الـيت يعـدها عـن احلالـة يف بلـدان بعينـها          يطلب  - ٧  

العـاملني يف جمـال تقـدمي املسـاعدة     وأمـن  مسـألةَ سـالمة    ،محاية املـدنيني التقارير األخرى ذات الصلة اليت تتناول 
 ذلك توثيق أعمال العنـف الـيت تشـن علـى هـؤالء      مبا يف ،اإلنسانية وموظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني ا

ــراد  ــدابري التصــحيحية  واألف ــة واإلجــراءات     املتخــذةالت ــوع حــوادث مماثل ــع وق ــةملن ــاة    املتبع ــة اجلن ــد هوي لتحدي
التــدابري الالزمــة لتجنــب وقــوع حــوادث مماثلــة وكفالــة املســاءلة بتوصــيات عــن لــس اوحماســبتهم، وأن يــوايف 

  .األفراد وأمنهموتعزيز سالمة هؤالء 
  ٧٢٥٦اختذ باإلمجاع يف اجللسة 

  
  مقررات

ــته     ــودة يف ٧٣٧٤قـــرر جملـــس األمـــن، يف جلسـ ــاير  ٣٠، املعقـ ــانون الثاين/ينـ ــي، دعـــوة ٢٠١٥كـ  ممثلـ
أذربيجان واألرجنتني وأستراليا وإسرائيل وأفغانستان وألبانيا وأملانيا وإندونيسـيا وأوروغـواي وأوكرانيـا وإيـران     

سالمية) وآيرلندا وإيطاليا وباكستان والربازيل وبلجيكا وبوتسـوانا وبورونـدي وبولنـدا وتايلنـد     اإل -(مجهورية 
وتركيا واجلمهورية العربية السورية ومجهورية كوريا وجنوب أفريقيا ورواندا وزمبابوي وسـلوفاكيا والسـنغال   

ــدا وكوســتار     ــا وكن ــا  والســودان والســويد وسويســرا وغواتيمــاال وكازاخســتان وكرواتي ــا والتفي يكا وكولومبي
ــدا        ــد وهولن ــة الســعودية والنمســا واهلن ولكســمربغ وليختنشــتاين ومصــر واملغــرب واملكســيك واململكــة العربي
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من نظامـه الـداخلي املؤقـت، يف مناقشـة      ٣٧لالشتراك، دون أن يكون هلم حق التصويت، وفقا للمادة  واليابان
  البند املعنون:

  سلحاع املرتمحاية املدنيني يف ال”  
موجهة إىل األمني العام من املمثل الـدائم لشـيلي    ٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ١٦رسالة مؤرخة ”    

  “.(S/2015/32)لدى األمم املتحدة 
 إىل ،مــن نظامــه الــداخلي املؤقــت ٣٩لمــادة وفقــا ل ،دعــوةويف اجللسـة نفســها، قــرر الــس أيضــا توجيــه    

  ساعدة للشؤون اإلنسانية ونائبة منسقة اإلغاثة يف حاالت الطوارئ.وا كانغ، األمينة العامة امل -السيدة كيونغ 
 إىل ،مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت     ٣٩لمـادة  وفقا ل ،دعوةويف اجللسة نفسها، قرر الس كذلك توجيه   

السيدة هيلني دورهام، مـديرة دائـرة القـانون الـدويل والسياسـات يف اللجنـة الدوليـة للصـليب األمحـر، والسـيدة           
  اد علمان، ممثلة فريق املنظمات غري احلكومية العامل املعين باملرأة والسالم واألمن.إلو

السـيد   إىل ،مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت     ٣٩لمـادة  وفقـا ل  ،دعـوة ويف اجللسة نفسها، قرر الس توجيه   
  يوانيس فريالس، نائب رئيس وفد االحتاد األورويب لدى األمم املتحدة.

القائم باألعمال املؤقت لبعثة املراقب الدائم لدولـة   دعوة إىلقرر الس أيضا توجيه  ويف اجللسة نفسها،  
الكرسي الرسويل ذات مركـز املراقـب لـدى األمـم املتحـدة، وفقـا للنظـام الـداخلي املؤقـت للمجلـس ومـا درج            

  عليه سابقا يف هذا الشأن.
أذربيجـان واألرجنـتني    ممثلـي ، دعوة ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٧، املعقودة يف ٧٤٥٠وقرر الس، يف جلسته   

اإلســالمية) وآيرلنــدا  -وأســتراليا وإســتونيا وإســرائيل وألبانيــا وأملانيــا وإندونيســيا وأوكرانيــا وإيــران (مجهوريــة  
وآيسلندا وإيطاليا وباكستان وباالو والربازيل وبلجيكا وبلغاريا وبوتسوانا والبوسنة واهلرسـك وبولنـدا وتايلنـد    

ل األســود واجلمهوريــة التشــيكية واجلمهوريــة العربيــة الســورية ومجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية وتركيــا واجلبــ
ــا وســلوفاكيا وســلوفينيا والســويد         ــدامنرك وروماني ــا وال ــا وجورجي ــوب أفريقي ــدوفا وجن ــة مول ســابقا ومجهوري

والتفيـا ولبنـان   وسويسرا وصربيا وفنلنـدا وقـربص وقطـر وكازاخسـتان وكرواتيـا وكنـدا وكولومبيـا والكويـت         
ــدا واليابــان واليونــان           ــا واهلنــد وهنغاريــا وهولن ولكســمربغ وليختنشــتاين ومصــر واملغــرب والنــرويج والنمس

ــادة       ــا للم ــم حــق التصــويت، وفق ــت، يف مناقشــة     ٣٧لالشــتراك، دون أن يكــون هل ــداخلي املؤق ــه ال ــن نظام م
  املعنون:  البند

  اع املسلحرتمحاية املدنيني يف ال”  
  صحفيني يف حاالت الرتاعمحاية ال”    
موجهـة إىل األمـني العـام مـن املمثلـة الدائمـة لليتوانيـا لـدى          ٢٠١٥أيار/مايو  ١رسالة مؤرخة ”    

  “.(S/2015/307)األمم املتحدة 
 إىل ،مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت     ٣٩لمـادة  وفقـا ل  ،دعـوة ويف اجللسة نفسها، قرر الـس أيضـا توجيـه      

  دير العام ملنظمة مراسلون بال حدود، والسيدة ماريان بريل.السيد كريستوف دولوار، امل



 ٢٠١٥متوز/يوليه  ٣١ إىل ٢٠١٤آب/أغسطس  ١ يف الفترة منالقرارات واملقررات اليت اختذها جملس األمن 

267 

 إىل ،مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت     ٣٩لمـادة  وفقا ل ،دعوةويف اجللسة نفسها، قرر الس كذلك توجيه   
السيد يوانيس فريالس، نائب رئيس وفد االحتاد األورويب لـدى األمـم املتحـدة، والسـيد تـييت أنطونيـو، املراقـب        

 حتاد األفريقي لدى األمم املتحدة.الدائم لال

املراقـب الـدائم لدولـة الكرسـي الرسـويل ذات مركـز        دعـوة إىل ويف اجللسة نفسـها، قـرر الـس توجيـه       
  املراقب لدى األمم املتحدة، وفقا للنظام الداخلي املؤقت للمجلس وما درج عليه سابقا يف هذا الشأن.

  
  )٢٠١٥( ٢٢٢٢القرار 
  ٢٠١٥و أيار/ماي ٢٧املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
ــاره    ــن صــون      إذ يضــع يف اعتب ــم املتحــدة ع ــاق األم ــن   مســؤوليته األساســية مبوجــب ميث الســالم واألم

  وتسويتها،  الدوليني، وإذ يؤكد أمهية اختاذ تدابري دف إىل منع نشوب الرتاعات
ــد    ــد تأكيـ ــه  وإذ يعيـ ــؤرخ  )١٩٩٩( ١٢٦٥قراراتـ ــبتمرب  ١٧املـ ) ٢٠٠٠( ١٢٩٦ و ١٩٩٩أيلول/سـ
ــؤرخ  ــؤرخ ) ٢٠٠٦( ١٦٧٤و  ٢٠٠٠نيســان/أبريل  ١٩امل ) ٢٠٠٩( ١٨٩٤و  ٢٠٠٦نيســان/أبريل  ٢٨امل
) ٢٠٠٦( ١٧٣٨بشأن محايـة املـدنيني يف الرتاعـات املسـلحة، وقـراره       ٢٠٠٩تشرين الثاين/نوفمرب  ١١املؤرخ 
ــؤرخ  ــانون األول/ديســمرب   ٢٣امل ــاملني يف وســائط اإل    ٢٠٠٦ك ــة الصــحفيني والع ــراد  بشــأن محاي ــالم واألف ع

  ،يسهالصلة وبيانات رئ  املرتبطني ا يف الرتاعات املسلحة، فضال عن القرارات األخرى ذات
مـن امليثـاق، ومببـادئ     ١مـن املـادة    ٤إىل  ١يثـاق املبينـة يف الفقـرات    املمبقاصـد   التزامـه  وإذ يعيد تأكيـد   

مبــا يف ذلــك التزامــه مببــادئ االســتقالل السياســي   مــن امليثــاق، ٢مــن املــادة  ٧إىل  ١امليثــاق املبينــة يف الفقــرات 
  واملساواة يف السيادة والسالمة اإلقليمية جلميع الدول واحترام سيادة مجيع الدول،

، وخباصـة اتفاقيـة جنيـف الثالثـة     )١٨٨(١٩٤٩آب/أغسـطس   ١٢إىل اتفاقيات جنيف املؤرخـة   وإذ يشري  
، )١٨٩(١٩٧٧حزيران/يونيـه   ٨شأن معاملة أسـرى احلـرب، والربوتوكـولني اإلضـافيني امللحقـني ـا املـؤرخني        ب

مـن الربوتوكـول اإلضـايف األول املتعلـق حبمايـة الصـحفيني العـاملني يف بعثـات مهنيـة حمفوفـة            ٧٩وخباصة املادة 
  طق الرتاع املسلح،باملخاطر يف منا

بــأن عمــل الصــحفيني واإلعالمــيني واألفــراد املــرتبطني بوســائط اإلعــالم كــثريا مــا يعرضــهم    وإذ يســلم  
  بشكل خاص خلطر التخويف واملضايقة والعنف يف حاالت الرتاع املسلح،

ــد     ــن جدي ــع        وإذ يؤكــد م ــرتاع املســلح تتحمــل املســؤولية األساســية عــن اختــاذ مجي أن األطــراف يف ال
خلطوات املمكنة لكفالة محاية املدنيني املتضررين، مبن فيهم أولئك الذين ميارسـون حقهـم يف حريـة التعـبري مـن      ا

 خالل التماس املعلومات واحلصـول عليهـا ونشـرها بواسـطة وسـائل خمتلفـة، علـى شـبكة اإلنترنـت وخارجهـا،          
  ،)١٩٣(من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ١٩  للمادة وفقاً

_____________ 

  ) املرفق.٢١ -ألف (د  ٢٢٠٠انظر قرار اجلمعية العامة   )١٩٣(
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، والقانون الدويل حلقـوق اإلنسـان حسـب االقتضـاء، يف     اإلنساين بالدور اهلام للقانون الدويل وإذ يسلم  
  محاية الصحفيني واإلعالميني واألفراد املرتبطني بوسائط اإلعالم يف الرتاعات املسلحة،

نسـان ملواطنيهـا   بأن الدول تتحمل املسؤولية األساسية عن احتـرام وكفالـة حقـوق اإل    وإذ يسلم كذلك  
  وجلميع األفراد داخل أراضيها على النحو املنصوص عليه يف أحكام القانون الدويل ذات الصلة،

مـن اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان       ١٩إىل احلق يف حرية التعبيـر املنصوص عليـه يف املـادة    وإذ يشيـر  
إىل احلق يف حرية التعبيــر املنصـوص عليـه يف    يشيـر أيضا  ، وإذ)١٩٤(١٩٤٨الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف عام 

، وإىل ١٩٦٦من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسـية الـذي اعتمدتـه اجلمعيـة يف عـام       ١٩يف املادة 
أن أي قيـــود تفــرض يف هــذا الصـــدد جيـــب أال تتجـــاوز القيـــود املفروضـــة بــنص القانـــون وأن تكــون ضــرورية  

  من العهد، ١٩من املادة  ٣الفقرة  لألسبـاب املبـيـنـة يف
إزاء تكـــرار أعمـــال العنـــف يف أجـــزاء عديـــدة مـــن العـــامل ضـــد الصـــحفيني   وإذ يســـاوره بـــالغ القلـــق  

واإلعالمــيني واألفــراد املــرتبطني بوســائط اإلعــالم يف الــرتاع املســلح، وخباصــة االعتــداءات املتعمــدة ضــدهم يف   
  اإلنساين،الدويل انتهاك للقانون 

الدويل اإلنساين يتضمن أحكامـا حتظـر االعتـداءات املوجهـة عـن قصـد ضـد         على أن القانون وإذ يشدد  
املدنيني، بصفتهم هذه، واليت تشكل يف حـاالت الـرتاع املسـلح جـرائم حـرب، وإذ يشـري إىل ضـرورة أن تضـع         

  الدول حدا لظاهرة إفالت مرتكيب هذه األعمال اإلجرامية من العقاب،
ن اإلفالت من العقاب على اجلرائم املرتكبة ضد الصحفيني واإلعالمـيني واألفـراد   أ وإذ يضع يف اعتباره  

زال يشـكل حتـدياً كـبرياً يهـدد محايتـهم وأن كفالـة املسـاءلة عـن          املرتبطني بوسائط اإلعالم يف الرتاع املسلح ما
  اجلرائم املرتكبة ضدهم عنصر أساسي يف منع وقوع اعتداءات يف املستقبل،

ن بوسع الصحفيني واإلعالمـيني واألفـراد املـرتبطني بوسـائط اإلعـالم أن يـؤدوا دوراً مهمـاً        بأ وإذ يسلم  
يف محاية املدنيني ومنع نشوب الرتاعات بالعمل بوصـفهم آليـة لإلنـذار املبكـر يف حتديـد احلـاالت الـيت ميكـن أن         

ئم املرتكبــة ضـد اإلنســانية،  تـؤدي إىل وقـوع جــرائم اإلبـادة اجلماعيـة وجــرائم احلـرب والــتطهري العرقـي واجلـرا       
  واإلبالغ عن تلك احلاالت،

 ميـع أعمـال التحـريض علـى العنـف ضـد املـدنيني يف حـاالت الـرتاع املسـلح،          جل يعيد تأكيـد إدانتـه  وإذ   
ويدين استخدام وسائل اإلعالم للتحريض على العنف واإلبادة اجلماعية واجلـرائم ضـد اإلنسـانية واالنتـهاكات     

  انون الدويل اإلنساين،اخلطرية األخرى للق
إىل أن الدول األطراف يف اتفاقيات جنيف ملزمة بالبحث عـن األشـخاص الـذين يـدعى أـم       وإذ يشري  

مبحاكمتـهم يف حماكمهـا اخلاصـة ـا،      خرق جسيم هلذه االتفاقيات، وأا ملزمـة  أي ارتكبوا أو أمروا بارتكاب
دولــة أخــرى معنيــة شــريطة أن تكــون هــذه الدولــة   بصــرف النظــر عــن جنســيتهم، أو تســليمهم للمحاكمــة إىل

  املذكورين،  أعطت دليال أولياً ضد األشخاص  قد
_____________ 

  ألف (ثالثا). ٢١٧قرار اجلمعية العامة   )١٩٤(
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كـل منـها    بأن مجيع الـدول األعضـاء مسـؤولة عـن االمتثـال لاللتزامـات املترتبـة علـى         كذلك وإذ يذكّر  
ة ضـد اإلنسـانية،   فيما يتعلق بوضع حـد لإلفـالت مـن العقـاب علـى جـرائم اإلبـادة اجلماعيـة، واجلـرائم املرتكبـ          

وجرائم احلرب وغري ذلك من االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين، والتحقيق مع املسؤولني عن تلـك  
اجلرائم وحماكمتـهم، وإذ يشـري إىل أن عمليـة مكافحـة اإلفـالت مـن العقـاب علـى أخطـر اجلـرائم املرتكبـة ضـد             

ل مــا تضــطلع بــه احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة مــن عمــل    املــدنيني الــيت حتظــى باهتمــام دويل قــد تعــززت مــن خــال   
تعقده من حماكمات بشأن هـذه اجلـرائم وفقـا ملبـدأ التكامـل مـع االختصاصـات اجلنائيـة الوطنيـة املنصـوص            وما

خصصـــة واملختلطـــة، والـــدوائر ، واحملـــاكم امل)١٩٢(للمحكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة عليـــه يف نظـــام رومـــا األساســـي
  املتخصصة يف احملاكم الوطنية،

سـالمة الصـحفيني    إزاء ما متثله اجلماعات اإلرهابية من خطـر متزايـد يهـدد    وإذ يعرب عن القلق البالغ  
وموظفي وسائط اإلعـالم واألفـراد املـرتبطني ـا، وإذ يـدين بشـدة حـوادث قتـل واختطـاف األشـخاص وأخـذ            

ها مجاعــات إرهابيــة ألي غــرض، مبــا يف ذلــك مجــع األمــوال أو انتــزاع تنــازالت سياســية،    الرهــائن الــيت ترتكبــ
اختطـاف األشـخاص وأخـذ الرهـائن الـيت ترتكبـها مجاعـات إرهابيـة،          يعرب عن تصميمه على منـع أعمـال   وإذ

يل وعلـى ضـمان إطـالق ســراح الرهـائن بأمـان دون دفــع فديـة أو تقـدمي تنـازالت سياســية، وفقـا للقـانون الــدو          
  الواجب التطبيق،

املسامهة اليت ميكن أن تقدمها عمليات حفظ السالم والبعثات السياسية اخلاصة، عنـد وجـود    وإذ يؤكد  
ــيهم           ــن ف ــدنيني، مب ــة امل ــوق اإلنســان، ومحاي ــة حق ــز ومحاي ــة إىل تعزي ــة الرامي ــود الدولي ــذلك، يف اجله ــف ب تكلي

عــالم، بســبل منــها رصــد االنتــهاكات والتجــاوزات   الصــحفيون واإلعالميــون واألفــراد املرتبطــون بوســائط اإل  
واإلبالغ عنها، ودعم اجلهود اليت تبذهلا احلكومات الوطنية من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسـان، ومـن أجـل    
تعزيز مكافحة اإلفالت من العقـاب علـى اجلـرائم املرتكبـة ضـد املـدنيني، مبـا يف ذلـك الصـحفيون واإلعالميـون           

  بوسائط اإلعالم،واألفراد املرتبطون 
عملـي، مبـا يف ذلـك التخطـيط املبكـر ومحايـة        منحـى بأمهيـة اختـاذ ـج شـامل ومتماسـك وذي       وإذ يقر  

وإذ يشدد يف هذا الصدد على ضرورة اعتمـاد اسـتراتيجية عامـة ملنـع الـرتاع،       املدنيني يف حاالت الرتاع املسلح.
أجـل تعزيـز محايـة املـدنيني علـى املـدى البعيـد، مبـا يف          تعاجل األسباب اجلذرية للرتاع املسلح على حنو شامل من

ذلك تعزيز التنمية املستدامة والقضاء على الفقر واملصاحلة الوطنية واحلكم الرشيد والدميقراطية وسـيادة القـانون   
  واحترام حقوق اإلنسان ومحايتها،

اإلقليميـة يف ضـمان محايـة     بالدور اهلام الذي ميكن أن تضطلع به املنظمـات اإلقليميـة ودون   وإذ يعترف  
الصحفيني واإلعالميني واألفـراد املـرتبطني بوسـائط اإلعـالم يف الرتاعـات املسـلحة وبأمهيـة التعـاون الفعـال بـني           

  األمم املتحدة وتلك املنظمات،
باملخــاطر اخلاصــة الــيت تواجههــا الصــحفيات واإلعالميــات والنســاء املرتبطــات         وإذ يعتــرف كــذلك   

 االضطالع مبهامهن، وإذ يشدد يف هذا السياق على أمهيـة النظـر يف البعـد اجلنسـاين للتـدابري      بوسائط اإلعالم يف
  الرامية إىل كفالة سالمتهن يف حاالت الرتاع املسلح،
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أن نظــر جملــس األمـن يف مســألة محايــة الصـحفيني يف الــرتاع املســلح تسـتند إىل الطــابع امللــح     وإذ يـدرك   
م بالـدور القـيم الـذي ميكـن أن يؤديـه األمـني العـام يف تـوفري املزيـد مـن املعلومـات            واملهم هلذه املسألة، وإذ يسـل 

  بشأن هذا املوضوع،
مجيــع االنتــهاكات والتجــاوزات املرتكبــة ضــد الصــحفيني واإلعالمــيني واألفــراد املــرتبطني   يــدين  - ١  

ــل     ــرتاع املسـ ــراف يف الـ ــع األطـ ــدعو مجيـ ــلح، ويـ ــرتاع املسـ ــاالت الـ ــالم يف حـ ــائط اإلعـ ــد  بوسـ ــع حـ ح إىل وضـ
  املمارسات؛  هلذه

يشـكل ركيـزة أساسـية     والرتيهـة  أن العمل الذي تقوم به وسائط اإلعـالم احلـرة واملسـتقلة    يؤكد  - ٢  
  محاية املدنيني؛  من ركائز اتمع الدميقراطي، وميكن بالتايل أن تسهم يف

ــار الصــحفيني    يشــري  - ٣   ــرا واإلعالمــينييف هــذا الصــدد إىل ضــرورة اعتب ــرتبطنيواألف بوســائط  د امل
، الذين يقومون مبهام مبقتضى مهنتهم حتفهـا املخـاطر يف منـاطق الـرتاع املسـلح، أشخاصـا مـدنيني جيـب         اإلعالم

عمل يضر بوضـعهم كمـدنيني. وهـذا دون اإلخـالل      احترامهم ومحايتهم بصفتهم هذه، شريطة أال يقوموا بأي
 ٤الفقـرة  يف أن يعاملوا كأسرى حرب وفق ما تنص عليـه  حبق مراسلي احلرب املعتمدين لدى القوات املسلحة 

  ؛)١٩٥(ألف من اتفاقية جنيف الثالثة-٤  املادةمن 
ــدة   - ٤   ــدين بشـ ــب       يـ ــيت ترتكـ ــاوزات الـ ــهاكات والتجـ ــن االنتـ ــاب عـ ــن العقـ ــالت مـ ــار اإلفـ انتشـ

يسـاهم بـدوره    الصحفيني واإلعالميني واألفراد املرتبطني بوسائط اإلعالم يف حاالت الرتاع املسلح، ما قـد  ضد
  ؛األفعاليف تكرار هذه 

على مسـؤولية الـدول عـن االمتثـال لاللتــزامات ذات الصـلة مبوجـب القـانون الـدويل مـن            يؤكد  - ٥  
  ؛اإلنساين أجل وضع حد لإلفالت من العقاب وحماكمة املسؤولني عن االنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل

املناســبة لكفالــة املســاءلة عــن اجلــرائم املرتكبـــة      الــدول األعضــاء علــى اختــاذ اخلطـــوات      حيــث   - ٦  
الصحفيني واإلعالميني واألفـراد املـرتبطني بوسـائط اإلعـالم يف حـاالت الـرتاع املسـلح ومـن خـالل إجـراء            ضد

  حتقيقات حمايدة ومستقلة وفعالة يف إطار اختصاصها القضائي، وتقدمي مرتكيب هذه اجلرائم إىل العدالة؛
مجيع األطراف يف أي نـزاع مسـلح باالمتثـال التـام لاللتــزامات املنطبقـة عليهـا         هيشري إىل مطالبت  - ٧  

فـيهم الصـحفيون واإلعالميـون واألفـراد      مبوجب القانون الـدويل املتعلـق حبمايـة املـدنيني يف الـرتاع املسـلح، مبـن       
  املرتبطون بوسائط اإلعالم؛

ــن      حيــث  - ٨   ــري املشــروط ع ــوري وغ ــراج الف ــى اإلف ــينيوصــحفيني العل ــرتبطني   اإلعالم ــراد امل واألف
  الذين اختطفوا أو أخذوا كرهائن يف حاالت الرتاع املسلح؛ بوسائط اإلعالم

مجيع األطراف املشتركة يف حاالت الرتاع املسلح على احترام االستقالل املهين للصـحفيني   حيث  - ٩  
    وحقوقهم كمدنيني؛ بوسائط اإلعالمواألفراد املرتبطني  اإلعالمينيو

إىل أن املعدات واملنشآت اخلاصة بوسـائط اإلعـالم مواقـع مدنيـة وال جيـوز يف هـذا الصـدد        يشري  - ١٠  
  عسكرية؛  أن تكون عرضة ألي هجمات أو أعمال انتقامية، ما مل تكن أهدافا

_____________ 

)١٩٥(  United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 972.  
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بالــدور املهــم الــذي ميكــن أن يؤديــه التعلــيم والتــدريب يف جمــال القــانون الــدويل اإلنســاين  يســلم - ١١  
هود الرامية إىل وقف ومنع اهلجمات اليت تستهدف املدنيني املتضررين مـن الرتاعـات املسـلحة، ومنـهم     لدعم اجل

  اإلعالم؛  الصحفيون واإلعالميون واألفراد املرتبطون بوسائط
أنه ينبغي لبعثات األمم املتحدة حلفظ السالم وبعثاا السياسية اخلاصة، حسـب االقتضـاء،    يؤكد - ١٢  

ها املطلوب تقدميها معلومات عن أعمال العنف اخلاصة املوجهـة ضـد الصـحفيني واإلعالمـيني     أن تضمن تقارير
  واألفراد املرتبطني بوسائط اإلعالم يف حاالت الرتاع املسلح؛

مجيع األطراف يف الرتاع املسـلح علـى أن تبـذل قُصـاراها ملنـع ارتكـاب انتـهاكات للقـانون          حيث - ١٣  
  ، مبن فيهم الصحفيون واإلعالميون واألفراد املرتبطون بوسائط اإلعالم؛الدويل اإلنساين ضد املدنيني

بالدول األعضاء أن تعمل، يف القانون ويف املمارسـة العمليـة، علـى يئـة وإدامـة بيئـة آمنـة         يهيب - ١٤  
دون لكــي يقومــوا بعملــهم باســتقاللية و  بوســائط اإلعــالم واألفــراد املــرتبطني ينياإلعالمــوومواتيــة للصــحفيني 

  تدخل ال موجب له يف حاالت الرتاع املسلح؛
يف ذلـك فيمـا بـني     على ضرورة ضمان حتسني التعاون والتنسيق على الصـعيد الـدويل، مبـا    يشدد - ١٥  

اإلقليميـة ودون اإلقليميـة املعنيـة، بسـبل منـها تقـدمي املسـاعدة التقنيـة وبنـاء          واألمم املتحـدة واملنظمـات الدوليـة    
بتعزيــز وضــمان ســالمة الصــحفيني واإلعالمــيني واألفــراد املــرتبطني بوســائط اإلعــالم يف    القــدرات فيمــا يتعلــق

  الرتاعات املسلحة؛
األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية على تبادل اخلربات بشـأن املمارسـات    يشجع - ١٦  

ملـرتبطني بوسـائط اإلعـالم يف الرتاعـات     اجليدة والدروس املستفادة بشأن محاية الصحفيني واإلعالميني واألفراد ا
اإلنســاين املنطبــق  املســلحة، والعمــل بالتعــاون الوثيــق مــن أجــل تعزيــز التنفيــذ املتســق والفعــال للقــانون الــدويل   

واألفـراد املـرتبطني    اإلعالمـيني الصلة، مبا يف ذلك تلـك املتعلقـة حبمايـة الصـحفيني و     وقرارات جملس األمن ذات
  االت الرتاع املسلح؛يف ح بوسائط اإلعالم

يف الربوتوكــولني اإلضــافيني األول والثــاين  الــدول الــيت مل تنظــر بعــد يف أن تصــبح أطرافــاً  يــدعو - ١٧  
  ممكن؛  إىل أن تفعل ذلك يف أقرب وقت )١٨٩(١٩٧٧حزيران/يونيه  ٨يف التفاقيات جنيف الصادرين 

  املسلح؛  أنه سيواصل النظر يف مسألة محاية الصحفيني يف الرتاع من جديديؤكد  - ١٨  
إىل األمني العام أن يدرج باستمرار مسألة سالمة وأمـن الصـحفيني واإلعالمـيني واألفـراد      يطلب - ١٩  

يف ذلـك   يف تقـاريره بشـأن محايـة املـدنيني يف الـرتاع املسـلح، مبـا        فرعيـاً  املرتبطني بوسائط اإلعالم بوصـفها بنـداً  
، وأن يكفـل تضـمني املعلومـات املتعلقـة باهلجمـات      وشـيكاً  وجود تدابري حلماية األفراد الذين يواجهـون ديـداً  

الوقائيـة  وأعمال العنف اليت تستهدف الصحفيني واإلعالميني واألفراد املـرتبطني بوسـائط اإلعـالم واإلجـراءات     
  يف التقارير ذات الصلة املقدمة عن بلدان حمددة. حمدداً املتخذة ملنع مثل هذه احلوادث بوصفها جانباً

  ٧٤٥٠اختذ باإلمجاع يف اجللسة 
  

_____________________ 
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  )١٩٦(األسلحة الصغرية
  

  مقررات
األرجنـــتني  ممثلــي ، دعـــوة ٢٠١٥أيار/مــايو   ١٣، املعقـــودة يف ٧٤٤٢قــرر جملــس األمـــن، يف جلســته      

يســيا وأوكرانيــا وآيرلنــدا وإيطاليــا وبــاراغواي وباكســتان والربازيــل  وأرمينيــا وأســتراليا وإســرائيل وأملانيــا وإندن 
وبلجيكا وبنن وبوتسوانا وتايلنـد وتركيـا واجلبـل األسـود واجلزائـر واجلمهوريـة الدومينيكيـة ومجهوريـة كوريـا          
ــراق         ــا وســلوفاكيا وســلوفينيا والســويد وسويســرا وصــربيا والع ــا وروماني ــوب أفريقي ــدوفا وجن ــة مول ومجهوري

تيماال وفنلندا وكازاخستان وكرواتيا وكولومبيـا وكينيـا ومصـر واملغـرب واملكسـيك وموزامبيـق والنمسـا        وغوا
مـن نظامـه الـداخلي     ٣٧واهلند وهولنـدا واليابـان لالشـتراك، دون أن يكـون هلـم حـق التصـويت، وفقـا للمـادة          

  املؤقت، يف مناقشة البند املعنون:
  األسلحة الصغرية”  
النامجـــة عـــن النقـــل غـــري املشـــروع لألســـلحة الصـــغرية واألســـلحة اخلفيفـــة  اخلســـائر البشـــرية ”    

  وتكديسها وإساءة استعماهلا على حنو يزعزع االستقرار
  )S/2015/289تقرير األمني العام عن األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة (”    
لليتوانيـا لـدى    موجهـة إىل األمـني العـام مـن املمثلـة الدائمـة       ٢٠١٥أيار/مايو  ١رسالة مؤرخة ”    

  “.(S/2015/306)األمم املتحدة 
 إىل ،مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت     ٣٩لمـادة  وفقـا ل  ،دعـوة ويف اجللسة نفسها، قرر الـس أيضـا توجيـه      

  السيد زيد بن رعد احلسني، مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان.
 ،مــن نظامـه الــداخلي املؤقــت  ٣٩ادة لمـ وفقــا ل ،دعـوة ويف اجللسـة نفســها، قـرر الــس كـذلك توجيــه      

ــة         إىل ــا املعني ــق بكــوت ديفــوار يف شــبكة عمــل غــرب أفريقي ــيس الفصــل املتعل ــاكييت، رئ الســيد كــاراموكو دي
  باألسلحة الصغرية.

السـيد   إىل ،مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت     ٣٩لمـادة  وفقـا ل  ،دعـوة ويف اجللسة نفسها، قرر الس توجيه   
هـارتينغ،   -لدائم عن بعثـة االحتـاد األفريقـي لـدى األمـم املتحـدة، والسـيد تومـاس مـاير          تييت أنطونيو، املراقب ا

  رئيس وفد االحتاد األورويب لدى األمم املتحدة.
أســتراليا وإســتونيا  ممثلــي، دعــوة ٢٠١٥أيار/مــايو  ٢٢، املعقــودة يف ٧٤٤٧وقــرر الــس، يف جلســته    

دا وإيطاليا وباراغواي وبـاالو وبربـادوس والربتغـال وبلجيكـا وبلغاريـا      وألبانيا وأملانيا وأوكرانيا وآيرلندا وآيسلن
والبوســنة واهلرســك وبولنــدا وترينيــداد وتوبــاغو وجامايكــا واجلبــل األســود واجلمهوريــة التشــيكية ومجهوريــة     
ــا وســاموا       ــدامنرك وروماني ــا وال ــدوفا وجورجي ــة مول ــة مقــدونيا اليوغوســالفية ســابقا ومجهوري ــا ومجهوري كوري

ــا         وســل ــربص وكرواتي ــدا وق ــا وفنلن ــلوفينيا والســويد وسويســرا وسيشــيل وصــربيا والصــومال وغيان وفاكيا وس
_____________ 

  .١٩٩٩اختذ جملس األمن قرارات أو مقررات بشأن هذه املسألة للمرة األوىل يف عام   )١٩٦(
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ديفوار وكوسـتاريكا والتفيـا ولكسـمربغ وليختنشـتاين ومالطـة واملغـرب والنـرويج والنمسـا وهنغاريـا           وكوت
مـن نظامـه الـداخلي     ٣٧وهولندا واليابان واليونان لالشتراك، دون أن يكون هلـم حـق التصـويت، وفقـا للمـادة      

  املؤقت، يف مناقشة البند املعنون:
  األسلحة الصغرية”  
  “.)S/2015/289تقرير األمني العام عن األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة (”    

  
  )٢٠١٥( ٢٢٢٠القرار 
  ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٢املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
لـدوليني املوكلـة إليـه مبوجـب ميثـاق األمـم       إىل مسؤوليته األساسـية عـن صـون السـلم واألمـن ا      إذ يشري  

أمهيــة باعتبارهــا أكثــر األســلحة   املتحــدة، وإذ يالحــظ مــا تتســم بــه األســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة مــن   
ـــرط لألســلحة الصــغرية         ــى أن التكــديس املفــ اســتخداما يف معظــم الرتاعــات املســلحة األخــرية، وإذ يشــدد عل

يـه مـن زعزعـة لالسـتقرار ميكـن أن يعـرض املـدنيني للخطـر، مبـن فـيهم النسـاء            واألسلحة اخلفيفة وما يترتـب عل 
  واألطفال والالجئون واملشردون داخليا وغريهم من الفئات الضعيفة،

ــه  أيضــا وإذ يشــري   ) ١٩٩٨( ١٢٠٩و  ١٩٩٨أيلول/ســبتمرب  ١٦املــؤرخ ) ١٩٩٨( ١١٩٦إىل قرارات
 ٢١١٧ و ٢٠٠٣آذار/مــــارس  ١٨املــــؤرخ ) ٢٠٠٣( ١٤٦٧و  ١٩٩٨تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ١٩املـــؤرخ  

 ٣١و  )١٩٧(١٩٩٩أيلول/ســبتمرب  ٢٤ ، وبيانــات رئيســه املؤرخــة٢٠١٣أيلول/ســبتمرب  ٢٦املــؤرخ  )٢٠١٣(
ــوبر   ٣١ و )١٩٨(٢٠٠١آب/أغســطس  ــاير   ١٩و  )١٩٩(٢٠٠٢تشــرين األول/أكت  )٢٠٠(٢٠٠٤كــانون الثاين/ين

ــباط/فرباير  ١٧ و ــه  ٢٩و )٢٠١(٢٠٠٥شــ ــاير   ١٤و  )٢٠٢(٢٠٠٧حزيران/يونيــ ــانون الثاين/ينــ  )٢٠٣(٢٠٠٩كــ
ــارس  ١٩ و ــان/أبريل  ٢٥  و )٢٠٤(٢٠١٠آذار/مـ ــس   )٢٠٥(٢٠١٢نيسـ ــرارات جملـ ــائر قـ ــذلك سـ ــن ، وكـ األمـ

زاع املسـلح، واملـرأة والسـالم    ـالنـ  وبيانات رئيسه ذات الصلة باملوضوع، مبا فيها تلك املتعلقة حبماية املـدنيني يف 
  واألمن، واألطفال والرتاع املسلح،

_____________ 
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مـن   ٥١بـه يف املـادة    أنه ينبغي مراعاة احلق يف الدفاع الفردي واجلماعي عن الـنفس املعتـرف   دوإذ يؤك  
م بـأن الـدول تتـاجر باألسـلحة الصـغرية      يثاق واملطالب األمنية املشروعة جلميع البلدان مراعـاة تامـة، وإذ يسـلّ   امل

  شروعة،ألسباب أمنية ورياضية وجتارية م  واألسلحة اخلفيفة وتصنعها وحتتفظ ا
بـأن هـذا القـرار يركـز علـى النقـل غـري املشـروع لألسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة              وإذ حييط علما  

وتكديســها املزعــزع لالســتقرار وإســاءة اســتعماهلا، مبــا يف ذلــك يف ســياقات حظــر توريــد األســلحة الــذي            
  الس،  يفرضه
ــق    ــالغ القل غرية واألســلحة اخلفيفــة وتكديســها  ألن النقــل غــري املشــروع لألســلحة الصــ   وإذ يســاوره ب

ــدوليني،         ــزال يهــدد الســالم واألمــن ال ــاطق كــثرية مــن العــامل ال ي املزعــزع لالســتقرار وإســاءة اســتعماهلا يف من
ــويض          ــن، ويواصــل تق ــدام األم ــتقرار وانع ــة االس ــن األرواح، ويســهم يف زعزع ــد م ــاق العدي ويتســبب يف إزه

  ئيسية عن صون السلم واألمن الدوليني،اضطالع الس على حنو فعال مبسؤوليته الر
الضــحايا يف  ألن املــدنيني ال يزالــون ميثلــون األغلبيــة العظمــى مــنوإذ يكــرر اإلعــراب عــن بــالغ أســفه   

حاالت الرتاع املسلح، وإذ يشري ببـالغ القلـق إىل أن النقـل غـري املشـروع لألسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة          
أمور تؤجج النـزاعات املسلحة وختلف آثـارا سـلبية واسـعة     ساءة استعماهلا هيوتكديسها املزعزع لالستقرار وإ

االقتصـادي، وال سـيما    -النطاق على حقوق اإلنسان وعلى كل من الصـعيد اإلنسـاين واإلمنـائي واالجتمـاعي     
نــة علــى أمــن املــدنيني يف خضــم النـــزاعات املســلحة، مبــا يشــمل اشــتداد وطــأة العنــف ضــد املــرأة والفتــاة مقار    

  بالرجل، وتفاقم العنف اجلنسي واجلنساين،
ــلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة         وإذ يســاوره بــالغ القلــق     ــه النقــل غــري املشــروع لألس إزاء مــا خيلف

الــرتاع املســلح، وال ســيما  وتكديســها املزعــزع لالســتقرار وإســاءة اســتعماهلا مــن آثــار ضــارة علــى األطفــال يف
ح لألطفـال واسـتخدامهم، وإعـادة جتنيـدهم وقتلـهم وتشـويههم، واغتصـام        بسبب جتنيد أطراف النــزاع املسـل  

وإخضاعهم ألشكال أخرى من العنف اجلنسي، واختطـافهم، وشـن اهلجمـات علـى املـدارس واملستشـفيات يف       
  انتهاك للقانون الدويل،

 ، وإىل)٢٠٧(١٩٧٧وبروتوكوليهــا اإلضــافيني لعــام    )٢٠٦(١٩٤٩إىل اتفاقيــات جنيــف لعــام    وإذ يشــري  
  احترام القانون الدويل اإلنساين وكفالة احترامه يف مجيع الظروف،واجب 
ــه النقــل غــري املشــروع لألســلحة الصــغرية        وإذ يؤكــد   ــا ينطــوي علي ــع م ــدول عــن من علــى مســؤولية ال

واألسلحة اخلفيفة وتكديسها املزعـزع لالسـتقرار وإسـاءة اسـتعماهلا مـن ديـد للسـالم واألمـن الـدوليني وآثـار           
أطراف النـزاع املسـلح مسـؤولة يف املقـام     تطال املدنيني أثناء النـزاعات املسلحة، وإذ يؤكد من جديد أن مدمرة

األول عن اختاذ مجيع اخلطوات املمكنة لضمان محاية املدنيني، وإذ يذكّر بأن الدول تتحمـل املسـؤولية يف املقـام    
وجـودين داخـل أراضـيها واخلاضـعني لواليتـها علـى       األول عن احترام حقوق اإلنسان وضماا جلميع األفراد امل

  النحو املنصوص عليه يف القانون الدويل ذي الصلة،

_____________ 

)٢٠٦(  United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970–973.  
  .١٧٥١٣و  ١٧٥١٢، الرقمان ١١٢٥املرجع نفسه، الد   )٢٠٧(
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ــد أدى إىل ارتكــاب جــرائم         وإذ يســلّم   ــة ق ــأن إســاءة اســتعمال األســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيف ب
مة للقـانون  خطـرية، وإذ يعـرب عـن معارضـته الشـديدة لظـاهرة اإلفـالت مـن العقـاب علـى االنتـهاكات اجلسـي            

الــدويل اإلنســاين واالنتــهاكات والتجــاوزات اخلطــرية حلقــوق اإلنســان، وإذ يؤكــد يف هــذا الســياق أن الــدول    
مسؤولة عن االمتثال لاللتزامات الواقعة عليهـا يف هـذا الشـأن بـأن تضـع حـدا لإلفـالت مـن العقـاب وأن حتقـق           

اجلرائم املرتكبـة ضـد اإلنسـانية أو غـري ذلـك مـن        على حنو واف يف جرائم احلرب أو أعمال اإلبادة اجلماعية أو
االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين وأن حتـاكم املسـؤولني عنـها، وذلـك متشـيا مـع التزاماـا مبوجـب         

  القانون الدويل،
فيمــا خيــص محايــة  )٢٠٨(٢٠٠٥ مــؤمتر القمــة العــاملي لعــام لنتــائجاألحكــام ذات الصــلة  وإذ يعيــد تأكيــد  

املتعلقتان باملسؤولية عن محاية السكان من اإلبـادة   ١٣٩و  ١٣٨ني يف الرتاع املسلح، مبا يف ذلك فقرتاها املدني
  اجلماعية وجرائم احلرب والتطهري العرقي واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية،

بــأن جهــود األمــم املتحــدة الراميــة إىل التصــدي للنقــل غــري املشــروع لألســلحة الصــغرية           موإذ يســلّ  
ــدرج يف إطــار ــج شــامل        واألســلحة اخلفيفــة وتكديســها املزعــزع لالســتقرار وإســاءة اســتعماهلا ينبغــي أن تن
ومتكامــل يكفــل االتســاق بــني األنشــطة السياســية واألمنيــة واإلمنائيــة واألنشــطة املضــطلع ــا يف جمــال حقــوق   

أمــن اتمعـــات وخيفـــف مـــن  اإلنســان وســـيادة القـــانون ويعــززه، ويعـــاجل األســـباب اجلذريــة للـــرتاع ويعـــزز    
  املسلح،  العنف

بأن انعدام األمن الناجم عن النقل غـري املشـروع لألسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة        أيضا موإذ يسلّ  
وتكديسها املزعزع لالستقرار وإساءة اسـتعماهلا يـؤثر سـلبا يف منـع نشـوب الرتاعـات وبنـاء السـالم بعـد انتـهاء           

بلـدان اخلارجـة مـن الـرتاع وتنميتـها بعـد انتـهاء الـرتاع، مبـا يف ذلـك فـرص التعلـيم             الـرتاع وتوطيـد السـالم يف ال   
  والصحة والنمو االقتصادي،

بأمهية مسامهة حظر توريد األسـلحة الـذي يفرضـه الـس يف مكافحـة النقـل غـري املشـروع          وإذ يعترف  
اسـتعماهلا، وإذ يشـري إىل ضـرورة    لألسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة وتكديسـها املزعـزع لالسـتقرار وإسـاءة       

حتســني تبــادل املعلومــات بشــأن االنتــهاكات احملتملــة حلظــر توريــد األســلحة بــني أفرقــة اخلــرباء وبعثــات حفــظ   
  السالم، كل يف حدود واليتها، وكيانات األمم املتحدة األخرى ذات الصلة،

األهـداف العامـة    لـس مـع  باستحسان مواءمة أهداف حظر توريـد األسـلحة الـذي يفرضـه ا     موإذ يسلّ  
للجهود األخـرى الـيت تبـذهلا كيانـات األمـم املتحـدة واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات اإلقليميـة ودون            
اإلقليمية يف الدولـة العضـو أو املنطقـة املعنيـة يف جمـاالت شـىت، منـها نـزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج،             

  املادي وإدارة املخزونات، وتعزيز أمن احلدود،وحتسني املمارسات املتصلة باألمن 
أنه جيوز لعمليـات حفـظ السـالم التابعـة لألمـم املتحـدة ولسـائر الكيانـات ذات الصـلة           وإذ يكرر تأكيد  

اليت تستمد واليتها من الـس، والـيت تقـع يف دولـة عضـو أو منطقـة مشـمولة حبظـر فرضـه الـس علـى توريـد             
رأى الس ضرورة لذلك، ما يلزمها من خربات ومسـاعدة   البلدان املضيفة، مىتاألسلحة، أن تقدم حلكومات 

على بناء القدرات يف جمال برامج مجع األسلحة ونزع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج، وحتسـني املمارسـات    
_____________ 

  .٦٠/١قرار اجلمعية العامة   )٢٠٨(
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لوطنيـة  املتصلة باألمن املادي وإدارة املخزونات، وتـدعيم قـدرات حفـظ السـجالت والتعقـب، وتطـوير الـنظم ا       
ملراقبــة الصــادرات والــواردات، وحتســني أمــن احلــدود، وتعزيــز قــدرات املؤسســات القضــائية وأجهــزة الشــرطة   

  وغريها من أجهزة إنفاذ القانون،
إىل الصلة الوثيقة بني اإلرهاب الدويل واجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة واالجتـار باملخـدرات     وإذ يشري بقلق  

املشروعة يف األسـلحة الصـغرية واألسـلحة     ت املالية غري املشروعة والسمسرة غريوغسل األموال وسائر املعامال
اخلفيفة واالجتار غري املشـروع باألسـلحة، والصـلة بـني االسـتغالل غـري القـانوين للمـوارد الطبيعيـة واالجتـار غـري            

يف تــأجيج العديــد مــن  املشـروع ــذه املــوارد وبــني انتشــار األســلحة واالجتــار ـا، باعتبــار ذلــك عــامال رئيســيا  
  النـزاعات وتفاقمها،

 ميكــن أن يســاعد اإلرهــاب األســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــةبغــري املشــروع أن االجتــار ؤكــد وإذ ي  
ــة،   اجلماعــات املســلحة و وإذ يؤكــد أن  غــري القانونيــة ويســهم يف تفــاقم مســتويات اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني

فــيهم النســاء واألطفــال، وتــؤدي إىل عــدم  قــد تلحــق األذى باملــدنيني، مبــن هــذهاالجتــار غــري القــانوين عمليــات 
  االستقرار وتطرح حتديات طويلة األجل يف جمال احلوكمة وتعقد حل الرتاعات،

األمهية القصوى ملشاركة املرأة بصورة كاملة وفعالة يف مجيع اجلهـود املبذولـة ملكافحـة النقـل      وإذ يؤكد  
غرية واألسـلحة اخلفيفـة وتكديسـها املزعـزع لالسـتقرار وإسـاءة اسـتعماهلا، وذلـك         غـري املشـروع لألسـلحة الصـ    

  ،٢٠٠٠تشرين األول/أكتوبر  ٣١املؤرخ  )٢٠٠٠( ١٣٢٥متشيا مع القرار 
ألن النقل غري املشروع لألسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة وتكديسـها املزعـزع      وإذ يعرب عن القلق  

فتئ يهدد سالمة حفظة السالم التابعني لألمم املتحدة وأمنـهم وينـال مـن فعاليـة     لالستقرار وإساءة استعماهلا ما 
تنفيــذهم لواليــات حفــظ الســالم، كمــا يهــدد ســالمة أفــراد املســاعدة اإلنســانية وأمنــهم وقــدرم علــى تــوفري     

  املساعدة اإلنسانية على حنو فعال،
نــات مــن األســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة  بأمهيــة كفالــة فعاليــة األمــن املــادي وإدارة املخزو وإذ يســلّم  

والــذخرية باعتبــار ذلــك وســيلة مهمــة ملنــع النقــل غــري املشــروع لألســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة وتكديســها      
املزعزع لالستقرار وإساءة استعماهلا، وفقا للمعايري العاملية واإلقليمية وبسبل تشـمل تطبيـق مبـادئ توجيهيـة طوعيـة،      

بادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الـذخرية الـيت وضـعت يف إطـار برنـامج األمـم املتحـدة لوقايـة أفضـل،          من قبيل امل
  واملعايري الدولية لتحديد األسلحة الصغرية، يف إطار املمارسات املتعلقة بإدارة خمزونات األسلحة والذخرية،

األسـلحة اخلفيفـة وتعقّبـها، ال سـيما يف     أن قيام الدول األعضاء بوسم األسلحة الصـغرية و  إىلشري ي وإذ  
انتـهاكات حظـر توريـد    يفيد يف كشف أن  من شأنهالبلدان اليت متر مبرحلة نزاع ومرحلة ما بعد انتهاء النـزاع، 

 األسلحة وحتديد أوجه الضعف يف إدارة املخزونات،

 ،)٢٠٩(٢٠١٤ ديســمرب كــانون األول/ ٢٤بــدخول معاهــدة جتــارة األســلحة حيــز النفــاذ يف    شــيدوإذ ي  
مـا ميكـن    وإذ يتطلـع إىل  تزايد عدد الدول األطـراف فيهـا،  املعاهدة وعلى  املوقعنيعدد ارتفاع حييط علما ب وإذ

احلـد مـن    عن طريـق الصعيد الدويل  أن تقدمه املعاهدة من إسهام مهم يف حتقيق السالم واألمن واالستقرار على
  املعاناة البشرية وتعزيز التعاون،

_____________ 

  باء. ٦٧/٢٣٤انظر قرار اجلمعية العامة   )٢٠٩(
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، )٢١٠(أمهية اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة وبروتوكوالـا        دداجم وإذ يؤكد  
ــا          ــا ومكونا ــة وأجزائه ــا بشــأن مكافحــة تصــنيع األســلحة الناري ــك بروتوكوهل ــا يف ذل ــدورها املركــزي، مب وب

 ،جلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة    املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة ا والذخرية واالجتار ا بصورة غري مشروعة
وبرنامج العمل املتعلق مبنع االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبـه ومكافحتـه   

؛ والصك الـدويل لـتمكني الـدول مـن الكشـف عـن األسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة غـري            )٢١١(والقضاء عليه
، باعتبارها صكوكا بالغة األمهية يف مكافحـة النقـل   )٢١٢(سب وبطريقة موثوق ااملشروعة وتعقبها يف الوقت املنا

 غري املشروع لألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وتكديسها املزعزع لالستقرار وإساءة استعماهلا،

ــدير     ــع التق ــة ودون        وإذ يالحــظ م ــة واإلقليمي ــة الدولي ــات احلكومي ــدول األعضــاء واملنظم ــه ال ــا تبذل م
جراء النقل غري املشـروع لألسـلحة    ية من جهود للتصدي لألخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني مناإلقليم

الصغرية واألسلحة اخلفيفة وتكديسها املزعزع لالستقرار وإساءة استعماهلا، وإذ حييط علما بالـدور املهـم الـذي    
 توفري الدعم هلذه اجلهود،  يضطلع به اتمع املدين يف

األسـلحة  ”بعنـوان   ٢٠١٥نيسـان/أبريل   ٢٧بتقرير األمـني العـام املقـدم إىل الـس املـؤرخ       وإذ يرحب  
 ،)٢١٣(“الصغرية واألسلحة اخلفيفة

علــى تنفيــذ خطــوات حاليــة واختــاذ مزيــد مــن اخلطــوات العمليــة ملنــع النقــل غــري  عــن عزمــه يعــربذ وإ  
لالسـتقرار وإسـاءة اسـتعماهلا، مبـا يف ذلـك      املشروع لألسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة وتكديسـها املزعـزع       

 اخلطوات الرامية إىل دعم العمليات األخرى اجلارية،

جبهـود الـدول األعضـاء واملنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة املبذولـة ملعاجلـة النقـل غـري            يرحب  - ١  
سـتعماهلا، ويشـجع علـى    املشروع لألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وتكديسها املزعـزع لالسـتقرار وإسـاءة ا   

الصــعيدين اإلقليمــي ودون اإلقليمــي، أو تعزيــز هــذه   إنشــاء آليــات للتعــاون والتنســيق وتبــادل املعلومــات علــى 
اآلليات، حسب االقتضاء، وبوجـه خـاص آليـات التعـاون اجلمركـي عـرب احلـدود وشـبكات تبـادل املعلومـات،           

ة اخلفيفــة وتكديسـها املزعــزع لالســتقرار وإســاءة  املشــروع لألســلحة الصـغرية واألســلح  ـدف منــع النقــل غـري  
 استعماهلا، ومكافحة هذه األنشطة والقضاء عليها بصورة تامة؛

أن النقـل غـري املشـروع لألسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة وتكديسـها املزعـزع           تأكيـد  يكرر  - ٢  
علـى محايـة املـدنيني، ويعيـد تأكيـد      لالستقرار وإساءة استعماهلا هـي أمـور تـؤجج النــزاع وختلّـف تـأثريا مـدمرا        

مطالبته بأن متتثل مجيع األطراف يف النـزاعات املسلحة امتثاال صارما لاللتزامات املنطبقة عليها مبوجـب القـانون   
الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان وقانون الالجئني الدويل، ويشدد علـى ضـرورة قيـام األطـراف     

 التدابري الالزمة لتجنب سقوط ضحايا من املدنيني والحترام السكان املدنيني ومحايتهم؛ املعنية باختاذ مجيع

_____________ 

)٢١٠(  United Nations, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574.  
، نيويـورك،  مؤمتر األمم املتحدة املعين باالجتار غري املشـروع باألسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة مـن مجيـع جوانبـه        تقرير  )٢١١(
  .٢٤)، الفصل الرابع، الفقرة A/CONF.192/15( ٢٠٠١متوز/يوليه  ٢٠إىل  ٩
  .، املرفقCorr.2و  A/60/88و  ٦٠/٥١٩انظر مقرر اجلمعية العامة   )٢١٢(
)٢١٣(  S/2015/289.  
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االمتثــال اللتزاماــا  األطــراف يف النـــزاعات املســلحة، يف هــذا الصــدد، إىل   يعيــد تأكيــد دعوتــه   - ٣  
نات اإلغاثـة التابعـة   مبوجب القانون الدويل اإلنساين باحترام ومحاية مـوظفي املسـاعدة اإلنسـانية واملرافـق وشـح     

هلا، واختاذ التدابري الرامية إىل القضاء على اآلثار السلبية اليت تطال اجلهـات العاملـة يف جمـال املسـاعدة اإلنسـانية      
مــن جــراء النقــل غــري املشــروع لألســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة وتكديســها املزعــزع لالســتقرار وإســاءة    

الالزمـة لتيسـري مـرور شـحنات ومعـدات ومـوظفي اإلغاثـة بطريقـة آمنـة           تتخذ مجيـع اخلطـوات   استعماهلا، وأن
 وبسرعة ودون عوائق؛

ــل غــري املشــروع         يعــرب  - ٤   ــار الواجــب للمســائل املتصــلة بالنق ــالء االعتب ــه مواصــلة إي عــن اعتزام
واليـات  لألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وتكديسـها املزعـزع لالسـتقرار وإسـاءة اسـتعماهلا، عنـد النظـر يف        

، أو حتـديث تلـك   األمـن  عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم وسـائر الكيانـات الـيت تسـتمد واليتـها مـن جملـس       
الواليات، ويشجع يف هذا الصدد األمني العام على أن ينظـر، عنـد االقتضـاء، يف حتديـد قـدرات كيانـات األمـم        

سـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة وتكديسـها      مكافحـة النقـل غـري املشـروع لأل     املتحدة اليت ميكن أن تسهم يف
عمليـات   املزعزع لالستقرار وإساءة استعماهلا، يف أقرب مرحلة ممكنـة، وأن ينظـر يف إشـراك هـذه الكيانـات يف     

التقييم االستراتيجي وبعثات التقييم التقين، وأن يقدم اخليارات املتاحة ملشاركة األمم املتحـدة، يف هـذا الصـدد،    
األسـلحة ونـزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج،        اعدة البلدان املضيفة يف تنفيذ بـرامج مجـع  بسبل منها مس

وتعزيز املمارسات املتصلة بـاألمن املـادي للمخزونـات وإدارـا، وتوطيـد قـدرات حفـظ السـجالت والتعقـب،          
سسـات القضـاء والقـدرة    وتطوير النظم الوطنية ملراقبة الصادرات والواردات، وحتسني أمـن احلـدود، وتعزيـز مؤ   

  على إنفاذ القانون؛
أن الدول األعضاء وعمليـات األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم وسـائر الكيانـات الـيت تسـتمد           يؤكد  - ٥  

واليتها من الس، عند االقتضاء وبصدور التكليف، واملنظمات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات اإلقليميـة ودون     
علـى تقـدمي املسـاعدة يف جمـال بنـاء القـدرات إىل احلكومـات بنـاًء علـى طلبـها،           اإلقليمية، ميكن أن تكون قادرة 

األســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة وختزينــها وتأمينــها وومسهــا وحفــظ ســجالا   لكفالــة إدارة خمزوناــا مــن
طة منـها  وتعقبها بطريقة سليمة وفعالة، ومجع و/أو تـدمري الفـائض مـن األسـلحة والـذخرية أو الكميـات املضـبو       

غــري املوســومة أو يوجــد يف حــوزة جهــات غــري مشــروعة، ويشــجع الــدول األعضــاء واملنظمــات احلكوميــة     أو
ــاء علــى       ــة القــادرة علــى تقــدمي املســاعدة علــى أن تقــوم بــذلك، بن الدوليــة واملنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليمي

كنها حتسني تعقب واكتشاف االجتار غـري  الطلب، يف تنفيذ هذه املهام، بسبل منها دراسة التكنولوجيات اليت مي
 املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة، إضافةً إىل اختاذ تدابري تيسر نقل هذه التكنولوجيات؛

األمم املتحدة على مجع وتبادل أفضل ممارسات الدول األعضاء املتعلقة بسـالمة التخـزين    يشجع  - ٦  
 يف إطار برامج مجع األسلحة ونزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج؛ والوسم والتدمري لألسلحة اليت تجمع

بأن فعالية برامج مجع األسلحة ونزع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج تتوقـف يف مجلـة      ميسلّ  - ٧  
أمور على توفري فرص مستدامة للمقاتلني السابقني وعلى قدرة مؤسسات الدولة على يئة بيئـة شـاملة للجميـع    

 الناس يف ظلها باألمان واألمن؛ يشعر

أمهية إصالح قطاع األمن يف حتسني قـدرة الدولـة علـى إرسـاء األمـن العـام وبسـط سـيادة          يؤكد  - ٨  
صـفون بـالروح املهنيـة والفعاليـة واخلضـوع للمسـاءلة،       القانون داخل حدودها، من أجل تدريب موظفي أمن يت
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إلدارة خمزونــات األســلحة وتأمينــها املــادي وومسهــا وحفــظ  والــدول املســاعدة علــى وضــع اإلجــراءات املالئمــة
 سجالا وتعقبها؛

عن رصد تنفيذ حظر توريد األسلحة الـذي يفرضـه الـس، ويكـرر      مسؤوليتهمن جديد  يؤكد  - ٩  
إيفـاد   مـن خـالل  تأكيد اعتزامه اختاذ التدابري املناسبة، عند االقتضاء، لتعزيز آليات رصد حظر توريد األسـلحة،  

بعثـات األمـم املتحـدة ذات الصـلة مـن أجـل رصـد عمليـات          إىلوظفني مكرسني أو وحـدات مراقبـة مكرسـة    م
 فعالة؛  حظر توريد األسلحة بصورة

بضرورة أن تضع الدول القـوانني واللـوائح واإلجـراءات اإلداريـة املالئمـة، مـىت كانـت هـذه          يقر - ١٠  
إنتاج األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة ضـمن حـدود    النصوص غري موجودة، كي متارس الرقابة الفعلية على

مرورهـا العــابر أو نقلـها، لغــرض منـع تصــنيع األســلحة     واليتـها، وعلــى تصـدير هــذه األسـلحة أو اســتريادها أو   
الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة خــارج القــانون واالجتــار ــا بطــرق غــري مشــروعة، أو حتويــل وجهتــها إىل جهــات  

  مأذون هلا؛  غري
الدول األعضاء والكيانات ذات الصلة التابعة لألمـم املتحـدة واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة       حيث - ١١  

ــادل           ــاون وتب ــى التع ــذلك وحســب االقتضــاء، عل ــام ب ــها القي ــيت ميكن ــة، ال ــة ودون اإلقليمي ــات اإلقليمي واملنظم
السمسـرة املشـتبه فيهـا املتصـلة      املعلومات بشأن التجار املشتبه فـيهم وطـرق االجتـار واملعـامالت املاليـة وأنشـطة      

باألســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة أو بتحويــل مســارها، وســائر املعلومــات املتصــلة بالنقــل غــري املشــروع      
لألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة أو تكديسها املزعزع لالستقرار أو إساءة استعماهلا، وذلك مع الـدول الـيت   

ومـع كيانـات األمـم املتحـدة املعنيـة، مبـا يف ذلـك أفرقـة اخلـرباء الـيت تسـاعد            حيتمل أن تتضرر من تلك األنشطة 
  جلان اجلزاءات وعمليات حفظ السالم؛

الدول األعضاء اليت مل تتخذ بعد، عمـال بقوانينـها الوطنيـة، التـدابري الالزمـة لتنظـيم أعمـال        حيث  - ١٢  
سـلحة اخلفيفـة، علـى القيـام بـذلك، مبـا يف ذلـك        السمسرة اليت جتري يف نطاق واليتها يف األسلحة الصغرية واأل

اختــاذ تــدابري مــن شــأا أن توجــب علــى السماســرة أن يكونــوا مســجلني أو أن حيصــلوا علــى إذن خطــي قبــل     
  الشروع يف مزاولة السمسرة؛

أنه كان ينبغي لعمليات حظـر األسـلحة الـيت فرضـها الـس أن تتضـمن أهـدافا         من جديد يؤكد - ١٣  
وأحكاما تنص على استعراض التدابري بانتظام بغيـة رفعهـا عنـد حتقيـق األهـداف، وفقـا ألحكـام         حمددة بوضوح

قرارات الس السارية، ويسلِّم بأنه عند النظر يف إاء حظر أسلحة جزئيا أو كليـا أو تعليقـه أو تعديلـه، ينبغـي     
سـلحة علـى القيـام، يف مجلـة أمـور،      أن يراعي الس، عند االقتضـاء، قـدرات الدولـة العضـو اخلاضـعة حلظـر األ      

ــها،         ــات، ووســم األســلحة وحفــظ ســجالا وتعقّب ــادي وإدارة املخزون ــاألمن امل ــق املمارســات املتصــلة ب بتطبي
وتطوير النظم الوطنية ملراقبة الصادرات والواردات، وحتسني أمن احلدود، وتعزيز قـدرات املؤسسـات القضـائية    

د بعثــات تقييميــة للوقــوف علــى التقــدم الــذي أحرزتــه الــدول األعضــاء  وأجهــزة إنفــاذ القــانون، ويرحــب بإيفــا
اخلاضعة حلظر أسلحة فرضه الس حنو استيفاء الشروط اليت حـددها الـس إلـاء احلظـر أو تعديلـه والقتـراح       

دول خيارات وتقدمي توصيات بشأن املساعدة التقنية اليت تقدمها األمم املتحدة وغريها من اجلهـات إىل هـذه الـ   
  األعضاء أو إىل مناطقها؛
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يـربر مـنح إعفـاء     إىل أنه عندما تكون جلان اجلزاءات مكلّفة بتحديـد مـا إذا كـان هنـاك مـا      يشري - ١٤  
من حظر األسلحة، ميكنها االستفادة من املعلومات املتاحـة عـن األصـول املوجـودة مبـا يف ذلـك مـن املعلومـات         

إىل سجل األمم املتحدة لألسـلحة التقليديـة، واملعلومـات    سلحة اخلفيفة طوعاً عن األسلحة الصغرية واألاملقدمة 
ــنفس و  عــن  ــن ال ــدفاع ع ــة        احتياجــات ال ــاد املقدم ــن عت ــا م  ــا يتصــل ــن األســلحة وم ــة م االحتياجــات األمني

احلكومـات، واملعلومـات عـن كميـات األسـلحة ومـا يتصـل ـا مـن عتـاد الـواردة يف إطـار اإلعفـاءات الـيت                من
وافقة عليها، وعن ظروف ختزينها، وكذلك عن كميات األسلحة وما يتصل ا من عتاد الـيت دمـرت   سبقت امل

الـدول األعضـاء وأفرقـة     يف إطار برنامج نزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج، حسـب االقتضـاء، ويشـجع       
  جلنة اجلزاءات املعنية؛ املعلومات، إذا كانت متاحة وبناًء على طلب  اخلرباء واألمني العام على تقدمي هذه

األســلحة مــع الــدول  جلــان اجلــزاءات علــى مواصــلة احلــوار بشــأن تنفيــذ عمليــات حظــر  يشــجع - ١٥  
أصـحاب املصـلحة   األعضاء، وخاصة دول املنطقة، وكذلك مع املنظمات الدولية واإلقليميـة ودون اإلقليميـة، و  

ع اللجـان املعنيـة، وقيـام رؤسـاء اللجـان بتنظـيم       اجلهـات إىل االجتمـاع مـ    ، بسبل من بينـها دعـوة هـذه   اآلخرين
  إحاطات إعالمية مفتوحة أمام مجيع الدول األعضاء املهتمة؛

الدول األعضاء على أن تفهـم بشـكل أفضـل أثـر النقـل غـري املشـروع لألسـلحة الصـغرية           يشجع - ١٦  
واألطفـال، بسـبل منـها تعزيـز      النسـاء  واألسلحة اخلفيفة وتكديسها املزعزع لالستقرار وإساءة اسـتعماهلا، علـى  

عملية مجع البيانات املصنفة حسب نوع اجلنس والسن، ووضع معايري وطنية مالئمة وفعالة لتقييم املخـاطر الـيت   
  ميكن التعرض هلا؛

بالــدول األعضــاء وكيانــات األمــم املتحــدة واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات          يهيــب - ١٧  
الــرتاع علــى أمــن املــرأة   بعــد ة أن تأخــذ يف االعتبــار اآلثــار احملــددة لبيئــات الــرتاع ومــا اإلقليميــة ودون اإلقليميــ

احتمـال حتـول   مـن   يففخلتلتنقل ونشاطها االقتصادي وعلى الفرص االقتصادية املتاحة أمامها، قدرا على الو
  املشروع لألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة؛  املرأة إىل عنصر فاعل يف النقل غري

الدول األعضاء وكيانات األمم املتحدة واملنظمات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات اإلقليميـة      حيث - ١٨  
املرأة مشاركة تامة وهادفة يف مجيع عمليـات صـنع   مشاركة تيسري لودون اإلقليمية، على اختاذ مزيد من التدابري 

لحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة   السياســات وختطيطهــا وتنفيــذها بغيــة مكافحــة النقــل غــري املشــروع لألســ        
وتكديسها املزعزع لالستقرار وإساءة استعماهلا، والقضاء على هـذه املمارسـات مـن مجيـع جوانبـها، ويشـجع،       

هذا الصدد، على متكني املرأة، بسبل من بينها بذل جهود لبناء قـدراا، بالشـكل املالئـم، علـى املشـاركة يف       يف
كافحـة النقـل غـري املشـروع لألسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة وتكديسـها          تصميم وتنفيذ اجلهود املبذولـة مل 

جهـود وضـع خطـط نـزع السـالح والتسـريح        املزعزع لالستقرار وإساءة استعماهلا، ويدعو مجيع املشـاركني يف 
 إىل وإعادة اإلدماج وإصالح قطاعي العدالة واألمن إىل مراعاة االحتياجات اخلاصة للنسـاء واألطفـال املنتسـبني   

القوات املسلحة واجلماعات املسلحة، وذلك مبشاركة املرأة، وإىل كفالة استفادة املرأة بصـورة كاملـة مـن هـذه     
  االقتضاء؛  الربامج، بسبل منها التشاور مع اتمع املدين، مبا يف ذلك مع املنظمات النسائية، حسب

باألسـلحة، مبـا فيهـا األسـلحة الصـغرية       إمداد اإلرهـابيني  ره أن تقضي الدول علىاقر يعيد تأكيد - ١٩  
واألســلحة اخلفيفــة، وكــذلك دعوتــه الــدول أن تستكشــف الســبل الكفيلــة بتكثيــف وتســريع تبــادل املعلومــات  
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العملياتيــة املتصــلة باالجتــار باألســلحة، وحتســني تنســيق اجلهــود املبذولــة علــى كــل مــن الصــعيد الــوطين ودون     
  اإلقليمي واإلقليمي والدويل؛

يف ذلـك األسـلحة    بأمهية منع األعمـال غـري املشـروعة لنقـل وبيـع األسـلحة والـذخرية، مبـا         يسلم - ٢٠  
الصغرية واألسلحة اخلفيفة، للجماعات املسلحة والشبكات اإلجرامية اليت تسـتهدف املـدنيني واألشـياء املدنيـة،     

انتـهاكات جسـيمة للقـانون    ويشدد على أن عمليات النقل هذه من شأا أن تؤجج الرتاعات أو تيسر ارتكاب 
  الدويل اإلنساين وانتهاكات وجتاوزات جسيمة حلقوق اإلنسان؛

أو االنضــمام إليهــا يف  )٢٠٩(الــدول علــى النظــر يف التصــديق علــى معاهــدة جتــارة األســلحة   حيــث - ٢١  
يـة الدوليـة واملنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة القـادرة       أقرب وقت ممكن، ويشجع الـدول واملنظمـات احلكوم  

على تقدمي املساعدة يف جمال بناء القدرات على أن تقوم بذلك لتمكني الدول األطراف مـن الوفـاء بااللتزامـات    
  الواردة يف املعاهدة وتنفيذها؛

صــعيد الــوطين ال بــأن حتســني تنفيــذ عمليــات حظــر األســلحة الــيت يفرضــها الــس علــى     ميســلّ - ٢٢  
الصـلة الـيت تسـتمد واليتـها مـن الـس        وتكليف عمليـات األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم وسـائر الكيانـات ذات       

مبساعدة الدول على بناء القدرات الوطنية واإلقليمية، وال سيما القدرات املتعلقـة بـنظم مراقبـة عمليـات النقـل،      
منع حتويـل مسـار األسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة       واألمن املادي وإدارة املخزونات، وحفظ السجالت، و

معاهدة جتـارة األسـلحة   الدول األطراف تنفيذ  يتصل ا من عتاد إىل األسواق غري املشروعة، قد يساهم يف وما
  فعالية؛زيد من المب

معاهـدة   ألحكام املتعلقـة بتقـدمي التقـارير الوطنيـة الـواردة يف     الدول األطراف لإىل أن تنفيذ  يشري - ٢٣  
يسهم يف إضـفاء املزيـد مـن الشـفافية علـى عمليـات نقـل األسـلحة الصـغرية واألسـلحة           ميكن أن جتارة األسلحة 

املشـروع لألسـلحة الصـغرية     اخلفيفة كما ميكن أن تسترشد به أنشطة األمم املتحدة املتعلقة مبكافحـة النقـل غـري   
  لالستقرار؛  واألسلحة اخلفيفة وتكديسها املزعزع

االنضـمام إىل اتفاقيـة األمـم     مجيع الدول األعضاء اليت مل تفعل ذلك بعد علـى الـتفكري يف   شجعي - ٢٤  
فيها بروتوكول مكافحة تصنيع األسـلحة الناريـة    املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوالا، مبا

ل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة      بصورة غري مشروعة املكم وأجزائها ومكوناا والذخرية واالجتار ا
  املنظمة عرب الوطنية، وعلى تنفيذها؛

على أنه من الالزم أن تنفذ الدول األعضاء، بصورة كاملة وفعالة، على كـل مـن الصـعيد     يشدد - ٢٥  
ألسلحة اخلفيفـة  الوطين واإلقليمي والدويل، برنامج العمل املتعلق مبنع االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية وا

من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليـه، والصـك الـدويل لـتمكني الـدول مـن الكشـف عـن األسـلحة الصـغرية           
، وال سيما أن تويل اهتماما خاصـا  وبشكل موثوق به الوقت املناسب واألسلحة اخلفيفة غري املشروعة وتعقبها يف

ر األسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة، لكـي يتسـىن إحـراز        حتويـل مسـا   لتطبيق التدابري الواردة فيهما بشـأن منـع  
  االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة ومكافحته والقضاء عليه؛  منع  تقدم حقيقي يف

حــاالت تتعلــق  إىل األمــني العــام أن يضـمن تقــاريره وإحاطاتــه الـيت تقــدم إىل الــس عـن    يطلـب  - ٢٦  
مات أوىف وأكثر تفصـيال وتوصـيات عـن التـأثري الـذي خيلّفـه النقـل غـري املشـروع لألسـلحة           ببلدان حمددة، معلو

الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة وتكديســها املزعــزع لالســتقرار وإســاءة اســتعماهلا، يف محايــة املــدنيني يف الرتاعــات  
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اخليــا، والنســـاء،  املســلحة، مبــا يف ذلــك معلومــات تتعلــق خصوصـــا ــذا التــأثري يف الالجــئني، واملشــردين د         
  الضعيفة؛  واألطفال، وسائر الفئات

الرتاعـات املسـلحة    إىل األمني العام أن يضـمن تقـاريره املقبلـة عـن محايـة املـدنيني يف       أيضا يطلب - ٢٧  
معلومات وتوصيات عن التأثري الذي خيلّفه النقل غري املشروع لألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة وتكديسـها   

  قرار وإساءة استعماهلا يف محاية املدنيني يف الرتاعات املسلحة، باعتبارها موضوعا فرعيا؛املزعزع لالست
املتحـدة العاملـة يف    إىل األمـني العـام أن يوجـه أي وكالـة معنيـة مـن وكـاالت األمـم         طلبـه  كرري - ٢٨  

طيع مـن املسـاعدة   تـوفّر أقصـى مـا تسـت     توريـد األسـلحة أن  ل ادولة أو منطقة ما زال الس يفـرض عليهـا حظـر   
ألعمال جلان اجلزاءات املعنيـة وأفرقـة اخلـرباء وسـائر كيانـات األمـم املتحـدة ذات الصـلة يف تنفيـذ ذلـك احلظـر            
على توريد األسـلحة ورصـد االمتثـال إليـه، ويطلـب إىل األمـني العـام أن يـدرس ويعـرض يف تقريـره املقبـل عـن             

ات والترتيبــات الــيت ميكــن أن تســتعني ــا عمليــات األمــم األسـلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة أفضــل املمارســ 
املتحــدة حلفــظ الســالم وســائر الكيانــات املعنيــة الــيت تســتمد واليتــها مــن الــس، يف تنفيــذ املهــام املنوطــة ــا      

يتعلق بتنفيذ ورصد االمتثال لعمليات حظـر توريـد األسـلحة وتقـدمي املسـاعدة واخلـربة إىل الـدول املضـيفة          فيما
  ؛ن اجلزاءات وأفرقة اخلرباءوجلا

وكـذلك يف   ،زاع املسـلح ـإىل األمني العام أن يدرج يف تقاريره السنوية عـن األطفـال والنـ    يطلب - ٢٩  
تقاريره املتعلقة ببلدان معينة عن األطفال والرتاع املسلح، املعلومات والتوصيات ذات الصلة املتعلقـة بـأثر النقـل    

وتكديســها املزعــزع لالســتقرار وإســاءة اســتعماهلا علــى    األســلحة اخلفيفــة غــري املشــروع لألســلحة الصــغرية و 
  الواليات القائمة؛  األطفال، بقدر ما يتسق مع

) وفريــق ٢٠١١( ١٩٨٩) و ١٩٩٩( ١٢٦٧القــرارين  املنبثقــة عــن جملــس األمــن جلنــة يشــجع - ٣٠  
لتعاون الوثيـق مـع مجيـع هيئـات األمـم      الدعم التحليلي ورصد اجلزاءات، يف إطار الوالية احلالية لكل منهما، وبا

املتحدة ملكافحة اإلرهاب املعنية، على التركيز على التهديدات النامجة عن إمكانية احلصول علـى األسـلحة الـيت    
يستخدمها األفراد والكيانات املرتبطون بتنظيم القاعـدة وعـن إمـدادهم باألسـلحة واالجتـار ـا معهـم، ويطلـب         

ج يف تقريره الدوري املقبل املقدم إىل اللجنة معلومـات عـن هـذه التهديـدات وأن يقـدم      رصد أن يدرالإىل فريق 
  توصيات بشأن اإلجراءات الكفيلة بتعزيز التصدي هلذه التهديدات؛

جلنــة مكافحــة اإلرهــاب واملديريــة التنفيذيــة للجنــة مكافحــة اإلرهــاب، يف إطــار الواليــة   يشــجع - ٣١  
الوثيـق مـع مجيـع هيئـات األمـم املتحـدة ملكافحـة اإلرهـاب املعنيـة، علـى التركيـز             احلالية لكل منهما، وبالتعاون

ــيت        ــدات النامجــة عــن إمكانيــة احلصــول علــى األســلحة ال ــدول األعضــاء علــى التصــدي للتهدي علــى قــدرات ال
يستخدمها اإلرهابيون، وكـذلك علـى التصـدي إلمـداد اإلرهـابيني باألسـلحة واالجتـار ـا معهـم، ويطلـب إىل           

خططـا ملموسـة   املديرية التنفيذية أن تبلغ جلنة مكافحة اإلرهاب عن أي ثغرات كامنة يف هذه القدرات وتقدم 
وأن تقـدم توصـيات بشـأن اإلجـراءات الكفيلـة      قـدرات الـدول األعضـاء،    تعزيـز  لتيسري املساعدة التقنيـة ـدف   

  بتعزيز التصدي هلذه التهديدات؛
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األســلحة الصــغرية   اصــل موافــاة الــس مــرة كــل ســنتني بتقريــر عــنإىل األمــني العــام أن يو يطلــب  -  ٣٢  
  واألسلحة اخلفيفة، مبا يف ذلك بشأن تنفيذ هذا القرار، ويؤكد اعتزامه النظر يف هذا التقرير يف الوقت املناسب؛

  أن يبقي املسألة قيد النظر. يقرر - ٣٣  
  ٧٤٤٧اختذ يف اجللسة 

  أصوات مقابل ال شيء ٩بتصويت مسجل 
  االحتاد الروسي وأنغوالأعضاء عن التصويت ( ٦تناع وام

  )البوليفارية) ونيجرييا –وتشاد والصني وفرتويال (مجهورية 
  

_____________________ 

  

  )٢١٤(قضايا عامة تتعلق باجلزاءات

  مقررات

  ، يف البند املعنون:٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥، املعقودة يف ٧٣٢٣نظر جملس األمن، يف جلسته   
  قضايا عامة تتعلق باجلزاءات”  
وموجهــة إىل األمــني العــام مــن املمثــل الــدائم    ٢٠١٤تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٥رســالة مؤرخــة ”    

  “.(S/2014/793)ألستراليا لدى األمم املتحدة 
من نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل السـيد      ٣٩ويف اجللسة نفسها، قرر الس توجيه دعوة، مبوجب املادة   

  لتمان، وكيل األمني العام للشؤون السياسية.جيفري في
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل      ٣٩ويف اجللسة نفسها، قرر الس أيضا توجيه دعوة، مبوجـب املـادة     

  السيد يورغن شتوك، األمني العام للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول).
_____________________ 

      
  )٢١٤(املرأة والسالم واألمن

  
  مقررات

ــن، يف جلســته      ــس األم ــرر جمل ــودة يف ٧٢٨٩ق ــوبر   ٢٨، املعق ــي  ٢٠١٤تشــرين األول/أكت ــوة ممثل ، دع
أذربيجان وإسبانيا وإستونيا وإسـرائيل وأفغانسـتان وأملانيـا واإلمـارات العربيـة املتحـدة وإندونيسـيا وأوروغـواي         

يرلنـدا وإيطاليـا وباكسـتان والربازيـل والربتغـال وبلجيكـا وبورونـدي والبوسـنة واهلرسـك وبولنـدا           آووأوكرانيا 
وسـلوفاكيا   وزمبـابوي وتايلند وتركيـا وجامايكـا واجلزائـر واجلمهوريـة التشـيكية واجلمهوريـة العربيـة السـورية         

_____________ 

  .٢٠٠٠مقررات بشأن هذه املسألة للمرة األوىل يف عام   اختذ جملس األمن قرارات أو  )٢١٤(
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طـر وكازاخسـتان وكرواتيـا    والسودان والسويد وسويسرا والعـراق وغواتيمـاال وفيجـي وفييـت نـام وقـربص وق      
 وكندا وكولومبيا وليختنشتاين وماليزيا ومصر واملغرب واملكسيك والنمسا ونيوزيلندا واهلنـد وهولنـدا واليابـان   

ــادة       ــا للم ــم حــق التصــويت، وفق ــت، يف مناقشــة     ٣٧لالشــتراك، دون أن يكــون هل ــداخلي املؤق ــه ال ــن نظام م
  املعنون:  البند

  املرأة والسالم واألمن”  
  لنساء والفتيات املشردات: قائدات وناجياتا”    
  (S/2014/693)تقرير األمني العام عن املرأة والسالم واألمن ”    
موجهــة إىل األمــني العــام مــن املمثــل الــدائم  ٢٠١٤تشــرين األول/أكتــوبر  ١٠رســالة مؤرخــة ”    

  “.)S/2014/731لألرجنتني لدى األمم املتحدة (
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل      ٣٩توجيه دعوة، مبوجـب املـادة    يضاأ ويف اجللسة نفسها، قرر الس  
 جلنسـني ومتكـني املـرأة   ا للمسـاواة بـني  نغوكـا، املـديرة التنفيذيـة هليئـة األمـم املتحـدة        -فومزيلي مالمبـو  السيدة 

لســيد ، والســيد إدمــون مــويل، األمــني العــام املســاعد لعمليــات حفــظ الســالم، وا  (هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة) 
  تشالوكا بياين، املقرر اخلاص لس حقوق اإلنسان املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخليا.

 من نظامه الـداخلي املؤقـت، إىل   ٣٩توجيه دعوة، مبوجب املادة  كذلك ويف اجللسة نفسها، قرر الس  
  والسالم واألمن. السيدة سعاد الالمي، ممثلة فريق املنظمات غري احلكومية العامل املعين باملرأة

السـيد  من نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل     ٣٩توجيه دعوة، مبوجب املادة  ويف اجللسة نفسها، قرر الس  
  نغ، رئيس وفد االحتاد األورويب لدى األمم املتحدة.يهارت -توماس ماير 

املؤقـت، إىل   مـن نظامـه الـداخلي    ٣٩توجيه دعوة، مبوجـب املـادة    أيضا ويف اجللسة نفسها، قرر الس  
الســيدة مارييــت شــورمان، املمثلــة اخلاصــة لألمــني العــام ملنظمــة حلــف مشــال األطلســي املعنيــة بــاملرأة والســالم   

  واألمن، والسيدة مريوسالفا ريهام، كبرية املستشارين للشؤون اجلنسانية يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا.
فيما بـني أعضـاء جملـس األمـن، أدىل الـرئيس بالبيـان       ويف اجللسة نفسها، ويف أعقاب مشاورات أجريت   

  :)٢١٥(التايل باسم الس
 ١٨٢٠ ) و٢٠٠٠( ١٣٢٥يعيد جملس األمن تأكيد التزاماته بالتنفيذ الكامل والفعال للقـرارات      

ــري ٢٠١٣( ٢١٢٢) و ٢٠١٣( ٢١٠٦ ) و٢٠١٠( ١٩٦٠) و ٢٠٠٩( ١٨٨٨) و ٢٠٠٨( ) ويشـــــ
  الس.  أة والسالم واألمن باعتبارها مؤكدة اللتزاماتإىل مجيع بيانات رئيسه بشأن املر

فيمـا يتعلّـق    )٢١٦(وحييط الس علما مع التقـدير بتقريـر األمـني العـام عـن املـرأة والسـالم واألمـن            
بتركيــزه علــى التنفيــذ واســتدامة التقــدم احملــرز       )، ويرحــب خصوصــا ٢٠٠٠( ١٣٢٥بتنفيــذ القــرار  

  محسنة. ئجنتا  وضرورة جتسيد االلتزامات يف

_____________ 

)٢١٥(  S/PRST/2014/21.  
)٢١٦(  S/2014/693.  
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أن متكـني النسـاء والفتيـات وحتقيـق املسـاواة بـني اجلنسـني أمـران هلمـا          من جديـد  الس  ويؤكد    
أمهية بالغة بالنسبة جلهود صون السـالم واألمـن الـدوليني، ويؤكـد أن العقبـات الكـأداء الـيت حتـول دون         

خ بــتمكني املــرأة وضــمان يذللــها ســوى االلتــزام الراســ  ) بصــورة تامــة ال٢٠٠٠( ١٣٢٥تنفيــذ القــرار 
ــادات         ــود القي ــا اإلنســانية، وتضــافر جه ــة حقوقه ــذا املضــمار وكفال ــدفق مشــاركتها يف ه ــتمرار ت  واس

املعلومــات والــدأب يف العمــل، وتــوفري الــدعم، مــن أجــل ضــمان مشــاركة املــرأة يف عمليــة صــنع القــرار  
  جبميع مستوياا مشاركة كاملة وعلى قدم املساواة.

) علـى  ٢٠٠٠( ١٣٢٥س باجلهــــود الـيت تبذهلـــا الـدول األعضــــاء لتنفيـذ القـرار        ويرحــب الـ     
غــري ذلــك مــن  وكــل مــن الصــعيد الــوطين واإلقليمــي واحمللــي، مبــا يف ذلــك وضــع خطــط عمــل وطنيــة    

اإلقليمـي واإلقليمـي، ويشـجع الـدول      االستراتيجيات وأُطر التنفيذ على كـل مـن الصـعيد الـوطين ودون    
ملواظبة على تنفيذه. ويؤكـد الـس كـذلك ضـرورة أن تواصـل كيانـات األمـم املتحـدة،         األعضاء على ا

). ٢٠٠٠( ١٣٢٥حسب االقتضــاء، دعم وتعزيز اجلهــود التــي تبذهلـــا الـدول األعضـاء لتنفيـذ القـرار      
ية، يف منـع  ويسلم الس باإلسهامات البالغة األمهية من جانب اتمع املدين، مبـا فيـه التنظيمـات النسـائ    

نشوب الرتاعات وتسويتها وبناء السالم، ويسلم يف هذا الصدد بأمهية التشاور والتحاور بشكل مسـتمر  
بني النساء وجهات صنع القـرار علـى الصـعيدين الـوطين والـدويل. ويشـجع الـس مشـاركة الرجـل يف          

  تعزيز املساواة بني اجلنسني وإاء العنف اجلنسي واجلنساين.
    لـس      ويرحب ا٢١٢٢) و ٢٠١٣( ٢١٠٦لس مبا اختذ من خطـوات إضـافية لتنفيـذ قـراري ا 

)، ويالحظ أمهية اجلهود املطردة اليت تبذهلا األمم املتحـدة لتحسـني نوعيـة املعلومـات والتحليـل      ٢٠١٣(
بشــأن أثــر الــرتاع املســلح علــى النســاء والفتيــات، ودور املــرأة يف مجيــع جمــاالت منــع نشــوب الرتاعــات   

يتها وصنع السالم وبناء السالم واألبعاد اجلنسانية هلذه ااالت، والقيام بانتظام بإدراج معلومـات  وتسو
املسائل اهلامة املتعلقة بـاملرأة والسـالم واألمـن يف التقـارير واإلحاطـات      ختص وما يتصل ا من توصيات 

وع املـرأة والسـالم واألمـن مزيـداً مـن      اإلعالمية اليت تقدم إىل الس. ويكرر الس اعتزامه إيـالء موضـ  
االهتمـام باعتبــاره مســألة جامعــة تشــملها مجيــع جمـاالت العمــل املواضــيعية اهلامــة املدرجــة علــى جــدول   

  اإلرهابية.  مبا يف ذلك جمال األخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني من جراء األعمال أعماله،
شـديدة جتعلـهن    جئات واملشردات داخليا يواجهن خمـاطر ويسلم الس بأن النساء والفتيات الال    

عرضــة ألشــكال خمتلفــة مــن انتــهاكات حقــوق اإلنســان وإســاءة املعاملــة، مبــا يف ذلــك العنــف اجلنســي    
واجلنساين والتمييز، وهي خماطر ميكن أن حتـدث يف خمتلـف مراحـل دورة التشـرد. ويعيـد الـس تأكيـد        

محايـة سـكاا، مبـا يف ذلـك محايـة النسـاء والفتيـات الالجئـات          عـن املسؤولية الرئيسـية للـدول األعضـاء    
واملشردات داخليا. ويؤكد الس أمهية قيام األمني العـام ووكـاالت األمـم املتحـدة ذات الصـلة، ضـمن       
جهات أخرى، عن طريق التشاور مع النساء والتنظيمـات الـيت تقودهـا نسـاء، حسـب االقتضـاء، بـدعم        

عالــة ملنــع العنــف، ويشــمل ذلــك خصوصــا العنــف اجلنســي واجلنســاين، يف حــق  تطــوير وتعزيــز آليــات ف
  النساء والفتيات الالجئات واملشردات داخليا وتوفري احلماية هلن.

وحيث الس الدول األعضاء على اختاذ تدابري للحيلولة دون تعرض النسـاء والفتيـات الالجئـات        
ل املرأة إىل العدالة يف تلك الظروف، بسبل منـها إجـراء   واملشردات داخليا للعنف، وتعزيز إمكانية وصو

حتقيقات سريعة وحماكمة مـرتكيب العنـف اجلنسـي واجلنسـاين ومعاقبتـهم، وتقـدمي تعويضـات للضـحايا،         
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حسب االقتضاء. ويؤكد الس أن العمل الذي تضطلع به احملكمة اجلنائيـة الدوليـة واحملـاكم املخصصـة     
ــز مكافحــة اإلفــالت مــن    واحملــاكم املختلطــة والــدوائ  ــة قــد أدى إىل تعزي ر املتخصصــة يف احملــاكم الوطني

ــى        ــق علـ ــثري القلـ ــات وتـ ــاء والفتيـ ــق النسـ ــيت ترتكـــب يف حـ ــورة الـ ــة اخلطـ ــرائم بالغـ ــى اجلـ ــاب علـ العقـ
  الدويل.  الصعيد

ويكــرر الــس اإلعــراب ببــالغ القلــق عــن أن النقــل غــري املشــروع لألســلحة الصــغرية واألســلحة      
راكمهــا وإســاءة اســتعماهلا علــى حنــو يــؤدي إىل زعزعــة االســتقرار، أمــور تــؤجج الرتاعــات     اخلفيفــة وت

املسلحة، وحتدث أثرا غري متناسب على العنـف املرتكـب يف حـق النسـاء والفتيـات، وتتسـبب يف تفـاقم        
  العنف اجلنسي واجلنساين.

الالجئــات  وحيــث الــس مجيــع األطــراف املنخرطــة يف نــزاع مســلح علــى إتاحــة ســبل وصــول       
ــة، وإىل اخلــدمات         ــانية واحلماي ــق إىل املســاعدة اإلنس ــل ودون عوائ ــى حنــو كام ــا عل واملشــردات داخلي
ــك األصــول، كاألراضــي          ــا يف ذل ــرزق املنتجــة، مب ــبل ال ــالتعليم والصــحة واإلســكان وس األساســية، ك

و متزايـد.  واملمتلكات، وذلك خباصـة لالجئـات واملشـردات داخليـا املعرضـات خلطـر التـهميش علـى حنـ         
املتحــدة إىل تــوفري املعونــة اإلنســانية   ويســلم الــس بأمهيــة أن تســعى الــدول األعضــاء وكيانــات األمــم  

ــرزق،        ــة وخــدمات العــالج النفســي وســبل ال ــة واالجتماعي ــة والقانوني ــة اخلــدمات الطبي ــل لكاف والتموي
حة اجلنســية ويالحــظ ضــرورة أن تتــاح هلــن دون متييــز إمكانيــة احلصــول علــى كافــة خــدمات الصــ          

واإلجنابية، مبا يف ذلك ما يتصل منها حباالت احلمل الناتج عـن االغتصـاب. ويسـلم الـس كـذلك بـأن       
الالجئات واملشردات داخليا يتعرضن على حنو متزايد خلطر أن يصبحن عدميات اجلنسية نتيجـة لقـوانني   

احلصــول علــى وثــائق اهلويــة،  اجلنســية التمييزيــة والعقبــات الــيت حتــول دون التســجيل وعــدم تــوافر ســبل
وحيــث الـــدول علـــى كفالـــة تــوفري مجيـــع وثـــائق اهلويـــة الالزمـــة علــى حنـــو ســـريع ومنصـــف ألولئـــك    

  والفتيات.  النساء
الصـلة علـى ضـمان     وحيث الس الدول األعضـاء واألمـني العـام ووكـاالت األمـم املتحـدة ذات          

راهقات، حسب االقتضـاء، يف التنميـة، وعلـى    املشاركة الفعالة لالجئات واملشردات داخليا، وكذلك امل
تنفيذ ورصد وتقييم السياسات والـربامج املتعلقـة بالالجئـات واملشـردات داخليـا يف مجيـع مراحـل دورة        
التشرد. ويدعو الـس كـذلك إىل القيـام علـى حنـو منـهجي جبمـع مـا هـو مطلـوب مـن بيانـات مصـنفة              

تقيـيم احتياجـات املـرأة وقـدراا حتديـدا، وإىل قيـام       حسب نـوع اجلـنس والسـن وحتليلـها واسـتخدامها ل     
الصــلة علــى حنـو جمــد بقيـاس املــدى الــذي حتقـق فيــه بـرامج اإلنعــاش فوائــد      مجيـع اجلهــات الفاعلـة ذات  

  للنساء والرجال والفتيات والفتيان.
ألن التطـرف العنيـف، الـذي ميكـن أن يفضـي إىل اإلرهـاب، كـثرياً         قلقهويعرب الس عن بالغ     

مــا يــؤدي إىل زيــادة التشــرد، وغالبــا مــا يســتهدف النســاء والفتيــات، ممــا يــؤدي إىل انتــهاكات خطــرية   
رهــائن، وبـــيعهن   هنخـــذأو هنواختطــاف قتلـــهن مبـــا يف ذلــك   حلقــوقهن اإلنســانية واالعتـــداء علــيهن،   

ف ، وغـري ذلـك مـن أشـكال العنـ     اجنسـي  هنواسـترقاق  نواغتصـا  ـن وإجبارهن على الزواج، واالجتار 
اجلنسي. وحيث الس مجيع الدول األعضاء على محايـة سـكاا، وخباصـة النسـاء والفتيـات، املتضـررين       
من التطرف العنيـف الـذي ميكـن أن يفضـي إىل اإلرهـاب، مـع احتـرام مجيـع التزاماـا مبوجـب القـانون            

نون الـدويل اإلنسـاين.   لالجـئني والقـا  والقـانون الـدويل   سيما القانون الدويل حلقوق اإلنسان  الدويل، وال
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ويشجع الس الدول األعضاء على تشجيع مشاركة املرأة والتنظيمـات النسـائية وقياداـا، مبـا يف ذلـك      
مشـاركة الالجئـات واملشــردات داخليـا، يف وضــع اسـتراتيجيات ـدف إىل مكافحــة التطـرف العنيــف،       

  العنيف.    انتشار التطرف ومواصلة التصدي، بسبل منها متكني املرأة، للظروف املؤدية إىل
لتقيـيم التقـدم احملـرز     ٢٠١٥ويكرر الس تأكيد اعتزامه إجراء استعراض رفيع املستوى يف عـام      

)، وجتديـد االلتزامـات   ٢٠٠٠( ١٣٢٥على كل من الصعيد العاملي واإلقليمي والـوطين يف تنفيـذ القـرار    
). ويشجع الس الـدول األعضـاء   ٢٠٠٠( ١٣٢٥والتصدي للعقبات والقيود اليت تعترض تنفيذ القرار 

واملنظمات اإلقليمية، حسب االقتضاء، وكيانات األمم املتحدة اليت وضعت أطرا وخططا لتنفيـذ القـرار   
) على أن تبدأ يف استعراض خطط التنفيذ واألهداف احلالية، وأن تعجل بـإحراز املزيـد   ٢٠٠٠( ١٣٢٥

ــتعد لوضـــع أهـــداف جديـــدة، وذ   ــتعراض الرفيـــع املســـتوى يف  مـــن التقـــدم، وأن تسـ ــة لالسـ لـــك توطئـ
  .٢٠١٥  عام

ويرحــب الــس بإصــدار األمــني العــام تكليفــا، يف إطــار التحضــري لالســتعراض الرفيــع املســتوى،     
)، مـع تسـليط الضـوء علـى أمثلـة املمارسـات       ٢٠٠٠( ١٣٢٥بإجراء دراسـة عامليـة بشـأن تنفيـذ القـرار      

لعمــل. ويشـجع الــس  ااالجتاهـات املســتجدة وأولويـات    الفُضـلى وثغـرات التنفيــذ والتحـديات، وعلــى   
الدول األعضاء واملنظمات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة، حسـب االقتضـاء، وكيانـات األمـم املتحـدة علـى         
اإلسهام يف الدراسة. ويدعو الس األمني العـام إىل أن يقـدم، ضـمن تقريـره السـنوي املقبـل عـن تنفيـذ         

مات عن نتـائج الدراسـة العامليـة، وأن يتيحهـا جلميـع الـدول األعضـاء يف        )، معلو٢٠٠٠( ١٣٢٥القرار 
  .األمم املتحدة

ــته     ــس، يف جلسـ ــرر الـ ــودة يف ٧٤٢٨وقـ ــان/أبريل  ١٥، املعقـ ــان  ٢٠١٥نيسـ ــي أذربيجـ ــوة ممثلـ ، دعـ
اي واألرجنـــتني وأســـتراليا وإســـرائيل وأفغانســـتان وأملانيـــا واإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة وإندونيســـيا وأوروغـــو 

وأوكرانيا وآيرلندا وإيطاليا والربازيل والربتغال وبلجيكـا وبولنـدا وتايلنـد وتركيـا واجلزائـر واجلمهوريـة العربيـة        
السورية ومجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية كوريا ورواندا وزمبـابوي والسـلفادور وسـلوفينيا والسـودان     

طــر وكازاخســتان وكرواتيــا وكنــدا وكوســتاريكا      والســويد وسويســرا والعــراق وغواتيمــاال وفييــت نــام وق     
وكولومبيا وكينيا والتفيا ولكسمربغ وليختنشتاين ومصر واملغرب واملكسيك ونيبال واهلند وهنغاريـا وهولنـدا   

من نظامـه الـداخلي املؤقـت، يف مناقشـة      ٣٧واليابان لالشتراك، دون أن يكون هلم حق التصويت، وفقا للمادة 
  املعنون:  البند

  رأة والسالم واألمنامل”  
  (S/2015/203)تقرير األمني العام عن العنف اجلنسي املتصل بالرتاعات ”    
موجهة إىل األمني العام من املمثلة الدائمة لـألردن لـدى    ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٩رسالة مؤرخة ”    

  “.)S/2015/243األمم املتحدة (
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل      ٣٩املـادة  توجيه دعوة، مبوجـب   أيضا ويف اجللسة نفسها، قرر الس  
زينب حواء بـانغورا، املمثلـة اخلاصـة لألمـني العـام املعنيـة بـالعنف اجلنسـي يف حـاالت الـرتاع، والسـيدة            السيدة 

  مهساتو األمني، ممثلة الفريق العامل للمنظمات غري احلكومية املعين باملرأة والسالم واألمن.
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من نظامه الـداخلي املؤقـت، إىل    ٣٩توجيه دعوة، مبوجب املادة كذلك  سويف اجللسة نفسها، قرر ال  
هارتينغ، رئيس وفد االحتاد األورويب لدى األمم املتحـدة، والسـيد تـييت أنطونيـو، املراقـب       -السيد توماس ماير 

  .الدائم لالحتاد األفريقي لدى األمم املتحدة
راقـب الـدائم لدولـة الكرسـي الرسـويل ذات مركـز       ويف اجللسة نفسـها، قـرر الـس توجيـه دعـوة إىل امل       

  املراقب لدى األمم املتحدة، وفقا للنظام الداخلي املؤقت للمجلس وما درج عليه سابقا يف هذا الشأن.
_____________________  

      
  )٢١٧(إحاطة إعالمية يقدمها رئيس حمكمة العدل الدولية

  
  مقرر

تفـويض  ، ٢٠١٤تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٩ة كجلسة خاصـة يف  ، املعقود٧٢٩٠قرر جملس األمن، يف جلسته   
  للمجلس:  من النظام الداخلي املؤقت ٥٥لمادة ل وفقاصدر البالغ التايل عن طريق األمني العام، ته بأن ترئيس

تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٩ يف، املعقــودة كجلســة خاصــة ٧٢٩٠نظــر جملــس األمــن، يف جلســته     
  .“رئيس حمكمة العدل الدولية إعالمية يقدمهاة إحاط”، يف البند املعنون ٢٠١٤
الــدعوة إىل القاضــي بيتــر تومكــا، رئــيس حمكمــة العــدل الدوليــة، جملــس األمــن  ةرئيســ تووجهــ  

  من النظام الداخلي املؤقت للمجلس.   ٣٩للمشاركة يف اجللسة مبوجب املادة 
  قدمها القاضي تومكا.   إعالمية واستمع أعضاء الس إىل إحاطة    
  .القاضي تومكااآلراء مع أعضاء الس  وتبادل    

_____________________  
        

  )٢١٨(إحاطة إعالمية يقدمها الرئيس احلايل ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا
  

  انمقرر

إحاطـة  ”، يف البنـد املعنـون   ٢٠١٥شـباط/فرباير   ٢٤، املعقـودة يف  ٧٣٩١نظر جملس األمن، يف جلسته   
  “.يس احلايل ملنظمة األمن والتعاون يف أوروباإعالمية يقدمها الرئ

السـيد إيفيكـا    إىل ،من نظامه الداخلي املؤقـت  ٣٩املادة  وجبمب ،دعوة ويف اجللسة نفسها، قرر الس، توجيه  
 .داتشيتش، الرئيس احلايل ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا والنائب األول لرئيس الوزراء ووزير خارجية صربيا

_____________________ 

_____________ 

  .٢٠٠٠املسألة للمرة األوىل يف عام اختذ جملس األمن قرارات أو مقررات بشأن هذه   )٢١٧(
  .٢٠٠١اختذ جملس األمن قرارات أو مقررات بشأن هذه املسألة للمرة األوىل يف عام   )٢١٨(
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  اجتماع جملس األمن مع البلدان املسامهة بقوات وأفراد شرطة
  عمال بأحكام اجلزأين ألف وباء من املرفق الثاين

  )٢١٨()٢٠٠١( ١٣٥٣للقرار 
  

  قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص - ألف 
  مقرران

ــاير  ٢١، املعقــودة كجلســة خاصــة يف  ٧٣٦٣ جلســته قــرر جملــس األمــن، يف    ، ٢٠١٥كــانون الثاين/ين
ــادة          ــا للم ــام، وفق ــني الع ــق األم ــن طري ــايل ع ــبالغ الت ــأن يصــدر ال ــويض رئيســه ب ــداخلي    ٥٥تف ــام ال ــن النظ م

  للمجلس:  املؤقت
ألــف وبــاء مــن  اجلــزأين، عمــال بأحكــام ٢٠١٥كــانون الثاين/ينــاير  ٢١، يف جملــس األمــنعقــد    

كجلســـة  ٧٣٦٣، جلســته  ٢٠٠١حزيران/يونيــه   ١٣املـــؤرخ  )٢٠٠١( ١٣٥٣قــرار  لق الثــاين ل املرفــ 
 خاصة مع البلدان املسامهة بقوات وأفراد شرطة يف قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص.

ورئيســـة قـــوة يف قـــربص الســـيدة ليـــزا بوتنـــهامي، املمثلـــة اخلاصـــة لألمـــني العـــام   رئيسالـــودعـــا     
مـن النظـام الـداخلي     ٣٩حلفـظ السـالم يف قـربص، إىل املشـاركة يف اجللسـة وفقـا للمـادة        املتحـدة   األمم

 املؤقت للمجلس.

  .بوتنهامي  لــس والبلــدان املسامهـــة بقوات وأفـــراد شرطــة إىل إحاطة قدمتها السيدةاواستمــع     
، تفـويض رئيسـه   ٢٠١٥ه متوز/يوليـ  ١٦، املعقـودة كجلسـة خاصـة يف    ٧٤٨٦وقرر الس، يف جلسـته    

  للمجلس:  من النظام الداخلي املؤقت ٥٥بأن يصدر البالغ التايل عن طريق األمني العام، وفقا للمادة 
، عمال باجلزأين ألف وبـاء مـن املرفـق الثـاين للقـرار      ٢٠١٥متوز/يوليه  ١٦عقد جملس األمن، يف     

بقـوات وأفــــراد شرطـــة يف قـوة     كجلسة خاصة مع البلدان املسامهة  ٧٤٨٦)، جلسته ٢٠٠١( ١٣٥٣
  األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص.

ورئيســة قــوة األمــم يف قــربص الســيدة ليــزا بوتنــهامي، املمثلــة اخلاصــة لألمــني العــام  رئيسالــودعــا     
مـن النظـام الـداخلي املؤقـت      ٣٩املتحدة حلفظ السالم يف قربص، إىل املشـاركة يف اجللسـة وفقـا للمـادة     

  للمجلس.
  لــس والبلــدان املسامهـــة بقوات وأفـــراد شرطــة إىل إحاطة قدمتها السيدة بوتنهامي.اواستمــع     

  
  قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك - باء 

  مقرران
، ٢٠١٤كـانون األول/ديسـمرب    ١٠، املعقـودة كجلسـة خاصـة يف    ٧٣٣٣قرر جملس األمن، يف جلسته   

ــأن يصــدر الــ    ــويض رئيســه ب ــادة      تف ــا للم ــام، وفق ــني الع ــق األم ــن طري ــايل ع ــداخلي    ٥٥بالغ الت ــام ال ــن النظ م
  للمجلس:  املؤقت
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، عمـال بـاجلزأين ألـف وبـاء مـن املرفـق       ٢٠١٤كانون األول/ديسـمرب   ١٠عقد جملس األمن، يف     
كجلسـة خاصـة مـع     ٧٣٣٣، جلسـته  ٢٠٠١حزيران/يونيـه   ١٣املؤرخ  )٢٠٠١( ١٣٥٣الثاين للقرار 
  امهة بقوات يف قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك.البلدان املس

إىل املشـاركة يف   ،وكيل األمـني العـام لعمليـات حفـظ السـالم      ،الدسو السيد إيرفيه رئيسالودعا     
  للمجلس.  من النظام الداخلي املؤقت ٣٩اجللسة وفقا للمادة 

  د الدسو.لس والبلدان املسامهة بقوات إىل إحاطة قدمها السياواستمع     
 الــيت شــاركتالبلــدان املســامهة بقــوات  يالســيد الدســو وممثلــ اآلراء مــع أعضــاء الــستبــادل و    

  اجللسة.  يف
ــس، يف جلســته      ــرر ال ــودة كجلســة خاصــة يف   ٧٤٦٢وق ــه  ١٦، املعق ــويض ٢٠١٥حزيران/يوني ، تف

  للمجلس:  نظام الداخلي املؤقتمن ال ٥٥رئيسه بأن يصدر البالغ التايل عن طريق األمني العام، وفقا للمادة 
، عمـال بأحكـام اجلـزأين ألـف وبـاء مـن املرفـق        ٢٠١٥حزيران/يونيـه   ١٦عقد جملس األمن، يف     

كجلســة خاصــة مــع البلــدان املســامهة بقــوات يف قــوة   ٧٤٦٢)، جلســته ٢٠٠١( ١٣٥٣الثــاين للقــرار 
  األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك.

وكيل األمـني العـام لعمليـات حفـظ السـالم، إىل املشـاركة يف        ،دسوودعا الرئيس السيد إيرفيه ال    
  من النظام الداخلي املؤقت للمجلس. ٣٩اجللسة وفقا للمادة 

  واستمع الس والبلدان املسامهة بقوات إىل إحاطة قدمها السيد الدسو.    
الــيت شــاركت  وتبــادل أعضــاء الــس اآلراء مــع الســيد الدســو وممثلــي البلــدان املســامهة بقــوات     

  اجللسة.  يف
  

  قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان - جيم 

  مقرر

، تفـويض  ٢٠١٤آب/أغسـطس   ١٤، املعقودة كجلسـة خاصـة يف   ٧٢٤١قرر جملس األمن، يف جلسته   
  من النظام الداخلي املؤقت للمجلس: ٥٥رئيسه بأن يصدر البالغ التايل عن طريق األمني العام، وفقا للمادة 

، عمـال بأحكـام اجلـزأين ألـف وبـاء مـن املرفـق        ٢٠١٤آب/أغسـطس   ١٤لس األمن، يف عقد جم    
، كجلسـة خاصـة مـع    ٧٢٤١، جلسته ٢٠١١حزيران/يونيه  ١٣املؤرخ  )٢٠٠١( ١٣٥٣الثاين للقرار 

  لبنان.  ة يفالبلدان املسامهة بقوات يف قوة األمم املتحدة املؤقت
إىل املشـاركة يف  ودعا الرئيس السيد إدمون موليه، األمني العام املساعد لعمليات حفـظ السـالم،       

  .من النظام الداخلي املؤقت للمجلس ٣٩اجللسة وفقا للمادة 
  واستمع الس والبلدان املسامهة بقوات إىل إحاطة قدمها السيد موليه.    
 بقــوات الــيت شــاركت البلــدان املســامهة  يوممثلــ الســيد موليــه عاآلراء مــ أعضــاء الــستبــادل و    

  اجللسة.  يف
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  بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية - دال 

  مقرر

، تفـويض  ٢٠١٥نيسـان/أبريل   ١٦، املعقـودة كجلسـة خاصـة يف    ٧٤٢٩قرر جملس األمـن، يف جلسـته     
  من النظام الداخلي املؤقت للمجلس: ٥٥، وفقا للمادة رئيسه بأن يصدر البالغ التايل عن طريق األمني العام

، عقـد جملـس األمـن، عمـال بأحكـام اجلـزأين ألـف وبـاء مـن املرفــق          ٢٠١٥نيسـان/أبريل   ١٦يف     
كجلسـة خاصـة مـع     ٧٤٢٩، جلسـته  ٢٠٠١حزيران/يونيـه   ١٣املؤرخ  )٢٠٠١( ١٣٥٣الثاين للقرار 

  مم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية.أفراد شرطة يف بعثة األوالبلدان املسامهة بقوات 
السـالم، إىل املشـاركة يف    السيد إدمون موليه، األمني العام املساعد لعمليات حفـظ  رئيسالودعا     

  للمجلس.  من النظام الداخلي املؤقت ٣٩اجللسة وفقا للمادة 
  لسيد موليه.لس والبلدان املسامهة بقوات وأفراد شرطة إىل إحاطة قدمها ااواستمع     

  
  بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية - هاء 

  مقرر

، تفــويض ٢٠١٥آذار/مــارس  ١٧، املعقــودة كجلســة خاصــة يف ٧٤٠٦قــرر جملــس األمــن، يف جلســته   
  اخلي املؤقت للمجلس:من النظام الد ٥٥رئيسه بأن يصدر البالغ التايل عن طريق األمني العام، وفقا للمادة 

، عمال بأحكام اجلزأين ألف وباء من املرفق الثـاين  ٢٠١٥آذار/مارس  ١٧عقد جملس األمن، يف    
كجلسة خاصة مع البلـدان   ٧٤٠٦، جلسته ٢٠٠١حزيران/يونيه  ١٣املؤرخ  )٢٠٠١( ١٣٥٣للقرار 

ار يف مجهوريــة الكونغــو املســامهة بقــوات وأفــراد شــرطة يف بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقر
  الدميقراطية.

جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة    ، املمثـل اخلـاص لألمـني العـام     مـارتن كـوبلر  السـيد   رئيسالودعا    
ورئيس بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، إىل املشـاركة يف     

  لي املؤقت للمجلس.من النظام الداخ ٣٩اجللسة وفقا للمادة 
  .كوبلرلس والبلدان املسامهة بقوات وأفراد شرطة إىل إحاطة قدمها السيد اواستمع    
وأفـراد شـرطة الـيت    البلـدان املسـامهة بقـوات     يوممثل كوبلر السيداآلراء مع أعضاء الس تبادل و   

  يف اجللسة. شاركت
  

  بعثة األمم املتحدة يف ليربيا -  واو
  مقرران

، تفــويض ٢٠١٤أيلول/سـبتمرب   ٤، املعقـودة كجلسـة خاصـة يف    ٧٢٥٨لـس األمـن، يف جلسـته    قـرر جم   
  :لمجلسلمن النظام الداخلي املؤقت  ٥٥رئيسته بأن تصدر البالغ التايل عن طريق األمني العام، وفقا للمادة 
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ين للقـرار  ، عمالً باجلزأين ألف وباء من املرفق الثـا ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٤يف  ،عقد جملس األمن    
كجلســـة خاصـــة مـــع البلـــدان  ٧٢٥٨، جلســـته ٢٠٠١حزيران/يونيـــه  ١٣املـــؤرخ  )٢٠٠١( ١٣٥٣

  املسامهة بقوات وأفراد شرطة يف بعثة األمم املتحدة يف ليربيا.
والسيدة كـارين   ،يات حفظ السالمالدسو، وكيل األمني العام لعمل إيرفيهالسيد ة رئيسال ودعت    

والســيد أنطــوين  ،ورئيســة بعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــالليربيــا النــدغرين، املمثلــة اخلاصــة لألمــني العــام 
مــن النظــام  ٣٩إىل املشــاركة يف اجللســة وفقــا للمــادة  ،بــانبوري، األمــني العــام املســاعد للــدعم امليــداين 

  الداخلي املؤقت للمجلس.
لــس والبلــدان املســامهة بقــوات وأفــراد شــرطة إىل إحاطــات قــدمها كــل مــن الســيد    اواســتمع     

  بانبوري.  نروفيا، والسيدوالدسو، والسيدة الندغرين عن طريق التداول بالفيديو من م
بانبوري وممثلي البلـدان   السيد الدسو والسيدة الندغرين والسيداآلراء مع أعضاء الس  وتبادل    

  .اليت شاركت يف اجللسةفراد شرطة بقوات وأاملساهمة 
، ٢٠١٤كـــانون األول/ديســـمرب  ٩، املعقـــودة كجلســـة خاصـــة يف ٧٣٣٠وقـــرر الـــس، يف جلســـته   

ــادة          ــا للم ــام، وفق ــني الع ــق األم ــن طري ــايل ع ــبالغ الت ــأن يصــدر ال ــويض رئيســه ب ــداخلي    ٥٥تف ــام ال ــن النظ م
  :لمجلسل  املؤقت
، عمــال بـاجلزأين ألـف وبــاء مـن املرفــق    ٢٠١٤ كـانون األول/ديسـمرب   ٩يف  ،عقـد جملـس األمــن      

كجلســة خاصــة مــع البلــدان املســامهة بقــوات وأفــراد    ٧٣٣٠)، جلســته ٢٠٠١( ١٣٥٣الثــاين للقــرار 
  .ليربياشرطة يف بعثة األمم املتحدة يف 

إىل املشـاركة يف   ،وكيلَ األمـني العـام لعمليـات حفـظ السـالم      ،السيد إيرفيه الدسو رئيسالودعا     
  للمجلس.  من النظام الداخلي املؤقت ٣٩وفقا للمادة  اجللسة

  لس والبلدان املسامهة بقوات وأفراد شرطة إىل إحاطة قدمها السيد الدسو.اواستمع     
  

  عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار -   زاي
  مقرر

ض ، تفـوي ٢٠١٥حزيران/يونيـه   ٣، املعقـودة كجلسـة خاصـة يف    ٧٤٥٤قرر جملـس األمـن، يف جلسـته      
  من النظام الداخلي املؤقت للمجلس: ٥٥رئيسه بأن يصدر البالغ التايل عن طريق األمني العام، وفقا للمادة 

، عمال باجلزأين ألف وباء من املرفق الثـاين للقـرار   ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٣عقد جملس األمن، يف     
البلـــدان كجلســـة خاصـــة مـــع  ٧٤٥٤، جلســـته ٢٠٠١حزيران/يونيـــه  ١٣املـــؤرخ  )٢٠٠١( ١٣٥٣

  املسامهة بقوات وأفراد شرطة يف عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار.
ورئيســة لكــوت ديفــوار الســيدة عايشــاتو منــدوادو، املمثلــة اخلاصــة لألمــني العــام   رئيسالــودعــا     

مـن النظـام الـداخلي     ٣٩ عملية األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار، إىل املشـاركة يف اجللسـة وفقـا للمـادة        
  للمجلس. املؤقت

لس والبلدان املسامهة بقوات وأفـراد شـرطة إىل إحاطـة قدمتـها السـيدة منـدوادو عـن        اواستمع     
  .، كوت ديفوارطريق التداول بالفيديو من أبيدجان
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  بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت - حاء 
  مقرران

، تفـويض  ٢٠١٤أيلول/سـبتمرب   ١٠، املعقـودة كجلسـة خاصـة يف    ٧٢٦١قرر جملس األمن، يف جلسته   
  :لمجلسلمن النظام الداخلي املؤقت  ٥٥رئيسته بأن تصدر البالغ التايل عن طريق األمني العام، وفقا للمادة 

، عمــال بــاجلزأين ألــف وبــاء مــن املرفــق الثــاين ٢٠١٤أيلول/ســبتمرب  ١٠األمــن، يف  عقــد جملــس    
كجلسة خاصة مع البلـدان   ٧٢٦١، جلسته ٢٠٠١حزيران/يونيه  ١٣املؤرخ  )٢٠٠١( ١٣٥٣للقرار 

  .بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييتاملسامهة بقوات وأفراد شرطة يف 
م بعثـة األمـ  هلـاييت ورئيسـة   لألمـني العـام    ةاخلاصـ  ةمثلـ امل ه،السيدة ساندرا أونوريـ  ةرئيسال تودع    

ــداخلي   ٣٩يف اجللســة وفقــا للمــادة  إىل املشــاركة  ،املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف هــاييت  مــن النظــام ال
  .املؤقت للمجلس

  واستمع الس والبلدان املسامهة بقوات وأفراد شرطة إىل إحاطة قدمتها السيدة أونوريه.    
ملسـامهة بقـوات وأفـراد شـرطة     وتبادل أعضاء الـس اآلراء مـع السـيدة أونوريـه وممثلـي البلـدان ا          

  اليت شاركت يف اجللسة.
، تفـويض رئيسـه   ٢٠١٥آذار/مـارس   ١٦، املعقودة كجلسة خاصـة يف  ٧٤٠٤وقرر الس، يف جلسته   

  من النظام الداخلي املؤقت للمجلس: ٥٥بأن يصدر البالغ التايل عن طريق األمني العام، وفقا للمادة 
، عمال بأحكام اجلزأين ألف وباء من املرفق الثـاين  ٢٠١٥س آذار/مار ١٦عقد جملس األمن، يف     

كجلسة خاصة مع البلدان املسـامهة بقـوات وأفـراد شـرطة يف      ٧٤٠٤)، جلسته ٢٠٠١( ١٣٥٣للقرار 
  بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت.

رئيســة بعثــة األمــم وهلــاييت ، املمثلــة اخلاصــة لألمــني العــام هالســيدة ســاندرا أونوريــ رئيسالــودعــا     
ــداخلي   ٣٩املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف هــاييت، إىل املشــاركة يف اجللســة وفقــا للمــادة     مــن النظــام ال

  املؤقت للمجلس.
  .هلس والبلدان املسامهة بقوات وأفراد شرطة إىل إحاطة قدمتها السيدة أونورياواستمع     
وأفـراد شـرطة   البلـدان املسـامهة بقـوات     يممثلـ و هالسـيدة أونوريـ   اآلراء مـع  أعضاء الـس تبادل و    

  .يف اجللسة اليت شاركت
  

  العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور - طاء 
  مقرران

، تفـويض  ٢٠١٤آب/أغسـطس   ٥، املعقـودة كجلسـة خاصـة يف    ٧٢٣٣قرر جملـس األمـن، يف جلسـته      
  :لمجلسلمن النظام الداخلي املؤقت  ٥٥ العام، وفقا للمادة رئيسه بأن يصدر البالغ التايل عن طريق األمني
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عـمـال بـاجلزأين ألــف وبــاء مــن املـرفــق الثــاين      ، ٢٠١٤آب/أغسطس  ٥يف  ،عـقد جملس األمن    
كجلســة خاصــة مـــع    ٧٢٣٣ ، جلسـتــــه٢٠٠١حزيران/يونيــه   ١٣املــؤرخ   )٢٠٠١( ١٣٥٣للقـــرار  

  دارفور.  البلدان املسامهة بقوات وأفراد شرطة يف العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف
رئيس السيد حممـد بـن مشبـاس، املمثـل اخلـاص املشـترك لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة           الودعا     

ريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور، إىل املشـاركة يف      املعين بـدارفور ورئـيس العمليـة املختلطـة لالحتـاد األف     
  من النظام الداخلي املؤقت للمجلس. ٣٩اجللسة وفقا للمادة 

  قدمها السيد مشباس. إىل إحاطةلــس والبلــدان املسامهـــة بقوات وأفـــراد شرطــة اواستمــع     
املسـامهة بقـوات وأفـراد شـرطة الـيت      السيد مشباس وممثلي البلدان اآلراء مع أعضاء الس  تبادلو    

  شاركت يف اجللسة.
، تفـويض رئيسـه   ٢٠١٥حزيران/يونيـه   ٤، املعقودة كجلسة خاصة يف ٧٤٥٦وقرر الس، يف جلسته   

  :لمجلسلمن النظام الداخلي املؤقت  ٥٥بأن يصدر البالغ التايل عن طريق األمني العام، وفقا للمادة 
، عمال باجلزأين ألف وباء من املرفق الثـاين للقـرار   ٢٠١٥/يونيه حزيران ٤عقد جملس األمن، يف     

كجلسة خاصة مع البلدان املسامهة بقوات وأفـراد شـرطة يف العمليـة     ٧٤٥٦)، جلسته ٢٠٠١( ١٣٥٣
  املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور.

املتكامـل لـدارفور، التـابع إلدارة     السيدة دانييال كروسالك، رئيسة الفريق العمليـايت  رئيسالودعا     
مـن النظـام الـداخلي     ٣٩، إىل املشـاركة يف اجللسـة وفقـا للمـادة     يف األمانة العامة عمليات حفظ السالم

  املؤقت للمجلس.
  لس والبلدانُ املسامهة بقوات وأفراد شرطة إىل إحاطة قدمتها السيدة كروسالك.اواستمع     
 وأفـراد شـرطة   البلدان املسـامهة بقـوات   يالسيدة كروسالك وممثلمع اآلراء أعضاء الس تبادل و    

  يف اجللسة. اليت شاركت
  

  بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان - ياء 
  مقرران

، ٢٠١٤تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١١، املعقـودة كجلسـة خاصـة يف    ٧٣٠٥قرر جملـس األمـن، يف جلسـته      
ــن طريــ      ــايل ع ــبالغ الت ــأن يصــدر ال ــويض رئيســه ب ــادة   تف ــا للم ــام، وفق ــني الع ــداخلي    ٥٥ق األم ــام ال ــن النظ م

  :لمجلسل  املؤقت
، عمـال بـاجلزأين ألـف وبـاء مـن املرفـق       ٢٠١٤تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١١عقد جملـس األمـن، يف       

كجلسـة خاصـة مـع     ٧٣٠٥، جلسـته  ٢٠٠١حزيران/يونيـه   ١٣املؤرخ  )٢٠٠١( ١٣٥٣الثاين للقرار 
  شرطة يف بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان. البلدان املسامهة بقوات وأفراد

إىل املشـاركة يف  ، وكيلَ األمـني العـام لعمليـات حفـظ السـالم      ،إيرفيه الدسوالسيد رئيس الودعا     
  للمجلس.  من النظام الداخلي املؤقت ٣٩اجللسة وفقا للمادة 
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  السيد الدسو. لس والبلدان املسامهة بقوات وأفراد شرطة إىل إحاطة قدمهااواستمع     
الـيت   وأفـراد شـرطة   البلدان املسـامهة بقـوات   يالسيد الدسو وممثل اآلراء مع أعضاء الستبادل و    

  يف اجللسة.شاركت 
، تفـويض رئيسـه بـأن    ٢٠١٥أيار/مـايو   ٥، املعقودة كجلسة خاصة يف ٧٤٣٧وقرر الس، يف جلسته   

  :لمجلسل  من النظام الداخلي املؤقت ٥٥مادة يصدر البالغ التايل عن طريق األمني العام، وفقا لل
، عقـد جملـس األمـن، عمـال بـاجلزأين ألـف وبـاء مـن املرفـق الثـاين للقـرار            ٢٠١٥ أيار/مايو ٥يف     

ع البلـدان املسـامهة بقـوات وأفـراد شـرطة يف بعثـة       كجلسة خاصـة مـ   ٧٤٣٧)، جلسته ٢٠٠١( ١٣٥٣
  األمم املتحدة يف جنوب السودان.

السـالم، إىل املشـاركة    يد إدموند موليـه، األمـني العـام املسـاعد لعمليـات حفـظ      الس رئيسالودعا     
  للمجلس.  من النظام الداخلي املؤقت ٣٩يف اجللسة وفقا للمادة 

  لس والبلدان املسامهة بقوات وأفراد شرطة إىل إحاطة قدمها السيد موليه.اواستمع     
وأفـراد شـرطة الـيت    البلـدان املسـامهة بقـوات     يثلـ السيد موليـه ومم اآلراء مع أعضاء الس  تبادلو    

  يف اجللسة. شاركت
  

  بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل - كاف 
  مقرر

، تفـويض  ٢٠١٥حزيران/يونيـه   ١٧، املعقـودة كجلسـة خاصـة يف    ٧٤٦٥قرر جملس األمن، يف جلسته   
  :لمجلسل  من النظام الداخلي املؤقت ٥٥عن طريق األمني العام، وفقا للمادة  رئيسه بأن يصدر البالغ التايل

، عمال بأحكام اجلزأين ألـف وبـاء مـن املرفـق الثـاين      ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١٧ عقد جملس األمن، يف    
كجلســة خاصــة مــع البلــدان   ٧٤٦٥ ، جلســته٢٠٠١حزيران/يونيــه  ١٣املــؤرخ  )٢٠٠١( ١٣٥٣للقــرار 

  .ة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايلبعثوأفراد شرطة يف املسامهة بقوات 
املشـاركة يف   إىل ، وكيلَ األمـني العـام لعمليـات حفـظ السـالم،     إيرفيه الدسوالسيد  رئيسالودعا     

  للمجلس.  من النظام الداخلي املؤقت ٣٩اجللسة وفقا للمادة 
  الدسو.  املسامهة بقوات وأفراد شرطة إىل إحاطة قدمها السيد لس والبلداناواستمع     
وأفـراد شـرطة الـيت    البلدان املسـامهة بقـوات    يالسيد الدسو وممثلاآلراء مع أعضاء الس تبادل و    

  .اجللسة  يف شاركت
  

  بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد - الم 
  وسطىلتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا ال

  مقرر

، تفــويض ٢٠١٥نيســان/أبريل  ٨، املعقــودة كجلســة خاصــة يف ٧٤٢٤قــرر جملــس األمــن، يف جلســته   
  :لمجلسل  من النظام الداخلي املؤقت ٥٥رئيسه بأن يصدر البالغ التايل عن طريق األمني العام، وفقا للمادة 
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املرفق الثـاين بـالقرار    ، عمال باجلزأين ألف وباء من٢٠١٥نيسان/أبريل  ٨عقد جملس األمن، يف     
كجلســـة خاصـــة مـــع البلـــدان  ٧٤٢٤، جلســـته ٢٠٠١حزيران/يونيـــه  ١٣املـــؤرخ  )٢٠٠١( ١٣٥٣

املســامهة بقــوات وأفــراد شــرطة يف بعثــة األمــم املتحــدة املتكاملــة املتعــددة األبعــاد لتحقيــق االســتقرار يف   
  مجهورية أفريقيا الوسطى.

ورئـيس   جلمهوريـة أفريقيـا الوسـطى    اخلاص لألمني العامرئيس الفريق بابكر غاي، املمثل الودعا     
ــا الوســطى، إىل          ــة أفريقي ــق االســتقرار يف مجهوري ــاد لتحقي ــددة األبع ــة املتع ــم املتحــدة املتكامل ــة األم بعث

  من النظام الداخلي املؤقت للمجلس. ٣٩املشاركة يف اجللسة وفقا للمادة 
شرطة إىل إحاطة قدمها الفريـق غـاي عـن طريـق      لس والبلدان املسامهة بقوات وأفراداواستمع     

  التداول بالفيديو من بانغي.
الـيت   بقـوات وأفـراد شـرطة    الفريق غاي وممثلـي البلـدان املسـامهة    اآلراء مع أعضاء الس تبادلو    

  يف اجللسة.شاركت 
_____________________  

      
  األخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني

  )٢١٨(ل اإلرهابيةمن جراء األعما
  

  مقرر
اجلمهوريـة   ي، دعـوة ممثلـ  ٢٠١٤آب/أغسـطس   ١٥، املعقـودة يف  ٧٢٤٢قرر جملس األمـن، يف جلسـته     

مـن نظامـه الـداخلي     ٣٧حـق التصـويت، وفقـا للمـادة      مـا لالشتراك، دون أن يكـون هل العربية السورية والعراق 
  “.األخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني من جراء األعمال اإلرهابية”املعنون   البند مناقشة املؤقت، يف

  
  )٢٠١٤( ٢١٧٠القرار 

  ٢٠١٤آب/أغسطس  ١٥املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
ــه  إذ يعيــــد تأكيــــد   ــر ١٥املــــؤرخ  )١٩٩٩( ١٢٦٧قراراتــ ــوبر تشــ  ١٣٧٣ ، و١٩٩٩ين األول/أكتــ

ــؤرخ  )٢٠٠١( ــبتمرب  ٢٨املــــ ــؤرخ  )٢٠٠٥( ١٦١٨ ، و٢٠٠١أيلول/ســــ ــطس  ٤املــــ ، ٢٠٠٥آب/أغســــ
ــؤرخ  )٢٠٠٥( ١٦٢٤ و ــبتمرب  ١٤املــــــ ــؤرخ  )٢٠١٢( ٢٠٨٣ ، و٢٠٠٥أيلول/ســــــ ــانون  ١٧املــــــ كــــــ

 )٢٠١٤( ٢١٣٣ ، و٢٠١٣ كــانون األول/ديســمرب ١٧املــؤرخ  )٢٠١٣( ٢١٢٩ ، و٢٠١٢األول/ديســمرب 
ــاير  ٢٧املـــؤرخ  ــانون الثاين/ينـ ــه  ١٧املـــؤرخ  )٢٠١٤( ٢١٦١ ، و٢٠١٤كـ ، وبيانـــات ٢٠١٤حزيران/يونيـ

  رئيسه ذات الصلة،
ســتقالل العــراق واجلمهوريــة العربيــة الســورية وســيادما ووحــدما وســالمة   ا تأكيــد أيضــا وإذ يعيــد  

  تأكيد مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه، وإذ يعيد كذلكأراضيهما، 
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على أن اإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطـر التهديـدات الـيت     التأكيدكذلك وإذ يعيد   
أعمال إرهابية هي أعمـال إجراميـة وغـري مـربرة، مهمـا كانـت بواعثهـا        حتدق بالسالم واألمن الدوليني وأن أي 
  وأوقات ارتكاا، وأيا كان مرتكبوها،

حتــت  واجلمهوريــة العربيــة الســوريةمــن وقــوع أراض يف أحنــاء مــن العــراق  وإذ يعــرب عــن بــالغ القلــق  
ليب لوجـود التنظـيمني وأفكارمهـا    سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام وجبهة النصرة ومن األثر الس

يف ذلـك   والعـراق واملنطقـة، مبـا   اجلمهورية العربية السورية املتطرفة وأعماهلما العنيفة على االستقرار يف كل من 
اآلثــار اإلنســانية املــدمرة الــيت خلفتــها علــى الســكان املــدنيني وأفضــت إىل تشــريد أكثــر مــن مليــون شــخص،      

  اليت تؤجج التوترات الطائفية،يقترفانه من أعمال العنف   ومما
لتنظــيم الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام وجبهــة النصــرة وســائر مــا يــرتبط  إدانتــه وإذ يكـرر تأكيــد   

، ملـا ترتكبـه مــن أعمـال إرهابيــة إجراميـة متواصــلة     أفـراد ومجاعــات ومؤسسـات وكيانــات  بتنظـيم القاعـدة مــن   
ضـحايا، وتـدمري املمتلكـات واملواقـع الثقافيـة والدينيـة، وزعزعـة        ومتعددة دف إىل قتل املدنيني وغريهـم مـن ال  

ــاق أحكــام جتميــد األصــول وحظــر الســفر وحظــر األســلحة       االســتقرار وتقــويض دعائمــه، وإذ يشــري إىل انطب
يف العــراق والشــام ظــيم الدولــة اإلســالمية  علــى تن )٢٠١٤( ٢١٦١مــن القــرار  ١ املنصــوص عليهــا يف الفقــرة 

  ،أفراد ومجاعات ومؤسسات وكياناتوجبهة النصرة وسائر ما يرتبط بتنظيم القاعدة من 
علــى أن اإلرهــاب، مبــا يف ذلــك األعمــال الــيت يرتكبــها تنظــيم الدولــة اإلســالمية يف    وإذ يعيــد التأكيــد  

  و جنسية أو حضارة بعينها،العراق والشام، ال ميكن وال ينبغي ربطه بأي ديانة أ
على أنه ال ميكن دحر اإلرهاب إال باتباع ج يتسم باملثابرة والشـمول يقـوم علـى مشـاركة      وإذ يشدد  

مجيــع الــدول واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة وتعاوــا بفعاليــة يف منــع التهديــدات اإلرهابيــة وإضــعافها وعزهلــا     
  حركتها،  وشل

واجــب الــدول األعضــاء أن تكفــل امتثــال أي تــدابري تتخــذها ملكافحــة   علــى أن مــن وإذ يعيــد التأكيــد  
اإلرهاب، مبا يف ذلك التدابري اليت تتخذها تنفيذا هلذا القرار، جلميـع االلتزامـات الواقعـة عليهـا مبوجـب القـانون       

ــدويل، وال ــدويل اإلن        ال ــانون ال ــدويل لالجــئني والق ــانون ال ــوق اإلنســان والق ــدويل حلق ــانون ال ســاين، ســيما الق
يؤكـد أن فعاليـة تـدابري مكافحــة اإلرهـاب واحتـرام حقـوق اإلنســان واحلريـات األساسـية وسـيادة القــانون           وإذ

يشـري إىل أمهيـة   إذ يكمالن ويعززان بعضهما بعضـا، ومهـا عنصـر أساسـي لنجـاح جهـود مكافحـة اإلرهـاب، و        
  احترام سيادة القانون يف منع اإلرهاب ومكافحته بفعالية،

ــوا انتــهاكات للقــانون الــدويل     التأكيــديضــا أوإذ يعيــد    علــى وجــوب حماســبة األشــخاص الــذين ارتكب
ــة القــاموا خبروقــات أو جتــاوزات حلقــوق اإلنســان يف العــراق و   اإلنســاين أو ــة العربي ســورية أو كــانوا اجلمهوري

ي أو العقــد مســؤولني عــن ذلــك بطــرق أخــرى، مبــا يف ذلــك اضــطهاد األفــراد علــى أســاس انتمــائهم الــديين أو 
  السياسي،

من التمويل الذي يتلقاه كل من تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشـام   وإذ يعرب عن قلقه الشديد  
حتصل عليـه تلـك    وماأفراد ومجاعات ومؤسسات وكيانات وجبهة النصرة وسائر ما يرتبط بتنظيم القاعدة من 

تلـك املـوارد سـتوفر الـدعم ألنشـطتها اإلرهابيـة        اجلهات من موارد مالية وغري ذلك مـن املـوارد، وإذ يؤكـد أن   
  املستقبل،  يف
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حوادث االختطاف وأخـذ الرهـائن الـيت يرتكبـها كـل مـن تنظـيم الدولـة اإلسـالمية يف           وإذ يدين بشدة  
ألي أفـراد ومجاعـات ومؤسسـات وكيانـات     العراق والشام وجبهة النصرة وسائر ما يرتبط بتنظيم القاعـدة مـن   

يعـرب   يف ذلك ارتكـاب تلـك األعمـال جلمـع األمـوال أو كسـب تنـازالت سياسـية، وإذ        غرض كان ذلك، مبا 
عــن عزمــه منــع أعمــال االختطــاف وأخــذ الرهــائن الــيت ترتكبــها اجلماعــات اإلرهابيــة وضــمان إطــالق ســراح    

دويل الرهائن بصورة آمنة دون دفع مبالغ على سبيل الفدية أو تقدمي تنازالت سياسية، وفقا ألحكام القـانون الـ  
املنطبقة، وإذ يهيب جبميع الدول األعضـاء أن متنـع اإلرهـابيني مـن االسـتفادة بطريـق مباشـر أو غـري مباشـر مـن           
املــدفوعات املقدمــة علــى ســبيل الفديــة أو التنــازالت السياســية وضــمان إطــالق ســراح الرهــائن بصــورة آمنــة،    

أثنـاء حـوادث االختطـاف وأخـذ الرهـائن      يعيد تأكيد ضرورة تعاون مجيع الدول األعضـاء علـى حنـو وثيـق      وإذ
  اليت ترتكبها اجلماعات اإلرهابية،

مــن تـدفق املقــاتلني اإلرهــابيني األجانـب إىل تنظــيم الدولـة اإلســالمية يف العــراق     وإذ يعـرب عــن القلـق    
، ومـن حجـم   أفراد ومجاعات ومؤسسـات وكيانـات  والشام وجبهة النصرة وسائر ما يرتبط بتنظيم القاعدة من 

  الظاهرة،تلك 
من استخدام اإلرهابيني ومناصريهم املتزايـد، يف جمتمـع العوملـة، لتكنولوجيـا      أيضا وإذ يعرب عن القلق  

ــد والتحــريض علــى ارتكــاب أعمــال       املعلومــات واالتصــاالت اجلديــدة، وال ســيما اإلنترنــت، ألغــراض التجني
علــى ضــرورة أن تتعــاون الــدول  اإلرهــاب، وكــذلك لتمويــل أنشــطتهم وختطيطهــا والتحضــري هلــا، وإذ يشــدد   

األعضاء علـى منـع اإلرهـابيني مـن اسـتغالل التكنولوجيـا واالتصـاالت واملـوارد للتحـريض علـى دعـم األعمـال             
اإلرهابية، مع احلرص يف الوقت ذاتـه علـى احتـرام حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية واالمتثـال لاللتزامـات          

  األخرى القائمة مبوجب القانون الدويل،
التحــريض علـى األعمــال اإلرهابيـة، وإذ يــرفض احملـاوالت الراميــة إىل تربيــر     بأشــد العبـارات  إذ يـدين و  

  متجيدها (الدفاع عنها)،  األعمال اإلرهابية اليت قد حترض على ارتكاب مزيد من تلك األعمال أو
نيني املوجـودين  أن الدول األعضاء هي املتحملة للمسـؤولية الرئيسـية عـن محايـة السـكان املـد       وإذ يؤكد  

  على أراضيها، وفقا اللتزاماا مبوجب القانون الدويل،
مجيع األطراف على محاية السكان املدنيني، وخاصة النساء واألطفـال، املتضـررين مـن أعمـال      وإذ حيث  

اعـدة  العنف اليت يقوم ا تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام وجبهـة النصـرة وسـائر مـا يـرتبط بتنظـيم الق      
  سيما احلماية من أي شكل من أشكال العنف اجلنسي، من أفراد ومجاعات ومؤسسات وكيانات، وال

ــد    ــد تأكي ــدوليني مــن جــراء األعمــال       وإذ يعي ــيت ــدد الســالم واألمــن ال ضــرورة مكافحــة األخطــار ال
يل حلقـوق اإلنسـان   لميثـاق، مبـا يف ذلـك مـا ينطبـق مـن أحكـام القـانون الـدو         لاإلرهابية، جبميع الوسـائل، وفقـا   

هـذا الصـدد الـدور اهلـام الـذي تؤديـه األمـم         والقانون الدويل لالجئني والقانون الـدويل اإلنسـاين، وإذ يؤكـد يف    
  املتحدة يف قيادة هذه اجلهود وتنسيقها،

استمرار اخلطـر الـذي يتهـدد السـالم واألمـن الـدوليني واملتمثـل يف تنظـيم الدولـة           وإذ يالحظ مع القلق  
مية يف العراق والشام وجبهة النصرة وسـائر مـا يـرتبط بتنظـيم القاعـدة مـن أفـراد ومجاعـات ومؤسسـات          اإلسال

  وكيانات، وإذ يعيد تأكيد تصميمه على التصدي جلميع جوانب ذلك اخلطر،
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  يثاق،املمبوجب الفصل السابع من  وإذ يتصرف  
تنظــيم الدولــة اإلســالمية يف   األعمــال اإلرهابيــة الــيت يرتكبــها  بأشــد العبــارات يشــجب ويــدين  - ١  

ــة والواســعة النطــاق حلقــوق       ــه اجلســيمة واملنهجي ــة العنيفــة، واســتمرار خروقات العــراق والشــام وأفكــاره املتطرف
  اإلنسان وانتهاكاته للقانون الدويل اإلنساين؛

القتـل العشــوائي للمــدنيني واسـتهدافهم عمــدا وارتكــاب فظـائع متعــددة وعمليــات     يـدين بشــدة   - ٢  
دام اجلماعي وإعدام األشخاص خارج نطاق القضاء، مبن فيهم اجلنـود، واضـطهاد أفـراد وطوائـف بأسـرها      اإلع

علــى أســـاس انتمائهـــا الــديين أو العقـــدي، واختطـــاف املــدنيني، وتشـــريد أعضـــاء األقليــات، وقتـــل األطفـــال     
ز العشــوائي، وتشــويههم وجتنيــدهم واســتخدامهم، واالغتصــاب وأشــكال العنــف اجلنســي األخــرى، واالحتجــا 

واالعتداءات على املدارس واملستشفيات، وتـدمري املواقـع الثقافيـة والدينيـة، وإعاقـة النـاس عـن التمتـع بـاحلقوق          
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلـك احلـق يف التعلـيم، خاصـة يف حمافظـات الرقـة وديـر الـزور وحلـب          

  افظات التأميم وصالح الدين ونينوى؛وإدلب السورية، ويف مشال العراق، خاصة يف حم
إىل أن اهلجمــات الواســعة النطــاق أو املنهجيــة ضــد أي فئــة مــن الســكان املــدنيني بســبب    يشــري  - ٣  

خلفيتهم اإلثنية أو السياسية أو الدينية أو العقدية قد تشكل جرمية ضد اإلنسانية، ويؤكد علـى ضـرورة ضـمان    
اق والشـام وجبهـة النصـرة وسـائر مـا يـرتبط بتنظـيم القاعـدة مـن أفـراد           حماسبة تنظيم الدولـة اإلسـالمية يف العـر   

ومجاعات ومؤسسات وكيانات على جتـاوزات حقـوق اإلنسـان وانتـهاكات القـانون الـدويل اإلنسـاين، وحيـث         
  مجيع األطراف على منع تلك االنتهاكات والتجاوزات؛

يرتبط بتنظيم القاعـدة   النصرة وسائر ماتنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام وجبهة  يطالب  - ٤  
من أفراد ومجاعات ومؤسسات وكيانات بالكف عن مجيـع أشـكال العنـف وأعمـال اإلرهـاب ونـزع سـالحها        

  وتسريح قواا فورا؛
، يف اجلهـود  )٢٠٠١( ١٣٧٣مجيع الدول على أن تتعاون، وفقا اللتزاماا مبوجـب القـرار    حيث  - ٥  

الرامية إىل العثور على األفراد واجلماعات واملؤسسات والكيانات ممن هلم ارتبـاط بتنظـيم القاعـدة، مبـا يف ذلـك      
ــا         ــة وينظمو ــون األعمــال اإلرهابي ــذين يرتكب ــة النصــرة، ال ــراق والشــام وجبه ــة اإلســالمية يف الع تنظــيم الدول

  الة، ويؤكد يف هذا الصدد أمهية التعاون اإلقليمي؛ويرعوا، وتقدميهم إىل العد
الدول أن تتخذ مجيع التدابري اليت قد تكون ضرورية ومالئمـة، وفقـا   مجيع إىل  ندائه يكرر تأكيد  - ٦  

اللتزاماا مبوجب القانون الدويل، من أجل مكافحة التحريض على ارتكاب األعمال اإلرهابية بـدافع التطـرف   
كيانـات أو األفـراد املـرتبطني بتنظـيم الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشـام وجبهـة النصـرة           والتعصب مـن قبـل ال  

وتنظــيم القاعــدة، ومــن أجــل منــع اإلرهــابيني ومؤيــديهم مــن ممارســة األنشــطة اهلدامــة يف املؤسســات التعليميــة  
  والثقافية والدينية؛

  
  املقاتلون اإلرهابيون األجانب

اإلسالمية يف العراق والشام وجبهـة النصـرة وسـائر األفـراد واجلماعـات       إقدام تنظيم الدولة يدين  - ٧  
واملؤسسات والكيانات املرتبطة بتنظيم القاعدة على جتنيد املقاتلني اإلرهابيني األجانب الـذين يـؤجج وجـودهم    

تنظـيم الدولـة   زاع ويسهم يف إشاعة التطرف العنيف، ويطالب مجيع املقاتلني اإلرهابيني األجانـب املـرتبطني ب  ـالن
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اإلسالمية يف العراق والشام واجلماعات اإلرهابية األخرى باالنسـحاب فـورا، ويعـرب عـن اسـتعداده للنظـر يف       
تطبيق نظام اجلزاءات املفروضة على القاعدة على اجلهات الـيت جتنـد لفائـدة تنظـيم الدولـة اإلسـالمية يف العـراق        

واملؤسســات والكيانــات املرتبطــة بتنظــيم القاعــدة أو الــيت   والشــام وجبهــة النصــرة وســائر األفــراد واجلماعــات   
تيسـري سـفرهم لصـاحل تنظـيم الدولـة       وأتشارك يف أنشـطتها بوسـائل منـها متويـل املقـاتلني اإلرهـابيني األجانـب        

  اإلسالمية وجبهة النصرة؛
املقـاتلني  ميع الدول األعضاء إىل اختاذ تدابري على املستوى الوطين من أجل وقـف تـدفق   جب يهيب  - ٨  

اإلرهــابيني األجانــب لالنضــمام إىل تنظــيم الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام وجبهــة النصــرة وســائر األفــراد  
واجلماعات واملؤسسات والكيانات املرتبطة بتنظيم القاعـدة، وتقـدميهم إىل العدالـة وفقـا لألحكـام السـارية مـن        

ألعضــاء مبنــع تنقــل اإلرهــابيني أو اجلماعــات اإلرهابيــة، القــانون الــدويل، ويكــرر كــذلك تأكيــد التــزام الــدول ا
ــا ــذا الســياق،           وفق ــام، يف ه ــى احلــدود، والقي ــة عل ــة فعال ــرض رقاب ــها ف ــدويل الســاري، بوســائل من ــانون ال للق

املعلومـــات علـــى وجـــه الســـرعة وحتســـني التعـــاون فيمـــا بـــني الســـلطات املختصـــة ـــدف منـــع تنقـــل   بتبـــادل
بية من أراضـيها وإليهـا ووقـف إمـدادات األسـلحة إىل اإلرهـابيني والتمويـل الـذي         واجلماعات اإلرها اإلرهابيني

  يدعم اإلرهابيني؛
مجيع الدول األعضاء على العمل مع من هم عرضـة يف أراضـيها خلطـر التجنيـد واجلنـوح       يشجع  - ٩  

ازرة تنظـيم الدولـة   سـورية والعـراق مـن أجـل مـؤ     اجلمهورية العربيـة ال إىل التطرف العنيف لثنيهم عن التوجه إىل 
اإلسالمية يف العراق والشام وجبهة النصرة وسائر األفراد واجلماعـات واملؤسسـات والكيانـات املرتبطـة بتنظـيم      

  القاعدة أو للقتال يف صفوفها؛
قــراره بــأن تقــوم الــدول مبنــع القيــام علــى حنــو مباشــر أو غــري مباشــر بتوريــد أو بيــع  يعيــد تأكيــد - ١٠  

عتــدة املتصــلة ــا بكافــة أنواعهــا، مبــا يف ذلــك األســلحة والــذخرية واملركبــات واملعــدات   نقــل األســلحة واأل أو
العسكرية واملعدات شبه العسكرية وقطع الغيار للمعدات املذكورة سابقا، وبتقـدمي املشـورة الفنيـة أو املسـاعدة     

لعـراق والشـام وجبهـة النصـرة     أو التدريب فيمـا يتصـل باألنشـطة العسكريـــــة إىل تنظـيم الدولـة اإلسـالمية يف ا       
وسائر األفــــراد واجلماعات واملؤسسات والكيانات املرتبطة بتنظيم القاعدة، انطالقا مـن أراضـيها أو بواسطــــة    

ويعيـد تأكيـد دعواتـه الـدول      ،مواطنيهـــا خارج أراضيها أو باستخدام الطائرات أو السـفن الـيت حتمـل أعالمهـا    
كثيـــف تبـــادل املعلومـــات عـــن العمليـــات املتعلقـــة باالجتـــار باألســـلحة واإلســـراع  إىل يئـــة الســـبل الكفيلـــة بت

تبــادل تلــك املعلومــات، وتعزيــز تنســيق اجلهــود املبذولــة علــى كــل مــن الصــعيد الــوطين ودون اإلقليمــي   بــوترية
  واإلقليمي والدويل؛

  
  متويل اإلرهابيني

، وال سـيما مـا اقتضـاه مـن وجـوب قيـام مجيـع الـدول         )٢٠٠١( ١٣٧٣قـراره   يؤكد من جديد - ١١  
مبنع متويل األعمال اإلرهابية ووقفه، واالمتناع عن تقـدمي أي شـكل مـن أشـكال الـدعم، الصـريح أو الضمــين،        

جتنيــد أعضــاء  إىل الكيانــات أو األشــخاص الضــالعني يف األعمــال اإلرهابيــة، ويشــمل ذلــك وضــع حــد لعمليــة  
  اجلماعات اإلرهابية ومنع تزويد اإلرهابيني بالسالح؛

وما اقتضاه فيه من وجوب كفالة مجيع الدول عـدم إتاحـة أي    )٢٠١٤( ٢١٦١إىل قراره  يشري - ١٢  
مباشـرة، لفائـدة تنظـيم الدولـة اإلسـالمية يف       غـري  أوأموال أو أصول مالية أو موارد اقتصـادية، بصـورة مباشـرة    
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العراق والشام أو جبهة النصرة أو سائر األفـراد واجلماعـات واملؤسسـات والكيانـات املرتبطـة بتنظـيم القاعـدة،        
أن  )٢٠٠١( ١٣٧٣عن طريق رعاياهـا أو أي أشـخاص موجـودين يف أراضـيها، ويعيـد تأكيـد مقتضـى قـراره         

أصـول ماليـة    كيانات داخل أراضيها إتاحة أي أمـوال أو وحتظر مجيع الدول على رعاياها أو على أي أشخاص 
أو مـوارد اقتصــادية أو ماليــة أو غــري ذلـك مــن اخلــدمات ذات الصــلة، بصـورة مباشــرة أو غــري مباشــرة، لفائــدة    

يسـهلون ارتكاـا أو يشـاركون يف ذلـك، أو لفائـدة       بيـة أو حيـاولون أو  األشخاص الذين يرتكبـون أعمـاال إرها  
الكيانــات الــيت ميتلكهــا أو يــتحكم فيهــا، بصــورة مباشــرة أو غــري مباشــرة، هــؤالء األشــخاص، أو األشــخاص     

  والكيانات اليت تعمل باسم هؤالء األشخاص أو بتوجيه منهم؛
ساسـية املتصـلة ـا الواقعـة حتـت سـيطرة تنظـيم        أن حقـول الـنفط واهلياكـل األ    يالحظ مع القلق - ١٣  

الدولة اإلسالمية يف العراق والشام وجبهة النصرة وسـائر األفـراد واجلماعـات واملؤسسـات والكيانـات املرتبطـة       
ــة علــى تنظــيم   تعــززبتنظــيم القاعــدة، تــدر إيــرادات تــدعم جهــود التجنيــد الــيت تضــطلع ــا و     قــدرا العملياتي

  تنفيذها؛اهلجمات اإلرهابية و
مباشرة أي أعمال جتارية على حنو مباشر أو غري مباشـر مبشـاركة تنظـيم الدولـة اإلسـالمية       يدين - ١٤  

يف العراق والشام وجبهة النصرة وسـائر األفـراد واجلماعـات واملؤسسـات والكيانـات املرتبطـة بتنظـيم القاعـدة،         
جملـس  نـة  جلثابة دعـم مـايل للكيانـات الـيت عينتـها      ويكرر التأكيد على أن مباشرة تلك األعمال ميكن أن تعترب مب

(اللجنــة)، وقــد تــؤدي إىل قيــام اللجنــة بــإدراج   )٢٠١١( ١٩٨٩ و )١٩٩٩( ١٢٦٧القرارين بــ األمــن عمــال
  هات يف القائمة؛املزيد من اجل

على أمهية امتثال مجيع الـدول األعضـاء اللتزامهـا بكفالـة عـدم قيـام رعاياهـا واألشـخاص         يشدد  - ١٥  
ــة أو ملــن يعملــون باســم       املوجــودين داخــل أراضــيها بتقــدمي تربعــات للكيانــات واألفــراد الــذين حــددم اللجن

  الكيانات احملددة أو بتوجيه منها؛
األراضـي   إمكانية استخدام الطائرات أو غريها من وسائل النقل املنطلقة مـن من  هيعرب عن قلق - ١٦  

اليت يسيطر عليها تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام يف نقـل الـذهب أو السـلع الثمينـة األخـرى واملـوارد       
  اك جتميد األصول؛االقتصادية لبيعها يف األسواق الدولية، أو يف اختاذ ترتيبات أخرى ميكن أن تؤدي إىل انته

تسـري أيضـا علـى دفـع الفديـة إىل       )٢٠١٤( ٢١٦١(أ) مـن القـرار    ١أن أحكـام الفقـرة    يؤكد - ١٧  
األفــراد أو اجلماعــات أو املؤسســات أو الكيانــات املدرجــة أمساؤهــا يف قائمــة اجلــزاءات املفروضــة علــى تنظــيم    

  اعدة، بصرف النظر عن كيفية دفع الفدية أو من يدفعها؛الق
  

  اجلزاءات

أن تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشـام مجاعـة منشـقة عـن تنظـيم القاعـدة، ويشـري         يالحظ - ١٨  
إىل أن تنظــيم الدولــة اإلســالمية وجبهــة النصــرة مــدرجان يف قائمــة اجلــزاءات املفروضــة علــى تنظــيم القاعــدة،    

هـذا الصـدد عـن اسـتعداده للنظـر يف إدراج األفـراد واجلماعـات واملؤسسـات والكيانـات الـيت تقـدم             ويعرب يف
الدعم إىل تنظيم الدولة اإلسالمية أو إىل جبهة النصرة يف قائمة اجلزاءات، مبـا فيهـا اجلهـات الـيت تتـوىل التمويـل       

و جبهـة النصـرة وسـائر األفـراد واجلماعـات      التجنيد لفائدة تنظيم الدولة اإلسـالمية أ  أو التسليح أو التخطيط أو
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واملؤسسات والكيانات املرتبطة بتنظيم القاعدة مـن خـالل تكنولوجيـات املعلومـات واالتصـاالت، مبـا يف ذلـك        
  اإلنترنت ووسائط التواصل االجتماعي، أو أي وسائط أخرى؛

مــن  ١وضــة يف الفقــرة القــرار للتــدابري املفر مرفــق هــذاأن خيضــع األشــخاص احملــددون يف  يقــرر - ١٩  
  وأن تضاف أمساؤهم إىل قائمة اجلزاءات املفروضة على تنظيم القاعدة؛ )٢٠١٤( ٢١٦١القرار 
إىل اللجنــة أن تنشــر يف موقعهــا الشــبكي املــوجزات الســردية ألســباب إدراج األشــخاص    يــوعز - ٢٠  

 ٢١٦١القــرار يف القائمــة علــى حنــو مــا وافــق عليــه الــس، ويؤكــد أن أحكــام القــرار    فــق هــذامراحملــددين يف 
والقرارات الالحقة ذات الصلة تسري على األمساء احملددة يف املرفق طاملا بقيت تلـك األمسـاء مدرجـة     )٢٠١٤(

  فروضة على تنظيم القاعدة؛يف قائمة اجلزاءات امل
الـدول األعضـاء علــى أن تقـدم إىل اللجنـة طلبـات لكــي تـدرج يف القائمـة أمسـاء األفــراد          يشـجع  - ٢١  

والكيانــات الــيت تــدعم تنظــيم الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام وجبهــة النصــرة وســائر األفــراد واجلماعــات  
يشـجع كـذلك اللجنـة علـى أن تنظـر علـى وجـه السـرعة يف         واملؤسسات والكيانات املرتبطة بتنظيم القاعـدة، و 

  إدراج أمساء جهات إضافية من األفراد والكيانات اليت تدعم تنظيم الدولة اإلسالمية وجبهة النصرة؛
  

  اإلبالغ

يومـا   ٩٠أن يقدم تقريـرا إىل اللجنـة يف غضـون     اجلزاءات رصدالدعم التحليلي وإىل فريق  يوعز - ٢٢  
له تنظـيم الدولــة اإلســالمية يف العـراق والشــام وجبهـة النصــرة، مبـا يف ذلــك بالنســبة إىل     عـن اخلطــر الـذي يشــك  

املنطقة، وعـن مصـادر أسـلحتهما ومتويلـهما والتجنيـد يف صـفوفهما وتركيبتـهما الدميغرافيـة، وتوصـيات بشـأن           
ذلـك التقريـر يف    اختاذ إجراءات إضافية للتصدي هلذا اخلطـر، ويطلـب إىل رئـيس اللجنـة أن يقـدم، بعـد مناقشـة       

  لس بشأن النتائج الرئيسية اليت توصلت إليها؛اإطار اللجنة، إحاطة إىل 
إىل بعثة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل العـراق أن تقـوم، يف نطـاق واليتـها وقـدراا           يطلب - ٢٣  

ــق     ــة وإىل فري ــدمي املســاعدة إىل اللجن ــاطق عملياــا، بتق ــ عمــالرصــد املنشــأ  الويف من  )٢٠٠٤( ١٥٢٦القرار ب
، بطــرق مــن بينــها إتاحــة املعلومــات املتصــلة بتنفيــذ التــدابري الــواردة يف  ٢٠٠٤كــانون الثاين/ينــاير  ٣٠املــؤرخ 
  ؛)٢٠١٤( ٢١٦١من القرار  ١الفقرة 
  أن يبقي هذه املسألة قيد نظره. يقرر - ٢٤  

  ٧٢٤٢اختذ باإلمجاع يف اجللسة 
  

  املرفق

  اجلهين الدبيديعبد الرمحن حممد ظافر   - ١
اجلهين بتنظيم القاعدة أو بأي خلية تابعة له أو مجاعة مرتبطـة بـه    الدبيدييرتبط عبد الرمحن حممد ظافر   

أنشـطة جبهـة النصـرة ألهـل الشـام املعروفـة        ملشاركة يف متويل أعمال أوا”أو منشقة عنه أو متفرعة منه بسبب 
ــام ــا أو اإلعــداد هلــا أو ارتكاــا،     ) أوQE.A.137.14أيضــا باســم جبهــة النصــرة (  التخطــيط هلــا أو تيســري القي

  “.التجنيد لصاحلها” و“ بامسها أو نيابة عنها أو دعما هلا  املشاركة يف ذلك معها أو  أو
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  فهد العجمي حجاج بن  - ٢
يرتبط حجاج بن فهد العجمي بتنظيم القاعدة أو بأي خلية تابعة له أو مجاعة مرتبطة به أو منشـقة عنـه     

ــه بســبب    ــة من ــة النصــرة ألهــل الشــام (     ”أو متفرع ــال أو أنشــطة جبه ــل أعم ) QE.A.137.14املشــاركة يف متوي
ا، أو املشـاركة يف ذلـك معهـا أو بامسهـا أو نيابـة      ارتكاـ  التخطيط هلـا أو تيسـري القيـام ـا أو اإلعـداد هلـا أو       أو

  “.عنها أو دعما هلا
  أبو حممد العدناين  - ٣

منشــقة عنــه  يــرتبط أبــو حممــد العــدناين بتنظــيم القاعــدة أو بــأي خليــة تابعــة لــه أو مجاعــة مرتبطــة بــه أو   
وفــة أيضــا باســم الدولــة املشــاركة يف متويــل أعمــال أو أنشــطة القاعــدة يف العــراق املعر”متفرعــة منــه بســبب  أو

تيســري القيــام ــا أو اإلعــداد هلــا أو ارتكاــا،   ) أو التخطــيط هلــا أوQE.J.115.04اإلســالمية يف العــراق والشــام (
  “.املشاركة يف ذلك معها أو بامسها أو نيابة عنها أو دعما هلا  أو
  عريفسعيد   - ٤

منشـقة عنـه أو متفرعـة     مجاعة مرتبطة بـه أو  بتنظيم القاعدة أو بأي خلية تابعة له أو عريفيرتبط سعيد   
املشاركة يف متويل أعمال أو أنشطة جبهة النصرة ألهـل الشـام املعروفـة أيضـا باسـم جبهـة النصـرة        ”منه بسبب 

)QE.A.137.14    ــا، أو املشــاركة يف ذلــك معهــاــا أو اإلعــداد هلــا أو ارتكا أو التخطــيط هلــا أو تيســري القيــام (
  “.التجنيد لصاحلها”  و“ دعما هلا  عنها أو بامسها أو نيابة  أو
  عبد احملسن عبد اهللا إبراهيم الشارخ  - ٥

مجاعـة مرتبطـة بـه     يرتبط عبد احملسن عبد اهللا إبراهيم الشارخ بتنظيم القاعـدة أو بـأي خليـة تابعـة لـه أو       
هـل الشـام املعروفـة    أنشـطة جبهـة النصـرة أل    املشاركة يف متويل أعمال أو”منشقة عنه أو متفرعة منه بسبب  أو

ــام ــا أو اإلعــداد هلــا أو ارتكاــا،     ) أوQE.A.137.14أيضــا باســم جبهــة النصــرة (  التخطــيط هلــا أو تيســري القي
  “.املشاركة يف ذلك معها أو بامسها أو نيابة عنها أو دعما هلا  أو
  حامد محد حامد العلي  - ٦

تابعة له أو مجاعـة مرتبطـة بـه أو منشـقة عنـه       يرتبط حامد محد حامد العلي بتنظيم القاعدة أو بأي خلية  
املشــاركة يف متويــل أعمــال أو أنشــطة القاعــدة يف العــراق املعروفــة أيضــا باســم الدولــة ”أو متفرعــة منــه بســبب 

) وجبهــة النصــرة ألهــل الشــام املعروفــة أيضــا باســم جبهــة النصــرة  QE.J.115.04اإلســالمية يف العــراق والشــام (
)QE.A.137.14ــا، أو املشــاركة يف ذلــك معهــا    ) أو التخــا أو اإلعــداد هلــا أو ارتكا طــيط هلــا أو تيســري القيــام
  “.دعما هلا  بامسها أو نيابة عنها أو  أو
    

  مقررات
أذربيجــان ي ، دعــوة ممثلــ٢٠١٤أيلول/ســبتمرب  ٢٤، املعقــودة يف ٧٢٧٢قــرر جملــس األمــن، يف جلســته   

اإلمـارات العربيـة املتحـدة وأنـدورا     ل وأفغانسـتان وألبانيـا وأملانيـا و   إسـتونيا وإسـرائي  إسـبانيا و إريتريـا و وأرمينيا و
ــا وإندونيســيا وو ــا وبــابوا غينيــا اجلديــدة وبــاراغواي و  أوروغــواي وأوكراني  باكســتانآيرلنــدا وآيســلندا وإيطالي

تركيـا  بلغاريـا وبوتسـوانا وبوركينـا فاسـو والبوسـنة واهلرسـك وبولنـدا و       بلجيكـا و الربتغـال و البحرين ووباالو و
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ومجهوريـة ترتانيـا   اجلمهوريـة التشـيكية   اجلبـل األسـود واجلزائـر و   جامايكـا و وترينيداد وتوباغو وتوغـو وتونغـا و  
وجورجيــا  مولــدوفااجلمهوريــة العربيــة الســورية ومجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية ســابقا ومجهوريــة  و املتحــدة

السـويد  السـنغال و اكيا وسـلوفينيا وسـنغافورة و  سـري النكـا وسـلوف   والدامنرك ورومانيا وساموا وسان مـارينو و 
والفلـبني وفنلنـدا وقـربص وقطـر وكـابو      فـانواتو  غينيا وعمان والعراق ووالصومال و صربياوسويسرا وسيشيل و

ــا         ــان وليبي ــا ولبن ــا والتفي ــا والكويــت وكيني ــوار وكولومبي ــدا وكــوت ديف ــا وكن فــريدي وكازاخســتان وكرواتي
ــتاين وليســوتو ومالطــة و   مونــاكو اململكــة العربيــة الســعودية وموريتانيــا و   املغــرب وماليزيــا ومصــر و وليختنش

ــا (و ــدا و   -واليــات ميكرونيزي ــرويج والنمســا ونيبــال والنيجــر ونيوزيلن ــا واملوحــدة) والن ــدا اهلنــد وهنغاري هولن
لي مـن نظامـه الـداخ    ٣٧حـق التصـويت، وفقـا للمـادة      ملالشـتراك، دون أن يكـون هلـ   اليونان اليمن واليابان وو

  املعنون:  البنداملؤقت، يف مناقشة 
  األخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني من جراء األعمال اإلرهابية”  
  املقاتلون اإلرهابيون األجانب”    
موجهة من املمثلة الدائمة للواليات املتحـدة األمريكيـة    ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٣رسالة مؤرخة ”    

  “.)S/2014/648ام (لدى األمم املتحدة إىل األمني الع
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل      ٣٩ويف اجللسة نفسها، قرر الس أيضا توجيه دعوة، مبوجـب املـادة     

  السيد هريمان فان رومبوي، رئيس الس األورويب.
من نظامه الـداخلي املؤقـت، إىل    ٣٩ويف اجللسة نفسها، قرر الس كذلك توجيه دعوة، مبوجب املادة   

  ساقفة بييترو بارولني، وزير خارجية الكرسي الرسويل.رئيس األ
    

  )٢٠١٤( ٢١٧٨القرار 
  ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٢٤املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
األخطـار الـيت ـدد السـالم     أشـد  أحـد  ميثـل  أن اإلرهـاب جبميـع أشـكاله ومظـاهره      إذ يؤكد من جديـد   

، وبصرف النظـر  كن تربيره بغض النظر عن دوافعهال مي أي عمل إرهايب هو عملٌ إجراميواألمن الدوليني وأن 
مواصـلة اإلسـهام يف تعزيـز فعاليـة جممـل اجلهـود الراميـة إىل         ، وإذ يظل مصمما علىتوقيته أو هوية مرتكبيه عن

  العاملي،  مكافحة هذه اآلفة على الصعيد
طق العـامل  أن خطـر اإلرهـاب قـد أصـبح أكثـر انتشـارا، حيـث تشـهد خمتلـف منـا           مع القلق وإذ يالحظ  

التطرف، وإذ يعرب عن تصـميمه علـى    زيادة يف األعمال اإلرهابية، مبا فيها األعمال املرتكبة بدافع التعصب أو
  مكافحة هذا التهديد،

ــار اإلرهـــاب، وإذ   وإذ يضـــع   ــة إىل انتشـ ــة الظـــروف املؤديـ ــة إىل معاجلـ ــاره احلاجـ يؤكـــد عـــزم  يف اعتبـ
سعها من أجل حل الرتاعـات وحرمـان اجلماعـات اإلرهابيـة مـن      األعضاء على مواصلة بذل كل ما يف و الدول

القدرة على ترسيخ أقـدامها وإجيـاد مـالذات آمنـة، وذلـك ـدف التصـدي بصـورة أفضـل لتنـامي اخلطـر الـذي             
  يشكله اإلرهاب،
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  أنه ال ميكن وال ينبغي ربط اإلرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة، وإذ يؤكد  
متثال التام ألحكام ميثاق األمم املتحدة يف تدابري التعاون الدويل وأي تـدابري  االبد من  بأنه ال وإذ يسلم  

  تتخذها الدول األعضاء ملنع اإلرهاب ومكافحته،
  احترامه لسيادة مجيع الدول وسالمة أراضيها واستقالهلا السياسي وفقا للميثاق، وإذ يؤكد من جديد  
فل التقيـد يف أي تـدابري تتخـذها ملكافحـة اإلرهـاب      الدول األعضاء أن تكعلى أن  وإذ يؤكد من جديد  

قـانون  الجبميع االلتزامات الواقعة عليها مبوجب القـانون الـدويل، وال سـيما القـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان، و       
، وإذ يشـدد علـى أن احتـرام حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية        اإلنسـاين  ، والقـانون الـدويل  لالجـئني  الدويل

ن هـي عناصـر مكملـة للتـدابري الفعالـة الـيت تتخـذ ملكافحـة اإلرهـاب ومتـآزرة معهـا، وهـي جـزء              وسيادة القانو
ينــوه بأمهيــة احتــرام ســيادة القــانون يف منــع اإلرهــاب   إذ أساســي مــن أي مســعى نــاجح ملكافحــة اإلرهــاب، و  

زامــات الدوليــة، ومكافحتــه علــى حنــو فعــال، وإذ يشــري إىل أن عــدم االمتثــال هلــذه االلتزامــات وغريهــا مــن االلت
يثاق، يشكل أحد العوامل الـيت تسـهم يف زيـادة التطـرف، وتـدعم الشـعور       املفيها االلتزامات املقررة مبوجب  مبا

  بغياب احملاسبة،
واملتنـامي الـذي يشـكله املقـاتلون اإلرهـابيون األجانـب،        لشـديد إزاء اخلطـر ا  وإذ يعرب عن بالغ القلق  

ة غري اليت يقيمون فيها أو حيملون جنسيتها، بغرض ارتكـاب أعمـال إرهابيـة    أي األفراد الذين يسافرون إىل دول
اإلعـداد هلـا أو املشـاركة فيهـا أو تـوفري تـدريب علـى أعمـال اإلرهـاب أو تلقـي ذلـك التـدريب،              وأأو تدبريها 

  يف ذلك يف سياق الرتاعات املسلحة، وإذ يعقد العزم على التصدي هلذا التهديد،  مبا
إزاء ســعي أشــخاص إىل الســفر لالنضــمام إىل صــفوف املقــاتلني       أيضــا الغ القلــقوإذ يعــرب عــن بــ    

  اإلرهابيني األجانب،
إزاء ازديـاد حـدة الرتاعـات ومـدا واستعصـائها علـى احلـل بسـبب وجـود املقـاتلني            وإذ يساوره القلـق   

وهلم األصـلية، والـدول   اإلرهابيني األجانب، وكذلك إزاء إمكانية أن يشكل هـؤالء املقـاتلون ديـدا خطـريا لـد     
اليت يعربوا والدول الـيت يسـافرون إليهـا، وكـذلك الـدول اـاورة ملنـاطق الرتاعـات املسـلحة الـيت ينشـط فيهـا             
املقاتلون اإلرهابيون األجانب واليت تعاين من أعباء أمنية جسيمة، وإذ يشري إىل أن التهديد الذي يشـكله هـؤالء   

عـن بـالغ    والدول األعضاء، حىت البعيدة منها عن منـاطق الرتاعـات، وإذ يعـرب    املقاتلون قد يطال مجيع املناطق
  يديولوجيتهم املتطرفة يف تشجيع اإلرهاب،القلق إزاء استخدام املقاتلني اإلرهابيني األجانب أل

إزاء إنشاء اإلرهابيني والكيانات اإلرهابية لشـبكات دوليـة تـربط بـني دول املنشـأ       وإذ يعرب عن القلق  
  عبور واملقصد وينقل من خالهلا ذهابا وإيابا املقاتلون اإلرهابيون األجانب واملوارد الالزمة لدعمهم،  وال

إزاء جتنيد املقاتلني اإلرهابيني األجانب من جانب كيانات من قبيـل   وإذ يعرب عن القلق بصفة خاصة  
يــا تنظــيم القاعــدة أو اجلماعــات  تنظــيم الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام وجبهــة النصــرة وغريمهــا مــن خال  

 )١٩٩٩( ١٢٦٧ عمـال بـالقرارين   جملـس األمـن  املرتبطة به أو املنشـقة عنـه أو املتفرعـة منـه، الـيت حـددا جلنـة        
وإزاء انضــمام هــؤالء املقــاتلني لتلــك الكيانــات، وإذ يــدرك أن التهديــد الــذي يشــكله         ، )٢٠١١( ١٩٨٩ و

املقاتلون اإلرهابيون األجانب يأيت مـن عناصـر تشـمل األفـراد الـذين يقـدمون الـدعم ألعمـال أو أنشـطة تنظـيم           
ل منها جتنيد األفـراد لتنفيـذ   القاعدة واخلاليا املنتمية له واجلماعات املرتبطة به واملنشقة عنه واملتفرعة منه، بوسائ
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أنشطة هذه الكيانات أو دعم تلك األعمال أو األنشطة بأي طريقة أخرى، وإذ يؤكد احلاجـة امللحـة    أعمال أو
  إىل التصدي هلذا التهديد بالذات،  

بــأن التصــدي للتهديــد الــذي يشــكله املقــاتلون اإلرهــابيون األجانــب يتطلــب معاجلــة شــاملة   وإذ يســلم  
ساسية اليت ميكن أن تفضي إىل اإلرهاب، وذلك بطرق منها منع نشر الفكـر املتطـرف الـذي يفضـي     للعوامل األ

إىل اإلرهــاب ووقــف التجنيــد ومنــع ســفر هــؤالء املقــاتلني واحليلولــة دون وصــول الــدعم املــايل هلــم ومكافحــة    
تكـاب أعمـال   التطرف العنيف، الذي ميكـن أن يـؤدي إىل اإلرهـاب، كمـا يتطلـب مكافحـة التحـريض علـى ار        

التعصب، وتعزيز التسامح السياسي والديين والتنمية االقتصادية والتالحم االجتمـاعي   إرهابية بدافع التطرف أو
  وعدم اإلقصاء، وإاء الرتاعات املسلحة وتسويتها، وتيسري إعادة اإلدماج والتأهيل،  

ذ القانون والعمليـات االسـتخباراتية   بأن اإلرهاب لن يهزم بالقوة العسكرية وتدابري إنفا أيضا وإذ يسلم  
وحدها، وإذ يشدد على ضـرورة معاجلـة الظـروف املؤديـة إىل انتشـار اإلرهـاب، علـى النحـو املـبني يف الركيـزة           

  ،)٢١٩(األوىل من استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب
كنولوجيا االتصاالت يف نشر الفكـر  عن القلق إزاء ازدياد استخدام اإلرهابيني ومناصريهم لت وإذ يعرب  

املتطرف الذي يفضي إىل اإلرهـاب، وجتنيـد اآلخـرين الرتكـاب أعمـال اإلرهـاب وحتريضـهم علـى ذلـك، مـن           
ــيت          ــب واألنشــطة ال ــاتلني اإلرهــابيني األجان ــل وتســهيل ســفر املق ــت، ومتوي ــها شــبكة اإلنترن ــوات من خــالل قن

تعمــل الــدول األعضــاء يف إطــار مــن التعــاون علــى منــع يضــطلعون ــا بعــد ذلــك، وإذ يشــدد علــى ضــرورة أن 
اإلرهــابيني مــن اســتغالل التكنولوجيــا واالتصــاالت واملــوارد يف التحــريض علــى دعــم األعمــال اإلرهابيــة، مــع    
احلرص يف الوقت نفسه على احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية واالمتثال لاللتزامات األخـرى القائمـة   

  ويل،  مبوجب القانون الد
ــات األمــم املتحــدة،       مــع التقــدير  وإذ يالحــظ   ــاء القــدرات كيان ــيت تضــطلع ــا يف جمــال بن األنشــطة ال

يف ذلـك مكتـب األمـم     سيما الكيانات التابعة لفرقة العمـل املعنيـة بالتنفيـذ يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب، مبـا        وال
اإلرهاب، وكذلك اجلهود الـيت تبـذهلا املديريـة     املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ومركز األمم املتحدة ملكافحة

مكافحة اإلرهـاب مـن أجـل تيسـري تقـدمي املسـاعدة التقنيـة، بطـرق تشـمل بصـفة خاصـة تعزيـز             جنة للالتنفيذية 
املنظمـات  سـائر  التواصل بني اجلهات اليت تقدم املساعدة يف بناء القدرات واجلهات الـيت تتلقاهـا، بالتنسـيق مـع     

ــة واإلقليم ــذ       الدولي ــها، يف تنفي ــاء علــى طلب ــدول األعضــاء، بن ــة، مــن أجــل مســاعدة ال ــة املعني ــة ودون اإلقليمي ي
  استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب،

التطورات واملبادرات اليت ظهرت مؤخرا على الصعد الدويل واإلقليمي ودون اإلقليمي مـن   وإذ يالحظ 
ينوه بالعمل الذي يضطلع به املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهـاب، وخباصـة    أجل منع اإلرهاب الدويل وقمعه، وإذ

قيامه مؤخرا باعتماد جمموعة شاملة من املمارسات اجليدة دف التصدي لظاهرة املقاتلني اإلرهابيني األجانـب  
لعنيــف ونشـره للعديـد مــن الوثـائق اإلطاريـة واملمارســات اجليـدة األخــرى يف جمـاالت منـها مكافحــة التطـرف ا        

والعدالة اجلنائية والسجون وعمليـات اخلطـف للحصـول علـى فديـة وتـوفري الـدعم لضـحايا اإلرهـاب واخلفـارة           
اتمعية، من أجل مساعدة الدول املهتمة فيما يتعلق بالتطبيق العملي إلطـار القـوانني والسياسـات الـذي تأخـذ      

_____________ 

  .٦٠/٢٨٨قرار اجلمعية العامة   )٢١٩(
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بـه يف هـذه اـاالت كيانـات األمـم املتحـدة        به األمـم املتحـدة ملكافحـة اإلرهـاب، وإكمـال العمـل الـذي تقـوم        
  املعنية مبكافحة اإلرهاب،  

ــة (اإلنتربــول) مــن أجــل      مــع التقــدير وإذ يالحــظ   ــة للشــرطة اجلنائي اجلهــود الــيت تبــذهلا املنظمــة الدولي
اذ املعلومـات املتعلقـة بإنفـ    التصدي للتهديد الذي يشكله املقاتلون اإلرهابيون األجانـب، بوسـائل تشـمل تبـادل    

اسـتخدام شـبكة االتصـاالت اآلمنـة اخلاصـة       علـى الصـعيد العـاملي، وهـو مـا ميكـن القيـام بـه مـن خـالل           القانون
باإلشـعارات التنبيهيـة واإلجـراءات الـيت تتبعهـا لتعقـب أوراق إثبـات         باملنظمة، وقواعد بياناا ونظامهـا اخلـاص  

ــائق الســفر  ــة ووث ــدياا املت  اهلوي ــزورة، ومنت ــاتلني    املســروقة أو امل علقــة مبكافحــة اإلرهــاب وبرناجمهــا املعــين باملق
  اإلرهابيني األجانب،

حالة األفراد احلاملني ألكثر من جنسية واحدة الذين يسـافرون إىل   وخيص بالذكر وإذ يضع يف اعتباره  
ــدبريها أو     ــة أو ت  املشــاركة فيهــا  اإلعــداد هلــا أو  الــدول الــيت حيملــون جنســيتها بغــرض ارتكــاب أعمــال إرهابي

توفري تدريب على أعمال اإلرهاب أو تلقي ذلك التدريب، وإذ حيـث الـدول علـى اختـاذ إجـراءات، حسـب        أو
االقتضــاء، امتثــاال لاللتزامــات الواقعــة عليهــا مبوجــب قوانينــها الداخليــة والقــانون الــدويل، مبــا يف ذلــك القــانون  

  الدويل حلقوق اإلنسان،
القانون الدويل، وال سيما القانون الدويل حلقـوق اإلنسـان    بالدول أن تضمن، مبا يتماشى مع وإذ يهيب  

من يرتكبون األعمال اإلرهابيـة أو يتولـون    وقانون الالجئني الدويل، عدم إساءة استغالل مركز الالجئ من قبل
  تنظيمها أو تيسريها، ومنهم املقاتلون اإلرهابيون األجانب،

يف أقـــرب وقـــت ممكـــن أطرافـــا يف االتفاقيـــات  مجيـــع الـــدول إىل أن تصـــبح  دعوتـــه وإذ يعيـــد تأكيـــد  
والربوتوكــوالت الدوليــة ملكافحــة اإلرهــاب، ســواء كانــت أو مل تكــن أطرافــا يف اتفاقيــات إقليميــة بشــأن هــذه  

  املسألة، وأن تنفذ االلتزامات الواقعة عليها مبوجب االتفاقيات اليت هي طرف فيها تنفيذا كامال،
يؤكـد ضـرورة أن    طر مستمر على السالم واألمـن الـدوليني، وإذ  ما يشكله اإلرهاب من خ وإذ يالحظ  

ميثـاق، مكافحـة األخطـار الـيت ـدد السـالم واألمـن الـدوليني مـن جـراء األعمـال            لتتم جبميـع الوسـائل، وفقـا ل   
  اإلرهابية، مبا يف ذلك األعمال اليت يرتكبها املقاتلون اإلرهابيون األجانب،  

  يثاق،املمن مبوجب الفصل السابع  وإذ يتصرف  
وارتكـاب املقـاتلني    ،والعنف الطائفي ،التطرف العنيف الذي ميكن أن يفضي إىل اإلرهاب يدين  - ١  

اإلرهابني األجانب أعماال إرهابية، ويطالب بأن يتخلّى مجيع املقاتلني اإلرهـابيني األجانـب عـن أسـلحتهم وأن     
   الرتاعات املسلحة؛  يتوقّفوا كلّيا عن ارتكاب األعمال اإلرهابية واملشاركة يف

أن على مجيع الدول منع حتركات اإلرهابيني أو اجلماعات اإلرهابية عن طريـق   يؤكد من جديد  - ٢  
فرض ضوابط فعالة على احلـدود وعلـى إصـدار أوراق إثبـات اهلويـة ووثـائق السـفر، وباختـاذ تـدابري ملنـع تزويـر            

شخصــية حامليهــا، ويؤكــد يف هــذا الصــدد أمهيــة أن  تزييــف أوراق إثبــات اهلويــة ووثــائق الســفر أو انتحــال وأ
تتصدى هذه الدول، وفقا اللتزاماا الدولية ذات الصلة، للخطر الذي يشـكله املقـاتلون اإلرهـابيون األجانـب،     
ــرزهم،          ــيم خطــورة املســافرين وف ــة لتقي ــى األدل ــق اإلجــراءات القائمــة عل ــى تطبي ــدول األعضــاء عل ويشــجع ال
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السـفر وحتليلـها، دون اللجـوء إىل التصـنيف اسـتنادا إىل القوالـب النمطيـة القائمـة علـى          ذلك مجع بيانات  يف مبا
  التمييز الذي حيظره القانون الدويل؛

الدول األعضـاء علـى القيـام، وفقـا للقـانون الـداخلي والـدويل، عـن طريـق اآلليـات الثنائيـة             حيث  - ٣  
ســريع تبــادل املعلومــات العملياتيــة املتعلقــة بأعمــال  واملتعــددة األطــراف، وال ســيما األمــم املتحــدة، بتكثيــف وت

ذلك املقاتلون اإلرهابيون األجانب، وال سـيما مـع الـدول     يف حتركات اإلرهابيني أو الشبكات اإلرهابية، مبا أو
  جنسيتها؛    حيملون  اليت يقيمون فيها أو

ــان     يهيــب  - ٤   ــا اللتزاماــا مبوجــب الق ــدول األعضــاء أن تتعــاون، وفق ــع ال ــذل  جبمي ــدويل، يف ب ون ال
منـع نشـر الفكـر املتطـرف الـذي       هامنـ بوسائل اجلهود ملواجهة اخلطر الذي ميثله املقاتلون اإلرهابيون األجانب، 

ــن     ــب، مب ــابيني األجان ــاتلني اإلره ــد املق ــابيني     يفضــي إىل اإلرهــاب وجتني ــاتلني اإلره ــع املق ــال، ومن ــيهم األطف ف
مي الدعم املايل إىل هؤالء املقاتلني، ووضع وتنفيـذ اسـتراتيجيات   األجانب من عبور حدودها، وتعطيل ومنع تقد

  ملقاضاة العائدين منهم وإلعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم؛  
أن على الـدول األعضـاء، وفقـا للقـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان وقـانون الالجـئني الـدويل            يقرر  - ٥  

و نقل أو جتهيز األفراد الذين يسـافرون إىل دولـة غـري الـيت     ، منع وقمع جتنيد أو تنظيم أاإلنساين والقانون الدويل
يقيمون فيها أو حيملون جنسيتها بغرض ارتكاب أعمـال إرهابيـة أو تـدبريها أو اإلعـداد هلـا أو املشـاركة فيهـا،        

  تلقّي ذلك التدريب، ومتويل سفر هؤالء األفراد وأنشطتهم؛  أو توفري تدريب على أعمال اإلرهاب أو
، أن علـى مجيـع   ٢٠٠١أيلول/سبتمرب  ٢٨املؤرخ  )٢٠٠١( ١٣٧٣ىل أنه قرر، يف القرار إ يشري  - ٦  

ارتكاـا   الدول األعضاء كفالة تقدمي أي شخص يشارك يف متويل أعمال إرهابيـة أو تـدبريها أو اإلعـداد هلـا أو    
ر أن علــى مجيــع الــدول كفالــة أن تــنص قوانينــها ولوائحهــا الداخليــة علــى جتــرمي    أو دعمهــا إىل العدالــة، ويقــر 

األفعال التالية باعتبارها جرائم خطـرية مبـا يكفـي للـتمكني مـن مقاضـاة اجلنـاة ومعاقبتـهم بصـورة تعكـس علـى            
  النحو الواجب جسامة اجلرمية:  

ون فيهـا أو حيملـون جنسـيتها، وسـفر     سفر رعاياها، أو حماولتهم السفر، إىل دولة غـري الـيت يقيمـ     (أ)  
ــة غــري      ــا مــن أراضــيها إىل دول ــهم الســفر، انطالق ــراد، أو حماولت ــون    غريهــم مــن األف ــيت يقيمــون فيهــا أو حيمل ال

اإلعـداد هلـا أو املشـاركة فيهـا، أو تـوفري تـدريب علـى         جنسيتها، بغرض ارتكاب أعمال إرهابيـة أو تـدبريها أو  
  دريب؛  الت  أعمال اإلرهاب أو تلقّي ذلك

قيام رعاياها، أو االضطالع يف أراضيها، بتـوفري األمـوال أو مجعهـا عمـدا، بـأي وسـيلة، بصـورة          (ب)  
مباشرة أو غري مباشرة، بقصد أن تستخدم هذه األموال، أو مع العلم بأا ستستخدم، يف متويـل سـفر أفـراد إىل    

عمــال إرهابيــة أو تــدبريها أو اإلعــداد هلــا  دولــة غــري الــيت يقيمــون فيهــا أو حيملــون جنســيتها بغــرض ارتكــاب أ 
  املشاركة فيها، أو توفري تدريب على أعمال اإلرهاب أو تلقّي ذلك التدريب؛    أو

سفر أفراد إىل دولة غري الـيت يقيمـون فيهـا     قيام رعاياها، أو االضطالع يف أراضيها، عمدا بتنظيم  (ج)  
اإلعــداد هلــا أو املشــاركة فيهــا، أو تــوفري   دبريها أوأو حيملــون جنســيتها بغــرض ارتكــاب أعمــال إرهابيــة أو تــ  

تـدريب علـى أعمــال اإلرهـاب أو تلقّـي ذلــك التـدريب، أو تسـهيل ذلــك السـفر بـأي شــكل آخـر، مبـا يشــمل           
  أعمال التجنيد؛  
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علـى النظـر يف أن يـدرج يف قائمـة اجلهـات املرتبطـة بتنظـيم القاعـدة          عن تصميمه القـوي  يعرب  - ٧  
، ٢٠١٤حزيران/يونيـه   ١٧املـؤرخ   )٢٠١٤( ٢١٦١ومؤسسات وكيانات، عمال بالقرار من أفراد ومجاعات 

يـدعمون أعماهلـا    ميولون هذه اجلهات أو يسلّحوا أو يدبرون شؤوا أو جينـدون األشـخاص لصـاحلها، أو    من
يف ذلك من خالل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، كشـبكة اإلنترنـت   أو أنشطتها بأي طريقة أخرى، مبا 

  أخرى؛ أو وسائل التواصل االجتماعي أو أي وسيلة
الدول األعضاء، دون املساس حبـاالت الـدخول أو املـرور العـابر الضـرورية لتسـيري       على أن  يقرر  - ٨  

ات القضــائية املتصــلة باعتقــال أو احتجــاز  إجــراءات العمليــات القضــائية، مبــا يف ذلــك تســيري إجــراءات العمليــ   
عبورهـا أي فـرد يكـون لـدى الدولـة املعنيـة معلومـات         مقاتلني إرهابيني أجانب، أن متنع من دخول أراضيها أو

موثوقة توفر أساسـا معقـوال لالعتقـاد بأنـه يسـعى إىل دخـول أراضـيها أو عبورهـا بغـرض املشـاركة يف األفعـال            
يف ذلك أي أعمال أو أنشطة تدل على ارتباط فرد أو مجاعـة أو مؤسسـة أو كيـان     ، مباأعاله ٦املبينة يف الفقرة 

، علـى أال يكـون يف هـذه الفقـرة     )٢٠١٤( ٢١٦١مـن القـرار    ٢بتنظيم القاعـدة، علـى النحـو املـبني يف الفقـرة      
ــة بــأن متنــع رعايا  مــا أن تطلــب منــهم  هــا أو املقــيمني فيهــا بشــكل دائــم مــن دخــول أراضــيها أو   يلــزم أي دول

  منها؛  اخلروج
بالدول األعضاء أن تلزم شركات الطريان العاملة يف أراضيها بتقدمي معلومات مسبقة عـن   يهيب  - ٩  

نـة  املسافرين إىل السلطات الوطنية املختصـة كـي تـتمكن مـن اكتشـاف حـاالت قيـام األفـراد الـذين حـددم جل          
حماولـة دخـول    (اللجنة) مبغـادرة أراضـيها، أو   )٢٠١١( ١٩٨٩و  )١٩٩٩( ١٢٦٧عمال بالقرارين جملس األمن 

عمليـة  ب كـذلك بالـدول األعضـاء أن تبلـغ اللجنـة بـأي       تلك األراضي أو عبورها على منت طائرات مدنية، ويهيـ 
أو عبورها من قبل هؤالء األفراد، وأن تطلع دولـة   اراضيها أو أي حماولة من هذا القبيل لدخوهلألمن هذا  مغادرة

  اإلقامة أو اجلنسية على هذه املعلومات حسب االقتضاء ووفقا للقانون الداخلي وااللتزامات الدولية؛  
الضــرورة امللحــة للتنفيــذ الكامــل والفــوري هلــذا القــرار فيمــا يتعلــق باملقــاتلني اإلرهــابيني     يؤكــد - ١٠  

يتعلـق باملقـاتلني اإلرهـابيني األجانـب      األجانب، ويشدد على الضرورة اخلاصة وامللحـة لتنفيـذ هـذا القـرار فيمـا     
ــرتبطني بتنظــيم  ــراق والشــام    امل ــة اإلســالمية يف الع ــا   الدول ــة النصــرة وغريمه ــا تنظــيم القاعــدة     وجبه مــن خالي

اجلماعات املرتبطة به أو املنشقة عنه أو املتفرعة منه، اليت حددا اللجنة، ويعرب عن اسـتعداده للنظـر يف أن    أو
اعـدة الـذين يرتكبـون األفعـال     األفـراد املـرتبطني بتنظـيم الق    )٢٠١٤( ٢١٦١، مبوجـب القـرار   يدرج يف القائمة
  ؛أعاله ٦احملددة يف الفقرة 

  
  التعاون الدويل

ــرام     ب يهيــب - ١١   الــدول األعضــاء حتســني التعــاون الــدويل واإلقليمــي ودون اإلقليمــي، مــن خــالل إب
اتفاقات ثنائية مىت كان ذلـك مناسـبا، مـن أجـل منـع سـفر املقـاتلني اإلرهـابيني األجانـب انطالقـا مـن أراضـيها             

عبورهم هلا، وذلـك بسـبل منـها تعزيـز تبـادل املعلومـات بغـرض حتديـد هويتـهم، وتبـادل أفضـل املمارسـات              أو
واعتمادهــا، واإلملــام علــى حنــو أفضــل باألمنــاط الــيت يتبعهــا املقــاتلون اإلرهــابيون األجانــب يف ســفرهم، ويــدعو  

سـتوى الـوطين ترمـي إىل منـع اإلرهـابيني      الدول األعضاء إىل العمل يف إطار من التعاون عند اختاذ تدابري على امل
مــن اســتغالل التكنولوجيــا واالتصــاالت واملــوارد يف التحــريض علــى دعــم األعمــال اإلرهابيــة، مــع احلــرص يف   
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الوقت نفسه على احترام حقوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية واالمتثـال لاللتزامـات األخـرى القائمـة مبوجـب         
  القانون الدويل؛

، أن تـزود كـل مـن الـدول األعضـاء بأقصـى قـدر        )٢٠٠١( ١٣٧٣أنه قرر، يف القـرار  إىل  يشري - ١٢  
ــة،         ــل أو دعــم األعمــال اإلرهابي ــة بتموي ــة املتعلق ــات أو اإلجــراءات اجلنائي مــن املســاعدة فيمــا يتصــل بالتحقيق

دلــة املتاحــة هلــا الالزمــة لإلجــراءات القانونيــة، ويؤكــد أمهيــة الوفــاء    يشــمل املســاعدة يف احلصــول علــى األ  مبــا
  اإلجراءات اليت خيضع هلا املقاتلون اإلرهابيون األجانب؛    االلتزام فيما يتعلق بالتحقيقات أو  ذا

املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول) علـى تكثيـف اجلهـود الـيت تبـذهلا فيمـا يتعلـق         يشجع - ١٣  
لتهديــد الــذي يشــكله املقــاتلون اإلرهــابيون األجانــب، وعلــى التوصــية بتــوفري مــوارد إضــافية مــن أجــل دعــم   با

وتشجيع التدابري الوطنية واإلقليمية والدولية الرامية إىل رصـد عبـور املقـاتلني اإلرهـابيني األجانـب ومنعـه، مثـل        
  إلرهابيني األجانب؛توسيع نطاق استعمال نشرات اإلنتربول اخلاصة لتشمل املقاتلني ا

ــاء قــدرة الــدول علــى التصــدي للتهديــد الــذي يشــكله املقــاتلون     ب هيــبي - ١٤   الــدول املســاعدة يف بن
اإلرهابيون األجانب، ألغراض منها احليلولة دون عبورهم احلدود الربية والبحرية ومنعهم من ذلـك، وال سـيما   

ا مقـاتلون إرهـابيون أجانـب، ويرحـب بتقـدمي الـدول       الدول اـاورة ملنـاطق الرتاعـات املسـلحة الـيت يوجـد فيهـ       
  األعضاء للمساعدة الثنائية من أجل اإلسهام يف بناء تلك القدرة ويشجع على ذلك؛

  
  مكافحة التطرف العنيف من أجل منع اإلرهاب

على أن مكافحة التطرف العنيـف الـذي ميكـن أن يفضـي إىل اإلرهـاب، مبـا يف ذلـك منـع          يشدد - ١٥  
املتطــرف بــني األفــراد وجتنيــدهم وتعبئتــهم لينضــموا إىل اجلماعــات اإلرهابيــة واملقــاتلني اإلرهــابيني  نشــر الفكــر 

م واألمـن الــدوليني،  األجانـب، تشـكل عـامال أساسـيا يف التصـدي لتهديـد املقـاتلني اإلرهـابيني األجانـب للسـال          
  وب التطرف العنيف؛الدول األعضاء تعزيز اجلهود الرامية إىل مكافحة هذا الضرب من ضرب هيبوي

احلكوميـة املعنيـة يف    الدول األعضاء على إشـراك اتمعـات احملليـة والعناصـر الفاعلـة غـري       يشجع - ١٦  
حيرض علـى ارتكـاب األعمـال اإلرهابيـة،      وضع استراتيجيات ملناهضة اخلطاب املتطرف العنيف الذي ميكن أن

ميكن أن يفضي إىل اإلرهاب، وذلـك بسـبل منـها     والتصدي للظروف املفضية إىل شيوع التطرف العنيف الذي
ــة        ــة اجلماعــات املعني ــة، وكاف ــة والتعليمي ــة والثقافي متكــني الشــباب واألســر والنســاء والقــادة يف األوســاط الديني
ــة يف مكافحــة اعتنــاق هــذا التطــرف العنيــف،        ــهج مكيفــة حبســب احلال األخــرى يف اتمــع املــدين، واألخــذ بن

  حم االجتماعيني؛  والنهوض باإلدماج والتال
فيمــا يتعلــق بــاألجهزة املتفجــرة   )٢٠١٤( ٢١٦١مــن قــراره  ١٤إىل مــا قــرره يف الفقــرة   يشــري - ١٧  

املرجتلة وتنظيم القاعدة ومن يرتبط به من أفـراد ومجاعـات ومؤسسـات وكيانـات، وحيـث الـدول األعضـاء، يف        
ا السياق، على العمل يف إطار مـن التعـاون عنـد اختـاذ تـدابري علـى املسـتوى الـوطين ترمـي إىل منـع اسـتغالل            هذ

اإلرهابيني للتكنولوجيا واالتصاالت واملوارد، مبا يف ذلك الوسائل السـمعية والفيـديو، يف التحـريض علـى دعـم      
نسـان واحلريـات األساسـية واالمتثـال     األعمال اإلرهابيـة، مـع احلـرص يف الوقـت نفسـه علـى احتـرام حقـوق اإل        

  لاللتزامات األخرى القائمة مبوجب القانون الدويل؛
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تبذله من جهـود ملكافحـة    الدول األعضاء التعاون فيما بينها وتبادل الدعم باستمرار فيماب هيبي - ١٨  
اخلطط واملسـاعي  التطرف العنيف الذي ميكن أن يفضي إىل اإلرهاب، وذلك بسبل منها بناء القدرات وتنسيق 

  وتبادل الدروس املستفادة؛
يف هذا الصدد على أمهية اجلهود اليت تبـذهلا الـدول األعضـاء مـن أجـل بلـورة سـبل بديلـة          يشدد - ١٩  

غري عنيفة ملنع نشوب الرتاعات وتسويتها لكي يأخذ ا األفراد املتضررون واتمعات احملليـة املتضـررة يف احلـد    
تطرف الذي يفضي إىل اإلرهـاب، وعلـى أمهيـة إشـاعة بـدائل سـلمية للخطـاب العنيـف         من خماطر نشر الفكر امل

الــذي يعتنقــه املقــاتلون اإلرهــابيون األجانــب، ويشــدد علــى الــدور الــذي ميكــن أن يؤديــه التعلــيم يف مناهضــة     
  اخلطاب اإلرهايب؛

  
  األجانب  مشاركة األمم املتحدة يف التصدي للتهديد الذي يشكله املقاتلون اإلرهابيون 

إىل أن املقــاتلني اإلرهــابيني األجانــب ومــن ميــول ســفرهم وأنشــطتهم الالحقــة أو ييســرها   يشــري - ٢٠  
بطــرق أخــرى ميكــن أن تســري علــيهم معــايري اإلدراج يف قائمــة اجلــزاءات املفروضــة علــى تنظــيم القاعــدة الــيت  

مىت شاركوا يف متويل أعمـال أو أنشـطة    )٢٠١١( ١٩٨٩ و )١٩٩٩( ١٢٦٧تتعهدها اللجنة عمال بالقرارين 
تيسري القيام ا أو اإلعداد هلا أو ارتكاا، معه أو بامسه أو نيابة عنـه أو دعمـا لـه،     تنظيم القاعدة، أو تدبريها أو

وريد أو بيع أو نقل األسلحة وما يتصل ا من عتاد إليه أو إىل أي خلية أو مجاعة مرتبطـة بـه أو منشـقة    أو يف ت
عنه أو متفرعة منه، أو يف التجنيد حلسابه أو حلساب تلك اخلليـة أو اجلماعـة، أو يف تقـدمي أي شـكل آخـر مـن       

الدول األعضاء اقتـراح أمسـاء   ب هيبعة، وياجلما أشكال الدعم ألعمال أو أنشطة ذلك التنظيم أو تلك اخللية أو
املقاتلني اإلرهابيني األجانب ومن يقومون بتيسري أو متويل سفرهم وأنشطتهم الالحقة الذين ميكن إدراجهـم يف  

  القائمة؛
وفريــق الــدعم  )٢٠١١( ١٩٨٩و  )١٩٩٩( ١٢٦٧عمــال بــالقرارين املنشــأة إىل اللجنــة  يــوعز - ٢١  

التحليلي ورصد اجلزاءات، أن يركزا، بالتعاون الوثيق مع مجيع هيئات األمم املتحدة املعنية مبكافحـة اإلرهـاب،   
ــة   ــة التنفيذي ــزا خاصــا علــى ال  للجنــة مكافحــةوال ســيما املديري تهديــد الــذي يشــكله املقــاتلون  اإلرهــاب، تركي

اإلرهابيون األجانب الذين جندهم تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام وجبهـة النصـرة وكافـة اجلماعـات     
  واملؤسسات والكيانات املرتبطة بتنظيم القاعدة أو الذين انضموا إىل صفوفها؛

يبذله مـن جهـود يف رصـد التهديـد     فريق الدعم التحليلي ورصد اجلزاءات على تنسيق ما  يشجع - ٢٢  
الــذي يشــكله املقــاتلون اإلرهــابيون األجانــب ومواجهتــه مــع هيئــات األمــم املتحــدة األخــرى املعنيــة مبكافحــة     

  املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب؛ فرقة العمل اإلرهاب، وال سيما
عـاون الوثيـق مـع هيئـات األمـم      إىل فريق الدعم التحليلـي ورصـد اجلـزاءات أن يقـدم، بالت     يطلب - ٢٣  

ــالقرارين       ــة عمــال ب ــرا إىل اللجن ــة مبكافحــة اإلرهــاب، تقري  ١٩٨٩ و )١٩٩٩( ١٢٦٧املتحــدة األخــرى املعني
يومــا بيانــا أوليــا شــفويا عــن آخــر       ٦٠ن يقــدم إىل اللجنــة يف غضــون   يومــا، وأ ١٨٠يف غضــون  )٢٠١١(

املستجدات املتعلقة بالتهديد الذي يشكله املقاتلون اإلرهابيون األجانب الذين جندهم تنظـيم الدولـة اإلسـالمية    
ذين يف العراق والشام وجبهة النصـرة وكافـة اجلماعـات واملؤسسـات والكيانـات املرتبطـة بتنظـيم القاعـدة أو الـ         

  انضموا إىل صفوفها، يتضمن ما يلي:
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فـيهم امليسـرون،    تقييم شامل للتهديد الـذي يشـكله هـؤالء املقـاتلون اإلرهـابيون األجانـب، مبـن         (أ)  
ومعلومــات عــن أشــد املنــاطق تضــررا منــهم وعــن االجتاهــات املتعلقــة بنشــر الفكــر املتطــرف الــذي يفضــي إىل    

  ؛صائص الدميغرافية والتمويلاإلرهاب وعن أنشطة التيسري والتجنيد واخل
لتهديــد الــذي يشــكله هــؤالء  ل تعزيــز التصــديتوصــيات بشــأن مــا ميكــن اختــاذه مــن إجــراءات ل    (ب)  

  املقاتلون اإلرهابيون األجانب؛
ــة       يطلــب - ٢٤   ــدعم مــن املديري ــها القائمــة وب ــة مكافحــة اإلرهــاب أن تقــوم، يف حــدود واليت إىل جلن

، بتحديــد الثغــرات الرئيســية الــيت تعتــري قــدرة الــدول األعضــاء علــى تنفيــذ  مكافحــة اإلرهــابلجنــة التنفيذيــة ل
قـدرة   والـيت قـد تعيـق    ٢٠٠٥أيلول/سـبتمرب   ١٤املـؤرخ   )٢٠٠٥( ١٦٢٤و  )٢٠٠١( ١٣٧٣لـس  اقراري 

الــدول علــى وقــف تــدفق املقــاتلني اإلرهــابيني األجانــب، وحتديــد املمارســات اجليــدة يف وقــف تــدفقهم تنفيــذا    
مي املســاعدة الفنيــة، خاصــة عــن طريــق تشــجيع   ، وتيســري تقــد)٢٠٠٥( ١٦٢٤و  )٢٠٠١( ١٣٧٣للقــرارين 

التواصل بني اجلهات اليت تقدم املساعدة يف بناء القـدرات واجلهـات الـيت تتلقاهـا، وال سـيما اجلهـات املوجـودة        
يف أشد املنـاطق تضـررا، بسـبل منـها القيـام، بنـاء علـى طلبـها، بوضـع اسـتراتيجيات جامعـة ملكافحـة اإلرهـاب              

املتطرف العنيف وتدفق املقاتلني اإلرهـابيني األجانـب، مـع اإلشـارة إىل األدوار الـيت       تشمل مكافحة نشر الفكر
  تؤديها العناصر الفاعلة األخرى، ومنها املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب؛

أن اشــتداد ديــد املقــاتلني اإلرهــابيني األجانــب يشــكل جــزءا مــن املســائل واالجتاهــات     يؤكــد - ٢٥  
ــالقرارين  الناشــئة والتطــورات   ــدة املتصــلة ب ــيت أوعــز   )٢٠٠٥( ١٦٢٤و  )٢٠٠١( ١٣٧٣اجلدي ــس إىل اال ل

كـــانون  ١٧املــؤرخ   )٢٠١٣( ٢١٢٩مــن قــراره    ٥يف الفقــرة   للجنــة مكافحــة اإلرهـــاب   املديريــة التنفيذيــة  
ــا خاصــا        ٢٠١٣األول/ديســمرب  ــة مكافحــة اإلرهــاب اهتمام ــه جلن ــأن تولي ــايل فهــو جــدير ب أن حتــددها، وبالت

  يتسق وواليتها؛  مبا
وجلنـــة مكافحـــة   )٢٠١١( ١٩٨٩و  )١٦٩٩( ١٢٦٧إىل اللجنـــة عمـــال بـــالقرارين    يطلـــب - ٢٦  

  لس على آخر املستجدات املتعلقة باجلهود اليت يبذهلا كل منهما عمال ذا القرار؛  ااإلرهاب أن يطلعا 
  أن يبقي املسألة قيد نظره. يقرر - ٢٧  

  ٧٢٧٢مجاع يف اجللسة اختذ باإل
  

  مقررات
ي إثيوبيـا  ، دعـوة ممثلـ  ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩، املعقودة يف ٧٣١٦قرر جملس األمن، يف جلسته   

اإلسـالمية) وإيطاليــا وباكســتان   -وإسـبانيا وإســرائيل وألبانيـا وأملانيــا وإندونيســيا وأوكرانيـا وإيــران (مجهوريــة    
ــل وبلجيكــا وبوتســ   ــة     والبحــرين والربازي ــة العربي ــر واجلمهوري ــل األســود واجلزائ ــا واجلب ــدي وتركي وانا وبورون

السورية وجنوب أفريقيا وجورجيا والدامنرك ورومانيا وسري النكا وسلوفينيا وسنغافورة والعـراق وغواتيمـاال   
كـة  وقطر وقريغيزستان وكازاخستان وكرواتيا وكندا وكوبا وكولومبيا وكينيا وماليزيـا ومصـر واملغـرب واململ   

ــيمن     ــان وال ــدا والياب ــا وهولن ــد وهنغاري ــدا واهلن ــة الســعودية ونيوزيلن حــق  ملالشــتراك، دون أن يكــون هلــ العربي
  املعنون:  البندمن نظامه الداخلي املؤقت، يف مناقشة  ٣٧التصويت، وفقا للمادة 

  األخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني من جراء األعمال اإلرهابية”  
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  دويل يف مكافحة اإلرهاب والتطرف املقترن بالعنفالتعاون ال”    
ــاين/نوفمرب   ٤رســالة مؤرخــة  ”     ــدائم     ٢٠١٤تشــرين الث ــل ال ــن املمث ــام م موجهــة إىل األمــني الع

  “.)S/2014/787ألستراليا لدى األمم املتحدة (
ت، إىل مـن نظامـه الـداخلي املؤقـ     ٣٩ويف اجللسة نفسها، قرر الس أيضا توجيه دعوة، مبوجـب املـادة     

  هارتينغ، رئيس وفد االحتاد األورويب لدى األمم املتحدة. -السيد توماس ماير 
ويف اجللسة نفسها، ويف أعقاب مشاورات أجريت فيما بـني أعضـاء جملـس األمـن، أدىل الـرئيس بالبيـان         

  :)٢٢٠(التايل باسم الس
ــع أشــكاله ومظــاهره ي           ــاب جبمي ــى أن اإلره ــد عل ــن التأكي ــس األم ــد جمل ــر   يعي شــكل أحــد أخط

أعمـال إجراميـة وغـري مـربرة،      التهديدات احملدقة بالسـالم واألمـن الـدوليني وأن أي أعمـال إرهابيـة هـي      
  .مهما كانت بواعثها وأوقات ارتكاا، وأيا كان مرتكبوها

لس على أن ديد اإلرهاب يزداد اتساعا ووطأةً وتلحق آثاره بعـدد أكـرب مـن الـدول     اويشدد     
معظم املنـاطق بسـبب عوامـل مـن بينـها شـبكات التجنيـد العامليـة، وانتشـار األيـديولوجيات            األعضاء يف

ــة   ــة العنيف ــيت ميكــن أن تفضــي  املتطرف ــاتلون     ال ــيهم املق ــن ف ــل اإلرهــابيني، مب إىل اإلرهــاب، وســهولة تنق
  .كميات كبريةب اإلرهابيون األجانب، وانفتاح الباب أمام تدفق األموال

وجبهـة النصـرة   الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشـام     د قلقه البـالغ مـن تنظـيم    لس تأكياويكرر     
يديولوجيتـها املتطرفـة العنيفـة    أوغريمها من الكيانات اإلرهابيـة املرتبطـة بتنظـيم القاعـدة وممـا لوجودهـا و      

ثـار اإلنسـانية   مبا يف ذلك اآل واملنطقة، ةسورياجلمهورية العربية الوأفعاهلا من تأثري على استقرار العراق و
املــدمرة علــى الســكان املــدنيني الــيت أدت إىل نــزوح ماليــني األشــخاص، وممــا ترتكبــه مــن أعمــال عنــف  

  .تؤجج التوترات الطائفية
مقاتـل إرهـايب    ١٥ ٠٠٠ ن أكثـر مـن  مـن كـو  تقـارير  ال تنقلـه  الس كذلك عن قلقه ممـ اويعرب     

كيانـات إرهابيـة مرتبطـة     -حلسـاب  القتـال   أو - بلدا قد سافروا لالنضـمام إىل  ٨٠ أجنيب من أكثر من
ويف عـدة بلـدان يف    ،والعـراق والصـومال والـيمن وغريهـا    اجلمهورية العربيـة السـورية   بتنظيم القاعدة يف 

  .املغرب العريب ومنطقة الساحل
 ٢١٦١ ) و٢٠٠٥( ١٦٢٤ ) و٢٠٠١( ١٣٧٣) و ١٩٩٩( ١٢٦٧ لس إىل قراراتـه اويشري     

ذ الـــدول األعضـــاء إجـــراءات اختـــاويؤكـــد أمهيـــة  )،٢٠١٤( ٢١٧٨) و ٢٠١٤( ٢١٧٠) و ٢٠١٤(
  .عاجلة لتنفيذ االلتزامات الواردة فيها

لس تأكيد احترامه لسيادة مجيـع الـدول وسـالمتها اإلقليميـة واسـتقالهلا السياسـي وفقـا        اويعيد     
  .مليثاق األمم املتحدة

بغيــة من امتثــال أي تــدابري تتخــذها لــس مــن جديــد أن علــى الــدول األعضــاء أن تضــ اويؤكــد     
ميثاق ولكل ما يقع عليها من التزامات أخـرى مبوجـب القـانون الـدويل، وال سـيما      لمكافحة اإلرهاب ل

  .القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل لالجئني والقانون الدويل اإلنساين
_____________ 

)٢٢٠(  S/PRST/2014/23.  
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ــن ي   اويســلم      ــاب ل ــأن اإلره ــس ب ــدا   ل ــالقوة العســكرية وت ــزم ب ــات   ه ــانون والعملي ــاذ الق بري إنف
االســتخباراتية وحــدها، ويشــدد علــى احلاجــة إىل معاجلــة الظــروف املؤديــة إىل انتشــار اإلرهــاب، علــى   

ر ، ويكــر)٢١٩(النحــو املــبني يف الركيــزة األوىل مــن اســتراتيجية األمــم املتحــدة العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب 
إلرهــاب، ويســلم  اىلالعوامــل الــيت تســاعد علــى التجنيــد والتطــرف املفضــي إتأكيــد احلاجــة إىل معاجلــة 

فضال عن ذلك بضرورة اتباع ـج شـامل للتغلـب علـى اإلرهـاب يشـتمل علـى إجـراءات وطنيـة ودون          
  .وإقليمية ومتعددة األطراف إقليمية

حتـديات كـبرية علـى صـعيدي القـدرات       عضـاء مـن  األدول كثري من الـ لس ما تواجهه ا دركوي    
وغـري  اإلرهـابيني  ومنع متويـل اإلرهـاب وجتنيـد     املقترن بالعنفوالتنسيق يف مكافحة اإلرهاب والتطرف 

ذلك من أشكال دعم املنظمات اإلرهابية؛ ويشيد بالعمل الذي تقـوم بـه حاليـا جلنـة مكافحـة اإلرهـاب       
وتيسري تقـدمي املسـاعدة التقنيـة لتعزيـز تنفيـذ       )٢٢١(لقدراتومديريتها التنفيذية لتحديد أوجه القصور يف ا

؛ )٢٠١٤( ٢١٧٨الـــذي يؤيـــد االمتثـــال للقـــرار   )٢٠٠٥( ١٦٢٤القـــرار و )٢٠٠١( ١٣٧٣ القـــرار
لجنــة واملديريــة التنفيذيــة يف وضــع اســتراتيجيات الويشــجع الــدول األعضــاء علــى مواصــلة التعــاون مــع  

قليمـي ملكافحـة اإلرهـاب؛ ويؤكـد الـدور      اإلقليمـي و اإلدون طين وعلـى املسـتويات الـو   شاملة ومتكاملة 
إيصــال املســاعدة التقنيــة، الكيانــات التابعــة لفرقــة العمــل املعنيــة   جمــال املهــم الــذي ينبغــي أن تؤديــه، يف  

بالتنفيــذ يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب، ومنــها مركــز األمــم املتحــدة ملكافحــة اإلرهــاب ومكتــب األمــم      
رات واجلرميــة، وغريهــا مــن اجلهــات املقدمــة للمســاعدة يف جمــال بنــاء القــدرات؛   املتحــدة املعــين باملخــد

ويالحظ يف هذا الصدد التهديد الذي يشكله املقاتلون اإلرهابيون األجانب للبلدان الـيت يسـافرون منـها    
سـلحة  والبلدان اليت يعربوا والبلدان اليت يتجهـون إليهـا، فضـال عـن الـدول اـاورة ملنـاطق الرتاعـات امل        

  .اليت ينشط فيها املقاتلون اإلرهابيون األجانب
، مـىت دعـت   األخـرى األعضـاء  أن تساعد يف بناء قدرات الـدول  األعضاء لس بالدول اويهيب     

على التصدي للتهديد الذي يشـكله اإلرهـاب، ويرحـب باملسـاعدة      الضرورة وعندما يطلب منها ذلك،
ودون اإلقليمـي  الـوطين  علـى املسـتويات   يسـري بنـاء هـذه القـدرات     الثنائية املقدمة من الـدول األعضـاء لت  

  .ويشجع على تقدمي هذه املساعدةواإلقليمي، 
ــة     اويرحــب      ــؤخرا جلن ــه م ــت ب ــا قام ــس مب ــن عمــال  ل ــس األم ــ جمل ) ١٩٩٩( ١٢٦٧ القرارينب

ــاتلني للمـــن إدراج ) ٢٠١١( ١٩٨٩ و ــابيني اإلمقـ ــة مـــن يقومـــون جانـــب واألرهـ بتجنيـــدهم يف قائمـ
ــد     ا ــى حتدي ــدول األعضــاء عل ــراح إدراج  -خلاضــعني للجــزاءات، وحيــث ال ــن امل  -واقت ــد م ــاتلني املزي ق

مكانية قيـام  جانب واألفراد الذين ييسرون أو ميولون سفرهم وأنشطتهم الالحقة متهيدا إلاألرهابيني واإل
  يف قائمة اخلاضعني للجزاءات. أمسائهم إدراجباللجنة 

ــالقرار   ويعـــرب الـــس عـــن عزمـــه ال      ــزاءات، عمـــال بـ  ٢١٦١نظـــر يف أن يـــدرج يف قائمـــة اجلـ
ــات املرتبطــة بتنظــيم القاعــدة       ٢٠١٤( ــراد واجلماعــات واملؤسســات والكيان )، كــل مــن يقــوم مــن األف

_____________ 

 )٢٠٠١( ١٣٧٣ التحليــل األويل ألوجــه القصــور الرئيســية يف قــدرات الــدول األعضــاء علــى تنفيــذ قــراري جملــس األمــن   )٢٢١(
) ٢٠١٤( ٢١٧٨ اليت قد تعجز بسببها عن وقف تدفق املقاتلني اإلرهابيني األجانب عمال بقـرار جملـس األمـن    )٢٠٠٥( ١٦٢٤ و
)S/2014/807املرفق ،(.  
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ــه          ــدعم أعمال ــوم بطــرق أخــرى ب ــد لصــاحله، أو يق ــيم أو تســليحه أو التخطــيط أو التجني ــل التنظ بتموي
ــك مــن خــالل تكنول   أو ــل اإلنترنــت ووســائل    أنشــطته، مبــا يف ذل ــات املعلومــات واالتصــاالت، مث وجي

  التواصل االجتماعي، أو أي وسيلة أخرى.
لـس بــالتطورات األخـرية واملبــادرات املتخـذة مـؤخرا علــى كـل مــن الصـعيد الــدويل       اويرحـب      

نتـدى  واإلقليمي ودون اإلقليمي ملنع وقمع ظـاهرة املقـاتلني اإلرهـابيني األجانـب، وحيـيط علمـا بعمـل امل       
العــاملي ملكافحــة اإلرهــاب، وخباصــة مــا مت مــؤخرا مــن اعتمــاد جمموعــة شــاملة مــن املمارســات اجليــدة     
ــابيني          ــاتلني اإلره ــين باملق ــل املع ــه العام ــب، وبإنشــاء فريق ــابيني األجان ــاتلني اإلره ــاهرة املق للتصــدي لظ

األورويب واملركـز األفريقـي   األجانب، وبالعمل الذي تقوم به منظمة األمن والتعاون يف أوروبا واالحتـاد  
واجتمــاع رؤســاء األجهــزة اخلاصــة وأجهــزة األمــن وهيئــات    للدراســات والبحــوث املتعلقــة باإلرهــاب 

  القانون.  إنفاذ
العنف املقتــرن بــمــؤمتر القمــة املعــين مبكافحــة التطــرف البيــان الصــادر عــن لــس علمــا باوحيــيط     

ــابع      ســبتمرب/أيلــول ٢ لالحتــاد األفريقــي يف نــريويب يف واإلرهــاب الــذي عقــده جملــس الســلم واألمــن الت
ــات األمــم املتحــدة  ب هيــب، وي٢٠١٤ ــات املنوطــة ــا،    كيان ــة مبكافحــة اإلرهــاب، يف إطــار الوالي املعني

املقتـرن  والدول األعضاء تقدمي املساعدة وبناء القدرات دعما جلهود أفريقيا اهلادفة إىل مكافحة التطرف 
  .العنف واإلرهابب

  
  والعبورالسفر   

ــا     و     ــى حتســني التعــاون الثن ــدول األعضــاء عل ــدويل واإلقليمــي ودون   ئيحيــث جملــس األمــن ال وال
اإلقليمـي ومنــع ســفر املقــاتلني اإلرهــابيني األجانــب مـن أراضــيها أو عربهــا، بوســائل منــها زيــادة تبــادل   

مارسـات يف  املتبـادل  و ،وفهم أمناط سفرهم ،املقاتلني اإلرهابيني األجانبهوية املعلومات بغرض حتديد 
ــة   ــيم خمــاطر املســافرين املســتند إىل األدل والفحــص علــى احلــدود، مشــريا إىل ضــرورة معاجلــة    ،جمــال تقي

  .التحديات اليت تشكلها طرق السفر املتسمة باملراوغة اليت يسلكها املقاتلون اإلرهابيون األجانب
، دعوتـه  )٢٠١٤( ٢١٧٨ و) ٢٠١٤( ٢١٦١ لس، على حنو ما دعا إليه يف القـرارين اويكرر     

وإلـزام اخلطـوط    )اإلنتربـول املنظمة الدولية للشرطة اجلنائيـة ( الدول األعضاء إىل استخدام قواعد بيانات 
ـدف كشـف أي خـروج     اجلوية اليت تعمل يف نطاق واليتها بأن تقدم معلومات مسبقة عـن املسـافرين  

املفروضـة علـى تنظـيم القاعـدة، أو دخـوهلم إىل       من أراضيها ألفراد مدرجة أمسـاؤهم يف قائمـة اجلـزاءات   
، ويشجعها فضال عن ذلك على موافاة السلطات الوطنيـة املعنيـة، حيثمـا    عبورهم منها تلك األراضي أو

كان ذلك مناسبا، بكشوف بأمساء املسافرين، ويطلب إىل املديرية التنفيذية للجنة مكافحـة اإلرهـاب أن   
ــرا، يف غضــون   ــدم تقري ــا، ١٨٠ تق ــتخدام       يوم ــن أوجــه القصــور يف اس ــاب ع ــة مكافحــة اإلره إىل جلن

املعلومات املسبقة عن املسافرين، وأن تقدم توصيات لتوسـيع نطـاق اسـتخدام هـذه املعلومـات، تشـتمل       
على خطط لتيسـري بنـاء القـدرات املطلوبـة يف هـذا الصـدد، بالتعـاون مـع فريـق الـدعم التحليلـي ورصـد             

لتابعة لفرقة العمـل املعنيـة بالتنفيـذ يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب، مبـا يف ذلـك         اجلزاءات والكيانات املعنية ا
  .منظمة الطريان املدين الدويل، فضال عن ممثلي قطاع الطريان من قبيل احتاد النقل اجلوي الدويل
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التأكيد على أن التهديد املتزايد الذي يشكله املقـاتلون اإلرهـابيون األجانـب جـزء     لس يكرر او    
 ١٦٢٤) و ٢٠٠١( ١٣٧٣ملســـائل واالجتاهـــات والتطـــورات الناشـــئة ذات الصـــلة بـــالقرارين      مـــن ا

مبشــاركة  ٢٠١٥ يشــجع جلنــة مكافحــة اإلرهــاب علــى عقــد اجتماعــات اســتثنائية يف عــام)، و٢٠٠٥(
ــة ملناقشــة ســبل     ــة املعني ــة واإلقليمي تــدفق املقــاتلني اإلرهــابيني   وقــفالــدول األعضــاء واملنظمــات الدولي

ومنع اإلرهابيني من استغالل اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي للتجنيد والتحـريض علـى    األجانب
ــات األساســية    اإلعمــال األ ــرام حقــوق اإلنســان واحلري ــة، وذلــك يف إطــار احت ــل   ،رهابي ــى حنــو ميتث وعل

لجنــة الأمهيــة أن تعقــد إىل يشــري يف هـذا الصــدد  و ؛لاللتزامـات األخــرى الــيت يقضــي ـا القــانون الــدويل  
  .الصلة بالوالية املنوطة باللجنة  تتناول املواضيع ذاتاجتماعات يف املناطق املتضررة 

الدول األعضاء أن تضـمن، مبـا يتماشـى مـع القـانون الـدويل، وال سـيما القـانون         بلس ا يهيبو    
ن الــدويل حلقــوق اإلنســان والقــانون الــدويل لالجــئني، عــدم إســاءة اســتغالل مركــز الالجــئ مــن قبــل مــ 

  يرتكبون األعمال اإلرهابية أو يتولون تنظيمها أو تيسريها، ومنهم املقاتلون اإلرهابيون األجانب.
  

  مناهضة اخلطاب اإلرهايب والتطرف املقترن بالعنف  

انتشار األيديولوجيات املتطرفة العنيفة اليت ينبـع منـها اخلطـاب     منلس عن قلقه البالغ ايعرب و    
ويكـرر  املقاتلني اإلرهابيني األجانب أيـديولوجيام املتطرفـة إلشـاعة التطـرف،      ومن استخداماإلرهايب، 

العنف باختاذ إجراءات وطنية فعالة عن طريـق وسـائل منـها    املقترن بضرورة جماة التطرف على تأكيد ال
اإلقليمـي والـدويل،   واتمعات، ومن خالل التعاون علـى كـل مـن الصـعيد دون اإلقليمـي       حتصنيزيادة 

مع قيام األمم املتحدة بدور قوي يف دعم هذه اجلهـود، ويؤكـد الـدور الـذي ميكـن أن يؤديـه التعلـيم يف        
  .مقاومة اخلطاب اإلرهايب

لس على احلاجة املستمرة إىل زيادة بروز وفعالية الـدور الـذي تقـوم بـه األمـم املتحـدة       اويشدد     
ملفضــية إىل اإلرهــاب، بوســائل منــها االتصــال     يف مكافحــة انتشــار األيــديولوجيات املتطرفــة العنيفــة ا    

تعزيز اجلهود الـيت تبـذهلا األمـم املتحـدة ودوهلـا األعضـاء للتعامـل        ويشدد على احلاجة إىل االستراتيجي، 
  ، وإىل اختاذ املزيد من التدابري يف هذا الصدد.مع هذه املسألة مبزيد من الفعالية

العنف، املقتـرن بـ  اإلقليمية يف جمال مكافحـة التطـرف   لس على تقاسم اخلربات الوطنية واويشجع     
، للجنـة مكافحـة اإلرهـاب    التنفيذيـة  املديريةويرحب باجلهود اليت تبذهلا جلنة مكافحة اإلرهاب، بدعم من 

دعمـا للجهـود الراميـة     األعضاء وعقد جلسات إحاطة مفتوحة بشأن هذه املسائل إلجراء حوار مع الدول
ــالعنف،  إىل مكافحــة التحــريض وال ــرن ب الالزمــة ملواجهــة  ويالحــظ ضــرورة تقاســم اخلــربات  تطــرف املقت

، مبـا يف ذلـك اخلـربات املتعلقـة بالتأهيـل      املقـاتلون اإلرهـابيون األجانـب   ون واإلرهـابي  التهديد الذي يشـكله 
  وإعادة اإلدماج.

حـاالت  يـؤثران علـى عـدد متزايـد مـن      املقتـرن بـالعنف   لس إىل أن اإلرهاب والتطرف اويشري     
الرتاع، مبـا يشـمل دوال تستضـيف بعثـات األمـم املتحـدة امليدانيـة، ويشـجع يف هـذا الصـدد علـى تبـادل             

، بـني املمـثلني اخلاصـني لألمـني العـام وإدارة الشـؤون       ومـىت كـان ذلـك مناسـبا     املعلومات، عند االقتضاء
 للجنـة مكافحـة اإلرهـاب    التنفيذيةواملديرية  التابعة لألمانة العامة السياسية وإدارة عمليات حفظ السالم
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 فرقـة العمـل املعنيـة بالتنفيـذ    ل التابعةوفريق الدعم التحليلي ورصد اجلزاءات وسائر الكيانات ذات الصلة 
  .، وذلك يف إطار الواليات القائمة واملوارد املتاحةيف جمال مكافحة اإلرهاب

وجـودة يف منـاطق تواجـه ديـدات     مكاتـب األمـم املتحـدة اإلقليميـة امل    تقـوم  لس بأن اويوصي     
ــات بشــأن اإلرهــاب         ــني البعث ــات فيمــا ب ــادل للمعلوم ــة وتب ــات اإلقليمي ــل للمعلوم ــإجراء حتلي ــة ب إرهابي

  وذلك يف حدود الواليات املنوطة ا واملوارد املتاحة هلا حاليا. ،املقترن بالعنفوالتطرف 
ني ومناصـريهم لتكنولوجيـا االتصـاالت    لس عـن القلـق إزاء ازديـاد اسـتخدام اإلرهـابي     اويعرب     

يف نشــر الفكــر املتطــرف الــذي يفضــي إىل اإلرهــاب، وجتنيــد اآلخــرين الرتكــاب أعمــال اإلرهــاب           
ــاتلني           ــل وتســهيل ســفر املق ــت، ومتوي ــها شــبكة اإلنترن ــوات من ــن خــالل قن ــك، م ــى ذل وحتريضــهم عل

  .اإلرهابيني األجانب واألنشطة اليت يضطلعون ا بعد ذلك
وأن  ،تعـاون ملنـع اإلرهـابيني مـن التجنيـد     إطار من العمل يف اللس الدول األعضاء على اوحيث     

علـى شـبكة اإلنترنـت ويف     علـى التطـرف والعنـف    ة والتحـريض دعايا يقومون به من أعمال الملتتصدى 
، يف ظــل احتــرام حقــوق  يــةفعالذي  مضــاد خطــابوســائط التواصــل االجتمــاعي، بســبل منــها صــوغ   

، ويشـدد علـى   على عاتقهـا  القانون الدويل اليت يلقيهااللتزامات لحلريات األساسية واالمتثال اإلنسان وا
فرقـة  ل املعنيـة التابعـة  أمهية التعاون مع اتمع املدين والقطاع اخلاص يف هذا املسـعى، ويشـجع الكيانـات    

  .ة يف هذا الصددالعمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب على دعم املبادرات اإلقليمي
  

  التمويل  

األساسـية املتصـلة ـا الواقعـة حتـت       بنيـات لس عن قلقه البالغ من أن حقول الـنفط وال ايعرب و    
وجبهة النصرة ورمبا سـائر مـا يـرتبط بتنظـيم القاعـدة مـن        يف العراق والشامسيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية 

 ادعمـ وهـو مـا يعطـي    ة مـن إيـرادات اجلماعـات،    ، تـدر نسـبة كـبري   أفراد ومجاعات ومؤسسات وكيانات
  .هود التجنيد اليت تضطلع ا ويعزز قدرا العملياتية على تنظيم هجمات إرهابية وتنفيذهاجل

) بــأن تكفــل عــدم ٢٠١٤( ٢١٦١أن الــدول ملزمــة مبوجــب القــرار مــن جديــد لــس ا ؤكــدوي    
تصادية، بصورة مباشرة أو غري مباشـرة، لتنظـيم   إتاحة مواطنيها واملقيمني يف أراضيها أصوال أو موارد اق

أفـراد ومجاعـات   وجبهة النصرة وسائر ما يرتبط بتنظـيم القاعـدة مـن     يف العراق والشامالدولة اإلسالمية 
ة املباشـرة وغـري املباشـرة    يالتجاراملعامالت أن هذا االلتزام ينطبق على إىل  شري؛ ويومؤسسات وكيانات

  .يةيف النفط واملنتجات النفط
 ١٩٨٩) و ١٩٩٩( ١٢٦٧القرارين عمـال بـ   لجنـة ال على إبالغلس الدول األعضاء شجع اوي    

يكــون لــديها ســبب لالعتقــاد بــأن مصــدرها هــو   ونقــل تضــبط أو تالــنفط مــن ات أي كميــبــ) ٢٠١١(
مــواد  بــأيو ،وجبهــة النصــرةيف العــراق والشــام األراضــي الــيت يســيطر عليهــا تنظــيم الدولــة اإلســالمية  

عتقد أنه يراد نقلـها إىل األراضـي الـيت يسـيطر عليهـا      ذات صلة يأخرى مواد أي تكرير النفط وصة لخمص
إدراج وجبهـة النصـرة؛ ويشـجع اللجنـة علـى النظـر فـورا يف        الدولة اإلسـالمية يف العـراق والشـام    تنظيم 
اعتزامـه النظـر يف   ؛ ويعرب عـن  يف قائمة اجلزاءات من ينخرط يف تلك األنشطة من أفراد وكياناتأمساء 

اختاذ تدابري إضافية لتعطيل مصدر متويل اإلرهاب هذا، بسبل منها حظر نقـل الـنفط واملنتجـات النفطيـة     
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يف األراضي اليت يسـيطر عليهـا تنظـيم الدولـة اإلسـالمية      وإىل ومواد تكرير النفط واملواد ذات الصلة من 
ــراق والشــام   ــة النصــر الع ــرتبط بتنظــيم ال  اوســائر مــ  ةوجبه ــن  ي ــراد ومجاعــات ومؤسســات   قاعــدة م أف

    وكيانات.
 نشـوء وبقـاء  لس علـى أن التربعـات املقدمـة مـن األفـراد والكيانـات قـد أدت دورا يف        اويشدد     

وجبهة النصـرة، وأن الـدول األعضـاء يقـع علـى عاتقهـا التـزام        يف العراق والشام تنظيم الدولة اإلسالمية 
يرتبط بتنظـيم القاعـدة مـن     هلاتني اجلماعتني اإلرهابيتني وسائر مابكفالة عدم إتاحة دعم من هذا القبيل 
من جانب مواطنيها واألشـخاص املوجـودين يف أراضـيها، وحيـث     أفراد ومجاعات ومؤسسات وكيانات 

الدول األعضـاء علـى التصـدي هلـذا األمـر بصـورة مباشـرة مـن خـالل تعزيـز يقظـة النظـام املـايل الـدويل               
يت ال ــدف إىل الــربح ومنظماــا اخلرييــة لكفالــة عــدم حتويــل التــدفقات املاليــة  وبالعمــل مــع كياناــا الــ

وجبهــة النصــرة أو ســائر يف العــراق والشــام الــواردة مــن التربعــات اخلرييــة إىل تنظــيم الدولــة اإلســالمية  
  أفراد ومجاعات ومؤسسات وكيانات.يرتبط بتنظيم القاعدة من   ما

ائرات أو وسائل النقل األخرى اليت تنطلق مـن األراضـي الـيت    الطلس عن قلقه من أن اويعرب     
يسيطر عليها تنظـيم الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشـام وجبهـة النصـرة ميكـن اسـتغالهلا لنقـل الـذهب            

األصناف الثمينة األخرى واملوارد االقتصادية لتباع يف األسواق الدولية، أو لنقـل األسـلحة واملعـدات     أو
ظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام وجبهة النصرة، ويشري إىل أن من يشـارك يف هـذه   ليستخدمها تن

األنشــطة مــن األفــراد أو الكيانــات قــد حيــق علــيهم اإلدراج يف قائمــة اجلــزاءات مــن قبــل اللجنــة عمــال     
)؛ ويعـرب عـن قلقـه ممـا تتناقلـه التقـارير مـن أن أصــنافا        ٢٠١١( ١٩٨٩) و ١٩٩٩( ١٢٦٧بـالقرارين  

ات أمهية أركيولوجية وتارخيية وثقافية ودينية تنقل بطرق غري قانونية إىل خارج األراضـي الـيت يسـيطر    ذ
ــان        ــه اجلماعت ــة اإلســالمية يف العــراق والشــام وجبهــة النصــرة، وهــو مــا قــد جتــين من عليهــا تنظــيم الدول

تجاري غـري القـانوين؛ ويـذكر    إيرادات، ويهيب بالدول األعضاء اختاذ التدابري املالئمة ملنع هذا النشاط ال
مــوارد  يف هــذا الصــدد مجيــع الــدول أــا مطالبــة بــأن تعمــل كــي ال تتــاح أي أمــوال أو أصــول ماليــة أو 

اقتصادية، بصورة مباشـرة أو غـري مباشـرة، ملصـلحة تنظـيم الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشـام وجبهـة           
املرتبطة بتنظيم القاعـدة؛ ويتطلـع إىل أن تنظـر     النصرة وسائر األفراد واجلماعات واملؤسسات والكيانات

اللجنة نظرة متعمقـة يف التوصـيات ذات الصـلة املتعلقـة بالتـدابري اجلديـدة الكفيلـة بتثبـيط هـذه األنشـطة           
ــه     ــذي قدم ــر ال ــا وردت يف التقري ــي ورصــد اجلــزاءات    كم ــدعم التحليل ــق ال ــالقرار   فري ــال ب  ٢١٧٠عم

  األنشطة اليت تقوم ا تلك اجلماعات.، وذلك دف مواصلة تثبيط )٢٢٢()٢٠١٤(
يف لس بشدة حوادث االختطاف وأخذ الرهائن اليت يرتكبـها تنظـيم الدولـة اإلسـالمية     اويدين     

ــراق والشــام  ــة النصــرة وســائر مــ   الع ــن    اوجبه ــرتبط بتنظــيم القاعــدة م ــراد ومجاعــات ومؤسســات   ي أف
 احلصـول علـى  مـال جلمـع األمـوال أو    يف ذلـك ارتكـاب تلـك األع    ألي غرض كان ذلـك، مبـا   وكيانات

ويالحـظ مـع القلـق أن أمـوال الفديـة الـيت تـدفع لإلرهـابيني يتخـذوا مـوردا لتمويـل            تنازالت سياسـية،  
ويعرب عن عزمه منع أعمـال االختطـاف   أنشطتهم، مبا يف ذلك القيام مبزيد من أعمال خطف الرهائن، 

وضـمان إطـالق سـراح الرهـائن بصـورة آمنـة دون دفـع        وأخذ الرهائن اليت ترتكبها اجلماعات اإلرهابية 
_____________ 

  .S/2014/815انظر   )٢٢٢(
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تقدمي تنازالت سياسية، وفقا ألحكام القانون الدويل املنطبقة، ويهيب جبميـع   مبالغ على سبيل الفدية أو
الــدول األعضــاء أن متنــع اإلرهــابيني مــن االســتفادة، بصــورة مباشــرة أو غــري مباشــرة، مــن املــدفوعات     

يؤكـد  لتنازالت السياسـية وضـمان إطـالق سـراح الرهـائن بصـورة آمنـة، و       املقدمة على سبيل الفدية أو ا
تعـاون مجيـع الـدول األعضــاء علـى حنـو وثيـق أثنـاء حـوادث االختطـاف وأخــذ          أن تضـرورة  مـن جديـد   

  .الرهائن اليت ترتكبها اجلماعات اإلرهابية
إلجراءات املاليـة يف  فرقة العمل املعنية بـا الصادرة عن توصيات اللس الضوء على أمهية اويسلط     

)، مبا يف ذلك توصيتها للدول بـأن تنفـذ نظـم    ٢٠١٤( ٢١٧٨) و ٢٠١٤( ٢١٧٠دعم تنفيذ القرارين 
اإلعالن/الكشف عن عمليات نقل العملة الواردة والصادرة على حد سواء، وغريها مـن التـدابري الراميـة    

هم الـذين يعملـون كحـاملي    ومناصـر للتصدي للتهديد الذي ميثله بعـض املقـاتلني األجانـب اإلرهـابيني و    
    .اإلرهابية  نقدية للمنظمات

احلـاالت، بـني اإلرهـاب واجلرميـة املنظمـة       بعـض لس عن قلقه إزاء الصـلة القائمـة، يف   عرب اوي    
ــال ــر،   الوطنيـــة واألنشـــطة غـــري املشـــروعة،  ة للحـــدودبراعـ مثـــل االجتـــار باملخـــدرات واألســـلحة والبشـ

  األموال.  وغسل
يتصـل ـا    األسـلحة ومـا   أو بيـع أو نقـل   توريـد التأكيد على أن الدول ملزمة مبنـع  س لكرر اوي    

من أعتدة جبميع أنواعها، مبا فيها األسـلحة والـذخائر، واملركبـات واملعـدات العسـكرية، واملعـدات شـبه        
ة تنظــيم الدولــإىل  بطريقــة مباشــرة أو غــري مباشــرة،  العســكرية، وقطــع الغيــار الالزمــة ملــا ســبق ذكــره،  

اإلسالمية يف العراق والشام وجبهة النصرة وسائر األفـراد واجلماعـات واملؤسسـات والكيانـات املرتبطـة      
أو باسـتخدام طائراـا    املوجـودين خـارج أراضـيها،   من جانـب رعاياهـا   أو من أراضيها  بتنظيم القاعدة،

يتعلـق باألنشـطة    فيمـا التـدريب   أواملسـاعدة  املشورة التقنيـة أو  أو السفن اليت ترفع أعالمها، ومنع توفري 
، كما يكرر الس نداءاته للدول كي جتد السبل الكفيلـة بتكثيـف وتسـريع تبـادل املعلومـات      العسكرية

العمليــة املتعلقــة باالجتــار باألســلحة وتعزيــز التنســيق يف اجلهــود املبذولــة علــى املســتويات الــوطين ودون   
  اإلقليمي واإلقليمي والدويل.

