األمــم املتحـدة

جملس األمن

)S/RES/2211 (2015

القرار )2015 ( 2211
الذي اختذه جملس األمن يف جلسته  7415املعقودة يف  26آذار/مارس 2015
إن جملس األمن،
إذ يشري إىل قراراته السابقة وإىل بيانات رئيسه بشـن هوورةـة النون ـو الداقرا،يـة
وال ســـــــياا قراراتـــــــه  )2015( 2198و  )2014( 2147و  )2014( 2136و 2098
( )2013و  )2012( 2078و  )2012( 2076و )2012( 2053
وإذ يعيددت كيديددت املبــادا األساســية الــم الس ـ ذ ــا يف ذلــر موا قــة األ،ــرا
وااياد وعدذ استخداذ القوة إال يف حالـة الـد اع عـن الـولس والـد اع عـن الوالةـة وةسـلم
بن والةة كل بعثة من بعثات حلم الس ذ تُحدد و قا الحتياجات البلد املع ي وحالته
وإذ يعيدددت كيديدددت التزامـــه الشـــدةد بســـيادة هوورةـ ـة النون ـــو الداقرا،يـــة وهيـ ـ
دول املوطقــة وباســتق وا ووحــدما وس ـ متوا ا قليايــة وإذ يشددت علــض وــرورة االحتــراذ
النامل ملبادا عدذ التدخل وحسن اجلوار والتعاو ا قلياي
وإذ يشددت علــض وجــو حماســبة املس ـ ول عــن انت ـواك القــانو ا نســاد الــدو
وعن انتواك وجتاوز حقوق ا نسا وعلض أ حنومة هوورةـة النون ـو الداقرا،يـة تتحاـل
املس ولية الرئيسية عن محاةة املـدني املوجـودةن يف إقلياوـا واعاوـع لوالةتـوا ـا يف ذلـر
محاةتوم من اجلرائم اليت ترتنب ود ا نسانية وجرائم اار
وإذ يالحظ أ شرق هوورةة النون و الداقرا،ية ما زال ةعـاد مـن دوامـات الـ اع
املتنــررة واســتارار العو ـ الــذي ترتنبــه اجلااعــات املســلحة النون وليــة موــوا واألجوبيــة
وإذ يشري إىل األمهية االستراتيجية اليت ةنتسيوا توليـذ إ،ـار السـ ذ واألمـن والتعـاو بالوسـبة
جلاوورةة النون ـو الداقرا،يـة واملوطقـة وإذ يكدر دعوتـه هيـ األ،ـرا املوقعـة إىل الو ـا
علــض اللــور وبالنامــل وةســن نيــة بالتزامــات كــل موــوا وجــب جلــذا االتلــاق ــد معاجلــة
)15-04858 (A