لــس كـذلك مجيــع الـدول بالتزامهــا بكفالــة تقـدمي أي شــخص يشـارك يف متويــل أعمــال     اويـذكّر      
إرهابية أو تدبريها أو اإلعداد هلا أو ارتكاا أو دعمها إىل العدالة، وكفالة أن تعد هـذه األعمـال اإلرهابيـة    

ة هـذه األعمـال   جرائم خطرية يف القوانني واللوائح الداخلية، وأن جتسد العقوبة على النحو الواجب جسام
  مىت طُلب منها ذلك.على تقدمي التوجيه  مكافحة اإلرهابلجنة اإلرهابية، ويشجع املديرية التنفيذية ل

لــس علــى وجــوب مواجهــة التعصــب والعنــف والكراهيــة الــيت يتبناهــا تنظــيم الدولــة   اويشــدد     
ظــيم القاعــدة، ويعــرب عــن وجبهــة النصــرة وســائر اجلماعــات املرتبطــة بتن يف العــراق والشــاماإلســالمية 

  .تصميمه على إحلاق اهلزمية باخلطر الذي يتهدد السالم واألمن الدوليني والذي ميثله اإلرهاب
ــته      ــس، يف جلسـ ــر الـ ــودة يف ٧٣٦٢ونظـ ــاير   ١٩، املعقـ ــانون الثاين/ينـ ــد٢٠١٥كـ ــون  ، يف البنـ املعنـ

  “.رهابيةاألخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني من جراء األعمال اإل”
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ويف اجللسة نفسها، ويف أعقاب مشاورات أجريت فيما بـني أعضـاء جملـس األمـن، أدىل الـرئيس بالبيـان         
  :)٢٢٣(التايل باسم الس

يــدين جملــس األمــن بأشــد العبــارات عمليــات التصــعيد األخــرية يف اهلجمــات الــيت تشــنها مجاعــة      
يف  ٢٠١٥كـانون الثاين/ينـاير    ١١ و ١٠مي بوكو حرام، ال سيما الـتفجريات االنتحاريـة الـيت متـت يـو     

والـيت قيـل إـا متـت علـى أيـدي أطفــال        نيجرييـا،  مايـدوغوري بواليـة بورنـو وبوتيسـكوم بواليـة يـويب،      
ــن        ــرة م ــيت وقعــت يف الفت ــوا مفجــرين انتحــاريني، واهلجمــات ال ــى أن يكون إىل  ٣أجــربم اجلماعــة عل

ورنـو، والـيت أدت إىل إحلـاق دمـار واسـع النطـاق مبنـازل        يف باغا، بواليـة ب  ٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ٧
املدنيني وإىل سقوط عدد كبري من الضحايا املـدنيني، إضـافة إىل اهلجمـات املتزايـدة للجماعـة يف منطقـة       
حــوض حبــرية تشــاد علــى طــول احلــدود النيجرييــة مــع تشــاد والكــامريون ويف املقاطعــات الشــمالية            

  للكامريون.
ديـد أن اإلرهـاب جبميـع أشـكاله ومظـاهره هـو عمـلٌ إجرامـي ال مـربر لـه           ويؤكد الـس مـن ج      

جديـد أيضـا أنـه ال جيـوز وال ينبغـي       بغض النظر عن دوافعه وتوقيته وهوية مرتكبيه. ويؤكد الـس مـن  
  عرقية.  مجاعة  ربط اإلرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو

ن أصـدق تعازيـه هلـا ويعـرب أيضـا عـن       ويعرب الس عن تعاطفه العميق مع أسـر الضـحايا وعـ       
تعاطفه مع مجيع املصابني يف هذه اهلجمات، ومـع نيجرييـا، شـعبا وحكومـة، ومـع شـعوب وحكومـات        

  البلدان املتضررة األخرى.
ويشــجب الــس ويــدين بشــدة مجيــع جتــاوزات حقــوق اإلنســان، وانتــهاكات القــانون الــدويل        

، مبـا يف ذلـك   ٢٠٠٩ ها مجاعـة بوكـو حـرام اإلرهابيـة منـذ عـام      اإلنساين يف حالة االنطباق، الـيت ارتكبتـ  
ممارسة العنف ضد املدنيني، وخاصةً النساء واألطفال، وأعمال اخلطـف والقتـل وأخـذ الرهـائن والنـهب      
واالغتصــاب واالســترقاق اجلنســي وســائر أشــكال العنــف اجلنســي، وجتنيــد األطفــال وتــدمري ممتلكــات    

ــن قل   ــس ع ــرب ال ــدنيني. ويع ــها      امل ــغ عن ــوق اإلنســان املبل ــهاكات وجتــاوزات حق ــه الشــديد إزاء انت ق
وعمليات التشريد الواسعة النطاق للسـكان املـدنيني، مبـا يف ذلـك إىل البلـدان اـاورة لنيجرييـا. ويـذكّر         

  بوكو حرام يف قائمة اجلزاءات املفروضة على تنظيم القاعدة.  الس بقراره إدراج مجاعة
اعة بوكو حرام بأن توقف فورا وبشـكل ال لـبس فيـه مجيـع األعمـال العدائيـة       ويطالب الس مج    

ــرتع ســالح عناصــرها         ــدويل اإلنســاين وأن ت ــانون ال ــهاكات الق ــة جتــاوزات حقــوق اإلنســان وانت وكاف
وتسرحهم. ويطالب الس باإلفراج فورا ودون شروط عن مجيع املختطفني الـذي ال يزالـون يف األسـر    

. ويقــر الــس بــأن ٢٠١٤ذة اخــتطفن يف شــيبوك بواليــة بورنــو يف نيســان/أبريل تلميــ ٢٧٦مبــن فــيهم 
بعض تلك األعمال قد يدخل يف عداد اجلرائم ضد اإلنسانية ويؤكـد أن املسـؤولني عـن مجيـع جتـاوزات      
وانتهاكات حقوق اإلنسان وانتهاكات القانون الدويل اإلنساين جيب حماسبتهم. ويكـرر الـس التأكيـد    

الدول األعضاء هي اليت تتحمل املسؤولية الرئيسية عن محاية السـكان املـدنيني املوجـودين علـى     على أن 
  أراضيها، وفقا اللتزاماا مبوجب القانون الدويل.

_____________ 

)٢٢٣(  S/PRST/2015/4.  
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ويعرب الس عن قلقه إزاء حجم األزمة اإلنسانية املتعاظمة بسبب أنشطة مجاعة بوكـو حـرام،       
رييني داخل البلد وإىل بلدان الكامريون وتشاد والنيجـر اـاورة.   اليت أدت إىل نزوح واسع النطاق للنيج

ويثين الس يف هذا الصدد على حكومات البلدان املـذكورة ملـا قدمتـه مـن دعـم لالجـئني، مبـا يف ذلـك         
مبساعدة األطراف الفاعلة يف اال اإلنساين وكيانات األمم املتحدة املعنيـة، ويهيـب بـاتمع الـدويل أن     

  دعمه يف ااالت اليت تتطلب اهتماما عاجال. يقدم
ويعرب الس عن بالغ قلقه ألن أنشطة مجاعة بوكو حرام تقوض السالم واالسـتقرار يف منطقـة       

  غرب ووسط أفريقيا.
الــيت  ٢٠١٤أيار/مــايو  ١٧وحيــيط الــس علمــا بالوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر قمــة بــاريس املعقــود يف     

نطقـة حـوض حبـرية تشــاد بتعزيـز تبـادل املعلومـات، والتنسـيق، وتنفيـذ العمليــات         أكـدت التـزام بلـدان م   
املشتركة، ال سيما بدعم من الشركاء الثنـائيني واملتعـددي األطـراف، للتصـدي بقـدر أكـرب مـن الفعاليـة         
 جلماعة بوكو حرام، إضافة إىل متابعة نتائج اجتماعي لندن وأبوجا الوزاريني. وحييط الس علما أيضـا 
بــالبالغ الصــادر عــن اجتمــاع القمــة االســتثنائي لقــادة الــدول األعضــاء يف جلنــة حــوض حبــرية تشــاد يف   

وبــالبالغ الصــادر عــن جملــس الســلم واألمــن التــابع لالحتــاد األفريقــي    ٢٠١٤تشــرين األول/أكتــوبر  ٧
اعــة بشــأن جهــود الــدول األعضــاء يف اللجنــة وبــنن للتصــدي جلم  ٢٠١٤تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٥ يف

  بوكو حرام.
ــل            ــنن تفعي ــة وب ــدول األعضــاء يف اللجن ــرار ال ــا بق ــس علم ــوةوحيــيط ال ــددة   الق املشــتركة املتع

اجلنسيات، بوسائل منها إنشاء مقر مشترك ونشر وحـدات وطنيـة، مـن أجـل القيـام بعمليـات عسـكرية        
  ضد مجاعة بوكو حرام.

كــانون الثاين/ينــاير  ٢٠يــامي، يف ويرحــب الــس مبــا خطــط لــه مــن عقــد اجتمــاع إقليمــي يف ن     
، ملناقشة تدابري تصدي املنطقة للخطر الـذي تشـكله مجاعـة بوكـو حـرام. وحيـث الـس الـدول         ٢٠١٥

ــنن علــى مواصــلة التخطــيط مــن أجــل تفعيــل القــوة     ــة وب علــى حنــو يكفــل   املشــتركة األعضــاء يف اللجن
، علـى حتديـد وسـائل وطـرق تنفيـذ عمليـة       االستدامة واجلدوى والفعالية. وحيثها الس، يف هذا الصـدد 

  النشر املتوخاة، ال سيما للنهوض مبجايل تبادل املعلومات والعمليات املشتركة.
األطـراف بالفعـل إىل دول    ويرحب الـس باملسـاعدة الـيت يقـدمها الشـركاء الثنـائيون واملتعـددو           

التشـغيلية للقـوة املشـتركة، بوسـائل     املنطقة ويشجعهم على زيـادة الـدعم الـذي يقدمونـه لتعزيـز القـدرة       
منها تقدمي املساعدة املالية واللوجستية، واملعدات الالزمة، وتـوفري طـرق لزيـادة فعاليـة تبـادل املعلومـات       
من أجل تدعيم اجلهود اجلماعية اليت تبذهلا املنطقة للتصدي جلماعة بوكو حرام بقدر أكرب من الفعاليـة.  

القوة املشتركة جيب أن تنفذ يف امتثال تام للقانون الدويل، مبـا يف ذلـك   ويؤكد الس أن مجيع عمليات 
  اإلنسان.  القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق

الـذي   ٢٠١٥كـانون الثاين/ينـاير    ١٤وحييط الس علما بالبالغ الصادر عن حكومـة تشـاد يف       
حرام. ويرحب الس بالتصـويت الـذي أجرتـه     مت فيه التعهد بتقدمي دعم نشط يف مكافحة مجاعة بوكو

والـذي أذنـت مـن خاللـه للقـوات املسـلحة        ٢٠١٥كـانون الثاين/ينـاير    ١٦اجلمعية الوطنية يف تشاد يف 
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وقوات األمن التشادية مبساعدة اجلنود الكامريونيني والنيجرييني يف مكافحة اإلرهـابيني التـابعني جلماعـة    
  بوكو حرام.

ضرورة تقـدمي منفِّـذي هـذه األعمـال اإلرهابيـة البغيضـة ومنظِّميهـا ومموليهـا          ويشدد الس على    
  الصلة.  ومدبريها إىل العدالة، وفقا للقانون الدويل وقرارات الس ذات

، دعـوة ممثلـي أرمينيـا وأسـتراليا     ٢٠١٥شـباط/فرباير   ١٢، املعقـودة يف  ٧٣٧٩، يف جلسـته  وقرر الس  
ــا وآيســلندا وإيط ــا وتــونس واجلبــل األســود     وأملاني ــا وبولنــدا وبــيالروس وتركي ــا والربتغــال وبلجيكــا وبلغاري الي

واجلمهورية التشيكية واجلمهورية العربية السورية ومجهوريـة كوريـا والـدامنرك ورومانيـا وسـلوفاكيا وسـلوفينيا       
ــا وكمب       ــربص وكازاخســتان وكرواتي ــدا وق ــبني وفنلن ــراق والفل ــان  والســويد وصــربيا والصــومال والع ــا ولبن ودي

ولكســمربغ ومالطــا ومصــر واملغــرب والنــرويج والنمســا ونيكــاراغوا وهولنــدا وهنغاريــا واليابــان واليونــان           
ــادة     ملالشــتراك، دون أن يكــون هلــ   ــا للم ــت، يف مناقشــة     ٣٧حــق التصــويت، وفق ــداخلي املؤق ــه ال ــن نظام م

  “.األعمال اإلرهابيةاألخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني من جراء ”املعنون   البند
  

  )٢٠١٥( ٢١٩٩القرار 
  ٢٠١٥شباط/فرباير  ١٢املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
  مسؤوليته الرئيسية عن صون السالم واألمن الدوليني، وفقا مليثاق األمم املتحدة، إذ يؤكد من جديد  
 ـدد  أن اإلرهـاب جبميـع أشـكاله ومظـاهره ميثـل أحـد أشـد األخطـار الـيت         أيضـا   وإذ يؤكد مـن جديـد    

النظــر عــن دوافعــه،  الســالم واألمــن الــدوليني وأن أي عمــل إرهــايب هــو عمــلٌ إجرامــي ال ميكــن تربيــره بغــض   
  وبصرف النظر عن توقيته أو هوية مرتكبيه،

لميثـاق والقـانون الـدويل، مبـا يف     لضـرورة أن تـتم جبميـع الوسـائل، وفقـا       كـذلك  وإذ يؤكد مـن جديـد    
، اإلنسـاين  الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل لالجـئني والقـانون الـدويل   ذلك ما ينطبق من أحكام القانون 

يشـدد يف هـذا الصـدد    إذ مكافحة األخطار اليت ـدد السـالم واألمـن الـدوليني مـن جـراء األعمـال اإلرهابيـة، و        
  على الدور اهلام الذي تقوم به األمم املتحدة يف قيادة هذه اجلهود وتنسيقها،

أدوات صون السالم واألمن الـدوليني   يثاق أداة هامة مناملأن اجلزاءات تشكل مبوجب  على وإذ يشدد  
ــذ الســريع والفعــال للقــرارات ذات الصــلة،       ــة التنفي واســتعادما مبــا يف ذلــك مكافحــة اإلرهــاب، ويؤكــد أمهي

 ١٩٨٩ و ١٩٩٩تشــــرين األول/أكتــــوبر  ١٥املــــؤرخ ) ١٩٩٩( ١٢٦٧ســــيما قــــراري جملــــس األمــــن  وال
  ، بوصفها أدوات رئيسية حملاربة اإلرهاب،٢٠١١حزيران/يونيه  ١٧املؤرخ  )٢٠١١(

 حزيـران/  ١٧املـؤرخ  ) ٢٠١٤( ٢١٦١) و ٢٠١١( ١٩٨٩) و ١٩٩٩( ١٢٦٧إىل قراراته  وإذ يشري  
املــــــــؤرخ ) ٢٠١٤( ٢١٧٨و  ٢٠١٤آب/أغســــــــطس  ١٥املــــــــؤرخ ) ٢٠١٤( ٢١٧٠ و ٢٠١٤يونيــــــــه 

تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ١٩و  )٢٢٤(متوز/يوليــــه ٢٨املــــؤرخني رئيســــه  وإىل بيــــاين ٢٠١٤أيلول/ســــبتمرب  ٢٤
، مبا يف ذلك ما أبداه من عزم على النظر يف اختاذ تدابري إضافية مـن أجـل تعطيـل جتـارة الـنفط الـيت       )٢٢٠(٢٠١٤

_____________ 

)٢٢٤(  S/PRST/2014/14.  
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عروف أيضا باسم تنظـيم داعـش) وجبهـة النصـرة     العراق والشام (امل يقوم ا كل من تنظيم الدولة اإلسالمية يف
أفــراد ومجاعــات ومؤسســات وكيانــات، بوصــفها مصــدرا مــن مصــادر   القاعــدة مــن وســائر مــا يــرتبط بتنظــيم

  اإلرهاب،  متويل
الدولـة اإلسـالمية يف العـراق    بأمهية الدور الذي تؤديه اجلزاءات املالية يف تعطيل أنشطة تنظيم  موإذ يسلّ  
يشـدد  إذ لنصرة وسائر ما يرتبط بتنظيم القاعـدة مـن أفـراد ومجاعـات ومؤسسـات وكيانـات، و      وجبهة ا والشام

أيضــا علــى ضــرورة اتبــاع ــج شــامل جيمــع بــني االســتراتيجيات املتعــددة األطــراف واإلجــراءات الــيت تتخــذها  
وجبهـة النصـرة    مالدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشـا    الدول األعضاء على الصعيد الوطين، لتعطيل أنشطة تنظيم 

  تعطيال كامال،
استقالل العراق واجلمهورية العربية السورية وسيادما ووحـدما وسـالمة أراضـيهما،     وإذ يعيد تأكيد  

  يثاق ومبادئه،املوإذ يعيد كذلك تأكيد مقاصد 
  أنه ال ميكن وال ينبغي ربط اإلرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة، التأكيد أيضا يعيدوإذ   
على أنه ال ميكن دحر اإلرهاب إال باتباع ج يتسم باملثابرة والشـمول يقـوم علـى مشـاركة      شددوإذ ي  

التهديــدات اإلرهابيــة وإضــعافها وعزهلــا   منــع مجيــع الــدول واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة وتعاوــا بفعاليــة يف  
  حركتها،  وشلِّ

ــرب   ــق    وإذ يعـ ــديره العميـ ــن تقـ ــدد عـ ــذا الصـ ــدو   يف هـ ــة الـ ــرار جامعـ ــة لقـ ــؤرخ  ٧٨٠٤ل العربيـ املـ
وبيـــان فرقـــة العمـــل املعنيـــة  ٢٠١٤أيلول/ســـبتمرب  ١٥املـــؤرخ وبيـــان بـــاريس  )٢٢٥(٢٠١٤أيلول/ســـبتمرب  ٧

تشــرين   ٢٤املــؤرخ  الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام   بــاإلجراءات املاليــة بشــأن مكافحــة متويــل تنظــيم      
ــوبر  ــل اإل    ٢٠١٤األول/أكتـ ــة متويـ ــأن مكافحـ ــة بشـ ــالن املنامـ ــاب وإعـ ــؤرخ رهـ ــاين/نوفمرب   ٩املـ ــرين الثـ تشـ

٢٢٦(٢٠١٤(،  
وال سـيما مـا اقتضـاه     ،٢٠٠١أيلول/سـبتمرب   ٢٨املـؤرخ   )٢٠٠١( ١٣٧٣قراره  وإذ يؤكد من جديد  

أشـكال   مجيع الدول مبنع وقمع متويل األعمال اإلرهابيـة، واالمتنـاع عـن تقـدمي أي شـكل مـن       من وجوب قيام
انات أو األشخاص الضـالعني يف األعمـال اإلرهابيـة، ويشـمل ذلـك وضـع       الدعم، الصريح أو الضمـين، إىل الكي

  حد لعملية جتنيد أعضاء اجلماعات اإلرهابية ومنع تزويد اإلرهابيني بالسالح،
  باحلاجة املاسة إىل بناء قدرات الدول األعضاء على مكافحة اإلرهاب ومتويل اإلرهابيني، موإذ يسلّ  
ن حقول النفط وما يتصل ا من هياكل أساسية، فضال عـن اهلياكـل   أل هوإذ يعرب جمددا عن بالغ قلق  

الدولـة اإلسـالمية يف العـراق    األساسية األخرى مثل السدود وحمطـات توليـد الكهربـاء اخلاضـعة لسـيطرة تنظـيم       
وجبهة النصرة وسائر ما حيتمل ارتباطه بتنظيم القاعدة من أفراد ومجاعات ومؤسسـات وكيانـات، تـدر     والشام

زءا كبريا من دخل هذه اجلماعات، إىل جانب عمليات االبتـزاز والتربعـات األجنبيـة اخلاصـة، ومبـالغ الفديـة       ج
املدفوعة يف حـاالت االختطـاف واألمـوال املسـروقة مـن األراضـي الـيت تسـيطر عليهـا، الـيت تـدعم اجلهـود الـيت              

  ظيم اهلجمات اإلرهابية وتنفيذها،تبذهلا يف جتنيد األفراد وتعزز قدرا، من حيث العمليات، على تن
_____________ 

  ، املرفق.S/2014/685انظر   )٢٢٥(
  .A/69/602انظر   )٢٢٦(
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يتعرضــون لــه مــن  يعــرب عــن ســخطه ملــاإذ اختطــاف النســاء واألطفــال، و بأشــد العبــارات وإذ يــدين  
يـرتبط   وجبهـة النصـرة ومـا    الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشـام    استغالل واعتداء، مبا يف ذلك ما يرتكبه تنظيم 
وكيانات ضدهم من اغتصاب واعتداء جنسـي وزواج قسـري،   بتنظيم القاعدة من أفراد ومجاعات ومؤسسات 

من غري الدول الـيت تتـوفر لـديها األدلـة علـى ذلـك أن تطلـع عليهـا الـس،          وحيث مجيع اجلهات من الدول إذ و
  فضال عن أي معلومات تفيد بأن اإلجتار بالبشر قد يدعم مرتكيب هذه األعمال من الناحية املالية،

أصــول ماليــة  زام الــدول األعضــاء بالقيــام دومنــا تــأخري بتجميــد األمــوال وأي التــ وإذ يؤكــد مــن جديــد  
موارد اقتصادية لألشخاص الذين يرتكبون أعمـاال إرهابيـة، أو حيـاولون ارتكاـا، أو يشـاركون يف ارتكاـا        أو

ء األشـخاص؛  للكيانات اليت ميتلكها أو يتحكم فيها بصورة مباشرة أو غري مباشـرة هـؤال  و ،أو يسهلون ارتكاا
ألي أشخاص وكيانات يعملون حلساب هؤالء األشخاص والكيانات، أو بتوجيه منهم، مبـا يف ذلـك األمـوال    و

يـرتبط   املمتلكات اليت ميتلكها أو يتحكم ا بصورة مباشرة أو غري مباشرة هـؤالء األشـخاص ومـا    املستمدة من
  لكات،م من أشخاص وكيانات أو األموال اليت تدرها هذه املمت

إزاء إتاحة املوارد االقتصادية مثل النفط ومنتجاته ووحدات املصايف وما يتصـل ـا    وإذ يعرب عن قلقه  
الـذهب والفضـة والنحـاس واملـاس وأي      مـن مـواد، واملـوارد الطبيعيـة األخـرى مبـا يف ذلـك املعـادن الثمينـة مثـل          

النصـرة وسـائر مـا يـرتبط بتنظـيم القاعـدة مـن        وجبهة  الدولة اإلسالمية يف العراق والشامأصول أخرى، لتنظيم 
التجـارة املباشـرة أو غـري املباشـرة يف هـذه املـواد مـع تنظـيم          أفراد ومجاعات ومؤسسات وكيانات، ويالحظ أن

يشكل انتهاكا لاللتزامات املفروضـة مبوجـب القـرار     وجبهة النصرة ميكن أن الدولة اإلسالمية يف العراق والشام
٢٠١٤( ٢١٦١،(  
مجيع الدول بالتزامها بكفالة تقدمي أي شخص يشارك يف متويـل أعمـال إرهابيـة أو التخطـيط      يذكِّروإذ   

  أو اإلعداد هلا أو ارتكاا أو دعمها إىل العدالة،
 ،٢٠١٤كـانون الثاين/ينـاير    ٢٧املـؤرخ   )٢٠١٤( ٢١٣٣ ما قضـى بـه يف القـرار    وإذ يؤكد من جديد  

دية اليت تدفع للجماعات اإلرهابية تشكل أحد مصادر الـدخل الـيت تـدعم    يشري مرة أخرى إىل أن مبالغ الفإذ و
اجلماعات لتجنيد األفـراد، وتعـزز قـدرا، مـن حيـث العمليـات، علـى تنظـيم اهلجمـات           اجلهود اليت تبذهلا تلك

  اإلرهابية وتنفيذها، وتشكل حافزا على ارتكاب حوادث االختطاف طلبا للفدية يف املستقبل؛
إزاء تزايــد قيــام اإلرهــابيني ومؤيــديهم، يف ســياق انتشــار العوملــة باتمعــات،         القلــق  وإذ يعــرب عــن   

باستعمال التكنولوجيات اجلديدة يف جمال املعلومات واالتصاالت، ال سـيما شـبكة اإلنترنـت، يف تيسـري األعمـال      
  ا ومتويلها والتخطيط هلا،اإلرهابية، وكذلك استعماهلا يف التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية وجتنيد مرتكبيه

الدولـة  إزاء زيادة حوادث اختطاف األشخاص وقتل الرهائن على يـد تنظـيم    وإذ يعرب عن بالغ القلق  
تـؤثر علـى    يدين تلك اجلرائم النكراء واجلبانة اليت تدل علـى أن اإلرهـاب آفـة   إذ ، واإلسالمية يف العراق والشام

  املناطق واألديان أو املعتقدات، البشرية مجعاء وعلى البشر أمجعني من كافة
الدولـة اإلسـالمية   بتقرير فريق الدعم التحليلي ورصد اجلزاءات بشأن جبهة النصرة وتنظـيم   وإذ يرحب  

  ه من توصيات،ضمنت، وإذ حييط علما مبا ت)٢٢٢(٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤، املنشور يف يف العراق والشام
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 الدولة اإلسـالمية يف العـراق والشـام   استمرار التهديد الذي يشكله كل من تنظيم  وإذ يالحظ مع القلق  
وجبهة النصرة وسائر ما يرتبط بتنظيم القاعدة من أفراد ومجاعات ومؤسسـات وكيانـات علـى السـالم واألمـن      

  ذلك التهديد، يؤكد من جديد تصميمه على التصدي جلميع جوانبإذ و ،الدوليني
  يثاق،املمبوجب الفصل السابع من  وإذ يتصرف  

  
  جتارة النفط

مباشــرة أي أعمــال جتاريــة علــى حنــو مباشــر أو غــري مباشــر، وال ســيما التجــارة يف الــنفط    يــدين  - ١  
 الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشـام    واملشتقات النفطية، ووحدات املصايف واملواد ذات الصلة، مبشاركة تنظـيم  

جملـس  عينتـها جلنـة    أفـراد ومجاعـات ومؤسسـات وكيانـات    وجبهة النصرة وسائر ما يرتبط بتنظيم القاعـدة مـن   
) بوصفها مرتبطة بتنظـيم القاعـدة، ويكـرر التأكيـد     ٢٠١١( ١٩٨٩) و ١٩٩٩( ١٢٦٧عمال بالقرارين األمن 

اعات واملؤسسـات والكيانـات وقـد    على أن مباشرة تلك األعمال ميكن أن تعترب مبثابة دعم هلؤالء األفراد واجلم
  تؤدي إىل قيام اللجنة بإدراج املزيد من اجلهات يف القائمة؛

ــدول ملزمــة مبوجــب القــرار   يؤكــد مــن جديــد   - ٢   ــأن٢٠١٤( ٢١٦١أن ال تكفــل عــدم إتاحــة   ) ب
ــة الدغــري مباشــرة، لتنظــيم   مواطنيهــا واملقــيمني يف أراضــيها أصــوال أو مــوارد اقتصــادية، بصــورة مباشــرة أو    ول

وجبهة النصرة وسـائر مـا يـرتبط بتنظـيم القاعـدة مـن أفـراد ومجاعـات ومؤسسـات           اإلسالمية يف العراق والشام
وكيانات؛ ويشري إىل أن هذا االلتزام ينطبق على املعامالت التجارية املباشرة وغري املباشرة يف الـنفط واملنتجـات   

  النفطية املكررة ووحدات املصايف واملواد ذات الصلة؛
) بالقيــام دون إبطــاء ٢٠١٤( ٢١٦١أن الــدول ملزمــة مبوجــب القــرار  أيضــا يؤكــد مــن جديــد  - ٣  

الدولــة اإلســالمية يف بتجميــد األمــوال وغريهــا مــن األصــول املاليــة أو املــوارد االقتصــادية الــيت تعــود إىل تنظــيم   
ت ومؤسسات وكيانات، مبـا يف  وجبهة النصرة وسائر ما يرتبط بتنظيم القاعدة من أفراد ومجاعا العراق والشام

ذلك األموال املتأتية من ممتلكات تعود ملكيتها أو يعود التصـرف فيهـا، بصـورة مباشـرة أو غـري مباشـرة، إليهـا        
  بتوجيه منها؛  إىل أفراد يتصرفون نيابة عنها أو  أو

) بكفالـة عـدم إتاحـة    ٢٠١٤( ٢١٦١أن الـدول ملزمـة مبوجـب القـرار      كذلك يؤكد من جديد  - ٤  
مباشرة، عـن طريـق رعاياهـا أو أي     غري أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أخرى، بصورة مباشرة أو أي

ــة اإلســالمية يف العــراق والشــام أشــخاص موجــودين يف أراضــيها، لصــاحل تنظــيم    وجبهــة النصــرة وســائر   الدول
  يرتبط بتنظيم القاعدة من أفراد ومجاعات ومؤسسات وكيانات؛  ما

 أن األمـوال واألصـول املاليـة أو املـوارد االقتصـادية األخـرى املتاحـة ألفـراد أو كيانـات          إىل يشري  - ٥  
مدرجني يف القائمة أو لفائدم ال ميلكها هؤالء األفراد أو الكيانات دائما بصورة مباشـرة، ويشـري عـالوة علـى     

حتمـال أال تكـون املمتلكـات الـيت     ذلك إىل أنه ينبغي للدول، لدى حتديد هـذه األمـوال والفوائـد، أن تتنبـه إىل ا    
  حتوزها األطراف املدرجة يف القائمة أو تتحكم ا بصورة غري مباشرة ظاهرة يف احلال؛

أن املــوارد االقتصــادية تشــمل الــنفط واملنتجــات النفطيــة ووحــدات املصــايف واملــواد ذات    يؤكــد  - ٦  
ال ولكـن ميكـن اسـتخدامها للحصـول علـى      الصلة، وغريها من املوارد الطبيعية، وأي أصول أخرى ليسـت أمـوا  

  أموال أو سلع أو خدمات؛
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)، دون إبطـاء بتجميـد   ٢٠١٤( ٢١٦١قـرار  البالتايل على ضـرورة قيـام الـدول، مبقتضـى      يشدد  - ٧  
ذلــك الــنفط واملنتجــات النفطيــة، ووحــدات   يف األمــوال وغريهــا مــن األصــول املاليــة واملــوارد االقتصــادية، مبــا  

املـوارد الطبيعيـة، الـيت تعـود ملكيتـها أو يعـود التصـرف فيهـا إىل تنظـيم           ت الصلة، وغريها مناملصايف واملواد ذا
ــة اإلســالمية يف العــراق والشــام  ــرتبط بتنظــيم القاعــدة مــن أفــراد ومجاعــات      الدول وجبهــة النصــرة وســائر مــا ي

فوائـد قابلـة    مـوال أو أفراد يتصرفون نيابة عنـها أو بتوجيـه منـها، فضـال عـن أي أ      إىل ومؤسسات وكيانات، أو
  هذه املوارد االقتصادية؛  للتداول تتأتى من

بضـــرورة اختـــاذ التـــدابري الالزمـــة ملنـــع وقمـــع متويـــل اإلرهـــاب واإلرهـــابيني واملنظمـــات  يســـلّم  - ٨  
اإلرهابية، مبا يف ذلك التمويل باستخدام العائدات املتأتية من اجلرميـة املنظمـة، وبوسـائل منـها إنتـاج املخـدرات       

  وبأمهية مواصلة التعاون الدويل حتقيقا هلذه الغاية؛ ،ئفها الكيميائية واالجتار ا على حنو غري مشروعوسال
أو مـوارد اقتصـادية    على أن الدول ملزمة بأن تكفل عدم إتاحة أي أموال أو أصول ماليـة  يشدد  - ٩  

ن يف أراضـيها، مبـا يف ذلـك    أشخاص موجـودي  أي أخرى، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، عن طريق رعاياها أو
األخـرى الـيت مت حتديـدها علـى      الطبيعيـة الصلة واملـوارد   النفط واملنتجات النفطية ووحدات املصايف واملواد ذات

وجبهـة النصـرة وسـائر     الدولة اإلسـالمية يف العـراق والشـام   حمصلة أو خالف ذلك لصاحل تنظيم  أا موجهة أو
اد ومجاعــات ومؤسســات وكيانــات، فضــال عــن أي أمــوال أو فوائــد قابلــة   مــا يــرتبط بتنظــيم القاعــدة مــن أفــر 

  للتداول تتأتى من هذه املوارد االقتصادية؛
ألن املركبات، مبا يف ذلك الطائرات والسـيارات والشـاحنات ونـاقالت الـنفط      يعرب عن القلق - ١٠  

الدولـة اإلسـالمية يف   ينشـط تنظـيم    والعـراق أو إليهـا حيـث   اجلمهوريـة العربيـة السـورية    املتوجهة من مناطق يف 
جبهة النصرة أو سائر ما يرتبط بتنظيم القاعدة مـن مجاعـات ومؤسسـات وكيانـات ميكـن أن       وأ العراق والشام

تستخدمها هذه الكيانات أو أن تستخدم نيابة عنها لنقل النفط واملنتجـات النفطيـة، ووحـدات املصـايف واملـواد      
يف ذلــك املــوارد الطبيعيــة مثــل املعــادن الثمينــة   مبــا ،ألصــناف النفيســة األخــرىذات الصــلة، واملبــالغ النقديــة وا

احلبــوب واملاشــية واآلالت واألجهــزة اإللكترونيــة والســجائر   كالــذهب والفضــة والنحــاس واملــاس، فضــال عــن 
 مقايضــتها باألســلحة، أو الســتخدامها بطــرق أخــرى مــن شــأا أن تــؤدي إىل   لبيعهــا يف األســواق الدوليــة، أو

)، ٢٠١٤( ٢١٦١مــن القــرار  ١انتــهاك جتميــد األصــول أو احلظــر املفــروض علــى توريــد األســلحة يف الفقــرة   
وحيث الدول األعضاء على اختـاذ اخلطـوات املناسـبة وفقـا ألحكـام القـانون الـدويل ملنـع وتعطيـل األنشـطة الـيت            

مــن القــرار  ١داف يف الفقــرة شــأا أن تــؤدي إىل انتــهاك جتميــد األصــول أو حظــر األســلحة احملــدد األهــ    مــن
  )؛٢٠١٤( ٢١٦١
متويـل أعمـال إرهابيـة     أن على مجيع الدول كفالة تقدمي أي شـخص يشـارك يف   يؤكد من جديد - ١١  

ــة يف القــوانني       ــة إدراج األعمــال اإلرهابي ــة وكفال أو التخطــيط أو اإلعــداد هلــا أو ارتكاــا أو دعمهــا إىل العدال
تعكــس العقوبــات علــى النحــو الواجــب جســامة تلــك  م خطــرية وكفالــة أنوالتشــريعات احملليــة بوصــفها جــرائ

جتــار بــالنفط واملنتجــات النفطيــة  ميكــن تقــدمي هــذا الــدعم عــن طريــق اال  أنــه ويشــدد علــى ،األعمــال اإلرهابيــة
وجبهـة النصـرة    الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشـام    املكررة، ووحدات املصايف واملواد ذات الصلة، مـع تنظـيم   

  سائر ما يرتبط بتنظيم القاعدة من أفراد ومجاعات ومؤسسات وكيانات؛و
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يومـا حبظـر نقـل الـنفط واملنتجـات النفطيـة        ٣٠يف غضـون   لجنـة الأن تبلغ الدول األعضـاء   يقرر - ١٢  
أو جبهة النصـرة   الدولة اإلسالمية يف العراق والشامووحدات املصايف واملواد ذات الصلة يف أراضيها من تنظيم 

الــدول األعضــاء إبــالغ اللجنــة بنتيجــة اإلجــراءات املتخــذة ضــد األفــراد والكيانــات نتيجــة ب هيــبإليهمــا، وي أو
  األنشطة؛  هلذه

القائمـة أمسـاء األفــراد    عضـاء علــى أن تقـدم إىل اللجنـة طلبـات لكــي تـدرج يف     الـدول األ  يشـجع  - ١٣  
وجبهـة   الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشـام     والكيانات املنخرطة يف األنشطة املتصـلة بتجـارة الـنفط مـع تنظـيم     

لجنـة املعنيـة   الالنصرة وسائر مـا يـرتبط بتنظـيم القاعـدة مـن أفـراد ومجاعـات ومؤسسـات وكيانـات ويـوعز إىل           
باجلزاءات املفروضة على تنظيم القاعـدة أن تنظـر علـى الفـور يف حتديـد أمسـاء األفـراد والكيانـات املنخـرطني يف          

وجبهـة النصـرة وسـائر مـا يـرتبط       الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشـام    ارة النفط مع تنظيم األنشطة املتصلة بتج
  بتنظيم القاعدة من أفراد ومجاعات ومؤسسات وكيانات؛

بالدول األعضاء أن حتسن التعاون الـدويل واإلقليمـي ودون اإلقليمـي، وذلـك بسـبل منـها        يهيب - ١٤  
الدولـة اإلسـالمية يف العـراق    تنظـيم   من التهريب اليت يستخدمها كلتعزيز تبادل املعلومات بغرض حتديد طرق 

وجبهة النصرة، وأن تنظر يف تقدمي املسـاعدة التقنيـة وبنـاء القـدرات ملسـاعدة الـدول األعضـاء األخـرى          والشام
الدولـة  على مكافحة ريب النفط واملنتجات النفطيـة، ووحـدات املصـايف واملـواد ذات الصـلة، علـى يـد تنظـيم         

مجاعـات أو مؤسسـات    وأيرتبط بتنظيم القاعدة من أفراد  وجبهة النصرة وسائر ما اإلسالمية يف العراق والشام
  أو كيانات؛

  
  التراث الثقايف

ال ســيما اجلمهوريــة العربيــة الســورية التــدمري الــذي تعــرض لــه التــراث الثقــايف يف العــراق و يـدين  - ١٥  
وجبهة النصرة، سـواء أكـان هـذا التـدمري عرضـيا أو متعمـدا،        راق والشامالدولة اإلسالمية يف العيد تنظيم  على

  وال سيما فيما يتعلق بالتدمري الذي استهدف املواقع واملمتلكات الدينية؛
وجبهـة النصـرة وسـائر مـا يـرتبط       الدولة اإلسالمية يف العراق والشامأن تنظيم  يالحظ مع القلق - ١٦  

ومؤسسات وكيانات حتصل على إيرادات من مباشرة أعمال ـب وريـب    بتنظيم القاعدة من أفراد ومجاعات
التراث الثقايف مبختلف أنواعه، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، من مواقع أثرية ومتاحف ومكتبـات وحمفوظـات   

جهـود التجنيـد الـيت تضـطلع ـا       دعـم  ، تسـتخدم يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية   وغريها من املواقع يف العـراق و 
  وتعزز قدرا، من حيث العمليات، على تنظيم اهلجمات اإلرهابية وتنفيذها؛

ــد   - ١٧   ــن جدي ــرة    يؤكــد م ــرره يف الفق ــا ق ــرار   ٧م ــن الق ــؤرخ  )٢٠٠٣( ١٤٨٣م ــايو  ٢٢امل أيار/م
ــة           ،٢٠٠٣ ــة العراقي ــار باملمتلكــات الثقافي ــع االجت ــبة ملن ــدابري املناس ــدول األعضــاء الت ــع ال ــرر أن تتخــذ مجي ويق
ة وسائر األصناف ذات األمهية األثرية والتارخيية والثقافية والعلمية النـادرة والدينيـة الـيت نقلـت بصـورة      والسوري

آذار/مــارس  ١٥ منــذاجلمهوريــة العربيــة الســورية ومــن  ١٩٩٠آب/أغســطس  ٦غــري قانونيــة مــن العــراق منــذ 
ايـة املطـاف عودـا اآلمنـة إىل     يتـيح يف   ، بسبل منها حظر التجارة عرب احلدود يف هـذه األصـناف، ممـا   ٢٠١١

نظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة، واملنظمـة الدوليـة للشـرطة          مب هيـب وي ،الشعبني العراقـي والسـوري  
  اجلنائية، واملنظمات الدولية األخرى تقدمي املساعدة، حسب االقتضاء، يف تنفيذ هذه الفقرة؛
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  ةاالختطاف طلبا للفدية والتربعات اخلارجي

حلوادث اختطاف األشخاص وأخذ الرهائن اليت يرتكبها كل مـن تنظـيم    إدانته يؤكد من جديد - ١٨  
ــة اإلســالمية يف العــراق والشــام  ــرتبط بتنظــيم القاعــدة مــن أفــراد ومجاعــات      الدول وجبهــة النصــرة وســائر مــا ي

سـية، ويعـرب   تنـازالت سيا  كسـب  ومؤسسات وكيانات ألي غرض كان ذلك، مبـا يف ذلـك مجـع األمـوال أو    
عن عزمه منع أعمـال اختطـاف األشـخاص وأخـذ الرهـائن الـيت ترتكبـها اجلماعـات اإلرهابيـة وضـمان إطـالق            

دفع مبالغ على سبيل الفدية أو تقدمي تنازالت سياسية، وفقـا ألحكـام القـانون     سراح الرهائن بصورة آمنة دون
  الدويل املنطبقة؛

) تســري علــى دفــع  ٢٠١٤( ٢١٦١(أ) مــن القــرار  ١أن مقتضــيات الفقــرة  يؤكــد مــن جديــد  - ١٩  
الفديات لألفراد أو اجلماعـات أو املؤسسـات أو الكيانـات املـدرجني يف قائمـة اجلـزاءات املفروضـة علـى تنظـيم          
القاعدة، بغض النظر عـن كيفيـة دفـع الفديـة أو اجلهـة الـيت تـدفعها، ويشـدد علـى أن هـذا االلتـزام ينطبـق علـى              

وجبهة النصرة، ويهيب جبميع الـدول األعضـاء تشـجيع الشـركاء مـن       يف العراق والشام الدولة اإلسالميةتنظيم 
القطاع اخلاص على اعتماد أو اتباع املبادئ التوجيهية ذات الصلة واملمارسات اجليدة ملنع عمليـات االختطـاف   

  اإلرهابية والتصدي هلا دون دفع فدية؛
االسـتفادة بصـورة مباشـرة     على منع اإلرهابيني مـن جبميع الدول األعضاء أن تعمل  يهيب جمددا - ٢٠  

التنـازالت السياسـية وضــمان إطـالق ســراح     مــن أو غـري مباشـرة مــن املـدفوعات املقدمـة علــى سـبيل الفديـة أو      
الرهائن بصورة آمنة، ويؤكـد مـن جديـد ضـرورة تعـاون مجيـع الـدول األعضـاء علـى حنـو وثيـق أثنـاء حـوادث              

  على يد اجلماعات اإلرهابية؛اختطاف األشخاص وأخذ الرهائن 
إزاء التقـارير الـيت تفيـد بـأن التربعـات اخلارجيـة مـا زالـت جتـد سـبيلها إىل            يعرب عن بالغ قلقـه  - ٢١  
وجبهة النصرة وسائر مـا يـرتبط بتنظـيم القاعـدة مـن أفـراد ومجاعـات         الدولة اإلسالمية يف العراق والشامتنظيم 

تقـدمي رعاياهـا وأي أشـخاص     ل مجيع الدول األعضـاء لوجـوب عـدم   ر بأمهية امتثاومؤسسات وكيانات، ويذكّ
داخــل أراضــيها تربعــات لألفــراد والكيانــات الــذين حــددم اللجنــة أو ملــن يعملــون نيابــة عــن كيانــات حمــددة    

  بتوجيه منها؛  أو
الدولـة  ظهـور تنظـيم    علـى أن التربعـات املقدمـة مـن األفـراد والكيانـات قـد أدت دورا يف        يشدد - ٢٢  

إتاحـة دعـم    وجبهة النصرة وبقائهما، وأن من واجب الـدول األعضـاء كفالـة عـدم     سالمية يف العراق والشاماإل
من هذا القبيل هلاتني اجلماعتني اإلرهابيتني وسـائر مـا يـرتبط بتنظـيم القاعـدة مـن أفـراد ومجاعـات ومؤسسـات          

ول األعضاء علـى التصـدي لـذلك    أراضيها، وحيث الد وكيانات من جانب مواطنيها واألشخاص املوجودين يف
ــربح        بصــورة مباشــرة مــن خــالل تعزيــز يقظــة النظــام املــايل الــدويل وبالعمــل مــع كياناــا الــيت ال تســتهدف ال

الدولـة اإلسـالمية   ومنظماا اخلريية لكفالة عدم حتويل التدفقات املالية الـواردة مـن التربعـات اخلرييـة إىل تنظـيم      
  ة أو سائر ما يرتبط بتنظيم القاعدة من أفراد ومجاعات ومؤسسات وكيانات؛وجبهة النصر يف العراق والشام

  
  األعمال املصرفية

الـدول األعضـاء علـى اختـاذ تـدابري للتأكـد مـن أن املؤسسـات املاليـة داخـل أراضـيها حتـول              حيث - ٢٣  
بتنظـيم القاعـدة مـن    جبهة النصرة أو سـائر مـا يـرتبط     وأ الدولة اإلسالمية يف العراق والشاموصول تنظيم  دون

  مؤسسات أو كيانات إىل النظام املايل الدويل؛  أفراد أو مجاعات أو
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  األسلحة واألعتدة ذات الصلة

قــراره بــأن تقــوم الــدول مبنــع القيــام علــى حنــو مباشــر أو غــري مباشــر بتوريــد أو بيــع  يعيــد تأكيــد - ٢٤  
ذلــك األســلحة والــذخرية واملركبــات واملعــدات  نقــل األســلحة واألعتــدة املتصــلة ــا بكافــة أنواعهــا، مبــا يف   أو

العسكرية واملعدات شبه العسكرية وقطع الغيار للمعدات املذكورة سابقا، وبتقـدمي املشـورة الفنيـة أو املسـاعدة     
وجبهـة النصـرة    الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشـام    أو التدريب فيمـا يتصـل باألنشـطة العسكريـــــة إىل تنظـيم      

راد واجلماعات واملؤسسات والكيانات املرتبطة بتنظيم القاعدة، انطالقا مـن أراضـيها أو بواسطــــة    وسائر األفــــ
ويعيـد تأكيـد دعواتـه الـدول      ،مواطنيهـــا خارج أراضيها أو باستخدام الطائرات أو السـفن الـيت حتمـل أعالمهـا    

ة باإلجتـــار باألســـلحة واإلســـراع يئـــة الســـبل الكفيلـــة بتكثيـــف تبـــادل املعلومـــات عـــن العمليـــات املتعلقـــ  إىل
تبــادل تلــك املعلومــات، وتعزيــز تنســيق اجلهــود املبذولــة علــى كــل مــن الصــعيد الــوطين ودون اإلقليمــي   بــوترية

  واإلقليمي والدويل؛
إزاء انتشــار األســلحة واألعتــدة ذات الصــلة جبميــع أنواعهــا، وخباصــة قــذائف    يعــرب عــن قلقــه - ٢٥  
وجبهـة النصـرة وسـائر مـا يـرتبط بتنظـيم        الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشـام     جو احملمولـة إىل تنظـيم   -سطح 

القاعدة من أفراد ومجاعات ومؤسسـات وكيانـات، وإزاء مـا قـد يترتـب عليـه مـن أثـر علـى السـالم واألمـن يف            
  املنطقة وعلى الصعيد الدويل، وعرقلة اجلهود الرامية إىل مكافحة اإلرهاب يف بعض احلاالت؛

) منـع مـا قـد    ٢٠١٤( ٢١٦١(ج) مـن القـرار    ١الدول األعضـاء بالتزامهـا عمـال بـالفقرة      كريذ - ٢٦  
ــدة ذات       ــد األســلحة واألعت ــن توري ــتم بصــورة مباشــرة أو غــري مباشــرة م ــراد    ي ــا إىل األف ــع أنواعه الصــلة جبمي

  هة النصرة؛وجب الدولة اإلسالمية يف العراق والشاموالكيانات املدرجني يف القائمة، مبا يف ذلك تنظيم 
جبميع الدول النظر يف التدابري املناسبة ملنع نقل كافة األسلحة واألعتدة ذات الصـلة جبميـع    يهيب - ٢٧  

جـو احملمولـة، إذا كانـت هنـاك أسـباب وجيهـة لالشـتباه يف حصـول تنظـيم           -أنواعها، وخاصة قـذائف سـطح   
يـرتبط بتنظـيم القاعـدة مـن أفـراد ومجاعـات        أو جبهـة النصـرة أو سـائر مـا     الدولة اإلسـالمية يف العـراق والشـام   

  ومؤسسات وكيانات على هذه األسلحة واألعتدة ذات الصلة؛
  

  جتميد األصول

) تســري علــى املــوارد املاليــة  ٢٠١٤( ٢١٦١قــرار المــن  ١أن مقتضــيات الفقــرة  يؤكــد جمــددا - ٢٨  
وارد املســتخدمة يف تــوفري خــدمات واالقتصــادية جبميــع أنواعهــا، مبــا يف ذلــك، علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، املــ

خدمات، اليت تسـتغل يف دعـم تنظـيم القاعـدة، وغـريه       من استضافة املواقع على شبكة اإلنترنت أو ما يتصل ا
  من املدرجني على قائمة اجلزاءات املفروضة على ذلك التنظيم من أفراد أو مجاعات أو مؤسسات أو كيانات؛

  
  اإلبالغ

يومــا بالتــدابري الــيت اختــذا لالمتثــال   ١٢٠ نعضــاء أن تــوايف اللجنــة يف غضــوالــدول األب يهيــب - ٢٩  
  للتدابري املفروضة يف هذا القرار؛

التحليلــي ورصــد اجلــزاءات، بالتعــاون الوثيــق مــع ســائر أجهــزة األمــم    الــدعممــن فريــق  يطلــب - ٣٠  
يومـا،   ١٥٠لجنـة يف غضـون   الدة وإبـالغ  املتحدة املعنية مبكافحة اإلرهاب، إجراء تقييم ألثر هذه التدابري اجلدي
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ومــن مث إدراج اإلبــالغ عــن أثــر هــذه التــدابري اجلديــدة يف تقاريرهــا إىل اللجنــة مــن أجــل تتبــع التقــدم احملــرز يف   
تنفيذها، وحتديد العواقب غري املقصودة والتحديات غري املتوقعة، وتسـهيل إدخـال املزيـد مـن التعـديالت عليهـا       

لـس علـى مـا يسـتجد بشـأن تنفيـذ هـذا القـرار يف إطـار          اكذلك إىل اللجنة إطـالع  حسب االقتضاء، ويطلب 
  التقارير الشفوية الدورية اليت تقدمها إليه عن حال جممل أعمال اللجنة وفريق الرصد؛

  .املسألة قيد نظره الفعلي أن يبقي يقرر - ٣١  
  ٧٣٧٩اختذ باإلمجاع يف اجللسة 

  
  مقررات

األخطـار  ”املعنـون   البنـد ، يف ٢٠١٥آذار/مارس  ٣٠، املعقودة يف ٧٤٢١ته جملس األمن، يف جلسنظر   
  “.اليت دد السالم واألمن الدوليني من جراء األعمال اإلرهابية

 السـيد  من نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل    ٣٩ويف اجللسة نفسها، قرر الس توجيه دعوة، مبوجب املادة   
لعــام لغــرب أفريقيــا ورئــيس مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا،   لألمــني احممــد بــن مشبــاس، املمثــل اخلــاص  

  وا كانغ، وكيلة األمني العام للشؤون اإلنسانية ونائبة منسقة اإلغاثة يف حاالت الطورائ. -والسيدة كيونغ 
  املعنون:  البند، يف ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٩، املعقودة يف ٧٤٥٣لس، يف جلسته ونظر ا  
  لسالم واألمن الدوليني من جراء األعمال اإلرهابيةاألخطار اليت دد ا”  
  املقاتلون اإلرهابيون األجانب”    
موجهـة إىل األمـني العـام مـن املمثلـة الدائمـة لليتوانيـا لـدى          ٢٠١٥أيار/مايو  ٨رسالة مؤرخة ”    

  )S/2015/324األمم املتحدة (
ن رئيسـة جلنـة جملـس    موجهـة إىل رئيسـة جملـس األمـن مـ      ٢٠١٥أيار/مـايو   ١٣رسالة مؤرخة ”    

  )S/2015/338) بشأن مكافحة اإلرهاب (٢٠٠١( ١٣٧٣األمن املنشأة عمال بالقرار 
موجهـة إىل رئـيس جملـس األمـن مـن رئـيس جلنـة جملــس         ٢٠١٥أيار/مـايو   ١٩رسـالة مؤرخـة   ”    

) بشـــأن تنظـــيم القاعـــدة ٢٠١١( ١٩٨٩) و ١٩٩٩( ١٢٦٧األمـــن املنشـــأة عمـــال بـــالقرارين 
  “.)S/2015/358أفراد وكيانات ( يرتبط به من  وما

مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل      ٣٩ويف اجللسة نفسها، قرر الس أيضا توجيه دعوة، مبوجـب املـادة     
  السيد يورغني شتوك، األمني العام للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول).

جملس األمن، أدلـت الرئيسـة بالبيـان     ويف اجللسة نفسها، ويف أعقاب مشاورات أجريت فيما بني أعضاء  
  :)٢٢٧(التايل باسم الس
_____________ 

)٢٢٧(  S/PRST/2015/11.  
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ــر              ــع أشــكاله ومظــاهره يشــكل أحــد أخط ــاب جبمي ــى أن اإلره ــد عل ــن التأكي ــس األم ــد جمل يعي
التهديدات احملدقة بالسـالم واألمـن الـدوليني وأن أي أعمـال إرهابيـة هـي أعمـال إجراميـة وغـري مـربرة،           

  كان مرتكبوها.  ا، وأياكانت دوافعها وأوقات ارتكا  أيا
لس تأكيد احترامه لسيادة مجيـع الـدول وسـالمتها اإلقليميـة واسـتقالهلا السياسـي وفقـا        اويعيد     

  مليثاق األمم املتحدة.
  جنسية أو حضارة.  لس أنه ال ميكن وال ينبغي ربط اإلرهاب بأي ديانة أواويؤكد     
يف وسـعها لتسـوية الـرتاع،     ن تواصـل بـذل مـا   لس جمـددا عـزم الـدول األعضـاء علـى أ     اويؤكد     

مـالذات آمنـة، وذلـك بغيـة التصـدي بصـورة أفضـل         ومنع اجلماعات اإلرهابية من مـد جـذورها وإقامـة   
  للتهديد املتزايد الذي يشكله اإلرهاب.

لس اإلعراب عن قلقه البالغ إزاء التهديد املتواصل الـذي يشـكله املقـاتلون اإلرهـابيون     اويكرر     
جانــب، أي األفــراد الــذين يســافرون إىل دولــة غــري الــيت يقيمــون فيهــا أو حيملــون جنســيتها، بغــرض    األ

ــدبريها أو   ــة أو ت ــى أعمــال      ارتكــاب أعمــال إرهابي ــدريب عل ــوفري ت اإلعــداد هلــا أو املشــاركة فيهــا أو ت
التصـدي   اإلرهاب أو تلقي ذلك التدريب، مبا يف ذلك يف سـياق الرتاعـات املسـلحة، ويعقـد العـزم علـى      

  التهديد.  هلذا
لس عن القلق البالغ جـراء تواصـل جتنيـد املقـاتلني اإلرهـابيني األجانـب بأعـداد كـبرية         اويعرب     

، (املعـروف أيضـا باسـم تنظـيم داعـش)      من جانب كيانات كتنظيم الدولة اإلسـالمية يف العـراق والشـام   
املتفرعـة   املرتبطـة بـه أو املنشـقة عنـه أو     وجبهة النصرة، وغريمها من خاليا تنظـيم القاعـدة أو اجلماعـات   

ــه، ــو الـــذي  منـ ــى النحـ ــه علـ ــة  حددتـ ــن جلنـ ــالقرارين جملـــس األمـ ــال بـ  ١٩٨٩) و ١٩٩٩( ١٢٦٧عمـ
، وانضـمامهم إىل  )، واجلماعات اليت أعلنت والءها لتنظيم الدولة اإلسـالمية يف العـراق والشـام   ٢٠١١(

  .تلك الكيانات
مـن املقـاتلني اإلرهـابيني     ٢٥ ٠٠٠ن هنـاك اآلن أكثـر مـن    لس عن قلقه الشديد من أاويعرب     

سافروا لالنضمام إىل الكيانـات اإلرهابيـة املرتبطـة بتنظـيم      بلد، ممن ١٠٠األجانب املنتمني إىل أكثر من 
وجبهة النصرة، ويالحـظ أن   يف العراق والشامالقاعدة أو القتال حلساا، ومنها تنظيم الدولة اإلسالمية 

املقاتلني يتركز أساسا علـى اجلمهوريـة العربيـة السـورية والعـراق، دون أن يقتصـر عليهمـا،        تدفق هؤالء 
  .)٢٢٨((فريق الرصد) املقدم من فريق الدعم التحليلي ورصد اجلزاءات وفقا للتقرير

لس جمددا عن قلقه من أن املقـاتلني اإلرهـابيني األجانـب يزيـدون مـن حـدة الرتاعـات        اويعرب     
ائها، ومن أم قد يشكلون ديدا خطريا لدوهلم األصلية وللدول اليت يعربوا، والـدول  ومدا واستعص

اليت يقصدوا والدول ااورة ملناطق الرتاعات املسلحة اليت ينشـط فيهـا املقـاتلون اإلرهـابيون األجانـب      
رهـابيون األجانـب   واليت تنوء حتت أعباء أمنية جسيمة، ويالحـظ أن التهديـد الـذي يشـكله املقـاتلون اإل     

قد يطـال مجيـع املنـاطق والـدول األعضـاء، حـىت البعيـدة منـها عـن منـاطق الرتاعـات، ويعـرب عـن قلقـه               
  الشديد من استخدام املقاتلني اإلرهابيني األجانب إليديولوجيتهم املتطرفة يف الترويج لإلرهاب.

_____________ 

  .S/2015/358انظر   )٢٢٨(
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ن األجانــب يتطلــب معاجلــة لــس بــأن معاجلــة التهديــد الــذي يشــكله املقــاتلون اإلرهــابيواويقــر     
شاملة لعوامله الكامنـة بسـبل منـها منـع انتشـار الفكـر املتطـرف املفضـي إىل اإلرهـاب، ووقـف التجنيـد            
ومنع سفر هؤالء املقاتلني واحليلولة دون وصول الدعم املايل هلم ومكافحة التطرف العنيف الـذي ميكـن   

التعصـب،   مـال إرهابيـة بـدافع التطـرف أو    أن يؤدي إىل اإلرهاب، ومكافحة التحريض على ارتكاب أع
وتشجيع التسامح السياسي والديين، وحتقيق التنمية االقتصادية والتالحم االجتمـاعي والشـمولية، وإـاء    

  الرتاعات املسلحة وتسويتها، وتيسري إعادة اإلدماج والتأهيل.
ابري تتخـذها ملكافحـة   لس من جديد أن على الدول األعضاء أن تكفل التقيد يف أي تداويؤكد     

اإلرهــاب جبميــع االلتزامــات الواقعــة عليهــا مبوجــب القــانون الــدويل، وال ســيما القــانون الــدويل حلقــوق  
اإلنسان، والقانون الدويل لالجئني، والقانون الدويل اإلنساين، ويشدد علـى أن احتـرام حقـوق اإلنسـان     

ابري الفعالـة الـيت تتخـذ ملكافحـة اإلرهـاب      واحلريات األساسية وسـيادة القـانون هـي عناصـر مكملـة للتـد      
ومتآزرة معهـا، وهـي جـزء أساسـي مـن أي مسـعى نـاجح ملكافحـة اإلرهـاب، ويشـري إىل أمهيـة احتـرام             
ــال هلــذه         ــى حنــو فعــال، كمــا يشــري إىل أن عــدم االمتث ــه عل ــع اإلرهــاب ومكافحت ــانون يف من ســيادة الق

يثــاق، يشــكل أحــد املهــا االلتزامــات املقـررة مبوجــب  في االلتزامـات وغريهــا مــن االلتزامــات الدوليـة، مبــا  
  العوامل اليت تسهم يف زيادة التطرف وتدعم الشعور بغياب احملاسبة.

ــذ القــرار     اويرحــب      ــة حــىت تارخيــه لتنفي ــارة املبذول ــاجلهود اجلب ) بشــأن ٢٠١٤( ٢١٧٨لــس ب
الـذي اعتمـد يف    يسـه وببيـان رئ ، ٢٠١٤أيلول/سـبتمرب   ٢٤املقاتلني اإلرهابيني األجانـب منـذ اختـاذه يف    

) ٢٠٠١( ١٣٧٣، وبسائر القرارات ذات الصـلة ومنـها القـراران    )٢٢٠(٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩
ــرب ٢٠٠٥( ١٦٢٤ و ــزال جتــنح إىل        ا). ويع ــراد ال ت ــن األف ــدادا كــبرية م ــن أن أع ــه م ــس عــن قلق ل

إىل اإلرهــاب وتســافر كمقــاتلني إرهــابيني أجانــب إىل منــاطق الــرتاع وتشــكل ديــدا   التطــرف املفضــي
خطريا، وأن على الـدول األعضـاء أن حتسـن جهـود املنـع واالعتـراض واإلنفـاذ مـن خـالل زيـادة تبـادل            

 لـس ااملعلومات على الصعيد الدويل والتنسيق اآلين ملنـع تـدفق املقـاتلني اإلرهـابيني األجانـب. ويؤكـد       
ــة         ــد اإلجــراءات ذات األولوي ــود، وبتحدي ــذه اجله ــف ه ــدول األعضــاء بتكثي ــوم ال ــى ضــرورة أن تق عل
واالضطالع ا، وال سيما ما يرد منها يف هذا البيان، مبساعدة جهـات أخـرى وفقـا ملـا متليـه الضـرورة،       

)، ٢٠١٤( ٢١٧٨لــس كــذلك ضــرورة تنفيـذ مجيــع جوانــب القــرار  اوبأسـرع وقــت ممكــن. ويؤكـد   
  يف ذلك مكافحة التطرف العنيف وتدبري أمر العائدين من املقاتلني اإلرهابيني األجانب.  امب
لــس علــى األمهيــة احلامســة ألن تنفــذ الــدول األعضــاء التزاماــا الدوليــة بصــورة تامــة،  اويؤكــد     

)، ٢٠١٤( ٢١٧٨مــن القــرار  ٦يف ذلــك االلتزامــات املتصــلة مبكافحــة اإلرهــاب واملبينــة يف الفقــرة   مبــا
على حنـو يكفـل أن تنشـئ يف قوانينـها وأنظمتـها احملليـة جـرائم علـى مسـتوى كـاف مـن اخلطـورة يتـيح              

لـس  ااملقاضاة واملعاقبة بصـورة تعكـس خطـورة اجلـرائم علـى النحـو الواجـب. ويف هـذا الصـدد، يـثين           
ــيت    ــدة ال ــدول األعضــاء العدي ــى ال ــب   استعرضــت عل ــة يف املاضــي القري ــد  ، تشــريعاا احمللي ــها عن ونقحت

للتصدي للمقاتلني اإلرهابيني األجانب، لكنه يالحظ أن العديد من الدول األعضـاء األخـرى    االقتضاء،
مــن  ٦الــدول األعضــاء تنفيــذ التزاماــا الــواردة يف الفقــرة ب هيــبمل تفعــل ذلــك بعــد بالقــدر الكــايف، وي

إىل االلتــزام الــدويل الــوارد يف لــس ا) تنفيــذا كــامال بأســرع مــا ميكــن. ويشــري ٢٠١٤( ٢١٧٨القــرار 
ــرة  ــرار   ٥الفق ــن الق ــب أو تنظــيمهم     ٢٠١٤( ٢١٧٨م ــابيني األجان ــاتلني اإلره ــد املق ــع وقمــع جتني ) مبن
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الـدول األعضـاء تنفيـذ هـذه االلتزامـات مـن خـالل إنفـاذ القـوانني ذات          ب هيبجتهيزهم، وي نقلهم أو أو
  رهابيني األجانب بغية قمع تدفقهم وردعه.الصلة بسبل شىت، منها حماكمة ومعاقبة املقاتلني اإل

يطلـب بعـد مـن شـركات      لس عـن بـالغ القلـق مـن أن الكـثري مـن الـدول األعضـاء مل        اويعرب     
الطــريان العاملــة يف أراضــيها تزويــد الســلطات الوطنيــة املعنيــة مبعلومــات مســبقة عــن الركــاب املســافرين 

 ١٩٨٩ ) و١٩٩٩( ١٢٦٧جنـة عمـال بـالقرارين    بغرض الكشف عن مغادرة األفراد الذين حـددم الل 
) ألراضيها، أو حماوالت دخوهلم إىل أراضيها أو املرور عربها، على مـنت طـائرات مدنيـة، علـى     ٢٠١١(

  ).٢٠١٤( ٢١٧٨من القرار  ٩النحو املطلوب يف الفقرة 
ت فقــط مــن الــدول األعضــاء تســتخدم املعلومــا ٥١لــس أنــه أفيــد حــىت تارخيــه بــأن اويالحــظ     

املسبقة عن الركاب لدعم اإلجراءات القائمة على األدلة لتقيـيم املخـاطر املتأتيـة عـن الركـاب وفـرزهم،       
، ويشـجع بقـوة الـدول    )٢٢٩(املقدم من املديرية التنفيذية للجنة مكافحـة اإلرهـاب   وفقا ملا ورد يف التقرير

عن الركاب لـدعم اإلجـراءات    األعضاء على أن تبادر على وجه السرعة إىل استخدام املعلومات املسبقة
القائمة على األدلة لتقييم املخاطر املتأتية عن الركاب وفرزهم، مبا يف ذلك مجع بيانات السـفر وحتليلـها،   
دون اللجوء إىل التصنيف استنادا إىل القوالب النمطية القائمة على التمييز الذي حيظـره القـانون الـدويل،    

)، كما يشجع الـدول األعضـاء علـى النظـر يف     ٢٠١٤( ٢١٧٨قرار من ال ٢وفقا ملا تشجع عليه الفقرة 
لــس أن هــذه ااســتخدام بيانــات ســجالت أمســاء الركــاب لتعزيــز إجــراءات فــرز املســافرين. ويالحــظ  

اإلجراءات قد تكون فعالة بشـكل خـاص يف احلـد مـن قـدرة املقـاتلني اإلرهـابيني األجانـب علـى جتنـب           
  اكتشافهم عند مرورهم باحلدود.

لــس علــى احلاجــة امللحــة ألن تبــذل الــدول األعضــاء جهــودا أكــرب علــى صــعيد إدارة  اويشــدد     
)، ويشــمل ذلــك تعزيــز تــدابري مراقبــة احلــدود   ٢٠١٤( ٢١٧٨احلــدود كــي تــتمكن مــن تنفيــذ القــرار   

ات السـلط  وزيادة التعاون يف جمال إنفاذ القانون، فضال عن االرتقاء جبمع وتبادل هويات اإلرهابيني بني
يتعلـق بالسـفر    لـس يف هـذا الصـدد، ال سـيما فيمـا     االوطنية واإلقليمية واحمللية ألغراض الفـرز. ويؤكـد   

اجلوي والربي، على أمهية التعاون الدويل فيما بني القـائمني علـى أمـن احلـدود ومـوظفي اجلمـارك لـدى        
بيني األجانـب علــى حنــو  الـدول، وعلــى تزويــدهم بـاألدوات والســلطات الالزمــة لرصـد املقــاتلني اإلرهــا   

  فعال ومنعهم من السفر.
ــدويل واإلقليمــي ودون اإلقليمــي     اويكــرر      ــدول األعضــاء إىل حتســني التعــاون ال ــه ال لــس دعوت

لـس بـأن بلـدان العبـور     ادف منع سفر املقاتلني اإلرهابيني األجانب مـن أراضـيها أو عربهـا. ويسـلم     
منـاطق الـرتاع بسـبب االفتقـار إىل املعلومـات االسـتخباراتية        تواجه صعوبات مجة يف إعاقـة الوصـول إىل  

الدول األعضاء زيادة وحتسني التبادل اآلين للمعلومات، داخل املنطقة الواحـدة وعلـى   ب هيباملوثوقة، وي
لــس أيضــا علــى املزيــد مــن التنســيق بــني  االصــعيد اإلقليمــي، بــني دول املنشــأ ودول العبــور. ويشــجع  

ع أصــحاب املصــلحة يف القطــاع اخلــاص، مثــل شــركات الطــريان ووكــالء الســفر،   الــدول األعضــاء ومــ
ــة. ويالحــظ        ــر فعالي ــب بصــورة أكث ــاتلني اإلرهــابيني األجان ــدفق املق ــس كــذلك  اــدف مكافحــة ت ل

_____________ 
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املسامهات اهلامة للشراكات بني القطاعني العام واخلاص ولألطراف الفاعلة يف اتمـع املـدين يف اجلهـود    
   منع اإلرهاب ومكافحته.الرامية إىل

 )اإلنتربـول ( املنظمـة الدوليـة للشـرطة اجلنائيـة     بـذهلا تلس بتقدير متواصل اجلهود اليت اويالحظ     
لس يعرب عن قلقه مـن أن قاعـدة   اللتصدي للتهديد الذي ميثله املقاتلون اإلرهابيون األجانب. بيد أن 

جانــب ال تتضــمن ســوى جــزء مــن املعلومــات األساســية  بيانــات اإلنتربــول عــن املقــاتلني اإلرهــابيني األ 
لتحديد هويـة املقـاتلني اإلرهـابيني األجانـب، ويالحـظ أن مـن املمكـن زيـادة اسـتخدامها علـى الصـعيد            

الدول األعضـاء زيـادة تبـادل املعلومـات مـع قاعـدة بيانـات اإلنتربـول عـن          ب هيبالعاملي زيادة كبرية، وي
استخدامها، للمسـاعدة يف حتديـد هويـام أو رصـدهم أو منـع مـرورهم،       املقاتلني اإلرهابيني األجانب و

وتعزيــز واســتكمال الترتيبــات الثنائيــة واإلقليميــة والدوليــة األخــرى لتبــادل املعلومــات وقواعــد البيانــات  
دف مكافحة املقاتلني اإلرهابيني األجانب. وميكن لإلبالغ أن يشمل توفري معلومـات أساسـية إضـافية    

لـى هويـة املقـاتلني اإلرهـابيني األجانـب املعـروفني واملسـجلة يف قاعـدة البيانـات، عـالوة علـى            للتعرف ع
بصــورة منتظمــة عــن وثــائق الســفر املســروقة واملفقــودة، واالســتخدام الواســع النطــاق    إبــالغ اإلنتربــول

ف جهـوده  لس اإلنتربول على املضـي يف تكثيـ  ا) يف موانئ الدخول. ويشجع I-24/7لشبكة اإلنتربول (
ــذي ميثلــه املقــاتلون اإلرهــابيون األجانــب، وي    ــ هيــباملتصــلة بالتهديــد ال اتمع الــدويل تعزيــز قــدرات  ب

اإلنتربول على دعم اجلهود الـيت تبـذهلا الـدول األعضـاء يف هـذا الصـدد، وإجيـاد السـبل ملسـاعدة الـدول           
) علـى نطـاق أوسـع وتقـدمي     I-24/7األعضاء يف بناء قدراا من أجـل تيسـري اسـتخدام شـبكة اإلنتربـول (     

  املعلومات لقاعدة بيانات اإلنتربول املتعلقة بوثائق السفر املسروقة واملفقودة.
ســيما مــن جانــب تنظــيم  لــس مــع القلــق أن اجلهــود املبذولــة لتجنيــد اإلرهــابيني، ال اويالحــظ     

سـاء والشـباب، ويشـدد    الدولة اإلسـالمية يف العـراق والشـام، يبـدو وكأـا تسـتهدف بشـكل متزايـد الن        
على ضرورة قيام الدول األعضاء بتحديد الشخصيات القيادية ذات الصلة يف اتمعـات احملليـة واتمـع    
املدين والعمل معها على حنو أكثر فعالية لوضع حلول شاملة تتصـدى خلطـر التجنيـد والتطـرف املفضـي      

ن وبـاإلقرار بالـدور الـذي ميكـن لضـحايا      إىل العنف، وال سيما من خالل برامج يف املدارس ويف السجو
اإلرهاب تأديته ملكافحة التطرف، وإطالق محالت هادفة باستخدام وسائط التواصل االجتمـاعي وبـذل   
ــد        ــة اخلطــاب اإلرهــايب وحمــاوالت التجني ــيت حتــد مــن فعالي ــث الرســائل املضــادة ال ــة إىل ب اجلهــود الرامي

  اإلنترنت.  عرب
ازدياد استخدام اإلرهـابيني ومناصـريهم لتكنولوجيـا االتصـاالت يف     لس عن قلقه إزاء اويعرب     

نشر الفكر املتطرف الذي يفضي إىل اإلرهاب، وجتنيد اآلخرين الرتكـاب أعمـال اإلرهـاب وحتريضـهم     
على ذلك، من خالل قنوات منها شبكة اإلنترنت، ومتويل وتسهيل سـفر املقـاتلني اإلرهـابيني األجانـب     

ون ا بعد ذلك، ويؤكـد مـرة أخـرى علـى ضـرورة أن تعمـل الـدول األعضـاء يف         واألنشطة اليت يضطلع
إطار من التعاون ملنع اإلرهابيني من استغالل التكنولوجيا واالتصاالت واملوارد يف التحـريض علـى دعـم    
ــات األساســية        ــرام حقــوق اإلنســان واحلري ــى احت ــة، وأن حتــرص يف الوقــت نفســه عل األعمــال اإلرهابي

  لتزامات األخرى القائمة مبوجب القانون الدويل.واالمتثال لال
ــاتلني        اويعــرب      ــها ومتكــن املق ــن أن الشــبكات امليســرة تواصــل عمل ــه م ــس كــذلك عــن قلق ل

 اجلمهورية العربيـة السـورية   اإلرهابيني األجانب الوافدين من أحناء كثرية يف العامل من التدفق بانتظام إىل
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لس التأكيـد أن علـى الـدول األعضـاء     ايف أقرب وقت ممكن. ويعيد والعراق، وهو أمر ال بد من وقفه 
 ٢١٧٨مـن القـرار    ٦أن متنع وتقمع متويل سـفر املقـاتلني اإلرهـابيني األجانـب وأنشـطتهم وفقـا للفقـرة        

) الــذي يقضــي بــأن تكفــل مجيــع الــدول      ٢٠٠١( ١٣٧٣)، ويشــري إىل مــا قــرره يف القــرار    ٢٠١٤(
يف متويـل األعمـال اإلرهابيـة أو يف دعمهـا إىل العدالـة، ويشـدد علـى        األعضاء تقدمي أي شخص يشارك 

 قـانون الضرورة تعطيـل وتفكيـك الشـبكات امليسـرة، مبـا يتسـق مـع القـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان، و           
  اإلنساين. ، والقانون الدويلالدويل لالجئني

مــات الدوليــة مبوجــب القــرار  لــس بضــرورة تقيــيم التقــدم العــاملي احملــرز يف تنفيــذ االلتزا اويقــر     
) والذي من شأنه أن ميكن اتمع الدويل من أن يصـب االهتمـام واملـوارد علـى واحـد      ٢٠١٤( ٢١٧٨

من أكرب التحديات والعوائق اليت تواجهها الدول األعضاء اليوم، وال سيما الدول األعضـاء الـيت تقـع يف    
ــذلك، يطلــب    ــاطق األشــد تضــررا. ول ــق  ااملن ــة مكافحــة    رصــدلالــس إىل فري ــة للجن ــة التنفيذي واملديري

املفروضـة علـى تنظـيم     اجلزاءاتبـ  املعنيـة  اإلرهاب أن يقدما عرضا مشتركا أمام اجتماع مشـترك للجنـة  
 ٢١٧٨وجلنة مكافحة اإلرهاب عن تقييم اآلثـار النامجـة عـن اإلجـراءات املتصـلة بتنفيـذ القـرار         القاعدة

ىت تارخيـه، يشـمل التقييمـات، الكميـة منـها والنوعيـة، للتهديـد        ) اليت اختذا الدول األعضـاء حـ  ٢٠١٤(
الذي يشكله املقاتلون اإلرهابيون األجانب واجتاهاته واملقاييس املتعلقة باإلجراءات الـيت تتخـذها الـدول    
األعضاء لوقف تدفق املقاتلني اإلرهابيني األجانـب، والـيت قـد تشـمل االعتـراض واملالحقـات القضـائية،        

ــه الــدول األعضــاء مــؤخرا مــن     وغــري ذلــك  مــن املعلومــات، ذات الصــلة واملتعلقــة بــالنواتج، عمــا اختذت
إجراءات، اليت جمعت باستخدام أدوات التقييم املنتظم املتاحـة لفريـق الرصـد واملديريـة التنفيذيـة، ومـن       

اسـتمرارا لتلبيـة   لـس إىل اللجنـتني،   اإىل غالبية البلدان األكثر تضررا. ويطلـب  القطرية خالل الزيارات 
ــرة   ــب الـــوارد يف الفقـ ــرار   ٢٦ الطلـ ــذا االجتمـــاع يف ســـياق    ٢٠١٤( ٢١٧٨مـــن القـ )، أن تعقـــد هـ

  ).٢٠١٤( ٢١٧٨لس بعد مرور السنة األوىل على اختاذ القرار االجتماع يعقده   اإلعداد
مكافحـة   وجلنـة املعنية باجلزاءات املفروضة على تنظيم القاعـدة   لجنةاللس كذلك إىل اويطلب     

اإلرهاب أن تواصال إيالء االهتمام الواجب للتدابري امللموسة اليت تتخذها الدول األعضـاء لتنفيـذ القـرار    
)، مبا يف ذلك سـن قـوانني جديـدة أو تعزيـز القـوانني السـارية وسـلطات إنفـاذ القـانون          ٢٠١٤( ٢١٧٨

بادهلــا، وبــرامج إدارة احلــدود    وأدواتــه، واملبــادرات الوطنيــة واملتعــددة األطــراف جلمــع املعلومــات وت      
والقدرات املتصلة ـا، وتقـدمي املسـاعدة يف جمـال بنـاء القـدرات إىل الـدول األعضـاء األشـد تضـررا مـن            
ظــاهرة املقــاتلني اإلرهــابيني األجانــب، وتــوخي القــدر املالئــم مــن التــوازن لكــي تــؤدي املهــام األخــرى   

  ه.املندرجة ضمن الواليات املنوطة ا يف الوقت نفس
 املفروضـة  اجلزاءاتبـ  املعنيـة  لجنـة العـن طريـق   الرصـد   لس بـالتقرير املقـدم مـن فريـق    اويرحب     

عـن املقـاتلني اإلرهـابيني األجانـب املقـدمني مـن املديريـة التنفيذيـة          ، والتقريـرين )٢٢٨(على تنظيم القاعـدة 
. ويوصــي الــس بقــوة مكتــب فرقــة )٢٣٠(ن طريــق جلنــة مكافحــة اإلرهــابللجنــة مكافحــة اإلرهــاب عــ

العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحـة اإلرهـاب، بالتشـاور الوثيـق مـع املديريـة التنفيذيـة وباالسـتناد إىل         
التحليالت والتقارير اليت تقرها جلنة مكافحـة اإلرهـاب، وآخـذا يف االعتبـار التقـارير التحليليـة الصـادرة        

_____________ 

)٢٣٠(  S/2015/338  وS/2015/377.  
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، أن يضـع خطـة تنفيـذ    املفروضة على تنظيم القاعـدة  اجلزاءاتب املعنية لجنةالعن فريق الرصد اليت تقرها 
لبناء القـدرات مـن أجـل مكافحـة تـدفق املقـاتلني اإلرهـابيني األجانـب تضـطلع ـا األمـم املتحـدة، عـن              

عمــل املعنيــة بالتنفيــذ يف جمــال طريــق الفريــق العامــل املعــين باملقــاتلني اإلرهــابيني األجانــب التــابع لفرقــة ال
ــه التوصــيات     امكافحــة اإلرهــاب. ويوصــي   ــة العمــل يف خطت ــدرج مكتــب فرق لــس بقــوة أيضــا أن ي

القـدرات، وأن   األولوية بشأن احتياجـات الـدول األعضـاء األشـد تضـررا للمسـاعدة يف جمـال بنـاء         ذات
التقنية الـيت سـتنفذها الكيانـات التابعـة      يضع قائمة مرتبة حبسب األولوية لربامج بناء القدرات واملساعدة

  لفرقة العمل ومركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب خالل األشهر األربعة والعشرين املقبلة.
لس على أمهية اضطالع فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحـة اإلرهـاب بـربامج    اويشدد     

ة التنفيذية للجنة مكافحـة اإلرهـاب، ومكتـب األمـم املتحـدة      بناء القدرات بالتشاور والتعاون مع املديري
ــة،       ــدويل، ومنظمــة اجلمــارك العاملي ــول، ومنظمــة الطــريان املــدين ال املعــين باملخــدرات واجلرميــة، واإلنترب
واملنظمة الدولية للهجرة، وغريها من املؤسسات ذات الصلة واملناسبة القادرة على توفري املشورة التقنيـة  

ا يف ذلـك احتــاد النقـل اجلـوي الــدويل، واملنتـدى العـاملي ملكافحــة اإلرهـاب، واملعهـد الــدويل        الالزمـة، مبـ  
للعدالة وسيادة القانون، كما يشجع الدول األعضاء على توفري ما يلزم من املسـاعدة املاليـة وغريهـا مـن     

  اإلرهاب.  العمل ومركز األمم املتحدة ملكافحة  أشكال املساعدة لفرقة
س بقوة الدول األعضاء، إن استطاعت، على مد يد العـون لتقـدمي مسـاعدة مـؤثرة يف     لاوحيث     

جمال بناء القدرات وغريها من أشكال املساعدة التقنيـة الالزمـة ألشـد الـدول تضـررا، وال سـيما الـدول        
، اليت تنوء بعبء ما تضطر إىل ختصيصه من مـوارد هائلـة ملكافحـة ظـاهرة املقـاتلني اإلرهـابيني األجانـب       

ومنها البلدان ااورة ملناطق الرتاع اليت ينشط فيهـا املقـاتلون اإلرهـابيون األجانـب، وذلـك بسـبل منـها        
تشــجيع تبــادل الــدروس املســتفادة واعتمــاد أفضــل املمارســات بشــأن طائفــة التــدابري املطلوبــة مبوجــب     

ألجانـب. ويشـجع   ) للتصدي لتدفق املقاتلني اإلرهـابيني ا ٢٠٠١( ١٣٧٣) و ٢٠١٤( ٢١٧٨القرارين 
لس الدول األعضـاء علـى التنسـيق مـع فرقـة العمـل املعنيـة بالتنفيـذ يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب، عنـد             ا

  لفعالية يف تقدمي املساعدة التقنية.االقتضاء، مبا يكفل املزيد من الكفاءة وا
األخطـار الـيت   ”ن املعنـو  البنـد ، يف ٢٠١٥متوز/يوليـه   ٢٨، املعقـودة يف  ٧٤٩٢لس، يف جلسته اونظر   

  “.دد السالم واألمن الدوليني من جراء األعمال اإلرهابية
ويف اجللسة نفسها، ويف أعقاب مشاورات أجريت فيما بـني أعضـاء جملـس األمـن، أدىل الـرئيس بالبيـان         

  :)٢٣١(التايل باسم الس
  يذكــّر جملس األمن مبسؤوليته األساسية عن صون السالم واألمن الدوليني.    
ــام بكــل    اويعيــد      ــدول األعضــاء علــى مواصــلة القي ــد تصــميم ال مــا بوســعها لتســوية   لــس تأكي

ــتمكن مــن           ــة لل ــالذات آمن ــة م ــة التجــذر، وإلقام ــن إمكاني ــة م ــات اإلرهابي ــان اجلماع ــات وحلرم الرتاع
  التصدي، على حنو أفضل، للتهديد املتنامي الذي يطرحه اإلرهاب.

_____________ 

)٢٣١(  S/PRST/2015/14.  
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ميكـن قهـره إال باألخـذ بنـهج متواصـل وشـامل يقـوم علـى          لـس علـى أن اإلرهـاب ال   اويشدد     
مشاركة مجيع الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية والتعاون النشـط فيمـا بينـها ملواجهـة     

  التهديد اإلرهايب.
التهديـدات األشـد خطـورة     لس أن اإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره إمنا يشـكل أحـد  اويؤكد     

أفعال إرهابية تـُـعترب إجراميـة ال مـربر هلـا، بغـض النظـر       أية هلا السالم واألمن الدوليان، وأن اليت يتعرض
إزاء التهديــد  هلــس عــن قلقــ اعــن حوافزهــا ومكــان ارتكاــا وتوقيتــه واجلهــة الــيت ترتكبــها. ويعــرب    

وفــة أيضــاً  املســتمر للســالم واألمــن الــدوليني مــن جانــب مجاعــة أهــل الســنة للــدعوة واجلهــاد (املعر          
ويشار إليها أدناه ذا االسم)، ومن جانب سـائر األفـراد واجلماعـات واملؤسسـات      “بوكو حرام”باسم

والكيانات املرتبطة بتنظيم القاعدة، ويعيد تأكيد تصـميمه علـى التصـدي جلميـع جوانـب هـذا التهديـد،        
م اإلرهابيــة، ال ميكــن بــل فيــه األفعــال الــيت ترتكبــها مجاعــة بوكــو حــرا  ويعيــد تأكيــد أن اإلرهــاب، مبــا

  تـُـنـسب ألي دين أو جنسية أو حضارة.  جيوز أن  وال
ــوق اإلنســان       اويكــرر      ــى حق ــداءات عل ــة واالعت ــع اهلجمــات اإلرهابي ــة جلمي ــه القوي ــس إدانت ل

حــرام يف منطقــة حــوض حبــرية تشــاد،   وانتــهاكات القــانون اإلنســاين الــدويل، ممــا ترتكبــه مجاعــة بوكــو  
حرام تستهدف النساء والفتيات بشكل خـاص، ويعـرب عـن عميـق تعاطفـه وخـالص        م بأن بوكوويسلّ

تعازيه ألسر الضحايا وكذلك لشعوب نيجرييا والنيجر والكامريون وتشاد وحلكوماا، ويأمـل بالشـفاء   
  العاجل للمصابني.

كات لـس بـأن املسـؤولني عـن االعتـداءات علـى حقـوق اإلنسـان وانتـهاكاا، وانتـها          اويذكـّـر     
  العدالة.  ال بد أن يحاسـبوا وأن ميثلوا أمام اإلنساين القانون الدويل

واألمــن التــابع لالحتــاد األفريقــي يف      الســلم لــس علمــاً بالبيــان الصــادر عــن جملــس       اوحيــيط      
بشأن التهديـد الـذي تطرحـه مجاعـة بوكـو حـرام واجلهـود الـيت تبـذهلا           ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥

ضاء يف جلنة حوض حبرية تشاد (تشاد والكـامريون والنيجـر ونيجرييـا) وبـنن ملكافحـة مجاعـة       الدول األع
بوكو حرام. كما حيـيط جملـس األمـن علمـاً بالرسـالة الـيت أرسـلها رئـيس مفوضـية االحتـاد األفريقـي إىل            

مـن يف  واأل السـلم جملـس   ، واليت أحـال ـا البيـانني الصـادرين عـن     ٢٠١٥آذار/مارس  ٦األمني العام يف 
ــاير و ٢٩ ــانون الثاين/ينـ ــارس  ٣ كـ ــوة   ٢٠١٥آذار/مـ ــتراتيجي للقـ ــات االسـ ــوم العمليـ ــذلك مفهـ ، وكـ

  .)٢٣٢(املشتركة املتعددة اجلنسيات للقتال ضد مجاعة بوكو حرام
بالتقــدم احملــرز علــى األرض يف أعقــاب اجلهــود العســكرية اإلقليميــة        جملــس األمــن م وإذ يســلّ    

، فإنه يدين بقـوة اسـتمرار اهلجمـات القاتلـة الـيت ترتكبـها مجاعـة بوكـو         املشتركة خالل األشهر األخرية
  حرام اإلرهابية، وال سيما ضد املدنيني، وهو يشجع على مضاعفة التعاون اإلقليمي يف هذا الصدد.

لــس بالــدول األعضــاء يف جلنــة حــوض حبــرية تشــاد وبــنن ملواصــلتها اجلهــود لتحقيــق    اويشــيد     
املشـتركة املتعـددة اجلنسـيات بغيـة تعزيـز التعـاون والتنسـيق العسـكري اإلقليمـي           التشغيل الكامـل للقـوة  

للتمكن من التصدي بصورة فعالة للتهديد الذي تشكله مجاعة بوكو حـرام اإلرهابيـة يف منطقـة حـوض     
_____________ 

)٢٣٢(  S/2015/198.املرفق ،  
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ــا،     حبــرية تشــاد. وهــو  ــائج  تنفيــذًايالحــظ، يف هــذا الصــدد، إنشــاء مقــر رئيســي للعمليــات يف جنامين لنت
لجنــة الــذي كــان قــد انعقــد يف  الع اخلــامس لــوزراء اخلارجيــة والــدفاع يف الــدول األعضــاء يف  االجتمــا

ــاير   ٢٠ ــانون الثاين/ينـ ــا، يف     ٢٠١٥كـ ــات يف جنامينـ ــي للعمليـ ــر الرئيسـ ــني املقـ ــا تدشـ ــظ أيضـ . ويالحـ
امساعيـل شـرغوي، مفـوض السـالم     السـيد  األشخاص التاليـة أمسـاؤهم:   ، مبشاركة ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٥

لغــرب أفريقيــا حممــد بــن شــامباس، املمثــل اخلــاص لألمــني العــام   الســيد يف االحتــاد األفريقــي، و واألمــن
لوسـط  عبد اِهللا باتيلي، املمثـل اخلـاص لألمـني العـام     السيد ورئيس مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا، و

د اِهللا، األمـني  سنوسـي عمـران عبـ   السـيد  لوسط أفريقيـا، و اإلقليمي ورئيس مكتب األمم املتحدة أفريقيا 
لوزير املنتدب لـدى رئاسـة اجلمهوريـة والقـائم بأعمـال الـدفاع       ابيناندو تاتوال، السيد التنفيذي للجنة، و

  .يف تشاد الوطين وشؤون احملاربني القدماء
لــس علمــاً بالبيـان اخلتــامي الــذي اعتمـده مــؤمتر قمــة رؤسـاء دول وحكومــات الــدول    احيـيط  و    

يف  ، مبـا ٢٠١٥حزيران/يونيـه   ١١رية تشاد وبـنن الـذي انعقـد يف أبوجـا، يف     جلنة حوض حبيف عضاء األ
ذلــك قــرارات املوافقــة علــى مفهــومي العمليــات االســتراتيجي والتشــغيلي وغــري ذلــك مــن وثــائق تتعلــق  
بالقوة املشتركة املتعددة اجلنسيات؛ وبنشر الوحدات الوطنيـة يف القـوة املشـتركة حتـت القيـادة التنفيذيـة       

ــد ــول    لقائ ــك حبل ــوة وذل ــه  ٣٠الق ــة؛     ٢٠١٥متوز/يولي ــة رئيســاً للبعث ــذي للجن ــني التنفي ؛ وبتســمية األم
  وبترشيح قائد للقوة املشتركة ونائبٍ له ورئيسٍ ألركاا.

تـدابري تتخـذها بغيـة مكافحـة      لس تأكيد أن على الدول األعضاء أن تضـمن امتثـال أيـة   اويعيد     
القانون الدويل، وال سيما القـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان، والقـانون       اإلرهاب جلميع التزاماا مبوجب
  اإلنساين. الدويل لالجئني، والقانون الدويل

لس اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا واجلماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا   اويشجع     
هـود املشـتركة العتمـاد اسـتراتيجية     على العمل، بالتنسيق مع مفوضية االحتاد األفريقي، علـى تسـريع اجل  

شاملة للتمكن من التصدي بصورة أشد فعالية وعلى سـبيل االسـتعجال، للتهديـد الـذي تطرحـه مجاعـة       
ــؤمتر قمــة يف شــهر آب/أغســطس        ــد م ــة إىل عق ــاخلطط الرامي  بوكــو حــرام، ويرحــب يف هــذا الصــدد ب

مشــتركة وتطــوير التعــاون القــوي  املنظمــتني دون اإلقليميــتني علــى اعتمــاد اســتراتيجية   ، وحيــث٢٠١٥
  والتنسيق النشط بينهما.

لس بالعبء االقتصـادي الـذي يقـع علـى كاهـل البلـدان املتـأثرة جبماعـة بوكـو حـرام،           ام يسلّو    
وهو يرحب باستمرار التزام الدول األعضاء والشركاء الدوليني ممن يشـارك يف دعـم القـوة املشـتركة يف     

  إلرهابية.مكافحتها جلماعة بوكو حرام ا
لـس اخلطـوات الـيت اختـذا مفوضـية االحتـاد األفريقـي لتقـدمي الـدعم الـالزم لتشــغيل           اويالحـظ      

عمليــات القــوة ل االســتراتيجي فهــوماملتشــغيالً كــامالً مبــا يتفــق مــع   املتعــددة اجلنســيات القــوة املشــتركة
  للقتال ضد مجاعة بوكو حرام.املشتركة 

، املتعــددة اجلنســيات  يل واجلهــات املاحنــة دعــم القــوة املشــتركة    اتمع الــدوبــلــس ا هيــبوي    
سيما فيما يتعلق بقدرا العملياتية، ويرحب يف هذا الصدد خبطط مفوضية االحتـاد األفريقـي الراميـة     وال

لـس  اإىل تنظيم مؤمتر للماحنني دعماً جلهود الدول األعضاء يف جلنة حوض حبـرية تشـاد وبـنن. ويـدعو     
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الـدول  ب يهيـب املتعلقـة بعقـد مـؤمتر للمـاحنني، و     مفوضـية االحتـاد األفريقـي   خطـط   دعـم  ام إىلاألمني العـ 
تتـربع بسـخاء للصـندوق االسـتئماين التـابع لالحتـاد األفريقـي، ويطلـب إىل األمـني العـام أن            األعضاء أن

  يروج بقوة لدى اتمع الدويل واجلهات املاحنة لدعم هذا اجلهد.
حلاجــة إىل تكميــل العمليــات العســكرية واألمنيــة اإلقليميــة املشــتركة ضــد  لــس علــى ااويشــدد     

مجاعــة بوكــو حــرام اإلرهابيــة، وذلــك جبهــود وطنيــة وإقليميــة مســتمرة تنفـَّـــذ بــدعم دويل، وترمــي إىل   
حتسني سبل العـيش، وتقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية للمشـردين داخليـاً والالجـئني وغريهـم مـن اموعـات           

ــرص العمــل، وتيســري جهــود إشــاعة االســتقرار        الســكانية امل ــق ف ــيم وخل ــرويج للتعل ــالرتاع، والت ــأثرة ب ت
ــلحة       ــات املسـ ــاهلا إىل اجلماعـ ــلحة إليصـ ــروع باألسـ ــري املشـ ــار غـ ــع االجتـ ــادي، ومنـ ــاش االقتصـ واالنتعـ
والشبكات اإلجرامية، وكذلك لضمان محاية حقوق اإلنسان، وال سيما حقوق النسـاء واألطفـال. ويف   

الطـوارئ للتنميـة يف حـوض حبـرية تشـاد، وهـي اخلطـة الـيت اعتمـدها          خطـة   يالحظ الـس  دد،هذا الص
يف  مـــؤمتر القمـــة االســـتثنائي الـــذي عقدتـــه الـــدول األعضـــاء يف جلنـــة حـــوض حبـــرية تشـــاد وبـــنن           

، ويشيد باجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء واملنظمات الدوليـة لتقـدمي الـدعم    ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١١
منطقة حوض حبرية تشاد، ويدعو األمـم املتحـدة وأمانتـها العامـة،      م للتصدي للتحديات اإلمنائية يفالالز

وخصوصاً وكاالا وصـناديقها وبراجمهـا ذات الصـلة، إىل العمـل مـع مفوضـية االحتـاد األفريقـي ـدف          
  حتديد اخلطوات العملية اليت متكـِّنها من املسامهة يف تلك اجلهود.

س عن قلقه إزاء تدهور األوضاع اإلنسانية يف بلـدان حـوض حبـرية تشـاد، إذ يوجـد      لاويعرب     
لـس علمـاً بـاجلهود الـيت تبـذهلا      ااملنطقـة. وحيـيط    هـذه  مليون شخص من الذين تشردوا قسـراً يف  ١,٩

حكومـــات البلـــدان املتـــأثرة لالســـتجابة لالحتياجـــات اإلنســـانية اإلقليميـــة الناشـــئة عـــن أفعـــال مجاعـــة  
لس تأكيد احلاجة إىل احترام مجيع أطراف الرتاع املسـلح ملبـادئ العمـل اإلنسـاين     احرام. ويعيد  بوكو

ــان         ــوفري األم ــدمي املســاعدة اإلنســانية، وت ــة واالســتقالل، ضــماناً لتق ــاد والرتاه ــة باإلنســانية واحلي املتمثل
في األمـم املتحـدة واملـوظفني    للمدنيني الذين يتلقون املساعدة، واألمن لعاملي املساعدة اإلنسـانية ومـوظ  

الــدول تتحمــل املســؤولية األساســية عــن احتــرام وضــمان حقــوق اإلنســان   املــرتبطني ــا، ويذكـّـــر بــأن
الصـلة.   ملواطنيها، وكذلك جلميع األفراد داخل أقاليمها حسبما تنص عليه أحكام القـانون الـدويل ذات  

إقامـة بيئـة آمنـة متكـّــن      املتعـددة اجلنسـيات   شـتركة الدول األعضاء املسـاهمة يف القـوة امل  بالس  هيبوي
مــن تنفيــذ املســاعدة اإلنســانية بقيــادة مدنيــة، وإىل عــودة املشــردين داخليــاً والالجــئني وإعــادة توطينــهم  

لـس مجيـع اجلهـات الفاعلـة املشـارِكة      اإدماجهم حملياً، على أساس طوعي وآمن ومستدام. ويشجع  أو
امج اإلنعــاش، وتــوفري تــدابري احلمايــة الالزمــة للمــدنيني، وتوجيــه االهتمــام   يف االســتجابة علــى دعــم بــر 

بصورة خاصة لإلفراج عن األطفال الذين اختطفتهم مجاعة بوكو حرام أو الذين كـانوا مـرتبطني سـابقاً    
  ذه اجلماعة اإلرهابية، وإلعادة إدماجهم.

 ،)٢٠١١( ١٩٨٩ ) و١٩٩٩( ١٢٦٧عمـال بـالقرارين    جملـس األمـن،   لس أن جلنـة اويذكــّر     
مست مجاعة بوكو حرام مجاعة مرتبطة بتنظيم القاعدة، ويعرب يف هـذا الصـدد عـن اسـتعداده للنظـر يف      

الدعم جلماعة بوكـو حـرام، مبـا يف ذلـك      ونإدراج األفراد واجلماعات واملؤسسات والكيانات ممن يقدم
يد لصاحلها، ومجيع األفراد اآلخـرين واجلماعـات   تسليحها أو التخطيط هلا أو التجن من يقوم بتمويلها أو



 ٢٠١٥متوز/يوليه  ٣١إىل  ٢٠١٤آب/أغسطس  ١ القرارات واملقررات اليت اختذها جملس األمن يف الفترة من

340 

واملؤسســات والكيانــات األخــرى ممــن يــرتبط بتنظــيم القاعــدة مــن خــالل تكنولوجيــات املعلومــات           
  .خالل أية واسطة أخرى  من  واالتصاالت، مبا يشمل اإلنترنت ووسائط التواصل االجتماعي أو

_____________________  
      

  )٢٣٣(ساء اهليئات الفرعية لس األمنإحاطات إعالمية يقدمها رؤ
  

  مقرران

، يف البنـد املعنـون   ٢٠١٤كـانون األول/ديسـمرب    ٩، املعقـودة يف  ٧٣٣١نظر جملـس األمـن، يف جلسـته      
  “.إحاطات إعالمية يقدمها رؤساء اهليئات الفرعية لس األمن”

إحاطـات  ”البنـد املعنـون   ، يف ٢٠١٥حزيران/يونيـه   ١٦، املعقـودة يف  ٧٤٦٣ونظر الـس، يف جلسـته     
  .“إعالمية يقدمها رؤساء اهليئات الفرعية لس األمن

_____________________  
      

  )٢٣٣(احلالة يف كوت ديفوار
  

  مقررات

  املعنون:  ند، يف الب٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ٢٩، املعقودة يف ٧٢٩٢نظر جملس األمن، يف جلسته   
  احلالة يف كوت ديفوار”  
موجهـة إىل رئـيس جملـس األمـن مـن رئـيس        ٢٠١٤تشـرين األول/أكتـوبر    ١٠رسالة مؤرخـة  ”    

  “.(S/2014/729)) بشأن كوت ديفوار ٢٠٠٤( ١٥٧٢جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار 
كـوت ديفـوار   ممثـل  ، دعوة ٢٠١٥ كانون الثاين/يناير ١٣، املعقودة يف ٧٣٥٨وقرر الس، يف جلسته   

مــن نظامــه الــداخلي املؤقــت، يف مناقشــة      ٣٧لالشــتراك، دون أن يكــون لــه حــق التصــويت، وفقــا للمــادة       
  املعنون:  البند

  احلالة يف كوت ديفوار”  
التقريــر املرحلــي اخلــامس والثالثــون لألمــني العــام عــن عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار  ”    

(S/2014/892).“  
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل      ٣٩توجيه دعوة، مبوجـب املـادة    أيضا اجللسة نفسها، قرر السويف   
  ة عايشاتو مينداودو سليمان، املمثلة اخلاصة لألمني العام ورئيسة عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار.السيد

ــته     ــس، يف جلسـ ــرر الـ ــودة يف ٧٤٣١وقـ ــان/أبريل  ٢٢، املعقـ ــوة ٢٠١٥نيسـ ــل ، دعـ ــوار  ممثـ ــوت ديفـ كـ
  املعنون:  من نظامه الداخلي املؤقت، يف مناقشة البند ٣٧لالشتراك، دون أن يكون له حق التصويت، وفقا للمادة 

_____________ 

  .٢٠٠٢اختذ جملس األمن قرارات أو مقررات بشأن هذه املسألة للمرة األوىل يف عام   )٢٣٣(
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  احلالة يف كوت ديفوار”  
موجهة إىل رئيس جملس األمن من رئـيس جلنـة جملـس     ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٣رسالة مؤرخة ”    

  “.(S/2015/252)) بشأن كوت ديفوار ٢٠٠٤( ١٥٧٢األمن املنشأة عمال بالقرار 
ــرر الــس، يف جلســته     ــل ، دعــوة ٢٠١٥نيســان/أبريل  ٢٨، املعقــودة يف ٧٤٣٦وق ــوار  ممث كــوت ديف

مــن نظامــه الــداخلي املؤقــت، يف مناقشــة      ٣٧لالشــتراك، دون أن يكــون لــه حــق التصــويت، وفقــا للمــادة       
  املعنون:  البند

  احلالة يف كوت ديفوار”  
موجهة إىل رئيس جملس األمن من رئـيس جلنـة جملـس     ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٣ رسالة مؤرخة”    

  “.(S/2015/252)) بشأن كوت ديفوار ٢٠٠٤( ١٥٧٢األمن املنشأة عمال بالقرار 
  

  )٢٠١٥( ٢٢١٩القرار 
  ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٨املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
ــه وبيانــات رئيســه الســابقة املتعلقــة باحلالــ   إذ يشــري   ســيما القــرارات   ة يف كــوت ديفــوار، والإىل قرارات
تشــــرين األول/أكتــــوبر  ٢٩) املــــؤرخ ٢٠٠٩( ١٨٩٣و  ٢٠٠٩متوز/يوليــــه  ٣٠) املــــؤرخ ٢٠٠٩( ١٨٨٠
) املــــــــؤرخ  ٢٠١٠( ١٩٣٣و  ٢٠١٠كــــــــانون الثاين/ينــــــــاير    ٢٨) املــــــــؤرخ ٢٠١٠( ١٩١١و  ٢٠٠٩

) ٢٠١٠( ١٩٦٢ و ٢٠١٠تشـرين األول/أكتـوبر    ١٥) املؤرخ ٢٠١٠( ١٩٤٦ و ٢٠١٠حزيران/يونيه  ٣٠
ــمرب  ٢٠املـــؤرخ  ــانون األول/ديسـ ــارس  ٣٠) املـــؤرخ ٢٠١١( ١٩٧٥و  ٢٠١٠كـ  ١٩٨٠و  ٢٠١١آذار/مـ

 ٢٠٤٥و  ٢٠١١متوز/يوليــــه  ٢٧) املــــؤرخ ٢٠١١( ٢٠٠٠ و ٢٠١١نيســــان/أبريل  ٢٨) املـــؤرخ  ٢٠١١(
 ٢١٠١و  ٢٠١٢متوز/يوليــــه  ٢٦) املــــؤرخ ٢٠١٢( ٢٠٦٢ و ٢٠١٢نيســــان/أبريل  ٢٦) املـــؤرخ  ٢٠١٢(
 ٢١٥٣و  ٢٠١٣متوز/يوليــــه  ٣٠) املــــؤرخ ٢٠١٣( ٢١١٢ و ٢٠١٣نيســــان/أبريل  ٢٥) املـــؤرخ  ٢٠١٣(
  ،٢٠١٤حزيران/يونيه  ٢٥) املؤرخ ٢٠١٤( ٢١٦٢و  ٢٠١٤نيسان/أبريل  ٢٩) املؤرخ ٢٠١٤(

التزامــه الشــديد بســيادة كــوت ديفــوار واســتقالهلا وســالمتها اإلقليميــة ووحــدا،          وإذ يعيــد تأكيــد   
   إىل أمهية مبادئ حسن اجلوار وعدم التدخل والتعاون اإلقليمي،يشري  وإذ

حيــيط  ، وإذ)٢٣٤(٢٠١٤كــانون األول/ديســمرب  ١٢بــالتقرير اخلــاص لألمــني العــام املــؤرخ   وإذ يرحــب  
وبـالتقرير النـهائي لفريـق اخلـرباء املعـين بكـوت        )٢٣٥(٢٠١٤أيلول/سـبتمرب   ٩علما بتقرير منتصف املدة املؤرخ 

  ،)٢٣٦(٢٠١٥آذار/مارس  ٦ ديفوار املؤرخ
_____________ 

)٢٣٤(  S/2014/892.  
  .S/2014/729انظر   )٢٣٥(
  .S/2015/252انظر   )٢٣٦(
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ديفــوار،  كــوت بالتقــدم العــام احملــرز صــوب اســتعادة األمــن والســالم واالســتقرار يف  وإذ يرحــب أيضــا  
أجــل اســتقرار احلالــة األمنيــة  يــثين علــى اجلهــود املتواصــلة الــيت يبــذهلا رئــيس وحكومــة كــوت ديفــوار مــن   وإذ

اون الـدويل واإلقليمـي، وال سـيما تعزيـز التعــاون     وتشـجيع االنتعـاش االقتصـادي يف كـوت ديفـوار وتعزيــز التعـ      
املستمر مع حكوميت غانا وليربيا، وإذ يهيب بكافة اجلهات املعنية الوطنيـة العمـل معـا مـن أجـل ترسـيخ التقـدم        

  الكبري الذي حتقق حىت اآلن ومعاجلة األسباب الكامنة وراء التوتر والنـزاع،
تشــرين  ١٥) املــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٧٢ضــة مبوجــب القــرارات باســتمرار إســهام التــدابري املفرو وإذ يقــر  

) ٢٠١١( ١٩٧٥ و ٢٠٠٥كــــانون األول/ديســــمرب  ١٥) املــــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٤٣ و ٢٠٠٤الثــــاين/نوفمرب 
ــرار     ٢٠١١( ١٩٨٠ و ــا القـ ــا فيهـ ــة، مبـ ــالقرارات الالحقـ ــة بـ ــيغتها املعدلـ ــق ٢٠١٤( ٢١٥٣)، بصـ )، يف حتقيـ

يـق مكافحـة النقـل غـري املشـروع لألسـلحة الصـغرية واألسـلحة         االستقرار يف كوت ديفوار، مبا يف ذلك عن طر
اخلفيفة يف كوت ديفـوار، ويف دعـم بنـاء السـالم بعـد انتـهاء الـرتاع ونـزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج             

ديفــوار، توخيــا  وإصــالح قطــاع األمــن، وإذ يؤكــد أن هــذه التــدابري ــدف إىل دعــم عمليــة الســالم يف كــوت  
يحرز من تقدم فيمـا يتعلـق    تعديل إضايف على التدابري املتبقية أو إلغائها كليا أو جزئيا، وفقا ملاإلمكانية إدخال 

بــرتع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج وإصــالح قطــاع األمــن واملصــاحلة الوطنيــة ومكافحــة اإلفــالت مــن    
ت مصـداقية يف أجـواء سـلمية    العقاب، وإذ يشدد يف هذا الصدد على أمهية إجراء انتخابـات رئاسـية شـفافة وذا   

  يتصل ا من عتاد،  وأمهية اإلدارة الفعالة لألسلحة وما
، وإذ يرحـب يف هـذا الصـدد    ٢٠١٥االنتخابـات الرئاسـية املقبلـة يف تشـرين األول/أكتـوبر       وإذ يالحظ  

نتخابـات،  باإلصالحات املعتمدة للتحضري هلذه االنتخابات، مبا يف ذلك التعديالت اليت أدخلـت علـى قـانون اال   
وكــذلك العمــل الــذي تضــطلع بــه اللجنــة االنتخابيــة املســتقلة، بســبل منــها إنشــاء الفــروع احملليــة التابعــة هلــا،      

يشجع اللجنة على مواصلة إشراك مجيع األطراف السياسية صاحبة املصلحة يف التحضري هلـذه االنتخابـات،    وإذ
ر لتعزيز احلوار السياسي واملصـاحلة، وإذ يشـجع   وإذ يرحب كذلك باخلطوات اليت اختذا حكومة كوت ديفوا

  وشفافا،  مواصلة العمل بصورة إجيابية وتعاونية لكفالة أن يظل اال السياسي منفتحا  احلكومة واملعارضة على
ــاع األمــن          وإذ يرحــب   ــة إصــالح قط ــة إزاء عملي ــه الســلطات اإليفواري ــذي أبدت ــااللتزام السياســي ال ب

ها، بسبل منها وضـع اإلطـار القـانوين إلصـالح قطـاع األمـن الـذي حيـدد االسـتراتيجية          وباجلهود املبذولة لتنفيذ
الوطنية املتعلقة به فضال عن االستراتيجية الوطنية لألمن، وبتعزيز التعـاون بـني جملـس األمـن الـوطين والـوزارات       

إصالح قطـاع األمـن وتعزيـز     اجلهود الرامية إىل حتقيق الالمركزية يف عملية املختصة واتمع الدويل، فضال عن
اإلدارة الدميقراطيــة هلــذا القطــاع، واجلهــود الراميــة إىل حتســني التــوازن بــني اجلنســني داخــل قــوات األمــن،            

الصــلة بإصــالح  يعــرب يف الوقــت نفســه عــن القلــق إزاء التــأخري يف اعتمــاد بعــض القــوانني واألنظمــة ذات  وإذ
وإذ حيـث علـى التعجيـل بـاجلهود الراميـة إىل إصـالح قطـاع         قطاع األمن وعدم كفاية التماسك داخل اجلـيش، 

  األمن، بوسائل منها إنشاء تسلسل قيادي فعال ونظام للقضاء العسكري ورصد خمصصات مناسبة يف امليزانية،
بالتقـدم الـذي طـرأ علـى جممـل احلالـة األمنيـة وبـاجلهود املبذولـة للتصـدي للتحـديات             وإذ يرحب أيضا  

إلجنازات الكـبرية الـيت حتققـت يف عمليـة نـزع سـالح املقـاتلني السـابقني وتسـرحيهم وإعـادة           األمنية، فضال عن ا
تنفيـذ هـذه العمليـة، وإذ يشـدد جمـددا علـى أن        إدماجهم، وإذ يعرب يف الوقت نفسه عن القلـق إزاء التـأخري يف  

إلعـادة إدمـاج املقـاتلني    يكفي من املوارد املالية وأن يئ فرصـا حقيقيـة    حكومة كوت ديفوار جيب أن توفر ما
السابقني من أجل استكمال عملية التسـريح ونـزع السـالح وإعـادة اإلدمـاج قبـل االنتخابـات الرئاسـية يف عـام          
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وفقا للهدف الذي أعلنه رئيس كوت ديفـوار، وإذ يشـدد علـى ضـرورة مواصـلة بـذل اجلهـود للتعامـل          ٢٠١٥
 ٢٠١٥حزيران/يونيـه   ح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج بعـد    مع املقاتلني غري املسجلني ومتابعة جهـود نـزع السـال   

  من أجل ضمان استدامتها،
باجلهود املبذولة لتحسني رصد وإدارة األسلحة عـن طريـق اللجنـة الوطنيـة ملكافحـة       كذلك وإذ يرحب  

كـوت   عملية األمـم املتحـدة يف   انتشار األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة واالجتار غري املشروع ا، بدعم من
ديفوار، وذلك بوسائل منـها وضـع عالمـات علـى األسـلحة واألعتـدة الفتاكـة املتصـلة ـا واجلهـود املبذولـة يف            

يشدد على أمهية استمرار اجلهود املبذولـة يف هـذا اـال، وإذ حيـيط      إصالح وحتسني مستودعات األسلحة، وإذ
، وإذ يشــجع الــدول )٢٣٧(ارة األســلحةعلمــا يف هــذا الصــدد بتوقيــع وتصــديق كــوت ديفــوار علــى معاهــدة جتــ  

واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة علـى أن تـدعم، إن اسـتطاعت ذلـك، كـوت        
  ديفوار يف إعمال وتنفيذ ما يقع عليها من التزامات ذات صلة،

منيــة، وخباصــة احلاجــة امللحــة ألن تواصــل حكومــة كــوت ديفــوار تــدريب قواــا األ   وإذ يكــرر تأكيــد  
النظـام، وإذ يؤكـد الـدور األساسـي      ضبط الشرطة والدرك، وجتهيزها باألسلحة والذخرية املعتاد استخدامها يف

  ذلك لتأمني العملية االنتخابية املقبلة،  يف  للشرطة والدرك يف حفظ القانون والنظام، مبا
ى التصـدي بشـكل متناسـب    على أمهية أن تكون حكومة كوت ديفوار قـادرة علـ   وإذ يشدد من جديد  

للتهديــدات الــيت متــس أمــن مجيــع املــواطنني يف كــوت ديفــوار، وإذ يهيــب باحلكومــة أن تكفــل اســتمرار قواــا   
  األمنية يف االلتزام بالتقيد حبقوق اإلنسان والقانون الدويل الواجب التطبيق،

ملحـوظ مـع فريـق اخلـرباء     باجلهود اليت تبذهلا حكومة كـوت ديفـوار لتحسـني تعاوـا بشـكل       وإذ ينوه  
ــرة        ــر عمــال بأحكــام الفق ــادئ األم ــوار املنشــأ يف ب ــرار   ٧املعــين بكــوت ديف ــن الق ــؤرخ ٢٠٠٥( ١٥٨٤م ) امل

  يشجع على املزيد من التعاون الوثيق بني احلكومة وفريق اخلرباء،  ، وإذ٢٠٠٥شباط/فرباير   ١
قائمــة اخلــرباء اخلاصــة بفــرع األجهــزة   بــاجلهود اجلاريــة الــيت تبــذهلا األمانــة العامــة لتوســيع   وإذ يرحــب  

ــة            ــن املؤرخ ــس األم ــيس جمل ــذكرة رئ ــواردة يف م ــات ال ــاة التوجيه ــع مراع ــينها، م ــن وحتس ــس األم ــة ل الفرعي
  ،)٢٣٨(٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب   ٢٢

بالتقــدم الـذي أحرزتــه ســلطات كـوت ديفــوار يف مكافحــة الـنظم الضــريبية املخالفــة     وإذ يرحـب أيضــا   
سـلم بـاجلهود املبذولـة خلفـض عـدد نقـاط التفتـيش غـري املشـروعة وحـوادث االبتـزاز، وإذ يؤكـد             للقانون وإذ ي

اسـتراتيجية وطنيـة إلدارة احلـدود، وإذ يشـجع تنفيـذ       ضرورة مواصلة هذه اجلهود، مبا يف ذلك عن طريق وضع
نـاء القـدرات   بشـأن إدارة اجلمـارك، مالحظـاً يف الوقـت نفسـه احلاجـة إىل ب       ٢٠١٦-٢٠١٥خطة عمل الفتـرة  

  وختصيص املوارد للسيطرة على احلدود، وال سيما يف اجلزء الغريب من البلد،
دولـة   ) التـدابري القاضـية مبنـع اسـترياد أي    ٢٠١٤( ٢١٥٣إىل قـراره أن تنتـهي مبوجـب قـراره      وإذ يشري  

)، يف ضـوء  ٢٠٠٥( ١٦٤٣من القـرار   ٦جلميع أنواع املاس اخلام من كوت ديفوار واملفروضة مبوجب الفقرة 
  وحتسن إدارة هذا القطاع، )٢٣٩(التقدم الذي حتقق يف سبيل تنفيذ نظام عملية كيمربيل لشهادات املنشأ

_____________ 

  باء. ٦٧/٢٣٤انظر قرار اجلمعية العامة   )٢٣٧(
)٢٣٨(  S/2006/997.  
  .A/57/489انظر   )٢٣٩(
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تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٢٢أن عمليـــة كيمـــربيل قـــد أقـــرت يف بياـــا اخلتـــامي الصـــادر يف   وإذ يالحـــظ  
ــة كيمــربيل لشــهادات املنشــأ،         )٢٤٠(٢٠١٣ ــدنيا لنظــام عملي ــد اســتوفت االشــتراطات ال ــوار ق ــأن كــوت ديف ب

يشجع على تنفيذ كوت ديفوار الكامل خلطة عملها املتعلقـة بتنميـة قطـاع املـاس لـديها وفقـا ملعـايري عمليـة          وإذ
مـانو، وإذ يرحـب بالزيـارة    كيمربيل، مبـا يف ذلـك املشـاركة يف ـج عمليـة كيمـربيل اإلقليمـي لبلـدان احتـاد ـر           

، وإذ يشـيد بـاجلهود الـيت يبـذهلا املشـروع الثـاين       ٢٠١٥يف آذار/مارس  االستعراضية لعملية كيمربيل اليت جرت
حلقوق امللكية وتنمية تعدين املاس احلريف بالتعـاون مـع أصـدقاء كـوت ديفـوار إلجيـاد سـبل عـيش بديلـة داخـل           

  ،اتمعات احمللية اليت تشتغل بالتعدين
ــذكِّر   ــات         وإذ ي ــال والرتاع ــن، واألطف ــرأة والســالم واألم ــه ذات الصــلة املتخــذة بشــأن امل ــع قرارات جبمي

  املسلحة، ومحاية املدنيني يف النـزاعات املسلحة،
ــة       جلميــع انتــهاكات حقــوق اإلنســان والقــانون اإلنســاين الــدويل يف       وإذ يكــرر تأكيــد إدانتــه القاطع
ال العنـف املرتكـب ضـد املـدنيني، مبـن فـيهم النسـاء واألطفـال واملشـردون          ديفوار، وإذ يدين مجيع أشـك  كوت

داخليــا والرعايــا األجانــب، واالنتــهاكات والتجــاوزات األخــرى حلقــوق اإلنســان، وإذ يؤكــد وجــوب تقــدمي     
العدالـة، سـواء يف احملـاكم احملليـة أو الدوليـة، وإذ يشـجع حكومـة         مرتكيب تلك األعمال من مجيع األطـراف إىل 

  ت ديفوار على مواصلة تعاوا الوثيق مع احملكمة اجلنائية الدولية،كو
يف هــذا الصــدد بــاجلهود املبذولــة علــى الصــعيدين الــوطين والــدويل لتقــدمي اجلنــاة مــن مجيــع   وإذ يرحــب  

األطراف الذين يزعم أم ارتكبوا انتهاكات وجتـاوزات حلقـوق اإلنسـان وانتـهاكات للقـانون اإلنسـاين الـدويل        
  العدالة، إىل

  أمهية تزويد فريق اخلرباء باملوارد الكافية لتنفيذ واليته، وإذ يؤكد  
  أن احلالة يف كوت ديفوار ال تزال تشكل ديدا للسالم واألمن الدوليني يف املنطقة، وإذ يقرر  
  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وإذ يتصرف  
، مــا يلــزم مــن ٢٠١٦نيســان/أبريل  ٣٠لفتــرة املنتهيــة يف أن تتخــذ مجيــع الــدول، خــالل ا يقــرر  - ١  

كـوت ديفـوار، بشـكل مباشـر أو غـري       تدابري ملنع توريد أو بيع أو نقل أسلحة وما يتصل ا مـن عتـاد فتـاك إىل   
باســتخدام ســفن أو طــائرات حتمــل علمهــا، ســواء كــان  مباشــر، انطالقــا مــن أراضــيها أو بواســطة مواطنيهــا أو

  ا أم ال؛منشؤها من أراضيه
مســاعدة  أن توريــد املعــدات غــري الفتاكــة وتــوفري أي مســاعدة تقنيــة أو تــدريب أو   يقــرر أيضــا  - ٢  

مالية، دف متكني قوات األمن اإليفوارية من اسـتعمال القـوة بالقـدر املالئـم واملتناسـب فقـط يف سـياق حفـظ         
مــــن القــــرار  ١٤عمـــال بــــالفقرة  النظـــام العــــام، ال يلزمــــه تقـــدمي إخطــــار إىل جلنــــة جملـــس األمــــن املنشــــأة    

  )؛٢٠٠٤(  ١٥٧٢

_____________ 

)٢٤٠(  A/68/649الضميمة ،.  
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أعـاله   ١إىل أن التدابري املتعلقة باألسلحة واألعتدة الفتاكة املتصـلة ـا املـذكورة يف الفقـرة      يشري  - ٣  
تنطبق على تزويد القـوات األمنيـة اإليفواريـة بالتـدريب واملشـورة واملسـاعدة التقنيـة أو املاليـة واخلـربة الفنيـة            ال

  لقة باألنشطة األمنية والعسكرية، أو باملواد غري الفتاكة، ومن بينها اإلمداد مبركبات مدنية؛املتع
  أعاله على ما يلي: ١أال تسري التدابري املفروضة مبوجب الفقرة  يقرر  - ٤  
اإلمدادات املقصود ا حصرا أن تدعم عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار والقـوات الفرنسـية     (أ)  

ديفـوار ويقصـد ـا أن تـدعم عمليـات       ساندها أو أن تستعمل من قبلهما، واإلمدادات اليت متر عرب كـوت اليت ت
  قبلها؛  األمم املتحدة حلفظ السالم أو أن تستعمل من

اإلمدادات اليت تصدر مؤقتـا إىل كـوت ديفـوار لتسـتخدمها قـوات دولـة تقـوم بـإجراءات، وفقـا            (ب)  
ومباشـر هـو تيسـري إجـالء رعاياهـا والرعايـا املشـمولني مبسـؤوليتها القنصـلية يف           للقانون الدويل، لغـرض وحيـد  

  كوت ديفوار، حسب إشعار مسبق يقدم إىل اللجنة؛
إمدادات األسـلحة واألعتـدة الفتاكـة املتصـلة ـا املوجهـة إىل قـوات األمـن اإليفواريـة واملقصـود             (ج)  

تسـتخدم يف إطارهـا، حسـب إشـعار      أن كـوت ديفـوار أو   منها حصرا أن تدعم عملية إصالح قطـاع األمـن يف  
مسبق يقدم إىل اللجنة، باستثناء األسلحة واألعتدة الفتاكة املتصلة ا الواردة يف مرفق هذا القرار، الـيت تتطلـب   

  املوافقة املسبقة من اللجنة؛
يف قائمـة  أن للجنـة أن تقـوم، حسـب االقتضـاء، بإضـافة أو حـذف أو توضـيح بنـود          يقـرر أيضـا    - ٥  

  األسلحة واألعتدة الفتاكة املتصلة ا احملددة يف مرفق هذا القرار؛
أعــاله، بإخطــار  ١أن تقــوم الســلطات اإليفواريــة، للفتــرة املشــار إليهــا يف الفقــرة   يقــرر كــذلك  - ٦  

ى أي (ج) أعـاله، أو بطلـب موافقتـها مسـبقا علـ      ٤اللجنة مسبقا بأي شحنة مـن املـواد املشـار إليهـا يف الفقـرة      
شحنة من تلك املواد، حسـب االقتضـاء، ويقـرر كـذلك أنـه جيـوز، بـدال مـن ذلـك، أن تتقـدم الـدول األعضـاء             

(ج) بعد إبالغ حكومة كـوت ديفـوار بأـا     ٤املقدمة للمساعدة ذا اإلخطار أو طلب املوافقة مبوجب الفقرة 
  تعتزم القيام بذلك؛

اء اإلخطـارات وطلبـات املوافقـة املوجهـة إىل     إىل حكومة كـوت ديفـوار أن تضـمن احتـو     يطلب  - ٧  
اللجنـة علــى مجيــع املعلومــات ذات الصــلة، مبــا فيهــا الغـرض مــن اســتعمال املعــدات املــراد شــحنها ومســتعمليها   
النــهائيني، مبــا يشــمل الوحــدة املعتــزم إرســال هــذه املعــدات إليهــا يف قــوات األمــن اإليفواريــة أو مكــان ختزينــها  

التقنية وكميتها، وتفاصيل عن صانع املعدات وموردها والتاريخ املقتـرح لتسـليمها وطريقـة    املعتزم، ومواصفاا 
نقلها ومسارها؛ ويؤكد كذلك أمهيـة أن تركـز التوضـيحات املفصـلة تركيـزا حمـددا علـى الكيفيـة الـيت سـتدعم           

املوافقـة معلومـات    املعدات املطلوبة إصالح قطاع األمن؛ ويشدد على أن تتضمن تلك اإلخطارات وطلبات ا
  عن أي تعديل معتزم للمعدات غري الفتاكة إىل معدات فتاكة؛

ــرر  - ٨   ــول         يقــ ــة حبلــ ــنويني إىل اللجنــ ــف ســ ــرين نصــ ــوار تقريــ ــوت ديفــ ــلطات كــ ــدم ســ أن تقــ
بشأن التقدم احملـرز فيمـا يتصـل بـرتع السـالح والتسـريح        ٢٠١٦آذار/مارس  ٣٠و  ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ١٥

  قطاع األمن؛ وإعادة اإلدماج وإصالح
كــوت ديفــوار، يف  ســلطات كــوت ديفــوار علــى التشــاور مــع عمليــة األمــم املتحــدة يف   يشــجع  - ٩  

  حدود واليتها ومواردها احلالية، لضمان أن تشتمل اإلخطارات وطلبات اإلذن على املعلومات املطلوبة؛
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وعمليــة األمــم  حكومــة كــوت ديفــوار علــى الســماح لفريــق اخلــرباء املعــين بكــوت ديفــوار حيـث  - ١٠  
اسـتريادها وقبـل    املتحدة يف كوت ديفـوار بالوصـول إىل األسـلحة واألعتـدة الفتاكـة املسـتثناة مـن احلظـر وقـت         

نقلها إىل مستعمليها النهائيني، ويرحب بـاجلهود الـيت تبـذهلا اللجنـة الوطنيـة ملكافحـة انتشـار األسـلحة الصـغرية          
لوضع عالمات على األسلحة وما يتصل ـا مـن أعتـدة فتاكـة عنـد      واألسلحة اخلفيفة واالجتار غري املشروع ا 

ــى        اســتالمها يف أراضــي كــوت  ــة عل ــى مواصــلة هــذه اجلهــود، وحيــث احلكوم ــة عل ــوار، ويشــجع احلكوم ديف
ــة خاصــة لألســلحة الصــغرية        ــد، مــع إيــالء عناي ــدة املوجــودة يف البل ــع األســلحة واألعت االحتفــاظ بســجل جلمي

ذلــك أي خمــابئ خاصــة لألســلحة، وحتديــد طريقــة واضــحة للكيفيــة الــيت تعتــزم ــا    واألســلحة اخلفيفــة، مبــا يف
  احلكومة تعقب حركة األسلحة؛

أعـاله، يف التـدابري الـيت قررهـا يف      ١إعادة النظر، حبلول اية الفتـرة املشـار إليهـا يف الفقـرة      يقرر - ١١  
التعـديالت علـي التـدابري املتبقيـة أو رفعهـا       الفقرات املتقدمة، وذلك بقصـد النظـر يف إمكانيـة إدخـال مزيـد مـن      

ــا أو ــدم احملــرز          كلي ــا للتق ــوار، ووفق ــق االســتقرار يف كــوت ديف ــدم يف حتقي ــن تق ــا يحــرز م ــا، يف ضــوء م جزئي
يتعلق برتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وإصالح قطاع األمن واملصاحلة الوطنية ومكافحـة اإلفـالت    فيما

االعتبــار يف هــذا الصــدد أمهيــة إجــراء عمليــة انتخابيــة تتســم بالســلمية واملصــداقية    مــن العقــاب، مــع األخــذ يف 
  أعاله؛ ١٠والشفافية، وأمهية اإلدارة الفعالة لألسلحة واألعتدة املتصلة ا على النحو املبني يف الفقرة 

املفروضــة ، التــدابري املاليــة وتــدابري الســفر  ٢٠١٦نيســان/أبريل  ٣٠أن جيــدد، حــىت  يقــرر أيضــا - ١٢  
)، ويؤكـد  ٢٠١١( ١٩٧٥مـن القـرار    ١٢) والفقـرة  ٢٠٠٤( ١٥٧٢مـن القـرار    ١٢إىل  ٩مبوجب الفقـرات  

عزمه على إعادة النظر يف استمرار إدراج األفراد اخلاضعني هلذه التـدابري يف قائمـة املشـمولني بـاجلزاءات بشـرط      
  الوطنية؛  اخنراطهم يف أعمال ختدم هدف املصاحلة

حكومــة كــوت ديفــوار أن تواصــل إطــالع جملــس األمــن، عــن طريــق اللجنــة، علــى     إىل يطلــب - ١٣  
حترزه من تقدم يف تنفيذ خطة عملـها املتعلقـة باملـاس، مبـا يشـمل أيـة أنشـطة إنفـاذ هلـا عالقـة بالتـهريب غـري              ما

املشـروع، ويف تطــوير نظامهــا اجلمركــي، مبــا يف ذلــك إعـداد توصــيف للمخــاطر فيمــا خيــص مــوظفي اجلمــارك   
  اإلبالغ عن التدفقات املالية املتأتية من املاس؛  املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، ويفو

باخلطوات الـيت اختـذا حكومـة كـوت ديفـوار مـن أجـل البـدء يف تنفيـذ التوصـيات الـيت             يرحب - ١٤  
ويعـرب عـن   ، ٢٠١٣وردت يف تقرير الزيـارة االستعراضـية لعمليـة كيمـربيل الصـادر يف تشـرين األول/أكتـوبر        

القلق ألن ريب املاس اخلام من كـوت ديفـوار ال يـزال مسـتمرا، وحيـث احلكومـة علـى مواصـلة جهودهـا مـن           
أجل تنفيذ مجيع التوصيات بشكل كامل وعلى وجه السرعة بغيـة دعـم إقامـة سلسـلة إمـداد مشـروعة لتصـدير        

  املاس اخلام؛
ــى     يشــجع - ١٥   ــدان اــاورة األخــرى عل أنشــطة التعــاون   مواصــلة املشــاركة يف كــوت ديفــوار والبل

  اإلقليمي وإنفاذ القانون املتعلقة بعملية كيمربيل، ومنها على سبيل املثال النهج اإلقليمي لبلدان احتاد ر مانو؛
عملية كيمربيل لشهادات املنشأ، وال سـيما فريقهـا العامـل املعـين بالرصـد وفريقهـا العامـل         يدعو - ١٦  

ريقهــا العامـل املعــين خبــرباء املـاس، إىل تقــدمي معلومــات، حسـب االقتضــاء، عــن امتثــال    املعـين باإلحصــاءات، وف 
ــد اإلمكــان، لكــي            ــدميها كــذلك، عن ــة، وتق ــق اللجن ــن طري ــس، ع ــة، إىل ال ــات العملي ــوار ملتطلب كــوت ديف
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ملعلومـات  يستعرضها فريق اخلرباء، ويشجع اجلهات املاحنة على دعم اجلهـود الـيت تبـذهلا كـوت ديفـوار بتـوفري ا      
  ذات الصلة وتقدمي املساعدة التقنية؛

املفروضـة مبوجـب الفقـرة     حبكومة كوت ديفوار أن تتخذ اخلطوات الالزمة إلنفاذ التدابري يهيب - ١٧  
  أعاله، بسبل منها إدماج األحكام ذات الصلة يف إطارها القانوين الوطين؛ ١

ة دون اإلقليميـة، أن تنفـذ بالكامـل التـدابري     جبميع الـدول األعضـاء، وال سـيما دول املنطقـ     يهيب - ١٨  
  أعاله؛ ٦و  ١املذكورة يف الفقرتني 

عن قلقه املستمر إزاء انعدام االستقرار يف غريب كوت ديفوار، ويرحـب ويشـجع كـذلك     يعرب - ١٩  
مـا يتعلـق   املسـألة، وال سـيما في   قيام السلطات يف البلدان اـاورة بتنسـيق اإلجـراءات الـيت تتخـذها ملعاجلـة هـذه       

مبنطقة احلدود، بوسائل من بينها مواصلة الرصد وتبـادل املعلومـات والقيـام بـإجراءات منسـقة، ووضـع وتنفيـذ        
بينها دعم نزع سالح العناصر األجنبية املسـلحة علـى جـانيب احلـدود      استراتيجية مشتركة للحدود ألغراض من

  الوطن؛  وإعادا إىل
كوت ديفوار وبعثة األمم املتحدة يف ليربيا على أن تسـتمرا، كـل   عملية األمم املتحدة يف  يشجع - ٢٠  

يف حدود واليته وقدراته ومناطق انتشاره، يف التنسيق فيما بينهما بشـكل وثيـق يف مسـاعدة كـل مـن حكـوميت       
كوت ديفوار وليربيـا يف رصـد حـدودها، ويرحـب بالتعـاون املتواصـل بـني فريـق اخلـرباء املعـين بكـوت ديفـوار             

كـانون األول/ديسـمرب    ٩) املـؤرخ  ٢٠١٤( ٢١٨٨من القرار  ٥رباء املعين بليربيا املعني عمال بالفقرة وفريق اخل
  ؛٢٠١٤
ــدان        حيــث - ٢١   ــيهم املوجــودون يف البل ــن ف ــواريني املســلحني غــري الشــرعيني، مب ــاتلني اإليف ــع املق مجي

ديفـوار علـى أن تواصـل، يف حـدود     كـوت   ااورة، على إلقاء أسلحتهم فورا، ويشجع عملية األمم املتحدة يف
واليتها وقدراا ومناطق انتشارها، مساعدة حكومة كوت ديفـوار يف مجـع األسـلحة وختزينـها وتسـجيل مجيـع       
املعلومات املتصلة بتلك األسلحة، ويهيب مـرة أخـرى باحلكومـة، مبـا يف ذلـك اللجنـة الوطنيـة ملكافحـة انتشـار          

عـدم نشـرها    الجتـار غـري املشـروع ـا، ضـمان تعطيـل تلـك األسـلحة أو        األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وا
ــة باألســلحة الصــغرية          ــا املتعلق ــدول غــرب أفريقي ــة اجلماعــة االقتصــادية ل ــا التفاقي بصــورة غــري مشــروعة، وفق

  واألسلحة اخلفيفة وذخائرها وغريها من املواد ذات الصلة؛
احلظـر املفـروض علـى     وار مكلفة، يف إطـار رصـد  إىل أن عملية األمم املتحدة يف كوت ديف يشري - ٢٢  

األسـلحة، بـأن جتمـع حسـب االقتضـاء، األسـلحة وكــل األعتـدة املتصـلة ـا الـيت تجلـب إىل كـوت ديفــوار يف             
من هذا القرار وبأن تـتخلص مـن تلـك األسـلحة ومـا يتصـل ـا مـن          ١انتهاك للتدابري املفروضة مبوجب الفقرة 

  أعتدة حسب االقتضاء؛
ــة األمــم املتحــدة يف       يكــرر - ٢٣   ــق اخلــرباء ولعملي ــة لفري ــيح الســلطات اإليفواري ــد ضــرورة أن تت تأكي
ديفـوار والقـوات الفرنسـية الـيت تـدعمها إمكانيـة الوصـول دون عراقيـل إىل املعـدات واملواقـع واملنشـآت             كوت

واألعتـدة املتصـلة ـا     ) وإىل مجيـع األسـلحة والـذخائر   ٢٠٠٥( ١٥٨٤(أ) مـن القـرار    ٢املشار إليها يف الفقـرة  
التابعة جلميع قوات األمن املسـلحة، بصـرف النظـر عـن موقعهـا، مبـا يف ذلـك مـا يـوزع مـن األسـلحة الـيت يـتم              

أعــاله، عنــد االقتضــاء ودون إشــعار، علــى النحــو  ١١أو الفقــرة  ١٠الفقــرة  مجعهــا علــى النحــو املشــار إليــه يف
ــه يف  ــوص عليـ ــه  املنصـ ــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٣٩قراراتـ ــاير   ١٠) املـ ــانون الثاين/ينـ ) ٢٠٠٩( ١٨٨٠و  ٢٠٠٧كـ
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) ٢٠١٣( ٢١١٢) و ٢٠١٢( ٢٠٦٢) و ٢٠١١( ١٩٨٠) و ٢٠١٠( ١٩٦٢) و ٢٠١٠( ١٩٣٣ و
  )؛٢٠١٤( ٢١٥٣  و

إىل مجيع الدول املعنية، وال سيما دول املنطقة دون اإلقليمية، أن تتعاون علـى حنـو كامـل     يطلب - ٢٤  
  علومات أخرى قد تراها ضرورية؛مع اللجنة، ويأذن للجنة بأن تطلب أي م

) املــؤرخ ٢٠٠٦( ١٧٢٧مــن القــرار  ٧متديــد واليــة فريــق اخلــرباء الــوارد بياــا يف الفقــرة  يقــرر - ٢٥  
ــانون األول/ديســـمرب   ١٥ ــىت  ٢٠٠٦كـ ــه النظـــر يف جتديـــد     ٢٠١٦أيار/مـــايو  ٣٠حـ ــرب عـــن اعتزامـ ، ويعـ
ىل األمـني العـام اختـاذ التـدابري الالزمـة لـدعم       ، ويطلـب إ ٢٠١٦نيسـان/أبريل   ٣٠موعـد أقصـاه    الوالية يف هذه

  أعمال الفريق؛
فريـق اخلـرباء مبهمـة     ) تعهـد إىل ٢٠٠٦( ١٧٢٧(ب) من القرار  ٧التأكيد على أن الفقرة  يكرر - ٢٦  

مجع وحتليل مجيع املعلومات ذات الصلة عن مصادر متويل شراء األسلحة واألعتدة املتصلة ا وما يتعلـق بـذلك   
مبا فيها متويلـها مـن اسـتغالل املـوارد الطبيعيـة يف كـوت ديفـوار، ويالحـظ أنـه جيـوز للجنـة، عمـال              من أنشطة،

)، أن تقتـرح إدراج األشـخاص الـذين يتـبني أـم يشـكلون ديـدا        ٢٠٠٦( ١٧٢٧(أ) مـن القـرار    ١٢بـالفقرة  
وارد الطبيعيـة، مبـا فيهـا املـاس     لعملية السالم واملصاحلة الوطنية يف كوت ديفوار بسبب االجتار غري املشـروع بـامل  

  والذهب، يف قائمة املشمولني باجلزاءات؛
إحاطـة مؤقتـة عـن     ٢٠١٥أيلول/سـبتمرب   ١٥إىل فريق اخلرباء أن يقدم إىل اللجنـة حبلـول    يطلب - ٢٧  

، بعد إجراء مناقشة مـع  ٢٠١٦نيسان/أبريل  ٨آخر مستجدات عمله، وأن يقدم تقريرا ائيا إىل الس حبلول 
) ٢٠٠٤( ١٥٧٢مـن القـرار    ١١و  ٩أعـاله والفقـرتني    ١للجنة، عن تنفيذ التدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرة    ا

ــرة  ــرار   ١٢والفق ــن الق ــرة ٢٠١١( ١٩٧٥م ــرار   ١٠) والفق ــدمي توصــيات   ٢٠١١( ١٩٨٠مــن الق ــع تق )، م
ت املســتعجلة، الشــأن، وأن يــوايف اللجنــة بإحاطــات مرحليــة عــن آخــر املســتجدات، وخباصــة يف احلــاال هــذا يف
  وفق ما يراه الفريق ضروريا؛  أو

 ٢٧أن اإلحاطة والتقرير اللذين يقـدمهما فريـق اخلـرباء، علـى النحـو املشـار إليـه يف الفقـرة          يقرر - ٢٨  
صــلة باحتمــال أن تقتــرح اللجنــة   أعــاله، ميكــن أن يتضــمنا، حســب االقتضــاء، أي معلومــات وتوصــيات ذات 

مـن القـرار    ١١و  ٩ات ممن تنطبق علـيهم املواصـفات الـوارد بياـا يف الفقـرتني      إدراج مزيد من األفراد والكيان
) يف قائمـة املشـمولني بـاجلزاءات، ويشـري إىل تقريـر      ٢٠١١( ١٩٨٠مـن القـرار    ١٠) والفقرة ٢٠٠٤( ١٥٧٢

 فريــق جملــس األمــن العامــل غــري الرمســي املعــين باملســائل العامــة املتعلقــة بــاجلزاءات عــن أفضــل املمارســات             
منه الـيت تنـاقش اخلطـوات الـيت ميكـن اختاذهـا إليضـاح         ٢٣و  ٢٢و  ٢١، مبا يف ذلك الفقرات )٢٣٨(واألساليب

  املعايري املنهجية آلليات الرصد؛
ــا  -  ٢٩   ــزاء    يقـــرر أيضـ ــراد اخلاضـــعني للجـ ــا تقريـــرا عـــن أنشـــطة األفـ ات، أن يقـــدم فريـــق اخلـــرباء أيضـ

عــن أي ديــد مســتمر للســالم واألمــن يف كــوت ديفــوار يشــكله هــؤالء األفــراد أو غريهــم، متشــيا مــع      وكــذلك
  أعاله؛ ٢٨  الفقرة

جتمعــه  طريــق اللجنــة، مــا إىل األمــني العــام أن حييــل، حســب االقتضــاء، إىل الــس، عــن يطلــب - ٣٠  
ذلـك، مـن معلومـات عـن إمـداد       حيثما تسىن له عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار ويستعرضه فريق اخلرباء،

  أعتدة؛  كوت ديفوار باألسلحة وما يتصل ا من
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إىل حكومة فرنسا أن حتيل، حسب االقتضـاء، إىل الـس، عـن طريـق اللجنـة، مـا جتمعـه         يطلب - ٣١  
ار القــوات الفرنســية ويستعرضــه فريــق اخلــرباء، حيثمــا تســىن لــه ذلــك، مــن معلومــات عــن إمــداد كــوت ديفــو   

  باألسلحة وما يتصل ا من أعتدة؛
مبا تبذله حكومة كوت ديفوار من جهود للمشاركة يف الربنامج الذي تستضـيفه منظمـة    يرحب - ٣٢  

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـادي واملعـين بتنفيـذ التوجيهـات املتعلقـة ببـذل العنايـة الواجبـة لكفالـة التحلـي           
املنــاطق املتضــررة مــن الرتاعــات واملنــاطق شــديدة اخلطــورة، وحيــث   عــادن مــنباملســؤولية يف سالســل توريــد امل

التواصل مع املنظمات الدولية دف االستفادة مـن الـدروس املستخلصـة مـن املبـادرات والبلـدان        احلكومة على
ــدول أن تتخــذ         ــع ال ــل، ويهيــب جبمي ــا قضــايا مــن هــذا القبي ــة أو تواجــه حالي ــديها قضــايا مماثل ــيت ل  األخــرى ال

ــا وأن     ــة املشــار إليهــا آنف ــادئ التوجيهي ــة   حتــث اإلجــراءات املناســبة للتعريــف باملب مســتوردي املنتجــات املعدني
اإليفوارية وصانعيها ومستهلكيها على بذل العناية الواجبة بإعمال املبادئ التوجيهية السـالفة الـذكر، مـع إيـالء     

  عناية خاصة للذهب؛
لة اختــاذ التــدابري الالزمــة لتفكيــك شــبكات الضــرائب غــري    بالســلطات اإليفواريــة مواصــ  يهيــب - ٣٣  

القانونية، بوسائل منها إجراء حتقيقات مستفيضة يف هذا اخلصوص، وزيادة ختفيض عدد نقـاط التفتـيش، ومنـع    
وقوع حوادث االبتزاز يف مجيع أحناء البلـد، وتشـديد السـيطرة والرقابـة علـى املنـاطق الـيت تشـهد اسـتغالال غـري           

ــة      مشــروع للمــ  ــذهب، ويهيــب أيضــا بالســلطات أن تواصــل اختــاذ اخلطــوات الالزم ــة، وخباصــة ال وارد الطبيعي
لالستمرار يف إعادة إنشاء املؤسسات املعنيـة وتعزيزهـا، وأن تعجـل بنشـر مـوظفي اجلمـارك ومراقبـة احلـدود يف         

  مشال البلد وغربه وشرقه؛
املنطقــة، ويشــجع  ري والضــوابط احلدوديــة يفإىل فريــق اخلــرباء أن يقــيم فعاليــة هــذه التــداب يطلــب - ٣٤  

مجيـــع الـــدول اـــاورة علـــى اإلملـــام بـــاجلهود اإليفواريـــة يف هـــذا الشـــأن، ويشـــجع عمليـــة األمـــم املتحـــدة يف  
ديفـوار علـى أن تواصــل، يف إطـار واليتـها، مســاعدة السـلطات اإليفواريـة علــى االضـطالع مـن جديــد          كـوت 

  احلدود؛  ومراقبة باألعمال العادية املتعلقة باجلمارك
مجيع الدول وهيئات األمم املتحدة املعنيـة واملنظمـات واألطـراف املهتمـة األخـرى علـى أن        حيث - ٣٥  

ديفــوار والقــوات الفرنســية،  كــوت تتعــاون تعاونــا كــامال مــع اللجنــة وفريــق اخلــرباء وعمليــة األمــم املتحــدة يف 
لديها بشأن االنتهاكات احملتملة للتـدابري املفروضـة   بوسائل منها على وجه اخلصوص تقدمي أي معلومات تتوافر 

مــن القـــرار   ٦) والفقــرة  ٢٠٠٤( ١٥٧٢مـــن القــرار   ١١و  ٩أعــاله والفقــرتني    ٣إىل  ١مبوجــب الفقــرات   
)، ويطلب أيضا إىل فريق اخلـرباء أن ينسـق أنشـطته،    ٢٠١١( ١٩٧٥من القرار  ١٢) والفقرة ٢٠٠٥( ١٦٤٣

لسياسـية الفاعلـة وأن ينفـذ واليتـه وفقـا لتقريـر الفريـق العامـل غـري الرمسـي           حسب االقتضاء، مع مجيع اجلهات ا
  التابع لس األمن واملعين باملسائل العامة املتعلقة باجلزاءات؛

إىل املمثلة اخلاصة لألمـني العـام املعنيـة باألطفـال والـرتاع املسـلح واملمثلـة اخلاصـة لألمـني           يطلب - ٣٦  
ي يف حــاالت الــرتاع أن تواصــال إطــالع اللجنــة علــى املعلومــات ذات الصــلة، وفقــا العــام املعنيــة بــالعنف اجلنســ

 ١٩٩٨مـن القـرار    ٩والفقرة  ٢٠١٠كانون األول/ديسمرب  ١٦) املؤرخ ٢٠١٠( ١٩٦٠من القرار  ٧للفقرة 
  ؛٢٠١١متوز/يوليه  ١٢) املؤرخ ٢٠١١(

سـيما دول املنطقـة، علـى أن     واليف هذا السياق مجيع األطراف اإليفواريـة ومجيـع الـدول،     حيث - ٣٧  
  تضمن ما يلي:
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  سالمة أعضاء فريق اخلرباء؛  -  
إتاحة إمكانية وصول فريق اخلرباء دون عـائق، وخاصـة إىل األشـخاص والوثـائق واملواقـع، لكـي         -  

  يتسىن له االضطالع بواليته؛
  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقــرر - ٣٨  

  ٧٤٣٦اختذ باإلمجاع يف اجللسة 
  

  املرفق
ملـم وذخريـا    ١٢,٧ األسلحة ومدفعية النريان املباشرة وغـري املباشـرة والبنـادق الـيت يزيـد عيارهـا علـى         - ١

  ومكوناا.
القنابــل الصــاروخية والصــواريخ واألســلحة اخلفيفــة املضــادة للــدبابات والقنابــل الــيت تطلــق مــن البنــادق    - ٢

  وقاذفات القنابل.
ســطح؛  -مبــا يف ذلــك منظومــات الــدفاع اجلــوي احملمولــة؛ والقــذائف ســطح  جــو،  -القــذائف ســطح   - ٣

  سطح. -والقذائف جو 
  ملم. ٨٢مدافع اهلاون اليت يزيد عيارها على   - ٤
ــا       - ٥ ــدبابات، وذخريـ ــادة للـ ــة املضـ ــذائف املوجهـ ــيما القـ ــدبابات، وال سـ ــادة للـ ــة املضـ ــلحة املوجهـ األسـ

  ومكوناا.
  ذلك الطائرات ذات األجنحة الدوارة أو الثابتة اجلناحني. الطائرات املسلحة، مبا يف  - ٦
  املركبات املسلحة العسكرية أو املركبات العسكرية اهزة مبنصات رماية.  - ٧
العبوات واألجهزة املتفجرة، اليت حتتوي على مواد متفجرة، واملصممة لالسـتخدام العسـكري؛ واأللغـام      - ٨

  واملواد املتصلة ا.
  ملراقبة الليلية وأجهزة إطالق النريان ليال.أجهزة ا  - ٩
  

  مقررات

  :)٢٤١(، الرسالة التالية٢٠١٥حزيران/يونيه  ٥بعث رئيس جملس األمن إىل األمني العام، يف   
 حزيران/يونيـه  ٣ يشرفين أن أبلغكم بأن أعضاء جملس األمن قـد أُطلعـوا علـى رسـالتكم املؤرخـة         

لـواء ديديـه لـوت مـن فرنسـا قائـدا لقـوة عمليـة األمـم          عـيني ال فيهـا عـن اعتـزامكم ت   أعربتم ، اليت ٢٠١٥
  .اعتزمتموه يف رسالتكم  مباأحاطوا علما قد و .)٢٤٢(املتحدة يف كوت ديفوار

_____________ 

)٢٤١(  S/2015/412.  
)٢٤٢(  S/2015/411.  
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ــس، يف جلســته      ــرر ال ــودة يف ٧٤٥٩وق ــه  ٩، املعق ــوة ٢٠١٥حزيران/يوني ــل ، دع ــوار  ممث كــوت ديف
مــن نظامــه الــداخلي املؤقــت، يف مناقشــة      ٣٧لالشــتراك، دون أن يكــون لــه حــق التصــويت، وفقــا للمــادة       

  املعنون:  البند
  احلالة يف كوت ديفوار”  
التقريـر املرحلـي الســادس والثالثـون لألمــني العـام عـن عمليــة األمـم املتحــدة يف كـوت ديفــوار        ”    

(S/2015/320).“  
ملؤقـت، إىل  مـن نظامـه الـداخلي ا    ٣٩توجيه دعوة، مبوجـب املـادة    أيضا ويف اجللسة نفسها، قرر الس  
ة عايشاتو مينداودو سليمان، املمثلة اخلاصة لألمني العام يف كـوت ديفـوار ورئيسـة عمليـة األمـم املتحـدة       السيد

  يف كوت ديفوار.
كــوت ديفــوار ممثــل ، دعــوة ٢٠١٥حزيران/يونيــه  ٢٥، املعقــودة يف ٧٤٧١وقــرر الــس، يف جلســته    

مــن نظامــه الــداخلي املؤقــت، يف مناقشــة      ٣٧ادة لالشــتراك، دون أن يكــون لــه حــق التصــويت، وفقــا للمــ      
  املعنون:  البند

  احلالة يف كوت ديفوار”  
التقريـر املرحلـي الســادس والثالثـون لألمــني العـام عـن عمليــة األمـم املتحــدة يف كـوت ديفــوار        ”    

(S/2015/320).“  
  

  )٢٠١٥( ٢٢٢٦القرار 
  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٥املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
 ٢٠١٤حزيران/يونيــه  ٢٥املــؤرخ ) ٢٠١٤( ٢١٦٢ قراراتــه الســابقة، وال ســيما القــراران إىل إذ يشــري  

ــؤرخ  )٢٠١٥( ٢٢١٩ و ــوار،    ٢٠١٥نيســان/أبريل  ٢٨امل ــة يف كــوت ديف ــات رئيســه بشــأن احلال ، وإىل بيان
كـانون   ١٥املـؤرخ  ) ٢٠١٤( ٢١٩٠ و ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٩املؤرخ ) ٢٠١٤( ٢١٨٨والقرارات 

ــؤرخ ) ٢٠١٥( ٢٢١٥و  ٢٠١٤يســمرب األول/د ــرار     ٢٠١٥نيســان/أبريل  ٢امل ــا، والق ــة يف ليربي بشــأن احلال
  بشأن احلالة يف مايل، ٢٠١٤حزيران/يونيه  ٢٥املؤرخ ) ٢٠١٤( ٢١٦٤
يشـري   تأكيد التزامه الراسخ بسيادة كوت ديفوار واستقالهلا وسالمتها اإلقليمية ووحدا، وإذ وإذ يعيد  

  حسن اجلوار وعدم التدخل والتعاون اإلقليمي،إىل أمهية مبادئ 
إىل أن حكومــة كــوت ديفــوار تتحمــل املســؤولية الرئيســية عــن ضــمان الســالم واالســتقرار     وإذ يشــري  

  ومحاية السكان املدنيني يف كوت ديفوار،
  ،)٢٤٣(٢٠١٥أيار/مايو  ٧بتقرير األمني العام املؤرخ  وإذ حييط علما  

_____________ 

)٢٤٣(  S/2015/320.  
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كــوت ديفــوار علــى طريــق املصــاحلة واالســتقرار واالنتعــاش االقتصــادي، بالتقــدم احملــرز يف  وإذ يرحــب  
  ويشيد بقيادة رئيس كوت ديفوار يف هذا الصدد،

يف ذلــك يف  مبــا يطــرأ مــن حتســن متواصــل علــى احلالــة األمنيــة يف كــوت ديفــوار، مبــا  أيضــا وإذ يرحــب  
ت نفســه اهلجمــات الــيت وقعــت يف  الغــريب مــن البلــد وعلــى طــول احلــدود مــع ليربيــا، وإذ يــدين يف الوقــ   اجلــزء
، وإذ يسلم بضرورة معاجلة التحديات املتبقية وإذ ينـوه باسـتمرار التعـاون    ٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ١٦ و ١٠

بني عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار وبعثة األمم املتحدة يف ليربيـا، وكـذلك بـني حكـوميت كـوت ديفـوار       
ــة دون اإل  ــدان املنطق ــا وبل ــاطق      وليربي ــة، يف املن ــك األنشــطة األمني ــا يف ذل ــة، يف جمــال تنســيق األنشــطة، مب قليمي
  احلدودية باملنطقة دون اإلقليمية،

أصحاب املصلحة اإليفواريني كافة، مبا يف ذلك األحزاب السياسـية واتمـع املـدين ووسـائط      وإذ يدعو  
ومعاجلة األسـباب الكامنـة وراء التـوتر والـرتاع،     اإلعالم، إىل العمل معا من أجل ترسيخ التقدم احملرز حىت اآلن 

ومنــها مــا يتعلــق بــاألرض واجلنســية، وإذ يشــجع حكومــة كــوت ديفــوار علــى مواصــلة تعزيــز ســيادة القــانون،  
، ٢٠١٥ كومـــة مـــن خطـــوات لتنظـــيم ومتويـــل إجـــراء االنتخابـــات الرئاســـية لعـــاماحليرحـــب مبـــا اختذتـــه  وإذ
يرحـب بالعمـل     لالنتخابات عن طريق اعتماد تعديالت هلذا اإلطـار، وإذ ذلك إصالحات اإلطار القانوين يف مبا

كومـة مـن أجـل تيسـري     احلبـاخلطوات الـيت اختـذا     أيضـا  الذي تضطلع به اللجنة االنتخابية املستقلة، وإذ يرحب
ضـرورة   يؤكـد يف الوقـت نفسـه    يئة بيئة مؤاتية إلجراء انتخابات تتسم باإلنصـاف واملصـداقية والشـفافية، وإذ   

  مواصلة اجلهود يف هذا اال وتكثيفها،
باحلوار السياسي اجلاري بني األطراف السياسية، مبا فيها األحـزاب غـري املمثلـة يف الربملـان،      وإذ يرحب  

بالقرار الذي اختذته حكومة كوت ديفوار، بصفة استثنائية، والـذي يقضـي بتمويـل األحـزاب      أيضاوإذ يرحب 
مـن  ديفـوار   لكـوت النتخابات، وإذ يشيد باجلهود اليت تبذهلا املمثلـة اخلاصـة لألمـني العـام     السياسية قبل إجراء ا

خالل مساعيها احلميدة، ال سـيما يف دعـم احلـوار بـني احلكومـة وأحـزاب املعارضـة السياسـية، وإذ يعـرب عـن           
صـون السـالم واألمـن     تقديره للعمل الذي تقوم به عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار ومسـامهتها عمومـاً يف  

  ديفوار،  يف كوت
حكومــة كــوت ديفــوار إىل  املوجهــة مــن ٢٠١٤حزيران/يونيــه  ١٨بالرســالة املؤرخــة  وإذ حيــيط علمــا  

  ،٢٠١٥االنتخابات الرئاسية لعام   األمني العام تطلب فيها إمكانية احلصول على املساعدة االنتخابية يف
مبـا يف ذلـك مـا يتعلـق حبالـة املشـردين داخليـا، وإذ حيـث          باستمرار حتسـن احلالـة اإلنسـانية،    وإذ يرحب  

  على استئناف عودة الالجئني الطوعية واآلمنة واملستدامة إىل مواطنهم األصلية يف كوت ديفوار،
باإلطـار النـهائي لـرتع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج الـذي اعتمدتـه اهليئـة املعنيـة             وإذ حييط علمـا   

من املقـاتلني السـابقني    ٥٠ ٠٠٠وإعادة اإلدماج، وبنجاح عملية نزع سالح أكثر من برتع السالح والتسريح 
وتســرحيهم، وإذ يرحــب مببــادرة تســجيل مجيــع املقــاتلني الســابقني يف برنــامج نــزع الســالح والتســريح حبلــول    

املقـاتلني  يشدد على ضرورة مواصلة اجلهود الرامية إىل أن يشمل هذا الربنـامج   ، وإذ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٣٠
السابقني املرتبطني باحلكومة السابقة، وإذ حييط علما بالعمل املتواصل الـذي تضـطلع بـه يف هـذا الصـدد اهليئـة،       

ديفوار، وإذ يشدد علـى ضـرورة تنفيـذ أنشـطة إعـادة اإلدمـاج ملـا بعـد          بدعم من عملية األمم املتحدة يف كوت
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حكومة كوت ديفوار مؤسسة رائدة لتعمل على حتقيـق  بطريقة منسقة، بسبل منها تعيني  ٢٠١٥حزيران/يونيه 
  اهلدف،  هذا

باجلهود اليت تبذهلا حكومة كوت ديفوار إلعادة هيكلة قطاعيها الـدفاعي واألمـين وتأهيلـهما     وإذ يشيد  
كومة يف إعطـاء األولويـة   احلمهنيا، بطرق منها تنفيذ االستراتيجية األمنية الوطنية، وإذ يؤكد ضرورة أن تستمر 

هود املبذولة لتنفيذ استراتيجيتها إلصالح قطاع األمن تنفيذا كامال، مع إيالء اهتمام خاص لتزويد الشـرطة  للج
والدرك بالتدريب واملعدات وإىل تبسيط اهلياكـل األمنيـة، وإذ يشـدد علـى أمهيـة التـدابري الراميـة إىل إعـادة بنـاء          

ا يشــمل الفتـرة السـابقة إلجـراء االنتخابــات    الثقـة يف صـفوف قـوات األمـن وأوســاط السـكان وفيمـا بينـهم، مبـ        
  ،٢٠١٥الرئاسية لعام 

على أمهية اتباع استراتيجية وطنية لتحقيـق املصـاحلة والتماسـك االجتمـاعي، وإذ يرحـب يف       وإذ يشدد  
هذا الصدد باجلهود املبذولة للمضي قدما يف احلوار فيما بني الطوائف، وإذ يشجع حكومة كوت ديفـوار علـى   

ريــر النــهائي للجنــة احلــوار واحلقيقــة واملصــاحلة ومــا قدمتــه مــن توصــيات، وإذ يرحــب بإنشــاء اللجنــة   نشــر التق
الوطنية للمصاحلة وتعويض الضحايا، وإذ يشـجع علـى التنفيـذ الكامـل لواليتـها، وإذ يشـدد علـى أمهيـة إشـراك          

  مجيع اإليفواريني يف عملية املصاحلة على الصعيدين الوطين واحمللي،
الـدور احليـوي للمـرأة يف حـل النــزاعات وبنـاء السـالم، وأمهيـة مشـاركتها علـى قـدم             ر تأكيـد وإذ يكر  

املســاواة مــع الرجــل وإشــراكها الكامــل يف مجيــع اجلهــود الراميــة إىل صــون الســلم واألمــن وتعزيزمهــا، ودورهــا  
اع، وإذ يعيـد كـذلك تأكيـد    الرئيسي يف إعادة التالحم بني فئات اتمعات اليت هي بصدد التعايف من آثار النــز 

 ١٣٢٥املتعلقـة بتنفيـذ القـرار    ، ٢٠٠٨ الـيت اعتمـدت يف عـام    ،ديفـوار  أمهية تنفيذ خطة العمـل الوطنيـة لكـوت   
  ،٢٠٠٠تشرين األول/أكتوبر  ٣١املؤرخ  )٢٠٠٠(

بــاجلهود الراميــة إىل حتســني حالــة حقــوق اإلنســان، والــيت أفضــت إىل حتقيــق تقــدم يف هــذا   وإذ يرحــب  
ـدف إىل تعزيـز التـوازن بـني اجلنسـني يف مجيـع املؤسسـات،               ا ال، مبـا يف ذلـك بـدء العمـل بـأول آليـة وطنيـة
ــع          وإذ ــا يتســق م ــة، مب ــانون اإلجــراءات اجلنائي ــائي وق ــانون اجلن ــة اإلصــالح األخــرية للق يرحــب كــذلك بعملي

رار ورود أنبـاء، مبـا يف ذلـك    االلتزامات الدولية لكوت ديفوار، وإذ يعرب يف الوقت نفسـه عـن قلقـه مـن اسـتم     
، عـن ارتكـاب انتـهاكات وجتـاوزات يف جمـال      ٢٠١٥أيار/مـايو   ٧تلك الـواردة يف تقريـر األمـني العـام املـؤرخ      

حقوق اإلنسان وانتهاكات للقـانون الـدويل اإلنسـاين، مبـا يف ذلـك مـا يرتكـب منـها يف حـق النسـاء واألطفـال            
ية التحقيق يف هذه االنتهاكات والتجاوزات املزعـوم ارتكاـا مـن    سيما العنف اجلنسي، وإذ يشدد على أمه وال

ــك         ــع األطــراف ومقاضــاة مرتكبيهــا، بغــض النظــر عــن مركــزهم أو انتمــائهم السياســي، ويشــمل ذل قبــل مجي
  االنتهاكات اليت وقعت أثناء األزمة اليت أعقبت االنتخابات،

كـوت ديفــوار    مي األشـخاص املـدعى ارتكـام يف   بـاجلهود الوطنيـة والدوليـة املبذولـة لتقـد      أيضـا  وإذ يرحـب   
انتـــهاكات وجتـــاوزات حلقـــوق اإلنســـان وانتـــهاكات للقـــانون الـــدويل اإلنســـاين إىل العدالـــة، وإذ حيـــث حكومـــة   

ــة القضــاء         كــوت ــة إىل مكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب وضــمان عدال ــادة وتســريع جهودهــا الرامي ــى زي ديفــوار عل
  كومة على مواصلة تعاوا الوثيق مع احملكمة اجلنائية الدولية،احليف هذا الصدد  واستقالليته دون متييز، وإذ يشجع

إزاء التقارير الواردة عن ظروف صـعبة يف أمـاكن االحتجـاز، وإذ يهيـب حبكومـة      وإذ يعرب عن القلق   
مـن   كوت ديفوار أن تضمن توافق ظروف االحتجاز مع االلتزامات الدولية وأن تتخذ مجيـع اخلطـوات الالزمـة   
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أجــل منــع ارتكــاب االنتــهاكات والتجــاوزات يف جمــال حقــوق اإلنســان يف ســياق االحتجــاز والتحقيــق فيهــا،    
  يرحب بالدعم املقدم من االحتاد األورويب وفرنسا يف هذا الصدد،  وإذ

بإسهام البلـدان املسـامهة بقـوات وبـأفراد شـرطة واجلهـات املاحنـة يف عمليـة األمـم املتحـدة يف            وإذ يشيد  
ديفـوار، مـع التشـديد علـى أمهيـة تـوفري القـوات العسـكرية وضـباط الشـرطة الـذين يتمتعـون بـاملؤهالت               كوت

  املتخصصة واللغوية املناسبة،
 ٢٢١٩ باســـتمرار إســـهام احلظـــر املفـــروض علـــى األســـلحة، علـــى النحـــو احملـــدد يف القـــرار   وإذ يقـــر  

ريـق مكافحـة النقـل غـري املشـروع لألسـلحة       )، يف حتقيق االستقرار يف كوت ديفوار مبا يف ذلك عـن ط ٢٠١٥(
  استخدامها،  الصغرية واألسلحة اخلفيفة وزعزعتها لالستقرار وتكديسها وسوء

على االحتاد األفريقي واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ملا يبذالنه مـن جهـود مـن أجـل      وإذ يثين  
صـلة دعـم السـلطات اإليفواريـة يف التصـدي      توطيد السالم واالستقرار يف كوت ديفـوار، ويشـجعهما علـى موا   

للتحــديات الرئيســية، وخصوصــا األســباب الكامنــة وراء مــا بــرز مــؤخرا مــن نـــزاع وحتــديات أمنيــة يف املنطقــة  
  احلدودية، مبا يف ذلك حتركات العناصر املسلحة وحركة األسلحة، وتعزيز العدالة واملصاحلة الوطنية،

ــى    وإذ يرحــب   ــوار عل ــام     بتصــديق كــوت ديف ــة بوضــع األشــخاص عــدميي اجلنســية لع ــة املتعلق االتفاقي
، ويرحــب مبــا اختذتــه الــدول )٢٤٥(١٩٦١خبفــض حــاالت انعــدام اجلنســية لعــام واالتفاقيــة املتعلقــة  )٢٤٤(١٩٥٤

األعضاء يف اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا من خطوات هامة ملعاجلة مسألة انعدام اجلنسية، مبا فيهـا مـا   
ــرة مــن     طر اتخــذ عــن ــذي عقــد يف أبيــدجان يف الفت ــق املــؤمتر الــوزاري اإلقليمــي ال شــباط/فرباير  ٢٥إىل  ٢٣ي

يعـرب عـن دعمـه لتنفيـذ االسـتراتيجية       يشري إىل قرار األمني العـام بشـأن إجيـاد حلـول دائمـة، وإذ      ، وإذ٢٠١٥
  الوطنية للحلول الدائمة للمشردين داخليا،

   تزال تشكل خطرا يهدد السالم واألمن الدوليني يف املنطقة،أن احلالة يف كوت ديفوار ال وإذ يقرر  
  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وإذ يتصرف  

  
  املصاحلة الوطنية والتماسك االجتماعي

كــــانون  باســـتئناف احلـــوار بــــني حكومـــة كـــوت ديفــــوار واملعارضـــة السياســـية يف       يرحـــب   - ١  
، ويهيب جبميع األحزاب السياسـية أداء دور بنـاء   ٢٠١٥ناير وأيار/مايو وكانون الثاين/ي ٢٠١٤األول/ديسمرب 

  حنو حتقيق املصاحلة واإلسهام فيها؛
مـن جهـود املسـاعي احلميـدة والـدعم       لكـوت ديفـوار   مبا تبذله املمثلة اخلاصة لألمني العـام  يشيد  - ٢  

خص مـن أجـل االنتخابـات الرئاسـية     السياسي ويطلب أن تستمر هـذه اجلهـود اهلامـة وهـذا الـدعم اهلـام، وبـاأل       
  (ب) من هذا القرار؛ ١٩  ، وذلك متشيا مع الفقرة٢٠١٥املقرر إجراؤها يف تشرين األول/أكتوبر 

_____________ 

)٢٤٤(  United Nations, Treaty Series, vol. 360, No. 5158.  
  .١٤٤٥٨، الرقم ٩٨٩جع نفسه، الد املر  )٢٤٥(
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على أمهية مواصلة حكومة كوت ديفـوار تنفيـذ اسـتراتيجية وطنيـة للمصـاحلة والتماسـك        يشدد  - ٣  
، عـن طريـق اختـاذ تـدابري     ٢٠١٥ين األول/أكتـوبر  االجتماعي، ال سيما قبل إجراء االنتخابات الرئاسية يف تشر

ملموسة لتعزيز العدالة واملصاحلة على مجيع املسـتويات وإشـراك مجيـع اجلهـات املعنيـة، ويـدعو إىل إقامـة حـوار         
كومة ومجيع األحزاب السياسية، مبا يف ذلـك املعارضـة، لتعجيـل إحـراز املزيـد مـن       احلمباشر ومفتوح وبناء بني 

  اإلصالحات احلامسة املتعلقة باجلنسية واألراضي؛التقدم بشأن 
بالعمل الذي تضطلع به اللجنة االنتخابية املسـتقلة، وحيـث حكومـة كـوت ديفـوار علـى        يرحب  - ٤  

مواصلة اختـاذ مجيـع اخلطـوات الالزمـة لتنفيـذ اإلطـار القـانوين لالنتخابـات الرئاسـية املقـرر إجراؤهـا يف تشـرين             
ذلك حتديث قـوائم النـاخبني، وختصـيص مـوارد كافيـة       يف لإلطار الزمين احلايل، مبا ، وفقا٢٠١٥ًاألول/أكتوبر 

يف امليزانية، ومواصلة بذهلا للجهود لتعزيز القدرات اللوجستية الوطنية حىت يتسىن تنظيم االنتخابـات وإجراؤهـا   
إىل إجـراء انتخابـات رئاسـية     يف مجيع أحناء البلد، ويهيب جبميع اجلهات املعنية الوطنيـة تيسـري يئـة بيئـة تفضـي     

حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع، واالمتناع عن القيام بأعمال قد حترض على العنف، مبا يف ذلك اخلطـاب  
  املفعم بالكراهية، خصوصا عرب وسائط اإلعالم؛ ويؤكد اعتزامه االنتباه بشدة إىل هذه األعمال؛

إدراج األفـراد اخلاضـعني للتـدابري املاليـة وتـدابري السـفر       عزمه على إعادة النظر يف استمرار  يؤكد  - ٥  
 ٢٠٠٤تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٥) املـؤرخ  ٢٠٠٤( ١٥٧٢مـن القـرار    ١٢إىل  ٩املفروضـة مبوجـب الفقـرات    

بشــرط اخنــراطهم يف أعمــال ختــدم   ٢٠١١أذار/مــارس  ٣٠) املــؤرخ ٢٠١١( ١٩٧٥مــن القــرار  ١٢ والفقــرة
 الوطنية؛  هدف املصاحلة

  
  السالح والتسريح وإعادة اإلدماجنزع 

حكومــة كــوت ديفــوار إىل إكمــال عمليــة نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج قبــل  يــدعو  - ٦  
، وفقا للهدف الـذي أعلنـه رئـيس مجهوريـة كـوت ديفـوار، ويطلـب        ٢٠١٥إجراء االنتخابات الرئاسية يف عام 

ذه العمليـة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل مواصـلة دعمهـا        إىل عملية األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار تيسـري تنفيـذ هـ       
التقين للهيئة املعنية برتع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج واملؤسسـات ذات الصـلة وتـوفري الـدعم علـى وجـه        
الســرعة للربنــامج اإليفـــواري لــرتع الســالح والتســـريح وإعــادة اإلدمــاج، ويـــدعو كــذلك الــدول األعضـــاء         

  لية إىل تقدمي تربعات مالية من أجل تلبية احتياجات هذا الربنامج؛واملنظمات اإلقليمية والدو
فريق األمم املتحدة القطري على تيسري ختطيط الربامج اليت تدعم هذه العمليـة وتنفيـذها،    يشجع  - ٧  

  الدوليني؛  بالتشاور مع عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار والشركاء
عمليـة شـفافة وشـاملة لـرتع السـالح والتسـريح وإعـادة        حكومة كـوت ديفـوار علـى يئـة      حيث  - ٨  

اإلدماج تشمل املقاتلني السابقني غري املسجلني، ويشجع اهليئة املعنية برتع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج     
واملؤسسات ذات الصلة علـى مواصـلة جهودهـا الراميـة إىل تعزيـز مجـع األسـلحة والـذخائر والـتخلص منـها يف           

ع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، ويكرر تأكيد ضرورة قيام احلكومـة بوضـع وتنفيـذ حلـول     إطار عملية نز
ــق اإلدمــاج االجتمــاعي واالقتصــادي املطــرد        ــاتلني الســابقني وحتقي ــة للمق ــة األمــد ملعاجلــة احلــاالت املتبقي طويل

  للمقاتلني السابقني، مبن فيهم املقاتالت السابقات؛
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  إصالح قطاع األمن

حكومة كوت ديفوار إىل اإلسـراع يف تنفيـذ االسـتراتيجية الوطنيـة إلصـالح قطـاع األمـن         دعوي  - ٩  
ــبتمرب    ــدت يف أيلول/س ــيت اعتم ــام    ٢٠١٢ال ــديثها يف ع ــاملة      ٢٠١٤وجــرى حت ــة ش ــوات أمني ــاء ق ــدف إنش 

ــاً فعــاالً ونظامــا للقضــاء العســكري وترصــد هلــا خمصصــات كافيــ       ة وخاضــعة للمســاءلة تتضــمن تسلســالً قيادي
  ومستدامة يف امليزانية؛

يف هذا الصدد أمهية اإلسراع يف نشر الشرطة والدرك لتويل مهـام حفـظ النظـام العـام الـيت       يؤكد - ١٠  
تضطلع ا حاليا القوات اجلمهورية لكوت ديفوار وجمموعات أخـرى، مبـا يف ذلـك عـن طريـق تزويـد الشـرطة        

اجلزئي للحظر املفروض على توريد األسلحة عمـال بقـراره    والدرك باألسلحة والذخرية العادية يف أعقاب الرفع
  )؛٢٠١٥( ٢٢١٩) والذي أعاد تأكيده يف القرار ٢٠١٤( ٢١٥٣
حكومـة كـوت ديفـوار ومجيــع الشـركاء الـدوليني، مبـا يف ذلـك شـركات القطــاع          يكـرر دعوتـه   - ١١  

 ٢٢١٩تثـال ألحكـام القـرار    اخلاص، ممـن يسـاعدون احلكومـة اإليفواريـة يف عمليـة إصـالح قطـاع األمـن، لالم        
  ) ولتنسيق جهودهم بغية تعزيز الشفافية والتقسيم الواضح للعمل بني مجيع الشركاء الدوليني؛٢٠١٥(
  

  حقوق اإلنسان

ــع       حيــث بشــدة - ١٢   حكومــة كــوت ديفــوار علــى أن تكفــل يف أقــرب إطــار زمــين ممكــن تقــدمي مجي
بة يف جمـال حقـوق اإلنسـان وانتـهاكات القـانون الـدويل       املسؤولني عن االنتهاكات والتجاوزات اجلسيمة املرتك

اإلنساين إىل العدالة، بصرف النظر عـن وضـعهم أو انتمـائهم السياسـي، وال سـيما االنتـهاكات املرتكبـة خـالل         
األزمة اليت شهدا كوت ديفوار بعد االنتخابات، وذلك وفقا اللتزاماا الدولية، وعلى إبـالغ مجيـع احملتجـزين    

  واضحة عن حالتهم بشفافية، ويشجع احلكومة على مواصلة تعاوا مع احملكمة اجلنائية الدولية؛ معلومات
، يف هــذا الصــدد، أمهيــة العمــل الــذي تضــطلع بــه اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق وجلنــة احلــوار   يؤكــد - ١٣  

ار علـى نشـر   واحلقيقة واملصاحلة من أجل حتقيق مصاحلة دائمة يف كوت ديفوار، ويشجع حكومـة كـوت ديفـو   
ــذ        ــدعو إىل تنفي ــة احلــوار واحلقيقــة واملصــاحلة وتوصــياا للمســامهة يف هــذه املصــاحلة، وي ــهائي للجن ــر الن التقري
التحقيقــات ذات الصــلة وإائهــا، ويــدعو كــذلك احلكومــة إىل يئــة بيئــة مؤاتيــة لكفالــة حيــاد أعمــال النظــام     

مع املعايري املتفق عليها دوليـا، ويرحـب، يف هـذا الصـدد،     القضائي اإليفواري وشفافيتها ومصداقيتها ومواءمتها 
بتجديد والية اخللية اخلاصة للتحقيقـات والبحـث، ويشـجع احلكومـة علـى مواصـلة تزويـد هـذه اخلليـة بالـدعم           

  الالزم إلجراء حتقيقاا؛
حكومـة كـوت ديفـوار علـى اختـاذ خطـوات حمـددة وملموسـة ملنـع العنـف والتخفيـف مـن              حيث - ١٤  

، مبا يف ذلك التوترات بـني الطوائـف، عـن طريـق السـعي إىل حتقيـق توافـق وطـين عـريض بشـأن التصـدي            حدته
  الفعال للمسائل املتعلقة باهلوية وحيازة األراضي؛

بعمل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسـان، ويشـدد علـى أمهيـة اسـتقالليتها وامتثاهلـا للمبـادئ         يرحب - ١٥  
، ويـدعو عمليــة  )٢٤٦(ها (مبـادئ بـاريس)  يـة لتعزيـز حقـوق اإلنسـان ومحايتـ     املؤسسـات الوطن ذات الصـلة بعمـل   

_____________ 

  ، املرفق.٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة   )٢٤٦(
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املتحدة يف كوت ديفوار إىل مواصلة دعـم السـلطات واملؤسسـات اإليفواريـة يف ضـمان حقـوق اإلنسـان         األمم
  جلميع األشخاص؛

 من املسؤولني عن ارتكاب أعمال العنف اجلنسي واجلنساين إىل التوقف عـن ذلـك فـورا،    يطلب - ١٦  
ــع ســلطاا            ــك متســقا م ــىت كــان ذل ــوار أن تواصــل، م ــم املتحــدة يف كــوت ديف ــة األم ــب كــذلك بعملي ويهي
ومسؤولياا، دعم اجلهود الوطنية والدولية املبذولة من أجل تقـدمي مـرتكيب االنتـهاكات والتجـاوزات اجلسـيمة      

الـة، بصـرف النظـر عـن وضـعهم      حلقوق اإلنسان وانتهاكات القانون الدويل اإلنساين يف كـوت ديفـوار إىل العد  
  أو انتمائهم السياسي؛

بالتعــاون املســتمر بــني عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار وقــوات الــدفاع واألمــن،   يرحــب - ١٧  
يف ذلـك القـوات اجلمهوريـة لكـوت ديفـوار، وبالعمليـات املنسـقة الـيت تضـطلع ـا العمليـة وتلـك القـوات،               مبا

ن جانب قوات الدفاع واألمـن، مبـا يف ذلـك القـوات اجلمهوريـة، بالقـانون الـدويل        ويدعو إىل االلتزام الصارم م
اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل لالجـئني، ويف هـذا السـياق، يشـري إىل أمهيـة تـدريب       

  واجلنساين؛  أجهزة األمن وإنفاذ القانون يف جمال حقوق اإلنسان ومحاية األطفال ومسائل العنف اجلنسي
  

  والية عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار

  ؛٢٠١٦حزيران/ يونيه  ٣٠أن ميدد والية عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار حىت يقرر - ١٨  
  أن تشمل والية عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار ما يلي: يقرر أيضا - ١٩  
  محاية املدنيني  (أ)  
لية الرئيسية اليت تقع على عاتق السلطات اإليفوارية، حبماية السـكان  القيام، دون مساس باملسؤو  -  

املــدنيني مــن أخطــار العنــف املــادي احملدقــة ــم، يف حــدود قــدراا ومنــاطق انتشــارها، ويرحــب  
باخلطوات اليت اختذا عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار مـن أجـل االنتقـال إىل وضـع وقـائي      

ــدر أكــرب يف    ــتباقي بق ــن واليتــها،       واس ــدفاع الفعلــي ع ــار ال ــق أولوياــا ويف إط ــعيها إىل حتقي س
التشـديد علـى ضـرورة مواصـلة هـذا اجلهـد، دون املسـاس باملبـادئ األساسـية حلفـظ السـالم             مع

  املتفق عليها؛
  القطري؛  تنفيذ االستراتيجية الشاملة اليت تتناول محاية املدنيني بالتنسيق مع فريق األمم املتحدة  -  
عمــل علــى حنــو وثيــق مــع الوكــاالت اإلنســانية، وال ســيما فيمــا يتعلــق مبنــاطق التــوتر وعــودة     ال  -  

املشردين، جلمع املعلومات وحتديد األخطار احملتملـة الـيت ـدد السـكان املـدنيني، وعرضـها علـى        
  السلطات اإليفوارية، حسب االقتضاء؛

  الدعم السياسي  (ب)  
ذل املســاعي احلميــدة وتقــدمي الــدعم السياســي للجهــود الــيت قيـام املمثــل اخلــاص لألمــني العــام ببــ   -  

تبذهلا السلطات اإليفوارية يف معاجلة األسباب اجلذرية للـرتاع وإحـالل السـالم واألمـن الـدائمني      
يف كوت ديفوار، مبا يف ذلك يف اـاالت ذات األولويـة، وهـي عمليـات إصـالح قطـاع األمـن،        

  ج، واملصاحلة على الصعيدين الوطين واحمللي؛ونزع السالح والتسريح وإعادة اإلدما
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قيام املمثل اخلاص لألمني العـام ببـذل املسـاعي احلميـدة دعمـا للسـلطات اإليفواريـة يف التحضـري           -  
وطوال تلك الفترة، بطـرق منـها تيسـري احلـوار بـني مجيـع اجلهـات         ٢٠١٥للفترة االنتخابية لعام 

  السياسية؛  تمع املدين واألحزابالسياسية الفاعلة، الذي يشمل ممثلني عن ا
، عـن طريـق تقـدمي    ٢٠١٥مساعدة حكومة كـوت ديفـوار يف إجـراء االنتخابـات الرئاسـية لعـام         -  

دعم لوجسيت حمدود، وال سيما للوصول إىل املناطق النائية، يف حدود املوارد والقدرات املتاحـة،  
  حكومة يف هذا الصدد؛بناء على طلب احلكومة، مع مراعاة املسؤولية الرئيسية لل

  التصدي ملا تبقى من ديدات أمنية وحتديات تتصل باحلدود  (ج)  
القيام، يف حدود سلطاا وقدراا ومناطق انتشارها احلالية، بتقدمي الـدعم إىل السـلطات الوطنيـة      -  

حـالل  يف حتقيق استقرار احلالة األمنية يف البلد، مع إيالء اهتمـام خـاص لتـوفري الـدعم مـن أجـل إ      
  ؛٢٠١٥األمن خالل فترة االنتخابات الرئاسية لعام 

رصد وردع أنشطة امليليشيات واملرتزقـة وغريهـم مـن اجلماعـات املسـلحة غـري املشـروعة ودعـم           -  
حكومة كوت ديفوار يف التصدي للتحديات األمنية احلدوديـة وفقـا لواليتـها احلاليـة بغيـة محايـة       

دود وغري ذلك من التحديات يف املناطق احلدوديـة، وال سـيما   املدنيني، مبا يف ذلك األمن عرب احل
مع ليربيا، والتنسيق بشكل وثيق، حتقيقا هلذه الغاية، مع بعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا، مـن أجـل       
زيادة التعاون بني البعثتني، بسبل منها تسيري دوريات منسـقة والتخطـيط حلـاالت الطـوارئ عنـد      

  القائمة وقدراا املتوافرة؛ االقتضاء ويف إطار واليتها
إقامة اتصاالت مع القوات اجلمهورية لكـوت ديفـوار مـن أجـل تشـجيع الثقـة املتبادلـة فيمـا بـني            -  

  مجيع العناصر املكونة هلذه القوات؛
  برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، ومجع األسلحة  (د)  
مـع الشـركاء الثنـائيني والـدوليني اآلخـرين، يف       مساعدة حكومة كوت ديفوار، بالتنسـيق الوثيـق    -  

القيام، علـى الصـعيدين الـوطين واحمللـي، بتنفيـذ الربنـامج الـوطين لـرتع سـالح املقـاتلني السـابقني            
وتســرحيهم وإعــادة إدمــاجهم وتفكيــك امليليشــيات ومجاعــات الــدفاع عــن الــنفس، مــع مراعــاة    

نـــزع ســـالحهم وتســـرحيهم وإعـــادة حقـــوق واحتياجـــات الفئـــات املختلفـــة لألشـــخاص املـــراد 
  إدماجهم، مبن فيهم األطفال والنساء؛

ــاتلني         -   ــوائم املق ــة ق ــيم مــدى موثوقي ــرزهم واملســاعدة يف تقي ــاتلني الســابقني وف دعــم تســجيل املق
  السابقني والتحقق منها؛

مـع   دعم نزع سالح العناصر املسلحة األجنبية وإعادا إىل أوطاـا، حسـب االقتضـاء، بالتعـاون      -  
  بعثة األمم املتحدة يف ليربيا وأفرقة األمم املتحدة القطرية يف املنطقة؛

تقدمي املسـاعدة إىل السـلطات الوطنيـة، مبـا يف ذلـك املفوضـية الوطنيـة ملكافحـة انتشـار األسـلحة             -  
الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة واالجتــار ــا علــى حنــو غــري مشــروع، يف مجــع األســلحة وتســجيلها  

لتخلص منها ويف إزالة خملفات احلرب من املتفجرات، حسب االقتضاء، وفقـا للقـرار   وتأمينها وا
  )؛٢٠١٥( ٢٢١٩
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التنسيق مع حكومة كوت ديفوار يف كفالة عدم نشر األسلحة اليت مجعت أو إعـادة اسـتخدامها     -  
  أدناه؛  (هـ)  خارج نطاق استراتيجية أمنية وطنية شاملة، على النحو املشار إليه يف النقطة

  إعادة تشكيل املؤسسات األمنية وإصالحها  (هـ)  
مساعدة حكومة كوت ديفوار على القيام، دون إبطـاء وبالتنسـيق الوثيـق مـع الشـركاء الـدوليني         -  

  اآلخرين، بتنفيذ استراتيجيتها األمنية الوطنية الشاملة؛
احلـرص علـى   دعم حكومة كوت ديفوار يف القيام، على حنو فعال وشفاف ومتسق، مبا يف ذلك   -  

تقســيم واضــح للمهــام واملســؤوليات، بتنســيق املســاعدة الــيت يقــدمها الشــركاء الــدوليون لعمليــة  
  إصالح قطاع األمن؛

إسداء املشـورة حلكومـة كـوت ديفـوار، حسـب االقتضـاء، بشـأن إصـالح قطـاع األمـن وتنظـيم              -  
حـة هلـا حاليـا وبنـاء علـى      اجليش الوطين الذي سيشكَّل مسـتقبال، والقيـام، يف حـدود املـوارد املتا    

طلب احلكومة وبتعاون وثيق مع الشركاء الدوليني اآلخرين، بتيسري توفري التدريب للمؤسسـات  
األمنية ومؤسسات إنفاذ القانون يف جماالت حقوق اإلنسان ومحاية األطفال واحلماية من العنـف  

عدة التقنيــة ألفــراد اجلنســي واجلنســاين، فضــال عــن دعــم تنميــة القــدرات عــن طريــق تقــدمي املســا 
الشرطة والـدرك واالشـتراك معهـم يف املواقـع وتزويـدهم بـربامج للتوجيـه، واملسـامهة يف اسـتعادة          
وجــودهم يف مجيــع أحنــاء كــوت ديفــوار وتعزيــز الثقــة واالطمئنــان داخــل أجهــزة األمــن وإنفــاذ    

ت املوظفني الـذين  القانون وفيما بينها وتقدمي الدعم فيما يتعلق بوضع آلية مستدامة لفحص ملفا
  سيتم استيعام يف مؤسسات قطاع األمن؛

 مراقبة احلظر املفروض على األسلحة  (و)  

)، بالتعاون مع فريـق  ٢٠٠٤( ١٥٧٢من القرار  ٧رصــد تنفيذ التدابري املفروضة مبوجب الفقرة   -  
ــالقرار       ــال ب ــوار املنشــأ عم ــين بكــوت ديف ــؤرخ ٢٠٠٥( ١٥٨٤اخلــرباء املع ــباط/فرب ١) امل اير ش

، وذلك بوسائل منها تفتيش مجيع األسلحة والذخرية وما يتصل ـا مـن أعتـدة، بصـرف     ٢٠٠٥
النظــر عــن موقعهــا، إذا رأت ضــرورة لــذلك، ودون إشــعار حســب االقتضــاء، متشــيا مــع القــرار  

  )؛٢٠١٥( ٢٢١٩
 ديفـوار يف  القيام، حسب االقتضاء، جبمع األسلحة وأي أعتـدة ذات صـلة ـا جلبـت إىل كـوت       -  

)، والـتخلص مـن تلــك   ٢٠٠٤( ١٥٧٢مـن القـرار    ٧انتـهاك للتـدابري املفروضـة مبوجـب الفقــرة     
  األسلحة واألعتدة ذات الصلة بالطريقة املناسبة؛

مســاعدة حكومــة كــوت ديفــوار، بنــاء علــى طلبــها ويف حــدود مواردهــا املتاحــة، يف كفالــة أن      -  
مـــن  ٧ملطلوبـــة احملــددة يف الفقــرة   تتضــمن إخطــارات احلكومــة وطلبـــات املوافقــة املعلومــات ا     

  )؛٢٠١٥( ٢٢١٩من القرار  ٩) متشيا مع الفقرة ٢٠١٥( ٢٢١٩  القرار
  دعم االمتثال للقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان  (ز)  
املسامهة يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف كوت ديفوار، مع إيالء عناية خاصـة لالنتـهاكات     -  

عتداءات اخلطرية املرتكبة ضد األطفال والنسـاء، وبوجـه خـاص العنـف اجلنسـي واجلنسـاين،       واال
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وذلك بالتنسيق الوثيـق مـع اخلـبري املسـتقل الـذي مت تكليفـه عمـال بقـرار جملـس حقـوق اإلنسـان            
  ؛)٢٤٧(٢٠١١حزيران/يونيه  ١٧املؤرخ  ١٧/٢١

ان وانتــهاكات القــانون الــدويل رصــد التجــاوزات واالنتــهاكات املرتكبــة يف جمــال حقــوق اإلنســ   -  
 ١٦١٢اإلنساين، مبا يف ذلك االنتهاكات املرتكبة ضد األطفـال وذلـك طبقـا ألحكـام القـرارات      

 ٢٠٠٩آب/أغســطس  ٤) املــؤرخ ٢٠٠٩( ١٨٨٢و  ٢٠٠٥متوز/يوليــه  ٢٦) املــؤرخ ٢٠٠٥(
ــؤرخ ٢٠١١( ١٩٩٨و  ــه  ١٢) املـ ــؤرخ ٢٠١٢( ٢٠٦٨و  ٢٠١١متوز/يوليـ ــول/ ١٩) املـ  أيلـ

واملساعدة على التحقيق فيهـا   ٢٠١٤آذار/مارس  ٧) املؤرخ ٢٠١٤( ٢١٤٣و  ٢٠١٢رب سبتم
وموافاة جملس األمن بتقـارير عنـها، مـن أجـل منـع هـذه التجـاوزات واالنتـهاكات، ووضـع حـد           

 العقاب؛ لإلفالت من

قـوق  توجيه انتباه جملس األمن إىل مجيع األفراد الـذين يتقـرر أـم ارتكبـوا انتـهاكات جسـيمة حل        -  
ــالقرار          ــال ب ــن املنشــأة عم ــس األم ــة جمل ــإطالع جلن ــد االقتضــاء، ب ــام، عن  ١٥٧٢اإلنســان، والقي

  ) بانتظام على أي تطورات هامة يف هذا الصدد؛٢٠٠٤(
دعم اجلهود اليت تبذهلا حكومـة كـوت ديفـوار يف مكافحـة العنـف اجلنسـي واجلنسـاين، بوسـائل           -  

دة القطاعات يتم اإلشراف عليها وطنيا، وذلـك بالتعـاون   منها املسامهة يف تنفيذ استراتيجية متعد
  مع هيئات مبادرة األمم املتحدة ملكافحة العنف اجلنسي يف حاالت الرتاع؛

توفري محايـة خاصـة للنسـاء املتضـررات مـن النــزاع املسـلح لكفالـة تـوافر اخلـربات والتـدريب يف              -  
 ١٨٨٨وفقــا للقــرارات  وارد املتاحــة،جمـال الشــؤون اجلنســانية، حســب االقتضــاء ويف حــدود املــ 

 تشــــرين األول/ ٥) املــــؤرخ ٢٠٠٩( ١٨٨٩و  ٢٠٠٩أيلول/ســــبتمرب  ٣٠) املــــؤرخ ٢٠٠٩(
ــوبر  ــؤرخ ٢٠١٠( ١٩٦٠و  ٢٠٠٩أكتــ ــمرب   ١٦) املــ ــانون األول/ديســ  ٢١٠٦ و ٢٠١٠كــ

  ؛٢٠١٣حزيران/يونيه  ٢٤) املؤرخ ٢٠١٣(
  دعم املساعدة اإلنسانية  (ح)  
ضاء، بتيسري وصول املسـاعدة اإلنسـانية دون عوائـق، واملسـاعدة علـى تعزيـز       القيام، حسب االقت  -  

سـيما مـن خـالل     عملية إيصال املساعدة اإلنسانية لفئات السـكان املتـأثرة بـالرتاع والضـعيفة، ال    
  املسامهة يف تعزيز األمن الالزم هلذه العملية؛

نــة واملســتدامة لالجــئني واملشــردين دعــم الســلطات اإليفواريــة يف اإلعــداد للعــودة الطوعيــة واآلم  -  
  داخليا، بالتعاون مع املنظمات اإلنسانية املعنية، ويف يئة الظروف األمنية املؤاتية لذلك؛

  اإلعالم  (ط)  
مواصلة اسـتخدام قـدرات عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار يف جمـال البـث اإلذاعـي، عـن              -  

)، لإلسـهام يف اجلهـد العـام    ONUCI FMاملتوسـطة (  طريق حمطتها اإلذاعية العاملة علـى املوجـات  
  ؛٢٠١٥الرامي إىل يئة بيئة سلمية خالل فترة إجراء االنتخابات الرئاسية لعام 

_____________ 

  )، الفصل األول.A/66/53( ٥٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، امللحق رقم انظر:   )٢٤٧(
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رصد أي أحداث عامة تتعلق بالتحريض على الكراهية والتعصب والعنف، وإبالغ جملـس األمـن     -  
السياسـي، والقيـام، عنـد االقتضـاء،      جبميع األشخاص الذين يثبت أم من احملرضني علـى العنـف  

ــال بــالقرار      ــة املنشــأة عم ــإطالع اللجن ــورات هامــة يف    ٢٠٠٤( ١٥٧٢ب ــام علــى أي تط ) بانتظ
  الصدد؛  هذا

  محاية موظفي األمم املتحدة  (ي)  
  تنقلهم؛  محاية موظفي األمم املتحدة ومنشآا ومعداا، وكفالة أمن هؤالء املوظفني وحرية  -  
ــأذن - ٢٠   ــ ي ــة لالضــطالع      لعملي ــع الوســائل الالزم ــوار باســتخدام مجي ــم املتحــدة يف كــوت ديف ة األم

  بواليتها، يف حدود قدراا ويف مناطق انتشارها؛
أن تبقى محاية املدنيني هي األولويـة املنوطـة بعمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار، وفقـا          يقرر - ٢١  
يـة تركيزهـا علـى دعـم حكومـة كـوت ديفـوار يف عمليـة         أن تواصـل العمل  ويقرر كـذلك (أ) أعاله،  ١٩للفقرة 

(د) و (هــ)   ١٩التسريح ونزع السالح وإعادة اإلدماج، ومجع األسلحة وإصالح قطاع األمن، وفقـا للفقـرتني   
  من هذا القرار، دف نقل املسؤوليات األمنية من العملية إىل احلكومة؛

كفالة امتثال أي دعم يقدم إىل قوات أمنية غـري   إىل عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار يطلب - ٢٢  
تابعة لألمم املتحدة امتثاال صارما لسياسة بذل العناية الواجبة يف مراعاة حقوق اإلنسان عند تقـدمي دعـم األمـم    

  ؛)٢٤٨(املتحدة إىل قوات أمنية غري تابعة لألمم املتحدة
  

  هيكل القوة

ــرر - ٢٣   ــه    يقـ ــأذون بـ ــى املـ ــد األقصـ ــل احلـ ــدة يف   أن يظـ ــم املتحـ ــة األمـ ــكري يف عمليـ ــر العسـ للعنصـ
مراقبـا   ١٩٢ جنديا وضـابط أركـان و   ٥ ٢٤٥فردا عسكريا، يضمون يف صفوفهم  ٥ ٤٣٧ ديفوار هو كوت

  عسكريا؛
أن يظــل احلــد األقصــى املــأذون بــه لعنصــر الشــرطة يف عمليــة األمــم املتحــدة يف           يقــرر أيضــا  - ٢٤  
  من موظفي اجلمارك وهو العدد املأذون به سابقا؛ ٨اإلبقاء على ويقرر كذلك فرد،  ١ ٥٠٠ديفوار هو   كوت

املتحـــدة يف  علـــى النظـــر يف مواصـــلة تقلـــيص حجـــم عمليـــة األمـــم   يؤكـــد مـــن جديـــد عزمـــه  - ٢٥  
 ديفوار واستعراض واليتها وإمكانية إائهـا بعـد االنتخابـات الرئاسـية املقـرر إجراؤهـا يف تشـرين األول/        كوت

ا باألوضاع األمنية يف امليدان وقدرة حكومة كوت ديفوار علـى تسـلم الـدور األمـين     وذلك رهن ٢٠١٥أكتوبر 
  الذي تضطلع به العملية؛

بإعادة تشكيل الوجود العسكري لعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار حبيث تركـز املـوارد    يقر - ٢٦  
ة الـيت ينفـذها العنصـر العسـكري يف     يف املناطق الشـديدة اخلطـورة، ويعـرب عـن تأييـده ملفهـوم العمليـات املتنقلـ        

العملية، ويطلب إىل العملية املضـي يف اسـتيفاء تشـكيلها العسـكري يف هـذا الصـدد، وذلـك بغيـة التركيـز علـى           

_____________ 

)٢٤٨(  S/2013/110.املرفق ،  
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املناطق الغربية وسائر املناطق الشديدة اخلطـورة حسـب االقتضـاء، بـاملوازاة مـع مواصـلة حتوهلـا إىل وضـع أكثـر          
  ع وقدراا على اإلنذار املبكر؛تنقّال، وتعزيز وعيها باألوضا

ــيطها     يطلـــب - ٢٧   ــطتها وتواصـــل تبسـ ــز أنشـ ــوار أن تركـ ــم املتحـــدة يف كـــوت ديفـ ــة األمـ إىل عمليـ
كامــل نطــاق عناصــرها العســكرية والشــرطية واملدنيــة مــن أجــل إحــراز تقــدم يف تنفيــذ املهــام احملــددة يف      علــى

  أعاله؛ ١٩  الفقرة
  

  القوات الفرنسية

اإلذن الذي منحه الس إىل القوات الفرنسـية مـن    ٢٠١٦حزيران/يونيه  ٣٠دد حىت أن مي يقرر - ٢٨  
  وقدراا؛  أجل دعم عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار، ضمن حدود انتشار هذه القوات

مجيع األطـراف علـى أن تـتــعاون تعاونـا تامــا مـع العمليـات الـيت تضـطلع ـا عمليـة األمـم              حيث - ٢٩  
سـيما مـن خـالل ضـمان سالمتهـمــا وأمنهـمــا        يف كوت ديفوار والقـوات الفرنسـية الـيت تدعمهــا، وال    املتحدة 

وحريـــة تنقلهـمـــا ووصوهلـمـــا بصــورة مباشــرة ودون أي إعاقــة إىل مجيــع أحنــاء إقلــيم كــوت ديفــوار مــن أجــل   
  متكينهما من تنفيذ واليتيهما بصورة كاملة؛

  
  البعثات التعاون على الصعيد اإلقليمي وبني

ــا مواصــلة تعزيــز التعــاون بينــهما، وال    يهيــب - ٣٠   ســيما فيمــا يتعلــق   حبكــوميت كــوت ديفــوار وليربي
باملنطقة احلدوديـة، بسـبل منـها تعزيـز الرصـد وتبـادل املعلومـات واختـاذ إجـراءات منسـقة وتنفيـذ االسـتراتيجية             

ح العناصر املسلحة األجنبيـة وإعادـا إىل   املشتركة بشأن احلدود من أجل حتقيق مجلة أمور منها دعم نـزع سال
أوطاـا يف كـال جـانيب احلــدود وإعـادة الالجـئني إىل أوطــام طوعـا وبشـكل آمــن، وكـذلك معاجلـة األســباب          

  اجلذرية للرتاع والتوتر؛
أمهيــة ترتيبــات التعــاون بــني البعثــات يف ظــل تقلــيص حجــم بعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا   يؤكــد - ٣١  

ويؤكد من جديد إطار التعـاون بـني البعثـات املنصـوص عليـه يف قـراره       مم املتحدة يف كوت ديفوار، وعملية األ
ــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٠٩ ) ٢٠١٢( ٢٠٦٢ ، ويشــري كــذلك إىل تأييــده يف قــراره   ٢٠٠٥حزيران/يونيــه  ٢٤) امل
لحة مــن التوصــية الصـادرة عــن األمـني العــام بنقـل ثــالث طـائرات عموديــة مسـ      ٢٠١٢متوز/يوليـه   ٢٦املـؤرخ  

البعثة إىل العملية لكي تستخدم يف كـل مـن كـوت ديفـوار وليربيـا علـى امتـداد احلـدود بينـهما وعربهـا، ويعيـد            
 ) بأن تستخدم مجيع الطـائرات العموديـة العسـكرية املتعـددة األغـراض     ٢٠١٤( ٢١٦٢قرره يف قراره  تأكيد ما

أجل تيسري االستجابة السـريعة والقـدرة علـى التنقـل     التابعة للعملية والبعثة يف كل من كوت ديفوار وليربيا من 
  مبا ال يؤثر على جمال مسؤولية أي من البعثتني؛

) من أجل تنفيـذ  ٢٠١٤( ٢١٦٢بالتفعيل الكامل لقوة الرد السريع املنشأة عمال بالقرار  يرحب - ٣٢  
ذا القـرار ودعـم بعثـة األمـم     مـن هـ   ١٩والية عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار على النحو احملدد يف الفقـرة  

من هذا القرار، مع التسليم بـأن هـذه الوحـدة سـتظل يف املقـام       ٣٣املتحدة يف ليربيا على النحو احملدد يف الفقرة 
إىل األمـني العـام، يف سـياق ترتيبـات التعـاون بـني البعثـة والعمليـة، مواصـلة           ويطلـب األول من أصـول العمليـة،   

  ة تدوم سنة واحدة ويف حدود القوام العسكري املأذون به للعملية؛اإلبقاء على هذه الوحدة لفتر
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لألمــني العــام بنشــر هــذه الوحــدة يف ليربيــا، رهنــا مبوافقــة البلــدان املســامهة بقــوات املعنيــة    يــأذن - ٣٣  
وحكومة ليربيا، يف حال حدوث تدهور خطري للحالة األمنية يف امليدان مـن أجـل تعزيـز بعثـة األمـم املتحـدة يف       

يربيا بصفة مؤقتة ال لغرض آخر سوى تنفيذ واليتها، ويشدد على أن متنح هـذه الوحـدة األولويـة لقيـام عمليـة      ل
  األمم املتحدة يف كوت ديفوار بتنفيذ واليتها يف كوت ديفوار؛

إىل األمني العام إبالغ الس فورا بـأي نشـر هلـذه الوحـدة يف ليربيـا واحلصـول علـى إذن         يطلب - ٣٤  
  يوما؛ ٩٠شأن أي نشر من هذا القبيل لفترة تتجاوز الس ب
جبميع كيانات األمم املتحدة يف كـوت ديفـوار وليربيـا، مبـا يف ذلـك مجيـع العناصـر املعنيـة          يهيب - ٣٥  

بعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار وبعثة األمم املتحدة يف ليربيـا القيـام، كـل وفقـا لواليتـه وقدراتـه ومنـاطق        
زيز دعمها لتحقيق االستقرار يف املنطقة احلدودية، بسـبل منـها زيـادة التعـاون بـني البعثـات ووضـع        انتشاره، بتع

رؤية وخطة استراتيجيتني مشتركتني دعما للسلطات اإليفواريـة والليبــرية ودعـم تنفيـذ االسـتراتيجيات األمنيـة       
  لدول غرب أفريقيا؛اإلقليمية، مبا فيها استراتيجيات احتاد ر مانو واجلماعة االقتصادية 

علــى التعــاون بــني عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار وبعثــة األمــم املتحــدة املتكاملــة     يــثين - ٣٦  
املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل ويشجع كال من بعثيت األمم املتحـدة علـى االسـتمرار يف هـذا االجتـاه      

  )؛٢٠١٤( ٢١٦٤  رهمن قرا ٢٥على النحو املأذون به مبوجب الفقرة 
  

  اإلبالغ
إىل األمني العام أن يطلع الس بانتظام على احلالـة يف كـوت ديفـوار وعلـى تنفيـذ واليـة        يطلب - ٣٧  

كـانون   ١٥عملية األمم املتحدة يف كوت ديفـوار وأن يقـدم إىل الـس تقريـرا ملنتصـف املـدة يف موعـد أقصـاه         
عن تنفيذ هذا القرار، يتضمن خيـارات لتنفيـذ العناصـر الـواردة يف     عن احلالة يف امليدان و ٢٠١٥األول/ديسمرب 

ويؤكــد ، ٢٠١٦آذار/مــارس  ٣١، وذلــك حبلــول )٢٤٩(٢٠١٤ أيــار/ مــايو ١٥مــن تقريــره املــؤرخ  ٦٥الفقــرة 
إىل األمـني   بنجـاح، ويطلـب   ٢٠١٥اعتزامه النظـر يف هـذه اخليـارات، عقـب إجـراء االنتخابـات الرئاسـية لعـام         

٢٥ بتقريـر يتضـمن توصـيات مبـا يتسـق مـع الفقـرة        ٢٠١٦آذار/مـارس   ٣١لس يف أجل أقصـاه  العام تزويد ا 
  أعاله، يف أفق إمكانية إاء العملية يف كوت ديفوار، لينظر فيها الس مع مراعاة احلالة يف كوت ديفوار؛

  أن يبقي املسألة قيد نظره. يقرر - ٣٨  
  ٧٤٧١اختذ باإلمجاع يف اجللسة 

_____________________  
    

  )٢٥٠(بعثة جملس األمن
  مقررات

  :)٢٥١(، الرسالة التالية ٢٠١٤آب/أغسطس  ٨وجه رئيس جملس األمن إىل األمني العام، يف   
_____________ 

)٢٤٩(  S/2014/342.  
  .٢٠٠٣شأن هذه املسألة للمرة األوىل يف عام اختذ جملس األمن قرارات أو مقررات ب  )٢٥٠(
)٢٥١(  S/2014/579.  
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إىل  ٨األمن وافقوا على إيفـاد بعثـة إىل أوروبـا وأفريقيـا مـن       يشرفين أن أبلغكم أن أعضاء جملس    
وب السـودان والصـومال وكينيـا وهولنـدا.     . وتعتزم البعثة زيارة بلجيكا وجنـ ٢٠١٤آب/أغسطس  ١٤

  الرسالة.  وقد اتفق أعضاء الس على اختصاصات البعثة، املرفقة ذه
وسيشترك عدة أعضاء يف قيادة الزيارات املختلفة اليت ستقوم ـا البعثـة. ففـي بلجيكـا، سأتشـارك          

ريستيان باروس ميليت مـع السـيد   مع السيد مايكل بليس يف قيادة البعثة. ويف هولندا، سيتشارك السفري ك
أوليفييه مايس يف قيادة البعثة. ويف جنوب السودان، ستتشـارك السـفرية سـامانتا بـاور مـع السـفري يـوجني        

  ريتشارد غاسانا يف قيادة البعثة، ويف الصومال، سأتشارك مع السفري عثمان سركي يف قيادة البعثة.
    لس، على أن يكون تكوين البعثة على النحو التايل:وقد مت االتفاق، بعد مشاورات مع أعضاء ا  
  األرجنتني (السيد ماريو أويارزابال)      
  أستراليا (السيد مايكل بليس)      
  تشاد (السفري حممد زين شريف)      
  شيلي (السفري كريستيان باروس ميليت)      
  الصني (السيد جاو يونغ)      
  فرنسا (السيد أليكسي الميك)      
  فرية دينا قعوار)األردن (الس      
  ليتوانيا (السفرية رميوندا مورموكاييت)      
  لكسمربغ (السيد أوليفييه مايس)      
  نيجرييا (السفري عثمان سركي)      
  مجهورية كوريا (السفري أوه جون)      
  االحتاد الروسي (السيد ألكسندر بانكني)      
  ريتشارد غاسانا) -رواندا (السفري يوجني       

  ربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (السفري مارك ليال غرانت)اململكة املتحدة ل
  الواليات املتحدة األمريكية (السفرية سامانتا باور)      
  األمن.  وأرجو ممتنا العمل على تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق جملس    

  
  املرفق  

  بعثة جملس األمن إىل أوروبا وأفريقيا: االختصاصات  

  بلجيكا  
  الرئيسان املشاركان: أستراليا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية  
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االحتفال بالذكرى املئويـة للحـرب العامليـة األوىل. وتكـرمي ذكـرى تضـحيات مجيـع مـن خـدموا              
  بلدهم إبان تلك احلرب.

األمــن يف االضــطالع  لــساســتخالص الــدروس املســتفادة مــن احلــرب العامليــة األوىل ملســاعدة جم     
بواليته يف جمال صون السالم واألمن الدوليني. وإجـراء مناقشـات مـع ممثلـي اتمـع املـدين واملؤسسـات        
األكادميية بشأن األدوات اليت ميكن أن يستخدمها الس لتحسني منع الرتاعات وفقدان أرواح املـدنيني  

  يف حاالت الرتاع.
  املسائل اليت هي موضع اهتمام متبادل. التحاور مع حكومة بلجيكا بشأن    

  
  هولندا  

  الرئيسان املشاركان: شيلي ولكسمربغ  
ــس       ــزام جمل ــى الت ــة املوجــودة يف الهــاي يف ضــوء اهلــدف      التشــديد عل ــن إزاء احملــاكم الدولي األم

  .اخلطرية  املشترك املتمثل يف تسوية املنازعات الدولية سلميا وحتديد املساءلة عن اجلرائم الدولية
اإلعراب عن تأييد الس لعمل حمكمة العدل الدولية، اجلهاز القضـائي الرئيسـي لألمـم املتحـدة،         

وزيارة مقر احملكمة واحلصول على حتديث للمعلومات عـن حجـم القضـايا املعروضـة عليهـا وغـري ذلـك        
  من التطورات.

ول على حتديث للمعلومـات عـن   إعادة تأكيد العالقة بني الس واحملاكم اجلنائية الدولية، واحلص    
  أعمال احملكمة ومناقشة التفاعل بينها وبني الس.

إعادة تأكيد العالقة بني الس واحملاكم اجلنائية الدولية املوجـودة يف الهـاي الصـادر هلـا تكليـف          
ــة ليوغوســالفيا الســابقة، واحملكمــة اجلنائيــ      ــه (احملكمــة الدولي ــد من ــة مــن الــس، أو املنشــأة بتأيي ة الدولي

ــة) واحلصــول       ــان، وحمكمــة ســرياليون اخلاصــة لتصــريف األعمــال املتبقي ــدا، واحملكمــة اخلاصــة للبن لروان
  التطورات.  مباشرة على حتديث للمعلومات عن أنشطتها وغريها من

ــم            ــع األم ــق م ــا الوثي ــة لتعاو ــان ملنظمــة حظــر األســلحة الكيمائي املتحــدة،  اإلعــراب عــن االمتن
خـالل البعثـة املشـتركة بـني منظمـة حظـر األسـلحة الكيميائيـة واألمـم املتحـدة، املنشـأة            ذلك مـن   يف مبا

  وإزالة برنامج األسلحة الكيمائية للجمهورية العربية السورية. )٢٠١٣( ٢١١٨لتنفيذ القرار 
احملرز يف إزالة برنامج األسـلحة النوويـة للجمهوريـة     احلصول على حتديث للمعلومات عن التقدم    

  العربية السورية.
  التحاور مع حكومة هولندا بشأن املسائل اليت هي موضع اهتمام متبادل.    

  
  جنوب السودان  

  الرئيسان املشاركان: الواليات املتحدة األمريكية ورواندا  
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ــالغ جزعهــا بشــأن األزمــة السياســية واألمن        ــوب   اإلعــراب عــن ب ــدهورة يف جن ــة واإلنســانية املت ي
تـاله مـن    السودان النامجة عن الرتاع السياسي الداخلي الذي تثريه احلركة الشعبية لتحرير السـودان ومـا  

  عنف تسبب فيه قادة البلد السياسيون والعسكريون، وإدانة اإلجراءات اليت تدمي األزمة.
ذلـك   يف وري مجيـع أشـكال العنـف، مبـا    املطالبة بـأن توقـف اجلماعـات املسـلحة كلـها بشـكل فـ           

العنف اجلنسي، وأن تنبذ القوة كوسيلة حلل املظامل السياسية، وأن متتثل التفـاق وقـف األعمـال القتاليـة     
ــاير  كــانون ٢٣ املــربم يف ــة    ٢٠١٤الثاين/ين ــة احلكومي ــة الرصــد والتحقــق التابعــة للهيئ ، وأن تتــيح ألفرق

  وصول الكامل.الدولية املعنية بالتنمية إمكانية ال
التحاور مباشـرة مـع مجيـع األطـراف يف املفاوضـات السياسـية املتعـددة أصـحاب املصـلحة والـيت               

تقودها اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية، واحلث على االخنراط يف حوار وطين مفتوح وشامل متامـا  
نتقال وحكومة وحدة وطنيـة،  ويهدف إىل إرساء سالم دائم ومصاحلة وحكم رشيد من خالل برنامج ا

ــة مــن جانــب الشــباب والنســاء والطوائــف املتنوعــة        يف مبــا ــة والفعال ذلــك مــن خــالل املشــاركة الكامل
  واجلماعات الدينية واتمع املدين وقادة احلركة الشعبية لتحرير السودان الذين كانوا حمتجزين سابقا.

األمـن بشـأن محايـة املـدنيني،      اور جملـس اإلعراب مرة أخرى عن مشـاعر القلـق الشـديد الـيت تسـ         
ذلك الرعايا األجانب، والتشديد على ضـرورة محايـة املـدنيني الـذين يعيشـون حتـت ديـد العنـف          يف مبا

  اجلسدي، بصرف النظر عن مصدر هذا العنف.
املتحدة يف جنوب السودان، واحلصول على إحاطة بشـأن   معاودة تأكيد تأييد الس لبعثة األمم    

ما يتعلق بإعادة تشكيل تلك البعثة استجابة لواليـة هلـا    سيما يف ، ال)٢٠١٤( ٢١٥٥يذ قرار الس تنف
  أكثر تركيزا يف جمال حفظ السالم.

ن تقيـيم حالـة أكثـر مـن مليـون شـخص مـن املشـردين داخليـا، مـن بينـهم أولئـك الـذين يلتمسـو                  
اللجوء يف جممعات البعثة، والتشديد على جسامة األزمة اإلنسانية، اليت سرعان ما قد تبلغ عتبـة ااعـة،   
والدعوة إىل يئة الظروف الضرورية لتقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية، مبـا يف ذلـك أمـن أفـراد األمـم املتحـدة          

  وحرية تنقلهم.والعاملني يف جمال األنشطة اإلنسانية ومن يرتبط م من أفراد، 
هـو ماثـل مـن عراقيـل يف      اإلعراب عن القلق الشديد إزاء استمرار ما هو مفروض مـن قيـود ومـا       

ما يتعلق حبرية تنقل البعثة وعملياا، وإدانة هجمات قوات احلكومة واملعارضـة وغريهـا مـن اجلماعـات     
كمل حتقيقاـا بشـأن هـذه    املتحدة، ومناشدة حكومة جنـوب السـودان أن تسـت    على أفراد ومرافق األمم

  اهلجمات بسرعة ودقة وأن ختضع املسؤولني عنها للمحاسبة.
 ١٣٢٥التشــديد علــى أن إزالــة العراقيــل الــيت تقــف يف طريــق التنفيــذ الكامــل لقــرار الــس               

وكفالـة مـا هلـا مـن      مشـاركتها تمكني املـرأة وضـمان   لن تتحقق إال من خـالل التـزام متفـان بـ     )٢٠٠٠(
حقـوق اإلنسـان، والتشـديد علـى أمهيــة مشـاركة املـرأة مشـاركة كاملــة وفعالـة علـى مجيـع املســتويات،           

يف ذلك عن طريق توفري الدعم ملنظمات اتمع املدين النسائية، وإدماج اخلربة اجلنسـانية يف حمادثـات    مبا
  بالنساء يف العناصر العسكرية والشرطية واملدنية للبعثة.السالم، وزيادة االستعانة 
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املطالبة مبتابعة مجيع األطراف لاللتزامات اليت قطعتها على نفسها مؤخرا للممثـل اخلـاص لألمـني        
  العام املعين باألطفال والرتاع املسلح.

  
  الصومال  

  الرئيسان املشاركان: نيجرييا واململكة املتحدة  

  السياسية.  زام جملس األمن بسيادة الصومال وسالمتها اإلقليمية ووحدااإلشارة إىل الت    
التشـديد علــى تأييــد الــس لعمليــة الســالم واملصـلحة يف الصــومال. وتأكيــد تأييــد الــس لبعثــة       

األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل الصومال. واحلصول على حتديث للمعلومـات مـن البعثـة بشـأن تنفيـذ      
. واحلصــول علــى حتــديث للمعلومــات عــن  )٢٠١٤( ٢١٥٨هــي مبينــة يف قــرار الــس  كمــاواليتــها، 

  اجلهود الرامية إىل حتقيق االستقرار يف املناطق اليت مت استرجاعها من سيطرة حركة الشباب.
ي يف الصـومال. واحلصـول علـى حتـديث للمعلومـات      اإلعراب عن االمتنان لبعثـة االحتـاد األفريقـ       

، ال سـيما عـن التقـدم احملـرز يف بعثـة االحتـاد األفريقـي واحلملـة         )٢٠١٣( ٢١٢٤عن تنفيذ قرار الـس  
لـى تقـارير مرحليـة عـن     العسكرية اليت يشنها اجليش الوطين الصومايل ضد حركة الشباب. واحلصـول ع 

اجلهود اليت تبذهلا بعثة االحتاد األفريقي من أجل احلد من اخلسائر املدنية، مبا يف ذلـك إنشـاء خليـة لتتبـع     
  اخلسائر املدنية وحتليلها واالستجابة هلا.

احلصول على حتديث للمعلومـات مـن حكومـة الصـومال االحتاديـة عـن تنفيـذ شـروطها مبوجـب              
ــف اجلز  ــس        أحكــام الوق ــرار ال ــة يف ق ــي مبين ــا ه ــلحة، كم ــد األس ــر توري ــي حلظ . )٢٠١٤( ٢١٤٢ئ

والتأكيد مرة أخرى للحكومـة االحتاديـة علـى أن أي قـرار بشـأن مواصـلة الوقــف اجلزئـي حلظـر توريـد           
  لقرارات الس ذات الصلة. األسلحة سيتخذ يف ضوء جهودها الرامية إىل االمتثال

التأكيد مرة أخـرى حلكومـة الصـومال االحتاديـة علـى الضـرورة العاجلـة إلحـراز تقـدم يف إنشـاء               
نظام احتادي، واستعراض وتنفيذ الدستور االحتادي املؤقت الصومايل وخطة واضـحة لإلجـراءات املقـرر    

  .٢٠١٦إجراؤها يف عام 
منع الرتاعات وتسويتها ويف بناء السالم. واحلصول علـى حتـديث    إعادة تأكيد دور املرأة اهلام يف    

للمعلومات عن أثر اجلهود الـيت تبـذهلا حكومـة الصـومال االحتاديـة للعمـل علـى زيـادة متثيـل املـرأة علـى            
  مجيع مستويات صنع القرار يف املؤسسات الصومالية.

 الصـومال. وتسـليط الضـوء    التشديد علـى قلـق الـس إزاء اسـتمرار حـاالت العنـف اجلنسـي يف           
على تأييد الس خلطة عمـل حكومـة الصـومال االحتاديـة إلـاء العنـف اجلنسـي، وكـذلك خطـة تنفيـذ           

حكومة االحتاديـة واألمـم املتحـدة بشـأن منـع العنـف اجلنسـي، واحلصـول علـى حتـديث           لالبيان املشترك ل
ن العمــل الــذي تقــوم بــه األمــم للمعلومــات عــن كلتــا اخلطــتني. واحلصــول علــى حتــديث للمعلومــات عــ

املتحدة للمساعدة يف منع العنف اجلنسي والعنـف اجلنسـاين والتصـدي هلمـا، مبـا يف ذلـك تعزيـز قطـاعي         
  العدالة واألمن.
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إعادة تأكيد أمهية التنفيذ السريع والكامـل خلطـة عمـل حكومـة الصـومال االحتاديـة إلـاء ومنـع             
ية بتجنيد األطفال واسـتخدامها هلـم، وكـذلك خطـة العمـل إلـاء       قيام القوات املسلحة الوطنية الصومال

  .٢٠١٢قتل األطفال وتشويههم، اللتني وقعتا كلتامها يف عام 
التأكيد مـرة أخـرى علـى بـالغ قلقهـا إزاء احلالـة اإلنسـانية يف الصـومال. واكتسـاب فهـم أفضـل                

والسـبل الـيت ميكـن ـا للمجتمـع الـدويل أن       لبعض التحديات اليت تـواجــه يف تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية    
  الصدد.  يساعد يف هذا

التشديد على تأييد الس دوما لزيادة السالم واالستقرار يف الصومال، وجلميـع اجلهـات الفاعلـة        
  اليت تعمل ميدانيا لتحقيق هذه الغاية.

  
  كينيا  

  شترك.التحاور مع حكومة كينيا بشأن املسائل اليت هي موضع اهتمام م    
  

  املعنون:  ، يف البند٢٠١٤آب/أغسطس  ١٩، املعقودة يف ٧٢٤٥نظر الس، يف جلسته   
  بعثة جملس األمن  ”  
آب/أغســطس  ١٤إىل  ٨إحاطــة مقدمــة مــن بعثــة جملــس األمــن املوفــدة إىل أوروبــا وأفريقيــا (  ”    

٢٠١٤(.“  
  :)٢٥٢(، الرسالة التالية٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ١٩وجه رئيس جملس األمن إىل األمني العام، يف   
، أتشرف بـأن أؤكـد لكـم أن أعضـاء جملـس      ٢٠١٥ كانون الثاين/يناير ٢إحلاقا برساليت املؤرخة     

. ٢٠١٥كـانون الثاين/ينـاير    ٢٥إىل  ٢٣وافقوا على إيفـاد بعثـة إىل هـاييت، خـالل الفتـرة مـن        األمن قد
  .  مرفق الرسالة اليت ترد يف ولقد اتفق أعضاء الس على اختصاصات البعثة

  وسأشترك يف قيادة البعثة جنبا إىل جنب مع السفرية سامانتا باور.      
  وبعد مشاورات أجريت مع األعضاء، اتفق على أن تتألف البعثة من األشخاص التالية أمساؤهم:    
  السفري إمساعيل أبراو غاسبار مارتنز)أنغوال (    
  السيد بانيت مانغرال)تشاد (    
  ري كريستيان باروس ميليت)السفشيلي (    
  السفري ليو جيىي)الصني (    
  )ألكسيس الميكالسيد فرنسا (    
  السفرية دينا قعوار)األردن (    

_____________ 

)٢٥٢(  S/2015/40.  



 ٢٠١٥متوز/يوليه  ٣١ إىل ٢٠١٤آب/أغسطس  ١ يف الفترة منالقرارات واملقررات اليت اختذها جملس األمن 

369 

  السيد داينيوس بوبليس)ليتوانيا (    
  السفري حسني حنيف)ماليزيا (    
  السفري جيم ماكالي)نيوزيلندا (    
  السفري عثمان ساركي)نيجرييا (    
  سيد بيتر إيليتشيف)الاالحتاد الروسي (    
  السفري رومان أويارسون مارتشيسي)إسبانيا (    
  )السفري بيتر ويلسون( يرلندا الشماليةآاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    
  )السفرية سامانتا باور( الواليات املتحدة األمريكية    
  )نيوالسفري رافائيل داريو رامرييز كاري( البوليفارية) -فرتويال (مجهورية     
  وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق جملس األمن.    

  
  رفقامل  

  جملس األمن إىل هاييت: االختصاصات   بعثة  

  : شيلي والواليات املتحدة األمريكية  الرئيسان املشاركان  

اســي واحلكــم التأكيــد علــى مــا تكتســيه مشــاركة اجلميــع بــروح بنــاءة مــن أمهيــة لالســتقرار السي     
  .الدميقراطي والتنمية، وهي كلها عناصر تؤدي إىل تعزيز منع نشوب الرتاعات

إعادة تأكيد دعم جملس األمن املتواصل حلكومة وشعب هـاييت، ومـا يبذالنـه مـن جهـود لتوطيـد           
  .السالم والدميقراطية واالستقرار وتعزيز االنتعاش والتنمية املستدامة

فاعلة يف هـاييت علـى التعـاون دون مزيـد مـن التـأخري مـن أجـل كفالـة          حث األطراف السياسية ال    
التعجيل بعقد االنتخابات التشريعية واالنتخابـات اجلزئيـة لـس الشـيوخ واالنتخابـات البلديـة واحملليـة،        

يف ذلك االنتخابات املفتـرض إجراؤهـا منـذ وقـت طويـل، يف أجـواء مـن احلريـة والرتاهـة والشـفافية،            مبا
  .اجلميع ووفقا لدستور هاييتمبشاركة 

تقييم اجلهود املبذولة حاليا لتعزيز الشـرطة الوطنيـة اهلايتيـة وتـويل السـلطات الوطنيـة بقـدر أكـرب             
مسؤوليات الدولة اهلايتية عن احلفاظ على االستقرار واألمن يف البلد، والنظر يف اجلهود اليت تبـذهلا بعثـة   

ييت لزيـادة التنسـيق مـع الشـرطة الوطنيـة وتعزيـز قـدرا مـن أجـل          األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هـا 
متكينها من االضطالع باملسؤولية كاملة عن احتياجات األمن، وتأكيد أمهية توفري ما يكفي مـن املـوارد   
لتمويل الشرطة الوطنية، وتشجيع حكومة هاييت على االستفادة من الـدعم الـذي يقدمـه اتمـع الـدويل      

األمن للشعب اهلاييت على النحو املناسب، وتقييم اهلياكل اخلاصة بسيادة القـانون واهلياكـل   لكفالة توفري 
    .األمنية واملتصلة باألمن يف البلد من مجيع جوانبها
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)، مـع مراعـاة   ٢٠١٤( ٢١٨٠لـس ذات الصـلة، وال سـيما القـرار     اتقييم مدى تنفيـذ قـرارات       
لة من االعتبارات منها االنتخابات اليت يتوقع إجراؤهـا يف عـام   أمهية احلفاظ على بيئة آمنة ومستقرة جلم

، ومــدى تــأثري الواقــع االجتمــاعي والسياســي علــى االســتقرار واألمــن يف هــاييت؛ وزيــادة تنميــة    ٢٠١٥
قــدرات الدولــة اهلايتيــة، وخباصــة التعزيــز اجلــاري للشــرطة الوطنيــة اهلايتيــة؛ وممارســة الســلطات الوطنيــة  

    .سؤولية الدولة اهلايتية عن صون االستقرار واألمن يف البلدبصورة متزايدة مل
وللجهــود الــيت يبــذالا هلــاييت اإلعــراب عــن التأييــد القــوي للبعثــة واملمثــل اخلــاص لألمــني العــام      

  .هاييت  لتحسني االستقرار واحلوكمة يف هاييت، ويئة الظروف املؤاتية لألمن والتعمري والتنمية يف
مهية بذل جهود فوريـة وجهـود متواصـلة يف األجلـني املتوسـط والطويـل مـن أجـل         التأكيد على أ    

وتعزيـز التنميـة املسـتدامة، مـع      ،وضمان محايـة حقـوق اإلنسـان    ،توطيد الدميقراطية والسالم واالستقرار
مراعــاة املســؤولية الرئيســية حلكومــة هــاييت وشــعبها وتوليهمــا زمــام األمــور، والتســليم بأمهيــة منظمــات   

تمع املدين يف هذا الصدد.ا  
  املعنون:  ، يف البند٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ٢٩، املعقودة يف ٧٣٧٢ونظر الس، يف جلسته   
  بعثة جملس األمن  ”  
  “.)٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ٢٥إىل  ٢٣إحاطة تقدمها بعثة جملس األمن املوفدة إىل هاييت (”    
  :)٢٥٣(، الرسالة التالية٢٠١٥آذار/مارس  ٥، يف وجه رئيس جملس األمن إىل األمني العام  
ليـــو جيـــي املؤرخـــة الســـيد باإلشـــارة إىل رســـالة املمثـــل الـــدائم للصـــني لـــدى األمـــم املتحـــدة،      

ــا يف    ٢٠١٥ شــباط/فرباير ٣ ، يشــرفين أن أبلغكــم أن أعضــاء جملــس األمــن قــرروا إيفــاد بعثــة إىل أفريقي
هوريــة أفريقيــا الوســطى وإثيوبيــا وبورونــدي. وقــد لزيــارة مج ٢٠١٥ آذار/مــارس ١٣إىل  ٩الفتــرة مــن 

  وافق أعضاء الس على والية البعثة الواردة يف مرفق هذه الرسالة.
 سـامانتا سبار مارترت. وستنضم إلينا السفرية اغ أبراو وسأشترك يف قيادة البعثة مع السفري إمساعيل    

  باور لقيادة البعثة عند توجهها إىل بوروندي.
ــد مشــا      ــة        وبع ــن األشــخاص التالي ــة م ــألف البعث ــرر أن تت ــس، تق ــع أعضــاء ال ــت م ورات أجري

  أمساؤهم:
  )سبار مارترتاالسفري إمساعيل أبراو غأنغوال (    
  )السفري حممد زين شريف( تشاد    
  )السفري كارلوس أولغوين سيغاروا( شيلي    
  السيد زاو يونغ)الصني (    
  السفري فرانسوا دوالتر)فرنسا (    

_____________ 

)٢٥٣(  S/2015/162.  
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  السفرية دينا قعوار)ن (األرد    
  السفرية رميوندا مورموكاييت)ليتوانيا (    
  السيدة سيت حجار عدنان)ماليزيا (    
  السفري جيم ماكلي)(نيوزيلندا     
  السفري عثمان ساركي)نيجرييا (    
  السيد بيتر إيليتشيف)االحتاد الروسي(     
  السفري خوان مانويل غونزاليز دي ليناريس بالو)إسبانيا (    
  )السفري بيتر ويلسون( يرلندا الشماليةآاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    
  )باور سامانتاالسفرية الواليات املتحدة األمريكية (    
  السفري رافايل داريو رامرييز كارينيو)( البوليفارية) -فرتويال (مجهورية     
  ئق جملس األمن.وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثا    

  
  املرفق  

  بعثة جملس األمن إىل أفريقيا: مجهورية أفريقيا الوسطى واالحتاد األفريقي وبوروندي  

  االختصاصات  

  مجهورية أفريقيا الوسطى  

اإلشارة إىل أن سـلطات مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى تتحمـل املسـؤولية الرئيسـية عـن محايـة مجيـع             - ١  
اجلماعية وجرائم احلرب والتطهري العرقي واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسـانية   السكان يف إقليمها من اإلبادة

د لــوالتشــديد علــى أن أي حــل مســتدام لألزمــة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى جيــب أن يتــوىل زمامــه الب  
  بنفسه.