**1504858

Distr.: General
26 March 2015

)S/RES/2211 (2015

األسبا اجلذرةة لل اع ووو حد لـدوامات العوـ
إقلياية دائاة

املتنـررة والتشـجي علـض إرسـا توايـة

وإذ يشجع علض مواصـلة مـا ةبذلـه األمـ العـاذ لملمـم املتحـدة واملـ ر الـدو املعـ ي
وطقة البحريات النـى واجلااعـة ا ئائيـة للجوـو األ رةقـي واالألـاد األ رةقـي مـن جوـود
الســـتعادة السـ ـ ذ واألمـــن يف شـــرق هوورةـــة النون ـــو الداقرا،يـــة وإذ يشدددجع حنومـــة
هوورةة النون و الداقرا،ية علض أ تنلل استارار التعاو الوثيق مـ جلـذه اجلوـات واريجلـا
من األ،را الدولية وإذ يعترف باجلوود الـيت تبـذوا حنومـة هوورةـة النون ـو الداقرا،يـة
د ألقيق الس ذ والتواية الو،وية
وإذ يكددددر اب ددددرا عــــن قلقــــه البــــال إزا األزمــــة األمويــــة وا نســــانية القائاــــة
يف شــرق هوورةــة النون ــو الداقرا،يــة بســبب اســتارار األنشــطة املزعزعــة ل ســتقرار الــيت
تولذجلا اجلااعات املسلحة األجوبية واحمللية وإذ يؤدت أمهية ألييد القـوات الداقرا،يـة لتحرةـر
رواندا والقو الداقرا،ية املتحاللة وجـي الـر للاقاومـة وقـوات التحرةـر الو،ويـة وكا ـة
اجلااعات املسلحة األخر يف هوورةة النون و الداقرا،ية وإذ يعترف بـاجلوود الـيت تبـذوا
القوات املسلحة جلاوورةة النون و الداقرا،ية ملنا حة اجلااعات املسلحة وال سـياا ألـال
القو الداقرا،ية
وإذ يشري إىل بيانه الرئاسي امل رخ  8كـانو الثاد/ةوـاةر )S/PRST/2015/1( 2015
وإذ يؤدت من جتيت أ ا سـراع بتحييـد القـوات الداقرا،يـة لتحرةـر روانـدا مـن األولوةـات
القصو لبسط االستقرار ومحاةة املدني يف هوورةـة النون ـو الداقرا،يـة وموطقـة الـبحريات
النـى وإذ يالحدظ بادغ ا ا قلد ورود أنبـا متنـررة عـن التعــاو بـ عواصـر مـن القــوات
املسلحة النون ولية وعواصر من القوات الداقرا،ية لتحرةر رواندا علـض الصـعيد احمللـي وتوقـل
القوات الداقرا،ية لتحرةر رواندا علض الصعيد ا قلياي دو قيـود وإذ يشدري إىل أ القـوات
الداقرا،يــة لتحرةــر روانــدا هاعــة تســري عليوــا جــزا ات روــتوا األمــم املتحــدة وت ــم
ب قادمـا وأع ـائوا عـددا اـن ارتنبـوا أعاـال ا بـادة اجلااعيـة الـيت نلـذت يف عـاذ 1994
وــد التوتســي يف روانــدا حيــل ةســلم مــن القتــل آنــذاك حــا مــن عــار أعاــال ا بــادة
اجلااعية من اووتو واريجلم و ةنلوا عـن التحـرة علـض أعاـال القتـل وارتنا ـا ألسـبا
عرقية ول ريجلا من األسبا يف رواندا وهوورةة النون و الداقرا،ية
وإذ ال يددلاي يوددغو ق شل د ددتيت إزا ااالــة ا نســانية الــيت مــا زالــش ت ـ ثر بشــدة
يف الســنا املــدني و اصــة يف شــرق هوورةــة النون ــو الداقرا،يــة وإذ يعددر ددن بددغ ا
ا قل إزا العدد النبري جدا من األشخاص املشردةن داخليا يف هوورةـة النون ـو الداقرا،يـة
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الـــذي ةلـــوق  2.7مليـــو مشـــرد وإزا نـــزو مـــا ةزةـــد علـــض  490 000مـــن ال جـ ـ
يف شرق هوورةة النون ـو الداقرا،يـة بسـبب وجـود تلـ اجلااعـات املسـلحة النون وليـة
واألجوبية الوشـطة يف املوطقـة وإذ يهيد جباوورةـة النون ـو الداقرا،يـة وهيـ دول املوطقـة
أ تتعاو علض مي ة بي ة سلاية مواتيـة للتوصـل إىل حلـول دائاـة لصـاال ال جـ واملشـردةن
داخليا ا يف ذلر عـودمم يف هناةـة املطـا إىل هوورةـة النون ـو الداقرا،يـة ،وعـدا وإعـادة
إدماجوم يوا بدعم ةقدمه حسب االقت ا رةق األمم املتحدة القطري وإذ يت م اجلوـود
اليت تبذوا ملووية األمم املتحدة لش و ال ج حاليا جنـاز تسـجيل البيانـات اايوةـة لل ـة
ال جـ الروانــدة يف هوورةــة النون ــو الداقرا،يــة مــن أجــل املســاعدة علــض تيســري عــودة
جل ال ال جـ إىل روانـدا وإذ يهيد جبايـ أ،ـرا الـ اع احتـراذ جتـرد مقـدمي املسـاعدة
ا نسانية واستق وم وحيادجلم