ليـة  اإلشادة ببعثة الدعم الدولية بقيادة أفريقية يف مجهورية أفريقيا الوسطى وعملية سانغاري وعم  - ٢  
االحتاد األورويب العسكرية يف مجهورية أفريقيا الوسطى ملـا قامـت بـه مـن عمـل إلرسـاء األسـاس الـالزم         
لتحسني احلالة األمنية توطئة ودعما لنشر بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيـق االسـتقرار   

  يف مجهورية أفريقيا الوسطى.
ن اجلماعـات املسـلحة ال تـزال تزعـزع اسـتقرار مجهوريـة أفريقيــا       اإلعـراب عـن بـالغ القلـق مـن أ       - ٣  

الوسطى وتشكل ديدا دائمـا للسـالم واألمـن واالسـتقرار يف البلـد، واإلعـراب كـذلك عـن القلـق إزاء          
عمليـات االختطـاف واهلجمـات الـيت اسـتهدفت مـؤخرا العـاملني يف جمـال تقـدمي املسـاعدة اإلنســانية يف           

  ى واليت تعيق وصول املساعدات اإلنسانية إىل الفئات الضعيفة من السكان.مجهورية أفريقيا الوسط
تكــرار مناشــدة مجيــع األطــراف واألطــراف صــاحبة املصــلحة، وال ســيما قيــادات مجاعــة حتــالف    - ٤  

، وسائر اجلماعات املسلحة، وقـف مجيـع أشـكال العنـف، مبـا      “انيت باالكا”ميليشيات سيليكا السابق و
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ســلحتها بــال رجعــة وتســريح مجيــع األطفــال املوجــودين يف صــفوفها  أنســي، وإلقــاء يف ذلــك العنــف اجل
والشــروع يف الســري علــى طريــق احلــوار باعتبــاره الســبيل الوحيــد الــذي قــد يفضــي إىل حتقيــق املصــاحلة   

  والسالم الدائمني.
نسـان لكفالـة   وقانون حقوق اإل اإلنساين تذكري مجيع األطراف بالتزاماا مبوجب القانون الدويل  - ٥  

ــودة          ــدأ ع ــة ومب ــادة مدني ــق وبقي ــن ودون عوائ ــل وآم ــوري وكام إيصــال املســاعدة اإلنســانية بشــكل ف
  املشردين داخليا والالجئني عودة آمنة وكرمية ومستدامة.

اإلشادة باجلهود اليت بذلتها السلطات االنتقالية لالطالع علـى آراء املـواطنني احمللـيني قبـل انعقـاد        - ٦  
ــانغ ــة عــن طريــق إيفــاد الــوزراء واملســؤولني احلكــوميني إىل خمتلــف أرجــاء     منتــدى ب ي للمصــاحلة الوطني

مجهورية أفريقيا الوسـطى والترحيـب بعقـد منتـدى بـانغي باعتبـاره خطـوة هامـة إلجـراء حـوار سياسـي            
  شامل وإطالق عملية للمصاحلة على الصعيدين احمللي والوطين.

ىل التعجيـل بعمليـة االنتقـال وإىل اختـاذ إجـراءات حمـددة، مـع        تكرار دعـوة السـلطات االنتقاليـة إ     - ٧  
ضمان مشاركة املرأة بصورة كاملة وفعالة ومتكافئة، من أجل إجراء انتخابات رئاسـية وتشـريعية حـرة    
ونزيهة وشفافة وشـاملة للجميـع تسـمح مبشـاركة املشـردين داخليـا والجئـي مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى           

؛ ومكافحـة اإلفـالت مـن    ٢٠١٥كافئـة، يف موعـد ال يتجـاوز آب/أغسـطس     مشاركة كاملة وفعالة ومت
العقاب، مبا يشمل جرائم العنف اجلنسي واجلنساين؛ ووضع وتنفيذ استراتيجية لرتع السـالح والتسـريح   

؛ وإعـــادة بنـــاء مؤسســـات فعالـــة للدولـــة، بســـبل منـــها إصـــالح والعـــودة إىل الـــوطن وإعـــادة اإلدمـــاج
  األمن.  قطاع

ضــرورة تنفيــذ عمليــة شــاملة وفعالــة لــرتع ســالح املقــاتلني وتســرحيهم وإعــادة إدمــاجهم،  تعزيــز   - ٨  
وإلعــادة األجانــب منــهم إىل أوطــام وإعــادة توطينــهم، مبــن فــيهم النســاء واألطفــال الــذين ســبق هلــم      

  االرتباط بالقوات واجلماعات املسلحة، مع مراعاة ضرورة مكافحة اإلفالت من العقاب.
لى الـدور اهلـام الـذي تضـطلع بـه قـوات األمـن الـداخلي (الشـرطة والـدرك) يف إعـادة            التشديد ع  - ٩  

إحالل األمن يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى وتشـجيع السـلطات يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى علـى بـدء          
عملية إصالح القوات املسلحة جلمهورية أفريقيا الوسطى وتضـمينها إجـراءات الفـرز املناسـبة مـن أجـل       

جيش مهين ومتثيلي ومتوازن، بسبل من بينها اعتماد تدابري الستيعاب عناصر اجلماعـات املسـلحة   إعداد 
اليت تسـتويف معـايري االختيـار الصـارمة وبنـاء قـدرات قـوات األمـن للتصـدي للعنـف اجلنسـي واجلنسـاين             

  وإعادة تدريب جزء من القوات املسلحة جلمهورية أفريقيا الوسطى.
الصدد بقرار االحتاد األورويب إنشاء بعثة عسـكرية استشـارية ملـدة سـنة واحـدة      الترحيب يف هذا  - ١٠  

(بعثة االحتاد األورويب العسكرية االستشـارية يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى)، بنـاء علـى        مقرها يف بانغي
طلــب الســلطات االنتقاليــة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، للمســامهة يف تزويــد هــذه الســلطات مبشــورة   

رباء بشأن إصالح القوات املسلحة جلمهورية أفريقيا الوسطى والتشـديد علـى أمهيـة التوزيـع الواضـح      اخل
للمهام والتنسيق الوثيق بني القوات أو البعثات الدولية يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى وعلـى أمهيـة الـدور      

ألبعـاد لتحقيـق االسـتقرار يف    القيادي الذي يعود يف هذا الصـدد لبعثـة األمـم املتحـدة املتكاملـة املتعـددة ا      
  مجهورية أفريقيا الوسطى.
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واألعمال األوليـة   حتقيق االستقرار، تقييم نشر العنصرين العسكري واملدين وعنصر الشرطة لبعثة - ١١  
وإعـادة تشـكيل البعثـة عقـب أحـداث       ،وإنشـاء فرقـة عمـل بـانغي     ،اليت قامت ـا البعثـة تنفيـذا لواليتـها    

  .٢٠١٤ انغي يف تشرين األول/أكتوبرالعنف اليت وقعت يف ب
ــق االســتقرار حــث  - ١٢   ــراد      بعثــة حتقي ــراد الشــرطة واألف علــى تعجيــل نشــر قــدراا مــن املــدنيني وأف

يشــمل مستشــارين للشــؤون اجلنســانية ومستشــارين لشــؤون محايــة املــرأة، يف مجهوريــة  العســكريني، مبــا
الكاملة يف أقرب وقت ممكن وتـتمكن مـن االضـطالع    أفريقيا الوسطى حىت تبلغ البعثة قدراا التشغيلية 

  بواليتها بفعالية يف كامل اإلقليم الوطين.
علـى تكثيـف جهودهـا لتنفيـذ واليتـها، وخباصـة        حتقيق االسـتقرار  تقييم احلالة األمنية وقدرة بعثة - ١٣  

العنـف اجلنسـي،   محاية املدنيني املعرضني خلطر العنـف البـدين؛ ومنـع مجيـع اشـكال العنـف، مبـا يف ذلـك         
واإلبالغ عنها؛ ودعم تنفيذ عملية االنتقال، وال سيما عمليـة املصـاحلة والعمليـة االنتخابيـة، مـع ضـمان       
مشاركة املرأة مشـاركة كاملـة وفعالـة؛ وتيسـري إيصـال املسـاعدة اإلنسـانية بقيـادة مدنيـة؛ ودعـم تعزيـز            

الصـعيدين الـوطين والـدويل ودعـم عمليـة      حقوق اإلنسان ومحايتها؛ ودعم العدالة وسيادة القـانون علـى   
نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وعملية إصالح قطاع األمن، وفقا للمهام ذات األولويـة احملـددة   

  ).٢٠١٤( ٢١٤٩من قرار جملس األمن  ٣٠يف الفقرة 
ودون يف تقييم حمنة الفئات الضعيفة مـن السـكان يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، مبـن فـيهم املوجـ         - ١٤  

  اجليوب يف بانغي ويف مجيع أحناء البلد.
يف مجهوريــة أفريقيــا  بقيــادة أفريقيــة حــث البلــدان الــيت ســامهت يف بعثــة الــدعم الدوليــة الســابقة   - ١٥  

نقلهم إىل بعثة حتقيق االستقرار على تعجيل شـراء ونشـر اجلـزء املتبقـي      الوسطى بقوات وأفراد شرطة مت
  وكة للوحدات.من املعدات اإلضافية اململ

اإلهابة جبميع الشركاء الدوليني جلمهورية أفريقيا الوسـطى تقـدمي مسـامهات ماليـة عاجلـة لـدعم        - ١٦  
عملية احلوار واملصاحلة الوطنية وعملية نزع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج وعمليـة إصـالح قطـاع      

مــن أجــل مكافحــة اإلفــالت مــن  األمــن، فضــال عــن إعــادة تفعيــل سالســل اآلليــات القضــائية واجلنائيــة  
  العقاب.

اإلهابة كذلك جبميع الشركاء الوطنيني توفري الدعم للعمليـة االنتخابيـة علـى سـبيل االسـتعجال،       - ١٧  
  بسبل منها متويل صندوق برنامج األمم املتحدة اإلمنائي املشترك املتعدد املاحنني لالنتخابات.

ذي يهــدد الســالم واألمــن يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى اإلعــراب عــن بــالغ القلــق إزاء اخلطــر الــ - ١٨  
الناجم عن النقل غري املشروع لألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة وعـن تكديسـها املزعـزع لالسـتقرار      
وإساءة استعماهلا وإزاء استعمال هذه األسلحة ضد املدنيني املتضررين مـن الـرتاع املسـلح، واإلشـارة يف     

لس من أمهية يف مكافحـة نقـل األسـلحة    اة حظر توريد األسلحة الذي فرضه هذا الصدد إىل ما ملسامه
نشـطة  أواألعتدة ذات الصلة بطرق غري مشروعة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى ويف منطقتـها، ويف دعـم      

  بناء السالم بعد انتهاء الرتاع ونزع سالح املقاتلني وتسرحيهم وإعادة إدماجهم وإصالح قطاع األمن.
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التأكيــد علــى احلاجــة املاســة والضــرورة امللحــة إلــاء اإلفــالت مــن العقــاب يف مجهوريــة أفريقيــا   - ١٩  
الوسطى وتقدمي مرتكيب انتهاكات القـانون الـدويل اإلنسـاين وانتـهاكات أو جتـاوزات حقـوق اإلنسـان،        

سـاءلة الوطنيـة   مبا يف ذلك العنف اجلنسي، إىل العدالة، ويف هذا الصدد تأكيد ضرورة أن تعـزز آليـات امل  
الـيت   ٢٠١٤آب/أغسـطس   ٧وتنفذ دون إبطاء مـذكرة التفـاهم بشـأن التـدابري املؤقتـة العاجلـة املؤرخـة        

تنص، على وجه اخلصوص، على إنشاء حمكمة جنائية وطنية خاصة تتـوىل التحقيـق يف اجلـرائم اجلسـيمة     
  اليت ارتكبت يف مجهورية أفريقيا الوسطى ومالحقة اجلناة.

يب بالتعـاون اجلـاري بـني السـلطات االنتقاليـة جلمهوريـة أفريقيـا الوسـطى واملدعيـة العامـة           الترح - ٢٠  
تقـدمت   الـذي بعـد الطلـب    ٢٠١٤أيلول/سـبتمرب   ٢٤للمحكمة اجلنائية الدولية الـيت فتحـت حتقيقـا يف    

    .٢٠١٢به السلطات الوطنية بشأن جرائم يزعم ارتكاا منذ عام 
اتمـع املـدين، مبـن فـيهم النسـاء احملليـات واملنظمـات النسـائية احملليـة يف          تبادل اآلراء مـع أعضـاء    - ٢١  

  ).٢٠١٣( ٢١٢٢لس امن قرار  ٦امليدان، وفقا للفقرة 
اإلعراب عن القلـق إذ أن جتـارة املـوارد الطبيعيـة واسـتغالهلا وريبـها بطـرق غـري قانونيـة، مبـا يف            - ٢٢  

لألحياء الربية واالجتار ـا ال تـزال ـدد السـالم واالسـتقرار      ذلك الذهب واملاس، والصيد غري املشروع 
  يف مجهورية أفريقيا الوسطى.

مالحظة األمهية احلامسة للتنفيذ الفعال لنظام اجلـزاءات، مبـا يف ذلـك الـدور الرئيسـي الـذي ميكـن         - ٢٣  
وتشــجيع اجلهــود  أن تضــطلع بــه يف هــذا الصــدد الــدول اــاورة واملنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة، 

  الرامية إىل تعزيز التعاون.
اإلهابة بالسلطات االنتقالية مواصلة بذل جهودها الراميـة إىل إعـادة إحـالل اإلدارة املاليـة العامـة       - ٢٤  

الســليمة والشــفافة، متشــيا مــع توصــيات بعثــة صــندوق النقــد الــدويل الــيت زارت بــانغي مــؤخرا (تشــرين 
ا التوصـيات الـيت تـدعو علـى وجـه اخلصـوص إىل تعبئـة املـوارد احملليـة،          )، وال سـيم ٢٠١٤الثـاين/نوفمرب  

سيما إيرادات اجلمارك، مع االحترام الكامل ألفضل املمارسات املاليـة بغيـة تغطيـة النفقـات املتعلقـة       وال
  االقتصاد.  بسري عمل الدولة؛ وتنفيذ خطط اإلنعاش املبكر؛ وإنعاش

نغيسـو، رئـيس   ساسـو  دينـيس   السـيد سـاطة الدوليـة الـيت يقودهـا     اإلعراب عن التقدير لعمليـة الو  - ٢٥  
الكونغو، واليت يشارك فيها السيد سومايلو بوبيه مايغـا، بالنيابـة عـن االحتـاد األفريقـي، والسـيد عبـد اهللا        
بـاثيلي، بالنيابــة عـن األمــم املتحــدة، إىل جانـب األمــني العـام للجماعــة االقتصــادية لـدول وســط أفريقيــا      

ا، وذلك بالنظر إىل انعقاد منتدى بانغي للمصاحلة الوطنية واالنتخابات التشريعية والرئاسـية  بصفته مقرر
  املقبلة واالخنراط البناء للمنطقة يف هذا الصدد.

  
  االحتاد األفريقي  

تــدعيم الشــراكة وتعزيــز التعــاون بــني االحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة مــن خــالل تبــادل اآلراء   - ٢٦  
السـلم  ا اليت تكون موضع اهتمـام مشـترك بـني جملـس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة وجملـس          بشأن القضاي

  .)٢٠١٢( ٢٠٣٣التابع لالحتاد األفريقي، وفقا لقرار جملس األمن  واألمن
  تبادل اآلراء وحبث طرائق تعزيز آليات االحتاد األفريقي ملنع نشوب الرتاعات وتدعيمها. - ٢٧  
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األوضـــاع الـــيت تكـــون موضـــع اهتمـــام مشـــترك بـــني جملـــس األمـــن التـــابع  تبـــادل اآلراء بشـــأن - ٢٨  
واألمـن التـابع لالحتـاد األفريقـي، باالسـتناد إىل جـدول أعمـال يتفـق عليـه           السـلم املتحـدة وجملـس    لألمم
  السني.  كال

  
  بوروندي  

، ٢٠٠٠ امه بورونـدي منـذ اعتمـاد اتفـاق أروشـا يف عـ      تـ اإلحاطة علما بالتقدم اهلام الـذي أحرز  - ٢٩  
سيما يف إعادة إحالل األمن واالستقرار يف البلـد، والترحيـب مبسـامهة بورونـدي ومشـاركتها الفعالـة        ال

يف عمليات حفظ السالم الـيت تضـطلع ـا األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي، وخاصـة يف الصـومال ويف          
  مجهورية أفريقيا الوسطى.

حــرة وشـــفافة   ٢٠١٥كـــون العمليــة االنتخابيــة يف عــام    التأكيــد علــى احلاجــة املاســة إىل أن ت     - ٣٠  
مصداقية وشاملة وسلمية، مع كفالة املشـاركة الفعالـة للنسـاء كمراقبـات وناخبـات ومرشـحات        وذات

  ووسيطات، بغية ضمان عدم عكس مسار ما أحرز من تقدم هام.
مجيع األطراف صـاحبة  عن تشجيع حكومة بوروندي واللجنة االنتخابية الوطنية املستقلة، فضال  - ٣١  

ــد الســلوك           ــة قواع ــذ مدون ــى مواصــلة تنفي ــك املعارضــة، عل ــا يف ذل ــة، مب ــة االنتخابي املصــلحة يف العملي
لألحزاب السياسية واجلهات الفاعلة السياسية وخريطة الطريـق صـوب إجـراء االنتخابـات وبـذل املزيـد       

ات الفاعلـة  هـ سني احلوار بني مجيـع اجل من اجلهود لكفالة إفساح اال أمام مجيع األحزاب السياسية وحت
السياســـية بغيـــة كفالـــة إجيـــاد بيئـــة مؤاتيـــة تتســـم باحلريـــة واالنفتـــاح يف الفتـــرة املفضـــية إىل انتخابـــات  

  .٢٠١٥  عام
التأكيد على أنه من األمهية مبكان أن تواصل اللجنة االنتخابية الوطنية املستقلة اختاذ تـدابري فعالـة    - ٣٢  

ــة اجلمهــو  ــز ثق ــدورها ومواصــلة      لتعزي ــام ب ــى القي ــة، وتشــجيع املعارضــة أيضــا عل ــة االنتخابي ر يف العملي
ــة ملعاجلــة أي          ــائل الســلمية والدميقراطي ــتخدام الوس ــة واس ــة االنتخابي ــع مراحــل العملي املشــاركة يف مجي

  منازعات انتخابية.
ورونـدي واإلشـارة إىل   اإلشارة إىل أن جملس األمن يويل اهتماما مسـتمرا للعمليـة االنتخابيـة يف ب    - ٣٣  

والية بعثة األمم املتحدة ملراقبة االنتخابات يف بوروندي اليت تتمثل يف متابعة العمليـة االنتخابيـة وإعـداد    
، واإلهابــة حبكومــة  )٢٠١٤( ٢١٣٧تقــارير عنــها قبــل االنتخابــات وأثناءهــا وبعــدها، وفقــا للقــرار        

 باالنتخابـات  األطراف ذات الصلة صاحبة املصـلحة  بوروندي واللجنة االنتخابية الوطنية املستقلة ومجيع
 ملراقبة يف هذا الصدد.اكفالة التعاون الوثيق مع بعثة 

تقييم اجلهود اليت تبذهلا حكومة بوروندي لتحسـني حالـة حقـوق اإلنسـان يف البلـد والـدعوة إىل        - ٣٤  
ريــة التعــبري والــرأي وحريــة بــذل املزيــد مــن اجلهــود ملعاجلــة الشــواغل املتعلقــة بــالقيود املفروضــة علــى ح 

التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات، وبالتهديدات املسـتمرة ضـد الصـحفيني وممثلـي اتمـع املـدين، مبـن        
فيهم العاملون يف جمال حقوق اإلنسان، وبالتقـارير الـيت تفيـد عـن ممارسـة التخويـف واملضـايقة والعنـف         

  السياسي واالعتقال واالحتجاز التعسفيني.



 ٢٠١٥متوز/يوليه  ٣١إىل  ٢٠١٤آب/أغسطس  ١ القرارات واملقررات اليت اختذها جملس األمن يف الفترة من

376 

ــة التقــدم احملــرز يف مكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب ودعــوة      اإل - ٣٥   عــراب عــن القلــق إزاء عــدم كفاي
حكومة بوروندي إىل بذل املزيد من اجلهود لكفالة إجراء حتقيـق جـدي يف مجيـع انتـهاكات وجتـاوزات      

  حقوق اإلنسان وحماسبة اجلناة.
ورة أن تواصـل منظومـة األمـم    التأكيد على األمهية القصوى ملكافحـة الفقـر والتشـديد علـى ضـر      - ٣٦  

املتحدة واتمـع الـدويل دعمهمـا لعمليـة ترسـيخ دعـائم السـالم والتنميـة الطويلـة األجـل يف بورونـدي،            
إىل التنفيذ الكامل لاللتزامـات املتبادلـة الـواردة     اإلقليمينيودعوة حكومة بوروندي والشركاء الدوليني و

دة املسـتديرة املعقـود يف بومجبـورا يف كـانون األول/ديسـمرب      يف البيان املشترك الصادر عـن اجتمـاع املائـ   
  الترحيب بالعمل املتواصل لتشكيلة بوروندي التابعة للجنة بناء السالم.و، ٢٠١٤

ــه إىل تكثيــف       - ٣٧   ــق األمــم املتحــدة القطــري ووكــاالت األمــم املتحــدة املشــكلة ل تكــرار دعــوة فري
التصــدي لآلثــار املترتبــة علــى مغــادرة مكتــب األمــم  األنشــطة الــيت تضــطلع ــا والتشــديد علــى ضــرورة

ــة املشــتركة، ال       ــة االنتقالي ــى النحــو احملــدد يف اخلط ــدي عل ــيما يف جمــاالت احلــوار    املتحــدة يف بورون س
ــدعوة وحقــوق اإلنســان    ــع املســتوى وال ــة أن تكــون الوظــائف املتعلقــة   ؛السياســي والتيســري الرفي وكفال

ل اجلهود الرامية إىل حتقيق اإلدماج مدرجة ضمن مهـام فريـق األمـم    بشؤون املرأة والسالم واألمن وجمم
املتحدة القطري ومزودة مبا يوفره من موارد على النحو الواجب وأن تشكل جزءا من احلـوار السياسـي   

  وبعثة األمم املتحدة ملراقبة االنتخابات يف بوروندي.بوروندي اجلاري مع حكومة 
  املعنون:  ، يف البند٢٠١٥آذار/مارس  ١٨ملعقودة يف ، ا٧٤٠٧ونظر الس، يف جلسته   
  بعثة جملس األمن  ”  
  “.)٢٠١٥آذار/مارس  ١٣إىل  ٩إحاطة إعالمية تقدمها بعثة جملس األمن املوفدة إىل أفريقيا (”    

_____________________  
      

  )٢٥٤(منطقة وسط أفريقيا
  

  مقررات

  ، يف البند املعنون:٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٠، املعقودة يف ٧٣٣٤نظر جملس األمن، يف جلسته   
  منطقة وسط أفريقيا”  
تقريــر األمــني العــام عــن أنشــطة مكتــب األمــم املتحــدة اإلقليمــي لوســط أفريقيــا وعــن املنــاطق   ”    

  “.(S/2014/812)املتضررة من عمليات جيش الرب للمقاومة 
 الـداخلي املؤقـت، إىل السـيد    همن نظامـ  ٣٩مبوجب املادة  ،توجيه دعوةويف اجللسة نفسها، قرر الس   

عبد اهللا باتيلي، املمثل اخلاص لألمني العام لوسط أفريقيا ورئيس مكتب األمم املتحدة اإلقليمي لوسـط أفريقيـا،   
  والسيد جاكسون كيربونو. تووي، املبعوث اخلاص لالحتاد األفريقي املعين مبسألة جيش الرب للمقاومة.

_____________ 

  .٢٠٠٣مقررات بشأن هذه املسألة للمرة األوىل يف عام   اختذ جملس األمن قرارات أو  )٢٥٤(
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أعقاب مشاورات أجريت فيما بـني أعضـاء جملـس األمـن، أدىل الـرئيس بالبيـان       ويف اجللسة نفسها، ويف   
  :)٢٥٥(التايل باسم الس

يعرب جملس األمن عن قلقه إزاء احلالة األمنيـة اخلطـرية يف أجـزاء مـن منطقـة وسـط أفريقيـا تقـع             
سـتمرة يف  سـيما األزمـة امل   ضمن نطاق اختصاص مكتب األمم املتحـدة اإلقليمـي يف وسـط أفريقيـا، وال    

مجهورية أفريقيا الوسطى ووقعها على املنطقة، والتهديد املتواصـل الـذي يشـكله جـيش الـرب للمقاومـة       
بلـدان املنطقـة دون اإلقليميـة. ويعـرب      وتوسع األنشـطة اإلرهابيـة الـيت تقـوم ـا مجاعـة بوكـو حـرام يف        

غينيـا واالجتـار غـري املشـروع      جملس األمن أيضـا عـن قلقـه املسـتمر إزاء انعـدام األمـن البحـري يف خلـيج        
باألحياء الربية واجلرمية املنظمة العابرة للحـدود الوطنيـة. ويرحـب الـس باالنتخابـات احملليـة والربملانيـة        
اليت أجريت يف املنطقة دون اإلقليمية ويشدد على ضرورة إجراء االنتخابات املقبلة يف املنطقـة يف حينـها   

كتب اإلقليمـي علـى مواصـلة دعـم     املاتري البلدان الواقعة فيها، ويشجع وبطريقة شفافة وشاملة وفقا لدس
  الدول يف هذا الصدد بطرق منها تعزيز املشاركة السياسية للمرأة.

لـس إدانتـه الشـديدة للـهجمات املروعـة وجـرائم احلـرب واجلـرائم ضـد اإلنسـانية الـيت            اويكرر     
اإلنسـاين الـدويل وجتاوزاتـه حلقـوق اإلنسـان، مبـا يف       يرتكبها جيش الـرب للمقاومـة وانتهاكاتـه للقـانون     

ذلك جتنيده األطفال واستخدامهم يف الـرتاع املسـلح وأعمـال القتـل والتشـويه واالغتصـاب واالسـترقاق        
اجلنسي اليت يقوم ـا وغـري ذلـك مـن ضـروب العنـف اجلنسـي وعمليـات االختطـاف. ويطالـب الـس            

ــورا مجيــ    ــأن يوقــف ف ــة ب ــرب للمقاوم ــى إخــالء ســبيل كــل     جــيش ال ــه عل ــيت يشــنها وحيث ع اهلجمــات ال
املختطفني وعلى نزع سالح عناصره وتسرحيهم. ويرحب الس بالتقدم احملرز صوب وضع حـد ـائي   
جلــرائم احلــرب واجلــرائم ضــد اإلنســانية الــيت يرتكبــها جــيش الــرب للمقاومــة يف منطقــة وســط أفريقيــا    

احلـايل إىل أن يـتم وضـع حـد ـائي للتهديـد الـذي يشـكله         ويكرر تأكيد عزمه على احلفاظ على الزخم 
  للمقاومة.  جيش الرب

لس باجلهود اليت بذهلا املمثل اخلاص لألمني العام لوسط أفريقيـا ورئـيس مكتـب األمـم     اويشيد     
ألة عبد اهللا باتيلي واملبعوث اخلاص لالحتاد األفريقي املعـين مبسـ  السيد املتحدة اإلقليمي يف وسط أفريقيا، 

فرانسيسكو ماديرا، من أجل تعزيز التعـاون اإلقليمـي وتيسـري    السيد جيش الرب للمقاومة املنتهية مدته، 
يف املنطقـة. ويـثين الـس     األفريقياستمرار العمليات اليت تضطلع ا فرقة العمل اإلقليمية التابعة لالحتاد 

 الفريـق (املتقاعـد) جاكسـون كيربونـو     ماديرا ملـا حتلـى بـه مـن روح القيـادة ويرحـب بتعـيني        السيدعلى 
ي مؤخرا كمبعوث خاص جديد لالحتاد األفريقي يعىن مبسألة جيش الرب للمقاومة. وحيث الـس  وتو
كتــب اإلقليمــي، يف إطــار دوره التنســيقي، والبعثــات السياســية وبعثــات حفــظ الســالم التابعــة لألمــم    امل

تحدة املعنيـة علـى تعزيـز جهودهـا الراميـة إىل دعـم تنفيـذ        املتحدة يف املنطقة وغريها من كيانات األمم امل
استراتيجية األمم املتحدة اإلقليميـة للتصـدي لتهديـد وتـأثري أنشـطة جـيش الـرب للمقاومـة (اسـتراتيجية          

، حسب االقتضاء ويف حـدود والياـا وقـدراا. ويشـجع الـس األمـني العـام علـى         )٢٥٦(األمم املتحدة)
كتــب اإلقليمــي يف هــذا الصــدد، بطــرق منــها االســتعانة مبــوظفني يف ســياق  املهلا تعزيــز اجلهــود الــيت يبــذ

  اجلهود املبذولة ملناهضة جيش الرب للمقاومة وتوفري الدعم لتلك اجلهود.
_____________ 

)٢٥٥(  S/PRST/2014/25.  
)٢٥٦(  S/2012/481املرفق ،.  



 ٢٠١٥متوز/يوليه  ٣١إىل  ٢٠١٤آب/أغسطس  ١ القرارات واملقررات اليت اختذها جملس األمن يف الفترة من

378 

لس تأكيد دعمه القـوي ملبـادرة االحتـاد األفريقـي للتعـاون اإلقليمـي ضـد جـيش الـرب          اويكرر     
ورة واملتضـررة منـه علـى التعـاون مـع فرقـة العمـل اإلقليميـة التابعـة          للمقاومة، ويشجع بقـوة الـدول اـا   

لوضع حد ائي للتهديد الذي يشـكله جـيش الـرب للمقاومـة. ويشـيد الـس بالتقـدم         األفريقيلالحتاد 
اهلـام الـذي أحرزتــه فرقـة العمــل وبلدانـه املســامهة بقـوات ويـثين علــى قـوات الــدفاع الشـعبية األوغنديــة         

الذي قامت به يف التصدي للتهديد الذي يشكله جيش الرب للمقاومة. وحيث الـس مجيـع   للدور اهلام 
بادرة. وينـوه الـس بأمهيـة اسـتمرار الـدعم الـدويل       املاحلكومات اإلقليمية على الوفاء بالتزاماا مبوجب 

ر الـدعم  لعمليات فرقـة العمـل وشـؤوا اللوجسـتية ومقرهـا. ويف هـذا الصـدد، يرحـب الـس باسـتمرا          
، فضال عـن التمويـل املقـدم مـن االحتـاد      األمريكية االستشاري واللوجسيت الذي تقدمه الواليات املتحدة

األورويب. ويشدد الس على ضرورة االمتثال يف مجيع األعمـال العسـكرية املوجهـة ضـد جـيش الـرب       
قـانون حقـوق اإلنسـان وقـانون     للمقاومة ألحكام القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون اإلنساين الـدويل و 

الالجــئني، حســب احلالــة، وتقليــل خطــر إيــذاء املــدنيني يف مجيــع منــاطق العمليــات إىل أدىن حــد ممكــن    
ومراعاة ارتباط األطفال جبيش الرب للمقاومة. ويكرر الس أيضا تأكيد تشـجيعه نشـر مستشـارين يف    

  شؤون محاية األطفال يف فرقة العمل.
قلقـه إزاء البيانـات الـواردة يف تقريـر األمـني العـام عـن أنشـطة مكتـب األمـم           لس عـن  اويعرب     

والـيت تفيــد بــأن   )٢٥٧(املنــاطق املتضـررة مــن جـيش الــرب للمقاومــة  واملتحـدة اإلقليمــي يف وسـط أفريقيــا   
اجلزء األكرب من جيش الرب للمقاومة قد انتقل من مجهورية أفريقيا الوسـطى إىل مشـال شـرق مجهوريـة     

الدميقراطيــة إال أنــه يواصــل شــن اهلجمــات علــى اتمعــات احملليــة يف شــرق مجهوريــة أفريقيــا     الكونغــو 
املتضررة أن حترص، وفقـا للقـانون الـدويل، علـى أال جيـد جـيش الـرب         بالدولالوسطى. ويهيب الس 

قـادة   أراضيها. وحييط الس علما باستمرار اإلبالغ عن وجود بعـض مـن كبـار    للمقاومة مالذا آمنا يف
جيش الرب للمقاومة يف جيب كافيـا كينغـي املتنـازع عليـه والواقـع علـى احلـدود بـني مجهوريـة أفريقيـا           
ــك.         ــة الســودان أنكــرت ذل ــأن حكوم ــس علمــا ب ــوب الســودان والســودان. وحيــيط ال الوســطى وجن

ود جـيش الـرب   ويرحب الس بالدعوة املوجهة إىل االحتاد األفريقي للتحقق من التقارير اليت تفيد بوج
ــا كن  ــابع لالحتــاد     غــللمقاومــة يف كافي ي ويشــجع مفوضــية االحتــاد األفريقــي وجملــس الســالم واألمــن الت

عمـا يسـاوره مـن قلـق مسـتمر إزاء       األمـن  األفريقي علـى التحقـق مـن هـذه االدعـاءات. ويعـرب جملـس       
ــدين بشــدة تعــاون       ــا الوســطى وي ــة أفريقي ــيت تشــهدها مجهوري ــة ال ــة الوطني ــرب   خطــورة األزم جــيش ال

ــا الوســطى، مبــا يف ذلــك بعــض        ــة أفريقي ــهازي مــع مجاعــات مســلحة أخــرى يف مجهوري للمقاومــة االنت
  املقاتلني السابقني يف حتالف سيليكا.  

لس التراجع العام يف عدد وحدة وعنف اهلجمات اليت يشنها جـيش الـرب للمقاومـة    اويالحظ     
يف خنفـاض يف تقـديرات مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية       وأعمال القتل واالختطاف اليت يقـوم ـا واال  

 ١٥٩ ٩٢٧لعــدد املشــردين مــن جــراء اخلطــر الــذي يشــكله جــيش الــرب للمقاومــة مــن   األمانــة العامــة
. ويشيد الـس بـاجلهود   ٢٠١٤مشردا يف أيلول/سبتمرب  ١٣١ ٠٩٠إىل  ٢٠١٤مشردا يف آذار/مارس 

ساعدة اإلنسانية للسكان املتضررين مـن جـيش الـرب للمقاومـة يف     اليت يبذهلا املاحنون الدوليون لتوفري امل

_____________ 

)٢٥٧(  S/2014/812.  
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القلـق   جنـوب السـودان إال أنـه يالحـظ مـع     ومجهورية أفريقيـا الوسـطى ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة      
احلاجة امللحة إىل جتديد اجلهـود مـن أجـل تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية إىل السـكان املتضـررين مـن جـيش           

تسـمح بإيصـال املسـاعدة اإلنسـانية      أن د الس جمددا دعوته مجيـع األطـراف إىل  الرب للمقاومة. ويؤك
على حنو آمـن ودون عـائق، مبـا يتسـق مـع األحكـام ذات الصـلة مـن القـانون اإلنسـاين الـدويل واملبـادئ             

  اإلنسانية.  التوجيهية لألمم املتحدة يف جمال تقدمي املساعدة
ع ج معزز شامل يتسم بطـابع إقليمـي أكـرب إزاء احلالـة     لس باخلطوات املتخذة التبااويرحب     

ذلـك مـن االعتـداءات، وحيـث      اإلنسانية، مبا يف ذلك تقـدمي املسـاعدة إىل ضـحايا العنـف اجلنسـي وغـري      
  على إحراز املزيد من التقدم يف هذا الصدد.

يف املقـام   لس على أن دول املنطقة املتضررة مـن جـيش الـرب للمقاومـة هـي املسـؤولة      اويشدد     
  األول عن محاية املدنيني.

لس بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االسـتقرار يف مجهوريـة أفريقيـا    اوحيث     
ــة       ــة والعملي ــة الكونغــو الدميقراطي ــق االســتقرار يف مجهوري ــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقي الوســطى وبعث

ملتحدة يف دارفور علـى أن تسـعى، حسـب االقتضـاء ووفقـا لوالياـا،       املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم ا
إىل التعاون وتبـادل املعلومـات يف الوقـت املناسـب بشـأن التهديـد الـذي يشـكله جـيش الـرب للمقاومـة            

املنظمـات غـري   مـع  على الصعيد اإلقليمي وإىل تبادل املعلومات ذات الصـلة مـع احلكومـات يف املنطقـة و    
مـن أجـل تعزيـز التعـاون عـرب احلـدود بغيـة توقـع حتركـات جـيش الـرب             املعنينيكاء الشرمع احلكومية و

للمقاومة والتصدي هلا على حنو أفضل. ويشدد الس على ضرورة تنسيق العمليات وتبـادل املعلومـات   
ــة لالحتــاد     ــة التابع ــة العمــل اإلقليمي ــني فرق ــيب ــي     األفريق ــم املتحــدة واالحتــاد األفريق ــات األم ــع بعث ومجي

الصلة يف سياق جهودها الراميـة إىل محايـة أنشـطة املـدنيني ورصـد حقـوق اإلنسـان وتنفيـذ بـرامج           اتذ
نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وإعادة التـوطني واإلعـادة إىل الـوطن وعمليـات مكافحـة جـيش       

  الرب للمقاومة، حسب االقتضاء ووفقا لوالياا.
تـه األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي واجلماعـة االقتصـادية        لس التأكيد بشدة على دعواويكرر     

لدول وسط أفريقيا إىل مواصلة العمل معـا، بطـرق منـها إجـراء تقييمـات ميدانيـة مشـتركة، للمضـي يف         
وضع تصور عمليايت مشترك لقدرات جيش الرب للمقاومة ومناطق عملياتـه احلاليـة واألخـذ بـه، فضـال      

ســتية واملصــادر احملتملــة ملــا يتلقــاه جــيش الــرب للمقاومــة مــن دعــم    عــن التحــري عــن الشــبكات اللوج 
عســكري ومتويــل غــري مشــروع، مبــا يف ذلــك ضــلوعه املزعــوم يف الصــيد غــري املشــروع لألحيــاء الربيــة     

يتصــل بــذلك مــن عمليــات التــهريب. ويعــرب الــس عــن قلقــه مــن الصــلة القائمــة بــني االجتــار        ومــا
مبـا فيهـا جـيش الـرب     متويل اجلماعات املسلحة يف املنطقـة دون اإلقليميـة،   املشروع باألحياء الربية و غري

ويشجع يف هذا الصدد مكتـب األمـم املتحـدة اإلقليمـي يف وسـط أفريقيـا علـى مواصـلة دعـم          للمقاومة، 
  وضع ج متسق ومنسق على الصعيد دون اإلقليمي للتصدي هلذه الظاهرة املقلقة.

املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة   لــس بعثــة منظمــة األمــماوحيــث     
مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وكيانـات      وبعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيـق االسـتقرار يف  

األمم املتحدة األخرى العاملة يف املنطقـة املتضـررة مـن جـيش الـرب للمقاومـة علـى مواصـلة العمـل مـع           
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ــة، حســب      القــوى اإلقل ــة واملنظمــات غــري احلكومي ــة الدولي ــة واجلهــات الفاعل ــة واحلكومــات الوطني يمي
االقتضاء، على وضـع ـج مشـترك لتشـجيع عمليـات االنشـقاق ودعـم جهـود نـزع السـالح والتسـريح            
وإعادة اإلدماج وإعادة التوطني واإلعادة إىل الـوطن يف مجيـع أرجـاء املنطقـة املتضـررة مـن جـيش الـرب         

ــات االنشــقاق وإخــالء ســبيل الرجــال والنســاء       للمقاومــة ــربامج الداعمــة لعملي ــة ال ــربز الــس أمهي . وي
واألطفال الذين اختطفهم جيش الرب للمقاومة وعـودم وإعـادة إدمـاجهم بنجـاح، وال سـيما الـربامج       

  اليت دف إىل قبول اتمعات احمللية ألولئك األفراد، وخباصة األطفال.
هات املاحنة على زيـادة التمويـل الـذي تقدمـه ملشـاريع اإلنعـاش املبكـر ـدف         لس اجلاويشجع     

مساعدة اتمعات احمللية املتضررة على اسـتعادة االسـتقرار وإعـادة تـأمني سـبل كسـب العـيش مـع بـدء          
احنسار خطر جيش الرب للمقاومة. ويطلب الس إىل مكتب األمم املتحدة اإلقليمي يف وسـط أفريقيـا   

مـع االحتـاد األفريقــي والبنـك الـدويل وبرنــامج األمـم املتحـدة اإلمنــائي ومنظمـة األمـم املتحــدة          أن يعمـل 
للطفولة وغري ذلك من اجلهات الدوليـة ذات اخلـربة علـى وضـع إطـار إمنـائي للجهـود الدوليـة مـن أجـل           

يف جنـوب   املناطق اليت تضررت سابقا من جيش الـرب للمقاومـة   تعزيز االستقرار على املدى الطويل يف
السودان ومجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية أفريقيا الوسطى، بطرق منـها تنفيـذ مشـاريع وبـرامج     

  لإلنعاش املبكر بغرض تدعيم التالحم اتمعي.
لــس دعوتــه إىل التنفيــذ الســريع والتــام لالســتنتاجات الــيت خلــص إليهــا الفريــق العامــل اويكـرر      

املســلح بشــأن حالــة األطفــال املتضــررين مــن جــيش الــرب للمقاومــة يف ســياق  املعــين باألطفــال والــرتاع
. ويشــجع الــس يف هــذا الصــدد البلــدان املتضــررة مــن جــيش الــرب للمقاومــة الــيت )٢٥٨(الــرتاع املســلح

تضع بعد إجراءات تشغيل موحـدة لتسـلم األطفـال الـذين كـانوا يف صـفوف جـيش الـرب للمقاومـة           مل
  ملدنية املعنية حبماية األطفال على أن تفعل ذلك.وتسليمهم إىل اجلهات ا

لس إىل أنـه مل يـتم بعـد تنفيـذ أوامـر احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة بإلقـاء القـبض علـى قـادة             اويشري     
ــهم    ــرب للمقاومــة، ومن ــهم ارتكــاب جــرائم حــرب وجــرائم ضــد     الســيد جــيش ال جوزيــف كــوين، بت

اب واملعاملة القاسية وتعمـد توجيـه اهلجمـات علـى السـكان      يف ذلك القتل العمد واالغتص اإلنسانية، مبا
املدنيني والتجنيد القسري لألطفال، ويهيب جبميع الدول أن تتعاون مع احلكومات الوطنيـة ذات الصـلة   

  واحملكمة، كل وفق التزاماته، من أجل تنفيذ تلك األوامر وتقدمي املسؤولني إىل العدالة.  
عمليــة الوســاطة  ل اجلماعــة االقتصــادية لــدول وســط أفريقيــا يفلــس بــدور رؤســاء دواويشــيد     

ويرحب بقيام األمـني العـام بتعـيني     ،الدولية اليت تقودها اجلماعة االقتصادية يف مجهورية أفريقيا الوسطى
باتيلي ملا يبذلـه مـن   السيد لس بادعم العملية. ويشيد ليتوىل خاصا له لوسط أفريقيا ممثال باتيلي  السيد
دنـيس ساسـو نغيسـو،    السيد د دبلوماسية، بالتعاون مع وسيط اجلماعة االقتصادية، رئيس الكونغو جهو

سـوميلو بوبيـه مايغـا، فضـال عـن       السـيد  واملبعوث اخلاص لالحتاد األفريقـي جلمهوريـة أفريقيـا الوسـطى،    
لس بصفة خاصـة  املمثل اخلاص لألمني العام لوسط أفريقيا، الفريق (املتقاعد) باباكار غاي. ويرحب ا

بـاتيلي ومكتبـه علـى مواصـلة     السـيد  . ويشـجع الـس   ٢٠١٤متوز/يوليـه   ٢٣بتوقيع اتفاق برازافيـل يف  

_____________ 

)٢٥٨(  S/AC.51/2013/1.  
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دعم هـذه اجلهـود ودعـم بعثـة األمـم املتحـدة املتكاملـة املتعـددة األبعـاد لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة             
  طى من خالل عملية الوساطة الدولية.أفريقيا الوسطى والعملية االنتقالية يف مجهورية أفريقيا الوس

لس عن بالغ القلق إزاء اهلجمات اإلرهابيـة الـيت تشـنها مجاعـة بوكـو حـرام منـذ عـام         اويعرب     
واليت تؤدي إىل وقوع خسائر فادحـة يف األرواح علـى نطـاق واسـع وتشـكل ديـدا لالسـتقرار         ٢٠٠٩

    لـس بشـدة الزيـادة املسـتمرة يف اهلجمـات      والسالم يف غرب ووسط أفريقيـا. وبصـورة خاصـة، يـدين ا
الــيت تشــنها اجلماعــة اإلرهابيــة يف نيجرييــا علــى طــول احلــدود بــني نيجرييــا والكــامريون ويف مقاطعــات   
الكــامريون الشــمالية، واهلجمــات قــرب احلــدود بــني نيجرييــا وتشــاد. ويعــرب الــس عــن القلــق إذ أن   

ى احلالة اإلنسـانية يف غـرب ووسـط أفريقيـا، مبـا يشـمل       أنشطة مجاعة بوكو حرام يظل هلا تأثري ضار عل
نـيجريي إىل بلـدان تشـاد والكـامريون والنيجـر اـاورة. وينـوه الـس          ٨٠ ٠٠٠تشريد ما يقدر بنحـو  

مببادرة رؤساء دول منطقة حوض حبرية تشاد ومجهورية بنن الرامية إىل تعزيـز التعـاون، مبـا يتماشـى مـع      
يف املعقـود  لنـدن وأبوجـا للمتابعـة واالجتمـاع     املعقـودين يف  قمـة  ال مـؤمتري  نتائج مـؤمتر قمـة بـاريس، مث   

نيامي، بغية التصدي للتهديد الذي يشكله تنظيم بوكـو حـرام يف املنطقـة. ويـدعو الـس مكتـب األمـم        
املتحدة اإلقليمي يف وسط أفريقيا إىل مواصلة تعاونه مع مكتـب األمـم املتحـدة لغـرب أفريقيـا مـن أجـل        

اصلة دعم دول منطقة حوض حبرية تشاد، حسب االقتضاء، من أجـل التصـدي ألثـر التهديـد احملـدق      مو
يف ذلــك احلالــة السياســية واالجتماعيــة االقتصــادية واإلنســانية يف املنطقــة الفرعيــة.   بالســلم واألمــن، مبــا

ألحكــام ويشــدد الــس علــى ضــرورة االمتثــال يف مجيــع اإلجــراءات املتخــذة ضــد مجاعــة بوكــو حــرام  
  القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان وقانون الالجئني.

لــس بالــدعم الــذي يــوفره مكتــب األمــم املتحــدة اإلقليمــي يف وســط أفريقيــا للجهــود     اوينــوه     
غــرب أفريقيــا، املبذولــة علــى الصــعيد اإلقليمــي ملكافحــة القرصــنة، بالتعــاون مــع مكتــب األمــم املتحــدة ل

ــط         ــه دول وسـ ــاين منـ ــزال تعـ ــذي ال تـ ــا الـ ــيج غينيـ ــري يف خلـ ــن البحـ ــدام األمـ ــدي النعـ ــدف التصـ ـ
كتــب اإلقليمــي علــى مواصــلة تقــدمي املســاعدة إىل املنطقــة يف تنفيــذ  املأفريقيــا. ويشــجع الــس  وغــرب

  قرارات مؤمتر قمة ياوندي وإنشاء هيكل إقليمي لتبادل املعلومات.
طالعـه علـى أنشـطة مكتـب األمـم املتحـدة اإلقليمـي يف        إأن يواصل األمـني العـام    لساويطلب     

ــة        ــرب للمقاوم ــات جــيش ال ــيت جتــرى ملنطقــة عملي ــى التقــدم احملــرز يف التقييمــات ال ــا وعل وســط أفريقي
وشـبكاته اللوجســتية ومصـادر دعمــه اآلخـذة يف التطــور، وعلــى اجلهـود الــيت تبـذهلا البعثــات يف املنطقــة      

األمم املتحدة ذات الصـلة مـن أجـل تنفيـذ اسـتراتيجية األمـم املتحـدة، بوسـائل منـها موافاتـه           ووكاالت 
  .٢٠١٥أيار/مايو  ١٥كتب اإلقليمي قبل املبتقرير واحد عن احلالة يف وسط أفريقيا وأنشطة 

  ، يف البند املعنون:٢٠١٥حزيران/يونيه  ١١، املعقودة يف ٧٤٦١ونظر الس، يف جلسته   
  سط أفريقيامنطقة و”  
تقريـر األمـني العـام عـن احلالــة يف وسـط أفريقيـا وعـن أنشــطة مكتـب األمـم املتحـدة اإلقليمــي           ”    

  “.(S/2015/339)لوسط أفريقيا 
 الـداخلي املؤقـت، إىل السـيد    همن نظامـ  ٣٩مبوجب املادة  ،توجيه دعوةويف اجللسة نفسها، قرر الس   

  عام لوسط أفريقيا ورئيس مكتب األمم املتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيا.عبد اهللا باتيلي، املمثل اخلاص لألمني ال
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ويف اجللسة نفسها، ويف أعقاب مشاورات أجريت فيما بـني أعضـاء جملـس األمـن، أدىل الـرئيس بالبيـان         
  :)٢٥٩(التايل باسم الس

تقـع يف نطـاق   يعرب جملس األمن عن قلقه إزاء احلالة األمنية اخلطرية يف مناطق من وسط أفريقيا     
سـيما األزمـة القائمـة يف مجهوريـة أفريقيـا       اختصاص مكتب األمم املتحدة اإلقليمـي لوسـط أفريقيـا، وال   

الوســطى وامتــداد أثرهــا اإلقليمــي، والتهديــد املســتمر الــذي يشــكله جــيش الــرب للمقاومــة، واألنشــطة  
قـة دون اإلقليميـة. ويعـرب الـس     اإلرهابية اليت تواصل مجاعة بوكو حـرام ارتكاـا يف بلـدان مـن املنط    

املشروع باألحيـاء الربيـة،    أيضاً عن استمرار قلقه إزاء انعدام األمن البحري يف خليج غينيا، واالجتار غري
واجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنيـة. ويرحـب الـس باالنتخابـات احملليـة والربملانيـة والرئاسـية الـيت         

يمية، ويؤكد ضـرورة إجـراء االنتخابـات املقبلـة يف املنطقـة يف الوقـت الـالزم        جرت يف املنطقة دون اإلقل
كتـب اإلقليمـي علـى مواصـلة دعــم     املشـفافة وشـاملة للجميـع وفقـاً لدسـاتري الــدول، ويشـجع        وبطريقـة 

  احلياة السياسية.  الدول يف هذا الصدد، بسبل منها تعزيز مشاركة املرأة يف
اجلماعـة االقتصـادية لـدول     يضطلع بـه رؤسـاء الـدول األعضـاء يف     لس على الدور الذياويثين     

ــا  وســط أفريقيــا يف إطــار عمليــة الوســاطة الدوليــة الــيت تقودهــا اجلماعــة االقتصــادية يف    مجهوريــة أفريقي
ــه املمثــل اخلــاص لألمــني العــام     ــا الوســطى، ويرحــب بالــدور القيــادي الــذي يؤدي الســيد ، لوســط أفريقي

ــاتيلي، يف هــ عبــد ــاتيلي،     اهللا ب ــة. ويــثين الــس علــى اجلهــود الدبلوماســية الــيت يبــذهلا الســيد ب ذه العملي
دنـيس ساسـو نغيسـو، واملبعـوث اخلـاص       السـيد  بالتعاون مع وسيط اجلماعة االقتصادية، رئيس الكونغو

ام مايغـا، واملمثـل اخلـاص لألمـني العـ      يـه سومايلو بوبيالسيد مهورية أفريقيا الوسطى، جللالحتاد األفريقي 
جلمهورية أفريقيـا الوسـطى، الفريـق (املتقاعـد) باباكـار غـاي. ويرحـب الـس، علـى وجـه اخلصـوص،            

برئاسـة السـيد بـاتيلي،     ٢٠١٥أيار/مـايو   ١١إىل  ٤بعقد منتدى بانغي للمصاحلة الوطنية يف الفتـرة مـن   
اجلهـود ودعـم    ويرحب بنتائج االجتماع. ويشجع الس السيد باتيلي ومكتبه على مواصـلة دعـم هـذه   

املتحدة املتكاملة املتعـددة األبعـاد لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، والعمليـة          بعثة األمم
الـس أيضـاً    ويؤكـد االنتقالية يف مجهورية أفريقيا الوسطى، وذلك من خالل عمليـة الوسـاطة الدوليـة.    

)، ٢٠١٣( ٢١٢٧جلــزاءات املنشــأ عمــالً بــالقرار  األمهيــة احلامســة الــيت يكتســيها التنفيــذ الفعــال لنظــام ا 
والــدور الرئيســي الـــذي ميكــن أن تضـــطلع بــه دول املنطقــة واملنظمـــات اإلقليميــة ودون اإلقليميـــة يف       

  الصدد.    هذا
ــيت تشــنها مجاعــة بوكــو حــرام منــذ عــام      اويــدين      ــة ال ــارات اهلجمــات اإلرهابي لــس بأشــد العب

ــيت أحلقــت خســائر فادحــة يف   ٢٠٠٩ ــداً لالســتقرار     ، وال ــل دي ــى نطــاق واســع، وهــي متث األرواح عل
والسالم يف غرب ووسط أفريقيا. وعلى وجه اخلصوص، يـدين الـس بشـدة الزيـادة املسـتمرة يف عـدد       
اهلجمات اليت تنفذها اجلماعـة اإلرهابيـة يف نيجرييـا، علـى طـول احلـدود بـني نيجرييـا والكـامريون، ويف          

الـس عـن قلقـه إزاء     بالقرب من احلدود بني نيجرييا وتشاد. ويعـرب وون، املقاطعات الشمالية للكامري
حـرام علـى الصـعيد اإلنسـاين يف غـرب ووسـط        تـزال تتسـبب فيهـا أنشـطة بوكـو      اآلثـار السـلبية الـيت ال   

نـيجريي إىل دولـة الكـامريون اـاورة، وبلـوغ عـدد        ٧٤ ٠٠٠يقـدر بــ    أفريقيا، مبا يف ذلـك تشـريد مـا   
_____________ 

)٢٥٩(  S/PRST/2015/12.  
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 ٢٠ ٠٠٠ شـخص وعـدد الالجـئني النـيجرييني يف تشـاد حنـو       ٩٦ ٠٠٠اخليـاً يف الكـامريون   املشردين د
  شخص من املشردين داخلياً.  ١٤  ٥٠٠ شخص من العائدين و ٨ ٥٠٠الجئ، باإلضافة إىل وجود 

لس باملكاسب األخرية اليت حققتها دول املنطقة ضد مجاعة بوكو حرام، ويـثين علـى   اويرحب     
يت شـاركت يف حتقيقهـا. ويشـدد الـس علـى التهديـد املسـتمر الـذي تشـكله مجاعـة           شجاعة القوات الـ 

بوكــو حــرام بالنســبة إىل الســالم واالســتقرار يف املنطقــة. وحيــث الــدول يف املنطقــة علــى مواصــلة تعزيــز  
التعاون والتنسيق العسكريني على الصعيد اإلقليمي من أجـل التصـدي جلماعـة بوكـو حـرام بقـدر أكـرب        

عالية والسرعة، وفقاً ألحكام القانون الدويل. ويف هذا الصدد، يرحب الس باجلهود الـيت تبـذهلا   من الف
املنطقة إلنشاء فرقة عمل مشتركة متعددة اجلنسـيات، ويشـجع بقـوة جهـود التنسـيق احلاليـة الـيت تبـذهلا         

يف مواجهــة بوكــو اجلماعــة االقتصــادية لــدول وســط أفريقيــا واجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا 
حرام. ويؤكد الـس علـى ضـرورة اعتمـاد ـج شـامل مـن أجـل التصـدي بنجـاح للتهديـد الـذي متثلـه              

لـس الشـركاء علـى زيـادة املسـاعدة األمنيـة املقدمـة إىل بلـدان         امجاعة بوكو حرام يف املنطقة. ويشجع 
مجيـع أحنـاء املنطقـة للمتـأثرين     هيئة حوض حبـرية تشـاد وبـنن، والـدعم املقـدم علـى الصـعيد اإلنسـاين يف         

املتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيا إىل مواصلة تعاونـه مـع    بأنشطة بوكو حرام. ويدعو الس مكتب األمم
مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا ــدف مواصــلة تقــدمي الــدعم، حســب االقتضــاء، إىل دول منطقــة 

الســالم واألمــن، مبــا يشــمل احلالــة السياســية      حــوض حبــرية تشــاد ملعاجلــة آثــار التهديــد املاثــل أمــام        
واالجتماعية واالقتصادية واإلنسانية يف املنطقة دون اإلقليمية. ويشدد الـس علـى ضـرورة اختـاذ مجيـع      
اإلجراءات للتصدي جلماعة بوكو حـرام يف ظـل االمتثـال للقـانون الـدويل، مبـا يف ذلـك القـانون الـدويل          

  اإلنسان والقانون الدويل لالجئني، حسب االقتضاء. اإلنساين والقانون الدويل حلقوق
لس إدانته الشديدة للهجمات املروعة، مبا يف ذلك اهلجمات اليت قـد تعتـرب مـن جـرائم     اويكرر     

احلرب ومن اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، املنفَّـذة علـى يـد جـيش الـرب للمقاومـة، وسـائر انتـهاكات         
وانتـهاكات حقـوق اإلنسـان، مبـا يف ذلـك قيـام جـيش الـرب للمقاومـة بتجنيـد           القانون الدويل اإلنسـاين  

األطفال واستخدامهم يف الرتاع املسـلح، وارتكـاب أعمـال القتـل والتشـويه، واالغتصـاب، واالسـترقاق        
اجلنسي وأشكال العنف اجلنسي األخرى، وعمليات اخلطف. ويطالب الس بوضع حد فـوري جلميـع   

جـيش الـرب للمقاومـة، وحيـث جـيش الـرب للمقاومـة علـى إطـالق سـراح مجيـع            اهلجمات اليت يشـنها  
املخــتطَفني ونــزع ســالحه وتســريح عناصــره. ويرحــب الــس بالتقــدم احملــرز فيمــا يتعلــق بوضــع حــد     
للجرائم مبوجب القانون الدويل يف وسط أفريقيا، ويكرر تأكيد عزمـه علـى احلفـاظ علـى الـزخم احلـايل       

  ي للتهديد الذي يشكله جيش الرب للمقاومة.إىل حني وضع حد ائ
لس باجلهود اليت يبذهلا املمثل اخلاص لألمني العام لوسط أفريقيـا ورئـيس مكتـب األمـم     اوينوه     

عبد اهللا باتيلي، واملبعوث اخلـاص لالحتـاد األفريقـي املعـين مبسـألة      السيد املتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيا، 
ي، ــدف تعزيــز التعــاون اإلقليمــي وجاكســون كيربونــو تــو تقاعــد)امليــق (جــيش الــرب للمقاومــة، الفر

  لـسكتـب  املوتيسري استمرار عمليات فرقة العمل اإلقليمية التابعة لالحتاد األفريقي يف املنطقة. وحيث ا
اإلقليمي، يف إطـار دوره التنسـيقي، كمـا حيـث البعثـات السياسـية وبعثـات حفـظ السـالم التابعـة لألمـم            

تحدة يف املنطقة، وسائر كيانات األمم املتحـدة املعنيـة، علـى تعزيـز مـا تبذلـه مـن جهـود دعمـاً لتنفيـذ           امل
استراتيجية األمم املتحدة اإلقليمية ملواجهة التهديدات واآلثار النامجة عن أعمال جـيش الـرب للمقاومـة    
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الـس األمـني    ، عنـد االقتضـاء ويف حـدود والياـا وقـدراا. ويشـجع      )٢٥٦((استراتيجية األمـم املتحـدة)  
كتب اإلقليمـي يف هـذا الصـدد، بسـبل منـها      املالعام على االستفادة إىل أقصى حد من اجلهود اليت يبذهلا 

  استقدام املوظفني وتقدمي الدعم جلهود مواجهة جيش الرب للمقاومة.
املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االسـتقرار يف مجهوريـة أفريقيـا    لس بعثة األمم اوحيث     

العمليــة والوســطى، وبعثــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة،  
املختلطة لالحتاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور، حسـب االقتضـاء ووفقـاً لواليـة كـل منـها، علـى            

لتعــاون والتنســيق وتبــادل املعلومــات يف الوقــت املناســب بشــأن التهديــد اإلقليمــي الــذي يشــكله جــيش ا
مــع الــرب للمقاومــة، وكــذلك علــى تبــادل املعلومــات ذات الصــلة مــع حكومــات الــدول يف املنطقــة، و  

كل الشركاء املعنيني، من أجـل تعزيـز التعـاون عـرب احلـدود والتحسـب بشـ       مع املنظمات غري احلكومية و
أفضـل لتحركـات جـيش الـرب للمقاومـة والـرد عليهــا. ويشـدد الـس علـى ضـرورة تنسـيق العمليــات            
وتبادل املعلومات بني فرقة العمل اإلقليميـة التابعـة لالحتـاد األفريقـي ومجيـع البعثـات ذات الصـلة التابعـة         

ــة املــدنيني     ــة حقــوق  لألمــم املتحــدة واالحتــاد األفريقــي، يف ســياق أنشــطتها املتعلقــة حبماي ، ورصــد حال
اإلنسان، وتنفيذ برامج نزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج وإعـادة التـوطني واإلعـادة إىل الـوطن،         

  ومكافحة عمليات جيش الرب للمقاومة، عند االقتضاء ووفقاً لوالية كل منها.
الدميقراطيـة،  لـس بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو          اوحيث     

وبعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، واجلهـات     
جـيش الـرب للمقاومـة، علـى مواصـلة العمـل مـع         املتضررة منالفاعلة األخرى لألمم املتحدة يف املنطقة 

دوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة، حســب  القــوى اإلقليميــة واحلكومــات الوطنيــة، واجلهــات الفاعلــة ال  
االقتضاء، من أجل وضع ج مشترك لتعزيز االنشقاقات ودعم جهـود نـزع السـالح والتسـريح وإعـادة      

جـيش الـرب للمقاومـة.     املتضررة مـن اإلدماج وإعادة التوطني واإلعادة إىل الوطن يف مجيع أحناء املنطقة 
ــيت    ــربامج ال ــوافر ال ــة ت ــى أمهي ــدعم إطــالق ســراح النســاء     ويركــز الــس عل ــى االنشــقاق وت تشــجع عل

واألطفــال والرجــال املخــتطَفني علــى يــد جــيش الــرب للمقاومــة، وعــودم وإعــادة إدمــاجهم بنجــاح،    
  سيما الربامج اليت تستهدف قبول اتمع هلؤالء األشخاص، وخباصة األطفال.  وال

ل اإلقليميــة التابعــة لالحتــاد األفريقــي ويــثين الــس علــى التقــدم الكــبري الــذي أحرزتــه فرقــة العمــ     
والبلــدان املســامهة بقــوات فيهــا، وينــوه بالــدور اهلــام الــذي تؤديــه قــوات الــدفاع الشــعبية األوغنديــة يف    
التصــدي للتهديــد الــذي ميثلــه جــيش الــرب للمقاومــة. ويشــري الــس إىل أمهيــة اســتمرار تقــدمي الــدعم     

مــل اإلقليميــة وقــدراا اللوجســتية ومقرهــا. ويف هــذا الصــدد،   اإلقليمــي والــدويل إىل عمليــات فرقــة الع 
يرحب الس باستمرار الدعم االستشاري واللوجسيت املقـدم مـن الواليـات املتحـدة، وبالتمويـل املقـدم       
من االحتاد األورويب. ويشدد الس على املسؤولية الرئيسية اليت تتحملها الدول يف جمـال محايـة املـدنيني    

املتــأثرة بأعمــال جــيش الــرب للمقاومــة. ويشــدد الــس علــى ضــرورة أن يــتم تنفيــذ مجيــع      يف املنطقــة
األعمال العسـكرية املوجهـة ضـد جـيش الـرب للمقاومـة يف ظـل االمتثـال للقـانون الـدويل، مبـا يف ذلـك             

، القــانون الــدويل اإلنســاين والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان والقــانون الــدويل لالجــئني، عنــد االقتضــاء
والتقليل إىل أدىن حد مـن خطـر إيـذاء املـدنيني يف مجيـع منـاطق العمليـات، وكـذلك األخـذ يف االعتبـار           
ارتباط األطفال جبيش الـرب للمقاومـة. ويكـرر الـس أيضـاً تشـجيعه لنشـر مستشـارين لشـؤون محايـة           

  األطفال ضمن فرقة العمل.
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له جـيش الـرب للمقاومـة علـى صـعيد      يـزال يشـك   لس عن قلقه إزاء التهديـد الـذي ال  اويعرب     
سيما يف مجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة. ويطلـب الـس     األمن اإلقليمي، وال

إىل الدول املتأثرة أن تكفل عدم توافر مالذات آمنة جليش الرب للمقاومة على أراضـيها، وفقـاً ألحكـام    
تمرار ورود تقـارير عـن وجـود بعـض كبـار قـادة جـيش الـرب         القانون الدويل. وحييط الس علمـاً باسـ  

للمقاومة يف جيب كافيـا كينجـي املتنـازع عليـه، علـى احلـدود بـني مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وجنـوب            
السودان والسودان. وحييط الـس علمـاً بنفـي حكومـة السـودان هلـذا األمـر. ويرحـب الـس بالـدعوة           

تحقق من صحة التقارير اليت تفيد بوجود جيش الرب للمقاومة يف كافيـا  املوجهة إىل االحتاد األفريقي لل
كينجي، وحيث مفوضية االحتاد األفريقي وجملس السلم واألمن التابع لالحتاد األفريقي على التحقـق مـن   

عـن قلقـه املسـتمر إزاء مسـتوى خطـورة األزمـة الوطنيـة يف مجهوريـة         األمـن  هذه املزاعم. ويعرب جملس 
ــا ال ــدين بشــدة تعــاون جــيش الــرب للمقاومــة يف   أفريقي ــا الوســطى بطريقــة   وســطى، وي ــة أفريقي مجهوري

  ذلك بعض املقاتلني يف ائتالف سيليكا سابقاً.  يف  مبا انتهازية مع اجلماعات املسلحة األخرى،
لس أن عدد الوفيات اليت يتحمل جيش الـرب للمقاومـة مسـؤوليتها قـد اخنفـض مـن       اويالحظ     

ــاة يف صــف  ٧٦ ــام  وف ــدنيني يف ع ــام   ٣٦إىل  ٢٠١٣وف امل ــاة يف ع ــات   ٢٠١٤وف ــدد عملي ــري أن ع ، غ
ــة قــد شــهد زيــادة كــبرية،      اخلطــف يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وشــرق مجهوريــة الكونغــو الدميقراطي
وتشمل هذه العمليات اليوم عدة مئات من األشـخاص. ويعـرب الـس عـن قلقـه إزاء الزيـادة املسـجلة        

فيمـا يتعلــق بعــدد املشــردين نتيجــةً  التــابع لألمانــة العامــة تنســيق الشــؤون اإلنسـانية  يف تقـديرات مكتــب  
إىل  ٢٠١٤شخصـاً يف أيلول/سـبتمرب    ١٣١ ٠٩٠للتهديد الذي يشكله جيش الرب للمقاومة، أي مـن  

. ويشـيد الـس جبهـود املـاحنني الـدوليني الراميـة       ٢٠١٤شخص يف كـانون األول/ديسـمرب    ١٨٠ ٠٠٠
ملســاعدات اإلنســانية للســكان املتــأثرين بأعمــال جــيش الــرب للمقاومــة يف مجهوريــة أفريقيــا  إىل تقــدمي ا

جنــوب الســودان، ولكنــه يالحــظ مــع القلــق احلاجــة امللحــة  والوســطى ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة 
ــرب         ــأثرين بأعمــال جــيش ال ــوفري املســاعدات اإلنســانية للســكان املت ــن أجــل ت ــذل اجلهــود م ــاودة ب ملع

ومة. ويعيد الس تأكيد دعوته جلميع األطراف إىل إتاحة وصول املسـاعدات اإلنسـانية علـى حنـو     للمقا
ــع األحكــام ذات    ــق م ــا يتف ــق، مب ــم املتحــدة      آمــن ودون عوائ ــادئ األم ــدويل ومب ــانون ال ــن الق الصــلة م

  اإلنسانية.  التوجيهية لتقدمي املساعدة
وشـامل وأكثـر اتسـاماً بالطـابع اإلقليمـي يف       لس باخلطوات املتخذة التباع ج معززاويرحب     

معاجلة احلالة اإلنسانية، مبا يف ذلك تقدمي املساعدة إىل ضـحايا العنـف اجلنسـي وغـريه مـن االعتـداءات،       
  وحيث على إحراز املزيد من التقدم يف هذا الصدد.

فريـق العامـل املعـين    لس دعوته إىل التنفيذ السريع والكامـل للنتـائج الـيت توصـل إليهـا ال     اويكرر     
باألطفال والرتاع املسلح بشأن حالة األطفال املتـأثرين بأعمـال جـيش الـرب للمقاومـة يف سـياق الـرتاع        

تضـع بعـد    املسلح. ويف هذا الصدد، يشجع الس البلدان املتأثرة بأعمال جيش الـرب للمقاومـة الـيت مل   
وا يف صـفوف جـيش الـرب للمقاومـة     إجراءات تشـغيل موحـدة مـن أجـل اسـتقبال األطفـال الـذين كـان        

  وتسليمهم إىل اجلهات املدنية املعنية حبماية األطفال، على أن تفعل ذلك.
لس اجلهات املاحنة علـى زيـادة متويلـها املوجـه إىل مشـاريع اإلنعـاش املبكـر مـن أجـل          اويشجع     

عادة تأمني وسائل كسـب الـرزق   مساعدة اتمعات احمللية املتأثرة على إعادة إرساء االستقرار لديها، وإ
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مع بدء احنسار التهديـد الـذي يشـكله جـيش الـرب للمقاومـة. ويطلـب الـس أن يعمـل مكتـب األمـم            
املتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيـا مـع كـلٍّ مـن االحتـاد األفريقـي والبنـك الـدويل، وبرنـامج األمـم املتحـدة            

ني آخرين، على وضـع إطـار إمنـائي للجهـود الدوليـة      اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وخرباء دولي
املبذولـة ـدف تعزيـز االسـتقرار علـى األمـد الطويــل يف املنـاطق املتـأثرة بأعمـال جـيش الـرب للمقاومــة            
جبنوب السودان ومجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية أفريقيا الوسطى، بسبل منها مشـاريع وبـرامج   

  عزيز التالحم االجتماعي.اإلنعاش املبكر اليت تتوخى ت
دومينيك أونغـوين إىل احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة يف الهـاي يف كـانون       السيد لس بنقل اويرحب     

ســـيما  . ويعـــرب الـــس عـــن تقـــديره جلميـــع الـــذين تعـــاونوا يف هـــذا اجلهـــد، وال٢٠١٥الثاين/ينـــاير 
كذلك االحتاد األفريقـي وبعثـة األمـم    حكومات أوغندا ومجهورية أفريقيا الوسطى والواليات املتحدة، و

ــا الوســطى واحملكمــة. ويشــري      ــة أفريقي املتحــدة املتكاملــة املتعــددة األبعــاد لتحقيــق االســتقرار يف مجهوري
الس إىل أن أوامر التوقيف اليت أصدرا احملكمة مل تنفَّـذ بعـد حبـق سـائر قـادة جـيش الـرب للمقاومـة،         

مِ جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، مبا يف ذلـك القتـل،   جوزيف كوين، بتهالسيد مبن فيهم 
ــد القســري         ــدنيني، والتجني ــه اهلجمــات عمــداً ضــد الســكان امل ــة القاســية، وتوجي واالغتصــاب واملعامل
لألطفال، ويطلب إىل مجيع الدول التعاون مع احلكومات الوطنية املعنية واحملكمة، وفقـاً اللتزامـات كـل    

  احملاكمة.  جل تنفيذ تلك األوامر وتقدمي املسؤولني إىلمنها، من أ
لـس عـن قلقـه إزاء الصـلة القائمـة بـني االجتـار غـري املشـروع باألحيـاء الربيـة واملـوارد             اويعرب     

ــة،        ــرب للمقاوم ــك جــيش ال ــة، مبــا يف ذل ــل اجلماعــات املســلحة يف املنطقــة دون اإلقليمي ــة ومتوي الطبيعي
األمم املتحدة اإلقليمي لوسـط أفريقيـا علـى مواصـلة تقـدمي دعمـه لوضـع         ويشجع يف هذا الصدد مكتب

  ج متسق ومنسق على الصعيد دون اإلقليمي دف معاجلة هذه الظاهرة املثرية للقلق.
ــا إىل جهــود       اويشــيد      ــب األمــم املتحــدة اإلقليمــي لوســط أفريقي ــدعم املقــدم مــن مكت لــس بال

مـي، بالتعـاون مـع مكتـب األمـم املتحـدة لغـرب أفريقيـا، يف إطـار          مكافحة القرصـنة علـى الصـعيد اإلقلي   
ــيت ال        ــا، ال ــيج غيني ــن البحــري يف خل ــدام األم ــألة انع ــى دول وســط     الســعي ملعاجلــة مس ــؤثر عل ــزال ت ت

كتب اإلقليمي على االستمرار يف مساعدة املنطقة علـى تنفيـذ قـرارات    املأفريقيا. ويشجع الس  وغرب
  املعلومات.  إنشاء بنية إقليمية لتبادلمؤمتر قمة ياوندي وعلى 

. ٢٠١٥لس بتوصيات استعراض التقيـيم االسـتراتيجي الـذي أُجـري يف آذار/مـارس      اويرحب     
وعلى وجـه اخلصـوص، يشـري الـس إىل التوصـية الداعيـة إىل أن يقـوم مكتـب األمـم املتحـدة اإلقليمـي            

ملكتب فيها مكامن قوة معترف ـا ومزيـة نسـبية،    لوسط أفريقيا بالتركيز على جماالت العمل اليت لدى ا
املساعي احلميدة والدبلوماسية الوقائية والوسـاطة؛ وتقـدمي الـدعم     املتمثلة يفمبا يف ذلك ااالت األربعة 

إىل مبادرات األمم املتحـدة املتعلقـة بالسـالم واألمـن علـى الصـعيدين اإلقليمـي ودون اإلقليمـي؛ وتعزيـز          
املتحدة وتنسيقها يف املنطقة دون اإلقليمية؛ وإسداء املشورة لألمـني العـام وكيانـات     اتساق أنشطة األمم

  األمم املتحدة العاملة يف املنطقة بشأن التطورات اهلامة املتعلقة بالسالم واألمن يف وسط أفريقيا.
املكتـب  لس أن يواصل األمني العام إطالعه على احلالة يف وسط أفريقيا وعلى أنشطة اويطلب     

، وموافاته بتقريـر مـرة كـل سـتة     ٢٠١٥الثاين/نوفمرب  تشرين ٣٠اإلقليمي من خالل موافاته بتقرير قبل 
كتب اإلقليمي، والتقـدم احملـرز يف التقييمـات الـيت تجـرى ملنطقـة عمليـات        املأنشطة  أشهر بعد ذلك عن
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سـتجدة، واجلهـود الـيت    جيش الـرب للمقاومـة وشـبكاته اللوجسـتية ومصـادر دعمـه يف ظـل الـتغريات امل        
الصـلة التابعـة لألمـم املتحـدة، علـى التـوايل، مـن أجـل تنفيـذ           تبذهلا البعثات يف املنطقة والوكـاالت ذات 

  املتحدة اإلقليمية.  استراتيجية األمم
  :)٢٦٠(، الرسالة التالية٢٠١٥متوز/يوليه  ٢١وجه رئيس جملس األمن إىل األمني العام، يف   
متوز/يوليـه   ١٦علـى رسـالتكم املؤرخـة     اطّلعـوا أعضـاء جملـس األمـن قـد      يشرفين أن أبلغكم بـأن     

املتعلقــة بتوصــيتكم بتمديــد واليــة مكتــب األمــم املتحــدة اإلقليمــي يف وســط أفريقيــا ملــدة ثالثــة   ٢٠١٥
. وقـــد أحـــاطوا علمـــا   )٢٦١(٢٠١٨آب/أغســـطس  ٣١إىل  ٢٠١٥آب/أغســـطس  ٣١ســـنوات مـــن  

  فيهاأعربتم عنها صية اليت باملعلومات الواردة يف رسالتكم وبالتو
_____________________  

      
  )٢٦٢(عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل

  
  مقرر

  املعنون:  ، يف البند٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤، املعقودة يف ٧٣١٩نظر جملس األمن، يف جلسته   
  عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل”  
  .“)٢٠٠٤( ١٥٤٠من املنشأة عمال بالقرار إحاطة إعالمية يقدمها رئيس جلنة جملس األ”    

_____________________  
    

  )٢٦٢(تقارير األمني العام عن السودان وجنوب السودان
  

  مقررات

ــته     ــن، يف جلســـ ــودة يف ٧٢٣٥قـــــرر جملـــــس األمـــ ــوة ممثـــــل ٢٠١٤آب/أغســـــطس  ٦، املعقـــ ، دعـــ
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، يف      ٣٧راك، دون أن يكون له حق التصويت، وفقا للمـادة  السودان لالشت جنوب

  املعنون:  مناقشة البند
  تقارير األمني العام عن السودان وجنوب السودان”  
  “.)S/2014/537تقرير األمني العام عن جنوب السودان (”    
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل      ٣٩ توجيه دعوة، مبوجـب املـادة  أيضا ويف اجللسة نفسها، قرر الس   

  السيد إدمون موليه، األمني العام املساعد لعمليات حفظ السالم.
_____________ 

)٢٦٠(  S/2015/555.  
)٢٦١(  S/2015/554.  
  .٢٠٠٤اختذ جملس األمن قرارات أو مقررات بشأن هذه املسألة للمرة األوىل يف عام   )٢٦٢(
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، دعوة ممثـل السـودان لالشـتراك،    ٢٠١٤آب/أغسطس  ٧، املعقودة يف ٧٢٣٨وقرر الس، يف جلسته   
  املعنون:  البندمن نظامه الداخلي املؤقت، يف مناقشة  ٣٧دون أن يكون له حق التصويت، وفقا للمادة 

  تقارير األمني العام عن السودان وجنوب السودان”  
ــور      ”     ــدة يف دارفـ ــم املتحـ ــي واألمـ ــاد األفريقـ ــة لالحتـ ــة املختلطـ ــن العمليـ ــام عـ ــني العـ ــر األمـ تقريـ

)S/2014/515(.“  
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل      ٣٩توجيه دعوة، مبوجـب املـادة   أيضا ويف اجللسة نفسها، قرر الس   

يد حممد بن تشامباس، املمثل اخلـاص املشـترك لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور ورئـيس العمليـة          الس
  املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور.

تقــارير  ”، يف البنــد املعنــون  ٢٠١٤آب/أغســطس  ٨، املعقــودة يف  ٧٢٤٠ونظــر الــس، يف جلســته     
  “.وجنوب السوداناألمني العام عن السودان 

ويف اجللسة نفسها، ويف أعقاب مشاورات أجريت فيما بـني أعضـاء جملـس األمـن، أدىل الـرئيس بالبيـان         
  :)٢٦٣(التايل باسم الس

يعرب جملـس األمـن عـن بـالغ االنزعـاج والقلـق مـن التـدهور الشـديد للحالـة السياسـية واألمنيـة                 
ان نتيجـة للخـالف السياسـي الـداخلي يف احلركـة الشـعبية       والكارثة اإلنسانية املتناميـة يف جنـوب السـود   

كـانون   ١٥لتحرير السودان، وملا يتسبب فيه قادة البلد السياسيون والعسكريون من عنـف مسـتعر منـذ    
  ، مبا يف ذلك ضد املدنيني.٢٠١٣األول/ديسمرب 

بلتــه جنــوب لــس بشــدة االنتــهاكات املتكــررة التفــاق وقـف األعمــال العدائيــة الــذي ق اويـدين      
كــانون  ٢٣الســودان واحلركــة الشــعبية/اجليش الشــعيب لتحريــر الســودان (التيــار املعــارض) ووقعتــاه يف   

األعمال اليت يقوم ـا الـرئيس سـلفا كـري، ونائـب الـرئيس سـابقا، ريـاك          ، ويؤكد أن٢٠١٤الثاين/يناير 
  بولة.مواصلتهما السعي إىل حل هذا الرتاع عسكريا هي أعمال غري مق  مشار، يف

لس نداًء عاجالً إىل الرئيس سلفا كري، ونائب الرئيس سابقا، رياك مشـار، وإىل مجيـع   اويوجه     
 ٢٠١٤أيار/مـايو   ٩جنـوب السـودان الـذي وقعتـه يف      األطراف من أجل تنفيذ اتفاق تسـوية األزمـة يف  

املعارض)، واملشـاركة  مجهورية جنوب السودان واحلركة الشعبية/اجليش الشعيب لتحرير السودان (التيار 
بصورة كاملة وشاملة يف حمادثات السـالم اجلاريـة يف أديـس أبابـا، واحتـرام التعهـدات املقطوعـة بإنشـاء         

، ويناشــد ٢٠١٤آب/أغســطس  ١٠ حكومــة انتقاليــة للوحــدة الوطنيــة حبلــول املوعــد النــهائي احملــدد يف 
مزيــد مــن التــأخري، ويعــرب عــن    األطــراف بقــوة يف هــذا الصــدد أن تســتكمل الترتيبــات الالزمــة دون  

الشــركاء املعنــيني، مبــا يف ذلــك اهليئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــة    اســتعداده للنظــر، بالتشــاور مــع
مــن  واالحتــاد األفريقــي، يف مجيــع التــدابري الالزمــة، مبــا يف ذلــك فــرض جــزاءات حمــددة األهــداف، ضــد  

فـيهم أولئـك الـذين يعرقلـون       جنـوب السـودان، مبـن   يعملون على تقويض السالم واالستقرار واألمن يف
  تنفيذ االتفاقني املذكورين.

_____________ 

)٢٦٣(  S/PRST/2014/16.  
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لــس بشــدة مــا تفيــد بــه التقــارير مــن انتــهاكات واعتــداءات مســتمرة يف جمــال حقــوق  اويــدين     
اإلنسان، وانتهاكات للقانون الدويل اإلنساين، مبا يف ذلك أعمال القتـل خـارج نطـاق القضـاء، والعنـف      

مجاعـــات عرقيـــة بعينـــها، والعنـــف اجلنســـي واجلنســـاين، واالغتصـــاب، وجتنيـــد األطفـــال   املوجـــه ضـــد
واستخدامهم، واالختفاء القسري، واالعتقال واالحتجـاز التعسـفيني، والعنـف اهلـادف إىل بـث الرعـب       
يف أوســاط الســكان املــدنيني، واهلجمــات الــيت تشــن علــى املــدارس واملستشــفيات، وعلــى أفــراد بعثــات   

م التابعة لألمم املتحدة، الـيت يرتكبـها مجيـع األطـراف، مبـا فيهـا اجلماعـات املسـلحة وقـوات          السال حفظ
لــس بــأن بعضــا مــن هــذه األعمــال ميكــن أن يرقــى إىل مرتبــة جــرائم حــرب   ااألمــن الوطنيــة. ويــذكّر 

  جرائم ضد اإلنسانية مبوجب القانون الدويل.  أو
ن االنتـهاكات واالعتـداءات اخلطـرية املرتكبـة يف     لس علـى ضـرورة كفالـة املسـاءلة عـ     اويشدد     

لـس  اجمال حقوق اإلنسان واالنتـهاكات اخلطـرية للقـانون الـدويل اإلنسـاين. ويف هـذا الصـدد، يشـدد         
، ويتطلـع إىل  يف جنـوب السـودان  لتحقيـق  ل االحتاد األفريقـي  على أمهية العمل اجلاري الذي تقوم به جلنة

يات، ويرحــب بــاجلهود الــيت تبــذهلا بعثــة األمــم املتحــدة يف جنــوب  مــا ســتخلص إليــه مــن نتــائج وتوصــ 
السودان ملواصلة رصد االنتهاكات والتجاوزات املرتكبة يف جمال حقوق اإلنسان والتحقيق فيها وتقـدمي  
تقارير علنية عنها، سعيا إىل حتقيق العدالة ووضع حد لإلفالت من العقاب، على النحـو املنصـوص عليـه    

  .)٢٠١٤( ٢١٥٥يف القرار 
لس قلقه البالغ مما آل إليه انعدام األمن الغذائي يف جنوب السودان من حالـة مأسـاوية   اويؤكد     

قــد ترقــى قريبــا إىل درجــة ااعــة نتيجــة لتواصــل الــرتاع واســتهداف املــدنيني، والتشــريد، ويشــدد علــى  
اليت يتحملها مجيـع أطـراف الـرتاع عـن معانـاة شـعب جنـوب السـودان وضـرورة كفالـة تلبيـة             املسؤولية

االحتياجــات األساســية للســكان، ويشــدد علــى احلاجــة امللحــة إىل زيــادة متويــل العمليــات اإلنســانية يف   
 جنوب السودان، ويشجع الدول األعضاء يف األمم املتحـدة علـى املسـامهة بـاألموال الـيت أصـبحت اآلن      

  مطلوبة بإحلاح لتقدمي املساعدة الغوثية الالزمة.
لــس مجيــع اهلجمــات الــيت تســتهدف العــاملني يف اــال اإلنســاين واملرافــق املســتخدمة   اويــدين     

لألنشطة اإلنسانية، ويشيد بوكاالت األمم املتحـدة اإلنسـانية وشـركائها ملـا يبذلونـه مـن جهـود لتزويـد         
مجيع أطراف النـزاع العمل، وفقا ألحكام القـانون الـدويل    ، ويطلب منالسكان بالدعم العاجل واملنسق

ذات الصلة وملبادئ األمم املتحدة التوجيهية يف جمـال املسـاعدة اإلنسـانية، بإتاحـة وتيسـري وصـول أفـراد        
العوائـــق، وإيصـــال  ومعــدات ولـــوازم اإلغاثـــة إىل مجيــع احملتـــاجني، بشـــكل كامــل وآمـــن وخـــال مــن    

  املشردين داخليا وإىل الالجئني.  نية يف الوقت املناسب، وال سيما إىلاملساعدات اإلنسا
بعثــة والبلــدان املســامهة اللــس جمــددا عــن بــالغ تقــديره لإلجــراءات الــيت اختــذها أفــراد  اويعــرب     

بقــوات عســكرية وأفــراد شــرطة، حلمايــة عشــرات اآلالف مــن املــدنيني مــن خطــر العنــف الــذي يهــدد    
  حقيق استقرار احلالة األمنية.سالمتهم البدنية، ولت

لس باهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنميـة، الـيت حتظـى بـدعم األمـم املتحـدة واالحتـاد        اويشيد     
األفريقي، لسعيها احلثيث من أجـل إجيـاد منـرب للحـوار السياسـي واألمـين، وإنشـاء وتفعيـل اآلليـة املعنيـة           
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ة والتحقـق منـه، وقيـادة مفاوضـات سياسـية متعـددة األطـراف        برصد تنفيذ اتفاق وقف األعمال العدائيـ 
  “.إلنشاء حكومة انتقالية للوحدة الوطنية

  :)٢٦٤(، باملذكرة التالية٢٠١٤آب/أغسطس  ٢١وأصدر رئيس جملس األمن، يف   
        ـ ـيف أعقاب إجراء مشاورات بـني أعضـاء جملـس األمـن، اتق علـى تعـديل مـدة الفتـرة املشـمولة      ـف

ــالتقرير امل ــها يف مــذكرة   )٢٠١٢( ٢٠٤٦مــن القــرار   ٦نصــوص عليهــا يف الفقــرة  ب ــيت ســبق تعديل ، وال
  ، لتصبح ثالثة أشهر.)٢٦٥(لرئيس جملس األمن

، دعــوة ممثــل الســودان ٢٠١٤آب/أغســطس  ٢٧، املعقــودة يف ٧٢٥٠وقــرر جملــس األمــن، يف جلســته   
مــن نظامــه الــداخلي املؤقــت، يف مناقشــة      ٣٧، دون أن يكــون لــه حــق التصــويت، وفقــا للمــادة      لالشــتراك

  املعنون:  البند
  تقارير األمني العام عن السودان وجنوب السودان”  
ــور      ”     ــدة يف دارفـ ــم املتحـ ــي واألمـ ــاد األفريقـ ــة لالحتـ ــة املختلطـ ــن العمليـ ــام عـ ــني العـ ــر األمـ تقريـ

)S/2014/515(.“  
    

  )٢٠١٤( ٢١٧٣القرار 
  ٢٠١٤آب/أغسطس  ٢٧املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
علـى أمهيـة    ويشـدد مجيع قراراته وبيانات رئيسه السـابقة بشـأن احلالـة يف السـودان،      إذ يؤكد من جديد  

  االمتثال هلا امتثاال كامال،
التزامــه القــوي بســيادة الســودان ووحدتــه واســتقالله وســالمته اإلقليميــة،    أيضــا وإذ يؤكــد مــن جديــد  

التصـدي للتحـديات املختلفـة     ميمه على العمل مع حكومة السودان، يف احترام تام لسيادته، للمسـاعدة يف وتص
  يف السودان،

ــدخل،        وإذ يشــري   ــدم الت ــة، وحســن اجلــوار، وع ــادئ التســوية الســلمية للمنازعــات الدولي ــة مب إىل أمهي
  والتعاون يف العالقات بني الدول يف املنطقة،

ادئ األساسية حلفظ السالم، مبا يف ذلك موافقة األطراف، واحلياد، وعـدم اسـتخدام   املب وإذ يعيد تأكيد  
بأن والية كل بعثة من بعثـات حفـظ السـالم     ويسلّمالقوة، إال يف حالة الدفاع عن النفس والدفاع عن الوالية، 

  تحدد وفقا للبلد املعين،
 )٢٠٠٠( ١٢٩٦و  ١٩٩٩أيلول/سـبتمرب   ١٧املـؤرخ   )١٩٩٩( ١٢٦٥قراراته  تأكيد أيضا وإذ يعيد  
ــؤرخ  ــؤرخ  )٢٠٠٦( ١٦٧٤و  ٢٠٠٠نيســان/أبريل  ١٩امل  )٢٠٠٦( ١٧٣٨و  ٢٠٠٦نيســان/أبريل  ٢٨امل

_____________ 

)٢٦٤(  S/2014/613.  
)٢٦٥(  S/2013/657.  



 ٢٠١٥متوز/يوليه  ٣١ إىل ٢٠١٤آب/أغسطس  ١ يف الفترة منالقرارات واملقررات اليت اختذها جملس األمن 

391 

بشـأن   ٢٠٠٩تشرين الثـاين/نوفمرب   ١١املؤرخ  )٢٠٠٩( ١٨٩٤ و ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٢٣املؤرخ 
ــراره     ـــزاع املســلح وق ــدنيني يف الن ــة امل ــؤرخ  )٢٠٠٣( ١٥٠٢محاي ــة   ٢٠٠٣آب/أغســطس  ٢٦امل بشــأن محاي

 ٢٠٠٥متوز/يوليـه   ٢٦املـؤرخ   )٢٠٠٥( ١٦١٢موظفي املساعدة اإلنسانية وموظفي األمم املتحـدة؛ وقراراتـه   
ــه  ١٢املــــؤرخ  )٢٠١١( ١٩٩٨و  ٢٠٠٩آب/أغســــطس  ٤املــــؤرخ  )٢٠٠٩( ١٨٨٢و   ٢٠١١متوز/يوليــ
ــؤر )٢٠١٢( ٢٠٦٨ و ــبتمرب  ١٩خ املـ ــؤرخ  )٢٠١٤( ٢١٤٣و  ٢٠١٢أيلول/سـ  ٢٠١٤آذار/مـــارس  ٧املـ

ــه     ــلح؛ وقراراتـ ـــزاع املسـ ــال والنـ ــأن األطفـ ــؤرخ  )٢٠٠٠( ١٣٢٥بشـ ــوبر   ٣١املـ ــرين األول/أكتـ  ٢٠٠٠تشـ
 ٢٠٠٩أيلول/سـبتمرب   ٣٠املـؤرخ   )٢٠٠٩( ١٨٨٨ و ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ١٩املؤرخ  )٢٠٠٨( ١٨٢٠ و
ــانون  ١٦املـــــؤرخ  )٢٠١٠( ١٩٦٠ و ٢٠٠٩تشـــــرين األول/أكتـــــوبر  ٥املـــــؤرخ  )٢٠٠٩( ١٨٨٩ و كـــ

ــمرب  ــؤرخ  )٢٠١٣( ٢١٠٦ و ٢٠١٠األول/ديسـ ــه  ٢٤املـ ــؤرخ  )٢٠١٣( ٢١٢٢ و ٢٠١٣حزيران/يونيـ املـ
بشأن عمليـات األمـم    )٢٠١٣( ٢٠٨٦بشأن املرأة والسالم واألمن؛ وقراره  ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ١٨

  املتحدة حلفظ السالم،
التدهور اخلطري الذي شهدته احلالة األمنية بصفة عامة حـىت هـذا الوقـت     إزاء وإذ يعرب عن بالغ القلق  
، وإزاء األثر السليب البالغ هلذا الوضع على املدنيني، وخباصة النساء واألطفال، جراء أمـور منـها   ٢٠١٤من عام 

ــني الق         ــال ب ــردة، وتصــعيد االقتت ــات املســلحة املتم ــة واجلماع ــوات احلكوم ــني ق ــتباكات ب ــتمرار االش بائــل، اس
يف ذلـك تلـك الـيت تشـارك فيهـا وحـدات شـبه عسـكرية وعناصـر امليليشـيات            واالشتباكات احمللية األخرى، مبا

الســتمرار التهديــد الــذي  وإذ يعــرب كــذلك عــن بــالغ القلــقالقبليــة، وزيــادة يف أعمــال اإلجــرام واللصوصــية، 
لـيت تشـنها اجلماعـات املتمـردة والقـوات      يتعرض له املدنيون من جراء هذه االشتباكات، مبا يف ذلك اهلجمـات ا 

احلكومية وأعمال القصف اجلوي اليت تنفذها حكومة السودان واالقتتال الدائر بني القبائـل وأعمـال اللصوصـية    
يكـرر   وإذواإلجرام، مع الترحيب يف الوقت نفسه بالتحسن الطفيف الذي شهدته احلالة األمنية منذ أيار/مايو؛ 

راف النـزاع يف دارفور بوضع حد فوري للعنـف، مبـا يف ذلـك اهلجمـات الـيت تسـتهدف       مجيع أط تأكيد مطالبته
  املدنيني وأفراد حفظ السالم والعاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية،  

ــراره  وإذ يشــري   ــؤرخ  )٢٠١٣( ٢١١٧إىل ق ــه  إذ و، ٢٠١٣أيلول/ســبتمرب  ٢٦امل ــن قلق ــرب ع إزاء  يع
اخلطر الذي يهدد السالم واألمن يف دارفـور بسـبب النقـل غـري املشـروع لألسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة          
وتكديسها وإساءة استعماهلا على حنو يؤدي إىل زعزعة االسـتقرار، وإزاء اسـتمرار التهديـدات احملدقـة باملـدنيني      

  من جراء الذخائر غري املنفجرة،
ــالغ القلــق وإذ يعــ   ــادة امللحوظــة يف حــاالت تشــريد الســكان يف عــام   رب عــن ب ، ومــا ٢٠١٤ إزاء الزي

 ٣٥٩ ٠٠٠يترتب على ذلك مـن زيـادة يف االحتياجـات مـن املسـاعدة اإلنسـانية واحلمايـة، حيـث سـجل حنـو           
 يتمكنــوا مــن العــودة إىل مل ٢٦٠ ٠٠٠، منــهم حــوايل ٢٠١٤ نــازح جديــد منــذ كــانون الثاين/ينــاير مــن عــام 

  ديارهم، باإلضافة إىل أكثر من مليونني من املشردين داخليا لفترة طويلة األجل،
إىل االلتزامات اليت تعهدت ا حكومة السـودان وسـائر اجلهـات املوقعـة علـى وثيقـة الدوحـة         وإذ يشري  

جون بضــمان وصــول املســاعدة اإلنســانية دون عــائق إىل الســكان الــذين حيتــا   )٢٦٦(إلحــالل الســالم يف دارفــور
إليها، وحبماية العاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية وعمليام يف املناطق اخلاضعة لسيطرة كـل منـها، فضـال عـن     

_____________ 

)٢٦٦(  S/2011/449 ٢، الضميمة.  
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ضمان حرية تنقل أفراد العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور دون عائق يف مجيـع املنـاطق   
  ملية لواليتها،ويف كل األوقات يف دارفور يف إطار ممارسة الع

فــه إيقـاف العمليـات أو انســحاب بعـض اجلهــات الدوليـة الفاعلــة يف     لّإزاء مـا خ  وإذ يعـرب عـن القلــق    
ويدعو حكومـة السـودان إىل كفالـة متكّـن تلـك      اال اإلنساين من ثغرات كبرية يف إيصال املساعدة اإلنسانية، 
اجلهــات املاحنــة والســلطة اإلقليميــة  اســية، ويــدعواجلهــات اإلنســانية مــن العمــل دعمــا لتلبيــة االحتياجــات األس

  كومة إىل توفري املوارد املالية الالزمة للوصول إىل احملتاجني،  احللدارفور و
ميكن أن يكون هناك حل عسكري للنـزاع يف دارفـور، وأن التوصـل إىل تسـوية     أنه ال وإذ يؤكد جمددا  

دد على أمهية التصدي الكامل لألسباب اجلذريـة للنــزاع   ويشسياسية شاملة أمر أساسي إلعادة إحالل السالم، 
سعيا إىل إقامة سالم دائم سرعان ما سيعود مبنافع حقيقيـة علـى أهـل دارفـور، وإذ يعيـد يف هـذا الصـدد تأكيـد         

باعتبارهــا إطــارا متينــا لعمليــة الســالم يف دارفــور، ودعمــه لإلســراع    للســالم يف دارفــور دعمــه لوثيقــة الدوحــة
  إىل إمكانية حتقيق التكامل والتآزر بني هذه العملية واملبادرة الوطنية للحوار يف السودان، ويشريبتنفيذها، 

عـن حـوار وطـين،     ٢٠١٤كـانون الثاين/ينـاير    ٢٧يف هذا الصدد بإعالن الرئيس البشـري يف   وإذ يرحب  
ة ألهــل دارفــور، وأن ويالحـظ أن طرائــق عقــد هــذا احلـوار ينبغــي أن تتــيح الفرصــة لتنـاول التظلمــات املشــروع   

احلوار الـوطين ينطـوي علـى إمكانيـة متهيـد الطريـق أمـام حتقيـق سـالم دائـم يف مجيـع أحنـاء السـودان، بنـاء علـى                
، وإذ يشـري إىل إعـالن حكومـة السـودان     للسـالم يف دارفـور   عمليات السالم اجلارية، مبا يف ذلك وثيقة الدوحـة 
يــع األطــراف، ويــدعو إىل يئــة بيئــة متكينيــة ومؤاتيــة للحــوار التزامهــا بعقــد حــوار وطــين شــامل تشــارك فيــه مج

ــادة         ــة وختضــع للقي ــة متســك بزمامهــا الســلطات الوطني ــوطين، ممــا سيشــكل خطــوة رئيســية حنــو إرســاء عملي ال
الســودانية وتتســم باملصــداقية والشــفافية وتشــمل مجيــع األطــراف املعنيــة؛ وإذ يهيــب كــذلك جبميــع األطــراف    

إىل مزيـد مـن    ءة يف هذه العمليـة وحيثهـا علـى اإلحجـام عـن أي حماولـة لعرقلتـها، ويتطلـع        تشارك بصورة بنا أن
  التطورات يف تنفيذ عملية احلوار الشامل للجميع،  

لرفض بعض اجلماعات املسلحة االنضمام إىل عملية السالم وقيامهـا بعرقلـة تنفيـذ     وإذ يعرب عن أسفه  
تأكيد مطالبته باإلفراج عن أعضاء حركة حممد بشر سـابقا، الـذين    ، وإذ يكررللسالم يف دارفور وثيقة الدوحة

، وإذ يدين أي أعمـال تقـوم   ٢٠١٣ يف أيار/مايو إبراهيم فصيل جربيل -أسرم قوات حركة العدل واملساواة 
  بالقوة،  ا أي مجاعات مسلحة دف اإلطاحة حبكومة السودان

علـى  تلطـة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور       املخعملية اليف هذا الصدد أن قدرة  وإذ يالحظ  
تعيقهـا مماطلـة األطـراف املوقعـة وغيـاب تسـوية        وثيقـة الدوحـة للسـالم يف دارفـور    تسهيل إحراز تقدم يف تنفيذ 

واحلركـات غـري املوقّعـة، وإذ حيـث األطـراف املوقعـة علـى اختـاذ اخلطـوات           سياسية شاملة بني حكومة السودان
الزمة لتنفيـذ وثيقـة الدوحـة تنفيـذا تامـا، وإذ يعـرب عـن القلـق إزاء تعثـر االنتقـال مـن مرحلـة اإلغاثـة              املتبقية ال

مرحلة حتقيق االستقرار والقيام باألنشطة اإلمنائيـة بسـبب احلالـة اإلنسـانية واألمنيـة، وكـذلك ضـعف قـدرة          إىل
قدمي تربعام املعلنة والوفـاء بالتزامـام يف   السلطة اإلقليمية لدارفور، وإذ حيث املاحنني وحكومة السودان على ت

، ٢٠١٣الوقت املناسب، مبا يف ذلك تلك االلتزامات اليت قطعت يف املؤمتر املعقود يف الدوحـة يف نيسـان/أبريل   
ماليـني دوالر مـن هـذا     ١٠مليـون دوالر وبتحويـل    ٨٨,٥يرحب بتأكيد حكومة قطر تربعها املعلن مببلـغ   وإذ
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ــغ إىل صــندوق  ــم املبل ــدارفور يف نيســان/أبريل   األم ــدعم    إذ، و٢٠١٤ املتحــدة ل ــها أن ت ــة ميكن يؤكــد أن التنمي
  دارفور،  السالم الدائم يف

ــني        أيضــا وإذ يالحــظ   ـــزاعات ب ــع وحــل الن ــدور هــام يف من ــة حلــل املنازعــات تقــوم ب ــات احمللي أن اآللي
تفضـي   ث على تكثيف اجلهود الفعالـة حـىت ال  اتمعات احمللية، مبا يف ذلك النـزاعات على املوارد الطبيعية، وحي

املنازعات احمللية إىل العنف، مع ما يقابله من أثر علـى السـكان املـدنيني احمللـيني، وإذ يسـلم بـاجلهود الـيت تبـذهلا         
لالحتـاد  السلطات السودانية والوسـطاء احملليـون للوسـاطة يف االقتتـال بـني القبائـل، بـدعم مـن العمليـة املختلطـة           

  وفريق األمم املتحدة القطري، وحيثها على مواصلة عملها،قي واألمم املتحدة يف دارفور األفري
باملبادرات اإلقليمية وغريها من املبادرات املضطلع ا بالتعاون الوثيق مع حكومـة السـودان    وإذ يرحب  

يف ذلك قيام رئـيس تشـاد،   من أجل معاجلة األسباب اجلذرية للنـزاع الدائر يف دارفور وتعزيز سالم مستدام، مبا 
، ٢٠١٤آذار/مـارس   ٢٩إىل  ٢٦جرس خالل الفترة مـن   إدريس دييب إيتنو، بتنظيم منتدى ثان للوساطة يف أم

تنسـيقا كـامال مـع اجلهـود الـيت      االحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة املشـتركة      على تنسيق هـذه مبـادرات    ويشجع
  ،قي واألمم املتحدة لدارفورلالحتاد األفري يبذهلا املمثل اخلاص املشترك

، دون إخالل مبسؤولية جملس األمن الرئيسية عن صون السـالم واألمـن الـدوليني، علـى أمهيـة      وإذ يؤكد  
الشراكة بني األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي، علـى حنـو يتسـق مـع الفصـل الثـامن مـن ميثـاق األمـم املتحـدة،               

  السودان،  خاصة يف يتصل بصون السالم واألمن يف أفريقيا،  فيما
مجيــع األطــراف إىل االمتثــال اللتزاماــا مبقتضــى القــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان والقــانون    وإذ يــدعو  

ويشدد على األمهية اليت يوليها الس لوضـع حـد لإلفـالت مـن العقـاب بوسـائل منـها كفالـة         اإلنساين الدويل، 
بـها مجيـع األطـراف يف دارفـور، وإذ حيـث حكومـة السـودان        املساءلة وحماكمة املسؤولني عن اجلـرائم الـيت ترتك  

على الوفاء بالتزاماا يف هذا الصدد، ويرحب بالتحقيقات اجلارية اليت يقـوم ـا املـدعي اخلـاص لـدارفور الـذي       
كومة، ويشدد على ضرورة إحراز مزيد من التقـدم يف هـذا الصـدد، وإذ يـدعو إىل إحـراز تقـدم سـريع        احلعينته 

لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف     ق مبشروع مذكرة التفاهم اليت تنص علـى تـويل العمليـة املختلطـة     فيما يتعل
إىل التعجيـل بـالتحقيق    كومـة احل، وإذ يـدعو  لـدارفور  واالحتاد األفريقي مراقبة إجراءات احملكمة اخلاصـة دارفور 

  ،يف اهلجمات اليت تعرضت هلا العملية وتقدمي مرتكبيها إىل العدالة
إزاء التأثري السليب للعنف املستمر يف دارفور يف اسـتقرار السـودان برمتـه، واملنطقـة      قلقه وإذ يعيد تـأكيد  

ككل، وإذ يرحـب بالعالقـات اجليـدة املتواصـلة بـني السـودان وتشـاد، وإذ يشـجع السـودان وتشـاد ومجهوريـة            
  ر يف دارفور واملنطقة مجعاء،أفريقيا الوسطى على مواصلة التعاون دف إحالل السالم واالستقرا

جبهــود العمليــة املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــور صــوب تعزيــز الســالم   وإذ يشــيد  
  واالستقرار يف دارفور، وإذ يكرر تأكيد دعمه الكامل للعملية،

املـؤرخ  حـدة يف دارفـور   عن العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمـم املت بتقرير األمني العام  وإذ يرحب  
  ،)٢٦٧(٢٠١٤متوز/يوليه  ٢٢

_____________ 

)٢٦٧(  S/2014/515.  
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إجراء عملية اسـتعراض عقـب االامـات     ٢٠١٤متوز/يوليه  ٢بإعالن األمني العام يف  أيضا وإذ يرحب  
إىل تنفيـذ   ويتطلـع ، لالحتاد األفريقي واألمم املتحـدة يف دارفـور   اخلطرية اليت وجهت مؤخرا إىل العملية املختلطة

علـى أمهيـة اختـاذ إجـراءات عاجلـة وفعالـة يف ضـوء نتـائج هـذا االسـتعراض،            ويشددة ودقة، هذه العملية بسرع
  حسب االقتضاء،

  أن احلالة يف السودان تشكل ديدا للسالم واألمن الدوليني، وإذ يقرر  
ــة املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــور علــى النحــو       يقــرر  - ١   ــة العملي ــد والي متدي
 حـــىتأشـــهر أخـــرى  ١٠لفتـــرة  ٢٠٠٧متوز/يوليـــه  ٣١) املـــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٦٩وص عليـــه يف القـــرار املنصـــ

مــــن أجــــل مواءمــــة دورة التجديــــد مــــع مقــــرر جملــــس الســــلم واألمــــن التــــابع    ٢٠١٥حزيران/يونيــــه  ٣٠
مليــة تأييـده لألولويــات االسـتراتيجية املنقحــة للع   ويعيـد تأكيــد ، ٢٠١٤متوز/يوليــه  ٩األفريقــي املـؤرخ   لالحتـاد 

إىل العمليــة أن  ويطلــب، ٢٠١٤نيســان/أبريل  ٣املــؤرخ  )٢٠١٤( ٢١٤٨مــن القــرار  ٤كمــا تــرد يف الفقــرة 
  تواصل مواءمة مجيع أنشطتها مع هذه األولويات وتوجيه استخدام مواردها لتحقيقها؛

لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــور  العمليــة املختلطــة أن بعــض عناصــر واليــة  يالحــظ  - ٢  
ــرار    ــا يف الق  ــأذون ــا امل ــذي )٢٠٠٧( ١٧٦٩ومهامه ــه ، ال ــرر في ــو حمــدد      ق ــا ه ــة كم ــة العملي أن تكــون والي

ــيس مفوضــ    ٥٥ و ٥٤الفقــرتني  يف ــام ورئ ــر األمــني الع ــن تقري ــؤرخ م ــه  ٥ ية االحتــاد األفريقــي امل حزيران/يوني
ــدوى، وال  ،)٢٦٨(٢٠٠٧ ــر ذات جـ ــد عناصـ ــك  مل تعـ ــيما تلـ ــة    سـ ــرات الفرعيـ ــا يف الفقـ ــار إليهـ (ح)  ٥٤املشـ

  من ذلك التقرير؛‘ ٥’  و ‘٣’و ‘ ٢’(ب)  ٥٥ و‘ ٥’  (أ)  ٥٥  و
ة مشوليتها مسترشـدا  باجلهود اليت يبذهلا املمثل اخلاص املشترك لتنشيط عملية السالم وزياد يشيد  - ٣  

، مبـا يف ذلـك مـن خـالل     )٢٦٩(يف ذلك بإطار عمل االحتاد األفريقي واألمم املتحدة لتيسـري عمليـة سـالم دارفـور    
أمهيـة تعزيـز التنسـيق بـني املمثـل اخلـاص املشـترك وفريـق االحتـاد           ويؤكـد جتديد إشـراك احلركـات غـري املوقعـة،     

للسـودان وجنـوب السـودان يف مواءمـة     ني العـام  ملبعـوث اخلـاص لألمـ   األفريقي الرفيع املستوى املعـين بالتنفيـذ وا  
  جهود الوساطة اليت يبذلوا مع مراعاة التحول اجلاري على الصعيد الوطين؛

مـن عـدد يصـل    لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور أن يتكون قوام العملية املختلطة  يقرر  - ٤  
مـن وحـدات الشـرطة املشـكلة الـيت       ١٣ مـن أفـراد الشـرطة و    ١ ٥٨٣ من األفراد العسكريني و ١٥ ٨٤٥إىل 

  فردا؛ ١٤٠يصل قوام كل منها إىل 
حـىت  لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دافـور      باخلطوات اليت اختذا العملية املختلطـة   يرحب  - ٥  

 متـوز/  ٣٠املـؤرخ   )٢٠١٣( ٢١١٣اآلن من أجل تنفيذ استعراض العملية املختلطة املضـطلع بـه عمـال بـالقرار     
، ويطلب مواصلة إجراء هذا االستعراض بسرعة وبشكل كامل، مبا يف ذلك تبسيط مجيـع عناصـر   ٢٠١٣يوليه 

تتسـق مـع    العملية ومواءمة أنشـطتها لـدعم حتقيـق أولوياـا االسـتراتيجية، ووقـف مجيـع املهـام األخـرى الـيت ال          
على أمهية التوزيع املناسب للمهام والتنسيق بني العملية املختلطة وفريـق   ويشدداألولويات االستراتيجية للبعثة؛ 

_____________ 

)٢٦٨(  S/2007/307/Rev.1.  
  .S/2012/166انظر   )٢٦٩(
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األمم املتحـدة القطـري مـن أجـل تنفيـذ اسـتعراض العمليـة؛ ويطلـب موافاتـه بتفاصـيل آخـر مسـتجدات عمليـة              
  ؛٢٠١٤أيلول/سبتمرب   ١٥تبسيط العنصر املدين حبلول 

ــة      حيــث  - ٦   األمــني العــام واالحتــاد األفريقــي علــى التعجيــل بتعــيني مــوظفني لشــغل املناصــب القيادي
  ؛لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور الشاغرة يف العملية املختلطة

إىل األمني العام أن جيري، بالتشاور الوثيق مع االحتـاد األفريقـي، ومـع التمـاس اآلراء مـن       يطلب  - ٧  
، لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور      األطراف املعنيـة، حتلـيال لتنفيـذ اسـتعراض العمليـة املختلطـة      مجيع 

يف ذلك اإلجنازات احملددة اليت حتققـت يف إطـار األولويـات االسـتراتيجية املنقحـة، والتقـدم احملـرز يف التغلـب          مبا
ض، وأي تطـورات مهمـة تشـهدها احلالـة يف دارفـور      على التحديات اليت تواجه البعثة، حسبما حيـدده االسـتعرا  

وأثرهــا يف واليــة العمليــة ومهامهــا، وإجــراء حتليــل للمهــام الــيت تظــل جمديــة والــيت ميكــن لفريــق األمــم املتحــدة    
القطري أن ينفذها مبيزة نسبية، مع وضع خريطة طريـق لنقـل أقصـى مـا ميكـن نقلـه مـن تلـك املهـام إىل الفريـق           

تربعات املاحنني واجلهات املعنية األخـرى؛ ويطلـب إليـه أن يقـدم هـذا التحليـل، مشـفوعا         القطري، ومع مراعاة
بتوصيات بشأن والية العملية وتكوينها وتشكيلها واستراتيجية خروجها يف املستقبل، وكـذلك بشـأن عالقتـها    

؛ ويعـرب  ٢٠١٥ ربايرشـباط/ف   ٢٨مع سائر اجلهات الفاعلة التابعة لألمم املتحدة يف دارفـور والسـودان، حبلـول    
وإدخـال التعـديالت الالزمـة بشـكل كامـل      عن اعتزامه االسترشاد بـذلك يف اختـاذ قراراتـه بشـأن مسـتقبل العمليـة       

  ؛وعلى وجه السرعة عقب تلقي حتليل األمني العام وتوصياته
ل إعطـاء  أن تواصـ لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور      أنه ينبغي للعملية املختلطة  يؤكد  - ٨  

األولوية عند اختاذ القرارات املتعلقة باستخدام القدرات واملوارد املتاحة ملا يلي (أ) محاية املـدنيني يف مجيـع أحنـاء    
دارفور، مبا يف ذلك النساء واألطفال، من خالل مجلة إجـراءات، مـن بينـها مواصـلة التحـول إىل وضـع تتـوخى        

ئية لتحقيق أولوياا وللدفاع الفعلي عن الوالية الـيت كلفـت ـا، دون    فيه املزيد من اإلجراءات االستباقية والوقا
اإلخالل باملبادئ األساسية املتفق عليها حلفظ السـالم؛ وتعزيـز إجـراءات اإلنـذار املبكـر؛ واالنتشـار العسـكري        

ـــزاعات والــيت توجــد       ــام بــدوريات نشــطة وفعالــة يف املنــاطق األكثــر عرضــة لنشــوب الن فيهــا االســتباقي، والقي
جتمعـات كـبرية للمشــردين داخليـا؛ والتصـدي مبزيــد مـن الســرعة والفعاليـة للتهديـدات باســتخدام العنـف ضــد         
املدنيني، من خالل مجلة من اإلجراءات، من بينها إجراء استعراضـات منتظمـة لالنتشـار اجلغـرايف لقـوة العمليـة       

طق العـودة بسـبل منـها تعزيـز وتـدريب الشـرطة       املختلطة؛ وتأمني خميمـات النـازحني واملنـاطق املتامخـة هلـا ومنـا      
(ب) كفالة وصول املساعدات اإلنسانية على حنو مأمون ودون عوائق ويف الوقت املناسـب، وضـمان    احمللية؛ و

ســالمة وأمــن مــوظفي املســاعدة اإلنســانية وأنشــطتها، وذلــك وفقــا لألحكــام ذات الصــلة مــن القــانون الــدويل   
إىل العمليـة املختلطـة أن تسـتفيد     ويطلـب اإلنسانية املعمول ا يف األمم املتحـدة؛  واملبادئ التوجيهية للمساعدة 

إىل أقصــى حــد مــن قــدراا، بالتعــاون مــع فريــق األمــم املتحــدة القطــري وســائر اجلهــات الفاعلــة الدوليــة              
  احلكومية، يف ما تزمع تنفيذه على نطاق البعثة من استراتيجية شاملة لتحقيق هذه األهداف؛  وغري

مبقتضـى  لالحتاد األفريقي واألمـم املتحـدة يف دارفـور    على الوالية املنوطة بالعملية املختلطة  يؤكد  - ٩  
ــى النحــو احملــدد يف القــرار      ــاق، عل ــا   )٢٠٠٧( ١٧٦٩الفصــل الســابع مــن امليث ــأن تنفــذ مهامه ــيت تقضــي ب ، ال

دان وأن تكفـل حريـة تنقـل مـوظفي     األساسية حلمايـة املـدنيني دون املسـاس باملسـؤولية الرئيسـية حلكومـة السـو       
أن العمليــة خمولــة باختــاذ مجيــع     إىل العمليــة والعــاملني يف جمــال املســاعدة اإلنســانية وتضــمن أمنــهم؛ ويشــري       

  اإلجراءات الالزمة لتنفيذ هذه الوالية؛ وحيث العملية على ردع أي ديدات تستهدف العملية وواليتها؛
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، )٢٦٦(يذ بعض عناصر وثيقة الدوحة إلحالل السـالم يف دارفـور  مبا أُحرز من تقدم يف تنف يرحب - ١٠  
مبا يف ذلك اخلطـوات املتخـذة للتحقـق مـن مقـاتلي حركـة التحريـر والعدالـة ومقـاتلي حركـة العدالـة واملسـاواة             

ثيقة الدوحة، لكنه يعرب عن اسـتيائه حيـال التـأخري    السودانية وإدماجهم يف إطار الترتيبات األمنية الواردة يف و
الكبري واملتواصل يف التنفيذ العام لوثيقـة الدوحـة؛ وحيـث األطـراف املوقعـة علـى تنفيـذ وثيقـة الدوحـة بالكامـل           
وبسبل شىت، من بينها كفالة حصول املؤسسات املنشأة مبوجبها على املوارد الالزمة، ومتكينـها مـن االضـطالع    

، ٢٠١٤حزيران/يونيـه   ١٥ويرحب يف هذا الصـدد ببـدء أعمـال جلنـة العـدل واحلقيقـة واملصـاحلة يف         بوالياا؛
بـأن تكـف اجلماعـات املسـلحة غـري املوقّعـة علـى الوثيقـة عـن           ويطالـب ويؤكد على أمهية عملها بصورة فعالة؛ 

وفقا ألولوياـا االسـتراتيجية   افور لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دعرقلة تنفيذها؛ ويشجع العملية املختلطة 
  املنقحة، وفريق األمم املتحدة القطري، على مواصلة املشاركة بصورة كاملة يف دعم تنفيذ الوثيقة؛

مجيع أطراف النـزاع يف دارفور، ومنـهم علـى وجـه اخلصـوص مجيـع اجلماعـات املسـلحة         يطالب - ١١  
وقف الفـوري جلميـع أعمـال العنـف، وااللتـزام بوقـف مسـتمر        غري املوقعة على الوثيقة واموعات األخرى، بال

  ودائم إلطالق النار، من أجل حتقيق سالم مستقر ودائم يف املنطقة؛
دعمه إلجراء حوار داخلي يف دارفـور يـتم يف جـو مـن االحتـرام التـام للحقـوق         يؤكد من جديد - ١٢  

بانطالق أعمـال جلنـة تنفيـذ     ويرحبملة وفعالة؛ املدنية والسياسية للمشاركني، وتشارك فيه النساء مشاركة كا
مـن أن يـؤدي انعـدام األمـن      ويعـرب عـن قلقـه   ؛ ٢٠١٤ مـايو  أيار/ ٢٦احلوار والتشاور الداخلي يف دارفور يف 

الســائد، واالفتقــار إىل التمويــل الكــايف، وختويــف املشــاركني إىل تقــويض التنفيــذ الفعــال للحــوار والتشــاور يف    
ة الســودان وباجلماعــات املســلحة أن تكفــل يئــة البيئــة املؤاتيــة الالزمــة؛ ويطلــب إىل   حبكومــ ويهيــبدارفــور؛ 

العامـة   ماأن تواصـل دعـم احلـوار والتشـاور وبيئتـه     لالحتاد األفريقي واألمم املتحـدة يف دارفـور   العملية املختلطة 
  الصدد؛  ورصد التطورات واإلبالغ يف هذا

بـني القبائـل، ولإلجـرام وأعمـال اللصوصـية الـيت يعـاين         إىل وضع حد فـوري لالشـتباكات   يدعو - ١٣  
سـيما   منها املدنيون، ويدعو كذلك إىل املصاحلة واحلوار؛ ويعـرب عـن قلقـه العميـق إزاء انتشـار األسـلحة، وال      

لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور      األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة؛ ويطلب إىل العملية املختلطـة  
واصل دعم اآلليات احمللية لتسـوية النــزاعات، بوسـائل منـها آليـات اتمـع املـدين، وأن تواصـل التعـاون يف          أن ت

آذار/مـارس   ٢٩املـؤرخ   )٢٠٠٥( ١٥٩١القرار بـ  عمـال املنشـأ  املعـين بالسـودان و  هذا السياق مع فريق اخلـرباء  
  تيسري عملها؛من أجل  ٢٠٠٥
ــة املختلطــة    يشــيد - ١٤   ــأفراد شــرطة يف العملي لالحتــاد األفريقــي واألمــم   بالبلــدان املســامهة بقــوات وب

ويرحب بإحراز بعض التقدم يف معاجلة نقص املعدات اململوكـة للوحـدات وعجـز ترتيبـات     ؛ املتحدة يف دارفور
نقـص كـبرية؛ ويـدعو العمليـة واألمانـة العامـة        الدعم الذايت، ولكنه يعرب عن انشـغاله إزاء مـا تبقـى مـن أوجـه     

والبلدان املسامهة بقوات عسكرية وبأفراد شرطة إىل أن تواصل بـذل اجلهـود ملعاجلـة أوجـه الـنقص تلـك بسـبل        
سـيما يف اـاالت الضـرورية     منها توفري التدريب املناسب واملوارد الكافية ألداء مهام احلماية ذات األولويـة، ال 

  ات من االنتشار على حنو مؤقت والقيام بدوريات بعيدة املدى؛لتمكني الوحد
لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف      مجيع اهلجمات اليت تستهدف العملية املختلطـة  يدين بشدة - ١٥  
، ويالحـــظ يف الوقـــت نفســـه االخنفـــاض احلـــاد يف عـــدد اهلجمـــات املميتـــة املنفـــذة ضـــد العمليـــة منـــذ دارفــور 
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 ويطالـب أن أي هجـوم علـى العمليـة أو ديـد مبهامجتـها هـو أمـر غـري مقبـول؛           يؤكدو؛ ٢٠١٣ آب/أغسطس
العمليـة   وحيـث بعدم تكرار تلك اهلجمات ومبحاسبة املسـؤولني عـن ارتكاـا بعـد إجـراء حتقيـق سـريع وواف؛        

    ويــدينا؛ علــى اختــاذ مجيــع التــدابري الالزمــة يف إطــار قواعــد اشــتباكها حلمايــة مــوظفي األمــم املتحــدة ومعــدا 
، يف هـذا الصـدد، حكومـة    وحيثّاستمرار ظاهرة إفالت منفذي اهلجمات ضد أفراد حفظ السالم من العقاب، 

السودان على بذل ما يف وسعها لتقدمي مجيـع مقتـريف أي مـن هـذه اجلـرائم للعدالـة، وعلـى التعـاون مـع العمليـة           
  هلذا الغرض؛

لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفـور  ملختلطة بتحسن عالقات التعاون بني العملية ا يرحب - ١٦  
وحكومــة الســودان وباتبــاع العمليــة املختلطــة جــا مســتمرا وأكثــر فعاليــة، ممــا أســفر عــن حتســينات يف تنفيــذ    
واليتها، مبا يف ذلك من خالل إصدار التأشريات يف وقت أوجز، واالخنفـاض الكـبري املسـجل مـؤخرا يف القيـود      

قلقـه العميـق مـن اسـتمرار العوائـق الـيت تواجههـا العمليـة يف تنفيـذ           ويكرر تأكيدركة العملية؛ املفروضة على ح
واليتها، مبا يف ذلك القيود املفروضة علـى حركتـها ووصـوهلا إىل بعـض املنـاطق نتيجـة النعـدام األمـن وأعمـال          

جبميـع   ويهيـب ى حركتـها؛  اإلجرام والقيود اليت تفرضها قـوات احلكومـة واحلركـات املسـلحة وامليليشـيات علـ      
ــى النحــو الكامــل         ــها عل ــة لواليت ــيت حتــول دون تصــريف العملي ــات ال ــل كــل العقب ــور أن تزي األطــراف يف دارف

كومـة، يف هـذا الصـدد، باالمتثـال التفـاق      احل ويطالـب والسليم، بسبل منها كفالة أمـن العمليـة وحريـة تنقلـها؛     
ألحكام ذات الصلة حبركة الدوريات يف املنـاطق املتضـررة مـن    مركز القوات امتثاال تاما ودون تأخري، وخباصة ا

النـزاع، ومنح تصاريح الرحالت اجلوية، مستفيدة من التحسن الـذي تشـهده تلـك املنـاطق يف اآلونـة األخـرية،       
وكذلك األحكام ذات الصلة بإزالة العقبات اليت تعترض استخدام األصول اجلويـة للعمليـة، وإجـراء املعـامالت     

  السودان؛  قت املناسب ملرور معدات العملية عرب نقاط الدخول إىليف الو
مجيع األطراف يف دارفور بأن توقف على الفور اهلجمات اليت تسـتهدف املـدنيني وأفـراد     يطالب - ١٧  

عليها من التزامـات مبقتضـى القـانون الـدويل      حفظ السالم والعاملني يف جمال املساعدات اإلنسانية، وأن تفي مبا
جلميع انتهاكات القـانون اإلنسـاين الـدويل    األمن إدانة جملس  ويؤكدق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل؛ حلقو

  وانتهاكات حقوق اإلنسان وجتاوزاا؛
إزاء تــدهور احلالــة اإلنســانية يف دارفــور والتهديــدات واهلجمــات الــيت    يعــرب عــن قلقــه البــالغ  - ١٨  

بتحســن وصــول املســاعدات اإلنســانية يف شــهري  ويرحــبومرافقهــا،  يتعــرض هلــا موظفــو املســاعدة اإلنســانية
، ومـن ذلـك التقـدم    ٢٠١٤نيسان/أبريل وأيار/مايو، بالرغم من تعدد التحديات، مقارنة بالربع األول مـن عـام   

احملرز يف الوصول إىل جزء من منطقة جبل مرة من خالل البعثـة املشـتركة بـني الوكـاالت الـيت أوفـدت مـؤخرا        
من أن الوصول إىل بعض مناطق النــزاع الـيت يقـيم فيهـا سـكان معرضـون للخطـر         ويعرب عن قلقهدو؛ إىل غول

ميكن الوصول إليهـا، مبـا يف ذلـك منـاطق يف مشـال ووسـط دارفـور         يزال حمدودا، وأن بعض مناطق النـزاع ال ال
اإلجـرام والقيـود علـى    ويف اجلانب الشرقي من منطقة جبل مـرة، وذلـك بسـبب انعـدام األمـن وانتشـار أعمـال        

ويرحب بتمكن املنظمـات اإلنسـانية مـن    احلركة اليت تفرضها قوات احلكومة واحلركات املسلحة وامليليشيات؛ 
إيصال بعض املعونة ملعظـم مـن هـم يف حاجـة إىل املسـاعدة يف دارفـور؛ ويأسـف السـتمرار فـرض القيـود علـى            

نعـدام األمـن، واهلجمـات ضـد العـاملني يف اـال اإلنسـاين،        وصول املساعدة اإلنسانية يف دارفور نتيجة لتزايد ا
ورفــض أطــراف النـــزاع الســماح بإيصــال املســاعدة اإلنســانية، والعقبــات البريوقراطيــة الــيت تفرضــها حكومــة     
السودان؛ ويعرب كذلك عن قلقه إزاء عدم تـوافر التمويـل بشـكل كـاف للجهـات الفاعلـة اإلنسـانية؛ ويشـدد         
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كومـة  احل لتأشـريات وتصـاريح السـفر للمنظمـات اإلنسـانية يف الوقـت املناسـب؛ ويطالـب        على ضرورة إصدار ا
ومجيــع امليليشــيات واجلماعــات املســلحة وســائر أصــحاب املصــلحة بــأن يكفلــوا وصــول املنظمــات اإلنســانية      
ــدون عوائــق إىل الســكان احملتــاجني وتزويــدهم            ــأمون ويف الوقــت املناســب وب ــى حنــو م ــوظفي اإلغاثــة عل وم

ملساعدات اإلنسانية، وفقا لألحكام ذات الصلة مـن القـانون الـدويل واملبـادئ التوجيهيـة للمسـاعدة اإلنسـانية        با
  املعمول ا يف األمم املتحدة اليت تشمل اإلنسانية وعدم التحيز واحلياد واالستقاللية؛

تصلة ـا، مبـا يف ذلـك    تزايد انتهاكات حقوق اإلنسان وجتاوزاا اليت حتدث يف دارفور وامل يدين - ١٩  
القتل خارج نطاق القانون، واالستخدام املفرط للقوة، واختطاف املدنيني، وأعمال العنف اجلنسـي واجلنسـاين،   

ويعـرب عـن   واالنتهاكات وضروب سوء املعاملة اليت تطال األطفال، وعمليات االعتقال واالحتجاز التعسفية؛ 
ذا الشـكل، مبـن فـيهم أفـراد اتمـع املـدين واملشـردون داخليـا،         قلقه العميق بشأن حالة مجيـع مـن يحتجـزون ـ    

، يف إطـار واليتـها   لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور      على أمهية كفالة قدرة العمليـة املختلطـة   ويشدد
ن كومـة السـودا  احلاحلالية، وقدرة املنظمات األخرى املعنية، على رصد تلك احلـاالت؛ ويف هـذا الصـدد، حيـث     

علــى االرتقــاء مبســتوى التعــاون مــع العمليــة املختلطــة لتحقيــق هــذا اهلــدف، وتــوفري املســاءلة، وتيســري وصــول    
القضاء؛ ويهيب حبكومة السـودان أن حتتـرم واجباـا بالكامـل، مبـا يف ذلـك الوفـاء بالتزامهـا بإـاء           الضحايا إىل

  التعبري؛  ني، والسماح حبريةحالة الطوارئ يف دارفور، وإطالق سراح مجيع السجناء السياسي
أن تواصـل تطبيـق سياسـة    لالحتاد األفريقي واألمـم املتحـدة يف دافـور    إىل العملية املختلطة  يطلب - ٢٠  

، وأن ترصــد جتــاوزات حقــوق اإلنســان  )٢٧٠(بــذل العنايــة الواجبــة يف مراعــاة حقــوق اإلنســان  األمــم املتحــدة ل
لسلطات إليها، مبا يف ذلك التجاوزات واالنتهاكات املرتكبـة ضـد   وانتهاكاا، وأن تتحقق منها، وتوجه انتباه ا

أن يقدم األمني العـام إىل الـس تقـارير     ويطلب كذلكالنساء واألطفال، وانتهاكات القانون اإلنساين الدويل، 
  يوما؛  ٩٠معززة ومفصلة وكاملة ومتاحة للعموم عن هذه املسألة يف إطار تقاريره املنتظمة املقدمة كل 

ذلــك العمليــة  يف علــى توثيــق عالقــات التنســيق بــني بعثــات األمــم املتحــدة يف املنطقــة، مبــا  حيــث - ٢١  
، وقـوة األمـم املتحـدة األمنيـة املؤقتـة ألبيـي، وبعثـة األمـم         لالحتاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور     املختلطة

  ة التعاون فيما بني البعثات؛إىل األمني العام أن يكفل فعالي ويطلبجنوب السودان،   املتحدة يف
لالحتاد األفريقي واألمم املتحـدة  على أمهية التعاون وتبادل املعلومات بني العملية املختلطة  يشدد - ٢٢  

وبعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان، وبعثـة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة        يف دافور 
مــم املتحــدة املتكاملــة املتعــددة األبعــاد لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة أفريقيــا    الكونغــو الدميقراطيــة، وبعثــة األ 

الوسطى، والشركاء اإلقليميني والـدوليني املعنـيني يف التصـدي للتهديـدات اإلقليميـة، مبـا يف ذلـك جـيش الـرب          
علـى التعـاون وتبـادل    ور لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفإىل تشجيعه العملية املختلطة  ويشريللمقاومة، 

  املعلومات يف هذا الصدد، يف إطار قدراا احلالية ومبا يتفق مع واليتها؛
على أمهية التوصـل إىل حلـول دائمـة حتفـظ كرامـة الالجـئني واملشـردين داخليـا، وضـمان           يشدد - ٢٣  

النـــزاع يف دارفــور ويطالــب بــأن يــئ مجيــع أطــراف مشــاركتهم الكاملــة يف التخطــيط لتلــك احللــول وإدارــا، 
ــة           ــة وكرمي ــة ومســتنرية وآمن ــا بصــورة طوعي ــودة الالجــئني واملشــردين داخلي ــيت تســمح بع ــة ال الظــروف املؤاتي

_____________ 

)٢٧٠(  S/2013/110املرفق ،.  
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يف هـذا الصـدد إىل إعـادة تنشـيط آليـة التحقـق املشـتركة         ومستدامة، أو بإدماجهم يف اتمعات احملليـة؛ ويـدعو  
على أمهيـة معاجلـة القضـايا     ومستنرية يف طابعها، ويؤكد ملعرفة إىل أي مدى كانت عمليات العودة هذه طوعية

  املتعلقة باألراضي من أجل التوصل إىل حلول دائمة يف دارفور؛
ويطالـب  مجيع أطراف النـزاع بأن توقف فـورا مجيـع أعمـال العنـف اجلنسـي واجلنسـاين؛        يطالب - ٢٤  

تنفـذ التزامـات حمـددة وحمكومـة بآجـال       كذلك مجيع اطراف النــزاع بـأن تلتـزم مبكافحـة العنـف اجلنسـي، وأن      
لالحتــاد األفريقـي واألمــم  ؛ ويطلـب إىل العمليــة املختلطـة   )٢٠١٣( ٢١٠٦زمنيـة يف هـذا الصــدد، وفقـا للقــرار    

ملتخـذة ملكافحتـه، ومنـها القيـام يف     أن تقدم تقريرا عن العنف اجلنسي واجلنساين واإلجراءات ااملتحدة يف دافور 
الوقت املناسب بتعيني مستشارين يف جمال محاية املرأة؛ ويطلب إىل األمني العـام أن يكفـل تنفيـذ األحكـام ذات     

ــاملرأة والســ   )٢٠٠٠( ١٣٢٥الصــلة مــن القــرار   الم واألمــن، مبــا يف ذلــك دعــم  والقــرارات الالحقــة املتعلقــة ب
مشاركة املرأة على حنو كامل وفعال يف مجيع مراحل عمليات السالم، وخباصة يف تسوية النــزاعات والتخطـيط   
وبناء السالم يف فترة ما بعد النـزاع، ومبا يشـمل منظمـات اتمـع املـدين النسـائية، وأن يضـمن تقـاريره املقدمـة         

  الصدد؛إىل الس معلومات يف هذا 
أطـراف النــزاع بـالوقف الفـوري جلميـع االنتـهاكات والتجـاوزات ضـد األطفـال،           أيضا يطالب - ٢٥  

وبوضع وتنفيذ خطط عمل ملموسة وحمددة زمنيا لوقـف ومنـع ممارسـات جتنيـد واسـتخدام األطفـال يف انتـهاك        
ــدويل الســاري،   ــانون ال ــبللق ــام أن يكفــل (أ)  ويطل ــور  اســتمرار رصــد حا  إىل األمــني الع ــة األطفــال يف دارف ل

استمرار احلوار مـع أطـراف النــزاع ـدف وضـع وتنفيـذ خطـط العمـل اآلنفـة الـذكر،            (ب) واإلبالغ عنها، و
  والقرارات الالحقة املتعلقة باألطفال والنـزاع املسلح؛ )٢٠٠٥( ١٦١٢وفقا للقرار 

يومـا، اعتبـارا مـن تـاريخ اختـاذ هـذا        ٩٠إىل األمني العام أن يقـدم تقريـرا إىل الـس كـل      يطلب - ٢٦  
يلـي: معلومـات عـن     ، وأن يضـمنه مـا  لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دافـور      العملية املختلطة بشأنالقرار 

لعنف واهلجمات ضد املدنيني، أيـا  احلالة السياسية واإلنسانية واألمنية يف دارفور، مبا يف ذلك تفاصيل حوادث ا
كان مرتكبها؛ ومعلومات عـن انتـهاكات اتفـاق مركـز القـوات، وكـذلك انتـهاكات القـانون اإلنسـاين الـدويل           
ـــزاع؛ والتطــورات والتقــدم احملــرز يف حتقيــق األولويــات االســتراتيجية       الــيت يرتكبــها أي طــرف مــن أطــراف الن

والتقدم احملـرز يف التصـدي للتحـديات الـيت تواجههـا العمليـة علـى النحـو         واملعايري املرجعية للعملية؛ والتطورات 
  احملدد يف استعراض العملية؛ ومعلومات عن تنفيذ هذا القرار؛

  أن يبقي املسألة قيد نظره. يقرر - ٢٧  
  ٧٢٥٠اختذ باإلمجاع يف اجللسة 

  
  مقرر

ــن، يف جلســته      ــس األم ــرر جمل ــودة يف ٧٢٧٦ق ــي  ٢٠١٤وبر تشــرين األول/أكتــ  ١٤، املعق ــوة ممثل ، دع
مـن نظامـه الـداخلي     ٣٧السودان والسودان لالشتراك، دون أن يكون هلما حق التصويت، وفقا للمادة  جنوب

  املعنون:  املؤقت، يف مناقشة البند
  تقارير األمني العام عن السودان وجنوب السودان”  
  “.)S/2014/709تقرير األمني العام عن احلالة يف أبيي (”    
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  )٢٠١٤( ٢١٧٩القرار 
  ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ١٤املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
وال سـيما إىل   السـودان،  بشأن الوضع يف السـودان وجنـوب  يسه إىل قراراته السابقة وبيانات رئ إذ يشري  

ــرارات  ــؤرخ  )٢٠١١( ١٩٩٠القــ ــه  ٢٧املــ ــؤرخ  )٢٠١١( ٢٠٢٤و  ٢٠١١حزيران/يونيــ ــانون  ١٤املــ كــ
 )٢٠١٢( ٢٠٤٦ و ٢٠١١كـــانون األول/ديســـمرب  ٢٢املـــؤرخ  )٢٠١١( ٢٠٣٢ و ٢٠١١األول/ديســـمرب 

املــؤرخ   )٢٠١٢( ٢٠٧٥و  ٢٠١٢أيار/مــايو   ١٧املــؤرخ   )٢٠١٢( ٢٠٤٧و  ٢٠١٢أيار/مــايو   ٢املــؤرخ  
ــاين/نوفمرب  ١٦ ــرين الثــ ــايو  ٢٩املــــؤرخ  )٢٠١٣( ٢١٠٤ و ٢٠١٢تشــ  )٢٠١٣( ٢١٢٦و  ٢٠١٣أيار/مــ

، وكـــذلك إىل ٢٠١٤أيار/مـــايو  ٢٩ملـــؤرخ ا )٢٠١٤( ٢١٥٦و  ٢٠١٣تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٢٥املـــؤرخ 
، وإىل البيانــات )٢٧٢(٢٠١٣آب/أغســطس  ٢٣و  )٢٧١(٢٠١٢آب/أغســطس  ٣١املــؤرخني البيــانني الرئاســيني 

ــة   ــحافية املؤرخـــــ ــه  ١٨الصـــــ ــبتمرب  ٢٨ و ٢١ و ٢٠١٢حزيران/يونيـــــ ــايو  ٦ و ٢٠١٢أيلول/ســـــ أيار/مـــــ
  ،٢٠١٤آذار/مارس  ١٧شباط/فرباير و   ١٤ و ٢٠١٣حزيران/يونيه   ١٤  و

التزامــه القــوي بســيادة الســودان وجنــوب الســودان واســتقالهلما ووحــدما         وإذ يؤكــد مــن جديــد    
وسالمتهما اإلقليمية، ومبقاصد ومبادئ ميثاق األمـم املتحـدة، وإذ يشـري إىل أمهيـة مبـادئ حسـن اجلـوار وعـدم         

  التدخل والتعاون اإلقليمي،  
بـالقوة، وعلـى تسـوية املنازعـات اإلقليميـة      للـدول  يميـة  على عـدم تغـيري احلـدود اإلقل    وإذ يكرر التأكيد  

  بالوسائل السلمية حصرا،
 األولوية اليت يوليها للتنفيذ الكامل والعاجل جلميع العناصر العالقة من اتفـاق السـالم الشـامل    وإذ يؤكد  
  ،)٢٧٣(٢٠٠٥كانون الثاين/يناير  ٩املؤرخ 
 ١٢٩٦و  ١٩٩٩أيلول/ســبتمرب  ١٧املــؤرخ  )١٩٩٩( ١٢٦٥قراراتــه الســابقة  وإذ يؤكــد مــن جديــد  

ــؤرخ  )٢٠٠٠( ــؤرخ  )٢٠٠٦( ١٦٧٤ و ٢٠٠٠نيســان/أبريل  ١٩امل  ١٧٣٨و  ٢٠٠٦نيســان/أبريل  ٢٨امل
ــؤرخ  )٢٠٠٦( تشــرين الثــاين/نوفمرب   ١١املــؤرخ  )٢٠٠٩( ١٨٩٤و  ٢٠٠٦كــانون األول/ديســمرب   ٢٣امل

ـــزاع    ٢٠٠٩ ــدنيني يف الن ــة امل ــهاملســلح؛ وبشــأن محاي ــؤرخ  )٢٠٠٥( ١٦١٢ قرارات ــه  ٢٦امل  ٢٠٠٥متوز/يولي
ــه  ١٢املــــؤرخ  )٢٠١١( ١٩٩٨و  ٢٠٠٩آب/أغســــطس  ٤املــــؤرخ  )٢٠٠٩( ١٨٨٢ و  ٢٠١١متوز/يوليــ
ــؤرخ  )٢٠١٢( ٢٠٦٨ و ــبتمرب  ١٩املـ ــؤرخ  )٢٠١٤( ٢١٤٣و  ٢٠١٢أيلول/سـ  ٢٠١٤آذار/مـــارس  ٧املـ

ـــزاع امل  ــراراهســلح؛ وبشــأن األطفــال والن ــة  ٢٠٠٣آب/أغســطس  ٢٦املــؤرخ  )٢٠٠٣( ١٥٠٢ ق بشــأن محاي
تشــــرين  ٣١املـــؤرخ   )٢٠٠٠( ١٣٢٥ قراراتـــه مـــوظفي املســـاعدة اإلنســــانية ومـــوظفي األمـــم املتحــــدة؛ و    

املــــؤرخ  )٢٠٠٩( ١٨٨٨و  ٢٠٠٨حزيران/يونيـــه   ١٩املــــؤرخ  )٢٠٠٨( ١٨٢٠و  ٢٠٠٠ول/أكتـــوبر  األ
ــؤرخ  )٢٠٠٩( ١٨٨٩و  ٢٠٠٩أيلول/ســبتمرب  ٣٠ ــوبر   ٥امل  )٢٠١٠( ١٩٦٠و  ٢٠٠٩تشــرين األول/أكت

_____________ 

)٢٧١(  S/PRST/2012/19.  
)٢٧٢(  S/PRST/2013/14.  
)٢٧٣(  S/2005/78املرفق ،.  
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ــؤرخ  )٢٠١٣( ٢١٠٦ و ٢٠١٠كــانون األول/ديســمرب   ١٦املــؤرخ  ــه  ٢٤امل  ٢١٢٢ و ٢٠١٣حزيران/يوني
  بشأن املرأة والسالم واألمن،   ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ١٨املؤرخ  )٢٠١٣(

تفـاق املـربم   الإىل االلتزامات اليت تعهدت ا حكومة السودان وحكومة جنـوب السـودان يف ا   وإذ يشري  
 ة لتحرير السودان بشأن الترتيبـات املؤقتـة لـإلدارة واألمـن يف منطقـة أبيـي      بني حكومة السودان واحلركة الشعبي

تفاق املربم بني حكومة السودان وحكومة جنـوب السـودان بشـأن    ال، وا)٢٧٤(٢٠١١حزيران/يونيه  ٢٠املؤرخ 
عـم  تفـاق بشـأن بعثـة د   ال، وا٢٠١١ يونيـه  حزيـران/  ٢٩املؤرخ  أمن احلدود واآللية السياسية واألمنية املشتركة

، )٢٧٥(٢٠١١متوز/يوليــه  ٣٠املــؤرخ  مراقبــة احلــدود املــربم بــني حكومــة الســودان وحكومــة جنــوب الســودان  
، وقــرار اآلليــة )٢٧٦(٢٠١٢ ســبتمرب أيلــول/ ٢٧املــؤرخ  تفاقــات بشــأن التعــاون والترتيبــات األمنيــة الوكــذلك ا

ــؤرخ   ــتركة املـ ــة املشـ ــية واألمنيـ ــارس ٨السياسـ ــذ امل٢٠١٣ آذار/مـ ــفوفة التنفيـ ــة ، ومصـ ــارس  ١٢ؤرخـ آذار/مـ
ــق        )٢٧٧(٢٠١٣ ــة فري ــا برعاي ــس أباب ــوب الســودان يف أدي ــة الســودان وحكومــة جن ــيت توصــلت إليهــا حكوم ال
  األفريقي الرفيع املستوى املعين بالتنفيذ،  االحتاد

على أمهية املشاركة الكاملة للمرأة يف تنفيذ االتفاقات ويف منع نشـوب النــزاعات ويف حلـها     وإذ يشدد  
  السالم بصورة أعم،   ويف بناء
للجهود اليت يبذهلا االحتاد األفريقي بشـأن الوضـع بـني السـودان وجنـوب      وإذ يعرب عن دعمه الكامل   

السودان، من أجـل ختفيـف حـدة التـوتر الـراهن، وتيسـري معـاودة املفاوضـات بشـأن العالقـات بعـد االنفصـال،             
نــات جملــس الســلم واألمــن التــابع لالحتــاد األفريقــي  وتطبيــع العالقــات بينــهما، وإذ يشــري يف هــذا الصــدد إىل بيا

أيار/مـايو   ٧ كـانون الثاين/ينـاير و   ٢٥و  ٢٠١٢تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٤و  )٢٧٨(أبريـل  نيسان/ ٢٤املؤرخة 
 ١٢و  ٢٠١٣تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٢تشـرين األول/أكتـوبر و    ٢٦أيلول/سبتمرب و  ٢٣متوز/يوليه و  ٢٩و 

، وإىل ٢٠١٣تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٦املـؤرخ  لس السلم واألمن الصحايف البيان  وإىل ،٢٠١٤أيلول/سبتمرب 
  ،٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر   ٢٨االحتاد األفريقي املؤرخ مفوضية  ةبيان رئيس

تعثُّر اجلهود اليت تبذهلا حكومة السودان وحكومة جنوب السودان لنـزع السالح مـن   وإذ يالحظ بقلق  
آلليـة املشـتركة   الكامـل ل لتنفيـذ  لمنة املنـزوعة السالح، مبا فيها منطقة األربعـة عشـر مـيال، و   املنطقة احلدودية اآل

وخريطـة طريـق جملـس السـلم واألمـن      ) ٢٠١٢( ٢٠٤٦األمـن  لرصد احلدود والتحقق منها، وفقا لقرار جملـس  
نتيجــة الســتمرار اعتــراض جنــوب الســودان  ،)٢٧٨(٢٠١٢ أبريــل نيســان/ ٢٤التــابع لالحتــاد األفريقــي املؤرخــة 

  على موقع اخلط الوسط للمنطقة احلدودية،
آليـة مشـتركة فعالـة لرصـد احلـدود والتحقـق منـها ـدف رصـد          اكتمال إنشـاء وتعهـد   أمهية  وإذ يؤكد  

  ميال،    راملنطقة احلدودية اآلمنة املنـزوعة السالح، مبا يف ذلك منطقة األربعة عش
_____________ 

  .، املرفقS/2011/384ظر ان  )٢٧٤(
)٢٧٥(  S/2011/510املرفق ،.  
  .، املرفقS/2012/753، املرفق، و S/2012/733انظر   )٢٧٦(
)٢٧٧(  S/2013/168املرفق ،.  
  .٣، الضميمة S/2012/298انظر   )٢٧٨(
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يسـلكا طريـق احلـوار     أن البلدين سيحققان مكاسب كثرية إن حتليا بضبط النفس واختارا أن وإذ يؤكد  
  عوض اللجوء إىل العنف أو االستفزاز،

واصــلة احلــوار، ملكــري  بــني الــرئيس البشــري والــرئيس املنتظمــةاالجتماعــات  بعقــد مزيــد مــن يرحــبوإذ   
بأن يعاود الطرفان املفاوضات فورا، حتـت رعايـة    )٢٠١٢( ٢٠٤٦  قرارهيف جملس األمن ما قررهيشري إىل  وإذ

فريق االحتاد األفريقي الرفيع املستوى املعين بالتنفيذ، من أجل التوصـل إىل اتفـاق بشـأن الوضـع النـهائي ألبيـي،       
مـن أجـل    فريـق املعـين بالتنفيـذ   الصورة بناءة يف العملية اليت يتوسـط فيهـا   وإذ يناشد مجيع األطراف أن تنخرط ب

التوصل إىل اتفاق ائي بشـأن الوضـع النـهائي ملنطقـة أبيـي، وإذ يؤكـد أنـه جيـب علـى الطـرفني أن ينفـذا علـى             
 اصـة مـن أجـل تسـوية املنازعـة بشـأن جملـس       خب، و٢٠١١حزيران/يونيـه   ٢٠الفور اجلوانـب العالقـة مـن اتفـاق     

  منطقة أبيي، وأن يقوما على الفور بإنشاء إدارة منطقة أبيي ودائرة شرطة أبيي،
املســاعدة املســتمرة الــيت يقــدمها إىل الطــرفني فريــق االحتــاد األفريقــي الرفيــع املســتوى املعــين  ب يشــيدوإذ   

بــو بكــر وبيــار بالتنفيــذ، مبــن يف ذلــك رئــيس الفريــق، الــرئيس ثــابو مبيكــي، والرئيســان الســابقان عبــد الســالم أ
هـايلي مـرمي ديسـاليغن، واملبعـوث      اوزراء إثيوبيـ  بويويا، ورئيس اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنميـة، ورئـيس  

  السودان هايلي منكرييوس، وقوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي،  اخلاص لألمني العام إىل السودان وجنوب
عملـها اجلـاري علـى     بطرق منها، تنفيذا فعاال واليتها تنفيذقوة يف ال اجلهود اليت تبذهلاب يشيد أيضاوإذ   

ــي     ــة أبي ــردع،      تيســري اهلجــرة الســلمية يف أرجــاء منطق ــال الوســاطة وال ــع نشــوب الرتاعــات وبأعم ــا مبن وقيامه
  يعرب عن تقديره العميق للعمل الذي تقوم به البلدان املسامهة بقوات،  وإذ

قــوة يف تعزيــز الســالم المــين يف منطقــة أبيــي، وإذ يســلم بإســهام  هشاشــة الوضــع األ قلــقالحــظ بوإذ ي  
يعــرب عــن تصــميمه علــى منــع تكــرر العنــف ضــد املــدنيني أو تشــريدهم، وعلــى   واالســتقرار منــذ نشــرها، وإذ

  القبلي، حتاشي النـزاع
لـى  على أن يقرر الوضع املستقبلي ألبيي عن طريـق املفاوضـات بـني الطـرفني ع    وإذ يعرب عن تصميمه   

  حنو يتسق مع اتفاق السالم الشامل ال عن طريق إجراءات انفرادية يتخذها أي من الطرفني،  
إزاء الفـراغ الـذي تعـاين منـه منطقـة أبيـي يف مـا يتعلـق بـاإلدارة العامـة وسـيادة             وإذ يساوره بالغ القلق  

مبــا يف ذلــك إنشــاء وحــدة  القــانون، نتيجــة الســتمرار التــأخر يف إنشــاء إدارة منطقــة أبيــي وجملســها وشــرطتها، 
خاصة ملعاجلة مسائل حمددة متصلة جرة الرحل، وهي مؤسسات ال غىن عنـها للحفـاظ علـى القـانون والنظـام      

  ومنع النـزاع القبلي يف أبيي،
استمرار التهديد الذي يشكله العنف القبلي يف منطقة أبيي، مبـا يف ذلـك حـاالت     وإذ يالحظ مع القلق  

  قوة ولوكاالت أخرى إىل أبيي،ليت حتول دون عودة املوظفني السودانيني التابعني لالتوتر املستمرة ال
أن استمرار تأخري إنشاء املؤسسات املؤقتة وتسوية الوضع النهائي ألبيي يسهم يف التـوتر يف   وإذ يالحظ  

تزيـد مـن ســـوء    عـن اختـاذ أي إجـراءات انفراديـة مـن شـأا أن       على أن متتنع مجيع األطراف  حيثاملنطقة، وإذ 
جملـس السـلم    عـن القلـق إزاء العواقـب املسـتمرة ملـا وصـفه       ويعـرب  ،داخل منطقة أبيي العالقـــات بيـــن القبائل

قـرار دينكـا نقـوك    ” بــ  ٢٠١٣تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٦يف بيانه الصحفي املؤرخ  واألمن التابع لالحتاد األفريقي
  ،“إجراء استفتاء من جانب واحد
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، عــن ٢٠١٤أيلول/ســبتمرب  ٧بــإعالن املفوضــية القوميــة لالنتخابــات يف الســودان، يف  لمــاوإذ حيــيط ع  
قـد متثـل   ’’، وبـأن هـذه املسـألة    ٢٠١٥إدراج منطقة أبيي ضمن الدوائر اجلغرافية لالنتخابات يف انتخابات عام 

ــي    ــتقرار يف أبيـ ــدام االسـ ــبب يف انعـ ــن أن تتسـ ــة ميكـ ــاطرة جديـ ـــ  ‘‘خمـ ــني الع ــر األمـ ــا لتقريـ ــادر يف ، وفقـ ام الصـ
  ،)٢٧٩(٢٠١٤أيلول/سبتمرب   ٣٠

  أمهية اتساق املساعدة اليت تقدمها األمم املتحدة يف املنطقة،   وإذ يضع يف اعتباره  
باجلهود اليت تبـذهلا األمـم املتحـدة يف مجيـع عمليـات حفـظ السـالم التابعـة هلـا لتوعيـة أفـراد             وإذ يرحب  

بشــرية/اإليدز واألمــراض املعديــة األخــرى، ومبكافحــة تلــك حفــظ الســالم بالوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة ال 
  األمراض ويشجع تلك اجلهود،  

علــى ضــرورة رصــد حقــوق اإلنســان رصــدا فعــاال، مبــا يف ذلــك أي أعمــال عنــف جنســي     وإذ يشــدد  
وجنساين وأي انتـهاكات واعتـداءات ترتكـب ضـد األطفـال، وإذ حيـيط علمـا بأنـه مل تطـرأ أي مسـتجدات يف           

حقوق اإلنسان يف منطقة أبيي، ويكـرر تأكيـد قلقـه إزاء عـدم تعـاون الطـرفني مـع األمـني العـام يف          تفعيل رصد 
  هذا الصدد،

ــى  أيضــا يشــددوإذ    ــات الســكان      عل ــع فئ الضــرورة امللحــة لتيســري إيصــال املســاعدة اإلنســانية إىل مجي
  املتضررة يف منطقة أبيي،

وعية ومأمونة ومنظمـة، وإعـادة إدمـاجهم علـى حنـو      أمهية عودة النازحني إىل ديارهم عودة ط وإذ يؤكد  
مستدام، وأمهية أن متر مواسم اهلجرة يف جو من السالمة والنظام يف إطار احتـرام الطـرق التقليديـة للـهجرة مـن      
السودان إىل جنوب السودان عرب أبيي، وإذ حيث القوة على اختاذ مـا يلـزم مـن تـدابري لضـمان األمـن يف منطقـة        

  الية املنوطة ا،أبيي وفقا للو
ويعـرب عـن بـالغ القلـق إزاء     ، ٢٠١٣أيلول/سـبتمرب   ٢٦املـؤرخ   )٢٠١٣( ٢١١٧ هقرارإىل  وإذ يشري  

 ألســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــةللنقــل غــري املشــروع نتيجــة لم واألمــن يف أبيــي اخلطــر الــذي يهــدد الســال
  عماهلا،ع لالستقرار وإساءة استكديسها املزعزِتو

إزاء التهديد املتبقي الذي تشكله األلغام األرضية وخملفات احلرب من املتفجـرات يف   وإذ يساوره القلق  
  ديارهم،    منطقة أبيي، مما يعوق اهلجرة اآلمنة وعودة النازحني عودة آمنة إىل

تقييمــه بــأن ذلــك  يف ، مبــا٢٠١٤ ســبتمرب/أيلــول ٣٠ بتقريــر األمــني العــام الصــادر يف  علمــا حيــيطوإذ   
واألمـين علـى األرض هـادئ نسـبيا، لكنـه ميكـن أن يتفـاقم بسـرعة ليتحـول إىل نـزاع صـريح،            سياسي الوضع ال

ــع ــا م ــوب الســودان،         م ــني الســودان وجن ــة ب ــات الثنائي ــدهور العالق ــك مــن خطــر ت التوصــيات بويصــحب ذل
  فيه،  الواردة
مـا زالـت   الراهنـة يف أبيـي وعلـى طـول احلـدود بـني السـودان وجنـوب السـودان           بأن احلالة وإذ يعترف  

  تشكل ديدا خطريا للسالم واألمن الدوليني،

_____________ 

)٢٧٩(  S/2014/709.  
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، علـى  ٢٠١٥ شـباط/فرباير  ٢٨متديد والية قـوة األمـم املتحـدة األمنيـة املؤقتـة ألبيـي حـىت         يقرر  - ١  
ــرة    ــه يف الفق ــرار   ٢النحــو املنصــوص علي ــن الق ــرار   )٢٠١١( ١٩٩٠م  )٢٠١١( ٢٠٢٤واملعــدل مبوجــب الق

الفصل السابع مـن ميثـاق األمـم    ، ويقرر كذلك، وهو يتصرف مبوجب )٢٠١٢( ٢٠٧٥من القرار  ١والفقرة 
 ١٩٩٠ مـن القــرار  ٣ علـى النحــو املـبني يف الفقــرة   ٢٠١٥شـباط/فرباير   ٢٨قـوة حــىت  الاملتحـدة، متديـد واليــة   

 التنفيذيـة ، أن يشمل الـدعم املقـدم لألنشـطة    )٢٠١١( ٢٠٢٤من القرار  ١، ويقرر، ألغراض الفقرة )٢٠١١(
لآللية املشتركة لرصد احلدود والتحقق منها الدعم املقدم إىل اللجان املخصصة، حسب االقتضاء وعنـد الطلـب   

  ؛بقرارات توافقية تتخذها هذه اآلليات، وذلك ضمن منطقة عمليات القوة والقدرات املتاحة لديها
ســــبتمرب /أيلــــول ٣٠بالتوصــــيات الــــواردة يف تقريــــر األمــــني العــــام الصــــادر يف  حيـــيط علمــــا   - ٢  
قـوة لـدعم اسـتئناف احلـوار بـني القبائـل واإلدارة الـيت متارسـها القبائـل حتـت           ال، ويرحب مببادرات )٢٧٩(٢٠١٤

الســودان وجنــوب الســودان  ويــدعو يف هــذا الصــدد قبائــل وحكــوميت  أبيــي؛إشــراف جلنــة الرقابــة املشــتركة يف
 ذه اجلهـود يف املسـتقبل هلـ   املقـدم حاليـا أو  ويرحب كـذلك بالـدعم    ذا اهلدف؛ا هلالختاذ خطوات ملموسة حتقيق

  األمم املتحدة واالحتاد األفريقي وحكومة إثيوبيا؛من 
، فـورا ناف عمـل جلنـة الرقابـة املشـتركة يف أبيـي      اسـتئ بالسودان وجنوب السودان  يكرر مطالبته  - ٣  

إحـراز تقـدم مطـرد يف     لكفالـة ويدعو حكومة جنوب السودان إىل أن تسمي فورا رئيسا مشاركا للجنة الرقابة 
، )٢٧٤(٢٠١١حزيران/يونيـه   ٢٠ املـؤرخ  تفاق بشـأن الترتيبـات املؤقتـة لـإلدارة واألمـن يف منطقـة أبيـي       االتنفيذ 

 يف تقاريره الدورية تقييما للتقـدم احملـرز   ذلك تنفيذ قرارات جلنة الرقابة، ويطلب إىل األمني العام أن يقدم يف مبا
قــوة الــذي أجــري يف للاالســتعراض االســتراتيجي املنبثقــة مــن  هتنفيــذ توصــيات يفذلــك  يف مبــايف هــذه املســائل، 

  ؛)٢٨٠(٢٠١٤أيار/مايو 
السـودان وجنـوب السـودان بالشـروع علـى وجـه السـرعة يف إنشـاء إدارة          مطالبته كذلكيكرر   - ٤  

منطقة أبيي وجملسها، بسبل منها تسوية أزمة تشكيل الـس، وتشـكيل دائـرة شـرطة أبيـي بغـرض متكينـها مـن         
ــي، مبــا     ــة التحتيــ  يف االضــطالع مبهــام حفــظ األمــن يف مجيــع أحنــاء منطقــة أبي ــة البني ــة، وفقــا ذلــك محاي ة النفطي

  ؛٢٠١١حزيران/يونيه   ٢٠اللتزامات الطرفني يف اتفاق 
ــرار    يقـــرر  - ٥   ــا مبوجـــب القـ ــأذون ـ ــاء علـــى القـــوات املـ ــرة أصـــال،  )٢٠١٣( ٢١٠٤اإلبقـ املنتشـ

إعـادة التفعيـل التدرجييـة لآلليـة املشـتركة لرصـد       مع مبا يتماشى تبقى من القوات املأذون  واالستمرار يف نشر ما
تـوفري احلمايـة الالزمـة لآلليـة ومـن تقـدمي دعـم كامـل لآلليـة يتـيح هلـا             احلدود والتحقق منها، لتمكني القوة من

إجراء عمليات واسعة النطاق متتد إىل املنطقة احلدودية اآلمنة املرتوعة السـالح يف أقـرب وقـت ممكـن، ويطلـب      
بشكل كامل على آخـر املسـتجدات املتعلقـة حبالـة نشـر القـوات يف إطـار         األمن ني العام أن يطلع جملسإىل األم

  الدورة العادية للتقارير اليت يقدمها؛
إزاء تعثـر اجلهـود الراميـة إىل تشـغيل اآلليـة املشـتركة لرصـد احلـدود والتحقـق           يعرب عن القلـق   - ٦  

جنوب السودان على موقع اخلط الوسط للمنطقة احلدودية اآلمنـة  منها بشكل كامل، نتيجةً الستمرار اعتراض 
ــة        ــوب الســودان اســتخدام اآللي ــة جن ــة الســودان وحكوم ــة املشــتركة املرتوعــة الســالح، ويناشــد حكوم واآللي

_____________ 
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السياسية واألمنية املشتركة واآلليات املشتركة األخرى املتفـق عليهـا يف الوقـت املناسـب وبشـكل فعـال لكفالـة        
  ذلك منطقة األربعة عشر ميال؛  يف  شفافية يف املنطقة احلدودية، مبااألمن وال
علــى بــذل جهــود متجــددة للقيــام بصــورة ائيــة بتحديــد خــط الوســط للمنطقــة املنـــزوعة  حيــث   - ٧  

ميس بـأي حـال مـن األحـوال بالوضـع القـانوين        أن خط الوسط للمنطقة الويؤكد جمددا السالح على األرض، 
يف املستقبل، وال باملفاوضـات اجلاريـة الـيت تتنـاول املنـاطق املتنـازع عليهـا واملطالـب ـا           أو للحدود سواء حاليا

  ومسألة تعليم احلدود؛
 ١٩٩٠ مـن القـرار   ٣أن والية القوة املتعلقـة حبمايـة املـدنيني علـى النحـو املـبني يف الفقـرة        يؤكد   - ٨  

تشمل اختاذ اإلجـراءات الضـرورية حلمايـة املـدنيني املعرضـني خلطـر العنـف البـدين الوشـيك، بصـرف            )٢٠١١(
  النظر عن مصدر هذا العنف؛

يف منطقـة أبيـي ووحـدات شـرطة الـنفط       وجود أفراد أجهزة األمن التابعة جلنوب السـودان يدين   - ٩  
اإلقليم، ويكرر تأكيـد مطالبتـه بـأن تعمـل فـورا       املسريية إىل ، والدخول املتكرر مليليشياتفيها املنشورة يف دفرة

عناصرها األمنية مـن منطقـة أبيـي، وحكومـة     مجيع  نقلومن دون شروط مسبقة حكومة جنوب السودان على 
شرطة النفط يف دفرة من منطقة أبيي، ويكرر كذلك، وفقـا للقـرارات ذات الصـلة، وخباصـة      نقلالسودان على 

، التأكيد على إخالء منطقـة أبيـي مـن أي قـوات ومـن العناصـر       )٢٠١٢( ٢٠٤٦و ) ٢٠١١( ١٩٩٠القراران 
  املسلحة التابعة للقبائل احمللية، باستثناء القوة ودائرة شرطة أبيي؛

بشـأن وضـع أبيـي بوصـفها      ٢٠١٣أيار/مـايو   ٣قرار جلنة الرقابة املشتركة يف أبيي املـؤرخ   يؤيد - ١٠  
أعـرب عنـه جملـس السـلم واألمـن التـابع لالحتـاد األفريقـي يف بيانـه           دد علـى مـا  منطقة خالية من األسلحة، ويشـ 

من شواغل إزاء التقارير اليت تفيد بـأن خمتلـف القبائـل الـيت تعـيش يف أبيـي مدججـة         ٢٠١٣أيار/مايو  ٧املؤرخ 
ليـة مـن   ينص على أن أبيي ينبغي أن تكـون منطقـة خا   ٢٠١١حزيران/يونيه  ٢٠تفاق ابالسالح، ويشري إىل أن 

األسلحة وأن القوة وحدها هي املأذون هلا حبمل األسلحة داخل املنطقة، وحيث يف هذا الصدد احلكومتني علـى  
اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لكفالة إخالء أبيي من السالح بالفعـل، بطـرق منـها تنفيـذ بـرامج لنــزع السـالح،        

  حسب االقتضاء؛
حدود القـدرات املتاحـة هلـا، بعمليـات مراقبـة       واليتها ويف أن تضطلع القوة، مبا يتسق مع يطلب - ١١  

نقل األسلحة إىل أبيي ووجود األسلحة فيها وتوثيق ذلك واإلبالغ عنـه يف إطـار الـدورة العاديـة لتقـدمي تقـارير       
  األمني العام؛

القبائـل   احلكومتني علـى القيـام فـورا باختـاذ اخلطـوات الالزمـة لتنفيـذ تـدابري بنـاء الثقـة بـني            حيث - ١٢  
التابعة لكل منهما يف منطقة أبيي، بوسائل منها القيام بعمليـات مصـاحلة علـى مسـتوى القواعـد الشـعبية ودعـم        
القوة يف عقد مؤمتر سالم للزعماء التقليديني لقبيليت دينكا نقـوك واملسـريية، وحيـث بقـوة مجيـع القبائـل يف أبيـي        

البيانـات التحريضـية الـيت     الا والكف عـن األعمـال أو  على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس يف مجيع معام
  عن القيام بأي أنشطة انفرادية؛  قد تؤدي إىل صدامات عنيفة أو

إىل القــوة مواصــلة حوارهــا مــع جلنــة الرقابــة املشــتركة يف أبيــي ومــع قبــيليت املســريية            يطلــب - ١٣  
ة بضــمان االمتثــال التــام مــن جانــب مجيــع نقــوك بشــأن االســتراتيجيات الفعالــة وآليــات الرقابــة الكفيلــ  ودينكــا

األطراف املعنية بوضع أبيي بوصفها منطقة خالية من األسلحة، مع إيالء أولوية خاصـة للتعجيـل بـالتخلص مـن     
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األسـلحة الثقيلــة واألســلحة ذات األطقــم والقنابــل الصـاروخية، ويــدعو حكــومتي الســودان وجنــوب الســودان   
  ودينكا نقوك إىل التعاون التام مع القوة يف هذا الصدد؛وجلنة الرقابة وقبيليت املسريية 

جبميع األطراف أن تتعاون تعاونـا تامـا بشـأن النتـائج والتوصـيات املنبثقـة مـن حتقيـق جلنـة           يهيب - ١٤  
  نقوك؛  التحقيق والتحري املشتركة ملنطقة أبيي يف مقتل أحد أفراد حفظ السالم التابع للقوة وزعيم قبيلة دينكا

قـوة ألجـل إعـادة هيكلـة البعثـة      العـن عزمـه القيـام، حسـب االقتضـاء، باسـتعراض واليـة         عربي - ١٥  
والتزامامـا املنصـوص    )٢٠١٢( ٢٠٤٦احملتملة يف ضوء امتثال السـودان وجنـوب السـودان ملقتضـيات القـرار      

، )٢٧٦(٢٠١٢ سـبتمرب  أيلـول/  ٢٧و  )٢٧٥(٢٠١١متوز/يوليـه   ٣٠ران/يونيه و حزي ٢٩و  ٢٠ اتفاقات عليها يف
 ذلــك نقــل مجيــع القــوات مــن املنطقــة احلدوديـة اآلمنــة املنـــزوعة الســالح ومتكــني اآلليــة املشــتركة لرصــد  يف مبـا 

احلــدود والتحقــق منــها واللجــان املخصصــة مــن اكتســاب القــدرة الكاملــة علــى القيــام بعملياــا، وإمتــام إخــالء  
  منطقة أبيي إخالء تاما من األسلحة؛

بالــدول األعضــاء كافــة، وخصوصــا الســودان وجنــوب الســودان، أن تكفــل التنقــل احلــر   يهيــب - ١٦  
يع أحناء املنطقة احلدودية اآلمنة املنـزوعة السالح جلميـع األفـراد   والسريع من دون عراقيل إىل أبيي ومنها ويف مج

وكذلك للمعدات واملؤن واإلمدادات وغريها من السلع، مبا فيها املركبات والطائرات وقطع الغيـار الـيت يكـون    
  استخدامها مقصورا على القوة ومهامها الرمسية؛

قدمي الـدعم الكامـل لألمـم املتحـدة، بطـرق      حكوميت السودان وجنوب السودان ت جيدد مناشدته - ١٧  
العسـكريني واملـدنيني وأفـراد الشـرطة، مبـن       منها القيام على الفور بإصدار التأشـريات ألفـراد األمـم املتحـدة مـن     

إجحـاف هلـم بسـبب جنسـيتهم، وتيسـري الترتيبـات املتعلقـة         غـري  فيهم العاملون يف جمال املساعدة اإلنسانية، من
صدار تصاريح للرحالت اجلوية وتوفري الدعم اللوجسيت، ويناشـد مجيـع األطـراف التقيـد التـام      بإقامة القواعد وإ

  بالتزاماا مبوجب اتفاقات مركز القوات؛
مما يؤثر علـى أفـراد القـوة املكلفـني حبفـظ       ،بعدم وجود مشاريع للهياكل األساسية احليوية يسلم - ١٨  

ختاذها ملعاجلة هذه احلالة، وحيث األمـني العـام علـى مواصـلة اختـاذ      السالم، وحييط علما باإلجراءات اليت جيري ا
  التدابري املتاحة له لتصحيح هذا الوضع وحتسني قدرة القوة على تنفيذ واليتها؛

حكومة السـودان وحكومـة جنـوب السـودان مبواصـلة تيسـري نشـر مـوظفي دائـرة األمـم            يطالب - ١٩  
مان حريـة تنقـل اآلليـة املشـتركة لرصـد احلـدود والتحقـق منـها وحتديـد          املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام لضـ 

  مواقع األلغام وإزالتها يف منطقة أبيي واملنطقة احلدودية اآلمنة املنـزوعة السالح؛
مجيع األطـراف املعنيـة بـتمكني العـاملني يف جمـال املسـاعدة اإلنسـانية مـن الوصـول           يطالب أيضا - ٢٠  

ئـق إىل املـدنيني احملتـاجني للمسـاعدة وإىل مجيـع املرافـق الالزمـة لعمليـام، وفقـا          بشكل كامل وآمـن ودون عوا 
اإلنساين الساري واملبـادئ التوجيهيـة لألمـم املتحـدة يف جمـال تقـدمي       الدويل ذلك القانون  يف للقانون الدويل، مبا
  املساعدة اإلنسانية؛

حقوق اإلنسان وإدراج نتائج ذلك الرصـد  إىل األمني العام كفالة الرصد الفعال ألوضاع  يطلب - ٢١  
، ويكرر دعوته حكومة السودان وحكومـة جنـوب السـودان التعـاون بشـكل كامـل       األمن يف تقاريره إىل جملس

  مع األمني العام حتقيقا هلذه الغاية، وذلك بطرق منها إصدار التأشريات ملوظفي األمم املتحدة املعنيني؛
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م أن يتخذ التـدابري الالزمـة لكفالـة امتثـال القـوة امتثـاال تامـا لسياسـة         إىل األمني العا أيضا يطلب - ٢٢  
 األمـن األمم املتحدة املتمثلة يف عدم التسامح مطلقا إزاء حاالت االستغالل واالنتهاك اجلنسيني وأن يبلغ جملـس  

  كلما وقعت حاالت من هذا السلوك؛
كومة جنوب السودان أمـر بـالغ األمهيـة    على أن التعاون املستمر بني حكومة السودان وح يشدد - ٢٣  

  أيضا للسالم واألمن واالستقرار وملستقبل العالقات بينهما؛
إىل األمـــني العـــام أن يقـــوم، بـــدعم مــن مفوضـــية االحتـــاد األفريقـــي وحكومـــة إثيوبيـــا،   يطلــب  - ٢٤  

 ١٢يف اد األفريقـي  جملـس السـلم واألمـن التـابع لالحتـ     الصادر عـن  بيان اليف سياق املتاحة  باستكشاف اخليارات
الذي حيث الطرفني على االستفادة مـن األحكـام املبتكـرة القائمـة علـى التفـاهم املتبـادل        ، ٢٠١٤أيلول/سبتمرب 

حسـب االقتضـاء،   ، ٢٠١١حزيران/يونيـه   ٢٠ تبقى من العناصر اإلدارية واألمنية مـن اتفـاق   للتعجيل بتنفيذ ما
إطـار  الـيت سـتعرض علـى جملـس األمـن يف      القـوة  صيات امعة بشأن التوالنتائج اليت توصال إليها يف يدرج  وأن

  ؛التقرير املقبل لألمني العام
قـوة يف  الإىل األمني العام أن يواصل إبالغ الس مبا يحرز من تقدم يف تنفيذ واليـة   أيضا يطلب - ٢٥  

، علــى ٢٠١٥/فرباير شــباط ٢و  ٢٠١٤كــانون األول/ديسـمرب   ١تقريـرين خطــيني، يقـدمان يف موعــد أقصـاه    
  التوايل، وأن يواصل إطالع الس فورا على أي انتهاكات خطرية لالتفاقات املشار إليها أعاله؛

املتحـدة يف املنطقــة،    بـاجلهود الــيت يبـذهلا األمــني العـام لتوثيــق التعـاون بــني بعثـات األمــم      حيـيط علمــا   -  ٢٦  
ن، والعمليــة املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف   قــوة وبعثــة األمــم املتحــدة يف جنــوب الســودا  الفيهــا   مبــا

  املمارسة؛  دارفور، ومبعوثه اخلاص إىل السودان وجنوب السودان، ويطلب إىل األمني العام أن يواصل العمل ذه
  .إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي يقرر - ٢٧  

  ٧٢٧٦اختذ باإلمجاع يف اجللسة 
  

  مقررات

، دعــوة ممثــل  ٢٠١٤تشــرين األول/أكتــوبر   ٢٢، املعقــودة يف ٧٢٨٢جلســته  قــرر جملــس األمــن، يف    
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، يف      ٣٧السودان لالشتراك، دون أن يكون له حق التصويت، وفقا للمـادة   جنوب

  املعنون:  مناقشة البند
  تقارير األمني العام عن السودان وجنوب السودان”  
  “.)S/2014/708لسودان (تقرير األمني العام عن جنوب ا”    
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل      ٣٩توجيه دعوة، مبوجـب املـادة   أيضا ويف اجللسة نفسها، قرر الس   

السيدة إلني مارغريته لوي، املمثلة اخلاصة لألمني العام جلنوب السودان ورئيسة بعثـة األمـم املتحـدة يف جنـوب     
  ثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف اجلنسي يف حاالت الرتاع.السودان، والسيدة زينب حواء بانغورا، املم

  :)٢٨١(، الرسالة التالية٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠وجه رئيس جملس األمن إىل األمني العام، يف   
_____________ 

)٢٨١(  S/2014/836.  
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ـــة          تشــرين  ١٨يشــرفين أن أبلغكــم بأنــه مت إطــالع أعضــاء جملــس األمــن علــى رســالتكم املؤرخـ
إثيوبيـا قائـدا للقـوة يف    من بشأن اعتزامكم تعيني اللواء برهانو جوال غااللتشا  )٢٨٢(٢٠١٤الثاين/نوفمرب 

  قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي. وهم حييطون علما باالعتزام املعرب عنه يف رسالتكم.
  ، يف البند املعنون:٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤، املعقودة يف ٧٣٢٠ونظر الس، يف جلسته   
  قارير األمني العام عن السودان وجنوب السودانت”  
  “.) بشأن السودان٢٠٠٥( ١٥٩١إحاطة يقدمها رئيس جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار ”    
ــته     ــرر الــــس، يف جلســ ــودة يف ٧٣٢٢وقــ ــاين/نوفمرب  ٢٥، املعقــ ــرين الثــ ــل ٢٠١٤تشــ ــوة ممثــ ، دعــ
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، يف      ٣٧ت، وفقا للمـادة  السودان لالشتراك، دون أن يكون له حق التصوي جنوب

  املعنون:  مناقشة البند
  تقارير األمني العام عن السودان وجنوب السودان”  
  “.)S/2014/821تقرير األمني العام عن جنوب السودان (”    

  
  )٢٠١٤( ٢١٨٧القرار 

  ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
) ٢٠١٢( ٢٠٤٦و  ٢٠١١متوز/يوليــــه  ٨املــــؤرخ ) ٢٠١١( ١٩٩٦اتــــه الســــابقة إىل قرار إذ يشــــري  

ــايو  ٢املـــؤرخ  ــه  ٥املـــؤرخ ) ٢٠١٢( ٢٠٥٧و  ٢٠١٢أيار/مـ املـــؤرخ ) ٢٠١٣( ٢١٠٩و  ٢٠١٢متوز/يوليـ
 )٢٠١٤( ٢١٥٥و  ٢٠١٣كـــانون األول/ديســـمرب  ٢٤املـــؤرخ ) ٢٠١٣( ٢١٣٢و  ٢٠١٣متوز/يوليـــه  ١١

  ،٢٠١٤أيار/مايو  ٢٧املؤرخ 
التزامه القوي بسيادة جنوب السودان واستقالهلا وسالمتها اإلقليمية ووحدا الوطنيـة،  إذ يعيد تأكيد و  

  اإلقليمي،    وإذ يشري إىل أمهية مبادئ عدم التدخل وحسن اجلوار والتعاون
وإذ يعيـد تأكيـد املبـادئ     ٢٠١٣كـانون الثاين/ينـاير    ٢١املـؤرخ  ) ٢٠١٣( ٢٠٨٦إىل قـراره  وإذ يشري   

اسية حلفظ السالم، مبا يف ذلك موافقة األطراف، واحلياد، وعدم استخدام القـوة، إال يف حالـة الـدفاع عـن     األس
النفس والدفاع عن الوالية، وإذ يسلّم بأن والية كل بعثة مـن بعثـات حفـظ السـالم خاصـة حباجـة البلـد املعـين         

  وأوضاعه،  
زمة السياسـية واألمنيـة واإلنسـانية يف جنـوب     من ازدياد تفاقم األوإذ يعرب عن بالغ االنزعاج والقلق   

السودان نتيجة للرتاع السياسي داخل احلركة الشعبية لتحرير السودان وما أعقبه من أعمال عنـف تسـبب فيهـا    
  القادة السياسيون والعسكريون للبلد،

_____________ 

)٢٨٢(  S/2014/835.  
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بلـغ عنـها   انتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان وانتـهاكات القـانون اإلنسـاين الـدويل امل     وإذ يدين بشدة  
واملستمرة، مبا فيها ما يتصل بأعمال القتل خارج نطـاق القضـاء، والعنـف املوجـه ضـد مجاعـات عرقيـة بعينـها،         
واالغتصــاب وغــريه مــن أشــكال العنــف اجلنســي والقــائم علــى نــوع اجلــنس، وجتنيــد األطفــال واســتخدامهم،     

ف اهلـادف إىل نشـر الرعـب بـني السـكان      وحاالت االختفاء القسري، واالعتقال واالحتجـاز التعسـفيني، والعنـ   
املدنيني، واهلجمات الـيت تشـن علـى املـدارس ودور العبـادة واملستشـفيات، وعلـى أفـراد حفـظ السـالم التـابعني            
لألمم املتحدة واملرتبطني ا، واليت يرتكبها مجيع األطراف، مبا فيها اجلماعات املسلحة وقـوات األمـن الوطنيـة،    

ى ارتكاب هذه التجاوزات واالنتهاكات، وإذ يدين كذلك املضايقات اليت يتعـرض هلـا   إىل جانب التحريض عل
موظفو هيئات اتمع املدين وموظفـو املسـاعدة اإلنسـانية والصـحفيون واسـتهدافهم، وإذ يشـدد علـى وجـوب         

لـى أن  حماسبة املسـؤولني عـن انتـهاكات القـانون اإلنسـاين الـدويل وانتـهاكات وجتـاوزات حقـوق اإلنسـان، وع          
ــة املــدنيني املوجــودين يف إقليمهــا واخلاضــعني       حكومــة جنــوب الســودان تتحمــل املســؤولية الرئيســية عــن محاي

  ذلك محايتهم من اجلرائم اليت قد تشكل جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب،  يف  لواليتها، مبا
اإلنسـانية، وإذ يؤكـد   إزاء التشريد الواسع النطاق لألشخاص وتفـاقم األزمـة   وإذ يعرب عن بالغ القلق   

أن مجيع أطراف النـزاع تتحمـل املسـؤولية عـن معانـاة شـعب جنـوب السـودان، وأنـه مـن الضـروري أن تكفـل            
تلبية االحتياجات األساسية للسكان، وإذ يشـيد بوكـاالت األمـم املتحـدة اإلنسـانية وشـركائها ملـا يبذلونـه مـن          

إذ يهيـب جبميـع أطـراف النــزاع أن تتـيح وتيسـر، وفقـا        جهود لتقدمي الدعم للسكان بشـكل عاجـل ومنسـق، و   
ــراد        ــة للمســاعدة اإلنســانية، وصــول أف ــادئ األمــم املتحــدة التوجيهي ــدويل ذات الصــلة وملب ــانون ال ألحكــام الق
ومعــدات ولــوازم اإلغاثــة إىل مجيــع احملتــاجني بشــكل كامــل وآمــن وخــال مــن العوائــق، وإيصــال املســاعدات      

ناسب، وال سيما إىل املشردين داخليا والالجئني، وإذ يدين مجيـع اهلجمـات الـيت يتعـرض     اإلنسانية يف الوقت امل
هلا أفراد ومرافق املساعدة اإلنسانية، وإذ يشري إىل أن شن اهلجمـات علـى العـاملني يف اـال اإلنسـاين وحرمـان       

  هاكا للقانون اإلنساين الدويل،املدنيني من املواد اليت ال غىن عنها لبقائهم على قيد احلياة قد يشكالن انت
مببــادرة اهليئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــة، الــيت حتظــى بــدعم األمــم املتحــدة واالحتــاد     وإذ يشــيد   

األفريقي، إلنشاء منتدى للحوار السياسي واألمـين، وإذ يتوقـع مـن مجيـع األطـراف أن تشـارك يف هـذه العمليـة         
 ليهــا املــؤمترات املتعاقبــة لرؤســاء دول وحكومــات البلــدان األعضــاء يف اهليئــة وأن حتتــرم القــرارات الــيت انتــهت إ

  ،احلكومية الدولية
باتفـــاق وقـــف القتــال واالتفـــاق املتعلـــق بوضـــع احملتجــزين اللـــذين مت التوصـــل إليهمـــا يف   وإذ يرحــب    

توافــق اآلراء الــذي مت بوســاطة مــن اهليئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــة، وب  ٢٠١٤كــانون الثاين/ينــاير  ٢٣
التوصــل إليــه بــني األطــراف خبصــوص إعــالن املبــادئ، وبإنشــاء آليــة رصــد وقــف إطــالق النــار والتحقّــق منــه،   

وطرائـق جتديـد االلتـزام باتفـاق وقـف       ٢٠١٤أيار/مـايو   ٩املـؤرخ   وباتفاق تسـوية األزمـة يف جنـوب السـودان    
ــيت مت االتفــاق عليهــا يف    ــذه ال ــال وتنفي ــاين/نوفمرب تشــرين  ٩القت ــوة يف الوقــت نفســه   ٢٠١٤الث ــدين بق ، وإذ ي

االنتهاكات املتكـررة واملسـتمرة مـن جانـب مجيـع األطـراف التفـاق وقـف القتـال، ممـا يقـوض اجلهـود املبذولـة              
  السالم،    إلحالل
بالبيانــات الصــادرة عــن مــؤمتر رؤســاء دول وحكومــات اهليئــة احلكوميــة الدوليــة مــع التقــدير  ينــوهوإذ   

ــ ــة يف املعني ــه و  ١٠ة بالتنمي ــاين/نوفمرب   ٧آب/أغســطس و  ٢٥حزيران/يوني ــيت أكــدت   ٢٠١٤تشــرين الث وال
االلتزامات الواجبة يف جماالت احلوكمة اجلامعة، واألمن، وإدارة الشؤون االقتصـادية واملاليـة، والعـدل، والعمـل     
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ــس الســلم واألمــ        ن التــابع لالحتــاد األفريقــي يف   اإلنســاين، والعمليــة الدســتورية، والبيــانني الصــادرين عــن جمل
  ،  ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١٧حزيران/يونيه و   ١٢

لإلجراءات اليت يتخذها أفراد حفظ السالم التابعون لبعثة األمـم املتحـدة يف    وإذ يعرب عن بالغ تقديره  
نيني، جنوب السودان والبلدان املسامهة بقوات عسـكرية والبلـدان املسـامهة بقـوات شـرطة مـن أجـل محايـة املـد         

فيهم الرعايا األجانب، املعرضني لتهديد بالعنف البدين، ومن أجل حتقيق استقرار احلالة األمنية داخـل مواقـع    مبا
للجهـود الـيت تبـذهلا البعثـة لـدعم املشـردين داخليـا الـذين حيتمـون يف           البعثة وخارجهـا، وإذ يعـرب عـن تقـديره    

د حلول مستدامة للمشردين داخليـا، مبـا يف ذلـك إيـواؤهم     يؤكد يف الوقت نفسه ضرورة إجيا مواقع البعثة، وإذ
، وإذ يعـرب  )٢٨٣(يف أماكن بديلة آمنة وخالية من املخاطر، متشيا مع املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي

  )،  ٢٠١٤( ٢١٥٥كذلك عن تقديره للدول األعضاء اليت نشرت قوات وأفراد شرطة بعد اختاذ القرار 
املؤقت عـن حقـوق اإلنسـان    األمم املتحدة يف جنوب السودان بتقرير بعثة مع االهتمام  وإذ حييط علما  
“ النـزاع يف جنوب السودان: تقرير عن حقـوق اإلنسـان  ”املعنون  ها، وبتقرير٢٠١٤شباط/فرباير  ٢١املؤرخ 
  ،٢٠١٤أيار/مايو  ٨املؤرخ 
، هنــاك أســاس معقــول ٢٠١٤مــايو أيار/ ٨مــن أنــه وفقــا للتقريــر املــؤرخ   وإذ يعــرب عــن بــالغ القلــق   

لالعتقاد بأن احلكومة وقوات املعارضة قد ارتكبتا جرائم حرب وجـرائم ضـد اإلنسـانية، مبـا يف ذلـك عمليـات       
القتــل خــارج نطــاق القضــاء، واالغتصــاب وغــريه مــن أعمــال العنــف اجلنســي، وحــاالت االختفــاء القســري،     

  وحاالت االعتقال واالحتجاز التعسفيني،  
على احلاجة املاسة وامللحة بشكل متزايد إىل إاء اإلفالت من العقـاب يف جنـوب السـودان،    د وإذ يؤك  

  وتقدمي مرتكيب هذه اجلرائم إىل العدالة،
بالعمـل الـذي تقـوم بـه جلنـة التحقيـق التابعـة لالحتـاد األفريقـي واملعنيـة جبنـوب السـودان يف             وإذ يرحب   

تقرير املؤقـت للجنـة التحقيـق    الالعلنيـة املتعلقـة حبقـوق اإلنسـان، وبـ     جهود الرصـد والتحقيـق واإلبـالغ املسـتقلة     
  يترقب باهتمام ما ستخلص إليه من نتائج وتوصيات،  وإذ ٢٠١٤حزيران/يونيه  ٢٧الصادر يف 

اسـتخدام البـث اإلذاعـي لنشـر خطـاب الكراهيـة وتوجيـه رسـائل حتـرض علـى ممارسـة             وإذ يدين بشدة  
بعينها، مما قد يكون له دور كبري يف نشر العنف اجلماعي وتفـاقم النــزاع، وإذ    العنف اجلنسي ضد مجاعة عرقية

كومة جنوب السودان اختـاذ التـدابري املالئمـة لـردع هـذه األنشـطة، وإذ حيـث كـذلك مجيـع األطـراف           حب يهيب
  على الكف عن هذه األعمال، واملسامهة بدال من ذلك يف الترويج للسالم واملصاحلة بني الطوائف،

املـــؤرخ ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥علـــى أن العقبـــات املســـتحكمة الـــيت حتـــول دون تنفيـــذ القـــرار   وإذ يشـــدد   
بصورة تامة لن يذللها إال االلتزام الراسخ بـتمكني املـرأة وبكفالـة مشـاركتها      ٢٠٠٠تشرين األول/أكتوبر  ٣١

ات، وتـوافر الـدعم   وضمان ما هلا من حقوق اإلنسان، وتضافر جهـود القيـادات، واتسـاق املعلومـات واإلجـراء     
  من أجل بناء أسس إشراك املرأة يف عملية صنع القرار جبميع مستوياا،  

_____________ 

)٢٨٣(  E/CN.4/1998/53/Add.2.املرفق ،  



 ٢٠١٥متوز/يوليه  ٣١ إىل ٢٠١٤آب/أغسطس  ١ يف الفترة منالقرارات واملقررات اليت اختذها جملس األمن 

411 

إزاء استمرار القيود املفروضة علـى حركـة البعثـة وعلـى عملياـا، وإذ يـدين        وإذ يعرب عن بالغ القلق  
اد األمـم املتحـدة   بشدة اهلجمات اليت تشنها القوات احلكومية وقـوات املعارضـة واجلماعـات األخـرى علـى أفـر      

واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية ومرافقهما، مبا يف ذلـك حادثـة إسـقاط اجلـيش الشـعيب لتحريـر السـودان        
، واهلجـوم الـذي تعرضـت لـه قافلـة تابعـة       ٢٠١٢لطائرة عمودية تابعة لألمم املتحدة يف كـانون األول/ديسـمرب   

جـــوم الـــذي تعـــرض لـــه معســـكر البعثـــة يف أكوبـــو يف كـــانون   ، واهل٢٠١٣لألمـــم املتحـــدة يف نيســـان/أبريل 
لطـائرة عموديــة تابعـة لألمــم املتحــدة يف   غـري حمــددة اهلويــة  ، وإســقاط مجاعـات مســلحة  ٢٠١٣األول/ديسـمرب  
، وتوقيــــف واحتجــــاز فريــــق للرصــــد والتحقــــق تــــابع للهيئــــة احلكوميــــة الدوليــــة يف  ٢٠١٤آب/أغســــطس 

تابعني لألمم املتحدة وأفراد مـرتبطني ـا، واهلجمـات الـيت تعـرض       آب/أغسطس، واحتجاز واختطاف موظفني
، وإذ يهيب حبكومة جنوب السـودان أن تسـتكمل التحقيـق يف    ٢٠١٤ البعثة يف بور وبينتيو يف عام اهلا معسكر

  هذه اهلجمات بشكل سريع وواف وأن حتاسب املسؤولني عنها،  
ابري إضـافية، حسـب االقتضـاء، مـن أجـل كفالـة أمـن        إىل البعثـة أن تتخـذ تـد    وإذ يؤكد من جديد طلبه  

  عملياا اجلوية يف جنوب السودان، وأن تقدم تقريرا ذا الشأن إىل الس،
ــة املــدنيني   وإذ يؤكــد    ــة داخــل أمــاكن محاي وخارجهــا وإقامــة  أمهيــة املســامهة الفعالــة للمجتمعــات احمللي

  املدنيني،  يتها املتعلقة حبمايةاتصاالت مع هذه اتمعات من أجل قيام البعثة بوال
ــق     ــالغ القل ــنفط وموظفيهــا،     وإذ يعــرب عــن ب ــة وشــركات ال ــد باإلضــرار باملنشــآت النفطي إزاء التهدي

  حيث مجيع األطراف على كفالة أمن البنية التحتية االقتصادية،  وإذ
القلــق  ، وإذ يعــرب عــن بــالغ٢٠١٣أيلول/ســبتمرب  ٢٦املــؤرخ  )٢٠١٣( ٢١١٧إىل قــراره وإذ يشــري   

إزاء اخلطــر الــذي يتهــدد الســالم واألمــن يف جنــوب الســودان نتيجــة للنقــل غــري املشــروع لألســلحة الصــغرية      
  واألسلحة اخلفيفة وتكديسها املزعزع لالستقرار وإساءة استخدامها،

يف التقارير اليت وردت من دائرة األمـم املتحـدة لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام       وإذ يالحظ مع بالغ القلق  
وأفادت حبدوث استخدام عشـوائي للـذخائر العنقوديـة، وإذ حيـث مجيـع       ٢٠١٤والية جونقلي يف شباط/فرباير 

  املستقبل،  األطراف على االمتناع عن استخدام مثل هذه الذخائر يف
ة بقيام اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية بنشر آلية الرصد والتحقـق، وإذ يـدعو إىل إعـاد   وإذ يرحب   

نشر اجلماعات املسلحة والقوات احلليفة الـيت دعاهـا أي مـن اجلـانبني و/أو سـحبها تـدرجييا، وذلـك متاشـيا مـع          
، وإذ حيذر من العواقب الوخيمة الـيت قـد تـنجم    ٢٠١٤كانون الثاين/يناير  ٢٣اتفاق وقف القتال الذي وقّع يف 

  عن حتويل النـزاع إىل نـزاع إقليمي،  
جلنــوب الســودان لــه  ةخاصــ ةإلــن مارغريــت لــوي ممثلــ الســيدة  األمــني العــام بتعــيني أيضــا وإذ يرحــب  
يوهـانيس غيربمييسـكيل تسـفاماريام قائـدا للقـوة       الفريق، وتعيني األمم املتحدة يف جنوب السودان لبعثة ةورئيس

  يف البعثة،  
ــد    ــد تأكيـ ــه  وإذ يعيـ ــؤرخ ) ١٩٩٩( ١٢٦٥قراراتـ ــبتمرب  ١٧املـ  )٢٠٠٠( ١٢٩٦و  ١٩٩٩أيلول/سـ
ــؤرخ  ــؤرخ ) ٢٠٠٦( ١٦٧٤و  ٢٠٠٠نيســان/أبريل  ١٩امل ) ٢٠٠٦( ١٧٣٨و  ٢٠٠٦نيســان/أبريل  ٢٨امل
بشـأن   ٢٠٠٩تشرين الثـاين/نوفمرب   ١١املؤرخ ) ٢٠٠٩( ١٨٩٤و  ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٢٣املؤرخ 
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ـــزاعات املســلحة، و    ــة املــدنيني يف الن ــؤرخ ) ٢٠٠٣( ١٥٠٢ محاي  بشــأن محايــة  ٢٠٠٣آب/أغســطس  ٢٦امل
 ٢٠٠٥متوز/يوليـه   ٢٦املـؤرخ  ) ٢٠٠٥( ١٦١٢موظفي املساعدة اإلنسانية وموظفي األمم املتحـدة، وقراراتـه   

ــه  ١٢املــــؤرخ  )٢٠١١( ١٩٩٨و  ٢٠٠٩آب/أغســــطس  ٤املــــؤرخ ) ٢٠٠٩( ١٨٨٢و   ٢٠١١متوز/يوليــ
ــؤرخ ) ٢٠١٢( ٢٠٦٨ و ــبتمرب  ١٩املـ ــؤرخ ) ٢٠١٤( ٢١٤٣و  ٢٠١٢أيلول/سـ  ٢٠١٤آذار/مـــارس  ٧املـ

 ١٨٢٠ و ٢٠٠٠تشرين األول/أكتـوبر   ٣١املؤرخ ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥األطفال والرتاع املسلح، وقراراته  بشأن
 ١٨٨٩و  ٢٠٠٩أيلول/سـبتمرب   ٣٠املـؤرخ  ) ٢٠٠٩( ١٨٨٨ و ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ١٩املؤرخ ) ٢٠٠٨(
كـــانون األول/ديســـمرب  ١٦املـــؤرخ ) ٢٠١٠( ١٩٦٠و  ٢٠٠٩تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٥) املـــؤرخ ٢٠٠٩(

تشـــــرين  ١٨املـــــؤرخ ) ٢٠١٣( ٢١٢٢و  ٢٠١٣حزيران/يونيـــــه  ٢٤املـــــؤرخ ) ٢٠١٣( ٢١٠٦و  ٢٠١٠
 ٢٠١٤نيسـان/أبريل   ١٦املـؤرخ  ) ٢٠١٤( ٢١٥٠بشأن املرأة والسالم واألمن؛ وقراره  ٢٠١٣األول/أكتوبر 

ــراره     ــها وق ــة ومكافحت ــادة اجلماعي ــع اإلب ــؤرخ ) ٢٠١٤( ٢١٥١بشــأن من بشــأن  ٢٠١٤نيســان/أبريل  ٢٨امل
  بشأن منع نشوب الرتاعات،   ٢٠١٤آب/أغسطس  ٢١املؤرخ ) ٢٠١٤( ٢١٧١الح قطاع األمن وقراره إص

ــيط علمـــا     ــروإذ حيـ ــام املـــؤرخ   يبتقريـ ــبتمرب  ٣٠ نياألمـــني العـ تشـــرين  ١٨و  )٢٨٤(٢٠١٤أيلول/سـ
  وبالتوصيات الواردة فيهما،   )٢٨٥(٢٠١٤الثاين/نوفمرب 

  تشكل خطراً يهدد السالم واألمن الدوليني يف املنطقة،أن احلالة يف جنوب السودان ما زالت وإذ يقرر   
  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف   
التفاق وقـف القتـال الـذي قبلتـه ووقعتـه حكومـة جنـوب السـودان واجلنـاح           يكرر تأكيد تأييده  - ١  

، ويكـرر كـذلك   ٢٠١٤الثاين/ينـاير   كـانون  ٢٣املعارض يف احلركة الشعبية/اجليش الشعيب لتحرير السودان يف 
كومــة واجلنــاح املعــارض يف احلركــة احلتأكيــد تأييــده التفــاق تســوية األزمــة يف جنــوب الســودان الــذي وقعتــه  

؛ ويقر طرائق جتديد االلتزام باتفاق وقف القتـال  ٢٠١٤أيار/مايو  ٩الشعبية/اجليش الشعيب لتحرير السودان يف 
؛ ويدعو إىل التنفيذ الفوري والكامل لالتفاقات من قبـل  ٢٠١٤ن الثاين/نوفمرب تشري ٩وتنفيذه املتفق عليها يف 

كال الطرفني، ويعرب عن اعتزامه النظر يف مجيع التدابري املناسـبة، بالتشـاور مـع الشـركاء املعنـيني، مبـا يف ذلـك        
ت تقـوض السـالم واالسـتقرار    يتخذون إجراءا مناهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية واالحتاد األفريقي، ضد 

  فيهم األشخاص الذين حيولون دون تنفيذ هذه االتفاقات؛ مبنواألمن يف جنوب السودان، 
مجيع األطراف علـى املشـاركة يف حـوار وطـين مفتـوح وشـامل للجميـع يهـدف إىل إرسـاء           حيث  - ٢  

لفعالـة للشـباب والنسـاء والطوائـف     املشـاركة الكاملـة وا  بوسائل منـها  السالم الدائم واملصاحلة واحلكم الرشيد، 
الدينية واتمع املدين وقادة احلركة الشعبية لتحرير السـودان الـذين كـانوا حمتجـزين، ويشـجع      الفئات املتنوعة و

اجلهود اليت تبذهلا اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية واألمم املتحـدة مـن أجـل التوصـل إىل اتفـاق سـالم بـني        
  إدراج أحكام تتعلق حبماية الطفل يف مجيع مفاوضات واتفاقات السالم؛كفالة ها كذلك على األطراف، وحيث

  ؛٢٠١٥أيار/مايو  ٣٠حىت األمم املتحدة يف جنوب السودان متديد والية بعثة  يقرر  - ٣  
_____________ 

)٢٨٤(  S/2014/708.  
)٢٨٥(  S/2014/821.  
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الزمـة  املهام التالية، ويأذن للبعثة باستخدام مجيع الوسـائل ال من والية البعثة تتألف أن  ِأيضا يقرر  - ٤  
  لتأدية هذه املهام:

  :محاية املدنيني  (أ)  
محايـة املــدنيني املعرضــني خلطــر العنـف البــدين، بغــض النظــر عـن مصــدر هــذا العنــف، يف حــدود      ‘١’  

مواصــلة بوســائل مــن بينــها قــدراا وداخــل منــاطق انتشــارها، ومحايــة النســاء واألطفــال بصــفة خاصــة، 
  ية املرأة ومحاية الطفل؛االستعانة مبستشاري البعثة يف جمايل محا

ــيهم      ‘٢’   ــدنيني، مبــن ف ــف ضــد امل ــا ردع أعمــال العن ــب، وال ســيما مــن خــالل النشــر    الرعاي األجان
فــيهم مبــن وتســيري الــدوريات بصــورة نشــطة، مــع إيــالء اهتمــام خــاص للمــدنيني املشــردين،    ياالســتباق

ل اإلنسـاين واملـدافعني عـن حقـوق     املوجودون يف مواقـع احلمايـة وخميمـات الالجـئني، وللعـاملني يف اـا      
باسـتخدام وسـائل مـن بينـها     الـيت تسـتهدف السـكان املـدنيني،     واهلجمـات  اإلنسان، وحتديد التهديدات 

التفاعل املنتظم مع السكان املدنيني والعمل عن كثب مع منظمات املساعدة اإلنسانية وحقوق اإلنسـان  
العبـادة  دور ع، مبا يف ذلك، حسـب االقتضـاء، املـدارس و   والتنمية يف املناطق املعرضة بشدة ألخطار الرتا

واملستشفيات واملنشآت النفطية، وال سيما عندما تعجز حكومـة مجهوريـة جنـوب السـودان عـن تـأمني       
  ؛ ال تقوم بتأمينها  أو هذه األماكن

مــع تنفيــذ اســتراتيجية لإلنــذار املبكــر علــى كامــل نطــاق البعثــة، مبــا يشــمل اتبــاع ــج منســق جل   ‘٣’  
املعلومات والرصد والتحقق واإلنـذار املبكـر وتعمـيم املعلومـات، ومبـا يشـمل آليـات لالسـتجابة، مبـا يف          

علــى ســبيل التأهــب الحتمــال وقــوع مزيــد مــن اهلجمــات الــيت   تســتخدم ذلــك آليــات االســتجابة الــيت  
  األمم املتحدة ومرافقها؛  موظفي تستهدف 

  ؛املواقع  محاية املدنيني التابعة للبعثة وداخل هذه ملواقعصون السالمة واألمن العامني   ‘٤’  
بذل املساعي احلميدة، وبناء الثقة، وتيسري الدعم املقـدم السـتراتيجية احلمايـة الـيت تتبعهـا البعثـة،         ‘٥’  

وال سيما فيما يتعلق بالنساء واألطفـال، مبـا يف ذلـك املسـاعي الراميـة إىل تيسـري املصـاحلة بـني الطوائـف          
ــاط يف ــة يف          ق املعرضــة بشــدة املن ــاء الدول ــن أنشــطة بن ــيا م ــك جــزءا أساس ــار ذل ـــزاع باعتب ــار الن ألخط

  الطويل؛  األجل
املساعدة على يئـة بيئـة آمنـة تسـمح بـالعودة اآلمنـة والطوعيـة للمشـردين داخليـا والالجـئني يف             ‘٦’  

ة املتعلقة ببذل العناية الواجبـة يف  اية املطاف، عرب سبل منها، حيثما كان ذلك متوافقا مع سياسة األمم املتحد
تأديتـها للمهـام    ومع مراعاة االمتثال التام هلذه السياسة، رصد أجهزة الشرطة لـدى  )٢٧٠(مراعاة حقوق اإلنسان

املعـايري الدوليـة حلقـوق اإلنسـان     اليت تركز علـى احلمايـة، والتأكّـد مـن التزامهـا ب     للمهام ذات الصلة ذا األمر و
لـدى قيامهــا بــذلك، والتنســيق معهــا علـى الصــعيد العمليــايت فيمــا يتصــل بتلـك املهــام، وذلــك مــن أجــل تعزيــز    

  املدنيني؛  محاية
  :  رصد حقوق اإلنسان والتحقيق فيها  (ب)  
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حقيـق فيهـا   رصد جتاوزات وانتهاكات حقوق اإلنسان وانتهاكات القـانون اإلنسـاين الـدويل والت     ‘١’  
يف ذلـك األفعـال الـيت يحتمـل أن تشـكل جـرائم        والتحقق منها واإلبالغ عنها بشـكل علـين منـتظم، مبـا    

  اإلنسانية؛  حرب أو جرائم ضد
والتحقــق منــها رصــد االنتــهاكات والتجــاوزات املرتكبــة ضــد األطفــال والنســاء والتحقيــق فيهــا    ‘٢’  

والقـائم علـى نـوع اجلـنس     مجيع أشـكال العنـف اجلنسـي    واإلبالغ عنها بشكل حمدد وعلين، مبا يف ذلك 
يف النـزاعات املسلحة، وذلك من خالل التعجيل بتطبيق الترتيبات املتعلقة برصد أعمـال العنـف اجلنسـي    
املرتبطة بالنـزاع وحتليلها واإلبالغ عنها، ومن خالل تعزيز آلية رصد االنتهاكات اجلسيمة الـيت ترتكـب   

  نها؛ضد األطفال واإلبالغ ع
حيثمـا  التنسيق مع جلنة االحتاد األفريقي للتحقيـق يف جنـوب السـودان وإمـدادها بالـدعم الـتقين،         ‘٣’  

  ؛كان ذلك مناسبا
  :  إليصال املساعدات اإلنسانيةاملواتية يئة الظروف   (ج)  
علــى املسـاعدة  بوسـائل منـها   إليصـال املســاعدات اإلنسـانية،   املواتيـة  اإلسـهام يف يئـة الظـروف      ‘١’  

يئة الظروف األمنية الالزمة وبذل املساعي احلميدة وجهود بناء الثقـة والتيسـري، وذلـك إلتاحـة اـال،      
لمسـاعدة اإلنسـانية،   لوفقا لألحكام ذات الصـلة مـن القـانون الـدويل وملبـادئ األمـم املتحـدة التوجيهيـة         

مـل وآمـن وخـال مـن العوائـق،      لوصول أفراد اإلغاثة إىل مجيع احملتـاجني يف جنـوب السـودان بشـكل كا    
  وإيصال املساعدات اإلنسانية يف الوقت املناسب، وال سيما إىل املشردين داخليا والالجئني؛

، كـان ذلـك مناسـبا    حيثمـا األمم املتحدة واألفراد املرتبطني ا، موظفي ضمان أمن وحرية تنقّل   ‘٢’  
    ؛وضمان أمن املنشآت واملعدات الالزمة لتنفيذ مهام الوالية

  :  القتالاتفاق وقف تنفيذ دعم   (د)  
ضمان حتقُّق التنسـيق املالئـم مـع اللجنـة التقنيـة املشـتركة وآليـة الرصـد والتحقـق وأفرقـة الرصـد              ‘١’  

  والتحقق، حسب االقتضاء؛
توفري العناصر األمنية املتنقلة والعناصر األمنية املكرسة حلراسـة املواقـع الثابتـة حلمايـة آليـة الرصـد         ‘٢’  

مـؤمتر   الـيت اختـذها  والتحقق التابعة للهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية، اليت أنشئت مبوجب القرارات 
ــات  ــاء دول وحكومـ ــدان رؤسـ ــة يف اجتماع  البلـ ــة الدوليـ ــة احلكوميـ ــاء يف اهليئـ ــاألعضـ ــودين يفيـ  ه املعقـ

  ؛ ٢٠١٤آذار/مارس  ١٣  كانون الثاين/يناير و  ٣١
  القتال؛ ل آلية الرصد والتحقق على النحو املبين يف اتفاق وقفتقدمي الدعم ألعما  ‘٣’  
(أ)، األولويـة عنـد اختـاذ     ٤على وجوب إعطاء محاية املدنيني، على النحو املبني يف الفقرة  يشدد  - ٥  

  القرارات املتعلقة باستخدام القدرات واملوارد املتاحة لدى البعثة؛
توجيـه عمليـات   ، جلنـوب السـودان   ن طريـق ممثلتـه اخلاصـة   إىل األمني العام أن يواصل، عـ  يطلب  - ٦  

مجيـع األنشـطة الـيت تضـطلع ـا منظومـة األمـم املتحـدة يف جنـوب          وأن ينسـق  ، البعثة على حنو يضمن تكاملـها 
  اتباع ج دويل متماسك إزاء إحالل السالم يف جنوب السودان؛وأن يدعم السودان، 
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باإلبقـاء علـى    ٢٠١٤تشرين الثـاين/نوفمرب   ١٨ تقريره املؤرخ يفالواردة توصية األمني العام  يقر  - ٧  
  من هذا القرار؛ ٤املستويات العامة لقوة البعثة لتلبية متطلبات واليتها على النحو احملدد يف الفقرة 

فــرد مــن مجيــع الرتــب، ومــن  ١٢ ٥٠٠أن تتــألف البعثــة مــن عنصــر عســكري يف حــدود   يقــرر  - ٨  
يتواصــل فــردا؛ وأن  ١ ٣٢٣مشــكلة بالشــكل املالئــم بقــوام يف حــدود   عنصــر شــرطة يشــمل وحــدات شــرطة 

؛ ويطلـب إىل األمـني العـام تقـدمي معلومـات      أعـاله  ٤حجم العنصر املدين وفقا للمهام احملددة يف الفقـرة  ختفيض 
مفصلة عن تكوين القوات، وعن إعادة تشكيل قوة البعثة، وعـن الـدعم اللوجسـيت والعناصـر التمكينيـة، مبـا يف       
ذلك يف إطار تقاريره الدورية؛ ويطلب إىل األمني العام أن يستعرض االحتياجات على أرض الواقع، وأن يقـدم  

ــات القــوة وانتشــارها واحتياجاــا املســتقبلية      ــس   تقييمــا مســتكمال عــن عملي ــيت يقــدمها إىل ال ــاريره ال يف تق
  ؛بانتظام
ا علـى كامـل نطـاق عناصـرها العسـكري      تركيـز أنشـطتها وتبسـيطه   أن تواصـل  إىل البعثة  يطلب  - ٩  

، ويسـلّم بأنـه سـيتم وقـف بعـض      ٤ والشرطي واملدين من أجل إحـراز التقـدم يف تنفيـذ املهـام احملـددة يف الفقـرة      
  مهام البعثة بناء على ذلك؛

أن يبقي احتياجات البعثـة وتشـكيل عناصـرها قيـد االسـتعراض الفعلـي، وأن       يعرب عن اعتزامه  - ١٠  
ــن تعــديالت يف مرحلــة مالئمــة مــن تنفيــذ اتفــاق ســالم            يســتعرض هــذه ال  واليــة ويــدخل عليهــا مــا يلــزم م

  مصداقية يتم إبرامه بني األطراف؛  ذي
، للتعجيــل بتكــوين القــوات أعــاله ٨لألمــني العــام باختــاذ اخلطــوات الالزمــة، وفقــا للفقــرة  يــأذن - ١١  

  ؛العتادو
ريات النشـطة الـيت تسـيرها يف املنـاطق املعرضـة      إىل البعثة أن تزيد من وجودها ومـن الـدو   يطلب - ١٢  

يف ذلـك باسـتراتيجيتها لإلنـذار    مسترشدةً بشدة ألخطار النـزاع، ويف مناطق التركّز الشديد للمشردين داخليا، 
وعلـى املسـارات   ويف املناطق اليت تسيطر عليها احلكومـة واملنـاطق الـيت تسـيطر عليهـا املعارضـة،       ، وغريها املبكر

جتري استعراضات منتظمة النتشارها اجلغرايف للتأكد من متركـز قواـا يف املواقـع     حلركة السكان، وأن الرئيسية
، ويطلـب إىل األمـني العـام تقـدمي معلومـات مسـتكملة عـن هـذه         وجـه اليت تتيح هلـا محايـة املـدنيني علـى أفضـل      

  االستعراضات ضمن تقاريره الدورية؛
التـهاون إطالقـا مـع    ر يف كفالـة االمتثـال الكامـل لسياسـة عـدم      إىل البعثة أن تستم يطلب كذلك - ١٣  

االستغالل واالعتداء اجلنسيني اليت تتبعها األمم املتحدة، وأن تبقي الس على علـم كامـل مبـا حتـرزه مـن تقـدم       
لتوعيـة  يف هذا الصدد، وحيث البلدان املسامهة بقوات على اختاذ إجراءات وقائية مالئمة، مبا يف ذلك تـدريبات ا 

 هلـا يف ممارسـة مثـل    عنييف مرحلة ما قبل االنتشار، وضمان حتقُّق املساءلة التامـة يف حـاالت تـورط األفـراد التـاب     
  هذا السلوك؛

بـذل العنايـة الواجبـة يف مراعـاة حقـوق      األمم املتحـدة ل  البعثة على التنفيذ الكامل لسياسة يشجع - ١٤  
ج معلومات عن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ هـذه السياسـة ضـمن تقـاريره        اإلنسان، ويطلب إىل األمني العام أن يدر

  إىل الس؛
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 بأشد العبارات اهلجمـات والتهديـدات الـيت اسـتهدفت أفـراد البعثـة ومرافـق األمـم املتحـدة          يدين - ١٥  
 إسـقاط ب ويـة قيـام مجاعـات مسـلحة غـري حمـددة اهل      مثـل ، وأفراد اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنميـة ومرافقهـا  

بتوقيـــف  ٢٠١٤والقيـــام يف آب/أغســـطس  ،٢٠١٤لألمـــم املتحـــدة يف آب/أغســـطس  تابعـــةعموديـــة  طـــائرة
مـوظفني  احتجـاز واختطـاف   وللهيئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة،      تـابع  لرصـد والتحقـق   فريـق ل واحتجاز 
البعثــة يف معســكري علــى  ٢٠١٤ ألمــم املتحــدة وأفــراد مــرتبطني ــا، واهلجمــات الــيت شــنت يف عــام  تــابعني ل

ــو،يوب بــور ــهاكات التفــاق مركــز القــوات و/أو ويؤكــد أن هــذه اهلجمــات قــد تشــكل    نتي جــرائم حــرب،   انت
ويطالب مجيع األطراف باحترام حرمة منشآت األمم املتحدة وبـالكف واالمتنـاع فـورا عـن القيـام بـأي أعمـال        

ــق األمــم املتحــدة    ــاإلفراج فــورا عــن احملتجــزين     ،عنــف ضــد األشــخاص املــتجمعني يف مراف ويطالــب كــذلك ب
ويؤكـد أنـه لـن يكـون      واملختطفني من موظفي األمـم املتحـدة واألفـراد املـرتبطني ـا دون أن يصـيبهم مكـروه،       

مــوظفي اهلجمــات الــيت تشــن علــى ومــع حمــاوالت تقــويض قــدرة البعثــة علــى تنفيــذ واليتــها، ــاون مــع هنــاك 
  املتحدة؛  األمم

اجلويـة   االبعثة تدابري إضافية، حسب االقتضاء، من أجل كفالة أمـن عملياـ  تتخذ به أن طل كرري - ١٦  
  ذا الشأن إىل الس؛ اتقريرأن تقدم و ،يف جنوب السودان

انتشار البعثـة وعملياـا   يف حكومة جنوب السودان ومجيع األطراف املعنية بالتعاون التام  يطالب - ١٧  
األمـم املتحـدة   مـوظفي  مـن خـالل ضـمان سـالمة      بالرصد والتحقق واإلبـالغ، وخاصـةً  هامها املتعلقة قيامها مبو

كــذلك هيــب جنــوب الســودان، وي أراضــييف كامــل دون قيــود واألفــراد املــرتبطني ــا وأمنــهم وحريــة تنقّلــهم 
، يـدخلوا مواقـع محايـة املـدنيني ومـن     يغادرون كومة كفالة حرية التنقل للمشردين داخليا، مبا يف ذلك من باحل

  ومواصلة دعم البعثة بتخصيص األراضي ملواقع محاية املدنيني؛
مجيـع األطـراف بـأن تتـيح اـال، وفقـا لألحكـام ذات الصـلة مـن القـانون الـدويل             أيضـا  يطالب - ١٨  

اجني لمساعدة اإلنسانية، لوصول أفراد ومعدات ولوازم اإلغاثة إىل مجيـع احملتـ  لوملبادئ األمم املتحدة التوجيهية 
ــق، وإيصــال املســاعدات اإلنســانية يف الوقــت املناســب، وال ســيما إىل       بشــكل كامــل وآمــن وخــال مــن العوائ
املشردين داخليـا والالجـئني، ويؤكـد أن أي عمليـات إلعـادة املشـردين داخليـا أو الالجـئني جيـب أن تـتم علـى            

  أساس طوعي مستنري ويف ظل ظروف حتافظ على كرامتهم وسالمتهم؛
مجيــع األطــراف بــأن توقــف فــورا مجيــع أشــكال العنــف وانتــهاكات وجتــاوزات   الــب كــذلكيط - ١٩  

 حقوق اإلنسان وانتهاكات القانون اإلنساين الدويل، مبا يف ذلك االغتصاب وغريه مـن أشـكال العنـف اجلنسـي    
انون ، واالنتــهاكات والتجــاوزات الــيت ترتكــب ضــد األطفــال يف انتــهاك للقــ والعنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس

واختطـافهم  ، وقتلهم وتشـويههم ، كتلك اليت تنطوي على جتنيد األطفال واستخدامهم، الواجب التطبيقالدويل 
وشــن اهلجمــات علــى املــدارس واملستشــفيات، وحيــث حكومــة جنــوب الســودان بشــدة علــى التنفيــذ الكامــل     

دامهم وفقا ملا مت االلتـزام بـه جمـددا يف    واستخاهلادفة إىل إاء ومنع جتنيد األطفال املنقحة والفوري خلطة عملها 
حبظــر قيـام اجلــيش   ٢٠١٣آب/أغسـطس   ١٤ولألمـر العســكري الـذي أصــدرته يف    ٢٠١٤حزيران/يونيـه   ٢٤

شغلها أو اسـتخدامها ألي غـرض،    الشعيب لتحرير السودان مبهامجة املدارس أو املباين أو املمتلكات املدرسية أو
ــى الصــ    ــدء احلكومــة عل ــة  وحيــيط علمــا بب ــوطين محل ــود ”عيد ال ــوبر   ٢٩يف  “أطفــال، ال جن تشــرين األول/أكت

ــالتوقف عــن ارتكــاب      قــوات بشــدةحيــث ، و٢٠١٤ املعارضــة علــى الوفــاء بشــكل كامــل وفــوري بالتزامهــا ب
  ؛٢٠١٤أيار/مايو  ١٠يف عليه انتهاكات جسيمة ضد األطفال، املوقّع 
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العنف املعنيـة بـ  لألمـني العـام    ةاخلاصـ  ةهـا املمثلـ  إلي تإزاء النتائج اليت توصـل  عن بالغ قلقه عربي - ٢٠  
املشـترك الصـادر عـن حكومـة      بالبيـان العنـف اجلنسـي، ويرحـب    والـيت تفيـد بتفشـي    اجلنسي يف حاالت الـرتاع  

ــرتبط بالرتاعــات        ــف اجلنســي امل ــم املتحــدة بشــأن التصــدي للعن ــوب الســودان واألم ــؤرخ  جن تشــرين  ١١وامل
مة جنوب السودان على أن تنفـذ دون إبطـاء االلتزامـات الـيت تعهـدت      ث حكوحي، و)٢٨٦(٢٠١٤األول/أكتوبر 
املعـارض يف احلركـة الشـعبية/اجليش    باجلنـاح   يهيب)، و٢٠١٣( ٢١٠٦و  )٢٠١٠( ١٩٦٠ ينا وفقا للقرار

إىل إعـالن التزامـات حمـددة ومقيـدة بإطـار       كـذلك ، ويـدعو  وتنفيـذه  الشعيب لتحرير السودان توقيـع هـذا البيـان   
  )؛٢٠١٣( ٢١٠٦) و ٢٠١٠( ١٩٦٠كافحة العنف اجلنسي وفقا للقرارين زمين مل
كومــة جنــوب الســودان املضــي قــدما بســرعة وشــفافية صــوب اســتكمال التحقيــق يف     حبيهيــب  - ٢١  

حماسبة مجيـع املسـؤولني   واالدعاءات املتعلقة بانتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان مبا يتماشى واملعايري الدولية، 
جتاوزات حقوق اإلنسان وانتهاكات القـانون اإلنسـاين الـدويل، وكفالـة حصـول مجيـع ضـحايا        عن انتهاكات و

العنف اجلنسي على محاية متساوية حتـت مظلـة القـانون وعلـى فـرص متكافئـة للّجـوء إىل القضـاء، ومحايـة متتـع           
  النساء والفتيات باملساواة يف احترام حقوقهن يف هذه العمليات؛

املشاركة الكاملة والفعالـة للمـرأة، علـى مجيـع املسـتويات، يف تنفيـذ االتفاقـات         على أمهية يشدد - ٢٢  
ويف منع نشوب الرتاعات وتسـويتها، ويف بنـاء السـالم بشـكل أعـم، ويهيـب جبميـع األطـراف أن تتخـذ تـدابري           

ذلـك  وم، يف مجيع جهود تسوية النـزاعات وبناء السـال متثيل كامل وفعال ودور قيادي لمرأة أن يكون للضمان 
تقــدمي الــدعم إىل منظمــات اتمــع املــدين النســائية، وضــم خــربات يف جمــال الشــؤون    باســتخدام وســائل منــها  

اجلنسانية إىل حمادثات السالم، ويشجع البلدان املسامهة بقوات وأفراد شرطة علـى اختـاذ تـدابري لنشـر مزيـد مـن       
، ويعيد تأكيد أمهية تـوفري اخلـربات والتـدريب يف جمـال     النساء ضمن العناصر العسكرية والشرطية واملدنية للبعثة

  لس؛االشؤون اجلنسانية بالشكل املناسب يف مجيع البعثات الصادر ا تكليف من 
اهلجمات اليت استهدفت املنشآت النفطية وشـركات الـنفط وموظفيهـا والقتـال املسـتمر يف       يدين - ٢٣  

  األطراف على كفالة أمن البنية التحتية االقتصادية؛  املناطق احمليطة ذه املنشآت، وحيث مجيع 
يف يف تقريــرين خطـيني يقــدمان  تنفيـذ واليــة البعثـة   علـى  لــس إطـالع ا إىل األمـني العــام   يطلـب  - ٢٤  

وميكـن أن يشـتمال علـى    علـى التـوايل،    ٢٠١٥نيسـان/أبريل   ٣٠و  ٢٠١٥شـباط/فرباير   ١٦موعد ال يتجاوز 
  السودان؛  ملساءلة يف جنوباب تناول للقضايا املتعلقة

  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقــرر - ٢٥  
  ٧٣٢٢اختذ باإلمجاع يف اجللسة 

  
  مقررات

، دعـــوة ممثـــل ٢٠١٤كـــانون األول/ديســـمرب  ٤، املعقـــودة يف ٧٣٢٦قـــرر جملـــس األمـــن، يف جلســـته   
مـه الـداخلي املؤقـت، يف مناقشـة     مـن نظا  ٣٧السودان لالشتراك، دون أن يكون له حق التصويت، وفقا للمادة 

  املعنون:  البند
_____________ 

)٢٨٦(  S/2014/796.املرفق ،  
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  تقارير األمني العام عن السودان وجنوب السودان”  
ــور      ”     ــدة يف دارفـ ــم املتحـ ــي واألمـ ــاد األفريقـ ــة لالحتـ ــة املختلطـ ــن العمليـ ــام عـ ــني العـ ــر األمـ تقريـ

)S/2014/852(.“  
نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل    مـن   ٣٩توجيه دعوة، مبوجـب املـادة   أيضا ويف اجللسة نفسها، قرر الس   

  .السيد إيريف الدسوس، وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم
ــس، يف جلســته      ــودة يف ٧٣٣٧ونظــر ال ــانون األول/ديســمرب   ١٢، املعق ــون  ٢٠١٤ك ــد املعن ، يف البن

  “.تقارير األمني العام عن السودان وجنوب السودان”
السـيدة  من نظامه الداخلي املؤقـت، إىل   ٣٩وة، مبوجب املادة ويف اجللسة نفسها، قرر الس توجيه دع  

  .فاتو بنسودة، املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية
ــس، يف جلســته      ــودة يف ٧٣٤١ونظــر ال ــانون األول/ديســمرب   ١٥، املعق ــون  ٢٠١٤ك ــد املعن ، يف البن

  “.تقارير األمني العام عن السودان وجنوب السودان”
نفسها، ويف أعقاب مشاورات أجريت فيما بـني أعضـاء جملـس األمـن، أدىل الـرئيس بالبيـان       ويف اجللسة   

  :)٢٨٧(التايل باسم الس
يذكر جملس األمن باألمـل العظـيم والتفـاؤل الـذي شـعر بـه شـعب جنـوب السـودان عنـد إنشـاء                

ــه     ــودان يف متوز/يوليـ ــوب السـ ــة جنـ ــرب األه     ٢٠١١مجهوريـ ــن احلـ ــود مـ ــة عقـ ــه إىل ايـ ــة. وتطلعـ ليـ
مرور سنة على نشوب الرتاع احلايل، يعرب الس عن خيبة أمله العميقة مـن أن مطـامح أبنـاء     ومبناسبة
ــوب ــادم مــرة أخــرى إىل مزيــد مــن            جن الســودان مل تتحقــق، وأنــه عوضــا عــن ذلــك أدت أفعــال ق

  واالنقسام.  القتال
حلركــة الشـعبية لتحريــر  لـس جبــزع شـديد إىل تصــاعد اخلـالف السياســي الـداخلي يف ا    اويشـري      

ومـا تـاله مـن عنـف تسـبب       ٢٠١٣كـانون األول/ديسـمرب    ١٥السودان الذي تفجر يف شكل نزاع يف 
فيه القادة السياسيون والعسكريون للبلد الذين ألقوا ذه الدولة الوليدة يف وهـدة كارثـة سياسـية وأمنيـة     

  وإنسانية من صنع اإلنسان خالل السنة املاضية.
لــس علــى إدانتــه الشــديدة لالنتــهاكات والتجــاوزات اجلســيمة حلقــوق اإلنســان الــيت   اويشــدد     

ــزوح قرابــة مليــوين شــخص يف فتــرة ال تتجــاوز           تســببت يف مــوت عشــرات اآلالف مــن املــدنيني، ون
ــراد العمــل اإلنســاين         ١٢ ــابعني لألمــم املتحــدة وأف ــى حفظــة الســالم الت شــهرا، وكــذلك اهلجمــات عل

عـاتق قـادة    د، يضع الس املسؤولية الكاملة عن هذه األحداث املأسـاوية علـى  ومقتلهم. ويف هذا الصد
إىل قيــام الــرئيس ســلفاكري  ويتطلــعجنــوب الســودان، مــن هــم يف احلكومــة ويف املعارضــة علــى الســواء، 

  ميارديت ونائب الرئيس السابق رياك مشار تيين باخلطوات التوفيقية الالزمة من أجل إحالل السالم.
لس على اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية ملا قامت بـه لقيـادة جهـود الوسـاطة منـذ      ا ويثين    

بدء األزمة، وعلى االحتاد األفريقي ملـا اختـذه مـن مبـادرات، منـها مبادرتـه إلنشـاء آليـة لتحقيـق املسـاءلة           
_____________ 

)٢٨٧(  S/PRST/2014/26.  
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اتمـع الـدويل ملـا قدمـه مـن      التابعة لـه، وعلـى    املعنية جبنوب السودان واملصاحلة من خالل جلنة التحقيق
، ٢٠١٤مساعدة إنسانية ضخمة يف سبيل التخفيف من عواقب الرتاع، مبا يف ذلـك درء ااعـة يف عـام    

  الجئ من البلد. ٥٠٠ ٠٠٠وعلى الدول ااورة جلنوب السودان الستضافتها قرابة 
ذا بعثـة األمـم املتحـدة يف    لس اإلعراب عن تقديره البالغ لإلجراءات الشجاعة اليت اختاوجيدد     

ــة      ــيت تواصــل اختاذهــا، حلماي ــأفراد شــرطة، وال ــدان املســامهة بقــوات وب عشــرات  جنــوب الســودان والبل
اآلالف من املدنيني املعرضني خلطر العنف اجلسدي ولتحقيق االستقرار يف احلالة األمنية، وحييـي ذكـرى   

  ك املسعى، ويعرب عن تعازيه ألسرهم.أفراد حفظ السالم الذين قُتلوا بطريقة مأساوية يف ذل
لس عـن قلقـه البـالغ إذ إنـه، نظـرا لإلغفـال املتواصـل التفـاق وقـف األعمـال العدائيـة            اويعرب     

ــربم يف  ــاير   ٢٣املـ ــانون الثاين/ينـ ــربم يف      ٢٠١٤كـ ــودان املـ ــوب السـ ــة يف جنـ ــوية األزمـ ــاق لتسـ واالتفـ
تسم باملصداقية، فإن خمـاطر ااعـة وفشـل الدولـة     ، وعدم إبرام وتنفيذ اتفاق سالم ي٢٠١٤أيار/مايو  ٩

  تزال قائمة.  واختاذ الرتاع طابعا إقليميا ال
لــس بصــورة عاجلــة أن ميتنــع الــرئيس ســلفاكري ميارديــت، ونائــب  اويف هــذا الصــدد، يطالــب     

ألزمـة  الرئيس السابق رياك مشار تيين، ومجيع األطراف، عن مواصلة العنف، وأن ينفذوا اتفاق تسـوية ا 
من قبـل حكومـة مجهوريـة جنـوب السـودان واجلنـاح        ٢٠١٤أيار/مايو  ٩يف جنوب السودان املوقع يف 

املعارض يف احلركة الشعبية لتحرير السودان/اجليش الشـعيب لتحريـر السـودان، ويشـرعوا بصـورة كاملـة       
ــالتزامهم بإنشــاء حكومــ      ــا، ويفــوا ب ــة يف أديــس أباب ــات الســالم اجلاري ــة  وشــاملة يف حمادث ة وحــدة وطني

انتقاليــة، ويســمحوا بوصــول أفــراد اإلغاثــة ومعــداا وإمــداداا إىل مجيــع احملتــاجني وبإيصــال املســاعدة   
اإلنسانية يف وقت مناسب، وفقا لألحكام ذات الصلة للقانون الدويل ومبادئ األمـم املتحـدة التوجيهيـة    

  ، وييسروا ذلك الوصول.يف جمال املساعدة اإلنسانية، على حنو كامل وآمن ودون عوائق
ــة      اويؤكــد      لــس جمــددا اعتزامــه بــدء النظــر، بالتشــاور مــع الشــركاء املعنــيني، مبــا يف ذلــك اهليئ

احلكومية الدولية املعنية بالتنمية واالحتاد األفريقي، يف مجيع التـدابري املالئمـة، مبـا يشـمل فـرض جـزاءات       
ــة الســالم. ويشــدد     ــة دون   احمــددة اهلــدف علــى مــن يعيقــون عملي ــة الكــبرية للحيلول لــس علــى األمهي

ــان     ــاوزات اجلســـيمة حلقـــوق اإلنسـ ــاءلة عـــن االنتـــهاكات والتجـ ــة املسـ اإلفـــالت مـــن العقـــاب وكفالـ
واالنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين يف جنوب السودان، وعلى أمهية مواصلة تقدمي املسـاعدة  

  .املساعدة اإلنسانية لشعب جنوب السوداناإلنسانية املنقذة للحياة وغريها من أشكال 
  :)٢٨٨(، الرسالة التالية٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ٢٦وجه رئيس جملس األمن إىل األمني العام، يف   
كــانون  ٢١يشــرفين أن أبلغكــم أنــه قــد مت إطْــالع أعضــاء جملــس األمــن علــى رســالتكم املؤرخــة     

مـن   ،ماريـ اهـايلي تيالهـون جربم   السـيد مكم تعـيني  الـيت أعـربتم فيهـا عـن اعتـزا      )٢٨٩(٢٠١٥الثاين/يناير 
قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي. وقـد أحـاط أعضـاء الـس علمـا      لبعثتكم اخلاصة ب رئيساً ،إثيوبيا

  .مبا جاء يف تلك الرسالة
_____________ 

)٢٨٨(  S/2015/53.  
)٢٨٩(  S/2015/52.  
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، ، دعوة ممثل السـودان لالشـتراك  ٢٠١٥شباط/فرباير  ١٢، املعقودة يف ٧٣٨٠وقرر الس، يف جلسته   
  املعنون:  من نظامه الداخلي املؤقت، يف مناقشة البند ٣٧دون أن يكون له حق التصويت، وفقا للمادة 

  تقارير األمني العام عن السودان وجنوب السودان”  
موجهة إىل رئيس جملس األمن مـن نائـب رئـيس     ٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ١٦رسالة مؤرخة ”    

  “.)S/2015/31) بشأن السودان (٢٠٠٥( ١٥٩١ار جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقر
  

  )٢٠١٥( ٢٢٠٠القرار 
  ٢٠١٥شباط/فرباير  ١٢املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
 إىل قراراته السابقة وبيانات رئيسه بشأن السودان، إذ يشري  

التزامـه بقضـية إحـالل السـالم يف مجيـع ربـوع السـودان وبسـيادة السـودان واسـتقالله            وإذ يؤكد جمـددا   
 ،يف حينــه ٢٠٠٥آذار/مــارس  ٢٩املــؤرخ ) ٢٠٠٥( ١٥٩١تــه وســالمة أراضــيه وبالتنفيــذ التــام للقــرار  ووحد

يشري إىل أمهية مبادئ حسن اجلوار وعدم التدخل والتعاون يف العالقات بني دول املنطقة، وإذ يشـري إىل أن   وإذ
إقليمهـا، يف إطـار مـن احتـرام     داخـل  سـكان  الحكومة السـودان هـي املسـؤولة يف املقـام األول عـن محايـة مجيـع        

 سيادة القانون والقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانوين اإلنساين الدويل،

ضرورة إاء العنف والتجاوزات املتواصلة يف دارفور، وإذ يشـدد علـى أمهيـة التصـدي      وإذ يكرر تأكيد  
يدرك أن الـرتاع يف دارفـور ال ميكـن     بشكل كامل لألسباب اجلذرية للرتاع يف السعي إىل إقامة سالم دائم، وإذ

 من خالل عملية سياسية تشمل اجلميع،  حله عسكريا وأنه ال ميكن التوصل إىل حل دائم إال

أمهية العمل الذي يقوم بـه فريـق االحتـاد األفريقـي الرفيـع املسـتوى املعـين بالتنفيـذ وأهـداف           وإذ يالحظ  
وااللتــزام املعلــن مــن قبــل حكومــة الســودان بإقامــة حــوار وطــين جــامع   )٢٦٦(وثيقــة الدوحــة للســالم يف دارفــور

هـذا  إلجـراء  فريق املعين بالتنفيذ وإذ يدعو إىل يئـة بيئـة مواتيـة    اليستثمر جهود إحالل السالم اليت يبذهلا حاليا 
 احلوار الوطين،

لعنف وانعدام األمن يف دارفور يف األشـهر األخـرية، مبـا يف ذلـك     إزاء ازدياد اوإذ يعرب عن بالغ القلق   
يعرب عن بـالغ القلـق ملـا خلفـه هـذا       واجلماعات املسلحة واالقتتال العشائري، وإذ السودان القتال بني حكومة

ــه مــن زيــادة عــدد      ــار ســلبية علــى الوضــع األمــين ومــا أدى إلي  ٢٠١٤داخليــا يف عــام النــازحني العنــف مــن آث
مكانية إيصال املساعدات اإلنسانية إىل منـاطق الصـراع الـيت يقـيم فيهـا السـكان       صل إحداثه من تقييد إليوا ماو

املدنيون املعرضون للخطر، وإذ يعيـد تأكيـد احلاجـة املاسـة إىل التصـدي لألزمـة اإلنسـانية امللحـة الـيت يواجههـا           
إىل مجيـع  ظفي املسـاعدة اإلنسـانية   العمـل اإلنسـاين ومـو   وصـول وكـاالت   تيسـري  سكان دارفور، بوسـائل منـها   

ــة لتقــدمي       ــادئ األمــم املتحــدة التوجيهي ــل، مبــا يتماشــى مــع مب املنــاطق بأمــان ويف الوقــت املناســب ودون عراقي
 والتجرد واحلياد واالستقالل، ومع أحكام القانون الدويل ذات الصلة،احلُنو املساعدة اإلنسانية، مبا فيها 

أعمال العنـف ضـد املـدنيني، وخاصـة     مجيع اجلهات املسلحة كافة عن  على وجوب أن متتنع وإذ يشدد  
أفــراد اجلماعــات الضــعيفة كالنســاء واألطفــال، وأن تضــع حــدا جلميــع انتــهاكات وجتــاوزات حقــوق اإلنســان   
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والقانون اإلنساين الدويل، وإذ يشدد كذلك على أن بعض هذه األعمال قـد ترقـى إىل مسـتوى جـرائم احلـرب      
 اإلنسانية مبوجب القانون الدويل، اجلرائم ضد وأ

العسـكري، بـني اجلماعـات املسـلحة     وخاصـة ذات الطـابع   من الروابط اخلارجية،  وإذ يعرب عن القلق  
يطالــب بوقــف الــدعم العســكري املباشــر إذ غــري املوقعــة يف دارفــور وبــني مجاعــات موجــودة خــارج دارفــور، و

دين األعمــال الــيت تقــوم ــا أي مجاعــة مســلحة مــن أجــل   غــري املباشــر لتلــك اجلماعــات يف دارفــور، وإذ يــ   أو
  على أي حل عسكري،ىب، وإذ يشري إىل أن فض الرتاع يف السودان يتأبالقوة اإلطاحة حبكومة السودان

أطـراف الـرتاع بـأن تتحلـى بضـبط الـنفس وأن توقـف األعمـال العسـكرية جبميـع أنواعهـا،             وإذ يطالب  
 يف ذلك عمليات القصف اجلوي،  مبا

، وإذ يعــرب عــن القلــق إزاء  ٢٠١٣أيلول/ســبتمرب  ٢٦املــؤرخ  )٢٠١٣( ٢١١٧إىل قــراره  وإذ يشــري  
اخلطر الذي يهدد السالم واألمن يف دارفـور بسـبب النقـل غـري املشـروع لألسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة          

دنيني املتضـررين مـن   وإسـاءة اسـتعماهلا، وإزاء اسـتخدام هـذه األسـلحة ضـد املـ       املزعـزع لالسـتقرار   وتكديسها 
 املنفجرة،  الرتاع املسلح، وإزاء استمرار التهديدات احملدقة باملدنيني من جراء الذخائر غري

)، مبـا يف ذلـك   ٢٠٠٥( ١٥٩١من استمرار انتهاكات حكومة السـودان للقـرار   وإذ يعرب عن استيائه   
ة إىل احلكومـة، بنقلـها أسـلحة وذخـرية إىل     واجلماعـات املسـلحة املنتسـب   التابعة هلـا  من قبل قوات الدعم السريع 

 ١٥٩١القـرار   (أ) مـن  ٣عمـال بـالفقرة   املنشـأة   جملـس األمـن   دارفور بشكل اعتيادي دون إذن مسبق من جلنـة 
 ،‘‘)اللجنة’’) (يشار إليها فيما يلي بـ ٢٠٠٥(

ســي املســلح فــورا وبشــكل تــام كــل أعمــال العنــف اجلن  الــرتاع بــأن توقــف مجيــع أطــراف   وإذ يطالــب  
املــدنيني وجتنيــد األطفــال واســتخدامهم علــى حنــو ينتــهك القــانون الــدويل الواجــب التطبيــق وغــري ذلــك       ضــد
االنتهاكات والتجاوزات حبق األطفال واهلجمات العشوائية على املـدنيني، مبـا يتماشـى مـع مجيـع القـرارات        من

 بشأن هذه املسائل،املتخذة ذات الصلة 

ـــأكيد   ــ قلقــه وإذ يعيــد ت ــه،    مــن الت أثري الســليب للعنــف املســتمر يف دارفــور علــى اســتقرار الســودان برمت
بني السودان وتشاد، وإذ يشجع السـودان وبلـدان   القائمة حاليا واستقرار املنطقة، وإذ يرحب بالعالقات اجليدة 

 املنطقة على مواصلة التعاون دف إحالل السالم واالستقرار يف دارفور واملنطقة ككل،

حقـوق اإلنسـان   انتـهاكات وجتـاوزات   من انتهاكات القانون اإلنسـاين الـدويل و   استيائه عن وإذ يعرب  
اليت ترتكبها قوات األمن التابعة حلكومة السودان والقوات العاملة بالوكالة عنها واجلماعات املسـلحة، مبـا فيهـا    

ويشـة، بشـمال دارفـور،    لحكومة، وخاصة يف خميم خـور أبيشـي للنـازحني داخليـا ويف الط    لاجلماعات املعارضة 
 ،املعين بالسودان وفق ما أفاد به فريق اخلرباء

مــن اســتمرار العراقيــل الــيت تفرضــها حكومــة الســودان علــى عمــل فريــق اخلــرباء  القلــقعــن  وإذ يعـرب   
الوصـول إىل منـاطق   إمكانيـة  فريـق وعلـى   الخالل فترة واليتـه، مبـا يف ذلـك القيـود املفروضـة علـى حريـة تنقـل         

 انتهاكات حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل،أفيد أا شهدت سلح واملناطق اليت املالرتاع 

كومة علـى إبـداء املزيـد    احلبتحسن التعاون بني حكومة السودان وفريق اخلرباء، وإذ يشجع  وإذ يرحب  
لح واحلصـول علـى   املسـ الـرتاع  لوصـول إىل منـاطق   املقدمـة مـن فريـق اخلـرباء ل    لطلبـات  لمن التعاون باستجابتها 
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معلومات، وإذ يكرر تأكيد دعوته مجيع األطراف يف دارفور إىل أن تتعاون مـع الفريـق بشـكل كامـل، بوسـائل      
 منها ضمان وصوله إىل حيث يريد حبرية ودون قيود،  

وإذ يعرب عـن اعتزامـه    )٢٩٠(٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٢إىل تقرير فريق اخلرباء املؤرخ  وإذ يشري  
 عن طريق اللجنة، دراسة توصيات الفريق والنظر يف اخلطوات املقبلة املناسبة، أن يواصل،

ــرام    وإذ يشــدد   ــى ضــرورة احت ــا       عل ــراد املشــاركني فيه ــم املتحــدة واألف ــات األم ــى عملي ــق عل ــا ينطب م
امتيـــازات املتعلقـــة بتفاقيـــة الأحكـــام ميثـــاق األمـــم املتحـــدة املتعلقـــة باالمتيـــازات واحلصـــانات وأحكـــام ا مـــن
 ،)٢٩١(املتحدة وحصاناا  مماأل

األمهية احلامسة لتنفيـذ نظـام اجلـزاءات بفعاليـة، مبـا يف ذلـك الـدور الرئيسـي الـذي ميكـن أن            إذ يالحظو  
املنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة، وإذ يشـجع اجلهـود الراميـة إىل       وتضطلع به يف هذا الصدد الـدول اـاورة   

 تعزيز التعاون،

ــذكّر   ــد  وإذ ي ــع ال ــواردة يف       مجي ــات ال ــة الســودان، بااللتزام ــا حكوم ــا فيه ــة مب ول، وخباصــة دول املنطق
ــرارات  ــؤرخ ) ٢٠٠٤( ١٥٥٦الق ــه  ٣٠امل املــؤرخ  )٢٠١٠( ١٩٤٥) و ٢٠٠٥( ١٥٩١و  ٢٠٠٤متوز/يولي

 ، وال سيما االلتزامات املتعلقة باألسلحة وما يتصل ا من أعتدة،  ٢٠١٠تشرين األول/أكتوبر   ١٤

ــور،        حبكو وإذ يهيــب   ــة الطــوارئ يف دارف ــع حال ــك رف ــا يف ذل ــا، مب ــع التزاما ــاء جبمي ــة الســودان الوف م
والســماح حبريــة التعــبري، وبــذل جهــود فعالــة لكفالــة املســاءلة عــن انتــهاكات وجتــاوزات حقــوق اإلنســان             

  ، أيا كان مرتكبوها،الدويل وانتهاكات القانون اإلنساين
ل العنف أو التـرويع ضد السكان املدنيني يف دارفور، مبـن فـيهم   إىل أن األعمال العدائية وأعما وإذ يشري  

ــازحون ــا الن ـــة        داخلي ــال العدائيـ ـــم لألعم ـــام والدائـ ـــف التـ ـــزام األطــراف بالوق ـــوض الت ، ميكــن أن ــدد أو تقـ
 لسالم يف دارفور،لوثيقة الدوحة مع وتتعارض 

 املنطقة،  الم واألمن الدوليني يفأن احلالة يف السودان ما زالت تشكل ديدا للس وإذ يقرر  

 مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وإذ يتصرف  

عمال بأحكـام القـرار   بادئ األمر ، الذي عين يف املعين بالسودان أن ميدد والية فريق اخلرباء يقرر  - ١  
كــانون   ٢١ املــؤرخ ) ٢٠٠٥( ١٦٥١مبوجــب أحكــام القــرارات     ) ومــددت واليتــه ســابقا   ٢٠٠٥( ١٥٩١

ــمرب  ــؤرخ ) ٢٠٠٦( ١٦٦٥ و ٢٠٠٥األول/ديســ ــارس  ٢٩املــ ــؤرخ ) ٢٠٠٦( ١٧١٣و  ٢٠٠٦آذار/مــ املــ
املـؤرخ   )٢٠٠٨( ١٨٤١و  ٢٠٠٧أيلول/سـبتمرب   ٢٨املـؤرخ  ) ٢٠٠٧( ١٧٧٩و  ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٢٩
ــوبر   ١٥ ــؤرخ ) ٢٠٠٩( ١٨٩١ و ٢٠٠٨تشــرين األول/أكت ــوبر   ١٣امل  ١٩٤٥ و ٢٠٠٩تشــرين األول/أكت

ــؤرخ ) ٢٠١١( ١٩٨٢و  )٢٠١٠( ــايو  ١٧املـ ــؤرخ ) ٢٠١٢( ٢٠٣٥و  ٢٠١١أيار/مـ ــباط/فرباير  ١٧املـ شـ
شــباط/فرباير   ١٣) املــؤرخ  ٢٠١٤( ٢١٣٨ و ٢٠١٣شــباط/فرباير   ١٤املــؤرخ  )٢٠١٣( ٢٠٩١ و ٢٠١٢
، ويعــرب عــن اعتزامــه اســتعراض تلــك الواليــة واختــاذ اإلجــراء املناســب  ٢٠١٦آذار/مــارس  ١٢حــىت  ٢٠١٤

_____________ 

  .S/2015/31انظر   )٢٩٠(
  ).١ -ألف (د  ٢٢قرار اجلمعية العامة   )٢٩١(
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إىل األمـني العـام أن يتخـذ مـا يلـزم       ، ويطلب٢٠١٦شباط/فرباير  ١٢ديدها مرة أخرى يف أجل أقصاه بشأن مت
 ممكن؛  من التدابري اإلدارية، مبا يف ذلك الترتيبات املتعلقة بأماكن استقرار أفراد فريق اخلرباء، يف أسرع وقت

ــال     يطلــب  - ٢   ــة املنشــأة عمــال ب ــدم إىل اللجن ــق اخلــرباء أن يق ــرار   ٣فقرة إىل فري ــن الق  ١٥٩١(أ) م
ــي بــــ   ٢٠٠٥( ــا يلـ ــا فيمـ ــار إليهـ ــة” ) (يشـ ــاه      “) اللجنـ ــد أقصـ ــه يف موعـ ــن أعمالـ ــدة عـ ــف املـ ــة ملنتصـ إحاطـ

، وأن يقدم تقريرا ائيا يتضمن ما توصل إليـه مـن اسـتنتاجات وتوصـيات يف موعـد      ٢٠١٥آب/أغسطس  ١٢
 ؛  ٢٠١٦كانون الثاين/يناير  ١٥أقصاه 

ق اخلــرباء أن يقــدم إىل اللجنــة كــل ثالثــة أشــهر معلومــات مســتكملة عــن   إىل فريــ أيضــا يطلــب  - ٣  
الـيت  نتـهاكات  الاوعـن  فورا عن أي عقبات تعترض تنفيذ واليتـه  يطلب اإلبالغ أنشطته، تشمل سفر الفريق، و

 ألي جزء من نظام اجلزاءات؛تقع 

، تقريـرا  أعـاله  ٣الفقـرة  إىل فريق اخلرباء أن يقدم، ضمن اإلطار الـزمين احملـدد يف    كذلك يطلب  - ٤  
 فعاليتها؛  مدى ) و٢٠١٠( ١٩٤٥من القرار  ١٠عن تنفيذ الفقرة 

يف واألمــم املتحــدة الحتــاد األفريقــي لدعمــه للجهــود الــيت تبــذهلا العمليــة املختلطــة   يكــرر تأكيــد  - ٥  
بـني   مثـل اخلـاص املشـترك   دارفور واألمني العام لألمم املتحدة وفريق االحتاد األفريقي الرفيع املستوى للتنفيذ وامل

  جل إحالل السالم واالستقرار يف دارفور؛أوزعماء املنطقة من  االحتاد األفريقي واألمم املتحدة املعين بدارفور
  

  حظر توريد األسلحة

مــن أن تـوفري أو بيــع أو نقــل املسـاعدة والــدعم التقنـيني إىل الســودان، بصــورة     يعـرب عــن قلقـه    - ٦  
مبــا يف ذلــك التــدريب أو املســاعدة املاليــة أو غريهــا، وتــوفري قطــع الغيــار ومنظومــات   مباشــرة أو غــري مباشــرة، 

األسلحة واألعتدة ذات الصلة، ميكن أن تستخدمها حكومة السودان لدعم استخدام الطائرات العسـكرية علـى   
، اءاخلـرب  )، مبا يف ذلـك الطـائرات الـيت حـددها فريـق     ٢٠٠٥( ١٥٩١ ) و٢٠٠٤( ١٥٥٦حنو ينتهك القرارين 

  )؛٢٠٠٥( ١٥٩١وحيث مجيع الدول على أن تضع يف اعتبارها هذا اخلطر يف ضوء التدابري الواردة يف القرار 
ذلــك شــرط   يف )، مبــا٢٠٠٥( ١٥٩١إىل التزامــات حكومــة الســودان مبوجــب القــرار      يشــري  - ٧  

  ؛  حصوهلا على موافقة اللجنة قبل نقل املعدات واإلمدادات العسكرية إىل إقليم دارفور
حبكومــة الســودان أن تتصــدى لنقــل األســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة غــري املشــروع   يهيــب  - ٨  

ولتكديسها املزعزع لالسـتقرار وإلسـاءة اسـتعماهلا يف دارفـور، الـذي يغـذي أيضـا عـدم االسـتقرار يف املنطقـة،           
ــة وختزي    أيضــاوأن تكفــل  ــن األســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيف ــال    إدارة خمزوناــا م ــن وفع ــى حنــو آم ــها عل ن

وتأمينها، ومجـع و/أو تـدمري األسـلحة والـذخرية الفائضـة أو املضـبوطة أو غـري املوسـومة أو اململوكـة علـى حنـو            
  مشروع؛  غري

مـن اسـتمرار حتويـل بعـض املـواد السـتخدامها يف أغـراض عسـكرية ونقلـها إىل           يعرب عن قلقـه   - ٩  
ــى أن تضــع يف اع    ــدول عل ــع ال ــور، وحيــث مجي ــرار      دارف ــواردة يف الق ــدابري ال ــى ضــوء الت ــا هــذا اخلطــر عل تباره

  )؛٢٠٠٥(  ١٥٩١
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  التنفيذ  

) ٢٠٠٤( ١٥٥٦مـن القـرار    ٨و  ٧استمرار انتهاك التدابري املنصـوص عليهـا يف الفقـرتني     يدين - ١٠  
مـن   ٤) والفقـرة  ٢٠١٠( ١٩٤٥مـن القـرار    ٩)، املسـتكملة يف الفقـرة   ٢٠٠٥( ١٥٩١من القـرار   ٧والفقرة 

إىل اللجنــة بــأن تبــادر، متاشــيا مــع واليتــها ومبادئهــا التوجيهيــة، إىل التشــاور     ) ويــوعز٢٠١٢( ٢٠٣٥قــرار ال
بأسرع ما ميكن مع أي دولة عضو ترى اللجنة، استنادا إىل أسـباب معقولـة مبنيـة علـى معلومـات موثوقـة، أـا        

  ه التدابري؛تيسر ارتكاب مثل هذه االنتهاكات أو غريها من األعمال املُخلّة ذ
مـن عـدم قيـام مجيـع الـدول األعضـاء حاليـا بتنفيـذ تـدابري حظـر السـفر وجتميـد              يعرب عن قلقه - ١١  

أن يطلـع اللجنـة    اخلـرباء  إىل فريق األصول املفروضة على أفراد مدرجني يف قائمة اخلاضعني للجزاءات، ويطلب
حلظـر السـفر وجتميـد األصـول، ويـوعز إىل       يف أقرب وقت ممكن على أي معلومات تتعلق باالنتهاكات احملتملـة 

 ١٥٩١مــن القــرار  ٣اللجنــة أن تتجــاوب بفعاليــة مــع أي تقــارير تفيــد بعــدم امتثــال الــدول األعضــاء للفقــرة     
، بوسـائل منـها التواصـل فـورا مـع مجيـع       ٢٠٠٦نيسـان/أبريل   ٢٥املـؤرخ   )٢٠٠٦( ١٦٧٢) والقرار ٢٠٠٥(

  األطراف املعنية؛  
نه يتعني على مجيع الدول، خباصــة دول املنطقــة، أن تتخـذ التـدابري الضـرورية    أ يؤكد من جديد - ١٢  

ملنع مجيـع األشـخاص الـذين أدرجتـهم اللجنـة يف قائمـة اخلاضـعني للجـزاءات مـن دخـول أراضـيها أو عبورهـا،             
ات مـع  )، ويهيب حبكومة السودان أن تعزز التعاون وتبـادل املعلومـ  ٢٠٠٥( ١٥٩١من القرار  ٣عمال بالفقرة 

  الصدد؛    الدول األخرى يف هذا
ــيت اختــذا         حيــث - ١٣   ــى اإلجــراءات ال ــة عل ــى إطــالع اللجن ــة، عل ــدول، خباصــة دول املنطق ــع ال مجي
)، مبــا يف ذلــك فــرض تــدابري  ٢٠٠٥( ١٥٩١و  )٢٠٠٤( ١٥٥٦التــدابري املفروضــة مبوجــب القــرارين   لتنفيــذ

  حمددة اهلدف؛
ــه   - ١٤   ــرب عــن اعتزام ــة   يع ــدة،      اســتعراض حال ــر اســتعراض منتصــف امل ــد صــدور تقري ــذ، بع التنفي

ــا ــرارين         يف مب ــدابري املفروضــة مبوجــب الق ــال للت ــل والفع ــذ الكام ــيت حتــول دون التنفي ــات ال ــك العقب  ١٥٩١ذل
  )، بغرض كفالة االمتثال الكامل؛  ٢٠١٠( ١٩٤٥  ) و٢٠٠٥(

جلماعــات املســلحة يف ملواصــلة بعــض األفــراد التــابعني حلكومــة الســودان وا  يعــرب عــن األســف - ١٥  
دارفور ارتكاب أعمال عنف ضد املدنيني وإعاقة عملية السـالم وجتاهـل مطالـب الـس، ويعـرب عـن اعتزامـه        
فرض جزاءات حمددة األهـداف ضـد الكيانـات واألفـراد الـذين يسـتوفون معـايري اإلدراج يف القائمـة الـواردة يف          

اخلرباء على أن يقـوم، بالتنسـيق مـع عمليـة الوسـاطة       )، ويشجع فريق٢٠٠٥( ١٥٩١(ج) من القرار  ٣الفقرة 
املشتركة بني االحتاد األفريقــي واألمم املتحــدة، بتزويــد اللجنــة، عنـــد االقتضـاء، بأمسـاء مـن يسـتوفون معـايري      

  اإلدراج يف القائمة من أفراد أو مجاعات أو كيانات؛  
تلطة لالحتاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور     اهلجمات اليت تعرضت هلا العملية املخ يشجب - ١٦  

ويهيب حبكومة السودان مباشرة التحقيقات بسـرعة وتقـدمي اجلنـاة إىل العدالـة، مـع مراعـاة النتـائج الـيت خلـص          
  القتلى وحكومات دوهلم؛   ألسر تعازيه خالص جمددا يؤكد، و٢٠١٤إليها فريق اخلرباء يف تقريره النهائي لعام 
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ــدين - ١٧   ــب اجلماعــات        ي ــا، مــن جان ــازحني داخلي ــة، ال ســيما خميمــات الن اســتغالل املنشــآت املدني
املسلحة، مبا فيها اجلماعات املعارضة حلكومة السودان، الكتساب ميزة عسكرية بطريقة دد املـدنيني واملرافـق   

  املدنية مبخاطر الرتاع املسلح؛  
ويـل اجلماعـات املسـلحة والعسـكرية والسياسـية      إىل فريق اخلرباء أن يواصل التحقيق يف مت يطلب - ١٨  

  ؛لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور ودورها يف اهلجمات املنفذة ضد أفراد العملية املختلطة
رعايتـها أو املشـاركة    إىل أن الكيانات واألفراد الذين يقومـون بتخطـيط هـذه اهلجمـات أو     يشري - ١٩  

يف دارفــور، وأــم قــد يســتوفون بالتــايل معــايري اإلدراج يف القائمــة الــيت تــنص  فيهــا يشــكلون ديــدا لالســتقرار
ــدا    ٢٠٠٥( ١٥٩١(ج) مــن القــرار   ٣عليهــا الفقــرة   )؛ ويعــرب عــن اعتزامــه فــرض جــزاءات تســتهدف حتدي

  الكيانات أو األفراد الذين خيططون هلذه اهلجمات أو يرعوا أو يشاركون فيها؛
  

  التعاون

تزيل حكومة السودان مجيع القيود والعراقيل والعوائق البريوقراطيـة املفروضـة علـى    على أن  يصر - ٢٠  
عمـل فريـق اخلـرباء، بوسـائل منـها إصـدار تأشـريات دخـول يف الوقـت املناسـب ولعـدة سـفرات جلميـع أعضـاء               

ر، علـى تصـاريح سـفر إىل دارفـو     ينفريق لكامـل فتـرة واليتـه، وإلغـاء شـرط حصـول أعضـاء الفريـق املـذكور         ال
ــادل املعلومــات بينــها وبــني الفريــق وإتاحــة دخــول الفريــق حبريــة ودون عراقيــل إىل مجيــع       وتعزيــز التعــاون وتب

  دارفور؛    مناطق
حكومـة الـسودان علـى االسـتجابة لطلبـات اللجنـة بـشأن اختـاذ تــدابري حلمايـة املـدنيني يف     حيـث - ٢١  

ات الـرتوح األخـرية؛ وعلـى إجـراء التحقيقـات واختـاذ تـدابري        شىت ربوع دارفور، مبن فـيهم املتضررون من موج
للمســاءلة عــن قتــل املــدنيني دون مســوغ قــانوين وعــن غــري ذلــك مــن انتــهاكات وجتــاوزات حقــوق اإلنســان      
وانتهاكات القانون اإلنساين الدويل، مبا يف ذلك إجراء التحقيقات واختاذ تدابري للمساءلة عن اهلجمـات املنفـذة   

فـظ السـالم ومقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية؛ وأوضـاع السـكان املـدنيني يف منـاطق مثـل شـرق جبـل             على أفراد ح
لالحتاد األفريقـي واألمـم    سيما مناطق مشال دارفور اليت منع من دخوهلا فريق اخلرباء والعملية املختلطة مرة، وال

ري تتيح وصـول اإلغاثـة اإلنسـانية إىل    ووكاالت ومقدمو املساعدة اإلنسانية، وعلى اختاذ تداب املتحدة يف دارفور
تلك املناطق بأمان ودون عوائق ويف الوقت املناسب، وفقا للقـوانني الدوليـة، مبـا فيهـا القـانون اإلنسـاين الـدويل        

  ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية لتقدمي املساعدة اإلنسانية، ومنها احلُنو والتجرد واحلياد واالستقالل؛  
ال اللجنة، اليت استندت إىل تقارير فريق اخلرباء واستفادت مـن األعمـال املنجـزة يف    بأعم يرحب - ٢٢  

حمافل أخرى، وحيث مجيع الدول وهيئات األمم املتحدة املعنية واالحتاد األفريقي وسائر األطراف املهتمـة، علـى   
يها عـن تنفيـذ التـدابري    سـيما بتـوفري أي معلومـات تكـون لـد      التعاون بشكل كامل مع اللجنة وفريـق اخلـرباء، ال  

) وعلــى تقــدمي الــردود يف الوقــت ٢٠١٠( ١٩٤٥ و ١٥٥٦ و) ٢٠٠٥( ١٥٩١ اتاملفروضــة مبوجــب القــرار
  املناسب على طلبات توفري املعلومات؛

إىل فريق اخلرباء أن يواصل تنسيق أنشطته، حسب االقتضاء، مع العمليات الـيت تضـطلع ـا     يطلب  -  ٢٣  
د األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور، ومع اجلهود الدوليـة املبذولـة لتعزيـز العمليـة السياسـية      العملية املختلطة لالحتا

  لس، يف املسائل ذات الصلة بتنفيذ واليته؛  ايف دارفور، ومع سائر أفرقة أو جمموعات اخلرباء اليت ينشئها 
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تقريـره النـهائي تقييمـا للتقـدم     إىل فريـق اخلـرباء أن يقـدم يف تقريـره ملنتصـف املـدة و       أيضا يطلب - ٢٤  
 ١٥٥٦مـن القـرار    ٨و  ٧احملــرز حنو احلد من انتـهاكات مجيـع األطـراف للتـدابري املفروضـة مبقتضـى الفقـرتني        

)، وتقييمـا للتقـدم   ٢٠١٠( ١٩٤٥مـن القـرار    ١٠ ) والفقـرة ٢٠٠٥( ١٥٩١مـن القـرار    ٧) والفقرة ٢٠٠٤(
ة السياسية، والتهديدات الـيت تواجـه االسـتقرار يف دارفـور ويف املنطقـة؛      احملرز حنو إزالة العقبات اليت تعيق العملي

وانتــهاكات القــانون اإلنســاين الــدويل أو انتــهاكات أو جتــاوزات حقــــوق اإلنســــان، مبــا يف ذلــك االعتــداءات علــى  
ملرتكبـة يف حـق   السكان املدنيني، والعنــف اجلنســي واملرتكب على أساس نوع اجلنس، واالنتـهاكات والتجـاوزات ا  

يــــزود اللجنــــة مبعلومـات عــــن الكيانـــات واألفـراد         األطفال، وسائــر انتـهاكات القـــرارات املذكـــورة أعـاله، وأن    
  ؛  )٢٠٠٥( ١٥٩١(ج) من القرار  ٣الذين يستوفون معايــري اإلدراج فــي القائمـــة الــواردة فــي الفقــرة 

  
  جلنة اجلزاءات

واليـة اللجنـة املتمثلـة يف تشـجيع احلـوار مـع الـدول األعضـاء املهتمـة، وخاصـة            جديديؤكد من  - ٢٥  
دول املنطقة، بسبل منها دعوة ممثلي تلك الدول لالجتمـاع مـع اللجنـة ملناقشـة تنفيـذ التـدابري، ويشـجع اللجنـة         

  فور؛  كذلك على مواصلة حوارها مع العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دار
أمهيــة إجــراء مشــاورات منتظمــة مــع الــدول األعضــاء املعنيــة، عنــد اللــزوم، لضــمان   علــى يشــدد - ٢٦  

  التنفيذ الكامل للتدابري املنصوص عليها يف هذا القرار؛  
  قيد نظره الفعلي. املسألةإبقاء  يقرر - ٢٧  

  ٧٣٨٠اختذ باإلمجاع يف اجللسة 
  

  مقررات

، دعـــوة ممثـــل جنـــوب ٢٠١٥شـــباط/فرباير  ٢٤املعقـــودة يف  ،٧٣٩٢قـــرر جملـــس األمـــن، يف جلســـته   
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، يف مناقشـة       ٣٧السودان لالشتراك، دون أن يكون له حق التصويت، وفقا للمادة 

  املعنون:  البند
  تقارير األمني العام عن السودان وجنوب السودان”  
  “.)S/2015/118تقرير األمني العام عن جنوب السودان (”    
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل      ٣٩توجيه دعوة، مبوجـب املـادة   أيضا ويف اجللسة نفسها، قرر الس   

السيد إيريف الدسوس، وكيل األمني العـام لعمليـات حفـظ السـالم، والسـيد إيفـان سـيمونوفيتش، األمـني العـام          
  املساعد حلقوق اإلنسان.

، دعـوة ممثلـي جنـوب السـودان     ٢٠١٥شـباط/فرباير   ٢٦، املعقـودة يف  ٧٣٩٣وقرر الس، يف جلسـته    
مــن نظامــه الــداخلي املؤقــت، يف  ٣٧والســودان لالشــتراك، دون أن يكــون هلمــا حــق التصــويت، وفقــا للمــادة  

  املعنون:  مناقشة البند
  تقارير األمني العام عن السودان وجنوب السودان”  
  “.)S/2015/118تقرير األمني العام عن احلالة يف أبيي (”    
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  )٢٠١٥( ٢٢٠٥القرار 
  ٢٠١٥شباط/فرباير  ٢٦املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
السـودان، وال سـيما إىل    بشأن الوضـع يف السـودان وجنـوب   يسه إىل قراراته السابقة وبياناته رئ إذ يشري  

ــرارات  ــؤرخ ) ٢٠١١( ١٩٩٠القـــ ــه  ٢٧املـــ ــؤرخ ) ٢٠١١( ٢٠٢٤و  ٢٠١١حزيران/يونيـــ ــانون  ١٤املـــ كـــ
ــمرب  ٢٢املــــؤرخ ) ٢٠١١( ٢٠٣٢و  ٢٠١١األول/ديســــمرب  ــانون األول/ديســ ) ٢٠١٢( ٢٠٤٦و  ٢٠١١كــ

املـــؤرخ  ) ٢٠١٢( ٢٠٧٥و  ٢٠١٢أيار/مـــايو   ١٧املـــؤرخ  ) ٢٠١٢( ٢٠٤٧و  ٢٠١٢أيار/مـــايو   ٢املـــؤرخ  
املـؤرخ  ) ٢٠١٣( ٢١٢٦و  ٢٠١٣أيار/مـايو   ٢٩املـؤرخ  ) ٢٠١٣( ٢١٠٤و  ٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب   ١٦
) املـؤرخ  ٢٠١٤( ٢١٧٩و  ٢٠١٤أيار/مـايو   ٢٩املـؤرخ   )٢٠١٤( ٢١٥٦و  ٢٠١٣ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٥
 )٢٧١(٢٠١٢آب/أغســــطس  ٣١رئيســــه املــــؤرخني  ، وكــــذلك إىل بيــــاين٢٠١٤تشــــرين األول/أكتــــوبر  ١٤

 ٢٠١٢حزيران/يونيــــــــه   ١٨الصــــــــحفية املؤرخــــــــة    هياناتــــــــ ب، وإىل )٢٧٢(٢٠١٣آب/أغســــــــطس   ٢٣ و
شـــــــباط/فرباير  ١٤و  ٢٠١٣حزيران/يونيــــــه   ١٤ أيار/مـــــــايو و ٦ و ٢٠١٢أيلول/ســــــبتمرب   ٢٨ و ٢١ و
  ،٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١١ آذار/مارس و  ١٧  و

ا ووحــدما التزامــه القــوي بســيادة الســودان وجنــوب الســودان واســتقالهلم       وإذ يؤكــد مــن جديــد    
وسالمتهما اإلقليمية، ومبقاصد ومبادئ ميثاق األمـم املتحـدة، وإذ يشـري إىل أمهيـة مبـادئ حسـن اجلـوار وعـدم         

  التدخل والتعاون اإلقليمي،
على عـدم تغـيري احلـدود اإلقليميـة للـدول بـالقوة، وعلـى تسـوية املنازعـات اإلقليميـة            وإذ يكرر التأكيد  

ــة الــيت يوليهــا للتنفيــذ الكامــل والعاجــل جلميــع العناصــر املعلقــة     بالوســائل الســلمية حصــرا، وإذ   يؤكــد األولوي
، وإذ يشـدد علـى ضـرورة أن يقـرر الوضـع      )٢٧٣(٢٠٠٥كـانون الثاين/ينـاير    ٩املؤرخ  اتفاق السالم الشامل من

تفاق، ال عن طريق إجـراءات انفراديـة   اال على حنو يتسق مع الطرفني املستقبلي ألبيي عن طريق املفاوضات بني
  الطرفني،  يتخذها أي طرف من

تفـاق املـربم   الإىل االلتزامات اليت تعهدت ا حكومة السودان وحكومة جنـوب السـودان يف ا   وإذ يشري  
 مـن يف منطقـة أبيـي   بني حكومة السودان واحلركة الشعبية لتحرير السودان بشأن الترتيبـات املؤقتـة لـإلدارة واأل   

السـودان بشـأن    تفاق املربم بني حكومة السودان وحكومة جنـوب ال، وا)٢٧٤(٢٠١١حزيران/يونيه  ٢٠املؤرخ 
تفـاق بشـأن بعثـة دعـم     ال، وا٢٠١١حزيران/يونيـه   ٢٩املـؤرخ   أمن احلدود واآللية السياسية واألمنية املشـتركة 

، )٢٧٥(٢٠١١متوز/يوليــه  ٣٠املــؤرخ  راقبــة احلــدود املــربم بــني حكومــة الســودان وحكومــة جنــوب الســودان  م
، وقــرار اآلليــة )٢٧٦(٢٠١٢أيلول/ســبتمرب  ٢٧املؤرخــة  تفاقــات بشــأن التعــاون والترتيبــات األمنيــة الوكــذلك ا

ــؤرخ   ــتركة املـ ــة املشـ ــية واألمنيـ ــارس  ٨السياسـ ــة  ٢٠١٣آذار/مـ ــذ املؤرخـ ــفوفة التنفيـ ــارس  ١٢، ومصـ آذار/مـ
اليت توصلت إليها حكومة السودان وحكومة جنوب السودان يف أديس أبابـا برعايـة فريـق االحتـاد      )٢٧٧(٢٠١٣

  ريقي الرفيع املستوى املعين بالتنفيذ،األف
للجهود اليت يبذهلا االحتاد األفريقي بشـأن الوضـع بـني مجهوريـة السـودان      وإذ يعرب عن دعمه الكامل   

ومجهورية جنوب السودان، من أجل ختفيف حدة التوتر الراهن، وتيسري استئناف املفاوضـات بشـأن العالقـات    
إذ يشري يف هذا الصدد إىل بيانات جملـس السـلم واألمـن التـابع لالحتـاد األفريقـي       بعد االنفصال، وتطبيع عالقاما، و
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ــة  ــان/أبريل ٢٤املؤرخـ ــوبر   ٢٤و  )٢٧٨(نيسـ ــرين األول/أكتـ ــاير و  ٢٥و  ٢٠١٢تشـ ــانون الثاين/ينـ ــايو   ٧  كـ أيار/مـ
ــه و   ٢٩  و ــبتمرب و  ٢٣متوز/يوليـــ ــ ٢٦أيلول/ســـ ــوبر و تشـــ ــاين/نوفمرب   ١٢رين األول/أكتـــ ــرين الثـــ  ٢٠١٣تشـــ
ــه الصـــحفي املـــؤرخ  ٢٠١٤أيلول/ســـبتمرب   ١٢  و ــرين الثـــاين/نوفمرب  ٦، وإىل بيانـ ــة ٢٠١٣تشـ ــان رئيسـ ، وإىل بيـ

  ،٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ٢٨مفوضية االحتاد األفريقي املؤرخ 
) ٢٠٠٠( ١٢٩٦و  ١٩٩٩ول/سـبتمرب  أيل ١٧املـؤرخ  ) ١٩٩٩( ١٢٦٥قراراته السابقة  وإذ يعيد تأكيد  

) ٢٠٠٦( ١٧٣٨و  ٢٠٠٦نيســـان/أبريل   ٢٨املـــؤرخ ) ٢٠٠٦( ١٦٧٤و  ٢٠٠٠نيســـان/أبريل   ١٩املـــؤرخ 
ــانون األول/ديســــمرب  ٢٣املــــؤرخ  ــاين/نوفمرب  ١١املــــؤرخ ) ٢٠٠٩( ١٨٩٤و  ٢٠٠٦كــ ــرين الثــ  ٢٠٠٩تشــ

 ١٦١٢ قراراتـه لـرتاع املسـلح، و  بشـأن محايـة املـدنيني يف ا    ٢٠١٤آب/أغسـطس   ٢٩املؤرخ ) ٢٠١٤( ٢١٧٥  و
ــؤرخ ) ٢٠٠٥( ــه  ٢٦املــ ــؤرخ ) ٢٠٠٩( ١٨٨٢و  ٢٠٠٥متوز/يوليــ ــطس  ٤املــ  ١٩٩٨و  ٢٠٠٩آب/أغســ
ــؤرخ ) ٢٠١١( ــه  ١٢املـ ــؤرخ ) ٢٠١٢( ٢٠٦٨و  ٢٠١١متوز/يوليـ ــبتمرب  ١٩املـ  ٢١٤٣و  ٢٠١٢أيلول/سـ
ــؤرخ ) ٢٠١٤( ــارس  ٧امل ــرتاع املســلح، و   ٢٠١٤آذار/م ــال وال ــرارهبشــأن األطف ــؤرخ ) ٢٠٠٣( ١٥٠٢ ق امل

 ١٣٢٥ قراراتـه بشأن محاية مـوظفي املسـاعدة اإلنسـانية ومـوظفي األمـم املتحـدة، و       ٢٠٠٣آب/أغسطس  ٢٦
ــؤرخ ) ٢٠٠٠( ــوبر   ٣١امل ــؤرخ ) ٢٠٠٨( ١٨٢٠و  ٢٠٠٠تشــرين األول/أكت  ٢٠٠٨حزيران/يونيــه  ١٩امل
ــؤرخ ) ٢٠٠٩( ١٨٨٨ و ــؤرخ ) ٢٠٠٩( ١٨٨٩و  ٢٠٠٩أيلول/ســبتمرب  ٣٠امل ــوبر تشــ ٥امل رين األول/أكت

املـــــــؤرخ ) ٢٠١٣( ٢١٠٦و  ٢٠١٠كـــــــانون األول/ديســـــــمرب  ١٦املـــــــؤرخ ) ٢٠١٠( ١٩٦٠و  ٢٠٠٩
ــه  ٢٤ ــؤرخ ) ٢٠١٣( ٢١٢٢و  ٢٠١٣حزيران/يونيــ ــوبر   ١٨املــ ــرين األول/أكتــ ــرأة   ٢٠١٣تشــ ــأن املــ بشــ

  واألمن،    والسالم
ل عنــف جنســي علــى ضــرورة رصــد حقــوق اإلنســان رصــدا فعــاال، مبــا يف ذلــك أي أعمــا   وإذ يشــدد  

وجنســـاين وأي انتـــهاكات واعتـــداءات ترتكـــب ضـــد النســـاء واألطفـــال، وإذ حيـــيط علمـــا بأنـــه مل تطـــرأ أي  
مستجدات يف تفعيل رصد حقوق اإلنسان يف منطقة أبيي، وإذ يكرر تأكيد قلقه إزاء عـدم تعـاون الطـرفني مـع     

  األمني العام يف هذا الصدد،
، ٢٠١٣كـانون الثاين/ينـاير    ٢١) املـؤرخ  ٢٠١٣( ٢٠٨٦قـراره   إىل أنه قد كرر التأكيد، يف وإذ يشري  

أمهية القيام، لدى إنشاء وجتديد واليات بعثات األمم املتحدة، بتضمينها أحكاما بشأن تعزيز املسـاواة بـني    على
، وإذ يشـدد علـى أن   وبشـأن األطفـال والـرتاع املسـلح     اجلنسني ومتكـني املـرأة يف حـاالت مـا بعـد انتـهاء الـرتاع       

) بصـورة تامـة لـن يذللـها إال االلتـزام الراسـخ       ٢٠٠٠( ١٣٢٥لعقبات املستحكمة اليت حتول دون تنفيذ القرار ا
بــتمكني املــرأة وبكفالــة مشــاركتها وضــمان مــا هلــا مــن حقــوق اإلنســان، وتضــافر جهــود القيــادات، واتســاق    

  لية صنع القرار جبميع مستوياا،املعلومات واإلجراءات، وتوافر الدعم من أجل بناء أسس إشراك املرأة يف عم
عدم اهتمام الطرفني بـإدارة منطقـة أبيـي إال يف أضـيق احلـدود، وكـذلك تعثُّـر اجلهـود          بقلق وإذ يالحظ  

اليت تبـذهلا حكومـة السـودان وحكومـة جنـوب السـودان لنــزع السـالح مـن املنطقـة احلدوديـة اآلمنـة املنــزوعة              
ميال، ولتنفيذ اآلليـة املشـتركة لرصـد احلـدود والتحقـق منـها، وفقـا لقـرار         السالح، مبا فيها منطقة األربعة عشر 

، ٢٠١٢نيسـان/أبريل   ٢٤وخريطة طريق جملس السلم واألمن التابع لالحتـاد األفريقـي املؤرخـة     ٢٠٤٦الس 
وذلك بسبب عوامل شىت، منها استمرار اعتراض جنوب السودان على موقع اخلط الوسط للمنطقـة احلدوديـة،   

ــوترة يف       وعــ ــة املت ــة األمني ــة، واحلال ــاع عــن إعطــاء التصــاريح األمني ــبعض الوقــت، واالمتن ــوافر الطــائرات ل دم ت
  كادقلي،  حميط
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أمهية اكتمال إنشـاء وتعهـد آليـة مشـتركة فعالـة لرصـد احلـدود والتحقـق منـها ـدف رصـد             وإذ يؤكد  
  ميال،  ربعة عشراملنطقة احلدودية اآلمنة املنـزوعة السالح، مبا يف ذلك منطقة األ

بعقــد مزيــد مــن االجتماعــات املنتظمــة بــني الــرئيس البشــري والــرئيس كــري ملواصــلة احلــوار،   وإذ يرحــب  
بــأن يعــاود الطرفــان املفاوضــات فــورا، حتــت رعايــة فريــق   ) ٢٠١٢( ٢٠٤٦يشــري إىل قــرار جملــس األمــن   وإذ

ل إىل اتفــاق بشــأن الوضــع النــهائي ألبيــي،  االحتــاد األفريقــي الرفيــع املســتوى املعــين بالتنفيــذ، مــن أجــل التوصــ  
مـن أجـل التوصـل    التنفيـذ  يناشد مجيع األطراف أن تنخرط بصورة بناءة يف العملية اليت يتوسـط فيهـا فريـق     وإذ

إىل اتفــاق ــائي بشــأن الوضــع النــهائي ملنطقــة أبيــي، وإذ يؤكــد أنــه جيــب علــى الطــرفني أن ينفــذا علــى الفــور   
، وخباصـة مـن أجـل تسـوية املنازعـة بشـأن جملـس منطقـة         ٢٠١١حزيران/يونيـه   ٢٠ اجلوانب العالقة مـن اتفـاق  

  أبيي، وأن يقوما على الفور بإنشاء إدارة منطقة أبيي ودائرة شرطة أبيي،
أن البلدين سيحققان مكاسب كثرية إن حتليا بضبط النفس واختارا أن يسـلكا طريـق احلـوار     وإذ يؤكد  

  زاز،عوض اللجوء إىل العنف أو االستف
باملســاعدة املســتمرة الــيت يقــدمها إىل الطــرفني فريــق االحتــاد األفريقــي الرفيــع املســتوى املعــين   وإذ يشــيد  

إثيوبيا، واملبعوث اخلاص لألمني العـام إىل السـودان وجنـوب    وبالتنفيذ، واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية، 
  بيي،السودان، وقوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة أل

قوة يف تنفيذ واليتها تنفيذا فعاال، بطرق منها عملـها اجلـاري علـى    الباجلهود اليت تبذهلا  وإذ يشيد كذلك  
يعـرب   تيسري اهلجرة السلمية يف أرجاء منطقة أبيي وقيامها مبنع نشوب الرتاعات وبأعمال الوسـاطة والـردع، وإذ  

ة بقـوات، وإذ يــدين بشـدة اهلجمـات الـيت يتعـرض هلــا      عـن تقـديره العميـق للعمـل الـذي تقــوم بـه البلـدان املسـامه        
  موظفو األمم املتحدة، ويدعو إىل التحقيق يف هذه اهلجمات بشكل سريع وواف وحماسبة املسؤولني عنها،

قـوة يف تعزيـز السـالم    القلقـه مـن هشاشـة الوضـع األمـين يف منطقـة أبيـي، وإذ يسـلم بإسـهام           وإذ يؤكد  
يعــرب عــن تصــميمه علــى منــع تكــرر العنــف ضــد املــدنيني أو تشــريدهم، وعلــى  واالســتقرار منــذ نشــرها، وإذ 

  حتاشي النـزاع القبلي،
يتعلق بـاإلدارة العامـة    ما إزاء الفراغ الذي تعاين منه منطقة أبيي يف عن قلقه البالغ وإذ يكرر اإلعراب  

ا وشـرطتها، مبـا يف ذلـك إنشــاء    وسـيادة القـانون، نتيجـة السـتمرار التـأخر يف إنشـاء إدارة منطقـة أبيـي وجملسـه         
وحدة خاصة ملعاجلة مسائل حمددة متصلة جرة الرحل، وهـي مؤسسـات ال غـىن عنـها للحفـاظ علـى القـانون        

  أبيي،  والنظام ومنع النـزاع القبلي يف
استمرار تأخري إنشاء املؤسسات املؤقتة وتسـوية الوضـع النـهائي ألبيـي، وأن اسـتمرار       وإذ يالحظ بقلق  
الـــذي يشـــكله العنـــف القبلـــي يســـهم يف تـــأجيج التـــوترات يف منطقـــة أبيـــي، مبـــا يف ذلـــك حـــاالت    التهديـــد

  لقوة ولوكاالت أخرى إىل أبيي،لاملستمرة اليت حتول دون عودة املوظفني السودانيني التابعني   التوتر
ن ســـوء  مجيع األطراف علـى أن متتنـع عـن اختـاذ أي إجـراءات انفراديـة مـن شـأا أن تزيـد مـ           وإذ حيث  

العالقـــات بيـــن القبائل داخل منطقة أبيي، وإذ يعرب عن القلق إزاء العواقب املستمرة ملا وصـفه جملـس السـلم    
قـرار دينكـا نقـوك    ”بــ   ٢٠١٣تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٦واألمن التابع لالحتاد األفريقي يف بيانه الصحفي املؤرخ 

وفقـا لتقريـر   ، حكومـة السـودان   بـأن  يف هذا السـياق أيضـا،   ،حييط علما إذ، و“إجراء استفتاء من جانب واحد
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ــام الصــادر يف   ــاير  ٣٠األمــني الع ــدأت األعمــال التحضــريية ، )٢٩٢(٢٠١٥ كــانون الثاين/ين ــا   ب لتنظــيم انتخابا
  أبيي،    الوطنية يف

ــاره يف يضــع وإذ   ــيت تســتمر فيهــا    اعتب ــة ال ــة اإلنســانية الراهن ــة اإلنســانية يف تقــ   احلال دمي اجلهــات الفاعل
ــة أبيــي  ٨١ ٠٠٠املســاعدة لنحــو   ــةشــخص يف منطق ــيت املســاعدة اتســاق ، وأمهي  يف املتحــدة األمــم تقــدمها ال

  املتضررين، السكان مجيع إىل اإلنسانية املساعدة إيصال لتيسري امللحة الضرورة كذلك وإذ يؤكد املنطقة،
مـة، وإعـادة إدمـاجهم علـى حنـو      أمهية عودة النازحني إىل ديارهم عودة طوعية ومأمونة ومنظ وإذ يؤكد  

مستدام، وأمهية أن متر مواسم اهلجرة يف جو من السالمة والنظام يف إطار احتـرام الطـرق التقليديـة للـهجرة مـن      
السودان إىل جنوب السودان عرب أبيي، وإذ حيث القوة على مواصلة اختاذ ما يلزم مـن تـدابري لضـمان األمـن يف     

  طة ا،منطقة أبيي وفقا للوالية املنو
، وإذ يعــرب عــن بــالغ القلــق ٢٠١٣أيلول/ســبتمرب  ٢٦املــؤرخ  )٢٠١٣( ٢١١٧إىل قــراره  وإذ يشــري  

إزاء اخلطر الـذي يهـدد السـالم واألمـن يف أبيـي النـاجم عـن النقـل غـري املشـروع لألسـلحة الصـغرية واألسـلحة              
  اخلفيفة، وعن تكديسها املزعزِع لالستقرار وإساءة استعماهلا،  

إزاء التهديد املتبقي الذي تشكِّله األلغام األرضية وخملفات احلرب من املتفجـرات يف   ره القلقوإذ يساو  
  ديارهم،  منطقة أبيي، مما يعوق اهلجرة اآلمنة وعودة النازحني عودة آمنة إىل

 وبالتوصيات الـواردة فيـه،   ٢٠١٥ كانون الثاين/يناير ٣٠بتقرير األمني العام الصادر يف  وإذ حييط علما  
مبا يف ذلك تقييمه بأن الوضع السياسي واألمين على األرض يزداد توترا ويستدعي احلـوار والتعـاون لتفـادي أن    

  يزيد يف تعميق اخلالفات واالنقسامات وزعزعة االستقرار خالل األشهر املقبلة،
كِّل ديـدا  بأن احلالة الراهنة يف أبيي وعلى طول احلدود بني السودان وجنوب السودان تش وإذ يعترف  

  خطريا للسالم واألمن الدوليني،
علـى   ٢٠١٥متوز/يوليـه   ١٥أن ميـدد واليـة قـوة األمـم املتحـدة األمنيـة املؤقتـة ألبيـي حـىت           يقرر  - ١  

مـن القـرار    ١) والفقـرة  ٢٠١١( ٢٠٢٤) واملعـدل بـالقرار   ٢٠١١( ١٩٩٠من القرار  ٢النحو املبني يف الفقرة 
يتصرف مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمـم املتحـدة أن ميـدد واليـة     )، ويقرر كذلك وهو ٢٠١٢( ٢٠٧٥

 ١، ويقـرر، ألغـراض الفقـرة    ١٩٩٠من القرار  ٣على النحو املبني يف الفقرة  ٢٠١٥متوز/يوليه  ١٥قوة حىت ال
ق )، أن يشمل الدعم املقدم لألنشطة التنفيذية لآللية املشتركة لرصد احلدود والتحقـ ٢٠١١( ٢٠٢٤من القرار 

منها الدعم املقدم للجـان املخصصـة، حسـب االقتضـاء وعنـد الطلـب بقـرارات توافقيـة تتخـذها هـذه اآلليـات،            
  وذلك ضمن منطقة عمليات القوة والقدرات املتاحة لديها؛

 كـــانون الثاين/ينـــاير ٣٠بالتوصـــيات الـــواردة يف تقريـــر األمـــني العـــام الصـــادر يف  حيـــيط علمـــا  - ٢  
قـوة لـدعم اسـتئناف احلـوار بـني القبائـل واإلدارة الـيت متارسـها القبائـل حتـت           ال، ويرحب مببادرات )٢٩٢(٢٠١٥

إشــراف جلنــة الرقابــة املشــتركة يف أبيــي، ويــدعو يف هــذا الصــدد قبائــل وحكــوميت الســودان وجنــوب الســودان  
رحب كذلك بالدعم املقدم حاليا ويف املستقبل هلذه اجلهـود مـن   الختاذ خطوات ملموسة حتقيقا هلذا اهلدف، وي

  األمم املتحدة واالحتاد األفريقي وحكومة مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية؛
_____________ 

)٢٩٢(  S/2015/77. 
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على أن التعاون املستمر بني حكومة السودان وحكومة جنوب السودان أمـر بـالغ األمهيـة     يشدد  - ٣  
  ستقبل العالقات بينهما؛  أيضا للسالم واألمن واالستقرار ومل

مطالبته السودان وجنوب السودان استئناف عمل جلنة الرقابة املشتركة يف أبيي فـورا ومـن    يكرر  - ٤  
تســمية  ٢٠١٤كــانون األول/ديســمرب  ٤دون شــروط مســبقة، ويرحــب بقــرار حكومــة جنــوب الســودان يف   

تفاق بشـأن الترتيبـات املؤقتـة لـإلدارة واألمـن      االرئيس مشارك للجنة الرقابة لكفالة إحراز تقدم مطرد يف تنفيذ 
ــي  ــة أبي ــؤرخ يف منطق ــه  ٢٠ امل ــة،     )٢٧٤(٢٠١١حزيران/يوني ــة الرقاب ــرارات جلن ــذ ق ــك تنفي ــا يف ذل  ويرحــب، مب

تعاونـه، ويطلـب إىل األمـني    باملبادرات اليت اختذها االحتـاد األفريقـي دعمـا هلـذا اهلـدف ويشـجعه علـى مواصـلة         
  املسائل؛  العام أن يقدم يف تقاريره الدورية تقييما للتقدم احملرز يف هذه

السـودان وجنـوب السـودان بالشـروع علـى وجـه السـرعة يف إنشـاء إدارة          يكرر كذلك مطالبته  - ٥  
بغـرض متكينـها مـن    منطقة أبيي وجملسها، بسبل منها تسوية أزمة تشكيل الـس، وتشـكيل دائـرة شـرطة أبيـي      

ــة، وفقــا        ــة النفطي ــة التحتي ــة البني ــي، مبــا يف ذلــك محاي االضــطالع مبهــام حفــظ األمــن يف مجيــع أحنــاء منطقــة أبي
  ؛٢٠١١  حزيران/يونيه  ٢٠اللتزامات الطرفني يف اتفاق 

ــرار    يقـــرر  - ٦   ــا مبوجـــب القـ ــأذون ـ ــاء علـــى القـــوات املـ ــرة أصـــال، ٢٠١٣( ٢١٠٤اإلبقـ ) املنتشـ
مبـا يتماشـى مـع إعـادة التفعيـل التدرجييـة لآلليـة املشـتركة         ـا  نشر ما تبقـى مـن القـوات املـأذون      واالستمرار يف

لرصد احلدود والتحقق منها، لتمكني القوة من توفري احلماية الالزمة لآللية ومن تقدمي دعـم كامـل لآلليـة يتـيح     
رتوعــة الســالح يف أقــرب وقــت ممكــن، هلــا إجــراء عمليــات واســعة النطــاق متتــد إىل املنطقــة احلدوديــة اآلمنــة امل 

بشكل كامل علـى آخـر املسـتجدات املتعلقـة حبالـة نشـر القـوات         األمن إىل األمني العام أن يطلع جملس ويطلب
  يف إطار الدورة العادية للتقارير اليت يقدمها؛

التحقـق  إزاء تعثـر اجلهـود الراميـة إىل تشـغيل اآلليـة املشـتركة لرصـد احلـدود و         يعرب عن القلـق   - ٧  
قريـب ويعـرب عـن نيتـه النظـر يف       منها بشكل كامل، ويرحب بالتقييم املفصل الذي سيقدمه األمني العام عمـا 

التوصيات املتعلقة بعمليات اآللية، ويناشد حكومة السودان وحكومة جنوب السـودان اسـتخدام اآلليـة واآلليـة     
فـق عليهـا يف الوقـت املناسـب وبشـكل فعـال لكفالـة        السياسية واألمنية املشتركة واآلليات املشتركة األخرى املت

  األمن والشفافية يف املنطقة احلدودية اآلمنة املنـزوعة السالح، مبا يف ذلك منطقة األربعة عشر ميال؛
علــى بــذل جهــود متجــددة للقيــام بصــورة ائيــة بتحديــد خــط الوســط للمنطقــة املنـــزوعة   حيــث  - ٨  

خط الوسط للمنطقة ال ميس بأي حـال مـن األحـوال بالوضـع القـانوين       السالح على األرض، ويكرر تأكيد أن
للحدود سواء حاليا أو يف املستقبل، وال باملفاوضـات اجلاريـة الـيت تتنـاول املنـاطق املتنـازع عليهـا واملطالـب ـا          

  ومسألة تعليم احلدود؛
 ١٩٩٠مـن القـرار    ٣الفقـرة  أن والية القوة املتعلقـة حبمايـة املـدنيني علـى النحـو املـبني يف        يؤكد  - ٩  

) تشمل اختاذ اإلجـراءات الضـرورية حلمايـة املـدنيني املعرضـني خلطـر العنـف البـدين الوشـيك، بصـرف           ٢٠١١(
  العنف؛  النظر عن مصدر هذا

وجود وحدات شرطة النفط يف دفرة املنتشرة يف منطقة أبيي، والدخول املتكرر مليليشـيات   يدين - ١٠  
ويكرر تأكيد مطالبته بأن تعمل حكومة السودان فورا ومن دون شروط مسـبقة علـى نقـل    املسريية إىل اإلقليم، 

 ١٩٩٠شرطة النفط يف دفرة من منطقة أبيي، ويكـرر كـذلك، وفقـا للقـرارات ذات الصـلة، وخباصـة القـراران        
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 ، التأكيد على إخـالء منطقـة أبيـي مـن أي قـوات ومـن العناصـر املسـلحة التابعـة         )٢٠١٢( ٢٠٤٦ و )٢٠١١(
  للقبائل احمللية، باستثناء القوة ودائرة شرطة أبيي؛

بشـأن وضـع أبيـي بوصـفها      ٢٠١٣أيار/مـايو   ٣قرار جلنة الرقابة املشتركة يف أبيي املـؤرخ   يؤيد - ١١  
منطقة خالية من األسلحة، ويشـدد علـى مـا أعـرب عنـه جملـس السـلم واألمـن التـابع لالحتـاد األفريقـي يف بيانـه             

من شواغل إزاء التقارير اليت تفيد بـأن خمتلـف القبائـل الـيت تعـيش يف أبيـي مدججـة         ٢٠١٣و أيار/ماي ٧املؤرخ 
ينص على أن أبيي ينبغي أن تكـون منطقـة خاليـة مـن      ٢٠١١حزيران/يونيه  ٢٠إىل أن اتفاق  بالسالح، ويشري

صدد احلكومتني علـى  األسلحة وأن القوة وحدها هي املأذون هلا حبمل األسلحة داخل املنطقة، وحيث يف هذا ال
اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لكفالة إخالء أبيي من السالح بالفعـل، بطـرق منـها تنفيـذ بـرامج لنــزع السـالح،        

  حسب االقتضاء؛
أن القوة جيوز هلا أن تقوم مبصادرة األسلحة وتدمريها يف منطقة أبيـي علـى النحـو املـأذون      يؤكد - ١٢  

وذلك بالتنسيق مـع   يتسق مع واليتها ويف حدود ما لديها من قدرات، ا)، مب٢٠١١( ١٩٩٠به مبوجب القرار 
ــه  ٢٠اتفــاق األطــراف املوقعــة علــى   ــي ، و٢٠١١حزيران/يوني ــة املشــتركة يف أبي ــة الرقاب ــيليت املســريية  ، وجلن قب

خاليـة   منطقة”ومتشيا مع القرار السابق الصادر عن جلنة الرقابة والقاضي بتعيني املنطقة بوصفها  ،ودينكا نقوك
ــي ووجــود األســلحة      “مــن األســلحة  ــة نقــل األســلحة إىل أبي ــات مراقب ــه أن تضــطلع القــوة بعملي ، ويكــرر طلب

  وتوثيق ذلك واإلبالغ عنه يف إطار الدورة العادية لتقدمي تقارير األمني العام؛وتدمريها ومصادرا داخل أبيي، 
تركة يف أبيـي ومـع قبـيليت املسـريية ودينكـا      إىل القوة مواصلة حوارها مع جلنة الرقابـة املشـ   يطلب - ١٣  

نقوك بشأن االستراتيجيات الفعالـة وآليـات الرقابـة الكفيلـة بضـمان االمتثـال التـام مـن جانـب مجيـع األطـراف            
املعنية بوضع أبيي بوصفها منطقة خالية من األسلحة، مع إيالء أولوية خاصـة للتعجيـل بـالتخلص مـن األسـلحة      

السودان وجلنة الرقابـة    ألطقم والقنابل الصاروخية، ويدعو حكومتي السودان وجنوبالثقيلة واألسلحة ذات ا
  وقبيليت املسريية ودينكا نقوك إىل التعاون التام مع القوة يف هذا الصدد؛  

احلكومتني علـى القيـام فـورا باختـاذ اخلطـوات الالزمـة لتنفيـذ تـدابري بنـاء الثقـة بـني القبائـل              حيث - ١٤  
منهما يف منطقة أبيي، بوسائل منها القيام بعمليـات مصـاحلة علـى مسـتوى القواعـد الشـعبية وعلـى        التابعة لكل 

دعم القوة يف تشـجيع احلـوار بـني القبائـل وعقـد مـؤمتر سـالم للزعمـاء التقليـديني لقبـيليت دينكـا نقـوك واملسـريية،              
مجيــع معامالــا والكــف عــن وحيــث بقــوة مجيــع القبائــل يف أبيــي علــى التحلــي بأقصــى درجــات ضــبط الــنفس يف 

    انفرادية؛  األعمال أو البيانات التحريضية اليت قد تؤدي إىل صدامات عنيفة أو عن القيام بأي أنشطة
إىل القوة أن تقوم، يف حدود مـا لـديها مـن قـدرات ومـوارد وبالتنسـيق الوثيـق مـع قبـيليت           يطلب - ١٥  

اتمعيـة لكـي تسـاعد يف عمليـات إنفـاذ القـانون وحفـظ        املسريية ودينكا نقـوك، بتعزيـز قـدرات جلـان احلمايـة      
  ؛النظام يف أبيي

جبميع األطراف أن تتعاون تعاونـا تامـا بشـأن النتـائج والتوصـيات املنبثقـة مـن حتقيـق جلنـة           يهيب - ١٦  
بيلـة  التحقيق والتحري املشتركة ملنطقة أبيي يف مقتل أحد أفراد حفظ السـالم التـابعني للقـوة والـزعيم األكـرب لق     

  متكني القبيلتني من طي ملف اغتيال الزعيم األكرب لقبيلة دينكا نقوك؛ويكرر تأكيد ضرورة دينكا نقوك، 
قـوة ألجـل إعـادة هيكلـة البعثـة      الالقيـام، حسـب االقتضـاء، باسـتعراض واليـة       يعرب عن عزمـه  - ١٧  

والتزامامـا املنصـوص   ) ٢٠١٢( ٢٠٤٦احملتملة يف ضوء امتثال السـودان وجنـوب السـودان ملقتضـيات القـرار      
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، )٢٧٦(٢٠١٢أيلول/سـبتمرب   ٢٧ و )٢٧٥(٢٠١١متوز/يوليـه   ٣٠حزيران/يونيـه و   ٢٩و   ٢٠عليها يف اتفاقات 
يـة اآلمنــة املنـــزوعة الســالح ومتكــني اآلليــة املشــتركة لرصــد  مبـا يف ذلــك نقــل مجيــع القــوات مــن املنطقــة احلدود 

احلــدود والتحقــق منــها واللجــان املخصصــة مــن اكتســاب القــدرة الكاملــة علــى القيــام بعملياــا، وإمتــام إخــالء  
  منطقة أبيي إخالء تاما من األسلحة؛

لتنقــل احلــر بالــدول األعضــاء كافــة، وخصوصــا الســودان وجنــوب الســودان، أن تكفــل ا  يهيــب - ١٨  
والسريع من دون عراقيل إىل أبيي ومنها ويف مجيع أحناء املنطقة احلدودية اآلمنة املنـزوعة السالح جلميـع األفـراد   
وكذلك للمعدات واملؤن واإلمدادات وغريها من السلع، مبا فيها املركبات والطائرات وقطع الغيـار الـيت يكـون    

  ية؛استخدامها مقصورا على القوة ومهامها الرمس
حكوميت السودان وجنوب السودان تقدمي الـدعم الكامـل لألمـم املتحـدة، بطـرق       جيدد مناشدته - ١٩  

منها القيام على الفور بإصدار التأشـريات ألفـراد األمـم املتحـدة مـن العسـكريني واملـدنيني وأفـراد الشـرطة، مبـن           
ب جنسـيتهم، وتيسـري الترتيبـات املتعلقـة     فيهم العاملون يف جمال املساعدة اإلنسانية، من غـري إجحـاف هلـم بسـب    

ــدعم اللوجســيت، ويناشــد حكــوميت الســودان           ــوفري ال ــة وت ــرحالت اجلوي ــد وإصــدار تصــاريح لل ــة القواع بإقام
سـفر مـن داخـل السـودان وجنـوب السـودان إىل أبيـي ومنـها، ويناشـد كـذلك مجيـع            ال تيسريالسودان  وجنوب

  فاقات مركز القوات؛األطراف التقيد التام بالتزاماا مبوجب ات
بأن عدم وجود مشاريع إمنائية وعـدم القـدرة علـى تـوفري اخلـدمات العامـة األساسـية يـؤثر          يسلّم - ٢٠  

اجلهـات املاحنـة أن تـدعم جهـود     حكومة السودان وحكومـة جنـوب السـودان و   سلبا على سكان أبيي، ويناشد 
  إعادة اإلعمار وبناء القدرات؛  

وحكومـة جنـوب السـودان مبواصـلة تيسـري نشـر مـوظفي دائـرة األمـم          حكومة السـودان   يطالب - ٢١  
املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام لضـمان حريـة تنقـل اآلليـة املشـتركة لرصـد احلـدود والتحقـق منـها وحتديـد           

  مواقع األلغام وإزالتها يف منطقة أبيي واملنطقة احلدودية اآلمنة املنـزوعة السالح؛  
يع األطراف املعنية بالسماح جلميع موظفي املساعدة اإلنسانية بالوصـول بشـكل   مج أيضا يطالب - ٢٢  

كامل وآمن ودون عوائق إىل املـدنيني احملتـاجني للمسـاعدة وإىل مجيـع املرافـق الالزمـة لعمليـام وتيسـري ذلـك،          
التوجيهيـة لتقـدمي   ذلـك القـانون الـدويل اإلنسـاين السـاري ومبـادئ األمـم املتحـدة          يف وفقا للقـانون الـدويل، مبـا   

  املساعدة اإلنسانية؛
وانتـهاكات وجتـاوزات حقـوق     ،أن توقف مجيع أشـكال العنـف  على  مجيع األطراف حيث بشدة - ٢٣  
واالنتهاكات والتجاوزات اليت ترتكب ضـد األطفـال يف انتـهاك    ، اإلنساين وانتهاكات القانون الدويل ،اإلنسان

  ساري؛للقانون الدويل ال
األمني العام كفالة الرصد الفعال ألوضاع حقوق اإلنسان وإدراج نتائج ذلك الرصـد   إىل يطلب - ٢٤  

يف تقاريره إىل الس، ويكرر دعوتـه حكومـة السـودان وحكومـة جنـوب السـودان التعـاون بشـكل كامـل مـع           
  يني؛األمني العام حتقيقا هلذه الغاية، وذلك بطرق منها إصدار التأشريات ملوظفي األمم املتحدة املعن

إىل األمني العام أن يتخذ التـدابري الالزمـة لكفالـة امتثـال القـوة امتثـاال تامـا لسياسـة          أيضا يطلب - ٢٥  
األمم املتحدة املتمثلة يف عدم التسامح مطلقا إزاء حاالت االستغالل واالنتهاك اجلنسيني وأن يبلغ الس كلمـا  

  وقعت حاالت من هذا السلوك؛
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مدينّ للقوة، ويشجع على توثيق االتصال والتنسيق مـع قائـد القـوة، وأفرقـة      بتعيني رئيس يرحب - ٢٦  
اخلرطــوم وجوبــا، ومــع اتمــع املــدين، واالحتــاد األفريقــي،     األمــم املتحــدة القطريــة، والســلك الدبلوماســي يف  

  وحكومة إثيوبيا؛
قــوة يف الفيــذ واليــة إىل األمــني العــام أن يواصــل إبــالغ الــس مبــا يحــرز مــن تقــدم يف تن يطلــب - ٢٧  

، وأن يواصـل  ٢٠١٥حزيران/يونيـه   ١٥ و ٢٠١٥أيار/مـايو   ١تقريرين خطيني، يقدمان يف موعـدين أقصـامها   
  إطالع الس فورا على أي انتهاكات خطرية لالتفاقات املشار إليها أعاله؛

األمـم املتحـدة يف املنطقـة،    باجلهود اليت يبذهلا األمني العام لتوثيق التعاون بـني بعثـات    حييط علما - ٢٨  
قوة، وبعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان، والعمليـة املختلطـة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف       المبا فيها 

إىل األمــني العــام أن يواصــل العمــل ــذه   ويطلــبدارفــور، ومبعوثــه اخلــاص إىل الســودان وجنــوب الســودان،   
  املمارسة؛
  ملسألة قيد نظره الفعلي.إبقاء هذه ا يقرر - ٢٩  

  ٧٣٩٣اختذ باإلمجاع يف اجللسة 
  

  مقرر

، دعوة ممثلـي أسـتراليا وجنـوب    ٢٠١٥آذار/مارس  ٣، املعقودة يف ٧٣٩٦قرر جملس األمن، يف جلسته   
مــن نظامــه  ٣٧الســودان ولكســمربغ والنــرويج لالشــتراك، دون أن يكــون هلــم حــق التصــويت، وفقــا للمــادة    

  “.تقارير األمني العام عن السودان وجنوب السودان”املعنون  اقشة البندالداخلي املؤقت، يف من
  

  )٢٠١٥( ٢٢٠٦القرار 
  ٢٠١٥آذار/مارس  ٣املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
 )٢٠١٢( ٢٠٥٧إىل قراراتــه وبياناتــه الســابقة بشــأن جنــوب الســودان، وال ســيما القــرارات    إذ يشــري  
املــؤرخ ) ٢٠١٣( ٢١٣٢و  ٢٠١٣متوز/يوليــه  ١١ؤرخ املــ) ٢٠١٣( ٢١٠٩ و ٢٠١٢متوز/يوليــه  ٥املــؤرخ 

ــمرب   ٢٤ ــانون األول/ديسـ ــؤرخ ) ٢٠١٤( ٢١٥٥و  ٢٠١٣كـ ــايو  ٢٧املـ  )٢٠١٤( ٢١٨٧و  ٢٠١٤أيار/مـ
  ،٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥املؤرخ 
من الرتاع الدائر بني حكومة جنـوب السـودان وقـوات املعارضـة     وإذ يعرب عن بالغ االنزعاج والقلق   

، وهــو نــزاع نــاجم عــن خالفــات سياســية داخليــة بــني القــادة السياســيني     ٢٠١٣ون األول/ديســمرب منــذ كــان
  والعسكريني للبلد،

 مــن أن الــرتاع قــد أدى إىل معانــاة إنســانية شــديدة، مبــا يف ذلــك حــدوث خســائر   بــالغ القلــق وإذ يســاوره  
  السودان،  وحرمان شعب جنوب فادحة يف األرواح، وتشريد مليوين شخص، وضياع املمتلكات، وزيادة إفقار

ما وقع وما يقع من انتهاكات وجتاوزات حلقوق اإلنسـان وانتـهاكات للقـانون الـدويل      وإذ يدين بشدة  
اإلنساين، مبا فيها تلك املنطوية على أعمال القتل اليت تستهدف املـدنيني، والعنـف املوجـه ضـد مجاعـات عرقيـة       
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واالغتصاب وغريه من أشـكال العنـف اجلنسـي واجلنسـاين، وجتنيـد      بعينها، وأعمال القتل خارج نطاق القضاء، 
الرتاع املسلح، وحاالت االختطاف، وحاالت االختفاء القسري، وحـاالت االعتقـال    األطفال واستخدامهم يف

واالحتجاز التعسفيني، والعنف اهلادف إىل بث الرعب يف قلوب السـكان املـدنيني، واهلجمـات الـيت تشـن علـى       
ور العبادة واملستشفيات، وعلى أفراد حفـظ السـالم التـابعني لألمـم املتحـدة واملـرتبطني ـا واملرافـق         املدارس ود

التابعــة هلــا، والــيت يرتكبــها مجيــع األطــراف، مبــا فيهــا اجلماعــات املســلحة وقــوات األمــن الوطنيــة، إىل جانــب     
قات الـيت يتعـرض هلـا موظفـو     التحريض على ارتكاب هذه التجاوزات واالنتـهاكات، وإذ يـدين كـذلك املضـاي    

هيئات اتمع املدين وموظفـو املسـاعدة اإلنسـانية والصـحفيون واسـتهدافهم، وإذ يشـدد علـى وجـوب حماسـبة          
املسؤولني عن انتهاكات القانون الـدويل اإلنسـاين وانتـهاكات وجتـاوزات حقـوق اإلنسـان، وعلـى أن حكومـة         

يـة سـكاا مـن اإلبـادة اجلماعيـة وجـرائم احلـرب والـتطهري         جنوب السودان تتحمل املسؤولية الرئيسـية عـن محا  
  واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، يالعرق

إزاء التشريد الواسع النطاق لألشخاص وتفـاقم األزمـة اإلنسـانية، وإذ يؤكـد     وإذ يعرب عن بالغ القلق   
مـن الضـروري أن تكفـل    أن مجيع أطراف النـزاع تتحمـل املسـؤولية عـن معانـاة شـعب جنـوب السـودان، وأنـه         

تلبية االحتياجات األساسية للسكان، وإذ يشيد بوكاالت األمم املتحـدة اإلنسـانية وشـركائها علـى مـا يبذلونـه       
من جهود لتقدمي الدعم للسكان بشكل عاجل ومنسق، وإذ يهيب جبميع أطراف النـزاع أن تتيح وتيسـر، وفقـا   

األمم املتحدة التوجيهية يف جمال املسـاعدة اإلنسـانية، وصـول أفـراد     ألحكام القانون الدويل ذات الصلة وملبادئ 
العوائــق، وإيصــال املســاعدات   ومعــدات ولــوازم اإلغاثــة إىل مجيــع احملتــاجني بشــكل كامــل وآمــن وخــال مــن   

اإلنسانية يف الوقت املناسب، وال سيما إىل املشردين داخليا والالجئني، وإذ يدين مجيـع اهلجمـات الـيت يتعـرض     
يشري إىل أن شن اهلجمـات علـى العـاملني يف اـال اإلنسـاين وحرمـان        ا أفراد ومرافق املساعدة اإلنسانية، وإذهل

  املدنيني من املواد اليت ال غىن عنها لبقائهم على قيد احلياة قد يشكالن انتهاكا للقانون الدويل اإلنساين،
الدوليــة املعنيــة بالتنميــة، الــيت حتظــى بــدعم األمــم  مببــادرة اموعــة الوزاريــة للهيئــة احلكوميــة وإذ يشــيد  

مجيـع األطـراف أن تشـارك يف     املتحدة واالحتاد األفريقي، إلجياد منرب للحوار السياسـي واألمـين، وإذ يتوقـع مـن    
احلكوميـة   هذه العملية وأن حتترم القرارات اليت توصل إليها مؤمتر رؤساء الدول واحلكومـات األعضـاء يف اهليئـة   

  ،٢٠١٤آذار/مارس  ١٣، املعقود يف يةالدول
اتفـاق   وهـي  ،بااللتزامات املتعهد ا، بوساطة من اهليئة لتسوية األزمـة يف جنـوب السـودان    وإذ يرحب  

السـودان املـربم    واتفاق تسوية األزمة يف جنـوب  ٢٠١٤كانون الثاين/يناير  ٢٣وقف األعمال العدائية املربم يف 
االت االتفــاق بشــأن إنشــاء حكومــة الوحــدة الوطنيــة االنتقاليــة يف مجهوريــة جمــ ووثيقــة ٢٠١٤أيار/مــايو  ٩يف 

  ،٢٠١٥شباط/فرباير  ١ املؤرخةجنوب السودان 
ــات       أيضــا وإذ يرحــب   ــدول واحلكوم ــبالغ الصــادر عــن مــؤمتر رؤســاء ال ــه يف ال بالتصــميم املعــرب عن

 ٢٠١٤آب/أغسـطس   ٢٥ و ٢٠١٤/يونيـه  حزيران ١٠يف  احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة     األعضاء يف اهليئة
على أن تقوم الدول األعضاء يف اهليئة باختاذ مزيد من اإلجراءات اجلماعية، بوسائل منـها فـرض تـدابري عقابيـة،     
للضغط على أي طرف مل يف بالتزاماته حىت اآلن أو يتصرف بطريقـة تتنـاىف مـع مـا نـص عليـه الـبالغ الصـادر         

  عن املؤمتر،
لبالغ الصــــادر عــــن جملــــس الســــلم واألمــــن التــــابع لالحتــــاد األفريقــــي        بــــا وإذ يرحــــب كــــذلك   

، الذي تضمن، يف مجلة أمور، إعادة تأكيد استعداد الس، بناء علـى توصـية مـن    ٢٠١٤حزيران/يونيه  ١٢ يف
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طـرف   أي ، للقيام فورا بفرض جزاءات حمددة اهلدف وتدابري أخرى علـى احلكومية الدولية املعنية بالتنمية اهليئة
  يتمادى يف عرقلة البحث عن حل للرتاع وال يفي بالتزاماته،

، ٢٠١٤أيلول/سـبتمرب    ١٧يف  التـابع لالحتـاد األفريقـي    الصادر عن جملس السـلم واألمـن   بالبيان وإذ يرحب  
ــة     ــام، بالتنســيق مــع اهليئ ــد عزمــه القي ــة أمــور، تأكي ــة  الــذي تضــمن، يف مجل ــة بالتنمي ــة املعني ــة الدولي ، باختــاذ احلكومي

  الراهنة، الالزمة ضد أي طرف ال يفي بالتزاماته ويتمادى يف عرقلة البحث عن حل تفاوضي لألزمة  لتدابريا
ــدين   ــوب الســودان و   بشــدة وإذ ي ــة جن ــاححكوم ــر الســودان     اجلن ــارض يف احلركــة الشــعبية لتحري املع

البيـان الصـادر   احملـددة يف  إلخفاقهما يف التوصل إىل اتفاق لتشكيل حكومة انتقالية يف غضون فترة الستني يومـا  
ملؤمتر رؤساء الدول واحلكومات األعضـاء يف اهليئـة احلكوميـة الدوليـة      السادس والعشرين عن الدورة االستثنائية

  ،٢٠١٤حزيران/يونيه  ١٠ املعقودة يف أديس أبابا يف املعنية بالتنمية
شـــرين ملـــؤمتر رؤســـاء الـــدول الصـــادر عـــن الـــدورة االســـتثنائية الســـابعة والع بالبيـــان علمـــا وإذ حيـــيط  

آب/أغسـطس   ٢٥، املعقـودة يف أديـس أبابـا يف    احلكومية الدوليـة املعنيـة بالتنميـة    واحلكومات األعضاء يف اهليئة
، الذي تضمن، يف مجلـة أمـور، اإلعـراب عـن االسـتياء مـن االنتـهاكات العديـدة لالتفاقـات الـيت وقعهـا            ٢٠١٤

اتبـاع ـج شـامل للجميـع وواسـع النطـاق يف املفاوضـات، وتكـرار         الطرفان حىت اآلن، وإعـادة تأكيـد ضـرورة    
اإلعراب عن القلق البالغ إزاء تدهور احلالة اإلنسانية يف جنوب السودان، ومناشدة اجلهـات املعنيـة أن تتفـاوض    

  يوما، ٤٥بشأن االتفاق املتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية وتربم االتفاق يف غضون 
الصــادر عــن الــدورة االســتثنائية الثامنــة والعشــرين ملــؤمتر رؤســاء الــدول    بالبيــان أيضــا اعلمــ وإذ حيــيط  

ــة بالتنميـــة  واحلكومـــات األعضـــاء يف اهليئـــة تشـــرين  ٧، املعقـــودة يف أديـــس أبابـــا يف احلكوميـــة الدوليـــة املعنيـ
دان وقــوات ، الــذي تضــمن، يف مجلــة أمــور، التصــميم علــى التــزام حكومــة جنــوب الســو ٢٠١٤الثــاين/نوفمرب 

منطقــة اهليئــة  والــدعوة إىل قيــام دول ،املعارضــة بوقــف غــري مشــروط وكامــل وفــوري جلميــع األعمــال العدائيــة
باختاذ إجـراءات مجاعيـة لوضـع نظـم لتجميـد األصـول وحظـر السـفر داخـل املنطقـة، ورفـض            احلكومية الدولية 

كومـة وقـوات   احلحال ارتكـاب   يف احلرب يفتوريد األسلحة والذخائر وغريها من املواد اليت ميكن استخدامها 
ومناشـدة جملـس السـلم واألمـن التـابع لالحتـاد األفريقـي وجملـس          ،املعارضة أي انتـهاك لوقـف األعمـال العدائيـة    

األمن لألمم املتحدة واتمـع الـدويل تقـدمي مجيـع أشـكال املسـاعدة املمكنـة يف تنفيـذ هـذه التـدابري، إذا اقتضـى            
  األمر تنفيذها،

باالتفاق املتعلق بإعادة توحيد صفوف احلركة الشـعبية لتحريـر السـودان، املـربم      كذلك علما ذ حييطوإ  
شـباط/فرباير   ١٦املـؤرخ   وبالبيـان برعايـة حكومـة مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة،       ٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ٢١يف 

املعنيـة بتنفيـذ املرحلـة األوىل مـن      الصادر عن اجتماع اللجنة الثالثية للحركة الشـعبية لتحريـر السـودان    ٢٠١٥
  اتفاق أروشا املتعلق بإعادة توحيد صفوف احلركة،

كـانون األول/ديسـمرب    ٥املـؤرخني  التـابع لالحتـاد األفريقـي    ببالغـي جملـس السـلم واألمـن      وإذ حييط علما  
اءات علـى مجيـع   جز  فرض  اللذين يتضمنان، يف مجلة أمور، التأكيد على ٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ٢٩و  ٢٠١٤

كــانون   ٢٣األطـراف الـيت تتمـادى يف عرقلـة العمليـة السياسـية وتقـويض اتفـاق وقـف األعمـال العدائيـة املـربم يف             
  ،٢٠١٤الثاين/يناير 
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، الـيت أُعـدت بوسـاطة مـن الصـني ووافـق عليهـا ممثلـو حكومـة          “خطـة النقـاط اخلمـس   ’’بــ   وإذ يرحب  
 )املعـارض  (اجلنـاح حرير السودان/اجليش الشعيب لتحريـر السـودان   مجهورية جنوب السودان واحلركة الشعبية لت

احلكوميـة الدوليـة    خالل املشاورة اخلاصة الـيت أُجريـت دعمـا لعمليـة السـالم يف جنـوب السـودان بقيـادة اهليئـة         
جلميـع  االلتزام جبديـة بالتنفيـذ الكامـل    ‘ ١’يف اخلرطوم، وهي  ٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ١٢، يف املعنية بالتنمية

ــات املوقّ ــة؛ االتفاق ــب؛       ‘٢’ع ــة يف موعــد قري ــة انتقالي ــوترية املفاوضــات لتشــكيل حكوم اختــاذ ‘ ٣’اإلســراع ب
األزمة اإلنسانية يف املناطق املتضررة من النـزاع، وتيسري وصـول املسـاعدة    حدة خطوات ملموسة للتخفيف من

جنـوب   لبلدان والكيانـات الدوليـة العاملـة يف   ضمان سالمة مجيع موظفي وأصول مجيع ا‘ ٤’اإلنسانية الدولية؛ 
واملشـاركة  احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة     تقدمي دعم قوي جلهود الوساطة الـيت تقودهـا اهليئـة     ‘٥’السودان؛ 

  فيها بنشاط، وإذ حيث بقوة الطرفني، يف هذا الصدد، على التنفيذ الفوري خلطة النقاط اخلمس،
مجهوريــة جنــوب  لإلجــراءات الــيت اختــذها أفــراد بعثــة األمــم املتحــدة يف  وإذ يعــرب عــن بــالغ تقــديره    

السودان والبلدان املسامهة بقوات عسكرية وأفراد شرطة حلماية املدنيني، مبن فيهم الرعايا األجانب، مـن خطـر   
  العنف الذي يهدد سالمتهم البدنية، ولتحقيق استقرار احلالة األمنية،

اإلنسان والتحقيق فيها واإلبالغ عنـها بشـكل مسـتقل وعلـين، ملـا لـذلك       بأمهية رصد حقوق  موإذ يسلّ  
بــني مجيــع اتمعــات احملليــة يف  مــن دور مفيــد يف إرســاء أســس العدالــة واملســاءلة واملصــاحلة وألم اجلــراح فيمــا 

  جنوب السودان،
ــيط علمـــا مـــع االهتمـــام      ــن حقـــوق اإلنســـان، الصـــادر عـــن        وإذ حيـ  بعثـــة يفالبـــالتقرير املؤقـــت عـ

ـــزاع يف”املعنــون  ٢٠١٤أيار/مــايو  ٨هــا الصــادر يف ، وبتقرير٢٠١٤شــباط/فرباير  ٢١ جنــوب الســودان:  الن
تقريـر خـاص:   ”املعنـون   ٢٠١٤كـانون األول/ديسـمرب    ١٩ها الصادر يف وبتقرير ،“تقرير عن حقوق اإلنسان

ــة الوحــدة،     ــانتيو، والي ــى ب ــوبر   ٢٩اهلجــوم عل كــانون  ٩الصــادر يف هــا وبتقرير ،“٢٠١٤تشــرين األول/أكت
  ،“٢٠١٤، نيسان/أبريل شن هجمات على املدنيني يف بانتيو وبور”املعنون  ٢٠١٥الثاين/يناير 

، هنــاك أســاس ٢٠١٤أيار/مــايو  ٨الصــادر يف  البعثــة مــن أنــه وفقــا لتقريــر  وإذ يعــرب عــن بــالغ قلقــه   
اإلنسـانية،   ارتكبتـا جـرائم ضـد   معقول لالعتقاد بأن القوات احلكومية وقـوات املعارضـة، علـى حـد سـواء، قـد       

أعمــال العنـف اجلنســي، وحــاالت   يف ذلــك عمليـات القتــل خــارج نطـاق القضــاء، واالغتصــاب وغـريه مــن    مبـا 
االختفـاء القســري، وحــاالت االحتجـاز التعســفي، وبــأن جـرائم حــرب قــد ارتكبـت، وإذ يؤكــد علــى احلاجــة     

  ،قاب يف جنوب السودان وتقدمي اجلناة إىل العدالةاملاسة والضرورة امللحة إلاء حالة اإلفالت من الع
ــة املســاءلة واملصــاحلة و  وإذ يؤكــد   ــارزة يف أي باعتبارهــا  ألم اجلــراحأمهي ــ خطــة عناصــر ب ، مــع ةانتقالي

االقتضـاء، فيمـا يتعلـق     إحاطته علما بالـدور اهلـام الـذي تؤديـه التحقيقـات الدوليـة، واملالحقـات القضـائية عنـد         
  اإلنسانية، عن جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد مبحاسبة املسؤولني

  التابعة لالحتاد األفريقي يف التحقيـق  املعنية جبنوب السودان وبالعمل الذي تقوم به جلنة التحقيق  وإذ يقر
 القــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان والقــانون الــدويل اإلنســاين يف جنــوب الســودان         وجتــاوزات انتــهاكات  يف

العلـين   اإلصـدار يشـجع علـى    ترقّب باهتمام النتـائج والتوصـيات الـيت ستصـدر عـن اللجنـة، وإذ      وتوثيقها، وإذ ي
النهائي يف أقرب وقـت ممكـن، وإذ يرحـب باسـتمرار اخنـراط االحتـاد األفريقـي يف العمـل علـى ضـمان            هاتقريرل

  واملصاحلة يف جنوب السودان، ألم اجلراحالعدالة واملساءلة، إىل جانب 
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استخدام وسائط اإلعالم يف نشر خطاب الكراهية وتوجيه رسائل حترض علـى ممارسـة    دةوإذ يدين بش  
نشـر العنـف اجلمـاعي وتفـاقم النــزاع،       العنف اجلنسي ضد مجاعات عرقية بعينها، مما قد يكون له دور مؤثر يف

حيـث كـذلك مجيـع    اختـاذ التـدابري املالئمـة للتصـدي هلـذه األنشـطة، وإذ        وإذ يدعو حكومة جنوب السودان إىل
  األطراف على الكف عن هذه األعمال، واملسامهة بدال من ذلك يف الترويج للسالم واملصاحلة بني الطوائف،

ن والنســاء والشــباب يف وبالــدور اهلــام الــذي تؤديــه منظمــات اتمــع املــدين والزعمــاء الــديني موإذ يســلّ  
جنـب مـع احملتجـزين السـابقني مـن       ت، جنبـا إىل جنوب السودان، وإذ يشدد على أمهية مشاركة هـذه اموعـا  

احلركــة الشــعبية لتحريــر الســودان واألحــزاب السياســية األخــرى، مــن أجــل إجيــاد حــل دائــم لألزمــة يف البلــد،   
منـع األفـراد مـن السـفر      بسـبل منـها   يساوره القلق إزاء اجلهود اليت تبذهلا احلكومة للحد من هـذه املشـاركة   وإذ

  ت وزيادة القيود املفروضة على حرية التعبري،للمشاركة يف احملادثا
مجيــع قراراتــه ذات الصــلة بشــأن املــرأة والســالم واألمــن، واألطفــال والــرتاع املســلح،   وإذ يعيــد تأكيــد   

ــه    ــدنيني يف الرتاعــات املســلحة، وقرارات ــة امل بشــأن  ٢٠٠٣آب/أغســطس  ٢٦املــؤرخ ) ٢٠٠٣( ١٥٠٢ومحاي
ــانية ومــو     ــوظفي املســاعدة اإلنس ــة م ــم املتحــدة، و  محاي ــؤرخ ) ٢٠١٤( ٢١٥٠ظفي األم نيســان/أبريل  ١٦امل

بشـأن   ٢٠١٤نيسـان/أبريل   ٢٨املـؤرخ  ) ٢٠١٤( ٢١٥١بشأن منع اإلبـادة اجلماعيـة ومكافحتـها، و     ٢٠١٤
  إصالح القطاع األمين،

 )٢٠١٣( ٢١١٧و  ١٩٩٨تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٩املــؤرخ ) ١٩٩٨( ١٢٠٩إىل قراريــه  وإذ يشــري  
ذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء اخلطـر الـذي يهـدد السـالم واألمـن يف جنـوب       إ، و٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ٢٦املؤرخ 

السودان بسبب النقل غري املشروع لألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وتكديسها وإساءة اسـتعماهلا علـى حنـو    
  املشروع هلذه األسلحة، يؤدي إىل زعزعة االستقرار، وإذ يشدد على أمهية تعزيز جهود مكافحة التداول غري

إزاء اسـتمرار القيـود املفروضـة علـى حركـة بعثـة األمـم املتحـدة يف جنـوب           عن بـالغ القلـق   وإذ يعرب  
السودان وعلى عملياا، وإذ يدين بشدة اهلجمات اليت تشنها القوات احلكوميـة وقـوات املعارضـة واجلماعـات     

الدوليــة املعنيــة بالتنميــة ومنشــآما، وعمليــات االحتجــاز  األخــرى علــى أفــراد األمــم املتحــدة واهليئــة احلكوميــة
، وإذ يهيـب حبكومـة جنـوب السـودان     ـا  املرتبطون واألفرادواالختطاف اليت يتعرض هلا موظفو األمم املتحدة 

  يف هذه اهلجمات بشكل سريع وواف وأن حتاسب املسؤولني عنها، ااأن تستكمل حتقيق
  السودان ما زالت تشكل خطراً يهدد السالم واألمن الدوليني يف املنطقة، أن احلالة يف جنوب وإذ يقرر  
  من الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، ٤١مبوجب املادة  وإذ يتصرف  
ــد  - ١   ــوب       يؤي ــها ووقعــت عليهــا حكومــة جن ــيت قبلت ــة ال ــات وقــف األعمــال العدائي الســودان  اتفاق

  ؛٢٠١٤أيار/مايو   ٩  و ٦  كانون الثاين/يناير و  ٢٣يف  )املعارضاجلناح (احلركة الشعبية لتحرير السودان و
إزاء عدم وفاء كـال الطـرفني بالتزامامـا حـىت اآلن، وعـدم مشـاركتهما يف       يعرب عن بالغ قلقه   - ٢  

عمليــة الســالم بشــكل جــدي يفضــي إىل إجيــاد حــل سياســي لألزمــة ووضــع حــد للعنــف، ويــدين علــى وجــه     
د والتحقق التابعة للهيئة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة مـن انتـهاكات مسـتمرة        اخلصوص ما وثقته آلية الرص

  وصارخة التفاقات وقف األعمال العدائية؛
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الطرفني باحترام مجيع جوانب اتفاقات وقف األعمال العدائية وبالتنفيذ الفوري للطرائـق   يطالب  - ٣  
الصــلة، مبــا يف ذلــك الســحب التــدرجيي   األخــرى ذاتواالتفاقــات  ٢٠١٤أيار/مــايو  ٩الالزمــة وفقــا التفــاق 

، ويهيـب جبميـع أطـراف    ٢٠١٣كـانون األول/ديسـمرب    ١٥ للقوات األجنبية املنتشرة يف جنوب السـودان منـذ  
الــرتاع املســلح يف جنــوب الســودان أن تصــدر أوامــر واضــحة حتظــر مجيــع انتــهاكات القــانون الــدويل اإلنســاين   

كفــل مجيــع األطــراف وصــول الوكــاالت  تســان، ويشــدد علــى ضــرورة أن وانتــهاكات وجتــاوزات حقــوق اإلن
  بالتوصل إىل اتفاق شامل دون مزيد من التأخري؛ الطرفنياإلنسانية بشكل فوري، ويطالب كذلك بالتزام 

  أنه ال ميكن حل النـزاع بالوسائل العسكرية؛يؤكد من جديد   - ٤  
  

  معايري حتديد اجلهات اخلاضعة للجزاءات

دعم عمليـة البحـث عـن سـالم شـامل      من أجل استعداده لفرض جزاءات حمددة األهداف  يؤكد  - ٥  
  ودائم يف جنوب السودان؛

تنطبـق علـى   أدنـاه   ١٢تنطبـق علـى األفـراد، وأن أحكـام الفقـرة      أدنـاه   ٩أن أحكام الفقـرة   يقرر  - ٦  
ــة   ــام جلن ــى أســاس قي ــالفقرة   جملــس األمــن األفــراد والكيانــات، عل ــة)   ١٦املنشــأة عمــال ب مــن هــذا القــرار (اللجن

(ج) و (د)، على التـوايل، باعتبـارهم مسـؤولني     ١٦بتحديدهم كجهات خاضعة هلذه اجلزاءات، عمال بالفقرتني 
االسـتقرار يف جنـوب السـودان، أو باعتبـارهم مشـاركني يف       األمـن أو  عن إجراءات أو سياسات ـدد السـالم أو  

  قاموا بأدوار فيها، سواء بصورة مباشرة أو غري مباشرة؛السياسات، أو باعتبارهم  هذه اإلجراءات أو
أعــاله، قــد تشــمل علــى  ٦السياســات، كمــا هــو مــبني يف الفقــرة  وأأن هــذه اإلجــراءات  يؤكــد  - ٧  

  سبيل املثال ال احلصر ما يلي:
اإلجراءات أو السياسات اليت يكون الغرض منها أو أثرها الفعلي توسيع نطاق الرتاع يف جنـوب    (أ)  

سودان أو إطالة أمده أو عرقلة املصاحلة أو حمادثات أو عمليـات السـالم، مبـا يف ذلـك انتـهاكات اتفـاق وقـف        ال
  األعمال العدائية؛

ــوض العمليــ        (ب)   ــيت تق ــة أو ال ــات االنتقالي ــدا لالتفاق ــيت تشــكل دي  ةأو اإلجــراءات أو السياســات ال
  السياسية يف جنوب السودان؛

تهك القانون الدويل حلقوق اإلنسان أو القانون الـدويل اإلنسـاين املنطبـق،    أو التخطيط ألعمال تن  (ج)  
  ارتكاا يف جنوب السودان؛  قوق اإلنسان، أو توجيه تلك األعمال أوجتاوزات حلأو أعمال تشكل 

أو استهداف املدنيني، مبن فيهم النساء واألطفال، من خالل ارتكاب أعمال العنف (مبا يف ذلـك    (د)  
االختفـاء   التشويه أو التعذيب أو االغتصاب أو غريه مـن أشـكال العنـف اجلنسـي)، أو االختطـاف، أو     القتل أو 

املـدارس أو املستشـفيات أو األمـاكن الدينيـة أو أمـاكن       القسري، أو التشريد القسـري، أو شـن اهلجمـات علـى    
سـان أو انتـهاكا للقـانون    قـوق اإلن حلخطـريا   سـلوك قـد يشـكل جتـاوزا أو انتـهاكا     جلوء املدنيني، أو مـن خـالل   

  اإلنساين؛ الدويل
من قبل اجلماعات املسلحة أو القوات املسلحة يف سياق الـرتاع   همجتنيدأو األطفال استخدام أو   (هـ)  

  املسلح يف جنوب السودان؛
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أو عرقلة أنشطة البعثات الدولية العاملة يف جمال حفظ السالم أو اـال الدبلوماسـي أو اإلنسـاين      (و)  
احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة، أو عرقلـة       جنوب السودان، مبا يف ذلك آلية الرصد والتحقق التابعة للهيئـة يف 

  احلصول عليها؛  توزيع املساعدات اإلنسانية أوإيصال أو 
أو شن اهلجمات على بعثات األمم املتحـدة أو الكيانـات األمنيـة الدوليـة املوجـودة أو غـري ذلـك          (ز)  

  حفظ السالم، أو على موظفي املساعدة اإلنسانية؛ من عمليات
أو القيام بأعمال حلساب فرد أو كيان حددته اللجنة كجهة خاضعة للجزاءات، أو بالنيابة عنـه،    (ح)  

  بشكل مباشر أو غري مباشر؛
اللجنـة   قبـل  تنطبـق علـى األفـراد احملـددين مـن     من هـذا القـرار    ١٢و  ٩أن أحكام الفقرتني  يقرر  - ٨  

حكومــة مجاعــة تنتمــي إىل  أيالــذين يكونــون قــادة ألي كيــان، مبــا يف ذلــك   ،هــات خاضــعة هلــذه التــدابريكج
أعضـاؤه ضـالعني يف   ضـالعا أو يكـون   يكـون  اجلهـات،   ها منغري وأامليليشيات  وأاملعارضة  وأجنوب السودان 

  أعاله؛ ٧و  ٦الفقرتني   ارتكاب أي من األنشطة املبينة يف
  

  حظر السفر

تخذ مجيع الدول األعضاء، لفترة أولية مدا سنة واحـدة اعتبـارا مـن تـاريخ اختـاذ هـذا       تأن  قرري  - ٩  
أفراد حتـددهم اللجنـة، علمـا بأنـه لـيس       القرار، ما يلزم من تدابري ملنع دخول أراضيها أو عبورها من جانب أي

  أراضيها؛ يلزم أي دولة بأن متنع مواطنيها من دخول  يف هذه الفقرة ما
جـواز سـفر، ويعـرب     أن الفرد الذي حتدده اللجنة قد يكون حامال ألكثر من جنسـية أو  يالحظ - ١٠  

احملدد من اللجنة بني دولتني حيمل جنسيتيهما أو جوازي سفرمها قد يقوض اهلـدف   الفردعن قلقه من أن سفر 
املنشـأ   عين جبنـوب السـودان  امل ، ويطلب إىل فريق اخلرباءأعاله ٩من احلظر املفروض على السفر مبوجب الفقرة 

  اخلرباء) أن يوايف اللجنة مبعلومات عن هذا النوع من السفر؛  من هذا القرار (فريق ١٨مبوجب الفقرة 
  أعاله على احلاالت التالية: ٩أال تسري التدابري املفروضة يف الفقرة  يقرر - ١١  
تـربره الضـرورة اإلنسـانية،     فرالسـ عندما تقرر اللجنة، على أساس كل حالة على حـدة، أن هـذا     (أ)  

  مبا يف ذلك أداء املناسك الدينية؛
  عندما يكون الدخول أو العبور ضروريا لتنفيذ إجراءات قضائية؛  (ب)  
عندما ترى اللجنة، على أساس كل حالة علـى حـدة، أن اإلعفـاء مـن احلظـر مـن شـأنه أن خيـدم           (ج)  

  سودان وبسط االستقرار يف املنطقة؛أهداف حتقيق السالم واملصاحلة الوطنية يف جنوب ال
  

  جتميد األصول

أن على مجيع الدول األعضاء، لفترة أولية مدا عام واحد من تاريخ اختـاذ هـذا القـرار، أن     يقرر - ١٢  
تقوم دون إبطاء بتجميد مجيع األموال واألصول املالية واملوارد االقتصادية األخرى املوجـودة يف أراضـيها والـيت    

مباشـرة، جهـات مـن األفـراد أو الكيانـات الـيت حتـددها اللجنـة،          غـري  تتحكم فيها، بصورة مباشرة أومتلكها أو 
كيانــات أو أفــراد يعملــون باســم تلــك اجلهــات أو وفقــاً لتوجيهاــا، أو كيانــات مملوكــة هلــذه اجلهــات             أو
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قيـام   وليـة ضـمان عـدم   خاضعة لسيطرا، ويقرر كذلك أن على مجيع الدول األعضاء خـالل هـذه الفتـرة األ    أو
قتصـادية  المواطنيها أو األشخاص املوجودين داخل أراضيها بإتاحة هذه األمـوال أو األصـول املاليـة أو املـوارد ا    

  أو غريها، بشكل مباشر أو غري مباشر، لفائدة هؤالء األشخاص؛
األصـول املاليـة    وأعاله على األموال أ ١٢أال تسري التدابري املفروضة مبوجب الفقرة  أيضا يقرر - ١٣  

  املوارد االقتصادية األخرى اليت تقرر الدول األعضاء املعنية أا:  أو
ضرورية لتغطية النفقات األساسية، مبا يف ذلك سـداد املبـالغ املتعلقـة بـاملواد الغذائيـة واإلجيـارات         (أ)  

رافق العامة، أو املبـالغ الالزمـة   أو الرهون العقارية واألدوية والعالج الطيب والضرائب وأقساط التأمني ورسوم امل
حصراً لسداد أتعاب مهنية معقولة ورد النفقات املترتبة علـى تقـدمي اخلـدمات القانونيـة وفقـا للقـوانني الوطنيـة،        

القيام، وفقا للقوانني الوطنية، بدفع رسوم أو تكـاليف اخلـدمات الالزمـة للعمليـات االعتياديـة املتعلقـة حبفـظ         أو
ــوال   ــد األم ــار         أو تعه ــة بإخط ــة املعني ــام الدول ــد قي ــدة، بع ــوارد االقتصــادية األخــرى ام ــة وامل واألصــول املالي

باعتزامهــا اإلذن، عنــد االقتضــاء، باســتخدام هــذه األمــوال أو األصــول املاليــة أو املــوارد االقتصــادية           اللجنــة
  اعتبارا من يوم اإلخطار؛ األخرى، ما مل تتخذ اللجنة قراراً خبالف ذلك يف غضون مخسة أيام من أيام العمل

ضــرورية لتغطيــة نفقــات اســتثنائية، شــريطة أن تكــون الدولــة املعنيــة أو الــدول األعضــاء املعنيــة       (ب)  
  أخطرت اللجنة بذلك وأن تكون اللجنة قد وافقت عليه؛  قد

خاضعة لرهن أو حكـم قضـائي أو إداري أو حتكيمـي، وميكـن يف هـذه احلالـة اسـتخدام األمـوال           (ج)  
احلكـم، شـريطة أن يكـون الـرهن      صول املالية واملوارد االقتصادية األخرى لفك ذلك الرهن أو تنفيـذ ذلـك  واأل

اللجنـة، وأن   حددتـه أو احلكم قـد أصـبح سـاريا قبـل تـاريخ اختـاذ هـذا القـرار، وأال يكـون لفائـدة أي شـخص            
  تكون الدولة املعنية أو الدول األعضاء املعنية قد أخطرت اللجنة بذلك؛

 عمــالأن الــدول األعضــاء جيــوز هلــا الســماح بــأن تضــاف إىل احلســابات امــدة    كــذلك يقــرر - ١٤  
املبـالغ املسـتحقة مبوجـب     أعاله الفوائـد أو األربـاح األخـرى املسـتحقة لتلـك احلسـابات أو       ١٢أحكام الفقرة ب

بات خاضــعة اتفاقــات أو التزامــات نشــأت يف وقــت ســابق للتــاريخ الــذي أصــبحت فيــه تلــك احلســا    عقــود أو
  ألحكام هذا القرار، شريطة أن تظل تلك الفوائد واألرباح واملبالغ األخرى خاضعة هلذه األحكام وجممدة؛

أعــاله ال متنــع شخصــا حمــددا مــن دفــع مبلــغ مســتحق   ١٢أن التــدابري املــذكورة يف الفقــرة  يقــرر - ١٥  
لـدول املعنيـة قـد قـررت أن املبلـغ      مبوجب عقد أبرم قبـل إدراج ذلـك الشـخص يف القائمـة، شـريطة أن تكـون ا      

أعـاله، وذلـك بعـد أن ختطـر      ١٢لفقرة عمال بـا  حمدد يستلم بصفة مباشرة أو غري مباشرة من جانب شخص مل
ــع    ــها دف ــةَ بنيت ــة اللجن ــدولُ املعني ــوال        أو ال ــد األم ــف جتمي ــد االقتضــاء، بوق ــالغ، أو اإلذن، عن ــك املب اســتالم تل

  أيام عمل من تاريخ ذلك اإلذن؛ ١٠قتصادية األخرى هلذا الغرض، قبل األصول املالية أو املوارد اال  أو
  

  جلنة اجلزاءات/فريق اخلرباء

مجيـع   من نظامه الداخلي املؤقت، جلنة تابعة لس األمـن تضـم   ٢٨أن ينشئ، وفقاً للمادة  يقرر - ١٦  
  ية:، تضطلع باملهام التال“)اللجنة”بـ  يف هذا القرارأعضاء الس (يشار إليها 

مـن هـذا القـرار ـدف تعزيـز وتسـهيل        ١٢و  ٩رصد تنفيذ التدابري املفروضة مبوجـب الفقـرتني     (أ)  
  وحتسني تنفيذ هذه التدابري من قبل الدول األعضاء؛
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والكيانات الذين قد يكونون بصدد القيام باألعمال املبينـة   باألفرادالبحث عن املعلومات املتعلقة   (ب)  
  اله واستعراض تلك املعلومات؛أع ٧و  ٦يف الفقرتني 

أعـاله والنظـر يف طلبـات     ٩حتديد األفراد الذين تسري عليهم التـدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرة       (ج)  
  أعاله؛ ١١اإلعفاء وفقا للفقرة 

أعـاله والنظـر    ١٢حتديد األفراد والكيانات الذين تسري عليهم التدابري املفروضة مبوجب الفقرة   (د)  
  أعاله؛ ١٣اء وفقا للفقرة يف طلبات اإلعف

  أعاله؛ وضع مبادئ توجيهية، حسب االقتضاء، لتسهيل تنفيذ التدابري املفروضة  (هـ)  
مث موافاتــه الحقــاً مبــا تــراه اللجنــة   ،لــس عــن أعماهلــا يف غضــون ســتني يومــاً اتقــدمي تقريــر إىل   (و)  

  ضرورياً من تقارير؛
املنطقـة، بوسـائل    دول األعضاء املهتمة، وال سيما دولالتشجيع على إجراء حوار بني اللجنة وال  (ز)  

  التدابري؛ تشمل دعوة ممثلي هذه الدول إىل االجتماع باللجنة ملناقشة تنفيذ
التماس أي معلومات تراها مفيدة من مجيع الدول بشأن اإلجراءات اليت اختذا هـذه الـدول مـن      (ح)  

  أجل تنفيذ التدابري املفروضة على حنو فعال؛
االمتثـال هلـا واختـاذ     عـدم  حبث املعلومات املتعلقة مبزاعم انتهاك التدابري الـواردة يف هـذا القـرار أو     )(ط  

  اإلجراءات الالزمة يف هذا الشأن؛
تــاريخ اختــاذ هــذا  يومــا مــن ٩٠يف غضــون  ،جبميــع الــدول األعضــاء أن تقــدم إىل اللجنــة يهيــب - ١٧  
  ؛فعاالمن هذا القرار تنفيذا  ١٢ و ٩من أجل تنفيذ الفقرتني تقريرا بشأن اخلطوات اليت اختذا  ،القرار

تـاريخ اختـاذ القـرار،     مـن اعتبـارا  شـهرا   ١٣مـدا   ،إىل األمني العام أن ينشـئ لفتـرة أوليـة    يطلب - ١٨  
بالتشاور مع اللجنة، فريقا مؤلفا من مخسة خـرباء (فريـق اخلـرباء)، حتـت إشـراف اللجنـة، وأن يتخـذ الترتيبـات         

يتجـاوز   ة واألمنية الالزمة لدعم عمل الفريق، ويعرب عن اعتزامه النظر يف جتديد هذه الواليـة يف موعـد ال  املالي
  يضطلع الفريق باملهام التالية:  ، ويقرر أن٢٠١٦ آذار/مارس ٢

مساعدة اللجنة يف تنفيـذ الواليـة املنوطـة ـا علـى النحـو احملـدد يف هـذا القـرار، مبـا يف ذلـك مـن               (أ) 
يكونون ضـالعني يف األنشـطة املبينـة     قد أفراد وكيانات ممن حتديدويد اللجنة مبعلومات تتصل بإمكانية خالل تز

  أعاله؛ ٧و  ٦يف الفقرتني 
القـرار، وخباصـة    هـذا  مجع وحبـث وحتليـل املعلومـات املتعلقـة بتنفيـذ التـدابري املنصـوص عليهـا يف          (ب) 

  أدناه؛ ٢٢و  ٢١النقاط املرجعية املبينة يف الفقرتني حاالت عدم االمتثال، مع التركيز بصفة خاصة على 
مجــع وحبــث وحتليــل املعلومــات املتعلقــة بتوريــد أو بيــع أو نقــل األســلحة واألعتــدة ذات الصــلة      (ج) 

خـالل شـبكات االجتـار غـري املشـروع،       ذات الصلة، مبا يف ذلـك مـن   واملساعدة العسكرية أو املساعدة األخرى
التوصـل إىل اتفـاق سـالم ـائي، أو الـذين       الراميـة إىل  الذين يقوضون العمليات السياسيةإىل األفراد والكيانات 

  اإلنساين، حسب االقتضاء؛ يشاركون يف أعمال تنتهك القانون الدويل حلقوق اإلنسان أو القانون الدويل
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، ٢٠١٥أيلول/سـبتمرب   ١تزويد الس، بعد إجراء مناقشات مـع اللجنـة، بتقريـر مؤقـت حبلـول        (د)  
، وحتديث هذين التقريرين شهريا، فيمـا عـدا الشـهرين اللـذين حيـلّ      ٢٠١٦شباط/فرباير  ١وبتقرير ائي حبلول 

  فيهما موعد تقدميهما؛
مســاعدة اللجنــة يف تنقــيح واســتكمال املعلومــات املتعلقــة بقائمــة الكيانــات واألفــراد اخلاضــعني      (هـ)  

ئل منها توفري املعلومـات الالزمـة لتحديـد اهلويـة ومعلومـات إضـافية       للتدابري املفروضة مبوجب هذا القرار، بوسا
  تدرج يف املوجزات السردية ألسباب اإلدراج يف القائمة املتاحة للعموم؛

ــة ودون      حيــث - ١٩   ــة واإلقليمي ــدول األعضــاء، إضــافة إىل املنظمــات الدولي مجيــع األطــراف ومجيــع ال
رباء، وحيث كذلك مجيع الدول األعضاء املعنيـة علـى ضـمان سـالمة     اإلقليمية، على ضمان التعاون مع فريق اخل

مقاصـدهم، وبـاألخص إىل األشـخاص والوثـائق واملواقـع،       فريق وإتاحة إمكانية وصـوهلم دون عـائق إىل  الأفراد 
  بواليته؛ فريق االضطالعلليتسىن ل
سـلح واملمثلـة اخلاصـة لألمـني     إىل املمثلة اخلاصة لألمـني العـام املعنيـة باألطفـال والـرتاع امل      يطلب - ٢٠  

العام املعنيـة بـالعنف اجلنسـي يف حـاالت الـرتاع أن تتبـادال املعلومـات ذات الصـلة باملوضـوع مـع اللجنـة، وفقـا             
 ١٩٩٨ مـن القـرار   ٩والفقرة  ٢٠١٠كانون األول/ديسمرب  ١٦املؤرخ  )٢٠١٠( ١٩٦٠من القرار  ٧للفقرة 

  ؛٢٠١١متوز/يوليه  ١٢املؤرخ  )٢٠١١(
  
  ستعراضاال

اســتعراض احلالــة بعــد املوعــد النــهائي الــذي وافقــت عليــه اهليئــة احلكوميــة    عــن اعتزامــه يعــرب - ٢١  
، ومــرة أخــرى بعــد البــدء املتــوخى لفتــرة مــا قبــل املرحلــة  ٢٠١٥آذار/مــارس  ٥وهــو  ،الدوليــة املعنيــة بالتنميــة

، حسـب احلاجـة، ويعـرب أيضـا     اتراتـو  أكثـر بصـورة   يومـا أو  ٦٠، مث كل ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١االنتقالية يف 
ا قد يشمل فرض حظـر علـى توريـد    مبتكون عندئذ مناسبة للتصدي للحالة،  عن اعتزامه فرض أي جزاءات قد

كبــار املســؤولني عــن اإلجــراءات أو السياســات الــيت ــدد الســالم أو األمــن أو االســتقرار يف   حتديــداألســلحة و
لتشجيع حكومة جنوب السـودان وقـوات املعارضـة علـى      ، وذلككجهات خاضعة للجزاءات جنوب السودان

انتقالية، واختاذ خطوات فعالة وشاملة حلمل القـوات اخلاضـعة لسـيطرا، بشـكل      تشكيل حكومة وحدة وطنية
على وقف العمليات العسـكرية وأعمـال العنـف وانتـهاكات حقـوق اإلنسـان، والـتمكني         ،غري مباشر مباشر أو

  ية بشكل كامل؛من وصول املساعدة اإلنسان
ذلـك مـن خـالل     يف أنـه علـى اسـتعداد لتكييـف التـدابري الـواردة يف هـذا القـرار، مبـا          يؤكد أيضـا  - ٢٢  
رفعهـا، حسـبما تـدعو إليـه احلاجـة يف أي       إضـافية، وكـذلك تعـديل هـذه التـدابري أو تعليقهـا أو       بتدابريتعزيزها 

ءلة واملصاحلة، ويف ضوء تنفيـذ التزامـات األطـراف،    وقت يف ضوء التقدم احملرز على صعيد عملية السالم واملسا
مبا يف ذلك اتفاق وقف األعمال العدائية وااللتزامات األخرى احملددة يف ديباجة هذا القرار، واالمتثـال ألحكـام   

  هذا القرار؛
  .نظره أن يبقي املسألة قيد يقرر - ٢٣  

  ٧٣٩٦اختذ باإلمجاع يف اجللسة 
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  اتمقرر

، دعـــوة ممثـــل الســـودان ٢٠١٥آذار/مـــارس  ١٧، املعقــودة يف  ٧٤٠٥جلســـته  قــرر جملـــس األمـــن، يف   
مــن نظامــه الــداخلي املؤقــت، يف مناقشــة      ٣٧لالشــتراك، دون أن يكــون لــه حــق التصــويت، وفقــا للمــادة       

  املعنون:  البند
  تقارير األمني العام عن السودان وجنوب السودان”  
ــة لال  ”     ــة املختلطـ ــن العمليـ ــام عـ ــني العـ ــر األمـ ــور   تقريـ ــدة يف دارفـ ــم املتحـ ــي واألمـ ــاد األفريقـ حتـ

)S/2015/141  (  
التقرير اخلاص لألمني العام عـن العمليـة املختلطـة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور         ”    

)S/2015/163(.“  
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل      ٣٩توجيه دعوة، مبوجـب املـادة   أيضا ويف اجللسة نفسها، قرر الس   

  د إيريف الدسوس، وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم.السي
، دعــوة ممثــل جنــوب الســودان  ٢٠١٥آذار/مــارس  ٢٤، املعقــودة يف ٧٤١٣وقــرر الــس، يف جلســته   

مــن نظامــه الــداخلي املؤقــت، يف مناقشــة      ٣٧لالشــتراك، دون أن يكــون لــه حــق التصــويت، وفقــا للمــادة       
  “.ام عن السودان وجنوب السودانتقارير األمني الع”املعنون   البند

ويف اجللسة نفسها، ويف أعقاب مشاورات أجريت فيما بـني أعضـاء جملـس األمـن، أدىل الـرئيس بالبيـان         
  :)٢٩٣(التايل باسم الس

يـربهن علـى ذلـك     يؤكد جملس األمـن خطـورة الوضـع يف جنـوب السـودان وطابعـه امللـح، كمـا            
ــرار ينشــئ نظامــا للجــزاءات   ، الــذي ٢٠١٥آذار/مــارس  ٣ املتخــذ باإلمجــاع يف ) ٢٠١٥( ٢٢٠٦ هق

األمـــن أو االســـتقرار يف جنـــوب الســـودان  تفرضـــها األمـــم املتحـــدة علـــى الـــذين يقوضـــون الســـالم أو
، والذي يطالـب بـالتزام   ٢٠١٥ نيسان/أبريل ١أوال مث يف  ٢٠١٥آذار/مارس  ٥ويستعرضها الس يف 

يــع األطــراف يف الــرتاع املســلح يف جنــوب الســودان أن الطــرفني بالتوصــل إىل اتفــاق شــامل ويهيــب جبم
تصــدر أوامــر واضــحة حتظــر مجيــع انتــهاكات القــانون الــدويل اإلنســاين وانتــهاكات وجتــاوزات حقــوق   

  اإلنسان دون مزيد من اإلبطاء.
لـس عـن أسـفه العميـق لتقـاعس الـرئيس سـلفا كـري ونائـب الـرئيس           اويف هـذا السـياق، يعـرب        

ومجيــع األطـراف عــن إبــرام اتفــاق الترتيبــات االنتقاليـة حبلــول املوعــد النــهائي الــذي    سـابقا ريــاك مشــار 
، وهـي الترتيبـات الـيت تـرد     ٢٠١٥ آذار/مـارس  ٥حددته اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية أال وهـو  

املؤرخـة  السـودان   يف وثيقة جماالت االتفاق بشـأن إنشـاء حكومـة الوحـدة الوطنيـة االنتقاليـة يف جنـوب       
اليت وقعتها جنـوب السـودان واحلركـة الشـعبية لتحريـر السـودان/اجليش الشـعيب         ٢٠١٥شباط/فرباير  ١

لس استعداده فرض جزاءات ضـد الـذين   التحرير السودان (اجلناح املعارض). ويف هذا السياق، يكرر 
  االستقرار يف جنوب السودان.  يهددون السالم أو األمن أو

_____________ 

)٢٩٣(  S/PRST/2015/9.  



 ٢٠١٥متوز/يوليه  ٣١ إىل ٢٠١٤آب/أغسطس  ١ يف الفترة منالقرارات واملقررات اليت اختذها جملس األمن 

445 

انتــه القويــة لالنتــهاكات املتكــررة التفــاق وقــف األعمــال العدائيــة الــذي قبلتــه  لــس إداويكــرر     
جنوب السودان واحلركة الشعبية لتحريـر السـودان/اجليش الشـعيب لتحريـر السـودان (اجلنـاح املعـارض)        

، ويشـدد علـى أن األعمـال الـيت يقـوم ـا الـرئيس سـلفا كـري          ٢٠١٤كانون الثاين/يناير  ٢٣يف ووقعتاه 
الرئيس سابقا رياك مشار يف مواصـلة السـعي إىل فـض هـذا الـرتاع بالوسـائل العسـكرية إمنـا هـي          ونائب 

  وقف األعمال العدائية. إخالل بالتزاماما مبوجب اتفاق
األمــم املتحــدة  لــس باهليئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــة، الــيت تتلقــى الــدعم مــن  اويشــيد     

احلثيث الذي تقوم به يف إقامة منتدى للحوار السياسـي واألمـين، وإنشـاء     واالحتاد األفريقي، على العمل
وتفعيل آلية رصد تنفيذ اتفاق وقف األعمال العدائية والتحقق منـه، وقيـادة مفاوضـات سياسـية متعـددة      

  أصحاب املصلحة إلرساء حكومة الوحدة الوطنية االنتقالية.
املوجهــة مـن رئــيس وزراء إثيوبيــا   ٢٠١٥مـارس  آذار/ ٦لــس علمـا بالرســالة املؤرخــة  اوحيـيط      

هـايلي ماريـام دسـالن إىل شـعب جنـوب السـودان،       السـيد  ورئيس اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية 
  تقدم.  كان يلزم أن حترزه من  اليت يشرح فيها أن حمادثات السالم مل حترز ما

ة بالتنميـة تنفيـذ خطـة مشـتركة وعـرض حـل       لس بعزم اهليئة احلكوميـة الدوليـة املعنيـ   اويرحب     
ــا         ــن أفريقي ــوب الســودان م ــوب الســودان، مبشــاركة أصــدقاء جن ــة يف جن ــول وشــامل إلــاء األزم معق
واخلارج، مبا يف ذلك األمم املتحدة، وحيث مجيع األطراف على االخنـراط اجلـاد يف العمليـة السـلمية مـن      

  لعنف.أجل التوصل إىل تسوية سياسية لألزمة ووضع حد ل
قـد يشـمل فـرض     لس تأكيد عزمه فرض ما قد يلزم من جزاءات للتصدي للوضع، مبـا اويكرر     

حظر على توريـد األسـلحة وتعـيني أمسـاء كبـار املسـؤولني الـذين يضـطلعون بأعمـال أو سياسـات ـدد            
وات السالم أو األمن أو االستقرار يف جنوب السودان، وذلك بغية تشجيع حكومة جنوب السودان وقـ 

ــام          ــة وشــاملة إلرغ ــة، واختــاذ خطــوات فعال ــة االنتقالي ــة الوحــدة الوطني ــى تشــكيل حكوم املعارضــة عل
اخلاضعة إلمرا بشكل مباشر أو غـري مباشـر علـى وقـف العمليـات العسـكرية وأعمـال العنـف،          القوات

إىل  وكذلك انتهاكات حقوق اإلنسان، وفسح اال بشـكل كامـل أمـام وصـول املسـاعدات اإلنسـانية      
  وجهتها املقصودة.

لس جمددا عن تقديره العميق ألفراد بعثة األمـم املتحـدة يف جنـوب السـودان والبلـدان      اويعرب     
املسامهة بقوات وبأفراد الشرطة على األعمال الشجاعة اليت قاموا وما زالوا يقومون ـا مـن أجـل محايـة     

  عثة.املدنيني وتثبيت الوضع األمين، ويكرر تأكيد دعمه للب
لــس تأكيــد قلقــه العميــق مــن أن الــرتاع قــد تســبب يف معانــاة إنســانية شــديدة، مشلــت   اويعيــد     

إزهاق العديد من األرواح وتشريد مليوين شخص وفقدان املمتلكات، الشـيء الـذي أدى إىل اسـتفحال    
  الفقر يف أوساط شعب جنوب السودان وتعريضه ملزيد من احلرمان.

ــد      ــذلك األ اويؤكـ ــس كـ ــاءلة     لـ ــة املسـ ــاب وكفالـ ــن العقـ ــالت مـ ــة اإلفـ ــبرية ملكافحـ ــة الكـ مهيـ
االنتـــهاكات والتجـــاوزات اخلطـــرية حلقـــوق اإلنســـان وانتـــهاكات القـــانون الـــدويل اإلنســـاين يف    عـــن

  السودان، مبا فيها تلك اليت قد ترقى إىل مستوى جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية.  جنوب
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ــداءه إىل طــريف ا اوجيــدد      ــاملني يف جمــال املســاعدة     لــس ن ــراد الع ــرتاع مــن أجــل الســماح لألف ل
 اإلنسانية بالوصول إىل مجيع احملتاجني يف أمان ودون عراقيـل وبشـكل كامـل والعمـل علـى تيسـري ذلـك       

يشمل معدات وإمدادات املساعدة اإلنسانية والتمكني من تسليم تلك املساعدة يف الوقـت املناسـب،    مبا
ــة املتعلقــة باملســاعدة    وفقــا لألحكــام ذات الصــل  ة مــن القــانون الــدويل ومبــادئ األمــم املتحــدة التوجيهي

  اإلنسانية.
يف تقصــي واملعنيــة جبنـوب الســودان  لــس بعمـل جلنــة التحقيـق التابعــة لالحتــاد األفريقـي    اوينـوه      

دويل وتوثيــق االنتــهاكات والتجــاوزات املرتكبــة يف جمــال القــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان والقــانون الــ  
اإلنساين، ويتطلع باهتمام إىل نتائجها وتوصياا، ويشجع علـى إصـدار تقريرهـا النـهائي علنـا يف أقـرب       
وقــت ممكــن، ويرحــب مبواصــلة اخنــراط االحتــاد األفريقــي يف العمــل مــن أجــل كفالــة العدالــة واملســاءلة    

  وتضميد اجلراح وحتقيق املصاحلة.  
الـذي سيضـطلع بـدور    املعين جبنوب السـودان  فريق اخلرباء  لس إىل أن يتم بسرعة إنشاءاويتطلع     

)، ٢٠١٥( ٢٢٠٦مركـزي يف مســاعدة جلنــة اجلــزاءات املعنيــة جبنـوب الســودان واملنشــأة مبوجــب القــرار   
ــا ــده   مب ــق تزوي ــك عــن طري ــذين      ايف ذل ــراد ال ــات واألف ــيني أمســاء الكيان ــة الحتمــال تع ــات الالزم باملعلوم
  ).٢٠١٥( ٢٢٠٦من القرار  ٧ و ٦املوصوفة يف الفقرتني  يكونون ضالعني يف األنشطة  قد

ــد      ــرار       اويعي ــواردة يف الق ــدابري ال ــف الت ــه ســيكون مســتعدا لتكيي ــى أن ــد عل ــس التأكي  ٢٢٠٦ل
)، مبــا يف ذلــك تشــديدها بإضــافة تــدابري أخــرى، وكــذلك تعــديل تلــك التــدابري أو تعليقهــا          ٢٠١٥(
ء التقدم احملرز يف عملية السالم واملسـاءلة واملصـاحلة،   رفعها، حسب الضرورة ويف أي وقت على ضو أو

وعلى ضوء تنفيذ التزامات الطرفني، ال سيما اتفاق وقف األعمـال العدائيـة وغـري ذلـك مـن االلتزامـات       
  احملددة يف ديباجة القرار املذكور، واالمتثال هلا.

د التزامــه الراســخ لــس التأكيــد كــذلك علــى مؤازرتــه لشــعب جنــوب الســودان، وجيــد  اويعيــد     
لـس  امبـا يف ذلـك عـن طريـق التنفيـذ التـام لقـرار         بتحقيق السالم واألمن يف جنوب السودان واملنطقـة، 

آذار/مـارس   ٦)، ويؤيد بيان رئيس اهليئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة الصـادر يف       ٢٠١٥( ٢٢٠٦
  .بأن العامل يقف إىل جانب الشعب وأن السالم سيتحقق ٢٠١٥

ــته      ــس، يف جلس ــرر ال ــودة يف ٧٤٤٤وق ــايو  ١٤، املعق ــوب الســودان    ٢٠١٥أيار/م ــل جن ــوة ممث ، دع
مــن نظامــه الــداخلي املؤقــت، يف مناقشــة      ٣٧لالشــتراك، دون أن يكــون لــه حــق التصــويت، وفقــا للمــادة       

  املعنون:  البند
  تقارير األمني العام عن السودان وجنوب السودان”  
  “.)S/2015/296جنوب السودان ( تقرير األمني العام عن”    
مــن نظامــه الــداخلي املؤقــت،  ٣٩توجيــه دعــوة، مبوجــب املــادة أيضــا ويف اجللســة نفســها، قــرر الــس   

السيدة إلني مارغريتـه لـوي، املمثلـة اخلاصـة لألمـني العـام جلنـوب السـودان ورئيسـة بعثـة األمـم املتحـدة يف              إىل
  السودان.    جنوب
  ، يف البند املعنون:٢٠١٥أيار/مايو  ٢٨، املعقودة يف ٧٤٥١ونظر الس، يف جلسته   
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  تقارير األمني العام عن السودان وجنوب السودان”  
  “.)S/2015/296تقرير األمني العام عن جنوب السودان (”    

  
  )٢٠١٥( ٢٢٢٣القرار 
  ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٨املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
ــابقة  إذ يشـــري  ــه السـ ــه  ٨املـــؤرخ  )٢٠١١( ١٩٩٦إىل قراراتـ ــؤرخ  )٢٠١٢( ٢٠٤٦و  ٢٠١١متوز/يوليـ املـ

متوز/يوليــه  ١١املــؤرخ  )٢٠١٣( ٢١٠٩و  ٢٠١٢/يوليــه متوز ٥املــؤرخ  )٢٠١٢( ٢٠٥٧و  ٢٠١٢أيار/مــايو   ٢
ــؤرخ  )٢٠١٣( ٢١٣٢و  ٢٠١٣ ــؤرخ ٢٠١٤( ٢١٥٥و  ٢٠١٣كــانون األول/ديســمرب   ٢٤امل ــار/ ٢٧) امل  أي
ــايو  ــرين الثـــــاين/نوفمرب  ٢٥) املـــــؤرخ ٢٠١٤( ٢١٨٧و  ٢٠١٤مـــ ــؤرخ ٢٠١٥( ٢٢٠٦و  ٢٠١٤تشـــ ) املـــ

 )٢٦٣(٢٠١٤آب/أغسـطس   ٨عـن رئـيس جملـس األمـن املؤرخـة       ، وإىل البيانـات الصـادرة  ٢٠١٥آذار/مارس   ٣
  ،)٢٩٣(٢٠١٥آذار/مارس  ٤و  )٢٨٧(٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٥  و

ــه القــوي    ــد التزام ــد تأكي ــة ووحــدا      وإذ يعي ــوب الســودان واســتقالهلا وســالمتها اإلقليمي بســيادة جن
  الوطنية، ويشري إىل أمهية مبادئ عدم التدخل وحسن اجلوار والتعاون اإلقليمي،

، ويعيــد تأكيــد املبــادئ  ٢٠١٣كــانون الثاين/ينــاير  ٢١املــؤرخ  )٢٠١٣( ٢٠٨٦إىل قــراره  إذ يشــريو 
األساسية حلفظ السالم، مبا يف ذلك مبادئ موافقة األطراف واحلياد وعـدم اسـتخدام القـوة إال يف حالـة الـدفاع      

حاجة البلـد املعـين    يسلّم بأن والية كل بعثة من بعثات حفظ السالم ختص عن الوالية، وإذ النفس والدفاع عن
 وأوضاعه،

على بالغ انزعاجه وقلقه من تفاقم األزمة السياسـية واألمنيـة واإلنسـانية يف جنـوب السـودان      وإذ يشدد  
عمـال عنـف تسـبب فيهـا القـادة      نتيجة للرتاع السياسي داخل احلركة الشعبية لتحرير السودان ومـا أعقبـه مـن أ   

  السياسيون والعسكريون للبلد،
ما ورد من أنباء عن حدوث انتهاكات واعتداءات مستمرة يف جمـال حقـوق اإلنسـان،     وإذ يدين بشدة 

وانتهاكات للقانون الدويل اإلنساين، مبا يف ذلك ما يتصل بأعمال القتل خارج نطـاق القضـاء، والعنـف املوجـه     
بعينها، واالغتصاب وسائر أشكال العنف اجلنسي واجلنساين، وجتنيد األطفال واسـتغالهلم،   ضد مجاعات عرقية

وحــاالت االختفــاء القســري، واالعتقــال واالحتجــاز التعســفيني، والعنــف اهلــادف إىل بــث الرعــب يف قلــوب     
حــدة واألفــراد الســكان املــدنيني، واهلجمــات علــى املــدارس ودور العبــادة واملستشــفيات وعلــى أفــراد األمــم املت  

املرتبطني ببعثات حفظ السالم، اليت تشنها كل األطراف، مبا فيهـا اجلماعـات املسـلحة وقـوات األمـن الوطنيـة،       
  وكذا التحريض على ارتكاب هذه التجاوزات واالنتهاكات،

ــيت يتعــرض هلــا موظفــو هيئــات اتمــع املــدين      وإذ يــدين كــذلك   املضــايقات وعمليــات االســتهداف ال
ملساعدة اإلنسانية والصحفيون، ويشدد علـى وجـوب حماسـبة املسـؤولني عـن انتـهاك القـانون الـدويل         وموظفو ا

حكومـة جنـوب السـودان تتحمـل املسـؤولية الرئيسـية        اإلنساين وعن انتهاك وجتاوز حقوق اإلنسان، وعلـى أن 
مـن اجلـرائم الـيت قـد تشـكل       إقليمها واخلاضعني لواليتها، مبـا يف ذلـك محايتـهم    عن محاية املدنيني املوجودين يف

  اإلنسانية وجرائم حرب،  جرائم ضد
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إزاء أعداد املشردين، اليت تعدت املليوينْ مشرد، وإزاء تفاقم األزمة اإلنسـانية،  وإذ يعرب عن بالغ قلقه  
السـودان، وأنـه مـن الضـروري أن      ويؤكد أن مجيع أطراف النـزاع تتحمل املسؤولية عـن معانـاة شـعب جنـوب    

بوكـاالت األمـم املتحـدة اإلنسـانية وشـركائها وباملـاحنني        لبيـة االحتياجـات األساسـية للسـكان، ويشـيد     تكفل ت
  على ما يبذلونه من جهود لتقدمي الدعم للسكان بشكل عاجل ومنسق،

بضرورة أن تتيح أطراف النـزاع وتيسر، عمال بأحكـام القـانون الـدويل ذات الصـلة ومببـادئ       وإذ يذكّر  
حدة التوجيهية يف جمال املساعدة اإلنسانية، وصول أفـراد ومعـدات ولـوازم اإلغاثـة إىل مجيـع احملتـاجني       األمم املت

ــق، وإيصــال املســاعدات اإلنســانية يف الوقــت املناســب، وال     ســيما إىل  بشــكل كامــل وآمــن وخــال مــن العوائ
  املشردين داخليا والالجئني،

بـأنّ شـن اهلجمـات     ومرافق املسـاعدة اإلنسـانية، ويـذكّر   مجيع اهلجمات اليت يتعرض هلا أفراد  وإذ يدين  
ــيت ال        ــواد ال ــن امل ــدنيني م ــان امل ــال اإلنســاين وحرم ــاملني يف ا ــى الع ــاة      عل ــد احلي ــى قي ــائهم عل ــها لبق ــىن عن غ

  يشكالن انتهاكا للقانون الدويل اإلنساين،  قد
حتظــى بــدعم األمــم املتحــدة واالحتــاد   مببــادرة اهليئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــة، الــيت   وإذ يشــيد 

األفريقي، على عملها الدؤوب من أجل إقامة منرب للحوار السياسي واألمين، وإنشـاء وتفعيـل آليـة رصـد تنفيـذ      
اتفاق وقـف األعمـال العدائيـة والتحقـق منـه، وقيـادة مفاوضـات سياسـية متعـددة أصـحاب املصـلحة مـن أجـل              

  تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية،
ــدين بقــوة   ــال،       وإذ ي ــع األطــراف التفــاق وقــف القت ــهاكات املتكــررة واملســتمرة مــن جانــب مجي االنت

يقوض اجلهود املبذولة إلحالل السالم، ويشدد يف الوقت نفسه علـى األمهيـة املسـتمرة الـيت يكتسـيها اتفـاق        مما
ــاير  ٢٣وقــف األعمــال العدائيــة واتفاقــات مركــز احملتجــزين الــيت مت التوصــل إليهــا يف      ٢٠١٤كــانون الثاين/ين

بوساطة من اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية، وتوافق اآلراء الذي مت التوصـل إليـه بـني األطـراف خبصـوص      
وقــف إطــالق النــار والتحقّــق منــه، واتفــاق تســوية األزمــة يف جنــوب          إعــالن املبــادئ، وإنشــاء آليــة رصــد    

ــة وتنفيــذه الــيت        ، وطرا٢٠١٤أيار/مــايو  ٩الســوداناملؤرخ  ــاق وقــف األعمــال العدائي ــق جتديــد االلتــزام باتف ئ
، والوثيقـة املتعلقـة مبجـاالت االتفـاق علـى إنشـاء حكومــة       ٢٠١٤تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٩االتفـاق عليهـا يف    مت

  ،٢٠١٥شباط/فرباير  ١الوحدة الوطنية االنتقالية يف جنوب السودان املؤرخة 
املوجهة مـن رئـيس وزراء إثيوبيـا ورئـيس اهليئـة       ٢٠١٥آذار/مارس  ٦خة بالرسالة املؤر وإذ حييط علما  

جنـوب السـودان، ويعـرب عـن خيبـة       شـعب  احلكومية الدولية املعنية بالتنمية، السيد هـايلي ماريـام دسـالن، إىل   
علـى إنشـاء    أمله إزاء عدم توصل الطرفني إىل اتفاق بشأن الترتيبات الواردة يف الوثيقة املتعلقة مبجاالت االتفاق

  حكومة الوحدة الوطنية االنتقالية يف مجهورية جنوب السودان،
إىل جتدد جهود اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية من أجل تنفيذ خطـة مشـتركة وعـرض    وإذ يتطلّع   

، حل معقول وشامل إلاء األزمة يف جنوب السودان، مبشاركة أصدقاء جنوب السـودان مـن أفريقيـا واخلـارج    
االخنراط اجلاد يف العمليـة السـلمية مـن أجـل التوصـل إىل       مبا يف ذلك األمم املتحدة، وحيث مجيع األطراف على

تسوية سياسية لألزمة ووضع حـد للعنـف، ويف هـذا الصـدد يرحـب كـذلك بـالقرار الـذي اختـذه جملـس السـلم            
ء اللجنـة املخصصـة الرفيعـة املسـتوى     والقاضـي بإنشـا   ٢٠١٥آذار/مارس  ٢٤واألمن التابع لالحتاد األفريقي يف 
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التابعة لالحتاد األفريقي واملعنية جبنوب السودان، وتشـجيع التعـاون الوثيـق واملسـتمر بـني األمـم املتحـدة واهليئـة         
  احلكومية الدولية واالحتاد األفريقي من أجل بذل جهود الوساطة وإجراء مفاوضات السالم،

الــيت اختــذها حفظــة الســالم التــابعني لبعثــة األمــم املتحــدة يف    لإلجــراءات وإذ يعــرب عــن بــالغ تقــديره  
مجهورية جنوب السودان والبلدان املسامهة يف البعثة بقوات عسكرية وأفـراد شـرطة حلمايـة املـدنيني، مبـن فـيهم       
األجانــب، املعرضــني لتهديــد العنــف البــدين، ولتحقيــق اســتقرار احلالــة األمنيــة داخــل مواقــع البعثــة وخارجهــا،   

أجل دعم املشردين داخليا الذين حيتمون مبواقع البعثـة،   عرب كذلك عن تقديره للجهود اليت تبذهلا البعثة منوي
ويؤكد يف الوقت نفسه ضرورة إجياد حلول مستدامة للمشردين داخليا، مبـا يف ذلـك إيـواؤهم يف أمـاكن بديلـة      

  ،)٢٨٣(بالتشرد الداخلياملخاطر، متشيا مع املبادئ التوجيهية املتعلقة   آمنة وخالية من
بتقـارير حالـة حقـوق اإلنسـان يف جنـوب السـودان، ومنـها تقريـر األمـني           مـع االهتمـام   علما وإذ حييط 

، )٢٩٤(عن حالة األطفـال يف الـرتاع املسـلح يف جنـوب السـودان      ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١١العام املؤرخ 
اهلجـوم علـى بـانتيو، واليـة الوحـدة،      تقريـر خـاص:   ’’ي بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان املعنونني وتقرير

اهلجمات علـى املـدنيني   ”، و ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٩الصادر يف  “٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ٢٩
ــاير  ٩املــؤرخ “ ٢٠١٤يف بــانتيو وبــور، نيســان/أبريل   بتقريرهــا املؤقــت عــن   ، وأيضــا٢٠١٥كــانون الثاين/ين

النــزاع يف جنـوب السـودان: تقريـر عـن      ”، وبتقريرها املعنـون  ٢٠١٤شباط/فرباير  ٢١حقوق اإلنسان املؤرخ 
  ،٢٠١٤أيار/مايو  ٨املؤرخ “ حقوق اإلنسان

إزاء مــا جــاء يف هــذه التقــارير مــن أنّ هنــاك أســاس معقــول لالعتقــاد بــأن     عــن بــالغ قلقــه  وإذ يعــرب 
يف ذلـك عمليـات القتـل     اإلنسـانية، مبـا   عارضة قد ارتكب كالمها جرائم حرب وجرائم ضداحلكومة وقوات امل

أعمـال العنـف اجلنسـي، وحـاالت االختفـاء القسـري، واسـتغالل         خارج نطاق القضاء، واالغتصاب وغريه من
اجلـرائم تشـكل   األطفال يف الرتاع املسلح، وحاالت االعتقال واالحتجاز التعسفيني، وإذ يشري إىل أنّ مثل هـذه  

  أعماال دد السالم واألمن واالستقرار يف جنوب السودان،
جنـوب السـودان،    على احلاجة املاسة وامللحة بشكل متزايد إىل إاء اإلفالت من العقـاب يف  وإذ يؤكد  

وضـع  وتقدمي مرتكيب هذه اجلرائم إىل العدالة، ويشدد كذلك على أمهية املساءلة واملصاحلة وتضميد اجلـراح يف  
  حد لإلفالت من العقاب وضمان إحالل السالم الدائم،

السياسـات الـيت ـدد     على أنه جيوز حتديد املسؤول من األفراد والكيانات عن اإلجراءات أووإذ يشدد   
السالم أو األمن أو االسـتقرار يف جنـوب السـودان، أو املشـاركني والضـالعني يف هـذه اإلجـراءات والسياسـات         

)، ويشـري إىل  ٢٠١٥( ٢٢٠٦و غري مباشـرة، وفـرض جـزاءات علـيهم مبوجـب أحكـام القـرار        بصورة مباشرة أ
استعداده لفرض جزاءات حمددة اهلـدف، ويالحـظ باهتمـام البيـان الصـحفي الصـادر عـن جملـس السـلم واألمـن           

اد والــداعي إىل اختــاذ خطــوات عاجلــة مــن أجــل تعــيني أمســاء أفــر    ٢٠١٥أيار/مــايو  ٢٢باالحتــاد األفريقــي يف 
  )،٢٠١٥( ٢٢٠٦وكيانات مبوجب القرار 

بأعمال جلنة التحقيق التابعة لالحتاد األفريقـي املعنيـة جبنـوب السـودان يف جمـال رصـد حقـوق         وإذ يسلّم 
اإلنســان والتحقيــق فيهــا واإلبــالغ عنــها بشــكل مســتقل وعلــين، وبتقريــر جلنــة التحقيــق  املؤقــت الصــادر             

_____________ 

)٢٩٤(  S/2014/884.  
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ــه  ٢٧ يف ــر      ، وإذ يترقــب٢٠١٤حزيران/يوني باهتمــام نتائجهــا وتوصــياا، ويشــجع علــى النشــر العلــين للتقري
  ممكن،  النهائي عن جنوب السودان وذلك يف أقرب وقت

استخدام وسائط اإلعالم لنشر خطـاب الكراهيـة وتوجيـه رسـائل حتـرض علـى ممارسـة         وإذ يدين بشدة 
نـف اجلمـاعي وتفـاقم النــزاع، ويـدعو      الع نشـر  العنف ضد مجاعات عرقية بعينها، مما قد يكون له دور مـؤثر يف 
األنشـطة، وحيـث كـذلك مجيـع األطـراف علـى        حكومة جنوب السودان إىل اختـاذ التـدابري املالئمـة لـردع هـذه     

  الكف عن هذه األعمال، واملسامهة بدال من ذلك يف الترويج للسالم واملصاحلة بني الطوائف،
مــع املــدين والزعمــاء الــدينيون والنســاء والشــباب يف بالــدور اهلــام الــذي تؤديــه منظمــات ات وإذ يســلّم  

جنـوب السـودان، ويشـدد علـى أمهيـة مشـاركة هـذه اموعـات، جنبـا إىل جنـب مـع احملتجـزين السـابقني مــن              
أجــل إجيــاد حــل دائــم لألزمــة يف البلــد،  احلركــة الشــعبية لتحريــر الســودان واألحــزاب السياســية األخــرى، مــن 

األطـراف للحـد مـن هـذه املشـاركة بسـبل منـها منـع األفـراد مـن            هود اليت تبذهلا كـل يساوره القلق إزاء اجل وإذ
  احملادثات وزيادة القيود املفروضة على حرية التعبري،  السفر للمشاركة يف

ــدد  ــرار      وإذ يشـ ــذ القـ ــول دون تنفيـ ــيت حتـ ــية الـ ــات املستعصـ ــى أن العقبـ ــؤرخ  )٢٠٠٠( ١٣٢٥علـ املـ
يذللها إال االلتـزام الراسـخ بـتمكني املـرأة وضـمان مشـاركتها        بصورة تامة ال ٢٠٠٠تشرين األول/أكتوبر  ٣١

يف هذا املضمار وكفالة حقوقها اإلنسانية، وتضافر جهود القيـادات، واتسـاق املعلومـات واإلجـراءات، وتـوافر      
  ملية صنع القرار جبميع مستوياا،الدعم من أجل بناء أسس إشراك املرأة يف ع

إزاء اسـتمرار القيـود املفروضـة علـى حركـة البعثـة وعلـى عملياـا، بوسـائل           عن بالغ القلـق  وإذ يعرب 
منها االنتهاكات املتكررة التفـاق مركـز القـوات وعرقلـة عمليـة انتشـار األصـول وعناصـر الـتمكني األساسـية،           

ــة التعــاون واالتصــال عــن     ــى أمهي ــوب الســودان مــن أجــل معاجلــة      ويشــدد عل ــة وحكومــة جن ــب بــني البعث كث
  املسائل،  هذه

اهلجمـات الـيت تشـنها القـوات احلكوميـة وقـوات املعارضـة واجلماعـات األخـرى علـى           وإذ يدين بشـدة    
أفراد ومرافق األمم املتحدة واهليئة احلكومية الدولية املعنيـة بالتنميـة، مبـا يف ذلـك حادثـة إسـقاط اجلـيش الشـعيب         

، واهلجوم الـذي تعرضـت   ٢٠١٢حرير السودان لطائرة عمودية تابعة لألمم املتحدة يف كانون األول/ديسمرب لت
، واهلجـوم الـذي تعـرض لـه معسـكر البعثـة يف أكوبـو يف        ٢٠١٣ له قافلـة تابعـة لألمـم املتحـدة يف نيسـان/أبريل     

ويـة لطـائرة عموديـة تابعـة لألمـم      ، وحادثة إسقاط مجاعات مسلحة غري حمددة اهل٢٠١٣ كانون األول/ديسمرب
، وتوقيـف واحتجـاز فريـق للرصـد والتحقـق تـابع للهيئـة احلكوميـة الدوليـة يف          ٢٠١٤آب/أغسطس  املتحدة يف

آب/أغسطس، واحتجاز واختطاف موظفني تابعني لألمم املتحدة وأفراد مرتبطني ا، واهلجمات املتكـررة الـيت   
يو وملكـال وملـوت، واختفـاء اثـنني مـن املـوظفني الـوطنيني املـرتبطني         تتعرض هلا معسكرات البعثة يف بور وبينت

باألمم املتحدة وأحد املتعاقدين الوطنيني الذي تقف وراءه على ما قيل قوات اجليش الشـعيب لتحريـر السـودان،    
يهيب حبكومة جنوب السودان أن تستكمل التحقيق يف هـذه اهلجمـات بشـكل سـريع وواف وأن حتاسـب       وإذ

  ني عنها،املسؤول
كفالـة أمـن    أجـل  إىل البعثـة أن تتخـذ تـدابري إضـافية، حسـب االقتضـاء، مـن       من جديد طلبه  وإذ يؤكد  

  عملياا اجلوية يف جنوب السودان، وأن تقدم تقريرا ذا الشأن إىل جملس األمن،



 ٢٠١٥متوز/يوليه  ٣١ إىل ٢٠١٤آب/أغسطس  ١ يف الفترة منالقرارات واملقررات اليت اختذها جملس األمن 

451 

دنيني وخارجهـا  أمهية التعاون والتواصل الفعالني مع اتمعـات احملليـة داخـل مواقـع محايـة املـ       وإذ يؤكد  
  من أجل قيام البعثة بواليتها املتعلقة حبماية املدنيني،

إزاء التهديد باإلضرار باملنشآت النفطية وشركات الـنفط وموظفيهـا، وحيـث    وإذ يعرب عن بالغ القلق   
  مجيع األطراف على كفالة أمن البنية التحتية االقتصادية،

، ويعـرب عـن بـالغ القلـق إزاء     ٢٠١٣يلول/سـبتمرب  أ ٢٦) املـؤرخ  ٢٠١٣( ٢١١٧إىل قراره  وإذ يشري  
اخلطر الذي يتهدد السالم واألمن يف جنوب السودان نتيجة للنقـل غـري املشـروع لألسـلحة الصـغرية واألسـلحة       

  اخلفيفة وتكديسها املزعزع لالستقرار وإساءة استخدامها،
دة لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام يف    التقارير اليت وردت من دائرة األمـم املتحـ   وإذ يالحظ مع بالغ القلق  

وأفادت حبدوث استخدام عشوائي للـذخائر العنقوديـة مـن قبـل أطـراف       ٢٠١٤والية جونقلي يف شباط/فرباير 
النـزاع، وحيث مجيع األطراف على االمتناع عن استخدام مثل هذه الـذخائر يف املسـتقبل، ويعـرب كـذلك عـن      

  املنفجرة،  غري بالغ قلقه إزاء ازدياد مستوى الذخائر
بالعمليات املستمرة اليت تقوم ا آلية الرصد والتحقق التابعة للهيئة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة     وإذ يرحب  

ــن اجلــانبني          ــا أي م ــيت دعاه ــة ال ــوات احلليف ــه إىل إعــادة نشــر اجلماعــات املســلحة والق ــة، ويكــرر دعوت بالتنمي
كـانون الثاين/ينــاير   ٢٣األعمــال العدائيـة الـذي وقّــع يف    سـحبها تـدرجييا، وذلــك متاشـيا مـع اتفــاق وقـف      و/أو

  ، وإذ حيذر من العواقب الوخيمة اليت قد تنجم عن حتويل النـزاع إىل نـزاع إقليمي،٢٠١٤
ــد    ــد تأكي ــه  وإذ يعي ) املــؤرخ ٢٠٠٠( ١٢٩٦و  ١٩٩٩أيلول/ســبتمرب  ١٧) املــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٦٥قرارات

) املـــــؤرخ ٢٠٠٦( ١٧٣٨  و ٢٠٠٦نيســـــان/أبريل  ٢٨ملـــــؤرخ ) ا٢٠٠٦( ١٦٧٤و  ٢٠٠٠نيســـــان/أبريل   ١٩
بشــأن محايــة  ٢٠٠٩تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١١) املــؤرخ ٢٠٠٩( ١٨٩٤و  ٢٠٠٦كــانون األول/ديســمرب   ٢٣

) ٢٠١٥( ٢١٧٥و  ٢٠٠٣آب/أغسـطس   ٢٦) املـؤرخ  ٢٠٠٣( ١٥٠٢املدنيني يف النــزاع املسـلح؛ وقراريـه    
وظفي املسـاعدة اإلنسـانية ومـوظفي األمـم املتحـدة؛ وقراراتـه       بشـأن محايـة مـ    ٢٠١٤آب/أغسطس  ٢٩املؤرخ 
 ٢٠٠٩آب/أغســـــطس   ٤) املـــــؤرخ ٢٠٠٩( ١٨٨٢و  ٢٠٠٥متوز/يوليـــــه  ٢٦) املـــــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦١٢

ــؤرخ ٢٠١١( ١٩٩٨  و ــه  ١٢) املــ ــؤرخ ٢٠١٢( ٢٠٦٨  و ٢٠١١متوز/يوليــ ــبتمرب  ١٩) املــ  ٢٠١٢أيلول/ســ
) ٢٠٠٠( ١٣٢٥ألطفــال والنـــزاع املســلح؛ وقراراتــه بشــأن ا ٢٠٠٨آذار/مــارس  ٧) املــؤرخ ٢٠١٤( ٢١٤٣  و

ــؤرخ  ــوبر   ٣١املـ ــرين األول/أكتـ ــؤرخ ٢٠٠٨( ١٨٢٠  و ٢٠٠٠تشـ ــه  ١٩) املـ  ١٨٨٨و  ٢٠٠٨حزيران/يونيـ
ــؤرخ ٢٠٠٩( ــبتمرب  ٣٠) املــ ــؤرخ ٢٠٠٩( ١٨٨٩و  ٢٠٠٩أيلول/ســ ــوبر   ٥) املــ ــرين األول/أكتــ  ٢٠٠٩تشــ
حزيران/يونيـه   ٢٤) املـؤرخ  ٢٠١٣( ٢١٠٦و  ٢٠١٠كانون األول/ديسـمرب   ١٦املؤرخ  )٢٠١٠( ١٩٦٠  و

بشــأن املــرأة والســالم واألمــن؛ وقــراره  ٢٠١٣تشــرين األول/أكتــوبر  ١٨) املــؤرخ ٢٠١٣( ٢١٢٢ و ٢٠١٣
 ٢١٥١بشــأن منــع اإلبــادة اجلماعيــة ومكافحتــها؛ وقــراره  ٢٠١٤نيســان/أبريل  ١٦) املــؤرخ ٢٠١٤( ٢١٥٠

) املــؤرخ ٢٠١٤( ٢١٧١الح القطــاع األمــين؛ وقــراره بشــأن إصــ ٢٠١٤نيســان/أبريل  ٢٨) املــؤرخ ٢٠١٤(
  بشأن منع نشوب النـزاعات، ٢٠١٤آب/أغسطس   ٢١

ــا    ــؤرخني    وإذ حيــيط علم ــام امل ــني الع ــري األم نيســان/أبريل  ٢٩و  )٢٩٥(٢٠١٥شــباط/فرباير  ١٧بتقري
  ، وبالتوصيات الواردة فيهما،)٢٩٦(٢٠١٥

_____________ 

)٢٩٥(  S/2015/118.  
)٢٩٦(  S/2015/296.  
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  خطراً يهدد السالم واألمن الدوليني يف املنطقة،أن احلالة يف جنوب السودان ما زالت تشكل  وإذ يقرر  
  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وإذ يتصرف  
حكومــة جنــوب  مــن التفــاق وقــف األعمــال العدائيــة الــذي قبلــه ووقّــع عليــه كــل يكــرر تأييــده  - ١  

، ٢٠١٤كـانون الثاين/ينـاير    ٢٣ السودان واحلركة الشعبية/اجليش الشعيب لتحرير السودان (التيار املعـارض) يف 
جنــوب الســودان الــذي وقّعــت عليــه احلكومــة واحلركــة        ويكــرر كــذلك تأييــده التفــاق تســوية األزمــة يف     

، ويقـر طرائـق جتديـد االلتـزام     ٢٠١٤أيار/مـايو   ٩الشعبية/اجليش الشعيب لتحرير السـودان (التيـار املعـارض) يف    
؛ ويدعو إىل تنفيـذ االتفـاقني بشـكل    ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٩باتفاق وقف القتال وتنفيذه املتفق عليها يف 

آذار/مـارس   ٣فوري وكامل من جانب كال الطرفني، ويعرب عن اعتزامه، كمـا يـربهن علـى ذلـك إمجاعـه يف      
مجيع التدابري املناسـبة الـيت ميكـن اختاذهـا ضـد األشـخاص        )، النظر يف٢٠١٥( ٢٢٠٦على اختاذ القرار  ٢٠١٥

بأعمـــال تقـــوض ســـالم جنـــوب الســـودان واســـتقراره وأمنـــه، مبـــن فـــيهم مـــن مينعـــون تنفيـــذ   الـــذين يقومـــون
  االتفاقني؛  هذين

مجيع األطراف علـى املشـاركة يف حـوار وطـين مفتـوح وشـامل للجميـع يهـدف إىل إرسـاء           حيث  - ٢  
للشـباب والنسـاء    السالم الدائم واملصاحلة واحلكـم الرشـيد، مبـا يف ذلـك مـن خـالل املشـاركة الكاملـة والفعالـة         

والطوائــف املتنوعــة واجلماعــات الدينيــة واتمــع املــدين وقــادة احلركــة الشــعبية لتحريــر الســودان الــذين كــانوا   
حمتجزين، ويشجع اجلهود اليت تبذهلا اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية واألمم املتحدة من أجل التوصـل إىل  

ــة الطفــل يف مجيــع مفاوضــات    األطــراف، وحيثهمــا  اتفــاق ســالم بــني  كــذلك علــى إدراج أحكــام تتعلــق حبماي
  واتفاقات السالم؛

  ؛٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠متديد والية بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان إىل غاية  يقرر  -  ٣  
الوسـائل   أن تتمثل والية البعثة يف تأديـة املهـام التاليـة، ويـأذن للبعثـة باسـتخدام مجيـع        يقرر أيضا  - ٤  

  الالزمة لتأدية هذه املهام:
  محاية املدنيني:  (أ)  
محايـة املــدنيني املعرضــني خلطــر العنـف البــدين، بغــض النظــر عـن مصــدر هــذا العنــف، يف حــدود      ‘١’  

قدراا وداخل مناطق انتشارها، ومحاية النساء واألطفال بصفة خاصة، مبا يف ذلـك عـن طريـق مواصـلة     
  ة يف جمايل محاية املرأة ومحاية الطفل؛االستعانة مبستشاري البعث

خــالل النشــر االســتباقي  ســيما مــن ردع أعمــال العنــف ضــد املــدنيني، مبــن فــيهم األجانــب، وال  ‘٢’  
وتسيري الدوريات بصورة نشطة، مع إيالء اهتمام خاص للمدنيني املشردين، مبن فيهم على سـبيل املثـال   

ات الالجئني، وللعـاملني يف اـال اإلنسـاين واملـدافعني عـن      ال احلصر املوجودون يف مواقع احلماية وخميم
حقــوق اإلنســان، وحتديــد التهديــدات الــيت تســتهدف الســكان املــدنيني وحــاالت تعرضــهم للــهجمات،  

السـكان املـدنيني والعمـل عـن كثـب مـع منظمـات املسـاعدة          يف ذلك من خالل التفاعـل املنـتظم مـع    مبا
ذلــك، حســب  يف يــة يف املنــاطق املعرضــة بشــدة ألخطــار الــرتاع، مبــا اإلنســانية وحقــوق اإلنســان والتنم

سـيما عنـدما تعجـز حكومـة      االقتضاء، املـدارس وأمـاكن العبـادة واملستشـفيات واملنشـآت النفطيـة، وال      
  جنوب السودان أو متتنع عن تأمني هذه األماكن؛
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شــمل اتبــاع ــج منســق جلمــع تنفيــذ اســتراتيجية لإلنــذار املبكــر علــى كامــل نطــاق البعثــة، مبــا ي   ‘٣’  
املعلومات والرصد والتحقق واإلنـذار املبكـر وتعمـيم املعلومـات، ومبـا يشـمل آليـات لالسـتجابة، مبـا يف          
ذلك آليات االستجابة اليت تتخذ على سبيل التأهب الحتمال وقوع مزيد من اهلجمـات الـيت تسـتهدف    

  أفراد األمم املتحدة ومرافقها؛
  األمن مبواقع محاية املدنيني التابعة للبعثة وداخلها؛صون السالمة و  ‘٤’  
بذل املساعي احلميدة، وبناء الثقة، وتيسري الدعم املقـدم السـتراتيجية احلمايـة الـيت تتبعهـا البعثـة،         ‘٥’  

ــع نشــوب       وال ــة إىل املســاعدة يف من ــق بالنســاء واألطفــال، مبــا يف ذلــك املســاعي الرامي ســيما فيمــا يتعل
الطوائف والتخفيف من حدا وحلها مـن أجـل تشـجيع مصـاحلة حمليـة ووطنيـة مسـتدامة        الرتاعات بني 

  باعتبار ذلك جزءا أساسيا من أنشطة منع العنف وبناء الدولة يف األجل الطويل؛
املساعدة على يئة بيئة آمنة تسمح يف اية املطاف بـالعودة اآلمنـة والطوعيـة للمشـردين داخليـا        ‘٦’  

بوسائل منها رصد أجهزة الشرطة لدى تنفيذها لألنشطة ذات الصلة اليت تركـز علـى    والالجئني، وذلك
التوعية بقضايا العنف اجلنسـي واجلنسـاين، والتأكّـد مـن احترامهـا حلقـوق اإلنسـان وذلـك          احلماية، مثل

راعـاة  بالتنسيق، كلمـا كـان األمـر متوافقـا مـع سياسـة األمـم املتحـدة املتعلقـة ببـذل العنايـة الواجبـة يف م            
هـذه األجهـزة ومـع األطـراف الفاعلـة بـاتمع املـدين         حقوق اإلنسان وممتثال هلذه السياسة بالكامل، مع

  املدنيني؛  تعزيزا لعملية محاية
  رصد حقوق اإلنسان والتحقيق فيها:  (ب)  
رصد جتاوزات وانتهاكات حقوق اإلنسان وانتهاكات القـانون اإلنسـاين الـدويل والتحقيـق فيهـا        ‘١’  

يف ذلـك األفعـال الـيت يحتمـل أن تشـكل جـرائم        التحقق منها واإلبالغ عنها بشـكل علـين منـتظم، مبـا    و
  حرب أو جرائم ضد اإلنسانية؛

رصــد االنتــهاكات والتجــاوزات املرتكبــة ضــد األطفــال والنســاء والتحقيــق فيهــا واإلبــالغ عنــها   ‘٢’  
واجلنسـاين يف النــزاعات املسـلحة، وذلـك     بشكل حمدد وعلين، مبا يف ذلك مجيع أشكال العنـف اجلنسـي   

من خـالل التعجيـل بتطبيـق الترتيبـات املتعلقـة برصـد أعمـال العنـف اجلنسـي املرتبطـة بالنــزاع وحتليلـها             
واإلبــالغ عنــها، ومــن خــالل تعزيــز آليــة رصــد االنتــهاكات اجلســيمة الــيت ترتكــب ضــد األطفــال             

  عنها؛  واإلبالغ
تابعـة لالحتـاد األفريقـي واملعنيـة جبنـوب السـودان، وإمـدادها بالـدعم         التنسيق مـع جلنـة التحقيـق ال     ‘٣’  

  التقين، حسب االقتضاء؛
  يئة الظروف املؤاتية إليصال املساعدات اإلنسانية:  (ج)  
اإلســهام، بالتعــاون الوثيــق مــع اجلهــات الفاعلــة يف جمــال املســاعدة اإلنســانية، يف يئــة الظــروف    ‘١’  

جهود بناء الثقة والتيسري، وذلـك إلتاحـة اـال، وفقـا      املساعدات اإلنسانية، ويفاألمنية املؤاتية إليصال 
الصلة من القانون الدويل وملبادئ األمـم املتحـدة التوجيهيـة يف جمـال املسـاعدة اإلنسـانية،        لألحكام ذات

ق، لوصول أفراد اإلغاثة إىل مجيـع احملتـاجني يف جنـوب السـودان بشـكل سـريع وآمـن وخـال مـن العوائـ          
  سيما إىل املشردين داخليا والالجئني؛  وإيصال املساعدات اإلنسانية يف الوقت املناسب، وال
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ضمان أمن وحرية تنقّل أفراد األمـم املتحـدة واألفـراد املـرتبطني ـا، حسـب االقتضـاء، وضـمان           ‘٢’  
  الوالية؛  أمن املنشآت واملعدات الالزمة لتنفيذ مهام

  عمال العدائية:دعم تنفيذ اتفاق وقف األ  (د)  
ضمان حتقُّق التنسـيق املالئـم مـع اللجنـة التقنيـة املشـتركة وآليـة الرصـد والتحقـق وأفرقـة الرصـد              ‘١’  

  والتحقق، حسب االقتضاء؛
توفري العناصر األمنية املتنقلة والعناصر األمنية املكرسة حلراسـة املواقـع الثابتـة حلمايـة آليـة الرصـد         ‘٢’  

مبوجـب القـرارات املتخـذة يف مـؤمتر      أنشئت احلكومية الدولية املعنية بالتنمية، اليت والتحقق التابعة للهيئة
كــانون  ٣١رؤسـاء الـدول واحلكومـات األعضــاء يف اهليئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيــة بالتنميـة املعقـود يف         

  ؛٢٠١٤آذار/مارس   ١٣  ويف ٢٠١٤الثاين/يناير 
  على النحو املبين يف اتفاق وقف األعمال العدائية؛ تقدمي الدعم ألعمال آلية الرصد والتحقق  ‘٣’  
(أ) أعاله، األولويـة عنـد    ٤على وجوب إعطاء محاية املدنيني، على النحو املبني يف الفقرة  يشدد  - ٥  

  اختاذ القرارات املتعلقة باستخدام القدرات واملوارد املتاحة لدى البعثة؛
يـــق ممثلتـــه اخلاصـــة جلنـــوب الســـودان، إدارةَ     إىل األمـــني العـــام أن يواصـــل، عـــن طر    يطلـــب  - ٦  

العمليات يف البعثة تتسم بالتكامل، وتنسيق مجيع األنشطة اليت تضطلع ا منظومة األمم املتحدة يف جنـوب   دفَّة
ــه           ــن دعم ــرب ع ــوب الســودان؛ ويع ــج دويل متماســك إزاء إحــالل الســالم يف جن  ــاع ــم اتب الســودان، ودع

األطراف ومـع سـائر    دة اليت تبذهلا األمم املتحدة من أجل الدخول يف حوار معالستخدام جهود املساعي احلمي
  اجلهات املعنية األخرى؛

باحلفـــاظ علـــى  )٢٩٦(٢٠١٤نيســـان/أبريل  ٢٩توصـــية األمـــني العـــام يف تقريـــره املـــؤرخ   يؤيـــد  - ٧  
  هذا القرار؛ من ٤ية متطلبات واليتها على النحو احملدد يف الفقرة املستويات العامة لقوة البعثة لتلب

فــرد مــن مجيــع الرتــب، ومــن  ١٢ ٥٠٠أن تتــألف البعثــة مــن عنصــر عســكري يف حــدود   يقــرر  - ٨  
فــردا؛ وأن يتواصــل  ١ ٣٢٣عنصــر شــرطة يشــمل وحــدات شــرطة مشــكلة بالشــكل املالئــم بقــوام يف حــدود   

أعـاله؛ ويطلـب إىل األمـني العـام تقـدمي معلومـات        ٤مهام احملددة يف الفقـرة  ختفيض حجم العنصر املدين وفقا لل
البعثة، وعـن الـدعم اللوجسـيت والعناصـر التمكينيـة، مبـا يف        مفصلة عن تكوين القوات، وعن إعادة تشكيل قوة

أن يقـدم  إطار تقاريره الدورية؛ ويطلب إىل األمني العام أن يستعرض االحتياجات على أرض الواقع، و ذلك يف
تقييمــا مســتكمال عــن عمليــات القــوة وانتشــارها واحتياجاــا املســتقبلية يف التقــارير املنتظمــة الــيت يقــدمها إىل    

  األمن؛  جملس
إىل البعثة أن تواصـل تركيـز أنشـطتها وتبسـيطها علـى كامـل نطـاق عناصـرها العسـكري           يطلب  - ٩  

أعـاله، ويسـلّم بأنـه سـيتم وقـف       ٤ الفقـرة  احملـددة يف والشرطي واملدين من أجل إحـراز التقـدم يف تنفيـذ املهـام     
  بعض مهام البعثة بناء على ذلك؛

االسـتعراض الفعلـي، وأن    عن اعتزامه أن يبقي احتياجـات البعثـة وتشـكيل عناصـرها قيـد      يعرب - ١٠  
ــن تعــديالت يف        مرحلــة مالئمــة مــن تنفيــذ اتفــاق ســالم       يســتعرض هــذه الواليــة ويــدخل عليهــا مــا يلــزم م

  داقية يتم إبرامه بني األطراف؛مص  ذي
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أعـــاله، ملواصـــلة التعجيـــل بتكـــوين  ٨لألمـــني العـــام باختـــاذ اخلطـــوات الالزمـــة، وفقـــا للفقـــرة   يـــأذن  -  ١١  
  والعتاد؛  القوات
املنـاطق املعرضـة بشـدة     إىل البعثة أن تواصل تكثيف وجودها وتنفيذ الدوريات الفعالـة يف  يطلب - ١٢  

التركّز الشديد للمشردين داخليا، مسترشدةً يف ذلك باسـتراتيجيتها لإلنـذار املبكـر     ألخطار النـزاع، ويف مناطق
وغريها، ويف املناطق اليت تسيطر عليها احلكومة واملناطق اليت تسيطر عليها املعارضة، وعلـى املسـارات الرئيسـية    

قواا يف املواقع اليت تتـيح   جتري استعراضات منتظمة النتشارها اجلغرايف للتأكد من متركز حلركة السكان، وأن
ــس، يف          ــام أن يــزود ال ــني الع ــى أفضــل وجــه، ويطلــب إىل األم ــة املــدنيني عل ــا محاي ــل لشــهر    هل تقريــره املقب

أجـل الوفـاء بالتزاماـا يف جمـال      البعثـة مـن   ، مبعلومات مستكملة عن الطرق اليت تعمل ا٢٠١٥آب/أغسطس 
احلصـر املنـاطق اجلديـدة الـيت تجـرى فيهـا الـدوريات         لـى سـبيل املثـال ال   توفري احلماية للمـدنيني، مبـا يف ذلـك ع   

التدابري املتخذة جلعل البعثة تتحلى بقدر أكـرب مـن الكفـاءة والفعاليـة يف تنفيـذ       وعمليات النشر االستباقية، وعن
  الدورية؛واليتها، إضافة إىل تقدمي املزيد من املعلومات املستكملة عن هذه االستعراضات ضمن تقاريره 

التـهاون إطالقـا مـع     إىل البعثة أن تستمر يف كفالـة االمتثـال الكامـل لسياسـة عـدم      يطلب كذلك - ١٣  
االستغالل واالعتداء اجلنسيني اليت تتبعها األمم املتحدة، وأن تبقي جملس األمن علـى علـم كامـل مبـا حتـرزه مـن       

د شـرطة علـى اختـاذ إجـراءات وقائيـة مالئمـة، مبـا يف        تقدم يف هذا الصدد، وحيث البلدان املسامهة بقوات وبأفرا
قبــل االنتشــار، وضــمان حتقُّــق املســاءلة التامــة يف حــاالت تــورط األفــراد   ذلــك تــدريبات التوعيــة يف مرحلــة مــا

  التابعني هلا يف ممارسة مثل هذا السلوك؛
لواجبـة يف مراعـاة حقـوق    البعثة على التنفيذ الكامل لسياسة األمم املتحـدة لبـذل العنايـة ا    يشجع - ١٤  

السياسـة ضـمن تقـاريره     اإلنسان، ويطلب إىل األمني العام أن يدرج معلومات عن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ هـذه    
  إىل الس؛

إىل البعثة أن تقدم، يف حدود املوارد املتاحة، املساعدة إىل جلنة جملس األمن املنشـأة عمـال    يطلب - ١٥  
) وإىل فريق اخلرباء املعين جبنوب السودان واملنشأ مبوجب القرار نفسـه؛  ٢٠١٥( ٢٢٠٦من القرار  ١٦بالفقرة 

وحيث مجيع األطـراف ومجيـع الـدول األعضـاء، إضـافة إىل املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة، علـى           
يـق وإتاحـة   ضـمان سـالمة أفـراد الفر    ضمان التعاون مع الفريق، وحيث كذلك مجيع الدول األعضاء املعنية على

إمكانيــة وصــوهلم دون عــائق إىل مقاصــدهم، وبــاألخص إىل األشــخاص والوثــائق واملواقــع، ليتســىن للفريــق          
  االضطالع بواليته؛

بأشد العبارات اهلجمـات والتهديـدات الـيت اسـتهدفت أفـراد البعثـة ومرافـق األمـم املتحـدة           يدين - ١٦  
ومرافقهـا، مثـل قيـام مجاعـات مسـلحة غـري حمـددة اهلويـة بإسـقاط           وأفراد اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنميـة 

بتوقيـــف  ٢٠١٤، والقيـــام يف آب/أغســـطس ٢٠١٤آب/أغســـطس  طـــائرة عموديـــة تابعـــة لألمـــم املتحـــدة يف
واحتجــاز فريــق للرصــد والتحقــق تــابع للهيئــة احلكوميــة الدوليــة، واحتجــاز واختطــاف مــوظفني تــابعني لألمــم  

ــا، واهلجمــات املتكــررة علــى معســكرات البعثــة يف بــور وبينتيــو وملكــال وملــوت،   املتحــدة وأفــراد مــرتبطني 
جــرائم حــرب، ويطالــب مجيــع  ويؤكــد أن هــذه اهلجمــات قــد تشــكل انتــهاكات التفــاق مركــز القــوات و/أو 

األطـراف بـاحترام حرمـة منشـآت األمـم املتحـدة وبـالكف واالمتنـاع فـورا عـن القيـام بـأي أعمـال عنـف ضـد                
كـذلك بـاإلفراج فـورا عـن احملتجـزين واملخـتطفني مـن         تجمعني يف مرافق األمم املتحـدة، ويطالـب  األشخاص امل

  موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني ا دون أن يصيبهم مكروه؛
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 ٢٢٠٦مــن القــرار  ٧إىل معــايري حتديــد اجلهــات اخلاضــعة للجــزاءات، املفصــلة يف الفقــرة   يشــري - ١٧  
حرمة مواقع احلماية التابعة لألمـم املتحـدة، ويشـدد بـاألخص علـى أنّ املسـؤولني، مـن        )، ويؤكد على ٢٠١٥(

األفــراد والكيانــات، عــن شــن اهلجمــات علــى بعثــات األمــم املتحــدة أو علــى الوجــود األمــين الــدويل مبختلــف    
 يف هــذه مـوظفي املســاعدة اإلنسـانية، أو الضــالعني أو املشـاركني    أشـكاله أو عمليـات أخــرى حلفـظ الســالم أو   

اهلجمات، بصورة مباشـرة أو غـري مباشـرة، يشـكلون ديـدا للسـالم واألمـن واالسـتقرار يف جنـوب السـودان،           
  يستوفون بذلك املعايري اليت حتدد خضوعهم للجزاءات؛  وقد

أن تتخذ البعثة تدابري إضافية، حسب االقتضاء، من أجل كفالة أمـن عملياـا اجلويـة     يكرر طلبه - ١٨  
  السودان، وأن تقدم تقريرا ذا الشأن إىل الس؛يف جنوب 

حكومة جنوب السودان ومجيع األطراف املعنية بالتعاون التام يف انتشار البعثـة وعملياـا    يطالب - ١٩  
وقيامها مبهامها املتعلقة بالرصد والتحقق واإلبـالغ، وخاصـةً مـن خـالل ضـمان سـالمة مـوظفي األمـم املتحـدة          

 ــا وأمنــهم وحريــة تنقّلــهم دون قيــود يف كامــل إقلــيم جنــوب الســودان، ويهيــب كــذلك     واألفــراد املــرتبطني
يـدخلوا،   باحلكومة كفالة حرية التنقل للمشردين داخليا، مبا يف ذلك من يغادرون مواقـع محايـة املـدنيني ومـن    

  ومواصلة دعم البعثة بتخصيص األراضي ملواقع محاية املدنيني؛
القـانون الـدويل    األطـراف بـأن تتـيح اـال، وفقـا لألحكـام ذات الصـلة مـن         مجيـع  يطالب أيضـا  - ٢٠  

وملبادئ األمم املتحدة التوجيهية للمساعدة اإلنسانية، لوصول أفراد ومعدات ولوازم اإلغاثة إىل مجيـع احملتـاجني   
ــق، وإيصــال املســاعدات اإلنســانية يف الوقــت املناســب، وال      ما إىل ســي بشــكل ســريع وآمــن وخــال مــن العوائ

املشردين داخليا والالجـئني، ويؤكـد أن أي عمليـات إرجـاع للمشـردين داخليـا أو الالجـئني إىل األمـاكن الـيت          
أي حلول دائمة أخرى تتعلق م جيب أن تتم على أساس طوعي مسـتنري ويف ظـل ظـروف حتـافظ      أتوا منها أو

  كرامتهم وسالمتهم؛  على
فــورا مجيــع أشــكال العنــف وانتــهاكات وجتــاوزات  مجيــع األطــراف بــأن توقــف يطالــب كــذلك - ٢١  

حقوق اإلنسان وانتهاكات القانون اإلنساين الدويل، مبا يف ذلك االغتصاب وغريه مـن أشـكال العنـف اجلنسـي     
  واجلنساين؛

ــهاكات      يــدين - ٢٢   ــه القــانون الــدويل اإلنســاين، وانت مجيــع انتــهاكات القــانون الــدويل الســاري، ومن
سيما تلك اليت ترتكب ضـد األطفـال    ان الدولية اليت ترتكبها مجيع أطراف النـزاع، والوجتاوزات حقوق اإلنس

ــدارس           ــى امل ــات عل ــذا شــن اهلجم ــافهم، وك ــهم وتشــويههم واختط ــدهم واســتغالهلم وقتل ــى جتني وتنطــوي عل
جنـوب  مجيع أطراف النـزاع على تنفيذ االسـتنتاجات بشـأن األطفـال والـرتاع املسـلح يف       واملستشفيات، وحيث

 أيار/مــايو ١٢الســودان الــيت اعتمــدها فريــق جملــس األمــن العامــل املعــين باألطفــال والنـــزاعات املســلحة يف          
، وحيث حكومة حنـوب السـودان بشـدة علـى تنفيـذ بالكامـل وعلـى جنـاح السـرعة خطـة عملـها            )٢٩٧(٢٠١٥

أيضـا احلركـة الشـعبية/اجليش     بشـدة  املنقحة اهلادفـة إىل إـاء ومنـع االنتـهاكات املرتكبـة ضـد األطفـال، وحيـث        
الشعيب لتحرير السودان (اجلناح املعارض) على الوفاء التام والفوري بالتزامـه بـالتوقف عـن ارتكـاب انتـهاكات      

علما ببدء احلكومة على الصعيد الـوطين محلـة    ؛ وحييط٢٠١٤أيار/مايو  ١٠وجتاوزات حبق األطفال، املوقّع يف 

_____________ 

)٢٩٧(  S/AC.51/2015/1.  
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ــابع للحركــة   ٢٠١٤ألول/أكتــوبر تشــرين ا ٢٩يف “ جنــود أطفــال، ال” ، ويرحــب بــإطالق فصــيل كــوبرا الت
  الدميقراطية جلنوب السودان/جيش دفاع جنوب السودان سراح األطفال احملتجزين؛

إزاء النتائج اليت توصلت إليها املمثلة اخلاصة لألمني العـام جلنـوب السـودان     يعرب عن بالغ قلقه - ٢٣  
بالبيـان املشـترك الصـادر     لرتاع واليت تفيـد بتفشـي العنـف اجلنسـي، ويرحـب     املعنية بالعنف اجلنسي يف حاالت ا

بشـأن التصـدي للعنـف     )٢٨٦(٢٠١٤تشرين األول/أكتـوبر   ١١عن حكومة جنوب السودان واألمم املتحدة يف 
ه اجلناح املعـارض يف احلركـة الشـعبية/اجليش الشـعيب     اجلنسي املرتبط بالنـزاعات، والبيان االنفرادي الذي أصدر

ــر الســودان يف كــانون األول/ديســمرب    ــيني      ٢٠١٤لتحري ـــزاعات، وتع ــرتبط بالن ــف اجلنســي امل ــع العن بشــأن من
احلكومة جلهة تنسيق رفيعة املستوى للتصدي للعنف اجلنسي املرتبط بالنــزاعات، وإنشـاء الفريـق العامـل الـتقين      

رفني إىل االنتــهاء علــى وجــه الســرعة مــن وضــع الصــيغ النهائيــة خلطــط العمــل الــيت حتقــق    وعملــه، ويــدعو الطــ
التزما به يف البيانات الصادرة عنهما، وحيث احلكومة علـى أن تنفـذ دون إبطـاء االلتزامـات الـيت تعهـدت ـا         ما

قيـدة بإطـار   )، ويدعو كذلك إىل إعالن التزامات حمددة وم٢٠١٣( ٢١٠٦) و ٢٠١٠( ١٩٦٠وفقا للقرارين 
  )؛٢٠١٣(  ٢١٠٦  ) و٢٠١٠( ١٩٦٠الطرفان معا ملكافحة العنف اجلنسي وفقا للقرارين   زمين يتعهد ا

حبكومة جنـوب السـودان املضـي قـدما بسـرعة وشـفافية صـوب اسـتكمال التحقيقـات يف           يهيب - ٢٤  
دوليـة، ويشـجعها علـى نشـر     االدعاءات املتعلقة بانتهاكات وجتـاوزات حقـوق اإلنسـان مبـا يتماشـى واملعـايري ال      

  التقارير عن هذه التحقيقات؛
حبكومة جنوب السودان حماسبة مجيـع املسـؤولني عـن انتـهاكات وجتـاوزات حقـوق        يهيب أيضا - ٢٥  

اإلنسان وانتهاكات القانون اإلنساين الدويل، وكفالة حصول مجيع ضحايا العنف اجلنسي على محايـة متسـاوية   
ص متكافئة للّجـوء إىل القضـاء، ومحايـة متتـع النسـاء والفتيـات باملسـاواة يف احتـرام         حتت مظلة القانون وعلى فر
  حقوقهن يف هذه العمليات؛

تنفيـذ االتفاقـات    على أمهية املشاركة الكاملة والفعالـة للمـرأة، علـى مجيـع املسـتويات، يف      يشدد - ٢٦  
      ،جبميـع األطـراف ضـمان أن يكـون      ويهيـب ويف منع نشوب النـزاعات وتسـويتها، ويف بنـاء السـالم بشـكل أعـم

للمرأة متثيل كامل وفعـال ودور قيـادي يف مجيـع جهـود تسـوية النــزاعات وبنـاء السـالم، ومنـها جهـود اسـتئناف            
ــة       حمادثــات الســالم، وذلــك بتقــدمي الــدعم إىل منظمــات اتمــع املــدين النســائية؛ ويرحــب بتعــيني اهليئــة احلكومي

 ستشار للشؤون اجلنسـانية، ويشـجع علـى شـروعه يف العمـل فـورا وعلـى إدراج الشـواغل        الدولية املعنية بالتنمية مل
علـى اختـاذ    اجلنسانية إدراجا كامال يف اتفاقـات السـالمة املقبلـة، ويشـجع البلـدان املسـامهة بقـوات وأفـراد شـرطة         

تأكيـد أمهيـة تـوفري اخلـربات     تدابري لنشر مزيد من النساء ضمن العناصر العسكرية والشرطية واملدنية للبعثة، ويعيد 
  والتدريب يف جمال الشؤون اجلنسانية بالشكل املناسب يف مجيع البعثات الصادر ا تكليف من الس؛

اهلجمات اليت استهدفت املنشآت النفطية وشـركات الـنفط وموظفيهـا والقتـال املسـتمر يف       يدين - ٢٧  
  على كفالة أمن البنية التحتية االقتصادية؛املناطق احمليطة ذه املنشآت، وحيث مجيع األطراف 

تقريــرين خطـيني يقــدمان يف   إىل األمـني العــام إطـالع الــس علـى تنفيـذ واليــة البعثـة يف      يطلـب  - ٢٨  
  على التوايل؛ ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٣٠و  ٢٠١٥آب/أغسطس  ١٧موعد ال يتجاوز 

  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر - ٢٩  
  ٧٤٥١باإلمجاع يف اجللسة اختذ 
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  اتمقرر

ــه  ١٠، املعقــودة يف ٧٤٦٠قــرر جملــس األمــن، يف جلســته      ــل الســودان  ٢٠١٥حزيران/يوني ، دعــوة ممث
مــن نظامــه الــداخلي املؤقــت، يف مناقشــة      ٣٧لالشــتراك، دون أن يكــون لــه حــق التصــويت، وفقــا للمــادة       

  املعنون:  البند
  السودانتقارير األمني العام عن السودان وجنوب ”  
ــور      ”     ــدة يف دارفـ ــم املتحـ ــي واألمـ ــاد األفريقـ ــة لالحتـ ــة املختلطـ ــن العمليـ ــام عـ ــني العـ ــر األمـ تقريـ

)S/2015/378(.“  
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل      ٣٩توجيه دعوة، مبوجـب املـادة   أيضا ويف اجللسة نفسها، قرر الس   

  .السيد إدمون مويل، األمني العام املساعد لعمليات حفظ السالم
ــته      ــس، يف جلسـ ــرر الـ ــودة يف ٧٤٧٥وقـ ــه  ٢٩، املعقـ ــودان   ٢٠١٥حزيران/يونيـ ــل السـ ــوة ممثـ ، دعـ

مــن نظامــه الــداخلي املؤقــت، يف مناقشــة      ٣٧لالشــتراك، دون أن يكــون لــه حــق التصــويت، وفقــا للمــادة       
  املعنون:  البند

  تقارير األمني العام عن السودان وجنوب السودان”  
ــن ”     ــام عـ ــني العـ ــر األمـ ــور     تقريـ ــدة يف دارفـ ــم املتحـ ــي واألمـ ــاد األفريقـ ــة لالحتـ ــة املختلطـ العمليـ

)S/2015/378(.“  
  

  )٢٠١٥( ٢٢٢٨القرار 
  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٩املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
ــة      إذ يعيــد تأكيــد   ــه وبيانــات رئيســه الســابقة بشــأن احلالــة يف الســودان، مشــددا علــى أمهي مجيــع قرارات

  االمتثال هلا امتثاال كامال،
التزامـه القـوي بسـيادة السـودان ووحدتـه واسـتقالله وسـالمته اإلقليميـة، وتصـميمه           تأكيد أيضا وإذ يعيد  

  على العمل مع حكومة السودان، يف احترام تام لسيادته، للمساعدة يف التصدي للتحديات املختلفة يف السودان،
ــة،      وإذ يشــري   ــادئ التســوية الســلمية للمنازعــات الدولي ــة مب ــدخل،   إىل أمهي ــدم الت وحســن اجلــوار، وع

  والتعاون يف العالقات بني الدول يف املنطقة،
املبادئ األساسية حلفظ السالم، مبا يف ذلك موافقة األطراف، واحلياد، وعـدم اسـتخدام    وإذ يعيد تأكيد  

ظ السـالم  القوة، إال يف حالة الدفاع عن النفس والدفاع عن الوالية، ويسلّم بأن والية كل بعثة من بعثـات حفـ  
  تحدد وفقا للبلد املعين،

ــذكِّر   ــأن      وإذ يـ ــن، وبشـ ــالم واألمـ ــرأة والسـ ــأن املـ ــذة بشـ ــلة املتخـ ــه ذات الصـ ــع قراراتـ ــال  جبميـ األطفـ
املتحدة، وبشأن محايـة املـدنيني يف    املسلحة، وبشأن محاية موظفي املساعدة اإلنسانية وموظفي األمم والرتاعات

  النـزاعات املسلحة،
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إزاء التدهور اخلطري الذي شهدته احلالة األمنيـة يف دارفـور بصـفة عامـة حـىت       لغ القلقوإذ يعرب عن با  
، واألثر السليب البالغ هلذا على املدنيني، وخباصة النساء واألطفال، وال سـيما مـن   ٢٠١٥الوقت الراهن من عام 

املتمـردة، فضـال عـن     واجلماعـات املسـلحة  السـودان  جراء التصعيد امللحوظ ألعمال القتال بـني قـوات حكومـة    
تصـعيد الرتاعـات بـني اتمعـات احملليـة علـى األراضـي وسـبل الوصـول إىل املـوارد وقضـايا اهلجـرة واملنافســات             

يف ذلك الرتاعات اليت تشارك فيها وحـدات شـبه عسـكرية وعناصـر امليليشـيات القبليـة، والزيـادة يف         القبلية، مبا
سـكان احمللـيني؛ وإذ يعـرب كـذلك عـن بـالغ القلـق إزاء اسـتمرار         أعمال اإلجـرام واللصوصـية الـيت تسـتهدف ال    

اخلطر الذي يهدد املدنيني من جـراء احلالـة األمنيـة املتـدهورة، الـيت تتجلـى يف اهلجمـات الـيت تشـنها اجلماعـات           
كومـة، واالقتتـال بـني القبائـل، وأعمـال اللصوصـية       احلاملتمردة والقوات احلكومية، والقصف اجلوي من جانب 

جرام، وإذ يكرر تأكيد مطالبته مجيع أطـراف الـرتاع يف دارفـور بوضـع حـد فـوري ألعمـال العنـف، مبـا يف          واإل
  ذلك اهلجمات اليت تستهدف املدنيني وأفراد حفظ السالم والعاملني يف املساعدة اإلنسانية،

اد األفريقـي واألمـم   إزاء األدلة اليت مجعتها العمليـة املختلطـة لالحتـ    عن القلق هذا الصدد، يف، وإذ يعرب  
املتحــدة يف دارفــور، والــيت تشــري إىل إلقــاء قنبلــتني عنقــوديتني عــن طريــق اجلــو بــالقرب مــن كرييقيــايت، بشــمال 
دارفــور، وإذ حيــيط علمــا بــأن العمليــة ختلصــت منــهما علــى حنــو آمــن، وإذ يكــرر دعــوة األمــني العــام حلكومــة   

  ئر العنقودية،السودان أن تقوم فورا بالتحقيق يف استخدام الذخا
على وجوب حماسبة املسؤولني عن انتهاكات القانون الـدويل اإلنسـاين وعـن انتـهاك وجتـاوز       وإذ يشدد  

حقوق اإلنسان، وعلى أن حكومـة السـودان تتحمـل املسـؤولية الرئيسـية عـن محايـة املـدنيني املوجـودين داخـل           
  اليت ترتكب ضد اإلنسانية وجرائم احلرب،إقليمها واخلاضعني لواليتها، مبا يف ذلك محايتهم من اجلرائم 

ــراره  وإذ يشــري   ــؤرخ  )٢٠١٣( ٢١١٧إىل ق ــه إزاء   إذ ، و٢٠١٣أيلول/ســبتمرب  ٢٦امل ــن قلق ــرب ع يع
اخلطر الذي يهدد السالم واألمن يف دارفـور بسـبب النقـل غـري املشـروع لألسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة          

إىل زعزعة االسـتقرار، وإزاء اسـتمرار التهديـدات احملدقـة باملـدنيني      وتكديسها وإساءة استعماهلا على حنو يؤدي 
  من جراء الذخائر غري املنفجرة،

وحـىت الوقـت    ٢٠١٤ عـام  إزاء الزيادة الكبرية يف حاالت تشريد السكان يف وإذ يعرب عن بالغ القلق  
نسانية واحلمايـة، حيـث   االحتياجات من املساعدة اإل وما ترتب على ذلك من زيادة يف ٢٠١٥الراهن من عام 

شــخص ال ميكنــهم العــودة إىل    ٣٠٠ ٠٠٠، منــهم حــوايل  ٢٠١٤ عــام جديــد يف مشــرد ٤٣٠ ٠٠٠ســجل
لألشـخاص   الكلـي مليـون شـخص والعـدد     ٢,٥داخليـا لفتـرات طويلـة     الكلـي للمشـردين  ديارهم، وبلغ العـدد  

  ماليني دوالر، ٤,٤احملتاجني إىل املساعدة اإلنسانية 
لتزامات اليت تعهدت ا حكومة السـودان وسـائر اجلهـات املوقعـة علـى وثيقـة الدوحـة        إىل اال وإذ يشري  

ــور ل ــا،       )٢٦٦(لســالم يف دارف ــاجون إليه ــذين حيت بضــمان وصــول املســاعدة اإلنســانية دون عــائق إىل الســكان ال
ية وعمليام يف املناطق اخلاضعة لسيطرة كل منها، فضال عـن ضـمان   وحبماية العاملني يف جمال املساعدة اإلنسان

دون عـائق يف مجيـع املنـاطق ويف    لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور      حرية تنقل أفراد العملية املختلطة 
نـة متابعـة   ممارسة العملية لواليتها، وإذ يشـري كـذلك إىل الـدور الـذي تؤديـه جل      كل األوقات يف دارفور يف إطار

  الدوحة، التنفيذ يف تقييم تنفيذ وثيقة
إزاء الثغرات الكبرية يف إيصال املساعدة اإلنسانية، النامجة عـن االسـتمرار يف منـع     وإذ يعرب عن القلق  

وصــول اجلهــات الفاعلــة اإلنســانية وفــرض القيــود عليهــا، وإذ يــدعو حكومــة الســودان إىل كفالــة متكــن تلــك    
  لتلبية االحتياجات األساسية،اجلهات من العمل دعما 
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اجلهات املاحنـة والسـلطة اإلقليميـة لـدارفور وحكومـة السـودان تـوفري املـوارد املاليـة الالزمـة           ب يهيبوإذ   
  للوصول إىل احملتاجني،

أنه ال ميكن أن يكون هناك حل عسـكري للـرتاع يف دارفـور، وأن التوصـل إىل تسـوية       وإذ يؤكد جمددا  
سي إلعادة إحالل السالم، ويشدد على أمهية التصدي الكامل لألسـباب اجلذريـة للـرتاع    سياسية شاملة أمر أسا

سعيا إىل إقامة سالم دائم سرعان ما سيعود مبنافع حقيقيـة علـى أهـل دارفـور، وإذ يعيـد يف هـذا الصـدد تأكيـد         
، ودعمــه لإلســراع باعتبارهــا إطــارا متينــا لعمليــة الســالم يف دارفــور للســالم يف دارفــور دعمــه لوثيقــة الدوحــة 

بتنفيذها، وحمادثات السالم اليت يقوم بالوساطة فيها فريق االحتاد األفريقي الرفيـع املسـتوى املعـين بالتنفيـذ، وأي     
خطــوات ذات مصــداقية ــدف إىل وضــع األســس حلــوار وطــين شــامل يتســع للجميــع ومتلــك زمامــه اجلهــات    

  الوطنية يف السودان،
اجلماعات املسلحة بعرقلـة عمليـة السـالم والسـتمرارها يف اللجـوء إىل      لقيام بعض  وإذ يعرب عن أسفه  

العنف، وإذ يكرر تأكيد مطالبته بـاإلفراج عـن أعضـاء حركـة حممـد بشـر سـابقا، الـذين أسـرم قـوات حركـة            
ــل  -العــدل واملســاواة   ــراهيم فصــيل جربي ــايو إب ــة    ٢٠١٣ يف أيار/م ــوم ــا أي مجاع ــال تق ــدين أي أعم ، وإذ ي

  ف اإلطاحة حبكومة السودان بالقوة،مسلحة د
علـى تسـهيل إحـراز     لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور      أن قدرة العملية املختلطة وإذ يالحظ  

تعيقهــا حــاالت التــأخري وغيــاب تســوية سياســية شــاملة بــني  للســالم يف دارفــور تقــدم يف تنفيــذ وثيقــة الدوحــة 
، وإذ حيث األطراف املوقعة على اختاذ اخلطـوات املتبقيـة الالزمـة لتنفيـذ     املوقّعة واحلركات غري السودان حكومة

ــة إىل مرحلــة حتقيــق       وثيقــة الدوحــة تنفيــذا تامــا، وإذ يعــرب عــن القلــق إزاء تعــذر االنتقــال مــن مرحلــة اإلغاث
إلقليميـة  االستقرار والقيام باألنشطة اإلمنائية بسـبب احلالـة اإلنسـانية واألمنيـة، وكـذلك ضـعف قـدرة السـلطة ا        

كومة علـى تقـدمي تربعاـا املعلنـة والوفـاء بالتزاماـا يف الوقـت املناسـب،         احلحيث اجلهات املاحنة و لدارفور، وإذ
، وإذ يؤكـد أن التنميـة   ٢٠١٣يف ذلك االلتزامات اليت قطعت يف املؤمتر املعقـود يف الدوحـة يف نيسـان/أبريل     مبا

  ميكنها أن تدعم السالم الدائم يف دارفور،
ــني         أيضــا وإذ يالحــظ   ــع وحــل الرتاعــات ب ــام يف من ــدور ه ــوم ب ــة حلــل املنازعــات تق ــات احمللي أن اآللي

اتمعات احمللية، مبا يف ذلك الرتاعات على املوارد الطبيعية، وحيث على تكثيف اجلهـود الفعالـة حـىت ال تفضـي     
يني احمللـيني، وإذ يسـلم بـاجلهود الـيت تبـذهلا      املنازعات احمللية إىل العنف، مع ما يقابله من أثر علـى السـكان املـدن   

لالحتـاد   االقتتـال بـني القبائـل، بـدعم مـن العمليـة املختلطـة        السلطات السودانية والوسـطاء احملليـون للوسـاطة يف   
  وفريق األمم املتحدة القطري، وحيثها على مواصلة عملها، األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور

قليمية وغريها من املبادرات املضطلع ا بالتعاون الوثيق مع حكومـة السـودان   باملبادرات اإل وإذ يرحب  
من أجل معاجلة األسباب اجلذرية للرتاع الدائر يف دارفور، والعمل على إحالل السالم الدائم، مبا يف ذلـك قيـام   

املبـادرات تنسـيقا    إدريس دييب إيتنو، بتنظيم منتديني للوساطة، وإذ يشجع على تنسيق هـذه  السيد رئيس تشاد،
، بــني االحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة املعــين بــدارفور   كــامال مــع اجلهــود الــيت يبــذهلا املمثــل اخلــاص املشــترك  

يثين على اجلهود اليت يبذهلا املمثل اخلاص املشترك مـن أجـل تـأمني السـالم واالسـتقرار واألمـن يف دارفـور،         وإذ
  يمية والوطنية الرامية إىل إعادة تنشيط عملية السالم وزيادة مشوهلا،بسبل منها دعم اجلهود الدولية واإلقل
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، دون إخالل مبسؤولية جملس األمن الرئيسية عن صون السـالم واألمـن الـدوليني، علـى أمهيـة      وإذ يؤكد  
الشراكة بني األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي، علـى حنـو يتسـق مـع الفصـل الثـامن مـن ميثـاق األمـم املتحـدة،               

  السودان،  يتصل بصون السالم واألمن يف أفريقيا، خاصة يف  يماف
 ميع األطراف االمتثال اللتزاماا مبقتضى القانون الدويل حلقـوق اإلنسـان والقـانون الـدويل    جب يهيبوإذ   

يشــدد علــى األمهيــة الــيت يوليهــا الــس لوضــع حــد لإلفــالت مــن العقــاب بوســائل منــها كفالــة   إذ اإلنســاين، و
وحماكمة املسؤولني عن اجلـرائم الـيت ترتكبـها مجيـع األطـراف يف دارفـور، وإذ حيـث حكومـة السـودان           املساءلة

يرحـب بالتحقيقـات اجلاريـة الـيت يقـوم ـا املـدعي اخلـاص لـدارفور          إذ على الوفاء بالتزاماـا يف هـذا الصـدد، و   
الصـدد، وإذ يكـرر دعوتـه إىل    يشـدد علـى ضـرورة إحـراز مزيـد مـن التقـدم يف هـذا         إذ كومـة، و احلالذي عينته 

لالحتـاد األفريقـي   إحراز تقدم سريع فيما يتعلق مبشروع مذكرة التفاهم الـيت تـنص علـى تـويل العمليـة املختلطـة       
كومـة إىل التعجيـل   احليـدعو  إذ واالحتاد األفريقي مراقبة إجـراءات احملكمـة اخلاصـة، و   واألمم املتحدة يف دارفور 

  رضت هلا العملية وتقدمي مرتكبيها إىل العدالة،بالتحقيق يف اهلجمات اليت تع
ـــأكيد قلقــه     ــه،     وإذ يعيــد ت ــأثري الســليب للعنــف املســتمر يف دارفــور علــى اســتقرار الســودان برمت إزاء الت

ــة احلــدود،         ــدة املتواصــلة بــني الســودان وتشــاد، مبــا يشــمل مراقب ــات اجلي واملنطقــة ككــل، وإذ يرحــب بالعالق
هورية أفريقيا الوسطى على مواصلة التعـاون ـدف إحـالل السـالم واالسـتقرار      يشجع السودان وتشاد ومج وإذ

  يف دارفور واملنطقة بصفة أعم،
عمـال علـى   لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـة يف دارفـور      باجلهود الـيت تبـذهلا العمليـة املختلطـة      وإذ يشيد  

  ل للعملية،يكرر تأكيد دعمه الكام  إحالل السالم واالستقرار يف دارفور، وإذ
ــؤرخ    وإذ يرحــب   ــام امل ــر األمــني الع ــايو  ٢٦بتقري ــة املختلطــة  )٢٩٨(٢٠١٥أيار/م لالحتــاد  بشــأن العملي

  ،)٢٩٩(٢٠١٥آذار/مارس  ٦، وتقريره اخلاص املؤرخ األفريقي واألمم املتحدة يف دافور
بإجرائـه   ٢٠١٤متوز/يوليـه   ٢بإمتام االستعراض الذي صدر تكليف من األمني العـام يف   وإذ حييط علما  

، لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــور  بشــأن مســألة الــنقص يف اإلبــالغ مــن جانــب العمليــة املختلطــة  
واالدعــاءات الــيت تشــري إىل أن تقــارير العمليــة املختلطــة كانــت عرضــة للتالعــب، وإذ يرحــب بالتوصــيات           

   الرامية إىل معاجلة هذه املسألة،ومبواصلة تنفيذ التدابري )٣٠٠(واالستنتاجات الواردة يف االستعراض
  أن احلالة يف السودان تشكل ديدا للسالم واألمن الدوليني، وإذ يقرر  
، املبينـة يف القـرار   لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور      متديد والية العملية املختلطة يقرر  - ١  
، ويقــرر كــذلك أن تتــألف ٢٠١٦نيــه حزيران/يو ٣٠، حــىت ٢٠٠٧متوز/يوليــه  ٣١) املــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٦٩

مـن وحـدات    ١٣مـن أفـراد الشـرطة و     ١ ٥٨٣من األفراد العسـكريني و   ١٥ ٨٤٥العملية من عدد يصل إىل 
  فردا؛ ١٤٠الشرطة املشكلة اليت يصل قوام كل منها إىل 

_____________ 

)٢٩٨(  S/2015/378.  
)٢٩٩(  S/2015/163.  
  .S/2014/771انظر   )٣٠٠(



 ٢٠١٥متوز/يوليه  ٣١إىل  ٢٠١٤آب/أغسطس  ١ القرارات واملقررات اليت اختذها جملس األمن يف الفترة من

462 

ي تأييــده، يف ســياق عــدم إحــراز تقــدم حنــو النقــاط املرجعيــة والتــدهور الكــبري الــذ    يعيــد تأكيــد  - ٢  
لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف      شـهدته احلالـة األمنيـة، لألولويـات االسـتراتيجية املنقحـة للعمليـة املختلطـة        

، وهي: محايـة املـدنيني،   ٢٠١٤نيسان/أبريل  ٣املؤرخ  )٢٠١٤( ٢١٤٨من القرار  ٤، املبينة يف الفقرة دارفور
وظفي املسـاعدة اإلنسـانية؛ والوسـاطة علـى أسـاس      وتيسري إيصال املساعدة اإلنسانية، وضـمان سـالمة وأمـن مـ    

بني حكومة السودان واحلركات املسلحة غـري املوقعـة، مـع مراعـاة التحـول       )٢٦٦(للسالم يف دافوروثيقة الدوحة 
احملليــة، مبــا يف ذلــك عــن طريــق الــدميقراطي اجلــاري علــى الصــعيد الــوطين؛ ودعــم الوســاطة يف نــزاع اتمعــات 

التدابري الرامية إىل التصدي ألسـباا اجلذريـة، بالتعـاون مـع فريـق األمـم املتحـدة القطـري؛ ويرحـب بـاخلطوات           
 ٢١١٣اليت اختذا العملية حىت اآلن مـن أجـل تنفيـذ مـا جـاء يف اسـتعراض العمليـة املضـطلع بـه عمـال بـالقرار            

ــؤرخ  )٢٠١٣( ــه  ٣٠امل ــذه      ٢٠١٣متوز/يولي ــع ه ــع أنشــطتها م ــة مجي ــة أن تواصــل مواءم ــب إىل العملي ، ويطل
املهـام األخــرى غـري املتماشـية مـع هــذه      األولويـات وتوجيـه اسـتخدام مواردهـا حنــو حتقيقهـا، وأن توقـف مجيـع       

لذلك، ويشـدد علـى أمهيـة التوزيـع املناسـب للمهـام والتنسـيق بـني          األولويات وأن تستمر يف ترشيد البعثة وفقا
  لية وفريق األمم املتحدة القطري من أجل تنفيذ ما جاء يف استعراض العملية؛العم

ــة املختلطــة    يالحــظ  - ٣   ــة العملي لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دافــور   أن بعــض عناصــر والي
)، الـذي نـص علـى أن تكـون واليـة العمليـة علـى النحـو احملـدد          ٢٠٠٧( ١٧٦٩ومهامها املأذون ـا يف القـرار   

ــؤرخ       ٥٥و  ٥٤الفقــرتني  يف ــيس مفوضــية االحتــاد األفريقــي امل ــام ورئ ــر األمــني الع ــن تقري ــه  ٥م حزيران/يوني
تعد عناصر ذات جدوى، أو أن مسؤوليتها مسـندة أو ستسـند قريبـا إىل كيانـات أخـرى ذات       ، مل)٢٦٨(٢٠٠٧

 ‘٣’  و  ‘٢’(ب)  ٥٥و ‘ ٥’(أ)  ٥٥(ز) و (ح) و   ٥٤الفرعيـة  كورة يف الفقـرات  ميزة نسبية، وهي العناصـر املـذ  
  من ذلك التقرير؛‘ ٤’ و ‘٣’(ج)  ٥٥ و‘ ١٠’و‘ ٥’و

أنـه جيـب علـى العمليـة املختلطـة أن تواصـل إعطـاء األولويـة عنـد اختـاذ القـرارات املتعلقـة              يؤكد  - ٤  
يف ذلــك النســاء  املــدنيني يف مجيــع أحنــاء دارفــور، مبــا  (أ) محايــة مــن أجــلباســتخدام القــدرات واملــوارد املتاحــة 

واألطفال، من خالل مجلة إجـراءات، مـن بينـها مواصـلة التحـول إىل وضـع تتـوخى فيـه املزيـد مـن اإلجـراءات            
االســتباقية والوقائيــة لتحقيــق أولوياــا وللــدفاع الفعلــي عــن الواليــة الــيت كلفــت ــا، دون اإلخــالل باملبــادئ      

السـالم؛ وتعزيـز إجـراءات اإلنـذار املبكـر؛ واالنتشـار العسـكري االسـتباقي، والقيـام بـدوريات            األساسية حلفظ
نشطة وفعالة يف املناطق األكثر عرضة لنشوب النـزاعات والـيت توجـد فيهـا جتمعـات كـبرية للمشـردين داخليـا؛        

ــن         ــدنيني، م ــف ضــد امل ــتخدام العن ــدات باس ــة للتهدي ــن الســرعة والفعالي ــد م ــن    والتصــدي مبزي ــة م خــالل مجل
املشـردين  اإلجراءات، من بينـها إجـراء استعراضـات منتظمـة لالنتشـار اجلغـرايف لقـوة العمليـة؛ وتـأمني خميمـات           

واملناطق املتامخة هلا ومنـاطق العـودة بسـبل منـها تعزيـز وتـدريب الشـرطة احملليـة؛ و (ب) كفالـة وصـول            داخليا
ــق     ــى حنــو مــأمون ودون عوائ ــوظفي    املســاعدات اإلنســانية عل ويف الوقــت املناســب، وضــمان ســالمة وأمــن م

ــة         ــادئ التوجيهي ــدويل واملب ــانون ال ــن الق ــا لألحكــام ذات الصــلة م ــك وفق املســاعدة اإلنســانية وأنشــطتها، وذل
للمساعدة اإلنسانية املعمول ا يف األمم املتحدة؛ ويطلـب إىل العمليـة أن تسـتفيد إىل أقصـى حـد مـن قـدراا،        

احلكوميـة، يف مـا تزمـع تنفيـذه      مم املتحـدة القطـري وسـائر اجلهـات الفاعلـة الدوليـة وغـري       بالتعاون مع فريق األ
 األهداف؛  على نطاق البعثة من استراتيجية شاملة لتحقيق هذه

مبقتضـى  لالحتاد األفريقي واألمم املتحـدة يف دارفـور   على الوالية املنوطة بالعملية املختلطة  يشدد  - ٥  
ــا   ــى النحــو احملــدد يف القــرار   الفصــل الســابع مــن امليث ــا   ٢٠٠٧( ١٧٦٩ق، عل ــأن تنفــذ مهامه ــيت تقضــي ب )، ال
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األساسية حلمايـة املـدنيني دون املسـاس باملسـؤولية الرئيسـية حلكومـة السـودان وأن تكفـل حريـة تنقـل مـوظفي            
مجيــع   العمليــة والعــاملني يف جمــال املســاعدة اإلنســانية وتضــمن أمنــهم؛ ويشــري إىل أن العمليــة خمولــة باختــاذ          
  اإلجراءات الالزمة لتنفيذ هذه الوالية؛ وحيث العملية على ردع أي ديدات تستهدف العملية وواليتها؛

أنه، يف ضوء احلالة األمنية املتغرية، ينبغي ألي أعمال يضطلع ا لتحسني البعثـة أن تسـتند    يؤكد  - ٦  
رض، وأن تنفَّذ تدرجييا وعلـى مراحـل ومبرونـة    إىل إحراز التقدم حنو النقاط املرجعية والظروف السائدة على األ

  وبصورة ميكن العودة عنها؛
باجلهود اليت يبذهلا املمثل اخلاص املشترك مـن أجـل تنشـيط عمليـة السـالم وزيـادة مشوهلـا،         يشيد  - ٧  

، مبـا يف ذلـك   )٢٦٩(مسترشدا يف ذلك بإطار عمل االحتاد األفريقـي واألمـم املتحـدة لتيسـري عمليـة سـالم دارفـور       
من خالل جتديـد إشـراك احلركـات غـري املوقعـة؛ ويؤكـد أمهيـة تعزيـز تنسـيق املمثـل اخلـاص املشـترك مـع فريـق               
االحتاد األفريقي الرفيع املستوى املعين بالتنفيذ واملبعوث اخلـاص لألمـم املتحـدة إىل السـودان وجنـوب السـودان       

جهود الوسـاطة الـيت يبـذلوا يف سـبيل إحـراز التقـدم يف املفاوضـات املباشـرة بـني حكومـة السـودان            يف مواءمة 
  واحلركات املسلحة يف دارفور؛

لســالم يف دارفــور، مبــا يف ذلــك  لبــإحراز تقــدم يف تنفيــذ بعــض عناصــر وثيقــة الدوحــة     يرحــب  - ٨  
مقاتلي حركة العدالة واملساواة السـودانية، وحتويـل   استكمال الترتيبات األمنية ملقاتلي حركة التحرير والعدالة و

حركــة التحريــر والعدالــة إىل حــزبني سياســيني، وإدمــاج املتمــردين الســابقني يف هياكــل الســلطة الســودانية، لكنــه  
يعرب عن استيائه حيال التأخري الكبري واملتواصل يف التنفيـذ العـام لوثيقـة الدوحـة؛ وحيـث األطـراف املوقعـة علـى         

وثيقــة الدوحــة بالكامــل وبســبل شــىت، مــن بينــها كفالــة حصــول املؤسســات املنشــأة مبوجبــها علــى املــوارد  تنفيــذ 
املوقّعـة علـى الوثيقـة عـن      الالزمة، ومتكينها من االضطالع بوالياا؛ ويطالب بأن تكف اجلماعـات املسـلحة غـري   

وفقـا ألولوياـا االسـتراتيجية     تحدة يف دارفـور لالحتاد األفريقي واألمم امل عرقلة تنفيذها؛ ويشجع العملية املختلطة
  ؛الدوحة وثيقة  املنقحة، وفريق األمم املتحدة القطري، على مواصلة املشاركة بصورة كاملة يف دعم تنفيذ

مجيع أطراف النـزاع يف دارفور، ومنـهم علـى وجـه اخلصـوص مجيـع اجلماعـات املسـلحة         يطالب  - ٩  
ات األخرى، بالوقف الفـوري جلميـع أعمـال العنـف، وااللتـزام بوقـف مسـتمر        غري املوقعة على الوثيقة واموع

  ودائم إلطالق النار، من أجل حتقيق سالم مستقر ودائم يف املنطقة؛
دعمـه إلجـراء حـوار داخلـي يف دارفـور يـتم يف منـاخ يتسـع للجميـع ويسـوده           مـن جديـد    يؤكد - ١٠  

داخليـا مشـاركة كاملـة     واملشردينكني، ومنها مشاركة النساء االحترام التام للحقوق املدنية والسياسية للمشار
ــاح يف         ــور بنجـ ــداخلي يف دارفـ ــاور الـ ــوار والتشـ ــة احلـ ــن عمليـ ــة األوىل مـ ــال املرحلـ ــب بإكمـ ــة؛ ويرحـ وفعالـ

ــايو ٢٦ ــدمي    ٢٠١٥ أيار/م ــام الســودان بتق ــون دوالر ٢,٥؛ ويرحــب كــذلك بقي ــات   ملي ــن دوالرات الوالي م
متويل احلوار والتشاور يف دارفور؛ ويعرب عن قلقـه مـن أن يـؤدي انعـدام األمـن       كجزء من مسامهته يف املتحدة

السائد واالفتقار إىل التمويـل الكـايف إىل تقـويض التنفيـذ الفعـال للمراحـل املقبلـة مـن عمليـة احلـوار والتشـاور؛            
 العمليــة املختلطــة كومــة وباجلماعــات املســلحة أن تكفــل يئــة البيئــة املواتيــة الالزمــة؛ ويطلــب إىل احلويهيــب ب

أن تواصــل دعــم عمليــة احلــوار والتشــاور وبيئتــها العامــة ورصــد   لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــور  
  عنها؛  الصدد واإلبالغ  التطورات اليت تنشأ يف هذا
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إىل وضع حد فوري لالشتباكات بـني القبائـل، وألعمـال اإلجـرام واللصوصـية الـيت يعـاين         يدعو - ١١  
لالحتــاد األفريقــي واألمــم ويطلــب إىل العمليــة املختلطــة  املــدنيون، ويــدعو كــذلك إىل املصــاحلة واحلــوار؛ منــها 

  أن تواصل دعم اآلليات احمللية لتسوية النـزاعات، بوسائل منها آليات اتمع املدين؛املتحدة يف دارفور 
ة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة،    إزاء انتشار األسلحة، وال سيما األسـلح  يعرب عن القلق العميق - ١٢  

ــة    ــة املختلط ــب إىل العملي ــور     ويطل ــم املتحــدة يف دارف ــي واألم ــاد األفريق ــذا الســياق مــع    لالحت ــاون يف ه أن تتع
مـن أجـل    ٢٠٠٥آذار/مـارس   ٢٩املـؤرخ   )٢٠٠٥( ١٥٩١املنشأ مبوجب القـرار  املعين بالسودان اخلرباء  فريق

  تيسري عمله؛
ــة املختلطــة  بالبلــدان املســامه يشــيد - ١٣   ــأفراد شــرطة يف العملي لالحتــاد األفريقــي واألمــم   ة بقــوات وب

؛ ويرحب بإحراز بعض التقدم يف معاجلة نقص املعدات اململوكـة للوحـدات وعجـز ترتيبـات     املتحدة يف دارفور
لبلـدان  تبقى من أوجه النقص؛ ويدعو العملية واألمانـة العامـة وا   الدعم الذايت، ولكنه يعرب عن انشغاله إزاء ما

املسامهة بقوات عسكرية وبأفراد شرطة إىل أن تواصل بذل اجلهود ملعاجلة أوجه النقص تلك بسـبل منـها تـوفري    
سـيما يف اـاالت الضـرورية لـتمكني      التدريب املناسـب واملـوارد الكافيـة ألداء مهـام احلمايـة ذات األولويـة، ال      

  بعيدة املدى؛الوحدات من االنتشار على حنو مؤقت والقيام بدوريات 
مجيع اهلجمات اليت تستهدف العملية املختلطة؛ ويؤكـد أن أي هجـوم علـى العمليـة      يدين بشدة - ١٤  

املختلطة أو ديد مبهامجتها هو أمر غري مقبول؛ ويطالب بعدم تكرار تلك اهلجمـات ومبحاسـبة املسـؤولني عـن     
ــة علــى اختــ     ــق ســريع وواف؛ وحيــث العملي ــدابري الالزمــة يف إطــار قواعــد   ارتكاــا بعــد إجــراء حتقي ــع الت اذ مجي

اشتباكها حلماية موظفي األمم املتحدة ومعـداا؛ ويـدين اسـتمرار ظـاهرة إفـالت منفـذي اهلجمـات ضـد أفـراد          
حفـظ الســالم مــن العقــاب، وحيــثّ، يف هـذا الصــدد، حكومــة الســودان علــى بـذل مــا يف وســعها لتقــدمي مجيــع    

  وعلى التعاون مع العملية هلذا الغرض؛ مقتريف أي من هذه اجلرائم للعدالة،
لالحتـاد األفريقـي   من استمرار العوائـق الـيت تواجههـا العمليـة املختلطـة       يكرر تأكيد قلقه العميق - ١٥  

يف تنفيــذ واليتـها، مبــا يف ذلـك القيــود املفروضـة علــى حركتـها ووصــوهلا إىل بعــض     واألمـم املتحــدة يف دارفـور   
وأعمال اإلجرام والقيود الشديدة اليت تفرضها قوات احلكومة واحلركـات املسـلحة    املناطق نتيجة النعدام األمن

وامليليشيات على حركتها؛ ويهيب جبميع األطراف يف دارفور أن تزيـل كـل العقبـات الـيت حتـول دون تصـريف       
لـها؛ ويطالـب   العملية لواليتها على النحو الكامل والسليم، بسبل منها كفالـة أمـن العمليـة املختلطـة وحريـة تنق     

حكومة السودان، يف هذا الصدد، باالمتثال التفاق مركز القـوات امتثـاال تامـا ودون تـأخري، وخباصـة األحكـام       
ـــزاع، ومــنح تصــاريح الــرحالت اجلويــة، وكــذلك       ذات الصــلة حبركــة الــدوريات يف املنــاطق املتضــررة مــن الن

صول اجلوية للعملية، وإجراء املعـامالت يف الوقـت   األحكام ذات الصلة بإزالة العقبات اليت تعترض استخدام األ
  السودان؛  املناسب ملرور معدات العملية عرب نقاط الدخول إىل

مجيع األطراف يف دارفور بأن توقف على الفور اهلجمات اليت تسـتهدف املـدنيني وأفـراد     يطالب - ١٦  
امـات مبقتضـى القـانون الـدويل حلقـوق      حفظ السالم وموظفي املسـاعدة اإلنسـانية، وأن تفـي مبـا عليهـا مـن التز      

ــدويل اإلنســاين    األمــن اإلنســاين؛ ويؤكــد إدانــة جملــس  اإلنســان والقــانون الــدويل  ــهاكات القــانون ال ــع انت جلمي
  وانتهاكات حقوق اإلنسان وجتاوزاا؛
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إزاء تــدهور احلالــة اإلنســانية يف دارفــور والتهديــدات واهلجمــات الــيت    يعــرب عــن قلقــه البــالغ  - ١٧  
رض هلا موظفو املساعدة اإلنسانية ومرافقها؛ ويعرب عن قلقه من أن الوصول إىل بعض منـاطق النــزاع الـيت    يتع

يقيم فيها سكان معرضـون للخطـر ال يـزال حمـدودا، وأن بعـض منـاطق النــزاع ال ميكـن الوصـول إليهـا، مبـا يف            
وذلـك بسـبب انعـدام األمـن      ذلك مناطق يف مشال ووسط دارفـور ويف اجلانـب الشـرقي مـن منطقـة جبـل مـرة،       

وانتشار أعمال اإلجرام والقيود علـى احلركـة الـيت تفرضـها قـوات احلكومـة واحلركـات املسـلحة وامليليشـيات؛          
ويرحب بتمكن املنظمات اإلنسانية من إيصال بعض املعونة ملعظم مـن هـم يف حاجـة إىل املسـاعدة يف دارفـور؛      

ــى وصــول املســا     ــود عل ــرض القي ــن،     ويأســف الســتمرار ف ــدام األم ــد انع ــور نتيجــة لتزاي عدة اإلنســانية يف دارف
ـــزاع الســماح بإيصــال املســاعدة اإلنســانية،      واهلجمــات ضــد العــاملني يف اــال اإلنســاين، ورفــض أطــراف الن
والعقبات البريوقراطية اليت تفرضها حكومة السودان؛ ويعرب كذلك عن قلقه إزاء عـدم تـوافر التمويـل بشـكل     

علة اإلنسانية؛ ويشدد على ضرورة إصـدار التأشـريات وتصـاريح السـفر للمنظمـات اإلنسـانية يف       كاف للجهات الفا
كومـة ومجيـع امليليشـيات واجلماعـات املسـلحة وسـائر أصـحاب املصـلحة بـأن يكفلـوا           احلالوقت املناسب؛ ويطالـب  

عوائــق إىل الســكان وصــول املنظمــات اإلنســانية ومــوظفي اإلغاثــة علــى حنــو مــأمون ويف الوقــت املناســب وبــدون    
ــة       ــادئ التوجيهي ــدويل واملب ــدهم باملســاعدات اإلنســانية، وفقــا لألحكــام ذات الصــلة مــن القــانون ال احملتــاجني وتزوي

  املتحدة اليت تشمل اإلنسانية وعدم التحيز واحلياد واالستقاللية؛  للمساعدة اإلنسانية املعمول ا يف األمم
ان وجتاوزاا اليت حتدث يف دارفور واملتصلة ـا، مبـا يف ذلـك    تزايد انتهاكات حقوق اإلنس يدين - ١٨  

القتل خارج نطاق القانون، واالستخدام املفرط للقوة، واختطاف املدنيني، وأعمال العنف اجلنسـي واجلنسـاين،   
واالنتهاكات وضـروب سـوء املعاملـة الـيت تطـال األطفـال، وعمليـات االعتقـال واالحتجـاز التعسـفية؛ ويهيـب            

ة السودان أن حتقِّق يف االدعاءات املتعلقة بتلك االنتـهاكات والتجـاوزات وأن تقـدم املسـؤولني عنـها إىل      حبكوم
 العدالة؛ ويعرب عن قلقه العميق بشأن حالة مجيـع مـن يحتجـزون ـذا الشـكل، مبـن فـيهم أفـراد اتمـع املـدين          

، لالحتاد األفريقي واألمم املتحـدة يف دارفـور   لطةداخليا، ويشدد على أمهية كفالة قدرة العملية املخت واملشردون
يف إطار واليتها احلالية، وقدرة املنظمـات األخـرى املعنيـة، علـى رصـد تلـك احلـاالت؛ ويف هـذا الصـدد، حيـث           
حكومة السـودان علـى االرتقـاء مبسـتوى التعـاون مـع العمليـة املختلطـة لتحقيـق هـذا اهلـدف، وتـوفري املسـاءلة،              

كومة أن حتترم واجباا بالكامل، مبـا يف ذلـك الوفـاء بالتزامهـا     احلايا إىل القضاء؛ ويهيب بوتيسري وصول الضح
  بإاء حالة الطوارئ يف دارفور، وإطالق سراح مجيع السجناء السياسيني، والسماح حبرية التعبري؛

ــة املختلطــة   يطلــب - ١٩   د جتــاوزات أن ترصــلالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــور   إىل العملي
حقـــوق اإلنســـان وانتـــهاكاا، وأن تتحقـــق منـــها وتوجـــه انتبـــاه الســـلطات إليهـــا، مبـــا يف ذلـــك التجـــاوزات   

اإلنسـاين، ويطلـب كـذلك أن يقـدم      واالنتهاكات املرتكبة ضـد النسـاء واألطفـال، وانتـهاكات القـانون الـدويل      
موم عن هذه املسألة يف إطار تقـاريره املنتظمـة   األمني العام إىل الس تقارير معززة ومفصلة وكاملة ومتاحة للع

  يوما؛ ٩٠املقدمة كل 
أن تكفـل يف تقـدمي   لالحتاد األفريقي واألمم املتحـدة يف دارفـور   إىل العملية املختلطة  أيضا يطلب - ٢٠  

يف مراعـاة   أي دعم إىل القوات األمنية غري التابعة لألمم املتحـدة االمتثـال الصـارم لسياسـة بـذل العنايـة الواجبـة       
، ويطلـب إىل األمـني   )٢٧٠(حقوق اإلنسان عند تقدمي دعم األمم املتحدة إىل قوات أمنية غري تابعة لألمم املتحدة

  لس؛االعام أن يدرج التقدم احملرز يف تنفيذ هذه السياسة يف تقاريره املقدمة إىل 
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ذلــك العمليــة  يف ثيــق عالقــات التنســيق بــني بعثــات األمــم املتحــدة يف املنطقــة، مبــا علــى تو حيــث - ٢١  
، وقـوة األمـم املتحـدة األمنيـة املؤقتـة ألبيـي، وبعثـة األمـم         لالحتاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور     املختلطة

  بني البعثات؛جنوب السودان، ويطلب إىل األمني العام أن يكفل فعالية التعاون فيما   املتحدة يف
لالحتاد األفريقي واألمم املتحـدة   على أمهية التعاون وتبادل املعلومات بني العملية املختلطة يشدد - ٢٢  

املتحــدة يف جنــوب الســودان، وبعثــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف          وبعثــة األمــم  يف دارفــور
تكاملـة املتعــددة األبعـاد لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريــة     الكونغـو الدميقراطيـة، وبعثــة األمـم املتحـدة امل     مجهوريـة 

أفريقيا الوسطى، والشركاء اإلقليميني والدوليني املعنـيني يف التصـدي للتهديـدات اإلقليميـة، مبـا يف ذلـك جـيش        
الرب للمقاومة، ويشري إىل تشـجيعه العمليـة علـى التعـاون وتبـادل املعلومـات يف هـذا الصـدد، يف إطـار قـدراا           

  الية ومبا يتفق مع واليتها؛احل
على أمهية التوصـل إىل حلـول دائمـة حتفـظ كرامـة الالجـئني واملشـردين داخليـا، وضـمان           يشدد - ٢٣  

مشــاركتهم الكاملــة يف التخطــيط لتلــك احللــول وإدارــا، ويطالــب بــأن يــئ مجيــع أطــراف النـــزاع يف دارفــور 
ــودة الالجــئني وامل     ــيت تســمح بع ــة ال ــة      دينشــرالظــروف املواتي ــة وكرمي ــة ومســتنرية وآمن ــا بصــورة طوعي داخلي

ومستدامة، أو بإدمـاجهم يف اتمعـات احملليـة؛ ويشـدد يف هـذا الصـدد علـى ضـرورة إنشـاء آليـة ملعرفـة إىل أي            
مــدى كانــت عمليــات العــودة هــذه طوعيــة ومســتنرية يف طابعهــا، ويؤكــد علــى أمهيــة معاجلــة القضــايا املتعلقــة   

  صل إىل حلول دائمة يف دارفور؛باألراضي من أجل التو
مجيع األطراف يف النـزاع بأن توقف فورا مجيع أعمال العنف اجلنسي واجلنساين، وتلتـزم   يطالب - ٢٤  

 ٢١٠٦مبكافحة العنف اجلنسي، وتنفـذ التزامـات حمـددة وحمكومـة بآجـال زمنيـة يف هـذا الصـدد، وفقـا للقـرار           
على أن تقـوم، بـدعم مـن األمـم املتحـدة      السودان حكومة ؛ وحيث ٢٠١٣حزيران/يونيه  ٢٤املؤرخ  )٢٠١٣(

ــرتبط           ــف اجلنســي امل ــه التصــدي بصــورة شــاملة للعن ــن خالل ــنظَّم جيــري م واالحتــاد األفريقــي، بوضــع إطــارٍ م
لالحتــاد بالرتاعــات، والســماح بإيصــال اخلــدمات للنــاجني مــن العنــف اجلنســي؛ ويطلــب إىل العمليــة املختلطــة    

تعزيز إبالغها عن العنف اجلنسي واجلنساين واإلجراءات املتخـذة ملكافحتـه،   ة يف دارفور األفريقي واألمم املتحد
مبا يف ذلك من خالل اإلسراع بإيفاد مستشارين لشؤون محاية املرأة؛ ويطلب إىل األمـني العـام أن يكفـل تنفيـذ     

القـــرارات و ٢٠٠٠تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٣١املـــؤرخ  )٢٠٠٠( ١٣٢٥األحكـــام ذات الصـــلة مـــن القـــرار  
الالحقة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن، مبا يف ذلك دعم مشاركة املرأة على حنو كامل وفعـال يف مجيـع مراحـل    

بعــد النـــزاع، مبــا يشــمل  عمليــات الســالم، وخباصــة يف تســوية النـــزاعات والتخطــيط وبنــاء الســالم يف فتــرة مــا 
ره املقدمــة إىل الــس معلومــات يف هــذا الصــدد؛ ويطلــب منظمــات اتمــع املــدين النســائية، وأن يضــمن تقــاري

كذلك إىل العملية القيام برصد وتقييم تنفيذ هذه املهام، ويطلب إىل األمني العام أن يضمن تقـاريره املقدمـة إىل   
  الس معلومات يف هذا الصدد؛

ضـد األطفـال،    أطـراف النــزاع بـالوقف الفـوري جلميـع االنتـهاكات والتجـاوزات        أيضا يطالب - ٢٥  
وبوضع وتنفيذ خطط عمل ملموسة وحمددة زمنيا لوقف ومنع جتنيد األطفـال واسـتخدامهم يف انتـهاك للقـانون     

  الدويل الساري، ويطلب إىل األمني العام أن يكفل ما يلي:  
  استمرار رصد حالة األطفال يف دارفور واإلبالغ عنها؛    (أ)  
دف وضع وتنفيذ خطط العمـل اآلنفـة الـذكر، وفقـا للقـرار      استمرار احلوار مع أطراف النـزاع   (ب)  
  ) والقرارات الالحقة املتعلقة باألطفال والنـزاع املسلح؛٢٠٠٥( ١٦١٢
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لـس استعراضـا منتظمـا للتقـدم الـذي حتـرزه كـل بعثـة مـن بعثـات           اأن جيـري   على أمهيةيشدد  - ٢٦  
يشري إىل طلبه أن يجري األمني العـام، بتشـاور وثيـق مـع     حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة يف تنفيذ واليتها، و

لالحتــاد  االحتـاد األفريقــي، ومــع التمــاس آراء مجيــع األطــراف املعنيـة، حتلــيال لتنفيــذ اســتعراض العمليــة املختلطــة  
ت ؛ وحييط علما يف هذا الصدد جبهود األمـني العـام الراميـة إىل تقـدمي توصـيا     األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور

مـن   ٧لـس يف الفقـرة   ايف ذلك استراتيجية اخلروج اخلاصة ـا، علـى حنـو مـا طلبـه       بشأن مستقبل العملية، مبا
؛ ويوافــق علــى أن التخطــيط للعمليــة علــى املــدى   ٢٠١٤آب/أغســطس  ٢٧) املــؤرخ ٢٠١٤( ٢١٧٣القــرار 

ة، املبينـة يف تقريـر األمـني العـام املـؤرخ      البعيد ينبغي أن يستند إىل التقدم احملرز حنـو بلـوغ النقـاط املرجعيـة للبعثـ     
ــوبر  ١٦ ــه املــؤرخني   )٣٠١(٢٠١٢تشــرين األول/أكت ــيت نقحــت بعــد ذلــك يف تقريري  )٣٠٢(شــباط/فرباير ٢٥، ال

تأكيــــد األمــــني العــــام يف تقريــــره الصــــادر يف   ويالحــــظ(املرفــــق ألــــف)؛  )٣٠٣(٢٠١٤نيســــان/أبريل  ١٥ و
بـأن التوصـل إىل حـل سياسـي للنــزاع والشـروع يف حمادثـات مباشـرة بـني حكومـة            )٢٩٨(٢٠١٥أيار/مايو  ٢٦

بوقــف األعمــال القتاليــة، شــرطان ضــروريان إلعــادة إحــالل    واحلركــات غــري املوقعــة لالتفــاق، بــدءاً الســودان 
  السالم يف دارفور ومطلبان أوليان لبلوغ هذه النقاط املرجعية؛

سـيما    باملشاورات اليت جترى بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقـي وحكومـة السـودان، ال    ط علماحيي  -  ٢٧  
 ٧يف إطار الفريق العامل املشترك، من أجل وضع استراتيجية للخروج وفقا للنقاط املرجعية للبعثـة واسـتجابة للفقـرة    

األفريقـي واألمـم املتحـدة      مـا بـني االحتـاد   ؛ ويدعو إىل االسـتئناف املبكـر للمشـاورات في   )٢٠١٤( ٢١٧٣من القرار 
كومة يف هذا الشأن؛ ويتطلع إىل ما سيقدمه األمني العام من توصيات تشمل االسـتفادة مـن أيـة توصـيات متفـق      احلو

  يف الوقت املناسب؛   األمني العام توصيات عليها للفريق العامل املشترك؛ ويتعهد بالنظر يف
يومـا بعـد اختـاذ هـذا القـرار بشــأن       ٩٠يقـدم تقريـرا إىل الـس كــل     إىل األمـني العـام أن   يطلـب  - ٢٨  

  يتضمن معلومات عما يلي:لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور العملية املختلطة 
احلالة السياسية واإلنسانية واألمنية يف دارفور، مبا يف ذلك اإلبـالغ بشـكل مفصـل عـن حـوادث        ‘١’  

  دنيني، أيا كان مرتكبها؛العنف واهلجمات ضد امل
االعتـداء، أو التهديـد باالعتـداء،      انتهاكات اتفاق مركز القوات، مبا فيها االنتهاكات الـيت تنطـوي علـى     ‘٢’  

  الرتاع؛  انتهاكات القانون الدويل اإلنساين اليت يرتكبها أي طرف من أطراف على العملية، وكذلك عن
  ولويات االستراتيجية للعملية ونقاطها املرجعية؛التطورات والتقدم احملرز يف حتقيق األ  ‘٣’  
التطــورات والتقــدم احملــرز يف التصــدي للتحــديات الــيت تواجههــا العمليــة علــى النحــو احملــدد يف       ‘٤’  

  استعراض العملية؛
  تنفيذ هذا القرار؛    ‘٥’  
  يقرر أن يبقي املسألة قيد نظره.   - ٢٩  

  ٧٤٧٥اختذ باإلمجاع يف اجللسة 
_____________ 

)٣٠١(  S/2012/771.  
)٣٠٢(  S/2014/138.  
)٣٠٣(  S/2014/279.  
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  : ألف املرفق

 ١ املرفـق  يف الـواردة  بصـيغتها لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفـور   املختلطة للعملية املرجعية النقاط
  )٣٠٣(٢٠١٤ أبريل/نيسان ١٥ املؤرخ العام األمني تقرير من

ــة الســودان  حكومــة بــني الوســاطة طريــق نعــ للجميــع شــاملة للســالم عمليــة إقامــة: ١ املرجعيــة النقط
  )٢٦٦(دارفور يف للسالم الدوحة وثيقة إىل استناداً املوقعة، غري املسلحة واحلركات

املوقعـة علـى االتفـاق     تشمل شروط إحراز التقدم االلتزام من جانـب حكومـة السـودان واحلركـات غـري       
طريــق التفــاوض إىل تســوية سياســية شــاملة للــرتاع والتقيــد بتنفيــذها تنفيــذاً كــامالً ويف الوقــت     بالتوصــل عــن 

املناسب؛ وإجراء حوار ومشاورات ذات مصداقية على الصـعيد الـداخلي يف دارفـور مبـا يعكـس وجهـات نظـر        
  السكان املدنيني، مبن فيهم النساء، بشأن دارفور يف عملية السالم.