وإذ مددغ لاي يوددغو ق شل د بددغ ا إزا اســتارار ارتلــاع مســتوةات العوـ وانتــواكات
وجتاوزات حقوق ا نسا والقانو الدو وإذ يدتين علـض وجـه اعصـوص مـا ةشـاله ذلـر
من جلجاات تسـتود املـدني وأعاـال عوـ جوسـي وجوسـاد واسـعة االنتشـار وعاليـات
مووجية لتجويد األ،لال واستخداموم من جانـب بعـ أ،ـرا الـ اع ومـن تشـرةد ألعـداد
كبرية من املدني وعاليات إعداذ تتم خـار نطـاق القـانو واعتقـاالت تعسـلية وإذ يودلم
ــا فللــه كــل ذلــر مــن آثــار وــارة علــض جوــود ألقيــق االســتقرار وإعــادة ا عاــار والتوايــة
يف هوورةــة النون ــو الداقرا،يــة وإذ يددت إىل ا ســراع بــالقب علــض هي ـ األشــخاص
املس ول عن تلر االنتواكات والتجاوزات وتقداوم إىل العدالة وإخ اعوم للاحاسبة
وإذ يشددري إىل هيـ قراراتــه املتعلقــة بــاملرأة والسـ ذ واألمــن وباأل،لــال والوـــزاعات
املســلحة وةااةــة املــدني يف الوـــزاعات املســلحة وإذ يشددري ضي ددغ إىل االســتوتاجات املتعلقــة
باأل،لـــال وال اعـــات املســـلحة يف هوورةـــة النون ـــو الداقرا،يـــة ( )S/AC.51/2014/3الـــيت
اعتاــدجلا يف  18أةلول/ســبتاى  2014اللرةــق العامــل التــاب ملــس األمــن املعــ ي باأل،لــال
وال اع املسلح ياا ةتعلق بن،را ال اع املسلح يف هوورةة النون و الداقرا،ية
وإذ يرحد د بدددغ ه الـــيت تبـــذوا البعثـــة والشـــركا الـــدوليو يف تـــو ري التـــدرةب
مل سســات األمــن النون وليــة يف جمــاالت حقــوق ا نســا والقــانو الــدو ا نســاد وتعاــيم
مراعاة املوظور اجلوساد ومحاةة األ،لال وااااةة من العوـ اجلوسـي واجلوسـاد وة كـد أمهيـة
جلذا التدرةب وإذ يرح بإنشا موتد املرأة لدعم إ،ار الس ذ واألمـن والتعـاو يف مسـعض
إىل كلالة املشاركة التامة للوسا يف عالية الس ذ املولذة وان ا ،ار املذكور
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وإذ يالحظ اجلوود اجلارةة اليت تبذوا حنومة هوورةة النون ـو الداقرا،يـة ملنا حـة
العو اجلوسي يف سياق ال اع بسـبل موـوا اسـتراتيجيتوا الو،ويـة والو ـا بااللتزامـات الـواردة
يف البيــا املشــترك الصــادر عــن اانومــة واألمــم املتحــدة بشــن منا حــة العوــ اجلوســي
يف حاالت ال اع والذي اعتُاـد يف كيوشاسـا يف  30آذار/مـارس  2013وإذ يشدجع بشدت
حنومة هوورةة النون و الداقرا،ية علض تنثي جوودجلا يف جلذا الصدد
وإذ حييط لمغ باعتااد إ،ار التعاو بـ منتـب املاثلـة اعاصـة لملمـ العـاذ لملمـم
املتحدة املعوية بالعو اجلوسي يف حاالت ال اع وملووية االألاد األ رةقـي بشـن موـ العوـ
اجلوسـي املــرتبط بــال اع يف أ رةقيــا والتصــدي لــه الــذي جــر يف أدةــس أبابــا يف  31كــانو
الثاد/ةواةر 2014
وإذ حيدديط لمددغ بتقرةــر األم ـ العــاذ  S/2014/181الــذي ةت ــان قائاــة بــاأل،را
املس ولة عن ارتنـا عاليـات ااتصـا واـريه مـن أشـنال العوـ اجلوسـي بشـنل موـوجي
يف حاالت ال اع املسلح واملدر علض جدول أعاال جملس األمن
وإذ يالحددظ بقل د بددغ ا مــا ةــرد مــن تقــارةر وادعــا ات تليــد باســتارار االنتــواكات
اجلســياة اقــوق ا نســا والقــانو ا نســاد الــدو املرتنبــة علــض ةــد بع ـ أ ــراد القــوات
املســلحة جلاوورةــة النون ــو الداقرا،يــة وااــرس اجلاوــوري والشــر،ة الو،ويــة النون وليــة
ا يف ذلر خ ل االحتجاجات اليت شودما كيوشاسا واومـا وبوكـا و يف كـانو الثاد/ةوـاةر
 2015وإذ يت إىل اودو وحيث هيـ األ،ـرا علـض االمتوـاع عـن العوـ وإذ يؤددت
أ استجابة حنومة هوورةـة النون ـو الداقرا،يـة أـب أ ألتـرذ حقـوق ا نسـا وأ تقيـد
بدأ التواسب يف استخداذ القوة
وإذ يشددري إىل أمهيــة منا حــة ا ــ ت مــن العقــا يف صــلو القــوات املســلحة
جلاوورةـــة النون ـــو الداقرا،يـــة والشـــر،ة الو،ويـــة النون وليـــة جبايـ ـ رتبـــوم وإذ يد د ي
علض سلطات هوورةة النون و الداقرا،ية لقياموا يف اآلونة األخرية حقة اثو مـن وـبا
القوات املسلحة ق ائيا وإدانتواا بارتنا جرائم ود ا نسـانية وجـرائم حـر وإذ يشدت
علض ورورة أ تواصل حنومة هوورةة النون و الداقرا،ية العال علض واا تعزةز الـرو
املووية يف صلو قوات األمن التابعة وا
وإذ يشدددت علـــض اااجـــة إىل أ تتعـــاو حنومـــة هوورةـــة النون ـــو الداقرا،يـــة
م احملناة اجلوائية الدولية وإذ يرح بتعود حنومة هوورةة النون و الداقرا،يـة حاسـبة
األشخاص املس ول عن اجلرائم اعطرية يف البلد وال سياا جـرائم ااـر واجلـرائم املرتنبـة
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وــد ا نســانية وإذ يشددت علــض أمهيــة الســعي الــداو إىل حماســبة املس ـ ول عــن ا بــادة
اجلااعية وجرائم اار واجلرائم املرتنبة ود ا نسانية يف البلد
وإذ يؤدت من جتيدت أ الوجـا يف محاةـة املـدني أمـر حيـوي لو ـا البعثـة بوالةتـوا
وتــو ري موــاخ أمــ ي أ ــل وإذ يشددت أة ــا علــض أمهيــة الوســائل الســلاية وإحــراز تقــدذ
يف ا ص حات األساسية من أجل تعزةز محاةة املدني
وإذ يرح د بتقرةــر األم ـ العــاذ عــن االســتعرا االســتراتيجي لبعثــة األمــم املتحــدة
لتحقيــق االســتقرار يف هوورةــة النون ــو الداقرا،يــة ولوجــود األمــم املتحــدة األوس ـ نطاقــا
( )S/2014/957املقـــدذ عاــ بـــاللقرة  39مـــن قـــرار املـــس  )2014( 2147وإذ يرحدد
دددك بتوصــياته املتعلقــة بنجلــدا البعثــة وأنشــطتوا واســتراتيجية خروجوــا ونشــر مواردجلــا
بلعالي ـة يف املســتقبل م ـ مراعــاة وــرورة زةــادة عاليــة البعثــة واالســتجابة للظــرو املــت رية
علض أر الواق
وإذ حي ديط لمددغ بــاآلرا الــيت أعربــش عوــوا حنومــة هوورةــة النون ــو الداقرا،يــة
يف مــا ةتعلــق بتقــدةرجلا ل ســتعرا االســتراتيجي للبعثــة وال ســياا آرااجلــا بشــن األجلــدا
وإعادة تشنيل البعثة
وإذ يؤددددت جمدددت ا دعاـــه القـــوي للااثـــل اعـــاص لملمـ ـ العـــاذ وللبعثـــة يف توليـــذ
كل موواا لوالةته وإذ يشجع بشت علض مواصلة جوودمها
وإذ يالحددظ أمهيــة حُســن اســتعداد هيـ وحــدات البعثــة ــا يف ذلــر وحــدات لــوا
التدخل و عالية جتويزجلا ودعاوا لتنو قادرة علض التقيد بالتزاموا بتوليذ املواذ املوو،ة ا
وإذ يكر دعوته هي األ،را إىل أ تتعـاو بالنامـل مـ البعثـة وأ تبقـض ملتزمـة
بتوليــذ الوالةــة املوو،ــة بالبعثــة توليــذا كــام ومووــوعيا وإذ يكددر اب ددرا عــن إدانتــه
ألي جلجاــات تشــن وــد حلظــة الس ـ ذ وإذ يؤدددت وــرورة إخ ــاع املس ـ ول عــن تلــر
اوجاات للاسا لة
وإذ يهي د جمــددا بــاألم العــاذ أ ةتخــذ هي ـ التــدابري الــيت تعتــى وــرورةة لتعزةــز
كركياغت األمن امليداد لملمـم املتحـدة وألسـ سـ مة وأمـن هيـ أ ـراد الوحـدات العسـنرةة
وأ راد الشر،ة واملراقب العسنرة وخاصة املراقب اري املسلح
وإذ يشت علض أمهية أ تردع البعثة أي مدةدات تواجه توليذ والةتوا
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وإذ يقت إسواذ البعثة يف بلورة استراتيجية شـاملة لتحقيـق السـ ذ واألمـن الـدائا
وإذ يشري إىل ورورة أ تعزز البعثة الـدعم املقـدذ إىل حنومـة هوورةـة النون ـو الداقرا،يـة
لتانيووا من التصدي للتحدةات األموية والشواال املتعلقة ةقـوق ا نسـا ومـن بسـط سـلطة
حنومة هوورةة النون و الداقرا،ية علض الوحو الوارد يف اللقرة  5من إ،ـار السـ ذ واألمـن
والتعاو وإذ يالحظ مع ا تقتير املسامهة اليت تقدموا البعثـة يف بوـا السـ ذ يف وقـش مبنـر
وإذ يشتّ علض وجـو توليـذ أنشـ طة البعثـة علـض ـو ةيسبـر بوـا ال السـ ذ بعـد انتـوا الـ اع
ومو َ العودة إىل ال اع املسلح وإحراز تقدبذ و ألقيق الس ذ والتواية املستدام
وإذ يشت علض األمهية ااامسة اليت تنتسيوا الدورة االنتخابية املقبلـة بالوسـبة لتحقيـق