  
  املؤشرات

  الرفيعة املستوىالوساطة 

دخول احلكومة واحلركات غري املوقعة يف مفاوضـات مباشـرة، بوسـاطة كـبري الوسـطاء املشـترك         •  
بني االحتاد األفريقي واألمم املتحدة بشأن دارفور، للتوصل إىل تسوية شاملة تضم مجيـع أطـراف   

  الرتاع يف دارفور، يف إطار وثيقة الدوحة للسالم يف دارفور.
طراف املوقعة، بدعم من الشركاء الـدوليني، ألحكـام وثيقـة الدوحـة للسـالم يف دارفـور       تنفيذ األ  •  

  اليت تظل أساسية يف معاجلة األسباب اجلذرية للرتاع يف دارفور.
  إبرام احلكومة واحلركات غري املوقعة التفاق شامل جامع بوقف األعمال القتالية وتقيدها به.  •  
ا عملية السالم بدارفور يف عمليـة دسـتورية وطنيـة بـدعم مـن فريـق       جتسيد النتائج اليت تسفر عنه  •  

االحتاد األفريقي الرفيع املستوى املعين بالتنفيذ يف السودان، علـى النحـو املنصـوص عليـه يف إطـار      
  .)٢٦٩(عمل االحتاد األفريقي واألمم املتحدة لتيسري عملية سالم دارفور

  
  على الصعيد الداخلي يف دارفور واملشاوراتاحلوار 

إجراء حوار ومشاورات على الصعيد الداخلي يف دارفور يف بيئـة جامعـة تتسـم بالشـفافية تكفـل        •  
التمثيــل النســيب لســكان دارفــور واحتــرام حقــوق اإلنســان للمشــاركني، حتــت إشــراف العمليــة     

  حدة يف دارفور.  املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املت
نشر نتائج احلوار واملشاورات الـيت تجـرى علـى الصـعيد الـداخلي يف دارفـور علـى نطـاق واسـع            •  

  وتنفيذها على حنو يعزز ويوطد السالم واالستقرار يف دارفور.  
إنشاء سلطة إقليميـة عاملـة يف دارفـور لإلشـراف علـى تنفيـذ وثيقـة الدوحـة للسـالم يف دارفـور،             •  

  مع حكومة السودان.  باالشتراك 
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: محاية املدنيني ووصول املساعدات اإلنسـانية دون عوائـق وكفالـة سـالمة وأمـن مـوظفي       ٢النقطة املرجعية 
  املساعدة اإلنسانية  

تشمل شروط إحراز التقدم إبـداء أطـراف الـرتاع، مبـا يف ذلـك قـوات احلكومـة واحلركـات غـري املوقعـة             
بيناً بوقف األعمال القتالية واحترام وتنفيذ وقف إطـالق النـار والترتيبـات     واجلماعات املسلحة األخرى، التزاماً

ــرام حقــوق         ــة املــدنيني (أو تعزيز/احت ــدابري املتعلقــة حبماي ــذ الت ــاً بتنفي ــاً بين ــرتاع التزام ــداء أطــراف ال ــة؛ وإب األمني
سـانية دون قيـود؛ وإبـداء اجلهـات     اإلنسان)؛ وإبـداء أطـراف الـرتاع التزامـاً بينـاً بإتاحـة وصـول املسـاعدات اإلن        

داخلياً والالجئني أو إعـادة إدمـاجهم أو إعـادة توطينـهم بشـكل       املشردينالفاعلة احمللية استعدادها لتيسري عودة 
طوعي وآمن ومستدام؛ وحتسني أداء ومعـدات البلـدان املسـامهة بقـوات وقـوات شـرطة؛ ودعـم اجلهـات املاحنـة          

نــد االقتضــاء، جلهــود اإلنعــاش املبكــر والتأهيــل؛ وحتســني التنســيق بــني العمليــة  الدوليــة لألنشــطة اإلنســانية، وع
واجلهــات الفاعلــة اإلنســانية فيمــا يتعلــق بتيســري إيصــال  لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــور  املختلطــة 

لصـعيدين الـوطين   املساعدة اإلنسانية وسالمة وأمن موظفي املساعدة اإلنسانية؛ والتزام حكومـة السـودان علـى ا   
  ومحايتها.    واحمللي بتحسني قدرات مؤسساا األمنية والقضائية واجلنائية لتعزيز حقوق اإلنسان

  
  املؤشرات

  محاية املدنيني من خماطر العنف البدين احملدق

  قيام العملية املختلطة حبماية املدنيني الذين يواجهون خماطر العنف اجلسدي احملدق.    •  
 املعرضني خلطر االعتداء البدين، وال سيما النساء واألطفـال، بأنشـطة كسـب الـرزق     قيام املدنيني  •  

  بسالم وأمان حتت محاية العملية.  
حصول املدنيني على املساعدة الطبية يف حاالت الطوارئ من العمليـة، بسـبل مـن بينـها اإلجـالء        •  

اجلهـات الفاعلـة اإلنسـانية    إىل املرافق الطبية يف حاالت الظروف القصوى (أي حني يتعـذر علـى   
  تقدمي املساعدة).

  
  بيئة توفري احلماية

توفري األمن واالستقرار (كما يتبني من عدم وجـود جـرائم خطـرية أو نزاعـات عنيفـة) للمـدنيني         •  
  داخليا واملستوطنات املؤقتة.   املشردينداخل خميمات 

رية أو نزاعـات عنيفـة) للمـدنيني    توفري األمن واالستقرار (كما يتبني من عدم وجـود جـرائم خطـ     •  
يف ذلـك علـى وجـه     داخليا واملسـتوطنات املؤقتـة، مبـا    املشردينيف املناطق الواقعة خارج خميمات 

  اخلصوص املناطق املتامخة للمخيمات.  
  اخنفاض عدد اجلرائم العنيفة املرتكبة ضد املدنيني.    •  
لعنــف اجلنســي واجلنســاين، حبســب اخنفــاض انتــهاكات حقــوق اإلنســان، مبــا يف ذلــك حــوادث ا  •  

  تسجله العملية.  ما
  اخنفاض عدد اجلنود األطفال الذين جتندهم أطراف الرتاع.    •  
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يئة بيئة أفضل حلماية احلقوق املدنية والسياسية، بسبل من بينـها وضـع أسـس مسـتدامة هليئـات        •  
  احترافية دميقراطية حلفظ النظام وإنفاذ القانون.

مــات الــيت ترصــدها العمليــة عادلــة ومتوافقــة مــع املعــايري واملمارســات القانونيــة    أن تكــون احملاك  •  
  الدولية.

تقليص انتشار األسـلحة والعناصـر املسـلحة عـن طريـق نـزع سـالح املقـاتلني وتسـرحيهم وإعـادة             •  
  إدماجهم وفقاً ألحكام وثيقة الدوحة للسالم يف دارفور.

ن الذخائر غري املنفجـرة بـالتخلص اآلمـن مـن تلـك املـواد       التصدي لألخطار اليت تتهدد املدنيني م  •  
  ومن خالل إجراء تدريب للتوعية باملخاطر، ضمن أمور أخرى.

إتاحة وصول املساعدة اإلنسانية على حنو آمن ودون عائق ويف الوقت املناسب، وكفالـة سـالمة     •  
  .وأمن موظفي املساعدة اإلنسانية

نية اليت تطلب محاية العملية وأي دعم آخر من القيـام بعمليـات   أن تتمكن اجلهات الفاعلة اإلنسا  •  
(على سبيل املثال، إيصال املعونات وتوزيعها وتقييم االحتياجات، ضمن أمور أخرى) على حنـو  

  آمن ويف الوقت املناسب ودون عائق.
ليـة تـوفري   أن تكون اجلهـات الفاعلـة اإلنسـانية وممتلكاـا آمنـة وسـاملة، وخباصـة حـني تتـوىل العم           •  

  احلماية.
أن تفي أطراف الرتاع بالتزاماا وبااللتزامات الدولية مبكافحة مجيع أعمال العنـف اجلنسـي ضـد      •  

  النساء والرجال واألطفال ووضع حد لتجنيد األطفال اجلنود واستخدامهم.  
  

اذ تدابري، بالتعـاون  : منع الرتاع الطائفي أو التخفيف من حدته عن طريق الوساطة، وباخت٣النقطة املرجعية 
  مع فريق األمم املتحدة القطري، ملعاجلة أسبابه اجلذرية  

تشمل شروط إحراز التقدم إبداء السلطات وقادة الطوائف التقليديني االسـتعداد لالضـطالع بـدور بنـاء       
م املتحــدة لالحتــاد األفريقــي واألمــ يف حــل الرتاعــات بــني الطوائــف بــالطرق الســلمية؛ ومتكــني العمليــة املختلطــة

من تيسري جهود الوساطة؛ وتعزيز آليات تسوية الرتاعات التقليدية وزيـادة احترامهـا؛ وإدراج تـدابري     دارفور يف
يف اتفاقات املصاحلة ملعاجلـة األسـباب اجلذريـة للرتاعـات بـني الطوائـف؛ وإبـداء السـلطات واألطـراف األخـرى           

ــا     يف ــاء مبســؤولياا فيم ــرتاع اســتعدادها للوف ــف أو تســويتها؛ وإتاحــة       يتع ال ــتباكات بــني الطوائ لــق مبنــع االش
لفريــق األمــم املتحــدة القطــري لتفعيــل التــدابري الــيت تعــاجل األســباب اجلذريــة املتصــلة بــاملوارد الطبيعيــة    الفرصــة

  واإلنعاش والتعمري.
  

  املؤشرات

احلصول علـى   يفإجراء حوار بني اجلماعات الرعوية والزراعية بشأن التعايش السلمي والتشارك   •  
  املوارد الطبيعية، خصوصاً قبل موسم اهلجرة وخالله.  
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إجراء تـدخالت مـن جانـب السـلطات ووسـطاء الطوائـف التقليـديني، بتيسـري مـن العمليـة، ملنـع              •  
  الرتاعات العنيفة بني الطوائف أو حلها.  

  العنيفة.   الطائفية إقامة حوار بني األطراف املتنازعة بشأن أوجه التسوية احمللية للرتاعات  •  
  دخول األطراف املتنازعة يف اتفاقات حملية لتسوية الرتاعات العنيفة بني الطوائف والتقيد ا.    •  
  ختفيض عدد حوادث الرتاعات الطائفية وحاالت الرتوح اجلديدة النامجة عنها.    •  
نســان واحملكمــة اخلاصــة إقامــة آليــات العدالــة االنتقاليــة، مبــا يف ذلــك اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإل    •  

ــة حلقــوق اإلنســان        ــايري الدولي ــاً للمع ــائق واملصــاحلة، وتشــغيلها وفق ــة تقصــي احلق ــدارفور وجلن ل
  وأفضل املمارسات املتبعة فيها.  

حتسني إمكانية اللجوء إىل العدالة من خالل اعتمـاد تـدابري ـدف إىل تعزيـز حقـوق الضـحايا يف         •  
 .معرفة احلقيقة واالنتصاف واجلرب

  
  اتمقرر

ــه  ٢٩، املعقــودة يف ٧٤٧٨قــرر جملــس األمــن، يف جلســته      ــل الســودان  ٢٠١٥حزيران/يوني ، دعــوة ممث
مــن نظامــه الــداخلي املؤقــت، يف مناقشــة      ٣٧لالشــتراك، دون أن يكــون لــه حــق التصــويت، وفقــا للمــادة       

  “.تقارير األمني العام عن السودان وجنوب السودان” املعنون  البند
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل      ٣٩توجيه دعوة، مبوجـب املـادة   أيضا فسها، قرر الس ويف اجللسة ن  

  السيدة فاتو بنسودة، املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية.
ــته     ــرر الــــس، يف جلســ ــودة يف ٧٤٨٣وقــ ــه  ١٤، املعقــ ــودان  ٢٠١٥متوز/يوليــ ــي الســ ــوة ممثلــ ، دعــ
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت،      ٣٧هلما حق التصويت، وفقا للمادة السودان لالشتراك، دون أن يكون  وجنوب

  املعنون:  يف مناقشة البند
  تقارير األمني العام عن السودان وجنوب السودان”  
  “.)S/2015/439تقرير األمني العام عن احلالة يف أبيي (”    

    
  )٢٠١٥( ٢٢٣٠القرار 

  ٢٠١٥متوز/يوليه  ١٤املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
الســودان، وال ســيما  بشــأن الوضــع يف السـودان وجنــوب  يســهإىل قراراتــه الســابقة وبيانـات رئ  إذ يشـري   

ــرارات  ــؤرخ ) ٢٠١١( ١٩٩٠القــ ــه  ٢٧املــ ــؤرخ ) ٢٠١١( ٢٠٢٤و  ٢٠١١حزيران/يونيــ ــانون  ١٤املــ كــ
) ٢٠١٢( ٢٠٤٦و  ٢٠١١كـــانون األول/ديســـمرب  ٢٢املـــؤرخ ) ٢٠١١( ٢٠٣٢و  ٢٠١١األول/ديســـمرب 

املــؤرخ  ) ٢٠١٢( ٢٠٧٥و  ٢٠١٢أيار/مــايو   ١٧املــؤرخ  ) ٢٠١٢( ٢٠٤٧و  ٢٠١٢و أيار/مــاي  ٢املــؤرخ  
ــاين/نوفمرب  ١٦ ــرين الثــ ــايو  ٢٩املــــؤرخ ) ٢٠١٣( ٢١٠٤و  ٢٠١٢تشــ ) ٢٠١٣( ٢١٢٦و  ٢٠١٣أيار/مــ
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 ٢١٧٩و  ٢٠١٤أيار/مــــايو   ٢٩املــــؤرخ  )٢٠١٤( ٢١٥٦و  ٢٠١٣تشــــرين الثــــاين/نوفمرب   ٢٥املــــؤرخ 
، ٢٠١٥شــباط/فرباير  ٢٦) املــؤرخ ٢٠١٥( ٢٢٠٥و  ٢٠١٤ل/أكتــوبر تشــرين األو ١٤) املــؤرخ ٢٠١٤(

ــاين  ، وإىل )٢٧٢(٢٠١٣آب/أغســطس  ٢٣و  )٢٧١(٢٠١٢آب/أغســطس  ٣١رئيســه املــؤرخني   وكــذلك إىل بي
 ٢٠١٣أيار/مــــايو  ٦ و ٢٠١٢أيلول/ســــبتمرب  ٢٨ و ٢١حزيران/يونيــــه و  ١٨الصــــحفية املؤرخــــة  هبياناتــــ

  ،٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١١ آذار/مارس و  ١٧ شباط/فرباير و  ١٤ و ٢٠١٣حزيران/يونيه   ١٤  و
التزامــه القــوي بســيادة الســودان وجنــوب الســودان واســتقالهلما ووحــدما         وإذ يؤكــد مــن جديــد    

د ومبادئ ميثاق األمـم املتحـدة، وإذ يشـري إىل أمهيـة مبـادئ حسـن اجلـوار وعـدم         وسالمتهما اإلقليمية، ومبقاص
  التدخل والتعاون اإلقليمي،

على عـدم تغـيري احلـدود اإلقليميـة للـدول بـالقوة، وعلـى تسـوية املنازعـات اإلقليميـة            وإذ يكرر التأكيد  
مـل والعاجـل جلميـع العناصـر املعلقـة مـن       بالوسائل السلمية حصرا، وإذ يؤكد األولويـة الـيت يوليهـا للتنفيـذ الكا    

، وإذ يشــدد علــى ضــرورة أن يقــرر الوضــع  )٢٧٣(٢٠٠٥كــانون الثاين/ينــاير  ٩املــؤرخ  اتفــاق الســالم الشــامل 
إجـراءات انفراديـة   تفاق، ال عن طريق الاملستقبلي ألبيي عن طريق املفاوضات بني الطرفني على حنو يتسق مع ا

  يتخذها أي طرف من الطرفني،
تفـاق املـربم   الإىل االلتزامات اليت تعهدت ا حكومة السودان وحكومة جنـوب السـودان يف ا   وإذ يشري  

 بني حكومة السودان واحلركة الشعبية لتحرير السودان بشأن الترتيبـات املؤقتـة لـإلدارة واألمـن يف منطقـة أبيـي      
تفاق املربم بني حكومة السودان وحكومة جنـوب السـودان بشـأن    ال، وا)٢٧٤(٢٠١١يه حزيران/يون ٢٠املؤرخ 

تفـاق بشـأن بعثـة دعـم     ال، وا٢٠١١حزيران/يونيـه   ٢٩املـؤرخ   أمن احلدود واآللية السياسية واألمنية املشـتركة 
، )٢٧٥(٢٠١١متوز/يوليــه  ٣٠املــؤرخ  وحكومــة جنــوب الســودانمراقبــة احلــدود املــربم بــني حكومــة الســودان  

، وقــرار اآلليــة )٢٧٦(٢٠١٢أيلول/ســبتمرب  ٢٧املؤرخــة  تفاقــات بشــأن التعــاون والترتيبــات األمنيــة الوكــذلك ا
ــ ــية واألمنيـ ــؤرخ السياسـ ــتركة املـ ــارس  ٨ة املشـ ــة  ٢٠١٣آذار/مـ ــذ املؤرخـ ــفوفة التنفيـ ــارس  ١٢، ومصـ آذار/مـ

اليت توصلت إليها حكومة السودان وحكومة جنوب السودان يف أديس أبابـا برعايـة فريـق االحتـاد      )٢٧٧(٢٠١٣
  األفريقي الرفيع املستوى املعين بالتنفيذ،

للجهود اليت يبذهلا االحتاد األفريقي بشـأن الوضـع بـني السـودان وجنـوب      وإذ يعرب عن دعمه الكامل   
ــراهن، وتيســري اســتئناف املفاوضــات بشــأن العالقــات بعــد    مــن تخفيــف الالســودان، مــن أجــل   حــدة التــوتر ال

التـابع لالحتـاد األفريقـي     االنفصال، وتطبيع عالقاما، وإذ يشري يف هذا الصدد إىل بيانات جملس السـلم واألمـن  
أيار/مــايو  ٧ كــانون الثاين/ينــاير و ٢٥و  ٢٠١٢تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٤و  )٢٧٨(نيســان/أبريل ٢٤املؤرخــة 

 ٢٠١٣تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ١٢تشــــرين األول/أكتــــوبر و  ٢٦أيلول/ســــبتمرب و  ٢٣متوز/يوليــــه و  ٢٩ و
ــاين٢٠١٤أيلول/ســبتمرب  ١٢ و ــاين/نوفمرب   ٦ نياملــؤرخ نيجملــس الســلم واألمــن الصــحفي  ، وإىل بي تشــرين الث

ــارس  ٢٤و  ٢٠١٣ ــؤرخ    ٢٠١٥آذار/مــ ــي املــ ــاد األفريقــ ــية االحتــ ــة مفوضــ ــان رئيســ ــرين  ٢٨، وإىل بيــ تشــ
  ،٢٠١٥حزيران/يونيه   ٢٤مفوضية االحتاد األفريقي املؤرخ ، وبيان ٢٠١٣األول/أكتوبر 

 ١٢٩٦و  ١٩٩٩أيلول/ســــبتمرب  ١٧املــــؤرخ ) ١٩٩٩( ١٢٦٥قراراتــــه الســــابقة  يعيــــد تأكيــــدوإذ   
ــؤرخ ) ٢٠٠٠( ــؤرخ ) ٢٠٠٦( ١٦٧٤و  ٢٠٠٠نيســان/أبريل  ١٩امل  ١٧٣٨و  ٢٠٠٦نيســان/أبريل  ٢٨امل
ــؤرخ ) ٢٠٠٦( تشــرين الثــاين/نوفمرب   ١١املــؤرخ ) ٢٠٠٩( ١٨٩٤و  ٢٠٠٦كــانون األول/ديســمرب   ٢٣امل
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أيار/مـــايو  ٢٧) املـــؤرخ ٢٠١٥( ٢٢٢٢و  ٢٠١٤آب/أغســـطس  ٢٩املـــؤرخ ) ٢٠١٤( ٢١٧٥و  ٢٠٠٩
ــدنيني يف الــرتاع املســلح، و     ٢٠١٥ ــهبشــأن محايــة امل  ٢٠٠٥متوز/يوليــه  ٢٦املــؤرخ ) ٢٠٠٥( ١٦١٢ قرارات

ــه  ١٢املــــؤرخ ) ٢٠١١( ١٩٩٨و  ٢٠٠٩آب/أغســــطس  ٤املــــؤرخ ) ٢٠٠٩( ١٨٨٢ و  ٢٠١١متوز/يوليــ
ــؤرخ ) ٢٠١٢( ٢٠٦٨ و ــبتمرب أيل ١٩املـ ــؤرخ ) ٢٠١٤( ٢١٤٣و  ٢٠١٢ول/سـ  ٢٠١٤آذار/مـــارس  ٧املـ
املـؤرخ  ) ٢٠٠٣( ١٥٠٢بشأن األطفال والرتاع املسـلح، و   ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٨) املؤرخ ٢٠١٥( ٢٢٢٣ و

 ١٣٢٥ قراراتـه بشأن محاية مـوظفي املسـاعدة اإلنسـانية ومـوظفي األمـم املتحـدة، و       ٢٠٠٣آب/أغسطس  ٢٦
ــؤرخ ) ٢٠٠٠( ــوبر تشــرين األ ٣١امل ــؤرخ ) ٢٠٠٨( ١٨٢٠و  ٢٠٠٠ول/أكت  ٢٠٠٨حزيران/يونيــه  ١٩امل
ــؤرخ ) ٢٠٠٩( ١٨٨٨ و ــؤرخ ) ٢٠٠٩( ١٨٨٩و  ٢٠٠٩أيلول/ســبتمرب  ٣٠امل ــوبر   ٥امل تشــرين األول/أكت

املـــــــؤرخ ) ٢٠١٣( ٢١٠٦و  ٢٠١٠كـــــــانون األول/ديســـــــمرب  ١٦املـــــــؤرخ ) ٢٠١٠( ١٩٦٠و  ٢٠٠٩
ــه  ٢٤ ــؤر) ٢٠١٣( ٢١٢٢و  ٢٠١٣حزيران/يونيــ ــوبر   ١٨خ املــ ــرين األول/أكتــ ــرأة   ٢٠١٣تشــ ــأن املــ بشــ

  واألمن،    والسالم
علــى ضــرورة رصــد حقــوق اإلنســان رصــدا فعــاال، مبــا يف ذلــك أي أعمــال عنــف جنســي     وإذ يشــدد  

وجنســـاين وأي انتـــهاكات واعتـــداءات ترتكـــب ضـــد النســـاء واألطفـــال، وإذ حيـــيط علمـــا بأنـــه مل تطـــرأ أي  
وإذ يكرر تأكيد قلقه إزاء عـدم تعـاون الطـرفني مـع      يف منطقة أبيي، مستجدات يف تفعيل رصد حقوق اإلنسان

  األمني العام يف هذا الصدد،
تأكيـد  ال فيـه  كـرر الـذي   ٢٠١٣كـانون الثاين/ينـاير    ٢١) املـؤرخ  ٢٠١٣( ٢٠٨٦إىل قـراره   وإذ يشري  

تعزيـز املسـاواة بـني    تتعلـق ب أحكـام  علـى  ، اوجتديـد والياـ   ، لـدى إنشـاء بعثـات األمـم املتحـدة     نصأمهية العلى 
، وإذ يشـدد علـى أن العقبـات    وباألطفـال والـرتاع املسـلح    اجلنسني ومتكني املرأة يف حاالت ما بعد انتهاء الرتاع

) بصـورة تامـة لـن يذللـها إال االلتـزام الراسـخ بـتمكني        ٢٠٠٠( ١٣٢٥املستحكمة اليت حتول دون تنفيذ القرار 
ن حقـوق اإلنسـان، وتضـافر جهـود القيـادات، واتسـاق املعلومـات        املرأة وبكفالة مشـاركتها وضـمان مـا هلـا مـ     

  واإلجراءات، وتوافر الدعم من أجل بناء أسس إشراك املرأة يف عملية صنع القرار جبميع مستوياا،
عدم اهتمام الطرفني بـإدارة منطقـة أبيـي إال يف أضـيق احلـدود، وكـذلك تعثُّـر اجلهـود          بقلق وإذ يالحظ  

 املنطقة احلدودية اآلمنـة املنــزوعة السـالح   لتعيني خطوط  السودان وحكومة جنوب السودان اليت تبذهلا حكومة
فيهـا منطقـة األربعـة عشـر مـيال، ولتنفيـذ اآلليـة املشـتركة          ، مبـا هانــزع السـالح منـ   أو االتفاق علـى إحـداثياا و  
طـة طريـق جملـس السـلم     وخري )٢٠١٢( ٢٠٤٦، وفقـا لقـرار الـس    تنفيـذا تامـا   لرصد احلـدود والتحقـق منـها   

، وذلـك بسـبب عوامـل شـىت، منـها عـدم       )٢٧٨(٢٠١٢نيسـان/أبريل   ٢٤واألمن التابع لالحتاد األفريقي املؤرخة 
استمرار اعتراض جنوب السودان على موقع اخلط الوسـط للمنطقـة احلدوديـة،    ، وتوافر الطائرات لبعض الوقت

  ،للتحليق اجلويالمتناع عن إعطاء التصاريح وا
أمهية اكتمال إنشـاء وتعهـد آليـة مشـتركة فعالـة لرصـد احلـدود والتحقـق منـها ـدف رصـد             وإذ يؤكد  

  ميال،  املنطقة احلدودية اآلمنة املنـزوعة السالح، مبا يف ذلك منطقة األربعة عشر
يشـري   شـري والـرئيس كـري ملواصـلة احلـوار، وإذ     عقد اجتماعات منتظمة بـني الـرئيس الب  أمهية ب سلموإذ ي  

الطرفان املفاوضات فورا، حتـت رعايـة فريـق االحتـاد      ستأنفبأن ي) ٢٠١٢( ٢٠٤٦قرار ال ما قرره مبوجب إىل
األفريقي الرفيع املستوى املعين بالتنفيـذ، مـن أجـل التوصـل إىل اتفـاق بشـأن الوضـع النـهائي ألبيـي، وإذ يناشـد           
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مـن أجـل التوصـل إىل     املعـين بالتنفيـذ  فريق الرط بصورة بناءة يف العملية اليت يتوسط فيها مجيع األطراف أن تنخ
اتفاق ائي بشأن الوضع النهائي ملنطقة أبيي، وإذ يؤكد أنه جيب علـى الطـرفني أن ينفـذا علـى الفـور اجلوانـب       

وتسـوية   منطقة أبيـي اتفاق ، وخباصة من أجل تسوية املنازعة بشأن ٢٠١١حزيران/يونيه  ٢٠العالقة من اتفاق 
  منطقة أبيي، وأن يقوما على الفور بإنشاء إدارة منطقة أبيي ودائرة شرطة أبيي،اخلالف على جملس 

سيحققان مكاسب كثرية إن حتليا بضـبط الـنفس واختـارا أن     وكال اتمعني البلدينكال أن  وإذ يؤكد  
  ،يسلكا طريق احلوار عوض اللجوء إىل العنف أو االستفزاز

باملســاعدة املســتمرة الــيت يقــدمها إىل الطــرفني فريــق االحتــاد األفريقــي الرفيــع املســتوى املعــين   وإذ يشــيد  
إثيوبيا، واملبعوث اخلاص لألمني العـام إىل السـودان وجنـوب    وبالتنفيذ، واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية، 

  ي،السودان، وقوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبي
قـوة يف تنفيـذ واليتـها تنفيـذا فعـاال، بطـرق منـها عملـها اجلـاري          الباجلهود اليت تبذهلا  كذلكوإذ يشيد   

على تيسري اهلجرة السـلمية يف أرجـاء منطقـة أبيـي وقيامهـا مبنـع نشـوب الرتاعـات وبأعمـال الوسـاطة والـردع،            
بقـوات، وإذ يـدين بشـدة اهلجمـات الـيت      يعرب عن تقديره العميق للعمـل الـذي تقـوم بـه البلـدان املسـامهة        وإذ

ــبة           ــريع وواف وحماس ــات بشــكل س ــذه اهلجم ــق يف ه ــدعو إىل التحقي ــم املتحــدة، وي ــو األم ــا موظف ــرض هل يتع
  املسؤولني عنها،

قـوة يف تعزيـز السـالم    المن هشاشـة الوضـع األمـين يف منطقـة أبيـي، وإذ يسـلم بإسـهام         القلق وإذ يؤكد  
رب عــن تصــميمه علــى منــع تكــرر العنــف ضــد املــدنيني أو تشــريدهم، وعلــى  واالســتقرار منــذ نشــرها، وإذ يعــ

  حتاشي النـزاع القبلي،
يتعلق بـاإلدارة العامـة    ما إزاء الفراغ الذي تعاين منه منطقة أبيي يف عن قلقه البالغ وإذ يكرر اإلعراب  

وشـرطتها، مبـا يف ذلـك إنشــاء    وسـيادة القـانون، نتيجـة السـتمرار التـأخر يف إنشـاء إدارة منطقـة أبيـي وجملسـها          
الرحل، وهي مؤسسات ال غىن عنها للحفـاظ علـى القـانون     اتوحدة خاصة ملعاجلة مسائل حمددة متصلة جر

جلـان احلمايـة   وإذ يرحب يف هذا الصدد جبهود القوة املبذولة لدعم وتعزيز  أبيي، القبلي يف والنظام ومنع النـزاع
  ،اتمعية
ــأخر الر اســتمرا وإذ يالحــظ بقلــق   ــي، وأن    يف ت إنشــاء املؤسســات املؤقتــة وتســوية الوضــع النــهائي ألبي

استمرار التهديد الذي يشـكله العنـف القبلـي يسـهم يف تـأجيج التـوترات يف منطقـة أبيـي، مبـا يف ذلـك حـاالت            
  قوة ولوكاالت أخرى إىل أبيي،لالتوتر املستمرة اليت حتول دون عودة املوظفني السودانيني التابعني ل

مجيع األطراف علـى أن متتنـع عـن اختـاذ أي إجـراءات انفراديـة مـن شـأا أن تزيـد مـن ســـوء             وإذ حيث  
يعـرب عـن القلـق إزاء العواقـب املسـتمرة ملـا وصـفه جملـس السـلم          و العالقـــات بيـــن القبائل داخل منطقة أبيي،

قـرار دينكـا نقـوك    ”بــ   ٢٠١٣اين/نوفمرب تشـرين الثـ   ٦واألمن التابع لالحتاد األفريقي يف بيانه الصحفي املؤرخ 
أجــرت حكومــة الســودان بــأن  ، يف هــذا الســياق أيضــا، حيــيط علمــا إذ، و“إجــراء اســتفتاء مــن جانــب واحــد 

  ،٢٠١٥  يف نيسان/أبريل أبييانتخاباا الوطنية يف 
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ــاره يف يضــع وإذ   ــيت تســتمر فيهــا    اعتب ــة ال ــة اإلنســانية الراهن ــة اإلنســانية  احلال يف تقــدمي  اجلهــات الفاعل
ــة أبيــي  ٨١ ٠٠٠املســاعدة لنحــو   ــةشــخص يف منطق ــيت املســاعدة اتســاق ، وأمهي  يف املتحــدة األمــم تقــدمها ال

  املتضررين، السكان مجيع إىل اإلنسانية املساعدة إيصال لتيسري امللحة الضرورة كذلك وإذ يؤكد املنطقة،
، وإعادة إدمـاجهم علـى   حتفظ كرامتهم أمهية عودة النازحني إىل ديارهم عودة طوعية مأمونة وإذ يؤكد  

حنو مستدام، وأمهية أن متر مواسم اهلجرة يف جو من السالمة والنظام يف إطار احتـرام الطـرق التقليديـة للـهجرة     
من السودان إىل جنوب السودان عرب أبيي، وإذ حيث القوة على مواصلة اختاذ ما يلزم من تـدابري لضـمان األمـن    

  والية املنوطة ا،يف منطقة أبيي وفقا لل
، ويعـرب عـن بـالغ القلـق إزاء     ٢٠١٣أيلول/سـبتمرب   ٢٦املـؤرخ   )٢٠١٣( ٢١١٧إىل قراره  وإذ يشري  

اخلطر الذي يهدد السالم واألمن يف أبيي الناجم عن النقل غري املشروع لألسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة،     
يف قـوة  ذ يرحب يف هذا الصدد بالتقدم الذي أحرزتـه ال وإ وعن تكديسها املزعزِع لالستقرار وإساءة استعماهلا،

    حتسني النظم والبىن التحتية الالزمة ملصادرة األسلحة وختزينها وتدمريها،
إزاء التهديد املتبقي الذي تشكِّله األلغام األرضية وخملفات احلرب من املتفجـرات يف   وإذ يساوره القلق  

  ديارهم،  دة النازحني عودة آمنة إىلمنطقة أبيي، مما يعوق اهلجرة اآلمنة وعو
ــا    ــيط علمـ ــر وإذ حيـ ــام   يبتقريـ ــني العـ ــادرين يفاألمـ ــان/أبريل ٢٩ الصـ ــه  ١٦ و )٣٠٤(نيسـ حزيران/يونيـ
هـادئ نسـبيا ولكـن ال ميكـن     بأن الوضع السياسي واألمين على األرض القائل تقييم ال، مبا يف ذلك )٣٠٥(٢٠١٥

ــه،   ــؤ بتطورات ــاون لت  التنب ــة     ويســتدعي احلــوار والتع ــات واالنقســامات وزعزع ــق اخلالف ــد يف تعمي ــادي أن يزي ف
  كما حييط علما بالتوصيات الواردة يف التقريرين، االستقرار خالل األشهر املقبلة،

بأن احلالة الراهنة يف أبيي وعلى طول احلدود بني السودان وجنوب السودان تشكِّل ديـدا   وإذ يعترف  
  خطريا للسالم واألمن الدوليني،

واليـة قـوة األمـم املتحـدة األمنيـة املؤقتـة        ٢٠١٥ كـانون األول/ديسـمرب   ١٥أن ميـدد حـىت    يقرر  - ١  
 ١) والفقـرة  ٢٠١١( ٢٠٢٤بـالقرار   ة) واملعدلـ ٢٠١١( ١٩٩٠ مـن القـرار   ٢يف الفقـرة   بصـيغتها املبينـة  ألبيي 

 ،م املتحـدة وهو يتصرف مبوجـب الفصـل السـابع مـن ميثـاق األمـ       ،)، ويقرر كذلك٢٠١٢( ٢٠٧٥من القرار 
 ١٩٩٠مــن القــرار  ٣يف الفقــرة  ةاملبينــبصــيغتها قــوة مهــام ال ٢٠١٥كــانون األول/ديســمرب  ١٥أن ميــدد حــىت 

آلليــة املشــتركة لرصــد لالــدعم تقــدمي )، أن ٢٠١١( ٢٠٢٤مــن القــرار  ١، ويقــرر، ألغــراض الفقــرة )٢٠١١(
للجـان املخصصـة، حسـب االقتضـاء      متقـدمي الـدع  أنشـطة تنفيذيـة يشـمل    فيمـا تقـوم بـه    احلدود والتحقق منـها  

بقـرارات توافقيـة تتخـذها هـذه اآلليـات، وذلـك ضـمن منطقـة عمليـات القـوة والقـدرات             ما يطلب ذلـك وعند
  لديها؛ املتاحة

ــا  - ٢   ــادر يف   حيــــيط علمــ ــام الصــ ــر األمــــني العــ ــيات الــــواردة يف تقريــ ــه  ١٦ بالتوصــ حزيران/يونيــ
قوة لدعم احلوار بني القبائل واإلدارة اليت متارسها القبائل حتت إشـراف جلنـة   ال، ويرحب مببادرات )٣٠٥(٢٠١٥

الرقابة املشتركة يف أبيي، ويدعو يف هذا الصـدد قبائـل وحكـوميت السـودان وجنـوب السـودان الختـاذ خطـوات         
_____________ 

)٣٠٤(  S/2015/302.  
)٣٠٥(  S/2015/439.  
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ا ويف املسـتقبل هلـذه اجلهـود مـن األمـم املتحـدة       ملموسة حتقيقا هلذا اهلدف، ويرحب كذلك بالدعم املقدم حالي
  واالحتاد األفريقي وحكومة إثيوبيا؛  

التعاون بني حكومة السودان وحكومة جنوب السودان أمر بالغ األمهيـة  استمرار على أن  يشدد  - ٣  
  أيضا للسالم واألمن واالستقرار وملستقبل العالقات بينهما؛  

يف آذار/مـارس   جلنة الرقابة املشـتركة يف أبيـي  السودان عمل  باستئناف السودان وجنوبيرحب   - ٤  
ــة   ٢٠١٥ ــات املنتظمــ ــتئناف االجتماعــ ــى اســ ــاق   ، وحيــــث علــ ــذ اتفــ ــدم مطــــرد يف تنفيــ ــراز تقــ ــة إحــ لكفالــ

ملبادرات الـيت اختـذها االحتـاد    با ويرحب، مبا يف ذلك تنفيذ قرارات جلنة الرقابة، )٢٧٤(٢٠١١حزيران/يونيه  ٢٠
األفريقي دعما هلذا اهلدف ويشجعه على مواصلة تعاونه، ويطلب إىل األمني العام أن يقـدم يف تقـاريره الدوريـة    

  املسائل؛  تقييما للتقدم احملرز يف هذه
السـودان وجنـوب السـودان بالشـروع علـى وجـه السـرعة يف إنشـاء إدارة          يكرر كذلك مطالبته  - ٥  
أبيي وجملسها، بسبل منها تسوية أزمة تشكيل الـس، وتشـكيل دائـرة شـرطة أبيـي بغـرض متكينـها مـن         منطقة 

ــة، وفقــا        ــة النفطي ــة التحتي ــة البني ــي، مبــا يف ذلــك محاي االضــطالع مبهــام حفــظ األمــن يف مجيــع أحنــاء منطقــة أبي
  ؛٢٠١١  حزيران/يونيه  ٢٠اللتزامات الطرفني يف اتفاق 

ــاء علـــى  يقـــرر  - ٦   ــرار  اإلبقـ ــا مبوجـــب القـ ــأذون ـ ــرة أصـــال، ٢٠١٣( ٢١٠٤القـــوات املـ ) املنتشـ
لآلليـة املشـتركة لرصـد     امبا يتمشى مع إعادة التفعيل تـدرجيي ا واالستمرار يف نشر ما تبقى من القوات املأذون 

تـيح هلـا   احلدود والتحقق منها، لتمكني القوة من تـوفري احلمايـة الالزمـة لآلليـة ومـن تقـدمي دعـم كامـل لآلليـة ي         
 ويطلـب إجراء عمليات واسعة النطاق متتد إىل املنطقة احلدودية اآلمنة املرتوعة السـالح يف أقـرب وقـت ممكـن،     

بشكل كامل على آخـر املسـتجدات املتعلقـة حبالـة نشـر القـوات يف إطـار         األمن إىل األمني العام أن يطلع جملس
  الدورة العادية للتقارير اليت يقدمها؛

، آلليــة املشــتركة لرصــد احلــدود والتحقــق منــها بتشــكيل القــدرة التشــغيلية األوليــة ل علمــا حيــيط  - ٧  
 الـتقين إزاء تعثـر اجلهـود الراميـة إىل تشـغيل اآلليـة بشـكل كامـل، ويرحـب بـالتقييم          املتجـدد  يعرب عن القلـق  و

القائلة بـأن اسـتمرار    ، وحييط علما بتوصيات األمني العام٢٠١٥يف أيار/مايو  ن اآلليةالذي قدمه األمني العام ع
االستثمار يف حتقيق كامل القدرة التشغيلية لآللية ينبغي أن تسنده جمموعـة مـن الشـروط، منـها تسـوية اخلـالف       

، واسـتئناف مباحثـات تعلـيم احلـدود، وانتظـام عقـد اجتماعـات        املنطقة احلدودية اآلمنـة املنــزوعة السـالح   على 
األمـني  النظر يف توصيات  اعتزامهويعرب عن الة احلرية التامة يف التنقل؛ ، وكفآللية السياسية واألمنية املشتركةا

    اليت سيقدمها يف تقريره املقبل؛ املشتركة لرصد احلدود والتحقق منها عمليات اآلليةشأن بالعام النهائية 
اآلليـة املشـتركة لرصـد احلـدود      أن تسـتخدما كومة السودان وحكومة جنوب السـودان  حب يهيب  - ٨  

فعـاال   ، اسـتخداما تحقق منها واآلليـة السياسـية واألمنيـة املشـتركة واآلليـات املشـتركة األخـرى املتفـق عليهـا         وال
لكفالــة األمــن والشــفافية يف املنطقــة احلدوديــة اآلمنــة املنـــزوعة الســالح، مبــا يف ذلــك منطقــة   وحســن التوقيــت،
  األربعة عشر ميال؛

رة ائيــة بتحديــد خــط الوســط للمنطقــة املنـــزوعة علــى بــذل جهــود متجــددة للقيــام بصــو حيــث  - ٩  
السالح على األرض، ويكرر تأكيد أن خط الوسط للمنطقة ال ميس بأي حـال مـن األحـوال بالوضـع القـانوين      
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للحدود سواء حاليا أو يف املستقبل، وال باملفاوضـات اجلاريـة الـيت تتنـاول املنـاطق املتنـازع عليهـا واملطالـب ـا          
  دود؛ومسألة تعليم احل

 ١٩٩٠مـن القـرار    ٣أن والية القوة املتعلقـة حبمايـة املـدنيني علـى النحـو املـبني يف الفقـرة         يؤكد - ١٠  
) تشمل اختاذ اإلجـراءات الضـرورية حلمايـة املـدنيني املعرضـني خلطـر العنـف البـدين الوشـيك، بصـرف           ٢٠١١(

  العنف؛  النظر عن مصدر هذا
وحـدات شـرطة   ونشـر   يف منطقة أبييز األمن جلنوب السودان املتقطع ألفراد جهاوجود ال يدين - ١١  

تـه بـأن تعمـل    اإىل اإلقلـيم، ويكـرر تأكيـد مطالب   املسـلحة  ميليشـيات  ل، والـدخول املتكـرر ل  هنـاك النفط يف دفـرة  
إعـادة االنتشـار الكامـل ألفـراد أجهزـا األمنيـة       السـودان فـورا ومـن دون شـروط مسـبقة علـى       جنوب حكومة 

 ي، وبأن تعمل حكومة السودان على إعادة نشر شرطة النفط يف دفرة إىل خارج منطقـة أبيـي،  خارج منطقة أبي
، التأكيـد  )٢٠١٢( ٢٠٤٦ و )٢٠١١( ١٩٩٠ويكرر كذلك، وفقا للقرارات ذات الصـلة، وخباصـة القـراران    

لقــوة ودائــرة علــى إخــالء منطقــة أبيــي مــن أي قــوات ومــن العناصــر املســلحة التابعــة للقبائــل احملليــة، باســتثناء ا  
  أبيي؛  شرطة

آذار/مــارس  ٣٠ و ٢٠١٣أيار/مــايو  ٣ نيجلنــة الرقابــة املشــتركة يف أبيــي املــؤرخ  يقــرار يؤيــد - ١٢  
ما أعـرب عنـه جملـس السـلم واألمـن       بشأن وضع أبيي بوصفها منطقة خالية من األسلحة، ويشدد على ٢٠١٥

مــن شــواغل إزاء التقــارير الــيت تفيــد بــأن خمتلــف   ٢٠١٣أيار/مــايو  ٧التــابع لالحتــاد األفريقــي يف بيانــه املــؤرخ 
يـنص علـى أن    ٢٠١١حزيران/يونيـه   ٢٠إىل أن اتفـاق   القبائل الـيت تعـيش يف أبيـي مدججـة بالسـالح، ويشـري      

أبيي ينبغي أن تكون منطقة خالية من األسلحة وأن القوة وحدها هي املأذون هلا حبمل األسلحة داخل املنطقـة،  
حلكومتني علـى اختـاذ مجيـع اخلطـوات الالزمـة لكفالـة إخـالء أبيـي مـن السـالح بالفعـل،            يف هذا الصدد ا وحيث

  بطرق منها تنفيذ برامج لنـزع السالح، حسب االقتضاء؛
أن القـوة جيـوز هلـا أن تقـوم مبصـادرة األسـلحة وتـدمريها يف منطقـة أبيـي علـى            من جديـد  يؤكد - ١٣  

 يتسـق مـع واليتـها ويف حـدود مـا لـديها مـن قـدرات،         مبـا  )،٢٠١١( ١٩٩٠النحو املـأذون بـه مبوجـب القـرار     
، جلنـة الرقابـة املشـتركة يف أبيـي    ، و٢٠١١حزيران/يونيـه   ٢٠اتفـاق  األطراف املوقعـة علـى   وذلك بالتنسيق مع 

ومتشـيا مـع القـرار السـابق الصـادر عـن جلنـة الرقابـة املشـتركة والقاضـي بتعـيني             ،قبيليت املسريية ودينكـا نقـوك  و
، ويكرر طلبه أن تضطلع القوة بعمليات مراقبة نقـل األسـلحة إىل   “منطقة خالية من األسلحة”وصفها املنطقة ب

وتوثيـق ذلـك واإلبـالغ عنـه يف إطـار الـدورة العاديـة        وتـدمريها ومصـادرا داخـل أبيـي،     أبيي ووجود األسلحة 
  لتقدمي تقارير األمني العام؛

الرقابـة املشـتركة يف أبيـي ومـع قبـيليت املسـريية ودينكـا        إىل القوة مواصلة حوارها مع جلنة  يطلب - ١٤  
نقوك بشأن االستراتيجيات الفعالـة وآليـات الرقابـة الكفيلـة بضـمان االمتثـال التـام مـن جانـب مجيـع األطـراف            
املعنية بوضع أبيي بوصفها منطقة خالية من األسلحة، مع إيالء أولوية خاصـة للتعجيـل بـالتخلص مـن األسـلحة      

ألسلحة ذات األطقم والقنابل الصاروخية، ويدعو حكومتي السودان وجنوب السـودان وجلنـة الرقابـة    الثقيلة وا
  وقبيليت املسريية ودينكا نقوك إىل التعاون التام مع القوة يف هذا الصدد؛  

احلكومتني علـى القيـام فـورا باختـاذ اخلطـوات الالزمـة لتنفيـذ تـدابري بنـاء الثقـة بـني القبائـل              حيث - ١٥  
ودعـم   ،لتابعة لكل منهما يف منطقة أبيي، بوسائل منها القيام بعمليات مصاحلة علـى مسـتوى القواعـد الشـعبية    ا
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لزعمـاء التقليـديني لقبـيليت دينكـا نقـوك      اجتمـاع مقـرر بـني ا   عقد  ، وحيث علىالقوة يف تشجيع احلوار بني القبائل
صى درجات ضبط النفس يف مجيع معامالـا والكـف   واملسريية، وحيث بقوة مجيع القبائل يف أبيي على التحلي بأق

    عن األعمال أو البيانات التحريضية اليت قد تؤدي إىل صدامات عنيفة أو عن القيام بأي أنشطة انفرادية؛
إىل القوة أن تقوم، يف حدود مـا لـديها مـن قـدرات ومـوارد وبالتنسـيق الوثيـق مـع قبـيليت           يطلب - ١٦  

تعزيز قدرات جلان احلماية اتمعية لكي تسـاعد يف عمليـات   يف اجلهود الرامية إىل تكثاملسريية ودينكا نقوك، ب
  ؛أبيي  إنفاذ القانون وحفظ النظام يف

الـذي  تحقيـق  الجبميع األطراف أن تتعاون تعاونا تاما بشأن النتائج والتوصيات املنبثقة من  يهيب - ١٧  
 مقتـل أحـد أفـراد حفـظ السـالم التـابعني للقـوة والـزعيم         جلنة التحقيق والتحري املشتركة ملنطقة أبيـي يف أجرته 

ويرحب بالبيان الصحفي الذي أصدره جملس األمن والسـلم التـابع لالحتـاد األفريقـي     األكرب لقبيلة دينكا نقوك، 
ــارس  ٢٤ يف ــائج      ٢٠١٥آذار/مـ ــأن النتـ ــرفني بشـ ــرك الطـ ــي أن تشـ ــاد األفريقـ ــية االحتـ ــه إىل مفوضـ ــب فيـ يطلـ

متكــني القبيلــتني مــن طــي ملــف اغتيــال الــزعيم األكــرب لقبيلــة         لتأكيــد علــى ضــرورة   والتوصــيات، ويكــرر ا 
  ؛، اعتبارا للحاجة إىل إشاعة االستقرار واملصاحلة يف منطقة أبيينقوك  دينكا

لقيــام بــأي عمليــة حمتملــة قــوة لالالقيــام، حســب االقتضــاء، باســتعراض واليــة  يعــرب عــن عزمــه - ١٨  
والتزامامـا   )٢٠١٢( ٢٠٤٦السودان وجنوب السودان ملقتضـيات القـرار    امتثاليف ضوء  قوةعادة هيكلة الإل

أيلول/ســـبتمرب  ٢٧ و )٢٧٥(٢٠١١متوز/يوليـــه  ٣٠حزيران/يونيـــه و  ٢٩و  ٢٠اتفاقـــات  املنصـــوص عليهـــا يف
ــة       )٢٧٦(٢٠١٢ ـــزوعة الســالح ومتكــني اآللي ــة املن ــة اآلمن ــع القــوات مــن املنطقــة احلدودي ، مبــا يف ذلــك نقــل مجي

املشتركة لرصد احلدود والتحقق منها واللجـان املخصصـة مـن اكتسـاب القـدرة الكاملـة علـى القيـام بعملياـا،          
  األسلحة؛  وإمتام إخالء منطقة أبيي إخالء تاما من

عضــاء كافــة، وخصوصــا الســودان وجنــوب الســودان، أن تكفــل التنقــل احلــر  بالــدول األ يهيــب - ١٩  
والسريع من دون عراقيل إىل أبيي ومنها ويف مجيع أحناء املنطقة احلدودية اآلمنة املنـزوعة السالح جلميـع األفـراد   

ر الـيت يكـون   وكذلك للمعدات واملؤن واإلمدادات وغريها من السلع، مبا فيها املركبات والطائرات وقطع الغيـا 
  استخدامها مقصورا على القوة ومهامها الرمسية؛

حكوميت السودان وجنوب السودان تقدمي الـدعم الكامـل لألمـم املتحـدة، بطـرق       جيدد مناشدته - ٢٠  
منها القيام على الفور بإصدار التأشـريات ألفـراد األمـم املتحـدة مـن العسـكريني واملـدنيني وأفـراد الشـرطة، مبـن           

ليــدخلوا إىل الســودان ون يف جمــال املســاعدة اإلنســانية، مــن غــري إجحــاف هلــم بســبب جنســيتهم،   فــيهم العــامل
وإصـدار   ، وتشـييد الـبىن التحتيـة يف منطقـة البعثـة،     وتيسري الترتيبـات املتعلقـة بإقامـة القواعـد    وجنوب السودان، 

 أن تيسـرا ب السـودان  كـوميت السـودان وجنـو   حب هيـب وتـوفري الـدعم اللوجسـيت، وي    ،تصاريح للرحالت اجلويـة 
تقيـدا  تقيـد  أن تميـع األطـراف   جبكـذلك   يهيـب سفر من داخل السودان وجنوب السـودان إىل أبيـي ومنـها، و   ال
  بالتزاماا مبوجب اتفاقات مركز القوات؛   اامت

بأن عدم وجود مشاريع إمنائية وعـدم القـدرة علـى تـوفري اخلـدمات العامـة األساسـية يـؤثر          يسلّم - ٢١  
اجلهـات املاحنـة أن تـدعم جهـود     حكومة السودان وحكومـة جنـوب السـودان و   سكان أبيي، ويناشد سلبا على 

  إعادة اإلعمار وبناء القدرات؛
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حكومة السـودان وحكومـة جنـوب السـودان مبواصـلة تيسـري نشـر مـوظفي دائـرة األمـم            يطالب - ٢٢  
ركة لرصـد احلـدود والتحقـق منـها وحتديـد      املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام لضـمان حريـة تنقـل اآلليـة املشـت     

  مواقع األلغام وإزالتها يف منطقة أبيي واملنطقة احلدودية اآلمنة املنـزوعة السالح؛
مجيع األطراف املعنية بالسماح جلميع موظفي املساعدة اإلنسانية بالوصـول بشـكل    أيضا يطالب - ٢٣  

دة وإىل مجيـع املرافـق الالزمـة لعمليـام، وفقـا للقـانون       كامل وآمن ودون عوائق إىل املـدنيني احملتـاجني للمسـاع   
ــا  ــدويل، مب ــدمي املســاعدة         يف ال ــة لتق ــم املتحــدة التوجيهي ــادئ األم ــدويل اإلنســاين الســاري ومب ــانون ال ــك الق ذل

  اإلنسانية؛
وانتـهاكات وجتـاوزات حقـوق     ،أن توقف مجيع أشـكال العنـف  على  مجيع األطراف حيث بشدة - ٢٤  
واالنتهاكات والتجاوزات اليت ترتكب ضـد األطفـال يف انتـهاك    ، اإلنساين هاكات القانون الدويلوانت ،اإلنسان

  ساري؛للقانون الدويل ال
إىل األمني العام كفالة الرصد الفعال ألوضاع حقوق اإلنسان وإدراج نتائج ذلك الرصـد   يطلب - ٢٥  

ومـة جنـوب السـودان التعـاون بشـكل كامـل       ، ويكرر دعوته حكومة السودان وحكاألمن يف تقاريره إىل جملس
  مع األمني العام حتقيقا هلذه الغاية، وذلك بطرق منها إصدار التأشريات ملوظفي األمم املتحدة املعنيني؛

إىل األمني العام أن يتخذ التـدابري الالزمـة لكفالـة امتثـال القـوة امتثـاال تامـا لسياسـة          أيضا يطلب - ٢٦  
عدم التسامح مطلقا إزاء حاالت االستغالل واالنتهاك اجلنسيني وأن يبلغ الس كلمـا   األمم املتحدة املتمثلة يف

  وقعت حاالت من هذا السلوك؛
قـوة  الإىل األمني العام أن يواصل إبالغ الس مبا يحرز من تقـدم يف تنفيـذ واليـة     كذلك يطلب - ٢٧  

 تشـــرين الثـــاين/نوفمرب ١٥و  ٢٠١٥ تمربلول/ســـبأي ١٥يف تقريـــرين خطـــيني، يقـــدمان يف موعـــدين أقصـــامها 
، مبـا يف ذلـك   ، وأن يواصل إطالع الس فورا على أي انتهاكات خطرية لالتفاقات املشار إليهـا أعـاله  ٢٠١٥

ليــة املشــتركة لرصــد احلــدود  مــن هــذا القــرار فيمــا يتعلــق باآل  ٧علــى حالــة اســتيفاء الشــروط املبينــة يف الفقــرة  
  ؛منها  والتحقق
باجلهود اليت يبذهلا األمني العام لتوثيق التعاون بـني بعثـات األمـم املتحـدة يف املنطقـة،       لماحييط ع - ٢٨  
قوة، وبعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان، والعمليـة املختلطـة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف       المبا فيها 

مــني العــام أن يواصــل العمــل ــذه  إىل األ ويطلــبدارفــور، ومبعوثــه اخلــاص إىل الســودان وجنــوب الســودان،   
  املمارسة؛  

  .إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي يقرر - ٢٩  
  ٧٤٨٣اختذ باإلمجاع يف اجللسة 

_____________________ 
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  )٣٠٦(بناء السالم بعد انتهاء حاالت الرتاع
  

  مقررات

  :)٣٠٧(الة التالية، الرس٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ٩وجه رئيس جملس األمن إىل األمني العام، يف   
) الـذي قـرر الـس مبوجبـه، متشـياً مـع       ٢٠٠٥( ١٦٤٦يشـرفين أن أشـري إىل قـرار جملـس األمـن          

مـن   ٢٣مـن املـادة    ١ )، أن يكون األعضاء الـدائمون الـواردة أمسـاؤهم يف الفقـرة    ٢٠٠٥( ١٦٤٥قراره 
يقـوم الـس سـنوياً، باإلضـافة     ميثاق األمم املتحدة أعضاء يف اللجنة التنظيميـة للجنـة بنـاء السـالم، وأن     

  إىل ذلك، باختيار اثنني من أعضائه املنتخبني للمشاركة يف اللجنة التنظيمية.
لس اتفقوا، يف أعقاب مشاورات غـري رمسيـة، علـى    اوبناء عليه، يشرفين أن أبلغكم بأن أعضاء     

اللجنـة التنظيميـة لفتـرة عـام     اختيار تشاد وشيلي بوصفهما العضـوين املنتخـبني يف الـس للمشـاركة يف     
 .٢٠١٥واحد، حىت اية عام 

  :، يف البند املعنون٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ١٤، املعقودة يف ٧٣٥٩ونظر الس، يف جلسته   
  بناء السالم بعد انتهاء حاالت الرتاع”  
  “.)S/2014/694تقرير األمني العام عن بناء السالم يف أعقاب انتهاء الرتاع (”    
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل      ٣٩لمـادة  وفقـا ل توجيـه دعـوة،   أيضـا   اجللسة نفسها، قرر الـس  ويف  

السيد أنطونيو دي أغويار باتريوتا، املمثل الدائم للربازيل لدى األمم املتحدة، بصـفته رئـيس جلنـة بنـاء السـالم.     
ألمـن، أدىل الـرئيس بالبيـان    ويف اجللسة نفسها، ويف أعقاب مشاورات أجريت فيما بـني أعضـاء جملـس ا     

  :)٣٠٨(التايل باسم الس
يشري جملس األمن إىل قراراته والبيانات الصادرة عن رئيسه بشأن بناء السالم بعد انتـهاء الـرتاع،       

 )٣١٠(٢٠١٠تشــــرين األول/أكتــــوبر  ١٣ و )٣٠٩(٢٠٠٩متوز/يوليــــه  ٢٢املؤرخــــة وخباصــــة البيانــــات 
ــاير   ٢١ و كــانون األول/ديســمرب   ٢٠ و )٣١٢(٢٠١١شــباط/فرباير  ١١ و )٣١١(٢٠١١كــانون الثاين/ين

، ويؤكد من جديـد األمهيـة احلامسـة لبنـاء السـالم بوصـفه أساسـاً لـدوام السـالم والتنميـة يف           )٣١٣(٢٠١٢
  أعقاب الرتاعات.

_____________ 

  .  ٢٠٠٥اختذ جملس األمن قرارات أو مقررات بشأن هذه املسألة للمرة األوىل يف عام   )٣٠٦(
)٣٠٧(  S/2015/15.  
)٣٠٨(  S/PRST/2015/2.  
)٣٠٩(  S/PRST/2009/23.  
)٣١٠(  S/PRST/2010/20.  
)٣١١(  S/PRST/2011/2.  
)٣١٢(  S/PRST/2011/4.  
)٣١٣(  S/PRST/2012/29.  
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 )٣١٤(لس علماً مع التقدير بتقرير األمني العام عن بنـاء السـالم يف أعقـاب انتـهاء الـرتاع     اوحييط     
  دروس مستخلصة.  منو احملدثة يه من أدلة خاصة بكل بلد على اآلثاروما حيتوي عل

يف البلــدان  جهــوداألمــم املتحــدة مــن  تبذلــه لــس بــأن بنــاء الســالم عنصــر هــام يف مــا اويســلِّم     
م واألمن يستلزم اتباع ـج منـهجي متكامـل يقـوم     اخلارجة من الرتاع؛ ويؤكد من جديد أن دوام السال

نهج السياسـية واألمنيـة والتنمويـة الضـرورية لزيـادة احتـرام حقـوق اإلنسـان بشـكل          على االتساق بني ال
فعــال، والنــهوض باملســاواة بــني اجلنســني، وتعزيــز ســيادة القــانون، ودفــع عجلــة التنميــة االقتصــادية يف    

  البلدان اخلارجة من الرتاع، واالعتراف باالحتياجات واحلالة اخلاصة للبلدان املعنية.
عـاتق احلكومـات    لـس أن املسـؤولية عـن جنـاح بنـاء السـالم تقـع يف املقـام األول علـى         اويؤكد     

  الوطنية واجلهات الفاعلة احمللية املعنية، مبا فيها اتمع املدين، يف البلدان اخلارجة من الرتاع.
دف لس أمهية مبدأ الشمول يف النهوض بالعمليات واألهداف الوطنية لبنـاء السـالم ـ   اويؤكد     

  ضمان تلبية احتياجات مجيع شرائح اتمع.
ــادة عنصــر أساســي       اويؤكــد      ــام األمــور والقي ــة زم ــويل الســلطات الوطني ــد أن ت لــس مــن جدي

إلحالل سالم مسـتدام، ويؤكـد جمـدداً أيضـاً أن السـلطات الوطنيـة مسـؤولة يف املقـام األول عـن حتديـد           
  تهاء الرتاع.أولوياا واستراتيجياا لبناء السالم بعد ان

ــة       اويشــدد      ــاء املؤسســات وبســط ســلطة الدول ــاء الســالم، بوجــه خــاص، وبن ــى أن بن لــس عل
واســتئناف اإلدارة العموميــة أداء وظائفهــا األساســية أمــور تتطلــب االهتمــام الــدويل والــوطين املســتمر،    

لـس  امـن الـرتاع. ويقـر     والدعم املايل والتقين من أجل بناء السالم وصونه بفعاليـة يف البلـدان اخلارجـة   
لـس  اتـزال تعيـق جهـود بنـاء السـالم. ويرحـب        بأن الثغرات يف توفري الدعم املايل السريع واملستدام ال

بالدور الذي يقوم به صندوق األمم املتحدة لبنـاء السـالم يف سـد هـذه الثغـرات وحيـث الـدول األعضـاء         
ملعنيــة املتعــددة اجلهــات املاحنــة األخــرى الــيت تــدعم علــى املســامهة يف الصــندوق والصــناديق االســتئمانية ا

  مواردها.  الرتاع، وذلك من أجل جتديد البلدان اخلارجة من
لـس مبـا حققتـه األمـم املتحـدة واتمـع الـدويل ككـل يف اآلونـة األخـرية مـن جنـاح يف             اويسلِّم     

والتحـديات الـيت واجهتـها منظومـة      جهود بناء السالم اجلماعية اليت بذالها، ويسلِّم أيضـاً باالنتكاسـات  
تقلـيص خمـاطر االنـزالق جمـدداً إىل      أو منـع  ذلك الس واتمـع الـدويل ككـل، يف    يف األمم املتحدة، مبا

لس عن تصـميمه علـى مواصـلة مراعـاة األسـباب الكامنـة وراء االنـزالق جمـدداً         ادائرة الرتاع. ويعرب 
  إىل دائرة الرتاع.

والنظـر يف   ٢٠١٥ عام ىنتائج عملية استعراض هيكل بناء السالم اليت ستجر لس إىلاويتطلع     
بأمور مـن مجلتـها تعزيـز أداء     ،توصياا من أجل حتسني قدرة منظومة األمم املتحدة يف جمال بناء السالم

  عليها. يتماشى مع االختصاصات املتفق  وتأثري هيكل بناء السالم بغية حتقيق كامل إمكاناته مبا
مـع   عـل افلس على ضرورة إجـراء عمليـة اسـتعراض هيكـل بنـاء السـالم بـاالقتران والت       اؤكد وي    

  عملية استعراض عمليات حفظ السالم املقبلة اليت سيقوم ا األمني العام.
_____________ 

)٣١٤(  S/2014/694.  
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يف مجيــع  انيةزيــادة مشــاركة املــرأة والنظــر يف القضــايا اجلنســ ة إىلســتمرة املاحلاجــلــس باويقــر     
م واألمـن، وبنـاء السـالم    السـال  صـون ، وتهاالرتاعات املسـلحة وتسـوي   نشوب نعمبصلة املناقشات ذات ال

  اع.رتبعد انتهاء ال
) ويسـلِّم بالـدور اهلـام الـذي تؤديـه جلنـة بنـاء السـالم يف         ٢٠٠٥( ١٦٤٥لـس بقـراره   ايذكِّر و    

سـتفادة مـن دورهـا    لجنـة بسـبل منـها زيـادة اال    الهيكل بناء السالم ويؤكد استعداده لتعزيز الروابط مـع  
اجلهود يف سبيل تعزيز حتسني االتساق واملواءمة بـني   االستشاري. ويهيب الس باللجنة بذل املزيد من

علها تتمحور حـول اسـتراتيجيات وأولويـات بنـاء السـالم الوطنيـة، وضـمان الـدعم         جلسياسات شركائه 
ة شراكات مـع املؤسسـات املاليـة الدوليـة     اإلقليمي والدويل واالستجابة الفعالة من خالل املشاركة وإقام
لـس علـى أمهيـة اجلانـب اإلقليمـي لبنـاء       اوالدول ااورة واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية. ويشدد 

السالم واحلاجة إىل العمل والتعاون مع اجلهات الفاعلة اإلقليميـة يف القضـايا املتصـلة بالسياسـات العامـة      
  لجنة.اليف املشورة اليت تسديها والقضايا اخلاصة بكل بلد 

الـس هـو موضـع     لس إىل أن الدور االستشـاري الـذي تؤديـه جلنـة بنـاء السـالم لـدى       اويشري     
ــات الــس علــى   يف هســامهتتقــدير، خاصــة يف ضــوء م  ــذ والي ــدان املدرجــة يف   أرض تنفي ــع يف البل الواق

  جدول أعماله.
إحاطــة إىل الــس حبلــول كــانون األول/ديســـمرب     لــس إىل األمــني العــام أن يقــدم     اويطلــب      

اجلهـــود تقريـــراً عـــن  ٢٠١٦، وأن يقـــدم إىل الـــس يف موعـــد أقصـــاه كـــانون األول/ديســـمرب ٢٠١٥
ذلـك التقـدم حنـو زيـادة      يف بناء السـالم يف أعقـاب الـرتاع، مبـا    األخرى اليت تبذهلا األمم املتحدة يف جمال 

 لجنة.الآخذاً بعني االعتبار وجهات نظر  مشاركة املرأة يف جهود بناء السالم،

  :، يف البند املعنون٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٥، املعقودة يف ٧٤٧٢ونظر الس، يف جلسته   
  بناء السالم بعد انتهاء حاالت الرتاع”  
  “.)S/2015/174تقرير جلنة بناء السالم عن دورا الثامنة (”    
السـيد  من نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل     ٣٩ ملادةمبوجب اة، توجيه دعو ويف اجللسة نفسها، قرر الس  

أنطونيــو دي أغويــار باتريوتــا، املمثــل الــدائم للربازيــل لــدى األمــم املتحــدة، بصــفته الــرئيس الســابق للجنــة بنــاء  
  السالم، والسيد أولوف سكوغ، املمثل الدائم للسويد لدى األمم املتحدة، بصفته رئيس جلنة بناء السالم.

_____________________ 
    

  )٣١٥(احلالة املتعلقة بالعراق
  

  مقررات
ــن، يف جلســته       ــس األم ــرر جمل ــودة يف ٧٢٧١ق ــي  ٢٠١٤أيلول/ســبتمرب  ١٩، املعق ــوة ممثل ــبانيا ، دع إس

وبولنـدا   وإيطاليـا والبحـرين وبلجيكـا    اإلسـالمية)  -وألبانيا وأملانيا واإلمارات العربية املتحدة وإيران (مجهوريـة  
ولبنـان ومصـر    وكنـدا  وقطـر  وفنلنـدا  والعـراق وعمـان   مهورية العربية السورية وجورجيا والـدامنرك واجل وتركيا

_____________ 

  .  ٢٠٠٥اختذ جملس األمن قرارات أو مقررات بشأن هذه املسألة للمرة األوىل يف عام   )٣١٥(
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لالشتراك، دون أن يكـون هلـم حـق التصـويت،      واليابان ونيوزيلندا وهولندا واململكة العربية السعودية والنرويج
  .“الة املتعلقة بالعراقاحل”املعنون   من نظامه الداخلي املؤقت، يف مناقشة البند ٣٧وفقا للمادة 

مــن نظامــه الــداخلي املؤقــت،  ٣٩توجيــه دعــوة، مبوجــب املــادة أيضــا ويف اجللســة نفســها، قــرر الــس   
السيد نيكوالي مالدينوف، املمثل اخلاص لألمني العام للعراق ورئيس بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة       إىل
  العراق.  إىل

اورات أجريت فيما بـني أعضـاء جملـس األمـن، أدىل الـرئيس بالبيـان       ويف اجللسة نفسها، ويف أعقاب مش  
  :)٣١٦(التايل باسم الس

ــؤخرا و         ــيت تشــكلت م ــة ال ــة العراقي ــن باحلكوم ــس األم ــ يهيــبيرحــب جمل ــدويل دعــم  ب اتمع ال
جهودها الراميـة إىل تعزيـز املزيـد مـن املؤسسـات الدميقراطيـة واحلفـاظ علـى األمـن ومكافحـة اإلرهـاب            

دعمـه السـتقالل العـراق     تأكيـد لـس  ا ويعيـد ة مسـتقبل آمـن ومسـتقر ومزدهـر لشـعب العـراق.       وكفال
  ويعيد كذلك تأكيد مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه. وسيادته ووحدته وسالمة أراضيه

ويشدد الس على ضرورة مشاركة مجيع شرائح سكان العراق يف العمليـة السياسـية واخنراطهـا        
لس بالتفاؤل إزاء التـزام احلكومـة العراقيـة حبـل املسـائل العالقـة منـذ فتـرة         اويشعر  السياسي.يف احلوار 

طويلة من خالل عملية سياسية تشمل مجيع األطراف املعنية ومبا يتماشى مع الدسـتور العراقـي، ويتطلـع    
دة العــراق علــى لــس قــااإىل وفائهــا ــذا االلتــزام مــن خــالل خطــة عملــها الوطنيــة اجلديــدة. ويشــجع  

  التعجيل بتنفيذ تلك اخلطة وحتقيق املصاحلة الوطنية من أجل تلبية احتياجات خمتلف الطوائف العراقية.
لس أيضا الـدول األعضـاء علـى العمـل عـن كثـب مـع حكومـة العـراق لتحديـد أفضـل            اوحيث     

لـس  ااقيـة اجلديـدة. ويؤكـد    السبل اليت ميكن للمجتمع الدويل من خالهلا املساعدة يف تنفيذ اخلطـة العر 
من جديد دعمـه الكامـل لبعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل العـراق يف تقـدمي املشـورة واملسـاعدة            
للشعب العراقي واحلكومة العراقية مـن أجـل تعزيـز املؤسسـات الدميقراطيـة والنـهوض بـاحلوار السياسـي         

  بني مجيع األطراف املعنية.  
ة اهلجمات اليت تشـنها التنظيمـات اإلرهابيـة، ومنـها التنظـيم اإلرهـايب العامـل        لس بشداويدين     

، يف كـل مـن العـراق    واجلماعـات املسـلحة املرتبطـة بـه    “ الدولة اإلسالمية يف العراق والشام”حتت اسم 
وسـوريا ولبنــان، ويشــدد علــى أن هـذا اهلجــوم الواســع النطــاق يشـكل ديــدا كــبريا للمنطقــة. ويعــرب    

أعمـال   يرتكبه تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام مـن  مرة أخرى عن استهجانه الشديد ملالس ا
وكـذلك لقيامـه بتجنيـد    ، يف حـق عـراقيني ورعايـا دول أخـرى     تعـذيب  اغتصاب أو قتل أو اختطاف أو

سـاين  األطفال واستخدامهم. ويشدد الس على وجوب حماسبة مرتكيب انتـهاكات القـانون الـدويل اإلن   
خروقات حقوق اإلنسان أو جتاوزاا يف العـراق، أو املسـؤولني عـن ذلـك بطـرق أخـرى، مشـريا إىل         أو

ضـرورة   لـس علـى  اشكل جـرائم حـرب وجـرائم ضـد اإلنسـانية. ويشـدد       تقد  أن بعض تلك األعمال
ــك   حماســبة املســؤولني عــن   ــدويل اإلنســاين تل ــانون ال ــهاكات الق ــات حقــوق اإلنســان  أو  انت  عــن خروق

_____________ 

)٣١٦(  S/PRST/2014/20.  
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كومة العراق واتمع الدويل العمل من أجل ضـمان تقـدمي مجيـع اجلنـاة إىل     حب يهيب، وجتاوزاا تلك أو
  العدالة.

لس باجلهود اليت تبذهلا احلكومة العراقيـة، بالتعـاون مـع السـلطات احملليـة واإلقليميـة،       اويرحب     
ذلـك أفـراد األقليـات العرقيـة والدينيـة يف      يف  ملكافحة التهديد اإلرهايب الـذي يواجـه مجيـع العـراقيني، مبـا     

والنسـاء مـن مجيـع الطوائـف الالئـي يسـتهدفهن بوجـه خـاص          وال سـيما اليزيـديون واملسـيحيون،    البلد،
  تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام.

مجيع األطراف، مبـا يف ذلـك تنظـيم الدولـة اإلسـالمية       وجوب أن حتترملس من جديد اويؤكد     
ــه وامليليشــيات األخــرى،     يف ا حقــوق اإلنســان اخلاصــة  لعــراق والشــام واجلماعــات املســلحة املرتبطــة ب

، مبـا يف  اإلنسـاين  مبوجب القانون الدويل يسري عليها من التزامات بالشعب العراقي وأن تتقيد جبميع ما
قوات العراقيـة الرمسيـة   ذلك االلتزامات اليت تكفل محاية السكان املدنيني، واليت جيب أن تتقيد ا أيضا ال

  والدول األعضاء اليت تقدم هلا املساعدة.
لس أيضا باخلطوات اليت اتخذت لتلبية االحتياجات اإلنسـانية العاجلـة للنـازحني بسـبب     اويقر     

لس مجيع األطراف إىل تكثيف هذه اجلهود، وحيث مجيع الـدول األعضـاء علـى    االرتاع الدائر. ويدعو 
  املتحدة.  النداءات اإلنسانية الصادرة عن األمممواصلة متويل 

علـى مواصـلة تعزيـز وتوسـيع نطـاق الـدعم        ، وفقـا للقـانون الـدويل،   لس اتمع الـدويل اوحيث     
املقـدم حلكومــة العــراق يف مكافحتــها لتنظــيم الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام واجلماعــات املســلحة  

يف بــاريس يف  “املــؤمتر الــدويل املعــين بالســالم واألمــن يف العــراق  لــس بانعقــادااملرتبطــة بــه. ويرحــب 
وباجتمــاع الــس علــى مســتوى القمــة يف إطــار التصــدي للتهديــد العــاملي    ،٢٠١٤أيلول/ســبتمرب  ١٥

  .٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٢٤الذي يشكله املقاتلون اإلرهابيون األجانب، املقرر عقده يف 
حـر اإلرهـاب إال باتبـاع ـج يتسـم باملثـابرة والشـمول يقـوم         لس علـى أنـه ال ميكـن د   اويشدد     

على مشاركة مجيع الدول واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة وتعاوـا بفعاليـة يف منـع التهديـدات اإلرهابيـة         
  وإضعافها وعزهلا وشل حركتها.

العراقـي مـع    لس تأكيد احلاجة امللحة لوقف أي جتارة مباشرة أو غري مباشرة يف الـنفط اويكرر     
  اإلرهاب.  ، وذلك دف وضع حد لتمويلوالشامتنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق 

اتمـع الـدويل علـى املسـتويات االقتصـادية      يف لـس زيـادة انـدماج العـراق يف املنطقـة و     اويدعم     
يل هذه العمليـة.  دول املنطقة العمل مبزيد من اهلمة لتسهب يهيبواالجتماعية والسياسية والدبلوماسية، و

لس بأن احلالة القائمة حاليا يف العراق ختتلف كثريا عـن احلالـة الـيت كانـت قائمـة وقـت اختـاذ        اويسلم 
ختـاذ  ها قبل اؤ، ويسلم كذلك بأمهية استعادة العراق املكانة الدولية اليت كان يتبو)١٩٩٠( ٦٦١القرار 
  .)١٩٩٠( ٦٦١القرار 

لس التأكيد على أنه ال ميكـن ألي عمـل إرهـايب أن يعكـس املسـار املـؤدي إىل السـالم        ا ويكرر    
والدميقراطيــة وإعــادة اإلعمــار يف العــراق، وهــو املســار الــذي حيظــى بــدعم الشــعب العراقــي واحلكومــة    

  .راقية واتمع الدويلالع
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، دعــوة ممثــل العــراق  ٢٠١٤تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٨، املعقــودة يف ٧٣١٤وقــرر الــس، يف جلســته    
مــن نظامــه الــداخلي املؤقــت، يف مناقشــة      ٣٧لالشــتراك، دون أن يكــون لــه حــق التصــويت، وفقــا للمــادة       

  املعنون:  البند
  احلالة املتعلقة بالعراق”  
  )S/2014/774) (٢٠١٤( ٢١٦٩من القرار  ٦ألمني العام عمال بالفقرة التقرير األول ل”    
ــالفقرة    ”     ــال بـ ــام عمـ ــني العـ ــع لألمـ ــر الرابـ ــن    ٤التقريـ ــس األمـ ــرار جملـ ــن قـ ) ٢٠١٣( ٢١٠٧مـ

)S/2014/776(.“  
مــن نظامــه الــداخلي املؤقــت،  ٣٩توجيــه دعــوة، مبوجــب املــادة أيضــا ويف اجللســة نفســها، قــرر الــس   

الي مالدينوف، املمثل اخلاص لألمني العام للعراق ورئيس بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة      السيد نيكو إىل
العراق، والسيد زيد رعد احلسني، مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان، والسـيدة فـالريي آمـوس،     إىل

  وكيلة األمني العام للشؤون اإلنسانية ومنسقة اإلغاثة يف حاالت الطوارئ.
، دعـوة ممثـل العـراق لالشـتراك،     ٢٠١٥شـباط/فرباير   ١٧، املعقـودة يف  ٧٣٨٣قرر الس، يف جلسته و  

  املعنون:  من نظامه الداخلي املؤقت، يف مناقشة البند ٣٧دون أن يكون له حق التصويت، وفقا للمادة 
  احلالة املتعلقة بالعراق”  
) ٢٠١٣( ٢١٠٧ار جملـــس األمـــن مـــن قـــر ٤التقريـــر اخلـــامس لألمـــني العـــام عمـــال بـــالفقرة ”    

)S/2015/70(  
  “.)S/2015/82) (٢٠١٤( ٢١٦٩من القرار  ٦التقرير الثاين لألمني العام عمال بالفقرة ”    
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل      ٣٩توجيه دعوة، مبوجـب املـادة   أيضا ويف اجللسة نفسها، قرر الس   

العـام للعـراق ورئـيس بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة         السيد نيكـوالي مالدينـوف، املمثـل اخلـاص لألمـني      
  العراق.  إىل

  :)٣١٧(، الرسالة التالية٢٠١٥شباط/فرباير  ٢٣وجه رئيس جملس األمن إىل األمني العام، يف   
ـــ      ــد مت إطــــالعيشــــرفين أن أبلغكــــم أنـ ــة    ه قــ ــالتكم املؤرخــ ــن علــــى رســ ــاء جملــــس األمــ أعضــ

يان كوبيش من سلوفاكيا ممثالً خاصـاً لكـم يف    مكم تعيني السيداعتزاب املتعلقة ٢٠١٥شباط/فرباير  ١٩
أبـديتم العـزم    علما مبا هم حييطونو.  )٣١٨(األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراقالعراق ورئيساً لبعثة 

  عليه يف رسالتكم.
تراك، دون ، دعوة ممثل العـراق لالشـ  ٢٠١٥أيار/مايو  ١٤، املعقودة يف ٧٤٤٣وقرر الس، يف جلسته   

  املعنون:  من نظامه الداخلي املؤقت، يف مناقشة البند ٣٧أن يكون له حق التصويت، وفقا للمادة 
  احلالة املتعلقة بالعراق”  

_____________ 

)٣١٧(  S/2015/130.  
)٣١٨(  S/2015/129.  
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) ٢٠١٣( ٢١٠٧مـن قـرار جملـس األمـن      ٤التقرير السادس لألمني العام املقـدم عمـال بـالفقرة    ”    
)S/2015/298(  

ــام املقــــ   ”     ــني العــ ــث لألمــ ــر الثالــ ــالفقرة  التقريــ ــال بــ ــرار   ٦دم عمــ ــن القــ ) ٢٠١٤( ٢١٦٩مــ
)S/2015/305(.“  

مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل      ٣٩توجيه دعوة، مبوجـب املـادة   أيضا ويف اجللسة نفسها، قرر الس   
السيد يان كوبيش، املمثل اخلاص لألمني العام للعراق ورئيس بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدم املسـاعدة إىل العـراق،       

  فالريي آموس، وكيلة األمني العام للشؤون اإلنسانية ومنسقة اإلغاثة يف حاالت الطوارئ. والسيدة
، دعــوة ممثــل العــراق لالشــتراك،  ٢٠١٥متوز/يوليــه  ٢٢، املعقــودة يف ٧٤٨٩وقــرر الــس، يف جلســته   

  عنون:امل  من نظامه الداخلي املؤقت، يف مناقشة البند ٣٧دون أن يكون له حق التصويت، وفقا للمادة 
  احلالة املتعلقة بالعراق”  
) ٢٠١٣( ٢١٠٧مـن قـرار جملـس األمـن      ٤التقرير السـابع لألمـني العـام املقـدم عمـال بـالفقرة       ”    

)S/2015/518(  
) ٢٠١٤( ٢١٦٩مــــن القــــرار   ٦التقريــــر الرابــــع لألمــــني العــــام املقــــدم عمــــال بــــالفقرة       ”    

)S/2015/530(.“  
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل      ٣٩وجيه دعوة، مبوجـب املـادة   تأيضا ويف اجللسة نفسها، قرر الس   

  السيد يان كوبيش، املمثل اخلاص لألمني العام للعراق ورئيس بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق.
  املعنون:  ، يف البند٢٠١٥متوز/يوليه  ٢٩، املعقودة يف ٧٤٩٥ونظر الس، يف جلسته   
  بالعراقاحلالة املتعلقة ”  
) ٢٠١٣( ٢١٠٧مـن قـرار جملـس األمـن      ٤التقرير السـابع لألمـني العـام املقـدم عمـال بـالفقرة       ”    

)S/2015/518(  
) ٢٠١٤( ٢١٦٩مــــن القــــرار   ٦التقريــــر الرابــــع لألمــــني العــــام املقــــدم عمــــال بــــالفقرة       ”    

)S/2015/530(.“  
  

  )٢٠١٥( ٢٢٣٣القرار 
  ٢٠١٥متوز/يوليه  ٢٩املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
املـؤرخ  ) ٢٠٠٣( ١٥٠٠قـرارات  الإىل مجيـع قراراتـه السـابقة ذات الصـلة بـالعراق، وال سـيما        إذ يشري  

ــه  ٨املــؤرخ ) ٢٠٠٤( ١٥٤٦و  ٢٠٠٣آب/أغســطس  ١٤ املــؤرخ ) ٢٠٠٤( ١٥٥٧و  ٢٠٠٤حزيران/يوني
ــطس  ١٢ ــؤرخ ) ٢٠٠٥( ١٦١٩و  ٢٠٠٤آب/أغســــ ــطس  ١١املــــ  )٢٠٠٦( ١٧٠٠و  ٢٠٠٥آب/أغســــ

ــؤرخ  ــط ١٠املــــ ــؤرخ ) ٢٠٠٧( ١٧٧٠ و ٢٠٠٦س آب/أغســــ ــطس  ١٠املــــ  ١٨٣٠و  ٢٠٠٧آب/أغســــ
 ١٩٣٦و  ٢٠٠٩آب/أغســـطس  ٧املـــؤرخ ) ٢٠٠٩( ١٨٨٣و  ٢٠٠٨آب/أغســـطس  ٧املـــؤرخ ) ٢٠٠٨(
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ــه  ٢٨املــــؤرخ ) ٢٠١١( ٢٠٠١و  ٢٠١٠آب/أغســــطس  ٥املــــؤرخ ) ٢٠١٠(  ٢٠٦١و  ٢٠١١متوز/يوليــ
ــه  ٢٥املـــــؤرخ  )٢٠١٢( ــه  ٢٤ املـــــؤرخ) ٢٠١٣( ٢١١٠ و ٢٠١٢متوز/يوليـــ  ٢١٦٩و  ٢٠١٣متوز/يوليـــ
بشــأن  ٢٠١٣حزيران/يونيــه  ٢٧املــؤرخ ) ٢٠١٣( ٢١٠٧والقــرار  ٢٠١٤متوز/يوليــه  ٣٠) املــؤرخ ٢٠١٤(

  العراق والكويت، احلالة بني
  ،سالمته اإلقليميةاستقالل العراق وسيادته ووحدته و تأكيد وإذ يعيد  
  الدويل،  عب العراق واملنطقة واتمععلى أمهية استقرار العراق وأمنه بالنسبة لش وإذ يشدد  
إزاء احلالة األمنية الراهنة يف العـراق النامجـة عـن هجـوم واسـع النطـاق شـنته         وإذ يعرب عن قلقه البالغ  

مجاعــات إرهابيــة، وعلــى وجــه اخلصــوص تنظــيم الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام (املعــروف أيضــا باســم     
ووقـوع خسـائر    اإلنسـاين  انتـهاكات للقـانون الـدويل    حة، وأسـفر عـن  داعش)، وما يرتبط به من مجاعات مسـل 

مبا يف ذلك النساء واألطفال، وتشريد أكثر من ثالثة ماليني مـن املـدنيني العـراقيني،     ،فادحة يف صفوف املدنيني
 الطوائــفواســتخدام العنــف اجلنســي ضــد النســاء والفتيــات واســتعبادهن جنســيا، وتوجيــه ديــدات إىل مجيــع  

ــة، الدي ــة والعرقي ــم، وإذ        ني  ــرتبطني ــراد امل ــيني، واألف ــدد ســالمة الصــحفيني واإلعالم ــذي يه ــر ال ــدين  واخلط ي
االعتداءات اليت ترتكبها هذه اجلماعات اإلرهابية ومـا يـرتبط ـا مـن مجاعـات مسـلحة ضـد شـعب العـراق يف          

  ،وسالمته اإلقليميةالعراق  حماولة لزعزعة االستقرار يف البلد واملنطقة، وإذ يكرر تأكيد التزامه بأمن
علــى أراضــي العــراق ذات الســيادة اإلســالمية يف العــراق والشــام أن تواجــد تنظــيم الدولــة  وإذ يالحــظ  

يشــكل ديـــدا خطــريا ملســـتقبل العـــراق، وإذ يؤكــد علـــى أن الســبيل الوحيـــد للتصـــدي هلــذا اخلطـــر يتمثـــل      
يشـدد علـى أن    ات يف امليـدان األمـين والسياسـي، وإذ   يعمل مجيع العراقيني معا عن طريـق تلبيـة االحتياجـ    أن يف

العـراق أن تتخـذ قـرارات مـن شـأا       إجياد حل طويـل األجـل لعـدم االسـتقرار يتطلـب مـن القيـادة السياسـية يف        
  الصدد،  توحيد البلد، وإذ يؤكد أمهية دعم اتمع الدويل للعراق يف هذا

عمليـة سياسـية تشـمل     يف النقسامات واالخنـراط معـا  ميع الكيانات السياسية التغلب على اجب هيبوإذ ي  
بقــادة و ،اجلميــع وجتــري يف الوقــت املناســب ــدف توطيــد الوحــدة الوطنيــة للعــراق وتعزيــز ســيادته واســتقالله 

 ودائم للتحديات الراهنة الـيت يواجههـا البلـد؛ وإذ يؤكـد     مجد يف حوار يسهم يف إجياد حل واأن ينخرطالعراق 
العــراق قــادر، مــن خــالل مؤسســاته الدميقراطيــة وبالتعــاون مــع اتمــع العراقــي،           بــأن مــن جديــد اعتقــاده  

  يتصدى للتحديات اليت يواجهها البلد مبا يعود بالنفع على العراقيني قاطبة،  أن  على
حوار سياسـي يشـمل    ضرورة أن تشارك مجيع شرائح سكان العراق يف العملية السياسية ويف وإذ يؤكد  

ياة االقتصادية واالجتماعية يف العـراق، وأن متتنـع عـن إصـدار بيانـات والقيـام بأعمـال قـد تزيـد          اجلميع، ويف احل
من حدة التوترات، وأن تتوصل إىل حل شامل بشأن التوزيع العادل للموارد، وأن تشجع االسـتقرار وأن تضـع   

ل تعزيـز الوحـدة الوطنيـة،    حال عادال ومنصفا ملشكلة حـدود البلـد الداخليـة املتنـازع عليهـا وأن تعمـل مـن أجـ        
كـل   للعملية السياسية الشاملة واجلامعة اليت يقودهـا العراقيـون مـن أمهيـة يف دعـم احلـوار مـع        يشدد على ما وإذ

مــن ينبــذ العنــف، وال تربطــه أي صــلة باملنظمــات اإلرهابيــة الدوليــة ومنــها تنظــيم الدولــة اإلســالمية يف العــراق  
  الدستور،  والشام، وحيترم

حكومــة العــراق علــى مواصــلة تعزيــز احلوكمــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان وســيادة القــانون،    عيشــج وإذ  
وحتســني أوضــاع النســاء والفتيــات، وخصوصــا الالئــي تضــررن مــن أفعــال تنظــيم الدولــة اإلســالمية يف العــراق   
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د دعمـه  يكـرر تأكيـ   والشام، وحتسني الوضع األمـين والنظـام العـام، ومكافحـة اإلرهـاب والعنـف الطـائفي، وإذ       
، ةودميقراطيـ  ةومتحـد  ةواحتاديـ  ةومسـتقر ة آمن دولةللعراق شعبا وحكومة فيما يبذالنه من جهود من أجل بناء 

  على أساس سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان،
إزاء حالة أكثر من ثالثة ماليني شـخص ممـن يلتمسـون اللجـوء يف منـاطق       وإذ يعرب عن قلقه الشديد  

ــيت تستضــيفهم، وإذ يؤكــد أن هــذه      أخــرى مــن العــراق، وإ  ــة ال ــه للمجتمعــات احمللي ذ يعــرب جمــددا عــن امتنان
اتمعات احمللية ينبغي هلا أن توفر للمشردين داخليـا الوصـول إىل منـاطق آمنـة، وإذ يشـدد علـى األمهيـة امللحـة         

ط االسـتجابة املنسـقة   يؤكـد ضـرورة مواصـلة ختطـي    إذ ملعاجلة املسائل اإلنسانية اليت يواجهها الشعب العراقـي، و 
يطالـب مجيـع األطـراف مبضـاعفة هـذه اجلهـود،       إذ املوارد ملعاجلة تلك املسـائل، و  وتنفيذها وتوفري ما يكفي من

حيث مجيع الدول األعضاء على مواصلة متويل النـداءات اإلنسـانية الـيت تطلقهـا األمـم املتحـدة، وإذ يشـجع        إذ و
نية لألمم املتحدة يف العراق، بالعمل مـع حكومـة العـراق، مـن أجـل      الدول األعضاء على دعم االستجابة اإلنسا

مساعدة مجيع العراقيني املتضـررين مـن الـرتاع اجلـاري، وإذ يـثين علـى اجلهـود الـيت تبـذهلا الـدول األعضـاء الـيت             
  سامهت يف اهود اإلنساين،

ويل واإلقليمـي اهلـادفني إىل دعـم    على احلاجة إىل مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز التعاون الد وإذ يؤكد  
العراق يف جمال املصاحلة واحلوار السياسي ويف معركتـه ضـد تنظـيم الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشـام، ومنـع         

) ١٩٩٩( ١٢٦٧ املنشـأة عمـال بـالقرارين   جملـس األمـن   اجلماعات اإلرهابية املدرجة على قائمة جـزاءات جلنـة   
دولة اإلسالمية يف العراق والشام، مـن اسـتخدام أراضـي العـراق والـدول      )، وخباصة تنظيم ال٢٠١١( ١٩٨٩ و

ااورة للقيام بأعمـال عنـف أو غـري ذلـك مـن األعمـال غـري املشـروعة بغيـة زعزعـة اسـتقرار العـراق واملنطقـة،              
 يعرب عن استعداده لفرض جزاءات على املزيد من األفراد واجلماعات واملؤسسات والكيانـات الـيت تـدعم    وإذ

بالغ قلقه إزاء تقـارير تفيـد بوصـول مجاعـات إرهابيـة       تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام، وإذ يعرب عن
مدرجة يف قوائم اللجنة إىل حقول النفط وخطـوط أنابيبـه واسـتيالئها عليهـا، وإذ يـدين بشـدة أي مشـاركة يف        

املكررة ومصـايف التكريـر امعـة مـن وحـدات منطيـة       غري املباشرة بالنفط واملنتجات النفطية  التجارة املباشرة أو
وما يتصل ا من مواد، وغري ذلك من املوارد الطبيعية واآلثار من العـراق مـع هـذه اجلماعـات اإلرهابيـة، وفقـا       

، وإذ يشــدد علــى أن هــذه املشــاركة تشــكل ٢٠١٥شــباط/فرباير  ١٢املــؤرخ  )٢٠١٥( ٢١٩٩لــس القــرار 
  هابيني، وقد تؤدي إىل إدراج املزيد من األمساء يف قائمة اجلزاءات لدى اللجنة،دعما ماليا هلؤالء اإلر

أمهية األمم املتحدة، وال سيما بعثة األمم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل العـراق، يف      وإذ يؤكد من جديد  
كومـة العـراق مـن أجـل     اتمع املدين، وإىل ح فيه إسداء املشورة وتقدمي الدعم واملساعدة إىل شعب العراق، مبا

تعزيز املؤسسات الدميقراطية، والنـهوض بـاحلوار السياسـي الشـامل للجميـع واملصـاحلة الوطنيـة وفقـا للدسـتور،          
كومــة لتســوية مشــكلة احلــدود الداخليــة املتنــازع عليهــا،  احلوتيســري احلــوار اإلقليمــي، ووضــع عمليــات تقبلــها 

الجئون والنازحون، وتعزيز محايـة حقـوق اإلنسـان، واملسـاواة     مبن فيهم ال ،ومساعدة الشباب والفئات الضعيفة
بني اجلنسني، ومحاية األطفال والشباب والفئات الضعيفة، وإذ يؤكد على أمهية قيـام األمـم املتحـدة، وال سـيما     

، بعثــة، بإعطــاء األولويــة لتقــدمي املشــورة والــدعم واملســاعدة إىل الشــعب العراقــي، مبــا يف ذلــك اتمــع املــدين   ال
  واحلكومة من أجل حتقيق هذه األهداف،

من أن أعمال التطرف العنيف واإلرهاب اليت يرتكبها تنظـيم الدولـة   وإذ يعرب كذلك عن قلقه البالغ   
اإلسالمية يف العـراق والشـام يف العـراق كـثريا مـا تسـتهدف النسـاء والفتيـات، وأن تنظـيم الدولـة اإلسـالمية يف            
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ضـد النسـاء    اإلنسـاين  كات خطرية حلقوق اإلنسان، وانتهاكات للقانون الـدويل ارتكب انتها العراق والشام قد
ــيعهن        ــل واالختطــاف، وأخــذ الرهــائن، واالســترقاق، وب ــى القت ــيت تنطــوي عل واألطفــال، مبــا يف ذلــك تلــك ال

ــف          أو ــن أشــكال العن ــزواج، واالجتــار بالبشــر واالغتصــاب واالســترقاق اجلنســي وغريهــا م ــى ال ــارهن عل إجب
ه إزاء جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم مـن جانـب تنظـيم الدولـة اإلسـالمية يف         قـ يعرب عـن عميـق قل  إذ واجلنسي، 

  ،الدويل  العراق والشام، وغريه من اجلماعات املسلحة يف انتهاك للقانون
حكومــة العــراق علــى مواصــلة جهودهــا الراميــة إىل تعزيــز ومحايــة حقــوق املــرأة، وإذ يعيــد   يشــجع وإذ  

ــه   ــد قراراتـ ــؤرخ  )٢٠٠٠( ١٣٢٥تأكيـ ــوبر   ٣١املـ ــرين األول/أكتـ ــؤرخ  )٢٠٠٨( ١٨٢٠، و ٢٠٠٠تشـ املـ
ــه  ١٩ ــؤرخ  )٢٠٠٩( ١٨٨٨، و ٢٠٠٨حزيران/يونيـــ ــبتمرب  ٣٠املـــ ) ٢٠٠٩( ١٨٨٩، و ٢٠٠٩أيلول/ســـ

، ٢٠١٠كـــانون األول/ديســـمرب  ١٦املـــؤرخ ) ٢٠١٠( ١٩٦٠، و ٢٠٠٩تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٥املـــؤرخ 
ــؤرخ ) ٢٠١٣( ٢١٠٦ و ــه حزي ٢٤املــــــ ــؤرخ ) ٢٠١٣( ٢١٢٢و ، ٢٠١٣ران/يونيــــــ ــرين  ١٨املــــــ تشــــــ

بشـــأن املـــرأة والســـالم واألمـــن، وإذ يكـــرر التأكيـــد علـــى ضـــرورة املشـــاركة الكاملـــة  ٢٠١٣األول/أكتـــوبر 
واملتساوية والفعالة للمرأة؛ وإذ يؤكد من جديد على الدور الرئيسي الذي ميكـن أن تضـطلع بـه املـرأة يف إعـادة      

ذلـك يف عمليـات    يف تمع ويشدد على احلاجـة إىل املشـاركة السياسـية الكاملـة للمـرأة، مبـا      اللحمة إىل نسيج ا
إحـالل السـالم وعمليــات صـنع القـرار السياســي ووضـع االســتراتيجيات الوطنيـة، علـى حنــو يأخـذ يف االعتبــار         

 ١٣٢٥لـس األمـن   وجهات نظرها، وإذ يتطلع إىل التنفيـذ الكامـل خلطـة العمـل الوطنيـة العراقيـة بشـأن قـرار جم        
  اخلطة،  )، مبا يف ذلك متويل هذه٢٠٠٠(

ضرورة أن يواصل مجيـع األطـراف اختـاذ كـلّ اخلطـوات املمكنـة لكفالـة محايـة املـدنيني           تأكيد وإذ يعيد  
املتضــررين، مبــن فــيهم األطفــال والنســاء وأفــراد األقليــات الدينيــة والعرقيــة، ويئــة الظــروف الــيت مــن شــأا أن  

الالجــئني والنــازحني بطريقــة طوعيــة ودائمــة تصــون كرامتــهم وتكفــل هلــم األمــان أو إدمــاج   تفضــي إىل عــودة
 ،حتريرها حديثا من تنظـيم الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشـام      النازحني حمليا، وخصوصا يف املناطق اليت جرى

يل، وإذ يرحب مبـا أخذتـه   وتشجيع األنشطة اليت تساعد على بسط االستقرار والتنمية املستدامة يف األجل الطو
وإذ يشـجعها علـى مواصـلة     ،التزامـات بإغاثـة النـازحني والالجـئني والعائـدين      حكومة العراق علـى عاتقهـا مـن   

الصـدد، وإذ ينـوه بأمهيـة الـدور الـذي تضـطلع بـه مفوضـية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني،              هـذا  جهودها يف
لحكومــة وتقــدمي الــدعم إليهــا يف هــذه املســائل بالتنســيق مــع  لرة اســتنادا إىل واليتــها، يف مواصــلة إســداء املشــو

كومــة علــى مواصــلة العمــل مــع البعثــة والوكــاالت اإلنســانية لكفالــة إيصــال املســاعدات احلالبعثــة، وإذ يشــجع 
  اإلنسانية إىل من هم حباجة إليها،

أيضــا يف اختــاذ  حكومــة العــراق علــى مواصــلة تعزيــز حقــوق اإلنســان ومحايتــها وعلــى النظــر  حيــث وإذ  
خطوات إضافية لدعم املفوضية العليا املستقلة حلقوق اإلنسان يف تنفيذ واليتها، وإذ يؤكد مـن جديـد أن مجيـع    

ــه         ــرتبط ب ــا ي ــراق والشــام، وم ــة اإلســالمية يف الع ــيم الدول ــك تنظ ــا يف ذل ــن األطــراف، مب ــات مســلحة   م مجاع
ــع     ــرم حقــوق اإلنســان وأن تفــي جبمي ــدويل  وميليشــيات، جيــب أن حتت ــانون ال  االلتزامــات املنطبقــة مبوجــب الق

اإلنساين، مبا يف ذلك احلقوق وااللتزامـات الـيت تـوفر احلمايـة للسـكان املـدنيني، والـيت جيـب أن تلتـزم ـا أيضـا            
  القوات العراقية الرمسية والدول األعضاء اليت تساعدها على حد سواء،

قـدم إىل العدالـة أي شـخص يشـارك يف متويـل      ضرورة أن تكفل مجيـع الـدول أن ت   وإذ يؤكد من جديد  
  ارتكاا،  أعمال إرهابية أو دعم أعمال إرهابية أو التخطيط أو اإلعداد هلا أو
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مجيع املعنيني باألمر على السـماح بوصـول مـوظفي املسـاعدة اإلنسـانية وصـوال كـامال ودون         وإذ حيث  
مكن، بتوفري مجيع التسهيالت الضـرورية لعمليـام،   عوائق إىل كل من هم يف حاجة إىل املساعدة، والقيام، ما أ

والعمـل علــى كفالـة ســالمة وأمـن وحريــة تنقّـل مــوظفي املسـاعدة اإلنســانية ومـوظفي األمــم املتحـدة واألفــراد        
احتـرام ومحايـة العـاملني يف حقـل الرعايـة الصـحية ووسـائط النقـل         أيضـا  املرتبطني ا وما لـديهم مـن أصـول، و   

  طبية،الطيب واملرافق ال
تدمري التراث الثقايف يف العراق وخصوصا من قبل تنظيم الدولة اإلسالمية يف العـراق والشـام،    وإذ يدين  

وإذ يالحظ مع القلق أن تنظيم الدولـة اإلسـالمية يف العـراق     ،ذلك التدمري املتعمد لألماكن واآلثار الدينية يف مبا
إيـرادات مـن    مجاعـات ومؤسسـات وكيانـات حتصـل علـى     يرتبط بتنظـيم القاعـدة مـن أفـراد و     والشام وسائر ما

القيام بأعمال ب وريب للتراث الثقـايف مبختلـف أنواعـه، بصـورة مباشـرة أو غـري مباشـرة، مـن مواقـع أثريـة           
ومتاحف ومكتبات وحمفوظات وغريها من املواقع يف العراق، وتستخدمها يف دعم جهود التجنيد الـيت تضـطلع   

  يدانية على تنظيم اهلجمات اإلرهابية وتنفيذها،ا وتعزيز قدراا امل
بأن احلالة القائمة حاليا يف العراق ختتلف كثريا عن احلالة اليت كانت قائمة وقت اختاذ القـرار   موإذ يسلّ  

، وإذ يسلم كذلك بأمهية استعادة العراق للمكانة الدوليـة الـيت   ١٩٩٠آب/أغسطس  ٦املؤرخ  )١٩٩٠( ٦٦١
  )،١٩٩٠( ٦٦١ختاذ القرار كان يتبوؤها قبل ا

شـجاعتهم ودأـم    جلميع مـوظفي األمـم املتحـدة العـاملني يف العـراق علـى       وإذ يعرب عن بالغ االمتنان  
السـيد  لعـراق،  لاملمثـل اخلـاص لألمـني العـام      فيما يبذلونه من جهود، وإذ يشيد باخلصال القيادية اليت يتحلى ا

  ل املساعي احلميدة،يان كوبيش، وبالدور الذي يقوم به يف جما
  ؛٢٠١٦متوز/يوليه   ٣١  متديد والية بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق حىت يقرر  - ١  
والبعثــة، بنــاء علــى طلــب حكومــة  للعــراق أن يواصــل املمثــل اخلــاص لألمــني العــام   أيضــايقــرر   - ٢  

ــالة   ــوء الرسـ ــراق، ويف ضـ ــؤرخ العـ ــه  ٨املـ ــة إىل ٢٠١٥متوز/يوليـ ــة    املوجهـ ــر خارجيـ ــن وزيـ ــام مـ ــني العـ األمـ
ويشـري إىل أحكـام    ،)٢٠١٤( ٢١٦٩ ، االضطالع بواليتهما على النحـو املنصـوص عليـه يف القـرار    )٣١٩(العراق
  )؛٢٠١٣(  ٢١٠٧القرار 
بتنقيح وحتديـد أولويـات مهـام البعثـة،      )٣٢٠(بتوصية األمني العام الواردة يف تقريره األخري يرحب  - ٣  

حكومة العراق، أن يقدم إىل جملـس األمـن يف غضـون     ، بعد إجراء مشاورات كاملة معويطلب إىل األمني العام
  التسعني يوما القادمة تقريرا يتضمن تفاصيل أوىف عن هذه التوصية؛

بـأن أمـن مـوظفي األمـم املتحـدة عنصـر أساسـي يف اضـطالع البعثـة بأعماهلـا لصـاحل شـعب              يسلّم  - ٤  
  صل توفري األمن لوجود األمم املتحدة يف العراق ومده بالدعم اللوجسيت؛العراق، ويهيب حبكومة العراق أن توا

أشكال الـدعم املـايل    مبسامهات الدول األعضاء يف تزويد البعثة مبا يلزمها من موارد ومن يرحب  - ٥  
واللوجسيت واألمين مـن أجـل إجنـاز مهمتـها، ويهيـب بالـدول األعضـاء أن تواصـل تزويـد البعثـة مبـا يكفـي مـن              

  وارد والدعم؛امل
_____________ 

)٣١٩(  S/2015/520.املرفق ،  
)٣٢٠(  S/2015/530.  
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ــة البعثــة بعــد   عــن اعتزامــه يعــرب  - ٦   شــهرا أو قبــل ذلــك املوعــد إن ورد مــن    ١٢اســتعراض والي
  حكومة العراق طلب ذا الشأن؛

تقريرا كل ثالثة أشهر عن التقدم احملرز صوب الوفـاء   لساإىل األمني العام أن يقدم إىل  يطلب  - ٧  
  جبميع املسؤوليات املنوطة بالبعثة؛

  .أن يبقي املسألة قيد نظره يقرر  - ٨  
  

  ٧٤٩٥اختذ باإلمجاع يف اجللسة 
_____________________ 

    
  )٣٢١(األخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني

  
  مقررات

، دعـوة ممثلـي إثيوبيـا    ٢٠١٤كـانون األول/ديسـمرب    ١٩، املعقـودة يف  ٧٣٥١قرر جملـس األمـن، يف جلسـته      
الربازيـــل باكســـتان واإلســـالمية) وإيطاليـــا و - إيـــران (مجهوريـــة أوغنـــدا وأوكرانيـــا وا وإســـرائيل وأملانيـــإســـبانيا وو

ــنغالديش و ــا وتـــونس ووبـ ــر وتركيـ ــويد و اجلزائـ ــنغال والسـ ــورية والسـ ــة السـ ــة العربيـ ــاال اجلمهوريـ ــراق وغواتيمـ العـ
ولندا واليابـان لالشـتراك،   وكازاخستان وكولومبيا وليبيا ومايل وماليزيا ومصر واملغرب والنيجر ونيوزيلندا واهلند وه

  من نظامه الداخلي املؤقت، يف مناقشة البند املعنون: ٣٧دون أن يكون هلم حق التصويت، وفقا للمادة 
  ˮدد السالم واألمن الدوليني األخطار اليت  
    ˮاإلرهاب واجلرمية العابرة للحدود  
    ˮ ــا األمــم املتحــد ة ملســاعدة الــدول والكيانــات تقريــر األمــني العــام عــن األعمــال الــيت تضــطلع

  )S/2014/9اإلقليمية ودون اإلقليمية يف أفريقيا يف جمال مكافحة اإلرهاب (
    ˮ موجهــة إىل األمــني العــام مــن املمثــل الــدائم    ٢٠١٤كــانون األول/ديســمرب  ٤رســالة مؤرخــة

  .“(S/2014/869)لتشاد لدى األمم املتحدة 
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، توجيـه دعـوة إىل        ٣٩ب املادة ويف اجللسة نفسها، قرر الس أيضا، مبوج  

  السيد جيفري فيلتمان، وكيل األمني العام للشؤون السياسية.
من نظامه الداخلي املؤقت، توجيـه دعـوة إىل    ٣٩ويف اجللسة نفسها، قرر الس كذلك، مبوجب املادة   

  دى األمم املتحدة.السيد تييت أنطونيو، املراقب الدائم عن االحتاد األفريقي ل
من نظامه الداخلي املؤقـت، توجيـه دعـوة إىل السـيد      ٣٩ويف اجللسة نفسها، قرر الس، مبوجب املادة   

تــييت أنطونيــو، املراقــب الــدائم لالحتــاد األفريقــي لــدى األمــم املتحــدة، والســيدة مــارا مارينــاكي، املــديرة العامــة  
  للدائرة األوروبية للشؤون اخلارجية لالحتاد األورويب. للمسائل العاملية واملتعددة األطراف التابعة

  
_____________ 

  .٢٠٠٥اختذ جملس األمن قرارات أو مقررات بشأن هذه املسألة للمرة األوىل يف عام   )٣٢١(
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  )٢٠١٤( ٢١٩٥القرار 
  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٩املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
 ،مسؤوليته الرئيسية عن صون السالم واألمن الدوليني إذ يعيد تأكيد  

تهديـدات الـيت حتـدق    أن اإلرهاب جبميع أشـكاله ومظـاهره يشـكل أحـد أخطـر ال      تأكيدأيضا وإذ يعيد   
بالسالم واألمن الدوليني وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغري مربرة، مهما كانت بواعثهـا وأوقـات   

 ارتكاا، وأيا كان مرتكبوها،

 حضارة،  أنه ال ميكن وال ينبغي ربط اإلرهاب بأي دين أو جنسية أو وإذ يعيد كذلك تأكيد  

تغلب علـى اإلرهـاب إال باتبـاع ـج يتسـم باملثـابرة والشـمول قـائم علـى          على أنه ال ميكن ال وإذ يشدد  
ــة         ــدات اإلرهابي ــع التهدي ــة يف من ــا بفعالي ــة وتعاو ــة واإلقليمي ــدول واملنظمــات الدولي ــع ال أســاس مشــاركة مجي

 وإضعافها وعزهلا وشل حركتها،

وغـري  مـوارد ماليـة   عليـه مـن   ومـا حيصـلون   من التمويل الذي يتلقاه اإلرهـابيون   وإذ يساوره بالغ القلق  
  املستقبل، ، وإذ يؤكد أن هذه املوارد ستوفر الدعم ألنشطتهم اإلرهابية يفمالية

 وقمعه، منع متويل األعمال اإلرهابيةضرورة  وإذ يعيد تأكيد  

يف بعـض   عابرة للحـدود الوطنيـة  النظمة ني يستفيدون من اجلرمية املرهابيمن أن اإل وإذ يعرب عن القلق  
التجـارة  مـن  و ،االجتار باألسلحة واألشخاص واملخدرات واملشغوالت الفنيـة  ذلك االستفادة من طق، مبا يفاملنا

الفلـزات الثمينـة واألحجـار الكرميـة، ويف املعـادن       غري املشروعة يف املوارد الطبيعية، مبا فيهـا الـذهب وغـريه مـن    
، وغريها من اجلرائم، مبـا يف ذلـك   على فدية االختطاف ألغراض احلصول منواألحياء الربية والفحم والنفط، و

  السطو على املصارف،واالبتزاز 
ركيـزة  ا كونـ يينبغـي أن  واحلفـاظ عليهـا   على أن تطوير نظـم منصـفة وفعالـة للعدالـة اجلنائيـة       وإذ يشدد  

 أساسية ألي استراتيجية ملكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية،

لبيان الصادر عن مـؤمتر القمـة املعـين مبكافحـة التطـرف املقتـرن بـالعنف واإلرهـاب الـذي          ا إىل يشريوإذ   
كيانـات  ب يهيـب ، وإذ ٢٠١٤أيلول/سـبتمرب   ٢ عقده جملس السلم واألمن التابع لالحتـاد األفريقـي يف نـريويب يف   

الـدول األعضـاء   هـي و يـا،  ، يف إطـار الواليـات املنوطـة ـا حال    تقـوم  أن األمم املتحدة املعنيـة مبكافحـة اإلرهـاب   
 تقدمي املساعدة وبناء القدرات دعما جلهود أفريقيا اهلادفة إىل مكافحة التطرف املقترن بالعنف واإلرهاب،ب

ــالغ القلــق    ــربح أفــراد ومجاعــات و   وإذ يســاوره ب ــات مرتبطــة بتنظــيم   مؤسســاتمــن اســتمرار ت وكيان
يؤكـد يف هـذا    ظمـة عـابرة للحـدود الوطنيـة، وإذ    يف بعض احلـاالت يف ارتكـاب جـرائم من    االقاعدة من ضلوعه

املــؤرخ  )٢٠١٤( ٢١٦١مــن القــرار  ١الصــدد احلاجــة إىل التنفيــذ النــاجع للتــدابري املنصــوص عليهــا يف الفقــرة  
 باعتبارها أداة مهمة ملكافحة األنشطة اإلرهابية، ٢٠١٤حزيران/يونيه   ١٧

شاركة بفعالية يف تعهـد القائمـة املنشـأة مبوجـب     ، يف هذا الصدد، مجيع الدول األعضاء على املوإذ حيث  
كـانون   ١٩املـؤرخ  ) ٢٠٠٠( ١٣٣٣و  ١٩٩٩تشرين األول/أكتـوبر   ١٥املؤرخ ) ١٩٩٩( ١٢٦٧قرارات ال
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املفروضـة علـى   (قائمـة اجلـزاءات    ٢٠١١حزيران/يونيه  ١٧املؤرخ ) ٢٠١١( ١٩٨٩و  ٢٠٠٠األول/ديسمرب 
طلبـات لرفـع أمسـاء     األمساء املدرجـة فيهـا حاليـا، وتقـدمي      ات إضافية ختصتنظيم القاعدة) واستكماهلا بتوفري معلوم

ينبغـي أن خيضـعوا للتـدابري    إضـافيني  منها، عند االقتضاء، وحتديد وتسـمية مجاعـات ومؤسسـات وكيانـات وأفـراد      
 )، وذلك إلدراجهم يف قائمة اجلزاءات،٢٠١٤( ٢١٦١من القرار  ١املشار إليها يف الفقرة 

ملباشـرة أي   ٢٠١٤آب/أغسـطس   ١٥املـؤرخ  ) ٢٠١٤( ٢١٧٠ إدانته مـؤخرا يف القـرار   إىل وإذ يشري  
وجبهـة  الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشـام     تنظـيم  يشـارك فيهـا   غـري مباشـر    أعمال جتارية علـى حنـو مباشـر أو   

ــات املرتبطــة بتنظــيم القاعــدة، وإىل تكــراره       ــراد واجلماعــات واملؤسســات والكيان ــد  النصــرة وســائر األف التأكي
العاملـة   أدرجتـها جلنـة جملـس األمـن    مباشرة تلك األعمال ميكن أن تعترب مبثابة دعم مايل للكيانات الـيت   أن على

هـذه  تـؤدي إىل قيـام    ، وقد(اللجنة) يف قائمة اجلزاءات )٢٠١١( ١٩٨٩) و ١٩٩٩( ١٢٦٧القرارين مبوجب 
  ،اللجنة بإدراج املزيد من اجلهات يف القائمة

عابرة للحدود الوطنيـة  النظمة اليت تستفيد من اجلرمية املألن اجلماعات اإلرهابية  بالغ القلق وإذ يساوره  
ــدول    ــد تســهم يف تقــويض ال ــويض  واملتضــررة، ق ــها    خاصــة تق ــها واســتقرارها ودعــائم احلكــم فيهــا وتنميت أمن

  ،االجتماعية واالقتصادية
سالم واألمن يف مجيع جماالت العمـل املواضـيعية   زيادة االهتمام مبسائل املرأة والضرورة  يعيد تأكيدوإذ   

ذات الصلة يف جدول أعماله، مبا يف ذلك التهديدات اليت يتعرض هلا السالم واألمن بسبب األعمـال اإلرهابيـة،   
ــاب والتطــرف         ــتراتيجيات ملكافحــة اإلره ــاء والشــباب يف وضــع اس ــة إدراج مشــاركة النس وإذ يشــري إىل أمهي

  ،بالعنف  املقترن
 على احلاجة إىل معاجلة الظروف املفضية إىل انتشار اإلرهاب، شددوإذ ي  

العـابرة للحـدود   بـالعنف واجلرميـة املنظمـة    املقتـرن  التطـرف  مع اإلرهاب تالزم على أن  أيضا وإذ يشدد  
أن اجلماعـات  يالحـظ   إذأفريقيـا، و مبـا يف ذلـك يف   الوطنية قد يـؤدي إىل تفـاقم الرتاعـات يف املنـاطق املتضـررة،      

د، يف بعـض احلـاالت ويف بعـض    عقِّـ إلرهابية املستفيدة من اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنيـة بإمكاـا أن ت  ا
 زاعات وحلها،ـاملناطق، جهود منع نشوب الن

مسـتفيدة  مجاعـات   بينـها  ، يف هذا الصدد، لقيام مجاعات إرهابية مـؤخرا، مـن  وإذ يساوره شديد القلق  
 املتحدة، عابرة للحدود الوطنية، مبهامجة موظفي األمم ارتكاب جرائم منظمةمن 

وإذ يدين بشـدة حـوادث    ،٢٠١٤كانون الثاين/يناير  ٢٧املؤرخ  )٢٠١٤( ٢١٣٣إىل قراره  وإذ يشري  
وأخــذ الرهــائن الــيت ترتكبــها مجاعــات إرهابيــة ألي غــرض، مبــا يف ذلــك مجــع األمــوال     األشــخاص ختطــاف ا

يعرب عن تصميمه على منع أعمـال اختطـاف األشـخاص وأخـذ الرهـائن الـيت        انتزاع تنازالت سياسية، وإذ أو
دفع فدية أو تقدمي تنـازالت سياسـية،    ترتكبها مجاعات إرهابية، وعلى ضمان إطالق سراح الرهائن بأمان دون

  ،الواجب التطبيقوفقا للقانون الدويل 
د الـدويل واإلقليمـي ودون   يعالصـ كـل مـن   التطورات واملبادرات الـيت ظهـرت مـؤخرا علـى      الحظيوإذ   

اإلقليمي مـن أجـل منـع اإلرهـاب الـدويل وقمعـه، وإذ ينـوه بالعمـل الـذي يضـطلع بـه املنتـدى العـاملي ملكافحـة               
املمارسات اجليدة ـدف التصـدي لظـاهرة املقـاتلني      اإلرهاب، وخباصة قيامه مؤخرا باعتماد جمموعة شاملة من
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يف جمـاالت منـها مكافحـة التطـرف      ،إطاريـة وممارسـات جيـدة أخـرى     وثـائق لعـدة  اإلرهابيني األجانب ونشـره  
للحصـول علـى فديـة وتـوفري الـدعم لضـحايا       االختطـاف  والعدالة اجلنائيـة والسـجون وعمليـات    املقترن بالعنف 

من أجل مساعدة الدول املهتمة فيما يتعلق بالتطبيق العملـي إلطـار القـوانني    وذلك اإلرهاب واخلفارة اتمعية، 
العمل الذي تقـوم بـه يف هـذه اـاالت     استكمال لسياسات الذي تأخذ به األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب، ووا

 كيانات األمم املتحدة املعنية مبكافحة اإلرهاب،

ضــرورة مكافحــة مــا يــنجم عــن األعمــال اإلرهابيــة مــن أخطــار ــدد الســالم واألمــن   يعيــد تأكيــدوإذ   
األحكــام الواجبــة ، وفقــا مليثــاق األمــم املتحــدة والقــانون الــدويل، مبــا يشــمل  الــدوليني، وذلــك جبميــع الوســائل

، وإذ يشـدد يف  التطبيق من القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الـدويل لالجـئني والقـانون الـدويل اإلنسـاين     
  هذا الصدد على الدور اهلام الذي تؤديه األمم املتحدة يف قيادة هذه اجلهود وتنسيقها، 

إقليميـة  دون اإلرهاب يشتمل علـى إجـراءات وطنيـة و   للتغلب على بضرورة اتباع ج شامل  يسلّمإذ و  
  وإقليمية ومتعددة األطراف،

املســامهة اهلامــة الــيت ميكـن أن تقــدمها الشــراكات بــني القطـاعني العــام واخلــاص يف اجلهــود    الحـظ يوإذ   
 الوطنية والفساد واإلرهاب،العابرة للحدود رمية املنظمة املبذولة ملنع ومكافحة األنشطة اإلجرامية، من قبيل اجل

  لسيادة مجيع الدول وسالمة أراضيها واستقالهلا السياسي وفقا للميثاق، احترامه يعيد تأكيدوإذ   
اإلرهـابيني أو اجلماعـات اإلرهابيـة، وفقـا للقـانون الـدويل       حركـة  التزام الدول األعضـاء مبنـع    وإذ يكرر  

  بطرق منها فرض ضوابط حدودية فعالة،، الواجب التطبيق
ضـرورة العمـل اجلمـاعي ملنـع ومكافحـة اإلرهـاب جبميـع أشـكاله ومظـاهره، مبـا يف ذلـك             ؤكدي  - ١  

 ؛الوطنيةالعابرة للحدود املنظمة اجلرمية من الذي يستفيد  اإلرهاب

اإلرهـابيني  حركـة  نع القيام على حنو فعال مببغية بالدول األعضاء أن تعزز إدارا للحدود  يهيب  - ٢  
 ؛من اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية ونستفيدي ، مبا يف ذلك مناجلماعات اإلرهابيةو

 االتفاقيـات الدوليـة ذات الصـلة   علـى  تصـدق  األعضـاء علـى أن   الـدول   على سبيل األولوية حيث  - ٣  
ربوتوكـول عـام   ب، بصيغتها املعدلة ١٩٦١ ، من قبيل االتفاقية الوحيدة للمخدرات لعامتنضم إليها أو تنفذها أو

، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة االجتـار غـري املشـروع     )٣٢٣(١٩٧١ واتفاقية املؤثرات العقلية لعام ،)٣٢٢(١٩٧٢
الوطنيـة   عـرب ، واتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة      )٣٢٤(١٩٨٨املخدرات واملؤثرات العقلية لعام يف 

ــام  ــاوبروتو ٢٠٠٠لع ــام     )٣٢٥(كوال ــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد لع ــة األم ــات  ،)٣٢٦(٢٠٠٣، واتفاقي واالتفاقي
 والربوتوكوالت الدولية ملكافحة اإلرهاب؛

_____________ 

)٣٢٢(  United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152.  
  .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، الد   )٣٢٣(
  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، الد   )٣٢٤(
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦و  ٢٢٤١و  ٢٢٣٧و  ٢٢٢٥املرجع نفسه، الدات   )٣٢٥(
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املرجع نفسه، الد   )٣٢٦(
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طلبـها، ويف إطـار    الـدول األعضـاء، بنـاء علـى    املعنية أن تساعد إىل كيانات األمم املتحدة  طلبي  - ٤  
علـى  وك القانونيـة الدوليـة ذات الصـلة املتعلقـة باإلرهـاب، و     تنفيذ الصكاملتاحة، على الواليات القائمة واملوارد 

  لكي تقوم بالتصدي لألعمال اإلرهابية ومنعها والتحقيق فيها وحماكمة مرتكبيها بفعالية؛ ر قدراايتطو
على أمهية احلكم الرشيد وضرورة مكافحة الفساد وغسل األمـوال والتـدفقات املاليـة غـري      يشدد  - ٥  

الــيت تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد واملعــايري الدوليــة الشــاملة   بســبل منــها خصوصــا املشــروعة، 
املنقحـة الصـادرة عـن    بصـيغتها  كافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب واالنتشار األربعون ملالتوصيات تتضمنها 

 مـاد تـدابري تشـريعية وتنظيميـة    اعت، باستخدام وسـائل يف مكافحتـها تشـمل    فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية
لــتمكني الســلطات احملليــة املختصــة مــن جتميــد األصــول املتأتيــة مــن أنشــطة إجراميــة   وذلــك  وتنفيــذها بفعاليــة،

األنشطة املالية غري املشروعة، مبا يف ذلك متويـل اإلرهـاب وغسـل    حجزها ومصادرا وإدارا سعيا ملكافحة  أو
اهليئـات اإلقليميـة املماثلـة لفرقـة العمـل املعنيـة       ريقيـة علـى تـدعيم عملـها مـع      ويشجع دول املنطقـة األف ، األموال

 ، مـن قبيـل فريـق العمـل احلكـومي الـدويل ملكافحـة غسـل األمـوال يف غـرب أفريقيـا، وفريـق            باإلجراءات املاليـة 
وســط جمموعــة العمــل املــايل ملنطقــة الشــرق األ، ومكافحــة غســل األمــوال يف شــرق أفريقيــا واجلنــوب األفريقــي 

  ، يف تعزيز القدرات والتعاون؛ومشال أفريقيا
املــــؤرخ  )٢٠٠١( ١٣٧٣القــــرار  ) مــــنـ(هــــ ٢يف الفقــــرة املــــذكورة إىل االلتزامــــات  شــــريي  - ٦  

مـوظفي   مـا يتعلـق منـها باهلجمـات اإلرهابيـة ضـد      إىل على وجـه اخلصـوص   يشري ، و٢٠٠١أيلول/سبتمرب  ٢٨
  ؛اومنشآوحفظة السالم التابعني هلا األمم املتحدة 

  
  التعاون الدويل واإلقليمي

علــى أمهيــة تعزيــز التعــاون عــرب اإلقليمــي والــدويل علــى أســاس املســؤولية العامــة    يشــدد كــذلك  - ٧  
الصلة، ويشـدد علـى أنـه ال بـد مـن       واملشتركة عن التصدي ملشكلة املخدرات العاملية واألنشطة اإلجرامية ذات

 التخصصات؛ معاجلتها على حنو شامل ومتوازن ومتعدد

ــز التعــاون       يشــجع  - ٨   ــى أن تقــوم، حســب االقتضــاء، بتعزي ــة عل ــدول األعضــاء واملنظمــات املعني ال
بنــاء بمنــع اإلرهــابيني مــن االســتفادة مــن اجلرميــة املنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة و مــن أجــل واالســتراتيجيات 

مــرتكيب اجلـرائم املنظمــة العــابرة  مــن يعمــل معهـم مــن  علــى تــأمني حـدودها ضــد هــؤالء اإلرهـابيني و   اتالقـدر 
للحــدود والتحقيــق معهــم وحماكمتــهم، وذلــك بوســائل منــها تعزيــز الــنظم الوطنيــة واإلقليميــة والعامليــة جلمــع     

  ؛املعلومات وحتليلها وتبادهلا، مبا فيها املعلومات املتعلقة بإنفاذ القانون واملعلومات االستخبارية
التجميـع املركـزي   تعاون اإلقليميـة يف أفريقيـا، وال سـيما وحـدة     آليات البيف هذا الصدد،  ،يشيد  - ٩  

تعزيز التعاون األمين وتفعيـل منظومـة السـلم    شأن نطقة الساحل، وعملية نواكشوط بمل واالتصال لالستخبارات
اء لقضـ لواألمن األفريقية يف منطقة الساحل والصحراء، ومبادرة التعاون اإلقليمي اليت يقودهـا االحتـاد األفريقـي    

وحــدة دمــج ولجنــة حــوض حبــرية تشــاد  لاملشــتركة املتعــددة اجلنســيات   القــوةو ،علــى جــيش الــرب للمقاومــة 
  اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا؛وكذلك ، التابعة هلااملعلومات االستخباراتية على الصعيد اإلقليمي 

يف منطقـة مشـال أفريقيـا ومنطقـة      باملبادرات الرامية إىل تعزيـز األمـن ومراقبـة احلـدود     أيضاشيد ي - ١٠  
املعـين بـأمن    ولاأل قليمـي اإلوزاري الؤمتر املالساحل والصحراء، باعتماد خطة العمل بشأن أمن احلدود، خالل 
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، وإنشــاء مركــز تــدريب إقليمــي مــن أجــل ٢٠١٢آذار/مــارس  ١٢و  ١١ عقــد يف طــرابلس يفالــذي ، احلــدود
تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٤ يف الربـاط يف  قـد إلقليمـي الثـاين، الـذي ع   تعزيز أمن احلدود، خالل املـؤمتر الـوزاري ا  

  املبادرات دون اإلقليمية األخرى اليت تدعمها األمم املتحدة؛وكذلك ، ٢٠١٣
ــدول األعضــاء، وال ســيما دول    ثحيــ - ١١   ــع ال تنســيق علــى الســاحل واملغــرب العــريب،  مــنطقيت مجي

الـيت تعـرب   شـكله اجلماعـات اإلرهابيـة    تن الـدويل واإلقليمـي الـذي    ألمـ لجهود ملنـع التهديـد اخلطـري    تبذله من  ما
تعزيــز التعــاون والتنســيق مــن أجــل وضــع وعلــى مــالذ آمــن يف منطقــة الســاحل،  الوطنيــة وتبحــث عــنحلــدود ا

تلـك  ع نشطة اجلماعات اإلرهابيـة، ومنـع توسـ   ألاستراتيجيات شاملة وفعالة للتصدي على حنو شامل ومتكامل 
 الوطنية؛العابرة للحدود املنظمة اجلرائم األسلحة ومجيع أنواع د من انتشار واحل اجلماعات

يط حيـ و املنظمة األفريقية للتعاون بـني أجهـزة الشـرطة (أفريبـول) ويـدعم إنشـاءها      بإنشاء  حبير - ١٢  
  علما بإعداد مذكرة توقيف أفريقية لألشخاص املتهمني أو املدانني بارتكاب أعمال إرهابية؛

ــا ب يــبهي - ١٣   ــدول األعضــاء يف أفريقي ــذ خطــة عمــل االحتــاد األفريقــي بشــأن مكافحــة      ال دعــم تنفي
  ؛٢٠١٧-٢٠١٣املخدرات للفترة 

  
  األمم املتحدةالذي تضطلع به تنسيق البناء القدرات و

ــدول األعضــاء األخــرى،      يهيــب - ١٤   ــدرات ال ــاء ق ــدول األعضــاء أن تســاعد يف بن دعــت حيثمــا بال
الـذي يسـتفيد   عندما يطلب منها ذلك، على التصدي للتهديد الـذي يشـكله اإلرهـاب    ووكان مناسبا الضرورة 

اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية، ويرحب باملساعدة الثنائيـة املقدمـة مـن الـدول األعضـاء لتيسـري بنـاء        من 
  ؛ه املساعدةهذه القدرات على كل من الصعيد الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي، ويشجع على تقدمي هذ

التنسـيق يف جمـال   والقـدرات  فيمـا يتعلـق ب  تواجـه الـدول األعضـاء    الكـبرية الـيت   تحديات الب يسلّم - ١٥  
إىل املقـدم  أشـكال الـدعم    سـائر ، وتجنيدالعنف، ومنع متويل اإلرهاب، والاملقترن بمكافحة اإلرهاب والتطرف 

ثين علـى  يـ من اجلرمية املنظمة العابرة للحـدود الوطنيـة، و  املستفيدون املنظمات اإلرهابية، مبا يف ذلك اإلرهابيون 
األعمال اجلارية اليت تبذهلا جلنة مكافحة اإلرهـاب ومديريتـها التنفيذيـة مـن أجـل حتديـد الثغـرات يف القـدرات،         

ــرارين      ــذ القـ ــز تنفيـ ــل تعزيـ ــن أجـ ــة مـ ــاعدة التقنيـ ــري املسـ ــؤرخ  )٢٠٠٥( ١٦٢٤و ) ٢٠٠١( ١٣٧٣وتيسـ املـ
علـى  التنفيذيـة   مديريتـها لجنـة و الشجع الدول األعضاء على مواصلة التعاون مـع  ي، و٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ١٤

قليمـــي اإلوطين ودون علـــى كـــل مـــن الصـــعيد الـــاســـتراتيجيات شـــاملة ومتكاملـــة ملكافحـــة اإلرهـــاب وضـــع 
فيـذ يف  كيانـات فرقـة العمـل املعنيـة بالتن     تضـطلع بـه  ينبغـي أن  قليمي، ويسلط الضوء على الدور املهم الذي واإل

مركـز األمـم املتحـدة    وجمال مكافحة اإلرهـاب، وخصوصـا مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة،         
طلـب  يتقـدمي املسـاعدة التقنيـة، و   جمـال  يف  ،بنـاء القـدرات  على مقدمي املساعدة  من اكافحة اإلرهاب، وغريهمل

 امســاعدلــدى تقــدمي  حــدود املــوارد املتاحــة، ، عنــد االقتضــاء ويفاملعنيــة أن تقــومإىل كيانــات األمــم املتحــدة 
مـن اجلرميـة املنظمـة العـابرة     املسـتفيد  العناصـر الضـرورية للتصـدي لإلرهـاب     ، مبراعـاة  كافحـة اإلرهـاب  ملالتقنية 

  للحدود الوطنية؛
 املعنية وغريها مـن املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة املعنيـة دعـم تنميـة        ألمم املتحدةاكيانات ب هيبي - ١٦  

تصدى لإلرهاب واجلرمية املنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة،     على الوتعزيز قدرات املؤسسات الوطنية واإلقليمية 
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الصدد الدور االستشـاري الـذي تضـطلع بـه      هذا ومكافحة اإلرهاب، ويالحظ يف وخاصة أجهزة إنفاذ القانون
 ، وفقا لواليتها؛جلنة بناء السالم

تحدة املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهـاب علـى النظـر يف توسـيع     فرقة عمل األمم امل يشجع - ١٧  
السـاحل   يتتشـمل بلـدان اموعـة اخلماسـية ملـنطق     كـي  نطاق مبادرـا للمسـاعدة املتكاملـة ملكافحـة اإلرهـاب      

 ؛ووسط أفريقيا، بناء على طلبها

، مــىت أصــدر ميكنــها خلاصــةفــظ الســالم والبعثــات السياســية ابعثــات األمــم املتحــدة حلأن يكــرر  - ١٨  
حســب تكليفــا بــذلك، أن تقــدم حلكومــات البلــدان املضــيفة املســاعدة يف جمــال بنــاء القــدرات،      جملــس األمــن

، من أجل تنفيذ التزاماا مبوجب الصكوك العامليـة واإلقليميـة القائمـة، والتصـدي لالجتـار غـري املشـروع        الطلب
األســلحة ونــزع الســالح والتســريح وإعــادة    نــها بــرامج مجــع باألســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة، بســبل م  

ــاألمن املــادي     ــز املمارســات املتصــلة ب ــاتاإلدمــاج، وتعزي ــدعيم، ووإدارة املخزون ــدرات حفــظ الســجالت   ت ق
قـــدرات والتعقــب، وتطــوير الــنظم الوطنيــة ملراقبــة الصــادرات والــواردات، وحتســني أمــن احلــدود، وتعزيــز            

 ؛الشرطة وغريها من أجهزة إنفاذ القانونوأجهزة املؤسسات القضائية 

على أن يكون هناك، كلما اقتضـى األمـر وكلمـا كـان ذلـك مناسـبا ويف إطـار الواليـات          يشجع - ١٩  
القائمة واملوارد املتاحة، تبادل للمعلومات بني املمـثلني اخلاصـني لألمـني العـام، وإدارة عمليـات حفـظ السـالم،        

مكافحـة اإلرهـاب، ومكتـب األمـم     لجنـة  املديريـة التنفيذيـة ل  و، لألمانـة العامـة   التابعـة  وإدارة الشؤون السياسـية 
املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، وفرقــة العمـل املعنيـة بالتنفيـذ يف جمــال مكافحـة اإلرهـاب، وبرنـامج األمــم           

املنظمـة العـابرة    املتحدة اإلمنائي، عنـد النظـر يف الوسـائل الكفيلـة بالتصـدي علـى حنـو شـامل ومتكامـل للجرميـة          
  أن يؤدي إىل اإلرهاب؛املقترن بالعنف الذي ميكن للحدود الوطنية واإلرهاب والتطرف 

  
 اإلبالغ

يف األمـم املتحـدة   كيانـات  جلهـود الـيت تبـذهلا    تقريـرا عـن ا  إىل األمني العام أن يقدم إىل الس  يطلب  -  ٢٠  
املتضـررة، مبـا يف   ملنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة يف املنـاطق      تهديد اإلرهابيني الذين يستفيدون من اجلرمية االتصدي ل

منظومـة  داخـل  الكيانـات املعنيـة   ذلك أفريقيا، فيما يتعلق باملسائل املعروضة على الس، وأن يتضمن مسامهات مـن  
مكافحـة اإلرهـاب    األمم املتحدة، مبا فيها مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة واملديريـة التنفيذيـة للجنـة     

 فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب؛سائر كيانات و، وفريق الدعم التحليلي ورصد اجلزاءات

يف  مبـا ، أن يتضمن التقرير توصيات خبيارات حمددة لتعزيـز قـدرات الـدول األعضـاء     أيضا يطلب - ٢١  
حــدود املــوارد والتربعــات املتاحــة   بنــاء القــدرات يفلاملقترحــة  تهاألمــم املتحــدة وأنشــط اذلــك متويــل مشــاريع  

األمـم املتحـدة للحـد مـن اآلثـار السـلبية لإلرهـابيني         تضـطلع ـا  نشطة الـيت  األنظومة األمم املتحدة، فضال عن مل
يبـذهلا  يف ذلك خيارات تنطبق على اجلهود الـيت   الذين يستفيدون من اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية، مبا

ــل اإلرهــاب ومكافحــة غســل األمــوال،       لتســوية الرتاعــات لــس ا ــالتركيز علــى أمــن احلــدود ومكافحــة متوي ب
 ؛أشهر من تاريخ اختاذ هذا القرارستة يقدم التقرير إىل الس يف موعد ال يتجاوز   أنو

ــب الإىل  يشــري - ٢٢   ــرار  طل ــه، يف الق ــؤرخ ٢٠١٤( ٢١٨٧املوج  ، إىل٢٠١٤أيلول/ســبتمرب  ٢٤) امل
ــي ورصــد اجلــزاءات    ف ــدعم التحليل ــق ال ــاب       ري ــات مكافحــة اإلره ــع هيئ ــع مجي ــق م ــاون وثي ــدم، يف تع ــأن يق ب
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 )،٢٠١١( ١٩٨٩ و )١٩٩٩( ١٢٦٧العاملـة مبوجـب القـرارين    لجنة تقريرا إىل ال ،داخل األمم املتحدة املعنية
تنظــيم نــدون مــن قبــل يومــا، بشــأن التهديــد الــذي يشــكله املقــاتلون اإلرهــابيون األجانــب ا  ١٨٠يف غضــون 

اجلماعـات واملؤسسـات والكيانـات املرتبطـة بتنظـيم       كافـة وجبهـة النصـرة و  الدولة اإلسالمية يف العراق والشـام  
على االجتاهات املتصـلة باملقـاتلني   أيضا القاعدة أو املنضمون إليها، ويكرر تأكيد أن هذا التقرير ينبغي أن يركز 

تنظـيم   كافة اجلماعات اإلرهابيـة املدرجـة يف قائمـة اجلـزاءات املفروضـة علـى      اإلرهابيني األجانب املنضمني إىل 
يف جلسـة   لـس اللجنة ومذكرة مقدمة من اللجنـة إىل  ا إىلوالعاملني معها، وأن يتضمن إحاطة شفوية  القاعدة

  .بشأن اجلماعات العاملة يف أفريقيامكافحة اإلرهاب  اإلحاطة الدورية املقبلة حول
  ٧٣٥١اع يف اجللسة اختذ باإلمج

_____________________ 

      
  )٣٢٧(االنتشارعدم 

  
  مقررات

  املعنون:  ، يف البند٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١٥، املعقودة يف ٧٢٦٥نظر جملس األمن، يف جلسته   
  االنتشارعدم ”  
  .“)٢٠٠٦(  ١٧٣٧إحاطة إعالمية يقدمها رئيس جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار ”    
، يف البنـد الـذي نـوقش    ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٨، املعقودة يف ٧٣٥٠نظر الس، يف جلسته و  

  .٧٢٦٥يف اجللسة 
، يف البنـد الـذي نـوقش يف    ٢٠١٥آذار/مـارس   ٢٤، املعقـودة يف  ٧٤١٢ونظر الس أيضا، يف جلسـته    
  .٧٢٦٥اجللسة 
  املعنون:  ، يف البند٢٠١٥ه حزيران/يوني ٩، املعقودة يف ٧٤٥٨ونظر الس، يف جلسته   
  االنتشارعدم ”  
  ‘‘.(S/2015/401)مذكرة يقدمها رئيس جملس األمن ’’    

  
  )٢٠١٥( ٢٢٢٤القرار 

  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٩املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
متوز/يوليــه  ٣١املــؤرخ ) ٢٠٠٦( ١٦٩٦ اتإىل قراراتــه الســابقة ذات الصــلة، مبــا فيهــا القــرارإذ يشــري   
املـــــــؤرخ ) ٢٠٠٧( ١٧٤٧ و ٢٠٠٦كـــــــانون األول/ديســـــــمرب  ٢٣املـــــــؤرخ ) ٢٠٠٦( ١٧٣٧ و ٢٠٠٦

_____________ 

  .٢٠٠٦اختذ جملس األمن قرارات أو مقررات بشأن هذه املسألة للمرة األوىل يف عام   )٣٢٧(
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املــــؤرخ ) ٢٠٠٨( ١٨٣٥ و ٢٠٠٨آذار/مــــارس  ٣املــــؤرخ ) ٢٠٠٨( ١٨٠٣ و ٢٠٠٧آذار/مــــارس  ٢٤
املـؤرخ  ) ٢٠١٠( ١٩٢٩ و ٢٠٠٩أيلول/سـبتمرب   ٢٤املـؤرخ  ) ٢٠٠٩( ١٨٨٧ و ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٢٧
ــه  ٩ ــؤرخ ) ٢٠١١( ١٩٨٤ و ٢٠١٠حزيران/يونيـ ــه  ٩املـ ــؤرخ ) ٢٠١٢( ٢٠٤٩ و ٢٠١١حزيران/يونيـ املـ
ــه  ٧ ــؤرخ ) ٢٠١٣( ٢١٠٥ و ٢٠١٢حزيران/يونيـ ــه  ٥املـ ــؤرخ  )٢٠١٤( ٢١٥٩ و ٢٠١٣حزيران/يونيـ املـ
ــه  ٩ ــه يف   ٢٠١٤حزيران/يونيــ ــن رئيســ ــادر عــ ــان الصــ ــارس  ٢٩، وإىل البيــ ــد )٣٢٨(٢٠٠٦آذار/مــ ، وإذ يؤكــ

  جمدداً،  أحكامها
مـن   ٢٩، عمـال بأحكـام الفقـرة    معين جبمهورية إيـران اإلسـالمية   رباءاخلاء فريق إىل إنش أيضا وإذ يشري  
) ٢٠٠٦( ١٧٣٧جملـس األمـن املنشــأة عمـال بــالقرار    )، لكـي يــؤدي بتوجيـه مـن جلنــة    ٢٠١٠( ١٩٢٩القـرار  

  املهام املنصوص عليها يف تلك الفقرة،
الصـادر عـن فريـق اخلـرباء      ٢٠١٤رب تشـرين الثـاين/نوفم   ٧إىل التقرير املؤقـت املـؤرخ    كذلك وإذ يشري  

) وإىل التقرير النـهائي الصـادر عـن    ٢٠١٠( ١٩٢٩من القرار  ٢٩الذي عينه األمني العام عمال بأحكام الفقرة 
  ،)٣٢٩(٢٠١٥حزيران/يونيه  ١الفريق يف 

العامـل غـري   إىل املعايري املنهجية املتعلقة بتقارير آليات رصد اجلزاءات الواردة يف تقرير الفريـق  وإذ يشري   
  ،)٣٣٠(الرمسي التابع لس األمن واملعين باملسائل العامة املتعلقة باجلزاءات

بــاجلهود الــيت تبــذهلا األمانــة العامــة مــن أجـل توســيع قائمــة اخلــرباء اخلاصــة بفــرع األجهــزة  وإذ يرحـب    
ــات الــواردة يف مــذكرة الــرئيس         ــة لــس األمــن وحتســينها، مــع مراعــاة التوجيه كــانون  ٢٢ة املؤرخــ الفرعي

  ،)٣٣٠(٢٠٠٦األول/ديسمرب 
يف هذا الصدد أمهية إعداد تقييمات وحتليالت وتوصـيات مسـتقلة وموثـوق ـا ومسـتندة إىل      وإذ يؤكد   

  )،٢٠١٠( ١٩٢٩من القرار  ٢٩حقائق، وفقا لوالية فريق اخلرباء بصيغتها احملددة يف الفقرة 
ــرر    ــدد الســالم         وإذ يق ــراً يه ــا زال يشــكل خط ــدمار الشــامل ووســائل إيصــاهلا م أن انتشــار أســلحة ال
  الدوليني،  واألمن
  من الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، ٤١مبوجب املادة  وإذ يتصرف  
 ٢٩فقـرة  بصـيغتها احملـددة يف ال  املعـين جبمهوريـة إيـران اإلسـالمية     متديد والية فريق اخلـرباء   يقرر  - ١  

، ويعــرب عــن اعتزامــه معــاودة النظــر يف هــذه الواليــة  ٢٠١٦متوز/يوليــه  ٩) حــىت ٢٠١٠( ١٩٢٩مــن القــرار 
، ويطلـب إىل  ٢٠١٦حزيران/يونيـه   ٩واختاذ اإلجراء املناسب فيما يتعلق بتمديدها مرة أخرى يف موعد أقصاه 

  األمني العام أن يتخذ التدابري اإلدارية الالزمة هلذا الغرض؛
، يف )٢٠٠٦( ١٧٣٧جملـس األمـن املنشـأة عمـال بـالقرار       إىل فريق اخلرباء أن يـوايف جلنـة   يطلب  - ٢  

، بتقريـر عـن أعمالـه يف منتصـف املـدة، ويطلـب كـذلك أن يقـدم         ٢٠١٥تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٩موعد أقصاه 
_____________ 

)٣٢٨(  S/PRST/2006/15.  
  .S/2015/401انظر   )٣٢٩(
  .S/2006/997انظر   )٣٣٠(
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اقشـة جيريهـا مـع    بعـد من  ٢٠١٥كـانون األول/ديسـمرب    ٩حبلـول  األمـن  فريق تقرير منتصـف املـدة إىل جملـس    ال
ــا حبلــول      ــرا ائي ــة تقري ــه أيضــا أن يقــدم إىل اللجن يضــمنه اســتنتاجاته  ٢٠١٦أيار/مــايو  ٩اللجنــة، ويطلــب إلي

بعــد  ٢٠١٦حزيران/يونيــه  ٩فريــق تقريــره النــهائي إىل الــس حبلــول  الوتوصــياته، ويطلــب كــذلك أن يقــدم  
  مناقشة جيريها مع اللجنة؛

خلـرباء أن يقـدم إىل اللجنـة برنـامج عمـل عمـا يعتـزم القيـام بـه يف موعـد           إىل فريـق ا  أيضـا  يطلب  - ٣  
يوماً من إعادة تعـيني الفريـق، ويشـجع اللجنـة علـى إجـراء مناقشـات منتظمـة بشـأن ذلـك الربنـامج             ٣٠أقصاه 

فريـق أن يـوايف اللجنـة بـأي مسـتجدات      الوعلى التواصل بانتظام مع الفريق بشأن أعمالـه، ويطلـب كـذلك إىل    
  لق بربنامج العمل املذكور؛تتع

  ؛اخلرباء االستمرار يف متابعة أعمال فريقيعرب عن اعتزامه   - ٤  
مجيع الدول وهيئات األمم املتحدة املعنية وسائر األطراف املهتمة باألمر على التعـاون التـام    حيث  - ٥  

ن تنفيـذ التـدابري املفروضـة    مع اللجنة ومع فريق اخلرباء، وال سيما بإتاحة مـا قـد يكـون لـديها مـن معلومـات عـ       
  )؛٢٠١٠( ١٩٢٩ ) و٢٠٠٨( ١٨٠٣ ) و٢٠٠٧( ١٧٤٧ ) و٢٠٠٦( ١٧٣٧ اتمبوجب القرار

  إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ٦  
  ٧٤٥٨اختذ باإلمجاع يف اجللسة 

  
  مقررات

  :املعنون  ، يف البند٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٣، املعقودة يف ٧٤٦٩نظر جملس األمن، يف جلسته   
  منع االنتشار”  
  .“)٢٠٠٦(  ١٧٣٧إحاطة إعالمية يقدمها رئيس جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار ”    
، دعـــوة ممثلـــي أملانيـــا وإيـــران  ٢٠١٥متوز/يوليـــه  ٢٠، املعقـــودة يف ٧٤٨٨وقـــرر الـــس، يف جلســـته   

مـن نظامـه الـداخلي     ٣٧ اإلسالمية) لالشتراك، دون أن يكـون هلمـا حـق التصـويت، وفقـا للمـادة       -(مجهورية 
  “.منع االنتشار”املعنون   املؤقت، يف مناقشة البند

مــن نظامــه الــداخلي املؤقــت،  ٣٩توجيــه دعــوة، مبوجــب املــادة أيضــا ويف اجللســة نفســها، قــرر الــس   
  هارتنغ، رئيس وفد االحتاد األورويب لدى األمم املتحدة. -السيد توماس ماير   إىل
  

  )٢٠١٥( ٢٢٣١القرار 
  ٢٠١٥متوز/يوليه  ٢٠ؤرخ امل

  ،إن جملس األمن  
املــؤرخ  )٢٠٠٦( ١٦٩٦وإىل قراراتــه  )٣٢٨(٢٠٠٦آذار/مــارس  ٢٩املــؤرخ  إىل بيــان رئيســه إذ يشــري  

 )٢٠٠٧( ١٧٤٧، و ٢٠٠٦كـانون األول/ديســمرب   ٢٣املــؤرخ  )٢٠٠٦( ١٧٣٧ ، و٢٠٠٦متوز/يوليـه   ٣١
ــ ــؤرخ  )٢٠٠٨( ١٨٠٣، و ٢٠٠٧آذار/مـــارس  ٢٤ؤرخ املـ  )٢٠٠٨( ١٨٣٥، و ٢٠٠٨آذار/مـــارس  ٣املـ

  ،٢٠١٠حزيران/يونيه  ٩املؤرخ  )٢٠١٠( ١٩٢٩ ، و٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٢٧املؤرخ 
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ــد    ــد تأكي ــة    وإذ يعي ــدول   )٣٣١(التزامــه مبعاهــدة عــدم انتشــار األســلحة النووي ــع ال ــال مجي ، وضــرورة امتث
القيـام، دومنـا متييـز، وفقـا      امتثاال تاما لكلّ التزاماا، وإذ يشري إىل حق الدول األطراف يفاألطراف يف املعاهدة 

للمادتني األوىل والثانية من املعاهدة، بتطوير البحوث يف جمال الطاقة النووية وإنتاج الطاقة النووية واسـتخدامها  
  لألغراض السلمية،

وماسـية الراميـة إىل إجيـاد حـل عـن طريـق التفـاوض يكفـل         على أمهية اجلهود السياسية والدبل وإذ يشدد  
التوصـل إىل حـل مـن هـذا القبيـل       اقتصار برنامج إيران النووي على األغراض السلمية فحسب، وإذ يالحظ أن

يف مصلحة عدم االنتشار النووي، سيصب  
وفرنسـا واململكـة    الصـني ووأملانيـا  كـل مـن االحتـاد الروسـي     باجلهود الدبلوماسية اليت بـذهلا   وإذ يرحب  
ــا العظمــى وآيرلنــدا الشــمالية  املتحــدة ــات املتحــدة  لربيطاني ــة والوالي ــل الســامي لالحتــاد األوريب  األمريكي واملمث

للشؤون اخلارجية والسياسة األمنية، وإيران، يف سبيل التوصل إىل حل شـامل طويـل األجـل ومناسـب للمسـألة      
النووية اإليرانية، واليت تمتوز/يوليـه   ١٤، املربمـة يف  (خطـة العمـل)   لعمـل الشـاملة املشـتركة   جت بوضع خطة او

  وإنشاء اللجنة املشتركة، ٢٠١٥
يف خطة العمل أا لن تسعى أبدا، مهما كانـت الظـروف، إىل احلصـول    جمددا إيران تأكيد ب وإذ يرحب  

  على أي أسلحة نووية أو تطويرها أو حيازا،
الصـني وفرنسـا   ووأملانيـا  عن االحتـاد الروسـي   ، الصادر ٢٠١٥ليه متوز/يو ١٤البيان املؤرخ  وإذ يالحظ  

واالحتـاد األورويب، ـدف   األمريكيـة  والواليـات املتحـدة   لربيطانيا العظمـى وآيرلنـدا الشـمالية    واململكة املتحدة 
  تعزيز الشفافية ويئة مناخ مؤات لتنفيذ خطة العمل تنفيذا تاما،

املسـألة، وإذ يعـرب عـن     هذه ل منعطفا رئيسيا على مسار نظره يفأن إبرام خطة العمل يشك وإذ يؤكد  
العمـــل، ويف اختتـــام نظـــره يف هـــذه املســـألة  رغبتـــه يف إقامـــة عالقـــة جديـــدة مـــع إيـــران معـــززة بتنفيـــذ خطـــة

  مرضية،  بصورة
ان طة العمل سيسهم يف بناء الثقة يف الطـابع السـلمي احلصـري لربنـامج إيـر     التام خلتنفيذ الأن  وإذ يؤكد  
  النووي،
الدور األساسي املستقل الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة يف جمـال التحقـق      وإذ يؤيد بقوة  

أغـراض غـري معلنـة وعـدم     لتحقيـق  من امتثال اتفاقات الضمانات، مبـا يشـمل عـدم حتويـل املـواد النوويـة املعلنـة        
يف هــذا الســياق، يف جمــال كفالــة الطــابع الســلمي  ، وةوجــود مــواد نوويــة غــري معلنــة وأنشــطة نوويــة غــري معلنــ 

ــامج إيــران النــووي، بوســائل منــها تنفيــذ    احلصــري ــة يف    “إطــار التعــاون”لربن ــه بــني إيــران والوكال املتفــق علي
، وإذ يقـر  “يف املاضـي واحلاضـر   املعلقـة خريطة الطريق لتوضـيح املسـائل   ” ، و٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١١

  طة العمل،التام خلتنفيذ الالوكالة يف دعم بالدور املهم املنوط ب
عــدم انتشــار األســلحة يف نظــام أن ضــمانات الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة عنصــر أساســي  وإذ يؤكــد  

امتثـال الـدول لاللتزامـات الواقعـة علـى      ضـمان  النووية، وأا تزيد من تعزيز الثقة بني الدول بوسائل شتى منها 

_____________ 

)٣٣١(  United Nations, Treaty Series, vol. 729, No. 10485.  
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ضمانات ذات الصلة، وتسهم يف توطيد أمنها اجلماعي، وتساعد يف يئـة بيئـة مؤاتيـة    عاتقها مبوجب اتفاقات ال
أن تبـذل الوكالـة والـدول     يللتعاون النووي، وإذ يسلّم كذلك بأن تنفيذ الضمانات بصورة فعالة ناجعـة يقتضـ  

ــدول بشــأن        ــع ال ــوح م ــة االخنــراط يف حــوار مفت ــة الوكال املتصــلة ســائل املجهــودا مشــتركة، وأن تواصــل أمان
ــادى،          ب ــذ الضــمانات، وأن تتف ــا بشــأن تنفي ــة، وأن تتواصــل معه ــاء الثق ــادة الشــفافية وبن ــاء زي الضــمانات ابتغ

الصــدد، إعاقــة التنميــة االقتصــادية والتكنولوجيــة إليــران أو التعــاون الــدويل يف ميــدان األنشــطة النوويــة   هــذا يف
األحكـام األمنيـة السـارية وحقـوق      اديـة وغريهـا مـن    السلمية؛ وأن حتترم قواعـد الصـحة والسـالمة واحلمايـة امل    

األفــراد؛ وأن تتخــذ مجيــع االحتياطــات حلمايــة األســرار التجاريــة والتكنولوجيــة والصــناعية وســائر املعلومــات     
  السرية اليت تطلع عليها،

 يـة، ، بطـرق منـها إشـراك الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذر      الدول األعضاء على التعاون مع إيران وإذ يشجع  
وعلـى الـدخول يف مشـاريع     ،يف جمال استخدام الطاقة النوويـة يف األغـراض السـلمية، ضـمن إطـار خطـة العمـل       

  للتعاون النووي املدين جيري حتديدها بصورة متبادلة، وفقا للمرفق الثالث خلطة العمل،
هذا القـرار، وإذ يـدعو    إاء العمل بأحكام القرارات السابقة وغريها من التدابري املتوخاة يف الحظي وإذ  

  الدول األعضاء إىل إيالء االعتبار الواجب هلذه التغيريات،
ــة        وإذ يشــدد   ــى أن خطــة العمــل تفضــي إىل تشــجيع وتيســري إقامــة عالقــات وأواصــر تعــاون طبيعي عل

ــع ــا فيمــا يتصــل           م ــوق الــدول والتزاما ــالني االقتصــادي والتجــاري، وإذ يضــع يف احلســبان حق إيــران يف ا
  الدولية،  جارةبالت

مـن ميثـاق األمـم املتحـدة بقبـول قـرارات        ٢٥على أن الدول األعضـاء ملزمـة مبوجـب املـادة      وإذ يؤكد  
  جملس األمن وتنفيذها،

خطة العمـل الشـاملة املشـتركة، وحيـث علـى تنفيـذها بصـورة تامـة وفقـا للجـدول الـزمين            يؤيــد   - ١  
  ؛العمل احملدد يف خطة

اختـاذ كـل اإلجـراءات     عضاء واملنظمات اإلقليميـة واملنظمـات الدوليـة إىل   جبميع الدول األ يهيب  - ٢  
املناسبة لدعم تنفيذ خطة العمل، بوسائل منها اختاذ إجراءات تتسق مع خمطط التنفيذ املبين يف خطة العمـل ويف  

  عن خطة العمل؛ املنبثقةهذا القرار واالمتناع عن إتيان أعمال تعيق الوفاء بااللتزامات 
ــق والرصــد         يطلــب  - ٣   ــإجراءات التحق ــوم ب ــة أن يق ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــام للوكال ــدير الع إىل امل

فيما يتصل بالتزامات إيران املتعلقة باملسألة النووية طيلة املدة الكاملة لتلك االلتزامات مبقتضـى خطـة   الضرورية 
لبه الوكالة ليتسىن حل مجيع املسـائل  العمل، ويؤكد من جديد أن على إيران أن تتعاون بصورة تامة حسبما تط

  تقارير الوكالة؛  املعلقة، على النحو احملدد يف
إىل جملــس األمــن أيضــا إىل املــدير العــام للوكالــة أن يقــدم إىل جملــس حمــافظي الوكالــة، و   يطلــب  - ٤  

طة العمـل، وأن  بشكل متوازٍ عند االقتضاء، معلومات مستكملة بانتظام بشأن تنفيذ إيران اللتزاماا مبقتضى خ
مــع جملــس األمــن، يف أي وقــت، مــىت رأى أســبابا معقولــة تــدفع   بــالتوازي يبلــغ أيضــا جملــس حمــافظي الوكالــة  

  لالعتقاد بوجود مسألة مثرية للقلق تؤثر بشكل مباشر يف تنفيذ االلتزامات املنصوص عليها يف خطة العمل؛
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كالة الدولية للطاقة الذرية أن يقدم، مبجـرد انتـهاء الوكالـة مـن التحقـق      إىل املدير العام للو يطلب  - ٥  
مـن املرفـق اخلـامس خلطـة العمـل، تقريـرا        ١١-١٥إىل  ١-١٥ اتمن اختاذ إيـران اإلجـراءات احملـددة يف الفقـر    

  ؛يؤكد فيه هذه املسألة إىل جملس حمافظي الوكالة وجملس األمن بشكل متوازٍ
لوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة أن يقـدم، مبجـرد توصـل الوكالــة        لر العـام  كـذلك إىل املـدي   يطلـب   - ٦  

االستنتاج العام بأن مجيع املواد النووية يف إيران ال تزال تسـتخدم يف أنشـطة سـلمية، تقريـرا يؤكـد فيـه هـذا         إىل
  االستنتاج إىل جملس حمافظي الوكالة وجملس األمن بشكل متوازٍ؛

مـن ميثـاق األمـم املتحـدة، أنـه عنـد تلقّـي جملـس األمـن تقريـر            ٤١ادة ، متصرفا مبوجـب املـ  يقرر  - ٧  
  :٥الوكالة الدولية للطاقة الذرية املبني يف الفقرة 

)، ٢٠٠٧( ١٧٤٧ )، و٢٠٠٦( ١٧٣٧)، و ٢٠٠٦( ١٦٩٦العمــل بأحكــام القــرارات   ينــهى  (أ)  
ــران/ ٩ؤرخ املــــــ )٢٠١٥( ٢٢٢٤ )، و٢٠١٠( ١٩٢٩ )، و٢٠٠٨( ١٨٣٥)، و ٢٠٠٨( ١٨٠٣و   حزيــــ

  ؛٢٠١٥يونيه 
ألحكـام الـواردة يف الفقـرات الفرعيـة     او ٥و  ،٤و  ،٢و  ،١حكام الفقرات ألمتتثل مجيع الدول   (ب)  

فقـرة أو فقـرة فرعيـة، وهـي مـدعوة إىل       كـل  احملددة يف من املرفق باء على امتداد املدة ٦(أ) إىل (و) من الفقرة 
  من املرفق باء؛  ٧ و ٣امتثال أحكام الفقرتني 

مـن ميثـاق األمـم املتحـدة، أنـه يف التـاريخ املوافـق ملـرور عشـر           ٤١، متصرفا مبوجـب املـادة   يقرر  - ٨  
سنوات علـى يـوم اعتمـاد خطـة العمـل، علـى النحـو احملـدد يف خطـة العمـل، ينتـهي العمـل جبميـع أحكـام هـذا                

جملـــس األمـــن قـــد كـــون ي(أ)، و ٧الفقـــرة  أي مـــن القـــرارات الســـابقة املبينـــة يفوال تنطبـــق أحكـــام القـــرار، 
مـن قائمـة املسـائل املعروضــة     “عـدم االنتشـار  ”حـذف بنـد   يف املسـألة النوويـة اإليرانيـة، وي   نظـره  بـذلك   اختـتم 
  الس؛  على

العمـل باألحكـام علـى النحـو      إـاء من ميثاق األمـم املتحـدة، أن    ٤١، متصرفا مبوجب املادة يقرر  - ٩  
  ؛١٢  ا القرار، لن حيدث إذا مت تطبيق أحكام القرارات السابقة عمال بالفقرةمن هذ ٨املبني يف املرفق باء والفقرة 

  
  تطبيق أحكام القرارات السابقة

لربيطانيــا العظمــى وآيرلنــدا االحتــاد الروســي وأملانيــا والصــني وفرنســا واململكــة املتحــدة   يشــجع - ١٠  
) علـى حـل   “املشـاركون يف خطـة العمـل   ”(واالحتـاد األورويب، وإيـران   األمريكيـة  والواليات املتحـدة  الشمالية 

أي مســائل تنشــأ عــن تنفيــذ االلتزامــات الــواردة يف خطــة العمــل بتطبيــق اإلجــراءات احملــددة يف خطــة العمــل،    
ويعــرب عــن اعتزامــه أن يعــاجل الشــكاوى الــيت حيتمــل أن يقــدمها املشــاركون يف خطــة العمــل بشــأن ارتكــاب    

  ه؛اتلتزاممشارك آخر يف خطة العمل إخالال كبريا با
يومـا مـن تلقـي     ٣٠مـن ميثـاق األمـم املتحـدة، أنـه يف غضـون        ٤١، متصرفا مبوجب املـادة  يقرر - ١١  

إخطار من دولة مشاركة يف خطة العمل تبلغ فيه مبسألة ترى أـا تشـكل إخـالال كـبريا بااللتزامـات املنصـوص       
(أ)  ٧الفقـرة  كام اإلـاء املبينـة يف   استمرار سريان أحعليها يف خطة العمل، سيصوت على مشروع قرار بشأن 
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أيـام مـن    ١٠يقـدم أي عضـو مـن أعضـاء جملـس األمـن، يف غضـون         مل من هذا القـرار، ويقـرر كـذلك أنـه، إذا    
رئـيس جملـس األمـن     فسـيقدم تاريخ اإلخطار املـذكور أعـاله، مشـروع قـرار مـن ذلـك القبيـل للتصـويت عليـه،          

عـن   يوما من تاريخ اإلخطار املـذكور أعـاله، ويعـرب    ٣٠ون طرحه للتصويت يف غضيمشروع القرار وعندئذ 
ــة االستشــارية          ــه اهليئ ــألة تبدي ــألة وأي رأي بشــأن املس ــة باملس ــدول املعني ــه أن يأخــذ يف احلســبان آراء ال اعتزام

  املنصوص عليها يف خطة العمل؛
األمــن قــرارا مــن ميثــاق األمــم املتحــدة، إذا مل يتخــذ جملــس    ٤١، متصــرفا مبوجــب املــادة  يقــرر - ١٢  

(أ)، أنـه اعتبـارا مـن     ٧ الفقـرة  يف ااإلـاء املنصـوص عليهـ   باسـتمرار سـريان أحكـام    يقضـي   ١١مبقتضى الفقرة 
، ١١منتصف الليل بتوقيـت غـرينتش عقـب اليـوم الـثالثني مـن تـاريخ إخطـار جملـس األمـن املـذكور يف الفقـرة             

)، ٢٠٠٧( ١٧٤٧ )، و٢٠٠٦( ١٧٣٧)، و ٢٠٠٦( ١٦٩٦يســـــري مفعـــــول مجيـــــع أحكـــــام القـــــرارات  
(أ)،  ٧ـــي العمـــل ـــا عمـــال بـــالفقرة  ) الـــيت أ٢٠١٠ُ( ١٩٢٩)، و ٢٠٠٨( ١٨٣٥ )، و٢٠٠٨( ١٨٠٣ و

، ٧بالطريقة نفسها اليت كانت سـارية ـا قبـل اختـاذ هـذا القـرار، وينتـهي العمـل بالتـدابري الـواردة يف الفقـرات            
  ألمن خالف ذلك؛من هذا القرار، ما مل يقرر جملس ا ٢٠إىل  ١٦  ، و٨  و

يـتعني  ، ١١الفقـرة   على أنه، يف حالة تقدمي إخطار إىل جملـس األمـن علـى النحـو املـبني يف      يشدد - ١٣  
تبذل إيران واألطراف األخرى املشاركة يف خطة العمل قصاراها حلل املسألة اليت أدت إىل تقـدمي اإلخطـار،   أن 

تسوية املسألة حمل اإلخطار، ويقـرر، متصـرفا مبوجـب     جرت ويعرب عن اعتزامه منع إعادة تطبيق األحكام إذا
من ميثاق األمم املتحدة، أنه إذا قامت الدولة املشاركة يف خطة العمـل الـيت قـدمت اإلخطـار بـإبالغ       ٤١املادة 

أعـاله، فـإن أحكـام     ١٢املسألة قد مت حلها قبل اية فترة الثالثني يوما احملـددة يف الفقـرة   تلك جملس األمن بأن 
(أ)، تبقى سارية املفعول بصـرف النظـر عـن     ٧اإلاء املنصوص عليها يف الفقرة  أحكامالقرار، مبا يف ذلك  هذا

كليـا   ١٢إيـران أنـه إذا مت تطبيـق أحكـام القـرارات السـابقة عمـال بـالفقرة          تصـريح أعاله، ويالحـظ   ١٢الفقرة 
  اا مبوجب خطة العمل؛جزئيا، فإن إيران ستعترب ذلك أساسا للتوقف عن الوفاء بالتزام  أو

ال يسـري بـأثر رجعـي علـى العقـود       ١٢أن تطبيق أحكام القرارات السابقة عمال بـالفقرة   يؤكد - ١٤  
املوقعة بني أي طرف وبني إيران أو كيانات وأفـراد إيـرانيني قبـل تـاريخ التطبيـق، شـريطة أن تتماشـى األنشـطة         

  العمل ومع هذا القرار والقرارات السابقة؛ املتوخاة يف تلك العقود وتنفيذ تلك العقود مع خطة
يقصــد بــه إحلــاق الضــرر  ال ١٢أن أي تطبيــق ألحكــام القــرارات الســابقة عمــال بــالفقرة   يؤكــد - ١٥  

بكيانات وأفراد كانوا منخرطني، قبل تطبيق تلك األحكام، يف أعمال جتاريـة مـع إيـران أو مـع كيانـات وأفـراد       
ل وهـذا القـرار، ويشـجع الـدول األعضـاء علـى أن تتشـاور فيمـا بينـها بشـأن           إيرانيني مبا يتماشى مع خطة العمـ 

هذا الضرر غري املقصود علـى األفـراد والكيانـات، ويقـرر      وطأةذلك الضرر، وأن تتخذ إجراءات للتخفيف من 
ــالفقرة     ــق أحكــام القــرارات الســابقة عمــال ب ــة تطبي ــات    أال ١٢يف حال ــأثر رجعــي علــى الكيان يفــرض تــدابري ب

فراد الذين كانوا منخرطني يف أنشطة جتارية مع إيران تتماشى مع خطة العمل ومـع هـذا القـرار والقـرارات     واأل
  السابقة قبل تطبيق هذه األحكام؛

  
  تنفيذ خطة العمل الشاملة املشتركة

ــادة  يقــرر - ١٦   ــة      ٤١، متصــرفا مبوجــب امل ــاق األمــم املتحــدة، أن يســتعرض توصــيات اللجن مــن ميث
مـن املرفـق    ٢حات الدول بأن تشارك يف األنشطة املتصـلة باـال النـووي املبينـة يف الفقـرة      اقترا املشتركة بشأن
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باء أو تسمح ا، ويعترب تلك التوصيات مشمولة مبوافقته ما مل يتخذ جملس األمـن قـرارا بـرفض توصـية مقدمـة      
  من اللجنة املشتركة يف غضون مخسة أيام عمل من تلقّيها؛

مـن املرفـق بـاء     ٢الفقرة  الدول األعضاء اليت تسعى إىل املشاركة يف األنشطة املبينة يفإىل  يطلب - ١٧  
اعتزامه إبالغ اللجنة املشتركة املنصـوص عليهـا    أو السماح ا أن تقدم مقترحاا إىل جملس األمن، ويعرب عن

لـس األمـن إىل تقـدمي    تقوم باستعراضها، ويـدعو أي عضـو مـن أعضـاء جم     يف خطة العمل بتلك املقترحات لكي
املعلومــات واآلراء ذات الصــلة ــذه املقترحــات، ويشــجع اللجنــة املشــتركة علــى إيــالء االعتبــار الواجــب ألي   

إىل  معلومــات وآراء مــن هــذا القبيــل، ويطلــب إىل اللجنــة املشــتركة أن تقــدم توصــياا بشــأن هــذه املقترحــات  
  تمديد)؛الحالة   يف ،عمل الثني يومجملس األمن يف غضون عشرين يوم عمل (أو يف غضون ث

التدابري اإلدارية الالزمـة لتيسـري   باختاذ ، دعما لتنفيذ خطة العمل، قومإىل األمني العام أن ي يطلب - ١٨  
  االتصاالت مع الدول األعضاء وبني جملس األمن واللجنة املشتركة من خالل ترتيبات عملية متفق عليها؛

املعلومـات، عنـد    تبـادال تو اتشـاور أن تة للطاقة الذرية واللجنة املشـتركة  إىل الوكالة الدولي يطلب - ١٩  
تتعـاون الـدول املصـدرة مـع اللجنـة املشـتركة        يف خطـة العمـل، ويطلـب كـذلك أن     بنياالقتضاء، على النحو املـ 

  وفقا للمرفق الرابع خلطة العمل؛
واألنشـطة املبينـة يف    بعمليـات النقـل  إىل اللجنة املشتركة أن تستعرض املقترحـات املتعلقـة    يطلب - ٢٠  
أحكـام خطـة   مـع  من املرفق باء دف التوصية باملوافقة عليها مـىت كانـت منسـجمة مـع هـذا القـرار و       ٢الفقرة 

نقل األصناف واملـواد واملعـدات والسـلع والتكنولوجيـا الالزمـة ألنشـطة إيـران النوويـة          ليتسىنالعمل وأهدافها، 
ــى وضــع اإلجــراءات الالزمــة لضــمان    مبوجــب خطــة العمــل، ويشــجع ال   ــة املشــتركة عل ــع  ســتعراضالجن مجي

  ؛بشكل مفصل مستفيض املقترحات
  

  االستثناءات

مـن ميثـاق األمـم املتحـدة، أن التـدابري املفروضـة يف القـرارات         ٤١مبوجـب املـادة   متصـرفا  ، يقرر - ٢١  
) ٢٠٠٨( ١٨٣٥) و ٢٠٠٨( ١٨٠٣) و ٢٠٠٧( ١٧٤٧) و ٢٠٠٦( ١٧٣٧) و ٢٠٠٦( ١٦٩٦

) ال تسري علـى توريـد أو بيـع أو نقـل األصـناف واملـواد واملعـدات والسـلع والتكنولوجيـا،          ٢٠١٠( ١٩٢٩ و
مساعدة تقنية أو تدريب أو مساعدة مالية أو استثمار أو مسسرة أو غـري   وال على تقدمي أي مما يتصل بذلك من

لـدول األعضـاء الـيت تتصـرف بالتنسـيق      ا ذلك مـن اخلـدمات، ممـا تقـوم بـه الـدول املشـاركة يف خطـة العمـل أو         
معها، مىت كان لذلك صلة مباشـرة مبـا يلـي: (أ) تعـديل اثنـتني مـن السالسـل التعاقبيـة يف مرفـق فـوردو إلنتـاج            

كيلــوغرام يف مقابــل  ٣٠٠النظــائر املســتقرة؛ (ب) تصــدير اليورانيــوم اإليــراين املخصــب بكميــات تزيــد علــى    
التصميم النظري املتفق عليه، مث بعـد ذلـك اسـتنادا إىل     اعل آراك استنادا إىلاليورانيوم الطبيعي؛ (ج) حتديث مف

  التصميم النهائي املتفق عليه هلذا املفاعل؛
من ميثاق األمم املتحـدة، أن تكفـل الـدول األعضـاء الـيت تقـوم        ٤١مبوجب املادة متصرفا ، يقرر - ٢٢  

بتلـك األنشـطة مجيعهـا يف إطـار التقيـد الصـارم خبطـة        م القيـا مـا يلـي: (أ)    ٢١باألنشطة املسموح ـا يف الفقـرة   
)، وكـــذلك اللجنـــةَ املشـــتركة، بعـــد  ٢٠٠٦( ١٧٣٧العمـــل؛ (ب) أن ختطـــر اللجنـــةَ املنشـــأة عمـــال بـــالقرار  

متطلبـات املبـادئ التوجيهيـة، حسـب االقتضـاء، علـى        اسـتيفاء  تشكيلها، عشـرةَ أيـام قبـل تلـك األنشـطة؛ (ج)     
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 ته)، بصــيغ٢٠٠٦( ١٧٣٧) ذي الصــلة املشــار إليــه يف القــرار  INFCIRCاإلعالمــي (النحــو الــوارد يف التعمــيم  
صـنف   النـهائي ألي  عمالالنـهائي ومكـان االسـت   عمال املستكملة؛ (د) أن حتصل على احلق يف التحقق من االست

يــد ) أن تقـوم أيضــا، يف حالــة تور ـيـتم توريــده، وأن تكــون يف وضـع ميكنــها مــن ممارســة ذلـك احلــق فعليــا؛ (هــ   
املشـار إليهـا يف    )INFCIRCs( التعميمات اإلعالمية األصناف واملواد واملعدات والسلع والتكنولوجيا املدرجة يف

الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف غضون عشـرة أيـام مـن     خطاراملستكملة، بإ تها)، بصيغ٢٠٠٦( ١٧٣٧القرار 
  النقل؛  البيع أو  عملية التوريد أو

ــرر أيضــا  - ٢٣   ــادة  رفا متصــ، يق ــدابري املفروضــة يف      ٤١مبوجــب امل ــم املتحــدة، أن الت ــاق األم ــن ميث م
ــرارات   )٢٠٠٨( ١٨٣٥) و ٢٠٠٨( ١٨٠٣) و ٢٠٠٧( ١٧٤٧) و ٢٠٠٦( ١٧٣٧) و ٢٠٠٦( ١٦٩٦القـ

وقف تطبيقها عند احلد الالزم للقيام، على النحو الذي توافق عليه مسـبقا اللجنـة املنشـأة    ت) ي٢٠١٠( ١٩٢٩و 
  ) على أساس كل حالة على حدة، بعمليات النقل واألنشطة:٢٠٠٦( ١٧٣٧ عمال بالقرار

يف الفقـرات مـن    بينـة اليت تكون هلا عالقة مباشرة بتنفيذ اإلجراءات ذات الصلة باال النـووي امل   (أ)  
  طة العمل؛خلمن املرفق اخلامس  ١١-١٥إىل  ١-١٥

  أو تكون ضرورية للتحضري لتنفيذ خطة العمل؛  (ب)  
  ا تنسجم مع مقاصد هذا القرار؛تقرر اللجنة أ أو  (ج)  
مـا طبقـت أحكـام     إذاسـارية املفعـول   تظل  ٢٧و  ٢٣و  ٢٢و  ٢١أن أحكام الفقرات  يالحظ - ٢٤  

  ؛١٢القرارات السابقة عمال بالفقرة 
  

  مسائل أخرى

ذ هـذا القـرار،   أن يتخذ الترتيبات العمليـة الالزمـة لالضـطالع مباشـرة باملهـام املتصـلة بتنفيـ        يقرر - ٢٥  
  ة يف املرفق باء وإصدار التوجيهات؛بينيف ذلك املهام امل  مبا

تـام مـع   المجيع الدول وهيئات األمم املتحدة املعنية واألطراف املهتمة األخرى على التعاون  حيث - ٢٦  
ة لـديها  طريـق تـوفري أي معلومـات متاحـ     ذا القرار، وخباصـة عـن  ذات الصلة باملهام  اضطالعهجملس األمن يف 

  تنفيذ التدابري املنصوص عليها يف هذا القرار؛عن 
أن مجيع األحكام الواردة يف خطة العمل إمنا هي ألغراض تنفيذ اخلطة بـني جمموعـة الـدول     يقرر - ٢٧  

جهـة أخـرى، وال ينبغـي اعتبارهـا      األوروبية الثالث/االحتاد األورويب والـدول الـثالث، مـن جهـة، وإيـران، مـن      
معاهـدة   املترتبـة علـى  ألي دولة أخرى أو ملبـادئ القـانون الـدويل واحلقـوق وااللتزامـات      بالنسبة  منشئة لسوابق

  عدم انتشار األسلحة النووية والصكوك األخرى ذات الصلة، وال للمبادئ واملمارسات املعترف ا دوليا؛
متنـع شخصـا    ال )٢٠٠٦( ١٧٣٧مـن القـرار    ١٢الفقـرة  وجـب  إىل أن التدابري املفروضة مب يشري - ٢٨  

الكيان يف القائمـة، بشـرط    إدراج ذلك الشخص أو أو كيانا حمددا من دفع مبلغ مستحق مبوجب عقد أبرم قبل
مــن ذلــك القــرار، ويشــدد علــى أنــه إذا أعيــد تطبيــق أحكــام القــرارات    ١٥يف الفقــرة  بينــةاســتيفاء الشــروط امل

  يصبح ساري املفعول؛ من هذا القرار، فإن هذا احلكم ١٢السابقة عمال بالفقرة 
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مطالبـة بنـاء علـى     على أمهية أن تتخذ مجيع الدول التدابري الالزمـة لكفالـة عـدم تقـدمي أي     يشدد - ٢٩  
الكيانـات مدرجـة أمساؤهـا     األفراد أو طلب من حكومة إيران، أو أي شخص أو كيان يف إيران، أو جهات من

 أي مـن أولئـك  شخص يتقـدم مبطالبـة عـن طريـق      أي ) والقرارات ذات الصلة، أو٢٠٠٦( ١٧٣٧وفقا للقرار 
يتصل بـأي عقـد أو صـفقة أخـرى حيـول دون تنفيـذها تطبيـق أحكـام          أو ملنفعتها، فيما اتص أو الكياناشخاأل

  ) وهذا القرار؛٢٠١٠( ١٩٢٩) و ٢٠٠٨( ١٨٠٣ ) و٢٠٠٧( ١٧٤٧) و ٢٠٠٦( ١٧٣٧القرارات 
  .٨أحكام هذا القرار وفقا للفقرة عمل بالأن يبقي املسألة قيد نظره حىت إاء  يقرر - ٣٠  

  ٧٤٨٨اختذ باإلمجاع يف اجللسة 
  

  )٣٣٢(٢٠١٥  متوز/يوليه١٤، فيينا، خطة العمل الشاملة املشتركة - املرفق ألف

  متهيد
ــثالث (االحتــاد       ــدول ال ــة الثالث/االحتــاد األورويب وال ــدول األوروبي ــا   ترحــب جمموعــة ال الروســي وأملاني

املتحــدة والواليــات املتحــدة، واملمثــل الســامي لالحتــاد األورويب للشــؤون اخلارجيــة    والصــني وفرنســا واململكــة
سـتكفل اتسـام   والسياسة األمنية) ومجهورية إيران اإلسالمية خبطة العمل الشاملة املشـتركة التارخييـة هـذه، الـيت     

تتطلـع  وهـي  املسـألة.  جها إزاء هذه يف تشكل منعطفا رئيسيا سطابع سلمي حصري، وبرنامج إيران النووي ب
إىل أن يسهم التنفيـذ الكامـل هلـذه اخلطـة بشـكل إجيـايب يف السـالم واألمـن علـى الصـعيدين اإلقليمـي والـدويل.             

تطويرهـا   أا لن تسعى أبدا، مهمـا كانـت الظـروف، للحصـول علـى أي أسـلحة نوويـة أو       التأكيد إيران تعيد و
  حيازا.  أو

طــة املضــي قــدما يف تنفيــذ برنــامج نــووي داخلــي ســلمي حصــرا،   وتتــوخى إيــران أن تتــيح هلــا هــذه اخل   
مع االعتبارات العلمية واالقتصادية، ووفقا خلطة العمل، وابتغـاء بنـاء الثقـة وتشـجيع التعـاون الـدويل.       يتسق  مبا

ر مرحلـةُ تطـوي   بشكل متبادل على النحو املـبني يف هـذه اخلطـة   احملددة األولية  القيودفستعقب ويف هذا السياق، 
حول إىل برنـامج جتـاري   يتبوترية معقولة، مبا يشمل أنشطة التخصيب، ل، ربنامج إيران النووي السلميتدرجيي ل

  لعدم االنتشار.الناظمة لمعايري الدولية وفقا للألغراض السلمية حصرا، 
وتتــوخى جمموعــة الــدول األوروبيــة الثالث/االحتــاد األورويب والــدول الــثالث أن تنفيــذ هــذه اخلطــة            
ــران. و      ســيمكّ ــامج إي ــة يف الطــابع الســلمي حصــرا لربن ــن اكتســاب الثق ــدرجييا م إىل خطــة العمــل  تســتند نها ت

بارامترات جرى حتديدها بشكل متبادل، وفقـا الحتياجـات عمليـة، مشـفوعة بقيـود متفـق عليهـا بشـأن نطـاق          
الشـواغل الـيت تسـاور    أنشطة التخصيب والبحـث والتطـوير. وتعـاجل خطـة العمـل      تشمل برنامج إيران النووي، 

جمموعــة الــدول األوروبيــة الثالث/االحتــاد األورويب والــدول الــثالث، بطــرق منــها اعتمــاد تــدابري شــاملة تكفــل  
  الشفافية والتحقق.

خطة العمل إىل الرفع الشامل جلميع اجلزاءات اليت فرضها جملس األمن التـابع لألمـم املتحـدة،     يوستفض  
يتعلـق بربنـامج إيـران النـووي، مبـا يف       الصعيدين املتعـدد األطـراف والـوطين فيمـا    وأيضا اجلزاءات املفروضة على 

  ذلك اخلطوات الالزمة لدخول ميادين التجارة والتكنولوجيا والتمويل والطاقة.
_____________ 

  .S/2015/544عممت حتت الرمز   )٣٣٢(
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  ديباجة وأحكام عامة
الـدول  مجهورية إيـران اإلسـالمية وجمموعـة الـدول األوروبيـة الثالث/االحتـاد األورويب و      لقد استقر رأي   ‘١’

الثالث (االحتاد الروسي وأملانيا والصني وفرنسا واململكـة املتحـدة والواليـات املتحـدة، واملمثـل السـامي       
خطــة ، وهــي الطويلــة األمــد، علــى هــذه اخلطــة لالحتــاد األورويب للشــؤون اخلارجيــة والسياســة األمنيــة)

ــاملة املشــتركة. و   ــل الش ــة  العم ــد اخلط ــدرجيي اجــتعتم ــى النحــو    االلتزوتتضــمن ، ات ــة عل ــات املتبادل ام
 جملــس األمــن التــابع لألمــم املتحــدةتقــدميها إىل املنصــوص عليــه يف هــذه الوثيقــة ومرفقاــا، ومــن املقــرر 

  .لتأييدها
  سيكفل الطابع السلمي احلصري لربنامج إيران النووي.إن تنفيذ هذه اخلطة بصورة تامة   ‘٢’
ــن تســعى أبــدا، مه التأكيــد إيــران تعيــد   ‘٣’ ــة  أي مــا كانــت الظــروف، للحصــول علــى  أــا ل أســلحة نووي

  تطويرها أو حيازا.  أو
حبقهـا يف اسـتخدام الطاقـة النوويـة     على حنـو تـام   تمتع الإن جناح إيران يف تنفيذ هذه اخلطة سيمكّنها من   ‘٤’

 الألغراض السلمية مبوجب املواد ذات الصلة من معاهدة عدم انتشـار األسـلحة النوويـة، وفقـا اللتزاماـ     
 ــواردة يف املعاهــدة، وســيعام ــران النــووي  ال ــامج إي ــة أخــرى طــرف يف  علــى غــرار ل برن ــامج أي دول برن

  املعاهدة وغري حائزة ألسلحة نووية.
جلميع اجلزاءات اليت فرضها جملس األمن التابع لألمم املتحـدة، وأيضـا    شاملٌ طة رفعسينشأ عن هذه اخل  ‘٥’

ــى الصــعيدين امل   ــووي،      اجلــزاءات املفروضــة عل ــران الن ــامج إي ــق بربن ــوطين فيمــا يتعل ــدد األطــراف وال تع
  ميادين التجارة والتكنولوجيا والتمويل والطاقة.للنفاذ إىل اخلطوات الالزمة يشمل   مبا

التزامهـا مبقاصـد    تأكيـد وإيـران  تعيد جمموعة الدول األوروبيـة الثالث/االحتـاد األورويب والـدول الـثالث       ‘٦’
  ا على النحو املنصوص عليه يف ميثاق األمم املتحدة.األمم املتحدة ومبادئه

عــدم معاهــدة  بــأنوإيــران تعتــرف جمموعــة الــدول األوروبيــة الثالث/االحتــاد األورويب والــدول الــثالث    ‘٧’
األساسـية يف  والركيـزة  تظل حجر األساس يف نظام منع انتشار األسلحة النووية انتشار األسلحة النووية 
  نووي واستخدام الطاقة النووية يف األغراض السلمية.السعي لرتع السالح ال

تلتزم جمموعة الدول األوروبية الثالث/االحتاد األورويب والدول الثالث وإيران بتنفيذ هـذه اخلطـة حبسـن      ‘٨’
اختـاذ أي إجـراء يتنـاىف مـع نـص هـذه        من االحترام املتبادل، وباالمتناع عن على أساسٍ اءنية ويف جو بن
تمتنع جمموعـة الـدول األوروبيـة الثالث/االحتـاد     سـ ومقصدها مبا يعيق تنفيـذها بنجـاح. و   اخلطة وروحها

ــدابري        ــدال مــن اجلــزاءات والت ــة ب ــة متييزي ــة وإجرائي ــثالث عــن فــرض شــروط تنظيمي ــدول ال األورويب وال
يف التقييديــة املشــمولة ــذه اخلطــة. وتســتند هــذه اخلطــة إىل تنفيــذ خطــة العمــل املشــتركة املتفــق عليهــا   

  .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤جنيف يف 
ستنشــأ جلنــة مشــتركة تتــألف مــن جمموعــة الــدول األوروبيــة الثالث/االحتــاد األورويب والــدول الــثالث      ‘٩’

وإيران من أجل رصد تنفيذ هـذه اخلطـة، وستضـطلع باملهـام املنصـوص عليهـا يف هـذه اخلطـة. وسـتعاجل          
ل يف فيذ هذه اخلطة، وستعمل وفقـا لألحكـام املبينـة بشـكل مفصـ     الناشئة عن تن املسائلاللجنة املشتركة 

  املرفق ذي الصلة.



 ٢٠١٥متوز/يوليه  ٣١ إىل ٢٠١٤آب/أغسطس  ١ يف الفترة منالقرارات واملقررات اليت اختذها جملس األمن 

509 

’١٠‘  رصــد التــدابري الطوعيــة املتعلقــة باملســائل النوويــة تتــولّى طلب إىل الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة أن ســي
ــة أن تقــدم م طلب إىليف هــذه اخلطــة. وســي املــبني بتفصــيل تحقــق منــها علــى النحــو  تو علومــات الوكال

مستكملة بانتظام إىل جملس احملافظني، وإىل جملس األمن التابع لألمم املتحدة على النحو املنصـوص عليـه   
يف هذ اخلطة. وستحترم كافة األطراف املعنية احتراما تاما مجيع قواعـد الوكالـة الدوليـة وأنظمتـها ذات     

  الصلة حبماية املعلومات.
ــوارد   ‘١١’ ــذ إمنــا هــي ألغــراض  ة يف هــذه اخلطــة مجيــع األحكــام والتــدابري ال ــدول  اخلطــة بــنيتنفي جمموعــة ال

ينبغــي  الومــن جهــة أخــرى، وإيــران،  ، مــن جهــة،األوروبيــة الثالث/االحتــاد األورويب والــدول الــثالث
لمبادئ األساسية للقانون الـدويل واحلقـوق   بالنسبة ل ي دولة أخرى أوبالنسبة ألسوابق اعتبارها منشئة ل
معاهــدة عــدم انتشــار األســلحة النوويــة وســائر الصــكوك ذات الصــلة، يف نصــوص عليهــا وااللتزامــات امل

  املبادئ واملمارسات املعترف ا دوليا.  إضافة إىل
  ترد يف مرفقات هذه الوثيقة التفاصيل الفنية املتعلقة بتنفيذ هذه اخلطة.  ‘١٢’
لــدول الــثالث وإيــران، ضــمن إطــار خطــة ازائــدا  ســيتعاون االحتــاد األورويب والــدول األوروبيــة الــثالث  ‘١٣’

العمل وحسب االقتضاء، يف جمـال اسـتخدام الطاقـة النوويـة لألغـراض السـلمية، وستشـترك يف مشـاريع         
يف املرفق الثالـث، بطـرق    املبني بتفصيلللتعاون النووي املدين جيري حتديدها بشكل متبادل، على النحو 

  منها إشراك الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الدول الثالث مشروع قرار إىل جملس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة     زائدا  ستقدم الدول األوروبية الثالث  ‘١٤’

تؤيد فيه هذه اخلطة، وتؤكـد أن إبـرام خطـة العمـل يشـكل منعطفـا رئيسـيا علـى مسـار نظرهـا يف هـذه            
لس األمن هـذا أيضـا علـى    املسألة، وتعرب عن رغبتها يف إقامة عالقة جديدة مع إيران. وسينص قرار جم

القيام، يف يوم التنفيذ، بإاء العمل باألحكام املفروضة مبقتضى القرارات السـابقة؛ ووضـع قيـود حمـددة؛     
علـى  سـنوات   ١٠مضـي  يف املسألة النووية اإليرانيـة بعـد   نظره واختتام جملس األمن التابع لألمم املتحدة 

  يوم االعتماد.
النحـو املـبني أدنـاه     علـى  ليها يف هذه اخلطـة علـى مـدى الفتـرات احملـددة هلـا      ستنفذ األحكام املنصوص ع  ‘١٥’

  ل يف املرفقات.ملفصبالشكل او
ستعقد جمموعة الدول األوروبية الثالث/االحتاد األورويب والدول الثالث وإيران اجتماعـا علـى املسـتوى      ‘١٦’

التقــدم احملــرز وتقييمــه واختــاذ  ، بغيــة اســتعراضعنــد االقتضــاءالــوزاري مــرة كــل ســنتني، أو قبــل ذلــك  
  القرارات املناسبة بتوافق اآلراء.

  
ستتخذ إيران وجمموعة الدول األوروبية الثالث/االحتاد األورويب والـدول الـثالث التـدابري الطوعيـة التاليـة      

  يف هذه اخلطة ومرفقاا مفصل حنو  املبني علىيف غضون اإلطار الزمين 
  يف اال النووي

  املخزوناتوالبحث والتطوير يف جمال التخصيب، وصيب، التخ -ألف 
تتضــمن خطــة إيــران الطويلــة األمــد بعــض القيــود املتفــق عليهــا بشــأن مجيــع أنشــطة ختصــيب اليورانيــوم    - ١

واألنشطة املتصلة بتخصيب اليورانيوم، مبا يف ذلك بعض القيـود املفروضـة علـى أنشـطة حمـددة يف جمـال       
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ين سنوات األوىل، يعقبها تطور تدرجيي، بوترية معقولة، حنو املرحلـة التاليـة   البحث والتطوير خالل الثما
ــران          ــق األول. وســتفي إي ــبني يف املرف ــى النحــو امل ــن أنشــطة التخصــيب ألغــراض ســلمية حصــرا، عل م
بالتزاماا الطوعية، حسبما أعربت عنه يف خطتها الطويلة األمد للتخصـيب والبحـث والتطـوير يف جمـال     

يت سـتقدمها كجـزء مـن اإلعـالن األويل يف إطـار الربوتوكـول اإلضـايف التفـاق الضـمانات          التخصيب الـ 
  اخلاص بإيران.

سـنوات. وخـالل هـذه     ١٠ تدرجييا يف IR -1 املركزي من طراز أجهزة الطردستشرع إيران يف سحب و  - ٢
 ٥٠٦٠ قـدرة  هجمموعـ يف يتجـاوز   مسـتوى ال  يف نطـرت التخصـيب يف   ا علـى الفترة، سـتبقي إيـران قـدر   

أجهـزة  مـن   نطـرت علـى ختصـيب اليورانيـوم. وسـيخزن فـائض       IR-1 مـن طـراز   امركب امركزيجهاز طرد 
املركــزي واملرافــق األساســية املتعلقــة بالتخصــيب حتــت املراقبــة املســتمرة للوكالــة الدوليــة للطاقــة   الطــرد 

  الذرية، على النحو احملدد يف املرفق األول.
ــران أنشــطة ال  و  - ٣ ــة ال   ستواصــل إي ــوم    بحــث والتطــوير يف جمــال التخصــيب بطريق ــيح تكــديس اليوراني تت

سـنوات   ١٠لن تستخدم إيران يف أنشطة البحث والتطوير لتخصيب اليورانيـوم علـى مـدى    واملخصب. 
علـى النحـو املـبني يف املرفـق األول،      IR-8 و  IR-6 و IR-5 و IR-4 مركـزي مـن طـراز    أجهزة طـرد سوى 

وجيات فصل النظائر األخرى لتخصيب اليورانيوم على النحو احملدد يف املرفـق  ولن تستخدم إيران تكنول
ــار   األول. ــران اختب ، وســوف تشــرع يف  IR-8 و IR-6 املركــزي مــن طــراز  أجهــزة الطــرد وستواصــل إي

مضـي مثـاين سـنوات     بعـد  IR-8 و IR-6مـن طـراز   من أجهزة الطرد املركزي  ٣٠اختبار عدد ال يتجاوز 
  يف املرفق األول. املبني بتفصيللنحو ونصف السنة، على ا

تـدرجييا، بصـنع أو جتميـع     IR-1املركـزي مـن طـراز    أجهـزة الطـرد   سـحب  بصدد لن تقوم إيران، وهي و  - ٤
الطـرد   أجهـزة هو منصوص عليه يف املرفق األول، وستستعيض عـن   ما عدامركزي أخرى، أجهزة طرد 

م إيـران بصـنع أجهـزة الطـرد املركـزي املتطـورة       نفسـه. ولـن تقـو   الطـراز  مـن  بـأجهزة  املركزي املعطوبـة  
على النحو املـبني  ، اخلطة. واعتبارا من اية السنة الثامنة، ستشرع إيران هذه سوى لألغراض احملددة يف

دوارات، باألعـداد املتفـق    دون IR-8و  IR-6املرفق األول، يف صنع أجهزة الطرد املركـزي مـن طـراز     يف
مراقبــة مســتمرة مــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة   ، حتــتنطــرتزة املصــنعة يف عليهــا، وســتخزن مجيــع األجهــ 

الذرية، إىل حني بروز احلاجة إليها يف إطار خطة إيران الطويلـة األمـد للتخصـيب والبحـث والتطـوير يف      
  جمال التخصيب.

علقـة بتخصـيب   عاما، بأنشطتها املت ١٥استنادا إىل خطة إيران الطويلة األمد، ستقوم إيران، على مدى و  - ٥
مـع  حصـرا،  للتخصيب  نطرتمرفق  اليورانيوم، مبا فيها أنشطة البحث والتطوير املشمولة بالضمانات، يف

فـوردو،  مرفـق  يف املائـة، وسـتمتنع عـن القيـام، يف      ٣,٦٧يتعدى  إبقاء ختصيبها لليورانيوم يف مستوى ال
ليورانيـوم، وعـن االحتفـاظ بـأي     بأي أنشطة لتخصيب اليورانيوم والبحـث والتطـوير يف جمـال ختصـيب ا    

  نووية. مواد
ستحول إيران مرفق فوردو إىل مركز للعلوم النووية والفيزياء والتكنولوجيا. وسـتقام عالقـات التعـاون    و  - ٦

 ١ ٠٤٤وسـيبقى  الدويل يف جماالت البحث املتفق عليهـا، بأشـكال منـها الشـراكات العلميـة املشـتركة.       
منظمـة يف سـت سالسـل تعاقبيـة يف جنـاح واحـد يف مرفـق         IR-1از مـن طـر  من أجهـزة الطـرد املركـزي    

فــوردو. وســتدور سلســلتان تعاقبيتــان مــن هــذه السالســل دون يورانيــوم، وســيجري حتويلــها تــدرجييا،   
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بطرق منها تعديل البىن التحتية على النحو املناسب، من أجل إنتاج نظـائر مسـتقرة. وسـتبقى السالسـل     
أجهـزة الطـرد   تشغيل. وستتم إزالـة مجيـع    دون ع مجيع البىن التحتية املتصلة االتعاقبية األربع األخرى م

املركــزي والــبىن التحتيــة األخــرى املتعلقــة بالتخصــيب وختزينــها حتــت املراقبــة املســتمرة للوكالــة الدوليــة  
  للطاقة الذرية، على النحو احملدد يف املرفق األول.

استيفاء الوقود النووي الـذي تنتجـه ملعـايري    كفالة حنو  سنة ١٥الـ  بينما متضي إيران تدرجييا خالل فترةو  - ٧
يف املائـة مـن    ٣,٦٧يتعـدى   ال كيلـوغرام مبـا   ٣٠٠ التأهيل الدولية، ستبقي خمزوـا مـن اليورانيـوم دون   

ــوم املخصــب (    ــد اليوراني ــع      UF6ســادس فلوري ــتعني بي ــة أخــرى. وي ــه يف أشــكال كيميائي ــا يعادل ) أو م
م إىل إيـران،  األسعار الدولية وتسليمها إىل املشتري الدويل مقابل يورانيوم طبيعي يسلّبالكميات الزائدة 

تلــك الكميــات إىل مســتوى يورانيــوم طبيعــي. أمــا اليورانيــوم العــايل   بتخفــيض نســبة ختصــيبأو القيــام 
 التخصيب الوارد من جممعـات الوقـود املصـنع يف روسـيا أو مـن مصـادر أخـرى ألغـراض االسـتخدام يف         

م وكغ من خمزون سادس فلوريـد اليورانيـ   ٣٠٠حسابه ضمن كمية  يتم فلن ،املفاعالت النووية اإليرانية
اسـتيفاء املعــايري املبينــة يف املرفـق األول فيمــا يتعلـق باملصــادر أخــرى.    شــريطة املخصـب املــذكورة أعـاله   

قين املقـدم مـن الوكالـة الدوليـة     وستدعم اللجنة املشتركة تقدمي املساعدة إىل إيران، مبا يشمل التعاون الـت 
استيفاء الوقود النووي الذي تنتجه إيـران ملعـايري التأهيـل    كفالة للطاقة الذرية حسب االقتضاء، من أجل 

يف  ٢٠ يف املائـة و  ٥الدولية. وسيتم حتويل كل أكسيد اليورانيـوم املتبقـي املخصـب بنسـبة تتـراوح بـني       
كميـة   ن للبحـوث. وسـيتاح إليـران بأسـعار السـوق الدوليـة أي      مفاعل طهرايستخدم يف املائة إىل وقود 

  إضافية من الوقود حيتاجها مفاعل طهران للبحوث.
  

  إعادة املعاجلةواملاء الثقيل، وآراك، مفاعل   -باء 

تصـميم  أسـاس   علـى ستعيد إيـران تصـميم وبنـاء مفاعـل حـديث للبحـوث يف آراك يعمـل باملـاء الثقيـل،            - ٨
يف املائــة، يف إطــار شــراكة دوليــة  ٣,٦٧تتعــدى  تخدم وقــودا خمصــبا بنســبة النظــري متفــق عليــه، ويســ

ســلمية وإنتــاج النظــائر ألغــراض املفاعــل البحــوث النوويــة ســيدعم ستصــدق علــى التصــميم النــهائي. و
املشعة ألغراض طبية وصناعية. ولن يقوم مفاعل آراك املعاد تصـميمه وبنـاؤه بإنتـاج بلوتونيـوم خمصـص      

األوىل، سـتجرى يف إيـران مجيـع األنشـطة املتصـلة      املفاعل ح. وباستثناء عملية شحن قلب لصناعة السال
 املسـتهلك بإعادة تصميم جممعات الوقود وتصنيعها للمفاعل املعاد تصميمه. وسـيتم شـحن كـل الوقـود     

آراك إىل خارج إيران طيلة عمـر املفاعـل. وستشـمل هـذه الشـراكة الدوليـة األطـراف        أنشطة الناتج عن 
جمموعــة الــدول األوروبيــة الثالث/االحتــاد األورويب والــدول الــثالث، وإيــران، وأي بلــدان   يف املشــاركة 
لمشـروع،  لومـديرة   مالكةيتم حتديدها بشكل متبادل. وستضطلع إيران بدور قيادي بصفتها  أخرى قد

بــل يــوم التنفيــذ، وســتربم جمموعــة الــدول األوروبيــة الثالث/االحتــاد األورويب والــدول الــثالث وإيــران، ق
ــيت     ــؤوليات الـ ــدد املسـ ــا حيـ ــكا رمسيـ ــها تصـ ــراف تحملـ ــاركاألطـ ــة  ة يف املشـ ــدول األوروبيـ ــة الـ جمموعـ
  الثالث/االحتاد األورويب والدول الثالث.

االعتمـاد علـى املـاء اخلفيـف لتشـغيل مفـاعالت       بالتقدم التكنولـوجي الـدويل   مسار تعتزم إيران مواكبة و  - ٩
 هايف املســتقبل عــن طريـق تعزيــز التعـاون الــدويل، مبــا يشـمل ضــمان إمــداد   الطاقـة ومفــاعالت البحـوث   

  بالوقود الضروري.
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ملــدة تعمــل باملــاء الثقيــل ولــن تكــدس مزيــدا مــن املــاء الثقيــل    إضــافية إيــران أي مفــاعالت تنشــئ لــن و - ١٠
  سنة. وسيتاح فائض املاء الثقيل بأكمله للتصدير إىل األسواق الدولية.  ١٥

يف مجيـع مفـاعالت الطاقـة النوويـة والبحـوث القائمـة أو الـيت         املسـتهلك يران شحن كل الوقود تعتزم إو - ١١
التصـرف فيـه علـى النحـو املنصـوص       ستنشأ يف املستقبل، إىل خـارج إيـران، مـن أجـل زيـادة معاجلتـه أو      

  ي على النحو الواجب.الطرف املتلقّ  عليه يف العقود ذات الصلة اليت ستربم مع
بنـاء مرفـق قـادر     أو املسـتهلك عامـا بـأي أنشـطة إلعـادة معاجلـة الوقـود        ١٥إيران على مـدى   لن تقومو - ١٢

أو البحث والتطوير يف جمـال إعـادة املعاجلـة مبـا يفضـي إىل اكتسـاب        املستهلكعلى إعادة معاجلة الوقود 
أنشـطة الفصـل    باسـتثناء هي تعتزم القيام بـذلك بعدئـذ،    ، والاملستهلكالقدرة على إعادة معاجلة الوقود 
  لألغراض الطبية والصناعية من اليورانيوم املخصب املشع.املشعة الرامية حصرا إىل إنتاج النظائر 

  
  الشفافية وبناء الثقةكفالة تدابري  -جيم 

مع الدور املنوط بكل مـن الـرئيس والربملـان، الربوتوكـول اإلضـايف التفـاق       مبا يتفق ستطبق إيران مؤقتا،  - ١٣
(ب) مــن الربوتوكــول اإلضــايف، وستباشــر التصــديق   ١٧شــاملة اخلــاص ــا وفقــا للمــادة  الضــمانات ال

املرفق اخلامس، وستنفذ بشكل تام البند املعـدل   يف املبني على حنو مفصليف غضون اإلطار الزمين  عليها
  من الترتيبات الفرعية التفاق الضمانات اخلاص ا. ١-٣

جـرى  الـيت  “ الطريـق لتوضـيح املسـائل العالقـة يف املاضـي واحلاضـر      خريطـة  ”ستنفذ إيران بشـكل تـام   و - ١٤
االتفاق عليها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والـيت تتضـمن ترتيبـات ملعاجلـة املسـائل املـثرية للقلـق يف        

تشـرين   ٨املاضي واحلاضر فيما يتعلق بربناجمها النووي على النحو املبني يف مرفق تقرير الوكالـة املـؤرخ   
). وســيكتمل التنفيــذ التــام لألنشــطة الــيت ستضــطلع ــا إيــران يف   GOV/2011/65( ٢٠١١الثــاين/نوفمرب 

، وسـيقدم املـدير العـام بعدئـذ إىل جملـس      ٢٠١٥تشـرين األول/أكتـوبر    ١٥إطار خريطة الطريـق حبلـول   
ئل العالقـة  ، التقييم النـهائي بشـأن حسـم مجيـع املسـا     ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ١٥احملافظني، حبلول 

الـدول الـثالث، بصـفتها أعضـاء يف جملـس      زائدا  يف املاضي واحلاضر، مث ستقدم الدول األوروبية الثالث
احملافظني، قرارا إىل جملس احملافظني يقضـي باختـاذ اإلجـراءات الالزمـة بغيـة إـاء النظـر يف املسـألة، دون         

  املساس بصالحيات جملس احملافظني.
احملددة لكل منـها،  املدد الة الدولية للطاقة الذرية برصد تنفيذ التدابري الطوعية طيلة ستسمح إيران للوكو - ١٥

مرفقاا. وتشـمل هـذه التـدابري    يف اخلطة و هذه الشفافية أيضا، على النحو املبني يفكفالة وبتنفيذ تدابري 
ورانيـوم الـذي تنتجـه    ما يلي: وجود الوكالة يف إيران على املدى الطويـل؛ وقيـام الوكالـة برصـد خـام الي     

املركـزي   أجهـزة الطـرد  سـنة؛ واحتـواء ومراقبـة دوارات     ٢٥مجيع حمطات خام اليورانيوم ملـدة   يفإيران 
سنة؛ واستخدام التكنولوجيات احلديثة اليت وافقـت وصـدقت عليهـا الوكالـة، مبـا يف       ٢٠ومنافخها ملدة 

وإجياد آلية موثوقـة لضـمان   ؛ لكترونيةاألختام اإلتركيب ذلك قياس التخصيب بشكل إلكتروين مباشر و
ســنة، علــى النحــو املــبني يف  ١٥، ملــدة إىل املرافــق التعجيــل بتســوية شــواغل الوكالــة فيمــا يتعلــق بالنفــاذ

  املرفق األول.
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البحــث والتطـوير، يف أي أنشــطة مـن شــأا أن تســهم يف    صـعيد لـن تشــارك إيـران، مبــا يف ذلـك علــى    و - ١٦
البلوتونيـوم، علـى النحـو احملـدد يف      مبـا يشـمل أنشـطة تعـدين اليورانيـوم أو     تطوير جهاز نـووي متفجـر،   

  املرفق األول.
يف  املـبني بتفصـيل  املبينـة يف هـذه اخلطـة، علـى النحـو       الشـراء  آليةستتعاون إيران وتتصرف مبا يتفق مع و - ١٧

  لصلة.املرفق الرابع، اليت أقرها جملس األمن التابع لألمم املتحدة مبوجب قراره ذي ا
  

  اجلزاءات
هـذه اخلطـة، العمـل جبميـع أحكـام قـرارات       أيـد  سينهي قـرار جملـس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة، الـذي         - ١٨

 ١٧٣٧)، و ٢٠٠٦( ١٦٩٦وهــي القــرارات  -جملــس األمــن الســابقة بشــأن املســألة النوويــة اإليرانيــة   
)، ٢٠١٠( ١٩٢٩)، و ٢٠٠٨( ١٨٣٥ )، و٢٠٠٨( ١٨٠٣)، و ٢٠٠٧( ١٧٤٧)، و ٢٠٠٦(
باـال النـووي، بشـكل    فيما يتصل بالتزامن مع تنفيذ إيران للتدابري املتفق عليها  - )٢٠١٥( ٢٢٢٤ و

املرفـــق  تتحقـــق منـــه الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة، وسيضـــع قيـــودا حمـــددة، علـــى النحـــو املـــبني يف 
  .)٣٣٣(اخلامس

ة االحتاد األورويب، بصيغتها املعدلة الحقا، الـيت  سينهي االحتاد األورويب مجيع األحكام الواردة يف الئحو - ١٩
املدرجـة   األمسـاء تنفَّذ مبوجبها مجيع اجلزاءات االقتصادية واملالية ذات الصـلة باـال النـووي، مبـا يشـمل      

ذات الصــلة، بــالتزامن مــع تنفيــذ إيــران، بشــكل تتحقــق منــه الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، يف القائمـة  
مجيـع   الـذي يغطـي  باال النووي، على النحو املبني يف املرفـق اخلـامس،   فيما يتصل عليها  للتدابري املتفق

  اجلزاءات والتدابري التقييدية يف ااالت التالية، على النحو املبني يف املرفق الثاين:
 ذلـك املؤسسـات   يف حتويالت األمـوال بـني األشـخاص والكيانـات التابعـة لالحتـاد األورويب، مبـا         ‘١’  

  املؤسسات املالية؛يشمل   املالية، وبني األشخاص والكيانات اإليرانية، مبا
األنشــطة املصــرفية، مبــا يف ذلــك إقامــة عالقــات مراســلة مصــرفية جديــدة وفــتح فــروع ومكاتــب   ‘٢’  

  تابعة جديدة للمصارف اإليرانية يف أراضي الدول األعضاء يف االحتاد األورويب؛فرعية 
  عادة التأمني؛خدمات التأمني وإ  ‘٣’  
تقدمي خدمات املراسلة املالية املتخصصة، مبا فيها نظام سـويفت، لألشـخاص والكيانـات الـواردة       ‘٤’  

للمرفـق الثـاين، مبـا يف ذلـك مصـرف إيـران املركـزي واملؤسسـات املاليـة           ١أمساؤهـا يف الضـميمة   
  اإليرانية؛

  أو تأمينات التصدير)؛ اتائتمانات أو ضمانيف شكل (ماليا لتجارة مع إيران ا دعم  ‘٥’  
  حكومة إيران؛  قروض تساهلية إىلوالتزامات بتقدمي منح ومساعدات مالية الدخول يف   ‘٦’  
  املعامالت املتعلقة بالسندات العامة أو املضمونة حكوميا؛  ‘٧’  
  استرياد ونقل النفط واملنتجات النفطية والغاز واملنتجات البتروكيميائية اإليرانية؛  ‘٨’  

_____________ 

  حكاما خلطة العمل هذه.ليست أحكام هذا القرار أ  )٣٣٣(
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  صدير معدات أو تكنولوجيا أساسية موجهة لقطاعات النفط والغاز واملنتجات البتروكيميائية؛ت  ‘٩’  
  االستثمار يف قطاعات النفط والغاز واملنتجات البتروكيميائية؛  ‘١٠’  
  تكنولوجيا حبرية أساسية؛وتصدير معدات   ‘١١’  
  تصميم وبناء سفن الشحن وناقالت النفط؛  ‘١٢’  
  ملتصلة حبمل األعالم والتصنيف؛تقدمي اخلدمات ا  ‘١٣’  
  رحالت الشحن اجلوي اإليرانية مطارات االحتاد األورويب؛ دخول  ‘١٤’  
  تصدير الذهب واملعادن النفيسة واملاس؛  ‘١٥’  
  تسليم األوراق النقدية والنقود املعدنية اإليرانية؛  ‘١٦’  
يـوم والصـلب، وتصـدير الرباجميـات     تصدير الغرافيت واملعادن اخلام أو شـبه املصـنعة، مثـل األلومن     ‘١٧’  

  املستخدمة يف دمج العمليات الصناعية؛
الـواردة أمساؤهـا   التأشـريات)   حتديد األشخاص والكيانات واهليئات (جتميد األصول وحظـر مـنح    ‘١٨’  

  للمرفق الثاين؛ ١يف الضميمة 
  كل فئة من الفئات املذكورة أعاله.املعاونة لاخلدمات   ‘١٩’  

اد األورويب العمل جبميع أحكام الئحة االحتاد األورويب اليت تنفـذ مبوجبـها مجيـع جـزاءات     سينهي االحتو - ٢٠
ــا   ــة   األمســاءيشــمل  االحتــاد األورويب املتصــلة باالنتشــار، مب ــد  ذات الصــلة،املدرجــة يف القائم  مضــيبع

بـأن   العـام اج سنوات على يوم االعتماد أو عنـدما تتوصـل الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة إىل االسـتنت        ٨
  تزال تستخدم يف األنشطة السلمية، أيهما أقرب.  مجيع املواد النووية يف إيران ال

ستوقف الواليات املتحدة، وفقا هلذه اخلطة، تطبيق اجلزاءات احملددة يف املرفق الثاين، وستواصـل القيـام   و - ٢١
فيمـا يتصـل   ابري املتفـق عليهـا   للتـد  بـالتزامن مـع تنفيـذ إيـران     وقـف التطبيـق   يبـدأ سـريان  بذلك، علـى أن  

باال النووي، بشكل تتحقق منه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، علـى النحـو احملـدد يف املرفـق اخلـامس.      
  وتشمل تلك اجلزاءات ااالت التالية على النحو املبني يف املرفق الثاين:

ة اإليرانيــة احملــددة يف املرفــق الثــاين، املعــامالت املاليــة واملصــرفية مــع املصــارف واملؤسســات املاليــ   ‘١’  
 األصــولمكتــب مراقبــة  الــيت حــددهامصــرف إيــران املركــزي واألفــراد والكيانــات يف ذلــك  مبــا

كومــة إيــران يف قائمــة الرعايــا اخلاضــعني إلدراج خــاص واألشــخاص   تابعــة حلاألجنبيــة بصــفتها 
فــتح يشــمل للمرفــق الثــاين (مبــا  ٣)، علــى النحــو املــبني يف الضــميمة SDN Listامــدة أمــوالُهم (

لواليـات  تابعـة ل د حسابات مراسلة وحسابات مترير املدفوعات لدى مؤسسـات ماليـة غـري    وتعه
  املتحدة، واالستثمارات، وعمليات الصرف، وخطابات االعتماد)؛

  املعامالت بالريال اإليراين؛  ‘٢’  
  حدة؛أوراق نقدية بعملة الواليات املتتزويد حكومة إيران ب  ‘٣’  
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يشــمل تقييــد حتويــل  املفروضــة علــى اإليــرادات اإليرانيـة يف اخلــارج، مبــا التجاريــة الثنائيــة القيـود    ‘٤’  
  اإليرادات؛

االكتتـاب فيهـا أو تيسـري     شراء سندات الديون السيادية اإليرانية، مبا فيها السندات احلكومية، أو  ‘٥’  
  إصدارها؛

رف إيران املركزي واملؤسسات املالية اإليرانيـة املـذكورة يف   تقدمي خدمات املراسلة املالية إىل مص  ‘٦’  
  للمرفق الثاين؛ ٣الضميمة 

  توفري خدمات ضمان التأمني، أو التأمني، أو إعادة التأمني؛  ‘٧’  
  اجلهود الرامية إىل احلد من مبيعات إيران من النفط اخلام؛  ‘٨’  
ــتثمار،   ‘٩’   ــرق منــها  االس تركة، يف الســلع واخلــدمات واملعلومــات   االنضــمام إىل املشــاريع املشــ  بط

  البتروكيميائية يف إيران؛ ات، ودعم قطاعات النفط والغاز واملنتجالفنيةوالتكنولوجيا واخلربة 
شــراء أو حيــازة أو بيــع أو نقــل أو تســويق الــنفط واملنتجــات البتروكيميائيــة والغــاز الطبيعــي           ‘١٠’  

  اإليراين؛
  جات النفطية املكررة واملنتجات البتروكيميائية إىل إيران؛تصدير أو بيع أو توفري املنت  ‘١١’  
  إجناز معامالت مع قطاع الطاقة يف إيران؛  ‘١٢’  
  مشغلي املوانئ يف إيران؛مع إجناز معامالت مع قطاعي النقل البحري وبناء السفن و  ‘١٣’  
  املعادن النفيسة؛سائر جتارة الذهب و  ‘١٤’  
يت واملعادن اخلام أو شبه املصنعة، مثل األلومنيـوم والصـلب، والفحـم،    االجتار مع إيران يف الغراف  ‘١٥’  

  والرباجميات املستخدمة يف دمج العمليات الصناعية؛
  بقطاع صناعة السيارات يف إيران؛ذات الصلة بيع أو توريد أو نقل السلع واخلدمات   ‘١٦’  
  ت املذكورة أعاله؛كل فئة من الفئال املعاونةاجلزاءات املفروضة على اخلدمات   ‘١٧’  
للمرفق الثـاين مـن قائمـة الرعايـا اخلاضـعني إلدراج       ٣رفع األفراد والكيانات احملددة يف الضميمة   ‘١٨’  

خاص واألشخاص امدة أمـواهلم، و/أو قائمـة األجانـب املتـهربني مـن اجلـزاءات، و/أو القائمـة        
قائمـة الرعايـا اخلاضـعني إلدراج    خبـالف  ة بنـاء علـى قـانون اجلـزاءات املفروضـة علـى إيـران        املعد

  واألشخاص امدة أمواهلم؛ خاص
ــة      ‘١٩’   ــاألوامر التنفيذي ــل ب ــاء العم ــن  ١٣٦٤٥ ، و١٣٦٢٢ ، و١٣٥٩٠ ، و١٣٥٧٤إ ــواد م ، وامل

  .١٣٦٢٨من املرسوم التنفيذي  ١٥ و ٧إىل   ٥
فـق اخلـامس، ببيـع طـائرات     ستسمح الواليات املتحدة، علـى النحـو احملـدد يف املرفـق الثـاين ووفقـا للمر      و - ٢٢

غـري  اعتبـاريني  ألشـخاص   وسـترخص نقل الركـاب التجاريـة واألجـزاء واخلـدمات ذات الصـلة إليـران؛       
الـدخول  أو حتـت سـيطرته   لواليـات املتحـدة   تابع لملكية شخص  يف ونوجديللواليات املتحدة و نيتابع
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جاد واملـواد الغذائيـة اإليرانيـة املنشـأ     بتوريد السستمنح الترخيص ذه اخلطة؛ ووفقا هلإيران  يف أنشطة مع
  إىل الواليات املتحدة.

بعد مرور مثاين سنوات على يوم االعتماد أو عندما تتوصل الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة إىل اسـتنتاج    و - ٢٣
 األنشطة السلمية، أيهما األسـبق، تسـعى   عام يفيد بأن مجيع املواد النووية يف إيران ما زالت تستخدم يف

الواليات املتحدة إىل اختاذ ما قـد تـراه مناسـبا مـن إجـراءات تشـريعية إلـاء اجلـزاءات احملـددة يف املرفـق           
الثاين املتعلق باقتنـاء السـلع األساسـية واخلـدمات ذات الصـلة باـال النـووي ألغـراض األنشـطة النوويـة           

هـا، وذلـك كـي تتسـق     ئات لبـدء إا املتوخاة يف خطة العمل الشاملة املشتركة هذه أو تعديل تلك اجلزاء
احلــائزة لألســلحة النوويــة يف إطــار  مــع النــهج الــذي تتبعــه الواليــات املتحــدة جتــاه الــدول األخــرى غــري  

  .معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية
امـة  حتدد جمموعة الدول األوروبية الثالث/االحتاد األورويب والواليـات املتحـدة يف املرفـق الثـاين قائمـة ت     و - ٢٤

ــووي      ــة ذات الصــلة باــال الن ــدابري التقييدي ــع اجلــزاءات أو الت ــة جبمي ــق  ســو ،وكامل ــا للمرف ترفعها وفق
. وإذا كانـت إيـران   “يـوم التنفيـذ  ”آثـار رفـع اجلـزاءات الـيت تبـدأ يف       أيضـا اخلامس. وحيدد املرفق الثـاين  

قييـدي آخـر ذي صـلة باـال     التنفيذ، أن أي جـزاء أو تـدبري ت   يوم تعتقد، يف أي وقت من األوقات بعد
النــووي مفــروض مــن جمموعــة الــدول األوروبيــة الثالث/االحتــاد األورويب والــدول الــثالث يعــوق تنفيــذ  

العمـل املعـين مـع     خطة اجلزاءات بصورة تامة على النحو احملدد يف خطة العمل، يتشاور املشارك يف رفع
هـذا اجلـزاء أو التـدبري التقييـدي مناسـب، يتخـذ        إيران بغيـة تسـوية املسـألة، وإذا مـا اتفقـا علـى أن رفـع       
حــال تعــذر تســوية املســألة، جيــوز إليــران أو أي  املشــارك يف خطــة العمــل املعــين اإلجــراء املناســب. ويف

عضو من أعضـاء جمموعـة الـدول األوروبيـة الثالث/االحتـاد األورويب والـدول الـثالث إحالـة املسـألة إىل          
  اللجنة املشتركة.