االســـتقرار وتو،يـــد الداقرا،يـــة الدسـ ـتورةة يف هوورةـــة النون ـــو الداقرا،يـــة وإذ يعدددر
ددن ا قل د إزا القيــود امللرووــة علــض العاــل السياســي يف هوورةــة النون ــو الداقرا،يــة
وال سياا االعتقاالت اليت تعر وا م خرا بعـ أع ـا املعاروـة السياسـية وقطـ االتصـال
با نترنش ووسائل التواصل االجتااعي وإذ يشدري إىل وـرورة إجـرا حـوار سياسـي ملتـو
وشامل وسـلاي بـ هيـ أصـحا املصـلحة مـ كلالـة محاةـة اارةـات األساسـية وحقـوق
ا نســـا ويـــدا لتوظـــيم انتخابـــات ســـلاية وذات مصـــداقية وشـــاملة وشـــلا ة ويف حيوـــوا
يف هوورةة النون و الداقرا،ية وال سياا إجرا انتخابـات رئاسـية وتشـرةعية ةلـول تشـرةن
الثاد/نو اى  2016و قا للدستور واجلدول الزم ي ل نتخابات م احتراذ امليثـاق األ رةقـي
للداقرا،ية واالنتخابات وااوكاة
وإذ يقدر أ ااالــة يف هوورةــة النون ــو الداقرا،يـة ال تــزال تشــنل مدةــدا للسـ ذ
واألمن الدولي يف املوطقة
وإذ يتصرف وجب اللصل الساب من ميثاق األمم املتحدة
واليددب بع ددب م امددب األمددم احتيددت تيقيدد االرددتقرا غ ه يددب ا ك دد ا ت قرا يدددب
وارتعراضهغ االرتراكيجي
 - 1يقر دةـد والةـة البعثـة يف هوورةـة النون ـو الداقرا،يـة ـا يف ذلـر لـوا
التــدخل التــاب وــا علــض ســبيل االســتثوا ودو أ ةشــنل ذلــر ســابقة أو مساس ـاد بــادا
حلم الس ذ املتلق عليوا حا  31آذار/مارس 2016؛
 - 2يرح د بتقرةــر األم ـ العــاذ عــن االســتعرا االســتراتيجي للبعثــة ولوجــود
األمــم املتحــدة األوســ نطاقــا ( )S/2014/957املقــدذ عاــ بــاللقرة  39مــن القــرار 2147
( )2014ويؤيددت بغ كغم د التوصــيات الــواردة يــه ــا يف ذلــر التوصــيات املتعلقــة بتحوةــل
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القوة التابعة للبعثة لتصبح أكثـر كلـا ة و عاليـة يف توليـذ والةتـوا ويدت إىل توليـذجلا بلعاليـة
وسرعة ويؤدت من جتيت أ حلم الس ذ املتعدد األبعاد ةتطلب اتباع هنج شـامل ويطلد
إىل العوصر العسنري وعوصر الشر،ة والعوصر املدد أ ةعالوا معا بطرةقة متناملة؛
 - 3يؤيت توصية األم العـاذ بتخلـي قـواذ القـوة التابعـة للبعثـة قـدار 2 000
جوــدي م ـ ا بقــا علــض حــد أقصــض مــنذو بــه ةبل ـ  19 815مــن األ ــراد العســنرة
و  760مـــن املـــراقب العســـنرة ووـــبا األركـــا و  391ـــردا مـــن أ ـــراد الشـــر،ة
و  1 050ردا من أ راد وحدات الشر،ة املشنلة؛
 - 4يعر عن اعتزامه ا بقا بصورة دائاة علض جلذا التخلـي يف عـدد اجلوـود
من خ ل توقيح ااد األقصض لعدد اجلوـود ـا ةتاشـض وتقرةـر األمـ العـاذ عـن االسـتعرا
االســتراتيجي للبعثــة جــرد إحــراز تقــدذ كــبري يف مــا ةتعلــق بنولوةــات والةــة البعثــة و قــا
لللقرة  6أدناه ا يف ذلر منا حة القوات الداقرا،ية لتحرةر رواندا؛
 - 5يطل إىل البعثة أ تواصل االستلادة إىل أقصض حد من قابلية التش يل البـي ي
واملرونة واللعالية يف توليذ والةة البعثة برمتوا وذلر بوسائل موـوا نشـر الوحـدات الـيت انـن
ا ســراع بوشــرجلا ومواصــلة ألــدةل القــوة اشــيا م ـ توصــيات االســتعرا االســتراتيجي
م ـ مراعــاة س ـ مة وأمــن هي ـ الوحــدات العســنرةة وأ ــراد الشــر،ة واملــراقب العســنرة
وخاصة املراقب اري املسلح ؛
 - 6يق ّر أ ةستود ألدةـد أي عاليـات مقبلـة عـادة تشـنيل البعثـة أو والةتـوا
بالتشـاور مـ حنومـة هوورةـة النون ـو الداقرا،يـة إىل تطـورات ااالـة علـض أر الواقـ
ويف ســياق توليــذ إ،ــار الســ ذ واألمــن والتعــاو مــن جانــب حنومــة هوورةــة النون ــو
الداقرا،ية وهي اجلوات األخر املوقعـة عليـه إىل التقـدذ احملـرز يف ألقيـق اوـد التـالي
ا ةتااشض م أولوةات ث ث جلي محاةة املدني وألقيق االستقرار وتقـد الـدعم لتوليـذ إ،ـار
الس ذ واألمن والتعاو ا ةشال ا ص حات الو،وية علض الوحو املب يف ملووذ البعثة؛
(أ) ااــد مــن التودةــد الــذي تشــنله اجلااعــات املســلحة النون وليــة واألجوبيــة
وال سياا القوات الداقرا،يـة لتحرةـر روانـدا ومـن العوـ وـد املـدني ـا يف ذلـر العوـ
اجلوسي واجلوساد والعو ود األ،لال إىل املستو الـذي انـن أ تتعامـل معـه م سسـات
العدالة واألمن النون ولية بلعالية؛
( ) ألقيق االستقرار من خ ل إنشا م سسات اعلة وحمتر ـة وخاوـعة للاسـا لة
تابعة للدولة ا يوا امل سسات األموية والتشـرةعية يف املوـا،ق املتـنثرة بال اعـات ومـن خـ ل
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اارســـات داقرا،يـــة أقـــو تقلـــل مـــن خطـــر تزعـــزع االســـتقرار ـــا يف ذلـــر تـــو ري متســ
كا للعال السياسي وتعزةز حقوق ا نسا ومحاةتوا وإجرا عالية انتخابية ذات مصداقية؛
 - 7يشت علض ورورة التوسيق والتعاو ب حنومة هوورةة النون و الداقرا،ية
والســـلطات الو،ويـــة األخـــر وكيانـــات األمـــم املتحـــدة واجلوـــات اللاعلـــة يف جمـــال التوايـــة
من أجل ألقيق استقرار ااالة األموية وألسيووا واملساعدة علض إعادة بسط سلطة الدولة؛
محغيب احت ين
 - 8يؤدددت مدددن جتيدددت أ محاةــة املــدني أــب أ تُعطــض األولوةــة عوــد اختــاذ
القرارات بـشن كيليـة اسـتخداذ القـدرات واملوارد املتاحة؛
 - 9ييذن للبعثة ألقيقدا للود املبيبـو يف اللقـرة  6أعـ ه باختـاذ هيـ التـدابري
ال زمة لتوليذ املواذ التالية م مراعاة أ جلذه املواذ تعزز بع وا بع ا؛
واا تو ري محاةة عالة للادني املوددةن بالعو اجلسدي بسبل مـن بيوـوا
(أ)
ردع اجلااعــات املســلحة عــن ارتنــا أعاــال عوــ تســتود الســنا وموعوــا ووقلوــا
عن القياذ بذلر م التوببه بصورة خاصة للادني املتجاع يف ياـات املشـردةن وال جـ
ومـــو لي املســـاعدة ا نســـانية واملـــدا ع عـــن حقـــوق ا نســـا يف ســـياق العوــ الواشــ
عن أي ،ر مـن األ،ـرا املشـتركة يف الـ اع وختليـ حـدة األخطـار الـيت مـدد املـدني
قبل أةة عالية عسنرةة وأثوا جلا وبعدجلا داخل موطقة عاليات البعثة؛
( ) وــاا محاةــة مــو لي األمــم املتحــدة ومرا قوــا وموشــمما ومعــداما وأمــن
مو لي األمم املتحدة واأل راد املرتبط ا وحرةة توقلوم؛
( ) العال م حنومة هوورةة النون و الداقرا،يـة لتحدةـد األخطـار الـيت مـدد
املــدني وتوليــذ خطــط الوقاةــة واالســتجابة اااليــة وتعزةــز التعــاو ب ـ امل سســات املدنيــة
والعسنرةة ا يف ذلر التخطـيط املشـترك ل ـاا محاةـة املـدني مـن جتـاوزات وانتـواكات
حقوق ا نسا وانتواكات القانو ا نساد الدو ا يف ذلر هي أشنال العوـ اجلوسـي
واجلوســـاد واالنتـــواكات والتجـــاوزات املرتنبـــة يف حـــق األ،لـــال وذوي ا عاقـــة ويطلدد
إىل البعثــة أ تنلــل إدمــا الشــواال املتعلقــة ةااةــة األ،لــال والشــواال اجلوســانية يف هي ـ
عالياما واجلوانب االستراتيجية لعالوا وا سـراع بتوليـذ ترتيبـات الرصـد والتحليـل وا بـ
املتعلقة بـالعو اجلوسـي املـرتبط بـال اع بشـنل موساـق وا سـراع بوشـر مستشـارةن يف جمـال
محاةـــة املـــرأة علـــض الوحـــو الـــذي دعـــا إليـــه القـــرارا  )2010( 1960و )2013( 2016
للحصول علض تعودات و ومواجوة العو اجلوسي املرتبط بال اع؛
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(د) تقـــد الـــدعم إىل ســـلطات هوورةـــة النون ـــو الداقرا،يـــة والعاـــل معوـــا
من أجل اعتقال األشخاص الذةن ةزعم أهنـم مسـ ولو عـن أعاـال ا بـادة اجلااعيـة وجـرائم
اار واجلرائم ود ا نسـانية وانتـواكات القـانو ا نسـاد الـدو وانتـواكات أو جتـاوزات
حقــوق ا نســا يف البلــد وتقــداوم إىل العدالــة ــن ــيوم قــادة اجلااعــات املســلحة بســبل
من بيووا التعاو م دول املوطقة وم احملناة اجلوائية الدولية؛
(جلـ)