ن قانون على مستوى الواليـات أو علـى املسـتوى احمللـي يف الواليـات املتحـدة حيـول دون تنفيـذ         وإذا كا - ٢٥
عمليــة رفــع اجلــزاءات علــى النحــو احملــدد يف خطــة العمــل، تتخــذ الواليــات املتحــدة اخلطــوات املناســبة،  

تحـدة بنشـاط   وتشجع الواليات امل. واضعة يف اعتبارها مجيع السلطات املتاحة، دف حتقيق هذا التنفيذ
املسؤولني على مستوى الواليات أو على املستوى احمللي على مراعاة التغريات اليت طرأت على السياسـة  

وعلـى االمتنـاع عـن     العامة للواليات املتحدة والـيت تتمثـل يف رفـع اجلـزاءات يف إطـار خطـة العمـل هـذه        
  .اختاذ إجراءات تتعارض مع هذا التغيري يف السياسة العامة

ميتنــع االحتــاد األورويب عــن إعــادة اعتمــاد أو إعــادة فــرض اجلــزاءات الــيت أــى تنفيــذها مبوجــب خطــة  و - ٢٦
فـرض  ولـن ت . إطـار خطـة العمـل    العمل هذه، دون املساس بعملية تسوية املنازعـات املنصـوص عليهـا يف   

أي جـزاءات   جانب جملس األمن التابع لألمم املتحـدة وال  جزاءات جديدة ذات صلة باال النووي من
ــة ذات  ــدابري تقييدي ــب االحتــاد األورويب    أو ت ــووي مــن جان ــات املتحــدة  . صــلة باــال الن ــذل الوالي وتب

كامـل  إيـران بشـكل   خطة العمل هذه وملنع التدخل يف حتقيق استفادة لتعهد قصارى جهودها حبسن نية 
دور تحدة، إذ تتصـرف مبـا يتسـق مـع     ومتتنع إدارة الواليات امل. من رفع اجلزاءات احملددة يف املرفق الثاين

كل من الرئيس والكونغرس، عـن إعـادة اعتمـاد أو إعـادة فـرض اجلـزاءات احملـددة يف املرفـق الثـاين الـيت           
توقفت عـن تطبيقهـا مبوجـب خطـة العمـل، دون املسـاس بعمليـة تسـوية املنازعـات املنصـوص عليهـا يف            

مـن الـرئيس    كـل  دوردة، إذ تتصـرف مبـا يتسـق مـع     ومتتنع إدارة الواليات املتحـ . إطار خطة العمل هذه
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وقد أعلنـت إيـران أـا سـتتعامل مـع      . والكونغرس، عن فرض جزاءات جديدة ذات صلة باال النووي
إعادة االعتماد هذه أو إعادة فـرض اجلـزاءات احملـددة يف املرفـق الثـاين، أو فـرض جـزاءات جديـدة ذات         

  .التزاماا مبوجب خطة العمل كليا أو جزئيا صلة باال النووي، كأساس لوقف تنفيذ
االحتـاد األورويب والـدول الـثالث التـدابري اإلداريـة والتنظيميـة       /وتتخذ جمموعة الـدول األوروبيـة الـثالث    - ٢٧

ويصـدر  . الكافية من أجل ضمان الوضوح والفعالية فيما يتعلق برفع اجلزاءات مبوجب خطة العمل هذه
ــه  تــيح يو ،صــلةالتوجيهيــة ذات البــادئ املوكــذلك الواليــات املتحــدة   ،األعضــاءاالحتــاد األورويب ودول

. التدابري التقييدية اليت رفعت مبوجـب خطـة العمـل املـذكورة     تفاصيل اجلزاءات أو للجمهور بيانات عن
 يتعلق مبضـمون هـذه   ما األعضاء والواليات املتحدة بالتشاور مع إيران يف هويلتزم االحتاد األورويب ودول

  .املبادئ التوجيهية والبيانات، على أساس منتظم وعند االقتضاء
االحتاد األورويب والدول الثالث وإيران بتنفيذ خطة العمل هـذه  /تلتزم جمموعة الدول األوروبية الثالثو - ٢٨

حبسن نية ويف جو بناء، على أساس االحترام املتبادل، وباالمتناع عن أي عمل يتعـارض مـع نـص خطـة     
ويبـذل كبـار املسـؤولني احلكـوميني     . تنفيـذها بنجـاح   إعاقـة شـأنه   مـن  روحها والقصد منـها ممـا  العمل و

االحتـاد األورويب والـدول الـثالث وإيـران قصـارى جهـودهم       /التابعني موعـة الـدول األوروبيـة الـثالث    
ــام العامــة     ــذ خطــة العمــل هــذه بنجــاح، مبــا يف ذلــك يف بيان ــدو  .)٣٣٤(لــدعم تنفي ل وتتخــذ جمموعــة ال

االحتــاد األورويب والــدول الــثالث التــدابري الالزمــة لرفــع اجلــزاءات ومتتنــع عــن فــرض  /األوروبيــة الــثالث
ــا          ــيت تغطيه ــة ال ــدابري التقييدي ــة عوضــا عــن اجلــزاءات والت ــة اســتثنائية أو متييزي ــة وإجرائي شــروط تنظيمي

  .العمل خطة
 انتـهاج  منـهم، عـن   دة، مبـا يتمشـى وقـوانني كـل    األعضاء والواليات املتح هوميتنع االحتاد األورويب ودول - ٢٩

علـى تطبيـع العالقـات التجاريـة      أي سياسات دف على وجه التحديد إىل التأثري بشكل مباشـر وسـليب  
  .بنجاح خطة العمل هذهتنفيذ  إعاقةالتزامام بعدم   واالقتصادية مع إيران مبا يتعارض مع

االحتاد األورويب والدول الـثالث جـزاءات أو تـدابري تقييديـة     /ولن تطبق جمموعة الدول األوروبية الثالث - ٣٠
على األشخاص أو الكيانات بسبب مشـاركتهم يف األنشـطة املشـمولة بعمليـة رفـع اجلـزاءات املنصـوص        

األنشــطة متســقة مــن نــواح أخــرى مــع القــوانني    عليهــا يف خطــة العمــل هــذه، شــريطة أن تكــون هــذه  
وعقــب رفــع . االحتــاد األورويب والــدول الــثالث /ألوروبيــة الــثالثواألنظمــة الســارية موعــة الــدول ا 

احملــدد يف املرفــق الثــاين، جيــوز اســتعراض التحقيقــات   علــى النحــوالعمــل هــذه  اجلــزاءات مبوجــب خطــة
  .اجلارية يف االنتهاكات احملتملة هلذه اجلزاءات وفقا للقوانني الوطنية املنطبقة

اخلـامس، ينـهي االحتـاد األورويب ودولـه األعضـاء تنفيـذ التـدابري املنطبقـة          ووفقا للتوقيت احملدد يف املرفق - ٣١
علـى الكيانــات واألفــراد احملــددين، مبــا يشــمل املصـرف املركــزي إليــران واملصــارف واملؤسســات املاليــة   

فـق  ووفقـا للتوقيـت احملـدد يف املر   . ضميماتهاإليرانية األخرى، على النحو املبني بتفصيل يف املرفق الثاين و
الرعايـا اخلاضـعني إلدراج   الواليات املتحدة أمساء كيانات معينة وأفراد معيـنني مـن قائمـة    ترفع اخلامس، 

والكيانـات واألفـراد املدرجـة أمسـاؤهم يف قائمـة األجانـب املتـهربني        واألشخاص امدة أمواهلم،  خاص
  .ضميماتهمن اجلزاءات، على النحو املبني بتفصيل يف املرفق الثاين و

_____________ 

  يف الواليات املتحدة كبار املسؤولني يف إدارة الواليات املتحدة.“ املسؤولني احلكوميني”يقصد بعبارة   )٣٣٤(
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ويدخل االحتاد األورويب وبلدان جمموعة الدول األوروبية الثالث والدول الثالث واملشاركون الـدوليون   - ٣٢
يف مشاريع مشتركة مـع إيـران، بوسـائل منـها مشـاريع التعـاون الـتقين الـيت تضـطلع ـا الوكالـة الدوليـة             

ــا يف ذلــك حمطــ        ــا النوويــة الســلمية، مب ــة، يف جمــال التكنولوجي ــة الذري ــة النوويــة،   للطاق ات توليــد الطاق
مـثال يف  ومفاعالت البحوث، وصنع الوقود، ومبادرات البحث والتطوير املتقدمة املشتركة املتفـق عليهـا   

، وإنشاء مركـز طـيب نـووي إقليمـي جـد متطـور، وتـدريب املـوظفني، والسـالمة واألمـن           جمال االنصهار
ويتخـذون التـدابري الالزمـة، حسـب     . املرفق الثالـث النوويني، ومحاية البيئة، على النحو املبني بتفصيل يف 

  .االقتضاء، لتنفيذ هذه املشاريع
اخلطـوات الالزمـة    االحتاد األورويب والدول الثالث وإيـران علـى  /وتتفق جمموعة الدول األوروبية الثالث - ٣٣

ــة       ــل، والطاق ــا، والتموي ــاالت التجــارة، والتكنولوجي ــران يف جم ــتفادة إي ــاد يواصــل اسو. لضــمان اس الحت
األعضــاء وإيــران، ويف هــذا  هاألورويب استكشــاف جمــاالت التعــاون املمكنــة بــني االحتــاد األورويب ودولــ

املتاحــة مثــل ائتمانــات التصــدير مــن أجــل تيســري التجــارة ومتويــل  الوســائلنظر يف اســتخدام ســيالســياق 
  .املشاريع واالستثمار يف إيران

  
  خطة التنفيذ

االحتـاد األورويب والـدول الـثالث التزاماـا يف إطـار خطـة       /دول األوروبية الـثالث تنفذ إيران وجمموعة ال - ٣٤
  :املعامل الرئيسية للتنفيذ  يلي  وفيما. العمل وفقا للتسلسل احملدد يف املرفق اخلامس

العمـل هـذه بـني     خطـة  بشـأن هو التاريخ الذي اختتمـت فيـه املفاوضـات    اختتام املفاوضات يوم   ‘١’  
االحتـاد األورويب والـدول الـثالث وإيـران، ومـن املقـرر أن يليـه        /وروبية الـثالث جمموعة الدول األ

على الفور تقدمي القرار الذي يؤيد خطة العمـل هـذه إىل جملـس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة مـن         
  .دون إبطاء اعتمادهأجل 

بع لألمـم املتحـدة   يومـا مـن تأييـد جملـس األمـن التـا       ٩٠يوم االعتماد هو التاريخ الذي حيـل بعـد     ‘٢’  
خلطة العمل هذه، أو أي تاريخ سـابق لـذلك قـد يتفـق عليـه املشـاركون يف خطـة العمـل، ويبـدأ          

واعتبـارا مـن ذلـك التـاريخ،     . نفاذ خطـة العمـل الشـاملة املشـتركة وااللتزامـات الـواردة فيهـا        فيه
زامـام مبوجـب   يقوم املشاركون يف خطة العمـل بالترتيبـات واالسـتعدادات الضـرورية لتنفيـذ الت     

  .خطة العمل
يوم التنفيذ هو التاريخ الذي يتخذ فيـه االحتـاد األورويب والواليـات املتحـدة، بـالتزامن مـع تقريـر          ‘٣’  

الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يتحقـق مـن تنفيـذ إيـران للتـدابري ذات الصـلة باـال النـووي         
 ١٦امس، اإلجــراءات املبينــة يف البنــدين   مــن املرفــق اخلــ   ١١-١٥إىل  ١-١٥املبينــة يف البنــود  

 نفــذووفقــا لقــرار جملــس األمـن التــابع لألمــم املتحــدة، ت  ،مـن املرفــق اخلــامس علــى التـوايل   ١٧ و
  .من املرفق اخلامس على مستوى األمم املتحدة ١٨اإلجراءات املبينة يف البند 

عتمـاد أو اليـوم الـذي يقـدم فيـه      سـنوات مـن يـوم اال    ٨يوم االنتقال هو التـاريخ الـذي حيـل بعـد       ‘٤’  
الوكالـة توصـلت إىل اسـتنتاج عـام      أن املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريـرا يعلـن فيـه   

. مفاده أن مجيع املواد النوويـة يف إيـران مـا زالـت تسـتخدم يف األنشـطة السـلمية، أيهمـا األسـبق         
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 ٢٠املتحـدة اإلجـراءات املبينـة يف البنـدين      ويف ذلك التاريخ، يتخـذ االحتـاد األورويب والواليـات   
لرئيس املنوطـة بـا  من املرفق اخلامس على التـوايل وتسـعى إيـران، وفقـا لـألدوار الدسـتورية        ٢١ و

  .والربملان، إىل التصديق على الربوتوكول اإلضايف
يـه العمـل بقـرار    يوم إاء العمل بقرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة هو التاريخ الذي ينتـهي ف   ‘٥’  

جملــس األمــن التــابع لألمــم املتحــدة الــذي يؤيــد خطــة العمــل هــذه وفقــا ألحكامــه، وحيــل بعــد     
. سنوات من يوم االعتماد، شريطة عدم إعادة أحكام القرارات السـابقة إىل وضـعها السـابق    ١٠

  .اخلامسمن املرفق  ٢٥ويف ذلك التاريخ، يتخذ االحتاد األورويب اإلجراءات املبينة يف البند 
التزامـات خطـة العمـل    سـريان  وال خيل التسلسل واملعامل الرئيسية الواردة أعاله ويف املرفق اخلامس مبـدة   - ٣٥

  .املنصوص عليها يف هذا اخلطة
  

  آلية تسوية املنازعات
أن االحتـاد األورويب والـدول الـثالث أو    /إيران أن أي دولة من جمموعة الدول األوروبية الثالثرأت إذا  - ٣٦

ــة     تال تلــك الــدول مجيــع  ــة املســألة إىل اللجن فــي بالتزاماــا يف إطــار خطــة العمــل هــذه، فبإمكاــا إحال
االحتـاد األورويب  /جمموعـة الـدول األوروبيـة الـثالث     املشتركة لتسويتها؛ وباملثل، إذا كانت أي دولة من

، فبإمكـان أي منـها فعـل الشـيء     والدول الثالث تعتقد بأن إيران ال تفي بالتزاماا يف إطار خطـة العمـل  
وبعد نظـر اللجنـة   . يوما لتسوية املسألة، ما مل متدد املهلة بتوافق اآلراء ١٥ويتاح للجنة املشتركة . نفسه

املشتركة يف املسألة، ميكن ألي مشارك أن حييل املسألة إىل وزراء الشؤون اخلارجية، إذا كـان يعتقـد أن   
وبعـد  . يوما لتسـوية املسـألة، مـا مل متـدد املهلـة بتوافـق اآلراء       ١٥زراء ويتاح للو. مسألة االمتثال مل حتل

اسـتعراض جيـري علـى املسـتوى الـوزاري،      ) أو بـدال مـن  (نظر اللجنة املشتركة يف املسألة، بالتوازي مـع  
ــذي يشــكك يف أدا    ــميكــن للمشــارك املشــتكي أو املشــارك ال ــس    أن يه ئ ــى جمل ــب عــرض املســألة عل طل

املشـاركني يف املنازعـة أحـدهم ويكـون العضـو الثالـث       من يعني كل (ثالثة أعضاء استشاري يتألف من 
ــتعني أن يصــدر  و). مســتقال ــس االستشــاري رأيــ  ي ــال يف غضــون       اال ــألة االمتث ــزم بشــأن مس ــري مل غ

يومـا، تنظـر اللجنـة املشـتركة يف رأي      ٣٠املسألة بعد هذه العملية الـيت تسـتغرق    وإذا مل تسو. يوما ١٥
يرضـي   وإذا مل تسو املسألة رغم ذلك مبا. أيام بغية تسوية املسألة ٥تتجاوز  االستشاري لفترة الالس 

األداء، فبإمكـان ذلـك    املشارك املشتكي أن املسألة تشكل تقصـريا كـبريا يف   رأىاملشارك املشتكي، وإذا 
خطـة العمـل هـذه كليـا     املشارك التعامل مع املسألة اليت مل حتـل كأسـاس لوقـف تنفيـذ التزاماتـه مبوجـب       

أو إخطــار جملــس األمــن التــابع لألمــم املتحــدة بأنــه يعتقــد أن املســألة تشــكل تقصــريا كــبريا  /جزئيــا و أو
  .األداء  يف

ومبجرد استالم إخطار من املشارك املشـتكي، علـى النحـو املـبني أعـاله، مبـا يف ذلـك بيـان للجهـود الـيت            - ٣٧
خطـة العمـل هـذه، يصـوت جملـس       تسـوية املنازعـات احملـددة يف    بذهلا املشارك حبسن نية الستنفاد عملية

ويف حـال عـدم اختـاذ    . قـرار مبواصـلة رفـع اجلـزاءات     األمن التابع لألمـم املتحـدة، وفقـا إلجراءاتـه، علـى     
السـابقة  قـرارات  اليومـا مـن اإلخطـار، يعـاد حينئـذ فـرض أحكـام         ٣٠غضـون   القرار املذكور أعـاله يف 

ويف تلـك احلالـة،   . ، ما مل يقرر جملس األمن خـالف ذلـك  لتابع لألمم املتحدةا جملس األمنالصادرة عن 
طرف وإيران أو أفراد وكيانـات إيـرانيني    أي ال تنطبق هذه األحكام بأثر رجعي على العقود املوقعة بني
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قبل تاريخ الطلب، شريطة أن تتسق األنشطة املتوخـاة يف إطـار تلـك العقـود وتنفيـذها مـع خطـة العمـل         
جملـس  بـإعراب  و. املتحـدة  لألمـم  التـابع  جملـس األمـن  الصـادرة عـن   قرارات احلالية والسـابقة  الومع هذه 

          يت املسـألة الـيت نـتج عنـها     األمن التـابع لألمـم املتحـدة عـن اعتزامـه منـع إعـادة تطبيـق األحكـام إذا سـو
ة وأي رأي صـادر عـن   يعتزم مراعاة آراء الـدول املعنيـة ـذه املسـأل    فهو اإلخطار يف غضون هذه الفترة، 
وقد ذكرت إيران أا يف حال إعادة تطبيق اجلـزاءات كليـا أو جزئيـا،    . الس االستشاري بشأن املسألة

  .ستعترب ذلك أساسا لوقف تنفيذ التزاماا مبوجب خطة العمل هذه كليا أو جزئيا
  

  وويالن تدابري ذات صلة باال -املرفق األول خلطة العمل الشاملة املشتركة 

  عامةمعلومات  - ألف

حـدد تسلســل تنفيــذ االلتزامـات املبينــة بتفصــيل يف هـذا املرفــق يف املرفــق اخلـامس خلطــة العمــل الشــاملة       - ١
  .التنفيذ، ما مل حيدد خالف ذلك  يوم وتبدأ مدد االلتزامات الواردة يف هذا املرفق اعتبارا من. املشتركة

  
  الثقيل   اءباملالذي يعمل  للبحوث آراك مفاعل  - باء

مــن أجــل دعــم البحــوث  الثقيــل باملــاء يعمــل الــذي للبحــوث آراك مفاعــلتعمل إيــران علــى حتــديث ســ  - ٢
تعيد إيران تصميم املفاعل وبنـاءه،  سو. النووية السلمية وإنتاج النظائر املشعة لألغراض الطبية والصناعية

مـن أجـل دعـم حبوثهـا النوويـة      ) ا املرفـق بصيغته الـواردة يف هـذ  (استنادا إىل التصميم النظري املتفق عليه 
الوقـود والنمـاذج األوليـة التركيبيـة      قضـبان السلمية واحتياجاا وأغراضها اإلنتاجية، مبا يف ذلك اختبـار  

ويكــون التصــميم علــى حنــو يكفــل تقليــل إنتــاج البلوتونيــوم إىل أدىن حــد وعــدم إنتــاج . البنيويــةواملــواد 
ولـن تتجـاوز طاقـة املفاعـل     .  صنع األسلحة يف سـياق التشـغيل العـادي   البلوتونيوم الصاحل لالستخدام يف

ــاد تصــميمه   ــاواط حــراري  ٢٠املع ــثالث  . ميغ ــة ال ــدول األوروبي ــدول  /وجمموعــة ال االحتــاد األورويب وال
الثالث وإيران متفقتـان علـى أن معـايري التصـميم النظـري ختضـع لتعـديالت حمتملـة وضـرورية يف سـياق           

  .، وحتافظ يف الوقت نفسه على أغراض ومبادئ التحديث املشار إليها أعالهوضع التصميم النهائي
ومتتنع إيران عن مواصـلة أعمـال التشـييد يف املفاعـل غـري املكتمـل احلـايل علـى أسـاس تصـميمه األصـلي              - ٣

وعاء املفاعل مبـلء أي فتحـات موجـودة فيـه     ستعطل و. تزيل وعاء املفاعل القائم وحتتفظ به يف إيرانسو
خلرسانة حىت ميكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقق من أنه لن ميكـن اسـتخدامه لتطبيقـات نوويـة     با

 باملــاء يعمــل الــذياملطــور  للبحــوث آراك مفاعــلويف ســياق إعــادة تصــميم وإعــادة بنــاء  . يف املســتقبل
ركّبـة بالفعـل يف مفاعـل    تستفيد إيران إىل أقصى حد من استخدام اهلياكل األساسـية القائمـة امل  س، الثقيل
  .بحوث احلايلللآراك 

التنفيــذ العــام  تكون مسـؤولة عــن ســبوصــفها املالــك ومـدير املشــروع، و قيـادي  تضـطلع إيــران بــدور  سو  - ٤
ــة الــثالث  ســملشــروع حتــديث آراك، و االحتــاد األورويب /يتوىل املشــاركون مــن جمموعــة الــدول األوروبي

ينشـأ  سو. ديث مفاعل آراك على النحو املبني يف هذا املرفـق ما يتعلق بتح والدول الثالث مسؤوليات يف
االحتـاد األورويب والـدول الـثالث    /املشاركني يف جمموعة الدول األوروبيـة الـثالث   فريق عامل يتألف من

يتوىل مشروع حتديث آراك شـراكة دوليـة تتـألف    سو. من أجل تيسري إعادة تصميم املفاعل وإعادة بنائه
توافـق  علـى أسـاس   وميكن توسيع نطاق الفريـق العامـل ليشـمل بلـدانا أخـرى      . لعاملمن إيران والفريق ا
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ــران   ــل وإيـ ــق العامـ ــاركني يف الفريـ ــة    سو. آراء املشـ ــدول األوروبيـ ــة الـ ــن جمموعـ ــاركون مـ ــدر املشـ يصـ
االحتاد األورويب والدول الثالث وإيران وثيقة رمسية يعربون فيهـا عـن التزامـام القويـة مبشـروع      /الثالث
حنو حتديث املفاعل وحيـدد املسـؤوليات   يضمن املضي قدما آراك قبل يوم التنفيذ مما من شأنه أن  حتديث

االحتـاد األورويب والـدول الـثالث،    /يضطلع ـا املشـاركون مـن جمموعـة الـدول األوروبيـة الـثالث       ساليت 
يت حتتاجهـا إيـران مـن    الفريـق العامـل املسـاعدة الـ     يقدم املشـاركون يف سو. الالزمة عقودالتربم سوبالتايل 

أجل إعادة تصميم املفاعل وإعادة بنائه، مبـا يتسـق مـع قوانينـهم الوطنيـة، بطريقـة مـن شـأا إتاحـة بنـاء           
  .املفاعل املطور وإدخاله يف اخلدمة بأمان ويف الوقت املناسب

ملختربات الفرعيـة  تتعاون إيران والفريق العامل على وضع التصميم النهائي للمفاعل املطور وتصميم اسو  - ٥
الذي ستقوم به إيران، واستعراض التوافق مـع معـايري السـالمة الدوليـة، مبـا يفضـي إىل إمكانيـة تـرخيص         

ويقــدم . املفاعــل مــن جانــب الســلطة التنظيميــة اإليرانيــة املختصــة مــن أجــل إدخالــه يف اخلدمــة وتشــغيله 
 ــة التصــميم النــهائي للمفاعــل املطــو ــة املشــتركة ر وتصــميم املختــربات الفرعي ــة . إىل اللجن وتســعى اللجن

ــاريخ تقــدمي التصــميم      املشــتركة إىل إجنــاز عمليتــها لالســتعراض واإلقــرار يف غضــون ثالثــة أشــهر مــن ت
غضــون ثالثــة أشــهر، ميكــن   وإذا مل تنجــز اللجنــة املشــتركة عمليتــها لالســتعراض واإلقــرار يف . النــهائي

  .ية املنازعات املتوخاة يف خطة العمل هذهإليران أن تثري هذه املسألة من خالل آلية تسو
ترصد الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة أعمـال البنـاء وتقـدم تقريـرا إىل الفريـق العامـل لتأكيـد أن بنـاء             سو  - ٦

  .املفاعل املطور يتسق مع التصميم النهائي املعتمد
تتخـذ األطـراف يف جمموعـة    و. وبصفة إيران مدير املشروع، فهـي تضـطلع باملسـؤولية عـن جهـود البنـاء        - ٧

االحتاد األورويب والدول الثالث التدابري اإلداريـة والقانونيـة والتقنيـة والتنظيميـة     /الدول األوروبية الثالث
  .من أجل دعم التعاون، مبا يتسق وقوانينها الوطنيةاملناسبة 

الـثالث شـراء إيـران    االحتـاد األورويب والـدول   /تدعم األطـراف يف جمموعـة الـدول األوروبيـة الـثالث     سو  
ونقلها وتوريدها للمواد واملعدات واألجهزة ونظم وتكنولوجيات التحكم الضرورية لبناء املفاعل املعـاد  
تصميمه، من خالل اآللية املنشأة خبطة العمل هذه، وكذلك من خالل استكشاف املسـامهات التمويليـة   

  .الصلة باملوضوع  ذات
بــدعم االحتــاد األورويب والــدول الــثالث /الــدول األوروبيــة الــثالثأيضــا األطــراف يف جمموعــة ســتقوم و  - ٨

بناء مفاعل آراك املطور وخمترباته الفرعية يف الوقت املناسب وبشكل آمن، بنـاء علـى طلـب مـن     وتيسري 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة حســب االقتضــاء،   إيــران، مــن خــالل التعــاون الــتقين الــذي تضــطلع بــه  

احلصر تقدمي املساعدة التقنية واملالية، وتـوفري املـواد واملعـدات الالزمـة،      بيل املثال البوسائل منها على س
  .وأحدث األجهزة ونظم ومعدات التحكم ودعم إصدار التراخيص واألذون

يف املائـة مـن اليورانيـوم املخصـب يف شـكل ثـاين        ٣,٦٧يستخدم املفاعل املعاد تصميمه ما يصل إىل سو  - ٩
تتوىل سـ كغ من ثاين أكسيد اليورانيوم، و ٣٥٠شحنة أساسية كاملة كتلتها تقارب بم، أكسيد اليورانيو

وتتوىل الشراكة الدوليـة مبشـاركة إيـران صـنع شـحنة      . اللجنة املشتركة استعراض تصميم الوقود وإقراره
وسـائل  تتعاون الشـراكة الدوليـة مـع إيـران، ب    سـ و. الوقود األساسية األولية الالزمة للمفاعل خارج إيران

إيـران ألغـراض    يف منها املساعدة التقنية، من أجل بنـاء قـدرات صـنع الوقـود واختبارهـا والتـرخيص هلـا       
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وجيـري االختبـار   . هذا املفاعل مسـتقبال  إعادة التزود بشحنات الوقود األساسية الالحقة الستخدامها يف
يع، يف أحــد البلــدان املشــاركة ذلـك الفحــص الالحــق للتشـع   يف تــاليف هلـذا الوقــود، مبــا تـاليف وغــري اال اال

خارج إيران، ويعمل ذلك البلد مع إيران على ترخيص ما يصنع من وقـود الحقـا يف إيـران السـتخدامه     
  .املفاعل املعاد تصميمه يف إطار رصد تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية  يف

الوقــود أو جممعــات الوقــود املصمـمـــة  قضــبانولــن تنــتج إيــران أو ختتــرب كريــات اليورانيــوم الطبيعــي أو   - ١٠
خصيصــا لــدعم مفاعــل آراك ذي التصــميم األصــلي، والــذي تشــري إليــه الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة   

الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة مجيـع كريـات        تخزن إيـران يف إطـار رصـد تقـوم بـه     سـ و. IR-40 باملفاعل
ر، ويف املتاحة إىل حني بدء تشـغيل مفاعـل آراك املطـوIR-40    اليورانيوم الطبيعي وجممعات وقود املفاعل 

هـذه إىل سـادس هيـدرات     IR-40تلك املرحلة حتول كريات اليورانيوم الطبيعي وجممعات وقـود املفاعـل   
وتـدخل إيـران التعـديالت التقنيـة     . نترات اليورانيوم، أو تستبدل بكمية معادلة هلا من اليورانيوم الطبيعي

لتصـميم  لسار عملية إنتاج وقود اليورانيوم الطبيعي اليت كان القصد منها تـوفري الوقـود   الضرورية على م
  .، حبيث ميكن أن تستخدم يف صنع شحنات الوقود الالزمة ملفاعل آراك املطورIR-40 ملفاعلاخلاص با

وال عمـر  أصـله، طـ   ج عن مفاعل آراك املعـاد تصـميمه، بغـض النظـر عـن     تانويشحن الوقود املستهلك ال - ١١
ــة الــثالث      ــه يف بلــدان جمموعــة الــدول األوروبي االحتــاد /املفاعــل، إىل خــارج إيــران إىل مكــان متفــق علي

األورويب والدول الثالث أو بلدان ثالثة، ملواصلة معاجلته أو التصرف فيه على النحـو املنصـوص عليـه يف    
لطــرف املتلقــي، يف غضــون ســنة العقــود ذات الصــلة الــيت ســتربم، مبــا يتســق مــع القــوانني الوطنيــة، مــع ا 

  .تفريغ ذلك الوقود من املفاعل أو مىت ارتأى البلد املتلقي أن ذلك النقل آمن  واحدة من
تقدم إيران استبيان املعلومات التصميمية املتعلـق باملفاعـل املعـاد تصـميمه إىل الوكالـة الدوليـة للطاقـة        سو - ١٢

يشـغل  سو. للنظـائر املشـعة وبرنـامج تشـغيل املفاعـل     الذرية والذي يشمل معلومـات عـن اإلنتـاج املزمـع     
  .الوكالة الدولية للطاقة الذريةحتت مراقبة املفاعل 

ــف          - ١٣ ــاء اخلفي ــاعالت امل ــود اخلاصــة مبف ــات الوق ــاج جممع ــود فقــط إلنت ــران منشــأة تصــنيع الوق وتشــغل إي
  .وشحنات الوقود ملفاعل آراك املطور

  
  منشأة إنتاج املاء الثقيل -جيم 

ر، ومفاعـل  بحـوث املطـوّ  للكل فائض املاء الثقيل الـذي يتجـاوز احتياجـات إيـران املتعلقـة مبفاعـل آراك        - ١٤
املاء الثقيـل املعـدوم القـدرة، والكميـات الالزمـة للبحـوث الطبيـة وإنتـاج احملاليـل الـيت حتـوي الـديوتريوم             

تــاح للتصــدير إىل الســوق واملركبــات الكيميائيــة، مبــا يف ذلــك حســب االقتضــاء، خمزونــات الطــوارئ، ي 
وتقــدر احتياجــات . عامــا ١٥الدوليــة اســتنادا إىل األســعار الدوليــة ويســلم إىل املشــترين الــدوليني ملــدة   

طنـــا متريـــا مـــن املـــاء الثقيـــل الصـــاحل لالســـتعمال  ١٣٠إيــران، وفقـــا للمعـــايري الـــواردة أعـــاله، بنحـــو  
يب قبـل إدخـال مفاعـل حبـوث آراك املطـور      املفاعالت النووية أو ما يعادله مبختلف عمليـات التخصـ   يف

  .طنا متريا بعد اإلدخال يف اخلدمة، مبا يف ذلك الكمية اليت يتضمنها املفاعل ٩٠يف اخلدمة، و 
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وتبلغ إيران الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة عـن خمـزون وإنتـاج منشـأة إنتـاج املـاء الثقيـل وتتـيح للوكالـة              - ١٥
كميــة املــاء الثقيــل املنتجــة، بوســائل منــها الزيــارات الــيت تقــوم ــا   ورصــد كميــات خمــزون املــاء الثقيــل  

  .الوكالة، على النحو املطلوب، إىل منشأة إنتاج املاء الثقيل
  

  املفاعالت األخرى -دال 

 املـاء اخلفيـف يف   علـى  تواكب إيران، وفقا خلطتها، اجتاه التقدم التكنولوجي الـدويل يف االعتمـاد فقـط   س - ١٦
اعالا للطاقة النووية والبحوث يف املستقبل مع تعزيز التعاون الدويل، مبا يف ذلـك ضـمانات   ما يتعلق مبف

  .توريد ما يلزمها من وقود
يـة والبحـوث املقبلـة    ووتعتزم إيران شحن كل الوقود املستهلك يف ما يتعلق جبميع مفـاعالت الطاقـة النو   - ١٧

لنحـو املنصـوص عليـه يف العقـود ذات الصـلة املقـرر       واحلالية، ملواصـلة معاجلتـها أو التصـرف فيهـا علـى ا     
  .إبرامها، مبا يتسق مع القوانني الوطنية للطرف املتلقي

  
  كأنشطة إعادة معاجلة الوقود املستهلَ  - هاء

ك أو أي عامـا عـن القيـام بـأي أنشـطة تنطـوي علـى إعـادة معاجلـة للوقـود املسـتهلَ            ١٥متتنع إيران ملـدة   - ١٨
ذ. ئــالقيــام مبثــل هــذه األنشــطة بعد عتــزم ك، وال تعــادة معاجلــة الوقــود املســتهلَ وتطــوير إل أنشــطة حبــث

  ك مجيع أنواع الوقود املشعع.املستهلَ ألغراض هذا املرفق، يشمل الوقودو
أهـداف اليورانيـوم املخصـب     مـن أجـل  ك إال عاما عن إعادة معاجلة الوقـود املسـتهلَ   ١٥متتنع إيران ملدة  - ١٩

  .ئذالقيام بذلك بعدعتزم ة إلنتاج النظائر املشعة لألغراض الصناعية الطبية والسلمية، وال تاملشعع الالزم
مرافــق هلــا القــدرة علــى فصــل البلوتونيــوم       بنــاءأو اقتنــاء أو  تطــويرعامــا عــن   ١٥متتنــع إيــران ملــدة    - ٢٠

 ئـذ، ذلك بعدعتزم القيام بوال ت، ك أو عن األهداف اخلصبةاليورانيوم أو النبتونيوم عن الوقود املستهلَ أو
  لغري أغراض إنتاج النظائر املشعة لالستخدامات الصناعية الطبية والسلمية.

أو تشغيل خاليا ساخنة (حتتوي علـى خليـة واحـدة     بناءأو اقتناء أو طوير عاما عن ت ١٥متتنع إيران ملدة  - ٢١
ت، فيمـا عـدا مـا كانـت أبعـاده أقـل       عة للقفازاعة أو صناديق مدرخاليا مترابطة) أو خاليا مدرعلى أو 

يتســق مــع املواصــفات الــواردة يف املرفــق األول للربوتوكــول  أمتــار مكعبــة مــن حيــث احلجــم مبــا ٦مــن 
ر مفاعـل آراك   يفيف املوقـع نفسـه    املعدات املـذكورة حفظ اإلضايف. وتللبحـوث ومفاعـل طهـران     املطـو

فقــط علــى فصــل ومعاجلــة النظــائر الصــناعية  درةًقــاتكــون عــات إنتــاج العقــاقري املشــعة، وللبحــوث وجمم
ف بعد التشعيع. ويـتم احلصـول علـى املعـدات الالزمـة      املتلفحوصات القياس غري الطبية وعلى إجراء  أو

 تطـوير عامـا عـن    ١٥متتنـع إيـران ملـدة    و من خـالل آليـة املشـتريات املنشـأة مبوجـب خطـة العمـل هـذه.        
خاليـا مترابطـة) أو خاليـا    علـى  خنة (حتتـوي علـى خليـة واحـدة أو     أو تشغيل خاليا سا بناءاقتناء أو  أو

عة أومدر  أمتـار مكعبـة بـاحلجم واملواصـفات الـواردة يف       ٦عـة للقفـازات تتجـاوز أبعادهـا     صـناديق مدر
  املشتركة.  املرفق األول للربوتوكول اإلضايف، إال بعد احلصول على موافقة اللجنة

الثالث/االحتـاد األورويب والـدول الـثالث علـى اسـتعداد لتيسـري إجـراء         جمموعـة الـدول األوروبيـة   تكون  - ٢٢
عـات الوقـود، مبـا    مف لعناصـر الوقـود و/أو النمـاذج األوليـة     وغـري املتلـ   املتلفالقياس  فحوصاتمجيع 
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التشعيع لكل أنواع الوقود املصنعة داخـل إيـران أو خارجهـا واملشـععة يف إيـران،       فحوصات ما بعد هافي
آراك للبحـوث، متتنـع    فيما عـدا جممـع مفاعـلِ   واملوجودة خارج إيران. القائمة لك باستخدام مرافقها وذ

 فحوصـات أو اقتنـاء أو تشـغيل خاليـا سـاخنة قـادرة علـى إجـراء         بناءأو  تطوير عاما عن ١٥ملدة  إيران
  /تطوير مثل هذه القدرة.لبناءبعد التشعيع وعن السعي إىل اقتناء معدات   ما

عامـا   ١٥ طيلـة إيـران   تداومىل جانب مواصلة أنشطة اختبار الوقود احلالية يف مفاعل طهران للبحوث، إ - ٢٣
لفحوصـات القيـاس غـري     الوقود والنماذج األولية معـات الوقـود واملـواد البنيويـة    على إخضاع دبابيس 

 ومـع ذلـك، تتـيح   يف جممع مفاعـل آراك للبحـوث فقـط.     الفحوصات هذهتجرى عد التشعيع. واملتلف ب
فـة  مرافقهـا إلجـراء االختبـارات املتل    بيـة الثالث/االحتـاد األورويب والـدول الـثالث    وجمموعة الـدول األور 

يــتم ربــط اخلاليــا الســاخنة يف مفاعــل آراك  تفــق عليــه. والملنحــو االحبضــور متخصصــني إيــرانيني، علــى 
ــاس غــري املتلــف ب  للبحــوث، حيــث تجــرى   ــاً بــ التشــعيع،  عــدفحوصــات القي ــتم  أي ربطــاً مادي ــا ت خالي

  الصناعية.وألغراض إنتاج النظائر املشعة الطبية  املوادأو مناولة بواسطتها معاجلة 
سـبائكهما، وعـن إجـراء     عاما عن إنتاج أو اقتناء فلزات البلوتونيوم أو اليورانيوم أو ١٥متتنع إيران ملدة  - ٢٤

ــوم أو اليورانيــ تعــدين أنشــطة حبــث وتطــوير   ــوم   ســبائكهما)، أو صــب  وم (أوالبلوتوني ــزات البلوتوني فل
  اليورانيوم أو تشكيلها أو صنعها آليا.  أو

وهـو مـا تصـل    عاما عن إنتـاج البلوتونيـوم املفصـول واليورانيـوم العـايل التخصـيب (       ١٥متتنع إيران ملدة  - ٢٥
 ،٢٣٧ - تونيـــوموالنب ٢٣٣ - يف املائـــة أو أكثـــر) واليورانيـــوم ٢٠فيـــه إىل  ٢٣٥ - اليورانيـــومنســـبة 

اقتنائها (فيما عدا ما كـان منـها ألغـراض االسـتعمال      أواملذكورة  السعي إىل احلصول على األصناف وأ
  ).٢٣٧ - يستخدم يف األدوات العاملة بالنبتونيوم  ما  املعملي املعياري أو

طـوير للوقـود   عامـا، يف االضـطالع بأنشـطة حبـث وت     ١٥أعوام وقبل انقضـاء   ١٠إذا رغبت إيران، بعد  - ٢٦
قـوم  تفـق عليهـا، ت  يبكميـات صـغرية    ، وذلكمفاعل طهران للبحوث من فلزات اليورانيوملفائدة املصنع 

  عرض خطتها على اللجنة املشتركة وتلتمس موافقتها عليها.ب
  

  قدرات التخصيب  - واو

طرد املركـزي مـن   من أجهزة ال اًجهاز ٥ ٠٦٠بقدرات ختصيب ال تتجاوز  أعوام ١٠حتتفظ إيران ملدة  - ٢٧
سلســلة تعاقبيــة دون تغــيري يف تشــكيلتها احلاليــة يف الوحــدات  ٣٠ن ، مرتبــةً فيمــا ال يزيــد عــIR-1 طــراز

  ز لتخصيب الوقود.ننطَ حمطةالعاملة يف الوقت الراهن يف 
  عاما. ١٥يف املائة ملدة  ٣,٦٧ال تتجاوز حتتفظ إيران مبستويات ختصيبها لليورانيوم عند نسبة  - ٢٨
 بـأجهزة غـري مرتبطـة    ، اليت هيزائدةاملركزي واهلياكل األساسية التالية ال بإزالة أجهزة الطردإيران قوم ت - ٢٩

، ختصـيب الوقـود   حمطـة احملـتفظ ـا يف   و IR-1مـن طـراز    جهـازا  ٥ ٠٦٠الغ عـددها  ــــ املركزي البالطرد 
  لوكالة الدولية للطاقة الذرية:املراقبة املستمرة ل حتتيف القاعة باء من احملطة  طرتيف ن ازختو
أجهـزة  . وتسـتخدم  IR-2m من طراز األجهزةمجيع أجهزة الطرد املركزي الزائدة، مبا يف ذلك  -١-٢٩  

املعطوبـة وعلـى    لـة أو من الطراز نفسه املعطَّاألجهزة إلحالهلا حمل  IR-1من طراز الزائدة املركزي  الطرد
  .واحدمركزي  هاز طردمركزي جبجهاز طرد أساس إبدال كل 
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والصـمامات وحمـوالت    أنابيب التوصيل الفرعيـة أنابيب سادس فلوريد اليورانيوم، مبا يف ذلك  -٢-٢٩  
سـحب سـادس فلوريـد     التـردد العكسـية، ومعـدات   قومـات  الضغط على مستوى السالسل التعاقبية، وم

 هاالفراغيــة ومصــائد ايف ذلـك مضــخا  حاليــا، مبــاغــري العاملـة  حمطـات الســحب  مــن إحــدى اليورانيـوم  
  الكيميائية.

أجهـزة الطــرد   أن املتبعـة، للممارســة  وفقـا  ،ألغـراض هـذا املرفـق، تؤكــد الوكالـة الدوليـة للطاقــة الذريـة       - ٣٠
  لة أو معطوبة قبل إزالتها.معطَّكانت املركزي 

ة ذات الصـلة  عاما عن تركيب أجهـزة الطـرد املركـزي الغـازي أو اهلياكـل األساسـي       ١٥متتنع إيران ملدة  - ٣١
ختصـيب النظـائر    وأ أنشـطة البحـث والتطـوير    وبالتخصيب، سواء أكانت مناسبة لتخصـيب اليورانيـوم أ  

  فيها. املبينةأو لغري األنشطة العمل هذه خطة   املستقرة، يف غري املواقع احملددة يف
  

  املركزيأجهزة الطرد البحث والتطوير يف جمال  -زاي 

كـديس  يفضـي إىل ت  تطوير يف جمـال التخصـيب علـى حنـو ال    البحث والأنشطة تواصل إيران االضطالع ب - ٣٢
البحـــث والتطـــوير املتعلقـــة بالتخصـــيب  أنشـــطةُأعـــوام، لـــن تشـــمل  ١٠وملـــدة اليورانيـــوم املخصـــب. 

إال أجهـزة   ،التخصـيب  يف جمالطتها ألنشطة البحث والتطوير خل ، وفقاباليورانيوم اليت تضطلع ا إيران
ــة اتجــرى  الو .IR-8و  IR-6 و IR-5و  IR-4ن طــرز ركــزي مــامل الطــرد ــارات ميكانيكي   طــرزعلــى ختب
IR-2m و IR-4  وIR-5 و IR-6  وIR-6s  وIR-7  وIR-8  مـن  جهازا طرد مركـزي منفـردان  ملا أقصاه إال 

مركزي غازي، باليورانيوم أو بدونـه، خبـالف   جهاز طرد ال تقوم إيران ببناء أو اختبار أي و .طراز كل
  املركزي الغازية احملددة يف خطة العمل هذه.ة الطرد أجهز

يف  IR-2mطـراز   جهـازا مـن   ١٦٤طتـها، العمـل بالسلسـلة التعاقبيـة املكونـة مـن       طبقـا خل تواصل إيـران،   - ٣٣
ــتكمال     ــرض اسـ ــة بغـ ــود التجريبيـ ــيب الوقـ ــة ختصـ ــاربحمطـ ــة التجـ ــك  ،الالزمـ ــىت وذلـ ــرين  ٣٠حـ تشـ

هـذه  نقـل  خطة العمل هذه، أيهما جاء الحقا لآلخـر، مث تقـوم ب  يوم تنفيذ حىت أو  ٢٠١٥الثاين/نوفمرب 
لوكالــة الدوليــة للطاقــة ة لاملســتمر املراقبــةاألجهــزة مــن حمطــة ختصــيب الوقــود التجريبيــة وختزــا، حتــت  

  .ختصيب الوقودالقاعة باء من حمطة    يفطرتالذرية، يف ن
يف حمطـة   IR-4طـراز   جهـازا مـن   ١٦٤املكونة من طتها، العمل بالسلسلة التعاقبية خل طبقاتواصل إيران،  - ٣٤

تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٣٠حــىت وذلــك الالزمــة  التجــاربختصــيب الوقــود التجريبيــة بغــرض اســتكمال  
هـذه األجهـزة مـن    نقـل  يوم تنفيذ خطة العمل هذه، أيهما جاء الحقا لآلخر، مث تقـوم ب حىت أو  ٢٠١٥

 طـرت لوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، يف ن    ة لاملسـتمر ملراقبـة  احمطة ختصيب الوقود التجريبية وختزا، حتـت  
  .ختصيب الوقودالقاعة باء من حمطة   يف

وسلسـلة   IR -4مـن أجهـزة الطـرد املركـزي مـن طـراز        منفردجهاز أعوام جتريب  ١٠ملدة تواصل إيران  - ٣٥
  .  زة طرد مركزيأجه ١٠أقصاه   تتألف مما IR-4من أجهزة الطرد املركزي من طراز تعاقبية واحدة 

  .IR-5من طراز  منفردبتجريب جهاز طرد مركزي أعوام  ١٠ملدة تقوم إيران  - ٣٦
ــران جتريــب طــراز    - ٣٧ ــى أجهــزة   IR-6تواصــل إي ــة  كــذلك واملنفــردة، ركــزي املطــرد العل سالســله التعاقبي

 العاشـر  العـام جهازا مـن أجهـزة الطـرد املركـزي قبـل انتـهاء        ٣٠سطة، وتبدأ جتريب ما ال يزيد عن توامل
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والسالســل التعاقبيــة الصــغرية وصــوال إىل املنفــردة أجهزة الطــرد املركــزي بــإيــران بــدأ توونصــف. بعــام 
  حسب التسلسل املنطقي.توسطة السالسل التعاقبية امل

 املنفـردة  علـى أجهـزة الطـرد املركـزي     IR-8تشرع إيران، عند بدء تنفيذ خطـة العمـل، يف جتريـب طـراز      - ٣٨
جهازا من أجهزة الطـرد املركـزي    ٣٠ ، وتبدأ جتريب ما ال يزيد عناملتوسطةه التعاقبية سالسلكذلك و

السالسـل التعاقبيـة   املنفـردة مث  املركـزي  بأجهزة الطـرد  إيران بدأ تو. فونصبعام  العاشر العامقبل انتهاء 
  حسب التسلسل املنطقي. املتوسطةالسالسل التعاقبية   الصغرية وصوال إىل

السالسـل التعاقبيـة    ، بإعادة جتميـع اـريني املخصـب واملسـتنفد النـاجتني عـن      أعوام ١٠ران، ملدة تقوم إي - ٣٩
يف ذلـك أنابيـب ملحومـة علـى      ، مسـتخدمةً املتبعـة ، مبا يتسـق مـع املمارسـة    IR-8و  IR-6رازي ـــــــمن ط

وتتحقـق  سـتنفدة  ول دون سـحب مـواد اليورانيـوم املخصـبة وامل    حيـ حنو موصالت السحب الرئيسية على 
  الذرية.  لوكالة الدولية للطاقةمنه ا

حمطــة بــاليورانيوم يف اــراة املركــزي  ب أجهــزة الطــردجتــاربتنفيــذ مجيــع  عامــا، ١٥، طيلــة إيــران تقــوم - ٤٠
املركـزي يف  ألجهـزة الطـرد   يكانيكيـة  املختبـارات  الامجيـع  وجتري إيـران  التجريبية فقط.  الوقود ختصيب

  طهران للبحوث. مركزويف ة التجريبيختصيب الوقود  حمطة
طـة  اخلتالءم مع أنشطة البحث والتطـوير احملـددة يف   تكي  ةختصيب الوقود التجريبي حمطةألغراض تأهيل  - ٤١

أجهـزة الطـرد   أنشطة البحث والتطوير يف جمال التخصيب، تقوم إيران بإزالة مجيع بتخصيب وتعلقة بالامل
يف الفقرات ذات الصـلة الـواردة أعـاله،     املبنياء جتارب على النحو املركزي فيما عدا تلك الالزمة إلجر

لسلسـلة  ا إىلبالنسـبة  و) علـى النحـو املـبني أدنـاه.     ١(رقـم   IR-1مع استثناء السلسـلة التعاقبيـة مـن طـراز     
عـن طريـق    املرتبطـة ـا   ةكـل األساسـي  ا)، تقوم إيران بتعـديل اهلي ٦(رقم  IR-1التعاقبية الكاملة من طراز 

أنابيــب ســادس فلوريــد اليورانيــوم، مبــا يف ذلــك أنابيــب التوصــيل الفرعيــة والصــمامات وحمــوالت    نــزع
أما أجهـزة الطـرد املركـزي    مات التردد العكسية. الضغط على مستوى السلسلة التعاقبية، إضافة إىل مقو

قابلـة   ح غـري شـريطة أن تعطّـل حبيـث تصـب    ـا  يحـتفظ  ، ف)١(رقـم   IR-1السلسلة التعاقبية مـن طـراز   من 
خالل نـزع األجـزاء الـدوارة     للتشغيل، على حنو ما تتحقق منه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك من

ــنج اإليبوكســي يف أنابيــب التوصــيل    أجهــزة الطــرد املركــزي مــن  ــة أنابيــب والفرعيــة وحقــن رات التغذي
القـدرة  ومسـتويات  لتفريـغ  كم يف االيت تـتح والنواتج والنفايات، ونزع مفاتيح الضبط والنظم الكهربائية 

يف حمطــة واهلياكــل األساســية الزائــدة يف نطــرت يف القاعــة بــاء   أجهــزة الطــرد املركــزيوالتربيــد. وتخــزن 
البحـث  أنشـطة   يترك حيـز وللوكالة الدولية للطاقة الذرية.  ةاملستمر املراقبةختصيب الوقود وتكون حتت 

  ألغراض برناجمها ألنشطة البحث والتطوير. إليهتاج إيران إىل أن حت خالياً ٦والتطوير يف اخلط رقم 
أنشــطة البحــث والتطــوير يف جمــال بالتخصــيب واملتعلقــة بطــة اخلألنشــطة املبينــة يف وفقــا لحتـتفظ إيــران،   - ٤٢

أجهــزة الطــرد املركــزي املنفــردة  التخصــيب، باهلياكــل األساســية للسالســل التعاقبيــة مــن أجــل جتريــب   
قـوم  )، وت٣ و ٢خطـوط البحـث والتطـوير (رقمـا      ة الصغرية واملتوسطة يف خطني منوالسالسل التعاقبي

مـن   ٣ و ٢ياكل أساسية مماثلة للهياكل اخلاصة بـاخلطني رقمـي   ) ٥ و ٤ (رقما نخطني آخريبتعديل 
عـديل  خطـة العمـل هـذه. ويشـمل الت    مـا حتـددها   حنو املستقبلية على أجل تيسري أنشطة البحث والتطوير 

مجيـع أنابيـب التوصـيل     نـزع ذلـك   يف مجيـع أنابيـب سـادس فلوريـد اليورانيـوم (مبـا       تغيريات علىإدخالَ 
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برنـامج البحـث والتطـوير) واألجهـزة املرتبطـة ـا،        ، فيمـا عـدا مـا يتفـق عليـه تلبيـة الحتياجـات       الفرعية
التعاقبيـة   والسالسـل أجهـزة الطـرد املركـزي املنفـردة     إجـراء التجـارب علـى     احتياجـات  تتواءم مع حبيث

  الصغرية واملتوسطة بدال من التجارب الشاملة.
، مواصلة أنشطة البحـث والتطـوير فيمـا يتعلـق     اًدولي املتبعةللممارسات طبقا إيران، وفقا خلطتها وعتزم ت - ٤٣

مـن خـالل النمذجـة واحملاكـاة احلاسـوبيتني، مبـا يف ذلـك يف         أجهـزة الطـرد املركـزي   بأنواع جديـدة مـن   
ــارالقبيــل إىل مرحلــة النمــوذج األويل ألغــراض   هــذا كــي ينتقــل أي مشــروع مــن اجلامعــات. ول  االختب

  قدم إىل اللجنة املشتركة لكي توافق عليه.، يلزم إعداد عرض كامل يأعوام ١٠امليكانيكي يف غضون 
  

  فوردو لتخصيب الوقود حمطة - حاء

٤٤ - ل تشـجع التعـاون    وال علوم النوويةفوردو لتخصيب الوقود إىل مركز لل حمطةحوفيزياء والتكنولوجيـا، وي
املشتركة مسبقا باملشاريع احملددة الـيت سـيجري    اللجنة ويتم إخطارالدويل يف جماالت حبث متفق عليها. 

  تنفيذها يف فوردو.
أي أنشـطة لتخصـيب اليورانيـوم أو أي أنشـطة حبـث وتطـوير ذات        عاما عـن تنفيـذ   ١٥ملدة  إيرانمتتنع  - ٤٥

  بأي مواد نووية. احتتفظ فيه  الو فوردو لتخصيب الوقود حمطةاليورانيوم يف  صلة بتخصيب
 IR -1جهـازا مـن أجهـزة الطـرد املركـزي مـن طـراز         ١ ٠٤٤عاما مبا ال يزيد عن  ١٥ ملدةحتتفظ إيران  - ٤٦

  فوردو، منها: حمطةواحد من  يف جناحٍ
قبــل، وجيــري تعديلــهما  يورانيــوم مــنسلســلتان تعاقبيتــان مل يســتعمل فيهمــا ســادس فلوريــد ال -١-٤٦  

 حمطـة إلنتاج النظائر املستقرة. ويتم االنتقال ـاتني السلسـلتني التعـاقبيتني إىل إنتـاج النظـائر املسـتقرة يف       
فــوردو يف ظــل شــراكة بــني االحتــاد الروســي وإيــران تقــوم علــى أســاس ترتيبــات يتفــق عليهــا الطرفــان.   

ــاقبيتني   ــاتني السلســلتني التع ــة ه ــاج النظــائر املســتقرة       ولتهيئ ــة إلنت ــدة مالئم ــة جدي ــة تعاقبي ــب بني لتركي
الوصـلة الرابطـة بـأنبوب التغذيـة الرئيسـي بسـادس فلوريـد        رتع ، تقـوم إيـران بـ   املذكورة الشراكة ظل يف

اليورانيوم، وتنقل أنابيب توصيل سـادس فلوريـد اليورانيـوم للسالسـل التعاقبيـة (باسـتثناء خـط الترشـيح         
للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة.      املسـتمرة  املراقبـة التفريغ) لكي تخزن يف فوردو حتت  علىأجل احلفاظ 

  فوردو. حمطةإلنتاج النظائر املستقرة يف  النظرياللجنة املشتركة على اإلطار ستطلع و
 باسـتثناء األنابيـب الـيت   ، األساسية املتبقيـة ها هياكلأخرى جبميع سالسل تعاقبية أربع  من أصل -٢-٤٦  

دوران وقـف  يال ويتوقـف دورامـا. و  توضع اثنتان يف حالة مخول ن من التوصيل التراديف الـمفرِقي، متكّ
يف  املـبني السلسلتني التعاقبيتني األخريني إىل أن يكتمـل االنتقـال إىل إنتـاج النظـائر املسـتقرة علـى النحـو        

الفقـرة   يف املـبني ائر املسـتقرة علـى النحـو    الفقرة الفرعية السابقة. وعنـد اكتمـال االنتقـال إىل إنتـاج النظـ     
  ويتوقف دوراما.حالة مخول   يفن ان التعاقبيتاالسلسلتتوضع هاتان الفرعية السابقة، 

  تقوم إيران مبا يلي: - ٤٧
مــن هــذا  IR -1طــراز  مــن أجهــزة الطــرد املركــزيإزالــة السلســلتني التعــاقبيتني األخــريني مــن  -١-٤٧  

وأنابيـب سـادس فلوريـد اليورانيـوم التعاقبيـة، مبـا فيهـا         أجهزة الطرد املركـزي مجيع رتع اجلناح، وذلك ب
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ــة والصــمامات وحمــوالت الضــغط علــى مســتوى السلســل     ــة،  ةأنابيــب التوصــيل الفرعي  وكــذلكالتعاقبي
  مقومات التردد العكسية.

كـل سلسـلة   بمث أيضا إزالة الكابالت الكهربائية للسالسل التعاقبيـة، وغـرف الـتحكم اخلاصـة      -٢-٤٧  
هـذه واهلياكـل األساسـية     أجهزة الطرد املركزيواملضخات الفراغية. وتخزن كل  السالسل التعاقبيةمن 

للوكالـة الدوليـة للطاقـة     ةاملسـتمر  املراقبـة حتـت  حمطـة ختصـيب الوقـود،    الزائدة يف نطرت يف القاعة باء من 
  الذرية.

  تقوم إيران مبا يلي: - ٤٨
 الصـلة بتخصـيب اليورانيـوم    ذاتالزائـدة  واهلياكـل األساسـية    رد املركزيأجهزة الطإزالة كل  -١-٤٨  

وأنابيــب ســادس  أجهــزة الطــرد املركــزيفــوردو. ويشــمل ذلــك إزالــة كــل  حمطــةمــن اجلنــاح اآلخــر يف 
فلوريد اليورانيوم، مبا فيها أنابيب التوصيل الفرعية والصـمامات ومقـاييس الضـغط وحموالتـه، وحمـوالت      

ه العكسية، وحمطات التغذية بسادس فلوريد اليورانيوم وسحبه.ماتالتردد ومقو  
بكـل سلسـلة   مث أيضا إزالة الكابالت الكهربائية للسالسل التعاقبيـة، وغـرف الـتحكم اخلاصـة      -٢-٤٨  

. وتخــزن كــل أجهــزة الطــرد املركــزيحتميـل   ووحــداتالسالســل التعاقبيــة، واملضــخات الفراغيــة، مـن  
ختصـيب الوقـود،    حمطـة القاعة باء مـن   اهلياكل األساسية الزائدة يف نطرت يفهذه و أجهزة الطرد املركزي

  حتت اإلشراف املستمر للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
أجهـزة  احملتواة يف السالسل التعاقبية األربـع اخلاملـة إلحالهلـا حمـل      أجهزة الطرد املركزيميكن استخدام  - ٤٩

  يف إنتاج النظائر املستقرة يف فوردو. اليت تستعمل املعطوبةلة أو املعطّ الطرد املركزي
 فـوردو  حمطـة  علـى الغازيـة   أجهزة الطـرد املركـزي  لنظائر املستقرة بـ ا إنتاجيف جمال أنشطتها  رانصر إيتق - ٥٠

  مـن طـراز   مـن أجهـزة الطـرد املركـزي     ٣٤٨مـا ال يزيـد عـن     هلذه األنشـطة  ، وتستخدمعاما ١٥طوال 
IR -1 ـا     أنشـطة البحـث والتطـوير    ا أمفوردو.  يف حمطة ضـطلعجـرى يف   يف ذات الصـلة الـيت يإيـران، فت
مـن   أجهـزة الطـرد املركـزي   ع الـيت تصـن  للمراقبـة  فوردو ويف املرافق اإليرانية املعلن عنها واخلاضـعة  حمطة 
  .ةعايراملو تعديلالتجريب وال ألغراض IR-1طراز 

عمليـات ختصـيب    عـن  املتبقـي رصـيد اليورانيـوم   لتحديـد  س تضع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خط أسا - ٥١
تسمح إيران للوكالة الدولية للطاقـة الذريـة بالوصـول    ويف فوردو. ظل حمفوظا متت يف املاضي والذي سي

فوردو مـن أجـل    حمطةالوكالة، وبالوصول إىل من أساس يومي بناء على طلب  مبا يف ذلك علىاملنتظم، 
ــران للنظــائر ا   ــاج إي ــو   رصــد إنت ــة   وأفــوردو مــن أي مــواد   حمطــةملســتقرة والتأكــد مــن خل أنشــطة نووي

  عاما. ١٥ملدة  معلنة  غري
  

  لتخصيبلجوانب أخرى   - طاء
طويلـة األجـل للتخصـيب    البصـيغتها الـواردة يف خطتـها     تتقيد إيران بااللتزامات الـيت تعهـدت ـا طوعـاً     - ٥٢

كجزء من اإلعالن األويل الوارد بيانـه يف  دميها املتوخى تقوأنشطة البحث والتطوير يف جمال التخصيب، 
تتأكـد الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة كـل عـام، وطـوال مـدة          و .)٣٣٥(من الربوتوكـول اإلضـايف   ٢املادة 

_____________ 

تسمح إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بـإطالع املشـاركني يف اللجنـة املشـتركة علـى حمتـوى خطـة التخصـيب وأنشـطة           )٣٣٥(
  التخصيب، بصيغتها اليت ترد يف اإلعالن األويل كجزء منه.البحث والتطوير يف جمال 
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أنشطة التخصـيب وأنشـطة البحـث والتطـوير يف جمـال التخصـيب الـيت تضـطلع ـا           اخلطة، من أن طبيعةَ
اخلطة.تلك سق مع ما جاء يف تلك األنشطة وحجمها يت إيران ونطاق  

يف نطـرت يف القاعـة بـاء     IR -8يف تركيب اهلياكل األساسـية الالزمـة لطـراز     العام العاشرتشرع إيران بعد  - ٥٣
  حطة ختصيب الوقود.مب

ألجهـزة الطـرد   ينبغي االنتهاء، حبلول يـوم بـدء التنفيـذ، مـن منـوذج متفـق عليـه لوصـف الطـرز املختلفـة            - ٥٤
) ومــا يتصــل ــا مــن  IR-8 ، وIR-7 ، وIR-6s، و IR-6، و IR-5، و IR-4، و IR-2m، و IR-1( املركــزي
  تعاريف.

٥٥ - أجهزة الطـرد  لقيـاس بيانـات األداء اخلاصـة بـ     حمـدد  ، حبلول يوم بـدء التنفيـذ، علـى إجـراء    تفقينبغي أن ي
  .IR-4و  IR -2mو  IR -1من طرز  املركزي

  
  خمزونات اليورانيوم ووقوده  - ياء

ــدة   - ٥٦ ــران مل ــد عــن     ١٥حتــتفظ إي ــوم املخصــب ال يزي ــن اليوراني ــا مبخــزون إمجــايل م ــوغرام  ٣٠٠ عام كيل
ــوم املخصــب بنســبة    مــن ــد اليوراني ــة (أو مــا يعادلــ  ٣,٦٧ال تتجــاوز ســادس فلوري يف أشــكال  هيف املائ

  كيميائية خمتلفة).
مـن سـادس    كيلـوغرام  ٣٠٠ عـن  كل خمزونات سادس فلوريـد اليورانيـوم املخصـب الـيت تزيـد      مزجيتم  - ٥٧

يف املائة (أو مـا يعـادل ذلـك يف أشـكال كيميائيـة       ٣,٦٧ فلوريد اليورانيوم املخصب بنسبة ال تزيد على
ــات يف       ــوم الطبيعــي، أو جيــري بيــع تلــك املخزون خمتلفــة) خلفــض نســبة التخصــيب إىل مســتوى اليوراني

إيـران. وتـربم إيـران     حتصـل عليـه  انيـوم طبيعـي   م إىل املشـتري الـدويل يف مقابـل يور   وتسـلّ  الدوليةالسوق 
زائـدة عـن كميـة    مـن اليورانيـوم املخصـب ال    اـا تعاقدا جتاريا مع كيان خـارج إيـران لشـراء ونقـل خمزون    

إيــران.  حتصــل عليــهيف مقابــل يورانيــوم طبيعــي وذلــك  ،مــن ســادس فلوريــد اليورانيــوم كيلــوغرام ٣٠٠
إبــرام هــذا  حتــاد األورويب والــدول الــثالث، عنــد االقتضــاء،وتيســر جمموعــة الــدول األوروبيــة الثالث/اال

بنـك الوقـود التـابع    لتسـعى إىل بيـع الفـائض مـن اليورانيـوم املخصـب        التعاقد وتنفيذه. وجيـوز إليـران أن  
  عندما يبدأ تشغيل البنك املذكور.وذلك للوكالة الدولية للطاقة الذرية يف كازاخستان 

يف املائــة لتصــبح  ٢٠ ويف املائــة  ٥ورانيــوم املخصــبة بنســبة تتــراوح بــني  تصــنع كــل أرصــدة أكســيد الي  - ٥٨
صفائح وقود تستعمل يف مفاعل طهران للبحوث، أو تنقل تلك األرصدة على أساس معاملـة جتاريـة إىل   

كسـيد  أمـا خملفـات األ  يف املائـة أو أقـل.    ٣,٦٧إىل  هامستوى ختصيب يصل خارج إيران، أو تخفف حىت
صــفائح وقــود ملفاعــل حتويلــها إىل ال ميكــن وشــكال الــيت هــي ليســت يف صــورة صــفائح ألامــن  اغريهــو

حــىت يصــل تخفــف يجــري نقلــها علــى أســاس معاملــة جتاريــة إىل خــارج إيــران، أو  ف ،طهــران للبحــوث
يف املائة أو أقل. ويف حالة اإلمداد يف املستقبل بأكسيد اليورانيوم املخصـب   ٣,٦٧إىل  هامستوى ختصيب

)) لصنع صـفائح الوقـود ملفاعـل طهـران     U3O8(الثالثي يف املائة (ثامن أكسيد اليورانيوم  ١٩,٧٥بنسبة 
األكسـيد واألشـكال األخـرى     خملفـات  خارج إيران على أسـاس معاملـة جتاريـة كـلُّ     للبحوث، تنقل إىل

يت ال ميكـن حتويلـها إىل صـفائح وقـود ملفاعـل طهـران للبحـوث والـ        وهـي ليسـت يف صـورة صـفائح      اليت
يف املائـة، أو تخفـف ليصـل مسـتوى      ٢٠و يف املائـة   ٥حتتوي على يورانيوم خمصب بنسـبة تتـراوح بـني    

، علــى خملفــات الصــفائحأشــهر مــن إنتاجهــا. وتنقــل  ٦غضــون يف  أو أقــل يف املائــة ٣,٦٧إىل  هاختصــيب
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املقابـل   قـى إيـران يف  أساس معاملة جتارية، إىل خارج إيران. وينبغي هيكلة املعامالت التجاريـة حبيـث تتل  
تشــغيل مرافــق لتحويــل  عامــا عــن بنـاء أو  ١٥متتنــع إيــران ملـدة  ومعادلــة مــن اليورانيـوم الطبيعــي.   كميـةً 

  إىل سادس فلوريد اليورانيوم مرة أخرى. املخلفاتصفائح الوقود أو 
٥٩ - عـات الوقـود الروسـية التصـميم والصـنع والتـرخيص، املتـوخى اسـتخدامها يف        ال تاملفـاعالت   حسب جمم

ا، ضمن خمزونات سادس فلوريد اليورانيوم احملـددة كميتـها بــ    اليت تزو كيلـوغرام   ٣٠٠د روسيا إيران
 ٣٠٠كحد أقصى. وكـذلك ال يحسـب ضـمن خمزونـات سـادس فلوريـد اليورانيـوم احملـددة كميتـها بــ           

عة مـن مصـا  كيلوغرام كحد أقصى اليورانيوم املخصب يف جممدر أخـرى خـارج إيـران    عات الوقود املصن
لبحـوث والطاقـة، مبـا يف ذلـك جممعـات الوقـود الـيت ستصـنع         النوويـة ل  إيران لكي تستخدم يف مفاعالت
للبحـوث، واملصـدق عليهـا     املطورالوقود األولية الالزمة ملفاعل آراك  شحنةخارج إيران من أجل توفري 

تنشــئ اللجنــة وملطابقتــها للمعــايري الدوليــة.  يــداًتأك املختصــةمــن جانــب مــورد الوقــود واهليئــة اإليرانيــة  
املشتركة فريقا عامال تقنيا دف تيسري صنع الوقود يف إيران يف حدود البارامترات املتفق عليها بالنسـبة  

كيلـــوغرام مـــن ســـادس فلوريـــد اليورانيـــوم املخصـــب بنســـبة ال تزيـــد عـــن          ٣٠٠إىل املخزونـــات (
علـى  أيضـا  يعكف الفريق العامل الـتقين  وأشكال كيميائية خمتلفة).  يفاملائة أو ما يعادل ذلك  يف ٣,٦٧

ع عــايري تقنيــة موضــوعية لتقيــيم مــا إذا كــان الوقــود املصــن ماالنتــهاء يف غضــون ســنة واحــدة مــن وضــع  
ال يحسـب ضـمن خمزونـات    وإىل سـادس فلوريـد اليورانيـوم.     ماومنتجاته الوسيطة ميكن بسهولة حتويله

ــد اليوران  ـــ   ســادس فلوري ــها ب ــوم احملــددة كميت ــوم املخصــب يف     ٣٠٠ي ــوغرام كحــد أقصــى اليوراني كيل
يف إيـران واملصـدق عليهـا تأكيـدا ملطابقتـها للمعـايري        املنتجـة ومنتجاتـه الوسـيطة   املصنعة جممعات الوقود 

 للبحـوث، شـريطة إقـرار الفريـق العامـل      املطوراليت ستستخدم يف مفاعل آراك  تلكالدولية، مبا يف ذلك 
ـا الوسـيطة ال ميكـن حتويلـها بسـهولة إىل        التقين التابع للجنة املشتركة بأن جممعات الوقـود هـذه ومنتجا

ســادس فلوريــد اليورانيــوم. ويكــون ذلــك علــى ســبيل املثــال مــن خــالل التحقــق مــن وجــود شــوائب       
ميائيـا  يشـكال ك السموم القابلة لإلحراق أو خالفها) يف أنـواع الوقـود أو مـن خـالل اختـاذ الوقـود        (مثل

جيعل من إعادة حتويله بصورة مباشرة إىل سادس فلوريـد اليورانيـوم أمـرا صـعبا مـن الناحيـة التقنيـة دون        
عمليـة اإلقـرار   مباشـرته  الفريـق العامـل الـتقين باملعـايري التقنيـة املوضـوعية عنـد        رشـد  إذابة أو تنقيـة. ويست 

يـة صـنع الوقـود فيمـا يتعلـق جبميـع أنـواع الوقـود         ترصد الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة عمل    واملذكورة. 
مـع عمليـة صـنع الوقـود     سـق  الوقـود واملنتجـات الوسـيطة تت   أنـواع   أن املنتجة يف إيران، لكي تتحقق من

اليت أقرها الفريق العامل التقين. وتدعم اللجنة املشتركة أيضا تقدمي املساعدة إىل إيران، مبـا يف ذلـك عـن    
الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة حسـب االقتضـاء، لتمكينـها مـن االمتثـال ملعـايري           طريق التعاون التقين مع

  الدولية فيما يتعلق بالوقود النووي الذي تنتجه.التأهيل 
تسعى إيران إىل إبرام تعاقد جتاري مع كيانـات خارجهـا لشـراء الوقـود الـالزم ملفاعـل طهـران للبحـوث          - ٦٠

موعــة الـــدول األوروبيـــة الثالث/االحتـــاد األورويب والـــدول  وأهــداف اليورانيـــوم املخصـــب. وتيســـر جم 
دي الوقـود،  تعاقـد مـع أحـد مـور    عـدم إمتـام ال  ، إبرام هذا التعاقد وتنفيذه. ويف حالة احلاجةالثالث، عند 

ــة مــن       ــد وتســليم كمي ــثالث بتوري ــة الثالث/االحتــاد األورويب والــدول ال ــدول األوروبي تقــوم جمموعــة ال
ــبة أكســـيد اليورانيـــوم امل ــامن أكســـيد اليورانيـــوم  ١٩,٧٥خصـــب بنسـ ) )U3O8الثالثـــي ( يف املائـــة (ثـ

مفاعــل طهــران للبحــوث  الســتعماله يفإيــران، ويكــون ذلــك حصــرا لغــرض صــنع الوقــود يف إيــران   إىل
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ل. ويــتم توريــد أكســيد اليورانيــوم هــداف اليورانيــوم املخصــب علــى امتــداد العمــر التشــغيلي للمفاعــألو
ــوم    ١٩,٧٥املخصــب بنســبة   ــامن أكســيد اليوراني ــة (ث ــد  U3O8(الثالثــي يف املائ ــى دفعــات ال تزي )) عل

كيلوغرامات تقريبا، وال تورد الدفعة اجلديدة إال بعـد حتقـق الوكالـة الدوليـة      ٥ يف كل منها عن الكميةُ
 بـاأللومنيوم لصـنع الوقـود الـالزم ملفاعـل طهـران       مزجهـا جـرى  قـد  للطاقة الذرية من أن الدفعة السـابقة  

تقـوم إيـران، قبـل سـنتني مـن اسـتنفاد احتيـاطي        وهـداف اليورانيـوم املخصـب.    مت حتويلها ألللبحوث أو 
ــالزم ملفاعــل طهــرا   ــود ال ــة الثالث/االحتــاد األورويب     نالوق ــدول األوروبي للبحــوث، بإخطــار جمموعــة ال

انتــهاء لكــي يتســىن هلــا احلصــول علــى أكســيد اليورانيــوم قبــل ســتة أشــهر مــن     بــذلك والــدول الــثالث
  السنتني.  فترة

  
  أجهزة الطرد املركزيتصنيع  - كاف

لتخصيب وأنشـطة البحـث والتطـوير يف جمـال التخصـيب، عـن إنتـاج        املتعلقة با طتهاطبقا خلمتتنع إيران،  - ٦١
املالئمـة لفصـل النظـائر    مـن أجهـزة الطـرد املركـزي     الـدوارة  ء جزااأل، مبا يف ذلك أجهزة الطرد املركزي

، فيمــا عــدا مــا يلــيب احتياجــات التخصــيب وأنشــطة   ألجهــزة الطــرد املركــزي أخــرى أي مكونــات  أو
  طوير يف جمال التخصيب الواردة يف هذا املرفق.تالبحث وال

زائـد عـن   ال IR-1راز ـــ تقوم إيـران، طبقـا خلطتـها، باسـتخدام خمزوـا مـن أجهـزة الطـرد املركـزي مـن ط           - ٦٢
، وعـن  IR-1مـن طـراز    مركـزي جهـاز طـرد    ٥ ٠٦٠عـددها  واملتبقيـة يف نطـرت،    أجهزة الطرد املركـزي 
لـة أو املعطوبـة.   املعطّ األجهـزة فـوردو، إلحاللـه حمـل     املركبـة يف  IR-1مـن طـراز    أجهزة الطـرد املركـزي  

يف فتــرة  جهــاز أو أقــل ٥٠٠إىل عــدد  IR-1وكلمــا اخنفــض مســتوى املخــزون مــن األجهــزة مــن طــراز  
املسـتوى   ذاك ة العمـل، جـاز إليـران أن حتـافظ علـى املخـزون عنـد       التالية لبدء تنفيذ خط ةعشرعوام الاأل

علـى   متوسـط املعـدل الشـهري للتعطّـل     ال يزيـد عـن  مبعـدل   IR -1األجهزة من طراز  إنتاجبأن تستأنف 
  جهاز. ٥٠٠تجاوز املخزون ي  أال

دون  IR-8و  IR-6ن مـن الطـرازي   أجهزة طرد مركزي تبدأ إيران طبقا خلطتها صنع ،الثامن العاميف اية  - ٦٣
مركـزي كـل عـام    جهـاز طـرد    ٢٠٠مبعـدل ال يتجـاوز   والعاشـر   العـام أجزاء دوارة، وذلك حىت انتـهاء  

كاملـة باملعـدل نفسـه     أجهـزة طـرد مركـزي   إيـران   تنـتج العاشـر،   العـام من هذين الطـرازين. وبعـد    لكلٍّ
وتقوم إيران بتخـزين  ال التخصيب. لتلبية احتياجاا املتعلقة بالتخصيب وبأنشطة البحث والتطوير يف جم

أجهزة الطرد املركزي هذه يف موقع فوق سطح األرض يف نطرت، حتت املراقبة املستمرة للوكالـة الدوليـة   
للطاقة الذريـة، إىل أن حتتـاج إليهـا لغـرض التجميـع النـهائي طبقـا للخطـة املتعلقـة بالتخصـيب وبأنشـطة            

  البحث والتطوير يف جمال التخصيب.
  

    ١-٣لربوتوكول اإلضايف والبند املعدل ا  -الم 
 لضــماناتالربوتوكــول اإلضـايف التفــاق  ا بتطبيقهـا مؤقتــا تخطر إيــران الوكالــة الدوليـة للطاقــة الذريــة  سـ  - ٦٤

إىل الحقـا  وستسـعى  انتظـار بـدء نفـاذه،     (ب) مـن الربوتوكـول اإلضـايف يف    ١٧وفقا للمـادة   اخلاص ا
  نوط بكل من الرئيس والس (الربملان).بما يقتضيه الدور املحسه، ذالتصديق عليه وبدء نفاكفالة 

مـن الترتيـب الفرعـي     ١-٣تخطر إيـران الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة باعتزامهـا تنفيـذ البنـد املعـدل          س - ٦٥
  التفاق الضمانات اخلاص بإيران تنفيذا كامال ما دام اتفاق الضمانات ساري املفعول.
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  يف املاضي واحلاضرللقلق املثرية سائل امل  -ميم 

٦٦ - خريطــة الطريــق ”مــن  ٦و  ٥و  ٤و  ٢نجز إيــران مجيــع األنشــطة علــى النحــو املــبني يف الفقــرات    ســت
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة      سـتتحقق منـه  ، على حنو مـا  “يف املاضي واحلاضر املعلقةاملسائل  لتوضيح

ير العــام للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة بشــأن تنفيــذ   يعدها املــدســيف تقاريرهــا التكميليــة املنتظمــة الــيت  
  خريطة الطريق املذكورة.

  
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف األجل الطويل ووجودالتكنولوجيات احلديثة  -نون 

ملـدة  وألغراض زيادة الكفـاءة يف رصـد تـدابري التحقـق احملـددة يف خطـة العمـل الشـاملة املشـتركة هـذه،            - ٦٧
  أو أكثر:سنة   ١٥

وسـائل قيـاس التخصـيب بشـكل إلكتـروين مباشـر       باسـتخدام   الدوليـة  تسمح إيـران للوكالـة  س -١-٦٧  
املواقـع النوويـة إىل مفتشـي الوكالـة الدوليـة،       داخـل  املسـجلة  عـدالت املغ الـيت تبلّـ   ،األختام اإللكترونيـة و

متشــيا مــع  الدوليــة وأقرــاالــيت اعتمــدا الوكالــة   األخــرى اســتخدام التكنولوجيــات احلديثــةبوكــذلك 
الوكالــة اجلمــع اآليل لتســجيالت  علــى تيســري إيــران وســتعملاملمارســة املقبولــة دوليــا للوكالــة الدوليــة. 

لوكالـة الدوليـة   املخصص لعمل الإرساهلا إىل حيز املركبة، مث عن طريق أجهزة القياس التخصيب قياس ل
  النووية.  يف كل موقع من املواقع

ران الترتيبات الالزمة لتيسري وجـود الوكالـة الدوليـة يف املـدى الطويـل، مبـا يف ذلـك        تتخذ إيس -٢-٦٧  
يـز مالئـم للعمـل يف    حب وتزويدهم، للمفتشني الذين تعينهم الوكالة الدولية إصدار تأشريات طويلة األجل

ألغـراض  يـران  يف مواقع قريبة من املواقع النوويـة يف إ أمكنها ببذل قصارى جهدها،  وإناملواقع النووية، 
  لعمل وتعهد املعدات الالزمة.ا
مفتشـا   ١٥٠ و ١٣٠ليتـراوح عـددهم بـني     املعيـنني الوكالة الدوليـة   تزيد إيران عدد مفتشيس -٣-٦٧  

 لـديها أشهر من تاريخ تنفيذ خطة العمل، وستسمح عموما بتعيني مفتشني من الدول الـيت   ٩يف غضون 
  مع قوانينها وأنظمتها.عالقات دبلوماسية مع إيران، مبا يتماشى 

  
  خام اليورانيوممبركز الشفافية فيما يتعلق  -سني 
تشـمل  سالتـدابري املتفـق عليهـا الـيت      بواسـطة ، عامـا  ٢٥ ملـدة تسمح إيران للوكالـة الدوليـة بـأن ترصـد     س - ٦٨

ليـه مـن أي   ل عمجيع مركز خام اليورانيوم املنـتج يف إيـران أو احملصـ    عملية نقلالحتواء واملراقبة، لتدابري 
لتحويل اليورانيوم تقـرر إيـران   آخر مصدر آخر، إىل مرفق حتويل اليورانيوم يف أصفهان أو إىل أي مرفق 

  .املدة هذهالحقا إنشاءه خالل 
عامـا مـن    ٢٥ طيلـة توايف إيران الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة بكـل املعلومـات الـيت حتتاجهـا للتحقـق          س - ٦٩

رانيوم واملخزون مـن مركـز خـام اليورانيـوم املنـتج يف إيـران أو احملصـل عليـه         عملية إنتاج مركز خام اليو
  من أي مصدر آخر.

  
  بالتخصيبالشفافية فيما يتعلق  - عني

رصـد مسـتمر، بوسـائل منـها اختـاذ       بإجراءعاما، للوكالة الدولية للطاقة الذرية  ١٥ ملدةتسمح إيران، س - ٧٠
 واهلياكـل األساسـية   أجهـزة الطـرد املركـزي   ضاء، للتحقق من بقاء تدابري االحتواء واملراقبة، حسب االقت
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علـى   التالفـة أو  أجهزة الطرد املركـزي املعطوبـة  يف املخازن، واستخدامها فقط الستبدال  مودعةً املخزنة
  النحو احملدد يف هذا املرفق.

 ١٥بصـورة منتظمـة ملـدة     مبعاينـة املبـاين ذات الصـلة باملوضـوع يف نطـرت      الدوليـة  تسمح إيران للوكالـة س - ٧١
، ومبــا يشــمل مجيــع أجــزاء مصــانع  بنــاء علــى طلــب الوكالــة الدوليــة  عامــا، مبــا يف ذلــك معاينتــها يوميــا 

  الوقود. لتخصيبالوقود واملصانع التجريبية  ختصيب
اليورانيـوم،   لتخصـيب  إيـران  الوحيد جلميع أنشـطة  املوقع ،عاما ١٥ملدة  ،يف نطرت التخصيبيظل موقع  - ٧٢

  .املشمولة بالضماناتا يف ذلك أنشطة البحث والتطوير مب
تعتزم إيران تطبيق سياسات وممارسات تصدير املواد النووية مبا يتماشى مع املعايري املعمـول ـا دوليـا يف     - ٧٣

أن حتصـل علـى    ،عامـا  ١٥ملـدة  ، إيـران  يـتعني علـى  وجمال تصدير املواد واملعدات والتكنولوجيا النووية. 
أو يف  ختصـيب أي بلـد آخـر أو مـع أي كيـان أجـنيب يف عمليـة        مع للجنة املشتركة قبل االخنراطموافقة ا

ذات  أو للتخصـيب ، مبا يف ذلك من خـالل تصـدير أي معـدات أو تكنولوجيـا     بالتخصيبأنشطة تتعلق 
  .املتعلقة بذلك أنشطة البحث والتطوير يشملمبا و، بالتخصيبالصلة 

  
  املعاينة  - فاء

لحقـوق  ل إيالء االعتبـار الواجـب  لبات املعاينة عن حسن نية عمال بأحكام خطة العمل هذه، مع تقدم ط - ٧٤
السيادية إليران، واالكتفاء منها باحلد األدىن الضروري لكفالة الفعاليـة يف تنفيـذ مسـؤوليات التحقـق يف     

، ال تتـوخى  الدوليـة  متشيا مع املمارسة العادية املعمـول ـا يف جمـال الضـمانات    وإطار خطة العمل هذه. 
ترمـي  إمنـا  هذه الطلبات التدخل يف األنشطة العسكرية اإليرانية أو غريها من األنشطة األمنيـة الوطنيـة، و  

فقط إىل تبديد الشـواغل فيمـا يتعلـق بتنفيـذ االلتزامـات املقطوعـة مبوجـب خطـة العمـل الشـاملة املشـتركة            
وضـعت اإلجـراءات التاليـة ألغـراض     وعـدم االنتشـار.   وغري ذلك من التزامات إيران املتعلقة بالضمانات و

 والـدول الـثالث   بني جمموعة الدول األوروبية الثالث/االحتاد األورويبالشاملة املشتركة تنفيذ خطة العمل 
الوكالـة الدوليـة    ومطلـوب مـن  باتفاق الضمانات والربوتوكول اإلضـايف امللحـق بـه.     ال ختلّهي وإيران، و

تـدابري الشـفافية، أن تتخـذ مجيـع االحتياطـات حلمايـة        سائرياق تنفيذها هلذا اإلجراء وللطاقة الذرية، يف س
  علمها. األسرار التجارية والتكنولوجية والصناعية، فضال عن أي معلومات سرية أخرى تتنامى إىل

نوويـة   أنشـطة  مـىت سـاورا شـواغل بشـأن مـواد أو      ،تعزيزا لتنفيذ خطة العمـل، تقـوم الوكالـة الدوليـة    و - ٧٥
علنة أو أنشطة تتناىف مـع خطـة العمـل يف مواقـع مل يعلـن عنـها مبوجـب اتفـاق الضـمانات الشـاملة           م غري
  توضيح املسألة. مع طلبالربوتوكول اإلضايف، بإخطار إيران ببواعث تلك الشواغل   أو

تطلـب معاينـة هـذه     لـة أن للوكا جيـوز التفسريات املقدمة من إيران شواغل الوكالة الدوليـة،   تبددإذا مل و - ٧٦
مـن مـواد وأنشـطة نوويـة غـري معلـن عنـها أو تتعـارض مـع          هـا  لتحقق مـن خلو ااملواقع لغرض وحيد هو 

  املعاينة وتوافيها باملعلومات ذات الصلة. طلب ختطر الوكالة الدولية إيران خطيا بأسبابوخطة العمل. 
ن الوكالة من التحقـق مـن   ديلة لتبديد شواغلها متكّقترح على الوكالة الدولية طرائق بتجيوز إليران أن و - ٧٧

، أو أنشـطة تتعـارض مـع خطـة العمـل،      عنـها  من مواد وأنشطة نووية غري معلـن  باألمر خلو املوقع املعين
  .إيالؤها االعتبار الواجب بسرعةوهي طرائق ينبغي 
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ليـة التحقـق مـن عـدم وجـود مـواد       إذا تعذر بعد تنفيذ الترتيبات املتفـق عليهـا بـني إيـران والوكالـة الدو     و - ٧٨
مل يــتمكن الطرفــان مــن   إذا وأنشــطة نوويــة غــري معلــن عنــها أو أنشــطة تتعــارض مــع خطــة العمــل، أو   

رضـية للتحقـق مـن عـدم وجـود مـواد وأنشـطة نوويـة غـري معلـن عنـها أو أنشـطة             التوصل إىل ترتيبات م
تـاريخ طلـب املعاينـة األصـلي املوجـه      يوما من  ١٤غضون  ددة يفاحملواقع املتتعارض مع خطة العمل يف 

من الوكالة الدولية، تعمـل إيـران، بالتشـاور مـع أعضـاء اللجنـة املشـتركة، علـى تبديـد شـواغل الوكالـة            
أعضـاء  قـدم  يبالوسائل الالزمة املتفق عليها بني إيـران والوكالـة الدوليـة. وإذا تعـذر التوصـل إىل اتفـاق،       

أو أكثــر مــن أعضــائها الثمانيــة، املشــورة بشــأن  أصــوات  ٥أغلبيــة اللجنــة املشــتركة، بتوافــق اآلراء أو ب
اللجنـة املشـتركة وأي    أعضـاء عمليـة التشـاور مـع     تسـتغرق  الطرائق الالزمة لتبديد شواغل الوكالة. وال

سـبعة أيـام، وعلـى إيـران تنفيـذ مـا يلـزم مـن تـدابري يف غضـون           يتخـذه هـؤالء األعضـاء أكثـر مـن      إجراء 
  أيام إضافية.  ٣

  
  الشفافية يف صناعة مكونات أجهزة الطرد املركزي - صاد

 راقبـة املحتـواء و اال فـرض تـدابري   تتخذ إيران والوكالة الدولية للطاقة الذريـة اخلطـوات الالزمـة مـن أجـل      - ٧٩
  عاما. ٢٠ملدة  أجهزة الطرد املركزي يفأنابيب اجلزء الدوار واملنافخ  على

  ويف هذا السياق: - ٨٠
  ١-٨٠- نـة ملوجود مـن أنابيـب اجلـزء الـدوار واملنـافخ      كل ان الوكالة الدولية جبرد أويل لد إيراتزواملكو 

غهـا الحقـا بـأي تغـيريات تطـرأ علـى هـذا اجلـرد وتسـمح للوكالـة الدوليـة            مث تبلّ ألجهزة الطرد املركزي
  ري هــذه األنابيــب واملنــافخ وترقيمهــا وعــن طريــق تطبيــق تــداب مجيــع بــالتحقق مــن اجلــرد عــن طريــق عــد

  عة حديثا.املركزي املوجودة واملصن جلميع أجهزة الطرداالحتواء واملراقبة عليها، مبا فيها تلك املكونة 
ســيما آالت التشــكيل االنســيايب وآالت لــف  تعلن إيــران عــن مجيــع املواقــع واملعــدات، والســ -٢-٨٠  

، يف أجهـزة الطـرد املركـزي    افخاملنـ أو الفتائل ومالقيط الدوران املستخدمة إلنتاج أنابيـب اجلـزء الـدوار    
تـدابري  ل إخضـاعها ، مبا يف ذلك عـن طريـق   لتلك املعدات رصد مستمر بإجراءوستسمح للوكالة الدولية 
صـممة حصـرا لألنشـطة    املاملركـزي   أجهـزة الطـرد  صـنع  يف مـن اسـتخدامها    االحتواء واملراقبة، للتحقـق 

  هذه.  احملددة يف خطة العمل
  

  ل نظائر اليورانيوماألنشطة األخرى لفص -قاف 

ملـدة   ،إيـران  الـيت تضـطلع ـا   بفصل نظائر اليورانيوم املتعلقة  أنشطة البحث والتطوير أو اإلنتاج ستعتمد - ٨١
وستسـمح إيـران للوكالـة     .)٣٣٦(غـري  ال الغازيـة  أجهـزة الطـرد املركـزي   تكنولوجيـا   ، علـى عشر سـنوات 

يف جمـال   والتطـوير  اشـي أنشـطة اإلنتـاج والبحـث    مت الدولية للطاقة الذرية باملعاينـة ألغـراض التحقـق مـن    
  أحكام هذا املرفق.  فصل نظائر اليورانيوم مع

  
_____________ 

 أجهـزة الطـرد املركـزي   ألغراض هذا املرفق، ستشمل أنشطة البحث والتطوير أو اإلنتاج املتعلقة بفصل نظائر اليورانيوم يف  )٣٣٦(
االنتشـار   ونظـم التبـادل الكيميـائي    ونظـم فصـل النظـائر بالطريقـة الكهرومغناطيسـية،      ونظـم فصل النظـائر بـالليزر،    نظمغري الغازية 

  نظائر اليورانيوم.  وغري ذلك من عمليات فصل والنفاثالفصل الدوامي  ونظمالغازي 
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  األنشطة اليت ميكن أن تسهم يف تصميم وتطوير جهاز متفجر نووي  -راء 

  متتنع إيران عن املشاركة يف األنشطة التالية اليت ميكن أن تسهم يف تطوير جهاز متفجر نووي: - ٨٢
  و تطوير أو اقتناء أو استخدام مناذج حاسوبية حملاكاة األجهزة املتفجرة النووية.تصميم أ -١-٨٢  
تصميم أو تطوير أو صنع أو اقتناء أو استخدام نظم التفجري املتعددة النقـاط املناسـبة لألجهـزة     -٢-٨٢  

  غري نووية. املتفجرة النووية، ما مل توافق عليها اللجنة املشتركة الستخدامها، حتت املراقبة، ألغراض
تصميم أو تطوير أو صنع أو اقتناء أو استخدام نظم التشخيص املتفجـرة (الكـامريات املاسـحة     -٣-٨٢  

 جهـاز األحادية البعد والكامريات اإلطارية وكامريات التصوير باألشعة السينية الومضية) املناسبة لتطوير 
  ا، حتت املراقبة، ألغراض غري نووية.مل توافق عليها اللجنة املشتركة الستخدامه  متفجر نووي، ما

تصميم أو تطوير أو صنع أو اقتناء أو استخدام مصـادر النيوترونـات املفعلـة بـالتفجري أو مـواد       -٤-٨٢  
  .املفعلة بالتفجريمصادر النيوترونات  تستخدم يفمتخصصة 

  
  آراك   ملفاعل تصميم النظريالضميمة: 

  مبادئ أساسية:

ممكــن مــن اهلياكــل األساســية الراهنــة للتصــميم األصــلي ملفاعــل آراك للبحــوث، االســتفادة بأقصــى قــدر   •
  مفاعل.، وفقا للتصنيف املعتمد لكل IR-40 الذي تشري إليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالرمز

حتديث التصميم األصلي للمفاعل بغية حتويله إىل مفاعـل حبـوث متعـدد األغـراض يشـمل إنتـاج النظـائر          •
ميكنـه إجـراء جتـارب    و) للمجمعـات الوقـود (الـدبابيس والنمـاذج األوليـة      وجتريـب واملواد البنويـة   املشعة

  ).1014 نيوترونية أخرى تتطلب تدفقات نيوترونية عالية (أكثر من
 حميطــة كحلقــة دائريــةمــربد ومهــدئ وعــاكس. ويســتخدم املــاء اخلفيــف  كســائلاســتخدام املــاء الثقيــل   •

  إذا اقتضى األمر. السالمة لدواعي مجدقلب اجلديد املُبال
ــل حــوايل    • ــن جمم ٧٨حتمي ــية األضــالع        م ــبكة سداس ــث تكــون متراصــة يف شــكل ش ــود حبي عــات الوق

  باخلصائص األولية التالية.
اليورانيوم املخصب كوقود يف التصـميم احملسـن    ديف املائة من ثاين أكسي ٣,٦٧تستخدم نسبة تصل إىل   •

  .للمجمع
  .ميغاواط حراري ٢٠طاقة لن تتجاوز ال  •
إضافة أنواع خمتلفة من األنابيـب احلزميـة إىل األنابيـب احلزميـة املوجـودة الـيت جيـري متديـدها إىل طـرف            •

  قلب املفاعل املدمج اجلديد.
قلـب اجلديـد مـع تركيـب نظـام سـليب للتربيـد ألغـراض املـواد          الاستخدام قناة مركزية واحـدة يف وسـط     •

، واثـنيت  1014•2 النمـاذج األوليـة للمجمعـات بـدفق نيـوتروين يتجـاوز      ويس الوقـود  دبـاب وجتريـب  البنيوية 
عشرة قناة تشعيعية داخل قلب املفاعل واثنيت عشرة قنـاة تشـعيعية جانبيـة بـالقرب مـن احللقـة اخلارجيـة        

م.عات الوقود  
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أفضـل  حنـو يسـتويف    علـى  يصمم ويحدد موقع قنوات التشعيع داخل قلـب املفاعـل ويف األجـزاء اجلانبيـة      •
  مستويات األداء املتوقعة.

، تشـكل املختـربات الفرعيـة جـزءا مـن مشـروع حتـديث مفاعـل         ١ومتشيا مع البند ذي الصلة من املرفق   •
  املختربات الفرعية. وتشييدآراك للبحوث. وباإلضافة إىل ذلك، يعزز املرفق الثالث تصميم 

(عنـد مـدخل    ميغاباسـكال  ٠,٣٣ إىلاألوىل والثانيـة   تنيلقـ أعلى درجة حمتملـة مـن الضـغط يف احل   تصل   •
  حفرة املفاعل).

ميغاباسـكال يف   ٠,٣٣كلغ/ثانيـة بدرجـة ضـغط     ٦١٠ إىلأعلى معدل تدفق ممكن بلوغـه للتربيـد   يصل   •
  نفس الظروف.  كلغ/ثانية يف املهدئ حتت ٤٢ شبكة األنابيب الرئيسية و

  
  ة:اخلصائص األولي

  
  القيم  ةرامترات الرئيسياالب

  ٢٠  الطاقة (ميغاواط)    
  ٧٨~  عدد جممعات الوقود
  ١١٠~  الطول الفعلي (سم)
  سداسية األضالع  تشكيلة الشبكيات

  ثاين أكسيد اليورانيوم  مواد كريات الوقود النووي
  يف املائة ٣,٦٧حىت   مستوى ختصيب الوقود

  سبائك الزركونيوم  مادة الكسوة
  ا لزم األمرنعم، إذ  قابل للحرقالسم ال

  ١١~  تباعد الشبكيات (سم)
  أكسيد الديوتريوم  وسيط السائل املربد

  أكسيد الديوتريوم  وسيط السائل املهدئ
  أكسيد الديوتريوم  وسيط املادة العاكسة

  ٥٠~  مسك املادة العاكسة (سم)
  يف املائة ٩٩,٨~  نقاء أكسيد الديوتريوم

  ٧٠-٦٠~  كتلة أكسيد الديوتريوم (طون متري)
  نعم  سنوي توضيب
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  القيم  ةرامترات الرئيسياالب

  ١,٢٥>  معامل التضاعف الفعال    
  ٢٠٠٠٠>  فائض التفاعلية يف قلب املفاعل (ميلي رو مئوية)

  ٢٥٠~  طول (عدد أيام) الدورة تقريبا
  ٨٥٠~  عند اية الدورة (غ) ٢٣٩بلوتونيوم 

  يف املائة ٧٨~  عند اية الدورة ٢٣٩نقاء بلوتونيوم 
  يف املائة ٦٠ ~  ٢٣٥ استهالك اليورانيوم

  1014•3 ~  إلكترون فولط ٠,٦٢٥الدفق احلراري األقصى، الطاقة احلرارية أقل من 

  1014•1 ~  إلكترون فولط ٠,٦٢٥الدفق السريع األقصى، الطاقة احلرارية أعلى من 
  1014•1 ~  إلكترون فولط ٠,٦٢٥الدفق احلراري األدىن، الطاقة احلرارية أقل من 

  1014•1 ~  إلكترون فولط ٠,٦٢٥لطاقة احلرارية أعلى من الدفق السريع األدىن، ا
    ٣,٨~  ث)/سرعة املوائع يف القنوات (م

  ٢,٤~  ث)/معدل تدفق الكتلة يف القناة (كلغ
  ٠,٣٣  ضغط العمل (ميغاباسكال)

  ٤٧~  رارة عند دخول املائع (درجة احلرارة املئوية)احلدرجة 
  ٧٨~  ارة املئوية )خروج املائع ( درجة احلر عندرارة احلدرجة 

هي أساسا الفـوالذ املقـاوم للصـدأ      مادة قلب املفاعل
)304(  

٣٠~  (مم) القلبمك جدار س  
  ٠,٦٥ ~  قطر كريات الوقود (سم)

  ٠,٦٧~   قطر الكسوة الداخلية (سم)
    ٠,٨~   قطر الكسوة اخلارجية (سم)

١٢  ععدد الدبابيس يف كل جمم  
  ٣٥٠~  غ)لاكتمال حتميل قلب املفاعل (ك كتلة ثاين أكسيد اليورانيوم عند

  ٢٤٠~  قطر قلب املفاعل (سم)
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  االلتزامات املتصلة باجلزاءات -طة العمل الشاملة املشتركة املرفق الثاين خل

هذه بيـان تسلسـل تنفيـذ االلتزامـات      الشاملة املشتركة يرد يف املرفق اخلامس (خطة التنفيذ) خلطة العمل  
  .رفقاملفصلة يف هذا امل

  
  )٣٣٧(االحتاد األورويب -ألف 

ميـع أحكـام الئحـة الـس     جب بإـاء العمـل  يلتزم االحتاد األورويب والـدول األعضـاء يف االحتـاد األورويب      - ١
(EU) No 267/2012 اليت تنفـذ مجيـع اجلـزاءات أو التـدابري التقييديـة ذات الصـلة       الحقا (بصيغتها املعدلة (

ميع أحكـام قـرار   جب وبإاء العمل أدناه، ١٠-١ إىل ١-١دد يف البنود من باال النووي على النحو احمل
أدنــاه،  ١٠-١ إىل ١-١) علــى النحــو املــبني يف البنــود الحقــا(بصــيغته املعدلــة  CFSP/2010/413 الــس

  حسب االقتضاء، وفقا للمرفق اخلامس: أو تعديلها قوانني التنفيذ الوطنيةب وبإاء العمل
  )٣٣٨(املتخذة يف قطاعات املالية واملصارف والتأمنيالتدابري   ١-١

ــا    -١-١-١ ــر واإلذن فيم ــم احلظ ــادة       نظ ــا (امل ــران وإليه ــن إي ــة م ــالتحويالت املالي ــق ب ــس   ١٠يتعل ــرار ال ــن ق  م
2010/413/CFSP لس  ٣١ و )ب( ٣٠ و )أ( ٣٠ و ٣٠املواد و؛من الئحة ا(EU) No 267/2012(؛  

مـن   ٣٣ املـادة و؛ CFSP/2010/413مـن قـرار الـس     ١١صـرفية (املـادة   جزاءات على األنشـطة امل   -٢-١-١
  ؛)No 267/2012 (EU)الئحة الس 

ــادة     -٣-١-١ ــأمني (امل ــى الت ــرار الــس  ١٢جــزاءات عل ــادةو؛ CFSP/2010/413 مــن ق مــن الئحــة   ٣٥ امل
  ؛)No 267/2012 (EU)الس 

ــى خــدمات     -٤-١-١ ــادة   املراســلةجــزاءات عل ــة (امل ــس  ١٢( ٢٠املالي ــرار ال ــن ق ؛ CFSP/2010/413 ) م
  ؛)No 267/2012 (EU)) من الئحة الس ٤( ٢٣املادة و

  )؛CFSP/2010/413 من قرار الس ٨على الدعم املايل املقدم للتجارة مع إيران (املادة  جزاءات  -٥-١-١
ــادة       -٦-١-١ ــة والقــروض التســاهلية (امل ــنح واملســاعدة املالي ــى تقــدمي امل ــرار الــس  مــن ٩ جــزاءات عل  ق

2010/413/CFSP؛(  
ــادة        -٧-١-١ ــران (املـ ــة إيـ ــن حكومـ ــة مـ ــة مكفولـ ــندات عامـ ــى سـ ــزاءات علـ ــس  ١٣جـ ــرار الـ ــن قـ  مـ

2010/413/CFSP لس  ٣٤املادة و؛من الئحة ا(EU) No 267/2012؛(  
_____________ 

  ‘‘:أو جهاز إيراين أو كيان شخص’’ألغراض تشريعات االحتاد األورويب، املقصود بعبارة   )٣٣٧(
  عامة تابعة هلا؛ هيئةدولة إيران أو أي ‘ ١’
  ود أو مقيم يف إيران؛أي شخص طبيعي موج ‘٢’
  ؛جهازاكل من له مقر مسجل يف إيران سواء أكان شخصا اعتباريا أم كيانا أم  ‘٣’
ــان أو   ‘٤’ ــاري أو كي ــران أو خارجهــا، مملــوك ألحــد األشــخاص أو   جهــازأي شــخص اعتب املــذكورة أعــاله  األجهــزة، داخــل إي

  خاضع لسيطرم سواء بصورة مباشرة أو غري مباشرة.  أو
  ت العناوين والعناوين الفرعية يف هذا املرفق ألغراض وصفية حبتة.أدرج  )٣٣٨(
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  أعاله). املراجع  كل فئة من الفئات املذكورة أعاله (انظرل )٣٣٩(املعاونةجزاءات على اخلدمات   -٨-١-١
  
  واملواد البتروكيميائيةقطاعات النفط والغاز   ٢-١

  )ج( ٣ و )أ( ٣جــــــــزاءات علــــــــى اســــــــترياد الــــــــنفط والغــــــــاز مــــــــن إيــــــــران (املــــــــواد    -١-٢-١
واملرفقـــان الرابـــع  )أ( ١٤ و ١٢ و ١١املـــواد و؛ CFSP/2010/413 الـــس قـــرارمـــن  )هــــ( ٣ و

  ؛)No 267/2012 (EU)والرابع ألف من الئحة الس 
ــان      -٢-٢-١ ــران (املادتـ ــة مـــن إيـ ــترياد املنتجـــات البتروكيميائيـ ــزاءات علـــى اسـ مـــن  )د( ٣ و )ب( ٣جـ

ــرار ــس قـ ــان و؛ CFSP/2010/413 الـ ــس    ،١٤ و ١٣املادتـ ــة الـ ــن الئحـ ــامس مـ ــق اخلـ   واملرفـ
(EU) No 267/2012(؛  

 ٤كيميائيـة (املـواد   جزاءات على تصدير املعدات الرئيسية لقطاعـات الـنفط والغـاز واملـواد البترو      ٣-٢-١
واملرفقـان السـادس    ١٠ و ٩ و ٨املـواد  و؛ CFSP/2010/413  من قرار الس )ب( ٤و  )أ( ٤ و

  ؛)No 267/2012 (EU) والسادس ألف من الئحة الس
 ٧و  )أ( ٦و  ٦جزاءات على االستثمار يف قطاعات النفط والغاز واملـواد البتروكيميائيـة (املـواد      ٤-٢-١

 ــرار ا ــن قـــ ــسمـــ ــوادCFSP/2010/413 لـــ ) ٣( ١٧ ج) و( و )ب) (٢( ١٧ و )١( ١٧ ؛ واملـــ
  ؛)No 267/2012 (EU)من الئحة الس  ٢١ و ٢٠ ) و٥( ١٧ ) و٤(  ١٧  و

  .املراجع أعاله)  كل فئة من الفئات املذكورة أعاله (انظرل املعاونةجزاءات على اخلدمات   ٥-٢-١
  
  قطاعات النقل البحري وبناء السفن والنقل  ٣-١

ــواد      ١-٣-١ ــاء الســفن (امل  )أ( ١٨ و )أ( ٨ و )ح( ٤ و )ز( ٤جــزاءات ذات صــلة بالنقــل البحــري وبن
 )ج( ١٠ و )ب( ١٠ و )أ( ١٠ املـــــوادو؛ CFSP/2010/413 مـــــن قـــــرار الـــــس   )ب( ١٨ و
  ؛)No 267/2012 (EU)باء من الئحة الس  واملرفق اخلامس )ب( ٣٧ و) أ(  ٣٧  و

ــلة بق   ٢-٣-١ ــزاءات ذات الصــ ــواد   جــ ــل (املــ ــاع النقــ ــس    ١٨و  ١٧و  ١٦و  ١٥طــ ــرار الــ ــن قــ مــ
2010/413/CFSP لس ٣٧و  ٣٦املادتان و؛من الئحة ا (EU) No 267/2012(؛  

  .املراجع أعاله)  كل فئة من الفئات املذكورة أعاله (انظرل املعاونةجزاءات على اخلدمات   ٣-٣-١
  
  قية واملعدنيةالذهب واملعادن النفيسة األخرى والعمالت الور  ٤-١
) ج( ٤ جــزاءات علــى الــذهب واملعــادن النفيســة واملــاس والعمــالت الورقيــة واملعدنيــة (املادتــان    ١-٤-١

ــس   )د( ٤ و ــرار ال ــن ق ــانو؛ CFSP/2010/413 م ــن الئحــة     ١٦ و ١٥ املادت ــق الســابع م واملرف
  ؛)No 267/2012 (EU)الس 

_____________ 

التــدريب  أومبــا يف ذلــك املســاعدة التقنيــة  - مجيــع اخلــدمات“ املعاونــةاخلــدمات ”ألغـراض هــذا املرفــق، املقصــود بعبــارة   )٣٣٩(
فعــت لنشــاط األساســي الــذي رل عــادة ابعــةالالزمــة أو الت - اخلــدمات املاليــةأو النقــل أو السمســرة أو إعــادة التــأمني أو التــأمني  أو

  اجلزاءات املتعلقة به عمال بأحكام خطة العمل هذه.
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  .املراجع أعاله)  لفئات املذكورة أعاله (انظركل فئة من ال املعاونةجزاءات على اخلدمات   ٢-٤-١
  
  التدابري املتصلة باالنتشار النووي  ٥-١

االنتشـار (السـلع والتكنولوجيـا واالسـتثمار     احملتمل إسـهامها يف  جزاءات تتعلق باألنشطة النووية   ١-٥-١
 ٢ و ،)٤( ) و٣( ) و٢( ) وـ(هـــ  (د) و (ب) و ) (أ) و١( ١والتـــدريب املتخصـــص) (املـــواد   

ــرار الــس  ٢١ و ١٤ و ٥ و ٣ و ــوادو؛ CFSP/2010/413 مــن ق  ٧ و ٦ و ٥ و ٤ و ٣ و ٢ امل
 األول والثـاين والثالـث مـن الئحـة الـس     واملرفقات  ٢٢ و ١٩ و ١٨ (أ) و )٢( ) و١( ١٧ و

(EU) No 267/2012(؛  
  لفئة املذكورة أعاله (انظر املراجع أعاله).ل املعاونةجزاءات على اخلدمات   ٢-٥-١
  
  املعادن  ٦-١

(أ)  ١٥ واملـواد ؛ CFSP/2010/413(و) مـن قـرار الـس    ٤ ) وـ(ه ٤جزاءات على املعادن (املادة   ١-٦-١
  ؛)No 267/2012 (EU)(ج) واملرفق السابع باء من الئحة الس  ١٥ (ب) و ١٥ و

  املذكورة أعاله (انظر املراجع أعاله). املعاونة للفئةجزاءات على اخلدمات   ٢-٦-١
  
  الرباجميات  ٧-١

؛ واملـواد  CFSP/2010/413 (ط) مـن قـرار الـس    ٤ (ي) و ٤جزاءات على الرباجميـات (املادتـان     ١-٧-١
  ؛)No 267/2012 (EU)(و) واملرفق السابع ألف من الئحة الس  ١٠ ) وـ(ه ١٠ (د) و ١٠

  ه).لفئة املذكورة أعاله (انظر املراجع أعالل املعاونةجزاءات على اخلدمات   ٢-٧-١
  
  األسلحة  ٨-١

 مـــــن قـــــرار الــــــس   ٣ و ،)٤( ) و٣( (ج) و )١( ١جـــــزاءات علـــــى األســـــلحة (املـــــواد       ١-٨-١
2010/413/CFSP ــواد ــة الـــس   ١٩ (أ) و )٢( ) و١( ١٧ (ج) و (أ) و )١( ٥؛ واملـ ــن الئحـ مـ

(EU) No 267/2012(؛  
  جع أعاله).املذكورة أعاله (انظر املرا للفئة املعاونةجزاءات على اخلدمات   ٢-٨-١
  
  التأشريات)  قائمة (جتميد األصول وحظر منحالإدراج األشخاص والكيانات واهليئات يف   ٩-١

١-٩-١  طبق تدابري جتميد األصول وحظر منح التأشريات على:ت  
  مصرف إيران املركزي؛ ذلك ، مبا يفاملدرجة يف القائمة املصارف واملؤسسات املالية اإليرانية  ١-١-٩-١
درجني يف القائمـة مـن أشـخاص وكيانـات وهيئـات مـرتبطني بقطاعـات الـنفط والغـاز واملـواد           امل  ٢-١-٩-١

  البتروكيميائية؛
املدرجني يف القائمـة مـن أشـخاص وكيانـات وهيئـات مـرتبطني بقطاعـات النقـل البحـري وبنـاء             ٣-١-٩-١

  نقل؛الالسفن و
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ــات غــري  ســائر املــ  ٤-١-٩-١ ــة رتبطني باألنشــطةاملــ درجني يف القائمــة مــن أشــخاص وكيانــات وهيئ  النووي
  االنتشار؛احملتمل إسهامها يف  املتعلقة باألسلحة وبالقذائف التسياريةاألنشطة و

ــات مــرتبطني باألنشــطة      ٥-١-٩-١ ــات وهيئ ــن أشــخاص وكيان ــة املــدرجني يف القائمــة م األنشــطة و النووي
  االنتشار؛احملتمل إسهامها يف  املتعلقة باألسلحة وبالقذائف التسيارية

ألمـم املتحـدة مـن كيانـات وأفـراد، علـى النحـو املـبني يف         ل التـابع املدرجني يف قائمة جملس األمن   ٦-١-٩-١
، ٤-١-٩-١إىل  ١-١-٩-١ الفئــاتب يتعلــق مــااملرفــق في هــذا ، اجلــزء األول مــن١الضــميمة 

 واجلـزء الثـاين مـن    ٥-١-٩-١ ، اجلزء األول من هـذا املرفـق فيمـا يتعلـق بالفئـة     ٢الضميمة  ويف
واملرفقـان   ٢٠و  ١٩(املادتـان   ٦-١-٩-١من هذا املرفق فيما يتعلـق بالفئـة    ٢و  ١الضميمتني 

ــس   ــرار الـ ــاين لقـ ــوادCFSP/2010/413 األول والثـ  ٢٨ و ٢٧ و ٢٦ و ٢٥ و ٢٤ و ٢٣ ؛ واملـ
  ؛)No 267/2012 (EU)واملرفقان الثامن والتاسع لالئحة الس  ٢٩ (ب) و ٢٨ (أ) و ٢٨  و

  
  أخرىأحكام  ١٠-١
والئحـة   CFSP/2010/413 مجيع األحكام املتبقية من قرار الـس  ١البند يشمل االلتزام الوارد يف   ١-١٠-١

  اليت مل تحدد أعاله. (No 267/2012 (EU)الس 
  ؛)No 267/2012 (EU)من الئحة الس  ١ التعاريف (املادة ١-١-١٠-١
 ٢٨ و ٢٧ و )أ( ٢٦ و ٢٦ و ٢٥ و ٢٤ و ٢٣ و ٢٢ أحكــام عامــة وأحكــام ختاميــة (املــواد   ٢-١-١٠-١

ــس   ــن قـــرار الـ  )أ( ٤٣ و ٤٣ و ٤٢ و ٤١ و ٤٠ و ٣٩ و ٣٨ املـــوادو؛ CFSP/2010/413 مـ
  ، واملرفــــق العاشــــر مــــن الئحــــة الــــس٥١ و ٥٠ و ٤٩ و ٤٨ و ٤٧و  ٤٦ و ٤٥ و ٤٤ و

(EU) No 267/2012.(  
حبميــع ومستفيضــة أعــاله تشــكل قائمــة كاملــة  ١نــد يؤكــد االحتــاد األورويب أن األحكــام الــواردة يف الب  - ٢

يتعلــق باــال النــووي. وترفــع هــذه   اجلــزاءات أو التــدابري التقييديــة الــيت وضــعها االحتــاد األورويب فيمــا  
  اخلامس.  التدابري التقييدية وفقا للمرفق  اجلزاءات أو

  ملاليةاآلثار املترتبة على رفع جزاءات االحتاد األورويب االقتصادية وا  - ٣
 املعاونـة اخلـدمات   ذلـك  يف أعـاله، يسـمح باألنشـطة التاليـة، مبـا      ١نتيجة لرفع اجلزاءات احملددة يف البند   ١-٣

متسـقة مـع    وشـريطة أن تكـون هـذه األنشـطة     هـذه  التنفيـذ، وفقـا خلطـة العمـل     بـدء  ا، اعتبارا من يومهل
  :)٣٤٠(ألعضاء يف االحتاد األورويباالحتاد األورويب والدول ا  يف  القوانني واألنظمة املعمول ا

  )٨-١-١إىل  ١-١-١التدابري املالية واملصرفية واملتعلقة بالتأمني (انظر البنود   ٢-٣

ــا        ١-٢-٣ ــة لالحتــاد األورويب، مب ــات التابع ــات أو اهليئ ــني األشــخاص أو الكيان ــوال ب ــل األم ــك  حتوي يف ذل
فيهـا   ص أو الكيانات أو اهليئات اإليرانيـة، مبـا  املؤسسات املالية واالئتمانية التابعة لالحتاد، واألشخا

  و تقدمي إخطار؛ املؤسسات املالية أو االئتمانية اإليرانية، دون اشتراط احلصول على إذن أو
_____________ 

الف ذلك، على املعامالت الـيت يشـارك فيهـا    خب يرد نص حمددما مل  ،ال ينطبق رفع اجلزاءات على النحو املبني يف هذا البند )٣٤٠(
ات الـيت قـد تنطبـق مبوجـب أحكـام قانونيـة غـري تلـك املشـار إليهـا يف           خاضعني لتدابري تقييدية كما ال خيل باجلزاء ما زالواأشخاص 

  جزاءات االحتاد األورويب. جتاهخطة العمل هذه أي تغيري يف موقف إيران  عكس. وال ت١البند 
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للمصــارف اإليرانيـة يف أقــاليم الــدول  جديــدة افتتـاح فــروع أو مصـارف تابعــة أو مكاتــب متثيـل      ٢-٢-٣
ملصارف اإليرانية مشـاريع مشـتركة جديـدة مـع مصـارف      األعضاء يف االحتاد األورويب؛ وإنشاء ا

االحتاد األورويب أو حصوهلا علـى حقـوق ملكيـة فيهـا أو إقامـة عالقـات تراسـل مصـريف جديـدة          
معها؛ وفتح األشخاص التابعة لالحتاد األورويب، مبا فيها املؤسسات املالية واالئتمانيـة التابعـة لـه،    

  و تركة أو حسابات مصرفية يف إيران؛مكاتب متثيل أو فروعا أو مشاريع مش
تقدمي خدمات التأمني أو إعادة التأمني إىل إيران أو حكومة إيران أو إىل شخص اعتبـاري إيـراين     ٣-٢-٣

هيئة تعمـل باسـم    أو كيان أو هيئة إيرانية، أو إىل شخص طبيعي أو شخص اعتباري أو كيان أو
  و هؤالء أو بتوجيه منهم؛

اعتبـاريني إيـرانيني    سائل النصية املاليـة املتخصصـة إىل أي أشـخاص طبيعـيني أو    تقدمي خدمات الر  ٤-٢-٣
  و هلذا املرفق؛ ١ الضميمةأو كيانات أو هيئات إيرانية، مبا فيها تلك املدرجة يف 

دخول الدول األعضاء يف االحتاد األورويب يف التزامات لتقدمي الدعم املايل ألغـراض التجـارة مـع      ٥-٢-٣
التـأمني عليـه؛ والـدخول يف التزامـات       ذلـك مـنح ائتمانـات التصـدير أو ضـماناته أو     إيران، مبا يف

  لتقدمي منح ومساعدات مالية وقروض تساهلية إىل حكومة إيران؛ و
حكومــة  إىل أو مـن إيـران أو  مضـمونة مـن احلكومـة     بيـع أو شـراء سـندات حكوميـة أو سـندات       ٦-٢-٣

األشخاص العـاملني   اإليرانية، واملؤسسات املالية أوإيران أو مصرف إيران املركزي أو املصارف 
  باسم هؤالء.

  
  )٥-٢-١إىل  ١-٢-١البتروكيماويات (انظر البنود والنفط والغاز  تقطاعا  ٣-٣

الغـاز الطبيعـي    استرياد أو بيع أو مبادلة أو نقل النفط اخلام اإليراين واملنتجات النفطية اإليرانية أو  ١-٣-٣
  و ميائية اإليرانية وما يتصل بذلك من متويل؛أو املنتجات البتروكي

بيع أو توريد أو نقل أو تصدير املعدات أو التكنولوجيا واملساعدة التقنية، مبا يف ذلـك التـدريب،     ٢-٣-٣
يشـمل التنقيـب    اليت تستخدم يف قطاعات النفط والغـاز والصـناعات البتروكيميائيـة يف إيـران مبـا     

همــا وتكريرمهــا، مبــا يف ذلــك تســييل الغــاز الطبيعــي، إىل أي   الــنفط والغــاز الطبيعــي وإنتاجعــن 
  لالستخدام داخل إيران؛ و  شخص إيراين، داخل أو خارج إيران، أو

األشـخاص اإليرانيـة العاملـة يف قطاعـات الـنفط والغـاز       من منح أي قرض أو ائتمان مايل إىل أي   ٣-٣-٣
توسـيع هـذه احلصـة وإنشـاء أي      وخارج إيران وحيـازة حصـة فيهـا أ    وأداخل  وياتوالبتروكيما

  مشروع مشترك معها.
  
  )٣-٣-١ إىل ١-٣-١قطاعات النقل البحري وبناء السفن والنقل (انظر البنود   ٤-٣

بيع أو توريد أو نقل أو تصدير املعدات والتكنولوجيا البحريـة ألغـراض بنـاء السـفن أو صـيانتها        ١-٤-٣
يف هذا القطاع؛ وتصـميم أو صـنع   رانية العاملة اإليشخاص أي من األأو إصالحها، إىل إيران أو 
لصـاحل إيـران أو أشـخاص     -أو املشـاركة يف تصـميمها أو صـنعها     -سفن بضائع وناقالت نفط 

ــة؛  ــممة أو  وإيرانيـ ــفن مصـ ــوفري سـ ــات      تـ ــنفط واملنتجـ ــزين الـ ــل أو ختـ ــراض نقـ ــتخدمة ألغـ مسـ
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الت الـنفط وسـفن البضـائع    البتروكيميائية، ألشخاص أو كيانات أو هيئات إيرانيـة؛ وتزويـد نـاق   
األعــالم والتصــنيف، مبــا فيهــا اخلــدمات املتعلقــة باملواصــفات  املتصــلة حبمــل دمات اخلــاإليرانيــة ب

  و التقنية والتسجيل وأرقام اهلوية أيا كان نوعها؛
القادمـة أصـال مـن     استخدام مجيع رحالت البضائع اجلويـة الـيت تشـغلها شـركات نقـل إيرانيـة أو        ٢-٤-٣

  و طارات اخلاضعة لوالية الدول األعضاء يف االحتاد األورويب؛إيران للم
املتجهـة  توقف الدول األعضـاء يف االحتـاد األورويب عـن فحـص ومصـادرة والـتخلص مـن البضـائع           ٣-٤-٣

  إىل إيران واآلتية منها يف أراضي هذه الدول، وذلك فيما خيص األصناف اليت مل تعد حمظورة؛ و
حتمـل أصـنافا    ة مللكية إيرانية أو املتعاقد عليها من جانب أطراف إيرانية والتزويد السفن اخلاضع  ٤-٤-٣

حمظورة خبدمات التمـوين بـالوقود أو غريهـا مـن خـدمات إمـداد السـفن أو أي خـدمات أخـرى          
ــوفري الوقــود واخلــدمات اهلندســية وخــدمات الصــيانة لطــائرات نقــل البضــائع       تقــدم للســفن؛ وت

  فا حمظورة.اإليرانية اليت ال حتمل أصنا
  
  )٢-٤-١و  ١-٤-١ البندينوالنقود الورقية واملعدنية (انظر النفيسة الذهب وغريه من املعادن   ٥-٣

فضـال عـن املـاس،     النفيسـة بيع أو توريد أو شـراء أو تصـدير أو حتويـل أو نقـل الـذهب واملعـادن         ١-٥-٣
إىل حكومــة إيــران وتــوفري مــا يتصــل بــذلك مــن خــدمات السمســرة واخلــدمات املاليــة واألمنيــة، 

  هيئاا العامة وشركاا ووكاالا أو مصرف إيران املركزي، أو من هؤالء أو لصاحلهم؛ و  أو
ــع أو الســك أو الــيت مل تصــدر بعــد إىل        ٢-٥-٣ ــة الطب ــة احلديث ــة اإليراني ــة أو املعدني تســليم النقــود الورقي

  مصرف إيران املركزي أو لصاحله.
  
  )٢-٦-١و  ١-٦-١البندين (انظر املعادن   ٦-٣

بيع أو توريد أو حتويل أو تصدير الغرافيت أو املعادن اخلام أو شبه تامـة الصـنع، مثـل األلومنيـوم       ١-٦-٣
والصلب، إىل أي شخص أو كيان أو هيئة إيرانية أو ألغراض اسـتخدامها يف إيـران، فيمـا خيـص     

  األنشطة املتوافقة مع خطة العمل الشاملة املشتركة هذه.
  
  )٢-٧-١و  ١-٧-١البندين جميات (انظر الربا  ٧-٣

العمليـات الصـناعية، مبـا فيهـا التحـديثات، إىل      تكامـل  بيع أو توريد أو نقل أو تصـدير براجميـات     ١-٧-٣
أي شخص أو كيان أو هيئة إيرانية، أو الستخدامها يف إيران، فيما خيـص األنشـطة املتوافقـة مـع     

  .خطة العمل هذه
  
ت واهليئات يف قوائم اجلزاءات (جتميد األصول وحظـر مـنح التأشـريات)    إدراج األشخاص والكيانا  ٨-٣

  )١-٩-١(انظر البند 

نتيجة لشـطب أمسـاء مـن قـوائم اجلـزاءات علـى النحـو احملـدد يف هـذا املرفـق، اإلفـراج عـن مجيـع                ١-٨-٣
ــا فيهــا املصــارف       ــات، مب ــات واهليئ ــدة إىل األشــخاص والكيان ــوارد االقتصــادية العائ األمــوال وامل
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هلذا املرفق، وإتاحـة   ١واملؤسسات املالية اإليرانية ومصرف إيران املركزي، املدرجة يف الضميمة 
  األموال أو املوارد االقتصادية هلم؛ و

نتيجـــة لشـــطب أمســـاء مـــن قـــوائم اجلـــزاءات علـــى النحـــو احملـــدد يف هـــذا املرفـــق، دخـــول              ٢-٨-٣
ــراد ــميمة  األفـ ــي الـــد  ١املـــدرجني يف الضـ ــق أراضـ ــذا املرفـ ــاد األورويب هلـ ــاء يف االحتـ ول األعضـ

 هلا.  وعبورهم
  

  )٣٤١(الواليات املتحدة  -باء 
علـى النحـو احملـدد     )٣٤٢(النـووي ذات الصـلة باـال   الواليات املتحدة بوقف تطبيق مجيع اجلزاءات  تلتزم  - ٤

ـاء  إلأدناه وبالعمل على اختاذ ما قد يكون مناسبا مـن اإلجـراءات التشـريعية     ٩-٤إىل  ١-٤يف البنود 
األوامر التنفيذيــة بإــاء العمــل بــتلتــزم  ، كمــاإــاء العمــل ــاتلــك اجلــزاءات أو تعديلــها لتفعيــل العمـل ب 

، ١٣٦٢٨مــن األمــر التنفيــذي  ١٥و  ٧إىل  ٥والبنــود ، ١٣٦٤٥و  ١٣٦٢٢و  ١٣٥٩٠و  ١٣٥٧٤
  .)٣٤٣(وفقا للمرفق اخلامس

  
_____________ 

ـــ    )٣٤١( ــات املتحــدة، يقصــد ب (ألــف) أي فــرد مــن مــواطين إيــران أو احلــاملني   ‘‘ الشــخص اإليــراين’’ألغــراض تشــريعات الوالي
 تها؛ و (باء) أي كيان مؤسس مبوجب قوانني إيران أو خيضع لسبب آخر لوالية حكومة إيران.جلنسي

، عمـال  هـذا اإلـاء  أو بتعديلها لتفعيل  بإاء العمل ااجلزاءات اليت ستتوقف الواليات املتحدة عن تطبيقها وستقوم الحقا  )٣٤٢(
مـن خطـة    ٧إىل  ٦و  ٤ تـابعني للواليـات املتحـدة. وألغـراض البنـود      أشخاص غري ، هي تلك املوجهة إىل٤بالتزامها مبوجب البند 

أي ‘ ١’أي فـرد أو كيـان، باسـتثناء مـا يلـي:      ‘‘ الشـخص غـري التـابع للواليـات املتحـدة     ’’، يقصـد بــ   هـذه  العمل الشاملة املشـتركة 
مـن الكيانـات املؤسسـة مبوجـب      شخص من حاملي جنسـية الواليـات املتحـدة أو مـن األجانـب املقـيمني إقامـة دائمـة أو أي كيـان         

أي واليــة داخــل الواليــات املتحــدة (مبــا يف ذلــك الفــروع األجنبيــة)، أو أي شــخص يكــون   يف إطــار قــوانني الواليــات املتحــدة أو 
ألغـراض الفقـرة   وأي كيان يكون خاضعا مللكية أو سـيطرة شـخص تـابع للواليـات املتحـدة.       ‘٢’موجودا يف الواليات املتحدة، و 

كان الشـخص التـابع    شخص تابع للواليات املتحدة إذا‘‘ خاضعا مللكية أو سيطرة’’من اجلملة املتقدمة، يكون الكيان  ‘٢’ية الفرع
ميتلـك أغلبيـة   ‘ ٢’القيمـة؛ أو   يف املائة أو أكثر من أسهم رأس املال يف الكيان حبكم التصويت أو ٥٠ميتلك ‘ ١’للواليات املتحدة: 

قراراتـه املتعلقـة بشـؤون املـوظفني.      يسـيطر لسـبب آخـر علـى أعمـال الكيـان أو سياسـاته أو       ‘ ٣’لكيان؛ أو املقاعد يف جملس إدارة ا
الكيانات اخلاضعة مللكية أو سيطرة الواليـات املتحـدة إجـراء    وسيظل حمظورا بوجه عام على األشخاص التابعني للواليات املتحدة و

شاملة املشتركة هـذه، مـا مل يـأذن هلـم بـذلك مكتـب مراقبـة األصـول األجنبيـة          معامالت من النوع املسموح به عمال خبطة العمل ال
 التابع لوزارة خزانة الواليات املتحدة.

عند اإلشارة إىل القوانني واألوامـر اإلداريـة يف خطـة العمـل هـذه، فـإن املقصـود هـو القـانون أو األمـر التنفيـذي بصـيغتهما              )٣٤٣(
، بصيغته املعدلـة بالبنـد رقـم    ١٩٩٦ لسنةإيران املفروضة على ، مبا يف ذلك: قانون اجلزاءات ههذ خطة العملإبرام املعدلة يف تاريخ 

إىل  ٢٠١) والبنـود  CISADA( ٢٠١٠ لسـنة من قانون اجلزاءات الشاملة املفروضة على إيران واملسـاءلة ونـزع االسـتثمارات     ١٠٢
)، CISADA؛ وقانون اجلزاءات الشـاملة ( ٢٠١٢لسنة رية من قانون خفض التهديد اإليراين وحقوق اإلنسان يف سو ٣١١و  ٢٠٧

مــن قــانون خفــض التهديــد     ٦٠٥و  ٤٠٣و  ٤٠٢و  ٣١٢و  ٣١١و  ٢٢٤و  ٢٢٢و  ٢١٦إىل  ٢١٤بصــيغته املعدلــة بــالبنود   
 ؛ وقـانون ٢٠١٢لسـنة  من قانون حرية إيـران ومكافحـة االنتشـار     ١٢٤٩، والبند ٢٠١٢لسنة  اإليراين وحقوق اإلنسان يف سورية

مـن قـانون خفـض التهديـد اإليـراين       ٥٠٤و  ٥٠٣بالبنـدين  ، بصـيغته املعدلـة   ٢٠١٢اإلذن مبخصصات الدفاع الوطين للسنة املاليـة  
؛ واألمـر التنفيـذي   ٢٠١٢لسـنة   من قانون حرية إيـران ومكافحـة االنتشـار    ١٢٥٠والبند  ٢٠١٢لسنة  وحقوق اإلنسان يف سورية

تتضـمن اإلشـارات   و. ١٣٦٤٥مـن األمـر التنفيـذي     ١٦والبنـد   ١٣٦٢٨األمـر التنفيـذي    مـن  ١٥، بصيغته املعدلة بالبنـد  ١٣٦٢٢
 .١-٨-٤صالحيات يتوقف مبوجبها انطباق اجلزاءات الثانوية نتيجة لإلجراءات املبينة يف البند  ٤الواردة يف البند 
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  التدابري املالية واملصرفية  ١-٤

مـن   ٣األفـراد والكيانـات املدرجـة يف الضـميمة     املعامالت الـيت تـتم مـع    ضة على اجلزاءات املفرو  ١-١-٤
هذا املرفق، مبـا يف ذلـك مـا يلـي: مصـرف إيـران املركـزي واملؤسسـات املاليـة اإليرانيـة األخـرى            

ــة اإليرانيــ  واحملــددة؛  ــنفط الوطني  Naftiran Intertrade Companyوشــركة  )٣٤٤()NIOCة (شــركة ال

)NICO( وشـــركة NationalIranian Tanker Company )NITC(   وغريهـــا مـــن األفـــراد والكيانـــات
احملــددة الــيت يعتربهــا مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة حكومــةَ إيــران؛ وأفــراد معينــون وكيانــات 
معينــة مــدرجون يف قائمــة الرعايــا اخلاضــعني إلدراج خــاص واألشــخاص امــدة أمــوالُهم (البنــد 

) من قـانون اجلـزاءات الشـاملة املفروضـة علـى إيـران واملسـاءلة        (أوال ‘٢’) (هاء) ٢(ج) ( ١٠٤
) مـن قـانون اإلذن مبخصصـات    ٣) و (١(د) ( ١٢٤٥؛ البندان ٢٠١٠ونزع االستثمارات لعام 

(ألـف)   )١( (أ) ١٢٤٥) و (د) و ١( (ج) ١٢٤٤؛ والبنـود  ٢٠١٢الدفاع الوطين للسنة املاليـة  
ــيم) )١( و (أ) ــا) و (ج)، و  ‘١’ (جـ ــران    ١٢٤٧(أ) و  ١٢٤٦(ثانيـ ــة إيـ ــانون حريـ ــن قـ (أ) مـ

ــدان ٢٠١٢ لســنةومكافحــة االنتشــار   ١٣٦٢٢(أ) مــن األمــر التنفيــذي   ٥و ‘ ١’ (أ) ١؛ والبن
  و )؛١٣٦٤٥من األمر التنفيذي ‘ ١’ (أ)  ٣  و‘ ١’(أ)  ٢والبندان 

ن اإلذن ) مــن قـــانو ٣) و (١( (د) ١٢٤٥اجلــزاءات املفروضــة علـــى الريــال اإليــراين (البنـــدان       ٢-١-٤
ــة     ــنة املاليـ ــوطين للسـ ــدفاع الـ ــات الـ ــود ٢٠١٢مبخصصـ (أ)  ١٢٤٦) و ١( (ج) ١٢٤٤؛ والبنـ

(أ) مـن األمـر    ٥؛ والبنـد  ٢٠١٢لسـنة   (أ) من قانون حرية إيـران ومكافحـة االنتشـار    ١٢٤٧ و
  و )؛١٣٦٤٥من األمر التنفيذي ‘ ١’ (أ) ٣ و‘ ١’(أ) ٢(أ) و  ١والبنود  ١٣٦٢٢التنفيذي 

ــدان       اجلــزاءا  ٣-١-٤ ــران (البن ــة إي ــات املتحــدة إىل حكوم ــة للوالي ــد أوراق نقدي ــى توري ت املفروضــة عل
؛ ٢٠١٢) مـــن قـــانون اإلذن مبخصصـــات الـــدفاع الـــوطين للســـنة املاليـــة ٣) و (١( (د) ١٢٤٥
(أ) مــن قــانون حريــة إيــران ومكافحــة  ١٢٤٧(أ) و  ١٢٤٦ ) و (د) و١( (ج) ١٢٤٤والبنــود 
 (أ) ٣و ‘ ١’(أ) ٢والبنـدان   ١٣٦٢٢(أ) مـن األمـر التنفيـذي     ٥البنـد  و؛ ٢٠١٢لسـنة   االنتشار

  و )؛١٣٦٤٥من األمر التنفيذي ‘ ٢’
قيود التجارة الثنائيـة املفروضـة علـى اإليـرادات اإليرانيـة احملـتفظ ـا يف اخلـارج، مبـا فيهـا القيـود              ٤-١-٤

ــل   ــى حتويـ ــة علـ ــك املفروضـ ــدان  تلـ ــرادات (البنـ ــانون ٣) و (١( (د) ١٢٤٥اإليـ ــن قـ اإلذن  ) مـ
) ٢( (ح) ) و (د) و١( (ج) ١٢٤٤؛ والبنــود ٢٠١٢مبخصصــات الــدفاع الــوطين للســنة املاليــة 

؛ والبنــود ٢٠١٢لســنة  (أ) مــن قــانون حريــة إيــران ومكافحــة االنتشــار  ١٢٤٧(أ) و  ١٢٤٦و 
 (أ) ٣و ‘ ١’(أ) ٢والبنـدان   ١٣٦٢٢(أ) من األمـر التنفيـذي    ٥و ‘ ١’(أ) ٢ و‘ ٢’و‘ ١’(أ) ١
  و )؛١٣٦٤٥مر التنفيذي من األ‘ ١’

اجلـــزاءات املفروضـــة علـــى شـــراء الـــديون الســـيادية اإليرانيـــة، مبـــا فيهـــا الســـندات احلكوميـــة،      ٥-١-٤
ــدان     أو ــدارها (البنـ ــهيل إصـ ــا أو تسـ ــاب فيهـ ــانون اإلذن  ٣( ) و١( (د) ١٢٤٥االكتتـ ــن قـ ) مـ

ض التهديـد  (أ) مـن قـانون خفـ    ٢١٣ )؛ والبنـد ٢٠١٢مبخصصات الـدفاع الـوطين للسـنة املاليـة     
_____________ 

خـاص واألشـخاص امـدة أمـوالُهم،     سيتضمن شطب شركة النفط الوطنية اإليرانيـة مـن قائمـة الرعايـا اخلاضـعني إلدراج       )٣٤٤(
 .، حال حلاالت اإلدراج والتوصيف ذات الصلة١-٨-٤على النحو املنصوص عليه يف البند 
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 ١٢٤٦ ) و (د) و١( (ج) ١٢٤٤؛ والبنــود ٢٠١٢اإليـراين وحقــوق اإلنســان يف سـورية لســنة   
‘ ١’ (أ) ٢ ؛ والبنـدان ٢٠١٢لسـنة   (أ) من قانون حرية إيـران ومكافحـة االنتشـار    ١٢٤٧(أ) و 

ــذي    ٥و  ــن األمــر التنفي ــن األمــر التنفيــذي   ‘ ١’ (أ) ٣و ‘ ١’ (أ) ٢والبنــدان  ١٣٦٢٢(أ) م م
  و ؛)١٣٦٤٥

اجلــزاءات املفروضــة علــى خــدمات الرســائل النصــية املاليــة املقدمــة إىل مصــرف إيــران املركــزي      ٦-١-٤
) ٣) و (١( (د) ١٢٤٥هـذا املرفـق (البنـدان     ٣واملؤسسات املالية اإليرانية املدرجة يف الضـميمة  

خفـض   قـانون من  ٢٢٠ والبند؛ ٢٠١٢من قانون اإلذن مبخصصات الدفاع الوطين للسنة املالية 
ــراين وحقــوق اإلنســان يف ســورية لســنة     ــد اإلي ــود ٢٠١٢التهدي ) و (د) ١( (ج) ١٢٤٤؛ والبن

 ٥البنـد  و؛ ٢٠١٢(أ) من قانون حرية إيـران ومكافحـة االنتشـار لسـنة      ١٢٤٧(أ) و  ١٢٤٦ و
مــــن األمــــر التنفيــــذي  ‘ ١’ (أ) ٣و  ‘١’ (أ) ٢والبنــــدان  ١٣٦٢٢(أ) مــــن األمــــر التنفيــــذي 

  )؛ و١٣٦٤٥
اإلحـاالت   لكل من الفئات املذكورة أعاله (انظـر  )٣٤٥(جلزاءات املفروضة على اخلدمات املعاونةا  ٧-١-٤

  الفردية أعاله).
  
  تدابري التأمني  ٢-٤

أو إعـادة التـأمني فيمـا يتعلـق      ،أو التـأمني التـأمني،  اجلزاءات املفروضة على توفري خدمات ضمان   ١-٢-٤
مع األفراد والكيانـات املدرجـة   اليت تتم فيها األنشطة باألنشطة املتوافقة مع خطة العمل هذه، مبا 

) من قـانون اجلـزاءات املفروضـة علـى إيـران لسـنة       ٧( (أ) ٥من هذا املرفق (البند  ٣يف الضميمة 
) مــن قــانون اإلذن مبخصصــات الــدفاع الــوطين للســنة  ٣( ) و١( (د) ١٢٤٥؛ والبنــدان ١٩٩٦
خفــض التهديــد اإليــراين وحقــوق    قــانون  ن (أ) مــ ٢١٢(أ) و  ٢١١؛ والبنــدان  ٢٠١٢املاليــة 

(أ)  ١٢٤٧(أ) و  ١٢٤٦ ) و (د) و١( (ج) ١٢٤٤؛ والبنـود  ٢٠١٢اإلنسان يف سـورية لسـنة   
ــران ومكافحــة االنتشــار لســنة      ــة إي ــانون حري ــن ق ــد ٢٠١٢م ــذي   ٥؛ والبن ــر التنفي ــن األم (أ) م

  ).١٣٦٤٥من األمر التنفيذي ‘ ١’ (أ) ٣و ‘ ١’ (أ) ٢والبندان  ١٣٦٢٢
  
  قطاعا الطاقة والبتروكيماويات  ٣-٤
اجلهود املبذولة لتقليل مبيعات إيران من النفط اخلام، مبا يف ذلك القيود املفروضة على الكميـات    ١-٣-٤

 (أ) ٥املبيعة من النفط اخلام اإليـراين والـدول الـيت ميكـن أن تشـتري الـنفط اخلـام اإليـراين (البنـد          
) ٣) و (١( (د) ١٢٤٥؛ والبنـدان  ١٩٩٦إيـران لسـنة   ) من قانون اجلـزاءات املفروضـة علـى    ٧(

(أ) مـن قـانون    ٢١٢؛ والبنـد  ٢٠١٢من قـانون اإلذن مبخصصـات الـدفاع الـوطين للسـنة املاليـة       
) ١( (ج) ١٢٤٤؛ والبنــود ٢٠١٢خفــض التهديــد اإليــراين وحقــوق اإلنســان يف ســورية لســنة  

ــران ومكافحــ    ١٢٤٧(أ) و  ١٢٤٦ (د) و و ــة إي ــانون حري ــن ق ؛ ٢٠١٢ة االنتشــار لســنة  (أ) م
ــد  ــذي   ١والبنـ ــر التنفيـ ــن األمـ ــدان  ١٣٥٧٤مـ ــر  ‘ ١’ (أ) ٢و ‘ ٢’و‘ ١’ (أ) ١والبنـ ــن األمـ مـ

_____________ 

 ‘‘.اخلدمات املعاونة’’ لالطالع على معىن ١٣انظر احلاشية   )٣٤٥(
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مـن  ‘ ١’ (أ) ٣و ‘ ١’ (أ) ٢والبنـدان   ١٣٦٢٨من األمر التنفيـذي   ٥والبند  ١٣٦٢٢التنفيذي 
  و )؛١٣٦٤٥األمر التنفيذي 

املشـاركة يف مشـاريع مشـتركة، وعلـى البضـائع       اجلزاءات املفروضة على االستثمار، مبـا يف ذلـك    ٢-٣-٤
واخلــدمات واملعلومــات والتكنولوجيــا والدرايــة التقنيــة والــدعم املقــدم لقطاعــات الــنفط والغــاز    

ــود    ــات اإليرانيـــة (البنـ ــانون اجلـــزاءات   ٨(إىل  )٤( ) و٢(و  )١( (أ) ٥والبتروكيماويـ ) مـــن قـ
قانون خفـض التهديـد اإليـراين وحقـوق     (أ) من  ٢١٢ ؛ والبند١٩٩٦املفروضة على إيران لسنة 

 (أ) ١٢٤٥) و ٢( (د) و (ح) ) و١( (ج) ١٢٤٤؛ والبنــود ٢٠١٢اإلنســان يف ســورية لســنة   
(ثانيــــا)  و (أوال) ‘٢’ (جــــيم) )١( (أ) (ثانيــــا) وو  (أوال) ‘١’ (جــــيم) )١( (بــــاء) و (أ) )١(
مـن األمـر    ١البنـد  و ١٣٥٧٤من األمر التنفيـذي   ١(أ)؛ والبند  ١٢٤٧(أ) و  ١٢٤٦(ج) و  و

(أ) من األمـر التنفيـذي    ٥و ‘ ٣’ - ‘١’ (أ) ٢و ‘ ٢’و  ‘١’ (أ) ١و البنود  ١٣٥٩٠التنفيذي 
  و )؛١٣٦٤٥من األمر التنفيذي ‘ ١’ (أ) ٣ و‘ ١’ (أ) ٢والبندان  ١٣٦٢٢

ميائيـة  اجلزاءات املفروضة على شراء أو اقتناء أو بيع أو نقل أو تسويق النفط واملنتجـات البتروكي   ٣-٣-٤
) مـن قـانون اإلذن مبخصصـات الـدفاع     ٣( ) و١( (د) ١٢٤٥والغاز الطبيعي من إيران (البندان 

ــة    ــنة املالي ــوطين للس ــد ٢٠١٢ال ــوق      ٢١٢؛ والبن ــراين وحق ــد اإلي ــض التهدي ــانون خف ــن ق (أ) م
(أ)  ١٢٤٧(أ) و  ١٢٤٦) و (د) و ١( (ج) ١٢٤٤؛ والبنـود  ٢٠١٢اإلنسان يف سـورية لسـنة   

 ١٣٥٧٤مـن األمـر التنفيـذي     ١والبنـد   ؛٢٠١٢ة إيران ومكافحة االنتشار لسـنة  من قانون حري
ــدان  ــذي   ٥و ‘ ١’ (أ) ١و البنـ ــر التنفيـ ــن األمـ ــد  ١٣٦٢٢(أ) مـ ــذي   ٥والبنـ ــر التنفيـ ــن األمـ مـ
  و )؛١٣٦٤٥من األمر التنفيذي ‘ ١’ (أ) ٣و ‘ ١’ (أ) ٢والبندان  ١٣٦٢٨

ــراين، مبــا يشــمل   اجلــزاءات املفروضــة علــى املعــامالت مــع قطــ     ٥-٣-٤ ــة اإلي  NIOCالشــركات اع الطاق
) من قانون اإلذن مبخصصات الـدفاع الـوطين   ٣( ) و١( (د) ١٢٤٥ن ا(البند NITCو  NICO و

ــة  (أ)  ١٢٤٧  و(أ)  ١٢٤٦) و ٢( ) و (د) و (ح)١( (ج) ١٢٤٤؛ والبنــود ٢٠١٢للســنة املالي
ــران ومكافحــة االنتشــار لســنة      ــة إي ــانون حري ــن ق ــد ٢٠١٢م ــانون خفــض   ٢١٢؛ والبن ــن ق (أ) م

ــنة     ــورية لســـ ــان يف ســـ ــوق اإلنســـ ــراين وحقـــ ــد اإليـــ ــود ٢٠١٢التهديـــ   ‘٣’- ‘١’ (أ) ١؛ والبنـــ
مـن  ‘ ١’ (أ) ٣ و‘ ١’ (أ) ٢والبنـود   ١٣٦٢٢(أ) من األمر التنفيذي  ٥ و‘ ٢’ - ‘١’ (أ) ٢ و

  )؛ و١٣٦٤٥األمر التنفيذي 
اإلحـاالت   ئـات املـذكورة أعـاله (انظـر    اجلزاءات املفروضـة علـى اخلـدمات املعاونـة لكـل مـن الف        ٦-٣-٤

  الفردية أعاله).
  
  قطاعات النقل البحري وبناء السفن واملوانئ  ٤-٤
 اجلهـات اجلزاءات املفروضة على القيام مبعامالت مع قطاعي إيران للنقل البحـري وبنـاء السـفن و     ١-٤-٤

لنقـل  طـوط ا سـالمية خل تشـغيل املـوانئ اإليرانيـة، مبـا فيهـا شـركة مجهوريـة إيـران اإل        القائمة علـى  
ــري  ــركة ) IRISL(البحـ ــركة  South Shipping Lineوشـ ــويب  (شـ ــري اجلنـ ــل البحـ ــط النقـ  )خـ

(أ)  ٢١١(البنـدان   )٣٤٦(ات) القائمة علـى تشـغيل مينـاء بنـدر عبـاس     اجله( اجلهةو NITC وشركة
_____________ 

تعد خاضـعة   ناء بندر عباس ملإىل كون اجلهة (اجلهات) القائمة على تشغيل مي ١-٤-٤يستند هذا االلتزام الوارد يف البند  )٣٤٦(
 أموالُهم. امدة واألشخاص خاص إلدراج اخلاضعني لسيطرة شخص مدرج يف قائمة الرعايا
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ــن (أ)  ٢١٢ و ــوق اإلنســان يف ســورية لســنة       م ــد اإليــراين وحق ــض التهدي ــانون خف  ؛٢٠١٢ق
ــدان  ــنة       و )١( (ج) ١٢٤٤والبن ــران ومكافحــة االنتشــار لس ــة إي ــانون حري ــن ق ؛ ٢٠١٢(د) م
 ‘٢’ (جـــيم) )١( (أ) (ثانيـــا) وو  أوال)‘(١’ (جـــيم) )١( (بـــاء) و (أ) )١( (أ) ١٢٤٥والبنـــود 

 ١٣٦٢٢(أ) من األمـر التنفيـذي    ٥والبند (أ)؛  ١٢٤٧(أ) و  ١٢٤٦(ج) و  (ثانيا) وو  (أوال)
  و)؛ ١٣٦٤٥من األمر التنفيذي ‘ ١’أ) ( ٣و ‘ ١’(أ)  ٢والبندان 

اإلحـاالت   اجلزاءات املفروضـة علـى اخلـدمات املعاونـة لكـل مـن الفئـات املـذكورة أعـاله (انظـر            ٢-٤-٤
  الفردية أعاله).

  
  األخرىالنفيسة الذهب واملعادن   ٥-٤
 (د) ١٢٤٥ األخـرى (البنـدان  النفيسـة  اجلزاءات املفروضة على جتارة إيـران يف الـذهب واملعـادن      ١-٥-٤

 ١٢٤٤؛ والبنـود  ٢٠١٢) مـن قـانون اإلذن مبخصصـات الـدفاع اجلـوي للسـنة املاليـة        ٣( ) و١(
(أ) مـن قـانون حريـة إيـران      ١٢٤٧ (أ) و ١٢٤٦ (ألف) و (ج) و )١( (أ) ١٢٤٥) و ١( (ج)

‘ ١’(أ)  ٢والبنـدان   ١٣٦٢٢(أ) من األمر التنفيذي  ٥؛ والبند ٢٠١٢ومكافحة االنتشار لسنة 
  )؛ و١٣٦٤٥من األمر التنفيذي ‘ ١) ’(أ ٣و 

اجلزاءات املفروضـة علـى اخلـدمات املعاونـة لكـل مـن الفئـات املـذكورة أعـاله (انظـر اإلحـاالت              ٢-٥-٤
  الفردية أعاله).

  
  الرباجميات واملعادن  ٦-٤
ل اجلزاءات املفروضة على التجـارة يف الغرافيـت واملعـادن اخلـام أو شـبه تامـة الصـنع يف إيـران مثـ           ١-٦-٤

األلومنيوم والصلب والفحم وبراجميات تكامل العمليات الصناعية، فيما يتعلق باألنشطة املتوافقـة  
 ٤و  ٣مع خطة العمل هذه، مبـا يشـمل التجـارة مـع األفـراد والكيانـات املدرجـة يف الضـميمتني         

) مــن قــانون اإلذن مبخصصــات الــدفاع اجلــوي  ٣( ) و١( (د) ١٢٤٥مــن هــذا املرفــق (البنــدان 
(جــــيم) و (ج) و  (بــــاء) )١( (أ) ١٢٤٥) و ١( (ج) ١٢٤٤؛ والبنــــود ٢٠١٢نة املاليــــة للســــ

(أ)  ٥والبنـد  ؛ ٢٠١٢(أ) من قانون حرية إيران ومكافحة االنتشـار لسـنة    ١٢٤٧ (أ) و ١٢٤٦  و
  و)؛ ١٣٦٤٥من األمر التنفيذي ‘ ١’(أ)  ٣و ‘ ١’(أ)  ٢والبندان  ١٣٦٢٢من األمر التنفيذي 

اإلحـاالت   فروضـة علـى اخلـدمات املعاونـة لكـل مـن الفئـات املـذكورة أعـاله (انظـر          اجلزاءات امل  ٢-٦-٤
  الفردية أعاله).

  
  السياراتصناعة قطاع   ٧-٤

اجلزاءات املفروضة على بيع أو توريد أو نقل البضائع واخلدمات املستخدمة فيمـا يتصـل بقطـاع      ١-٧-٤
من قـانون اإلذن مبخصصـات الـدفاع    ) ٣( ) و١( (د) ١٢٤٥السيارات اإليراين (البندان صناعة 

ــة   ــنة املاليـ ــوي للسـ ــود ٢٠١٢اجلـ ــاء) و )١( (أ) ١٢٤٥ ) و١( (ج) ١٢٤٤؛ والبنـ  )١( (أ) (بـ
(أ) مـن قـانون    ١٢٤٧ (أ) و ١٢٤٦ (ج) و (ثانيـا) و  ‘٢’ (جـيم)  )١( (أ) ثانيا) و‘(١’(جيم) 

والبنـود   ١٣٦٢٢يـذي  (أ) من األمر التنف ٥والبند ؛ ٢٠١٢حرية إيران ومكافحة االنتشار لسنة 
  و)؛ ١٣٦٤٥من األمر التنفيذي  ٦و  ٥و ‘ ٢’و ‘ ١’(أ)  ٣و ‘ ١’(أ)  ٢
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اإلحـاالت   اجلزاءات املفروضـة علـى اخلـدمات املعاونـة لكـل مـن الفئـات املـذكورة أعـاله (انظـر            ٢-٧-٤
  الفردية أعاله).

  
  قوائم األمساء املدرجة وغريها من قوائم اجلزاءات  ٨-٤
مـن هـذا املرفـق مـن قائمـة الرعايـا        ٤و  ٣ألفراد والكيانات املدرجة يف الضميمتني شطب أمساء ا  ١-٨-٤

املتـــهربني مـــن األجانـــب اخلاضـــعني إلدراج خـــاص واألشـــخاص امـــدة أمـــوالُهم و/أو قائمـــة 
ــانون اجلــزاءات املفروضــة علــى إيــران اخلاصــة بغــري املــدرجني يف قائمــة       اجلــزاءات و/أو قائمــة ق

ــعني إل  ــا اخلاضــ ــاء   الرعايــ ــواهلم (إلغــ ــدة أمــ ــخاص امــ ــاص واألشــ ــاالت اإلدراج خــ دراج حــ
(أ) مــن قــانون اجلــزاءات املفروضــة علــى إيــران لســنة  ٥اجلــزاءات املفروضــة مبوجــب البنــد  و/أو

والبنـد   ٢٠١٢لسـنة  ) من قانون حريـة إيـران ومكافحـة االنتشـار     ١( (د) ١٢٤٤والبند  ١٩٩٦
؛ وشــطب ٢٠١٢لســنة  اإلنســان يف ســورية مــن قــانون خفــض التهديــد اإليــراين وحقــوق ٢١٢

أمساء عمال بقانون الصالحيات االقتصادية الدوليـة يف حـاالت الطـوارئ ختـص أشخاصـا معيـنني       
  ).١٣٦٤٥و  ١٣٦٢٢ و ١٣٦٠٨و  ١٣٣٨٢مت إدراجهم مبوجب األوامر التنفيذية 

  
  التدابري املتصلة باالنتشار النووي  ٩-٤
ن منـع االنتشـار اخلـاص بـإيران وكوريـا الشـمالية وسـورية علـى         اجلزاءات املفروضة مبوجب قانو  ١-٩-٤

اقتناء سـلع وخـدمات ذات صـلة باـال النـووي ألغـراض األنشـطة النوويـة املنصـوص عليهـا يف           
خطة العمل الشاملة املشتركة، حبيث تكون متسقة مع النـهج الـذي تتبعـه الواليـات املتحـدة إزاء      

  و االنتشار؛  وية مبوجب معاهدة عدمالدول األخرى غري احلائزة ألسلحة نو
إنتاجـه أو نقلـه    اجلزاءات املفروضـة علـى املشـاريع املشـتركة املتصـلة بالتنقيـب عـن اليورانيـوم أو          ٢-٩-٤

  )؛ و١٩٩٦) من قانون اجلزاءات املفروضة على إيران لسنة ٢( (ب) ٥(البند 
احــل التعلــيم العــايل املتصــلة مبســارات اســتبعاد املــواطنني اإليــرانيني مــن الــدورات الدراســية يف مر  ٣-٩-٤

مــن قــانون خفــض  ٥٠١وظيفيــة يف العلــوم النوويــة أو اهلندســة النوويــة أو قطــاع الطاقــة (البنــد   
  ).٢٠١٢التهديد اإليراين وحقوق اإلنسان يف سورية لسنة 

  
  التدابري التجارية األخرى  - ٥

  :)٣٤٧(الواليات املتحدة مبا يليتلتزم   ١-٥
ــع   ١-١-٥ ــة و  الســماح ببي ــران مــن خــالل     األجــزاءطــائرات ركــاب جتاري واخلــدمات املتصــلة ــا إىل إي

تصـــدير طـــائرات ركـــاب جتاريـــة أو إعـــادة تصـــديرها أو بيعهـــا أو تأجريهـــا ‘ ١’التـــرخيص بــــ 
 ‘٢’ الــرتول عنــها إليــران كــي تســتخدم حصــرا ألغــراض الطــريان املــدين يف ايــة املطــاف، و  أو

إعـادة تصـديرها أو بيعهـا أو تأجريهـا      التجاريـة ومكوناـا أو  تصدير قطع غيار طائرات الركاب 
ــران، و   ــها إلي ــرتول عن ــك خــدمات الضــمان      ‘ ٣’ أو ال ــا يف ذل ــوفري اخلــدمات ذات الصــلة، مب ت

_____________ 

أي شخص مـن  يشارك فيها الترخيص مبزاولة أنشطة ال ستقوم الواليات املتحدة ب، هذا ١-٥إعماال للتدابري املبينة يف البند  )٣٤٧(
عــرب اســتيفائها شــروطا  - اخلاضــعني إلدراج خــاص واألشــخاص امــدة أمــوالُهم وتكــون  األشــخاص املــدرجني يف قائمــة الرعايــا 

، قـانون إدارة الصـادرات والقـانون    دون حصرمتسقة مع قوانني الواليات املتحدة وأنظمتها الواجبة التطبيق، مبا يف ذلك،  - أخرى
 إيران والعراق.املتعلق بألسلحة الفيدرايل لألغذية واألدوية ومستحضرات التجميل وقانون عدم انتشار ا
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ــا ســبق، شــريطة أن يقتصــر         ــال الفحــص املرتبطــة بالســالمة، لكــل م والصــيانة والتصــليح وأعم
  و ؛)٣٤٨(الركاب التجاري استخدام األصناف واخلدمات املرخص ا على طريان

ــابع          ٢-١-٥ ــة أو ســيطرة شــخص ت ــات املتحــدة اخلاضــعة مللكي ــة للوالي ــات غــري التابع ــرخيص للكيان الت
  مبزاولة أنشطة مع إيران تتوافق مع خطة العمل هذه؛ و )٣٤٩(للواليات املتحدة

افيـار، إىل الواليـات   الترخيص باسترياد السجاجيد واألغذية اإليرانية املنشأ، مبا فيها الفسـتق والك   ٣-١-٥
  املتحدة.

أعاله تشكل قائمة وافيـة وكاملـة جبميـع جـزاءات      ٤تقر الواليات املتحدة بأن األحكام الواردة يف البند   - ٦
  الواليات املتحدة ذات الصلة باال النووي. وسترفع هذه اجلزاءات وفقا ملا ورد يف املرفق اخلامس.

  
  املالية املفروضة من الواليات املتحدة:وءات االقتصادية اآلثار املترتبة على رفع اجلزا  - ٧
تطبــق هــذه  أعــاله واعتبــارا مــن يــوم بــدء العمــل برفعهــا، لــن  ٤نتيجــة لرفــع اجلــزاءات احملــددة يف البنــد   ١-٧

ــات املتحــدة          ــابعني للوالي ــى األشــخاص غــري الت ــة، عل ــا يتصــل باخلــدمات املعاون ــا م ــا فيه اجلــزاءات، مب
  :  )٣٥٠(الذين

  
  )٧-١-٤إىل  ١-١-٤(انظر البنود  )٣٥١(دابري املالية واملصرفيةالت  ٢-٧

يزاولون أنشطة، تشـتمل علـى معـامالت ماليـة ومصـرفية، مـع حكومـة إيـران ومصـرف إيـران املركـزي              
هلـذا املرفـق، مبـا يف ذلـك      ٣واملؤسسـات املاليـة اإليرانيـة واألشـخاص اإليـرانيني اآلخـرين احملـددين يف الضـميمة         

يشمل فـتح وتعهـد حسـابات مراسـلة وحسـابات متريـر مـدفوعات         والتحويالت واحلسابات (مباتوفري القروض 
_____________ 

يشـارك   مناسبة للتأكد من أن األنشـطة املرخصـة ال   اشروط ١-١-٥التراخيص الصادرة تدعيما ملا ورد يف البند ستتضمن  )٣٤٨(
فيها أي شخص من املدرجني يف قائمة الرعايا اخلاضعني إلدراج خاص واألشخاص امدة أموالُهم ومن عدم إعادة بيـع الطـائرات   

أو الـرتول عنـها ألي مـن هـؤالء األشـخاص. فـإذا مـا تـبني للواليـات املتحـدة أن الطـائرات أو            املرخص ـا  البضائع أو اخلدمات  أو
قد استخدمت ألغراض أخرى غري استخدامها حصرا يف الطـريان املـدين يف ايـة املطـاف أو أعيـد      املرخص ا البضائع أو اخلدمات 

ص امــدة أمــواهلم، فســتعترب ان املــدرجني يف قائمــة الرعايــا اخلاضــعني إلدراج خــاص واألشــخبيعهــا أو الــرتول عنــها ألشــخاص مــ
 .كليا أو جزئيا ١-١-٥التزاماا مبوجب البند الوفاء بالواليات املتحدة ذلك مسوغا للتوقف عن 

ا مللكيـة أو سـيطرة شـخص    من خطة العمل هذه، يكون الكيان غري التابع للواليات املتحدة خاضع ٢-١-٥ألغراض البند  )٣٤٩(
يف املائة أو أكثر من أسهم رأس املـال يف ذلـك    ٥٠ميتلك ‘ ١’تابع للواليات املتحدة إذا كان هذا الشخص التابع الواليات املتحدة 

يسـيطر لسـبب آخـر علـى أعمـال      ‘ ٣’أو ميتلـك أغلبيـة املقاعـد يف جملـس إدارة الكيـان؛      ‘ ٢’أو الكيان حبكم التصـويت أو القيمـة؛   
 لكيان أو سياساته أو قراراته املتعلقة بشؤون املوظفني.ا

ما مل ينص على خالف ذلك بصورة حمددة، ال ينطبق رفع اجلزاءات املبني يف هـذا البنـد علـى املعـامالت الـيت يشـترك فيهـا         )٣٥٠(
تطبـق   اجلزاءات الـيت قـد  أشخاص مدرجون يف قائمة الرعايا اخلاضعني إلدراج خاص واألشخاص امدة أموالُهم وال خيـل رفعهـا بـ   

. وال يوجـد يف خطـة العمـل هـذه مـا ميثـل تغـيريا يف موقـف إيـران مـن           ٤مبوجب أحكام قانونية أخرى غري تلك املـذكورة يف البنـد   
 جزاءات الواليات املتحدة.

 باملؤسسـات  علـق يت فيمـا  املبينـة  اآلثار ، متتد٧-١-٤ إىل ١-١-٤ البنود يف عليها املنصوص األحكام تطبيق وقف ألغراض )٣٥١(
 خـارج نطـاق الواليـة الوطنيـة للواليـات      الدوليـة  املاليـة  تزاوهلـا املؤسسـات   الـيت  األنشـطة  لتشـمل  املتحدة للواليات التابعة غري املالية

 .املتحدة
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لــدى مؤسســات ماليــة غــري تابعــة للواليــات املتحــدة) واالســتثمارات واألوراق املاليــة والضــمانات والعمــالت    
لـة أو عقـود اخليـار    األجنبية (مبا يشمل املعامالت ذات الصلة بالريال اإليراين) وخطابات االعتماد والسـلع اآلج 

السلعية وتوفري خدمات الرسائل النصية املاليـة املتخصصـة وتيسـري الوصـول إليهـا بشـكل مباشـر أو غـري مباشـر          
االكتتـاب فيهـا    وشراء أو اقتناء حكومة إيران ألوراق نقد الواليات املتحدة وشراء الديون السيادية اإليرانيـة أو 

  .)٣٥٢(أو تيسري إصدارها
  
  )١-٢-٤أمني (انظر البند تدابري الت  ٣-٧

أو إعـادة التـأمني فيمـا يتعلـق باألنشـطة املتوافقـة مـع خطـة          ،أو التأمنيالتأمني، يقدمون خدمات ضمان   
هلذا املرفق، مبا يشمل خـدمات   ٣العمل هذه، مبا فيها األنشطة اليت تتم مع أفراد وكيانات مدرجة يف الضميمة 

تأمني املتصلة باألنشطة اليت تتم يف قطاعات الطاقـة والنقـل البحـري وبنـاء     أو إعادة ال ،أو التأمنيالتأمني، ضمان 
أو  (NITC)أو شركة ناقالت النفط الوطنيـة اإليرانيـة    (NIOC)السفن اإليرانية أو لشركة النفط الوطنية اإليرانية 

والبتروكيميائيــة إىل لسـفن تقـوم بنقــل الـنفط اخلــام والغـاز الطبيعــي والغـاز الطبيعــي املسـال واملنتجــات النفطيـة        
  .ومنها  إيران

  
  )٦-٣-٤إىل  ١-٣-٤قطاعا الطاقة والبتروكيمياويات (انظر البنود   ٤-٧

يشكلون جزءا من قطاع الطاقة يف إيران؛ أو يقومـون بشـراء أو اقتنـاء أو بيـع أو نقـل أو تسـويق الـنفط          
ــة املكــررة) أو املن     أو ــك املنتجــات النفطي ــة (مبــا يف ذل ــي   املنتجــات النفطي ــاز الطبيع ــة أو الغ تجــات البتروكيميائي

ــا ــتثمارات          يف (مب ــدعم واالس ــران بال ــزودون إي ــها؛ أو ي ــران أو من ــد إىل إي ــي املســال) للتوري ــاز الطبيع ــك الغ ذل
ذلك من خالل املشاريع املشتركة) والسلع واخلدمات (مبا يف ذلك اخلدمات املاليـة) والتكنولوجيـا، الـيت     يف (مبا

يتعلق بقطاع الطاقة يف إيران، وتنمية موارد إيران النفطية، وإنتاجها احمللي من املنتجـات   ميكن أن تستخدم فيما
ــران، مبــا      ــة يف إي ــة؛ أو يشــاركون يف أنشــطة مــع قطــاع الطاق ــة املكــررة واملنتجــات البتروكيميائي يشــمل  النفطي

  .NICOو  NITCو  NIOCالشركات 
  
  )٢-٤-٤و  ١-٤-٤(انظر البندين قطاعات النقل البحري وبناء السفن واملوانئ   ٥-٧

يشـغلون سـفينة    يشكلون جزءا من قطاع النقـل البحـري أو قطـاع بنـاء السـفن يف إيـران؛ أو ميلكـون أو         
تســتخدم يف نقــل الــنفط اخلــام أو املنتجــات النفطيــة (مبــا يف ذلــك املنتجــات النفطيــة املكــررة) أو املنتجــات           

ك الغاز الطبيعي املسـال) إىل إيـران أو منـها، أو يسـيطرون أو يؤمنـون      البتروكيميائية أو الغاز الطبيعي (مبا يف ذل
على تلك السفينة؛ أو يقومون بتشغيل ميناء يف إيران، أو املشاركة يف أنشـطة مـع قطـاعي النقـل البحـري وبنـاء       

_____________ 

فيهـا   يرانية (مبالن تكون املؤسسات املالية غري التابعة للواليات املتحدة أو إيران اليت تقوم مبعامالت مع املؤسسات املالية اإل )٣٥٢(
مصرف إيران املركزي) وغـري املدرجـة يف قائمـة الرعايـا اخلاضـعني إلدراج خـاص واألشـخاص امـدة أمـوالُهم عرضـة للجـزاءات            

فيهـا املؤسسـات    نتيجة ملزاولة تلك املؤسسات املالية اإليرانية معامالت أو عالقات مصرفية يشترك فيها أفراد أو كيانات إيرانية، مبـا 
ية، مدرجة يف قائمة الرعايا اخلاضعني إلدراج خاص واألشخاص امدة أمواهلم، شريطة أال تزاول املؤسسات املالية غـري التابعـة   املال

هــذه املعــامالت أو العالقــات املصــرفية احملــددة مــع األفــراد   -أو تشــترك بطــرق أخــرى يف  -تيســر  للواليــات املتحــدة أو إيــران أو
 يرانية، مبا فيها املؤسسات املالية، املدرجة يف القائمة املذكورة.اإليرانيني والكيانات اإل
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مينـاء  إحدى جهات تشـغيل املـوانئ يف إيـران (مبـا يف ذلـك اجلهـة (اجلهـات) الـيت تشـغل           مع السفن يف إيران أو
الصـدد، مبـا يف    هـذا  )، أو تقدمي اخلدمات املالية وغري ذلك من السلع واخلـدمات املسـتخدمة يف  )٣٥٣(بندر عباس

ذلــك خــدمات املــوانئ، مثــل التزويــد بــالوقود والتفتــيش، والتصــنيف، والتمويــل، وبيــع وتــأجري وتــوفري الســفن   
) وشـركة نـاقالت الــنفط   IRISLالبحـري ( إليـران، مبـا يشـمل شـركة مجهوريـة إيـران اإلســالمية خلطـوط النقـل         

  ) أو فروعها.South Shipping Line Iranالنقل البحري اجلنويب (  اإليرانية الوطنيــــة، وشركة إيران خلط
  
  )٢-٥-٤ و ١-٥-٤الذهب واملعادن النفيسة األخرى (انظر البندين   ٦-٧

أو نقـل الــذهب واملعــادن النفيســة  يقومـون، بصــورة مباشــرة أو غــري مباشـرة، ببيــع أو توريــد أو تصــدير     
تقـدمي اخلـدمات الالزمـة لألمـور املـذكورة       األخرى إىل إيران أو منها، أو إجـراء أو تيسـري املعـامالت املاليـة، أو    

  أعاله، مبا يف ذلك خدمات األمن والتأمني والنقل.
  
  )٢-٦-٤ و ١-٦-٤الرباجميات واملعادن (انظر البندين   ٧-٧

أو غري مباشرة، ببيع أو توريـد أو نقـل الغرافيـت أو املعـادن اخلـام أو شـبه تامـة         يقومون، بصورة مباشرة  
الصنع، مثل األلومنيوم والصلب، والفحم، وبراجميات تكامل العمليات الصـناعية، إىل إيـران أو منـها، يف سـياق     

 ٣م يف الضـميمة  أنشطة تتسق مع خطة العمل هذه، مبا يشـمل التجـارة مـع األفـراد والكيانـات الـواردة أمسـاؤه       
هذه املواد إىل قطاعـات الطاقـة والبتروكيماويـات والنقـل البحـري وبنـاء        نقل من هذا املرفق، وبيع أو توريد أو

إيــران، واملــوانئ اإليرانيــة، أو إجــراء أو تيســري املعــامالت املاليــة أو تقــدمي اخلــدمات الالزمــة لألمــور     الســفن يف
  ني والنقل.املذكورة أعاله، مبا يشمل خدمات التأم

  
  )٢-٧-٤و  ١-٧-٤قطاع صناعة السيارات (انظر البندين   ٨-٧

ــة أو غريهــا مــن املعــامالت ألغــراض بيــع الســلع واخلــدمات         يقومــون بــإجراء أو تيســري املعــامالت املالي
  إيران.  املستخدمة يف قطاع صناعة السيارات يف إيران أو توريدها أو نقلها إىل

  
  )١-٨-٤غريها من قوائم اجلزاءات (انظر البند قوائم األمساء املدرجة و  ٩-٧

ــع اجلــزاء      ــد    اشــطب األمســاء املدرجــة و/أو رف ــبني يف البن ــى النحــو امل ــق  ١-٨-٤ت، عل ــف تطبي ، ووق
مـن هـذا املرفـق؛     ٣الضـميمة   اجلزاءات الثانوية املتعلقـة باملعـامالت مـع األفـراد والكيانـات الـواردة أمسـاؤهم يف       

امللكيـة املوجـودة يف نطـاق الواليـة الوطنيـة للواليـات املتحـدة، والـيت ختـص           واإلفراج عن املمتلكـات وحصـص  
  من هذا املرفق. ٣  الضميمة  األفراد والكيانات الواردة أمساؤهم يف

_____________ 

تلـك اجلهـة    أن ، علـى ٧-٥يتوقف وصف اآلثار املتعلقة جبهـة (جهـات) تشـغيل مينـاء بنـدر عبـاس، الـوارد يف إطـار البنـد           )٣٥٣(
مدة أموالُهم(اجلهات) مل تعد حتت سيطرة شخص مدرج يف قائمة الرعايا اخلاضعني إلدراج خاص واألشخاص ا. 
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  اجلزء األول - ١الضميمة 

واملرفـق   CFSP/2010/413 قائمة األشخاص والكيانات واهليئات الواردة يف املرفـق الثـاين لقـرار الـس رقـم     
  ٢٦٧/٢٠١٢  تاسع لالئحة الس (االحتاد األورويب) رقمال
  

ACENA SHIPPING COMPANY LIMITED 

ADVANCE NOVEL 

AGHAJARI OIL & GAS PRODUCTION COMPANY  
AGHAZADEH, Reza 

AHMADIAN, Mohammad 

AKHAVAN-FARD, Massoud 

ALPHA EFFORT LTD 

ALPHA KARA NAVIGATION LIMITED 

ALPHA NARI NAVIGATION LIMITED 

ARIAN BANK 

ARVANDAN OIL & GAS COMPANY 

ASHTEAD SHIPPING COMPANY LTD 

ASPASIS MARINE CORPORATION 

ASSA CORPORATION 

ASSA CORPORATION LTD 

ATLANTIC INTERMODAL 

AVRASYA CONTAINER SHIPPING LINES 

AZARAB INDUSTRIES 

AZORES SHIPPING COMPANY ALIAS AZORES SHIPPING FZE LLC 

BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO CA 

BANK KARGOSHAE 

BANK MELLAT 

BANK MELLI IRAN INVESTMENT COMPANY 

BANK MELLI IRAN ZAO 

BANK MELLI PRINTING AND PUBLISHING COMPANY 

BANK MELLI, 

BANK OF INDUSTRY AND MINE 

BANK REFAH KARGARAN 



 ٢٠١٥متوز/يوليه  ٣١إىل  ٢٠١٤آب/أغسطس  ١ القرارات واملقررات اليت اختذها جملس األمن يف الفترة من

554 

BANK TEJARAT 

BATENI, Naser 

BEST PRECISE LTD 

BETA KARA NAVIGATION LTD 

BIIS MARITIME LIMITED 

BIS MARITIME LIMITED 

BONAB RESEARCH CENTER 

BRAIT HOLDING SA 

BRIGHT JYOTI SHIPPING 

BRIGHT SHIP FZC 

BUSHEHR SHIPPING COMPANY LIMITED 

BYFLEET SHIPPING COMPANY LTD 

CEMENT INVESTMENT AND DEVELOPMENT COMPANY 

CENTRAL BANK OF IRAN 

CHAPLET SHIPPING LIMITED 

COBHAM SHIPPING COMPANY LTD 

CONCEPT GIANT LTD 

COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK 

CRYSTAL SHIPPING FZE 

DAJMAR, Mohammad Hossein 

DAMALIS MARINE CORPORATION  
DARYA CAPITAL ADMINISTRATION GMBH 

DARYA DELALAN SEFID KHAZAR SHIPPING COMPANY 

DELTA KARA NAVIGATION LTD 

DELTA NARI NAVIGATION LTD 

DIAMOND SHIPPING SERVICES 

DORKING SHIPPING COMPANY LTD 

EAST OIL & GAS PRODUCTION COMPANY 

EDBI EXCHANGE COMPANY 

EDBI STOCK BROKERAGE COMPANY 

EFFINGHAM SHIPPING COMPANY LTD 

EIGHTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH 
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EIGHTH OCEAN GMBH & CO. KG 

ELBRUS LTD 

ELCHO HOLDING LTD 

ELEGANT TARGET DEVELOPMENT LIMITED 

ELEVENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH 

ELEVENTH OCEAN GMBH & CO. KG 

EMKA COMPANY 

EPSILON NARI NAVIGATION LTD 

E-SAIL A.K.A.E-SAIL SHIPPING COMPANY 

ETA NARI NAVIGATION LTD 

ETERNAL EXPERT LTD. 

EUROPÄISCH-IRANISCHE HANDELSBANK 

EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN 

FAIRWAY SHIPPING 

FAQIHIAN, Dr Hoseyn 

FARNHAM SHIPPING COMPANY LTD 

FASIRUS MARINE CORPORATION 

FATSA 

FIFTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH 

FIFTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG 

FIFTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH 

FIFTH OCEAN GMBH & CO. KG 

FIRST ISLAMIC INVESTMENT BANK 

FIRST OCEAN ADMINISTRATION GMBH 

FIRST OCEAN GMBH & CO. KG 

FIRST PERSIAN EQUITY FUND 

FOURTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH 

FOURTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG 

FOURTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH 

FOURTH OCEAN GMBH & CO. KG 

FUTURE BANK BSC 

GACHSARAN OIL & GAS COMPANY 
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GALLIOT MARITIME INCORPORATION 

GAMMA KARA NAVIGATION LTD 

GIANT KING LIMITED 

GOLDEN CHARTER DEVELOPMENT LTD. 

GOLDEN SUMMIT INVESTMENTS LTD. 

GOLDEN WAGON DEVELOPMENT LTD. 

GOLPARVAR, Gholam Hossein 

GOMSHALL SHIPPING COMPANY LTD 

GOOD LUCK SHIPPING COMPANY LLC 

GRAND TRINITY LTD. 

GREAT EQUITY INVESTMENTS LTD. 

GREAT METHOD LTD 

GREAT PROSPECT INTERNATIONAL LTD. 

HAFIZ DARYA SHIPPING LINES 

HANSEATIC TRADE TRUST & SHIPPING GMBH 

HARVEST SUPREME LTD. 

HARZARU SHIPPING 

HELIOTROPE SHIPPING LIMITED 

HELIX SHIPPING LIMITED 

HK INTERTRADE COMPANY LTD 

HONG TU LOGISTICS PRIVATE LIMITED 

HORSHAM SHIPPING COMPANY LTD 

IFOLD SHIPPING COMPANY LIMITED 

INDUS MARITIME INCORPORATION 

INDUSTRIAL DEVELOPMENT & RENOVATION ORGANIZATION 

INSIGHT WORLD LTD 

INTERNATIONAL SAFE OIL 

IOTA NARI NAVIGATION LIMITED 

IRAN ALUMINIUM COMPANY 

IRAN FUEL CONSERVATION ORGANIZATION 

IRAN INSURANCE COMPANY 

IRAN LIQUEFIED NATURAL GAS CO. 
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IRANIAN OFFSHORE ENGINEERING & CONSTRUCTION CO  

IRANIAN OIL COMPANY LIMITED 

IRANIAN OIL PIPELINES AND TELECOMMUNICATIONS COMPANY (IOPTC) 

IRANIAN OIL TERMINALS COMPANY 

IRANO MISR SHIPPING COMPANY 

IRINVESTSHIP LTD 

IRISL (MALTA) LTD 

IRISL EUROPE GMBH 

IRISL MARINE SERVICES AND ENGINEERING COMPANY 

IRISL MARITIME TRAINING INSTITUTE 

IRITAL SHIPPING SRL 

ISI MARITIME LIMITED 

ISIM AMIN LIMITED 

ISIM ATR LIMITED 

ISIM OLIVE LIMITED 

ISIM SAT LIMITED 

ISIM SEA CHARIOT LTD 

ISIM SEA CRESCENT LTD 

ISIM SININ LIMITED 

ISIM TAJ MAHAL LTD 

ISIM TOUR COMPANY LIMITED 

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 

JACKMAN SHIPPING COMPANY 

KALA NAFT 

KALAN KISH SHIPPING COMPANY LTD 

KAPPA NARI NAVIGATION LTD 

KARA SHIPPING AND CHARTERING GMBH 

KAROON OIL & GAS PRODUCTION COMPANY 

KAVERI MARITIME INCORPORATION 

KAVERI SHIPPING LLC 

KEY CHARTER DEVELOPMENT LTD 

KHALILIPOUR, Said Esmail 
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KHANCHI, Ali Reza 

KHAZAR EXPL & PROD CO 

KHAZAR SHIPPING LINES 

KHEIBAR COMPANY 

KING PROSPER INVESTMENTS LTD. 

KINGDOM NEW LTD 

KINGSWOOD SHIPPING COMPANY LIMITED 

KISH SHIPPING LINE MANNING COMPANY 

LAMBDA NARI NAVIGATION LIMITED 

LANCING SHIPPING COMPANY LIMITED 

LOGISTIC SMART LTD 

LOWESWATER LTD 

MACHINE SAZI ARAK 

MAGNA CARTA LIMITED 

MALSHIP SHIPPING AGENCY 

MARBLE SHIPPING LIMITED 

MAROUN OIL & GAS COMPANY 

MASJED-SOLEYMAN OIL & GAS COMPANY 

MASTER SUPREME INTERNATIONAL LTD. 

MAZANDARAN CEMENT COMPANY 

MEHR CAYMAN LTD. 

MELLAT BANK SB CJSC 

MELLI AGROCHEMICAL COMPANY PJS 

MELLI BANK PLC 

MELLI INVESTMENT HOLDING INTERNATIONAL 

MELODIOUS MARITIME INCORPORATION 

METRO SUPREME INTERNATIONAL LTD. 

MIDHURST SHIPPING COMPANY LIMITED (MALTA) 

MILL DENE LTD 

MINISTRY OF ENERGY 

MINISTRY OF PETROLEUM 

MODALITY LTD 
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MODERN ELEGANT DEVELOPMENT LTD. 

MOUNT EVEREST MARITIME INCORPORATION 

NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY 

NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY SRL 

NAMJOO, Majid 

NARI SHIPPING AND CHARTERING GMBH & CO. KG 

NARMADA SHIPPING 

NATIONAL IRANIAN DRILLING COMPANY 

NATIONAL IRANIAN GAS COMPANY 

NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY 

NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY NEDERLAND (A.K.A.: NIOC NETHERLANDS 

REPRESENTATION OFFICE) 

NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY PTE LTD 

NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY, INTERNATIONAL AFFAIRS LIMITED 

NATIONAL IRANIAN OIL ENGINEERING AND CONSTRUCTION COMPANY (NIOEC) 

NATIONAL IRANIAN OIL PRODUCTS DISTRIBUTION COMPANY (NIOPDC) 

NATIONAL IRANIAN OIL REFINING AND DISTRIBUTION COMPANY 

NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 

NEUMAN LTD 

NEW DESIRE LTD 

NEW SYNERGY 

NEWHAVEN SHIPPING COMPANY LIMITED 

NINTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH 

NINTH OCEAN GMBH & CO. KG 

NOOR AFZA GOSTAR 

NORTH DRILLING COMPANY 

NUCLEAR FUEL PRODUCTION AND PROCUREMENT COMPANY 

OCEAN CAPITAL ADMINISTRATION GMBH 

OCEAN EXPRESS AGENCIES PRIVATE LIMITED 

ONERBANK ZAO 

OXTED SHIPPING COMPANY LIMITED 

PACIFIC SHIPPING 
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PARS SPECIAL ECONOMIC ENERGY ZONE 

PARTNER CENTURY LTD 

PEARL ENERGY COMPANY LTD 

PEARL ENERGY SERVICES, SA 

PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC 

PETRO SUISSE 

PETROIRAN DEVELOPMENT COMPANY LTD 

PETROLEUM ENGINEERING & DEVELOPMENT COMPANY 

PETROPARS INTERNATIONAL FZE 

PETROPARS IRAN COMPANY 

PETROPARS LTD. 

PETROPARS OILFIELD SERVICES COMPANY 

PETROPARS OPERATION & MANAGEMENT COMPANY 

PETROPARS RESOURCES ENGINEERING LTD 

PETROPARS UK LIMITED 

PETWORTH SHIPPING COMPANY LIMITED 

POST BANK OF IRAN 

POWER PLANTS’ EQUIPMENT MANUFACTURING COMPANY (SAAKHTE TAJHIZATE 

NIROOGAHI) 

PROSPER METRO INVESTMENTS LTD. 

RASTKHAH, Engineer Naser 

REIGATE SHIPPING COMPANY LIMITED 

RESEARCH INSTITUTE OF NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY 

REZVANIANZADEH, Mohammad Reza 

RISHI MARITIME INCORPORATION 

SACKVILLE HOLDINGS LTD 

SAFIRAN PAYAM DARYA SHIPPING COMPANY 

SALEHI, Ali Akbar 

SANFORD GROUP 

SANTEXLINES 

SECOND OCEAN ADMINISTRATION GMBH 

SECOND OCEAN GMBH & CO. KG 
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SEIBOW LOGISTICS LIMITED 

SEVENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH 

SEVENTH OCEAN GMBH & CO. KG 

SHALLON LTD 

SHEMAL CEMENT COMPANY 

SHINE STAR LIMITED 

SHIPPING COMPUTER SERVICES COMPANY 

SILVER UNIVERSE INTERNATIONAL LTD. 

SINA BANK 

SINO ACCESS HOLDINGS 

SINOSE MARITIME 

SISCO SHIPPING COMPANY LTD 

SIXTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH 

SIXTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG 

SIXTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH 

SIXTH OCEAN GMBH & CO. KG 

SMART DAY HOLDINGS LTD 

SOLTANI, Behzad 

SORINET COMMERCIAL TRUST (SCT) 

SOROUSH SARAMIN ASATIR 

SOUTH WAY SHIPPING AGENCY CO. LTD 

SOUTH ZAGROS OIL & GAS PRODUCTION COMPANY 

SPARKLE BRILLIANT DEVELOPMENT LIMITED 

SPRINGTHORPE LIMITED 

STATIRA MARITIME INCORPORATION 

SUREH (NUCLEAR REACTORS FUEL COMPANY) 

SYSTEM WISE LTD 

TAMALARIS CONSOLIDATED LTD 

TENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH 

TENTH OCEAN GMBH & CO. KG 

TEU FEEDER LIMITED  
THETA NARI NAVIGATION 
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THIRD OCEAN ADMINISTRATION GMBH 

THIRD OCEAN GMBH & CO. KG 

THIRTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH  
THIRTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG 

TOP GLACIER COMPANY LIMITED 

TOP PRESTIGE TRADING LIMITED 

TRADE CAPITAL BANK 

TRADE TREASURE 

TRUE HONOUR HOLDINGS LTD 

TULIP SHIPPING INC 

TWELFTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH 

TWELFTH OCEAN GMBH & CO. KG 

UNIVERSAL TRANSPORTATION LIMITATION UTL 

VALFAJR 8TH SHIPPING LINE 

WEST OIL & GAS PRODUCTION COMPANY 

WESTERN SURGE SHIPPING COMPANY LIMITED 

WISE LING SHIPPING COMPANY LIMITED 

ZANJANI, Babak 

ZETA NERI NAVIGATION        
  اجلزء الثاين - ١الضميمة 

واملرفـق   CFSP/2010/413 قائمة األشخاص والكيانات واهليئات الواردة يف املرفـق األول لقـرار الـس رقـم    
  ٢٦٧/٢٠١٢  حتاد األورويب) رقمالثامن لالئحة الس (اال

  
AGHA-JANI, Dawood 

ALAI, Amir Moayyed 

ASGARPOUR, Behman 

ASHIANI, Mohammad Fedai 

ASHTIANI, Abbas Rezaee 

ATOMIC ENERGY ORGANISATION OF IRAN (AEOI) 

BAKHTIAR, Haleh 

BEHZAD, Morteza 
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ESFAHAN NUCLEAR FUEL RESEARCH AND PRODUCTION CENTRE (NFRPC) AND 

ESFAHAN NUCLEAR TECHNOLOGY CENTRE (ENTC) 

FIRST EAST EXPORT BANK, P.L.C.: 

HOSSEINI, Seyyed Hussein 

IRANO HIND SHIPPING COMPANY  

IRISL BENELUX NV 

JABBER IBN HAYAN  

KARAJ NUCLEAR RESEARCH CENTRE  

KAVOSHYAR COMPANY 

LEILABADI, Ali Hajinia 

MESBAH ENERGY COMPANY 

MODERN INDUSTRIES TECHNIQUE COMPANY  

MOHAJERANI, Hamid-Reza 

MOHAMMADI, Jafar 

MONAJEMI, Ehsan  

NOBARI, Houshang 

NOVIN ENERGY COMPANY  

NUCLEAR RESEARCH CENTER FOR AGRICULTURE AND MEDICINE 

PARS TRASH COMPANY 

PISHGAM (PIONEER) ENERGY INDUSTRIES  

QANNADI, Mohammad 

RAHIMI, Amir 

RAHIQI, Javad 

RASHIDI, Abbas 

SABET, M. Javad Karimi 

SAFDARI, Seyed Jaber 

SOLEYMANI, Ghasem 

SOUTH SHIPPING LINE IRAN (SSL) 

TAMAS COMPANY 
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  اجلزء األول - ٢الضميمة 

واملرفـق   CFSP/2010/413 الـس رقـم  قائمة األشخاص والكيانات واهليئات الواردة يف املرفـق الثـاين لقـرار    
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AEROSPACE INDUSTRIES ORGANISATION, AIO  

AL YASIN, Javad 

ALUMINAT 

ANSAR BANK  

ARAN MODERN DEVICES  

ARAS FARAYANDE  

ARFA PAINT COMPANY 

ARFEH COMPANY 

ARIA NIKAN,  

ARMED FORCES GEOGRAPHICAL ORGANISATION  

ASHTIAN TABLO  

BABAEI, Davoud 

BALS ALMAN  

BANK SADERAT IRAN 

BANK SADERAT PLC  

BARGH AZARAKSH  

BEHNAM SAHRIYARI TRADING COMPANY 

BONYAD TAAVON SEPAH  

BORBORUDI, Sayed Shamsuddin 

DANESHJOO, Kamran 

DARVISH-VAND, IRGC Brigadier-General Javad 

ELECTRONIC COMPONENTS INDUSTRIES  

ESNICO (EQUIPMENT SUPPLIER FOR NUCLEAR INDUSTRIES CORPORATION) 

ETEMAD AMIN INVEST CO MOBIN 

EYVAZ TECHNIC 

FADAVI, Rear Admiral Ali 

FAJR AVIATION COMPOSITE INDUSTRIES 

FARAHI, IRGC Brigadier-General Seyyed Mahdi 
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FARASEPEHR ENGINEERING COMPANY 

FATAH, Parviz 

GHANI SAZI URANIUM COMPANY  

HAERI, Engineer Mojtaba 

HIRBOD CO  

HOSEYNITASH, IRGC Brigadier-General Ali 

HOSSEINI NEJAD TRADING CO. 

INSTITUTE OF APPLIED PHYSICS  

IRAN AIRCRAFT INDUSTRIES  

IRAN AIRCRAFT MANUFACTURING COMPANY  

IRAN CENTRIFUGE TECHNOLOGY COMPANY  

IRAN COMMUNICATIONS INDUSTRIES  

IRAN COMPOSITES INSTITUTE  

IRAN ELECTRONICS INDUSTRIES  

IRAN MARINE INDUSTRIAL COMPANY  

IRAN POOYA  

IRAN SAFFRON COMPANY OR IRANSAFFRON CO. 

IRANIAN AVIATION INDUSTRIES ORGANIZATION  

IRGC AIR FORCE  

IRGC QODS FORCE  

IRGC-AIR FORCE AL-GHADIR MISSILE COMMAND  

ISFAHAN OPTICS  

ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS  

JAFARI, Milad 

JAVEDAN MEHR TOOS  

JELVESAZAN COMPANY  

KARANIR  

KARIMIAN, Ali 

KHALA AFARIN PARS  

KHANSARI, Majid  

MAAA SYNERGY  

MACPAR MAKINA SAN VE TIC 
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MAHMUDZADEH, Ebrahim 

MARINE INDUSTRIES  

MAROU SANAT  

MATSA (MOHANDESI TOSEH SOKHT ATOMI COMPANY) 

MECHANIC INDUSTRIES GROUP  

MEHR BANK  

MINISTRY OF DEFENSE AND SUPPORT FOR ARMED FORCES LOGISTICS  

MOBIN SANJESH  

MODERN TECHNOLOGIES FZC 

MOHAMMADI, Mohammad 

MOHAMMADLU, Brigadier-General Beik 

MOVASAGHNIA, Mohammad Reza 

MULTIMAT LC VE DIS TICARET PAZARLAMA LIMITED SIRKETI 

NACCACHE, Anis 

NADERI, Brigadier-General Mohammad 

NAJJAR, IRGC Brigadier-General Mostafa Mohammad 

NAQDI, BrigGen Mohammad Reza 

NASERI, Mohammad Sadegh 

NASERIN VAHID  

NEDA INDUSTRIAL GROUP  

NEKA NOVIN  

NOAVARAN POOYAMOJ  

NOURI, Ali Ashraf 

OIL INDUSTRY PENSION FUND INVESTMENT COMPANY 

ORGANISATION OF DEFENSIVE INNOVATION AND RESEARCH 

PAKPUR, BrigGen Mohammad 

PARCHIN CHEMICAL INDUSTRIES 

PARTO SANAT CO  

PASSIVE DEFENSE ORGANIZATION 

PAYA PARTO  

QASEMI, Rostam (a.k.a. Rostam GHASEMI)  

RAAD IRAN  
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RAKA 

RESEARCH CENTRE FOR EXPLOSION AND IMPACT  

ROSMACHIN  

SAIDI, Hojatoleslam Ali 

SALAMI, BrigGen Hossein 

SAMAN NASB ZAYENDEH ROOD; SAMAN NASBZAINDE ROOD  

SAMAN TOSE’E ASIA  

SAMEN INDUSTRIES 

SCHILLER NOVIN  

SEPANIR OIL AND GAS ENERGY ENGINEERING COMPANY  

SHAFI’I RUDSARI, Rear Admiral Mohammad 

SHAHID AHMAD KAZEMI INDUSTRIAL GROUP  

SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY  

SHAKHESE BEHBUD SANAT  

SHAMS, Abolghassem Mozaffari 

SHAMSHIRI, IRGC Brigadier-General Ali 

SHARIF UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

SHETAB G. 

SHETAB GAMAN 

SHETAB TRADING 

SHIRAZ ELECTRONICS INDUSTRIES  

SIMATEC DEVELOPMENT COMPANY  

SOLAT SANA, Abdollah 

SOLTANI, Hamid 

STATE PURCHASING ORGANISATION 

STEP STANDART TEKNIK PARCA SAN VE TIC A.S.  

SUN MIDDLE EAST FZ COMPANY 

SURENA (A.K.A. SAKHD VA RAH-AN- DA-ZI) 

TABA (IRAN CUTTING TOOLS MANUFACTURING COMPANY - TABA TOWLID ABZAR 

BORESHI IRAN) 

TAGHTIRAN  

TAJHIZ SANAT SHAYAN  
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TECHNOLOGY COOPERATION OFFICE OF THE IRANIAN PRESIDENT’S OFFICE  

TEST TAFSIR  

TIDEWATER  

TOSSE SILOOHA  

TURBINE ENGINEERING MANUFACTURING  

VAHIDI, IRGC Brigadier-General Ahmad 

WEST SUN TRADE GMBH 

Y.A.S. CO. LTD 

YARSANAT  

YASA PART 

ZADEH, Amir Ali Haji        
  اجلزء الثاين -٢الضميمة 
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7TH OF TIR. 

ABBASI-DAVANI, Fereidoun 

ABZAR BORESH KAVEH CO.  

AGHAJANI, Azim 

AHMADIAN, Ali Akbar 

AMIN INDUSTRIAL COMPLEX  

AMMUNITION AND METALLURGY INDUSTRIES GROUP  

ARMAMENT INDUSTRIES GROUP 

BAHMANYAR, Bahmanyar Morteza 

BANK SEPAH  

BANK SEPAH INTERNATIONAL 

BARZAGANI TEJARAT TAVANMAD SACCAL COMPANIES 

BEHINEH TRADING CO. 

CRUISE MISSILE INDUSTRY GROUP  

DASTJERDI, Ahmad Vahid 

DEFENCE INDUSTRIES ORGANISATION (DIO) 
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DEFENSE TECHNOLOGY AND SCIENCE RESEARCH CENTER 

DERAKHSHANDEH, Ahmad 

DOOSTAN INTERNATIONAL COMPANY  

ELECTRO SANAM COMPANY  

ESLAMI, Mohammad  

ESMAELI, Reza-Gholi 

ETTEHAD TECHNICAL GROUP  

FAJR INDUSTRIAL GROUP 

FAKHRIZADEH-MAHABADI, Mohsen 

FARASAKHT INDUSTRIES  

FARAYAND TECHNIQUE 

FATER (OR FAATER) INSTITUTE 

GHARAGAHE SAZANDEGI GHAEM 

GHORB KARBALA  

GHORB NOOH  

HARA COMPANY 

HEJAZI, Mohammad 

HOJATI, Mohsen 

IMENSAZAN CONSULTANT ENGINEERS INSTITUTE  

INDUSTRIAL FACTORIES OF PRECISION (IFP) MACHINERY  

JOZA INDUSTRIAL CO.  

KALA-ELECTRIC  

KAVEH CUTTING TOOLS COMPANY  

KETABACHI, Mehrdada Akhlaghi 

KHATAM AL-ANBIYA CONSTRUCTION HEADQUARTERS 

KHORASAN METALLURGY INDUSTRIES  

M. BABAIE INDUSTRIES 

MAKIN  

MALEK ASHTAR UNIVERSITY  

MALEKI, Naser 

MINISTRY OF DEFENSE LOGISTICS EXPORT  

MIZAN MACHINERY MANUFACTURING A.K.A.: 3MG  
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NAQDI, Mohammad Reza 

NEJAD NOURI, Mohammad Mehdi 

NIRU BATTERY MANUFACTURING COMPANY 

OMRAN SAHEL  

ORIENTAL OIL KISH  

PARCHIN CHEMICAL INDUSTRIES  

PARS AVIATION SERVICES COMPANY  

PEJMAN INDUSTRIAL SERVICES CORPORATION  

QODS AERONAUTICS INDUSTRIES 

RAH SAHEL  

RAHAB ENGINEERING INSTITUTE  

REZAIE, Morteza 

SABALAN COMPANY  

SAD IMPORT EXPORT COMPANY 

SAFARI, Morteza 

SAFAVI, Yahya Rahim 

SAFETY EQUIPMENT PROCUREMENT (SEP)  

SAHAND ALUMINUM PARTS INDUSTRIAL COMPANY  

SAHEL CONSULTANT ENGINEERS  

SALIMI, Hosein 

SANAM INDUSTRIAL GROUP 

SEPANIR  

SEPASAD ENGINEERING COMPANY  

SHAHID BAGHERI INDUSTRIAL GROUP (SBIG) 

SHAHID HEMMAT INDUSTRIAL GROUP (SHIG) 

SHAHID KARRAZI INDUSTRIES  

SHAHID SATARRI INDUSTRIES  

SHAHID SAYYADE SHIRAZI INDUSTRIES  

SHO’A’ AVIATION. 

SOLEIMANI, Qasem 

SPECIAL INDUSTRIES GROUP 

TABATABAEI, Ali Akbar 
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TIZ PARS  

YA MAHDI INDUSTRIES GROUP 

YAS AIR 

YAZD METALLURGY INDUSTRIES  

ZAHEDI, Mohammad Reza 

ZOLQADR, General        
  ٣الضميمة 

ســات املاليــة اإليرانيــة والكيانــات واألفــراد املدرجــة أمســاؤهم باعتبــارهم مــن حكومــة إيــران يف قائمــة   املؤس
الرعايــا اخلاضــعني إلدراج خــاص واألشــخاص امــدة أمــوالُهم؛ والكيانــات واألفــراد املدرجــة أمســاؤهم يف  

األفـراد املدرجـة أمسـاؤهم    قائمة الرعايا اخلاضعني إلدراج خاص واألشخاص امدة أموالُهم؛ والكيانـات و 
ــهربني مــن   ــب املت ــانون      يف قائمــة األجان ــراد اخلاضــعون للجــزاءات مبوجــب ق ــات واألف اجلــزاءات؛ والكيان

  اجلزاءات املفروضة على إيران؛ واملمتلكات امدة اململوكة هلؤالء األفراد وهذه الكيانات واملؤسسات
  
*AA ENERGY FZCO 

ABAN AIR 

ADVANCE NOVEL LIMITED 

AFZALI, Ali 

AGHA-JANI, Dawood 

AL AQILI GROUP LLC 

AL AQILI, Mohamed Saeed 

AL FIDA INTERNATIONAL GENERAL TRADING 

AL HILAL EXCHANGE 

ALPHA EFFORT LIMITED 

AMERI, Teymour 

AMIN INVESTMENT BANK* 

ANTARES SHIPPING COMPANY NV 

ARASH SHIPPING ENTERPRISES LIMITED*  
    
تشري إىل املؤسسات املالية اإليرانية والكيانات واألفـراد اإليـرانيني الـذين يعتـربهم مكتـب مراقبـة املمتلكـات األجنبيـة مـن            *

حكومـة إيــران. وســيظل حمظـورا علــى األشــخاص التــابعني للواليـات املتحــدة، والكيانــات األجنبيــة الـيت ميلكهــا أو يــتحكم فيهــا     
 .ء معامالت مع هؤالء األفراد وتلك الكيانات، عمال بلوائح املعامالت واجلزاءات اإليرانيةشخص تابع للواليات املتحدة، إجرا
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ARIAN BANK 

ARTA SHIPPING ENTERPRISES LIMITED* 

ASAN SHIPPING ENTERPRISE LIMITED* 

ASCOTEC HOLDING GMBH* 

ASCOTEC JAPAN K.K.* 

ASCOTEC MINERAL & MACHINERY GMBH*  
ASCOTEC SCIENCE & TECHNOLOGY GMBH* 

ASCOTEC STEEL TRADING GMBH* 

ASHTEAD SHIPPING COMPANY LIMITED 

ASIA BANK 

ASIA ENERGY GENERAL TRADING (LLC)* 

ASIA MARINE NETWORK PTE. LTD. 

ASSA CO. LTD. 

ASSA CORP. 

ATLANTIC INTERMODAL 

ATOMIC ENERGY ORGANIZATION OF IRAN 

AZORES SHIPPING COMPANY LL FZE 

BAHADORI, Masoud* 

BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, C.A. 

BANDAR IMAM PETROCHEMICAL COMPANY* 

BANK KARGOSHAEE 

BANK KESHAVARZI IRAN* 

BANK MARKAZI JOMHOURI ISLAMI IRAN* 

BANK MASKAN* 

BANK MELLAT* 

BANK MELLI IRAN INVESTMENT COMPANY 

BANK MELLI IRAN* 

BANK MELLI PRINTING AND PUBLISHING CO. 

BANK OF INDUSTRY AND MINE (OF IRAN)* 

BANK REFAH KARGARAN* 

BANK SEPAH INTERNATIONAL PLC 

BANK SEPAH* 
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BANK TEJARAT* 

BANK TORGOVOY KAPITAL ZAO* 

BANK-E SHAHR* 

BATENI, Naser 

BAZARGAN, Farzad* 

BEHSAZ KASHANE TEHRAN CONSTRUCTION CO.* 

BEHZAD, Morteza Ahmadali 

BELFAST GENERAL TRADING LLC 

BEST PRECISE LIMITED 

BIIS MARITIME LIMITED 

BIMEH IRAN INSURANCE COMPANY (U.K.) LIMITED* 

BLUE TANKER SHIPPING SA* 

BMIIC INTERNATIONAL GENERAL TRADING LTD 

BOU ALI SINA PETROCHEMICAL COMPANY* 

BREYELLER STAHL TECHNOLOGY GMBH & CO. KG* 

BUSHEHR SHIPPING COMPANY LIMITED 

BYFLEET SHIPPING COMPANY LIMITED 

CAMBIS, Dimitris* 

CASPIAN MARITIME LIMITED* 

CAUCASUS ENERGY 

CEMENT INVESTMENT AND DEVELOPMENT COMPANY 

CENTRAL INSURANCE OF IRAN 

CISCO SHIPPING COMPANY CO. LTD. 

COBHAM SHIPPING COMPANY LIMITED 

COMMERCIAL PARS OIL CO.* 

CONCEPT GIANT LIMITED 

CREDIT INSTITUTION FOR DEVELOPMENT* 

CRYSTAL SHIPPING FZE 

CYLINDER SYSTEM L.T.D.* 

DAJMAR, Mohhammad Hossein 

DANESH SHIPPING COMPANY LIMITED* 

DARYA CAPITAL ADMINISTRATION GMBH 
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DAVAR SHIPPING CO LTD* 

DENA TANKERS FZE* 

DERAKHSHANDEH, AHMAD 

DETTIN SPA 

DEY BANK* 

DFS WORLDWIDE 

DIVANDARI, Ali 

DORKING SHIPPING COMPANY LIMITED 

EDBI EXCHANGE COMPANY 

EDBI STOCK BROKERAGE COMPANY 

EFFINGHAM SHIPPING COMPANY LIMITED 

EGHTESAD NOVIN BANK* 

EIGHTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH 

EIGHTH OCEAN GMBH & CO. KG 

ELEVENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH 

ELEVENTH OCEAN GMBH & CO. KG 

ESFAHAN NUCLEAR FUEL RESEARCH AND PRODUCTION CENTER 

ESLAMI, Mansour 

EUROPAISCH-IRANISCHE HANDELSBANK AG* 

EUROPEAN OIL TRADERS 

EVEREX 

EXECUTION OF IMAM KHOMEINI’S ORDER* 

EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN* 

EZATI, Ali 

FAIRWAY SHIPPING LTD 

FAL OIL COMPANY LIMITED 

FARNHAM SHIPPING COMPANY LIMITED 

FARSOUDEH, Houshang 

FAYLACA PETROLEUM 

FERLAND COMPANY LIMITED 

FIFTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG 

FIFTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH 
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FIFTH OCEAN GMBH & CO. KG 

FIRST EAST EXPORT BANK, P.L.C. 

FIRST ISLAMIC INVESTMENT BANK LTD. 

FIRST OCEAN ADMINISTRATION GMBH 

FIRST OCEAN GMBH & CO. KG 

FIRST PERSIA EQUITY FUND 

FOURTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG 

FOURTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH 

FOURTH OCEAN GMBH & CO. KG 

FUTURE BANK B.S.C.* 

GALLIOT MARITIME INC 

GARBIN NAVIGATION LTD* 

GEORGIAN BUSINESS DEVELOPMENT 

GHADIR INVESTMENT COMPANY* 

GHAED BASSIR PETROCHEMICAL PRODUCTS COMPANY* 

GHALEBANI, Ahmad* 

GHARZOLHASANEH RESALAT BANK* 

GHAVAMIN BANK* 

GHEZEL AYAGH, Alireza 

GOLDEN RESOURCES TRADING COMPANY L.L.C.* 

GOLDENTEX FZE 

GOLPARVAR, Gholamhossein 

GOMSHALL SHIPPING COMPANY LIMITED 

GOOD LUCK SHIPPING L.L.C. 

GRACE BAY SHIPPING INC* 

GREAT BUSINESS DEALS 

GREAT METHOD LIMITED 

HADI SHIPPING COMPANY LIMITED* 

HAFIZ DARYA SHIPPING CO 

HARAZ SHIPPING COMPANY LIMITED* 

HATEF SHIPPING COMPANY LIMITED* 

HEKMAT IRANIAN BANK* 
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HERCULES INTERNATIONAL SHIP* 

HERMIS SHIPPING SA* 

HIRMAND SHIPPING COMPANY LIMITED* 

HODA SHIPPING COMPANY LIMITED* 

HOMA SHIPPING COMPANY LIMITED* 

HONAR SHIPPING COMPANY LIMITED* 

HONG KONG INTERTRADE COMPANY* 

HORMOZ OIL REFINING COMPANY* 

HORSHAM SHIPPING COMPANY LIMITED 

HOSSEINPOUR, Houshang 

HTTS HANSEATIC TRADE TRUST AND SHIPPING, GMBH 

IDEAL SUCCESS INVESTMENTS LIMITED 

IFIC HOLDING AG* 

IHAG TRADING GMBH* 

IMPIRE SHIPPING COMPANY* 

INDUS MARITIME INC 

INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND RENOVATION ORGANIZATION OF IRAN* 

INTERNATIONAL SAFE OIL 

INTRA CHEM TRADING GMBH* 

IRAN & SHARGH COMPANY* 

IRAN & SHARGH LEASING COMPANY* 

IRAN AIR 

IRAN FOREIGN INVESTMENT COMPANY* 

IRAN INSURANCE COMPANY* 

IRAN O HIND SHIPPING COMPANY 

IRAN O MISR SHIPPING COMPANY 

IRAN PETROCHEMICAL COMMERCIAL COMPANY* 

IRAN ZAMIN BANK* 

IRANAIR TOURS 

IRANIAN MINES AND MINING INDUSTRIES DEVELOPMENT AND RENOVATION 

ORGANIZATION* 

IRANIAN OIL COMPANY (U.K.) LIMITED* 
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IRANIAN-VENEZUELAN BI-NATIONAL BANK / JOINT IRAN-VENEZUELA BANK* 

IRASCO S.R.L.* 

IRINVESTSHIP LTD. 

IRISL (MALTA) LIMITED 

IRISL (UK) LTD. 

IRISL CHINA SHIPPING CO., LTD. 

IRISL EUROPE GMBH 

IRISL MARINE SERVICES & ENGINEERING COMPANY 

IRISL MULTIMODAL TRANSPORT CO. 

IRITAL SHIPPING SRL COMPANY 

ISI MARITIME LIMITED 

ISIM AMIN LIMITED 

ISIM ATR LIMITED 

ISIM OLIVE LIMITED 

ISIM SAT LIMITED 

ISIM SEA CHARIOT LIMITED 

ISIM SEA CRESCENT LIMITED 

ISIM SININ LIMITED 

ISIM TAJ MAHAL LIMITED 

ISIM TOUR LIMITED 

ISLAMIC REGIONAL COOPERATION BANK* 

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 

JABBER IBN HAYAN 

JAM PETROCHEMICAL COMPANY 

JASHNSAZ, Seifollah* 

JUPITER SEAWAYS SHIPPING* 

KADDOURI, Abdelhak 

KAFOLATBANK* 

KALA LIMITED* 

KALA PENSION TRUST LIMITED* 

KARAFARIN BANK* 

KASB INTERNATIONAL LLC* 
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KAVERI MARITIME INC 

KAVOSHYAR COMPANY 

KERMAN SHIPPING CO LTD 

KHALILI, Jamshid 

KHAVARMIANEH BANK* 

KHAZAR SEA SHIPPING LINES 

KISH INTERNATIONAL BANK* 

KISH PROTECTION & INDEMNITY 

KONING MARINE CORP* 

KONT INVESTMENT BANK 

KONT KOSMETIK 

KSN FOUNDATION 

KUO OIL PTE. LTD 

LANCELIN SHIPPING COMPANY LIMITED 

LEADING MARITIME PTE. LTD. 

LEILABADI, Ali Hajinia 

LISSOME MARINE SERVICES LLC 

LOGISTIC SMART LIMITED 

LOWESWATER LIMITED 

MACHINE SAZI ARAK CO. LTD.* 

MAHAB GHODSS CONSULTING ENGINEERING COMPANY* 

MAHDAVI, Ali 

MALSHIP SHIPPING AGENCY LTD. 

MARANER HOLDINGS LIMITED 

MARBLE SHIPPING LIMITED 

MARJAN PETROCHEMICAL COMPANY* 

MAZANDARAN CEMENT COMPANY 

MAZANDARAN TEXTILE COMPANY 

MCS ENGINEERING* 

MCS INTERNATIONAL GMBH* 

MEHR CAYMAN LTD. 

MEHR IRAN CREDIT UNION BANK* 
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MEHRAN SHIPPING COMPANY LIMITED* 

MELLAT BANK SB CJSC 

MELLAT INSURANCE COMPANY* 

MELLI AGROCHEMICAL COMPANY, P.J.S. 

MELLI BANK PLC 

MELLI INVESTMENT HOLDING INTERNATIONAL 

MELODIOUS MARITIME INC 

MERSAD SHIPPING COMPANY LIMITED* 

MESBAH ENERGY COMPANY 

METAL & MINERAL TRADE S.A.R.L.* 

MID OIL ASIA PTE LTD 

MILL DENE LIMITED 

MINAB SHIPPING COMPANY LIMITED* 

MINES AND METALS ENGINEERING GMBH* 

MIR BUSINESS BANK ZAO 

MOALLEM INSURANCE COMPANY 

MOBIN PETROCHEMICAL COMPANY* 

MODABER* 

MODALITY LIMITED 

MOGHADDAMI FARD, Mohammad 

MOHADDES, Seyed Mahmoud* 

MOINIE, Mohammad* 

MONSOON SHIPPING LTD* 

MOUNT EVEREST MARITIME INC 

MSP KALA NAFT CO. TEHRAN* 

N.I.T.C. REPRESENTATIVE OFFICE* 

NABIPOUR, Ghasem 

NAFTIRAN INTERTRADE CO. (NICO) LIMITED* 

NAFTIRAN INTERTRADE CO. (NICO) SARL* 

NAFTIRAN TRADING SERVICES CO. (NTS) LIMITED* 

NARI SHIPPING AND CHARTERING GMBH & CO. KG 

NASIRBEIK, Anahita 
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NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY PTE LTD* 

NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY* 

NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY LLC* 

NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY* 

NATIONAL PETROCHEMICAL COMPANY* 

NAYEBI, Pourya 

NEFERTITI SHIPPING COMPANY 

NEUMAN LIMITED 

NEW DESIRE LIMITED 

NEW YORK GENERAL TRADING 

NEW YORK MONEY EXCHANGE 

NICO ENGINEERING LIMITED* 

NIKOUSOKHAN, Mahmoud* 

NIKSIMA FOOD AND BEVERAGE JLT 

NINTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH 

NINTH OCEAN GMBH & CO. KG 

NIOC INTERNATIONAL AFFAIRS (LONDON) LIMITED* 

NIZAMI, Anwar Kamal 

NOOR AFZAR GOSTAR COMPANY 

NOOR ENERGY (MALAYSIA) LTD.* 

NOURI PETROCHEMICAL COMPANY* 

NOVIN ENERGY COMPANY 

NPC INTERNATIONAL LIMITED* 

NUCLEAR RESEARCH CENTER FOR AGRICULTURE AND MEDICINE 

NUCLEAR SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE 

OCEAN CAPITAL ADMINISTRATION GMBH 

OIL INDUSTRY INVESTMENT COMPANY* 

OMID REY CIVIL & CONSTRUCTION COMPANY* 

ONE CLASS PROPERTIES (PTY) LTD.* 

ONE VISION INVESTMENTS 5 (PTY) LTD.* 

ONERBANK ZAO* 

ORCHIDEA GULF TRADING 
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P.C.C. (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED* 

PACIFIC SHIPPING DMCEST 

PAJAND, Mohammad Hadi 

PARDIS INVESTMENT COMPANY* 

PARS MCS* 

PARS OIL AND GAS COMPANY* 

PARS OIL CO.* 

PARS PETROCHEMICAL COMPANY* 

PARS PETROCHEMICAL SHIPPING COMPANY* 

PARS TRASH COMPANY 

PARSAEI, Reza* 

PARSIAN BANK* 

PARTNER CENTURY LIMITED 

PARVARESH, Farhad Ali 

PASARGAD BANK* 

PEARL ENERGY COMPANY LTD. 

PEARL ENERGY SERVICES, SA 

PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC 

PERSIA OIL & GAS INDUSTRY DEVELOPMENT CO.* 

PETRO ENERGY INTERTRADE COMPANY* 

PETRO ROYAL FZE* 

PETRO SUISSE INTERTRADE COMPANY SA* 

PETROCHEMICAL COMMERCIAL COMPANY (U.K.) LIMITED* 

PETROCHEMICAL COMMERCIAL COMPANY FZE* 

PETROCHEMICAL COMMERCIAL COMPANY INTERNATIONAL* 

PETROIRAN DEVELOPMENT COMPANY (PEDCO) LIMITED* 

PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. (PDVSA) 

PETROPARS INTERNATIONAL FZE* 

PETROPARS LTD.* 

PETROPARS UK LIMITED* 

PIONEER ENERGY INDUSTRIES COMPANY 

POLAT, Muzaffer 
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POLINEX GENERAL TRADING LLC* 

POLYNAR COMPANY* 

POST BANK OF IRAN* 

POURANSARI, Hashem* 

PROTON PETROCHEMICALS SHIPPING LIMITED* 

PRYVATNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO AVIAKOMPANIYA BUKOVYNA 

QANNADI, Mohammad 

QULANDARY, Azizullah Asadullah 

RAHIQI, Javad 

RASOOL, Seyed Alaeddin Sadat 

REY INVESTMENT COMPANY* 

REY NIRU ENGINEERING COMPANY* 

REYCO GMBH.* 

REZVANIANZADEH, Mohammed Reza 

RISHI MARITIME INC 

RISHMAK PRODUCTIVE & EXPORTS COMPANY* 

ROYAL ARYA CO.* 

ROYAL OYSTER GROUP 

ROYAL-MED SHIPPING AGENCY LTD 

SABET, Javad Karimi 

SACKVILLE HOLDINGS LIMITED 

SADAF PETROCHEMICAL ASSALUYEH COMPANY* 

SAFDARI, Seyed Jaber 

SAFIRAN PAYAM DARYA SHIPPING COMPANY 

SAMAN BANK* 

SAMAN SHIPPING COMPANY LIMITED* 

SAMBOUK SHIPPING FZC* 

SANDFORD GROUP LIMITED 

SANTEX LINES LIMITED 

SARKANDI, Ahmad 

SARMAYEH BANK* 

SARV SHIPPING COMPANY LIMITED* 
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SECOND OCEAN ADMINISTRATION GMBH 

SECOND OCEAN GMBH & CO. KG 

SEIBOW LIMITED 

SEIBOW LOGISTICS LIMITED 

SEIFI, Asadollah 

SEPID SHIPPING COMPANY LIMITED* 

SEVENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH 

SEVENTH OCEAN GMBH & CO. KG 

SEYYEDI, Seyed Nasser Mohammad* 

SEYYEDI, Seyedeh Hanieh Seyed Nasser Mohammad 

SHAHID TONDGOOYAN PETROCHEMICAL COMPANY* 

SHALLON LIMITED 

SHAZAND PETROCHEMICAL COMPANY* 

SHERE SHIPPING COMPANY LIMITED 

SHIPPING COMPUTER SERVICES COMPANY 

SHOMAL CEMENT COMPANY 

SIMA GENERAL TRADING CO FZE* 

SIMA SHIPPING COMPANY LIMITED* 

SINA BANK* 

SINA SHIPPING COMPANY LIMITED* 

SINGA TANKERS PTE. LTD. 

SINO ACCESS HOLDINGS LIMITED 

SINOSE MARITIME PTE. LTD. 

SIQIRIYA MARITIME CORP. 

SIXTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH 

SIXTH OCEAN GMBH & CO. KG 

SMART DAY HOLDINGS GROUP LIMITED 

SOKOLENKO, Vitaly 

SORINET COMMERCIAL TRUST (SCT) BANKERS 

SOROUSH SARZAMIN ASATIR SHIP MANAGEMENT COMPANY 

SOUTH SHIPPING LINE IRAN 

SPEEDY SHIP FZC 
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SPRINGTHORPE LIMITED 

STARRY SHINE INTERNATIONAL LIMITED 

SWISS MANAGEMENT SERVICES SARL* 

SYNERGY GENERAL TRADING FZE* 

SYSTEM WISE LIMITED 

TABATABAEI, Seyyed Mohammad Ali Khatibi* 

TABRIZ PETROCHEMICAL COMPANY* 

TADBIR BROKERAGE COMPANY* 

TADBIR CONSTRUCTION DEVELOPMENT COMPANY* 

TADBIR ECONOMIC DEVELOPMENT GROUP* 

TADBIR ENERGY DEVELOPMENT GROUP CO.* 

TADBIR INVESTMENT COMPANY* 

TAFAZOLI, Ahmad 

TALAI, Mohamad 

TAMAS COMPANY 

TAT BANK* 

TC SHIPPING COMPANY LIMITED* 

TENTH OCEAN GMBH & CO. KG 

THE EXPLORATION AND NUCLEAR RAW MATERIALS PRODUCTION COMPANY 

THE NUCLEAR REACTORS FUEL COMPANY 

THIRD OCEAN ADMINISTRATION GMBH 

THIRD OCEAN GMBH & CO. KG 

THIRTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG 

TONGHAM SHIPPING CO LTD 

TOP GLACIER COMPANY LIMITED 

TOP PRESTIGE TRADING LIMITED 

TOSEE EQTESAD AYANDEHSAZAN COMPANY* 

TOSEE TAAVON BANK* 

TOURISM BANK* 

TRADE TREASURE LIMITED 

TRUE HONOUR HOLDINGS LIMITED 

TWELFTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH 
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TWELFTH OCEAN GMBH & CO. KG 

UPPERCOURT SHIPPING COMPANY LIMITED 

VALFAJR 8TH SHIPPING LINE CO SSK 

VOBSTER SHIPPING COMPANY LTD 

WEST SUN TRADE GMBH* 

WIPPERMANN, Ulrich 

WOKING SHIPPING INVESTMENTS LIMITED 

YASINI, Seyed Kamal 

YAZDI, Bahareh Mirza Hossein 

ZADEH, Hassan Jalil 

ZANJANI, Babak Morteza 

ZARIN RAFSANJAN CEMENT COMPANY* 

ZEIDI, Hossein 

ZHUHAI ZHENRONG COMPANY 

ZIRACCHIAN ZADEH, Mahmoud**        
 املمتلكات امدة

  النوع  اجلهة املالكة  (رقم التسجيل أو االسم)
رقـــم التســـجيل لـــدى   
  املنظمة البحرية الدولية

        EP-CFD IRAN AIR طائرة   

EP-CFE IRAN AIR طائرة  

EP-CFH IRAN AIR طائرة  
EP-CFI IRAN AIR طائرة  

EP-CFJ IRAN AIR طائرة  

EP-CFK IRAN AIR طائرة  
EP-CFL IRAN AIR طائرة  

EP-CFM IRAN AIR طائرة  

EP-CFO IRAN AIR طائرة  
EP-CFP IRAN AIR طائرة  

EP-CFQ IRAN AIR طائرة  

EP-CFR IRAN AIR طائرة  

_____________ 

تشري إىل املمتلكات امدة للفـرد والكيانـات الـذين يعتـربهم مكتـب مراقبـة املمتلكـات األجنبيـة مـن حكومـة إيـران. وسـيظل                ×
حمظورا على األشخاص التابعني للواليات املتحدة، والكيانات األجنبية اليت ميلكها أو يتحكم فيها شـخص تـابع للواليـات املتحـدة،     

  مالت مع هذا الفرد وتلك الكيانات، عمال بلوائح املعامالت واجلزاءات اإليرانية.إجراء معا
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 املمتلكات امدة

  النوع  اجلهة املالكة  (رقم التسجيل أو االسم)
رقـــم التســـجيل لـــدى   
  املنظمة البحرية الدولية

        EP-IAA IRAN AIR طائرة  

EP-IAB IRAN AIR طائرة  

EP-IAC IRAN AIR طائرة  
EP-IAD IRAN AIR طائرة  

EP-IAG IRAN AIR طائرة  

EP-IAH IRAN AIR طائرة  
EP-IAI IRAN AIR طائرة  

EP-IAM IRAN AIR طائرة  

EP-IBA IRAN AIR طائرة  
EP-IBB IRAN AIR طائرة  

EP-IBC IRAN AIR طائرة  

EP-IBD IRAN AIR طائرة  
EP-IBG IRAN AIR طائرة  

EP-IBH IRAN AIR طائرة  

EP-IBI IRAN AIR طائرة  
EP-IBJ IRAN AIR طائرة  

EP-IBK IRAN AIR طائرة  

EP-IBL IRAN AIR طائرة  
EP-IBM IRAN AIR طائرة  

EP-IBN IRAN AIR طائرة  

EP-IBP IRAN AIR طائرة  
EP-IBQ IRAN AIR طائرة  

EP-IBS IRAN AIR طائرة  

EP-IBT IRAN AIR طائرة  
EP-IBV IRAN AIR طائرة  

EP-IBZ IRAN AIR طائرة  

EP-ICD IRAN AIR طائرة  
EP-ICE IRAN AIR طائرة  

EP-ICF IRAN AIR طائرة  

EP-IDA IRAN AIR طائرة  
EP-IDD IRAN AIR طائرة  

EP-IDF IRAN AIR طائرة  

EP-IDG IRAN AIR طائرة  
EP-IEB IRAN AIR طائرة  

EP-IEC IRAN AIR طائرة  
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 املمتلكات امدة

  النوع  اجلهة املالكة  (رقم التسجيل أو االسم)
رقـــم التســـجيل لـــدى   
  املنظمة البحرية الدولية

        EP-IED IRAN AIR طائرة  

EP-IEE IRAN AIR طائرة  

EP-IEF IRAN AIR طائرة  
EP-IEG IRAN AIR طائرة  

EP-IRK IRAN AIR طائرة  

EP-IRL IRAN AIR طائرة  
EP-IRM IRAN AIR طائرة  

EP-IRN IRAN AIR طائرة  

EP-IRR IRAN AIR طائرة  
EP-IRS IRAN AIR طائرة  

EP-IRT IRAN AIR طائرة  

EP-MDD IRAN AIR طائرة  
EP-MDE IRAN AIR طائرة  

UR-BXI IRAN AIR طائرة  

UR-BXL IRAN AIR طائرة  
UR-BXM IRAN AIR طائرة  

UR-CGS IRAN AIR طائرة  

UR-CGT IRAN AIR طائرة  
UR-CHW IRAN AIR طائرة  

UR-CHX IRAN AIR طائرة  

UR-CHY IRAN AIR طائرة  
UR-CHZ IRAN AIR طائرة  

UR-CJQ IRAN AIR طائرة   

UR-BHJ PRYVATNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO AVIAKOMPANIYA طائرة  
UR-BXN PRYVATNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO AVIAKOMPANIYA طائرة  

UR-CIX PRYVATNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO AVIAKOMPANIYA طائرة  

UR-CIY PRYVATNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO AVIAKOMPANIYA طائرة  
UR-CJA PRYVATNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO AVIAKOMPANIYA طائرة  

UR-CJK PRYVATNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO AVIAKOMPANIYA  طائرة  

RIONA HAFIZ DARYA SHIPPING CO 9349588  سفينة 
MIRZA KOCHEK KHAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 7027899 سفينة 

ASSA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 7632814 سفينة 

AMITEES ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 7632826 سفينة 
HORMUZ 2 ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 7904580 سفينة 

PARMIDA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 8105284 سفينة 
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 املمتلكات امدة

  النوع  اجلهة املالكة  (رقم التسجيل أو االسم)
رقـــم التســـجيل لـــدى   
  املنظمة البحرية الدولية

        BARSAM ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 8107581 سفينة 

PANTEA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 8108559 سفينة 

IRAN AKHAVAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 8113009 سفينة 
SARINA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 8203608 سفينة 

SABRINA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 8215742 سفينة 

ATTRIBUTE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 8309593 سفينة 
ALIAS ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 8309608 سفينة 

AQUARIAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 8309610 سفينة 

ADVENTIST ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 8309622 سفينة 
AGEAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 8309634 سفينة 

ANGEL ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 8309646 سفينة 

AGILE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 8309658 سفينة 
AJAX  ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 8309672 سفينة 

ACROBAT ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 8309684 سفينة 

SHADFAR  ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 8309696 سفينة 
AMPLIFY ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 8309701  نةسفي 

IRAN HORMUZ 21 ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 8314263 سفينة 

IRAN HORMUZ 22 ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 8314275 سفينة 
IRAN HORMUZ 23 ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 8319782 سفينة 

IRAN SHALAK ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 8319940 سفينة 

IRAN YOUSHAT ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 8319952 سفينة 
AEROLITE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 8320121 سفينة 

ADRIAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 8320133 سفينة 

NAGHMEH ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 8320145 سفينة 
RONAK  ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 8320157 سفينة 

ACCURATE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 8320169 سفينة 

TABANDEH ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 8320171 سفينة 
GULAFSHAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 8320183 سفينة 

ALAMEDA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 8320195 سفينة 

IRAN PARAK ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 8322064 سفينة 
IRAN CHARAK ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 8322076 سفينة 

IRAN HORMUZ 25 ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 8422072 سفينة 

IRAN HORMUZ 26 ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 8422084 سفينة 
DORITA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 8605234 سفينة 

IRAN SHALAMCHEH ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 8820925 سفينة 
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 املمتلكات امدة

  النوع  اجلهة املالكة  (رقم التسجيل أو االسم)
رقـــم التســـجيل لـــدى   
  املنظمة البحرية الدولية

        AAJ ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 8984484 سفينة 

IRAN HORMUZ 12 ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9005596 سفينة 

IRAN KONG ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9007582 سفينة 
VISTA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9010711 سفينة 

VIANA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9010723 سفينة 

IRAN HORMUZ 14 ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9020778 سفينة 
HAMD ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9036052 سفينة 

SOBHAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9036935 سفينة 

SATTAR ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9040479 سفينة 
ABBA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9051624 سفينة 

BEHDAD ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9051636 سفينة 

PARSHAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9051648 سفينة 
VALERIAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9051650 سفينة 

NEGEEN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9071519 سفينة 

ATTAR ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9074092 سفينة 
PARIN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9076478 سفينة 

TEEN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9101649 سفينة 

GOWHAR ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9103087 سفينة 
IRAN DALEER ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9118551 سفينة 

PATRIS ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9137210 سفينة 

NARDIS ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9137246 سفينة 
KADOS  ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9137258 سفينة 

ZOMOROUD ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9138044 سفينة 

BRELYAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9138056 سفينة 
NILDA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9165786 سفينة 

JOVITA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9165798 سفينة 

MANOLA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9165803 سفينة 
GLADIOLUS ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9165815 سفينة 

ELYANA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9165827 فينةس 

NEGAR  ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9165839 سفينة 
SAVIZ ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9167253 سفينة 

GLOXINIA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9167265 سفينة 

NESHAT ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9167277 سفينة 
BEHSHAD ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9167289 سفينة 

JAIRAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9167291 سفينة 
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 املمتلكات امدة

  النوع  اجلهة املالكة  (رقم التسجيل أو االسم)
رقـــم التســـجيل لـــدى   
  املنظمة البحرية الدولية

        IRAN SHAHED ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9184691 سفينة 

GOLSAR ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9193185 سفينة 

ZARSAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9193197 سفينة 
ARVIN  ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9193202 سفينة 

ARTAVAND ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9193214 سفينة 

TERESA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9209324 سفينة 
GABRIELA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9209336 سفينة 

SARITA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9209348 سفينة 

SILVER CRAFT ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9209350 سفينة 
MAHNAM ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9213387 سفينة 

TERMEH ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9213399 سفينة 

MAHSAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9226944 سفينة 
HAMADAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9226956 سفينة 

TARADIS ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9245304 سفينة 

PARMIS ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9245316 سفينة 
ZAR ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9260160 سفينة 

ZIVAR ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9260172 سفينة 

VALILI ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9270646 سفينة 
SHAMIM ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9270658 سفينة 

IRAN SHAHR-E-KORD ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9270684 سفينة 

IRAN KASHAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9270696 سفينة 
SININ ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9274941 سفينة 

PARMIS ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9283007 سفينة 

AZARGOUN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9283019 سفينة 
SALIS ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9283021 سفينة 

GOLBON ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9283033 سفينة 

PARDIS ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9284142 سفينة 
TANDIS ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9284154 سفينة 

SHERE  ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9305192 سفينة 

UPPERCOURT ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9305207 سفينة 
TONGHAM ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9305219 سفينة 

VOBSTER ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9305221 سفينة 

GOLAFRUZ ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9323833 سفينة 
ADALIA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9328900 سفينة 

SHABGOUN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9346524 سفينة 
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 املمتلكات امدة

  النوع  اجلهة املالكة  (رقم التسجيل أو االسم)
رقـــم التســـجيل لـــدى   
  املنظمة البحرية الدولية

        AGATA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9346536 سفينة 

BENITA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9346548 سفينة 

MARISOL ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9349576 سفينة 
ORIANA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9349590 سفينة 

MERCEDES ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9349667 سفينة 

RAMONA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9349679 سفينة 
GILDA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9367982 سفينة 

SANIA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9367994 سفينة 

SARIR ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9368003 سفينة 
SOMIA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9368015 سفينة 

GLORY ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9369710 سفينة 

ARIES ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9369722 سفينة 
ABTIN 1 ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9379636 سفينة 

ARSHAM ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9386500 سفينة 

PARSHAD ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9387786 سفينة 
HAADI ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9387798 سفينة 

RAAZI ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9387803 سفينة 

SAEI ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9387815 سفينة 
ARTMAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9405930 سفينة 

BASKAR ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9405942 سفينة 

BAHJAT ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9405954 سفينة 
HAAMI ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9405966 سفينة 

SHAADI ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9405978 سفينة 

SHAYAN 1 ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9420356 سفينة 
TABAN 1 ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9420368 سفينة 

YARAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9420370 سفينة 

AMIN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9422366 سفينة 
AVANG ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9465746 سفينة 

KIAZAND ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9465758 سفينة 

BATIS  ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9465760 سفينة 
WARTA ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9465849 سفينة 

SALIM ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9465851 سفينة 

ARDAVAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES 9465863 سفينة 
NAMI LISSOME MARINE SERVICES LLC 8419178 سفينة 

GAS CAMELLIA LISSOME MARINE SERVICES LLC 8803381 سفينة 
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 املمتلكات امدة

  النوع  اجلهة املالكة  (رقم التسجيل أو االسم)
رقـــم التســـجيل لـــدى   
  املنظمة البحرية الدولية

        TESS LISSOME MARINE SERVICES LLC 8913564 سفينة 

KATERINA 1 LISSOME MARINE SERVICES LLC 9031959 سفينة 

MARIA LISSOME MARINE SERVICES LLC 9110626 سفينة 
SUN OCEAN LISSOME MARINE SERVICES LLC 9408358 سفينة 

YOUNES × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 8212465 سفينة 

YOUSEF ×  NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 8316106 سفينة 
YAGHOUB × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 8316168 سفينة 

TOLOU × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 8318178 سفينة 

VALFAJR2 × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 8400103 سفينة 
BADR × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 8407345 سفينة 

BANEH × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 8508462 سفينة 

SARDASHT × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 8517231 ينةسف 
MARIVAN × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 8517243 سفينة 

BRIGHT × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9005235 سفينة 

CARIBO × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9011246 سفينة 
AURA × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9013749 سفينة 

BICAS × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9077850 سفينة 

MAHARLIKA × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9079066 سفينة 
NAPOLI ×  NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9079078 سفينة 

NYOS × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9079080 سفينة 

NAINITAL × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9079092 سفينة 
NATIVE LAND ×  NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9079107 سفينة  

ATLANTIC × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9107655 سفينة 

SPARROW × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9171450 سفينة 
SWALLOW × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9171462 سفينة 

SUPERIOR × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9172038 سفينة 

SPOTLESS × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9172040 سفينة 
SABRINA × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9172052 سفينة 

DESTINY × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9177155 سفينة 

HUMANITY × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9180281 سفينة 
ORIENTAL × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9183934 سفينة 

SHONA × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9187629 سفينة 

ABELIA × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9187631 سفينة 
ALERT × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9187643 سفينة 

SUNDIAL × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9187655 سفينة 
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 املمتلكات امدة

  النوع  اجلهة املالكة  (رقم التسجيل أو االسم)
رقـــم التســـجيل لـــدى   
  املنظمة البحرية الدولية

        SILVER CLOUD × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9187667 سفينة 

HUWAYZEH × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9212888 سفينة 

HORIZON × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9212890 سفينة 
HAPPINESS × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9212905 سفينة 

MARINA ×  NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9212917 سفينة 

HALISTIC × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9212929 سفينة 
DELVAR × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9218454 سفينة 

DAYLAM × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9218466 سفينة 

DAMAVAND × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9218478 سفينة 
DENA × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9218480 سفينة 

DARAB × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9218492 سفينة 

IRAN FAZEL × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9283746 سفينة 
FIANGA × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9283760 سفينة 

IRAN FAHIM × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9286140 سفينة 

IRAN FALAGH × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9286152 سفينة 
DECESIVE × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9356593 سفينة 

SANCHI × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9356608 سفينة 

MAJESTIC × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9357183 سفينة 
SUCCESS × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9357353 سفينة 

SUNEAST × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9357365 سفينة 

SPLENDOUR × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9357377 سفينة 
COURAGE × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9357389 سفينة 

HONESTY × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9357391 سفينة 

AMBER × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9357406 سفينة 
DAL LAKE × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9357717 سفينة 

JUSTICE × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9357729 سفينة 

HYDRA × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9362059 سفينة 
DOVE × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9362061 سفينة 

ZEUS × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9362073 سفينة 

IMICO NEKA 455 × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9404546 سفينة 
IMICO NEKA 456 × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9404558 سفينة 

IMICO NEKA 457 × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9404560 سفينة 

SUNSHINE × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9569205 سفينة 
DOJRAN × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9569619 سفينة 

ATLANTIS × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9569621 فينةس 
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 املمتلكات امدة

  النوع  اجلهة املالكة  (رقم التسجيل أو االسم)
رقـــم التســـجيل لـــدى   
  املنظمة البحرية الدولية

        FORTUN × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9569633 سفينة 

SALALEH × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9569645 سفينة 

SMOOTH × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9569657 سفينة 
SKYLINE × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9569669 سفينة 

INFINITY × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9569671 سفينة 

DEMOS × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9569683  سفينة 
YANGZHOU DAYANG DY905 × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9575424 سفينة 

SUNRISE × NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY 9615092 سفينة 

ANTHEM SIQIRIYA MARITIME CORP 8310669 فينةس 
JAFFNA SIQIRIYA MARITIME CORP 8609515 سفينة 

OLYSA SIQIRIYA MARITIME CORP 9001605 سفينة 
        

  ٤الضميمة 
  

ABBASI-DAVANI, Fereidoun 

ADVANCE ELECTRICAL AND INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SL 

ALUMINAT 

ANDISHEH ZOLAL 

ARIA NIKAN MARINE INDUSTRY 

BUJAR, Farhad 

DAYENI, Mahmoud Mohammadi 

EYVAZ TECHNIC MANUFACTURING COMPANY 

FAKHRIZADEH-MAHABADI, Mohsen 

FARATECH 

FARAYAND TECHNIQUE 

FULMEN GROUP 

IMANIRAD, Arman 

IMANIRAD, Mohammad Javad 

IRAN CENTRIFUGE TECHNOLOGY COMPANY 

IRAN POOYA 

JAHAN TECH ROOYAN PARS 

JAVEDAN MEHR TOOS 
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KAHVARIN, Iradj Mohammadi 

KALAYE ELECTRIC COMPANY 

KHAKI, Parviz 

MANDEGAR BASPAR KIMIYA COMPANY 

MARO SANAT COMPANY 

MODERN INDUSTRIES TECHNIQUE COMPANY 

NEDA INDUSTRIAL GROUP 

NEKA NOVIN 

PARTO SANAT CO. 

PAYA PARTOV CO. 

PENTANE CHEMISTRY INDUSTRIES 

PETRO GREEN 

PISHRO SYSTEMS RESEARCH COMPANY 

POUYA CONTROL 

PUNTI, Pere 

RAHIMYAR, Amir Hossein 

SIMATIC DEVELOPMENT CO. 

TAGHTIRAN KASHAN COMPANY 

TANIDEH, Hossein 

TARH O PALAYESH 

THE ORGANIZATION OF DEFENSIVE INNOVATION AND RESEARCH 

TOWLID ABZAR BORESHI IRAN 

WISSER, Gerhard 

YASA PART 

ZOLAL IRAN COMPANY        
  التعاون النووي املدين -املرفق الثالث خلطة العمل الشاملة املشتركة 

  استعراض عام -ألف 

قــررت إيــران وجمموعــة الــدول األوروبيــة الثالث/االحتــاد األورويب والــدول الــثالث، يف مجلــة أمــور، أن    - ١
تـوفره الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، حسـب االقتضـاء، ودون         تتعاون بسبل منها التعاون الـتقين الـذي  

اإلخالل باالتفاقات الثنائية القائمة، يف خمتلـف جمـاالت التعـاون النـووي املـدين املقـرر تطويرهـا يف إطـار         
خطة العمل هذه، على النحو املفصل يف هذا املرفـق. ويف هـذا السـياق، سـتدعم اللجنـة املشـتركة أيضـا        
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عدة إىل إيران، مبا يف ذلك تقدميها من خالل مشـاريع التعـاون الـتقين للوكالـة الدوليـة للطاقـة       تقدمي املسا
  الذرية، حسب االقتضاء.

وستتوىل الدول املشاركة االتفاق فيمـا بينـها علـى مجيـع مشـاريع التعـاون املـدين النـووي يف إطـار خطـة             - ٢
  الوطنية واللوائح لألطراف املشاركة.العمل هذه وستكون املشاريع متسقة مع اخلطة والقوانني 

وجيــوز تنفيــذ مشــاريع التعــاون املــدين النــووي والعلمــي املتوخــاة بــني إيــران وجمموعــة الــدول األوروبيــة     - ٣
مــع جمموعــة والثالث/االحتــاد األورويب والــدول الــثالث يف إطــار خطــة العمــل هــذه بأشــكال متنوعــة،    

من الضروري أن ينطوي أي مشروع تنفذه جمموعـة الـدول    . ولن يكوناحملتملني متنوعة من املشاركني
  األوروبية الثالث/االحتاد األورويب والدول الثالث على مشاركة مجيع أطراف اموعة:

يــتم االتفــاق علـى هــذه الترتيبــات فيمــا بــني  وترتيبـات التعــاون الثنــائي أو املتعــدد األطـراف مــع إيــران.    -١-٣
  الدول املشاركة.

اليت تنفذ حتت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سـواء كانـت مـن خـالل مشـاريع التعـاون        املشاريع -٢-٣
  التقين للوكالة الدولية بسبل منها اتفاقات املشاريع واإلمدادات.

  من خالل املراكز الدولية للعلم والتكنولوجيا.أو  -٣-٣
يـة الثالث/االحتـاد األورويب والـدول    وعلى وجه التحديد، سـتتعهد األطـراف يف جمموعـة الـدول األوروب     

  التالية:  الثالث بتطوير التعاون النووي مع إيران، ال سيما يف ااالت
  

  املفاعالت وأنواع الوقود واملرافق والتكنولوجيات والعمليات املرتبطة ا  -باء 

معـــدات  مفـــاعالت املـــاء اخلفيـــف احلديثـــة لتوليـــد الطاقـــة وإجـــراء البحـــوث ومـــا يـــرتبط ـــا مـــن   - ٤
  وتكنولوجيات ومرافق

ســتتوىل األطــراف يف جمموعــة الــدول األوروبيــة الثالث/االحتــاد األورويب والــدول الــثالث، حســب االقتضــاء،    
تيسري اقتناء إيران ملفاعالت البحوث وتوليد الطاقة اليت تعمل باملاء اخلفيف، وذلك ألغراض البحوث والتطـوير  

ة املياه، مع وضع ترتيبات لإلمداد املضمون بالوقود النووي وإزالـة الوقـود   والتجريب، ولإلمداد بالكهرباء وحتلي
املستهلك على النحو املنصوص عليه يف العقـود ذات الصـلة، لكـل مفاعـل يـتم تـوفريه. وجيـوز أن يشـمل ذلـك          

  التالية:  جماالت التعاون
رتبطة ا وتشـغيلها علـى حنـو فعـال     بناء مفاعالت جديدة تعمل باملاء اخلفيف لتوليد الطاقة واملعدات امل -١-٤

وآمن، وفقا الحتياجـات اجليـل الثالـث +، مبـا يف ذلـك املفـاعالت النوويـة الصـغرية واملتوسـطة احلجـم،           
  يشمل التصميم والتصنيع املشتركني، حسب االقتضاء.  مبا

قـادرة علـى جتربـة    تشييد أحدث أنواع مفاعالت البحوث اليت تهدأ باملاء اخلفيف واملتعددة األغـراض ال  -٢-٤
دبابيس الوقود، ومناذج امعات واملواد البنيوية، مع املرافق ذات الصلة املرتبطة ا، مبا يشـمل التصـميم   

  والتصنيع املشتركني، حسب االقتضاء.
توفري أحدث أنظمة األجهزة والتحكم ملفاعالت البحوث والطاقة املذكورة أعاله، مبـا يشـمل التصـميم     -٣-٤

  ملشتركني، حسب االقتضاء؛والتصنيع ا
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توفري رموز للمحاكاة واحلسابات النووية وحلول برجميات فيما يتعلق بااالت املذكورة أعـاله، مبـا يف    -٤-٤
  ذلك تطويرها على حنو مشترك، حسب االقتضاء؛

ذكورة توفري املعدات الرئيسية للحلقة األوىل والثانيـة فضـال عـن قلـوب مفـاعالت البحـوث والطاقـة املـ         -٥-٤
  أعاله، مبا يشمل التصميم والتصنيع املشتركني، حسب االقتضاء؛

التدريب أثناء العمل بشأن تصورات إدارة الوقود وإعادة التوزيع ملفاعالت البحـوث والطاقـة املـذكورة     -٦-٤
  أعاله؛

يتسـىن حتسـني   االستعراض التقين املشترك للمفاعالت النووية احلالية إليران، بناء على طلب منها، لكي  -٧-٤
  النووي؛  املعدات واألنظمة املوجودة حاليا، مبا يف ذلك ما يتعلق باألمان

  
  مشروع حتديث مفاعل آراك  - ٥

على النحو املبني يف الفرع باء من املرفق األول، ستنشأ شـراكة دوليـة مؤلفـة مـن األطـراف يف جمموعـة        -١-٥
ثالث وإيران ميكن فيما بعـد توسـيعها لتشـمل بلـدانا     الدول األوروبية الثالث/االحتاد األورويب والدول ال

يف آراك ليصـبح مفاعـل    IR-40ثالثة حتدد باالتفاق، من أجل دعـم وتيسـري إعـادة تصـميم وبنـاء املفاعـل       
ميغـاواط حـراري، اسـتنادا إىل تصـميم      ٢٠تتجـاوز طاقتـه    يـُهدأ ويـُربد باملاء الثقيـل، وال  اًحبوث مـُحـدث

  ه (بالصيغة امللحقة باملرفق األول).مفاهيمي متفق علي
وستتوىل إيران الدور القيادي بوصفها اجلهة املالكة وبصفتها مديرة املشـروع، وسـتتوىل املسـؤولية عـن      -٢-٥

التنفيذ العام ملشروع حتديث مفاعل آراك. وسينشأ فريق عامل مؤلف من املشاركني يف جمموعـة الـدول   
 والـدول الـثالث لـدعم وتيسـري إعـادة تصـميم املفاعـل وإعـادة بنائـه.          األوروبية الثالث/االحتـاد األورويب 

وستقوم شراكة دولية مؤلفة من إيران والفريـق العامـل بتنفيـذ مشـروع حتـديث مفاعـل آراك، مـع تـويل         
املشاركني من جمموعة الدول األوروبيـة الثالث/االحتـاد األورويب والـدول الـثالث املسـؤوليات الـيت يـرد        

رفق األول. وميكن توسيع نطاق الفريق العامل ليشمل بلدانا أخرى حتدد بتوافق اآلراء بـني  وصفها يف امل
املشـاركني والفريـق العامـل وإيـران. وسيصـدر املشـاركون يف جمموعـة الـدول األوروبيـة الثالث/االحتــاد          

مبشــروع  األورويب والــدول الــثالث وإيــران، قبــل يــوم التنفيــذ، وثيقــة رمسيــة تعــرب عــن التــزامهم القــوي   
حتديث مفاعل آراك وتوفر مسارا أكيدا لتحديث املفاعل وحتـدد املسـؤوليات الـيت يتوالهـا األطـراف يف      
اموعة، خاصة يف اـاالت الرئيسـية مـن قبيـل إعـادة التصـميم واسـتعراض التصـميم والتصـديق عليـه،           

واألمـن، ومعاجلـة الوقـود    وتصنيع قلب املفاعل، وتصميم الوقـود وصـنعه واإلمـداد بـه، ومسـائل األمـان       
املستهلك أو التخلص منه، وكذلك بشأن اإلمداد باملواد واملعدات وأنظمة األجهـزة والـتحكم، ومـن مث    
يـتم إبــرام العقــود. وســيوفر املشــاركون يف الفريــق العامـل املســاعدة الــيت حتتاجهــا إيــران إلعــادة تصــميم   

كل منهم، على حنو يتيح بنـاء املفاعـل احملـدث وتشـغيله     املفاعل وإعادة بنائه، متشيا مع القوانني الوطنية ل
  بطريقة آمنة ويف توقيت جيد.

وسيتعاون كل من إيران والفريق العامل على وضع التصـميم النـهائي للمفاعـل احملـدث وسـتتوىل إيـران        -٣-٥
سـلطة  تصميم املختربات الفرعية، وسـيتم اسـتعراض االتسـاق مـع معـايري األمـان الدوليـة، حـىت يتسـىن لل         

  التنظيمية اإليرانية املعنية التصريح بدخول املفاعل مرحلة التشغيل وبدء تشغيله.
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وستواصل إيران تويل املسؤولية الرئيسية عن متويل مشروع التحديث. وسـيتم حتديـد ترتيبـات التمويـل      -٤-٥
الذريـة الـيت تـدعم    اإلضافية للمشـروع، مبـا يف ذلـك الترتيبـات املتعلقـة مبشـاريع الوكالـة الدوليـة للطاقـة          

  مشروع حتديث مفاعل آراك، استنادا إىل الوثيقة الرمسية والعقود اليت ستربم الحقا.
  
  الوقود النووي  - ٦

سيتوىل أطراف جمموعة الدول األوروبيـة الثالث/االحتـاد األورويب والـدول الـثالث، حسـب الضـرورة،        -١-٦
لدولية للطاقة الذرية، حسب االقتضاء، لتلبيـة معـايري   دعم تقدمي املساعدة إىل إيران، بسبل منها الوكالة ا

  إيران.  األهلية الدولية للوقود النووي الذي تصنعه
وسيسعى األطراف يف جمموعـة الـدول األوروبيـة الثالث/االحتـاد األورويب والـدول الـثالث إىل التعـاون         -٢-٦

قتضـــاء، التصـــميم والتصـــنيع بـــأنواع الوقـــود احلديثـــة، مبـــا يف ذلـــك، حســـب اال باإلمـــدادفيمـــا يتعلـــق 
املشــتركان، والتــراخيص وتكنولوجيــات التصــنيع واهلياكــل األساســية ذات الصــلة، ملفــاعالت البحــوث   
والطاقة القائمة واليت ستنشـأ يف املسـتقبل، مبـا يشـمل املسـاعدة التقنيـة بشـأن عمليـات التنقيـة، وأنشـطة           

لنــووي وتصــنيع الكســوات ملفاعــل آراك  التشــكيل ومعاجلــة املعــادن ملختلــف أنــواع كســوات الوقــود ا   
  للبحوث احملدث العامل باملاء الثقيل.

  
  ممارسات البحث والتطوير -جيم 

لتنفيذ اجلوانب األخرى يف خطة العمل هذه ودعما حلدوث انفتاح أوسع نطاقـا يف املشـاركات العمليـة      - ٧
الث وإيــران، سيســعى اجلانبــان إىل بــني جمموعــة الــدول األوروبيــة الثالث/االحتــاد األورويب والــدول الــث 

  إقامة تعاون وتبادل علمي يف جمال العلوم والتكنولوجيا النووية:
جمال حبوث الفيزياء النووية القائمة على املعجالت والفيزياء الفلكية، وإنتاج النظـائر املسـتقرة يف سـياق     -١-٧

وجيـة مبرفـق فـوردو. سـتطلب إيـران مـن       التعاون الدويل يف مركـز البحـوث النوويـة والفيزيائيـة والتكنول    
جمموعــة الــدول األوروبيــة الثالث/االحتــاد األورويب والــدول الــثالث واألطــراف األخــرى املهتمــة تقــدمي  
مقترحات حمددة ملشـاريع التعـاون الدوليـة يف اـاالت النوويـة والفيزيائيـة والتكنولوجيـة، وستستضـيف         

ويتمثل اهلدف من ذلك يف حتقيـق مشـاريع تعـاون دوليـة     حلقة عمل دولية الستعراض تلك املقترحات. 
يف غضون بضع سنوات. وسيجري االنتقال إىل إنتاج نظائر مستقرة بسلسلتني تعاقبيتني يف شـراكة بـني   

  االحتاد الروسي وإيران على أساس ترتيبات يتم االتفاق عليها على حنو مشترك.
  علم فيزياء البالزما واالندماج النووي؛ -٢-٧
تطبيقات مفاعالت البحوث يف مفاعل طهران للبحوث، أو يف مفاعـل آراك احملـدث، أو يف غريهـا مـن      -٣-٧

  مفاعالت البحوث املستقبلية يف إيران، من قبيل ما يلي:
  التدريب  -١-٣-٧
  إنتاج واستخدام النظائر املشعة  -٢-٣-٧
  استخدام الطاقة النووية يف حتلية املياه  -٣-٣-٧
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  التنشيط النيوترويناإلشابة ب  -٤-٣-٧
  التحليل بالتنشيط النيوتروين  -٥-٣-٧
  العالج بعزل النيوترون  -٦-٣-٧
  باستخدام حزم نيوترونية دراسات التصوير وتوصيف خصائص املواد نيوترونياً  -٧-٣-٧
وميكن أيضا موعة الدول األوروبية الثالث/االحتاد األورويب والدول الثالث وإيران استكشـاف سـبل    -٤-٧

  التعاون يف ااالت اإلضافية التالية:
  تصميم و/أو تصنيع و/أو جتميع أجهزة القياس يف قلب املفاعل وتكنولوجياا؛  -١-٤-٧
  تصميم، و/أو تصنيع، و/أو جتميع أنظمة األجهزة والتحكم يف الطاقة النووية وإلكترونياا؛  -٢-٤-٧
اهلياكل األساسـية ذات الصـلة وتيسـري مسـامهة إيـران      تكنولوجيا االندماج وعلم فيزياء البالزما و  -٣-٤-٧

ــة، مبــا يف ذلــك مشــاريع     -يف املفاعــل التجــرييب احلــراري   ــدويل و/أو املشــاريع املماثل ــووي ال الن
  التعاون التقين ذات الصلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛

  علم فلك النيوترينو؛  -٤-٤-٧
يعها وتوفريهـا وتـوفري املعـدات ذات الصـلة بوسـائل منـها       تصميم خمتلف أنواع املــُعجالت وتصـن    -٥-٤-٧

  مشاريع التعاون التقين ذات الصلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛
  برجميات احلصول على البيانات وجتهيزها ومعدات التفاعل؛  -٦-٤-٧
  

  األمان والضمانات واألمن يف اال النووي -دال 

  األمان النووي  - ٨

موعة الدول األوروبية الثالث/االحتاد األورويب والدول الـثالث، ورمبـا دول أخـرى، حسـب     إن األطراف يف جم
االقتضاء، على اسـتعداد للتعـاون مـع إيـران إلنشـاء مركـز أمـان نـووي يف إيـران، واملشـاركة يف حلقـات عمـل             

ة، وسـلطات اموعـة   وأنشطة تدريبية يف البلد لدعم عمليات التفاعل بـني السـلطات التنظيميـة النوويـة اإليرانيـ     
ويف أماكن أخرى ـدف القيـام، يف مجلـة أمـور، بتبـادل الـدروس املسـتفادة بشـأن إنشـاء االسـتقاللية والفعاليـة            
التنظيمية واحلفاظ عليها، والتدريب على تنفيذ ثقافة األمان النووي وأفضل املمارسات يف ذلك اـال؛ وتيسـري   

لطات التنظيميـة النوويـة وحمطـات توليـد الطاقـة النوويـة خـارج إيـران مـع          تبادل اآلراء والقيام بزيـارات إىل السـ  
التركيــز علــى أفضــل املمارســات يف جمــال التشــغيل املــأمون؛ وحتســني وتعزيــز التأهــب حلــاالت الطــوارئ احملليــة  

  والقدرة على إدارة احلوادث اخلطرية.
ات املتعلقـة باألمـان واألمـن النـوويني، علـى      وتقدمي الـدعم واملسـاعدة لـتمكني إيـران مـن االنضـمام إىل االتفاقيـ       

سبيل املثال من خالل حلقات العمل واحللقات الدراسية اليت تعزز االنضمام إىل تلك االلتزامـات. كمـا أن مـن    
  املمكن عقد حلقات العمل واحللقات الدراسية تلك حتت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
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الــدول األوروبيــة الثالث/االحتــاد األورويب والــدول الــثالث، ورمبــا دول وســوف تتعــاون األطــراف يف جمموعــة 
أخــرى، حســب االقتضــاء، مــع إيــران يف جمــاالت األمــن النــووي التاليــة، وكــذلك يف أي جمــاالت أخــرى يــتم     

  االتفاق عليها:
  إبرام االتفاقات الثنائية/املتعددة األطراف مع املنظمات ومراكز البحوث ذات الصلة؛ -١-٨
  واألدوات واملعدات املتصلة باألمان النووي؛ القواعد الصحيحةتوفري  -٢-٨
  تيسري تبادل املعارف واخلربات يف جمال األمان النووي؛ -٢-٨
  حتسني وتعزيز التأهب حلاالت الطوارئ احمللية والقدرة على إدارة احلوادث اخلطرية؛ -٤-٨
ــاء العمــل ودورات للتــ   -٥-٨ ــدريب أثن ــوفري الت ــراد   الترتيــب لت دريب املهــين ملشــغلي املفــاعالت واملرافــق، وأف

ــران        ــووي داخــل إي ــذلك مــن املنظمــات الداعمــة، يف جمــال األمــان الن ــة، ومــا يتصــل ب الســلطة التنظيمي
  وخارجها؛

إنشاء مركز لألمان النووي يف إيران يتم تزويده باألدوات والتقنيات واملعدات الالزمة، مـن أجـل دعـم     -٦-٨
تقين واملهـين وتبـادل الـدروس املسـتفادة ملشـغلي املفـاعالت واملرافـق، وأفـراد السـلطة          وتيسري التدريب الـ 

  الصلة؛  التنظيمية، واملنظمات الداعمة ذات
  
  الضمانات النووية  - ٩

إن األطراف يف جمموعة الدول األوروبية الثالث/االحتاد األورويب والدول الـثالث، ورمبـا دول أخـرى، حسـب     
د للتعـاون مـع إيـران لتنفيـذ ضـمانات الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة وتـدابريها للشـفافية            االقتضاء، على استعدا

  على حنو يتسم بالفعالية والكفاءة. وميكن النظر يف إمكانية التعاون يف ااالت التالية:
ــة املــواد       -١-٩ ــة حصــر ومراقب ــز عملي ــاء اخلدمــة وحلقــات عمــل لتعزي ــة أثن  التعــاون يف شــكل دورات تدريبي

  النووية، وتنمية املوارد البشرية، وعمليات مراقبة النوعية/ضمان النوعية؛
األطــراف يف جمموعــة الــدول األوروبيــة الثالث/االحتــاد األورويب والــدول الــثالث، ورمبــا دول أخــرى،   -٢-٩

ــة        ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــذ ضــمانات الوكال حســب االقتضــاء، علــى اســتعداد للتعــاون مــع إيــران لتنفي
  بريها للشفافية يف البلد على حنو يتسم بالفعالية والكفاءة.وتدا

ميكن أن يتخذ ذلك التعاون شكل تدريب وحلقات عمل لتعزيـز السـلطة التنظيميـة املعنيـة بالضـمانات       -٣-٩
ــة          ــات مراقبـ ــرية، وعمليـ ــوارد البشـ ــة املـ ــة، وتنميـ ــواد النوويـ ــة املـ ــر ومراقبـ ــات حصـ ــران، وعمليـ يف إيـ

  النوعية/ضمان النوعية.
  

  األمن النووي - ١٠

إن األطراف يف جمموعة الدول األوروبية الثالث/االحتاد األورويب والدول الـثالث، ورمبـا دول أخـرى، حسـب     
االقتضاء، على استعداد للتعاون مع إيران لتنفيذ املبادئ التوجيهية وأفضـل املمارسـات يف جمـال األمـن النـووي.      

التالية:  االتوميكن النظر يف إمكانية التعاون يف ا  
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التعاون يف شـكل دورات تدريبيـة وحلقـات عمـل لتعزيـز قـدرة إيـران علـى منـع التهديـدات احملدقـة              -١-١٠
باألمن النووي للمرافق والنظم النووية واحلماية منها والتصدي هلا، وكـذلك السـماح بـتمكني نظـم     

  املادية؛  محاية فعالة ومستدامة لألمن النووي واحلماية
ن من خالل التدريب وحلقات العمل لتعزيـز قـدرة إيـران علـى تـوفري احلمايـة مـن التهديـدات         التعاو  -٢-١٠

احملدقة بـاألمن النـووي والتصـدي هلـا، مبـا يف ذلـك التخريـب، وكـذلك السـماح بوضـع نظـم فعالـة             
  ومستدامة لألمن النووي واحلماية املادية.

  
  رافق والعمليات املرتبطة ماالطب النووي والنظائر املشعة، والتكنولوجيات وامل  -هاء 

إن األطراف يف جمموعة الدول األوروبية الثالث/االحتاد األورويب والدول الثالث على اسـتعداد للتعـاون    - ١١
مــع إيــران، حســب االقتضــاء، لتحســني اســتخدام الطــب النــووي يف البلــد لزيــادة اخلــربة الفنيــة يف جمــال  

ادة تـــوافر النظـــائر املشـــعة الطبيـــة للتشـــخيص والعـــالج التصـــوير التشخيصـــي والعـــالج باألشـــعة، وزيـــ
للمواطنني اإليرانيني، وتيسري مشاركة إيران يف األوساط العلمية والطب النووي الـدويل األوسـع نطاقـا.    

  وجيوز أن يشمل ذلك التعاون ما يلي:
ا يف ذلـك مـن أجـل    إدخال حتسينات على اهلياكل األساسية املرتبطة مبرافق السيكلوترون القائمة، مبـ   -١-١١

  إنتاج النظائر املشعة الطبية.
تيسـري اقتنــاء إيـران لســيكلوترون جديـد، ومعــدات الصــيدلة اإلشـعاعية املرتبطــة بـه، إلنتــاج النظــائر        -٢-١١

  املشعة الطبية.
اقتناء أحدث معدات التصوير باألشعة التشخيصية والعـالج باألشـعة ملراكـز الطـب النـووي القائمـة         -٣-١١

  يدة، مبا يف ذلك التعاون فيما بني املستشفيات لعالج فرادى املرضى.أو اجلد
  التعاون بشأن إجراءات قياس اجلرعات يف السياقات املهنية ولعالج املرضى.  -٤-١١
  حتسني رقم االستخدام املستهدف لزيادة إنتاج النظائر املشعة.  -٥-١١
ــائر املشــعة للمعاجلــة اإلشــعا       -٦-١١ ــى مصــادر النظ ــالج    احلصــول عل ــزة الع ــايرة أجه ــرب، ومع ــن ق عية ع

  اإلشعاعي، وغريها من التطبيقات الطبية والصناعية.
  توفري مركز للطب اإلشعاعي على أحدث طراز واملختربات الالزمة.  -٧-١١
  

  إدارة النفايات ووقف تشغيل املرافق  -واو 

دول الثالث على اسـتعداد للتعـاون   إن األطراف يف جمموعة الدول األوروبية الثالث/االحتاد األورويب وال - ١٢
مع إيران، حسب االقتضـاء، يف اإلدارة املأمونـة والفعالـة والكفـؤة للنفايـات النوويـة واإلشـعاعية النامجـة         
عن أنشطة دورة الوقود النووي إليران والطب النـووي، وأنشـطة إنتـاج و/أو اسـتهالك النظـائر املشـعة،       

  والتصرف يف تلك النفايات.
راف يف جمموعة الدول األوروبية الثالث/االحتاد األورويب والدول الثالث على اسـتعداد للتعـاون   إن األط - ١٣

مع إيران، حسب االقتضاء، يف جماالت أفضل املمارسات املأمونة والفعالة واملالئمة للبيئة إلزالـة التلـوث   
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جـل إليـداع النفايـات    ، مبا يف ذلـك التعـاون بشـأن مرافـق التخـزين طويـل األ      ووقف تشغيلهاعن املرافق 
  اإلشعاع.  املنخفضة واملتوسطة

ــى اســتعداد،         - ١٤ ــدول الــثالث عل ــة الثالث/االحتــاد األورويب وال ــة الــدول األوروبي ــراف يف جمموع إن األط
حسب االقتضاء، لتيسري تبادل اآلراء والزيارات إىل املواقع ذات الصـلة واملواقـع املوجـودة خـارج إيـران      

  لفعالة للنفايات وأفضل املمارسات يف هذا اال.فيما يتصل باإلدارة ا
تقوم األطراف يف جمموعة الدول األوروبية الثالث/االحتاد األورويب والدول الـثالث، حسـب االقتضـاء،     - ١٥

  إيران.  بتيسري توفري املعدات والنظم املالئمة إلدارة النفايات ومرافق اإليداع يف
  

  املشاريع األخرى -زاي 

نفيـذ مشـاريع أخـرى علــى حنـو مشـترك بـني األطــراف ذات الصـلة يف جمموعـة الـدول األوروبيــة          جيـوز ت  - ١٦
الثالث/االحتاد األورويب والدول الثالث وإيران، على حنو مـا حيـدده املشـاركون يف خطـة العمـل، مبـا يف       

  ذلك يف ااالت التالية:
  رتبطة ا يف إيران؛تشييد حمطة نووية لتحلية املياه واهلياكل األساسية امل  -١-١٦
  املثال)؛  تطوير تكنولوجيا الليزر ألغراض التطبيقات الطبية (جلراحة العيون على سبيل  -٢-١٦
      

  اللجنة املشتركة -املرفق الرابع خلطة العمل الشاملة املشتركة 

  اإلنشاء والتشكيل واملنسق  - ١

ــة إلي      - ١ ــة املشــتركة لالضــطالع باملهــام املوكل ــتم إنشــاء اللجن ــك    ي هــا يف خطــة العمــل الشــاملة، مبــا يف ذل
  مرفقاا.

تتــألف اللجنــة املشــتركة مــن ممــثلني إليــران وجمموعــة الــدول األوروبيــة الثالث/االحتــاد األورويب والــدول   -٢-١
الثالث (االحتاد الروسي وأملانيا والصني وفرنسا واململكة املتحـدة والواليـات املتحـدة، مـع املمثـل السـامي       

  يف خطة العمل. الذين يشكلون، معا، املشاركنييب للشؤون اخلارجية والسياسة األمنية)، ورلالحتاد األو
  جيوز للجنة املشتركة أن تنشئ أفرقة عاملة يف جماالت معينة، حسب االقتضاء. -٣-١
ن ، أو مـ ‘)املمثـل السـامي  (’يب للشـؤون اخلارجيـة والسياسـة األمنيـة     ويعمل املمثل السامي لالحتاد األور -٤-١

  يعينه ممثال له، مبثابة منسق اللجنة املشتركة.
  
  مهام اللجنة املشتركة  - ٢

  تقوم اللجنة املشتركة بأداء املهام التالية: -١-٢
استعراض واعتماد التصميم النهائي ملفاعل البحوث احملدث العامل باملاء الثقيـل وتصـميم املختـربات     -١-١-٢

واعتماد تصميم الوقود ملفاعل البحـوث احملـدث العامـل باملـاء     الفرعية، قبل بدء التشييد، واستعراض 
  الثقيل على النحو املنصوص عليه يف الفرع باء من املرفق األول؛



 ٢٠١٥متوز/يوليه  ٣١ إىل ٢٠١٤آب/أغسطس  ١ يف الفترة منالقرارات واملقررات اليت اختذها جملس األمن 

603 

بناء على طلب إيران، استعراض واعتماد تطوير أو اقتناء أو تشييد أو تشغيل اخلاليـا السـاخنة (الـيت     -٢-١-٢
ا املدرعــة أو صــناديق القفــازات املدرعــة الــيت يتجــاوز  تتضــمن خليــة أو خاليــا مترابطــة)، أو اخلاليــ 

أمتار مكعبة وذات املواصفات الـواردة يف املرفـق األول مـن الربوتوكـول اإلضـايف، علـى        ٦حجمها 
  من املرفق األول؛ ٢١النحو املنصوص عليه يف الفقرة 

ــدء البحــث والتطــوير يف وقــ       -٣-١-٢ ــران لب ــدمها إي ــيت تق ــاد اخلطــط ال ــران  اســتعراض واعتم ود مفاعــل طه
  من املرفق األول؛ ٢٦للبحوث القائم على فلز اليورانيوم، على النحو املنصوص عليه يف الفقرة 

بنــاء علــى طلــب إيــران، اســتعراض واعتمــاد املشــاريع املتعلقــة بــاألنواع اجلديــدة مــن أجهــزة الطــرد   -٤-١-٢
ى النحـو املنصـوص عليـه يف    املركزي للشروع يف مرحلة النمـوذج األوىل للتجريـب امليكـانيكي، علـ    

  من املرفق األول؛ ٤٣الفقرة 
ــيت يتقــرر تنفيــذها يف مرفــق فــوردو، علــى النحــو        -٥-١-٢ تلقــي املعلومــات مســبقا عــن املشــاريع احملــددة ال

  من املرفق األول؛ ٤٤املنصوص عليه يف الفقرة 
ــاج النظــائر املســتقرة يف م      -٦-١-٢ ــاهيمي إلنت ــات عــن اإلطــار املف ــي املعلوم ــى النحــو   تلق ــوردو، عل صــنع ف

  من املرفق األول؛ ١-٤٦املنصوص عليه يف الفقرة 
بناء على طلب إيران، تقييم مدى تعذر إعادة حتويل جممعـات الوقـود املصـنوعة يف إيـران ومنتجاـا       -٧-١-٢

الوســيطة بســهولة إىل ســادس فلوريــد اليورانيــوم، اســتناداً إىل املعــايري التقنيــة املوضــوعية، ــدف         
 ٥٩ني من تصنيع الوقود يف إيران، واملوافقة على ذلك، على النحو املنصـوص عليـه يف الفقـرة    التمك

  من املرفق األول؛
دعم تقدمي املساعدة إىل إيران، مبا يف ذلك من خالل التعاون التقين للوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة،     -٨-١-٢

وقــود النــووي الـذي تنتجــه إيــران، علــى  حسـب االقتضــاء، للوفــاء باملعـايري الدوليــة مــن املـؤهالت لل   
  من املرفق األول؛ ٥٩النحو املنصوص عليه يف الفقرة 

بلـد آخـر، أو مـع     القيام مسبقاً، بناء على طلب إيران، باسـتعراض واعتمـاد مشـاركة إيـران مـع أي      -٩-١-٢
طة يتصـل بـذلك مـن أنشـ     أي كيان أجنيب يف التخصيب واألنشطة املتصلة بالتخصيب، مبا يشمل ما

ــلة      ــيب أو ذات صـ ــات للتخصـ ــدات وتكنولوجيـ ــدير أي معـ ــها تصـ ــبل منـ ــوير، بسـ ــث والتطـ البحـ
  األول؛  من املرفق ٧٣بالتخصيب، على النحو املنصوص عليه يف الفقرة 

توفري التشاور وإسداء املشورة بشأن الوسائل الالزمة يف سياق إتاحـة الوصـول علـى النحـو احملـدد       -١٠-١-٢
  األول؛ من املرفق ٧٨يف الفقرة 

القيام مسبقا، بناء على طلب إيران، باستعراض واعتماد تصميم أنظمـة الـتفجري املتفجـرة املتعـددة      -١١-١-٢
النقاط املالئمـة ألجهـزة الـتفجري النوويـة وأنظمـة تشـخيص الـتفجريات (الكـامريات فائقـة السـرعة،           

اســبة لتطــوير جهــاز متفجــر وكــامريات التــأطري، وكــامريات التصــوير باألشــعة الســينية الومضــية) املن
نووي، ، أو تطوير تلك األجهـزة أو تصـنيعها أو اقتنائهـا أو اسـتخدامها يف األغـراض غـري النوويـة،        

  من املرفق األول؛ ٣-٨٢و  ٢-٨٢على النحو املنصوص عليه يف الفقرتني 
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حـو املنصـوص عليـه    االستعراض والتشاور ملعاجلة املسائل الناشئة عن تنفيذ رفع اجلـزاءات علـى الن   -١٢-١-٢
  يف خطة العمل هذه ويف مرفقها الثاين؛

استعراض ما يقدم مـن مقترحـات لعمليـات النقـل ذات الصـلة بـاملواد النوويـة إىل إيـران أو القيـام           -١٣-١-٢
مـن هـذا املرفـق، وقـرار جملـس األمـن        ٦باألنشطة ذات الصلة باملواد النووية مع إيران، وفقا للمـادة  

  دة املتخذ تأييدا خلطة العمل هذه؛التابع لألمم املتح
اســتعراض أي مســألة يــرى أي مــن املشــاركني يف خطــة العمــل الشــاملة أــا تشــكل عــدم وفــاء       -١٤-١-٢

مشارك آخر يف اخلطة بالتزاماته القائمة مبوجب اخلطة، وفقا للعمليـة املبينـة يف خطـة العمـل، وذلـك      
  بغرض حل تلك املسألة؛

  ، حسب الضرورة؛أنشطة هذا املشاركجراءات الالزمة لتنظيم اعتماد أو تعديل اإل -١٥-١-٢
  التشاور وتوفري التوجيه بشأن مسائل التنفيذ األخرى اليت قد تنشأ مبوجب خطة العمل. -١٦-١-٢
  
  إلجراءاتا  - ٣

جتتمع اللجنة املشتركة على أساس ربع سنوي، ويف أي وقـت بنـاء علـى طلـب يقدمـه أحـد املشـاركني         -١-٣
عمل إىل املنسق. ويعقد املنسق اجتماعا للجنـة املشـتركة يف موعـد ال يتجـاوز أسـبوعا واحـداً       يف خطة ال

بعد استالم ذلك الطلـب، إال إلجـراء مشـاورات وفقـا للفـرع فـاء مـن املرفـق األول وأي مسـألة أخـرى           
أقـرب  يرى املنسق و/أو أحد املشـاركني يف خطـة العمـل أـا عاجلـة، ويف تلـك احلالـة تعقـد اجللسـة يف          

  وقت ممكن ويف موعد ال يتجاوز ثالثة أيام تقوميية من تلقي الطلب.
تعقد اجتماعات اللجنة املشـتركة يف نيويـورك أو فيينـا أو جنيـف، حسـب االقتضـاء. وينبغـي أن ييسـر          -٢-٣

  البلد املضيف إجراءات الدخول للمشاركني يف تلك االجتماعات.
  اآلراء دعوة مراقبني حلضور اجتماعاا. جيوز للجنة املشتركة أن تقرر بتوافق -٣-٣
من هذا املرفق، وهو ما سيكون خاضعا إلجـراء السـرية املتبـع     ٦ البندباستثناء ما هو منصوص عليه يف  -٤-٣

يف األمم املتحدة، تكون أعمال اللجنة املشتركة مشمولة بالسرية، وال جيوز أن يطلع عليهـا أحـد سـوى    
  اقبني حسب االقتضاء، ما مل تقرر اللجنة املشتركة خالف ذلك.املشاركني يف خطة العمل واملر

  
  قرارات اللجنة املشتركة  - ٤

  املرفق.  تتخذ قرارات اللجنة املشتركة بتوافق اآلراء، ما مل ينص على خالف ذلك يف هذا -١-٤
ئـب  يكون لكل مشـارك يف خطـة العمـل صـوت واحـد. ويتخـذ قـرارات اللجنـة املشـتركة املمثـل أو نا           -٢-٤

  بتسميته. املمثل أو أي شخص آخر ينوب عنه يقوم املشارك يف اخلطة
يعلن تصويت كل مشارك يف خطة العمـل علـى سـائر املشـاركني يف اخلطـة إذا طلـب أي منـهم إجـراء          -٣-٤

  تصويت مسجل.
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اآلراء،  يتم البت يف املسائل املعروضة على اللجنة املشتركة عمـال بـالفرع فـاء مـن املرفـق األول بتوافـق       -٤-٤
أو عن طريق التصويت اإلجيـايب خلمسـة مـن املشـاركني يف خطـة العمـل. وال يوجـد أي شـرط لنصـاب          

  قانوين.
ال يشارك املنسق يف اختاذ القرار بشأن عمليات النقل واألنشطة ذات الصلة باملواد النوويـة حسـبما هـو     -٥-٤

  من هذا املرفق. ٦مبني يف البند 
  
  مسائل أخرى  - ٥

كل مشارك يف خطة العمل الشـاملة مسـؤوالً عـن تكاليفـه اخلاصـة للمشـاركة يف أعمـال اللجنـة         يكون  -١-٥
  املشتركة، ما مل تقرر اللجنة املشتركة خالف ذلك.

جيوز للمشاركني يف خطة العمل أن يطلبوا إىل املنسق تعميم إخطار على املشاركني اآلخرين يف اخلطـة   -٢-٥
ذلـك القبيـل، يقـوم املنسـق بتعمـيم ذلـك اإلخطـار بـدون تـأخري          يف أي وقت. وبناء على أي طلـب مـن   

  .على مجيع املشاركني يف خطة العمل
  
  الفريق العامل املعين باملشتريات  - ٦

بغرض إنشاء قناة للمشتريات، ستقوم اللجنة املشـتركة، مـا مل يـنص علـى خـالف ذلـك القـرار الصـادر           ١-٦
خطـة العمـل، باسـتعراض املقترحـات الـيت      فيـه  قـر الـس   عن جملس األمن التـابع لألمـم املتحـدة الـذي ي    

  العمليات التالية، وبالبت يف تلك املقترحات:ب القيام االخنراط يف  تقدمها الدول الراغبة يف
 توريـد أو بيـع مجيــع األصـناف واملــواد واملعـدات والســلع والتكنولوجيـا املنصــوص عليهـا يف الوثيقــة        ١-١-٦

Part.1/INFCIRC/254/Rev.12    ــتم ــيت ي ــس    (أو إصــدارها األحــدث بالصــيغة ال ــل جمل ــن قب حتــديثها م
بواسطة مواطنيها أو باستخدام سـفن   األمن) أو نقلها بصورة مباشرة أو غري مباشرة من أراضيها أو

ــران     ــتخدامها يف إي ــا، أو الس ــل أعالمه ــائرات حتم ــن      أو أو ط ــان مصــدرها م ــواء أك ملصــلحتها، س
األصــناف واملــواد واملعــدات والســلع والتكنولوجيــا  مجيــع لــىأراضــيها أم ال، ويســري ذلــك أيضــا ع

(أو إصـدارها األحـدث بالصـيغة الـيت يــتم      INFCIRC/254/Rev.9/Part 2املنصـوص عليهـا يف الوثيقـة    
حتديثها من قبل جملس األمن)، إذا كـان االسـتخدام النـهائي هلـا سيصـب يف صـاحل الربنـامج النـووي         

ذه أو يف صــاحل أي اسـتخدام ــائي آخـر يف األغــراض املدنيـة غــري    يـراين املــبني يف خطـة العمــل هـ   اإل
النووية، ويسري كذلك على أي أصناف أخرى إذا ثبت للدولة ذات الصلة أا ميكن أن تسـهم يف  

  أنشطة تتعارض مع خطة العمل؛  
لسمســرة تزويــد إيــران بــأي نــوع مــن املســاعدة التقنيــة والتــدريب واملســاعدة املاليــة واالســتثمار وا     ٢-١-٦

اسـتخدام األصـناف واملـواد     غريها مـن اخلـدمات ذات الصـلة بتوريـد أو بيـع أو نقـل أو صـنع أو        أو
  واملعدات والسلع والتكنولوجيا الوارد وصفها يف الفقرة الفرعية (أ) أعاله؛

حيازة إيران حصة يف نشاط جتاري يف دولة أخرى ينطـوي علـى التنقيـب عـن اليورانيـوم أو إنتاجـه         ٣-١-٦
ــة        أو ــه يف الوثيقـــ ــوص عليـــ ــو املنصـــ ــى النحـــ ــات علـــ ــة والتكنولوجيـــ ــواد النوويـــ ــتخدام املـــ اســـ

INFCIRC/254/Rev.12/Part 1   وأي اســـتثمارات يف األقـــاليم اخلاضـــعة لواليتـــها مـــن قبـــل إيـــران ،
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كيانـات تعمـل    مواطنيها أو كيانات مسجلة يف إيـران أو خاضـعة لواليتـها، أو مـن قبـل أفـراد أو       أو
  أو بتوجيه منهم، أو من قبل كيانات خاضعة مللكية هؤالء أو سيطرم. نيابة عن هؤالء

سوف تضـطلع اللجنـة املشـتركة مبسـؤوليتها عـن اسـتعراض املقترحـات املتعلقـة بعمليـات النقـل املتصـلة              ٢-٦
 ىل إيران أو باألنشطة املتصلة ذا اال مع إيران، وتقدمي التوصيات بشـأا، مـن خـالل   إباال النووي 

  الفريق العامل املعين باملشتريات.
سوف تشـارك كـل دولـة مـن دول جمموعـة الـدول األوروبيـة الثالث/االحتـاد األورويب والـدول الـثالث             ٣-٦

وإيران يف الفريق العامل املعين باملشتريات. وسيعمل املمثل السامي بصفة منسق ألعمـال الفريـق العامـل    
  املعين باملشتريات.

ق العامـل املعـين باملشـتريات يف املقترحـات وفقـاً لإلجـراءات التاليـة، مـا مل تقـض بغـري           سوف ينظر الفري  ٤-٦
ذلك اللجنة املشتركة أو القرار الصادر عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة الذي يقر فيـه الـس خطـة    

  العمل هذه:
مـن قبـل الدولـة الـيت تسـعى إىل      عند استالم املقترح، مبا يف ذلك مجيـع املعلومـات الداعمـة الالزمـة،       ١-٤-٦

، يقـوم املنسـق بإحالـة املقتـرح مـن خـالل       ١-٦عمليات النقل واألنشطة املشار إليها يف البند ب القيام
الوسائل املناسبة، دون تأخري إىل الفريق العامل املعـين باملشـتريات، وعنـدما يتعلـق املقتـرح بأصـناف       

مها يف األنشــطة النوويــة الــيت أُذن ــا يف خطــة  ومــواد ومعــدات وســلع وتكنولوجيــا يعتــزم اســتخدا 
ــها املنســق    ــل، فيحيل ــين        إالعم ــل املع ــق العام ــى الفري ــتعني عل ــة. وي ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ىل الوكال

  يوماً. ٣٠باملشتريات أن ينظر يف املقترح وأن يبت فيه يف غضون مهلة  أقصاها 
: (أ) وصـف هلـذا الصـنف؛    ١-٤-٦غـراض البنـد   ، أل“املعلومـات الداعمـة الالزمـة   ”يقصد بعبـارة    ٢-٤-٦

(ب) االسم والعنوان ورقم اهلاتف وعنوان الربيد اإللكتروين للكيـان املُصـدر؛ (ج) االسـم والعنـوان     
ن االستخدام النـهائي املقتـرح   أورقم اهلاتف وعنوان الربيد اإللكتروين للكيان املستورِد؛ (د) بيان بش

ح، إضــافة إىل شــهادة بشــأن االســتخدام النــهائي موقّعــة مــن قبــل  ومكــان االســتخدام النــهائي املقتــر
ــة أو الســلطة املختصــة يف    ــة اإليراني يــران تثبــت االســتخدام النــهائي املــذكور؛   إمنظمــة الطاقــة الذري

تفاصـيل بشـأن النقـل،     رقم رخصة التصدير يف حال توفرها؛ (و) تاريخ العقـد، إن وجـد؛ (ز)   (هـ)
كان أي من رقم رخصـة التصـدير، أو تـاريخ      هذه املعلومات، إذاإن وجدت؛ شريطة أن يتم تقدمي

العقد، أو التفاصيل املتعلقة بالنقل غري متوفرة وقت تقدمي املقترح، يف أقرب وقت ممكن، وعلـى أي  
  حال يعد تقدميها شرطاً للموافقة قبل شحن الصنف.

يـوم   ٢٠غضـون   أن يبلّـغ املنسـق، يف   سيتعني على كل مشارك يف الفريـق العامـل املعـين باملشـتريات      ٣-٤-٦
عمل، ما إذا كان يوافق على املقترح أو يرفضه. وجيوز متديد املهلـة الزمنيـة احملـددة للنظـر فيـه لفتـرة       

  أيام عمل، بناء على طلب أحد املشاركني يف الفريق العامل املعين باملشتريات. ١٠إضافية قدرها 
ا يتلقى املنسق املوافقات الرمسيـة مـن مجيـع املشـاركني يف الفريـق      سيوصى باملوافقة على املقترح حامل  ٤-٤-٦

يـوم عمـل، أي عـدم     ٣٠العامل املعين باملشتريات، أو إذا مل يكن املنسق قد تلقى حىت اية فترة الــ  
يـوم   ٣٠يوص حىت اية فترة الــ   مل موافقة من أي مشارك يف الفريق العامل املعين باملشتريات. وإذا

ملوافقة على املقترح، جيـوز بنـاء علـى طلـب مـن اثـنني علـى األقـل مـن املشـاركني يف الفريـق            عمل با
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اللجنة املشتركة، اليت تقـرر املوافقـة علـى املقتـرح      أيام عمل، إحالته إىل ٥العامل يقدمانه يف غضون 
ركني أيام عمل. وإال فسيوصى بعـدم املوافقـة عليـه. وجيـب علـى املشـا       ١٠بتوافق اآلراء يف غضون 

 يف خطة العمل غري املوافقني توفري املعلومات ذات الصـلة بشـأن عـدم املوافقـة إىل اللجنـة املشـتركة،      
  حسب االقتضاء، مع مراعاة احلاجة إىل محاية املعلومات السرية.

ــابع لألمــم املتحــدة يف      ٥-٤-٦ ــة املشــتركة إىل جملــس األمــن الت موعــد أقصــاه  ســيحيل املنســق توصــية اللجن
أيـام عمـل اعتبـاراً مـن      ٤٥ل، أو يف حالة اإلحالة إىل اللجنة املشتركة، يف موعد أقصاه يوم عم ٣٥

تـاريخ قيــام املنســق بإحالــة املقتــرح، مشــفوعاً جبميـع املعلومــات الداعمــة الالزمــة إىل الفريــق العامــل   
  املعين باملشتريات.

الستعراض املقترحـات، مـا مل يتقـرر     سيجتمع الفريق العامل املعين باملشتريات مرة كل ثالثة أسابيع  ٦-٤-٦
خــالف ذلــك بتوافــق اآلراء. وعنــدما تتعلــق بعــض املقترحــات املقــرر النظــر فيهــا بأصــناف ومــواد     
ــيت أذن ــا مبوجــب خطــة       ــة ال ــزم اســتخدامها يف األنشــطة النووي ــا يعت ومعــدات وســلع وتكنولوجي

  ماع بصفة مراقب.العمل، جيوز دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حلضور االجت
سـوف يتصـرف مجيـع املشـاركني يف خطـة العمـل وفقـا إلجـراءات قنـاة املشـتريات وسـوف يضـطلعون               ٥-٦

فقـط بعـد موافقـة اللجنـة املشـتركة وجملـس األمـن         ١-٦ بعمليات النقل واألنشطة املشـار إليهـا يف البنـد   
عدات والسـلع والتكنولوجيـا املشـار    التابع لألمم املتحدة عليها. ولن تستخدم إيران األصناف واملواد وامل

تسعى لشرائها ألغراض األنشـطة النوويـة الـيت تتعـارض      من هذا املرفق أو حتوزها أو ١-٦ إليها يف البند
  مع خطة العمل هذه.

ىل اللجنــة املشــتركة، مبوجــب آليــة تســوية املنازعــات، أي إجيــوز ألي مشــارك يف خطــة العمــل أن حييــل   ٦-٦
  ذا كان يساوره القلق من أن ذلك النشاط يتعارض مع خطة العمل هذه.إيات نشاط ذي صلة باملشتر

ىل املواقـع املعتـزم أن تسـتخدم    إيران إمكانية وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إسوف تسهل   ٧-٦
فيهــــا كــــل األصــــناف واملــــواد واملعــــدات والســــلع والتكنولوجيــــا املنصــــوص عليهــــا يف الوثيقــــة          

INFCIRC/254/Rev.12/Part 1        ،(أو إصدارها األحدث بالصيغة اليت يـتم حتـديثها مـن قبـل جملـس األمـن)
  من هذا املرفق.   ٦واملستوردة عمالً باإلجراء املنصوص عليه يف البند 

ستســمح إيــران للدولــة املصــدرة بــالتحقق مــن االســتخدام النــهائي جلميــع األصــناف واملــواد واملعــدات       ٨-٦
إصـدارها األحـدث    (أو INFCIRC/254/Rev.9/Part 2يـا املنصـوص عليهـا يف الوثيقـة     والسـلع والتكنولوج 

 ٦بالصيغة اليت يتم حتديثها من قبل جملس األمـن)، واملسـتوردة عمـالً بـاإلجراء املنصـوص عليـه يف البنـد        
 مــن هــذا املرفــق. وســوف تقــوم اللجنــة املشــتركة، بنــاء علــى طلــب مــن الدولــة املصــدرة، أو إذا ارتــأت 
ضرورة لذلك عنـد موافقتـها علـى مقتـرح يتعلـق بالنقـل، بتـوفري اخلـربات للدولـة املصـدرة، مبـا يف ذلـك             

  التحقق من االستخدام النهائي.  اخلرباء، حسب احلاجة، للمشاركة يف
سيستجيب الفريق العامل املعين باملشتريات لطلبات احلصـول علـى توجيهـات بشـأن أنشـطة املشـتريات         ٩-٦

أطــراف ثالثــة، واحملالــة إليــه مــن قبــل املنســق. وسيســعى الفريــق العامــل املعــين باملشــتريات      املقدمــة مــن
أيــام عمــل مــن تــاريخ تقــدميها إىل الفريــق   ٩لالســتجابة لطلبــات احلصــول علــى توجيهــات يف غضــون  

  املنسق.   العامل املعين باملشتريات من قبل
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األقــل كــل  التــابع لألمــم املتحــدة مــرة واحــدة علــى ســتقدم اللجنــة املشــتركة تقريــرا إىل جملــس األمــن   ١٠-٦
  بالتنفيذ. أشهر بشأن حالة قرارات الفريق العامل املعين باملشتريات وأي قضايا تتعلق  ٦

  
  الفريق العامل املعين بتنفيذ رفع اجلزاءات  - ٧

زاءات سـوف تضــطلع اللجنــة املشــتركة مبسـؤولياا عــن اســتعراض املســائل ذات الصـلة بتنفيــذ رفــع اجلــ     ١-٧
وعن التشاور بشأن تلك املسائل، على النحـو احملـدد يف خطـة العمـل هـذه، مبسـاعدة فريـق عامـل معـين          

  برفع اجلزاءات.
سيشارك يف هذا الفريق العامل املشـاركون يف اللجنـة املشـتركة. وسـيعمل املمثـل السـامي بصـفة منسـق           ٢-٧

  هلذا الفريق العامل.  
د يوم التنفيـذ، تعتقـد أن أي عقوبـات أخـرى تتصـل باألنشـطة النوويـة        إذا كانت إيران، يف أي وقت بع  ٣-٧

أي تــدابري تقييديــة، مبــا يف ذلــك حــاالت اإلدراج ذات الصــلة الــيت قررــا جمموعــة الــدول األوروبيــة   أو
الثالث/االحتاد األورويب والدول الثالث متنع التنفيذ الكامل لرفع العقوبـات علـى النحـو احملـدد يف خطـة      

ذه، فسوف يتشاور املشارك املعين يف خطة العمل مع إيران دف حل القضـية. وإذا مل يتمكنـا   العمل ه
ــة الثالث/االحتــاد       ــدول األوروبي مــن حــل القضــية، فيجــوز إليــران أو أي عضــو مــن أعضــاء جمموعــة ال

  األورويب والدول الثالث إحالة القضية إىل الفريق العامل.
ىل حـل هلـا يف   إامل باستعراض القضية والتشـاور بشـأا ـدف التوصـل     سيقوم املشاركون يف الفريق الع  ٤-٧

  يوم عمل. ٣٠غضون 
مشـارك يف خطـة    إذا ظلّت القضية بال حل بعـد مشـاركة الفريـق العامـل يف ذلـك املسـعى، فيجـوز ألي         ٥-٧

  ىل اللجنة املشتركة.إالعمل أن حييلها 
  )٣٥٤(تنفيذخطة ال -املرفق اخلامس خلطة العمل الشاملة املشتركة 

جراءات احملددة يف املرفقني األول والثاين خلطة العمل الشـاملة املشـتركة هـذه    يبين هذا املرفق تسلسل اإل  - ١
  ( خطة العمل).

  
  يوم اختتام املفاوضات - ألف

ــة الثالث/االحتــاد         - ٢ ــدول األوروبي ــام املفاوضــات اخلاصــة خبطــة العمــل هــذه، تقــوم جمموعــة ال ــدى اختت ل
لــدول الــثالث (االحتــاد الروســي، وأملانيــا، والصــني، وفرنســا، واململكــة املتحــدة، والواليــات األورويب وا

املتحدة، وكذلك املمثل السامي لالحتاد األوريب للشؤون اخلارجية والسياسـة األمنيـة) وإيـران بالتصـديق     
  على خطة العمل هذه.

_____________ 

ال يقصد من هذا املرفـق إال حتديـد تسلسـل تنفيـذ االلتزامـات املبينـة يف خطـة العمـل هـذه واملرفقـات امللحقـة ـا وال يقيـد               )٣٥٤(
 يوسع نطاق تلك االلتزامات.  أو
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، سـيقدم القـرار املقتـرح صـدوره عـن      عقب االنتهاء مباشـرةً مـن املفاوضـات اخلاصـة خبطـة العمـل هـذه         - ٣
جملـس األمـن التـابع لألمـم      من هذا املرفق، إىل ١٨جملس األمن التابع لألمم املتحدة، املشار إليه يف البند 

  املتحدة العتماده دون تأخري.
سوف يقوم االحتاد األورويب دون تأخري بالتصـديق علـى القـرار الصـادر عـن جملـس األمـن التـابع لألمـم            - ٤

  املتحدة، املشار إليه أعاله من خالل استنتاجات جملس االحتاد.
يران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وضع الترتيبات الضـرورية لتنفيـذ مجيـع تـدابري الشـفافية      إسوف تبدأ   - ٥

املنصوص عليها  يف خطة العمل هذه، حبيث يكتمل وضع هذه الترتيبات وتكون مهيأة وجـاهزة للعمـل   
  دء تنفيذ خطة العمل.ا يوم ب

  
  يوم اعتماد اخلطة  -باء 

يوما من إقرارها من قبـل جملـس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة،        ٩٠يقع يوم اعتماد خطة العمل هذه بعد   - ٦
من خالل القرار املشار إليه أعـاله، أو يف تـاريخ سـابق يعتمـد بالتراضـي بـني مجيـع املشـاركني يف خطـة          

  تدخل خطة العمل هذه حيز النفاذ.العمل، وعند هذه النقطة 
سيقوم املشاركون يف خطـة العمـل، بـدءاً مـن يـوم اعتمادهـا، باختـاذ الترتيبـات واالسـتعدادات الالزمـة،             - ٧

  يف ذلك التحضريات القانونية واإلدارية، لتنفيذ التزامام مبوجب خطة العمل.  مبا
يـران تطبـق بصـفة مؤقتـة     إاً، اعتبارا من يـوم التنفيـذ، بـأن    يران الوكالة الدولية للطاقة الذرية رمسيإستبلِّغ   - ٨

الربوتوكول اإلضايف، يف انتظار املصادقة عليه من قبل جملس الشورى (الربملان)، وسـوف تنفـذ بالكامـل    
  ,١-٣الرمز املعدل 

مـن   “املسـائل املـثرية للقلـق يف املاضـي واحلاضـر     ”من اجلـزء مـيم املعنـون     ٦٦يران الفقرة إسوف تطبق   - ٩
  املرفق األول.

سـرياا اعتبـاراً مـن يـوم      ورويب والدول األعضاء فيه الئحة تنظيمية لالحتاد يبـدأ سوف يعتمد االحتاد األ - ١٠
التنفيذ ينهي مبوجبـها العمـل جبميـع أحكـام الالئحـة التنظيميـة لالحتـاد الـيت يطبـق االحتـاد مبوجبـها مجيـع             

ورويب، على النحو احملـدد يف  األنشطة النووية اليت فرضها االحتاد األاجلزاءات االقتصادية واملالية املتعلقة ب
من هذا املرفق، بـالتزامن مـع تنفيـذ إيـران للتـدابري املتفـق عليهـا املتعلقـة باألنشـطة النوويـة،            ١-١٦البند 

  الذي تتحقق منه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
سـلطات رئاسـية، إعفـاءات تصـبح نافـذة املفعـول يف       سوف تصدر الواليات املتحـدة، متصـرفةً مبوجـب     - ١١

يـوم التنفيـذ، توقـف مبوجبــها تطبيـق العقوبـات القانونيــة  املتعلقـة باألنشـطة النوويــة، كمـا هـو حمــدد يف          
من هـذا املرفـق. وسـوف يقـوم الـرئيس أيضـا باختـاذ اإلجـراءات الالزمـة الـيت            ٢-١٧و  ١-١٧البندين 

تدابري اإلضافية املناسبة لتنفيذ وقف تطبيـق اجلـزاءات علـى النحـو احملـدد      يأمر مبقتضاها بأن تتخذ مجيع ال
من هذا املرفق، مبا يف ذلك إـاء العمـل بـاألوامر التنفيذيـة علـى النحـو        ٤-١٧اىل  ١-١٧يف البنود من 

  .٥-١٧، ومنح تراخيص لألنشطة على النحو احملدد يف البند ٤-١٧احملدد يف البند 
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يـران  إالـثالث و  كون مـن جمموعـة الـدول األوروبيـة الثالث/االحتـاد األورويب والـدول      سوف يبدأ املشـار  - ١٢
عــداد وثيقــة رمسيــة يــتم االتفــاق عليهــا قبــل وقــت كــاف مــن يــوم التنفيــذ ويــتم فيهــا   إمباحثــات بشــأن 

عراب عن االلتزام األكيـد للمشـاركني يف اموعـة مبشـروع حتـديث مفاعـل آراك الـذي يعمـل باملـاء          اإل
  قيل، وحتديد املسؤوليات اليت تقع على عاتق املشاركني يف اموعة.الث

سوف يبدأ االحتاد األورويب والـدول األعضـاء فيـه والواليـات املتحـدة  مشـاورات، عنـد االقتضـاء، مـع           - ١٣
إيــران بشــأن املبــادئ التوجيهيــة ذات الصــلة والبيانـــات املتاحــة للجمهــور بشــأن تفاصــيل اجلـــزاءات          

  التقييدية اليت سيتم رفعها مبوجب خطة العمل هذه. التدابري  أو
  

  يوم التنفيذ -جيم 

أدنـاه،   ١٥الفقـرة   سوف يقع يوم التنفيذ غداة تنفيـذ إيـران للتـدابري املتعلقـة باألنشـطة النوويـة املبينـة يف        - ١٤
يـــة الـــذي تتحقـــق منـــه الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة، بـــالتزامن مـــع اختـــاذ جمموعـــة الـــدول األوروب  

ــثالث اإل   ــدول ال ــرتني   الثالث/االحتــاد األورويب وال ــة يف الفق ــدء    ١٧و  ١٦جــراءات املبين ــع ب ــاه، وم أدن
أدنـاه علـى صـعيد األمـم املتحـدة وفقـاً لقـرار جملـس األمـن التــابع           ١٨جـراءات املبينـة يف الفقـرة    اإل نفـاذ 

  لألمم املتحدة.
  

  األول: وية على النحو احملدد يف املرفقيران التدابري املتعلقة باألنشطة النوإسوف تنفذ  - ١٥
  ؛“الثقيل  مفاعل آراك للبحوث الذي يعمل باملاء” من اجلزء باء املعنون ١٠ و ٣الفقرتان   ١-١٥
  ؛“نتاج املاء الثقيلإمنشأة ”من اجلزء جيم املعنون  ١٥ و ١٤الفقرتان   ٢-١٥
  ؛  “قدرات التخصيب” من اجلزء واو املعنون ٢-٢٩ و ١-٢٩و  ٢٩ و ٢٨ و ٢٧الفقرات   ٣-١٥
ــرات   ٤-١٥ ــن اجلــزء زاي   ٤٢ و ٤١ و ٤٠ و ٣٩ و ٣٨ و ٣٧ و ٣٦ و ٣٥ و ٣٤ و ٣٣ و ٣٢الفق م

  ؛“البحث والتطوير يف جمال أجهزة الطرد املركزي”املعنون 
حمطة فـوردو  ”من اجلزء حاء املعنون  ١-٤٨ و ١-٤٧ و ٢-٤٦ و ١-٤٦ و ٤٦ و ٤٥الفقرات   ٥-١٥

  ؛“لتخصيب الوقود
  ؛“جوانب أخرى للتخصيب”من اجلزء طاء املعنون  ٥٥ و ٥٤ و ٥٢لفقرات ا  ٦-١٥
  ؛“خمزونات اليورانيوم ووقوده”من اجلزء ياء املعنون  ٥٨ و ٥٧الفقرتان   ٧-١٥
  ؛“تصنيع أجهزة الطرد املركزي”من اجلزء كاف املعنون  ٦٢الفقرة   ٨-١٥
كني الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تنفيـذ  إجناز الطرائق والتدابري اخلاصة بكل مرفق على حدة لتم  ٩-١٥

  مجيع تدابري الشفافية املنصوص عليها يف املرفق األول؛
  ؛“١-٣ الربوتوكول اإلضايف والبند املعدل”من اجلزء الم املعنون  ٦٥و  ٦٤الفقرتان   ١٠-١٥
زة الطــرد الشــفافية يف صــناعة مكونــات أجهــ”مــن اجلــزء صــاد املعنــون  ٢-٨٠ و ١-٨٠الفقرتــان   ١١-١٥

  ؛“املركزي
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 ٢-٤٧يـران قـد أجنـزت التـدابري احملـددة يف الفقـرتني       إيف غضون سنة واحدة من يوم التنفيذ، تكون   ١٢-١٥
  ؛“حمطة فوردو لتخصيب الوقود”من اجلزء حاء املعنون  ٢-٤٨و 

  :  ورويب مبا يليسوف يقوم االحتاد األ - ١٦
ــم   إــاء العمــل باألحكــام املنصــوص عليهــا يف الئ     ١-١٦ ــس (االحتــاد األورويب) رق  ٢٦٧/٢٠١٢حــة ال

 ؛٣- ١- ١ -  ١- ١- ١احملــددة يف البنــود  CFSP/2010/413وتعليــق األحكــام املقابلــة هلــا يف قــرار الــس   
(بقدر ما يتعلـق األمـر    ٢-٣-١ و ١-٣-١؛ و ٥-٢-١ - ١-٢-١؛ و ٨-١-١ - ٥-١-١ و

؛ ٢-٤-١و  ١-٤-١؛ و ٣-٣-١ ) وCFSP/2010/413مــــن قــــرار الــــس  ١٧و  ١٦باملــــادتني 
ــادتني      ٢-١-١٠-١ و ــر بامل ــق األم ــا يتعل ــدر م ــرة  ٤٣ و ٣٩(بق ــس    ٤٣والفق ــن الئحــة ال أ م

) من املرفـق الثـاين. وسـوف تقـوم الـدول األعضـاء يف االحتـاد        ٢٦٧/٢٠١٢(االحتاد األورويب) رقم 
  قتضاء.األورويب بإاء العمل بالتشريعات التنفيذية الوطنية أو تعديلها، حسب اال

واألحكـام   ٢٦٧/٢٠١٢ تعديل األحكام املنصوص عليها يف  الئحة الس (االحتاد األورويب) رقـم   ٢-١٦
من املرفـق الثـاين    ٢-٧-١إىل  ١-٦-١احملددة يف البنود  CFSP/2010/413املقابلة هلا يف قرار الس 

  يف ما يتعلق باألنشطة اليت تتفق مع خطة العمل.
مـن   مـن املرفـق الثـاين خلطـة العمـل هـذه       ١راد والكيانـات املـذكورين يف الضـميمة    شطب أمساء األف  ٣-١٦

. وتعليــق األحكــام ٢٦٧/٢٠١٢املــرفقني الثــامن والتاســع لالئحــة الــس (االحتــاد األورويب) رقــم   
مـن املرفـق الثـاين يف مـا      ١-٩-١احملـددة يف البنـد    CFSP/2010/413املنصوص عليها يف قـرار الـس   

  من املرفق الثاين. ١فراد والكيانات املذكورة يف الضميمة يتعلق باأل
ويف قـرار   ٢٦٧/٢٠١٢تعديل األحكام املنصوص عليها يف  الئحـة الـس (االحتـاد األورويب) رقـم       ٤-١٦

املرفـق الثـاين لتنفيـذ األحكـام      مـن  ٢-٥-١و  ١-٥-١احملـددة يف البنـدين    CFSP/2010/413الس 
  األمن التابع لألمم املتحدة، املشار إليها أعاله.ذات الصلة من قرار جملس 

  :)٣٥٥(ستقوم الواليات املتحدة مبا يلي - ١٧
من املرفق الثاين باسـتثناء البنـد    ٧-٤و  ٥-٤إىل  ١-٤التوقف عن تطبيق اجلزاءات املبينة يف البنود   ١-١٧

  ؛ و٢٠١٢  نسان يف سورية لعاميراين وحقوق اإل(أ) من قانون خفض التهديد اإل ٢١١
من املرفق الثـاين يف مـا يتعلـق باألنشـطة الـيت تتفـق        ٦-٤التوقف عن تطبيق اجلزاءات املبينة يف البند   ٢-١٧

 ٣مع خطة العمل هذه، مبـا يف ذلـك التجـارة مـع األفـراد والكيانـات الـواردة أمسـاؤهم يف الضـميمة          
  من املرفق الثاين؛ و

ــا    ١الضــميمة شــطب أمســاء األفــراد والكيانــات املــذكورين يف     ٣-١٧ مــن املرفــق الثــاين، مــن قائمــة الرعاي
ــن          ــهربني م ــب املت ــة األجان ــن قائم ــوالُهم و/أو م ــدة أم اخلاضــعني إلدراج خــاص واألشــخاص ام

مساؤهم يف قائمة الرعايا اخلاضـعني إلدراج خـاص   أاجلزاءات و/أو من قائمة األشخاص غري املدرجة 
_____________ 

تحدة تطبيقها هي اجلزاءات اليت تستهدف أشخاصاً غري تابعني للواليـات املتحـدة، علـى    اجلزاءات اليت ستوقف الواليات امل )٣٥٥(
 من املرفق الثاين. ٤النحو املبني يف البند 
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اجلزاءات املفروضة على إيران، علـى النحـو املـبني يف     واألشخاص امدة أموالُهم  اخلاضعني لقانون
  من املرفق الثاين؛ و ١-٨-٤البند 

 ١٥ و ٧-٥والبنــود  ١٣٦٤٥و  ١٣٦٢٢و  ١٣٥٩٠ و ١٣٥٧٤إــاء العمــل بــاألوامر التنفيذيــة   ٤-١٧
  من املرفق الثاين؛ و ٤على النحو املبني يف البند  ١٣٦٢٨من األمر التنفيذي 

  من املرفق الثاين. ٥نشطة، على النحو املبني يف اجلزء البند منح تراخيص لأل  ٥-١٧
  جملس األمن التابع لألمم املتحدة - ١٨
وفقا لقرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة الذي يقـر فيـه الـس خطـة العمـل هـذه، سـوف ينـهى           ١-١٨

) ٢٠٠٦( ١٦٩٦دة العمل باألحكام اليت فُرضت مبوجب قـرارات جملـس األمـن التـابع لألمـم املتحـ      
 ١٩٢٩) و ٢٠٠٨( ١٨٣٥) و ٢٠٠٨( ١٨٠٣) و ٢٠٠٧( ١٧٤٧) و ٢٠٠٦( ١٧٣٧و 

) رهنـــا بإعـــادة فرضـــها يف حالـــة عـــدم وفـــاء إيـــران بقـــدر ذي شـــأن ٢٠١٥( ٢٢٢٤) و ٢٠١٠(
بااللتزامــات املنصــوص عليهــا يف خطــة العمــل، وتطبــق قيــود حمــددة، منــها قيــود تتعلــق بنقــل الســلع  

  ).٣٥٦االنتشار(  احملتمل إسهامها يف
ــدابري          ٢-١٨ ــثالث باختــاذ الت ــدول ال ــة الثالث/االحتــاد األورويب وال ــدول األوروبي ــة ال ــوم جمموع ســوف تق

  املناسبة لتنفيذ القرار اجلديد الصادر عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة.
  

  يوم االنتقال -دال 

خلطة، أو بناًء على تقريـر يقدمـه املـدير العـام     سنوات من يوم اعتماد ا ٨حيدث يوم االنتقال بعد انقضاء  - ١٩
جملس األمـن التـابع لألمـم     إىلللوكالة الدولية للطاقة الذرية إىل جملس حمافظي الوكالة، ويقدمه بالتوازي 

مجيـع املـواد النوويـة يف إيـران ال تـزال       املتحدة ويفيد فيه أن الوكالة قد توصلت إىل االستنتاج العـام بـأن  
  نشطة السلمية، أيهما أسبق.تستخدم يف األ

  :ورويب مبا يليسوف يقوم االحتاد األ - ٢٠
وتعليق األحكام املقابلـة هلـا    ٢٦٧/٢٠١٢إاء العمل بأحكام الئحة الس (االحتاد األورويب) رقم   ١-٢٠

ــرار الــس   ــا يتعلــق األمــر     ٢-٣-١و  ٤-١-١احملــددة يف البنــود   CFSP/2010/413يف ق (بقــدر م
   ١-٥-١ مـــن الئحـــة الـــس)؛ و   ٣٧و  ٣٦مـــن قـــرار الـــس واملـــادتني     ١٨و  ١٥باملـــادتني 

 ١-٩-١إىل  ١-٦-١ (بقدر ما يتعلق األمر بالقيود اخلاصة بالصـواريخ الباليسـتية)؛ و   ٢-٥-١و 
  من املرفق الثاين.

املـرفقني   من املرفق الثاين خلطة العمـل مـن   ٢شطب أمساء األفراد والكيانات املذكورين يف الضميمة   ٢-٢٠
  .٢٦٧/٢٠١٢الثامن والتاسع لالئحة الس (االحتاد األورويب) رقم 

مــن املرفــق الثــاين، مــن املــرفقني األول   ١شــطب أمســاء األفــراد والكيانــات املــذكورين يف الضــميمة    ٣-٢٠
  .CFSP/2010/413والثاين لقرار الس 

_____________ 

 ال تشكِّل أحكام هذا القرار أحكاماً يف خطة العمل هذه.  )٣٥٦(
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  ، اليت علِّقت يف يوم التنفيذ.CFSP/2010/413إاء العمل باألحكام املنصوص عليها يف قرار الس   ٤-٢٠
  وسوف تقوم الواليات املتحدة مبا يلي: - ٢١
العمل على اختاذ ما قـد يكـون مناسـبا مـن اإلجـراءات التشـريعية إلـاء العمـل بالعقوبـات القانونيـة             ١-٢١

ــود   ــاين، أو  ٩-٤و  ٥-٤إىل  ١-٤املنصــوص عليهــا يف البن ــق الث ــديل تلــك العقو  مــن املرف ــات تع ب
  لتفعيل إاء العمل ا؛ و

بالعقوبـات القانونيـة    العمل على اختاذ ما قـد يكـون مناسـبا مـن اإلجـراءات التشـريعية إلـاء العمـل          ٢-٢١
من املرفق الثاين، يف ما يتعلق باألنشطة اليت تتفق مـع خطـة العمـل هـذه، مبـا يف       ٦-٤املبينة يف البند 

ــو    ــات ال ــراد والكيان ــاين،   ٤ و ٣الضــميمتني  اردة أمســاؤهم يفذلــك التجــارة مــع األف ــق الث مــن املرف
  تعديل تلك العقوبات لتفعيل إاء العمل ا؛ و  أو

ــا    ٤شــطب أمســاء األفــراد والكيانــات املــذكورين يف الضــميمة     ٣-٢١ مــن املرفــق الثــاين، مــن قائمــة الرعاي
ــب       ــة األجان ــن قائم ــوالُهم و/أو م ــدة أم ــن   اخلاضــعني إلدراج خــاص واألشــخاص ام ــهربني م املت

  من املرفق الثاين. ١-٨-٤اجلزاءات على النحو املبني يف البند 
  :  يران مبا يليإوسوف تقوم  - ٢٢
ىل التصــديق علــى الربوتوكــول إالســعي، اتســاقاً مــع الــدور الدســتوري لكــل مــن الــرئيس والربملــان،   ١-٢٢

  االضايف.
  

  لألمم املتحدةيوم إاء العمل بأحكام قرار جملس األمن التابع   - هاء

حيدث يوم إاء العمل بأحكام قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة وفقا ألحكام القرار الـذي يصـدره    - ٢٣
جملس األمن التابع لألمم املتحدة والذي يقر فيه خطة العمل، الذي يصادف انقضاء عشر سـنوات علـى   

  ارات السابقة.يوم اعتماد اخلطة، شريطة عدم استئناف العمل بأحكام القر
يف يوم إاء العمل باألحكام املنصوص عليها يف قـرار جملـس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة، ينتـهي العمـل          - ٢٤

باألحكام والتدابري املفروضـة يف ذلـك القـرار، ويكـف جملـس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة عـن النظـر يف            
  يرانية.القضية النووية اإل

  :  ورويب مبا يلياأل وسوف يقوم االحتاد - ٢٥
ومـن   ٢٦٧/٢٠١٢ إاء العمل جبميـع األحكـام املتبقيـة مـن الئحـة الـس (االحتـاد األورويب) رقـم          ١-٢٥

  .CFSP/2010/413قرار الس 
  

  مسائل أخرى  - واو

حــاالت اإلــاء املبينــة يف هــذا املرفــق اخلــامس ال ختــلّ بااللتزامــات األخــرى املنصــوص عليهــا يف خطــة      - ٢٦
  مل، اليت سوف تستمر إىل ما بعد تواريخ اإلاء تلك.الع
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  )٣٥٧(بياناء: املرفق ب

  بيان

والواليـات املتحـدة واالحتـاد     ةلقد أبرم كل من االحتاد الروسي وأملانيا والصني وفرنسـا واململكـة املتحـد     
النوويـة  مناسـب للمسـألة    مـد األورويب مع إيران خطة عمل شـاملة مشـتركة للتوصـل إىل حـل شـامل طويـل األ      

العمــل تنفيــذا تامــا، يــورد كــل مــن االحتــاد   تحســني الشــفافية ويئــة منــاخ يفضــي إىل تنفيــذ خطــة لاإليرانيــة. و
ــا والصــني وفرنســا واململكــة املتحــد     ــض      ةالروســي وأملاني ــي بع ــا يل ــات املتحــدة واالحتــاد األورويب فيم والوالي

، اختـاذ جملـس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة       تتوقـف علـى  إن مشاركة هذه األطـراف يف خطـة العمـل    واألحكام. 
 ١٦٩٦القرارات العمــل بــقــرارا جديــدا: ينــهي  ، مــن ميثــاق األمــم املتحــدة  ٤١ وهــو يتصــرف مبوجــب املــادة 

 ١٩٢٩ ) و٢٠٠٨( ١٨٣٥) و ٢٠٠٨( ١٨٠٣) و ٢٠٠٧( ١٧٤٧) و ٢٠٠٦( ١٧٣٧ ) و٢٠٠٦(
البيــان كــل للمــدة الزمنيــة  هــذا ة يفلألحكــام الــواردالــدول  يقتضــي أن متتثــل)؛ و٢٠١٥( ٢٢٢٤) و ٢٠١٠(

خطــة العمــل، تنفيــذ خطــة العمــل علــى النحــو    يف املنشــأةيســر، بالتعــاون مــع اللجنــة املشــتركة  تو ،احملــددة لــه
  (أ) أدناه. ٦و  ٢املنصوص عليه يف الفقرتني 

التـاريخ الـذي   يف هذا الصدد، يبدأ نفاذ األحكام التالية يف الذي سيتخذ قرار العلى ما ينص عليه  وسرياً  
يف الفقـرات   بينـة إيـران اختـذت اإلجـراءات امل    يقدم فيه املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا يؤكد أن

  من املرفق اخلامس خلطة العمل: ١١-١٥إىل  ١-١٥من 
مجيـع  ”رار، املدرجة يف القبالصيغة و ،، بصيغتها املستخدمة يف هذه الوثيقة“مجيع الدول”يقصد بعبارة   - ١

  .  “الدول دون استثناء
، ةسـبق املإعطـاء جملـس األمـن موافقتـه      بشرطجيوز جلميع الدول أن تشارك يف األنشطة التالية وتأذن ا   - ٢

  على أساس كل حالة على حدة:
ـــ      (أ)   ــا املـ ــلع والتكنولوجيــ ــدات والســ ــواد واملعــ ــناف واملــ ــع األصــ ــد مجيــ ــة  يف ذكورةتوريــ الوثيقــ

INFCIRC/254/Rev.12/Part 1  ــة ــيغ  (أو INFCIRC/254/Rev.9/Part 2والوثيقـ ــدث صـ  ةيف أحـ
الدولــة أن مــن أصــناف أخــرى تــرى  هلــاتني الــوثيقتني، وفقــا لتحــديث جملــس األمــن هلمــا)، وأي

مبـا ال ينسـجم    شأا أن تسهم يف األنشطة املتصـلة بإعـادة املعاجلـة أو بالتخصـيب أو املـاء الثقيـل      
وخطة العمل، إىل إيران أو بيعها هلا أو نقلها إليهـا، بطريقـة مباشـرة أو غـري مباشـرة انطالقـا مـن        

ــيت      ــائرات الـ ــفن أو الطـ ــتخدام السـ ــا أو باسـ ــق رعاياهـ ــن طريـ ــيها، أو عـ ــا،  أراضـ ــع أعالمهـ ترفـ
  أم مل يكن؛ إيران أو ملصلحتها، وسواء كان مصدرها من أراضيها  الستخدامها يف  أو

ــأي    (ب)   ــران ب ــد إي ــتقين أو  شــكل مــن أشــكال  تزوي ــدريب ال ــة أو الت ــة   املســاعدة التقني املســاعدة املالي
 ات الصـلة ذاخلـدمات املاليـة    ونقـل املـوارد أو   ،االستثمار أو السمسرة أو غريها من اخلـدمات  أو

بتوريــد أو بيــع أو نقــل أو صــنع أو اســتخدام األصــناف واملــواد واملعــدات والســلع والتكنولوجيــا 
  املبينة يف الفقرة (أ) أعاله؛

_____________ 

  .S/2015/545عممت حتت الرمز   )٣٥٧(
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ــى        (ج)   ــوي عل ــة أخــرى ينط ــران حلصــة يف أي نشــاط جتــاري يف دول ــاء إي ــوم   اقتن اســتخراج اليوراني
 النحـــــو املـــــذكور يف الوثيقـــــةإنتــــاج أو اســـــتخدام املـــــواد والتكنولوجيـــــا النوويـــــة علـــــى   أو

INFCIRC/254/Rev.12/Part 1     اخلاضـعة   ، وقيام إيـران ورعاياهـا والكيانـات املؤسسـة يف إيـران أو
أو  لواليتــها القضــائية أو األشــخاص أو الكيانــات الــيت تعمــل بالنيابــة عنــهم أو بتوجيــه منــهم         

الكيانات اليت ميلكوا أو يسيطرون عليها باالستثمار يف أي نشـاط مـن هـذا القبيـل يف األراضـي      
  ؛اخلاضعة لواليتها القضائية

ــالفرع       ويســتثىن   ــد املعــدات املشــمولة ب ــة   B.1مــن شــرط موافقــة جملــس األمــن املســبقة توري مــن الوثيق
INFCIRC/254/Rev.12/Part 1    ها هلا أو نقلُها إليها عنـدما تكـون تلـكاملعـدات موجهـة ملفـاعالت     إليران أو بيع

 INFCIRC/254/Rev.12/Partمـن الوثيقـة    A.1.2املاء اخلفيف، واليورانيوم املنخفض التخصيب املشمول بـالفرع  

إذا كــان مــدجما يف عناصــر جممعــة للوقــود النــووي لتلــك املفــاعالت، إضــافة إىل األصــناف واملــواد واملعــدات    1
ــة   ــة يف الوثيق ــا املبين ــدما تكــون موجهــة لالســتخدام يف   ع INFCIRC/254/Rev. 9/Part 2 والســلع والتكنولوجي ن

  مفاعالت املاء اخلفيف حصريا.
وخبصوص أي من األصناف واملواد واملعدات والسلع والتكنولوجيا اليت يوافق عليها جملس األمـن عمـال     

بــالفقرة الفرعيــة (أ) أعــاله، أو الــيت يــتم توريــدها أو بيعهــا أو نقلــها مبوجــب االســتثناء املــذكور أعــاله، تكفــل   
ــدول  ــي: (أ) اســتيفاءَ ال ــا يل ــبني يف التعمــيم      م ــى النحــو امل ــة، حســب االقتضــاء، عل ــادئ التوجيهي ها شــروط املب

ها علــى احلــق يف التحقــق مــن االســتعمال النــهائي ومكــان       حصــولَ ) ذي الصــلة؛ (ب)INFCIRCاإلعالمــي (
فعليـــا؛ هــا يف وضـــع ميكنــها مـــن ممارســـة ذلــك احلـــق    صــنف يـــتم توريـــده، ووجود  االســتعمال النـــهائي ألي 

هـا أيضـا، يف   قيام ها جملس األمن يف غضـون عشـرة أيـام مـن عمليـة التوريـد أو البيـع أو النقـل؛ (د)        إخطار (ج)
التعميمـات اإلعالميـة ذات الصـلة،     حالة توريـد األصـناف واملـواد واملعـدات والسـلع والتكنولوجيـا املدرجـة يف       

  البيع أو النقل.  ام من عملية التوريد أوبإخطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف غضون عشرة أي
ــد     ويســتثىن أيضــا    ــة جملــس األمــن املســبقة توري ــواد واملعــدات والســلع    مــن شــرط موافق األصــناف وامل

ها أو نقلُوالتكنولوجيا أو بيع  أشـكال املسـاعدة التقنيـة أو التـدريب      أي شـكل ذي صـلة بـذلك مـن     هـا، وتقـدمي
أو خدمات السمسرة أو غريهـا مـن اخلـدمات، مـىت كـان لـذلك ارتبـاط مباشـر          املساعدة املالية أو االستثمار أو

السالسـل التعاقبيـة يف مرفـق فـوردو إلنتـاج النظـائر املسـتقرة، وتصـدير          بالتعديل الالزم إدخالـه علـى اثنـتني مـن    
حتــديث كيلــوغرام يف مقابــل اليورانيــوم الطبيعــي، و ٣٠٠اليورانيــوم اإليــراين العــايل التخصــيب بكميــات تفــوق 

مفاعل آراك استنادا إىل التصميم النظري املتفق عليه، مث بعد ذلك استنادا إىل التصميم النـهائي املتفـق عليـه هلـذا     
املفاعل، بشرط أن تكفل الدول األعضاء مـا يلـي: (أ) أن تقـوم بتلـك األنشـطة مجيعهـا يف إطـار التقيـد الصـارم          

ــةَ ا   ــل تلــك األنشــطة؛ (ج) اســتيفاء    خبطــة العمــل؛ (ب) أن ختطــر جملــس األمــن واللجن ــام قب ملشــتركة عشــرةَ أي
الصـلة؛   ) ذيINFCIRCاالقتضاء، على النحو الوارد يف التعميم اإلعالمـي (  متطلبات املبادئ التوجيهية، حسب

صـنف يـتم توريـده،     حتصل على احلق يف التحقق من االستعمال النهائي ومكان االستعمال النهائي ألي أن (د)
تقـوم أيضـا، يف حالـة توريـد األصـناف واملـواد        أن )ـع ميكنها من ممارسة ذلك احلق فعليا؛ (هوأن تكون يف وض

واملعدات والسلع والتكنولوجيـا املدرجـة يف التعميمـات اإلعالميـة ذات الصـلة، بـإبالغ الوكالـة الدوليـة للطاقـة          
  الذرية يف غضون عشرة أيام من عملية التوريد أو البيع أو النقل.
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لفقرة سارية املفعول حىت متام عشر سنوات من يوم اعتمـاد خطـة العمـل، علـى النحـو احملـدد       هذه ا ظلت  
يف خطة العمـل، إال إذا قـدمت الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة تقريـراً يؤكـد االسـتنتاج العـام قبـل حلـول ذلـك              

واعتبـارا مـن تـاريخ تعليـق      ؛التاريخ، فإنه يعلق على الفور شرط احلصول على املوافقة املسبقة مـن جملـس األمـن   
هذا الشرط، تظل االستثناءات املنصوص عليها يف هذه الفقـرة سـارية املفعـول وجيـوز جلميـع الـدول أن تشـارك        

الفقـرة وتـأذن ـا إن هـي أخطـرت جملـس األمـن واللجنـة املشـتركة مبـا ال يقـل عـن              هـذه  يف األنشطة املبينـة يف 
  طة، على أساس كل حالة على حدة.عشرة أيام عمل قبل كل نشاط من هذه األنش

طلوب من إيران أال تقـوم بـأي نشـاط يتصـل بالقـذائف التسـيارية املعـدة لتكـون قـادرة علـى إيصـال            وامل  - ٣
ــتخدام تكنولوجيــا مــن هــذا القبيــل للقــذائف            ــلحة النوويــة، مبــا يف ذلــك عمليــات اإلطــالق باس األس

العمـل أو حـىت التـاريخ الـذي تقـدم فيـه الوكالـة         التسيارية، حىت متام مثاين سنوات من يوم اعتمـاد خطـة  
  أقرب.يكون الدولية للطاقة الذرية تقريراً يؤكد االستنتاج العام، أيهما 

يقـرر جملـس األمـن     أن شـريطة وجيوز جلميع الدول أن تشارك يف األنشـطة املبينـة أدنـاه وأن تسـمح ـا،        - ٤
  نشطة:مسبقا، على أساس كل حالة على حدة، السماح ذه األ

ــا مــن أراضــيها، أو مــن جانــب        (أ)   ــع أو نقــل، بصــورة مباشــرة أو غــري مباشــرة انطالق توريــد أو بي
لالسـتخدام يف   منـها، أو  رعاياها أو باستخدام السفن أو الطـائرات احلاملـة لعلمهـا، إىل إيـران أو    

ملعـدات  ال، مجيـع األصـناف، واملـواد وا    إيران أو ملصلحتها، سواء كـان منشـؤها مـن أراضـيها أم    
، وأي أصــناف ومــواد ومعــدات وســلع S/2015/546والســلع والتكنولوجيــات الــواردة يف الوثيقــة 

  وتكنولوجيات تقرر الدولة أا ميكن أن تسهم يف تطوير منظومات إيصال األسلحة النووية؛ و
ــا أو مســ     (ب)   ــأي تكنولوجي ــران ب ــد إي ــة أو  تزوي ــدريب أو مســاعدة مالي ــة أو ت اســتثمارات  اعدة تقني

خدمات مسسـرة أو غريهـا مـن اخلـدمات، ونقـل املـوارد أو اخلـدمات املاليـة، أو حيـازة إيـران            أو
ــع أو       ــد أو بي ــة أخــرى، يتصــل بتوري ــى مصــلحة يف أي نشــاط جتــاري يف دول ــل أو صــنع   عل نق

ولوجيات املـذكورة يف الفقـرة الفرعيـة (أ)    استخدام األصناف واملواد واملعدات والسلع والتكن أو
  .٣من هذه الفقرة أو املتصلة باألنشطة املبينة يف الفقرة 

املسـاعدة ضـمانات    يف حالة موافقة جملس األمن: (أ) يشمل عقد تسليم هـذه األصـناف أو  أنه  وشريطة  
مـن أجـل تطـوير منظومـات      األصـناف  مناسبة تتعلق باملستعمل النهائي؛ (ب) وتلتزم إيران بعدم اسـتعمال هـذه  

  إيصال األسلحة النووية.
وتسري هذه الفقرة حىت التاريخ الذي يقع بعد مرور مثاين سنوات من يوم اعتماد خطـة العمـل أو حـىت      

  ، أيهما أقرب.العامالتاريخ الذي تقدم فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا يؤكد االستنتاج 
كة يف ما يلي، أو السماح مبا يلي، شـريطة أن يقـرر جملـس األمـن مسـبقا علـى       جيوز جلميع الدول املشار  - ٥

أساس كل حالة على حدة املوافقة على: توريد أو بيـع أو النقـل بصـورة مباشـرة أو غـري مباشـرة مـن أو        
عرب أراضيها، أو من قبل رعاياهـا أو األفـراد اخلاضـعني لواليتـها، أو باسـتخدام سـفن أو طـائرات حتمـل         

ســواء كــان منشــؤها مــن أراضــيها أم ال، إىل إيــران، أو لالســتخدام يف إيــران أو ملصــلحتها، أي   علمهــا،
ــة،     ــة مدرع ــات قتالي ــة أو مركب ــات قتالي ــار الكــبري،     وأدباب ــن العي ــة م ــم مدفعي ــة   وأنظ ــائرات عمودي ط

منظومات صواريخ، حسب التعريف املتعارف عليـه ألغـراض    هجومية، أو سفن حربية، أو صواريخ أو
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أعتـدة، مبـا يف ذلـك قطـع الغيـار، وتزويـد        مـن  جل األمم املتحدة لألسلحة التقليديـة، أو مـا يتصـل ـا    س
من أراضيها أو من خالهلا بتدريب تقين ومـوارد أو خـدمات ماليـة     إيران من قبل مواطين تلك الدول أو

صــيانة  صــنع أو وباملشــورة، وغــري ذلــك مــن اخلــدمات أو املســاعدة املتصــلة بتوريــد أو بيــع أو نقــل أو   
  استخدام األسلحة واألعتدة ذات الصلة املبينة يف هذه الفقرة الفرعية.  أو

وتسري هذه الفقرة حىت التاريخ الذي يقـع بعـد مـرور مخـس سـنوات مـن يـوم اعتمـاد خطـة العمـل أو             
  ما أقرب.، أيهالعامحىت التاريخ الذي تقدم فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا يؤكد االستنتاج 

  ا يلي:مب تقومينبغي جلميع الدول أن   - ٦
 ٤و  ٢اختاذ التدابري الالزمة لضمان أن ال حيدث أي نشاط مـن األنشـطة املـذكورة يف الفقـرات       (أ)  

علـــى أراضـــيها، أو أن يشـــارك فيهـــا مواطنوهـــا أو أفـــراد خاضـــعون لواليتـــها، أو الســـفن    ٥و 
ب األحكــام ذات الصــلة يف تلــك الفقــرات، وأن متنــع هــا، إال مبوجــملَالطــائرات الــيت حتمــل ع أو

وحتظر أي أنشطة تتعارض مع هذه األحكام، حىت التـاريخ الـذي يقـع بعـد مـرور عشـر سـنوات        
التاريخ الذي تقدم فيه الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة تقريـرا      حىت من يوم اعتماد خطة العمل أو

  ، أيهما أقرب؛العاميؤكد االستنتاج 
ذ التدابري الالزمة ملنـع، باسـتثناء مـا يقـرره مسـبقا جملـس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة خـالف            اختا  (ب)  

صـلة مـن   الذلك على أساس كل حالة على حدة، توريـد أو بيـع أو نقـل األسـلحة أو العتـاد ذي      
إيــران مــن قبــل مواطنيهــا أو باســتخدام ســفن أو طــائرات حتمــل علمهــا، ســواء كــان أو مل يكــن  

مـرور مخـس سـنوات مـن يـوم اعتمـاد خطـة         بعـد  ي إيران، حىت التاريخ الذي يقـع منشؤها أراض
العمــل أو حــىت التــاريخ الــذي تقــدم فيــه الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة تقريــرا يؤكــد االســتنتاج 

  ، أيهما أقرب؛العام
ريخ وحىت التاريخ الذي يقع بعد مـرور مثـاين سـنوات مـن يـوم اعتمـاد خطـة العمـل أو حـىت التـا            (ج)  

، أيهما أقـرب، مواصـلة   العامالذي تقدم فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا يؤكد االستنتاج 
جتميد األموال وغريها من األصول املالية واملوارد االقتصادية اليت توجـد علـى أراضـيها يف تـاريخ     

قتصـادية الـيت توجـد    اعتماد خطة العمل، وجتميد األموال وغريها من األصـول املاليـة واملـوارد اال   
يف أراضــيها يف أي وقــت بعــد ذلــك، الــيت ميلكهــا أو يــتحكم فيهــا األفــراد والكيانــات احملــددة يف 

) اعتبـارا مـن تـاريخ اختـاذ     ٢٠٠٦( ١٧٣٧قائمة وضـعتها وتشـرف عليهـا اللجنـة عمـال بـالقرار       
 ارفع جملس األمـن أمساءهـ  القرار اجلديد، باستثناء األفراد والكيانات احملددة يف املرفق، أو اليت قد ي

األفـراد  والكيانـات   من القائمة، وجتميد األصـول املاليـة واملـوارد االقتصـادية جلهـات إضـافية مـن       
ــذين  ــة     ال ــران النووي ــهم جملــس األمــن ألــم: شــاركوا يف أنشــطة إي احملتمــل إســهامها يف  قــد يعين

لعت ا إيـران خالفـا اللتزاماـا    ، أو ارتبطوا مباشرة ا، أو قدموا الدعم هلا، واليت اضطاالنتشار
املنصوص عليها يف خطة العمل، أو تطوير منظومات إيصال أسلحة نووية، بطرق منـها الضـلوع   
ــان؛         ــذا البي ــا احملظــورة احملــددة يف ه ــواد والتكنولوجي ــدات وامل يف شــراء األصــناف والســلع واملع

و العمل على حنـو يتنـاىف مـع    على االلتفاف على خطة العمل أ حمددةكيانات  وساعدت أفرادا أو
اخلطــة أو القــرار اجلديــد؛ وتصــرفت بالنيابــة عــن، أو بتوجيــه مــن األفــراد أو الكيانــات احملــددة؛    
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يف القائمة، مبا يف ذلك عـن طريـق    ةكيانات مدرج اليت كان ميتلكها أو يسيطر عليها أفراد أو أو
  ؛وسائل غري مشروعة

طة العمل أو حىت التاريخ الذي تقدم فيه الوكالـة الدوليـة   مثاين سنوات من يوم اعتماد خ وخالل  (د)  
، أيهما أقرب، ضمان منع إتاحـة أي أمـوال أو أصـول    العامللطاقة الذرية تقريرا يؤكد االستنتاج 

كيانات داخل أراضيها، إليـران   أي أفراد أو مالية أو موارد اقتصادية أخرى من قبل مواطنيها أو
ال تســـري هـــذه الشـــروط علـــى األمـــوال ودرجـــة يف القائمـــة. أو ملصـــلحة أفـــراد أو كيانـــات م

  املوارد االقتصادية اليت قررت الدول املعنية:  األصول املالية أو غريها من  أو
أا ضرورية لتغطية النفقـات األساسـية، مبـا يف ذلـك سـداد أمثـان املـواد الغذائيـة واإلجيـار            ‘١’    

الضـرائب وأقسـاط التـأمني ورسـوم املرافـق      الرهون العقارية واألدوية والعـالج الطـيب و   أو
العامة، أو املبالغ املقصورة على دفع أتعاب مهنية معقولة ورد مبالغ النفقات املترتبـة علـى   
تقدمي اخلدمات القانونيـة، أو األتعـاب أو رسـوم اخلـدمات، وفقـا للقـوانني الوطنيـة، لقـاء         

دية األخـرى امـدة، بعـد قيـام     حفظ أو تعهد األموال واألصـول املاليـة واملـوارد االقتصـا    
الدول املعنية بإخطار جملس األمن بنيتها السماح، عند االقتضاء، باستخدام هـذه األمـوال   
أو األصول املالية أو املوارد االقتصادية، وما مل يتخذ جملس األمـن قـرارا خبـالف ذلـك يف     

  غضون مخسة أيام عمل من تاريخ ذلك اإلخطار؛
أخطـرت جملـس    طية نفقات استثنائية، شريطة أن تكون الدول املعنيـة قـد  أا ضرورية لتغ  ‘٢’    

  األمن بذلك القرار ووافق جملس األمن عليه؛
أا ضـرورية ملشـاريع التعـاون النـووي املـدين الـوارد وصـفها يف املرفـق الثالـث مـن خطـة              ‘٣’    

ووافــق العمـل، شـريطة أن تكــون الـدول املعنيـة قــد أخطـرت جملـس األمــن بـذلك القـرار         
  جملس األمن عليه؛

احلالة اسـتخدام   هذه أا خاضعة لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو حتكيمي، وميكن يف  ‘٤’    
األمــوال واألصــول املاليــة واملــوارد االقتصــادية األخــرى لفــك ذلــك الــرهن أو تنفيــذ ذلــك    

مــن احلكــم، شــريطة أن يكــون الــرهن أو احلكــم قــد وقــع قبــل تــاريخ اختــاذ قــرار جملــس األ  
)، وأال يكون لفائدة أي شخص أو كيان خاضع للتدابري املنصـوص عليهـا   ٢٠٠٦( ١٧٣٧

  يف هذه الفقرة، وأن تكون الدول األعضاء املعنية قد أخطرت جملس األمن بذلك؛ أو
ــأي ٢أــا ضــرورية ألنشــطة تــرتبط ارتباطــا مباشــرا باألصــناف احملــددة يف الفقــرة       ‘٥’     ، أو ب

طة العمل، شريطة أن تكون الـدول املعنيـة قـد أخطـرت جملـس      نشاط آخر الزم لتنفيذ خ
  األمن بذلك القرار ووافق جملس األمن عليه؛

دفـع مبلـغ مسـتحق     مـن  ا حمـددا أو كيانـ  اوباإلضافة إىل ذلك، ال مينع هـذا احلكـم شخصـ         
القائمـة، شـريطة أن تكـون الـدول      مبوجب عقد أبرم قبل إدراج هـذا الفـرد أو الكيـان يف   

قد قررت أن العقد ليس متصال مبا هـو حمظـور مـن األصـناف أو املـواد أو املعـدات       املعنية 
ــة أو االســتثمار       ــدريب أو املســاعدة املالي ــات أو املســاعدة أو الت أو الســلع أو التكنولوجي

اخلدمات املشار إليها يف هذا البيان؛ وأن ال يسـتلم املبلـغ بصـورة مباشـرة      السمسرة أو أو
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ختطر الـدول   كيان خاضع للتدابري الواردة يف هذه الفقرة؛ وبعد أن غري مباشرة فرد أو أو
اإلذن، عنــد االقتضــاء، بوقــف  املعنيــة جملــس األمــن بنيتــها دفــع أو اســتالم هــذه املبــالغ أو 

جتميد األموال أو األصول املالية أو غريها من املوارد االقتصادية هلذا الغـرض، قبـل تـاريخ    
  ذلك اإلذن بعشرة أيام عمل؛

إضافة إىل ذلك، جيوز للـدول السـماح بـأن تضـاف إىل احلسـابات امـدة وفقـا ألحكـام               
هـذه الفقــرة الفوائــد أو األربــاح األخــرى املســتحقة لتلــك احلســابات أو املبــالغ املســتحقة  
مبوجب عقود أو اتفاقات أو التزامات نشـأت يف وقـت سـابق للتـاريخ الـذي مجـدت فيـه        

هذه الفوائد وغريهـا مـن األربـاح واملبـالغ خاضـعة هلـذه       تلك احلسابات، شريطة أن تظل 
  األحكام وجممدة؛

مخــس ســنوات مــن يــوم اعتمــاد خطــة العمــل أو حــىت التــاريخ الــذي تقــدم فيــه الوكالــة   وخــالل  (هـ)  
، أيهمــا أقــرب، تتخــذ التــدابري الالزمــة ملنــع العــامالدوليـة للطاقــة الذريــة تقريــرا يؤكــد االســتنتاج  

(ج) أعاله من دخـول أو عبـور أراضـيها، ولكـن مـع التأكيـد        ٦رهم يف الفقرة األفراد الوارد ذك
أنه ما من شيء يف هذه الفقـرة يلـزم أي دولـة علـى رفـض السـماح ملواطنيهـا بـدخول أراضـيها.          
وال تسري التدابري املفروضة مبوجب هذه الفقـرة عنـدما يقـرر جملـس األمـن، يف كـل حالـة علـى         

عنـدما خيلـص    من أسباب إنسانية، مبا يف ذلك الواجبـات الدينيـة، أو  حدة، أن السفر له ما يربره 
اجلديـد، مبـا يف ذلـك عنـد الـدفع       القرارمقاصد أن االستثناء سيخدم، عدا ذلك،  جملس األمن إىل

  ؛باملادة اخلامسة عشرة من النظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية
ار والتوجيهــات الصــادرة عــن جملــس األمــن، فيمــا يتعلــق   اختــاذ اإلجــراءات الالزمــة، وفقــا للقــر    (و)  

خطـة العمـل    بأصناف جيري توريدها أو بيعها أو نقلها أو تصـديرها خالفـا لألحكـام الـواردة يف    
  .أو يف هذا البيان، وأن تتعاون يف هذه اجلهود املبذولة

وفقـا لسـلطاا وتشـريعاا    مجيع الدول مدعوة إىل تيسـري التنفيـذ التـام خلطـة العمـل مـن خـالل تفتـيش،           - ٧
الوطنية ومبا يتسـق مـع القـانون الـدويل، وال سـيما قـانون البحـار واتفاقـات الطـريان املـدين الدوليـة ذات            
الصــلة، كــل الشــحنات املتجهــة إىل إيــران والقادمــة منــها، داخــل أراضــيها، مبــا يف ذلــك يف املــوانئ           

ر أساسا معقوال لالعتقاد بأن الشـحنة حتتـوي علـى    واملطارات، إذا كان لدى الدولة املعنية معلومات توف
تصديرها خالفا لألحكام الواردة يف خطة العمل أو يف هـذا   أصناف جيري توريدها أو بيعها أو نقلها أو

البيان؛ وهي مدعوة أيضـا للتعـاون يف عمليـات التفتـيش يف أعـايل البحـار مبوافقـة دولـة العلـم إذا كانـت           
السفينة حتمل أصنافا جيري توريـدها أو بيعهـا أو نقلـها     عقوال لالعتقاد بأنهناك معلومات توفر أساسا م

  أو تصديرها خالفا لألحكام الواردة يف خطة العمل أو يف هذا البيان.
االحتـاد الروسـي وأملانيـا والصـني وفرنسـا واململكـة املتحـدة والواليـات املتحـدة واالحتـاد           يشري كل من و  

سـيتخذ الترتيبـات العمليـة    ف ،العمـل  خطـة  لس األمن، عندما يصدر قـرارا يؤيـد فيـه   أن جمإىل أا تفهم األورويب 
يف ذلـك رصـد تنفيـذ الـدول األعضـاء هلـذه        الالزمة لالضطالع بصورة مباشرة باملهام احملددة يف هذا البيان، مبـا 

مـن هـذا البيـان،     ٢ة دعم هذا التنفيذ، واستعراض املقترحات املبينة يف الفقـر  أجل األحكام واختاذ إجراءات من
والرد على االستفسارات الواردة من الدول األعضـاء، وتقـدمي التوجيهـات، ودراسـة املعلومـات املتعلقـة بأفعـال        
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مزعومة تتناىف مع القرار. وعالوة على ذلـك، تقتـرح هـذه الـدول أن يطلـب جملـس األمـن مـن األمـني العـام أن           
  هذه األحكام. يقدم تقريرا إىل الس كل ستة أشهر عن تنفيذ

طلـب أي مشـارك يف    وجيوز للجنة املشتركة أن تستعرض مدة األحكام الواردة يف هذا البيـان بنـاء علـى     
اجتماعاا نصف السنوية على املستوى الـوزاري، وميكـن للجنـة املشـتركة يف ذلـك الوقـت أن تقـدم توصـيات         

  إىل جملس األمن بناء على توافق اآلراء.
  

  ضميمة

١ - AGHA-JANI, Dawood 

٢ - ALAI, Amir Moayyed 

٣ - ASGARPOUR, Behman 

٤ - ASHIANI, Mohammad Fedai 

٥ - ASHTIANI, Abbas Rezaee 

٦ - ATOMIC ENERGY ORGANISATION OF IRAN (AEOI) 

٧ - BAKHTIAR, Haleh 

٨ - BEHZAD, Morteza 

٩ - ESFAHAN NUCLEAR FUEL RESEARCH AND PRODUCTION CENTRE (NFRPC) AND 

ESFAHAN NUCLEAR TECHNOLOGY CENTRE (ENTC) 

١٠ - FIRST EAST EXPORT BANK, P.L.C.: 

١١ - HOSSEINI, Seyyed Hussein 

١٢ - IRANO HIND SHIPPING COMPANY 

١٣ - IRISL BENELUX NV 

١٤ - JABBER IBN HAYAN 

١٥ - KARAJ NUCLEAR RESEARCH CENTRE 

١٦ - KAVOSHYAR COMPANY 

١٧ - LEILABADI, Ali Hajinia 

١٨ - MESBAH ENERGY COMPANY 

١٩ - MODERN INDUSTRIES TECHNIQUE COMPANY 

٢٠ - MOHAJERANI, Hamid-Reza 

٢١ - MOHAMMADI, Jafar 

٢٢ - MONAJEMI, Ehsan 

٢٣ - NOBARI, Houshang 

٢٤ - NOVIN ENERGY COMPANY 
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٢٥ - NUCLEAR RESEARCH CENTER FOR AGRICULTURE AND MEDICINE 

٢٦ - PARS TRASH COMPANY 

٢٧ - PISHGAM (PIONEER) ENERGY INDUSTRIES 

٢٨ - QANNADI, Mohammad 

٢٩ - RAHIMI, Amir 

٣٠ - RAHIQI, Javad 

٣١ - RASHIDI, Abbas 

٣٢ - SABET, M. Javad Karimi 

٣٣ - SAFDARI, Seyed Jaber 

٣٤ - SOLEYMANI, Ghasem 

٣٥ - SOUTH SHIPPING LINE IRAN (SSL) 

٣٦ - TAMAS COMPANY  
_____________________ 

      
  )٣٥٨(توطيد السالم يف غرب أفريقيا

  مقررات

  :)٣٥٩(، الرسالة التالية٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١١وجه رئيس جملس األمن إىل األمني العام، يف   
ول/سـبتمرب  أيل ٩رسـالتكم املؤرخـة    على أعضاء جملس األمنه قد مت إطالع أن يشرفين أن أبلغكم    

لغـرب أفريقيـا   كـم  ممـثال خاصـا ل   ،غانـا مـن   ،حممـد بـن شـامباس   السـيد   عتزامكم تعينياملتعلقة با ٢٠١٤
  . وهم حييطون علما مبا أبديتم العزم عليه يف رسالتكم.)٣٦٠(ورئيسا ملكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا

  ، يف البند املعنون:٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ٨، املعقودة يف ٧٣٥٧ونظر الس، يف جلسته   
  توطيد السالم يف غرب أفريقيا”  
  “.(S/2014/945)تقرير األمني العام عن أنشطة مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ”    
من نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل السـيد      ٣٩ويف اجللسة نفسها، قرر الس توجيه دعوة، مبوجب املادة   

  مني العام لغرب أفريقيا ورئيس مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا.حممد بن شامباس، املمثل اخلاص لأل
  ، يف البند املعنون:٢٠١٥متوز/يوليه  ٧، املعقودة يف ٧٤٨٠ونظر الس، يف جلسته   

_____________ 

  .٢٠٠٦ملسألة للمرة األوىل يف عام مقررات بشأن هذه ا  اختذ جملس األمن قرارات أو  )٣٥٨(
)٣٥٩(  S/2014/662.  
)٣٦٠(  S/2014/661.  
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  توطيد السالم يف غرب أفريقيا”  
  “.(S/2015/472)تقرير األمني العام عن أنشطة مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ”    
من نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل السـيد      ٣٩لسة نفسها، قرر الس توجيه دعوة، مبوجب املادة ويف اجل  

  حممد بن شامباس، املمثل اخلاص لألمني العام لغرب أفريقيا ورئيس مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا.
_____________________ 

      
  )٣٦١(عدم االنتشار/مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

  
  قررم

  املعنون:  ، يف البند٢٠١٥آذار/مارس  ٤، املعقودة يف ٧٣٩٧نظر جملس األمن، يف جلسته   
  عدم االنتشار/مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية”  
  .“)S/2015/131مذكرة من الرئيس (”    

  
  )٢٠١٥( ٢٢٠٧القرار 
  ٢٠١٥آذار/مارس  ٤املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
ــابقة   إذ يشـــري   ــه السـ ــرارات   إىل قراراتـ ــا القـ ــا فيهـ ــوع، مبـ ــلة باملوضـ ــؤرخ ) ١٩٩٣( ٨٢٥ذات الصـ املـ

ــايو  ١١ ــؤرخ ) ٢٠٠٤( ١٥٤٠و  ١٩٩٣أيار/مــ ــان/أبريل  ٢٨املــ ــؤرخ ) ٢٠٠٦( ١٦٩٥و  ٢٠٠٤نيســ املــ
ــه  ١٥ ــؤرخ ) ٢٠٠٦( ١٧١٨و  ٢٠٠٦متوز/يوليـ ــوبر  ١٤املـ ــرين األول/أكتـ ) ٢٠٠٩( ١٨٧٤و  ٢٠٠٦تشـ

 )٢٠١٠( ١٩٢٨و  ٢٠٠٩أيلول/سـبتمرب   ٢٤املـؤرخ  ) ٢٠٠٩( ١٨٨٧و  ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ١٢املؤرخ 
ــؤرخ  ــه  ٧املــ ــؤرخ ) ٢٠١١( ١٩٨٥ و ٢٠١٠حزيران/يونيــ ــه  ١٠املــ  )٢٠١٢( ٢٠٥٠و  ٢٠١١حزيران/يونيــ
 )٢٠١٣( ٢٠٩٤  و ٢٠١٣كـانون الثاين/ينـاير    ٢٢املـؤرخ  ) ٢٠١٣( ٢٠٨٧و  ٢٠١٢حزيران/يونيه  ١٢املؤرخ 
 ٦، وإىل بيانـات رئيسـه املؤرخـة    ٢٠١٤آذار/مـارس   ٥املـؤرخ  ) ٢٠١٤( ٢١٤١و  ٢٠١٣آذار/مـارس   ٧املؤرخ 

  ،)٣٦٤(٢٠١٢نيسان/أبريل  ١٦ و )٣٦٣(٢٠٠٩نيسان/أبريل  ١٣و  )٣٦٢(٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر 
املنشـأ عمـال بأحكـام الفقـرة     املعين جبمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية إىل فريق اخلرباء  أيضا وإذ يشري  

 ١٧١٨جملـــس األمـــن املنشـــأة عمـــال بـــالقرار   والعامـــل بتوجيـــه مـــن جلنـــة) ٢٠٠٩( ١٨٧٤مـــن القـــرار  ٢٦
  ، إلجناز املهام املنصوص عليها يف تلك الفقرة،)٢٠٠٦(

_____________ 

  .٢٠٠٦اختذ جملس األمن قرارات أو مقررات بشأن هذه املسألة للمرة األوىل يف عام   )٣٦١(
)٣٦٢(  S/PRST/2006/41.  
)٣٦٣(  S/PRST/2009/7.  
)٣٦٤(  S/PRST/2012/13.  
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مـن   ٢٦إىل التقرير املؤقت لفريق اخلرباء الذي عينه األمني العام عمال بأحكام الفقـرة   كذلك وإذ يشري  
  ،)٣٦٥(٢٠١٥شباط/فرباير   ٢٣ ن الفريق يفالتقرير اخلتامي الصادر عإىل )، و٢٠٠٩( ١٨٧٤القرار 
إىل املعايري املنهجية املتعلقة بتقارير آليات رصد اجلزاءات الواردة يف تقرير الفريـق العامـل غـري     وإذ يشري  

  ،)٣٦٦(الرمسي التابع لس األمن املعين باملسائل العامة املتعلقة باجلزاءات
 اهليئــاتمــن أجــل توســيع قائمــة اخلــرباء اخلاصــة بفــرع  بــاجلهود الــيت تبــذهلا األمانــة العامــة   وإذ يرحــب  

ــات الــواردة يف مــذكرة الــرئيس          ــة لــس األمــن وحتســينها، مــع مراعــاة التوجيه كــانون  ٢٢املؤرخــة الفرعي
  ،)٣٦٦(٢٠٠٦األول/ديسمرب 

ومسـتندة إىل  ـا   موثـوق ومسـتقلة   الت وتوصـيات يف هذا الصدد أمهية إعداد تقييمات وحتلي وإذ يؤكد  
  )،٢٠٠٩( ١٨٧٤  من القرار ٢٦يف الفقرة ددة احملبصيغتها حقائق، وفقا لوالية فريق اخلرباء، 

أن انتشار األسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، وكذلك وسائل إيصـاهلا، مـا زال يشـكل     وإذ يقرر  
  ديداً للسالم واألمن الدوليني،

  من الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،   ٤١مبوجب املادة  ذ يتصرفوإ  
املعـين جبمهوريـة كوريـا الشـعبية      واليـة فريـق اخلـرباء    ٢٠١٦نيسـان/أبريل   ٥أن ميدد حـىت   يقرر  - ١  

ــة، بصــيغتها احملــددة يف    ــرة الدميقراطي ــرار   ٢٦الفق ــن الق ــالفقرة  ٢٠٠٩( ١٨٧٤م ــة ب ــرار   ٢٩) واملعدل ــن الق م
 يف)، ويعرب عن عزمه اسـتعراض الواليـة واختـاذ اإلجـراء املناسـب بشـأن متديـد آخـر للواليـة          ٢٠١٣( ٢٠٩٤

  ، ويطلب إىل األمني العام أن يتخذ التدابري اإلدارية الالزمة هلذا الغرض؛  ٢٠١٦آذار/مارس  ٧تاريخ أقصاه 
) ٢٠٠٦( ١٧١٨قرار جملـس األمـن املنشـأة عمـال بـال     إىل فريق اخلـرباء أن يقـدم إىل جلنـة     يطلب  - ٢  

، ويطلـب كـذلك أن يقـدم الفريـق،     ٢٠١٥آب/أغسـطس   ٥قصـاه  تـاريخ أ تقريراً ملنتصف املدة عـن أعمالـه يف   
، ويطلـب أيضـا   ٢٠١٥أيلول/سـبتمرب   ٧بعد مناقشة جيريها مع اللجنة، تقريره ملنتصف املدة إىل الـس حبلـول   

ــا يف    ــرا ختامي ــة تقري ــاريخ أن يقــدم إىل اللجن نه اســتنتاجاته وتوصــياته،  ، يضــم٢٠١٦باط/فرباير شــ ٥أقصــاه ت
أقصـاه  تـاريخ  ويطلب كذلك أن يقـدم الفريـق، بعـد مناقشـة جيريهـا مـع اللجنـة، تقريـره اخلتـامي إىل الـس يف           

  ؛٢٠١٦آذار/مارس   ٧
موعـد  مـا يعتـزم القيـام بـه يف     عمـل ع إىل فريـق اخلـرباء أن يقـدم إىل اللجنـة برنـامج       أيضـا  يطلب  - ٣  
إعـادة تعـيني الفريـق، ويشـجع اللجنـة علـى إجـراء مناقشـات منتظمـة حـول ذلـك الربنـامج             من يوماً  ٣٠ أقصاه

أي مسـتجدات  بـ اللجنـة  وايف أن يـ مـن الفريـق   وعلى التواصل بانتظام مع الفريق بشأن أعماله، ويطلـب كـذلك   
  تتعلق بربنامج العمل املذكور؛

  ؛اخلرباء مواصلة متابعة أعمال فريق عن اعتزامه يعرب  - ٤  

_____________ 

  .S/2015/131انظر   )٣٦٥(
  .S/2006/997انظر   )٣٦٦(
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األطـراف املهتمـة علـى التعـاون التـام       غريها مـن األمم املتحدة املعنية و هيئاتمجيع الدول و حيث  - ٥  
مــع اللجنــة ومــع فريــق اخلــرباء، ال ســيما بإتاحــة أي معلومــات لــديها بشــأن تنفيــذ التــدابري املفروضــة مبوجــب     

  )؛٢٠١٣( ٢٠٩٤) و ٢٠١٣( ٢٠٨٧) و ٢٠٠٩( ١٨٧٤) و ٢٠٠٦( ١٧١٨  القرارات
  .املسألة قيد نظره الفعلي أن يبقي يقرر  - ٦  

  ٧٣٩٧اختذ باإلمجاع يف اجللسة 
_____________________ 

      
  )٣٦٧(مركز األمم املتحدة اإلقليمي للدبلوماسية الوقائية ملنطقة آسيا الوسطى

  مقرر

  :)٣٦٨(، الرسالة التالية٢٠١٥آذار/مارس  ١٧وجه رئيس جملس األمن إىل األمني العام، يف   
آذار/مـارس   ١٣ أعضاء جملس األمن علـى رسـالتكم املؤرخـة    إطالع قد متأن يشرفين أن أبلغكم     

ممـثال خاصـا لكـم ورئيسـا ملركـز       ،بلغاريا، من بيتكو دراغانوف اعتزامكم تعيني السيدب املتعلقة ٢٠١٥
. وهم حييطـون علمـا   )٣٦٩(األمم املتحدة اإلقليمي للدبلوماسية الوقائية ملنطقة آسيا الوسطى يف عشق أباد

  .مبا أبديتم العزم عليه يف رسالتكم
_____________________ 

      
  )٣٧٠(صون السالم واألمن الدوليني

  
 منع نشوب الرتاعات  - ألف 

  مقررات

ــته       ــن، يف جلس ــس األم ــرر جمل ــودة يف ٧٢٤٧ق ــي  ٢٠١٤آب/أغســطس  ٢١، املعق ــوة ممثل ــا ، دع إثيوبي
اإلســـالمية) وآيرلنـــدا  -وإندونيســـيا وأوكرانيـــا وإيـــران (مجهوريـــة  وأذربيجـــان وأرمينيـــا وإســـبانيا وإســـرائيل

ــورية          ــة السـ ــة العربيـ ــود واجلمهوريـ ــل األسـ ــا واجلبـ ــد وتركيـ ــريو وتايلنـ ــوانا وبـ ــل وبوتسـ ــتان والربازيـ وباكسـ
ــوب ــر        وجنـ ــام وقطـ ــت نـ ــاال وفييـ ــرا وغواتيمـ ــلوفينيا وسويسـ ــلوفاكيا وسـ ــابوي وسـ ــدامنرك وزمبـ ــا والـ أفريقيـ

كولومبيا وماليزيا ومصر واملغرب واملكسيك وناميبيا ونيوزيلندا واهلند وهولنـدا واليابـان   وكازاخستان وكندا و

_____________ 

  .٢٠٠٧لس األمن قرارات أو مقررات بشأن هذه املسألة للمرة األوىل يف اختذ جم  )٣٦٧(
)٣٦٨(  S/2015/189.  
)٣٦٩(  S/2015/188.  
  .٢٠٠٧مقررات بشأن هذه املسألة للمرة األوىل يف عام   اختذ جملس األمن قرارات أو  )٣٧٠(
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ــادة       ــا للم ــم حــق التصــويت، وفق ــت، يف مناقشــة     ٣٧لالشــتراك، دون أن يكــون هل ــداخلي املؤق ــه ال ــن نظام م
  املعنون:  البند

  صون السالم واألمن الدوليني”  
  منع نشوب الرتاعات”    
موجهــة إىل األمــني العـام مــن املمثـل الــدائم للمملكــة    ٢٠١٤/أغسـطس  آب ٥رسـالة مؤرخــة  ”    

  “.(S/2014/572)املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية لدى األمم املتحدة 
الـداخلي املؤقـت، إىل    همـن نظامـ   ٣٩مبوجب املادة  ،توجيه دعوةويف اجللسة نفسها، قرر الس أيضا،   

  .ضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانالسيدة نافانيثيم بيالي، مفو
الـداخلي املؤقـت،    همـن نظامـ   ٣٩مبوجـب املـادة    ،توجيه دعـوة ويف اجللسة نفسها، قرر الس كذلك،   

  .السيد إيوانيس فريالس، نائب رئيس بعثة االحتاد األورويب لدى األمم املتحدةإىل 
  

  )٢٠١٤( ٢١٧١القرار 
  ٢٠١٤آب/أغسطس  ٢١املؤرخ 

  ،لس األمنإن جم 
ــري   ــلحة        إذ يشـ ـــزاعات املسـ ــوب النـ ــع نشـ ــأن منـ ــه بشـ ــات رئيسـ ــابقة وإىل بيانـ ــه السـ ــع قراراتـ إىل مجيـ

 )٢٠٠١( ١٣٦٦والدبلوماسـية الوقائيـة والوسـاطة وتسـوية املنازعـات بالوسـائل السـلمية، وال سـيما القــرارين         
وإىل بيانـات رئيسـه    ٢٠٠٥أيلول/سـبتمرب   ١٤املـؤرخ   )٢٠٠٥( ١٦٢٥و  ٢٠٠١ب/أغسـطس  آ ٣٠املؤرخ 

ــة  ــر   ٢٢املؤرخـــ ــباط/ فربايـــ ــاين/نوفمرب   ٣٠و  )٣٧١(١٩٩٥شـــ ــرين الثـــ ــه  ٢٠ و )٣٧٢(١٩٩٩تشـــ متوز/يوليـــ
 )٣٧٦(٢٠٠٩نيســان/أبريل  ٢١و  )٣٧٥(٢٠٠٥ أيلول/ســبتمرب ٢٠ و )٣٧٤(٢٠٠٣أيار/مــايو  ١٣ و )٣٧٣(٢٠٠٠

  ،)٣٧٨(٢٠١٣نيسان/أبريل  ١٥و  )٣٧٧(٢٠١١أيلول/سبتمرب  ٢٢ و
إىل تصميم شعوب األمم املتحدة على إنقـاذ األجيـال املقبلـة مـن ويـالت احلـرب وعلـى          أيضاوإذ يشري  

  إعادة تأكيد اإلميان حبقوق اإلنسان األساسية،
_____________ 

)٣٧١(  S/PRST/1995/9.  
)٣٧٢(  S/PRST/1999/34.  
)٣٧٣(  S/PRST/2000/25.  
)٣٧٤(  S/PRST/2003/5.  
)٣٧٥(  S/PRST/2005/42.  
)٣٧٦(  S/PRST/2009/8.  
)٣٧٧(  S/PRST/2011/18.  
)٣٧٨(  S/PRST/2013/4.  
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  بادئ املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة،املقاصد واملمجيع إىل  كذلك وإذ يشري  
إىل املســؤولية الرئيســية الــيت يتحملــها جملــس األمــن عــن صــون الســالم واألمــن الــدوليني           وإذ يشــري   

  والتصرف وفقا ملقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة،
  يع مناطق العامل،لس املستمر مبعاجلة مسألة منع نشوب النـزاعات املسلحة يف مجاالتزام عيد تأكيد وإذ ي  
على تعزيـز فعاليـة األمـم املتحـدة يف منـع وإـاء النــزاعات املسـلحة وتصـعيدها           وإذ يعرب عن تصميمه  

  وانتشارها عند وقوعها وجتددها بعد انتهائها،
إىل أن الدول مـا زالـت هـي املسـؤولة يف املقـام األول عـن منـع نشـوب النــزاعات، وإذ يشـري            وإذ يشري  

احترام حقوق اإلنسان جلميـع األفـراد املوجـودين يف    محاية املدنيني وا مسؤولة يف املقام األول عن كذلك إىل أ
أراضيها واخلاضعني لواليتها وعن كفالـة متـتعهم ـا، علـى النحـو املنصـوص عليـه يف األحكـام ذات الصـلة مـن           

سـكاا مـن اإلبـادة اجلماعيـة      القانون الدويل، وإذ يعيد، فضال عن ذلك، تأكيد مسؤولية كـل دولـة عـن محايـة    
  وجرائم احلرب والتطهري العرقي واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية،

    ،النـزاعات  منع نشوببالدور الذي ميكن أن يقوم به اتمع املدين يف اإلسهام يف يقر وإذ   
سـتدام، يتـألف   احلاجة إىل اتباع ج شامل يف منع نشوب النـزاعات وحتقيق السـالم امل  وإذ يكرر تأكيد  

تعزيـز  أسباا اجلذريـة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل       يعاجلمن تدابري عملية وهيكلية ملنع نشوب النـزاعات املسلحة و
والتنميـة  النمو االقتصادي املطرد، والقضاء علـى الفقـر،    سيادة القانون على الصعيدين الدويل والوطين وتشجيع

ة الوطنيــة، واحلكــم الرشــيد، والدميقراطيــة، واملســاواة بــني اجلنســني،  املســتدامة، واملصــاحلاالجتماعيــة، والتنميــة 
  واحترام حقوق اإلنسان ومحايتها،

إىل أمهية الوعي املبكر باحلاالت اليت قـد تتفـاقم فتتحـول إىل نــزاعات مسـلحة وأمهيـة        وإذ يوجه االنتباه  
املبكـرة  املؤشـرات  لس، ينبغي أن تتنبـه إىل  اوإذ يشدد على أن األمم املتحدة، مبا فيها ، النظر يف تلك احلاالت

احتوائهــا  ملنــع نشــوب النـــزاعات أوعلــى وجــه الســرعة  وأن تضــمن اختــاذ إجــراءات فعالــة  للنـــزاعات احملتملــة 
  ،، وفقا للميثاقإائها  أو

أخالقيــة علــى أن منــع نشــوب النـــزاعات واســتمرارها وتصــعيدها وجتــددها يشــكل ضــرورة  وإذ يشــدد  
  نسانية غالبة وأن له منافع اقتصادية،سياسية وإو

إزاء التكلفة البشرية الباهظـة واملعانـاة النـامجتني عـن النــزاعات املسـلحة، فضـال         وإذ يساوره بالغ القلق  
عن التكاليف املادية واالقتصادية الـيت تتحملـها البلـدان املتـأثرة بشـكل مباشـر واملنطقـة األوسـع نطاقـا واتمـع           

يسـلم   تكاليف إعادة بناء الدول واتمعات على حنو جامع يف أعقاب النــزاعات املسـلحة، وإذ  الدويل، مبا فيها 
  بأن السالم واألمن والتنمية أمور يعزز كل منهما اآلخر، مبا يف ذلك يف جمال منع نشوب النـزاعات املسلحة،

ذار املبكر، والدبلوماسـية  أن أي استراتيجية شاملة ملنع نشوب النـزاعات ينبغي أن تشمل اإلن وإذ يؤكد  
الوقائية، والوساطة، والنشر الوقائي، وحفظ السالم، ونـزع السالح العملي وغري ذلـك مـن التـدابري الـيت تسـهم      



 ٢٠١٥متوز/يوليه  ٣١ إىل ٢٠١٤آب/أغسطس  ١ يف الفترة منالقرارات واملقررات اليت اختذها جملس األمن 

627 

يف مكافحة انتشـار األسـلحة واالجتـار غـري املشـروع ـا، وتـدابري للمسـاءلة فضـال عـن بنـاء السـالم بعـد انتـهاء               
  يسلم بأن هذه العناصر مترابطة ومتكاملة وغري متتابعة،  النـزاع على حنو يشمل اجلميع، وإذ

الــدور احلاســم لبنــاء الســالم وجلنــة بنــاء الســالم يف دعــم البلــدان اخلارجــة مــن الصــراعات،    وإذ يؤكــد   
مـن القـدرات ذات األمهيـة احليويـة علــى     وخاصـة مـن خـالل حشـد الـدعم الـدويل املســتمر لتلبيـة االحتياجـات         

  ،الصعيد الوطين
يف  على الدور األساسي الذي يضطلع به األمني العام يف منع نشوب النــزاعات املسـلحة، مبـا    يشددوإذ   

  ذلك من خالل اإلنذار املبكر،
مـن ميثـاق    ٩٩ وفقـا للمـادة  الـيت يبـذهلا األمـني العـام لتعزيـز دوره،      أمهيـة اجلهـود   على  وإذ يشدد أيضا  

  األمم املتحدة،  
وبالتوصـيات   )٣٧٩(“الدبلوماسـية الوقائيـة: حتقيـق النتـائج    ”لعـام املعنـون   تقريـر األمـني ا  ب وإذ حييط علمـا   

بشأن اخلطوات املتخذة لالستفادة إىل أقصى حـد مـن فـرص جنـاح جهـود الدبلوماسـية الوقائيـة الـيت         الواردة فيه 
  تبذهلا األمم املتحدة،  

مكافحـة  أن بإمكـان  ويشكل عنصرا هاما يف عدد متزايـد مـن حـاالت النــزاع     أن اإلرهاب  وإذ يالحظ  
ومعاجلـة الظـروف املؤديـة إىل انتشـار اإلرهـاب، تكملـة       التحريض على اإلرهاب بدافع من التطرف والتعصـب  

  اجلهود املبذولة ملنع نشوب النـزاعات،
أمهية املساءلة يف منع نشـوب النــزاعات يف املسـتقبل ويف تفـادي جتـدد االنتـهاكات اجلسـيمة        وإذ يؤكد   

مبا يشمل القـانون الـدويل اإلنسـاين والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان، ويف الـتمكني مـن إحـالل           للقانون الدويل، 
يشدد يف هذا السياق على مسؤولية الـدول  إذ والسالم املستدام وحتقيق العدالة وكشف احلقائق وحتقيق املصاحلة، 

القيـام هلـذه الغايـة، بتحقيـق     بعقـاب، و إـاء اإلفـالت مـن ال   مبا يقع عليها يف هـذا الشـأن مـن التزامـات ب    عن الوفاء 
شامل مع األشخاص املسؤولني عن اإلبادة اجلماعية أو اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية أو جـرائم احلـرب أو غريهـا    

  من االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، وحماكمتهم،
ت من العقاب وكفالة املساءلة عن أعمـال اإلبـادة اجلماعيـة واجلـرائم     أن مكافحة اإلفال أيضا وإذ يؤكد  

املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم احلرب واجلرائم الشنيعة األخرى مـا فتئـت تتعـزز مـن خـالل مـا جيـري يف نظـام         
مـن عمـل    العدالة اجلنائية الدولية، واحملاكم املخصصة واملختلطة، وكذلك الدوائر املتخصصة يف احملاكم الوطنيـة 

احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة، وفقـا ملبـدأ      بإسـهام  قضائية على تلك اجلرائم؛ وإذ يعترف يف هـذا الصـدد    اتومالحق
ــة الوطنيـــة علـــى النحـــو املنصـــوص عليـــه يف نظـــام رومـــا األساســـي      التكامـــل مـــع الواليـــات القضـــائية اجلنائيـ

يكرر نداءه بضرورة أن تتعاون الـدول مـع    حماسبة املسؤولني عن ارتكاب هذه اجلرائم، وإذيف ، )٣٨٠(للمحكمة
  هذه احملاكم وفقا اللتزامات هذه الدول،

_____________ 

)٣٧٩(  S/2011/552.  
)٣٨٠(  United Nations, Treaty Series, vol. 2187, No. 38544.  
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أمهيــة دور املــرأة يف منــع نشــوب النـــزاعات وحلــها ويف بنــاء الســالم، وإذ يكــرر   وإذ يؤكــد مــن جديــد  
علـى قـدم   دعوته إىل أن تزيد املرأة مشاركتها ومتثيلها وإسهامها يف منع نشوب النــزاعات ويف جهـود الوسـاطة    

تشـرين األول/أكتـوبر    ٣١املـؤرخ   )٢٠٠٠( ١٣٢٥املساواة وبصورة كاملـة وهادفـة ومتعاضـدة وفقـا للقـرارات      
أيلول/ســبتمرب    ٣٠املــؤرخ   )٢٠٠٩( ١٨٨٨و  ٢٠٠٨حزيران/يونيــه   ١٩املــؤرخ   )٢٠٠٨( ١٨٢٠و  ٢٠٠٠
كــانون  ١٦املــؤرخ  )٢٠١٠( ١٩٦٠ و ٢٠٠٩تشــرين األول/أكتــوبر  ٥املــؤرخ  )٢٠٠٩( ١٨٨٩و  ٢٠٠٩

ــمرب  ــؤرخ  )٢٠١٣( ٢١٠٦و  ٢٠١٠األول/ديسـ ــه  ٢٤املـ ــؤرخ  )٢٠١٣( ٢١٢٢و  ٢٠١٣حزيران/يونيـ املـ
  ،٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ١٨

علـى السـعي لتحقيـق هـدف منـع نشـوب النــزاعات املسـلحة بوصـفه جـزءا            رب عن تصميمهيع  - ١  
  يتجزأ من مسؤوليته األساسية عن صون السالم واألمن الدوليني؛  ال

  ؛جبميع الدول تكثيف جهودها إلخالء العامل من ويالت احلروب والنـزاعات يهيب  - ٢  
ام األول منـع نشـوب النــزاعات وأن اإلجـراءات     أن الدول ما زالـت هـي املسـؤولة يف املقـ    يؤكد   - ٣  

اليت تتخذها األمـم املتحـدة يف إطـار منـع نشـوب النــزاعات جيـب أن تـدعم وتكمـل، حسـب االقتضـاء، الـدور             
  الذي تقوم به احلكومات الوطنية؛

 وجوب أن تلجأ مجيع الدول إىل تسوية منازعاا الدوليـة بالوسـائل السـلمية، ومنـها     يعيد تأكيد  - ٤  
ــدة والوســاطة والتوفيــق والتحكــيم والتســوية القضــائية أو غــري ذلــك مــن       التفــاوض والتحقيــق واملســاعي احلمي

  الوسائل السلمية اليت ختتارها؛
مـن   ، ويؤكـد األمـم املتحـدة   مـن ميثـاق   ٣٤و  ٣٣إىل الفصـل السـادس، ال سـيما املـادتني      يشري  - ٥  

يف التصـدي  بالتشجيع على اختاذ ما يلـزم مـن إجـراءات وقائيـة     و جديد التزامه بتسوية املنازعات بالوسائل السلمية
  للمنازعات أو احلاالت احملتمل أن يؤدي استمرارها إىل تعريض صون السالم واألمن الدوليني للخطر؛

تستخدم مـن أجـل   ميكن أن يثاق، واليت املبأن بعض األدوات الواردة يف الفصل السادس من  يقر  - ٦  
مل تستغل بشكل كامل، مبا يف ذلك التفاوض والتحقيـق والوسـاطة والتوفيـق والتحكـيم      منع نشوب النـزاعات،

ودون اإلقليميــة، فضــال عــن املســاعي احلميــدة  اإلقليميــةوالترتيبــات والتســوية القضــائية واللجــوء إىل املنظمــات 
عاليـة وعلـى الـدعوة    ويؤكد تصميمه على زيادة استخدام هذه األدوات واستخدامها مبزيد مـن الف  لألمني العام،

  ذلك؛    إىل
يف اإلسـهام يف منـع نشـوب النــزاعات     الـذي ميكـن أن تقـوم بـه اجلهـات التاليـة       بالدور اهلـام   يقر  - ٧  

  وتصعيدها واستمرارها وجتددها:
  املكاتب اإلقليمية لألمم املتحدة؛  -  
  البعثات السياسية اخلاصة؛  -  
  عمليات حفظ السالم؛  -  
  جلنة بناء السالم؛  -  
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  ضال عن املنظمات والترتيبات اإلقليمية ودون اإلقليمية؛ف
بأن اجلزاءات اليت تفرض مبوجـب األحكـام ذات الصـلة مـن امليثـاق تشـكل أداة مهمـة         يقر أيضا  - ٨  

يف إجياد الظروف املالئمة لتحقيق تسوية سـلمية  يف صون السالم واألمن الدوليني واستعادما وميكن أن تسهم 
  وملنع نشوب النـزاعات؛ د السالم واألمن الدوليني أو تشكل خرقا هلماللحاالت اليت د

األمــني العــام علــى مواصــلة تعزيــز اســتخدام مســاعيه احلميــدة وإيفــاد املمــثلني واملبعــوثني  يشــجع  - ٩  
لمسـاعدة يف تيسـري التوصـل إىل تسـويات دائمـة وجامعـة وشـاملة، ويشـجع األمـني العـام           لاخلاصني والوسطاء، 

  ؛املبكرة يف منع نشوب النـزاعات احملتملةى أن يواصل مساعيه كذلك عل
البعثات السياسية اخلاصة العاملة يف امليـدان وعمليـات حفـظ السـالم علـى تعزيـز قـدراا        يشجع  - ١٠  

  التقييمية والتحليلية على منع جتدد النـزاعات يف إطار الواليات املوكولة إليها حاليا؛
  ١١ - سيلة هامـة لتسـوية املنازعـات علـى حنـو سـلمي، مبـا يف ذلـك، حيثمـا أمكـن،           بأن الوساطة و يقر

ويعـرب عـن تقـديره للجهـود الــيت     ، وقبـل أن تتحـول املنازعـات إىل أعمـال عنـف      اسـتخدامها علـى حنـو وقـائي    
 قدرات األمم املتحدة لدعم جهود الوساطة، مبا يف ذلك وحـدة دعـم الوسـاطة   تعزيز يبذهلا األمني العام ملواصلة 

  متشيا مع الواليات املتفق عليها؛باعتبارها مصدرا لتقدمي الدعم يف جمال الوساطة إىل منظومة األمم املتحدة 
عن استعداده للنظر على وجه السرعة يف حـاالت اإلنـذار املبكـر الـيت يوجـه األمـني العـام         يعرب - ١٢  

األمـني   ويشـجع مـا تقتضـي الظـروف إنشـاءها،     البعثـات السياسـية الوقائيـة، حيث   إيفـاد  انتباهه إليها، مبا يف ذلـك  
العام على أن يوجه انتباه الس إىل أي مسألة يرى أا قد تتهدد صون السالم واألمن الدوليني، وفقـا ألحكـام   

  يثاق؛املمن  ٩٩املادة 
  ١٣ - أو القـانون الـدويل    حلقـوق اإلنسـان  للقـانون الـدويل   واالنتـهاكات اجلسـيمة   التجـاوزات  بأن  يقر

مؤشـرا مبكـرا علـى نشـوب     ، مبا يف ذلك العنف اجلنسي والعنف القائم على نـوع اجلـنس، قـد تشـكل     إلنساينا
الـدويل  لقـانون  االـدول الـيت مل تصـدق بعـد علـى صـكوك       ب ويهـب كما قد تكون نتيجـة لـه؛   نـزاع أو تصعيده، 

التصـديق عليهـا، وأن تتخــذ    اإلنسـاين والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان والقــانون الـدويل لالجـئني أن تنظـر يف        
، األمـر الـذي مـن شـأنه أن يسـهم يف منـع نشـوب        التدابري املناسبة لتنفيذ هذه الصكوك علـى املسـتوى الـداخلي   

  ؛النـزاعات يف الوقت املناسب
باملعلومـات والتحلـيالت الـيت يعتقـد أـا       األمـن  األمني العام على أن يواصل موافاة جملس يشجع - ١٤  

نشوب النــزاعات املسـلحة، مبـا يف ذلـك عـن حـاالت االنتـهاكات اجلسـيمة للقـانون الـدويل،            تسهم يف منع قد
اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسـان، وعـن حـاالت النــزاع احملتملـة الناشـئة عـن        الدويل يشمل القانون  مبا

  التنمية؛   مجلة أمور منها املنازعات اإلثنية والدينية واإلقليمية، والفقر واالفتقار إىل
عــن التزامــه بــأن يتخــذ إجــراءات مبكــرة وفعالــة ملنــع نشــوب النـــزاعات املســلحة وبــأن     يعــرب  - ١٥  

  يستخدم، هلذه الغاية، كل الوسائل املناسبة املوجودة حتت تصرفه، وفقا ألحكام امليثاق؛
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يــان مبنــع اإلبــادة إىل الــدور اهلــام الــذي يضــطلع بــه املستشــاران اخلاصــان لألمــني العــام املعن يشـري  - ١٦  
العمـل كآليـة إنـذار مبكـر للحيلولـة دون نشـوء        ان تشمل مهامهمـ اذلاجلماعية وباملسؤولية عن توفري احلماية، ال

، وكـذلك  حاالت حمتملة قد تسفر عن وقوع إبادة مجاعية وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب وتطهري عرقـي 
املمثلـة اخلاصـة لألمـني العـام املعنيـة بـالعنف اجلنسـي يف         الدور اهلام الذي تضطلع بـه يف منـع نشـوب النــزاعات    

ويطلب إىل الدول أن جتـدد التزامهـا   ؛ واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والنـزاع املسلح حاالت النـزاع
ويؤكـد مـن   مبنع وقوع جرائم اإلبادة اجلماعية وغريها من اجلرائم اخلطـرية مبوجـب القـانون الـدويل ومبكافحتـها،      

املســؤولية عــن بشــأن  )٣٨١(٢٠٠٥مــن الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر القمــة العــاملي لعــام   ١٣٩ و ١٣٨جديــد الفقــرتني 
  محاية السكان من اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب والتطهري العرقي واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية؛

  ١٧ - ــر ــدور  يقـ ــام بالـ ــذي اهلـ ــه   الـ ــطلع بـ ــن أن تضـ ــية األمـــ ميكـ ــان   مفوضـ ــوق اإلنسـ ــدة حلقـ م املتحـ
أيضـا بـدور اإلحاطـات     يف منـع نشـوب النــزاعات ويقـر    املستشار اخلاص املعـين مبنـع اإلبـادة اجلماعيـة      ومكتب

اإلعالميــة الــيت يقــدماا بشــأن انتــهاكات حقــوق اإلنســان وخطــاب الكراهيــة يف اإلســهام يف التوعيــة املبكــرة    
  ؛بالنـزاعات احملتملة

ر اهلــام الــذي ميكــن أن تقــوم بــه املــرأة واتمــع املــدين يف التــأثري علــى أطــراف  علــى الــدو يشــدد - ١٨  
النـزاعات املسلحة، مبا يف ذلك املنظمات النسائية وقيادات اتمعات احمللية الرمسية وغري الرمسية؛ ويؤكـد جمـددا   

ادة مشـاركة املـرأة يف مجيـع    احلاجة املستمرة إىل حتقيق املزيد من النجاح يف منع نشوب النـزاعات من خالل زيـ 
مراحل الوساطة والتسوية بعد انتهاء النـزاع، وزيادة النظر يف املسائل املتصـلة بنـوع اجلـنس يف مجيـع املناقشـات      

  ذات الصلة مبنع نشوب النـزاعات؛
لـس،  املتحدة بأن يوافوا ا إىل األمني العام ومبعوثيه وممثليه اخلاصني يف بعثات األمم يكرر طلبه - ١٩  

أن يف إطار ما يقدمونه من إحاطـات منتظمـة، مبـا يسـتجد مـن معلومـات عـن التقـدم احملـرز يف دعـوة املـرأة إىل            
املناقشـات املتصـلة مبنـع     تشارك، عرب وسائل منها املشاورات مـع اتمـع املـدين، مبـا فيـه املنظمـات النسـائية، يف       

  لسالم بعد انتهاء النـزاع؛نشوب النـزاعات وتسويتها وصون السالم واألمن وبناء ا

ترمجــة وأن يســتخدمها لكفالــة أدوات منظومــة األمــم املتحــدة بــأن ينظــر يف  يعــرب عــن التزامــه - ٢٠  
، ، تستهدف غايات منها محايـة املـدنيني  اإلنذارات املبكرة بالنـزاعات احملتملة إىل إجراءات وقائية مبكرة وملموسة

  ؛؛ وفقا للميثاقهات اإلقليمية الفاعلة، أو تتم بالتنسيق معهااجل تتخذها أنسب جهات األمم املتحدة أوو
علــى تســوية املنازعــات احملليــة بالوســائل الســلمية مــن خــالل الترتيبــات اإلقليميــة وفقــا      يشــجع - ٢١  

ــاق   ــامن مــن امليث ــني األمــم املتحــدة       ،للفصــل الث ــذي واملؤسســي ب ــز التعــاون التنفي ــة لتعزي ــاجلهود املبذول ويقــر ب
يف هـذا الصــدد علــى   التأكيــد ت اإلقليميــة ودون اإلقليميــة الرامـي إىل منــع نشــوب النــزاعات، ويكــرر  واملنظمـا 

ضرورة مواصلة تعزيز احلوار االسـتراتيجي وإقامـة الشـراكات وتبـادل اآلراء واملعلومـات بصـورة أكثـر انتظامـا         
  يما يتعلق الدبلوماسية الوقائية؛على املستوى العملي، دف بناء القدرات على الصعيدين الوطين واإلقليمي ف

_____________ 

  .٦٠/١قرار اجلمعية العامة   )٣٨١(
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ــدعو - ٢٢   ــة        ي ــة ودون اإلقليمي ــات اإلقليمي ــع املنظمــات والترتيب ــدرات م ــاء الق ــاون وبن ــز التع إىل تعزي
اإلنـذار  التعـاون يف جمـال   آليـات  ، بسبل منـها  للمساعدة على منع نشوب النـزاعات املسلحة وانتشارها وتأثريها

  يثاق؛امليتفق مع الفصل الثامن من   مبا ؛اإلجراءات الوقائية املبكر، فضال عن املساعدة يف تيسري
دعمه لعمل جلنة بناء السالم ويعـرب عـن اسـتعداده املسـتمر لالسـتفادة، يف أنشـطة        يكرر تأكيد - ٢٣  

  بناء السالم، من الدور االستشاري للجنة ودورها يف جمايل الدعوة وتعبئة املوارد؛
عــرب مجلــة وســائل منــها، حســب زيــز عالقتــه مــع اتمــع املــدين، اســتعداده لتع يؤكــد مــن جديــد - ٢٤  
تبادل التحليالت ووجهـات النظـر بشـأن مسـألة     ل، ، االجتماعات املعقودة معه بشكل غري رمسي ومرناالقتضاء

  منع نشوب النـزاعات املسلحة؛
لتعزيــز جانبــه اإلجــراءات املتخــذة مــن إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل الــس تقريــرا عــن   يطلــب - ٢٥  

التعــاون مــع املنظمــات  منــها ، بســبلأدوات منــع نشــوب النـــزاعات يف إطــار منظومــة األمــم املتحــدة وتقويتــها  
  ؛٢٠١٥آب/أغسطس   ٣١اإلقليمية ودون اإلقليمية، وذلك يف موعد أقصاه 

 أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر - ٢٦  

  ٧٢٤٧اختذ باإلمجاع يف اجللسة 
  

 ة الشاملة للجميع يف سبيل صون السالم واألمن الدولينيالتنمي  - باء 

  مقررات

ــته     ــودة يف ٧٣٦١قـــرر جملـــس األمـــن، يف جلسـ ــاير  ١٩، املعقـ ــانون الثاين/ينـ ، دعـــوة ممثلـــي ٢٠١٥كـ
 - أذربيجان واألرجنتني وأرمينيا وإستونيا وإسرائيل وإكوادور وأملانيـا وإندونيسـيا وأوروغـواي وإيـران (مجهوريـة      

ــا         اإلســالمية) ــد وتركي ــريو وتايلن ــدا وب ــنن وبولن ــا وب ــل وبنم ــاراغواي وباكســتان والربازي ــا وب ــدا وإيطالي وآيرلن
ــا وجورجيــا وروانــدا وســلوفاكيا      واجلبــل األســود واجلمهوريــة الدومينيكيــة ومجهوريــة كوريــا وجنــوب أفريقي

واتيا وكمبوديا وكنـدا  وسلوفينيا والسويد والصومال والعراق وغواتيماال وفييت نام وقربص وكازاخستان وكر
وكوبا وكولومبيا وكينيا ولكسمربغ ومصر واملغرب واملكسـيك والنمسـا ونيكـاراغوا وهـاييت واهلنـد وهنغاريـا       

مـن نظامـه الـداخلي     ٣٧وهولندا واليابان واليونان لالشتراك، دون أن يكون هلـم حـق التصـويت، وفقـا للمـادة      
  املؤقت، يف مناقشة البند املعنون:

  م واألمن الدولينيصون السال”  
  التنمية الشاملة للجميع يف سبيل صون السالم واألمن الدوليني”    
موجهة إىل األمـني العـام مـن املمثـل الـدائم لشـيلي        ٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ٦رسالة مؤرخة ”    

  “.(S/2015/6)لدى األمم املتحدة 
الـداخلي املؤقـت، إىل    همـن نظامـ   ٣٩ة لمـاد وفقـا ل  ،توجيـه دعـوة  ويف اجللسة نفسها، قرر الس أيضا،   

  .السيد أنطونيو دي آغيار باتريوتا، املمثل الدائم للربازيل لدى األمم املتحدة بصفته رئيس جلنة بناء السالم
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الـداخلي املؤقـت، إىل    همن نظامـ  ٣٩لمادة وفقا ل ،توجيه دعوةويف اجللسة نفسها، قرر الس كذلك،   
  .ؤسسة غُبوي للسالم يف أفريقياالسيدة ليماه غُبوي، رئيسة م

السـيد  الـداخلي املؤقـت، إىل    همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  وفقا ل ،توجيه دعوةويف اجللسة نفسها، قرر الس،   
  .هارتينغ، رئيس وفد االحتاد األورويب لدى األمم املتحدة -توماس ماير 

مـن، أدىل الـرئيس بالبيـان    ويف اجللسة نفسها، ويف أعقاب مشاورات أجريت فيما بـني أعضـاء جملـس األ     
  :)٣٨٢(التايل باسم الس

يعيــد جملــس األمــن تأكيــد مســؤوليته الرئيســية مبوجــب ميثــاق األمــم املتحــدة عــن صــون الســالم      
  مجيع احلاالت اليت هي قيد نظره.  واألمن الدوليني واستعداده للسعي إىل حتقيق سالم مستدام يف

مترابطــان بشــكل وثيــق ويعــزز كــل منــهما اآلخــر    لــس أن األمــن والتنميــة عنصــران اويؤكــد     
ــأن عالقتــهما معقــدة ومتعــددة       ويشــكالن وســيلة أساســية إلحــالل الســالم املســتدام. ويســلِّم الــس ب

  اجلوانب وترتبط بكل حالة على حدة.
لس من جديـد أن مـن الضـروري ملسـاعدة أي بلـد مـن البلـدان علـى اخلـروج بشـكل           اويؤكد     

اتباع ج شامل ومتكامـل يراعـي التـرابط بـني األنشـطة السياسـية واألمنيـة واإلمنائيـة          مستدام من الرتاع
وأنشطة حقوق اإلنسان وسيادة القانون ويعززه، ويعاجل األسباب الكامنة وراء كـل نـزاع، مبـا يف ذلـك     

يــة مــن خــالل تعزيــز ســيادة القــانون علــى الصــعيدين الــوطين والــدويل، وتعزيــز النمــو االقتصــادي والتنم 
املستدامني والقضاء على الفقر، والتسامح السياسي والديين والثقايف، وحرية الرأي والتعـبري، والتماسـك   
االجتماعي وعدم اإلقصاء، واملصاحلة الوطنية، واحلكـم الرشـيد، والدميقراطيـة، واملسـاواة بـني اجلنسـني،       

  أهيل.واحترام حقوق اإلنسان ومحايتها، وتيسري إعادة اإلدماج وإعادة الت
ويؤكد الس أن تـويل زمـام األمـور وحتمـل املسـؤولية علـى الصـعيد الـوطين عنصـران أساسـيان               

إلحالل سـالم مسـتدام، ويؤكـد الـس مـن جديـد أن السـلطات الوطنيـة مسـؤولة يف املقـام األول عـن            
ام األمـور علـى   حتديد أولوياـا واسـتراتيجياا لبنـاء السـالم بعـد انتـهاء الـرتاع، ـدف ضـمان تـويل زمـ           

  الصعيد الوطين.
الفاعلـة األمنيـة واإلمنائيـة يف     لس على ضرورة تنسيق العمل الذي تضـطلع بـه اجلهـات   اويشدد     

مـن شـأنه أن يسـهم بقـدر كـبري يف حتقيـق اسـتقرار         امليدان على حنـو متكامـل مـع السـلطات الوطنيـة ممـا      
ويالحظ الس أيضـا أمهيـة التعـاون مـع اتمـع املـدين       احلالة األمنية وحتسنها ويف ضمان محاية املدنيني. 

يف هذا السياق. ويؤكد الس أنـه ال ميكـن حتقيـق سـالم وتنميـة مسـتدامني دون إشـراك مجيـع اجلهـات          
املعنية ويشدد على وجـوب متكـني املـرأة مـن املشـاركة بفعاليـة يف مجيـع مراحـل بنـاء السـالم ويف تنفيـذ            

التنميـة. ويعــرب الــس عـن اســتعداده إلجــراء حـوار، حســب االقتضــاء، مــع    اتفاقـات الســالم وبــرامج  

_____________ 

)٣٨٢(  S/PRST/2015/3.  
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جهــات فاعلــة أخــرى، منــها وكــاالت األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا واملؤسســات املاليــة الدوليــة،  
  بشأن مسائل حمددة مدرجة يف جدول أعماله.

ملتحــدة إزاء التنميــة علــى النظــر يف وضــع ــج موحــد لألمــم ا   األعضــاء لــس الــدولاويشــجع     
الشــاملة للجميــع بوصــفها وســيلة أساســية ملنــع نشــوب الرتاعــات وحتقيــق االســتقرار يف األجــل الطويــل   
والسالم املستدام. ويشـدد الـس يف هـذا الصـدد علـى أمهيـة حتديـد األشـكال االجتماعيـة واالقتصـادية           

ــة لإلقصــاء والتعصــب والتطــرف الع     ــة والديني ــية والثقافي ــؤدي أيضــا إىل     والسياس ــيت ميكــن أن ت ــف ال ني
اإلرهاب والتصدي هلا، وذلك بوصفها عوامل حمركة للـرتاع. ويالحـظ الـس كـذلك أمهيـة الـوعي يف       

األعضـاء   مرحلة مبكرة حباالت اإلقصاء يف الدول اخلارجة من نزاع والنظـر فيهـا ويوجـه اهتمـام الـدول     
يف ذلـك اإلجـراءات الـيت تسـتند      اءات التخفيـف، مبـا  للمسامهة اليت ميكن أن تقدمها يف هذا الصـدد إجـر  

  إىل أفضل ممارسات ومناذج اإلدماج املتاحة على الصعد احمللي والوطين واإلقليمي والعاملي.
ويقــر الــس باســتمرار احلاجــة إىل زيــادة مشــاركة املــرأة والنظــر يف املســائل اجلنســانية يف مجيــع      

السـالم واألمـن، وبنـاء السـالم بعـد       اعـات املسـلحة وحلِّهـا، وصـون    املناقشات املتعلقـة مبنـع نشـوب الرت   
انتهاء حـاالت الـرتاع ويكـرر تأكيـد اعتزامـه، عنـد إنشـاء واليـات بعثـات األمـم املتحـدة ومتديـدها، أن             

  يدرج أحكاما بشأن تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف حاالت الرتاع وما بعد انتهاء الرتاع.
لس بالدول األعضاء أن تتخذ تدابري ملموسة لزيـادة مـا يقـدم مـن مسـاعدة للشـباب،       ويهيب ا    

ال سيما الشباب يف حاالت الرتاع املسلح، ويشـجع علـى إشـراك الشـباب، عنـد االقتضـاء، يف األنشـطة        
نــع املتعلقــة حبمايــة األطفــال والشــباب املتضــررين مــن حــاالت الــرتاع املســلح، يف مجلــة ســياقات منــها م 

  نشوب الرتاعات وبناء السالم وعمليات ما بعد انتهاء الرتاع.
لس إىل احلاجة إىل عمليـات شـاملة وفعالـة لـرتع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج،         اويشري     

ــوات مســلحة           ــرتبطني يف الســابق بق ــانوا م ــذين ك ــال ال ــات املتصــلة بتســريح األطف ــك العملي ــا يف ذل مب
دمــاجهم، وإشــراك املتــأثرين مــن األفــراد واتمعــات احملليــة، مــع احتــرام    مجاعــات مســلحة وإعــادة إ  أو

  ضرورة مكافحة اإلفالت من العقاب.
لــس علــى أن اجلماعــات اإلرهابيــة الــيت تســتفيد مــن اجلرميــة املنظمــة العــابرة للحــدود  اويشــدد     

ها ودعـائم احلكـم فيهـا    الوطنية قد تسهم يف تقويض الدول املتضررة، وخاصـة تقـويض أمنـها واسـتقرار    
يتسـبب يف تعقيـد اجلهـود املبذولـة ملنـع نشـوب الرتاعـات وحلـها.          وتنميتها االجتماعية واالقتصادية، مما

لــس علــى أن تضــافر وجــود اإلرهــاب والتطــرف العنيــف واجلرميــة املنظمــة العــابرة للحــدود    اويشــدد 
ويالحـظ أن اجلماعـات اإلرهابيـة الـيت تسـتفيد      الوطنية قد يؤدي إىل تفاقم الرتاعات يف املناطق املتضررة 

من اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية، ميكن، يف بعـض احلـاالت ويف بعـض املنـاطق، أن تتسـبب يف      
  تعقيد اجلهود املبذولة ملنع نشوب الرتاعات وحلها.

غـري احلكوميـة   لس الـدول األعضـاء علـى إشـراك اتمعـات احملليـة والعناصـر الفاعلـة         اويشجع     
املعنية يف وضع استراتيجيات، مبا يف ذلك عن طريق احلـوار بـني األديـان واألعـراق والثقافـات، ملناهضـة       
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اخلطاب املتطرف العنيف الذي ميكـن أن حيـرض علـى ارتكـاب األعمـال اإلرهابيـة والتصـدي للظـروف         
وذلــك بســبل منــها متكــني   انتشــار التطــرف العنيــف الــذي ميكــن أن يــؤدي إىل اإلرهــاب،    املفضــية إىل

ــة،    ــة والتعليمي ــة والثقافي ــة   الشــباب واألســر والنســاء والقــادة يف األوســاط الديني ــة اجلماعــات املعني وكاف
ــوع مــن        ــة يف مكافحــة اعتنــاق هــذا الن ــهج مكيفــة حبســب احلال األخــرى يف اتمــع املــدين، واألخــذ بن

  التطرف العنيف، والنهوض باإلدماج والتماسك االجتماعيني.
املراحــل األوىل لتخطــيط  لــس جمــددا علــى أمهيــة حبــث وبــدء أنشــطة بنــاء الســالم منــذاويشـدد      

يف ذلــك عــرب حتديــد واليــات واضــحة ميكــن   عمليــات حفــظ الســالم وتنفيــذها، حســب االقتضــاء، مبــا  
حتقيقهــا. ويؤكــد الــس أمهيــة وضــوح أدوار ومســؤوليات عمليــة األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم وفريــق 

مم املتحدة القطري وسائر اجلهات الفاعلة املعنية لتقدمي الدعم احملدد حسب األولوية لبلد من البلـدان  األ
وفقــا الحتياجاتــه وأولوياتــه اخلاصــة يف جمــال بنــاء الســالم، كمــا حتــددها الســلطات الوطنيــة، مــن أجــل   

البعثـات السياسـية   ضمان تكامل فعال للجهود املبذولة، وباألخص حيث تعمـل بعثـات حفـظ السـالم و    
ــة ودون       ــاء الســالم واملنظمــات اإلقليمي ــة يف ميــدان بن اخلاصــة إىل جانــب جهــات األمــم املتحــدة الفاعل

لس كذلك أمهيـة تكامـل جهـود األمـم املتحـدة خـالل العمليـة االنتقاليـة للعمليـات          ااإلقليمية. ويؤكد 
  لس.اأذن ا   اليت

ذ املهام العديدة اليت ميكن أن تكلف عمليـات حفـظ السـالم    لس إىل أن النجاح يف تنفياويشري     
بتنفيذها يف جماالت إصالح قطاع األمن؛ ونـزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج؛ وسـيادة القـانون؛        
والعدالة االنتقالية؛ وحقوق اإلنسان يقتضي فهما وتصرفا وفق منظور يأخـذ يف االعتبـار التـرابط الوثيـق     

. ويف هـذا الســياق، يالحـظ الـس مـع التقـدير إســهام حفظـة السـالم وبعثـات حفــظ         بـني األمـن والتنميـة   
السالم يف أنشطة بناء السالم املبكرة، بطرقٍ منها يئة بيئة مواتية تتـيح انتعـاش االقتصـاد وتـوفري اخلـدمات      

  سيخها.األساسية. ويسلِّم الس بأن هذا اإلسهام ميكن أن يساعد يف إرساء الثقة يف البعثة وتر
ويشدد الس على أنّ إعادة اإلعمار واإلنعاش االقتصادي وبناء القدرات تشكّل عوامل حامسـة      

الرتاعـات وإلحـالل السـالم املسـتدام، وهـو       لتحقيق التنمية على املدى الطويل للمجتمعات اخلارجة من
علّق، يف هذا الصدد، أمهية خاصة على امتالك زمام األمور وطنيا ويشدد على أمهية املساعدة الدولية.ي  

لــس إىل أنّ معلومــات حتليــل الرتاعــات واملعلومــات الســياقية عــن أمــور منــها القضــايا    اويشــري     
          االجتماعية واالقتصادية تكتسي، يف إطـار املسـائل املتعلقـة بصـون السـالم واألمـن الـدوليني الـيت ينكـب

وافـع للـرتاع أو حتـديا لتنفيـذ الواليـات املنوطـة بـالس        عليها الس، أمهية عندما تشكّل تلك القضايا د
أو ديدا لعملية توطيد السالم. ويف هذا الصدد، يطلـب الـس إىل األمـني العـام أن يكفـل إدراج هـذه       

  املعلومات السياقية يف ما يقدمه إليه من تقارير.
ــة يفلــس إىل دور االســتغالل غــري املشــروع للمــوارد الطبيع  اويشــري      تــأجيج بعــض الرتاعــات   ي

األمم املتحـدة تسـتطيع أن تقـوم بـدور يف مسـاعدة       لس، يف هذا الصدد، بأنّااملاضية واحلالية. ويسلِّم 
الدول املعنية، حسب االقتضاء، بناًء على طلبها ومـع االحتـرام الكامـل لسـيادا علـى مواردهـا الطبيعيـة        

ى منـع االسـتفادة غـري املشـروعة مـن هـذه املـوارد ووضـع         وضمن إطار امـتالك زمـام األمـور وطنيـا، علـ     
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األســاس الســتغالهلا بصــورة قانونيــة مبــا يعــزز التنميــة، وال ســيما عــرب متكــني احلكومــات اخلارجــة مــن     
  الرتاعات لتصبح قادرة على إدارة مواردها بشكل أفضل.

نظمـات اإلقليميـة ودون   امل لس على التعاون الوثيق داخل منظومة األمم املتحدة ومـع اويشجع     
ــة واملنظمــات األخــرى املوجــودة يف امليــدان ويف   املقــر لكــي يتصــرف بالشــكل املناســب ووفــق    اإلقليمي

يثــاق يف حــاالت الــرتاع وحــاالت مــا بعــد انتــهاء الــرتاع، ويعــرب عــن اســتعداده   املمســؤولياته مبوجــب 
  لبحث سبل حتسني هذا التعاون.

يع، بالتشـاور مـع املنظمـات اإلقليميـة، لالسـتراتيجيات اإلقليميـة       لـس إىل التنفيـذ السـر   اويدعو     
اليت تشمل األمن واحلوكمة والتنمية وحقوق اإلنسان والقضايا اإلنسانية مثل استراتيجية األمـم املتحـدة   

  .)٣٨٣(املتكاملة ملنطقة الساحل
ل اإلداريـة لوكـاالت   اهلياكـ  لس الدولَ األعضـاء، وال سـيما الـيت هـي ممثلـة منـها يف      اويشجع     

األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها، على تعزيـز اتسـاق العمـل الـذي تقـوم بـه األمـم املتحـدة يف حـاالت          
  الرتاع وحاالت ما بعد انتهاء الرتاع.

) ويسلِّم بالدور اهلام الذي تضطلع به جلنـة بنـاء السـالم    ٢٠٠٥( ١٦٤٥لس إىل قراره اويشري     
لجنــة بوســائل منــها زيــادة االســتفادة مــن الم ويؤكــد اســتعداده تعزيــز صــالته مــع يف هيكليــة بنــاء الســال

دورهــا االستشــاري. ويهيــب الــس باللجنــة بــذل املزيــد مــن اجلهــود للتشــجيع علــى حتســني االتســاق   
والتواؤم بني سياسات الشركاء بشأن االستراتيجيات واألولويات الوطنية يف جمال بنـاء السـالم وضـمان    

قليمي والـدويل وفعاليـة االسـتجابة مـن خـالل التعـاون وإقامـة شـراكات مـع املؤسسـات املاليـة            الدعم اإل
لــس بأمهيــة اجلانــب اإلقليمــي االدوليــة والبلــدان اــاورة واملنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة. وينــوه 

ئل املتصـــلة حلفـــظ الســـالم وضـــرورة العمـــل مـــع اجلهـــات اإلقليميـــة الفاعلـــة والتعـــاون معهـــا يف املســـا 
  لجنة.البالسياسات واخلاصة ببلدان معينة، يف املشورة اليت تقدمها 

لس على ما ميكن أن يسهم به الس االقتصادي واالجتمـاعي يف جمـال التصـدي للقضـايا     اويشدد     
  .يثاقاملمن  ٦٥االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلنسانية، ويؤكّد أمهية التعاون الوثيق وفق املادة 

  
  التفكر يف التاريخ والتأكيد من جديد عن التزامنا القوي  - جيم 

 مبقاصد ميثاق األمم املتحدة مبادئه

  مقررات
، دعوة ممثلي وإثيوبيـا وأذربيجـان   ٢٠١٥شباط/فرباير  ٢٣، املعقودة يف ٧٣٨٩قرر جملس األمن، يف جلسته   

نيـا وأملانيـا واإلمـارات العربيـة املتحـدة وإندونيسـيا وأوروغـواي        وأرمينيا وأستراليا وإستونيا وإسرائيل وإكـوادور وألبا 
اإلســالمية) وآيرلنــدا وإيطاليــا وبــابوا غينيــا اجلديــدة والباكســتان والربازيــل وبلجيكــا  - وأوكرانيــا وإيــران (مجهوريــة 

اجلمهوريــة وبوتســوانا وبورونــدي والبوســنة واهلرســك وبولنــدا وتايلنــد وتركيــا وتــونس واجلبــل األســود واجلزائــر و  
العربية السورية ومجهورية كوريا ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وجنوب أفريقيـا وجورجيـا وروانـدا ورومانيـا     
وزمبــابوي وســلوفينيا والســويد وسويســرا وصــربيا وغواتيمــاال والفلــبني وفييــت نــام وقــربص وكازاخســتان وكنــدا     

ــا والت    ــت وكيني ــا والكوي ــتاريكا وكولومبي ــا وكوس ــديف     وكوب ــرب واملكســيك ومل ــا وليختنشــتاين ومصــر واملغ في
_____________ 

)٣٨٣(  S/2013/354.املرفق ،  
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واململكة العربية السعودية والنمسا ونيكاراغوا واهلند وهنغاريا وهولنـدا واليابـان لالشـتراك، دون أن يكـون هلـم حـق       
  من نظامه الداخلي املؤقت، يف مناقشة البند املعنون: ٣٧التصويت، وفقا للمادة 

  صون السالم واألمن الدوليني”  
  التفكر يف التاريخ والتأكيد من جديد عن التزامنا القوي مبقاصد ميثاق األمم املتحدة مبادئه”    
موجهة إىل األمني العـام مـن املمثـل الـدائم للصـني لـدى        ٢٠١٥شباط/فرباير  ٣رسالة مؤرخة ”    

  “.(S/2015/87)األمم املتحدة 
الـداخلي املؤقـت، إىل    همـن نظامـ   ٣٩مـادة  لوفقـا ل  ،توجيـه دعـوة  ويف اجللسة نفسها، قرر الس أيضا،   

السـيد تـييت أنطونيـو، املراقـب     ، وهارتينغ، رئيس وفد االحتاد األورويب لدى األمم املتحـدة  -السيد توماس ماير 
  .الدائم لالحتاد األفريقي لدى األمم املتحدة

  
  دور الشباب يف مكافحة التطرف املصحوب بالعنف وتعزيز السالم  - دال 

  مقررات

ــر   ــن، يف جلســته   ق ــس األم ــودة يف ٧٤٣٢ر جمل ــباط/فرباير  ٢٣، املعق ــي أذربيجــان   ٢٠١٥ش ــوة ممثل ، دع
اإلسـالمية) وإيطاليـا    -وأستراليا وألبانيا وأملانيا واإلمارات العربية املتحدة وإندونيسيا وأوكرانيا وإيران (مجهورية 

كيا واجلبل األسود واجلمهوريـة العربيـة السـورية    وباكستان والربازيل والربتغال وبلجيكا وبنن وبولندا وتايلند وتر
ومجهورية كوريا وجورجيـا والسـويد وسويسـرا وقطـر وكازاخسـتان وكرواتيـا وكنـدا وكوسـتاريكا وكولومبيـا          
وكينيا ولبنان ولكسمربغ ومالطة ومصر واملغرب وملديف واهلند وهنغاريا وهولنـدا واليابـان لالشـتراك، دون أن    

  من نظامه الداخلي املؤقت، يف مناقشة البند املعنون: ٣٧وفقا للمادة  يكون هلم حق التصويت،
  صون السالم واألمن الدوليني”  
  دور الشباب يف مكافحة التطرف املصحوب بالعنف وتعزيز السالم”    
موجهــة إىل األمــني العــام مــن املمثلــة الدائمــة لــألردن   ٢٠١٥آذار/مــارس  ٢٧رســالة مؤرخــة ”    

  “.(S/2015/231)لدى األمم املتحدة 
الـداخلي املؤقـت، إىل    همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  وفقـا ل  ،توجيـه دعـوة  ويف اجللسة نفسها، قرر الس أيضا،   

  .السيد بيتر نوميان والسيد سكوت أتران
الـداخلي املؤقـت، إىل    همن نظامـ  ٣٩لمادة وفقا ل ،توجيه دعوةويف اجللسة نفسها، قرر الس كذلك،   

  .النصر، ممثل األمم املتحدة السامي لتحالف احلضارات السيد ناصر عبد العزيز
السـيد  الـداخلي املؤقـت، إىل    همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  وفقا ل ،توجيه دعوةويف اجللسة نفسها، قرر الس،   

والسـيد إيـوانيس فـريالس، نائـب رئـيس       تييت أنطونيو، املراقب الدائم عن االحتاد األفريقي لدى األمـم املتحـدة،  
  د األورويب لدى األمم املتحدة.  بعثة االحتا
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ويف اجللسة نفسها، قرر الس أيضا، توجيه دعـوة، وفقـا للنظـام الـداخلي املؤقـت للمجلـس واملمارسـة          
  السابقة يف هذا الصدد، إىل املراقب الدائم لدولة الكرسي الرسويل املراقبة لدى األمم املتحدة.

  
  صغرية النامية يف جمايل السالم واألمنالتحديات اليت تواجه الدول اجلزرية ال  -  هاء

  مقررات
األرجنـــتني ، دعــوة ممثلـــي  ٢٠١٥متوز/يوليـــه  ٣٠، املعقــودة يف ٧٤٩٩قــرر جملـــس األمــن، يف جلســـته     

وأستراليا وإستونيا وإسرائيل وأملانيا وأنتيغـوا وبربـودا وإندونيسـيا وأوروغـواي وأوكرانيـا وإيطاليـا وبـابوا غينيـا         
زيل وبربادوس وبلجيكا وبنما وبولندا وتايلند وتركيـا وترينيـداد وتوبـاغو وتوفـالو وتونغـا      اجلديدة وباالو والربا

ليشيت وجامايكا وجزر البـهاما وجـزر سـليمان وجـزر مارشـال واجلمهوريـة الدومينيكيـة ومجهوريـة          -وتيمور 
سيشــيل كوريــا وجنــوب أفريقيــا وجورجيــا وســاموا وســانت فنســنت وجــزر غرينــادين وســنغافورة والســويد و 

وفيجــي وقــربص وكازاخســتان وكوســتاريكا وكولومبيــا وكرييبــاس ولكســمربغ ومصــر واملغــرب واملكســيك    
لالشـتراك، دون أن يكـون    املوحدة) وناورو وهاييت واهلنـد وهولنـدا واليابـان    -وملديف وميكرونيزيا (واليات 
  بند املعنون:من نظامه الداخلي املؤقت، يف مناقشة ال ٣٧هلم حق التصويت، وفقا للمادة 

  صون السالم واألمن الدوليني”  
  التحديات اليت تواجه الدول اجلزرية الصغرية النامية يف جمايل السالم واألمن”    
موجهة إىل األمني العام من املمثل الدائم لنيوزيلندا لـدى   ٢٠١٥متوز/يوليه  ١٥رسالة مؤرخة ”    

  “.(S/2015/543)األمم املتحدة 
الـداخلي املؤقـت، إىل    همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  وفقـا ل  ،توجيـه دعـوة  رر الس أيضا، ويف اجللسة نفسها، ق  

  السيد توكي تاالغي، رئيس وزراء نيوي، والسيد مارك براون، وزير املالية يف جزر كوك.
الـداخلي املؤقـت، إىل    همن نظامـ  ٣٩لمادة وفقا ل ،توجيه دعوةويف اجللسة نفسها، قرر الس كذلك،   

  .هارتنغ، رئيس وفد االحتاد األورويب لدى األمم املتحدة -ماير السيد توماس 
ويف اجللسة نفسها، قرر الس، توجيه دعوة، وفقا للنظام الداخلي املؤقت للمجلس واملمارسـة السـابقة     

  يف هذا الصدد، إىل املراقب الدائم لدولة الكرسي الرسويل املراقبة لدى األمم املتحدة.
  

  مسائل عامة  -  واو
  قررم

  :)٣٨٤(، الرسالة التالية إىل األمني العام٢٠١٥أيار/مايو  ٢٧وجه رئيس جملس األمن، يف   
املتعلقــة بـاعتزامكم تغــيري   )٣٨٥(٢٠١٥أيار/مـايو   ٢٠يشـرفين أن أبلغكـم بــأن رسـالتكم املؤرخــة        

حفـظ  موعد حفل توزيع وسام النقيب مباي ديـانغ للشـجاعة املنقطعـة الـنظري إلقامتـه بـالتزامن مـع قمـة         
كـانون   ١ومتديـد فتـرة األهليـة للحصـول علـى الوسـام إىل        ٢٠١٥السالم اليت ستعقد يف أيلول/سـبتمرب  

_____________ 

)٣٨٤(  S/2015/386.  
)٣٨٥(  S/2015/385.  
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، قد عرضت على أعضاء جملس األمن الذين أحاطوا علمـا باملعلومـات املقدمـة والنيـة     ٢٠٠٧الثاين/يناير 
  املعرب عنها فيها.

  
_____________________  

  )٣٨٦(السالم واألمن يف أفريقيا

  
  فريوس اإليبوال - ألف 

  مقررات
  

ــته       ــن، يف جلس ــس األم ــرر جمل ــودة يف ٧٢٦٨ق ــبتمرب  ١٨، املعق ــوة ٢٠١٤أيلول/س ــي ، دع ــا ممثل أرميني
 وأوكرانيـا  وأوغندا وإستونيا وإسرائيل وأفغانستان وألبانيا وأملانيا وأندورا وأنغوال وأوروغوايإسبانيا وإريتريا و

 بلجيكـا وبلغاريـا وبليـز وبـنغالديش وبنمـا     الربتغـال و والربازيل و اجلديدة غينيا بابواوآيرلندا وآيسلندا وإيطاليا و
 وترينيــداد وتركيــا وتايلنــد وبــنن وبوتــان وبوتســوانا وبوركينــا فاســو وبورونــدي والبوســنة واهلرســك وبولنــدا  

شـيكية  وجـزر مارشـال واجلمهوريـة الت    سـليمان  وجزر األسود واجلبل ليشيت - وتيمور وتونس وتوغو وتوباغو
ــة    ــة ومجهوريـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــة ومجهوريـ ــة الدومينيكيـ ــا واجلمهوريـ ــدة ترتانيـ ــة املتحـ ــدونيا ومجهوريـ  مقـ

ــة ســابقاة اليوغوســالفي ــدوفا ومجهوري ــا وجنــوب مول ــدامنرك   الســودان وجنــوب أفريقي ــويت وال ــا وجيب وجورجي
ــا ورومانيــا  وســلوفاكيا النكــا وســري الوســي وســانت مــارينو وســان وبرينســييب تــومي وســان وســاموا وزامبي
والعـراق وغـابون    والصـومال  وصـربيا  وسيشـيل  وسـرياليون  وسويسـرا  والسـويد  وسـورينام  والسـنغال  وسلوفينيا

ــانواتو     ــا االســتوائية وف ــا وغيني ــا وغيني ــادا وغيان ــا وغرين ــدا و وغان ــت وفنلن ــامفيي ــربص وقطــر  ن وقريغيزســتان  وق
كوت ديفـوار وكولومبيـا والكونغـو وكينيـا والتفيـا ولبنـان       وكازاخستان والكامريون وكرواتيا وكندا وكوبا و

 ومونـاكو موزامبيـق  ومالوي وملديف وموريشيوس و وليربيا وليبيا وليختنشتاين ومايل وماليزيا ومصر واملغرب
 ونيوزيلنـدا  ونيكـاراغوا  والنيجـر نيبـال  النمسـا و و والنـرويج  ونـاورو  وناميبيـا  املوحـدة)  -وميكرونيزيا (واليات 

لالشــتراك، دون أن يكـون هلــم حـق التصــويت، وفقــا    واليونــان واليابــان والـيمن  اس وهنغاريــا وهولنـدا وهنـدور 
  :املعنون  يف مناقشة البندمن نظامه الداخلي املؤقت،  ٣٧للمادة 
  السالم واألمن يف أفريقيا”  
  “.فريوس اإليبوال”    
إىل الـداخلي املؤقـت،    همـن نظامـ   ٣٩مبوجـب املـادة    ،توجيه دعوةويف اجللسة نفسها، قرر الس أيضا   

 الــدكتور ديفيــد نابــارو، كــبري منســقي منظومــة األمــم املتحــدة املعــين بفــريوس اإليبــوال، والــدكتورة مارغريــت   
  حدود. تشان، املديرة العامة ملنظمة الصحة العاملية، والسيد جاكسون ك. ب. نياما، ممثل منظمة أطباء بال

الـداخلي املؤقـت، إىل    همن نظام ٣٩مبوجب املادة  ،توجيه دعوةذلك ويف اجللسة نفسها، قرر الس ك  
هارتنغ، رئيس وفد االحتاد األورويب لدى األمـم املتحـدة، والسـيد تـييت أنطونيـو، املراقـب        -السيد توماس ماير 

  الدائم لالحتاد األفريقي لدى األمم املتحدة.
  

_____________ 

  .٢٠٠٧مقررات بشأن هذه املسألة للمرة األوىل يف عام   اختذ جملس األمن قرارات أو  )٣٨٦(
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  )٢٠١٤( ٢١٧٧القرار 
  ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١٨املؤرخ 

  ،جملس األمن إن  
بشــأن احلالــة يف ليربيــا  ٢٠١٤أيلول/ســبتمرب  ١٥الــذي اختــذه يف  )٢٠١٤( ٢١٧٦إىل قــراره  إذ يشــري  

  ،  ٢٠١٤متوز/يوليه  ٩وإىل بيانه الصحفي املؤرخ 
  ،  نيمن الدوليإىل مسؤوليته الرئيسية يف صون السالم واأل أيضا وإذ يشري  
سـيما يف   غـرب أفريقيـا وتـأثريه فيهـا، وال    منطقة من تفشي فريوس إيبوال يف  وإذ يعرب عن قلقه البالغ  

  ليربيا وغينيا وسرياليون، وكذلك يف نيجرييا وما يتامخها،  
باحتمال انتكاس ما حتقـق مـن مكاسـب بنـاء السـالم واملكاسـب اإلمنائيـة يف البلـدان املعنيـة           وإذ يعترف  

األشـد تضــررا مـن جــراء تفشـي فــريوس إيبــوال، وإذ يؤكـد أن تفشــي الفـريوس يقــوض اسـتقرار البلــدان املعنيــة       
األشــد تضــررا، وقــد يــؤدي يف حــال عــدم احتوائــه إىل املزيــد مــن القالقــل املدنيــة والتــوترات االجتماعيــة وإىل    

  تدهور األحوال السياسية واألمنية، 
  ،  نييشكل ديدا للسالم واألمن الدولييف أفريقيا لى نطاق غري مسبوق أن تفشي فريوس إيبوال ع وإذ يقرر  
  ،  سيما يف أوساط النساء  من آثار تفشي فريوس إيبوال وال وإذ يعرب عن القلق  
ــا يف      وإذ يرحـــب   ــدت بغينيـ ــيت انعقـ ــتثنائية الـ ــانو االسـ ــر مـ ــاد ـ ــة احتـ ــطس آب/ ١بقمـ ، ٢٠١٤ أغسـ

اليون وغينيا وكوت ديفوار وليربيـا مبكافحـة تفشـي فـريوس إيبـوال يف      وبااللتزامات اليت قطعها رؤساء دول سري
  املنطقة بوسائل من بينها تعزيز خدمات العالج والتدابري الرامية إىل احليلولة دون تفشي الفريوس عرب احلدود،  

رياليون، ســيما ليربيــا وغينيــا وســ بالتــدابري الــيت اختــذا الــدول األعضــاء يف املنطقــة، وال وإذ حيــيط علمــا  
يعتــرف بــأن نطــاق تفشــيه   وكــذلك نيجرييــا وكــوت ديفــوار والســنغال، ملواجهــة تفشــي فــريوس إيبــوال، وإذ   

  يفوق قدرة احلكومات املعنية على التغلب عليه،    قد
املوجهة من رؤسـاء ليربيـا وسـرياليون     ٢٠١٤آب/أغسطس  ٢٩بالرسالة املؤرخة  أيضا وإذ حييط علما  

، والـيت يطلبـون فيهـا اسـتجابة شـاملة ملواجهـة تفشـي فـريوس إيبـوال، تشـمل تـدابري            )٣٨٧(وغينيا إىل األمني العام
دوليــة منســقة لوقــف تفشــي الفــريوس ومــؤازرة اتمعــات واالقتصــادات املتضــررة مــن القيــود املفروضــة علــى    

  ،  أثناء فترة تفشيه التجارة والنقل
ــر   ــدول األعضــاء يف املنطقــ     وإذ يق ــيت اختــذا ال ــدابري ال ــريدي     ة، والالت ــابو ف ــا وك ســيما الســنغال وغان
  ديفوار ومايل، يف سبيل تيسري إيصال املساعدات اإلنسانية إىل البلدان األشد تضررا،    وكوت
طريـق اخلطـة العامليـة     ذلـك عـن   يف على الدور الرئيسي الذي تضطلع به الدول األعضـاء، مبـا   وإذ يشدد  

الصـحة العامـة املالئمـة لكشـف تفشـي األمـراض املعديـة        لألمن الصحي، حسـب االقتضـاء، يف تـوفري خـدمات     

_____________ 
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خالل توفري آليات مستدامة للصحة العامـة قـادرة    الرئيسية والوقاية منها والتصدي هلا والتخفيف من آثارها من
  جيدة،    على التجاوب وعلى مزاولة مهامها بصورة

لصــحة العامــة علــى الصــعيد  يف أمــن ا الــيت تســاهم )٣٨٨()٢٠٠٥إىل لــوائح الصــحة الدوليــة ( وإذ يشــري  
العاملي بتوفري إطار لتنسيق مواجهة األحداث اليت قد تشكل حالة طارئة متصلة بالصحة العامة تـثري قلقـا دوليـا،    
ودف إىل حتسني قدرة مجيع البلدان على كشف األخطار الـيت تتهـدد الصـحة العامـة وتقييمهـا والتنبيـه عليهـا        

  الدول األعضاء يف منظمة الصحة العاملية بتلك االلتزامات، وإذ يؤكد أمهية تقيدوالتصدي هلا، 
أن احلد من تفشي األمراض املعدية الرئيسـية يقتضـي اختـاذ إجـراءات عاجلـة ويتطلـب تعزيـز         وإذ يؤكد  

التعاون الوطين واإلقليمـي والـدويل، وإذ يشـدد، يف هـذا الصـدد، علـى احلاجـة الضـرورية وامللحـة إىل اسـتجابة           
  ملواجهة تفشي فريوس إيبوال،  دولية منسقة 

علــى الــدول األعضــاء والشــركاء الثنــائيني واملنظمــات املتعــددة األطــراف للمســاعدة احلامســة،    وإذ يــثين  
املتضـررين وحكومـات   لسـكان  ليف ذلك االلتزامات املالية والتربعات العينيـة، الـيت جـرى حتديـدها وتقـدميها       مبا

 رئة املبذولة الحتواء تفشي فريوس إيبوال يف غرب أفريقيا ووقف انتقـال املنطقة من أجل دعم تعزيز اجلهود الطا
، بوسائل من ضمنها املرونة يف توفري األموال لوكاالت األمم املتحدة املعنية واملنظمات الدولية املشـاركة  عدواه

ارئـة يف البلـدان   يف االستجابة لتمكينها ومتكني احلكومات الوطنية مـن اقتنـاء اإلمـدادات وحتسـني العمليـات الط     
املتضررة، وكذلك بواسطة التعاون مع شركاء القطـاعني العـام واخلـاص لتسـريع تطـوير العالجـات واللقاحـات        

  وعمليات التشخيص ملعاجلة املرضى واحلد من زيادة العدوى بالفريوس أو انتقاله والوقاية من ذلك،  
هود مكافحة تفشي فريوس إيبوال يف غـرب  لعمال اإلسعاف الذين يتصدرون ج عن بالغ التقدير وإذ يعرب  

أفريقيا، مبن فيهم عمال الصحة واإلغاثة اإلنسانية الـذين جـادت ـم الـدول األعضـاء يف خمتلـف املنـاطق واملنظمـات         
واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر، وإذ يعرب غري احلكومية من قبيل منظمة أطباء بال حدود، 

علـى القيـام بنقـل مـوظفي املسـاعدة       دمات النقل اجلوي للمساعدة اإلنسـانية ديره لدائرة األمم املتحدة خلأيضا عن تق
  الفريوس،  اإلنسانية واإلمدادات واملعدات الطبية إىل املناطق النائية يف سرياليون وغينيا وليربيا أثناء تفشي

مـع الشـركاء الثنـائيني واملنظمـات املتعــددة     بـاجلهود الـيت يبـذهلا االحتـاد األفريقــي، بالتعـاون       وإذ يرحـب   
األطراف، من أجل وضع استجابة مجاعية أفريقية، موحدة وشاملة، ملواجهة تفشي الفريوس، بوسائل من بينـها  
ــدعم          ــا ل ــدول غــرب أفريقي ــة، وكــذلك جهــود اجلماعــة االقتصــادية ل ــة الصــحية إىل املنطق ــاد عمــال الرعاي إيف

  ريوس إيبوال، ويشمل ذلك دعم قوات الدفاع التابعة لدوهلا األعضاء،اخلطوات املتخذة ملنع انتشار ف
مبـا يف ذلـك علـى     املفروضة على السفر والتجـارة يف املنطقـة،  العامة من أثر القيود  وإذ يعرب عن القلق  

روضـة  األمن الغذائي، وإذ حييط علما بنداء االحتاد األفريقي املوجه إىل دولـه األعضـاء مـن أجـل رفـع القيـود املف      
  على السفر لتمكني األشخاص من التنقل احلر إىل البلدان املتضررة وتدفق التجارة إليها حبرية،  

سـيما اجلمعيـة العامـة     ، والاملعنية كيانات منظومة األمم املتحدةمجيع تضطلع به  الدور الذي وإذ يؤكد  
يـة واإلقليميـة والدوليـة ملواجهـة تفشـي      والس االقتصادي واالجتماعي وجلنة بناء السالم يف دعم اجلهود الوطن

يســلم يف هــذا الصــدد بالــدور املركــزي الـذي تتــواله منظمــة الصــحة العامليــة، الــيت اعتــربت   فـريوس إيبــوال، وإذ 
  تفشي فريوس إيبوال حالة طارئة متصلة بالصحة العامة تثري قلقا دوليا،

_____________ 
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ملتحـدة مـن أجـل التصـدي لتفشـي      على ضرورة تنسيق جهود مجيع كيانات منظومـة األمـم ا   وإذ يشدد  
فريوس إيبوال، كل وفـق واليتـه، وإىل تقـدمي املسـاعدة إىل اجلهـود الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة املبذولـة يف هـذا           

  الصدد، حيثما أمكن،  
، ٢٠١٤آب/أغسـطس   ٢٨طة منظمة الصحة العاملية ملواجهة فريوس إيبـوال املؤرخـة   خب وإذ حييط علما  

فريوس إيبوال على الصعيد العاملي، مع التصدي لعواقـب أي زيـادة يف انتشـاره    داء ف انتقال واليت دف إىل وق
اإلجراءات االثين عشر احلامسة لنجاح مهمة احلد من تفشـي فـريوس إيبـوال، مبـا يف     بدوليا، وإذ حييط علما أيضا 

  ،  )٣٨٩(ذلك السيطرة على الداء وتعبئة اتمعات احمللية وتعافيها
بـني   بربوتوكـوالت منظمـة الصـحة العامليـة يف جمـال منـع انتقـال داء فـريوس إيبـوال فيمـا           لماوإذ حييط ع  

ــواء تفشــي الفــريوس، ال     ــة احت ــذ    األشــخاص واملؤسســات والســكان، وإذ يؤكــد إمكاني ــق تنفي ســيما مــن طري
تـها، وإذ يـثين علـى    الربوتوكوالت السارية يف جمال السالمة والصحة وغريها من التدابري الوقائية اليت أثبتت جناع

 إطالع عامة الليربيني على تلك الربوتوكـوالت وعلـى التـدابري الوقائيـة،     يفبعثة األمم املتحدة يف ليربيا جلهودها 
    ،البعثة  استعمال إذاعةمبا يف ذلك ب

لقيـام األمـني العـام بتعـيني ديفيـد نابـارو كـبري منسـقي منظومـة األمـم املتحـدة             يكرر تأكيد تقـديره  وإذ  
عين بداء فريوس إيبوال وتعيني أنطـوين بـانبوري نائبـا للمنسـق املعـين بفـريوس إيبـوال ومـديرا للعمليـات وإدارة          امل

 ،٢٠١٤أيلول/سـبتمرب   ٨األزمات من مركـز األمـم املتحـدة للعمليـات وإدارة األزمـات، الـذي بـدأ نشـاطه يف         
نظمـات غـري احلكوميـة وغـري ذلـك مـن       ويهدف إىل توحيد عمـل منظومـة األمـم املتحـدة والـدول األعضـاء وامل      

اجلهات الشـريكة املنكبـة علـى تقـدمي املسـاعدة للبلـدان املتضـررة مـن تفشـي فـريوس إيبـوال، وإىل كفالـة تقـدمي              
تفشـي الفـريوس بأبعـاده األوسـع     واجهـة  املتحدة يف إعداد وقيادة وتنفيذ استجابة فعالة مل مساعدة منظومة األمم

  ذائي وإمكانية احلصول على اخلدمات الصحية األساسية،نطاقا واليت تشمل األمن الغ
باعتزام األمني العـام الـدعوة إىل عقـد اجتمـاع رفيـع املسـتوى علـى هـامش الـدورة التاسـعة           وإذ يرحب   

  والستني للجمعية العامة للحث على استجابة استثنائية وقوية ملواجهة تفشي فريوس إيبوال،
وغينيا على اإلسـراع بوضـع آليـات وطنيـة إلتاحـة تشـخيص        حكومات ليربيا وسرياليون يشجع  - ١  

حـاالت اإلصـابة املشـتبهة بـالفريوس وعزهلـا بسـرعة، وتـوفري تـدابري العـالج، واخلـدمات الطبيـة الناجعـة لعمـال              
التأهـب لكشـف   الوقايـة و اإلسعاف، وتنظيم محالت لتثقيف اجلمهور تتسم بالشفافية واملوثوقية، وتعزيز تدابري 

التصـدي هلـا، فضـال عـن تنسـيق عمليـات إيصـال املسـاعدة         التخفيـف مـن آثارهـا و   عرض للفـريوس و حاالت الت
الدولية واستخدامها بسرعة، مبا يف ذلك األمـور املتعلقـة بعمـال الصـحة وإمـدادات املسـاعدة اإلنسـانية، عـالوة         

ل ذلــك إدارة علــى تنســيق جهودهــا مــن أجــل التصــدي للبعــد العــابر لألوطــان لتفشــي فــريوس إيبــوال، ويشــم    
  اخلاص؛  حدودها املشتركة، بدعم من الشركاء الثنائيني واملنظمات املتعددة األطراف والقطاع

حكومات ليربيا وسرياليون وغينيا على مواصلة جهودها من أجل التصدي لألبعـاد   أيضا يشجع  - ٢  
ريوس إيبـوال، فضـال عـن تـوفري     السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية واإلنسـانية األوسـع نطاقـا لتفشـي فـ     

آليات مستدامة للصحة العامـة قـادرة علـى التجـاوب وعلـى مزاولـة مهامهـا بصـورة جيـدة، ويؤكـد أن التـدابري            

_____________ 
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مشـاركتهن  أمهيـة  تتصدى لالحتياجات احملددة للنسـاء، ويشـدد علـى     املتخذة ملواجهة تفشي الفريوس ينبغي أن
  الكاملة والفعالة يف وضع تلك التدابري؛

من اآلثار الضارة لعزل البلـدان املتضـررة نتيجـة قيـود التجـارة املفروضـة عليهـا         يعرب عن القلق  - ٣  
  وعلى السفر إليها؛

الدول األعضاء، مبـا فيهـا دول املنطقـة، أن ترفـع القيـود العامـة الـيت فرضـت علـى السـفر           ب يهيب  - ٤  
لبلـدان املتضـررة وتقـويض جهودهـا ملواجهـة      واحلدود نتيجة تفشي فريوس إيبـوال والـيت تسـهم يف زيـادة عـزل ا     

شـركات اخلطـوط اجلويـة وشـركات الشـحن اإلبقـاء علـى الصـالت التجاريـة          بأيضـاً   ويهيـب تفشي الفـريوس،  
  وصالت النقل مع البلدان املتضررة واملنطقة عامة؛

البلـدان  الدول األعضاء، وال سيما دول املنطقة، أن تقـوم بتيسـري إيصـال املسـاعدات إىل     ب يهيب  - ٥  
املتضررة، مبا يف ذلك وصول األفراد املؤهلني واملختصني واملدربني واإلمدادات املقدمـة ملواجهـة تفشـي فـريوس     
إيبوال ، ويعرب يف هذا الصدد عن بالغ التقدير حلكومة غانا إلتاحتها اال الستئناف رحالت النقل املكـوكي  

يـا مـن منروفيـا إىل أكـرا، والـيت سـتنقل أخصـائيني دولـيني يف         اجلوي اليت تضطلع ـا بعثـة األمـم املتحـدة يف ليرب    
  جمال الصحة وغريهم من عمال اإلسعاف إىل املناطق املتضررة من تفشي الفريوس يف ليربيا؛

الــدول األعضــاء، وال ســيما دول املنطقــة، ومجيــع اجلهــات الفاعلــة املعنيــة، أن تقــدم         ب يهيــب  - ٦  
يبـوال، وتعزيـز اجلهـود الراميـة إىل نشـر بروتوكـوالت الصـحة والسـالمة         املساعدة يف التصـدي لتفشـي فـريوس إ   

 مـن التحـذير  املغـاالة يف  والتدابري الوقائية السارية لدى اجلمهور وتنفيذها للتخفيف من أثر التضـليل اإلعالمـي و  
يف هــذا  إىل األمــني العــام، اتمعــات احملليــة وبــني األفــراد، ويطلــب  الفــريوس ومــدى تفشــيه يفعــدوى انتقــال 
استخدام موارد منظومة األمم املتحدة ومرافقها احلالية املوجـودة  ب ا لالتصال االستراتيجيمنرب أن ينشئ الصدد،

  األخرى؛ يف البلدان املتضررة، عند اللزوم وحسب توافرها، مبا يف ذلك ملساعدة احلكومات واألطراف املعنية
شمل قدرات طبية ميكـن نشـرها   ، مبا يساعدةد واملاملوار تعجل بتقدميالدول األطراف أن ب يهيب  - ٧  

مثل املشايف امليدانية اهزة خبربات مؤهلة وكافية، واملوظفني واإلمدادات واخلدمات املخربيـة، وقـدرات الـدعم    
واخلـدمات الطبيـة   وغري ذلك من أشكال الدعم اجلـوي  النقل اجلوي والتشييد، و باللوجستيات وخدمات النقل

ووحــدات عــزل  فــريوس إيبــوالب معاجلــة حــاالت اإلصــابةت الســريرية املخصصــة يف وحــدات اجلويــة واخلــدما
االستجابة وتعزيز القدرات الوطنيـة الالزمـة ملواجهـة    و الوقاية ، لدعم البلدان املتضررة يف تكثيف أنشطةاملرضى

  انتشار الفريوس وختصيص القدرات الكافية للوقاية من زيادة تفشيه يف املستقبل؛
الدول األعضاء، وكذلك الشركاء الثنائيني واملنظمات املتعـددة األطـراف، مبـا فيهـا االحتـاد       حيث  - ٨  

تزويـد البلـدان   ب والقيـام فـورا  األفريقي واجلماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا واالحتـاد األورويب علـى التعبئـة      
رات الطبيـة اإلضـافية، مبـا يف ذلـك إلجـراء      إليهـا املسـاعدة بـاخلربات التقنيـة والقـد      واجلهات اليت تقدماملتضررة 

عمليات التشخيص السريع وتدريب العاملني يف امليدان الصحي على املستويني الوطين والدويل، وعلى مواصـلة  
تبــادل اخلــربات والــدروس املســتفادة وأفضــل املمارســات، وزيــادة تعزيــز أوجــه التــآزر للتصــدي فــورا وبفعاليــة   

والشـركاء القـائمني     ما يلزم من موارد ولوازم ومساعدة منسـقة للبلـدان املتضـررة   لتفشي فريوس إيبوال، وتوفري
يبـذل مـن جهـود يف إطـار      ، ويناشد مجيع اجلهات الفاعلة املعنية التعاون عن كثب مع األمني العام فيمـا بالتنفيذ

  لفريوس؛على مواجهة ااملساعدة 
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ذات الصــلة الــيت صــدرت مبوجــب اللــوائح الــدول األعضــاء علــى تنفيــذ التوصــيات املؤقتــة  حيــث  - ٩  
، وعلــى القيــام، ٢٠١٤ عــاميف  يف غــرب أفريقيــا إيبــوال بشــأن تفشــي فــريوس )٣٨٨()٢٠٠٥الصــحية الدوليــة (

، مبـا يف ذلـك   حيثما وأيان وجدت ذلك مناسباً، بتنظيم األنشطة الوطنية للتأهب والتصدي وتنسـيقها وتنفيـذها  
  عرب التعاون مع الشركاء الدوليني يف امليدانني اإلمنائي واإلنساين؛

علــى املســامهة املســتمرة الــيت يقــدمها عمــال املســاعدة اإلنســانية وعلــى التــزامهم بالتصــدي   يــثين - ١٠  
ماليـة  رتيبـات  ميع اجلهات الفاعلة املعنية أن تتخذ مـا يلـزم مـن ت   جب ويهيببصورة عاجلة لتفشي فريوس إيبوال، 

إلعادم إىل أوطام، مبا يف ذلك قدرات اإلجالء الطيب وخمصصـات العـالج والنقـل، لتيسـري نقلـهم      وإجراءات 
  املتضررة؛  الفوري ودون عوائق إىل البلدان

ــة يف منظومــة األمــم        يطلــب - ١١   ــات املعني ــع الكيان ــام مجي ــة قي ــى كفال ــام أن يعمــل عل إىل األمــني الع
، دمات النقـل اجلـوي للمسـاعدة اإلنسـانية    ذلك منظمة الصحة العامليـة ودائـرة األمـم املتحـدة خلـ     مبا يف املتحدة، 

ذلــك مــن خــالل دعــم     يف كــل وفــق واليتــه، باإلســراع يف اســتجابتها ملواجهــة تفشــي فــريوس إيبــوال، مبــا         
 عدةكومــات املنطقــة واجلهــات املقدمــة للمســاحبالعمليــات وتنفيــذها واالتصــال خطــط خطــط التأهــب و وضــع

  ؛هاوالتعاون مع
مـا تقدمـه مـن دعـم عمليـايت      منظمة الصـحة العامليـة علـى مواصـلة تعزيـز قيادـا التقنيـة و        يشجع - ١٢  

السـتجابة  احلاليـة ل  املتطلبـات للحكومات والشركاء، ورصد انتقال عدوى فريوس إيبـوال، واملسـاعدة يف تعـيني    
سـري تـوافر البيانـات الضـرورية وتسـريع إجيـاد أسـاليب        لتلبيـة تلـك االحتياجـات لتي    املوجـودين وحتديد الشركاء 

ويشـجع أيضـاً الـدول األعضـاء علـى       ،رية واألخالقيـة يوفق أفضل املمارسات السـر  إعماهلاالعالج واللقاحات و
  ؛وفقا للقوانني السارية تقدمي كل الدعم الالزم يف هذا الصدد، مبا يف ذلك تبادل البيانات

  قيد نظره.أن يبقي املسألة  يقرر - ١٣  
  ٧٢٦٨اختذ باإلمجاع يف اجللسة 

  
  مسائل عامة - باء 

  مقررات

السـالم  ”، يف البند املعنـون  ٢٠١٤آب/أغسطس  ٢٧، املعقودة يف ٧٢٤٩نظر جملس األمن، يف جلسته   
  “.واألمن يف أفريقيا

بيـان  ويف اجللسة نفسها، ويف أعقاب مشاورات أجريت فيما بـني أعضـاء جملـس األمـن، أدىل الـرئيس بال       
  :)٣٩٠(التايل باسم الس

يعيد جملس األمن تأكيد قلقه املستمر إزاء احلالة املنذرة بـاخلطر يف منطقـة السـاحل، ويؤكـد مـن          
جديــد التزامــه املتواصــل بالتصــدي للتحــديات األمنيــة والسياســية املعقــدة الــيت تواجــه حتقيــق االســتقرار    

ية اليت يبذهلا كل مـن املنطقـة واتمـع الـدويل، ويؤكـد      والتنمية يف املنطقة على الرغم من اجلهود اجلماع

_____________ 

)٣٩٠(  S/PRST/2014/17.  
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من جديد التزامه املتواصل بالتصدي هلذه التحديات، اليت ترتبط بالقضايا اإلنسانية واإلمنائية، فضال عـن  
لس تأكيد أمهية اتبـاع ـج متسـق وشـامل ومنسـق      ااآلثار السلبية لتغري املناخ والتغريات البيئية. ويعيد 

انب احلكم الرشـيد واألمـن واألنشـطة اإلنسـانية وحقـوق اإلنسـان والتنميـة والبيئـة للتصـدي          يشمل جو
  التحديات.    لألخطار احملدقة جبميع أحناء منطقة الساحل، وملعاجلة األسباب اجلذرية الكامنة وراء هذه

ــد      ــة واســتقال       اويعي ــة الســاحل وســالمتها اإلقليمي ــوي بســيادة منطق ــه الق ــد التزام ــس تأكي هلا ل
السياسي ووحدا، ويكرر التأكيد على أمهية تبين السلطات الوطنية واإلقليمية عمليـة تنفيـذ اسـتراتيجية    

لس مواصلة التشاور الوثيق بني الدول األعضـاء  ا. ويشجع )٣٩١(األمم املتحدة املتكاملة ملنطقة الساحل
احنني والشـركاء اإلقليمـيني   األعضاء يف منطقة الساحل وغرب أفريقيا واملغرب العـريب، والتشـاور مـع املـ    

ــز اجلهــود الراميــة إىل تنفيــذ            ــددي األطــراف وســائر املــاحنني والشــركاء الثنــائيني مــن أجــل تعزي واملتع
لس بالدور القيادي املتزايـد الـذي تضـطلع ـا بلـدان املنطقـة، ويرحـب يف هـذا         ااالستراتيجية. ويشيد 

دف إىل تعزيـز األخـذ بزمـام املبـادرات الـيت تركـز        الصدد بإنشاء جمموعة اخلمسة ملنطقة الساحل، اليت
لــس مكتــب اعلــى التصــدي لألخطــار احملدقــة بالســالم واألمــن والتنميــة يف منطقــة الســاحل. ويشــجع 

املبعوث اخلـاص لألمـني العـام إىل منطقـة السـاحل علـى التعـاون عـن كثـب مـع بلـدان جمموعـة اخلمسـة              
واجلهــات الفاعلــة اإلقليميــة والدوليــة مــن أجــل التصــدي هلــذه  ملنطقــة الســاحل، وســائر بلــدان املنطقــة،  

  التهديدات.
تشـرين   ٧إىل  ٤الفتـرة مـن   لس بالزيارة الرفيعة املستوى اليت قـام ـا إىل املنطقـة، يف    اويرحب     

، كل من األمني العام لألمـم املتحـدة، ورئـيس مفوضـية االحتـاد األفريقـي، ورئـيس        ٢٠١٣الثاين/نوفمرب 
 للتعــاون الــدويلالبنــك الــدويل، ورئــيس مصــرف التنميــة األفريقــي، ومفــوض االحتــاد األورويب  جمموعــة 

التنمية، واليت كانت مبثابة بعثة هامة لتعزيز التنسيق والتعاون علـى حنـو أوثـق فيمـا بـني بلـدان السـاحل        و
أجـل ترمجـة إرادة    لس إعادة تنشيط الرؤية اليت مت رمسها أثناء الزيارة، وذلك مناوشركائها. ويشجع 

لس، يف هذا الصدد، باملبادرات الـيت اختـذا بلـدان    اوالتزام اتمع الدويل إىل نتائج ملموسة. ويرحب 
جمموعة اخلمسة ملنطقة السـاحل لتعـيني منسـقني وطنـيني مـن أجـل حتسـني التنسـيق مـع مكتـب مبعـوث            

ء فريــق للمتابعــة يتكـون مــن املمــثلني  اخلـاص إىل منطقــة الســاحل، فضـال عــن مبــادرة إنشـا   األمـني العــام  
موعة اخلمسة ملنطقة الساحل ولبلدان أخرى من بلدان السـاحل يف نيويـورك، وذلـك ـدف     الدائمني 

اللقاء بصورة منتظمة وتبادل املعلومات واملتابعة مع األمانة العامة بشأن تنفيذ استراتيجية األمـم املتحـدة   
  املتكاملة ملنطقة الساحل.  

لـس بإنشـاء منتـدى التنسـيق الـوزاري ملنطقـة السـاحل مـن أجـل مناقشـة األولويـات            اب ويرح    
املشتركة فيما خيص املبادرات املتخذة يف منطقة الساحل يف إطار التنـاوب علـى منصـب الرئاسـة، الـذي      

لـس علمـا باالسـتنتاجات الـيت خلـص إليهــا      ا. وحيـيط  ٢٠١٥إىل  ٢٠١٤ مـن  تشـغله مـايل منـذ الفتـرة    
ويف  ٢٠١٣ تشـــرين الثـــاين/نوفمرب ٥نتـــدى ملنطقـــة الســـاحل اللـــذان عقـــدا يف بامـــاكو يف  املماعـــا اجت
، ويهيب باتمع الدويل، مبا يف ذلك األمم املتحدة واالحتـاد األفريقـي، باعتبارمهـا    ٢٠١٤أيار/مايو  ١٦

الــيت تبــذهلا مــايل،  لــس بــاجلهودايشــتركان يف رئاســة األمانــة التقنيــة، إىل دعــم أداء املنتــدى. ويرحــب 
_____________ 

)٣٩١(  S/2013/354.املرفق ،  
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بصفتها الرئيس احلـايل للمنتـدى، مـن أجـل تـدعيم هـذه املبـادرات لفائـدة منطقـة السـاحل، ويتطلـع إىل            
  إحراز مزيد من التقدم خالل األشهر املقبلة.

لس بإنشاء آلية التنسيق داخل منظومة األمم املتحدة، الـيت تشـمل ثالثـة أفرقـة عاملـة      اويرحب     
الت تابعـة لألمـم املتحـدة تعـىن مبجـاالت احلوكمـة واألمـن والقـدرة علـى التكيـف،           مشتركة بـني الوكـا  

لـس  اوذلك من أجل كفالة التصدي على حنو منسق ومتسق للتحديات اليت تواجـه املنطقـة. ويرحـب    
اخلــاص إىل منطقـة الســاحل إىل مبــاين مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب  األمــني العــام بنقـل مكتــب مبعــوث  

داكار بالسنغال، يف إطار جهوده الرامية إىل ترسيخ تنفيذ اسـتراتيجية األمـم املتحـدة املتكاملـة     أفريقيا يف 
يف املنطقة على حنو أوىف ومباشر أكثر وحتقيق أقصى قدر ممكن من التـآزر مـع الكيانـات     ملنطقة الساحل

  املعنية يف منظومة األمم املتحدة.
نشــطة الــيت تضــطلع ــا يف منطقــة الســاحل تنظيمــات لــس قلــق بــالغ إزاء األاوال يــزال يســاور     

ــاد      ــنة للـــدعوة واجلهـ ــة أهـــل السـ ــها تنظـــيم القاعـــدة يف بـــالد املغـــرب اإلســـالمي، ومجاعـ إرهابيـــة، منـ
، “املرابطـون ”حرام)، وحركة أنصار الدين، وحركة التوحيد واجلهاد يف غرب أفريقيا، وتنظيم  (بوكو

رهابيــة الــيت وقعــت يف اآلونــة األخــرية يف املنطقــة. ويكــرر  ويكــرر تأكيــد إدانتــه الشــديدة للــهجمات اإل
لس أيضا اإلعراب عـن قلقـه إزاء األخطـار اجلسـيمة الـيت تتهـدد السـالم واألمـن مـن جـراء الرتاعـات            ا

املســلحة، وانتشــار األســلحة واجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة وســائر األنشــطة غــري املشــروعة مثــل االجتــار  
  الساحل، والصالت املتزايدة مع اإلرهاب يف بعض احلاالت. باملخدرات يف منطقة

لــس بــأن اجلــزاءات تشــكل أداة هامــة مــن أدوات مكافحــة اإلرهــاب، ويشــري إىل أن   اويــذكِّر     
مدرجةٌ يف قائمة اجلزاءات املفروضة علـى تنظـيم القاعـدة وخاضـعةٌ      أعالهاجلماعات املذكورة يف الفقرة 

لــس باملبــادرة الــيت اختــذا اللجنــة املعنيــة بــاجلزاءات املفروضــة علــى تنظــيم  التــدابري اجلــزاءات. ويشــيد 
القاعــدة وفريــق الــدعم التحليلــي ورصــد اجلــزاءات التــابع هلــا مــن أجــل التعــاون مــع الــدول األعضــاء يف  

اءات منطقتي الساحل واملغرب العريب واملناطق ااورة للنظر يف السبل اليت ميكن من خالهلـا لنظـام اجلـز   
أن يدعم ويعـزز إسـهامات الـدول املتضـررة، حبيـث تـدمج يف وسـائل التصـدي علـى الصـعيدين الـوطين            

  واإلقليمي للتهديد الذي يشكّله تنظيم القاعدة يف املنطقة.
لس باجلهود اليت تبـذهلا جلنـة مكافحـة اإلرهـاب ومديريتـها التنفيذيـة لضـمان التنفيـذ         اويرحب     

ــرارين   ــل للق ــدول    )٢٠٠٥( ١٦٢٤و  )٢٠٠١( ١٣٧٣الكام ــة إىل ال ــدمي املســاعدة التقني ، ولتيســري تق
يــة احتياجــات األعضـاء، ويشــيد يف هــذا الصــدد بالنــهج املركّــز الــذي تتبعــه املديريــة التنفيذيــة ــدف تلب 

الــدول األعضــاء يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب يف مــنطقيت الســاحل واملغــرب العــريب، وال ســيما يف جمــال   
لـس املديريـة التنفيذيـة علـى     امراقبة احلدود ووضـع اسـتراتيجيات شـاملة ملكافحـة اإلرهـاب. ويشـجع       
قنيـة وتيسـري تقـدميها، ال سـيما     مواصلة العمل مع الدول األعضاء، بناًء على طلبـها، وتقيـيم املسـاعدة الت   

يف ظل التعاون الوثيق داخل فرقة العمل املعنية بالتنفيـذ يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب، وكـذلك مـع مجيـع        
  اجلهات اليت تقدم املساعدة التقنية على أساس ثنائي ومتعدد األطراف.

السـلم واألمـن   لـس بعمليـة نواكشـوط بشـأن تعزيـز التعـاون األمـين وتفعيـل منظومـة          اويرحب     
، وحيـــيط علمـــا ٢٠١٣آذار/مـــارس  ١٧األفريقيـــة يف منطقـــة الســـاحل والصـــحراء، الـــيت اســـتهلت يف  
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أيلول/ســبتمرب  ١١باالســتنتاجات الــيت خلــص إليهــا االجتماعــان الوزاريــان اللــذان عقــدا يف جنامينــا يف    
أجهـــزة  ، وكـــذلك االجتماعـــات اخلمســـة لرؤســـاء   ٢٠١٤شـــباط/فرباير  ١٩ويف نيـــامي يف  ٢٠١٣

لـس علمـاً أيضـا باالسـتنتاجات الـيت      ااملخابرات واألمن اليت نظمتها مفوضية االحتاد األفريقي. وحيـيط  
، وكــذلك ٢٠١٤أيار/مــايو  ١٧خلــص إليهــا مــؤمتر قمــة بــاريس املعــين بــاألمن يف نيجرييــا، املعقــود يف  

، والـيت أعـادت   ٢٠١٤ونيـه  حزيران/ي ١٢اجتماع لنـدن الـوزاري بشـأن األمـن يف نيجرييـا، املعقـود يف       
تأكيد التزام بلدان املنطقة والشركاء الدوليني بزيادة التعاون األمين دف التصدي على حنو أكثر فعاليـة  
للتهديد الذي يشكله اإلرهـاب يف املنطقـة، بطـرق شـىت منـها اجلهـود املبذولـة لإلسـهام يف تنشـيط فرقـة           

ــددة اجلنســيات إلجــراء دور    ــدمج     العمــل املشــتركة املتع ــة حبــرية تشــاد وإلنشــاء وحــدة ل ــات يف منطق ي
  املعلومات االستخباراتية على الصعيد اإلقليمي.

لس تأكيـد احلـق السـيادي للـدول األعضـاء يف تـأمني حـدودها، ويهيـب بـدول منطقـة           اويعيد     
الساحل تعزيز أمن احلدود والنظر يف إنشاء وحدات خاصة تضطلع بتسـيري دوريـات إقليميـة، مـن أجـل      

لس بااللتزام الـذي تعهـد بـه    ااحلد بفعالية من امتداد األخطار عرب احلدود الوطنية يف املنطقة. ويرحب 
وبـاخلطوات الـيت    ٢٠١٤حزيران/يونيـه   ٢٧ و ٢٦القادة األفارقة خالل مؤمتر قمة ماالبو املعقود يومي 

لألزمـات، ويشـجع الــدول    اختـذها االحتـاد األفريقـي مـن أجـل تفعيـل قــدرة أفريقيـا علـى التصـدي فـورا          
  األعضاء يف االحتاد األفريقي على التعهد بالتربع مببالغ كبرية لصاحل هذه املبادرة.

لس على أن اإلرهاب، إىل جانب اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة وسـائر األنشـطة غـري     اوإذ يشدد     
احل، فإنــه يشــجع الــدول  املشــروعة مثــل االجتــار باملخــدرات، يشــكّل أخطــارا متكــررة يف منطقــة الســ   

األعضــاء يف منطقــة الســاحل علــى حتســني تنســيق جهودهــا املبذولــة ملكافحــة هــذه األخطــار مبزيــد مــن    
لس بتعاون بلدان منطقة الساحل وشركائها الثنائيني واملتعـددي األطـراف يف جمـال    االفعالية. ويرحب 

دمي الــدعم إىل تلــك البلــدان ــدف مكافحــة اإلرهــاب يف املنطقــة، ويشــجع الشــركاء الــدوليني علــى تقــ 
تعزيز قدراا على الصعيدين الوطين واإلقليمي، مبا يف ذلك قدرا علـى تسـيري دوريـات إقليميـة، وعلـى      

لـس إىل أمهيـة   اإنشاء وتشـغيل مراكـز مشـتركة للتنسـيق ومراكـز مشـتركة لتبـادل املعلومـات. ويشـري          
لس بلدان منطقة السـاحل  ااق مكافحة اإلرهاب. ويدعو التقيد حبقوق اإلنسان وسيادة القانون يف سي

إىل تكثيف التعاون والتنسـيق عـرب احلـدود وعلـى الصـعيد األقـاليمي مـن أجـل التصـدي علـى حنـو أكثـر             
  فعالية لألخطار اليت دد السالم واألمن يف املنطقة.

اسـتراتيجية األمـم املتحـدة    لس علمـا بتقريـر األمـني العـام عـن التقـدم احملـرز حنـو تنفيـذ          اوحييط     
، ويشدد على أمهية ضمان تنفيذ مجيع ركـائز االسـتراتيجية الـثالث، وهـي     )٣٩٢(املتكاملة ملنطقة الساحل

لـس علـى أمهيـة إشـراك     ااألمن واحلوكمـة والقـدرة علـى التكيـف، الـيت هـي ركـائز مترابطـة. ويشـدد          
ىل أن تواصل احلكومات يف منطقة السـاحل إظهـار   اتمع املدين يف تنفيذ االستراتيجية، ويؤكد احلاجة إ

  اإلرادة السياسية الدؤوبة الضرورية إلتاحة تنفيذ االستراتيجية تنفيذا فعاال ودائما.
لس القلـق إزاء احلالـة اإلنسـانية اهلشـة للغايـة يف منطقـة السـاحل حيـث ال يـزال          اويظل يساور     

ماليـني طفـل تقريبـا معرضـني      ٥األمـن الغـذائي، و   مليون شخص على األقل معرضني خلطر انعدام  ٢٠
_____________ 

)٣٩٢(  S/2014/397.  
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لس باجلهود اليت يبذهلا املنسق اإلقليمي للشؤون اإلنسانية ملنطقـة  الإلصابة بسوء التغذية احلاد. ويشيد 
، وســائر اجلهــات والوكــاالت يف األمانــة العامــة الســاحل، بــدعم مــن مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية

ين، مــن أجــل بنــاء وتعزيــز القــدرة علــى التكيــف علــى الصــعد احمللــي والــوطين    الفاعلــة يف اــال اإلنســا
لـس، يف هـذا الصـدد، بالـدعم الـذي تقدمـه       اواإلقليمي دف احلد مـن آثـار هـذه الكـوارث. ويشـيد      

بلـدان املنطقـة وسـائر اجلهـات املاحنــة، ويـدعو اتمـع الـدويل إىل تعزيــز دعمـه يف اـاالت الـيت تتطلــب           
  ما فوريا.  اهتما

الســيد لـس عـن تقـديره للمبعـوث اخلـاص السـابق لألمـني العـام إىل منطقـة السـاحل،           اويعـرب      
رومانو برودي، لتيسريه وضـع اسـتراتيجية األمـم املتحـدة املتكاملـة ملنطقـة السـاحل، ويعـرب أيضـا عـن           

سـعيد جنيـت، يف   السـيد  تقديره للجهود اليت بـذهلا املمثـل اخلـاص السـابق لألمـني العـام لغـرب أفريقيـا،         
  سياق دعم تنفيذ االستراتيجية.

لس بتعيني املبعوثة اخلاصة اجلديدة لألمني العام إىل منطقة السـاحل، السـيدة هـريوت    اويرحب     
لــس املبعوثــة اخلاصــة علــى اجيــربي سيالســي، ويعــرب عــن دعمــه الكامــل للوفــاء بواليتــها. ويشــجع  

ن أجــل حتســني التعــاون علــى الصــعيدين اإلقليمــي واألقــاليمي، مواصــلة جهودهــا ومســاعيها احلميــدة مــ
وتعزيز تنسيق املساعدة الدوليـة املوجهـة إىل بلـدان منطقـة السـاحل بالتنسـيق الوثيـق مـع املمثـل اخلـاص           

  لألمني العام لغرب أفريقيا.
مـم املتحـدة   لس إىل األمني العام أن يبلغه مبا يحـرز مـن تقـدم يف تنفيـذ اسـتراتيجية األ     اويطلب     

، ومـن  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٥املتكاملة ملنطقة الساحل من خالل تقدمي إحاطة شفوية حبلول 
  .٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠موعد أقصاه  خالل تقرير وإحاطة يقدمان يف

ممثلـي سـرياليون   ، دعـوة  ٢٠١٤تشرين األول/أكتـوبر   ١٤، املعقودة يف ٧٢٧٩وقرر الس، يف جلسته   
يف مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت،      ٣٧وغينيا وليربيا لالشتراك، دون أن يكون هلم حـق التصـويت، وفقـا للمـادة     

  “.السالم واألمن يف أفريقيا”املعنون   مناقشة البند
إىل السـيد  الـداخلي املؤقـت،    همن نظامـ  ٣٩مبوجب املادة  ،توجيه دعوةويف اجللسة نفسها، قرر الس   

مثل اخلاص لألمني العام ورئيس بعثة األمم املتحدة للتصدي العاجل لفـريوس إيبـوال، والسـيد    أنطوين بانربي، امل
بــروك زيريهــون، األمــني العــام  -إيــريف الدســوس، وكيــل األمــني العــام لعمليــات حفــظ الســالم، والســيد تــايي 

  املساعد للشؤون السياسية.
ممثلـي سـرياليون   ، دعـوة  ٢٠١٤ين/نوفمرب تشـرين الثـا   ٢١، املعقـودة يف  ٧٣١٨وقرر الس، يف جلسته   

من نظامه الداخلي املؤقـت،   ٣٧وغينيا وليربيا ومايل لالشتراك، دون أن يكون هلم حق التصويت، وفقا للمادة 
  “.السالم واألمن يف أفريقيا”املعنون   يف مناقشة البند

إىل السـيد  داخلي املؤقـت،  الـ  همن نظامـ  ٣٩مبوجب املادة  ،توجيه دعوةويف اجللسة نفسها، قرر الس   
أنطوين بانربي، املمثل اخلاص لألمني العام ورئيس بعثة األمم املتحدة للتصدي العاجل لفـريوس إيبـوال، والسـيد    
ديفيد نابـارو، املبعـوث اخلـاص لألمـني العـام املعـين بفـريوس اإليبـوال، والسـيد تومـاس مـوغي، رئـيس الصـليب              

  األمحر الفرنسي يف غينيا.
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سة نفسها، ويف أعقاب مشاورات أجريت فيما بـني أعضـاء جملـس األمـن، أدىل الـرئيس بالبيـان       ويف اجلل  
  :)٣٩٣(التايل باسم الس

مسـبوق يف أفريقيـا،    يؤكد جملس األمن من جديد قلقه البالغ إزاء تفشـي إيبـوال علـى نطـاق غـري         
 غــرب أفريقيــا، وال ســيما يف ممــا يشــكل ديــدا للســالم واألمــن الــدوليني، وإزاء تــأثري فــريوس إيبــوال يف

سرياليون وغينيا وليربيا. ويعرب الس عن تقديره للدول األعضـاء يف املنطقـة ملـا قدمتـه مـن مسـامهات       
حامسة وما تعهدت به من التزامـات هامـة مبواصـلة قيـادة اجلهـود املبذولـة يف امليـدان مـن أجـل التصـدي           

مــن تـداعيات سياسـية وأمنيــة واجتماعيـة واقتصــادية    لتفشـي إيبـوال، وكــذلك مبعاجلـة مـا لتفشــي إيبـوال      
التخطـيط لتعـايف املنطقـة     وتلبيـة احلاجـة إىل  وإنسانية يف اتمعات احمللية، مبا يف ذلك يف األمـن الغـذائي،   

. ويؤكـد الـس اسـتمرار احلاجـة إىل     ، وذلك بدعم جهات عدة منها جلنة بناء السالميف األجل الطويل
خمالطي املصابني والتعبئة االجتماعيـة وإشـراك اتمعـات احملليـة،      يتعلق باقتفاء أثر بذل جهود حثيثة فيما

  وخاصة خارج املناطق احلضرية الرئيسية يف البلدان األكثر تضررا.
ويشدد الس على أمهية أن تواصل بعثة األمـم املتحـدة للتصـدي العاجـل لفـريوس إيبـوال تعزيـز            

وغينيا وليربيا ومجيع اجلهات الفاعلة الوطنية واإلقليمية والدولية، مبـا يف  التنسيق مع حكومات سرياليون 
ذلك الشركاء الثنائيون واملنظمات املتعددة األطراف، ومنها احتاد ر مـانو واالحتـاد األفريقـي واجلماعـة     

دة، مـن  االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد األورويب وجمموعـة البنـك الـدويل ومنظومـة األمـم املتحـ      
أجل حتديد الثغرات اليت تعتري جهود التصدي لألزمة بسهولة أكرب، واالسـتفادة مـن مجيـع املسـاعدات     

إطــار التصــدي إليبــوال بشــكل أوىف وأكثــر كفــاءة وخاصــة علــى املســتوى احمللــي. ويف هــذا    املقدمــة يف
وجـود البعثـة وأنشـطتها    الصدد، يطلب الس إىل األمني العام تعجيل اجلهـود الراميـة إىل توسـيع نطـاق     

  على مستوى املناطق واملقاطعات خارج العواصم.
ويعرب الس عن قلقه إزاء حاالت اإلصـابة بفـريوس إيبـوال املبلّـغ عنـها مـؤخرا يف مـايل. ويقـر             

الس باخلطوات اهلامـة الـيت اختـذا حكومـة مـايل، مبـا يف ذلـك تعـيني منسـق الشـؤون املتصـلة حبـاالت             
ىل قيادة جهود التصدي املبذولة على صعيد احلكومة ككل. ويؤكد الس علـى أمهيـة تأهـب    إيبوال ليتو

يشتبه فيه من حاالت اإلصابة بفريوس إيبوال والوقاية منه والتصدي لـه   مجيع الدول األعضاء لكشف ما
ب مجيـع  والتخفيف من آثاره سواء داخل احلدود أو عربها، وكذلك أمهية تعزيـز تأهـ   وعزل املصابني به

)، الـيت ـدف إىل حتسـني قـدرة مجيـع      ٢٠٠٥بلدان املنطقـة. ويشـري الـس إىل لـوائح الصـحة الدوليـة (      
  البلدان على كشف مجيع ديدات الصحة العامة وتقييمها واإلبالغ عنها والتصدي هلا.

لألعمـال   من أجـل تـوفري القيـادة والتوجيـه بصـفة عامـة      بعثة ويرحب الس باجلهود اليت تبذهلا ال    
التنفيذية اليت تضطلع ا منظومة األمم املتحـدة، حسـب التكليـف الصـادر عـن اجلمعيـة العامـة. ويشـدد         
الس على ضرورة أن تقوم الكيانات املعنية التابعة ملنظومة األمم املتحـدة، مبـا يف ذلـك عمليـات األمـم      

، بالتعاون الوثيق مع البعثـة ويف حـدود   املتحدة حلفظ السالم والبعثات السياسية اخلاصة يف غرب أفريقيا
 والية وقدرات كل منها، بتقدمي املساعدة العاجلة حلكومات البلدان األكثر تضررا.

_____________ 

)٣٩٣(  S/PRST/2014/24.  
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لس باجلهود احلامسة والبطوليـة واـردة مـن األنانيـة الـيت يبـذهلا طليعـة املتصـدين لوبـاء          اويشيد     
لوطنيـون يف جمـايل الصـحة واإلغاثـة اإلنسـانية، واملربـون،       إيبوال يف أفريقيا الغربية، مبا يف ذلك العاملون ا

 نوأعضــاء أفرقــة الــدفن، وكــذلك العــاملون الــدوليون يف جمــايل الصــحة الدوليــة واإلغاثــة اإلنســانية الــذي 
تساهم م الدول األعضاء من خمتلف املناطق واملنظمـات غـري احلكوميـة واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة.       

 زيه ألسر ضـحايا وبـاء إيبـوال، مبـن فـيهم املتصـدون الوطنيـون والـدوليون للوبـاء.         لس عن تعااويعرب 
احلكوميـة واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة واإلقليميـة       لس مجيع الدول األعضـاء واملنظمـات غـري   اوحيث 

ة على مواصلة تلبيـة احلاجـة املاسـة للمـوظفني الطبـيني، وسـد العجـز يف اـاالت الرئيسـية ومنـها احلاجـ           
  .موظفني من ذوي اخلربة يف جمايل الصرف الصحي والنظافة الصحية  إىل

لس على األمهية احلامسة لتطبيق الترتيبات األساسية الرامية إىل تيسـري نشـر العـاملني يف    اويشدد     
جمايل الصحة واإلغاثة اإلنسانية يف البلدان املتضـررة علـى حنـو فـوري ومسـتدام ودون عراقيـل، ويشـمل        

لس باخلطوات اليت أعلنت عنـها  اويرحب . درات اإلجالء الطيب، وتوفري العالج ووسائل النقلذلك ق
الدول األعضاء واملنظمـات اإلقليميـة لتـوفري قـدرات اإلجـالء الطـيب للعـاملني يف جمـايل الصـحة واإلغاثـة           

  اإلنسانية، باإلضافة إىل سائر خيارات العالج يف مكان وقوع اإلصابة.
لس إىل اجلهود اجلبارة اليت يبذهلا اتمع الـدويل بغيـة توسـيع نطـاق االسـتجابة املنسـقة       اويشري     

لـس بالـدول   االصدد، يشيد  هذا ويف لوباء إيبوال، والتقدم اهلام احملرز يف امليدان نتيجة هلذه املسامهات.
امليـدان، والـيت وفـرت    األعضاء اليت افتتحت وحدات للعالج بالتنسـيق مـع اجلهـات الفاعلـة األخـرى يف      

لـس مجيـع الـدول األعضـاء والشـركاء الثنـائيني       اوحيـث   أشكاال أخرى من الدعم يف البلدان املتضررة.
واملنظمات املتعددة األطراف على اإلسـراع يف تـوفري املـوارد واملسـاعدة املاليـة، باإلضـافة إىل املختـربات        

ــة مــن أجــل تقــدمي ا    ــة، واملستشــفيات امليداني ــاملني     املتنقل ــوال، والع ــاء إيب ــة بوب ــة غــري املتعلق ــة الطبي لرعاي
السريريني املخصصني واملدربني واخلـدمات السـريرية يف وحـدات العـالج مـن فـريوس إيبـوال ووحـدات         
العزل، والعالجات واللقاحات ووسائل التشخيص الالزمة لعـالج املرضـى واحلـد مـن اإلصـابة بفـريوس       

بــه أو انتقالــه، ومعــدات الوقايــة الشخصــية لطليعــة املتصــدين للوبــاء.    إيبــوال أو انتقالــه أو منــع اإلصــابة 
الــدول األعضـاء، وال سـيما دول املنطقــة، تيسـري تقـدمي تلــك املسـاعدة علـى الفــور إىل       بلـس  ا ويهيـب 

  .أكثر البلدان تضررا
لــس علــى أن الطــابع الــدينامي لالحتياجــات علــى األرض يف البلــدان األكثــر تضــررا    اويشــدد     

التكيـف مـع االحتياجـات     يتطلب من اتمع الدويل أن يتوخى املرونة يف استجابته علـى حنـو ميكنـه مـن    
 .املتغرية واالستجابة على حنو سريع للموجات اجلديدة من الوباء

احملافظــة علــى  لــس بقــوة الــدول األعضــاء وشــركات الطــريان والشــحن البحــري علــى اوحيــث     
الوقـت املالئـم مـن مجيـع اجلهـود       بلدان األكثر تضررا، مبا يتيح االستفادة يفروابط التجارة والنقل مع ال

الراميــة إىل احتــواء تفشــي فــريوس إيبــوال داخــل حــدود املنطقــة وعربهــا، وعلــى تطبيــق الربوتوكــوالت    
إذ يقــر الــس مبــا ميكــن أن يكــون لتــدابري الفحــص و. املناســبة يف جمــال الصــحة العامــة يف الوقــت نفســه

يعـرب عـن قلقـه املتواصـل حيـال األثـر الضـار        ة من دور هام يف وضع حد لتفشي الفـريوس، فإنـه   املناسب
املترتــب عــن عــزل البلــدان املتضــررة نتيجــة للقيــود املفروضــة علــى التجــارة معهــا والســفر منــها وإليهــا،  
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عـدوى  ومـايل، مبـا يف ذلـك النـاجون مـن       وكذلك أعمال التمييز ضـد مـواطين سـرياليون وغينيـا وليربيـا     
  املصابون باملرض.  إيبوال وأسرهم أو

ــس، يف جلســته      ــودة يف ٧٣٣٥ونظــر ال ــانون األول/ديســمرب   ١١، املعق ــون  ٢٠١٤ك ــد املعن ، يف البن
  “.السالم واألمن يف أفريقيا”

إىل السـيدة  الداخلي املؤقـت،   همن نظام ٣٩مبوجب املادة  ،توجيه دعوةويف اجللسة نفسها، قرر الس   
  ي سيالسي، املبعوثة اخلاصة لألمني العام إىل منطقة الساحل.هريوت جيرب

_____________________ 

  التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية
  )٣٩٤(على صون السالم واألمن الدوليني

  
  مقررات

ــي  ، ٢٠١٤كــانون األول/ديســمرب   ١٦، املعقــودة يف ٧٣٤٣قــرر جملــس األمــن، يف جلســته      دعــوة ممثل
ــا    -إثيوبيــا وإندونيســيا وأوغنــدا وإيــران (مجهوريــة   اإلســالمية) وآيرلنــدا وإيطاليــا وباكســتان والربازيــل وتركي

وتونس واجلزائر وسلوفاكيا والسويد وكازاخستان وماليزيا ومصر وناميبيا ونيوزيلنـدا واهلنـد وهولنـدا واليابـان     
ــا      ــم حــق التصــويت، وفق ــادة لالشــتراك، دون أن يكــون هل ــت، يف مناقشــة     ٣٧للم ــداخلي املؤق ــه ال ــن نظام م

  املعنون:  البند
  صون السالم واألمن الدوليني علىالتعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية ”  
  السالم: الشراكة بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي وتطورهاعمليات ”    
موجهــة إىل األمــني العــام مــن املمثــل الــدائم   ٢٠١٤مرب كــانون األول/ديســ ٨رســالة مؤرخــة ”    

  “.(S/2014/879)لتشاد لدى األمم املتحدة 
 الـداخلي املؤقـت، إىل   همـن نظامـ   ٣٩مبوجب املادة  ،توجيه دعوةويف اجللسة نفسها، قرر الس أيضا،   
  .ومنطقة الساحلاألفريقي يف مايل اد حتلالالسامي املمثل بويويا،  رييبالسيد 
الـداخلي املؤقـت،    همـن نظامـ   ٣٩مبوجـب املـادة    ،توجيه دعـوة يف اجللسة نفسها، قرر الس كذلك، و  

  اخلارجية لالحتاد األورويب.للشؤون األوروبية الدائرة  يفبأفريقيا املدير اإلداري املعين نيك ويستكوت، السيد  إىل
لـس األمـن، أدىل الـرئيس بالبيـان     ويف اجللسة نفسها، ويف أعقاب مشاورات أجريت فيما بـني أعضـاء جم    

  :)٣٩٥(التايل باسم الس

_____________ 

  .٢٠٠٧مقررات بشأن هذه املسألة للمرة األوىل يف عام   اختذ جملس األمن قرارات أو  )٣٩٤(
)٣٩٥(  S/PRST/2014/27.  
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أمهيـة إقامـة    يشري جملس األمن إىل قراراتـه وبيانـات رئيسـه السـابقة ذات الصـلة الـيت تؤكـد علـى            
اإلقليميــة، وفقــا مليثــاق األمــم املتحــدة   شــراكات فعالــة بــني األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة ودون  

  الصلة للمنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية.واألنظمة األساسية ذات 
تأكيد مسـؤوليته الرئيسـية مبوجـب     ويعيدلس إىل مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه، اويشري     

  واألمن الدوليني. السالمامليثاق عن صون 
إلحاطـة  مـون، وبا  - كي   بانالسيد  لس باإلحاطة اليت قدمها األمني العام لألمم املتحدة،اويرحب     

  بويويا.  ومنطقة الساحل، الرئيس السابق بيري مايل يفالحتاد األفريقي ل السامي مثلاملاليت قدمها 
لس بالتقدم احملرز يف التعاون املستمر بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقـي، ويشـدد علـى    اويقر     

ألمــن التــابع لالحتــاد األفريقــي، أمهيـة مواصــلة تعزيــز التعــاون وتطــوير شــراكة فعالــة مــع جملــس الســلم وا 
  أفريقيا.  يثاق، ملواجهة التحديات األمنية اجلماعية املشتركة يفامليتفق مع الفصل الثامن من   مبا

لس التأكيد على أن التعاون مع املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية يف املسـائل املتصـلة   اويكرر     
  اجلماعي.  يثاق ميكن أن حيسن األمناملفصل الثامن من واألمن الدوليني مبا يتفق وال السالمبصون 

لــس بــأن املنظمــات اإلقليميــة حتتــل موقعــا يؤهلــها فهــم األســباب اجلذريــة للنـــزاعات   اويســلّم     
يفيـدها يف مـا تبذلـه مـن جهـود للمسـامهة يف منـع         املسلحة حبكم معرفتها باملنطقة، األمر الذي ميكـن أن 

  ها.نشوب تلك النـزاعات أو حلّ
ــة إىل    اويقــر      ــه االحتــاد األفريقــي يف اجلهــود الرامي ــدور الــذي يضــطلع ب منــع الرتاعــات  لــس بال

القارة األفريقيـة أو حلّهـا، ويعـرب عـن دعمـه للجهـود املسـتمرة الـيت يبـذهلا االحتـاد األفريقـي لتعزيـز              يف
ــة الــ        ــادرات املماثل ــي واملب ــاد األفريق ــا االحت  ــيت يضــطلع ــادرات الســالم ال ــات   مب ــا املنظم  يت تضــطلع

  اإلقليمية.  دون
ذلـك حفـظ السـالم     يف واألمـن مبـا   السـالم لس بزيادة إسهام االحتـاد األفريقـي يف صـون    اويشيد     

بوجـــه خـــاص يف الســـودان (دارفـــور)، ومـــايل، ومجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى، والصـــومال، كمـــا يشـــيد  
 زيــادة تعزيــز قــدرة االحتــاد األفريقــي،  جلهود الراميــة إىلالعمــل اإلقليميــة التابعــة لالحتــاد األفريقــي وبــا   بفرقــة

السـريع التـابعتني لـه، ويرحـب باسـتمرار       النشـر بوسائل منها تفعيل كل مـن القـوة األفريقيـة اجلـاهزة وقـدرة      
لسـلم واألمـن األفريقيـة، مبـا يف     االتعاون بني األمم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي بشـأن خمتلـف عناصـر منظومـة        

ص اإلنذار املبكر، والدبلوماسية الوقائية، والوساطة، واملساعدة االنتخابية، وحفـظ السـالم، ومنـع    ذلك ما خي
  نشوب الرتاعات وحلها، وتعزيز حقوق اإلنسان وسيادة القانون، واالنتعاش والتعمري بعد انتهاء النـزاع.

نـديال  انيلسـون م  عقد ماديبـا  ٢٠٢٤-٢٠١٤لس بقرار االحتاد األفريقي إعالن عقد اويرحب     
ــق الســالم واالســتقرار        ــدابري املناســبة لتشــجيع املصــاحلة كوســيلة لتحقي ــا واختــاذ الت للمصــاحلة يف أفريقي

الـدول األعضـاء فيـه لتعزيـز الـدروس       والتنمية يف أفريقيا، وكذلك اختاذ اخلطـوات املناسـبة بالتعـاون مـع    
  صاحلة وبناء السالم.املستفادة من إرثه الذي ال ينمحي يف جماالت احلقيقة وامل

لإلفـالت مـن العقـاب     لس باجلهود اليت يبذهلا االحتـاد األفريقـي مـن أجـل وضـع حـد      اويرحب     
  الوطنية.  وكفالة املساءلة بسبل منها تعزيز مؤسسات العدالة
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 قدرتـه لس على أمهية مواصـلة تعزيـز التعـاون مـع االحتـاد األفريقـي للمسـاعدة يف بنـاء         اويشدد     
ذلــك مــن خــالل التــزام االحتــاد  يف مبــا املشــتركة يف أفريقيــا،األمنيــة اجلماعيــة تصــدي للتحــديات علــى ال

األفريقي بالتصدي لألزمات الناشئة علـى حنـو سـريع ومالئـم، ووضـع اسـتراتيجيات فعالـة ملنـع نشـوب          
  الرتاعات وحلها وحفظ السالم وبناء السالم.

ــة   لـــس تأكيـــد مســـؤولية املنظمـــات اإلق اويكـــرر      ــرية واملاليـ ــا البشـ ــة عـــن تـــأمني مواردهـ ليميـ
واللوجستية وغريها من املوارد، مبا يف ذلـك مـن خـالل مسـامهات أعضـائها ودعـم شـركائها، ويرحـب         

الصدد.  هذا  م الذي يقدمه الشركاء يفبالدعم املايل القي  
طالع علـى حنـو   االضـ  إحدى العقبات الرئيسية اليت تواجه االحتاد األفريقـي يف ويسلّم الس بأن     

كفالـة تـوافر مـوارد ميكـن التنبـؤ ـا        فعال بالواليات املتعلقة بصون السـالم واألمـن اإلقليمـيني تتمثـل يف    
  وتتسم باالستدامة واملرونة.