حتييت ا مغ غت احوليب ن ري

اء ا تتخ

دعاـ ـدا لســـلطات هوورةـــة النون ـــو الداقرا،يـــة واســـتواددا إىل هـ ـ املعلومـــات وألليلـــوا
ومـ املراعــاة التامــة للحاجــة إىل محاةــة املــدني والتخليـ مــن حــدة املخــا،ر قبــل أةــة عاليــة
عسنرةة وأثوا جلا وبعدجلا القيـاذ بعاليـات جلجوميـة موجبوـة بدقـة عـن ،رةـق لـوا التـدخل
بالتعاو م البعثة بنكالوا إما بشنل أحـادي أو باالشـتراك مـ القـوات املسـلحة جلاوورةـة
النون و الداقرا،ية علض و ةتسم بالقوة وبالنثري من خلـة ااركـة واملرونـة واتثـل امتثـا دال
صارماد للقانو الدو ا يف ذلر القانو ا نساد الـدو وو قـا للتـدابري التشـ يلية الدائاـة
اليت توطبق علض األسر وعلـض األشـخاص الـذةن ةستسـلاو ولسياسـة بـذل العواةـة الواجبـة
يف مراعــاة حقــوق ا نســا عوــد دعــم األمــم املتحــدة لقــوات أمويــة اــري تابعــة لملمــم املتحــدة
واايلولــة دو توس ـ كا ــة اجلااعــات املســلحة وأليي ـد خطرجلــا ونــزع س ـ حوا ل ســواذ
يف جلد ااد من مدةد اجلااعـات املسـلحة لسـلطة الدولـة وأمـن املـدني يف شـرق هوورةـة
النون و الداقرا،ية وإتاحة امال للقياذ بننشطة ألقيق االستقرار؛
(و)

حار ك يت األرليب

رصد توليذ حظر تورةـد األسـلحة علـض الوحـو املـب يف اللقـرة  1مـن القـرار )2015( 2198
بالتعــاو مـ رةــق اعــىا املوشــن وجــب القــرار  )2004( 1533وال ســياا مراقبــة تــد قات
األ راد العسنرة أو األسلحة أو ما ةتصل ا من عتاد عى اادود الشـرقية جلاوورةـة النون ـو
الداقرا،ية وا ب عن تلر التد قات بوسـائل موـوا االسـتعانة علـض الوحـو احملـدد يف رسـالة
املــس امل رخــة  22كــانو الثاد/ةوــاةر  )S/2013/44( 2013بقــدرات املراقبــة الــيت تو رجلــا
املوظومـات اجلوةــة اــري املنجلولــة ووـبط األســلحة أو مــا ةتصــل ـا مــن األعتــدة الــيت جتلــب إىل
هوورةة النون و الداقرا،ية يف انتواك للتـدابري امللرووـة وجـب اللقـرة  1مـن القـرار 2198
( )2015وهعوا وتسجيلوا والتصر يوا وتبادل املعلومات ذات الصلة م رةق اعىا ؛
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احوغئ ا وغ يب ،و محغيب ا طف  ،وا تفغ