لـس توثيـق التنسـيق والتعـاون يف جمـال املسـائل املتعلقـة بالعمـل الشـرطي بـني األمانـة            اويشجع     
اإلقليميــة، بوســائل منــها التــدريب وتقاســم   مــات الدوليــة واإلقليميــة ودونالعامــة لألمــم املتحــدة واملنظ

  وتبادل املعلومات واخلربات املواضيعية والدعم التنفيذي، حسب االقتضاء.
سـيما   لس بالدور الـذي ميكـن أن يضـطلع بـه االحتـاد األفريقـي يف محايـة املـدنيني، وال        اويسلّم     

العنــف اجلنســي واجلنســاين    منــع ـزاعات املســلحة، وكــذلك يف النســاء واألطفــال املتضــررون مــن النــ    
النـزاعات املسلحة وحاالت ما بعد النـزاع والتصدي له، ويـدعم الـدور األساسـي الـذي تؤديـه املـرأة        يف

يف مجيع جهود السالم واألمن، مبـا يف ذلـك اجلهـود املبذولـة ملنـع نشـوب النــزاعات وحلّهـا والتخفيـف          
  آثارها.  من

لس بشراكة األمم املتحدة مع االحتاد األفريقي يف ميدان حفظ السـالم بسـبل تشـمل    اويرحب     
دعم جهود االحتاد األفريقي يف وضع سياسات وتوجيهـات ومـواد تدريبيـة يف جمـاالت منـها علـى وجـه        

يف  ااخلصوص إصالح قطاع األمن والتعمري بعد انتهاء النـزاع واملرأة والسالم واألمن ومحاية املدنيني، مبـ 
ذلـك محايـة األطفــال ومنـع العنــف اجلنسـي واجلنســاين يف النــزاعات املســلحة وحـاالت مــا بعـد النـــزاع        

  والتصدي له.
لس مبا تقدمه املنظمات والترتيبات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة املعنيـة مـن مسـامهة قيمـة       اويسلّم     

ـــزاع املســلح، ويشــيد يف      ــن الن ــال املتضــررين م ــة األطف ــاإلعالن   يف محاي ــذا الصــدد ب ــه  ه ــذي وقع يف  ال
وإدارة مكتب املمثلـة اخلاصـة لألمـني العـام املعنيـة باألطفـال والنــزاع املسـلح          ٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ١٧

السـالم واألمـن     من أجل إدماج آليات احلماية يف مجيـع أنشـطة   السالم واألمن يف مفوضية االحتاد األفريقي
  .يف إطار شراكة وثيقة مع منظمة األمم املتحدة للطفولةاليت يضطلع ا االحتاد األفريقي، 

ــأثري   لــس يف هــذا الصــدد مفوضــية االحتــاد األفريقــي علــى املســاعدة يف    اويشــجع      التصــدي للت
الواسع النطاق الذي خيلفه الرتاع املسلح يف األطفال، ويدعوها إىل مواصـلة تعمـيم مراعـاة مسـألة محايـة      

يت تضطلع ا ويف سياساا وبراجمها وعمليات التخطيط للبعثات الـيت تقـوم   األطفال يف أنشطة الدعوة ال
ــا، ووضــع مبــادئ توجيهيــة حلمايــة األطفــال املتضــررين مــن الرتاعــات املســلحة وتوســيع نطــاق تلــك    
املبــادئ، وكــذلك تــدريب املــوظفني، وإدمــاج مــوظفني معنــيني حبمايــة الطفــل يف بعثــات حفــظ الســالم  
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إنشـاء آليـات داخـل أمانتـها حلمايـة األطفـال، تشـمل         ية التابعـة هلـا، ويكـرر دعوتـه إىل    والعمليات امليدان
  األطفال. تعيني منسقني لشؤون محاية

ــة ذات الصــلة علــى اإلســهام يف   اوحيــث      تعزيــز قــدرة  لــس الــدول األعضــاء واملنظمــات الدولي
وإدارة األزمات ويف عمليات حتقيـق   االحتاد األفريقي ومنظماته دون اإلقليمية، يف منع نشوب النـزاعات

  االستقرار بعد انتهاء النـزاع، بعدة سبل من بينها توفري املساعدات اإلنسانية والتقنية واملالية.
وجملس السـلم واألمـن التـابع     جملس األمنلس تأكيد أمهية إقامة عالقة أكثر فعالية بني اويكرر     

اليــة االجتماعــات التشــاورية الســنوية وعقــد املشــاورات يف   لالحتــاد األفريقــي، بوســائل منــها حتســني فع 
الوقت املناسب وإيفاد بعثات ميدانية تعاونية من أعضاء السني، حسب االقتضاء، بغية صـوغ مواقـف   

  واستراتيجيات متسقة أساسها التعامل مع كل حالة على حدة عند تناول حاالت النـزاع يف أفريقيا.
ــدعو      ــة العامــة لألمــم املتحــدة ومفوضــية االحتــاد     األمــن إىل ت جملــسوي ــني األمان ــد التعــاون ب وطي

األفريقــي يف ميــادين منــها جهــود الوســاطة، ويؤكــد أمهيــة العمــل علــى وضــع برنــامج املتابعــة للربنــامج    
لبنـاء قـدرات االحتـاد األفريقـي الـذي اعتمدتـه األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقــي،           ٢٠٠٦العشـري لعـام   

ويف هــذا  ة هامــة يف منــع نشــوب الرتاعــات وإدارــا وحلــها يف القــارة األفريقيــة.  بوصــف ذلــك مســامه 
لــس بــالقرار املشــترك الــذي اختــذه االحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة خــالل الــدورة   االصــدد، يرحــب 

ق ، بإنشـاء فريـ  ٢٠١٤يف أبوجـا يف آذار/مـارس   املعقـودة  اخلامسة عشرة آللية التنسيق اإلقليمية ألفريقيـا  
عامــل للبــدء يف وضــع برنــامج الحــق خلفــا للربنــامج العشــري يعكــس أيضــا دعــم األمــم املتحــدة خلطــة  

  .٢٠٦٣  عام
لس بتعيني الفريق الرفيع املسـتوى السـتعراض عمليـات السـالم، ويـدعو هـذا الفريـق        اويرحب     

  إىل التشاور عن كثب مع االحتاد األفريقي.
األمانة العامة لألمم املتحدة ومفوضية االحتاد األفريقـي عـن    لس بالتحاور املنتظم بنياويرحب     

طريق فرقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة واالحتـاد األفريقـي املعنيـة بالسـالم واألمـن، ويشـجع فرقـة        
العمل على مواصلة التركيز علـى املسـائل االسـتراتيجية واخلاصـة ببلـدان حمـددة يف القـارة األفريقيـة الـيت          

وضع اهتمام املنظمتني، ويطلب إىل فرقة العمل أن تنظـر فـــي السـبل الكفيلـة بتوطيـــد التعـــاون       تكون م
لـس يف  ابيــن األمم املتحدة واالحتاد األفريقي فــي جمـال منـع نشــــوب الرتاعـات يف أفريقيـا وأن تـوايف       

  .آخر املستجدات  أعقاب اجتماعاا بتقارير عن
طة من بعثة الـدعم الدوليـة بقيـادة أفريقيـة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى        لس بنقل السلاويشيد     

إىل بعثــة األمــم املتحــدة املتكاملــة املتعــددة األبعــاد لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى يف     
ــييت       ٢٠١٤أيلول/ســبتمرب  ١٥ ــل عمل ــن نق ــدروس املســتفادة م ــة بال ــة املتعلق ــة اجلاري ، ويرحــب بالعملي

ــظ ــال         الســال حف ــا الوســطى، عم ــة أفريقي ــايل ومجهوري ــم املتحــدة يف م ــي إىل األم ــاد األفريق ــن االحت م م
ويتطلـع إىل توصـيات ملموسـة مسـتمدة مـن عمليـة        ،)٢٠١٤( ٢١٦٧مـن منطـوق القـرار     ١٣ بالفقرة

نقـل بعثـات حفـظ السـالم مـن االحتـاد األفريقـي        عمليـات  الدروس املستفادة هذه، سعيا إىل تعزيز إدارة 
  ألمم املتحدة.إىل ا
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عمليـة  لس على أمهية دعم الدور السياسي الـذي يؤديـه االحتـاد األفريقـي، سـواء أثنـاء       ايشدد و    
صياغة وتنفيذ إصالحات احلكـم   يف نقل بعثات حفظ السالم من االحتاد األفريقي إىل األمم املتحدة، أو

  زاعات يف أفريقيا.ـذرية للنوغريها من اإلصالحات اليت يتعني القيام ا ملعاجلة األسباب اجل
لس األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي علـى اختـاذ خطـوات ملموسـة مـن أجـل تعزيـز            ايشجع و    

اهتمامهمـا املشـترك، ويؤكـد     عالقاما وإقامة شراكة أكثر فعالية لدى معاجلـة املسـائل الـيت تكـون حمـل     
االحتاد األفريقي للتخطيط ملرحلة ما قبـل النشـر   على ضرورة تعزيز اآلليات املشتركة بني األمم املتحدة و

  ولتقييم البعثات من أجل النهوض بالفهم املشترك لبعثات حفظ السالم وزيادة فعاليتها.
يلـزم   األمني العام التنسيق مع مفوضية االحتـاد األفريقـي بشـأن وضـعها قائمـةً مبـا      بلس ا ويهيب    

مواصـلة تطـوير قدراتـه العسـكرية      ن االحتاد األفريقـي مـن  من القدرات والتوصيات بشأن السبل اليت متكّ
ذلـك، ويرحـب باملمارسـة املتمثلـة يف      والشرطية والتقنيـة واللوجسـتية واإلداريـة وإىل دعمهـا يف    واملدنية 

تبـادل املــوظفني، وال سـيما بــني األمـم املتحــدة واالحتـاد األفريقــي، ويشـجع علــى اسـتمرارها وال ســيما       
ــاملوظ  مــا يف ــق ب ــد     يتعل ــى حتدي فني يف اــالني املــايل واللوجســيت، ويشــجع كــذلك االحتــاد األفريقــي عل

  سيما يف ااالت املتصلة بالشؤون املالية واللوجستية واإلدارية.  أولوياته يف تدريب املوظفني، وال
ــامن      اويالحــظ      ــدم احملــرز يف مســتوى وإجــراءات التحضــري لالجتمــاع التشــاوري الث ــس التق ل

يف نيويـورك، مبـا يف ذلـك     ٢٠١٤حزيران/يونيـه   ٦بني جملس األمـن وجملـس السـلم واألمـن يف     املشترك 
القيام مقدما بوضع الصيغة النهائية جلـدول أعمـال االجتمـاع التشـاوري السـنوي، واإلحاطـة اإلعالميـة        

، ويوصـي بـأن يتنـاول    جملـس السـلم واألمـن   املشتركة اليت قـدمها كـل مـن رئـيس جملـس األمـن ورئـيس        
ــا يف عــام     ا مســألة متابعــة  ٢٠١٥الجتمــاع التشــاوري التاســع للعــام القــادم املقــرر عقــده يف أديــس أباب

  .هاالبالغات السابقة وتنفيذ
اإلعـالن الرمسـي الصـادر     ٢٠١٣أيار/مـايو   ٢٦ ويرحب جملس األمن باعتماد القـادة األفارقـة يف      

ريقيـة/االحتاد األفريقـي والـذي تعهـدوا فيـه      مبناسبة الذكرى السنوية اخلمسني إلنشاء منظمة الوحـدة األف 
ــام     ” ــول ع ــا حبل ــع احلــروب يف أفريقي ــاء مجي ــن     ” و “٢٠٢٠بإ ــة م ــا خالي ــل أفريقي ــق هــدف جع حتقي

 اجلميع، وال سـيما هيئـات األمـم املتحـدة املعنيـة،     بـ  هيـب ويعرب عن استعداده للمسـامهة وي  ،“الرتاعات
يف وضع خطة مخسية عملية وقابلة للتنفيذ دعمـا هلـدف   يف حتقيق هذا اهلدف بسبل منها النظر  املساعدة

التصـدي   لـس يف هـذا الصـدد ضـرورة    ا. ويالحـظ  ٢٠٢٠جعل أفريقيا خالية من الرتاعات حبلول عام 
حلاالت عدم االسـتقرار والعنـف السـائدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة          

  ها على وجه السرعة.ومال وجنوب السودان والسودان وحلّوليبيا ومنطقة الساحل ومايل والص
لس بأمهية دور املساعي احلميدة اليت يبذهلا األمني العام يف أفريقيا، ويشجع األمـني العـام   اويقر     

علـى مواصــلة اســتخدام الوســاطة قــدر املســتطاع للمسـاعدة يف حــل الرتاعــات بصــورة ســلمية، والعمــل   
األفريقــي ومنظماتــه دون اإلقليميــة والتنســيق معهــا يف هــذا الصــدد،       كثــب مــع هيئــات االحتــاد     عــن

  االقتضاء.  حسب
 ،أعضــاء جــدد يف فريــق احلكمــاء التــابع لالحتــاد األفريقــي  مخســةلــس علمــا بانتخــاب اوحيــيط     

ويــدعو إىل  ،ويعتـرف بالــدور الرئيسـي الــذي ميكـن أن يقــوم بـه الفريــق يف جمـال منــع نشـوب الرتاعــات      
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د من الدعم السياسي لـه يف تنفيـذ واليتـه، ويشـجع الفريـق علـى التـدخل املبكـر يف األوضـاع          تقدمي املزي
  نزاع.  املتدهورة اليت ميكن أن تتحول إىل

جماالت اإلنذار املبكـر   لس على أمهية تعزيز قدرات االحتاد األفريقي واألمم املتحدة يفاويشدد     
لتعــاون بــني االحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف جمــال   وحتليــل الرتاعــات واحلــوار والوســاطة، وزيــادة ا 

لـس علـى   ااملساعي احلميدة وكـذلك التعـاون بـني مبعـوثي األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي. ويؤكـد          
ضــرورة ختصــيص املــوارد الالزمــة لــدعم وتعزيــز النظــام القــاري لإلنــذار املبكــر ودور املســاعي احلميــدة   

صني، وكذلك جهود التعمري والتنميـة بعـد انتـهاء الـرتاع، بوسـائل منـها مبـادرة        للمبعوثني واملمثلني اخلا
  التضامن األفريقي.

أمهيــة التصــدي بشــكل منســق علــى الصــعيد الــدويل ألســباب نشــوب          علــىلــس  ا ويشــدد    
على ضـرورة أن تعتمـد مجيـع     ويؤكدالنـزاعات، ويقر بضرورة وضع استراتيجيات فعالة طويلة األجل، 

ألمــم املتحــدة ووكاالــا اســتراتيجيات وقائيــة وأن تتخــذ إجــراءات، يف إطــار اختصــــاص كــل   أجهــزة ا
منها، لتقدمي املساعــدة إىل الــدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليميـة مـن أجـل القضـاء علـى      

  األساسية.  رياتالفقر وتوطيد التعاون واملساعــدة يف جمال التنمية وتعزيز احترام حقوق اإلنسان واحل
ــي       اويرحــب      ــم املتحــدة واالحتــاد األفريق ــني األم ــاون ب ــة بالتع ــالتطورات األخــرية املتعلق ــس ب ل

ويشــجع  ،واالحتــاد األورويب، مبــا يف ذلــك مســامهة االحتــاد األورويب يف تعزيــز قــدرات االحتــاد األفريقــي 
بينــها، مبــا يف ذلــك بــذل  اون فيمــاكــذلك املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة علــى تعزيــز وزيــادة التعــ 

  الدوليني. واألمن السالماجلهود للنهوض بقدرات كل منها يف جمال صون 
يف ذلـك   ، مبـا )٣٩٦(بـرودي  لس تأكيـد قراراتـه وبيانـات رئيسـه السـابقة املتعلقـة بتقريـر       اويكرر     

/أكتــــوبر تشــــرين األول ٢٢و  )٣٩٧(٢٠٠٩تشــــرين األول/أكتــــوبر  ٢٦املؤرخــــة البيانــــات الرئاســــية 
ــطس  ٦ و )٣٩٨(٢٠١٠ ــرارات  )٣٩٩(٢٠١٣آب/أغســــ ) و ٢٠٠٩( ١٨٦٣) و ٢٠٠٨( ١٨٠٩والقــــ
  ).٢٠١٤( ٢١٦٧) و ٢٠١٣( ٢٠٨٦) و ٢٠١٢( ٢٠٣٣

لــس علــى ضــرورة تــأمني املزيــد مــن املــوارد املاليــة مــن داخــل القــارة األفريقيــة، دون   ا ويؤكــد    
  املساس بالدعم املقدم من األمم املتحدة وشركاء آخرين.

لــس تأكيــد عزمــه علــى أن يســند إىل عمليــات حفــظ الســالم واليــات واضــحة ذات    اويكــرر     
  مصداقية قابلة لإلجناز وأن يرصد هلا املوارد املناسبة.

لس على احلاجة إىل تعزيز القدرة على التنبؤ بتمويل املنظمـات اإلقليميـة عنـدما تتـوىل     اويشدد     
ة هـذا التمويـل واملرونـة يف احلصـول عليـه، ويسـلّم بالفائـدة        لـس واسـتدام  احفظ السالم بتكليـف مـن   

_____________ 

تقرير الفريق املشترك بني االحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة املعـين بأسـاليب دعـم عمليـات االحتـاد األفريقـي حلفـظ السـالم              )٣٩٦(
  ).S/2008/813(انظر 

)٣٩٧(  S/PRST/2009/26.  
)٣٩٨(  S/PRST/2010/21.  
)٣٩٩(  S/PRST/2013/12.  
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حتديـد احتياجـات عمليـات دعـم السـالم علـى        املتأتية من بعثات التخطيط وزيارات التقييم املشتركة يف
  اإلقليمي.  الصعيد

لس باجلهود املتجددة اليت يبذهلا االحتـاد األفريقـي مـن أجـل التفعيـل الكامـل ملنظومـة        اويرحب     
املتعلــق بــالتقييم اجلــاري للمنظومــة،  هسـلم واألمــن األفريقيــة ويتطلــع إىل وضــع الصــيغة النهائيـة لتقريــر  ال

، الـيت سـتكتمل علـى    “Amani Africa”وكـذلك إىل جنـاح املرحلـة الثانيـة مـن عمليـة التـدريب املسـماة         
  إثرها القدرة التشغيلية للقوة األفريقية اجلاهزة.

تخذة لتفعيل القدرة األفريقية لالستجابة الفوريـة لألزمـات بوسـائل    لس باخلطوات املاويرحب     
  منها تعزيز صنع القرار لتيسري النشر السريع.

لس على األمهيـة الـيت توليهـا األمـم املتحـدة لتطـوير قـدرة االحتـاد األفريقـي ومنظماتـه           اويشدد     
حفـظ السـالم الـيت تضـطلع ـا      دون اإلقليمية على نشر قوات حفظ سالم بشكل سريع دعما لعمليات 

لس، ويرحب باملبادرات اليت اضـطلع  ا األمم املتحدة أو غري ذلك من العمليات الصادر ا تكليف من
  ا االحتاد األفريقي مؤخرا يف هذا الصدد.

لس علما بااللتزامات اليت تعهد ا كـل مـن االحتـاد األورويب وأفريقيـا يف مـؤمتر القمـة       اوحييط     
ــود يف بروكســل يف    امل ــا املعق ــاد األورويب وأفريقي ــني االحت لتعزيــز  ٢٠١٤ نيســان/أبريل ٣و  ٢ شــترك ب

السـريع   النشـر تفعيل منظومة السلم واألمن األفريقية، بوسائل منها دعم القوة األفريقيـة اجلـاهزة وقـدرة    
شـؤون السياسـية واألمنيـة    التابعة هلا وإدارما بطريقة مستدامة، على حنو ما أعاد تأكيده كل من جلنة ال

أيار/مــايو  ١٥التابعــة لالحتــاد األورويب وجملــس الســلم واألمــن التــابع لالحتــاد األفريقــي يف بروكســل يف  
لــس كــذلك املبــادرات الــيت ــدف إىل إجيــاد املزيــد مــن أوجــه التــآزر بــني االحتــاد   ا. ويشــجع ٢٠١٤

ــذا امل    ــم املتحــدة يف ه ــي واالحتــاد األورويب واألم ــق     األفريق ــاون الوثي ــا كــذلك بالتع ســعى، وحيــيط علم
املنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة املعنيـة واألمـم املتحـدة       مـع  االحتاد األورويب واالحتاد األفريقـي و  بني

بالفعـل  لس جبميع اجلهود اليت بذهلا االحتـاد األورويب  اووكاالا وسائر آليات التنسيق الدولية. ويشيد 
التمويـل، مبـا يف ذلـك     ويرحب كـذلك بـاعتزام االحتـاد األورويب ختصـيص املزيـد مـن      حتقيقا هلذا الغرض 

  عن طريق مرفق السالم األفريقي.
علما باحلوار االستراتيجي األول بني االحتاد األفريقي والصني من أجل السـالم   أيضالس اوحييط     

ذي ينظر يف اختـاذ املزيـد مـن التـدابري     ، وال٢٠١٤واألمن يف أفريقيا، الذي انطلق يف تشرين األول/أكتوبر 
  األفريقية لالستجابة الفورية لألزمات. القوةالتعاونية يف جمايل السالم واألمن، مبا يف ذلك دعم 

الواليــات املتحــدة  وقــادة لــس كــذلك علمــا بانعقــاد أول مــؤمتر قمــة للقــادة األفارقــة   اوحيــيط     
قية لالستجابة السريعة يف جمال حفظ السالم، الـيت تتـوخى   ويرحب باإلعالن عن الشراكة األفرياألمريكية 

قـــدرات البلـــدان األفريقيـــة مـــن أجـــل نشـــر قـــوات حفـــظ الســـالم علـــى وجـــه الســـرعة اســـتجابة   تعزيـــز
  .الناشئة  للرتاعات

لس إىل األمني العام أن يقدم إليه تقريرا سنويا يتناول سبل تعزيز الشـراكة بـني األمـم    اويطلب     
يف ذلـك عمـل مكتـب األمـم      حتاد األفريقي فيما يتعلق بقضايا السالم واألمن يف أفريقيـا، مبـا  املتحدة واال

  .املتحدة لدى االحتاد األفريقي
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  املعنون:  ، يف البند٢٠١٥آذار/مارس  ٩، املعقودة يف ٧٤٠٢ونظر الس، يف جلسته   
  صون السالم واألمن الدوليني التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية يف”  
  “.االحتاد األورويب”    
السـيدة   الـداخلي املؤقـت، إىل   همن نظامـ  ٣٩مبوجب املادة  ،توجيه دعوةويف اجللسة نفسها قرر الس   

  فيديريكا موغرييين، املمثلة السامية لالحتاد األورويب للشؤون اخلارجية والسياسة األمنية.
التعــاون بــني ”املعنــون  ، يف البنــد٢٠١٥أيار/مــايو  ١١، املعقــودة يف ٧٤٣٩ونظــر الــس، يف جلســته   

  “.األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية يف صون السالم واألمن الدوليني
السـيدة   الـداخلي املؤقـت، إىل   همن نظامـ  ٣٩مبوجب املادة  ،توجيه دعوةويف اجللسة نفسها قرر الس   

املمثلة السامية لالحتاد األورويب للشؤون اخلارجية والسياسـة األمنيـة والسـيد تـييت أنطونيـو،      فيديريكا موغرييين، 
  املراقب الدائم لالحتاد األفريقي لدى األمم املتحدة.

 الـداخلي املؤقـت، إىل   همـن نظامـ   ٣٩مبوجـب املـادة    ،توجيه دعوةويف اجللسة نفسها، قرر الس أيضا   
  اخلاص لألمني العام املعين باهلجرة الدولية. السيد بيتر سادرلند، املمثل

_____________________  

      
  )٤٠٠(احلالة يف ليبيا
  مقررات

  :)٤٠١(العام  ، الرسالة الواردة أدناه إىل األمني٢٠١٤آب/أغسطس  ١٢وجه رئيس جملس األمن، يف   
ب/أغسـطس  آ ٨أعضاء جملس األمن على رسالتكم املؤرخـة   إطالع يشرفين أن أبلغكم أنه قد مت    

ورئيسـا لبعثـة    لليبيـا  إسبانيا ممـثال خاصـا لكـم   من برناردينو ليون السيد  اعتزامكم تعينيب املتعلقة ٢٠١٤
  أبديتم العزم عليه يف رسالتكم. علما مبا هم حييطون. و)٤٠٢(األمم املتحدة للدعم يف ليبيا

ي أملانيــا وإيطاليــا ، دعــوة ممثلــ٢٠١٤آب/أغســطس  ٢٧، املعقــودة يف ٧٢٥١وقــرر الــس، يف جلســته   
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، يف مناقشـة       ٣٧وليبيا لالشتراك، دون أن يكون هلم حـق التصـويت، وفقـا للمـادة     

  “.احلالة يف ليبيا”املعنون   البند
الـداخلي املؤقـت، إىل    همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  وفقـا ل  ،توجيـه دعـوة  ويف اجللسة نفسها، قرر الـس أيضـا     

  ملمثل اخلاص لألمني العام لليبيا ورئيس بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا.السيد طارق متري، ا
  

_____________ 

  .٢٠١١اختذ جملس األمن قرارات أو مقررات بشأن هذه املسألة للمرة األوىل يف عام  )٤٠٠(
)٤٠١(  S/2014/584.  
)٤٠٢(  S/2014/583.  
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  )٢٠١٤( ٢١٧٤القرار 
  ٢٠١٤آب/أغسطس  ٢٧املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
شــباط/فرباير  ٢٦ؤرخ املــ )٢٠١١( ١٩٧٠إىل مجيــع قراراتــه بشــأن ليبيــا منــذ صــدور القــرار    إذ يشــري  
  ،)٤٠٣(٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ١٦املؤرخ  ، وكذلك إىل بيان رئيسه٢٠١١
  الوطنية،  بسيادة ليبيا واستقالهلا وسالمتها اإلقليمية ووحدا تأكيد التزامه القوي وإذ يعيد  
ــا، وخباصــة يف املنطقــة احمليطــة بكــل مــن طــرابلس وبن      وإذ يأســف   ــد أعمــال العنــف يف ليبي غــازي، لتزاي

يعـرب عـن بـالغ قلقـه إزاء تـأثري       يدين القتال املتواصل بني اجلماعات املسلحة والتحريض على العنـف، وإذ  وإذ
لعمليـة  السـتقرار ليبيـا و  ليبيـا، ومـا تشـكله مـن ديـد       تلك األعمال يف السكان املـدنيني واملؤسسـات املدنيـة يف   

  الدميقراطي، حتوهلا
الفـوري إلطـالق النـار     حكومة ليبيا وجملس النواب من أجل الوقفبالدعوات اليت توجهها  وإذ يرحب  

وشـامل وضـرورة احترامهـا للعمليـة      سـلمي  وإذ يشدد على ضرورة مشاركة مجيع األطـراف يف حـوار سياسـي   
جامعة الدول العربية واالحتـاد األفريقـي ومجيـع اجلهـات الـيت هلـا نفـوذ علـى األطـراف،           الدميقراطية، وإذ يشجع

لدان اـاورة وبلـدان املنطقـة، علـى دعـم الوقـف الفـوري ألعمـال القتـال والـدخول بـروح بنـاءة يف             وخباصة الب
  ،احلوار  ذلك

ــراره    وإذ يشــري   ــه يف ق ــا نــص علي ــا إىل   )٢٠١١( ١٩٧٠إىل م ــة الوضــع يف ليبي ــن إحال ــام   م ــدعي الع امل
  ،تعاون حكومة ليبيا مع احملكمة واملدعي العامأمهية  وإذ يعيد تأكيدية الدولية، للمحكمة اجلنائ

ــد    ــهاكات     وإذ يعيــد تأكي ــهاكات أو جتــاوزات حقــوق اإلنســان أو انت أمهيــة حماســبة املســؤولني عــن انت
  القانون اإلنساين الدويل، مبا يف ذلك اجلهات الضالعة يف اهلجمات اليت تستهدف املدنيني،

من التهديد النـاجم عـن األسـلحة والـذخائر غـري املؤمنـة يف ليبيـا وانتشـارها،          عن بالغ القلق بوإذ يعر  
ــا ــة          مل ــها إىل اجلماعــات اإلرهابي ــق نقل ــك عــن طري ــا يف ذل ــا واملنطقــة، مب ــى اســتقرار ليبي تشــكله مــن خطــر عل

 ليبيا واملنطقة من أجـل معاجلـة   واجلماعات املتطرفة العنيفة، وإذ يشدد على أمهية تنسيق الدعم الدويل املقدم إىل
  هذه القضايا،

ــراد، املــرتبطني بتنظــيم القاعــدة      وإذ يعــرب عــن قلقــه    إزاء تزايــد وجــود اإلرهــابيني، مــن مجاعــات وأف
ضـرورة التصـدي لألخطـار الـيت ـدد السـالم واألمـن الـدوليني مـن جـراء            وإذ يعيـد تأكيـد  والناشطني يف ليبيا، 

ذلك ما ينطبـق مـن أحكـام     يف وسائل، وفقا مليثاق األمم املتحدة والقانون الدويل، مبااألعمال اإلرهابية جبميع ال
وإذ يشـري يف هـذا الصـدد     القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الـدويل لالجـئني والقـانون اإلنسـاين الـدويل،     

  ،٢٠١٤حزيران/يونيه  ١٧املؤرخ  )٢٠١٤( ٢١٦١إىل االلتزامات املنصوص عليها مبوجب القرار 
علـى اسـتخدام اجلـزاءات احملـددة األهـداف سـعيا لتحقيـق االسـتقرار يف ليبيـا،          وإذ يعرب عـن تصـميمه     

  وضد من يهدد هذا االستقرار ويعرقل أو يقوض جناح عملية انتقاهلا السياسي، أفرادا كانوا أو كيانات،

_____________ 

)٤٠٣(  S/PRST/2013/21. 
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  يثاق،املمسؤوليته الرئيسية عن حفظ السالم واألمن الدوليني مبوجب  االعتبار وإذ يضع يف  
  يثاق،املمبوجب الفصل السابع من  وإذ يتصرف  
ميع األطراف االتفاق على الوقف الفـوري إلطـالق النـار ووضـع حـد ألعمـال القتـال،        جب يهيب  - ١  

لليبيـا  لدعم يف ليبيا واملمثـل اخلـاص لألمـني العـام     ويعرب عن دعمه القوي ملا يبذله كل من بعثة األمم املتحدة ل
  من جهود يف هذا الصدد؛

  ارتكابه؛  استخدام العنف ضد املدنيني واملؤسسات املدنية ويدعو إىل حماسبة املسؤولني عن يدين  - ٢  
جلــس النــواب وهيئــة صــياغة الدســتور االضــطالع مبهامهمــا يف إطــار يتســع للجميــع،     مب يهيــب  - ٣  

مــن أجــل املســاعدة علــى اســتعادة   شــامل، بقيــادة ليبيــة، الــدخول يف حــوار سياســياألطــراف  يهيــب جبميــعو
  االستقرار، والتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن اخلطوات املقبلة يف عملية التحول اليت تشهدها ليبيا؛

ر مــن القــرا ٢١ و ٢٠و  ١٩و  ١٧و  ١٦و  ١٥أن التــدابري احملــددة يف الفقــرات  يؤكــد جمــددا  - ٤  
املــــؤرخ  )٢٠١١( ٢٠٠٩مــــن القــــرار  ١٦ و ١٥ و ١٤، بصــــيغتها املعدلــــة يف الفقــــرات )٢٠١١( ١٩٧٠

ــرد أمســ    ٢٠١١أيلول/ســبتمرب  ١٦ ــذين ت ــراد ال ــات واألف ــى الكيان ــق عل ــك القــرار ويف ، تنطب ــرار  اؤهم يف ذل الق
مـن   ٢٤املنشـأة مبوجـب الفقـرة    جلنة جملـس األمـن   وحتددهم  ٢٠١١آذار/مارس  ١٧املؤرخ  )٢٠١١( ١٩٧٣
األفـراد الـذين تقـرر اللجنـة أـم      الكيانـات و تنطبق تلـك التـدابري أيضـا علـى      ويقرر أن )٢٠١١( ١٩٧٠القرار 

يشاركون يف أعمال أخرى دد السالم أو االستقرار أو األمن يف ليبيا أو تعرقـل أو تقـوض جنـاح عمليـة حتوهلـا      
ــى ســبيل املثــ        ــك األعمــال ميكــن أن تشــمل عل ــدعم لتلــك األعمــال، ويقــرر أن تل ال السياســي، أو يقــدمون ال

  احلصر:  ال
املعمـول بـه،    اإلنساين التخطيط ألعمال تنتهك القانون الدويل حلقوق اإلنسان أو القانون الدويل  )أ(  

  ارتكاا يف ليبيا؛  أو أعمال تشكل انتهاكات حلقوق اإلنسان، أو توجيه تلك األعمال أو
ــن امل       )ب(   ــد أي مـ ــا، أو ضـ ــري يف ليبيـ ــري أو حبـ ــوي أو بـ ــذ جـ ــد أي منفـ ــات ضـ ــن هجمـ ــق شـ رافـ

  احلكومية الليبية أو ضد أي بعثة أجنبية يف ليبيا؛ املؤسسات  أو
 تقدمي الدعم إىل اجلماعات املسلحة أو الشبكات اإلجرامية مـن خـالل االسـتغالل غـري املشـروع       )ج(  

  يف ليبيا؛ األخرى ملوارد الطبيعيةللنفط اخلام أو ألي من ا
  بتوجيه منهم؛  د أو كيانات، أو بالنيابة عنهم أواملدرجني يف القائمة، من أفرا لصاحلالعمل   )د(  
خضوع الكيانات واألفراد لإلدراج يف القائمة مىت خلُصت اللجنة إىل أـم انتـهكوا    يكرر تأكيد  - ٥  

ا آخــرين علــى القيــام بــذلك،  ، مبــا يف ذلــك حظــر األســلحة، أو أــم ســاعدو  )٢٠١١( ١٩٧٠أحكــام القــرار 
ويالحظ أن ذلك يشـمل الكيانـات واألفـراد الـذين يسـاعدون يف انتـهاك تـدابري جتميـد األصـول وحظـر السـفر            

  ؛)٢٠١١( ١٩٧٠املنصوص عليها يف القرار 
ــق اخلــرباء   يطلــب  - ٦   ــا  إىل فري ــين بليبي ــاملع ــالفقرة  املنش ــال ب ــرار   ٢٤أ عم ــن الق  )٢٠١١( ١٩٧٣م

يقوم، باإلضافة إىل واليته احلالية، بتقـدمي معلومـات بشـأن مـن تنطبـق علـيهم، مـن أفـراد وكيانـات، املعـايري            أن
  القائمة؛  يفمن هذا القرار، بشأن دواعي اإلدراج  ٥ و ٤الواردة يف الفقرتني 
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يتعلــق بأمســاء  إىل اللجنــة أن تــويل االعتبــار الواجــب لطلبــات الشــطب مــن القائمــة فيمــا   يطلــب  - ٧  
  األفراد والكيانات ممن مل تعد تنطبق عليهم معايري اإلدراج يف القائمة؛

ئر ذلـك الـذخا   يف أن توافق اللجنة مسبقا على توريد األسلحة وما يتصل ا من أعتدة، مبـا  يقرر  - ٨  
 )٢٠١١( ٢٠٠٩(أ) مـن القـرار    ١٣ وقطع الغيار املتعلقة ا، إىل ليبيا أو بيعها هلـا أو نقلـها إليهـا وفقـا للفقـرة     

  ؛٢٠١٣آذار/مارس  ١٤املؤرخ  )٢٠١٣( ٢٠٩٥من القرار  ١٠  بصيغتها املعدلة مبوجب الفقرة
ميع الدول، وال سيما الدول ااورة لليبيا، أن تقوم، وفقا لسلطاا وتشـريعاا الوطنيـة   جب يهيب  - ٩  

ومتشياً مع القانون الدويل، وال سيما قانون البحار واتفاقات الطـريان املـدين الـدويل ذات الصـلة، بتفتـيش مجيـع       
ة إىل ليبيا أو اآلتية منها، داخل أراضيها، مبا يف ذلك املوانئ واملطـارات، إذا كـان لـدى الدولـة     الشحنات املتجه

معقولــة لالعتقــاد بــأن الشــحنة حتتــوي علــى أصــناف حمظــور توريــدها أو بيعهــا     ااملعنيــة معلومــات تتــيح أســباب 
مبوجـــب  ة، بصـــيغتهما املعدلـــ)٢٠١١( ١٩٧٠مــن القـــرار   ١٠أو  ٩تصـــديرها مبوجـــب الفقـــرة  نقلــها أو  أو

ــة ، ألغــ)٢٠١٣( ٢٠٩٥مــن القــرار  ١٠ و ٩والفقــرتني  )٢٠١١( ٢٠٠٩مــن القــرار  ١٣ الفقــرة راض كفال
  التنفيذ الدقيق لتلك األحكام؛

اإلذن جلميع الدول األعضاء، وأن تقوم مجيـع الـدول األعضـاء، عنـد الكشـف       قراره يعيد تأكيد - ١٠  
مــن  ١٣مبوجـب الفقـرة    ةمـن هـذا القـرار، بصـيغتهما املعدلـ      ١٠أو  ٩عـن األصـناف احملظـورة مبوجـب الفقـرة      

، حبجــز هــذه األصــناف والتصــرف )٢٠١٣( ٢٠٩٥القــرار  مــن ١٠ و ٩والفقــرتني  )٢٠١١( ٢٠٠٩القــرار 
نشـأ  صاحلة للعمل، أو ختزينها أو نقلها إىل دولة أخرى غـري دول امل  جعلها غري فيها (مثال من خالل إتالفها، أو

أو الدول املتجهة إليها من أجل التخلص منـها)، ويعيـد كـذلك تأكيـد قـراره أن تتعـاون مجيـع الـدول األعضـاء          
  يف بذل هذه اجلهود؛

من هـذا القـرار بـأن تعجـل بتقـدمي       ٩أي دولة عضو أجرت تفتيشا عمال بأحكام الفقرة  يطالب - ١١  
، شـرحا ألسـباب التفتـيش ونتائجـه، ومـا إذا كانـت       تقرير خطي أويل إىل اللجنة يتضمن، على وجه اخلصـوص 

حال العثـور علـى أصـناف حيظـر نقلـها، بـأن تقـدم إىل         لقيت تعاونا أم ال، ويطالب كذلك الدول األعضاء، يف
اللجنة، يف مرحلة الحقة، تقريـرا خطيـا تاليـا يتضـمن تفاصـيل مهمـة عـن عمليـة التفتـيش ومصـادرة األصـناف            

ــها ونق  ــتخلص من ــيت تقصــدها،       وإجــراءات ال ــة ال ــك وصــف هــذه األصــناف ومنشــؤها والوجه ــا يف ذل ــها، مب ل
  تكن هذه املعلومات مدرجة يف التقرير األويل؛  مل  إذا

يف ذلـك تعزيزهـا    اسـتعداده السـتعراض مـدى مالءمـة التـدابري الـواردة يف هـذا القـرار، مبـا          يؤكد - ١٢  
حسبما تـدعو إليـه احلاجـة يف أي وقـت يف      ية البعثة،واستعداده الستعراض وال تعديلها أو تعليقها أو رفعها، أو

  يقع من تطورات يف ليبيا؛ ضوء ما
  إبقاء املسألة قيد النظر الفعلي. يقرر - ١٣  

  ٧٢٥١اختذ باإلمجاع يف اجللسة 
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  مقررات

ــته      ــن، يف جلسـ ــس األمـ ــرر جملـ ــودة يف ٧٢٦٤قـ ــبتمرب  ١٥، املعقـ ــا  ٢٠١٤أيلول/سـ ــل ليبيـ ــوة ممثـ ، دعـ
مــن نظامــه الــداخلي املؤقــت، يف مناقشــة      ٣٧يكــون لــه حــق التصــويت، وفقــا للمــادة       لالشــتراك، دون أن

 املعنون:  البند

  احلالة يف ليبيا”  
  .“)S/2014/653تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا (”    
املؤقـت، إىل   الـداخلي  همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  وفقـا ل  ،توجيـه دعـوة  ويف اجللسة نفسها، قرر الـس أيضـا     

  السيد برناردينو ليون، املمثل اخلاص لألمني العام لليبيا ورئيس بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا.
، دعـــوة ممثــل ليبيـــا  ٢٠١٤تشـــرين الثــاين/نوفمرب   ١١، املعقــودة يف  ٧٣٠٦وقــرر الــس، يف جلســـته     

الــداخلي املؤقــت، يف مناقشــة   مــن نظامــه   ٣٧لالشــتراك، دون أن يكــون لــه حــق التصــويت، وفقــا للمــادة       
  “.احلالة يف ليبيا”املعنون   البند

الـداخلي املؤقـت، إىل    همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  وفقـا ل  ،توجيـه دعـوة  ويف اجللسة نفسها، قرر الـس أيضـا     
  السيدة فاتو بنسودة، املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية.

ــس، يف جلســته      ــرر ال ــودة يف ٧٣٤٥وق ــا   ٢٠١٤انون األول/ديســمرب كــ ١٧، املعق ــل ليبي ، دعــوة ممث
مــن نظامــه الــداخلي املؤقــت، يف مناقشــة      ٣٧لالشــتراك، دون أن يكــون لــه حــق التصــويت، وفقــا للمــادة       

 املعنون:  البند

  احلالة يف ليبيا”  
  .“) بشأن ليبيا٢٠١١( ١٩٧٠إحاطة من رئيس جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار ”    
، دعــوة ممثلــي إيطاليــا وتــونس ٢٠١٥شــباط/فرباير  ١٨، املعقــودة يف ٧٣٨٧جلســته وقــرر الــس، يف   

مــن نظامــه الــداخلي  ٣٧واجلزائــر وليبيــا ومصــر لالشــتراك، دون أن يكــون هلــم حــق التصــويت، وفقــا للمــادة   
  “.احلالة يف ليبيا”املعنون   املؤقت، يف مناقشة البند

الـداخلي املؤقـت، إىل    همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  وفقـا ل  ،ةتوجيـه دعـو  ويف اجللسة نفسها، قرر الـس أيضـا     
  السيد برناردينو ليون، املمثل اخلاص لألمني العام لليبيا ورئيس بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا.

، دعــوة ممثــل ليبيــا لالشــتراك،    ٢٠١٥آذار/مــارس  ٤، املعقــودة يف ٧٣٩٨وقــرر الــس، يف جلســته     
  املعنون:  من نظامه الداخلي املؤقت، يف مناقشة البند ٣٧فقا للمادة أن يكون له حق التصويت، و  دون

  احلالة يف ليبيا”  
موجهة إىل رئيس جملس األمن من فريق اخلـرباء املنشـأ    ٢٠١٥شباط/فرباير  ٢٣رسالة مؤرخة ”    

  )S/2015/128) (٢٠١١( ١٩٧٣عمال بالقرار 
  “.)S/2015/144ليبيا ( تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة للدعم يف”    
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الـداخلي املؤقـت، إىل    همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  وفقـا ل  ،توجيـه دعـوة  ويف اجللسة نفسها، قرر الـس أيضـا     
  السيد برناردينو ليون، املمثل اخلاص لألمني العام لليبيا ورئيس بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا.

، دعــوة ممثــل ليبيــا لالشــتراك،    ٢٠١٥/مــارس آذار ٥، املعقــودة يف ٧٣٩٩وقــرر الــس، يف جلســته     
  املعنون:  من نظامه الداخلي املؤقت، يف مناقشة البند ٣٧أن يكون له حق التصويت، وفقا للمادة   دون

  احلالة يف ليبيا”  
ــا       ”     ــدة يف ليبيـ ــم املتحـ ــود األمـ ــتراتيجي لوجـ ــيم االسـ ــن التقيـ ــام عـ ــني العـ ــاص لألمـ ــر اخلـ التقريـ

)S/2015/113(  
موجهة إىل رئيس جملس األمن من فريق اخلـرباء املنشـأ    ٢٠١٥شباط/فرباير  ٢٣ة رسالة مؤرخ”    

  )S/2015/128) (٢٠١١( ١٩٧٣عمال بالقرار 
  “.)S/2015/144تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا (”    

  
  )٢٠١٥( ٢٢٠٨القرار 
  ٢٠١٥آذار/مارس  ٥املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
  ليبيا،  ومجيع قراراته الالحقة بشأن ٢٠١١شباط/فرباير  ٢٦املؤرخ ) ٢٠١١( ١٩٧٠قراره إىل  إذ يشري  
عــن بعثــة األمــم املتحــدة للــدعم  ٢٠١٥شــباط/فرباير  ٢٦املــؤرخ بتقريــر األمــني العــام  وإذ حيــيط علمــا  

  ،)٤٠٤(ليبيا  يف
ــيط علمــا أيضــا     ــام     وإذ حي ــباط/فرباير  ١٣املــؤرخ بــالتقرير اخلــاص لألمــني الع عــن التقيــيم   ٢٠١٥ش

، مبا يف ذلك التوصيات الواردة يف التقرير بشـأن تشـكيل وجـود    )٤٠٥(االستراتيجي لوجود األمم املتحدة يف ليبيا
  األمم املتحدة،  

لتيسري التوصل إىل حـل سياسـي للتحـديات    لليبيا اجلهود اليت يبذهلا املمثل اخلاص لألمني العام  وإذ يؤيد  
  املتزايدة اليت تواجه البلد،

  ، يف الظروف احلالية، لضرورة متديد والية البعثة لفترة قصرية،إدراكا منهو  
املـــؤرخ ) ٢٠١٤( ٢١٤٦لضـــرورة أن يمـــدد لفتـــرة قصـــرية مـــا أذن بـــه القـــرار   وإدراكـــا منـــه أيضـــا  

  فرضه من تدابري،  من أعمال وما ٢٠١٤آذار/مارس   ١٩
  واألمن الدوليني،أن احلالة يف ليبيا ال تزال تشكل ديدا للسالم  وإذ يرى  
  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وإذ يتصرف  

_____________ 

)٤٠٤(  S/2015/144.  
)٤٠٥(  S/2015/113.  
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ــرر  - ١   ــدد حــىت   يق ــارس  ٣١أن مي ــرار   ٢٠١٥آذار/م ــه الق ــا أذن ب ــال  ٢٠١٤( ٢١٤٦م ــن أعم ) م
  فرضه من تدابري؛  وما

لـى  والية بعثة األمـم املتحـدة للـدعم يف ليبيـا، ع     ٢٠١٥آذار/مارس  ٣١أن ميدد حىت أيضا  يقرر  - ٢  
ــل  ٢٠١٤آذار/مــارس  ١٤املــؤرخ  )٢٠١٤( ٢١٤٤مــن القــرار   ٦النحــو املــبني يف الفقــرة   ــادة املمث ، حتــت قي

  ، ويف إطار التقيد التام مببادئ امللكية الوطنية؛لليبيا اخلاص لألمني العام
  أن يبقي املسألة قيد نظره. كذلك يقرر  - ٣  

  ٧٣٩٩اختذ باإلمجاع يف اجللسة 
  

  مقرر

، دعــوة ممثلــي ليبيــا ومصــر ٢٠١٥آذار/مــارس  ٢٧، املعقــودة يف ٧٤٢٠ن، يف جلســته قــرر جملــس األمــ  
ــا للمــادة     لالشــتراك، دون ــت، يف مناقشــة     ٣٧أن يكــون هلمــا حــق التصــويت، وفق ــداخلي املؤق ــه ال ــن نظام م

  املعنون:  البند
  احلالة يف ليبيا”  
ـــ     ”     ــود األم ــتراتيجي لوجـ ــيم االسـ ــن التقيـ ــام عـ ــني العـ ــاص لألمـ ــر اخلـ ــا  التقريـ ــدة يف ليبيـ م املتحـ

)S/2015/113(  
موجهة إىل رئيس جملس األمن من فريق اخلـرباء املنشـأ    ٢٠١٥شباط/فرباير  ٢٣رسالة مؤرخة ”    

  )S/2015/128) (٢٠١١( ١٩٧٣عمال بالقرار 
  “.)S/2015/144تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا (”    

  
  )٢٠١٥( ٢٢١٣القرار 

  ٢٠١٥آذار/مارس  ٢٧املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
ومجيــــع قراراتــــه الالحقــــة  ٢٠١١شــــباط/فرباير  ٢٦املــــؤرخ ) ٢٠١١( ١٩٧٠إىل قــــراره  إذ يشــــري  

  ليبيا،  بشأن
  الوطنية،  بسيادة ليبيا واستقالهلا وسالمتها اإلقليمية ووحدا القويالتزامه  وإذ يعيد تأكيد  
جهـود  لليبيـا مـن   دعم يف ليبيـا واملمثـل اخلـاص لألمـني العـام      مبا تبذله بعثـة األمـم املتحـدة للـ     وإذ يرحب  

متواصلة لتيسـري التوصـل إىل حـل سياسـي بقيـادة ليبيـة للتحـديات املتزايـدة الـيت تواجـه البلـد، وإذ يؤكـد أمهيـة              
االتفــاق، يف إطــار مــن مبــادئ امللكيــة الوطنيــة، علــى اخلطــوات التاليــة الواجــب اختاذهــا علــى الفــور مــن أجــل    

  مبا يف ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية، ل االنتقال السياسي يف ليبيا،استكما
باحلوار السياسي اجلاري الذي تتوىل األمم املتحـدة تيسـريه، وإذ ينـوه مبسـامهة الـدول       أيضا وإذ يرحب  

يشدد على ضرورة املشاركة البناءة من جانـب جملـس    األعضاء يف استضافة جلسات ذلك احلوار ودعمها، وإذ
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ب املنتخب واألطراف الليبية األخرى مـن أجـل دفـع التحـول الـدميقراطي قـدما، وبنـاء مؤسسـات الدولـة،          النوا
  والشروع يف إعادة بناء ليبيا،

إزاء تزايد اجتاه اجلماعات اإلرهابية يف ليبيـا إىل إعـالن الـوالء لتنظـيم الدولـة       وإذ يعرب عن قلقه البالغ  
إرهــابيني آخــرين مــن  أيضــا باســم تنظــيم داعــش)، واســتمرار وجــود   اإلســالمية يف العــراق والشــام (املعــروف  

 ،فـراد، وإذ يعيـد تأكيـد ضـرورة التصـدي     األ وأماعـات  اجلمـن  سـواء  ، العـاملني هنـاك   املرتبطني بتنظيم القاعـدة 
، وفقـا مليثـاق األمـم املتحـدة والقـانون الـدويل، مبـا يف ذلـك مـا ينطبـق مـن أحكـام القـانون الـدويل               السبلجبميع 

، لألخطار اليت دد السالم واألمن الـدوليني  اإلنساين وق اإلنسان والقانون الدويل لالجئني والقانون الدويلحلق
 ٢١٦١إىل االلتزامات املنصوص عليهـا مبوجـب القـرار     ،يف هذا الصدد ،وإذ يشري ،من جراء األعمال اإلرهابية

  ،٢٠١٤حزيران/يونيه  ١٧املؤرخ  )٢٠١٤(
األسـلحة والـذخائر غـري املؤمنـة يف     وجـود وانتشـار   إزاء التهديـد النـاجم عـن     قلقعن بالغ ال وإذ يعرب  
إىل اجلماعـات اإلرهابيـة    بطـرق منـها نقـل تلـك األسـلحة والـذخائر      استقرار ليبيـا واملنطقـة،    الذي يقوضليبيا، 

قـة مـن أجـل معاجلـة     إىل ليبيـا واملنط  منسـق دعـم دويل  تقـدمي  واجلماعات املتطرفة العنيفة، وإذ يشدد علـى أمهيـة   
  ،املسائلهذه 

ــد   ــهاكات      وإذ يعيــد تأكي ــهاكات أو جتــاوزات حقــوق اإلنســان أو انت أمهيــة حماســبة املســؤولني عــن انت
  يف هجمات تستهدف املدنيني، ون، مبا يف ذلك الضالعاإلنساين القانون الدويل

يـا إىل املـدعي العـام للمحكمـة     ) من إحالة الوضـع يف ليب ٢٠١١( ١٩٧٠إىل ما نص عليه يف القرار  وإذ يشري  
، وإذ يؤكـد  ٢٠١٤كـانون األول/ديسـمرب    ١٠يف الـدائرة التمهيديـة    القرار الصـادر عـن   اجلنائية الدولية، وإذ يالحظ

  تعاونا تاما مع احملكمة واملدعي العام، ابشدة على أمهية أن تتعاون حكومة ليبي
 اإلنسـاين  حكام ذات الصـلة مـن القـانون الـدويل    إىل ضرورة أن حتترم مجيع األطراف األ أيضا وإذ يشري  

  ،يف حاالت الطوارئ املساعدة اإلنسانيةتقدمي ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية املتعلقة ب
عــن بعثــة األمــم املتحــدة للــدعم  ٢٠١٥شــباط/فرباير  ٢٦املــؤرخ بتقريــر األمــني العــام  وإذ حيــيط علمــا  

  ،)٤٠٤(ليبيا  يف
ــيط علمــا أيضــا     ــام     وإذ حي ــباط/فرباير  ١٣املــؤرخ بــالتقرير اخلــاص لألمــني الع عــن التقيــيم   ٢٠١٥ش

، مبا يف ذلك التوصيات الواردة يف التقرير بشـأن تشـكيل وجـود    )٤٠٥(االستراتيجي لوجود األمم املتحدة يف ليبيا
  مم املتحدة،األ

(د) مــن  ١٣ املقــدم عمــال بــالفقرة املعــين بليبيـا  بــالتقرير النـهائي لفريــق اخلــرباء  كــذلك وإذ حيـيط علمــا   
  وما جاء فيه من استنتاجات وتوصيات، )٤٠٦(٢٠١٤آذار/مارس  ١٤املؤرخ  )٢٠١٤( ٢١٤٤القرار 
  وليني،ل ديدا للسالم واألمن الدأن احلالة يف ليبيا ال تزال تشكِّ وإذ يرى  
  مبوجب الفصل السابع، وإذ يتصرف  

_____________ 

  .S/2015/128انظر   )٤٠٦(
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ل عسـكري  حلـ  جمـال إىل وقـف فـوري وغـري مشـروط إلطـالق النـار، ويشـدد علـى أنـه ال           يدعو  - ١  
األمـم املتحـدة   لألزمة السياسية املستمرة، وحيث مجيع األطراف يف ليبيـا علـى املشـاركة البنـاءة فيمـا تبذلـه بعثـة        

من جهود تيسريا لتشكيل حكومة وحدة وطنية واالتفاق علـى  لليبيا  العام واملمثل اخلاص لألمنيللدعم يف ليبيا 
  الوطنية؛ الالزمة الستقرار ليبيا، يف إطار من مبادئ امللكيةاملؤقتة الترتيبات األمنية 

  العام؛  جبميع الدول األعضاء أن تقدم الدعم الكامل للجهود اليت يبذهلا املمثل اخلاص لألمني يهيب  -  ٢  
ليبيـا علـى املشـاركة     الدول األعضاء، وخباصة يف املنطقـة، علـى حـث مجيـع األطـراف يف      عيشج  - ٣  

بنتيجة ناجحة؛ أن خيرج احلواراءة يف احلوار الذي تتوىل األمم املتحدة تيسريه، والعمل سريعا على بصورة بن  
زاع، مبــا يف ـنــاســتخدام العنــف ضــد املــدنيني واملؤسســات املدنيــة واالســتمرار يف تصــعيد ال يــدين  - ٤  

الوطنيـة  واألصـول الطبيعيـة   وغريها من اهلياكل األساسية ومؤسسات الدولة ذلك شن اهلجمات على املطارات 
  ؛عن ذلك احليوية، ويدعو إىل حماسبة املسؤولني

تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلقوق اخلاصة بالنسـاء واألطفـال    احبكومة ليبي يهيب  - ٥  
نتمني للفئات الضعيفة، والوفاء بالتزاماا مبوجب القـانون الـدويل، ويـدعو إىل حماسـبة املسـؤولني      واألشخاص امل

  وانتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان؛ اإلنساين عن انتهاكات القانون الدويل
حاالت التعذيب وسـوء املعاملـة والوفـاة حتـت وطـأة التعـذيب داخـل مراكـز االحتجـاز يف           يدين  - ٦  
اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لتسريع اإلجراءات القضائية ونقـل احملتجـزين إىل سـلطة     اهيب حبكومة ليبيليبيا، وي

الدولة، ومنع االنتهاكات والتجاوزات اليت تطال حقوق اإلنسان والتحقيق فيها، ويدعو مجيع األطـراف الليبيـة   
ــاون مــع احلكومــة فيمــا تبذلــه مــن جهــود يف هــذا الصــدد، ويــدعو          إىل اإلفــراج الفــوري عــن مجيــع    إىل التع

األشخاص، مبن فيهم الرعايا األجانب، الذين مت اعتقاهلم أو احتجـازهم يف ليبيـا بشـكل تعسـفي، ويشـدد علـى       
املسؤولية الرئيسية املنوطة باحلكومـة عـن تعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنسـان جلميـع األشـخاص يف ليبيـا، وال سـيما           

  الرعايا األجانب؛   وغريهم منحقوق املهاجرين األفريقيني 
واملدعي العـام للمحكمـة    أن تتعاون بشكل كامل مع احملكمة اجلنائية الدولية احبكومة ليبي يهيب  - ٧  

  )؛٢٠١١( ١٩٧٠القرار  يف حسب املطلوبتزودمها بأي مساعدة ضرورية، أن و
ار الوضــع يف حتقيـق اســتقر  اهلــادف إىلليبيــا ودول املنطقـة علــى تعزيــز التعـاون اإلقليمــي    يشـجع   - ٨  

مـن اسـتخدام أراضـي ليبيـا     اإلرهـابيني   أوليبيا، ومنع عناصـر النظـام اللـييب السـابق واجلماعـات املتطرفـة العنيفـة        
ــدول   أو ــدبريأراضــي تلــك ال ــها     الأعمــال  لت ــة أو متويل عنــف أو غريهــا مــن األعمــال غــري املشــروعة أو اإلرهابي
، ويشــري إىل أن هــذا التعــاون ســيعود بــالنفع علــى      يميــةإقلدول  تنفيــذها ــدف زعزعــة اســتقرار ليبيــا أو     أو

  املنطقة؛  استقرار
  

  والية األمم املتحدة

 ، حتت قيـادة املمثـل اخلـاص لألمـني العـام     ٢٠١٥ أيلول/سبتمرب ١٥ حىتبعثة المتديد والية  يقرر  - ٩  
 مبـادئ يتفـق متامـا مـع     اومبـ ز والية البعثة، بوصفها بعثـة سياسـية خاصـة متكاملـة،     ، ويقرر كذلك أن تركِّلليبيا

عـن طريـق الوسـاطة واملسـاعي     ، تقدمي الدعم إىل العملية السياسية والترتيبات األمنية الليبية، على الوطنية امللكية
  يلي:  والقيام كذلك، يف حدود القيود التشغيلية واألمنية، مبا، احلميدة، باعتبار ذلك من األولويات العاجلة
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  ؛بالغ عنهارصد حقوق اإلنسان واإل  )أ(  
  ؛  ، ومكافحة انتشارهاتقدمي الدعم لتأمني األسلحة واألعتدة ذات الصلة غري اخلاضعة للمراقبة (ب)  
  دعم املؤسسات الليبية الرئيسية؛  (ج)  
تقدمي الدعم، عند الطلب، من أجل توفري اخلدمات األساسية، وتقدمي املسـاعدة اإلنسـانية، وفقـا      (د)  

  للمبادئ اإلنسانية؛
  تقدمي الدعم الالزم لتنسيق املساعدة الدولية؛    (هـ)  
يطلـب إىل   هتطلب إجراء ختفيض يف حجم البعثـة، لكنـ  تبأن احلالة األمنية الراهنة يف ليبيا  يعترف - ١٠  

مـوظفي البعثـة   مـن أجـل تعـديل مـالك     قـدرة علـى احلركـة    الرونـة و املمـن  الـالزم   االحتفـاظ بالقـدر  األمني العام 
ذ ، كـي ينفِّـ  ة البعثة، حسب االقتضاء ووفقا لوالياملطلوبهلة قصرية، دف توفري الدعم عملياا يف غضون مو

الحتياجـات الـيت يعربـون عنـها، ويطلـب كـذلك إىل       ا املطلـوب لتلبيـة   الليبيون االتفاقات وتـدابري بنـاء الثقـة، أو   
، مـن هـذا القـرار    ٢٧بـالفقرة   عمـال  ، يف التقـارير الـيت يقـدمها إليـه    جملس األمن علـى علـم   أن يبقياألمني العام 

  ؛قبل إجرائها لبعثةاملتعلقة با ذه التغيريات
  

  تدابري اجلزاءات

 ١٦و  ١٥أن التـدابري املتعلقـة حبظـر السـفر وجتميـد األصـول، احملـددة يف الفقـرات          يؤكد جمـددا  - ١١  
مــن  ١٦و  ١٥و  ١٤)، بصــيغتها املعدلــة يف الفقــرات ٢٠١١( ١٩٧٠مــن القــرار  ٢١و  ٢٠و  ١٩و  ١٧ و

 ١٩٧٣)، تنطبق على الكيانات واألفراد الذين ترد أمسـاؤهم يف ذلـك القـرار ويف القـرار     ٢٠١١( ٢٠٠٩القرار 
ويؤكـد مــن  )، ٢٠١١( ١٩٧٠مـن القـرار    ٢٤املنشـأة مبوجـب الفقـرة     جملـس األمـن   ) وحتـددهم جلنـة  ٢٠١١(

ر اللجنة أـم يشـاركون يف أعمـال أخـرى     األفراد الذين تقرالكيانات وأن تلك التدابري تنطبق أيضا على  جديد
يقـدمون الـدعم    دد السالم أو االستقرار أو األمن يف ليبيا أو تعرقل أو تقوض جناح عملية حتوهلا السياسـي، أو 

  على سبيل املثال ال احلصر: ما يلي، لتلك األعمال، ويقرر أن تلك األعمال ميكن أن تشمل
املعمـول بـه،    اإلنساين لدويل حلقوق اإلنسان أو القانون الدويلالتخطيط ألعمال تنتهك القانون ا  (أ)  

  ارتكاا يف ليبيا؛    أو أعمال تشكل انتهاكات حلقوق اإلنسان، أو توجيه تلك األعمال أو
ــن         (ب)   ــا، أو ضــد أي م ــري أو حبــري يف ليبي ــذ جــوي أو ب ــات ضــد أي منف املؤسســات  شــن هجم

  ليبيا؛ مرافق النفط، أو ضد أي بعثة أجنبية يفاملرافق احلكومية الليبية، مبا يف ذلك   أو
تقدمي الدعم إىل اجلماعات املسلحة أو الشبكات اإلجرامية مـن خـالل االسـتغالل غـري املشـروع        (ج)  

  للنفط اخلام أو ألي من املوارد الطبيعية األخرى يف ليبيا؛
أو إكراههـا   ط الليبيـة الوطنيـة  املؤسسات املالية احلكومية الليبيـة وشـركة الـنف    ات إىلديدتوجيه   (د)  

  تسبب يف ذلك؛تفضي إىل اختالس األموال احلكومية الليبية أو تقد  أعمال،، أو القيام بأي على أمور
)، أو املسـاعدة  ٢٠١١( ١٩٧٠القـرار   املنصوص عليهـا يف انتهاك أحكام حظر األسلحة يف ليبيا   (هـ)  

  يف التهرب من تلك األحكام؛
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  املدرجني يف القائمة، من أفراد أو كيانات، أو بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم؛من أي العمل لصاحل   (و)  
خضوع الكيانات واألفراد لإلدراج يف القائمة مىت خلُصت اللجنة إىل أـم انتـهكوا    يكرر تأكيد - ١٢  

، )، مبــا يف ذلــك حظــر األســلحة، أو أــم ســاعدوا آخــرين علــى القيــام بــذلك   ٢٠١١( ١٩٧٠أحكــام القــرار 
إىل أن ذلك يشمل من يساعد يف انتهاك تدابري جتميد األصول وحظـر السـفر املنصـوص عليهـا يف القـرار       ويشري

  )؛  ٢٠١١( ١٩٧٠
)، ويـوعز إىل اللجنـة بـأن تبـادر،     ٢٠١١( ١٩٧٠يف القرار  الواردةاستمرار انتهاك التدابري  يدين - ١٣  

دولـة عضـو تـرى اللجنـة، اسـتنادا       بأسـرع مـا ميكـن مـع أي    متاشيا مع واليتها ومبادئها التوجيهية، إىل التشـاور  
 أخـرى ختـل  أعمـال   أيأسباب معقولة مبنية على معلومات موثوقة، أا تيسر ارتكاب هذه االنتـهاكات أو   إىل

  ذه التدابري؛
  

  منع الصادرات النفطية غري املشروعة

ــرر - ١٤   ــىت   يقـ ــدد حـ ــارس  ٣١أن ميـ ــرار    ٢٠١٦آذار/مـ ــه القـ ــا أذن بـ ــؤرخ ) ٢٠١٤( ٢١٤٦مـ املـ
  فرضه من تدابري؛    من أعمال وما ٢٠١٤آذار/مارس   ١٩

ــث - ١٥   ــة ليبيـــ  حيـ ــوانئ       احكومـ ــن املـ ــام عـ ــتكملة بانتظـ ــات مسـ ــة معلومـ ــدم إىل اللجنـ ــى أن تقـ علـ
ــة        وحقــول ــة املســتخدمة للتحقــق مــن قانوني ــة عــن اآللي ــغ اللجن ــنفط واملنشــآت اخلاضــعة لســيطرا، وأن تبل ال

  ؛  صادرات النفط اخلام
  

  حظر توريد األسلحة

أن األسلحة وما يتصل ا من أعتدة، مبا فيها الـذخائر وقطـع الغيـار املتعلقـة ـا، الـيت يـتم         يؤكد - ١٦  
املسـاعدة يف جمـال نـزع السـالح وفقـا       يف إطـار املسـاعدة األمنيـة أو    اتوريدها أو بيعها أو نقلها إىل حكومة ليبيـ 

يعــاد بيعهــا أو نقلــها    ، ينبغــي أال٢٠١٤ّآب/أغســطس  ٢٧ؤرخ املــ )٢٠١٤( ٢١٧٤مــن القــرار   ٨للفقــرة 
  إتاحتها ألطراف أخرى غري املستخدم النهائي احملدد؛    أو

املتصـلة ـا الـيت    عـدات  امل وأاألسـلحة  ومراقبـة  على أن تواصل حتسـني رصـد    احكومة ليبي حيث  - ١٧  
) ٢٠١١( ١٩٧٠(ج) مـن القـرار    ٩م الفقـرة  جرى توريدها إىل ليبيا أو بيعهـا هلـا أو نقلـها إليهـا وفقـا ألحكـا      

ذلك عن طريق استخدام شـهادات املسـتخدم النـهائي، وحيـث      يف )، مبا٢٠١٤( ٢١٧٤من القرار  ٨الفقرة  أو
الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية على أن تساعد احلكومة يف تعزيز اهلياكـل األساسـية واآلليـات القائمـة مـن      

  أجل االضطالع بذلك؛
ــهي - ١٨   ــدوليني، بالتصــدي لنقــل األســلحة الصــغرية      كــرر دعوت ــا أن تقــوم، مبســاعدة الشــركاء ال ليبي

واألسلحة اخلفيفـة غـري املشـروع ولتكديسـها املخـل باالسـتقرار وإلسـاءة اسـتعماهلا يف البلـد، وأن تكفـل إدارة           
فعالـة، ومجـع و/أو تـدمري    سـليمة و بصـورة   نـها يأمتخمزوناا من األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة وختزينـها و  

  املضبوطة أو غري املوسومة أو اململوكة على حنو غري مشروع؛    األسلحة والذخرية الفائضة أو
مجيع الدول األعضاء، مـن أجـل ضـمان التنفيـذ الـدقيق حلظـر األسـلحة املفـروض مبوجـب           يدعو - ١٩  

تفــتش يف أراضــيها، مبــا يف   ة، أنواملعــدل بــالقرارات الالحقــ )، ٢٠١١( ١٩٧٠مــن القــرار  ١٠و  ٩الفقــرتني 
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يتسـق مـع القـانون الـدويل، وال سـيما قـانون        ذلك يف املوانئ واملطارات، وفقا لسلطاا وتشريعاا الوطنية ومبـا 
الصلة، السفن والطائرات املتجهـة إىل ليبيـا أو منـها، إذا كـان لـدى       البحار واتفاقات الطريان املدين الدويل ذات

بيعهـا   مات توفر أساسا معقوال لالعتقاد بأن الشحنة حتتـوي علـى أصـناف حيظـر توريـدها أو     الدولة املعنية معلو
ــها أو تصــديرها مبوجــب الفقــرتني    أو ــة مبوجــب  ٢٠١١( ١٩٧٠مــن القــرار   ١٠أو  ٩نقل )، بصــيغتهما املعدل

مــن  ٨)، والفقــرة ٢٠١٣( ٢٠٩٥القــرار  مــن ١٠و  ٩والفقــرتني  ،)٢٠١١( ٢٠٠٩مــن القــرار  ١٣الفقــرة 
)، بغرض ضمان التنفيذ الصارم لتلـك األحكـام، ويهيـب جبميـع الـدول الـيت ترفـع تلـك         ٢٠١٤( ٢١٧٤لقرار ا

  السفن والطائرات أعالمها أن تتعاون مع عمليات التفتيش تلك؛  
أن تقوم، مىت ضبطت أصـنافا حمظـورة مبوجـب     قراره أن يأذن جلميع الدول األعضاء يعيد تأكيد - ٢٠  
 ٢٠٠٩مـــن القـــرار  ١٣ ، بصـــيغتهما املعدلـــة مبوجـــب الفقـــرة)٢٠١١( ١٩٧٠لقـــرار مـــن ا ١٠أو  ٩الفقـــرة 

ــرة ٢٠١٣( ٢٠٩٥مــن القــرار   ١٠و  ٩) والفقــرتني ٢٠١١( )، حبجــز ٢٠١٤( ٢١٧٤مــن القــرار   ٨) والفق
هذه األصناف والتصرف فيها (مثال مـن خـالل إتالفهـا، أو إبطـال مفعوهلـا، أو ختزينـها أو نقلـها إىل دولـة غـري          

التخلص منها)، وأن تقوم مجيع الدول األعضاء بذلك، ويعيد كذلك تأكيـد   بغرضملنشأ أو دولة املقصد ا ةدول
    ؛قراره أن تتعاون مجيع الدول األعضاء يف هذه اجلهود

القـرار،   من هذا ١٩ بأن تقدم على الفور، عند إجراء تفتيش طبقا للفقرة أي دولة عضو يطالب - ٢١  
إذا كانـت   لجنة يتضمن، على وجه اخلصـوص، شـرحا ألسـباب التفتـيش ونتائجـه، ومـا      تقريرا خطيا أوليا إىل ال

لقيت تعاونا أم ال، وما إذا كان قد مت العثور على أصناف حيظر نقلها، ويطالـب كـذلك تلـك الـدول األعضـاء      
يش، مرحلــة الحقـة، تقريــرا خطيـا تاليــا يتضـمن تفاصــيل ذات صـلة عــن عمليـة التفتــ      بـأن تقــدم إىل اللجنـة، يف  

ذكـر  ومصادرة األصناف وإجراءات التخلص منها والتفاصـيل املتعلقـة بنقلـها، مبـا يف ذلـك وصـف لألصـناف و       
  ها والوجهة اليت تقصدها، إذا مل تكن هذه املعلومات مدرجة يف التقرير األويل؛  ئنشمل
  

  األصول
ــة   يرحــب - ٢٢   ادة شــفافية إيــرادات تنفيــذ تــدابري ــدف إىل زيــ لبــاجلهود الــيت تبــذهلا الســلطات الليبي

احلكومة ونفقاا، مبا يف ذلك املرتبات، واإلعانات، والتحويالت األخرى من مصرف ليبيا املركـزي، ويرحـب   
ــى ازدواج      ــة للقضــاء عل ــذهلا الســلطات الليبي ــيت تب ــاجلهود ال ــات ب ــل غــري املشــروع   عملي ــاء التحوي ــدفع، واتق ال

يف هذا الصدد لضمان استدامة املـوارد املاليـة يف ليبيـا علـى     للمدفوعات، ويشجع على اختاذ املزيد من اخلطوات 
  األجل الطويل؛  

اجلهــود الــيت تبــذهلا الســلطات الليبيــة مــن أجــل اســتعادة األمــوال املختلســة يف ظــل نظــام     يــدعم - ٢٣  
ن يأصـول جممـدة عمـال بـالقرار     يف هذا الصدد، السلطات الليبية والـدول األعضـاء الـيت لـديها    ، القذايف، ويشجع

ــالقرا  )،٢٠١١( ١٩٧٣) و ٢٠١١( ١٩٧٠ ــدلني ب ــها بشــأن    )٢٠١١( ٢٠٠٩ راملع ــا بين ــى التشــاور فيم ، عل
  الصلة؛ االدعاءات املتعلقة باختالس األموال وقضايا امللكية ذات

  
  فريق اخلرباء

ــرر - ٢٤   ــق اخلــرباء    يق ــة فري ــد والي ــا  متدي ــين بليبي ــأة املع ــا ، املنش ــال ب ــرا  ٢٤ة لفقرعم ــن الق  ١٩٧٣ر م
ــالقرارا  )٢٠١١( ــة ب  /نيســان ٣٠حــىت ، )٢٠١٤( ٢١٧٤) و ٢٠١٤( ٢١٤٦) و ٢٠١٢( ٢٠٤٠ت واملعدل

، ويعرب عن اعتزامه استعراض تلك الوالية واختاذ ما يلزم من إجراءات بشـأن زيـادة متديـدها يف    ٢٠١٦ أبريل
  :ةشهرا من تاريخ اختاذ هذا القرار، ويقرر أن يضطلع الفريق باملهام التالي ١٢أجل أقصاه 
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يف واملعدلـة  )، ٢٠١١( ١٩٧٠مـن القـرار    ٢٤مساعدة اللجنة يف أداء واليتها احملـددة يف الفقـرة     (أ)  
  القرار؛  ويف هذا ،)٢٠١٤( ٢١٧٤ ) و٢٠١٤( ٢١٤٦ ينالقرار

الصـلة واألطـراف    مجع املعلومات مـن الـدول وهيئـات األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة ذات         (ب)  
) ٢٠١١( ١٩٧٣) و ٢٠١١( ١٩٧٠يــذ التــدابري املنصــوص عليهــا يف القــرارات     املهتمــة األخــرى بشــأن تنف  

ــرارات   ،)٢٠١٤( ٢١٧٤ ) و٢٠١٤( ٢١٤٦ و ــة يف القـــــــ  )٢٠١٢( ٢٠٤٠) و ٢٠١١( ٢٠٠٩واملعدلـــــــ
ويف هــذا القــرار، وخباصــة حــاالت عــدم االمتثــال، وفحــص هــذه         ،)٢٠١٤( ٢١٤٤و  )٢٠١٣( ٢٠٩٥ و

  املعلومات وحتليلها؛
 ات بـاإلجراءات الـيت قـد ينظـر الـس أو اللجنـة أو حكومـة ليبيـا أو دول أخـرى يف         تقدمي توصي  (ج)  

  اختاذها لتحسني تنفيذ التدابري ذات الصلة؛
يومـا مـن تاريـــخ تعـيني      ١٨٠تقدمي تقرير مرحلي عن أعمالــه إىل الس فــي موعـد ال يتجـاوز     (د)  

ــامي يتضــمن اســتنتا     ـــر خت ــس بتقريـ ــد ال ــق، وتزوي ــد أقصــاه   الفري ـــي موع ــارس  ١٥جاته وتوصــياته فـ آذار/م
  ، بعد إجراء مناقشة مع اللجنة؛٢٠١٦
مجيع الدول وهيئات األمم املتحدة ذات الصلة، مبا فيها البعثة، واألطراف املهتمـة األخـرى    حيث - ٢٥  

لـديها عـن   خـالل تقـدمي أي معلومـات تتـوافر      على أن تتعاون بالكامل مع اللجنـة وفريـق اخلـرباء، وخاصـة مـن     
ــرارات    ــا يف القــ ــوص عليهــ ــدابري املنصــ ــذ التــ ) ٢٠١٤( ٢١٤٦) و ٢٠١١( ١٩٧٣) و ٢٠١١( ١٩٧٠تنفيــ

ــرارات   ،)٢٠١٤( ٢١٧٤ و ــة يف القـــــــ  )٢٠١٣( ٢٠٩٥و  )٢٠١٢( ٢٠٤٠) و ٢٠١١( ٢٠٠٩واملعدلـــــــ
تقـدمي   االبعثة وحكومة ليبيب يهيبوويف هذا القرار، وال سيما عن حاالت عدم االمتثال،  ،)٢٠١٤( ٢١٤٤ و
تبـادل املعلومـات وتيسـري العبـور      بوسـائل مـن بينـها   تحقيـق داخـل ليبيـا،    أعمـال ال لفريق فيما جيريـه مـن   لدعم ال

  ؛والسماح بتفقد خمازن األسلحة، حسب االقتضاء
ــع        يهيــب - ٢٦   ــدعو مجي ــق اخلــرباء، وي ــدول أن تكفــل ســالمة أعضــاء فري ــع ال ــع األطــراف ومجي جبمي

يها ليبيا وبلدان املنطقة، إىل توفري سبل الوصول الفوري ودون عـائق، وخباصـة إىل   األطراف ومجيع الدول، مبا ف
  األشخاص الذين يرى الفريق أن هلم صلة بتنفيذ واليته والوثائق واملواقع اليت يعتربها هامة يف هذا الصدد؛  

  
  اإلبالغ واالستعراض

عـــن تنفيـــذ  تقريـــراًلـــى األقـــل عيومـــا  ٦٠كـــل لـــس اإىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل  يطلـــب - ٢٧  
  القرار؛    هذا

يشــمل تعزيزهــا  اســتعداده الســتعراض مــدى مالءمــة التــدابري الــواردة يف هــذا القــرار، مبــا   يؤكــد - ٢٨  
مـا قـد تـدعو إليـه احلاجـة يف أي       تعديلها أو تعليقها أو رفعها، واسـتعداده السـتعراض واليـة البعثـة، حسـب      أو

ليبيـا، وخباصـة يف ضـوء النتـائج الـيت يـتمخض عنـها احلـوار الـذي تتـوىل            وقت يف ضوء ما يقع من تطـورات يف 
  ه؛رياألمم املتحدة تيس

  .أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلي يقرر - ٢٩  
  ٧٤٢٠اختذ باإلمجاع يف اجللسة 
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  )٢٠١٥( ٢٢١٤القرار 
  ٢٠١٥آذار/مارس  ٢٧املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
 )٢٠٠١( ١٣٧٣، و ١٩٩٩تشـرين األول/أكتـوبر    ١٥املـؤرخ   )١٩٩٩( ١٢٦٧إىل قراراتـه   إذ يشري  

 ١٩٨٩ ، و٢٠٠٥أيلول/ســـــبتمرب   ١٤املـــــؤرخ  )٢٠٠٥( ١٦٢٤، و ٢٠٠١أيلول/ســـــبتمرب   ٢٨املـــــؤرخ 
 ،٢٠١٤حزيران/يونيـــــه   ١٧املـــــؤرخ  )٢٠١٤( ٢١٦١، و ٢٠١١حزيران/يونيـــــه   ١٧املـــــؤرخ  )٢٠١١(
آب/أغســـــطس  ٢٧املـــــؤرخ ) ٢٠١٤( ٢١٧٤و  ،٢٠١٤آب/أغســـــطس  ١٥املـــــؤرخ  )٢٠١٤( ٢١٧٠ و

كــــانون  ١٩املــــؤرخ  )٢٠١٤( ٢١٩٥و  ،٢٠١٤أيلول/ســــبتمرب  ٢٤املــــؤرخ  )٢٠١٤( ٢١٧٨ و، ٢٠١٤
  ذات الصلة،رئيسه  بيانات، و٢٠١٥شباط/فرباير  ١٢املؤرخ  )٢٠١٥( ٢١٩٩و  ،٢٠١٤األول/ديسمرب 

  وفقا مليثاق األمم املتحدة،مسؤوليته الرئيسية عن صون السالم واألمن الدوليني،  يؤكد من جديدوإذ   
أن اإلرهـاب جبميـع أشـكاله ومظـاهره ميثـل أحـد أشـد األخطـار الـيت ـدد            أيضـا  وإذ يؤكد مـن جديـد    

الســالم واألمــن الــدوليني وأن أي عمــل إرهــايب هــو عمــلٌ إجرامــي ال ميكــن تربيــره بغــض النظــر عــن دوافعــه،     
ا علـى مواصـلة اإلسـهام يف تعزيـز فعاليـة جممـل       وبصرف النظر عـن توقيتـه أو هويـة مرتكبيـه، وإذ يظـل مصـمم      

  اجلهود الرامية إىل مكافحة هذه اآلفة على الصعيد العاملي،
ضرورة مكافحـة األخطـار احملدقـة بالسـالم واألمـن الـدوليني والنامجـة عـن          كذلك وإذ يؤكد من جديد  

دويل، مشـددا يف هـذا الصـدد علـى     ميثاق والقانون اللاألعمال اإلرهابية، وذلك باستخدام مجيع الوسائل وفقا ل
  الدور اهلام الذي تقوم به األمم املتحدة يف قيادة هذا اجلهد وتنسيقه،

بــأن التنميــة واألمــن وحقــوق اإلنســان عناصــر يعــزز كــلٌّ منــها اآلخــر وتتســم بأمهيــة حيويــة  يســلموإذ   
اسـتراتيجيات مكافحـة اإلرهـاب     بالنسبة إىل فعالية ومشول النهج املعتمد ملكافحة اإلرهاب، وإذ يشدد علـى أن 
  ينبغي أن تتخذ من حتقيق السالم واألمن املستدامني هدفا خاصا من أهدافها،

  حضارة،  أنه ال ميكن وال ينبغي ربط اإلرهاب بأي ديانة أو جنسية أو وإذ يؤكد من جديد  
ألمن الـدوليني  يثاق أداة هامة من أدوات صون السالم وااملعلى أن اجلزاءات تشكل مبوجب  وإذ يشدد  

أمهيـة التنفيـذ السـريع والفعـال للقـرارات ذات الصــلة،       يؤكــدإذ وواسـتعادما مبـا يف ذلـك مكافحـة اإلرهـاب،      
  )، بوصفها أدوات رئيسية حملاربة اإلرهاب،٢٠١١( ١٩٨٩) و ١٩٩٩(  ١٢٦٧سيما قرارا جملس األمن   وال

مجيـع الـدول مبنـع     مـن وجـوب قيـام    سيما ما اقتضاه )، وال٢٠٠١( ١٣٧٣قراره  وإذ يؤكد من جديد  
وقمع متويل األعمال اإلرهابية، واالمتناع عن تقدمي أي شكل من أشـكال الـدعم، صـرحيا كـان أو ضـمنيا، إىل      
الكيانــات أو األشــخاص الضــالعني يف األعمــال اإلرهابيــة، ويشــمل ذلــك وضــع حــد لعمليــة جتنيــد أعضــاء           

  لسالح،  اجلماعات اإلرهابية ومنع تزويد اإلرهابيني با
  باحلاجة املاسة إىل بناء قدرات الدول األعضاء على مكافحة اإلرهاب ومتويل اإلرهابيني، يسلموإذ   
ميثاق والقانون الدويل، لألخطار الـيت  لعلى أن يتصدى جبميع الوسائل، وفقا ل تصميمه وإذ يعيد تأكيد  

ها تلك الـيت يرتكبـها تنظـيم الدولـة اإلسـالمية      في تتهدد السالم واألمن الدوليني من جراء األعمال اإلرهابية، مبا
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حيـث مجيـع الـدول األعضـاء علـى التعـاون       إذ يف العراق والشام (املعروف أيضا باسم داعـش) يف كـل مكـان، و   
  الفعلي يف هذا الصدد،  

ا ليبيـا بـإعالن والئهـ    من تنامي االجتاه املتمثل يف قيام اجلماعات اإلرهابيـة يف  عن قلقه البالغ وإذ يعرب  
  ،  يف العراق والشام لتنظيم الدولة اإلسالمية

واجلماعـات الـيت تـدين لـه     يف العـراق والشـام   إزاء تنظـيم الدولـة اإلسـالمية     عـن قلقـه البـالغ    وإذ يعرب  
بالوالء ومجاعة أنصار الشريعة يف بنغازي ومجاعة أنصار الشريعة يف درنة (املشار إليهمـا معـا فيمـا يلـي بأنصـار      

األفراد واجلماعات واملؤسسات والكيانات املرتبطة بتنظيم القاعدة الـيت تنشـط يف ليبيـا، وإزاء     الشريعة)، وسائر
ديولوجيتـهم املتطرفـة العنيفـة واألعمـال الـيت يقومـون ـا، علـى االسـتقرار يف ليبيــا          يالتـأثري السـليب لوجـودهم وإ   

  على السكان املدنيني، والبلدان ااورة واملنطقة، مبا يف ذلك العواقب اإلنسانية الوخيمة
ــة اإلســالمية     وإذ يعــرب عــن شــجبه    ــها تنظــيم الدول ــيت يرتكب ــة ال يف العــراق والشــام  لألعمــال اإلرهابي

واجلماعات اليت تدين له بالوالء وأنصـار الشـريعة وسـائر األفـراد واجلماعـات واملؤسسـات والكيانـات املرتبطـة         
العمليـات احلقـرية والشـنيعة الـيت مت القيـام ـا أخـريا واملتمثلـة يف         بتنظيم القاعدة اليت تنشط يف ليبيا، مبا يف ذلك 

  اختطاف وقتل عدد من املواطنني املصريني يف سرت وقتل مواطنني ليبيني يف القبة،
من حدة اخلطر الذي يتهدد ليبيا واملنطقة وتفاقمه من جـراء وجـود املقـاتلني     عن قلقه البالغ وإذ يعرب  

ذين يتسـببون يف تـأجيج الـرتاع يف ليبيـا وتطـاول أمـده واستعصـائه علـى احلـل، والـذين           اإلرهابيني األجانب، الـ 
ميثلون أيضا خطرا جسيما على دوهلم األصلية وعلى الدول الـيت يعربوـا وتلـك الـيت يسـافرون إليهـا، وكـذلك        

  الدول ااورة لليبيا اليت تنوء حتت ثقل أعباء أمنية خطرية،  
تهديــد الــذي يشــكله املقــاتلون اإلرهــابيون األجانــب يتطلــب معاجلــة شــاملة  بــأن التصــدي لل وإذ يســلم  

اإلرهـاب ووقـف التجنيـد ومنـع سـفر       للعوامل األساسية، بطرق منها منع نشر الفكر املتطرف الذي يفضـي إىل 
هؤالء املقاتلني واحليلولة دون وصول الـدعم املـايل هلـم ومكافحـة التطـرف العنيـف، الـذي ميكـن أن يـؤدي إىل          
اإلرهاب، ومكافحة التحـريض علـى ارتكـاب أعمـال إرهابيـة بـدافع التطـرف أو التعصـب، وتشـجيع التسـامح           
السياسي والديين، وحتقيـق التنميـة االقتصـادية والـتالحم االجتمـاعي وعـدم اإلقصـاء، وإـاء الرتاعـات املسـلحة           

  وتسويتها، وتيسري إعادة اإلدماج والتأهيل،
ستمرار اخلطر الذي يتهدد السالم واألمن الدوليني من جـراء أعمـال تنظـيم    ا القلقبالغ مع  وإذ يالحظ  

وأنصار الشريعة وسائر األفراد واجلماعات واملؤسسـات والكيانـات املرتبطـة    يف العراق والشام الدولة اإلسالمية 
صـدي جلميـع   يعيـد تأكيـد تصـميمه علـى الت    إذ بتنظيم القاعدة اليت تنشـط يف ليبيـا، مبـا يف ذلـك جنـوب ليبيـا، و      

  جوانب ذلك اخلطر،
من استخدام اإلرهابيني ومناصـريهم املتزايـد، يف جمتمـع العوملـة، لتكنولوجيـا املعلومـات        عن القلق وإذ يعرب  

  سيما اإلنترنت، ألغراض التجنيد والتحريض على ارتكاب أعمال اإلرهاب،    واالتصاالت اجلديدة، وال
ملا يبذله من جهود يف سبيل تيسري التوصـل  لليبيا لألمم املتحدة  على املمثل اخلاص لألمني العام وإذ يثين  

  إىل حل سياسي لألزمة السياسية واألمنية يف ليبيا،
  الوطنية،  بسيادة ليبيا واستقالهلا وسالمتها اإلقليمية ووحدا التزامه القوي وإذ يعيد تأكيد  
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واجلماعـات  يف العراق والشام ة اإلسالمية مجيع األعمال اإلرهابية اليت يرتكبها تنظيم الدول يدين  - ١  
اليت تدين له بالوالء وأنصار الشريعة وسائر األفراد واجلماعات واملؤسسات والكيانات املرتبطة بتنظـيم القاعـدة   

  اتباع ج شامل ملكافحة تلك األعمال بشكل كامل؛ضرورة اليت تنشط يف ليبيا، ويشدد يف هذا الصدد على 
ــدد  - ٢   ــرور  يشـ ــى ضـ ــن     علـ ــس األمـ ــرارات جملـ ــل لقـ ــذ الكامـ  ١٣٧٣ ) و١٩٩٩( ١٢٦٧ة التنفيـ

 ٢١٧٤ ) و٢٠١٤( ٢١٧٠ ) و٢٠١٤( ٢١٦١ ) و٢٠١١( ١٩٨٩ ) و٢٠٠٥( ١٦٢٤ ) و٢٠٠١(
)، مبا يف ذلـك مـا يتعلـق بتنظـيم الدولـة      ٢٠١٥( ٢١٩٩ ) و٢٠١٤( ٢١٩٥ ) و٢٠١٤( ٢١٧٨ ) و٢٠١٤(

األفراد واجلماعات واملؤسسات والكيانات املرتبطـة بتنظـيم    وأنصار الشريعة وسائر يف العراق والشاماإلسالمية 
  القاعدة اليت تنشط يف ليبيا؛  

املتحــدة والقــانون  الــدول األعضــاء علــى أن تتصــدى جبميــع الوســائل ووفقــا مليثــاق األمــم   حيــث  - ٣  
تلـك الـيت يرتكبـها     الدويل، لألخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني من جراء األعمال اإلرهابية، مبا يف ذلـك 

واجلماعــات الــيت تـدين لــه بــالوالء وأنصــار الشــريعة وســائر األفــراد   يف العــراق والشــام تنظـيم الدولــة اإلســالمية 
  بالتنسيق مع حكومة ليبيا؛ ،واجلماعات واملؤسسات والكيانات املرتبطة بتنظيم القاعدة اليت تنشط يف ليبيا

) ١٩٩٩( ١٢٦٧املنبثقـة عـن القـرارين     جملـس األمـن   جلنـة الـدول األعضـاء علـى موافـاة      يشجع  - ٤  
) بطلبــات تضــمني قائمــة اجلــزاءات أمســاَء الكيانــات واألفــراد الــذين يــدعمون تنظــيم الدولــة  ٢٠١١( ١٩٨٩ و

الشريعة وسائر األفراد واجلماعات واملؤسسات والكيانات املرتبطـة بتنظـيم    وأنصار يف العراق والشاماإلسالمية 
ط يف ليبيا، ويشجع كذلك اللجنـة علـى التعجيـل بـالنظر يف تضـمني تلـك القائمـة أمسـاء املزيـد          القاعدة اليت تنش

ــة اإلســالمية  يــدعمون مــن الكيانــات واألفــراد الــذين   وأنصــار الشــريعة وســائر  يف العــراق والشــام تنظــيم الدول
  الكيانات املوجودة يف ليبيا واملدرجة أمساؤها يف القائمة؛

ــدرج يف ٢٠١٤( ٢١٦١علــى النظــر، مبوجــب القــرار   قــوي عــن تصــميمه ال  يعــرب  - ٥   )، يف أن ي
يف العـراق  قائمة اجلزاءات أمساء األفـراد واجلماعـات واملؤسسـات والكيانـات املرتبطـة بتنظـيم الدولـة اإلسـالمية         

يــزودوم باألســلحة    وأنصــار الشــريعة وتنظــيم القاعــدة الــذين ينشــطون يف ليبيــا، ممــن ميولــوم أو        والشــام 
أنشــطتهم، مبــا يف ذلــك عــن طريــق      ططــون هلــم أو جينــدون لصــاحلهم، أو الــذين يــدعمون أعمــاهلم أو      خي أو

  وسائل التواصل االجتماعي أو أي وسيلة أخرى؛  تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، كاإلنترنت أو
رهـاب  أن على الدول األعضاء أن تكفل التقيد يف أي تدابري تتخذها ملكافحـة اإل  يؤكد من جديد  - ٦  

سـيما القـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان، والقـانون        جبميـع االلتزامـات الواقعـة عليهـا مبوجـب القـانون الـدويل، وال       
الدويل لالجئني، والقانون الدويل اإلنساين، ويشدد على أن احترام حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية وسـيادة      

ملكافحة اإلرهاب ومتآزرة معها، وهي جزء أساسـي مـن أي   القانون هي عناصر مكملة للتدابري الفعالة اليت تتخذ 
مسعى ناجح ملكافحة اإلرهـاب، ويشـري إىل أمهيـة احتـرام سـيادة القـانون يف منـع اإلرهـاب ومكافحتـه علـى حنـو            

فيهـا االلتزامـات املقـررة     فعال، كما يشري إىل أن عدم االمتثال هلذه االلتزامات وغريها من االلتزامات الدولية، مبـا 
  دعم الشعور بغياب احملاسبة؛  ييشكل أحد العوامل اليت تسهم يف زيادة التطرف و ،يثاقاملوجب مب

) النظـر بسـرعة   ٢٠١١( ١٩٧٠مـن القـرار    ٢٤املنشأة عمـال بـالفقرة    بلجنة جملس األمن هيبي  - ٧  
صـل ـا مـن    توريـد األسـلحة ومـا يت    ) لنقل أو٢٠١٤( ٢١٧٤من القرار  ٨يف الطلبات املقدمة مبوجب الفقرة 

مـن أجـل أن تسـتخدمها قواـا املسـلحة       احكومـة ليبيـ   أعتدة، مبا يف ذلك الذخائر وقطع الغيار املتعلقـة ـا، إىل  
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واجلماعـات الـيت تـدين لـه بـالوالء وأنصـار الشـريعة        يف العراق والشـام  الرمسية يف حماربة تنظيم الدولة اإلسالمية 
نـات املرتبطـة بتنظـيم القاعـدة الـيت تنشـط يف ليبيـا، وحيـث الـدول          وسائر األفراد واجلماعات واملؤسسات والكيا

  املعنية على توفري املعلومات الالزمة فيما يتصل بتلك الطلبات؛
ــدها          يشــدد  - ٨   ــق تزوي ــن طري ــك ع ــا يف ذل ــا، مب ــة ليبي ــدعم واملســاعدة حلكوم ــدمي ال ــة تق ــى أمهي عل

  باملساعدة الضرورية يف جمال األمن وبناء القدرات؛
بالدول األعضاء تقدمي املساعدة يف بناء قدرات الدول األعضاء األخرى، حيثما كـان ذلـك    هيبي  - ٩  

يف العـراق  ضروريا ومناسبا وبناء على الطلب، من أجـل التصـدي للخطـر الـذي يشـكله تنظـيم الدولـة اإلسـالمية         
واملؤسســات والكيانــات  واجلماعــات الــيت تــدين لــه بــالوالء وأنصــار الشــريعة وســائر األفــراد واجلماعــاتوالشــام 

الصـعيد الثنـائي    املرتبطة بتنظيم القاعدة اليت تنشط يف ليبيا، ويرحب باملساعدة الـيت تقـدمها الـدول األعضـاء علـى     
  لبناء مثل تلك القدرات على كل من الصعيد الوطين أو دون اإلقليمي أو اإلقليمي ويشجع عليها؛

يف حملاربــة تنظـيم الدولـة اإلســالمية    حكومـة ليبيـا   للجهـود الـيت تبــذهلا   عـن دعمـه القــوي   يعـرب  - ١٠  
ــه بــالوالء وأنصــار الشــريعة وســائر األفــراد واجلماعــات واملؤسســات     العــراق والشــام  واجلماعــات الــيت تــدين ل

والكيانات املرتبطة بتنظيم القاعدة اليت تنشط يف ليبيا، وجلهود أعضـاء اتمـع الـدويل الـذين يقـدمون املسـاعدة       
  هذا الصدد بناء على طلبها؛للحكومة يف 

باألدوار املهمة اليت يضطلع ا كل من االحتاد األفريقي وجامعة الـدول العربيـة والبلـدان     يعترف - ١١  
ااورة لليبيا فيما يتعلق بإجياد حل سلمي لألزمة اليت تشهدها ليبيـا ويـثين علـى مـا تبذلـه مـن جهـود مـن أجـل          

يف العــراق  واألمــن الــدوليني مــن جــراء أعمــال تنظــيم الدولــة اإلســالمية التصــدي لألخطــار الــيت تتهــدد الســالم 
واجلماعات اليت تـدين لـه بـالوالء وأنصـار الشـريعة وسـائر األفـراد واجلماعـات واملؤسسـات والكيانـات            والشام

  املرتبطة بتنظيم القاعدة اليت تنشط يف ليبيا؛
ملتحدة بني حكومة ليبيـا ومجيـع األطـراف    للحوار السياسي الذي تقوده األمم ا عن دعمه يعرب - ١٢  

مـن أجـل    لليبيـا  الليبية اليت تنبذ العنف، ويهيب ا مجيعا التعامـل البنـاء مـع مبـادرة املمثـل اخلـاص لألمـني العـام        
  تشكيل حكومة وحدة وطنية، ويثين على استمرار مشاركتها يف احلوار؛

ءات التــابع للجنــة املنبثقــة عــن القــرارين  لفريــق الــدعم التحليلــي ورصــد اجلــزا  يصــدر توجيهاتــه - ١٣  
ــرا يف غضــون  ٢٠١١( ١٩٨٩) و ١٩٩٩( ١٢٦٧ ــة  ١٨٠) ألن يعــد تقري ــا، ويقــدم للجن ــديا   يوم ــرا متهي تقري

ــآخر املســتجدات يف غضــون    ــة        ٩٠شــفويا ب ــيم الدول ــا تنظ ــذي يشــكله يف ليبي ــايب ال ــن اخلطــر اإلره ــا، ع يوم
وسائر األفراد واجلماعات واملؤسسات والكيانات املرتبطـة بتنظـيم   وأنصار الشريعة يف العراق والشام اإلسالمية 

القاعدة اليت تنشط يف ليبيا، وعن املصادر اليت يستمدون منها األسلحة والتمويل وعمليات التجنيد واخلصـائص  
الدميغرافيــة والصــالت القائمــة مــع الشــبكات اإلرهابيــة يف املنطقــة، ويقــدم توصــيات الختــاذ إجــراءات إضــافية     

توصل إليـه الفريـق مـن     عن أبرز مالمجلس لملواجهة ذلك اخلطر، ويطلب أن يقوم رئيس اللجنة بتقدمي إحاطة 
  نتائج وذلك بعد أن تناقش اللجنة ذينك التقريرين؛  

  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقــرر - ١٤  
  ٧٤٢٠اختذ باإلمجاع يف اجللسة 
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  مقررات

، دعـوة ممثـل ليبيـا لالشـتراك،     ٢٠١٥أيار/مـايو   ١٢، املعقـودة يف  ٧٤٤١قرر جملـس األمـن، يف جلسـته      
احلالـة  ”املعنـون   من نظامه الداخلي املؤقت، يف مناقشـة البنـد   ٣٧أن يكون له حق التصويت، وفقا للمادة  دون

  “.يف ليبيا
إىل  الـداخلي املؤقـت،   همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  وفقـا ل  ،توجيـه دعـوة  ويف اجللسة نفسها، قرر الـس أيضـا     

  السيدة فاتو بنسودة، املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية.
أن  ، دعوة ممثل ليبيـا لالشـتراك، دون  ٢٠١٥متوز/يوليه  ١٥، املعقودة يف ٧٤٨٥قرر الس، يف جلسته و  

  “.يبيااحلالة يف ل”املعنون   من نظامه الداخلي املؤقت، يف مناقشة البند ٣٧يكون له حق التصويت، وفقا للمادة 
الـداخلي املؤقـت، إىل    همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  وفقـا ل  ،توجيـه دعـوة  ويف اجللسة نفسها، قرر الـس أيضـا     

  السيد برناردينو ليون، املمثل اخلاص لألمني العام لليبيا ورئيس بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا.
  

_____________________ 
  

  )٤٠٧(احلالة يف مايل
  مقررات

، دعـوة ممثـل مـايل إىل    ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ٨، املعقودة يف ٧٢٧٤من، يف جلسته قرر جملس األ  
مــن نظامــه الــداخلي املؤقــت، يف مناقشــة البنــد  ٣٧للمــادة  االشـتراك، دون أن يكــون لــه حــق التصــويت، وفقــا 

  املعنون:
  احلالة يف مايل”  
  “.(S/2014/692)تقرير األمني العام عن احلالة يف مايل ”    
الـداخلي املؤقـت، إىل    همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  وفقـا ل  ،توجيـه دعـوة  اجللسة نفسها، قرر الس أيضا، ويف   

  السيد إيرفيه الدسو، وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم.
  :)٤٠٨(، الرسالة التالية٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٢وجه رئيس جملس األمن إىل األمني العام، يف   
كـانون   ١٠نـه جـرى إطـالع أعضـاء جملـس األمـن علـى رسـالتكم املؤرخـة          يشرفين أن أبلغكم بأ    

تـونس ممـثالً خاصـاً لكـم يف     مـن  بشأن اعتزامكم تعيني السيد منجي محـدي   )٤٠٩(٢٠١٤األول/ديسمرب 
مايل ورئيساً لبعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل، وقـد أحـاطوا علمـا    

  املعرب عنه يف رسالتكم.باالعتزام 

_____________ 

  .٢٠١٢لس األمن قرارات أو مقررات بشأن هذه املسألة للمرة األوىل يف اختذ جم  )٤٠٧(
)٤٠٨(  S/2014/890.  
)٤٠٩(  S/2014/889.  
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، دعــوة ممثــل مــايل إىل    ٢٠١٥كــانون الثاين/ينــاير    ٦، املعقــودة يف  ٧٣٥٥وقــرر الــس، يف جلســته      
مــن نظامــه الــداخلي املؤقــت، يف مناقشــة البنــد  ٣٧للمــادة  االشـتراك، دون أن يكــون لــه حــق التصــويت، وفقــا 

  املعنون:
  احلالة يف مايل”  
  .(S/2014/943)الة يف مايل تقرير األمني العام عن احل”    
رئـيس جملـس    موجهـة مـن األمـني العـام إىل     ٢٠١٤كـانون األول/ديسـمرب    ٢٣رسالة مؤرخـة  ”    

  “.(S/2014/944) األمن
الـداخلي املؤقـت، إىل    همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  وفقـا ل  ،توجيـه دعـوة  ويف اجللسة نفسها، قرر الس أيضا،   

  لعمليات حفظ السالم.السيد إيرفيه الدسو، وكيل األمني العام 
، دعـوة ممثـل مـايل إىل االشـتراك،     ٢٠١٥شـباط/فرباير   ٦، املعقـودة يف  ٧٣٧٨وقرر الس، يف جلسـته    

احلالـة  ”من نظامه الداخلي املؤقت، يف مناقشـة البنـد املعنـون     ٣٧للمادة  دون أن يكون له حق التصويت، وفقا
  “.يف مايل
أجريت فيما بـني أعضـاء جملـس األمـن، أدىل الـرئيس بالبيـان       ويف اجللسة نفسها، ويف أعقاب مشاورات   

  :)٤١٠(التايل باسم الس
حيث جملس األمن األطراف املاليـة، وهـي حكومـة مـايل واجلماعـات املسـلحة الـيت وقعـت اتفـاق              

واغادوغو األويل واليت انضمت إليه، على أن تستأنف دون إبطـاء عمليـة التفـاوض بـني األطـراف املاليـة       
لس األطـراف املاليـة علـى أن تتفـاوض فيمـا بينـها بواسـطة ممـثلني سـامني          ازائر العاصمة. وحيث يف اجل

خمولني كامل الصالحيات من أجل التوصل يف أقرب وقت ممكن إىل اتفاق شامل وجامع للسـالم يعـاجل   
ــايل. وحيــث      ــرتاع يف م ــة وراء ال ــة الكامن ــى أن جتــري مناق   ااألســباب اجلذري ــس األطــراف عل شــات ل

موضوعية وأن تتحلى فيها باإلرادة السياسية الدؤوبة وروح التوافق وحسن النيـة مـن أجـل التوصـل إىل     
ــب      ــذا الصــدد، يهي ــاق. ويف ه ــك االتف ــرام ذل ــازالت     اإب ــدم التن ــة أن تق ــاألطراف املالي ــس كــذلك ب ل

  الضرورية يف ظل احترام سيادة الدولة املالية ووحدا وسالمتها اإلقليمية.
لس األطراف على أن تغتنم الفرصة التارخيية اليت تتيحها عملية التفاوض بني األطـراف  اث وحي    

املاليــة يف اجلزائــر العاصــمة، الــيت تشــارك فيهــا مجيــع البلــدان اــاورة والشــركاء اإلقليميــون والــدوليون    
املـواطنني املـاليني إىل   لـس مبشـروعية تطلـع    ااملعنيون، لدعم إحـالل السـالم الـدائم يف مـايل. وإذ يسـلم      

التمتع بالسالم الدائم والتنمية، فإنه يشدد على أن األطـراف املاليـة تتحمـل أمـام الشـعب املـايل واتمـع        
  الدويل مسؤولية التوصل إىل اتفاق دائم للسالم.

لس تأكيد دعمه الكامل للجهود اليت يبـذهلا كـل مـن اجلزائـر وأعضـاء فريـق الوسـاطة        اويكرر     
لس جبميع اجلهات الفاعلة اليت هلا نفـوذ علـى   ايل كافة يف سبيل تيسري التوصل إىل اتفاق. ويهيب الدو

األطراف املالية أن حتث هذه األطراف على التفاوض جبد وحسن نية من أجل التوصل إىل اتفاق شـامل  
_____________ 

)٤١٠(  S/PRST/2015/5.  
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عـين مبـايل، السـيد    لس أيضا عن دعمه الكامل للممثل اخلاص لألمـني العـام امل  اوجامع للسالم. ويعرب 
منجي محدي، ويطلب إليه أن يستعمل والية املسـاعي احلسـنة املوكولـة إليـه وأن يسـتحث جهـوده مـن        

  أجل االضطالع بدور رئيسي يف عملية املفاوضات بني األطراف املالية يف العاصمة اجلزائر.
ــل، ســواء بطريقــ       اوحيــث      ــأي عم ــام ب ــع عــن القي ــى أن متتن ــع األطــراف عل ــس مجي ة مباشــرة ل

هذا الصـدد، عـن اسـتعداده للنظـر يف اختـاذ       بواسطة وكالء، يعرض آفاق السالم للخطر، ويعرب، يف أم
التدابري الالزمة حبـق الـذين يسـتأنفون أعمـال القتـال وينتـهكون وقـف إطـالق النـار، مبـا يف ذلـك فـرض             

  جزاءات حمددة األهداف عليهم.
ــل لبعثــ   اويكــرر      ــد دعمــه الكام ــس تأكي ــق     ل ــاد لتحقي ــددة األبع ــة املتع ــم املتحــدة املتكامل ة األم

مـايل، ويرحـب بـاجلهود الدؤوبـة الـيت تبـذهلا        االستقرار يف مايل وملسامهتها يف حتقيـق السـالم واألمـن يف   
لـس باسـتمرار التـزام البلـدان املسـامهة بقـوات وأفـراد شـرطة يف         ا القوات الفرنسية الداعمة هلا. ويشيد

لس اإلعراب عـن إدانتـه الشـديدة للـهجمات املوجهـة ضـد حفظـة السـالم         اا. ويكرر وبتضحيا البعثة
واملوظفني التابعني للبعثة وضد ممتلكاا، ويؤكد أن اهلجمات الـيت تسـتهدف حفظـة السـالم قـد تشـكل       

(هــ) مــن   ٢لـس إىل االلتزامــات املـذكورة يف الفقــرة   اجـرائم حـرب مبوجــب القـانون الــدويل. ويشـري     
  ).٢٠٠١( ١٣٧٣رار الق

لس إىل البعثة أن تنفذ واليتـها تنفيـذا تامـا، ويشـري، يف هـذا الصـدد، إىل اإلذن الـذي        اويطلب     
أصــدره هلــا بــأن تســتخدم مجيــع الوســائل الضــرورية يف حــدود قــدراا وضــمن منــاطق انتشــارها، وفقــا  

ــدات واختــاذ خطــوات حازمــة   ٢٠١٤( ٢١٦٤للقــرار  ــك ردع التهدي ــع عــودة العناصــر   )، مبــا يف ذل ملن
املسـلحة إىل تلــك املنــاطق، وتـوفري احلمايــة للســكان املـدنيني املعرضــني لتهديــد وشـيك بــالعنف املــادي،     

  والرد على اهلجمات املوجهة ضد أفرادها ومنشآا ومعداا.
لس أن دوام األمن يف مايل لن يتحقق إال بإبرام اتفاق شـامل وجـامع للسـالم. ويـدين     اويؤكد     
تتسبب فيه مـن إزهـاق ألرواح النـاس ووقـوع إصـابات       لس استمرار أعمال العنف يف مشال مايل وماا

لس يطالب مجيع األطراف، ومن ضمنها األطراف اليت مل توقـع اتفـاق واغـادوغو    ابينهم. ومن مث فإن 
ن حتتـرم اتفـاق   لـس األطـراف كافـة بـأ    ااألويل، بوقف مجيع أعمال القتال فورا ونبذ العنـف. ويطالـب   

احتراما كامال، وكـذلك إعـالن وقـف أعمـال القتـال       ٢٠١٤أيار/مايو  ٢٣وقف إطالق النار املوقع يف 
لـس مجيـع األطـراف كـذلك علـى أن      ا. وحيـث  ٢٠١٤يوليـه   متوز/ ٢٤املوقع يف اجلزائر العاصمة يوم 

نشـأة مبقتضـى إعـالن وقـف أعمـال      تعجل بتنفيذ كل تدابري بناء الثقة املتفق عليها، وال سـيما اآلليـات امل  
  القتال، من أجل تيسري تنفيذ وقف إطالق النار، كلُّ ذلك بدعم وتنسيق من البعثة.

لس بقرار األمني العام إجراء حتقيق مستقل لكشف مالبسات األحداث املفجعة الـيت  اويرحب     
ام قاعــدة البعثــة يف غــاو، أثنــاء مظــاهرة احتجاجيــة عنيفــة أمــ ٢٠١٥كــانون الثاين/ينــاير  ٢٧وقعــت يف 

ــل    ــد عــن مقت ــةبشــمال مــايل، ومــا أفي ــه ألســر     ثالث متظــاهرين علــى األقــل، ويعــرب عــن أصــدق تعازي
  حتفهم.  األشخاص الذين لقوا

ويف ضوء الدروس املستخلصة من اتفاقات السالم السابقة اليت وقعتها األطراف املالية ومل تفـض      
يف  -ويهيـب بأعضـاء فريـق الوسـاطة الـدويل       - طـراف املاليـة  لـس األ اإىل سالم دائـم يف مـايل، حيـث    

اجلزائر العاصمة أن يضعوا آليات حمددة للمراقبة تكفل التنفيذ التام والدقيق والفوري ألي اتفـاق شـامل   
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لــس مجيــع األطــراف املعنيــة إىل أن تراعــي األحكــام  اوجــامع يــربم مســتقبال لتحقيــق الســالم. ويــدعو  
ملرأة وقضايا العنـف اجلنسـي ومحايـة األطفـال يف املفاوضـات اجلاريـة وفيمـا حيتمـل أن         املتصلة مبشاركة ا

  تفضي إليه من نتائج.
لس علـى األمهيـة احلامسـة ألن تتـوىل مـايل القيـادة وأن متسـك بزمـام األمـر يف االتفـاق           اويشدد     

لـس علـى أن املمثـل    اويشـدد  ويهيب بـاألطراف املاليـة إىل الربهنـة علـى التزامهـا بتنفيـذه تنفيـذا تامـا.         
اخلاص والبعثة ينبغي أن يضطلعا بدور قيادي يف دعم تنفيذ ومراقبة ذلك االتفاق، الـذي تقـع مسـؤوليته    
أساســا علــى كاهــل األطــراف املاليــة، باشــتراك مــع األعضــاء اآلخــرين لفريــق الوســاطة الــدويل وســائر     

  الشركاء املعنيني.
  :)٤١١(، الرسالة التالية٢٠١٥آذار/مارس  ٦العام، يف وجه رئيس جملس األمن إىل األمني   
آذار/مـارس   ٤يشرفين أن أبلغكـم بـأن أعضـاء جملـس األمـن قـد اطّلعـوا علـى رسـالتكم املؤرخـة               

ــواء مايكــل لوليســغارد     )٤١٢(٢٠١٥ ــاعتزامكم تعــيني الل ــيت تبلغــون فيهــا ب ــدا لقــوة  مــن ، ال ــدمنارك قائ ال
ــة ــة املتعــددة   بعث ــد أحــاطوا علمــاً     األمــم املتحــدة املتكامل ــأم ق ــق االســتقرار يف مــايل، وب ــاد لتحقي  األبع
  الرسالة.  ذه

، دعـوة ممثـل مـايل إىل االشـتراك،     ٢٠١٥نيسـان/أبريل   ٩، املعقـودة يف  ٧٤٢٥وقرر الس، يف جلسـته    
  من نظامه الداخلي املؤقت، يف مناقشة البند املعنون: ٣٧للمادة   دون أن يكون له حق التصويت، وفقا

  احلالة يف مايل”  
 رئـيس جملـس األمـن    موجهـة مـن األمـني العـام إىل     ٢٠١٥كانون الثاين/ينـاير   ٢رسالة مؤرخة ”    

(S/2015/3).  
ــارس  ١٦رســالة مؤرخــة  ”     ــام إىل    ٢٠١٥آذار/م ــني الع ــن األم ــة م ــن   موجه ــس األم ــيس جمل  رئ

(S/2015/187).  
  “.(S/2015/219)تقرير األمني العام عن احلالة يف مايل ”    
الـداخلي املؤقـت، إىل    همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  وفقـا ل  ،توجيـه دعـوة  يف اجللسة نفسها، قرر الس أيضا، و  

  السيد إيرفيه الدسو، وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم.
ــس، يف جلســــته      ــرر الــ ــودة يف ٧٤٦٨وقــ ــه  ٢٣، املعقــ ــل مــــايل   ٢٠١٥حزيران/يونيــ ، دعــــوة ممثــ

ــه حــ  إىل مــن نظامــه الــداخلي املؤقــت، يف مناقشــة    ٣٧للمــادة  ق التصــويت، وفقــااالشــتراك، دون أن يكــون ل
  املعنون:  البند

  احلالة يف مايل”  
  (S/2015/426)تقرير األمني العام عن احلالة يف مايل ”    

_____________ 

)٤١١(  S/2015/167.  
)٤١٢(  S/2015/166.  
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 رئــيس جملــس األمــن  موجهــة مــن األمــني العــام إىل  ٢٠١٥حزيران/يونيــه  ١٦رســالة مؤرخــة ”    
(S/2015/444).“  

الـداخلي املؤقـت، إىل    همـن نظامـ   ٣٩لمـادة  وفقـا ل  ،توجيـه دعـوة  ، قرر الس أيضا، ويف اجللسة نفسها  
السـيد منجــي محـدي، املمثــل اخلـاص لألمــني العـام ملــايل ورئـيس بعثــة األمـم املتحــدة املتكاملـة املتعــددة األبعــاد        

  لتحقيق االستقرار يف مايل.
، دعـــوة ممثـــل مـــايل إىل   ٢٠١٥يـــه حزيران/يون ٢٩، املعقـــودة يف ٧٤٧٤وقـــرر الـــس، يف جلســـته     

مــن نظامـــه الــداخلي املؤقــت، يف مناقشـــة     ٣٧للمــادة   االشــتراك، دون أن يكــون لـــه حــق التصــويت، وفقـــا    
  املعنون:  البند

  احلالة يف مايل”  
  (S/2015/426)تقرير األمني العام عن احلالة يف مايل ”    
 رئــيس جملــس األمــن  م إىلموجهــة مــن األمــني العــا  ٢٠١٥حزيران/يونيــه  ١٦رســالة مؤرخــة ”    

(S/2015/444).“  
  

  )٢٠١٥( ٢٢٢٧القرار 
  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٩املؤرخ 

  ،إن جملس األمن  
 ٢٠١٣نيســان/أبريل  ٢٥املــؤرخ  )٢٠١٣( ٢١٠٠إىل قراراتــه الســابقة، وال ســيما القــرارين   إذ يشــري  

ــه  ٢٥املــــــؤرخ ) ٢٠١٤( ٢١٦٤ و ــه املؤرخــــــ ٢٠١٤حزيران/يونيــــ ــانون  ٢٣ة ، وإىل بيانــــــات رئيســــ كــــ
 وإىل بياناتــه الصــحفية املؤرخــة )٤١٠(٢٠١٥شــباط/فرباير  ٦و  )٤١٤(٢٠١٤متوز/يوليــه  ٢٨و  ،)٤١٣(الثاين/ينــاير

  ،٢٠١٥حزيران/يونيه  ١٨ و أيار/ مايو ٢٩و   ١ و نيسان/أبريل ١٠
يشـدد علـى أن    حـدة أراضـيها وسـالمتها اإلقليميـة، وإذ    التزامـه القـوي بسـيادة مـايل وو     وإذ يعيد تأكيد  

سلطات مايل هي املسؤولة بالدرجة األوىل عـن تـوفري االسـتقرار واألمـن يف مجيـع أحنـاء إقلـيم مـايل، وإذ يشـدد          
  على أمهية أن تتولّى السلطات الوطنية زمام املبادرات املتصلة بالسالم واألمن،

فظ السالم، مبا يف ذلك موافقة األطراف، واحلياد، وعـدم اسـتخدام   املبادئ األساسية حل وإذ يعيد تأكيد  
القوة إال يف حالة الـدفاع عـن الـنفس والـدفاع عـن الواليـة، وإذ يسـلّم بـأن واليـة كـل بعثـة مـن بعثـات حفـظ               

  السالم تحدد وفقا الحتياجات البلد املعين وحالته،
  متع بالسالم الدائم والتنمية،بالتطلع املشروع جلميع مواطين مايل إىل الت وإذ يسلم  

_____________ 

)٤١٣(  S/PRST/2014/2.  
)٤١٤(  S/PRST/2014/15.  
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بقيام حكومة مايل وائتالف حتالف اجلماعات املسـلحة وحتـالف اجلماعـات املسـلحة التابعـة       وإذ يرحب  
ــاره ٢٠١٥يف عــام  )٤١٥(لتنســيقية حركــات أزواد بتوقيــع اتفــاق الســالم واملصــاحلة يف مــايل (االتفــاق)    ، باعتب

يشيد باألطراف اليت وقّعت االتفـاق علـى مـا أبدتـه مـن شـجاعة       فرصة تارخيية لتحقيق سالم دائم يف مايل، وإذ 
  الصدد،  يف هذا
أن االتفاق شامل ومتوازن، ويهدف إىل معاجلة األبعاد السياسـية واملؤسسـية وأبعـاد احلوكمـة      وإذ يرى  

  واألمن والتنمية واملصاحلة يف أزمة مايل، مع احترام سيادة دولة مايل ووحدا وسالمتها اإلقليمية،
علـى أن املسـؤولية عـن التنفيـذ الكامـل والفعـال لالتفـاق، الـيت جيـب أن يتـوىل مواطنـو مـايل              وإذ يشدد  

قيادا واألخذ بزمامها، تقع على عاتق حكومـة مـايل، واجلماعـات املسـلحة التابعـة لالئـتالف والتنسـيقية، وأن        
  الص العرب من اتفاقات السالم السابقة،تنفيذه سيكون بالغ األمهية يف حتقيق سالم دائم يف مايل، وذلك باستخ

بالــدور الــذي تقــوم بــه اجلزائــر وســائر أعضــاء فريــق الوســاطة الــدويل يف تيســري احلــوار بــني     وإذ يشــيد  
األطراف املالية األمر الذي أدى إىل قيام كل من حكومة مايل واجلماعات املسلحة التابعة لالئتالف والتنسـيقية  

توقيع أعضـاء فريـق الوسـاطة الـدويل علـى االتفـاق، وإذ يـدعو الـدول األعضـاء يف          بتوقيع االتفاق، وإذ يرحب ب
جلنة متابعة االتفاق وسائر الشركاء الدوليني ذوي الصلة إىل دعم تنفيذ االتفـاق ومواصـلة التنسـيق الوثيـق بغيـة      

  دعم حتقيق سالم دائم يف مايل،
لدعم تنفيذ االتفاق، خصوصا من خـالل   ضرورة إنشاء آليات رقابة واضحة ومفصلة وفعلية وإذ يؤكد  

جلنة متابعة االتفاق وجلاا الفرعية األربع الـيت تتنـاول املسـائل السياسـية والدسـتورية، ومسـائل الـدفاع واألمـن         
  والتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومسأليت املصاحلة والعدالة، واملسائل اإلنسانية،

طراف املالية لوقـف إطـالق النـار الـيت وقعـت يف مـايل، والـيت أسـفرت عـن          انتهاكات األ وإذ يدين بقوة  
خسائر يف األرواح، مبا يف ذلك أرواح مدنيني، والتشريد، وقوضت عملية السالم، وإذ يرحب بتوقيـع حكومـة   

، ٢٠١٥حزيران/يونيـه   ٥مايل وتنسيقية اجلماعات املسلحة على الترتيبات األمنيـة لوقـف األعمـال العدائيـة يف     
، وإعـالين وقـف األعمـال العدائيـة اللـذين      ٢٠١٤أيار/مـايو   ٢٣وإذ يشري إىل اتفاق وقف إطالق النار املربم يف 

  ،٢٠١٥شباط/فرباير  ١٩و  ٢٠١٤متوز/يوليه  ٢٤وقعتهما األطراف املالية يف 
املـة املتعـددة   للممثل اخلاص لألمـني العـام ملـايل وبعثـة األمـم املتحـدة املتك      تأكيد دعمه القوي  وإذ يعيد  

األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل ملساعدة سلطات مايل وشـعبها يف جهـودهم الراميـة إىل حتقيـق السـالم الـدائم       
واالستقرار يف بلدهم، وإذ يالحظ وضـع اسـتراتيجية البعثـة حلمايـة املـدنيني، مـع مراعـاة أن املسـؤولية الرئيسـية          

  الية،عن محاية السكان تقع على عاتق السلطات امل
يشـيد حبفظـة    لبعثـة، وإذ ا تقدمـه مـن مسـامهات إىل ا   بالبلدان املسامهة بقوات وبأفراد شرطة مل وإذ يشيد  

السالم الذين خياطرون حبيام يف هذا الصدد، وإذ يدين بقوة اهلجمات ضد حفظة السالم، وإذ يشـدد علـى أن   
  القانون الدويل،جرائم حرب مبوجب  تشكّلاهلجمات اليت تستهدف حفظة السالم قد 

_____________ 

  .S/2015/364 and Add.1انظر   )٤١٥(
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إزاء الـبطء يف نشـر أفـراد البعثـة ومعـداا، ممـا عرقـل علـى حنـو خطـري قـدرا علـى             وإذ يعرب عن قلقه   
)، ٢٠١٣( ٢١٠٠ جملـس األمـن   مبوجب قرار ٢٠١٣نيسان/أبريل  ٢٥التنفيذ الكامل لواليتها منذ إنشائها يف 

ــل بنشــر      وإذ ــام للتعجي ــذهلا األمــني الع ــيت يب ــاجلهود ال ــدريب     يرحــب ب ــوفري الت ــدات، وكــذلك بت ــوات واملع الق
سـيما   املناسب، لتحسني أمن وسالمة أفـراد البعثـة يف بيئـة أمنيـة معقـدة تنطـوي علـى أخطـار غـري متماثلـة، وال          

  استخدام األلغام واألجهزة املتفجرة املرجتلة،
تنظـيم القاعـدة يف   أنشـطة التنظيمـات اإلرهابيـة يف مـايل ومنطقـة السـاحل، مبـا يف ذلـك          وإذ يدين بقوة  

بالد املغـرب اإلسـالمي وحركـة أنصـار الـدين وحركـة التوحيـد واجلهـاد يف غـرب أفريقيـا، الـيت ال تـزال تقـوم              
بعمليات يف مايل وتشكّل ديدا للسالم واألمن يف املنطقة وخارجها، وإذ يدين ما تقترفـه اجلماعـات اإلرهابيـة    

  واألطفال،  اإلنسان ومن عنف ضد املدنيني، وال سيما النساء يف مشال مايل ويف املنطقة من انتهاكات حلقوق
د وشـامل يسـتند إىل مشـاركة مجيـع الـدول      أن اإلرهاب ال ميكن دحـره إال باتبـاع ـج مطـر     وإذ يؤكد  

قدرتـه، وإذ يؤكـد    واملنظمات اإلقليمية والدولية وتعاوا بفعاليـة يف التصـدي خلطـره ويف إضـعافه وعزلـه وشـلّ      
   ميكن وال ينبغي ربط اإلرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة،جمددا أنه ال

إىل إدراج حركة التوحيد واجلهاد يف غرب أفريقيا وتنظيم القاعدة يف بالد املغـرب اإلسـالمي    وإذ يشري  
وحركة أنصار الدين وزعيمها إياد آغ غايل وحركة املرابطني يف قائمة اجلزاءات املفروضة على تنظـيم القاعـدة   

ــيت  ــة  ال ــن  وضــعتها جلن ــس األم ــالقرارين جمل )، وإذ يكــرر ٢٠١١( ١٩٨٩) و ١٩٩٩( ١٢٦٧ املنشــأة عمــال ب
تأكيد استعداده، مبوجب النظام املشار إليه أعاله ووفقا ملعايري اإلدراج املعمول ا، لفرض املزيـد مـن اجلـزاءات    

لقاعدة وغريه من الكيانـات واألفـراد   األفراد واجلماعات واملؤسسات والكيانات واألفراد املرتبطني بتنظيم ا ضد
حركـة التوحيـد واجلهـاد يف غـرب     واملدرجني يف القائمة، مبا يف ذلك تنظيم القاعدة يف بـالد املغـرب اإلسـالمي    

  أفريقيا وحركة أنصار الدين وحركة املرابطني،
أجـل ردع  بالعمل املتواصل الذي تقوم به القوات الفرنسية، بطلب من سـلطات مـايل، مـن     وإذ يرحب  

  التهديدات اإلرهابية يف مشال مايل،
البعد عرب الوطين للتهديدات اإلرهابية يف منطقة السـاحل، وإذ يشـدد، يف هـذا     وإذ يالحظ بقلق متزايد  

الصدد، علـى أمهيـة أخـذ زمـام املبـادرة والتصـدي علـى الصـعيد اإلقليمـي، وإذ يرحـب يف هـذا السـياق بإنشـاء              
لساحل وعملية نواكشوط بشأن تعزيز التعاون األمين وتفعيل منظومـة السـلم واألمـن    اموعة اخلماسية ملنطقة ا

األفريقية يف منطقة الساحل والصحراء، وبااللتزام الذي تعهد به القادة األفارقة خالل مؤمتر قمة مـاالبو املعقـود   
أجــل تفعيــل قــدرة   وبــاخلطوات الــيت اختــذها االحتــاد األفريقــي مــن   ٢٠١٤حزيران/يونيــه  ٢٧و  ٢٦يف يــومي 

أفريقيا على التصدي فورا لألزمات، وإذ يرحب باجلهود اليت تبذهلا القوات الفرنسية لـدعم الـدول األعضـاء يف    
  بغية زيادة التعاون اإلقليمي على مكافحة اإلرهاب،ملنطقة الساحل اموعة اخلماسية 

اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة يف منطقـة    إزاء التهديدات اخلطرية اليت تشكلها وإذ يعرب عن قلقه املستمر  
الساحل، مبا يف ذلك االجتار باألسلحة واملخدرات واالجتار بالبشر، وزيـادة الـروابط، يف بعـض احلـاالت، بينـها      
وبــني اإلرهــاب، وإذ يشــدد علــى مســؤولية بلــدان املنطقــة عــن التصــدي هلــذه التهديــدات، وإذ يرحــب بتــأثري     

  يف ذلك البعثة، يف حتقيق االستقرار، الوجود الدويل يف مايل، مبا
حــوادث االختطــاف وأخــذ الرهــائن ــدف مجــع األمــوال أو احلصــول علــى تنــازالت    وإذ يــدين بقــوة  

سياســية، وإذ يعيــد تأكيــد عزمــه علــى أن مينــع، وفقــا ألحكــام القــانون الــدويل الســارية، االختطــاف واحتجــاز   
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مبـا يف   ٢٠١٤كانون الثاين/ينـاير   ٢٧املؤرخ ) ٢٠١٤( ٢١٣٣الرهائن يف منطقة الساحل، وإذ يشري إىل قراره 
ذلك دعوته املوجهة إىل مجيع الدول األعضاء من أجل أن متنع اإلرهابيني من االستفادة بصورة مباشـرة أو غـري   

تكفــل أن يــتم اإلفــراج عــن الرهــائن بشــكل آمــن،    مباشــرة مــن دفــع الفديــة أو مــن التنــازالت السياســية، وأن  
مــا، يف هــذا الصــدد، بنشــر املنتــدى العــاملي ملكافحــة اإلرهــاب مــذكرة اجلزائــر بشــأن املمارســات   حيــيط عل وإذ

  حرمام من مكاسبها،وللفدية  ختطاف اليت يرتكبها اإلرهابيون طلباًالاملتعلقة مبنع عمليات ااجليدة 
انتـهاكات  كـل مـا يرتكـب يف مـايل مـن جتـاوزات وانتـهاكات حلقـوق اإلنسـان و          بقـوة أيضا وإذ يدين   

للقــانون الــدويل اإلنســاين، مبــا يف ذلــك حــاالت اإلعــدام خــارج نطــاق القضــاء واإلعــدام بــإجراءات مــوجزة،     
وحاالت االعتقال واالحتجاز التعسفيني وإساءة معاملة السجناء، والعنف اجلنسي واجلنساين، فضال عـن القتـل   

واملستشـفيات، وإذ يـدعو مجيـع األطـراف إىل      والتشويه، وجتنيد األطفال واستغالهلم، واهلجمات علـى املـدارس  
وعلـى وقـف االحتجـاز غـري القـانوين والتعسـفي        اإلنسـاين  احترام الطابع املـدين للمـدارس وفقـا للقـانون الـدويل     

هلـذه االنتـهاكات والتجـاوزات، وأن متتثـل اللتزاماـا       جلميع األطفال، وإذ يهيب جبميع األطراف أن تضع حداً
  ،الواجب التطبيق يلمبوجب القانون الدو

، يف هذا الصدد، على ضرورة مسـاءلة مجيـع مـرتكيب تلـك األعمـال وعلـى أن بعـض        وإذ يكرر التأكيد  
الـذي وضــعته   ل جــرائم تقـع حتـت طائلــة نظـام رومـا األساســي    األفعـال املشـار إليهــا يف الفقـرة أعـاله قــد يشـكّ     

كـانون الثاين/ينـاير    ١٦لعامة للمحكمة قد قامـت، يف  ، وإذ حييط علما بأن املدعية ا)٤١٦(احملكمة اجلنائية الدولية
ــة مــن الســلطات االنتقاليــة يف مــايل مؤرخــة     ٢٠١٣ ــاًء علــى إحال ، بفــتح حتقيــق يف ٢٠١٢متوز/يوليــه  ١٣وبن

، ويـذكّر بأمهيـة أن تبـدي كـل     ٢٠١٢اجلرائم اليت يزعم أا ارتكبت على أراضي مايل منذ كـانون الثاين/ينـاير   
  احملكمة،  ية املساعدة والتعاون معاألطراف املعن

على أمهيـة تقيـد مجيـع األطـراف باملبـادئ اإلنسـانية املتمثلـة يف مراعـاة االعتبـارات اإلنسـانية            وإذ يشدد  
واحلياد والتجرد واالستقاللية واحترام تلك املبادئ من أجل كفالـة مواصـلة تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية وسـالمة       

ه املسـاعدة ومحايتـهم، وكفالــة أمـن ومحايـة مـوظفي املسـاعدة اإلنسـانية العــاملني يف        املـدنيني الـذين يتلقـون هـذ    
  مايل، وإذ يؤكد على أمهية تقدمي املساعدة اإلنسانية ملن حيتاجها،

أن الرقابة واإلشراف املدنيني على قوات الدفاع واألمـن املاليـة ومواصـلة تعزيزهـا تعـد أمـورا        وإذ يؤكد  
  واستقرارها يف املدى البعيد وحلماية شعب مايل،هامة لكفالة أمن مايل 

بــدور بعثــة التــدريب التابعــة لالحتــاد األورويب يف مــايل يف تــوفري التــدريب واملشــورة لقــوات    وإذ يشــيد  
الدفاع واألمن املالية، بأساليب منـها اإلسـهام يف تعزيـز السـلطة املدنيـة واحتـرام حقـوق اإلنسـان، وبـدور بعثـة           

لبناء القـدرات يف منطقـة السـاحل ويف مـايل يف إسـداء املشـورة االسـتراتيجية وتقـدمي التـدريب          االحتاد األورويب 
 لرجال الشرطة والدرك واحلرس الوطين يف مايل،

بســلطات مــايل أن تســتجيب لالحتياجــات العاجلــة واآلجلــة، الــيت تشــمل األمــن وإصــالح     وإذ يهيــب  
ة األزمة يف مايل وكفالة أن يعود االتفاق علـى السـكان احمللـيني    احلكم والتنمية واملسائل اإلنسانية، من أجل تسوي

_____________ 

)٤١٦(  United Nations, Treaty Series, vol. 2187, No. 38544.  
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بفوائد ملموسة، خباصة من خالل املشاريع ذات األولوية املنصوص عليها يف االتفاق، وإذ يهيـب بـاتمع الـدويل    
  الصدد، وإذ يؤكد على ضرورة تعزيز تنسيق هذه اجلهود الدولية،  أن يقدم دعما واسع النطاق يف هذا

، ٢٠١٣قـد يف بروكسـل يف أيار/مـايو    باملسامهات اليت قُـدمت عقـب مـؤمتر املـاحنني الـذي ع      يشيد وإذ  
، وإذ حيث مجيع الدول األعضاء وغريهـا مـن املـاحنني علـى     ٢٠١٥واليت ستقدم يف إطار النداء املوحد ملايل لعام 

  املسامهة بسخاء يف العمليات اإلنسانية،
إزاء استمرار األزمة الغذائية واإلنسـانية الكـبرية يف مـايل، وإزاء حالـة      قوإذ ال يزال يساوره شديد القل  

انعدام األمن اليت تعرقـل وصـول املسـاعدات اإلنسـانية، والـيت تـزداد تفاقمـا بسـبب وجـود اجلماعـات املسـلحة            
والشــبكات اإلرهابيــة واإلجراميــة ومــا تقــوم بــه مــن أنشــطة، ووجــود ألغــام أرضــية، وكــذلك بســبب اســتمرار  
انتشــار األســلحة مــن داخــل املنطقــة ومــن خارجهــا علــى حنــو يهــدد الســالم واألمــن واالســتقرار يف دول هــذه   

  املنطقة، وإذ يدين اهلجمات اليت يتعرض هلا العاملون يف جمال العمل اإلنساين،
  أن احلالة يف مايل ال تزال تشكل ديدا للسالم واألمن الدوليني، وإذ يقرر  
  فصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،مبوجب ال وإذ يتصرف  

  
  إطار لتحقيق السالم واملصاحلة وتنفيذ اتفاق السالم واملصاحلة يف مايل

حكومة مايل واجلماعات املسـلحة التابعـة لالئـتالف والتنسـيقية علـى الوفـاء بالتزاماـا الـيت          حيث  - ١  
الصــدد، علــى مواصــلة   ، وحيثهــا أيضــا، يف هــذا )٤١٥((االتفــاق) يــنص عليهــا اتفــاق الســالم واملصــاحلة يف مــايل  

  املشاركة البناءة، بإرادة سياسية ثابتة ونوايا حسنة، من أجل تنفيذ االتفاق بشكل كامل وفعال؛
فـورا  حكومة مـايل واجلماعـات املسـلحة التابعـة لالئـتالف والتنسـيقية علـى أن تبـادر          أيضا حيث  - ٢  

وااللتزام به، وبالترتيب األمـين لوقـف    ٢٠١٤أيار/مايو  ٢٣وبشكل تام إىل احترام وقف إطالق النار املوقع يف 
ــؤرخ   ــة املــ ــال العدائيــ ــه  ٥األعمــ ــإعالين وقــــف  ٢٠١٥حزيران/يونيــ ــال األ، وبــ ــةعمــ ــادرين يف  العدائيــ الصــ

 ؛٢٠١٥شباط/فرباير  ١٩و  ٢٠١٤متوز/يوليه   ٢٤

للنظر يف فرض جزاءات حمددة اهلدف على الذين يتخـذون إجـراءات ترمـي     عن استعداده يعرب  - ٣  
تنفيذ االتفـاق، وعلـى الـذين يسـتأنفون األعمـال العدائيـة وينتـهكون وقـف إطـالق          أو التهديد بعرقلة إىل عرقلة 

األبعـاد  ثـة األمـم املتحـدة املتكاملـة املتعـددة      بعالنار، وكذلك على الذين يهامجون أو يتخذون إجراءات لتهديـد  
  لتحقيق االستقرار يف مايل؛

مجيع اجلماعات املسـلحة يف مـايل بـأن تلقـي أسـلحتها، وتوقـف األعمـال العدائيـة وتنبـذ           يطالب  - ٤  
اللجــوء إىل العنــف، وتقطــع مجيــع صــالا بالتنظيمــات اإلرهابيــة وتعتــرف، دون شــروط، بوحــدة دولــة مــايل     

  وسالمتها اإلقليمية؛
ى أن تواصل التصدي لإلفالت من العقـاب، وأن تكفـل، يف هـذا الصـدد،     سلطات مايل عل حيث  - ٥  
مجيع مرتكيب جتاوزات وانتهاكات حقوق اإلنسان وانتهاكات القانون الدويل اإلنساين، مبا يشـمل تلـك    حماسبة

الــيت تنطــوي علــى عنــف جنســي، وحيــث أيضــا الســلطات املاليــة علــى أن تواصــل التعــاون مــع احملكمــة اجلنائيــة  
  ؛)٤١٦(الذي وضعته احملكمة ية، متشيا مع التزامات مايل مبوجب نظام روما األساسيالدول



 ٢٠١٥متوز/يوليه  ٣١ إىل ٢٠١٤آب/أغسطس  ١ يف الفترة منالقرارات واملقررات اليت اختذها جملس األمن 

683 

سـيما مـن    مجيع األطراف يف مايل على أن تتعاون بشكل تام يف نشر البعثة وأنشـطتها، وال  حيث  - ٦  
قلهم بـأن تكفـل هلـم الوصـول الفـوري إىل مجيـع أراضـي مـايل         خالل تأمني سالمة أفراد البعثة وأمنهم وحرية تن

  دون أي عراقيل من أجل متكني البعثة من االضطالع التام بواليتها؛
إىل املمثل اخلاص لألمني العام ملايل أن يواصل االضطالع مبسـاعيه احلميـدة، وأن ميـارس،     يطلب  - ٧  

ــاق مــن جانــ     ــذ االتف ــة    بصــفة خاصــة، دورا رئيســيا يف دعــم تنفي ــة مــايل واجلماعــات املســلحة التابع ب حكوم
لالئـتالف والتنسـيقية واإلشـراف علــى تنفيـذه، بسـبل أبرزهــا أن يتـوىل رئاسـة أمانــة جلنـة متابعـة االتفــاق، وأن          
يساعد األطراف املالية، على وجه اخلصوص، يف حتديد خطوات التنفيذ وترتيب أولوية تنفيـذها، مبـا يتسـق مـع     

(ب) و (ج) أدناه، ويؤكد عزمه على تيسـري تنفيـذ االتفـاق ودعمـه ومتابعتـه       ١٤ قرتنيأحكام االتفاق ومع الف
  كثب؛  عن

حكومــة مــايل واجلماعــات املســلحة التابعــة لالئــتالف والتنســيقية علــى أن تتعــاون وتنســق   حيــث - ٨  
  بشكل كامل مع املمثل اخلاص والبعثة، وخاصة بشأن تنفيذ االتفاق؛

ــة متابعــة االتفــاق والشــركاء الــدوليني اآلخــرين ذوي الصــلة أن   بالــدول األعضــاء  يهيــب  - ٩   يف جلن
بـدور اللجنـة يف    يدعموا تنفيذ االتفاق، وأن ينسقوا اجلهود مـع املمثـل اخلـاص والبعثـة يف هـذا الصـدد، ويسـلم       

  تسوية اخلالفات بني األطراف املالية؛
ــذ اال    يشــجع - ١٠   ــى أن تتخــذ اخلطــوات الالزمــة لتنفي ــة مــايل عل ــك   حكوم ــة، مبــا يف ذل تفــاق بفعالي

  اإلصالحات السياسية واملؤسسية؛
ــائيني        يهيــب - ١١   ــيمني والثن ــم املتحــدة ذات الصــلة، وكــذلك بالشــركاء اإلقل ـــاالت األم ــع وك جبمي

للمسـامهة يف تنفيـذ االتفـاق، خباصـة أحكامـه       واملتعددي األطراف، أن يقدموا ما يلزم مـن الـدعم الـتقين واملـايل    
  والثقافية؛  االجتماعية -نمية االقتصادية املتعلقة بالت

  
  الوالية املسندة إىل البعثة  

يف نطــاق احلــد األقصــى  ٢٠١٦حزيران/يونيــه  ٣٠متديــد الواليــة املســندة إىل البعثــة حــىت   يقــرر - ١٢  
مراقبـا عسـكريا علـى األقـل لرصـد وقـف        ٤٠فـردا عسـكريا، منـهم     ١١ ٢٤٠املأذون به هلا من القـوات وهـو   

مـن   ١ ٤٤٠نار واإلشراف عليه، وكذلك كتائب احتياطية قـادرة علـى االنتشـار بسـرعة يف البلـد، و      إطالق ال
  أفراد الشرطة؛

للبعثــة بــأن تســتخدم مجيــع الوســائل الالزمــة لالضــطالع بواليتــها، يف حــدود قــدراا ويف   يــأذن - ١٣  
  نطاق املناطق اليت تنتشر فيها؛

  تالية:أن تضطلع البعثة باملهام ال يقرر - ١٤  
  

  وقف إطالق النار  (أ)  
دعم ورصد واإلشراف على تنفيـذ ترتيبـات وقـف إطـالق النـار وتـدابري بنـاء الثقـة مـن جانـب حكومـة              

مــايل واجلماعــات املســلحة التابعــة لالئــتالف والتنســيقية، وإعــداد آليــات حمليــة لتعزيــز هــذه الترتيبــات والتــدابري  
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انتـهاكات لوقـف إطـالق النـار، مبـا يتسـق مـع         لـس األمـن بـأي   حسب احلاجـة، وإبـالغ جم   هذه اآلليات، ودعم
  ؛له الثاينرفق املأحكام االتفاق، وخاصة اجلزء الثالث منه و

  دعم تنفيذ اتفاق السالم واملصاحلة يف مايل  (ب)  

  اجلزء الثاين منه؛ دعم تنفيذ اإلصالحات املؤسسية والسياسية اليت ينص عليها االتفاق، وخاصة يف  ‘١’  
عم تنفيذ تـدابري الـدفاع واألمـن املنصـوص عليهـا يف االتفـاق، خباصـة دعـم وقـف إطـالق النـار            د  ‘٢’  

ورصـده واإلشـراف عليـه، ودعـم جتميـع أفــراد اجلماعـات املسـلحة ونـزع سـالحهم وتسـرحيهم وإعــادة           
إدماجهم، وكذلك إعادة نشر قوات الـدفاع واألمـن املاليـة تـدرجييا، خباصـة يف مشـال مـايل، مـع مراعـاة          
الظــروف األمنيــة، وتنســيق اجلهــود الدوليــة، بالتعــاون الوثيــق مــع بــاقي الشــركاء الثنــائيني واملــاحنني           
واملنظمات الدولية العاملة يف هـذه اـاالت، مبـا يف ذلـك االحتـاد األورويب، مـن أجـل إعـادة بنـاء قطـاع           

  ؛له الثاينرفق امله واجلزء الثالث من  األمن يف مايل، وفقا لإلطار احملدد يف االتفاق، وخاصة يف
دعم تنفيذ تدابري املصاحلة والعدالـة املنصـوص عليهـا يف االتفـاق، خباصـة يف اجلـزء اخلـامس منـه،           ‘٣’  

  األطراف؛  وال سيما إنشاء جلنة حتقيق دولية، بالتشاور مع
 دعم إجراء انتخابات حملية جامعة وحرة ونزيهة وشفافة، يف حـدود مواردهـا ويف نطـاق املنـاطق      ‘٤’  

الــيت تنتشــر فيهــا، وذلــك بوســائل منــها تــوفري املســاعدة اللوجســتية والتقنيــة املالئمــة والترتيبــات األمنيــة  
  االتفاق؛  الناجعة، مبا يتسق مع أحكام

  
  املساعي احلميدة واملصاحلة  (ج)  

م االضطالع جبهود املساعي احلميدة وبناء الثقة والتيسري علـى الصـعيدين الـوطين واحمللـي، مـن أجـل دعـ         
احلوار مع مجيع أصحاب املصلحة وفيما بينهم بشأن املصاحلة والتماسـك االجتمـاعي، وتشـجيع ودعـم التنفيـذ      
الكامل لالتفاق من جانب حكومة مايل واجلماعات املسلحة التابعة لالئتالف والتنسـيقية، بسـبل منـها تشـجيع     

  مات الشباب أيضا؛مشاركة منظمات اتمع املدين، مبا فيها املنظمات النسائية، ومنظ
  محاية املدنيني وحتقيق االستقرار  (د)  

ــالعنف      ‘١’   ــيك بـ ــد وشـ ــدنيني املعرضـــني لتهديـ ــكان املـ ــة السـ ــؤولية البـــدينمحايـ ــاس مبسـ ، دون مسـ
  مايل؛  سلطات

حتقيــق االســتقرار يف املراكــز الســكانية الرئيســية وغريهــا مــن املنــاطق الــيت يتعــرض فيهــا املــدنيون    ‘٢’  
دعـم سـلطات مـايل، وال سـيما يف مشـال مـايل، بأسـاليب تشـمل تسـيري دوريـات            للخطر، ضـمن سـياق  

بعيدة املدى، والقيام، ضمن هذا السـياق، بـردع التهديـدات واختـاذ خطـوات فعالـة ملنـع عـودة العناصـر          
  املسلحة إىل تلك املناطق؛
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ا نشـر مستشـارين   توفري محاية خاصة للنساء واألطفال املتضررين مـن الـرتاع املسـلح، بسـبل منـه       ‘٣’  
ــة احتياجــات ضــحايا العنــف اجلنســي        ــرأة، وتلبي ــة امل ــيني حبماي ــة الطفــل ومستشــارين معن ــيني حبماي معن

  واجلنساين يف الرتاع املسلح؛
مساعدة سلطات مايل يف إزالة األلغام واألجهزة املتفجرة األخـرى وتـدمريها ويف إدارة األسـلحة      ‘٤’  

  والذخائر؛
  ومحايتها تعزيز حقوق اإلنسان  (هـ)  

مســاعدة ســلطات مــايل يف جهودهــا الراميــة إىل تعزيــز حقــوق اإلنســان ومحايتــها، مبــا يف ذلــك      ‘١’  
اجلهود اليت تضطلع ا هـذه السـلطات، حسـب اإلمكـان واالقتضـاء ومبـا ال خيـل مبسـؤولياا، مـن           دعم

عــن انتــهاكات  أجــل مقاضــاة املســؤولني عــن التجــاوزات أو االنتــهاكات اخلطــرية حلقــوق اإلنســان أو   
القــانون الــدويل اإلنســاين، وال ســيما جــرائم احلــرب واجلــرائم ضــد اإلنســانية يف مــايل، مــع مراعــاة أنّ     

إىل  ٢٠١٢الســلطات االنتقاليــة يف مــايل كانــت قــد أحالــت الوضــع يف بلــدها منــذ كــانون الثاين/ينــاير    
  احملكمة اجلنائية الدولية؛

ــايل       ‘٢’   ــع أحنــاء م ــا يرتكــب يف مجي ــدويل  رصــد م ــانون ال ــهاكات للق ــن انت اإلنســاين، وجتــاوزات   م
ــة ضــد األطفــال والعنــف       ــهاكات والتجــاوزات املرتكب ــهاكات حلقــوق اإلنســان، مبــا يف ذلــك االنت وانت
اجلنسي يف الرتاعات املسلحة، واملساعدة على التحقيق يف هذه االنتهاكات والتجاوزات وإبـالغ الـس   

  ، واملسامهة يف اجلهود الرامية إىل منع حدوثها؛واجلمهور ا، مىت كان ذلك مالئما
  املساعدة اإلنسانية ومشاريع حتقيق االستقرار  (و)  
املسامهة، ضمن سياق تقدمي الدعم لسلطات مايل، يف يئة بيئة آمنة إليصـال املسـاعدة اإلنسـانية      ‘١’  

جلهـات الفاعلـة يف جمــال   بسـالم وبقيـادة مدنيـة، وفقـا للمبـادئ اإلنسـانية، ويف التنسـيق عـن كثـب مـع ا          
املساعدة اإلنسانية علـى حتقيـق عـودة املشـردين داخليـا والالجـئني أو تسـهيل انـدماجهم حمليـا أو إعـادة           

  توطينهم بشكل طوعي وآمن وكرمي؛
املسامهة، ضمن سياق تقدمي الدعم لسلطات مايل، يف يئة بيئة آمنة للمشاريع الراميـة إىل حتقيـق     ‘٢’  

  ل مايل، مبا يف ذلك املشاريع السريعة األثر؛االستقرار يف مشا
  محاية موظفي األمم املتحدة وكفالة سالمتهم وأمنهم  (ز)  
محاية موظفي األمم املتحدة، وال سـيما األفـراد النظـاميني، ومنشـآا ومعـداا، وكفالـة سـالمة مـوظفي           

  األمم املتحدة واألفراد املرتبطني ا وأمنهم وحرية تنقلهم؛
  م احملافظة على التراث الثقايفدع  (ح)  
علـى مسـاعدة سـلطات مـايل، حسـب الضـرورة        منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافةالتعاون مع   

  واإلمكانيات، يف محاية املواقع الثقافية والتارخيية يف هذا البلد من اهلجمات؛
  



 ٢٠١٥متوز/يوليه  ٣١إىل  ٢٠١٤آب/أغسطس  ١ القرارات واملقررات اليت اختذها جملس األمن يف الفترة من

686 

  انتشار البعثة وقدراا
قــدرا  يــع اخلطــوات الالزمــة لــتمكني البعثــة مــن بلــوغ كامــل إىل األمــني العــام اختــاذ مج يطلــب - ١٥  

  التقديرية؛  التشغيلية دون مزيد من التأخري، بسبل منها االستخدام الكامل لصالحياته احلالية ووفقا لسلطته
إىل األمني العام أن يتخذ مجيع التدابري اإلضـافية املالئمـة لتعزيـز سـالمة وأمـن أفـراد        أيضا يطلب - ١٦  

، ال سيما األفراد النظاميني، وحتسني اخلدمات األساسـية الالزمـة هلـم، بسـبل تشـمل تعزيـز قـدرات البعثـة         البعثة
قـدرات عسـكرية كافيـة لتـأمني      وتكـوين االستخباراتية، وتوفري التدريب واملعدات ملواجهـة األجهـزة املتفجـرة،    
واإلجالء الطيب، لتمكني البعثة من تنفيـذ   طرق اإلمداد اللوجسيت للبعثة، وزيادة فعالية إجراءات إجالء اجلرحى

  ؛متناظرةواليتها بفعالية يف بيئة أمنية معقدة تنطوي على أخطار غري 
البلدان املسامهة بقوات وأفراد شرطة للبعثة على التعجيل بشراء ونشر ما تبقى من معـدات   حيث - ١٧  

شرطة يتوافر هلـم مـا يكفـي مـن القـدرات       مملوكة للوحدات، وحيث الدول األعضاء على أن تسهم بقوات وأفراد
والتـدريب واملعــدات، مبـا يف ذلــك العناصـر الداعمــة، اخلاصـة ببيئــة العمـل، حــىت يتسـىن للبعثــة أن تفـي بواليتــها،        

  للبعثة؛  ويرحب باملساعدة اليت تقدمها الدول األعضاء يف هذا الصدد إىل البلدان املسامهة بقوات وأفراد شرطة
ل األعضــاء، وال ســيما دول املنطقــة، كفالــة نقــل مجيــع األفــراد، وكــذلك املعــدات   الــدو يناشــد - ١٨  

واملــؤن واإلمــدادات وغريهــا مــن الســلع الــيت يكــون اســتخدامها مقصــورا علــى البعثــة ومهامهــا الرمسيــة، حبريــة   
وقــت وبــدون عراقيــل وعلــى حنــو ســريع مــن مــايل وإليهــا، وذلــك لتيســري تقــدمي اإلمــداد اللوجســيت للبعثــة يف ال  

  املناسب وبفعالية يف التكلفة؛
بقـي مفهـوم البعثـة قيـد االسـتعراض، بغيـة حتقيـق أقصـى قـدر مـن           األمـني العـام علـى أن ي    يشجع - ١٩  

  على علم بتنفيذ ذلك؛ الس التأثري اإلجيايب ملوارد البعثة ، ويطلب إىل األمني العام أن يبقي
  

  املسائل الشاملة يف والية البعثة
إىل البعثة مواصلة تعزيز تفاعلها مع السكان املدنيني، وتواصلها مع قوات الـدفاع واألمـن    يطلب - ٢٠  

املاليـة، وذلـك بســبل تشـمل وضــع اسـتراتيجية اتصــال فعالـة وإنشـاء حمطــة بـث إذاعــي تابعـة للبعثــة، مـن أجــل          
  توعيتهم بواليتها وأنشطتها وزيادة فهمهم هلا؛

قــدم لقـوات أمنيــة غــري تابعـة لألمــم املتحــدة   متثــال أي دعـم ي إىل البعثـة أن تكفــل ا  أيضــا يطلـب  - ٢١  
امتثاال صارما لسياسة بذل العناية الواجبة يف مراعاة حقوق اإلنسـان عنـد تقـدمي دعـم األمـم املتحـدة إىل قـوات        

  ؛)٤١٧(أمنية غري تابعة لألمم املتحدة
مــم املتحــدة الــيت تقضــي بعــدم إىل األمــني العــام أن يكفــل امتثــال البعثــة التــام لسياســة األ  يطلــب - ٢٢  

التسامح مطلقا مع االستغالل اجلنسي واالنتهاكات اجلنسية وأن يبقي الس على علم تـام مبثـل هـذه احلـاالت     
  من سوء السلوك؛

إىل البعثة أن تراعي متاما االعتبارات اجلنسانية بوصفها مسـألة شـاملة طـوال فتـرة واليتـها       يطلب - ٢٣  
مايل على كفالة مشـاركة النسـاء واخنـراطهن ومتثيلـهن علـى مجيـع املسـتويات بصـورة         وأن تساعد السلطات يف 

كاملة وفعالة ويف طور مبكر من مرحلـة حتقيـق االسـتقرار، مبـا يف ذلـك إصـالح قطـاع األمـن، وعمليـات نـزع           
_____________ 

)٤١٧(  S/2013/110.املرفق ،  
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 البعثـة  السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، وكذلك يف عملية املصاحلة والعمليـة االنتخابيـة، ويطلـب كـذلك إىل    
  أن تساعد األطراف على ضمان مشاركة املرأة الكاملة والفعالة يف تنفيذ االتفاق؛

إىل البعثـة أن تراعـي مراعـاة تامـة قضـية محايـة الطفـل باعتبارهـا قضـية شـاملة علـى             أيضا يطلب - ٢٤  
العمليـات،  نطاق واليتها كاملة، وأن تسـاعد سـلطات مـايل علـى كفالـة مراعـاة محايـة حقـوق الطفـل يف شـىت           

ومنـها عمليـة نـزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج، ويف سـياق إصـالح القطـاع األمـين، ابتغـاء وضـع حـد               
  لالنتهاكات والتجاوزات املرتكبة حبق األطفال واحليلولة دون وقوعها؛

لـة إليهـا،   إىل البعثة أن تنظر يف اآلثار البيئية لعملياا عنـد اضـطالعها باملهـام املوك    كذلك يطلب - ٢٥  
ووفقـا لقـرارات اجلمعيـة العامـة ذات الصـلة       علـى النحـو املناسـب   وأن تقوم يف هذا السياق بإدارة هـذه اآلثـار،   

  وقواعد األمم املتحدة وأنظمتها السارية، وأن تعمل بوعي يف حميط املواقع الثقافية والتارخيية؛
  

  التعاون املشترك بني البعثات يف غرب أفريقيا

مــني العــام باختــاذ مــا يلــزم مــن خطــوات لكفالــة التعــاون فيمــا بــني البعثــات، وال ســيما  لأل يــأذن - ٢٦  
بني بعثـة األمـم املتحـدة املتكاملـة املتعـددة األبعـاد لتحقيـق االسـتقرار يف مـايل وبعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا               فيما

ل القـوات وعتادهـا مـن البعثـات     وعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار، وللقيام مبا هـو مناسـب مـن عمليـات نقـ     
، وذلـك  املتعـددة األبعـاد لتحقيـق االسـتقرار يف مـايل      األخرى التابعة لألمم املتحدة إىل بعثة األمم املتحدة املتكاملة

وموافقـة  ‘ ٢’علـم الـس وموافقتـه، مبـا يف ذلـك املوافقـة علـى نطـاق النقـل ومدتـه؛            ‘١’رهناً بالشروط التاليـة:  
واحلالة األمنية يف املناطق اليت تنتشر فيها بعثات األمـم املتحـدة تلـك، ودون املسـاس     ‘ ٣’بقوات؛  البلدان املسامهة

مبا هلا من واليات؛ ويشجع يف هذا الصدد اختاذ املزيد من اخلطـوات لتعزيـز التعـاون فيمـا بـني البعثـات يف منطقـة        
  أن للنظر فيها كلما اقتضى األمر؛أفريقيا، حسب االقتضاء واإلمكانيات، وتقدمي تقارير ذا الش  غرب

  
  الوالية املنوطة بالقوات الفرنسية

للقوات الفرنسية، يف حدود قدراا ومناطق انتشارها، باستخدام مجيع الوسـائل الضـرورية    يأذن - ٢٧  
رضـها  حىت تنتهي البعثة املتكاملة من واليتها كما أذن ا هذا القرار، وبالتدخل لدعم عناصر البعثـة يف حـال تع  

لتهديد وشيك وخطري وبناء على طلب األمني العام، ويطلـب إىل فرنسـا تقـدمي تقـارير إىل الـس بشـأن تنفيـذ        
  أدناه؛ ٣٥هذه الوالية يف مايل وتنسيق تقاريرها مع تقارير األمني العام املشار إليها يف الفقرة 

  
  إسهام اموعة اخلماسية ملنطقة الساحل واالحتاد األفريقي

الدول األعضاء يف منطقة الساحل على حتسـني التنسـيق ملكافحـة التهديـدات املتكـررة يف       يشجع - ٢٨  
منطقــة الســاحل، مبــا يف ذلــك اإلرهــاب، إىل جانــب اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة وغريهــا مــن األنشــطة غــري       

ة السـاحل مـن أجـل    املشروعة مثل االجتار باملخـدرات، ويرحـب بـاجلهود الـيت تبـذهلا الـدول األعضـاء يف منطقـ        
تعزيز أمن احلدود والتعاون اإلقليمي، بوسائل منها اموعة اخلماسية ملنطقة الساحل وعملية نواكشـوط بشـأن   
تعزيز التعاون األمـين وتفعيـل منظومـة السـلم واألمـن األفريقيـة يف منطقـة السـاحل والصـحراء، وااللتـزام الـذي            

، واخلطـوات  ٢٠١٤حزيران/يونيـه   ٢٧و  ٢٦البو املعقود يف يـومي  تعهد به القادة األفارقة خالل مؤمتر قمة ما
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اليت اختذها االحتاد األفريقي من أجل تفعيل قدرة أفريقيا على التصدي فورا لألزمات، ويشجع الـدول األعضـاء   
  يف االحتاد األفريقي على توفري تربعات كبرية لصاحل قدرة أفريقيا على التصدي فورا لألزمات؛

  
  ويل يف منطقة الساحلالتعاون الد

جبميع الدول األعضاء، وال سيما دول الساحل وغرب أفريقيـا واملغـرب العـريب، وكـذلك      يهيب - ٢٩  
بالشركاء اإلقليميني والثنائيني واملتعددي األطـراف، أن يعـززوا تنسـيقهم مـن أجـل وضـع اسـتراتيجيات شـاملة         

ات اإلرهابيـة الـيت تعـرب احلـدود وتلـتمس املـالذ       وفعالة تتيح على حنـو شـامل ومتكامـل مكافحـة أنشـطة اجلماعـ      
التوحيــد واجلهــاد يف  وحركــةســيما تنظــيم القاعــدة يف بــالد املغــرب اإلســالمي  اآلمــن يف منطقــة الســاحل، وال

غرب أفريقيا وحركة أنصار الدين وحركة املرابطني، وأن حيولوا دون توسـع تلـك اجلماعـات وأن حيـدوا أيضـاً      
  ة ومن اتساع رقعة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛من انتشار مجيع األسلح

إىل التنفيــذ الســريع والفعــال، بالتشــاور مــع املنظمــات اإلقليميــة، لالســتراتيجيات    يكــرر دعوتــه - ٣٠  
اإلقليميـة الـيت تشــمل األمـن واحلوكمـة والتنميــة وحقـوق اإلنســان واملسـائل اإلنسـانية، مثــل اسـتراتيجية األمــم         

، ويشــري يف هــذا الصــدد إىل دور املســاعي احلميــدة الــيت يبــذهلا املبعــوث  )٤١٨(نطقــة الســاحلاملتحــدة املتكاملــة مل
اخلاص لألمني العام ملنطقة السـاحل مـن أجـل تعزيـز التعـاون اإلقليمـي واألقـاليمي، بالتنسـيق الوثيـق مـع املمثـل            

  اخلاص لألمني العام لغرب أفريقيا؛
  

  مسامهة االحتاد األورويب

للتـدريب  ثـة االحتـاد األورويب   د ألورويب، وال سيما ممثله اخلاص ملنطقة الساحل وبعباالحتا يهيب - ٣١  
لبناء القدرات يف الساحل ويف مايل، أن ينسق عن كثب مـع بعثـة األمـم املتحـدة     ة االحتاد األورويب يف مايل وبعث

اآلخـرين املشـاركني يف تزويـد     املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيـق االسـتقرار يف مـايل ومـع شـركاء مـايل الثنـائيني       
جمال إصالح القطاع األمين، على النحـو املنصـوص عليـه يف االتفـاق ومبـا يتسـق مـع         سلطات مايل باملساعدة يف

  أعاله؛‘ ٢’(ب)  ١٤  الفقرة
  

  االلتزامات املنصوص عليها يف القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان

على الوفاء بالتزاماـا الـيت يـنص عليهـا القـانون الـدويل اإلنسـاين يف احتـرام         مجيع األطراف  حيث - ٣٢  
وشحنات اإلغاثـة التابعـة هلـا، واختـاذ مجيـع اخلطـوات الالزمـة الـيت          هامرافقو ومحاية موظفي املساعدة اإلنسانية

ه األكمـل وبشـكل   تسمح وتسهل للعـاملني يف اـال اإلنسـاين أن يصـلوا باملسـاعدات إىل احملتـاجني علـى الوجـ        
آمن وفوري ومن دون عوائـق، مـع احتـرام املبـادئ التوجيهيـة لألمـم املتحـدة يف جمـال العمـل اإلنسـاين والتقيـد            

  ؛الواجبة التطبيقبأحكام القانون الدويل 
ويشـري  على أن سلطات مايل تتوىل املسؤولية األساسية عن محاية املدنيني يف مايل،  يكرر التأكيد - ٣٣  

ــه كــــــذلك إىل  ــبتمرب  ١٧املــــــؤرخ  )١٩٩٩( ١٢٦٥قراراتــــ ــؤرخ  )٢٠٠٠( ١٢٩٦، و ١٩٩٩أيلول/ســــ املــــ
املــؤرخ  )٢٠٠٦( ١٧٣٨، و ٢٠٠٦نيســان/أبريل  ٢٨املــؤرخ  )٢٠٠٦( ١٦٧٤  ، و٢٠٠٠نيســان/أبريل   ١٩

_____________ 

)٤١٨(  S/2013/354.املرفق ،  
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بشــأن محايــة  ٢٠٠٩تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١١املــؤرخ ) ٢٠٠٩( ١٨٩٤، و ٢٠٠٦كــانون األول/ديســمرب   ٢٣
ــدنيني يف ال ــه   امل ــات املســلحة، وقرارات ــؤرخ ) ٢٠٠٥( ١٦١٢رتاع ــه  ٢٦امل  )٢٠٠٩( ١٨٨٢و  ٢٠٠٥متوز/يولي

ــه  ١٢املــــؤرخ  )٢٠١١( ١٩٩٨، و ٢٠٠٩آب/أغســــطس  ٤املــــؤرخ   )٢٠١٢( ٢٠٦٨  ، و٢٠١١متوز/يوليــ
ــؤرخ  ــبتمرب  ١٩املــ ــؤرخ ) ٢٠١٤( ٢١٤٣، و ٢٠١٢أيلول/ســ ــارس  ٧املــ  )٢٠١٥( ٢٢٢٥و  ٢٠١٤آذار/مــ
 ٣١املـــؤرخ  )٢٠٠٠( ١٣٢٥وقراراتـــه  بشـــأن األطفـــال والـــرتاع املســـلح، ٢٠١٥نيـــه حزيران/يو ١٨املـــؤرخ 

 )٢٠٠٩( ١٨٨٨، و ٢٠٠٨حزيران/يونيــه  ١٩املــؤرخ  )٢٠٠٨( ١٨٢٠ ، و٢٠٠٠تشــرين األول/أكتــوبر  
ــؤرخ  ــؤرخ  )٢٠٠٩( ١٨٨٩، و ٢٠٠٩أيلول/ســبتمرب  ٣٠امل ــوبر   ٥امل  ١٩٦٠ ، و٢٠٠٩تشــرين األول/أكت

، ٢٠١٣حزيران/يونيـه   ٢٤املـؤرخ   )٢٠١٣( ٢١٠٦، و ٢٠١٠ن األول/ديسـمرب  كانو ١٦املؤرخ  )٢٠١٠(
بشــأن املــرأة والســالم واألمــن، ويهيــب بالبعثــة  ٢٠١٣تشــرين األول/أكتــوبر  ١٨املــؤرخ  )٢٠١٣( ٢١٢٢و 

املتكاملــة وجبميــع القــوات العســكرية يف مــايل أن تأخــذ هــذه القــرارات يف االعتبــار وأن تلتــزم بالقــانون الــدويل  
نساين والقانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان والقـانون الـدويل لالجـئني، ويـذكّر بأمهيـة التـدريب يف هـذا اـال،            اإل

وحيث مجيع األطراف على تنفيذ االستنتاجات املتعلقة باألطفـال والـرتاع املسـلح يف مـايل الـيت اعتمـدها الفريـق        
  ؛)٤١٩(٢٠١٤متوز/يوليه  ٧يف  التابع لس األمن األطفال والرتاع املسلحاملعين بالعامل 

  
  األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة

ــا يتســق مــع الفقــرة      يهيــب - ٣٤   ــة، مب ــة املتكامل ــوم، مبســاعدة البعث أعــاله،  ١٣ بســلطات مــايل أن تق
ــة واالجتــار غــري         ــدوليني، بالتصــدي ملســألة انتشــار األســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيف ومســاعدة الشــركاء ال

ذلك وفقا ألحكـام اتفاقيـة اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا املتعلقـة باألسـلحة الصـغرية           املشروع ا، و
واألسلحة اخلفيفة وذخائرها واملواد األخرى ذات الصـلة وبرنـامج العمـل ملنـع االجتـار غـري املشـروع باألسـلحة         

، حـىت تضـمن بلـوغ مسـتوى     )٤٢٠(الصغرية واألسلحة اخلفيفة بكل جوانبه ومكافحه ذلك االجتار والقضاء عليه
تعهــد هــذه املخزونــات  مــن األمــان والفعاليــة يف إدارة خمزوناــا مــن األســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة ويف 

املضبوطة أو غري املوسومة أو املقتنـاة علـى حنـو غـري      نها، وحىت تقوم جبمع و/أو تدمري األسلحة الفائضة أويوتأم
تشـــرين   ٣١املـــؤرخ   )٢٠١١( ٢٠١٧فيـــذ الكامـــل لقراراتـــه    مشـــروع، ويشـــدد كـــذلك علـــى أمهيـــة التن     

املــــؤرخ  )٢٠١٥( ٢٢٢٠و  ٢٠١٣أيلول/ســــبتمرب  ٢٦املــــؤرخ ) ٢٠١٣( ٢١١٧و  ٢٠١١األول/أكتــــوبر 
  ؛٢٠١٥أيار/مايو   ٢٢
  

  تقارير األمني العام واستعراض الوالية

لـس  االقـرار، تقريـرا إىل   إىل األمني العام أن يقدم، مرة كل ثالثة أشهر عقب اختاذ هـذا  يطلب  - ٣٥  
  تفاق وعلى جهود البعثة املتكاملة لدعمه؛االعن تنفيذ هذا القرار، يركز فيه على التقدم احملرز يف تنفيذ 

_____________ 

)٤١٩(  S/AC.51/2014/2.  
إىل  ٩، نيويـورك، مـن   االجتار غري املشـروع باألسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة بكـل جوانبـه       تقرير األمم املتحدة بشأن  )٤٢٠(

  .٢٤ة )، الفصل الرابع، الفقرA/CONF.192/15( ٢٠٠١متوز/يوليه  ٢٠
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، حسـب  ٢٠١٦حزيران/يونيـه   ٣٠اعتزامه النظر يف استعراض والية البعثة املتكاملـة قبـل    يؤكد - ٣٦  
  يف تنفيذ االتفاق؛ االقتضاء، وال سيما يف ضوء ما يحرز من تقدم

  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي.يقرر  - ٣٧  
  ٧٤٧٤اختذ باإلمجاع يف اجللسة 

_____________________ 
      

  أوكرانيالبنود املتعلقة باحلالة يف ا
  

  موجهة إىل رئيسة جملس األمن ٢٠١٤شباط/فرباير  ٢٨رسالة مؤرخة  - ألف 
  )٤٢١()S/2014/136( املتحدة من املمثل الدائم ألوكرانيا لدى األمم

  
  مقررات

دعــوة ممثــل أوكرانيــا    ،٢٠١٤آب/أغســطس  ٨ يفاملعقــودة ، ٧٢٣٩قــرر جملــس األمــن، يف جلســته      
مـن نظامــه الـداخلي املؤقـت، يف مناقشـة البنــد      ٣٧لالشـتراك، دون أن يكـون لـه حـق التصــويت، وفقـا للمـادة       

مـن املمثـل الـدائم ألوكرانيـا      رئيسـة جملـس األمـن    موجهة إىل ٢٠١٤شباط/فرباير  ٢٨رسالة مؤرخة ”املعنون 
  ‘‘.)S/2014/136لدى األمم املتحدة (

مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل      ٣٩ويف اجللسة نفسها، قرر الس أيضا، توجيـه دعـوة، وفقـا للمـادة       
ريـق التـداول   السيد إيفان سيمونوفيتش، األمني العام املساعد حلقـوق اإلنسـان، الـذي اشـترك يف اجللسـة عـن ط      

  بالفيديو.
ــته      ــس، يف جلسـ ــرر الـ ــودة ، ٧٢٥٣وقـ ــطس  ٢٨ يفاملعقـ ــا    ،٢٠١٤آب/أغسـ ــل أوكرانيـ ــوة ممثـ دعـ

مـن نظامــه الـداخلي املؤقـت، يف مناقشـة البنــد      ٣٧لالشـتراك، دون أن يكـون لـه حـق التصــويت، وفقـا للمـادة       
مـن املمثـل الـدائم ألوكرانيـا      ألمـن موجهة إىل رئيسـة جملـس ا   ٢٠١٤شباط/فرباير  ٢٨رسالة مؤرخة ”املعنون 

  ‘‘.)S/2014/136لدى األمم املتحدة (
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل      ٣٩ويف اجللسة نفسها، قرر الس أيضا، توجيـه دعـوة، وفقـا للمـادة       

  السيد جيفري فيلتمان، وكيل األمني العام للشؤون السياسية.
دعـوة ممثـل أوكرانيـا     ،٢٠١٤تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٤ يفاملعقـودة  ، ٧٢٨٧وقرر الس، يف جلسـته    

مـن نظامــه الـداخلي املؤقـت، يف مناقشـة البنــد      ٣٧لالشـتراك، دون أن يكـون لـه حـق التصــويت، وفقـا للمـادة       
مـن املمثـل الـدائم ألوكرانيـا      موجهة إىل رئيسـة جملـس األمـن    ٢٠١٤شباط/فرباير  ٢٨رسالة مؤرخة ”املعنون 

  ‘‘.)S/2014/136لدى األمم املتحدة (
_____________ 

 متـوز/  ٣١كـانون الثاين/ينـاير إىل    ١اختذ جملس األمن قرارات أو مقـررات بشـأن هـذه املسـألة للمـرة األوىل يف الفتـرة مـن         )٤٢١(
  .٢٠١٤يوليه 
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مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل      ٣٩ويف اجللسة نفسها، قرر الس أيضا، توجيـه دعـوة، وفقـا للمـادة       
تارانكو، األمني العام املساعد للشؤون السياسية، وإىل السـيد إيفـان سـيمونوفيتش،     -السيد أوسكار فرنانديث 

  األمني العام املساعد حلقوق اإلنسان.
دعــوة ممثــل أوكرانيــا  ،٢٠١٤تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٤ يفاملعقــودة ، ٧٣١١جلســته  وقــرر الــس، يف  

مـن نظامــه الـداخلي املؤقـت، يف مناقشـة البنــد      ٣٧لالشـتراك، دون أن يكـون لـه حـق التصــويت، وفقـا للمـادة       
انيـا  مـن املمثـل الـدائم ألوكر    موجهة إىل رئيسـة جملـس األمـن    ٢٠١٤شباط/فرباير  ٢٨رسالة مؤرخة ”املعنون 

  ‘‘.)S/2014/136لدى األمم املتحدة (
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل      ٣٩ويف اجللسة نفسها، قرر الس أيضا، توجيـه دعـوة، وفقـا للمـادة       
  .للشؤون السياسيةاملساعد املؤقت العام  األمنيفراندزن،  -غ ربينس آندرس تويالسيد 
من نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل     ٣٩، وفقا للمادة ويف اجللسة نفسها، قرر الس كذلك، توجيه دعوة  
، أوكرانيـا يف أوروبـا  يف والتعـاون  ملنظمة األمـن  التابعة اخلاصة بعثة الرصد مراقيب أرطغرل أباكان، رئيس السيد 

 ويف يف أوكرانيـا  أوروبـا احلايل ملنظمة األمـن والتعـاون يف   لرئيس خلاصة لمثلة اامل، هايدي تاغليافيينوإىل السيدة 
  فريق االتصال الثالثي.  

ــرر الــس، يف جلســته     ــاير   ٢١ يفاملعقــودة ، ٧٣٦٥وق ــا   ،٢٠١٥كــانون الثاين/ين ــل أوكراني دعــوة ممث
مـن نظامــه الـداخلي املؤقـت، يف مناقشـة البنــد      ٣٧لالشـتراك، دون أن يكـون لـه حـق التصــويت، وفقـا للمـادة       

مـن املمثـل الـدائم ألوكرانيـا      رئيسـة جملـس األمـن   موجهة إىل  ٢٠١٤شباط/فرباير  ٢٨رسالة مؤرخة ”املعنون 
  ‘‘.)S/2014/136لدى األمم املتحدة (

مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل      ٣٩ويف اجللسة نفسها، قرر الس أيضا، توجيـه دعـوة، وفقـا للمـادة       
  السيد جيفري فيلتمان، وكيل األمني العام للشؤون السياسية.

ــرر الــس، يف جلســته     ــاير   ٢٦ يفملعقــودة ا، ٧٣٦٨وق ــا   ،٢٠١٥كــانون الثاين/ين ــل أوكراني دعــوة ممث
مـن نظامــه الـداخلي املؤقـت، يف مناقشـة البنــد      ٣٧لالشـتراك، دون أن يكـون لـه حـق التصــويت، وفقـا للمـادة       

مـن املمثـل الـدائم ألوكرانيـا      موجهة إىل رئيسـة جملـس األمـن    ٢٠١٤شباط/فرباير  ٢٨رسالة مؤرخة ”املعنون 
  ‘‘.)S/2014/136املتحدة (لدى األمم 

مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل      ٣٩ويف اجللسة نفسها، قرر الس أيضا، توجيـه دعـوة، وفقـا للمـادة       
  السيد جيفري فيلتمان، وكيل األمني العام للشؤون السياسية.

ة رســال”يف البنــد املعنــون   ،٢٠١٥شــباط/فرباير  ٢٧ يفاملعقــودة ، ٧٣٩٥ونظــر الــس، يف جلســته     
ــا لــدى األمــم    موجهــة إىل رئيســة جملــس األمــن  ٢٠١٤شــباط/فرباير  ٢٨مؤرخــة  ــدائم ألوكراني مــن املمثــل ال
  ‘‘.)S/2014/136املتحدة (
من نظامه الـداخلي املؤقـت، إىل السـيدة     ٣٩ويف اجللسة نفسها، قرر الس، توجيه دعوة، وفقا للمادة   

ــافيين  ــدي تاغلي ــة اامل، هاي ــرئيس خلاصــة لمثل ــاملنظمــة األمــن والتعــاون يف   احلــايلل ــق   أوروب ــا ويف فري يف أوكراني
والتعـاون  ملنظمـة األمـن   التابعـة  اخلاصـة  بعثة الرصد مراقيب أرطغرل أباكان، رئيس السيد ، وإىل االتصال الثالثي

  .أوكرانيايف أوروبا يف 
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ا لالشـتراك،  دعـوة ممثـل أوكرانيـ    ،٢٠١٥آذار/مـارس   ٦ يفاملعقـودة  ، ٧٤٠٠وقرر الـس، يف جلسـته     
رسـالة  ”من نظامه الداخلي املؤقت، يف مناقشة البند املعنـون   ٣٧دون أن يكون له حق التصويت، وفقا للمادة 

ــا لــدى األمــم    موجهــة إىل رئيســة جملــس األمــن  ٢٠١٤شــباط/فرباير  ٢٨مؤرخــة  ــدائم ألوكراني مــن املمثــل ال
  ‘‘.)S/2014/136املتحدة (
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل      ٣٩ضا، توجيـه دعـوة، وفقـا للمـادة     ويف اجللسة نفسها، قرر الس أي  

الســيد جيفــري فيلتمــان، وكيــل األمــني العــام للشــؤون السياســية، والســيد جــون غينــغ، مــدير شــعبة التنســيق      
واالستجابة يف مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسـانية يف األمانـة العامـة، والسـيد إيفـان سـيمونوفيتش،       

  ني العام املساعد لشؤون حقوق اإلنسان.األم
دعـوة ممثـل أوكرانيـا لالشـتراك،      ،٢٠١٥حزيران/يونيه  ٥ يفاملعقودة ، ٧٤٥٧وقرر الس، يف جلسته   

رسـالة  ”من نظامه الداخلي املؤقت، يف مناقشة البند املعنـون   ٣٧دون أن يكون له حق التصويت، وفقا للمادة 
ــا لــدى األمــم    ة إىل رئيســة جملــس األمــن موجهــ ٢٠١٤شــباط/فرباير  ٢٨مؤرخــة  ــدائم ألوكراني مــن املمثــل ال
  ‘‘.)S/2014/136املتحدة (
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل      ٣٩ويف اجللسة نفسها، قرر الس أيضا، توجيـه دعـوة، وفقـا للمـادة       

  السيد جيفري فيلتمان، وكيل األمني العام للشؤون السياسية.
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت،      ٣٩لـس كـذلك، توجيـه دعـوة، وفقـا للمـادة       ويف اجللسة نفسها، قـرر ا   

 السيد ألكسـندر هـاغ، نائـب رئـيس مـراقيب بعثـة الرصـد اخلاصـة التابعـة ملنظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا              إىل
  أوكرانيا.  يف

وإســرائيل أســتراليا دعــوة ممثلــي  ،٢٠١٥متوز/يوليــه  ٢٩ يفاملعقــودة ، ٧٤٩٨وقـرر الــس، يف جلســته    
 يرلنــدا وإيطاليــا وبلجيكــا ورومانيــا والفلــبني وفييــت نــام وكنــدا وهولنــدا        آوأملانيــا وإندونيســيا وأوكرانيــا و  

مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، يف مناقشـة البنـد        ٣٧لالشتراك، دون أن يكون هلم حـق التصـويت، وفقـا للمـادة     
مـن املمثـل الـدائم ألوكرانيـا      ة جملـس األمـن  موجهة إىل رئيسـ  ٢٠١٤شباط/فرباير  ٢٨رسالة مؤرخة ”املعنون 

  ‘‘.)S/2014/136لدى األمم املتحدة (
. وكانـت نتيجـة   S/2015/562ويف اجللسة نفسها، صوت الس علـى مشـروع قـرار متضـمن يف الوثيقـة        

 األردن وإســبانيا وتشــاد وشــيلي وفرنســا وليتوانيــا وماليزيــا واململكــة أصــوات مؤيــدة ( ١١التصــويت كالتــايل: 
) وصـوت واحـد   يرلندا الشمالية ونيجرييا ونيوزيلنـدا والواليـات املتحـدة األمريكيـة    آاملتحدة لربيطانيا العظمى و

البوليفاريــة)). مل يعتمــد  -أعضــاء (أنغــوال، الصــني، فرتويــال (مجهوريــة  ٣معـارض (االحتــاد الروســي) وامتنــاع  
  مشروع القرار نظرا للتصويت السليب لعضو دائم يف الس.

  
  موجهة إىل رئيس جملس األمن ٢٠١٤نيسان/أبريل  ١٣رسالة مؤرخة  - باء 

  )٤٢١()S/2014/264( من املمثل الدائم لالحتاد الروسي لدى األمم املتحدة
  

  مقررات

أوكرانيــا  دعــوة ممثــل  ،٢٠١٤آب/أغســطس  ٥ يفاملعقــودة ، ٧٢٣٤قــرر جملــس األمــن، يف جلســته      
مـن نظامــه الـداخلي املؤقـت، يف مناقشـة البنــد      ٣٧لالشـتراك، دون أن يكـون لـه حـق التصــويت، وفقـا للمـادة       
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موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائم لالحتــاد  ٢٠١٤نيســان/أبريل  ١٣رســالة مؤرخــة ”املعنــون 
  )‘‘.S/2014/264الروسي لدى األمم املتحدة (

مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل      ٣٩رر الس أيضا، توجيـه دعـوة، وفقـا للمـادة     ويف اجللسة نفسها، ق  
  العامة.  اإلنسانية يف األمانةتنسيق الشؤون ملكتب التابعة واالستجابة دير شعبة التنسيق السيد جون غينغ، م

إندونيسـيا  دعوة ممثلـي أملانيـا و   ،٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١٩ يفاملعقودة ، ٧٢٦٩وقرر الس، يف جلسته   
مـن نظامـه    ٣٧وأوكرانيا وكندا وماليزيا وهولندا لالشتراك، دون أن يكـون هلـم حـق التصـويت، وفقـا للمـادة       

موجهـة إىل رئـيس جملـس     ٢٠١٤نيسـان/أبريل   ١٣رسـالة مؤرخـة   ”الداخلي املؤقت، يف مناقشة البند املعنـون  
  )‘‘.S/2014/264األمن من املمثل الدائم لالحتاد الروسي لدى األمم املتحدة (

مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل      ٣٩ويف اجللسة نفسها، قرر الس أيضا، توجيـه دعـوة، وفقـا للمـادة       
  السيد جيفري فيلتمان، وكيل األمني العام للشؤون السياسية.

دعـوة ممثلـي أملانيـا وأوكرانيــا     ،٢٠١٥شــباط/فرباير  ١٧ يفاملعقـودة  ، ٧٣٨٤وقـرر الـس، يف جلسـته      
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، يف مناقشـة البنـد        ٣٧شتراك، دون أن يكون هلما حق التصـويت، وفقـا للمـادة    لال

موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائم لالحتــاد  ٢٠١٤نيســان/أبريل  ١٣رســالة مؤرخــة ”املعنــون 
  )‘‘.S/2014/264الروسي لدى األمم املتحدة (

  
  )٢٠١٥( ٢٢٠٢القرار 

  ٢٠١٥باط/فرباير ش ١٧املؤرخ 

 ،إن جملس األمن  

ويؤكد من جديـد احترامـه الكامـل لسـيادة     واملبادئ اسدة يف ميثاق األمم املتحدة،  باملقاصديذكّر إذ   
  ،أوكرانيا واستقالهلا وسالمتها اإلقليمية

  رانيا،يف املناطق الشرقية من أوك السائد إزاء األحداث املأساوية والعنف عن قلقه البالغوإذ يعرب   
  ،٢٠١٤متوز/يوليه  ٢١) املؤرخ ٢٠١٤( ٢١٦٦قراره وإذ يؤكد من جديد   
ميكـن أن يتحقـق    اليف املناطق الشـرقية مـن أوكرانيـا    القائم  الوضع حل بأنّ واقتناعا منه اقتناعا راسخا  

  إال من خالل تسوية سلمية لألزمة الراهنة،  
، الــيت اعتمــدت ووقّعــت يف مينســك يف  مينســك تجمموعــة التــدابري املتخــذة لتنفيــذ اتفاقــا  يؤيــد  - ١  

  ؛(املرفق األول) ٢٠١٥شباط/فرباير   ١٢
اإلعالن الصــادر عــن رئــيس االحتــاد الروســي، ورئــيس أوكرانيــا، ورئــيس اجلمهوريــة    بــ يرحــب  - ٢  

يف سـك املعتمـدة   الفرنسية، ومستشارة مجهورية أملانيا االحتادية تأييدا موعة التدابري املتخذة لتنفيذ اتفاقات مين
(املرفــق الثــاين)، ومــا تضــمنته جمموعــة التــدابري تلــك مــن التــزام متواصــل    مينســك يف ٢٠١٥شــباط/فرباير  ١٢

  ؛بتنفيذ اتفاقات مينسك
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، مبا يف ذلك الوقف الشامل إلطـالق  “جمموعة التدابري”جبميع األطراف أن تنفّذ بالكامل  يهيب  - ٣  
  ؛النار املنصوص عليه يف هذه اموعة

  إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ٤  
  ٧٣٨٤اختذ باإلمجاع يف اجللسة 

  
  األولاملرفق 

  )٤٢٢(جمموعة التدابري املتخذة لتنفيذ اتفاقات مينسك
  

  ٢٠١٥شباط/فرباير  ١٢مينسك، 
  
دونتســك ولوهانســك يف معينــة مــن مــنطقيت  أحنــاءيكــون هنــاك وقــف فــوري وشــامل إلطــالق النــار يف   - ١

  .احملليتوقيت الب ٠٠:٠٠ الساعة، ٢٠١٥شباط/فرباير  ١٥ا، جيب مراعاته بدقة اعتبارا من أوكراني
يسحب كال اجلانبني مجيع األسلحة الثقيلة على بعـد مسـافتني متسـاويتني مـن أجـل إنشـاء منطقـة أمنيـة           - ٢

، ومنطقـة أمنيـة تبلـغ    رأكثـ ملم أو  ١٠٠ كيلومترا على األقل ملنظومات املدفعية بعيار ٥٠بينهما تبلغ مساحتها 
كيلومترا، ملنظومـات الصـواريخ املتعـددة     ١٤٠ كيلومترا ملنظومات إطالق الصواريخ املتعددة، و ٧٠مساحتها 

Tornado-S  وUragan و Smerch  ومنظومات الصواريخ التكتيكية)Tochka  وTochka-U:(  
  الفعلي؛  التماس للقوات األوكرانية: من خط   -  
أوكرانيـا: مـن خـط     يف كدونتسـك ولوهانسـ  من مـنطقيت   ألحناء معينةحة التابعة للوحدات املسل  -  

    ؛٢٠١٤  أيلول/سبتمرب ١٩ ةذكرة مينسك املؤرخمل وفقااحملدد التماس 
وقـف إطـالق النـار وينتـهي يف      مـن اليـوم الثـاين    أقصـاه يبدأ سـحب األسـلحة الثقيلـة املـذكورة أعـاله يف موعـد       

  يوما.   ١٤غضون 
  الثالثية.  األمن والتعاون يف أوروبا يف هذه العملية بدعم من جمموعة االتصال وتساعد منظمة

رصد وقف إطالق النار وسحب األسلحة الثقيلة والتحقـق  بمنظمة األمن والتعاون يف أوروبا  كفالة قيام  - ٣
ذلــك الســواتل منــهما فعــال ابتــداء مــن اليــوم األول مــن االنســحاب باســتخدام الوســائل التقنيــة الالزمــة، مبــا يف  

  .وغريها الرادار معداتبال طيار و والطائرات
ــوم األول   - ٤ ــة     مــنيف الي ــات حملي ــق إجــراء انتخاب ــدأ احلــوار بشــأن طرائ ــا ل االنســحاب، يب لتشــريعات وفق

دونتسـك   معينـة مـن مـنطقيت    أحنـاء املؤقـت للحكـم الـذايت احمللـي يف      النظاماألوكرانية والقانون األوكراين بشأن 
  القانون.  هذا على أساس األحناءوبشأن النظام املقبل يف هذه ، كولوهانس

يوما من تاريخ توقيع هـذه الوثيقـة، يعتمـد الربملـان األوكـراين قـرارا        ٣٠وبعد ذلك فورا، ويف موعد ال يتجاوز 
اء أحنـ املؤقـت للحكـم الـذايت احمللـي يف      األوكـراين بشـأن النظـام   قـانون  لبنظـام خـاص وفقـا ل    املتمتـع يبني اإلقليم 

_____________ 

  .S/2015/110عممت حتت الرمز   )٤٢٢(
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ــنطقيت   ــن مـ ــة مـ ــة        معينـ ــك املؤرخـ ــذكرة مينسـ ــى مـ ــدد مبقتضـ ــط احملـ ــى اخلـ ــاء علـ ــك، بنـ ــك ولوهانسـ دونتسـ
  .  ٢٠١٤أيلول/سبتمرب   ١٩
يتصـل باألحـداث    مينح العفو أو الصفح عن طريق سن قـانون حيظـر حماكمـة أي شـخص ومعاقبتـه فيمـا        - ٥

  يا.  أوكران  دونتسك ولوهانسك يف أحناء معينة من منطقيتاليت وقعت يف 
اجلميـع  ”يطلق سراح مجيع الرهائن واألشخاص احملتجزين بصورة غري قانونية وجيري تبادهلم وفقـا ملبـدأ     - ٦

  . وتنتهي هذه العملية يف موعد أقصاه مخسة أيام بعد االنسحاب.  “مقابل اجلميع
  ق آلية دولية.  يكفل وصول املساعدة اإلنسانية وتسليمها وختزينها وتوزيعها على احملتاجني عن طري  - ٧
تضمن طرائق االستعادة الكاملة للعالقات االجتماعية واالقتصادية، مبا يف ذلـك التحـويالت االجتماعيـة      - ٨

مثل املعاشات التقاعدية واملدفوعات األخرى (املقبوضات واإليرادات، وسداد مجيع الفـواتري وجتديـد الضـرائب    
  اسب).  املن  ضمن اإلطار القانوين ألوكرانيا يف الوقت

وحتقيقا هلذه الغاية، تستعيد أوكرانيا السيطرة على جزء نظامها املصريف يف املناطق املتأثرة بـالرتاع، مـع إمكانيـة    
  إنشاء آلية دولية لتيسري هذه التحويالت.

تستعيد حكومة أوكرانيا السيطرة الكاملة على حدود الدولة يف مجيع أحناء منطقة الـرتاع، علـى أن تبـدأ      - ٩
االنتخابـات  جتـرى  العملية يف اليوم األول بعد االنتخابات احمللية وتنتهي عقب التسـوية السياسـية الشـاملة (   هذه 

 القـانون األوكـراين واإلصـالح الدسـتوري)    علـى أسـاس    دونتسـك ولوهانسـك   أحناء معينة من منطقيت احمللية يف
أحنـاء معينـة مـن     شـاور وباالتفـاق مـع ممثلـي    بالت ١١ ، وذلك رهنا بتنفيذ الفقرة٢٠١٥ عامبنهاية املقرر أن تتم 

 دونتسك ولوهانسك ضمن إطار جمموعة االتصال الثالثية. منطقيت

تسحب مجيع الوحدات املسلحة األجنبية واملعدات العسكرية وكذلك املرتزقة من األراضـي األوكرانيـة    - ١٠
  الح مجيع اموعات غري القانونية.وتتوىل منظمة األمن والتعاون يف أوروبا رصد هذه العملية. ويرتع س

ــام       - ١١ ــة ع ــدأ بنهاي ــث يب ــا، حي ــذ إصــالح دســتوري يف أوكراني ــد تكــون    ٢٠١٥ينف العمــلُ بدســتور جدي
الالمركزية أحد مكوناته األساسية (مع مراعاة السمات اخلاصة بأحناء معينة من منطقيت دونتسـك ولوهانسـك،   

، وتعتمد تشريعات دائمة بشأن املركز اخلـاص ألحنـاء معينـة مـن مـنطقيت      اليت يتفق عليها مع ممثلي تلك املناطق)
  (انظر املذكرة). ٢٠١٥دونتسك ولوهانسك، وذلك وفق التدابري الواردة يف املذكرة أدناه، حىت اية عام 

معينـة مـن   اإلجراءات املؤقتـة للحكـم الـذايت احمللـي يف أحنـاء      ’’عمال بأحكام القانون األوكراين املتعلق بـ  - ١٢
، تناقش املسائل املتعلقة باالنتخابات احملليـة ويتفـق بشـأا مـع ممثلـي أحنـاء معينـة        ‘‘منطقيت دونتسك ولوهانسك

من املنطقتني وضمن إطار جمموعة االتصال الثالثية. وتجرى االنتخابات وفقا ملعايري منظمة األمـن والتعـاون يف   
املؤسسـات الدميقراطيـة وحقـوق اإلنسـان مبنظمـة األمـن والتعـاون         أوروبا ذا الشـأن، ويتـوىل مراقبتـها مكتـب    

  أوروبا.  يف
ــب           - ١٣ ــذ اجلوان ــة بتنفي ــة معني ــة عامل ــها إنشــاء أفرق ــة، بوســائل من ــة االتصــال الثالثي ــف أنشــطة جمموع تكثَّ
  الصلة من اتفاقات مينسك. وتعكس هذه األفرقة تركيبة جمموعة االتصال الثالثية.  ذات
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  ذكرةم

التــدابري الــيت يــنص عليهــا قــانون اإلجــراءات املؤقتــة للحكــم الــذايت احمللــي يف أحنــاء معينــة مــن مــنطقيت   مــن بــني 
  دونتسك ولوهانسك ما يلي:  

ال تفرض أي عقوبات أو مالحقات قضائية أو متييز ضد األشخاص الضـالعني يف األحـداث الـيت وقعـت       -
  يف أحناء معينة من منطقيت دونتسك ولوهانسك؛

-  يف اختيار اللّغة مضمون؛ احلق  
ضرورة مشـاركة أجهـزة احلكـم الـذايت احمللـي يف تعـيني رؤسـاء هيئـات االدعـاء العـام واحملـاكم يف أحنـاء               -

  معينة من منطقيت دونتسك ولوهانسك؛
ضمان قدرة السلطات احلكومية املركزية على إبرام اتفاقات مع أجهزة احلكـم الـذايت احمللـي فيمـا يتعلـق        -

  ية االقتصادية واالجتماعية والثقافية ألحناء معينة من منطقيت دونتسك ولوهانسك؛بالتنم
  تدعم الدولة التنمية االقتصادية واالجتماعية ألحناء معينة من منطقيت دونتسك ولوهانسك؛  -
تقوم احلكومة املركزية بتيسري التعاون عرب احلدود بني أحناء معينة من منطقيت دونتسـك ولوهانسـك مـن      -

  ناحية ومناطق االحتاد الروسي من ناحية أخرى؛
يتم بقرار من االس احمللية إنشاء وحدات للشرطة الشعبية للحفاظ علـى األمـن والنظـام يف أحنـاء معينـة        -

  من منطقيت دونتسك ولوهانسك؛
وكـراين مبوجـب   نواب ومسؤولو االس احمللية املنتخبون يف االنتخابـات املبكّـرة الـيت نظّمهـا الربملـان األ       -

  هذا القانون ال جيوز إعفاؤهم من مناصبهم قبل انتهاء مدة واليتهم.
  

    :جمموعة االتصال الثالثيةاملشاركون من 
  السفري هايدي تاغليافيين  -
  الرئيس الثاين ألوكرانيا، ل. د. كومشا  -
  سفري االحتاد الروسي لدى أوكرانيا، م. ي. زورابوف  -
  أ. ف. زاخرشينكو  -
  . بلوتنيتسكيإ. ف  -
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  املرفق الثاين

إعــالن مــن رئــيس االحتــاد الروســي ورئــيس أوكرانيــا ورئــيس اجلمهوريــة الفرنســية ومستشــارة مجهوريــة أملانيــا    
 ٢٠١٥شـباط/فرباير عـام    ١٢لتنفيـذ اتفاقـات مينسـك املعتمـدة يف     خـذة  االحتادية، دعماً لـ جمموعة التدابري املت

  )٤٢٢(مينسك يف

ــة       ــيس اجلمهوريـ ــينكو، ورئـ ــرو بوروشـ ــا، بيتـ ــيس أوكرانيـ ــوتني، ورئـ ــري بـ ــي، فالدميـ ــاد الروسـ ــيس االحتـ إن رئـ
ــية، ــررون       الفرنسـ ــل، يكـ ــيال مريكـ ــدكتورة أجنـ ــة، الـ ــا االحتاديـ ــة أملانيـ ــارة مجهوريـ ــد، ومستشـ ــوا هوالنـ فرانسـ

ــد ــا وســالمة أر    تأكي ــام لســيادة أوكراني ــرامهم الت ــديل عــن      احت ــأال ب ــادا راســخا ب ــدون اعتق اضــيها. وهــم يعتق
ــام باختــاذ مجيــع التــدابري املمكنــة، الفــردي     إطالقــاًالســلمية  التســوية ــة، يعلنــون التــزامهم الت . ولبلــوغ هــذه الغاي

  واملشترك.  منها
ليهـا يف  لتنفيـذ اتفاقـات مينسـك الـيت اعتمـدها ووقـع ع      خـذة  ويف ضوء ما سبق، يؤيد القادة جمموعـة التـدابري املت  

أيلول/سـبتمرب   ٥مجيـع املـوقعني الـذين وقعـوا أيضـا علـى بروتوكـول مينسـك املـؤرخ           ٢٠١٥شباط/فرباير  ١٢
. وسيســـــاهم القـــــادة يف هـــــذه العمليـــــة، ٢٠١٤أيلول/ســـــبتمرب  ١٩ومـــــذكرة مينســـــك املؤرخـــــة  ٢٠١٤

  سيستعملون نفوذهم على األطراف املعنية لتيسري تنفيذ جمموعة التدابري تلك.  كما
تقدم أملانيا وفرنسا اخلربة التقنية الستعادة اجلزء مـن النظـام املصـريف الواقـع يف املنـاطق املتضـررة مـن الـرتاع،         وس

  وقد تقومان بذلك من خالل إنشاء آلية دولية لتسهيل التحويالت االجتماعية.
سـيكون عــامال   الروسـي واالحتـاد  والقـادة مقتنعـون مجيعـا بـأن حتسـني التعـاون بـني االحتـاد األورويب وأوكرانيـا          

ــة األطــراف بــني االحتــاد       مســاعدا علــى تســوية األزمــة. وهلــذه الغايــة، فهــم يؤيــدون اســتمرار احملادثــات الثالثي
بشـأن قضـايا الطاقـة ـدف االتفـاق علـى مراحـل تتلـو جمموعـة اتفاقـات           االحتـاد الروسـي   األورويب وأوكرانيا و

  الشتاء بشأن إمدادات الغاز.
ـدف التوصـل    واالحتـاد الروسـي  حملادثات الثالثية األطراف بني االحتاد األورويب وأوكرانيا وهم يؤيدون أيضا ا

فيمـا يتعلـق بتنفيـذ اتفـاق التجـارة احلـرة املعمـق والشـامل         ها االحتاد الروسي إىل حلول عملية للشواغل اليت أثار
  بني أوكرانيا واالحتاد األورويب.

واقتصاديا مشتركا ميتد مـن احملـيط األطلسـي إىل احملـيط اهلـادئ علـى        ويتمسك القادة بتصور يرى فضاء إنسانيا
  أساس االحترام التام للقانون الدويل ومبادئ منظمة األمن والتعاون يف أوروبا.

وسيبقى القادة ملتزمني بتنفيذ اتفاقات مينسك. وحتقيقا هلذه الغاية، يتفقون على إنشاء آلية رقابة تعمـل بصـيغة   
على فترات منتظمة، على أن يكون ذلك، مـن حيـث املبـدأ، علـى مسـتوى كبـار املسـؤولني         نورماندي وجتتمع

 بوزارات اخلارجية.

_____________________  
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  احلالة يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
  

  مقررات

  نون:، يف البند املع٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٢٢، املعقودة يف ٧٣٥٣نظر جملس األمن، يف جلسته   
  احلالة يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية”  
موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن ممثلــي    ٢٠١٤كــانون األول/ديســمرب  ٥رســالة مؤرخــة ”    

ــة         ــا واململك ــيلي وفرنســا ولكســمربغ وليتواني ــدا وش ــا وروان ــة كوري األردن وأســتراليا ومجهوري
يـات املتحـدة األمريكيـة لـدى األمـم املتحــدة      املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وآيرلنـدا الشـمالية والوال     

)S/2014/872(.“  
صـوتا   ١١بعد تصرحيات أدىل ا اثنان من أعضاء جملس األمن، اعتمد جدول األعمـال املؤقـت بأغلبيـة      

األردن وأستراليا ومجهورية كوريا ورواندا وشيلي وفرنسا ولكسمربغ وليتوانيـا واململكـة املتحـدة    (األرجنتني و
مقابـل صـوتني (االحتـاد الروسـي والصـني)      يا العظمـى وآيرلنـدا الشـمالية والواليـات املتحـدة األمريكيـة)       لربيطان

  وامتناع عضوين عن التصويت (تشاد ونيجرييا).
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت،      ٣٩، توجيه دعوة، وفقا للمادة ٧٣٥٣وقرر الس، إثر استئناف اجللسة   

األمــني العــام املســاعدة للشــؤون السياســية، والســيد إيفــان ســيمونوفيتش،    بــروك زيريهــون، -إىل الســيد تــايي 
  األمني العام املساعد حلقوق اإلنسان.

_____________________ 
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  املسائل األخرى اليت نظر فيها جملس األمن - اجلزء الثاين 
      

    النظر يف مشروع تقرير جملس األمن املقدم إىل اجلمعية العامة
  مقرر

، يف البنـد املعنـون   ٢٠١٤تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٢، املعقـودة يف  ٧٢٨٣لس األمن، يف جلسـته  نظر جم  
  “.النظر يف مشروع تقرير جملس األمن املقدم إىل اجلمعية العامة”

  :)٤٢٣(وقد ورد مقرر الس يف املذكرة التالية اليت قدمها الرئيس  
، يف مشـروع  ٢٠١٤ين األول/أكتـوبر  تشـر  ٢٢، املعقودة يف ٧٢٨٣نظر جملس األمن، يف جلسته     

ــرة مــن     ــة العامــة عــن الفت ــره املقــدم إىل اجلمعي ــه  ٣١إىل  ٢٠١٣آب/أغســطس  ١تقري . ٢٠١٤متوز/يولي
  واعتمد الس مشروع التقرير دون تصويت.

_____________________ 
      

  وثائق جملس األمن وأساليب عمله وإجراءاته
    

  (S/2010/507) تنفيذ مذكرة رئيس جملس األمن - ألف 
  

  مقررات

  :)٤٢٤(املذكرة التالية ٢٠١٤آب/أغسطس  ٤أصدر رئيس جملس األمن يف   
يؤكد أعضاء جملس األمن من جديـد أن عمـل الـس هـو مسـعى ومسـؤولية ذوا صـفة مجاعيـة،             

ة يف وأن زيادة التعاون والتشاور فيما بني مجيع أعضاء الس أمر بالغ األمهية لتحقيـق الكفـاءة والشـفافي   
  أداء الس.

لس جمددا أمهية مواصلة حتسني احلوار واالتصـال وتبـادل املعلومـات داخـل     اكما يؤكد أعضاء     
 الس، وال سيما يف حاالت األزمات أو احلاالت السريعة التطور.  

لس على مواصلة تعزيز احلوار فيما بني مجيـع أعضـاء الـس، وال سـيما     اومن مث، يتفق أعضاء     
يف حاالت األزمات أو احلاالت السـريعة التطـور، كـي يتسـىن للمجلـس االسـتجابة مبزيـد مـن الكفـاءة،          

 الدوليني.    وبالتايل الوفاء بشكل أفضل مبسؤوليته عن صون السلم واألمن

لس، يف هذا السياق، بالدور اهلـام الـذي يضـطلع بـه رئـيس جملـس األمـن، مبـا يف         اويقر أعضاء     
  سري االتصال وتبادل املعلومات.ذلك يف جمال تي

_____________ 

)٤٢٣(  S/2014/750.  
)٤٢٤(  S/2014/565.  
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ــس، يف جلســته      ــودة يف ٧٢٥٤ونظــر ال ــون ٢٠١٤آب/أغســطس  ٢٨، املعق ــد املعن ــذ ’’ ، يف البن تنفي
  .‘)‘S/2010/507مذكرة رئيس جملس األمن (

  :)٤٢٥(املذكرة التالية ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ١٥وأصدر رئيس جملس األمن يف   
تعزيز الكفاءة والشفافية يف عمل الس، وتنفيذ مجيع الوثـائق  ب أكد أعضاء جملس األمن التزامهم   

املؤرخــة  ومــذكرة رئــيس الــس للمجلــس املتفــق عليهــا ســابقا، مبــا يف ذلــك النظــام الــداخلي املؤقــت    
  على ما يلي:وا ، واتفق)٤٢٦(٢٠١٠متوز/يوليه   ٢٦

    ١ -  يف بعـض و. لقرعـة عـن طريـق ا  عامـة  كممارسـة  لس حتدد قائمة املتكلمني يف جلسات ا 
  األمساء يف القائمة. تسجيلعن طريق حيدد ترتيب املتكلمني احلاالت، 

ــديل   - ٢     ــة    ي ــن كممارســة عام ــس األم ــيس جمل ــبرئ ــ هبيان ــد وطين ال ــس.   بع ــع أعضــاء ال مجي
يـتكلم  مالحظات متهيدية وبيانـه الـوطين قبـل أن    يتضمن حاالت معينة، جيوز له اإلدالء ببيان واحد  يفو

  ن.  واآلخر األعضاء
فعـل ذلـك مـن أجـل     يأن يف  تـه ن رغبعـ إعـالم األعضـاء اآلخـرين يف وقـت مبكـر      علـى  شجع الرئيس يو  

  ؛عدم وجود أي اعتراضكفالة 
الوفـد  ج ادرإواملـتكلمني  قائمـة  يعـدل  رئيس جملـس األمـن أن   جيـوز لـ  يف بعض احلاالت، و  - ٣    

تقـدمي عـرض   (هلـا) ب  لـه  إتاحـة الفرصـة  أجـل  مـن   أوال، عن عملية الصـياغة  )املسؤولةاملسؤول ( )دووف(ال
، جيـوز للـرئيس أيضـا    ةأو طارئـ مقـررة  غـري   فيهـا جلسـة  عقـد  الـيت ت يف احلاالت ي. وتوضيحاستهاليل أو 

أعضـاء الـس اآلخـرين مـن     قبـل  تكلم يـ أن عقـد اجللسـة   طلـب  الـذي  لوفـد  يتـاح ل القائمة حبيث  تعديل
  .أسباب عقد اجللسةبيان أجل 

ــوز لــ   - ٤     ــس األمــن أن يســجل أوال   رئيسجي ــة للمجلــس      جمل ــات الفرعيــة التابع رؤســاء اهليئ
ــامهم ب عنــد  ضــمن املعلقــة الــيت تــدخل لــس حــول القضــايا  اىل هم إتقــاريرتقــدمي عــرض عملــهم أو قي
  م.واليته  نطاق

مـن املستحسـن أن   ويف قائمـة املـتكلمني.   أن يتبادلوا ترتيبهم وميكن ألعضاء جملس األمن   - ٥    
  .عليه تا اتفقالعامة مبإبالغ األمانة بذلك بود املعنية الوفتقوم 

ـذه التغـيريات يف أقـرب وقـت ممكـن، خاصـة       العامـة  لـى إبـالغ األمانـة    عويشجع أعضاء جملـس األمـن     
الشفويني لالسـتعداد للترمجـة مـن    لمترمجني ل إتاحة الفرصةبالفعل، من أجل  تقد بدأاجللسة  تكان إذا

  ؛هااليت سيتم استخداماللغة 
كــون قائمــة ت، اجللســةلــس يف اأعضــاء بتمثيــل املســتوى  ون رفيعــومســؤوليقــوم عنــدما   - ٦    

لكـل فئـة مـن    و. “ومعدلـة العتبـارات تتعلـق باملراسـم     القرعـة قائمـة املـتكلمني، بعـد    ”املتكلمني بعنـوان  
ويـتكلم  . قرعـة الضمن هـذه الفئـة وفقـا لترتيـب      تدرج أمساء املتكلمنيسؤولني رفيعي املستوى، فئات امل

_____________ 

)٤٢٥(  S/2014/739  وCorr.1.  
)٤٢٦(  S/2010/507.  
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قبـل  سـتوى و الرفيعـي امل مـن املسـؤولني   أعلـى  فئـة  املتكلمني الذين ينتمون لداخل كل فئة بعد املتكلمون 
  .أدىنفئة الذين ينتمون إىل 

ترتيــب ذلــك  يعــدلد، بعــد تعمــيم قائمــة املــتكلمني، ووفــأحــد اليف مســتوى ممثــل  حــدث أي تغــيري إذاو  
نفس املستوى وفقا للترتيـب  من ضمن فئات املسؤولني  همكاندد حيلربوتوكول ولوفقا يف الكالم املمثل 

   ؛ةاألصليالقرعة يف 
داخـل   علـى املسـتوى الـوزاري    ايشغل أيضا منصبالذي لس لعضو يف ااملمثل الدائم أما   - ٧    

  .للربوتوكولمراعاة ، دون تعديل فيتكلم حسب ترتيبه يف القرعة، تهحكوم
رفيعـو  ن ومسـؤول والـيت يقـوم فيهـا    املسـتوى يف وقـت مبكـر،     ةرفيعـ ـا  جلسـات الـيت يعلـن أ   بالنسـبة لل و  

ــمثــل جيــوز للماآلخــرين، الــس  أعضــاءبتمثيــل ســتوى امل املســتوى الــذي يشــغل منصــبا علــى  دائم ال
ع الوفـد املعـين   شـج يربوتوكـول. و ترتيب دوره يف قائمة املتكلمني مبوجـب ال  أن يطلب تعديل، الوزاري

حىت يتسـىن تعـديل ترتيـب ذلـك     يف وقت مبكر بطلبه لعامة وأعضاء الس اآلخرين إبالغ األمانة اعلى 
إىل بإضـافة عبـارة   ذا الطلـب،  إبالغهـا ـ  بعـد  وتقـوم األمانـة العامـة    ربوتوكـول.  املمثل يف الكالم وفقا لل

 .لدولتـه  تحـدث بصـفته عضـوا يف جملـس الـوزراء     ه يأنـ مفادهـا  ، املـتكلمني جانب اسم املمثل على قائمة 
يف التـذييل  شار إىل ذلـك  ، يةرمسيجلسة وزاري ذه الصفة يف الستوى امل ممثل دائم علىوبعد أن يتكلم 

  .الرابع للتقرير السنوي للمجلس
الزائـرين  سـتوى  رفيعـي امل سـؤولني  جيـوز مـنح امل  مقـدما،   أـا رفيعـة املسـتوى   مل يعلـن   أما اجللسـات الـيت    

اعتـــراض مـــن جانـــب يكـــن هنـــاك  مل إذاســـبيل ااملـــة  قبـــل املمـــثلني الـــدائمني علـــىفرصـــة للكـــالم 
  .الس  عضاءأ
، دعـوة ممثلـي إســبانيا   ٢٠١٤تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٣، املعقـودة يف  ٧٢٨٥وقـرر الـس، يف جلسـته      

اإلسالمية) وآيرلندا وإيطاليا وباكسـتان   -وإستونيا وأملانيا وإندونيسيا وأوروغواي وأوكرانيا وإيران (مجهورية 
ربازيل والربتغال وبوتسوانا والبوسنة واهلرسك وبولنـدا وبـريو وتايلنـد واجلبـل األسـود واجلزائـر واجلمهوريـة        وال

التشيكية ورومانيا وسانت لوسـيا والسـويد وسويسـرا وغواتيمـاال وكازاخسـتان وكـوت ديفـوار وكوسـتاريكا         
اغوا ونيوزيلنـدا واهلنـد وهنغاريـا    وليختنشتاين وماليزيـا ومصـر واملغـرب واملكسـيك وملـديف والنـرويج ونيكـار       

من نظامه الـداخلي املؤقـت، يف    ٣٧وهولندا واليابان لالشتراك، دون أن يكون هلم حق التصويت، وفقا للمادة 
  املعنون:  مناقشة البند

  )S/2010/507تنفيذ مذكرة رئيس جملس األمن (”  
  أساليب عمل جملس األمن”    
ــدائم    ٢٠١٤تشــرين األول/أكتــوبر  ٨رســالة مؤرخــة ”     موجهــة إىل األمــني العــام مــن املمثــل ال

  “.)S/2014/725لألرجنتني لدى األمم املتحدة (
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، إىل      ٣٩ويف اجللسة نفسها، قرر الس أيضا، توجيـه دعـوة، وفقـا للمـادة       

والسـيدة فــاتو   )،٢٠٠٩( ١٩٠٤السـيدة كيمـربيل بروسـت، أمينــة املظـامل، وهـو منصـب أنشــئ عمـال بـالقرار         
  بنسودة، املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية.
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 ، يف البنــد املعنــون ٢٠١٤تشــرين األول/أكتــوبر   ٣٠، املعقــودة يف ٧٢٩٤ونظــر الــس، يف جلســته     
  .‘)‘S/2010/507تنفيذ مذكرة رئيس جملس األمن (’’

الـذي نـوقش    ، يف البنـد ٢٠١٤رب تشـرين الثـاين/نوفم   ٢٦، املعقـودة يف  ٧٣٢٥ونظر الس، يف جلسته   
  .٧٢٩٤ يف جلسته

الـذي   ، يف البنـد ٢٠١٤كـانون األول/ديسـمرب    ٢٢، املعقـودة يف  ٧٣٥٢ونظر الس أيضا، يف جلسته   
  .٧٢٩٤ نوقش يف جلسته

الــذي  ، يف البنـد ٢٠١٥كــانون الثاين/ينـاير   ٢٩، املعقـودة يف  ٧٣٧٣ونظـر الـس كــذلك، يف جلسـته      
  .٧٢٩٤ نوقش يف جلسته

، يف البنـــد الـــذي نـــوقش يف ٢٠١٥آذار/مـــارس  ٣٠، املعقـــودة يف ٧٤٢٢ونظـــر الـــس، يف جلســـته   
  .٧٢٩٤جلسته 
، يف البنـد الـذي نـوقش    ٢٠١٥حزيران/يونيـه   ٣٠، املعقـودة يف  ٧٤٧٩ونظر الـس أيضـا، يف جلسـته      

  .٧٢٩٤يف جلسته 
  

  مسائل عامة - باء 
  مقرر

  :)٤٢٧(، املذكرة التالية٢٠١٥مايو أيار/ ١٢أصدر رئيس جملس األمن، يف   
تشــرين األول/أكتــوبر   ٣٠(ب) مــن مــذكرة رئــيس جملــس األمــن املؤرخــة       ٤عمــال بــالفقرة      

، وبعـد إجــراء مشــاورات بـني أعضــاء الــس، اتفـق علــى انتخــاب رؤسـاء ونــواب رؤســاء     )٤٢٨(١٩٩٨
  النحو التايل:، على ٢٠١٥  كانون األول/ديسمرب ٣١اهليئات الفرعية للفترة املنتهية يف 

  
  )، بشأن الصومال وإريتريا٢٠٠٩( ١٩٠٧) و ١٩٩٢( ٧٥١جلنة جملس األمن املنبثقة عن القرارين     
  البوليفارية)) -رافائيل داريو رامرييز كارينيو (فرتويال (مجهورية   الرئيس:      
  األردن وتشاد  الرئيس: نائبا      

  
ــرارين          ــن الق ــة ع ــن املنبثق ــس األم ــة جمل ــيم  ٢٠١١( ١٩٨٩) و ١٩٩٩( ١٢٦٧جلن ) بشــأن تنظ

  القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات
  (نيوزيلندا)ارد فان بوهيمن جري  الرئيس:      
  االحتاد الروسي وشيلي  الرئيس: نائبا      

  
_____________ 

)٤٢٧( S/2015/2/Rev.1 . بوصـفها   ٢٠١٥نيسـان/أبريل   ٢٣آذار/مـارس و   ١٩كانون الثاين/ينـاير و   ٢١و  ٢صدرت سابقا يف
  .Rev.1-3و  S/2015/2الوثائق 

)٤٢٨(  S/1998/1016.  
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  ) بشأن مكافحة اإلرهاب٢٠٠١( ١٣٧٣جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار     
  )رميوندا مورموكاييت (ليتوانيا  الرئيس:      
  االحتاد الروسي وأنغوال وفرنسا نواب الرئيس:      

  
  )٢٠٠٣( ١٥١٨جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار     
  جوي أوغوو (نيجرييا)  الرئيس:      
  ماليزيا  نائب الرئيس:      

  
  ) بشأن ليبـريا٢٠٠٣( ١٥٢١جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار     
  دينا قعوار (األردن)  الرئيس:      
  إسبانيا وأنغوال  ئبا الرئيس:نا      

  
  ) بشأن مجهورية الكونغو الدميقراطية٢٠٠٤( ١٥٣٣جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار     
  دينا قعوار (األردن)  الرئيس:      
  شيلي وليتوانيا  نائبا الرئيس:      

  
  )٢٠٠٤( ١٥٤٠جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار     
  رتشيسي (إسبانيا)رومان أويارزون ما  الرئيس:      
  يرلندا الشمالية ونيجرييا ونيوزيلنداآاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و  نواب الرئيس:      

  
  ) بشأن كوت ديفوار٢٠٠٤( ١٥٧٢جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار     
  (شيلي)ميليت كريستيان باروس   الرئيس:      
  نيوزيلنداوأنغوال   نائبا الرئيس:      

  
  ) بشأن السودان٢٠٠٥( ١٥٩١لس األمن املنشأة عمال بالقرار جلنة جم    
  البوليفارية)) -رافائيل داريو رامرييز كارينيو (فرتويال (مجهورية   الرئيس:      
  إسبانيا ونيجرييا  نائبا الرئيس:      

  
  )٢٠٠٥( ١٦٣٦جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار     
  حممد زين شريف (تشاد)  الرئيس:      
  ليتوانيا ونيوزيلندا  الرئيس: نائبا      
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  )٢٠٠٦( ١٧١٨جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار     
  رومان أويارزون مارتشيسي (إسبانيا)  الرئيس:      
  األردن وتشاد  نائبا الرئيس:      

  
  )٢٠٠٦( ١٧٣٧جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار     
  رومان أويارزون مارتشيسي (إسبانيا)  الرئيس:      
  تشاد  نائب الرئيس:      

  
  ) بشأن ليبيا٢٠١١( ١٩٧٠جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار     
  إبراهيم (ماليزيا)بن رمالن   الرئيس:      
  إسبانيا  نائب الرئيس:      

  
  )٢٠١١( ١٩٨٨جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار     
  (نيوزيلندا) ارد فان بوهيمنجري  الرئيس:      
  حتاد الروسي وشيلياال  نائبا الرئيس:      

  
  بيساو -) بشأن غينيا ٢٠١٢( ٢٠٤٨جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار     
  جوي أوغوو (نيجرييا)  الرئيس:      
  البوليفارية) -فنـزويال (مجهورية   نائب الرئيس:      

  
  ) بشأن مجهورية أفريقيا الوسطى٢٠١٣( ٢١٢٧جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار     
  رميوندا مورموكاييت (ليتوانيا)  يس:الرئ      
  األردن  نائب الرئيس:      

  
  )٢٠١٤( ٢١٤٠جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار     
  رميوندا مورموكاييت (ليتوانيا)  الرئيس:      
  األردن  نائب الرئيس:      

  
  ) بشأن جنوب السودان٢٠١٥( ٢٢٠٦جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار     
  (شيلي)ميليت يستيان باروس كر  الرئيس:      
  ماليزيا ونيوزيلندا  نائبا الرئيس:      

  
  الفريق العامل املعين بعمليات حفظ السالم    
  حممد زين شريف (تشاد)  الرئيس:      
  يرلندا الشماليةآاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و  نائب الرئيس:      
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  أفريقيا وحلّها املعين مبنع نشوب النـزاعات يفاملخصص الفريق العامل     
  إمساعيل أبراو غاسبار مارترت (أنغوال)  الرئيس:      
  تشاد  نائب الرئيس:      

  
  )٢٠٠٤( ١٥٦٦الفريق العامل املنشأ عمال بالقرار     
  رميوندا مورموكاييت (ليتوانيا)  الرئيس:      
  االحتاد الروسي وأنغوال وفرنسا  نواب الرئيس:      

  
  لرتاع املسلحالفريق العامل املعين باألطفال وا    
  إبراهيم (ماليزيا) بن رمالن  الرئيس:      
  نيجرييا  نائب الرئيس:      

  
  الفريق العامل غري الرمسي املعين بالوثائق واملسائل اإلجرائية األخرى    
  إمساعيل أبراو غاسبار مارترت (أنغوال)  الرئيس:      
  ليتوانيا  نائب الرئيس:      

  
  كمتني اجلنائيتني الدوليتنيالفريق العامل غري الرمسي املعين باحمل    
  (شيلي) ميليت كريستيان باروس  الرئيس:      
  إسبانيا  نائب الرئيس:      

_____________________  
      

  )٤٢٩(حمكمة العدل الدولية

  انتخاب مخسة أعضاء يف حمكمة العدل الدولية
)S/2014/520  وS/2014/521  وS/2014/522(  

  
  مقررات

تشـرين   ١٧ و ٧و  ٦، املعقـودة يف  ٧٣١٣وجلسـته   ٧٣٠٤إىل  ٧٢٩٧نظر جملس األمن، يف جلسـاته    
ــد املعنـــون٢٠١٤الثـــاين/نوفمرب  ــة   ’’ ، يف البنـ ــدل الدوليـ ــة العـ ــاء يف حمكمـ ــة أعضـ ــاب مخسـ  S/2014/520(انتخـ

  .‘)‘S/2014/522و  S/2014/521  و

_____________ 

  .١٩٤٦اختذ جملس األمن قرارات أو مقررات بشأن هذه املسألة للمرة األوىل يف   )٤٢٩(
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ــتيه      ــس، يف جلس ــودتني ٧٣١٣و  ٧٢٩٧وانتخــب ال ــاين/نوفمرب و   ٦يف ، املعق ــرين الث ــرين  ١٧تش تش
املعقـودتني   والسـتني التاسـعة  دورـا  مـن   ٥٣و  ٣٩ تنيالعـام  تيها، واجلمعية العامة، يف جلسـ ٢٠١٤الثاين/نوفمرب 

انتـهاء فتـرة عمـل القضـاة     عـن   ةنامجـ ملـلء الشـواغر ال  حمكمـة العـدل الدوليـة    التارخيني ذامـا مخسـة أعضـاء يف     يف
  أمساؤهم: التالية

  السيد حممد بنونة (املغرب)  
  ة جوان إ. دويو (الواليات املتحدة األمريكية)لسيدا  
  كينيث كيث (نيوزيلندا)السيد   
  أمور (املكسيك) -برناردو سيبولفيدا السيد   
  ليونيد سكوتنيكوف (االحتاد الروسي)السيد   
 :٢٠١٥شباط/فرباير  ٦وانتخب األشخاص التالية أمساؤهم أعضاء يف حمكمة العدل الدولية لفترة تبدأ يف   

  السيد حممد بنونة (املغرب)  
  جيمس ريتشارد كروفورد (أستراليا)السيد   
  ة جوان إ. دويو (الواليات املتحدة األمريكية)السيد  
  كرييل غيفورغيان (االحتاد الروسي)السيد   
  باتريك ليبتون روبنسون (جامايكا)السيد   

_____________________  
    
  

  
      
  
  



  الفترة من يف للمرة األوىل البنود املدرجة يف جدول أعمال جملس األمن
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يف كل جلسة، استنادا إىل جدول األعمال املؤقت املعمـم مسـبقا، جـدول     قرن أن يمالحظة: اعتاد جملس األم  
 آب/أغسـطس  ١الفتـرة مـن   لكـل جلسـة يف   الذي مت إقراره وميكن االطالع على جدول األعمال  ؛أعمال لتلك اجللسة

  .(S/PV.7233-7499) ٧٤٩٩ إىل ٧٢٣٣اجللسات حماضر يف  ٢٠١٥متوز/يوليه  ٣١إىل  ٢٠١٤
عمـال بنـودا   األ، أن يضمن جدول تلك الفترة، يف هااجللسات اليت قرر الس فيأيضا التالية البنود ئمة وتبني قا  

      تدرج فيه سابقا.  مل
  التاريخ  اجللسة  البند

  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٢٢  ٧٣٥٣................................   احلالة يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
قوات وأفـراد شـرطة   اجتماع جملس األمن مع البلدان املسامهة ب

عمــال بأحكــــام اجلــزأين ألــــف وبـــاء مــن املرفــق الثــاين للقــرار   
٢٠٠١( ١٣٥٣(  

ة األمــم املتحـــدة املتكاملــة املتعـــددة األبعــاد لتحقيـــق    بعثــ   
  ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٨  ٧٤٢٤................................   االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى

      





  األمن يف الفترة منقائمة مرجعية بالقرارات اليت اختذها جملس 
 ٢٠١٥متوز/يوليه  ٣١إىل  ٢٠١٤آب/أغسطس  ١
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ــدوليني مــن جــراء      ٢٠١٤آب/أغسطس  ١٥ )٢٠١٤( ٢١٧٠ ــيت ــدد الســالم واألمــن ال األخطــار ال
  ٢٩٥    ..... ................................   األعمال اإلرهابية

  ٦٢٤    .....   : منع نشوب الرتاعاتصون السالم واألمن الدوليني ٢٠١٤آب/أغسطس  ٢١ )٢٠١٤( ٢١٧١
  ٩    ..............................   احلالة يف الشرق األوسط ٢٠١٤آب/أغسطس  ٢٦ )٢٠١٤( ٢١٧٢
  ٣٨٩    .......   تقارير األمني العام عن السودان وجنوب السودان ٢٠١٤غسطس آب/أ ٢٧ )٢٠١٤( ٢١٧٣
  ٦٥٦    ......... ................................   احلالة يف ليبيا ٢٠١٤آب/أغسطس  ٢٧ )٢٠١٤( ٢١٧٤
  ٢٦١    .........................   محاية املدنيني يف الرتاع املسلح ٢٠١٤آب/أغسطس  ٢٩ )٢٠١٤( ٢١٧٥
  ٧٢    ........ ................................   ليربيااحلالة يف  ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١٥ )٢٠١٤( ٢١٧٦
  ٦٣٧    ...............   : فريوس اإليبوالالسالم واألمن يف أفريقيا ٢٠١٤بتمرب أيلول/س ١٨ )٢٠١٤( ٢١٧٧
ــدوليني مــن جــراء      ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٢٤ )٢٠١٤( ٢١٧٨ ــيت ــدد الســالم واألمــن ال األخطــار ال

  ٣٠٣    ..... ................................   األعمال اإلرهابية
  ٣٩٩    .......   تقارير األمني العام عن السودان وجنوب السودان ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ١٤ )٢٠١٤( ٢١٧٩
  ١٣٦    ... ................................   املسألة املتعلقة اييت ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ١٤ )٢٠١٤( ٢١٨٠
  ٢٠٦    ......................   احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ٢١ )٢٠١٤( ٢١٨١
  ٨٧    .... ................................   احلالة يف الصومال ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ٢٤ )٢٠١٤( ٢١٨٢
  ١٢٠    ............................   البوسنة واهلرسك احلالة يف ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١١ )٢٠١٤( ٢١٨٣
  ١٠٠    .... ................................   احلالة يف الصومال ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٢ )٢٠١٤( ٢١٨٤
  ٦١    ....................   عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠ )٢٠١٤( ٢١٨٥
  ٢٤٨    ................................   بيساو - احلالة يف غينيا  ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥ )٢٠١٤( ٢١٨٦
  ٤٠٧    .......   تقارير األمني العام عن السودان وجنوب السودان ٢٠١٤الثاين/نوفمرب تشرين  ٢٥ )٢٠١٤( ٢١٨٧
  ٧٤    ........ ................................   احلالة يف ليربيا ٢٠١٤األول/ديسمرب كانون  ٩ )٢٠١٤( ٢١٨٨
  ١٥٢    .... ................................ احلالة يف أفغانستان ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٢ )٢٠١٤( ٢١٨٩
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  ٧٧    ........ ................................   احلالة يف ليربيا ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٥ )٢٠١٤( ٢١٩٠
  ١٧    ..............................   احلالة يف الشرق األوسط ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٧ )٢٠١٤( ٢١٩١
  ٢١    ..............................   احلالة يف الشرق األوسط ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٨ )٢٠١٤( ٢١٩٢
احملكمـــة الدوليـــة حملاكمـــة األشـــخاص املســـؤولني عـــن       ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٨ )٢٠١٤( ٢١٩٣

دويل اليت ارتكبت اإلنساين ال االنتهاكات اجلسيمة للقانون
  ١٣٠    ............   ١٩٩١يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 

احملكمة اجلنائية الدولية حملاكمة األشـخاص املسـؤولني عـن     ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٨ )٢٠١٤( ٢١٩٤
ــادة  ـــن االنتهاكـــات    أعمــال اإلب ـــك م ـــة وغــري ذلـ اجلماعي

ليم روانـدا  الدويل املرتكبة يف إق اجلسيمـة للقانـون اإلنساين
ــؤولني  ــديني املسـ ــواطنني الروانـ ــادة   واملـ ــال اإلبـ ـــن أعمـ عـ

يف أراضي الدول  اجلماعية وغريها مـن االنتهاكات املماثلة
كانــون   ٣١و  ١٩٩٤كانون الثاين/ينـاير   ١اــاورة بني 

  ١٣٢   ................................   ١٩٩٤األول/ديسمرب 
  ٤٩١    ..............   واألمن الدوليني األخطار اليت دد السالم ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٩ )٢٠١٤( ٢١٩٥
  ٢١٢    ......................   احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى ٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ٢٢ )٢٠١٥( ٢١٩٦
  ١    ....... ................................   احلالة يف قربص ٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ٢٩ )٢٠١٥( ٢١٩٧
  ١٨٠    .............. احلالة املتعلقة جبمهورية الكونغو الدميقراطية ٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ٢٩ )٢٠١٥( ٢١٩٨
ــدوليني مــن جــراء      ٢٠١٥شباط/فرباير  ١٢ )٢٠١٥( ٢١٩٩ ــيت ــدد الســالم واألمــن ال األخطــار ال

  ٣٢١    ..... ................................   األعمال اإلرهابية
  ٤١٩    .......   تقارير األمني العام عن السودان وجنوب السودان ٢٠١٥شباط/فرباير  ١٢ )٢٠١٥( ٢٢٠٠
  ٢٥    ..............................   احلالة يف الشرق األوسط ٢٠١٥شباط/فرباير  ١٥ )٢٠١٥( ٢٢٠١
موجهة إىل رئيس  ٢٠١٤نيسان/أبريل  ١٣رسالة مؤرخة  ٢٠١٥شباط/فرباير  ١٧ )٢٠١٥( ٢٢٠٢

من املمثل الدائم لالحتاد الروسـي لـدى األمـم     جملس األمن
  ٦٩١    ................................   )S/2014/264املتحدة (

  ٢٥٤    ................................   بيساو - احلالة يف غينيا  ٢٠١٥شباط/فرباير  ١٨ )٢٠١٥( ٢٢٠٣
  ٢٨    ..............................   وسطاحلالة يف الشرق األ ٢٠١٥شباط/فرباير  ٢٤ )٢٠١٥( ٢٢٠٤
  ٤٢٦    .......   تقارير األمني العام عن السودان وجنوب السودان ٢٠١٥شباط/فرباير  ٢٦ )٢٠١٥( ٢٢٠٥
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  ٤٣٣    .......   تقارير األمني العام عن السودان وجنوب السودان ٢٠١٥آذار/مارس  ٣ )٢٠١٥( ٢٢٠٦
  ٦٢١    ........   عدم االنتشار/مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ٢٠١٥آذار/مارس  ٤ )٢٠١٥( ٢٢٠٧
  ٦٦١    ......... ................................   احلالة يف ليبيا ٢٠١٥آذار/مارس  ٥ )٢٠١٥( ٢٢٠٨
  ٣١    ..............................   احلالة يف الشرق األوسط ٢٠١٥آذار/مارس  ٦ )٢٠١٥( ٢٢٠٩
  ١٥٥    .... ................................ احلالة يف أفغانستان ٢٠١٥آذار/مارس  ١٦ )٢٠١٥( ٢٢١٠
  ١٩٠    .............. احلالة املتعلقة جبمهورية الكونغو الدميقراطية ٢٠١٥آذار/مارس  ٢٦ )٢٠١٥( ٢٢١١
  ٢٢٢    ......................   احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى ٢٠١٥آذار/مارس  ٢٦ )٢٠١٥( ٢٢١٢
  ٦٦٢    ......... ................................   احلالة يف ليبيا ٢٠١٥آذار/مارس  ٢٧ )٢٠١٥( ٢٢١٣
  ٦٦٨    ......... ................................   احلالة يف ليبيا ٢٠١٥آذار/مارس  ٢٧ )٢٠١٥( ٢٢١٤
  ٨٤    ........ ................................   احلالة يف ليربيا ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢ )٢٠١٥( ٢٢١٥
  ٤٠    ..............................   الشرق األوسطاحلالة يف  ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٤ )٢٠١٥( ٢٢١٦
  ٢٢٣    ......................   احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٨ )٢٠١٥( ٢٢١٧
  ٥٧    .........................   احلالة املتعلقة بالصحراء الغربية ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٨ )٢٠١٥( ٢٢١٨
  ٣٤٠    ................................   احلالة يف كوت ديفوار ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٨ )٢٠١٥( ٢٢١٩
  ٢٧٢    ..... ................................   الصغريةاألسلحة  ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٢ )٢٠١٥( ٢٢٢٠
  ١١١    .... ................................   احلالة يف الصومال ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٦ )٢٠١٥( ٢٢٢١
  ٢٦٦    .........................   محاية املدنيني يف الرتاع املسلح ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٧ )٢٠١٥( ٢٢٢٢
  ٤٤٦    .......   تقارير األمني العام عن السودان وجنوب السودان ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٨ )٢٠١٥( ٢٢٢٣
  ٤٩٧    ......... ................................ نتشارعدم اال  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٩ )٢٠١٥( ٢٢٢٤
  ٢٤٢    ...............................   األطفال والرتاع املسلح ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١٨  )٢٠١٥( ٢٢٢٥
  ٣٥٠    ................................   احلالة يف كوت ديفوار ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٥  )٢٠١٥( ٢٢٢٦
  ٦٧٧    ........ ................................   احلالة يف مايل ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٩  )٢٠١٥( ٢٢٢٧
  ٤٥٧    .......   ب السودانتقارير األمني العام عن السودان وجنو ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٩  )٢٠١٥( ٢٢٢٨
  ٥٠    ..............................   احلالة يف الشرق األوسط ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٩  )٢٠١٥( ٢٢٢٩
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  ٤٧٠    .......   تقارير األمني العام عن السودان وجنوب السودان  ٢٠١٥متوز/يوليه  ١٤  )٢٠١٥( ٢٢٣٠
  ٤٩٩    ......... ................................ عدم االنتشار ٢٠١٥متوز/يوليه  ٢٠  )٢٠١٥( ٢٢٣١
  ١١١    .... ................................   لاحلالة يف الصوما ٢٠١٥متوز/يوليه  ٢٨  )٢٠١٥( ٢٢٣٢
  ٤٨٥    .. ................................   احلالة املتعلقة بالعراق ٢٠١٥متوز/يوليه  ٢٩  )٢٠١٥( ٢٢٣٣
  ٥    ....... ................................   احلالة يف قربص  ٢٠١٥متوز/يوليه  ٢٩  )٢٠١٥( ٢٢٣٤
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  الصفحة  التاريخ  اجللسة  املوضوع  مشروع القرار

S/2014/916 ،٥٤  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٣٠  ٧٣٥٤.....   مبا يف ذلك قضية فلسطني احلالة يف الشرق األوسط  
S/2015/508  ١٢٧  ٢٠١٥متوز/يوليه  ٨  ٧٤٨١............................   البوسنة واهلرسكاحلالة يف  
S/2015/562  موجهــة إىل  ٢٠١٤شــباط/فرباير  ٢٨رســالة مؤرخــة

مـن املمثـل الـدائم ألوكرانيـا لـدى       رئيسة جملس األمـن 
  ٦٩٠  ٢٠١٥متوز/يوليه  ٢٩  ٧٤٩٨...........................   )S/2014/136األمم املتحدة (

  
  





  يف الفترة من لبيانات اليت أدىل ا رئيس جملس األمنباقائمة مرجعية 
 ٢٠١٥متوز/يوليه  ٣١إىل  ٢٠١٤ آب/أغسطس ١
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  الصفحة  املوضوع  انتاريخ البي

  ٣٨٧  .......... (S/PRST/2014/16) تقارير األمني العام عن السودان وجنوب السودان  ٢٠١٤آب/أغسطس  ٨
  ٦٤٢  ... ................................   (S/PRST/2014/17) السالم واألمن يف أفريقيا  ٢٠١٤آب/أغسطس  ٢٧
  ١٢  ... ................................   (S/PRST/2014/18)احلالة يف الشرق األوسط   ٢٠١٤آب/أغسطس  ٢٩
  ١٤  ... ................................   (S/PRST/2014/19)ة يف الشرق األوسط احلال  ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١٩
  ٤٨٢  ....... ................................   (S/PRST/2014/20)احلالة املتعلقة بالعراق   ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١٩
  ٢٨٣  ...... ................................   (S/PRST/2014/21) املرأة والسالم واألمن  ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ٢٨
  ١٧٤  ..................  (S/PRST/2014/22) احلالة املتعلقة جبمهورية الكونغو الدميقراطية  ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٥

ــدوليني    ٢٠١٤ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩ ــن الـ ــالم واألمـ ــدد السـ ــيت ـ ــار الـ ــة  األخطـ ــال اإلرهابيـ ــراء األعمـ ــن جـ  مـ
(S/PRST/2014/23)   ................................ ..........................  ٣١٢  

  ٦٤٦  ... ................................   (S/PRST/2014/24) السالم واألمن يف أفريقيا  ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢١
  ٣٧٦  ........ ................................   (S/PRST/2014/25)ا منطقة وسط أفريقي  ٢٠١٤ كانون األول/ديسمرب ١٠
  ٤١٧  .......... (S/PRST/2014/26) تقارير األمني العام عن السودان وجنوب السودان  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٥
علـى صـون السـالم     التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة    ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٦

  ٦٤٩  .......... ................................   (S/PRST/2014/27)  واألمن الدوليني
  ٢٠٧  ...........................   (S/PRST/2014/28) احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٨
  ١٧٧  ....................   (S/PRST/2015/1) احلالة املتعلقة جبمهورية الكونغو الدميقراطية  ٢٠١٥ كانون الثاين/يناير ٨

  ٤٧٩  ..........................   (S/PRST/2015/2) بناء السالم بعد انتهاء حاالت الرتاع  ٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ١٤
الســالم  : التنميــة الشــاملة للجميــع يف ســبيل صــونصــون الســالم واألمــن الــدوليني  ٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ١٩

  ٦٣١  ............ ................................   (S/PRST/2015/3) واألمن الدوليني
ــدوليني    ٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ١٩ ــن الـ ــالم واألمـ ــدد السـ ــيت ـ ــار الـ ــة  األخطـ ــال اإلرهابيـ ــراء األعمـ ــن جـ  مـ

(S/PRST/2015/4)   ................................ ...........................  ٣١٩  
  ٦٧٤  .............. ................................  (S/PRST/2015/5)احلالة يف مايل   ٢٠١٥شباط/فرباير  ٦

  ١٤٥  .......... ................................   (S/PRST/2015/6)احلالة يف بوروندي   ٢٠١٥شباط/فرباير  ١٨
  ٣٣  .... ................................   (S/PRST/2015/7)احلالة يف الشرق األوسط   ٢٠١٥آذار/مارس  ١٩



 ٢٠١٣متوز/يوليه  ٣١إىل  ٢٠١٢ آب/أغسطس ١يف الفترة من لبيانات اليت أدىل ا رئيس جملس األمن باقائمة مرجعية 
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  الصفحة  املوضوع  انتاريخ البي

  ٣٦  .... ................................   (S/PRST/2015/8)احلالة يف الشرق األوسط   ٢٠١٥آذار/مارس  ٢٢
  ٤٤٣  ...........   (S/PRST/2015/9) تقارير األمني العام عن السودان وجنوب السودان  ٢٠١٥ارس آذار/م ٢٤
  ٤٧  ... ................................   (S/PRST/2015/10)احلالة يف الشرق األوسط   ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٤
ــدوليني    ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٩ ــن الـ ــالم واألمـ ــدد السـ ــيت ـ ــار الـ ــة  األخطـ ــال اإلرهابيـ ــراء األعمـ ــن جـ  مـ

(S/PRST/2015/11)   ................................ ..........................  ٣٢٩  
  ٣٨١  ........ ................................   (S/PRST/2015/12)منطقة وسط أفريقيا   ٢٠١٥ان/يونيه حزير ١١
  ١٤٩  ........ ................................   (S/PRST/2015/13)احلالة يف بوروندي   ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٦
ــدوليني    ٢٠١٥متوز/يوليه  ٢٨ ــن الـ ــالم واألمـ ــدد السـ ــيت ـ ــار الـ ــة  األخطـ ــال اإلرهابيـ ــراء األعمـ ــن جـ  مـ

(S/PRST/2015/14)   ................................ ..........................  ٣٣٥  
  