مع ا وكغن احت ين

 - 10يطل إىل البعثة أ تراعي اما االعتبارات اجلوسـانية بوصـلوا مسـنلة شـاملة
،ــوال تــرة والةتــوا وأ تســاعد حنومــة هوورةــة النون ــو الداقرا،يــة يف كلالــة مشــاركة
الوسـا وارـرا،ون و ثيلـون علـض هيـ املسـتوةات ـا يف ذلـر يف أنشـطة ألقيـق االسـتقرار
وإص قطاع األمن وعاليات نزع الس والتسرةح وإعادة ا دمـا وكـذلر يف ااـوار
السياسي الو ،ي والعاليات االنتخابية من خ ل هلة أمـور موـوا تـو ري مستشـارةن للشـ و
اجلوسانية وةطلب كذلر ألس التقارةر اليت تر عوا البعثة إىل املس بشن جلذه املسنلة؛
 - 11يطل إىل البعثة أ تراعي اما محاةة األ،لـال بوصـلوا مسـنلة شـاملة ،ـوال
ترة والةتوا وأ تساعد حنومة هوورةة النون و الداقرا،ية يف كلالة مراعـاة محاةـة حقـوق
الطلل يف جماالت من بيووا عاليات نزع السـ والتسـرةح وإعـادة ا دمـا وإصـ قطـاع
األمــن وكــذلر أثوــا التــدخ ت امل دةــة إىل صــل األ،لــال عــن القــوات املســلحة جلاوورةــة
النون و الد اقرا،ية وعن اجلااعـات املسـلحة مـن أجـل ووـ حـد ل نتـواكات والتجـاوزات
املرتنبــة يف حــق األ،لــال ومو ـ حــدوثوا ومــن بيوــوا حــاالت احتجــاز األ،لــال ــا ةشــال
االحتجاز امل قش علض أةدي القوات املسلحة جلاوورةة النون و الداقرا،ية؛
 - 12يشددجع البعثــة علــض تعزةــز تلاعلــوا م ـ الس ـنا املــدني مــن أجــل التوعيــة
والتعرة بوالةتوا وأنشطتوا من خ ل برنامج شـامل للتوعيـة العامـة وعلـض ألدةـد األخطـار
احملتالة علض السنا املدني وه معلومات موثوقة عن انتواكات القـانو ا نسـاد الـدو
وانتواكات وجتاوزات حقوق ا نسا املرتنبة ود املدني ؛
حتقي االرتقرا
 - 13يدديذن للبعثــة دعاــدا للســلطات النون وليـــة وللجوــود الــيت تبــذوا لتحقيـــق
االستقرار يف شـرق هوورةـة النون ـو الداقرا،يـة أ تسـاجلم يف املوـاذ التاليـة بوسـائل موـوا
املساعي ااايدة اليت ةبذوا املاثل اعاص لملم العاذ؛
(أ) بذل املساعي ااايدة وتقد املشورة والدعم إىل حنومـة هوورةـة النون ـو
الداقرا،يــة مــن أجــل كلالــة أ ةــدعم العوصــر املــدد وعوصــر الشــر،ة األنشــطة امل ــطل
ـا ملنا حـة اجلااعـات املســلحة وذلـر يف إ،ـار ختطـيط موحــد ةـو ر اسـتجابة شـاملة جلوــود
ألقيق االستقرار املبذولة علض مستو املوا،ق؛
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( ) بذل املساعي ااايدة وتقـد املشـورة والـدعم إىل حنومـة هوورةـة النون ـو
الداقرا،ية بالتعاو الوثيق م الشركا الدولي اآلخرةن يف سياق توليذ االستراتيجية الدوليـة
املوقحة لدعم األمن واالستقرار وما ةتصل ا من خطط لتحقيق االستقرار يف املقا،عات؛
( ) بذل املساعي ااايدة وتقد املشورة والدعم إىل حنومـة هوورةـة النون ـو
الداقرا،ية بالتعاو الوثيـق مـ الشـركا الـدولي اآلخـرةن يف سـياق نـزع سـ وتسـرةح
املقاتل النون ولي اري املشتبه يف ارتنـا م جـرائم إبـادة هاعيـة أو جـرائم حـر أو جـرائم
وــد ا نســانية أو انتــواكات اقــوق ا نســا وإعــادة إدمــاجوم يف حيــاة مدنيــة ســلاية شــيا
م هنج جمتاعي موساق يف إ،ار االستراتيجية الدولية لدعم األمن واالستقرار مـ إةـ اجلتاـاذ
خاص الحتياجات األ،لال الذةن كانوا مرتبط سابقا بالقوات واجلااعات املسلحة؛
(د) تقد الدعم إىل عاليـة نـزع السـ والتسـرةح وا عـادة إىل الـو،ن وإعـادة
التو ،وإعادة ا دما من أجل إعادة املقاتل األجانب اري املشتبه يف ارتنا م أعاال إبـادة
هاعيــة أو جــرائم حــر أو جــرائم وــد ا نســانية أو انتــواكات اقــوق ا نســا وإعــادة
إدمـــاجوم جلـــم ومعـــالوجلم يف حيـــاة مدنيـــة ســـلايبة يف بلـــداهنم األصـــلية أو يف بلـــدا أخـــر
تست يلوم م إة اجلتااذ خاص الحتياجات األ،لال الذةن كانوا مرتبط سـابقا بـالقوات
واجلااعات املسلحة؛
(جلـ) بذل املساعي ااايدة وتقد املشورة والدعم إىل حنومـة هوورةـة النون ـو
الداقرا،ية لتعزةز حقوق ا نسا وااقوق السياسـية ومنا حـة ا ـ ت مـن العقـا بسـبل
مووا توليذ سياسة ”عدذ التواو إ ،قا“ الـيت تتبعوـا اانومـة حيـال مظـاجلر عـدذ االن ـبا
وانتواكات حقوق ا نسا والقانو ا نساد الدو اليت ترتنبوا عواصر من قطاع األمن؛
(و) مواصلة التعاو م حنومة هوورةة النون ـو الداقرا،يـة يف التوليـذ السـرة
واللعــال عطــة العاــل اواد ــة إىل موـ وإهنــا جتويــد األ،لــال واســتخداموم وتعروــوم للعوـ
اجلوسي علض ةد القوات املسـلحة جلاوورةـة النون ـو الداقرا،يـة ومواصـلة ااـوار مـ هيـ
األ،ــرا املشــار إليوــا للحصــول علــض املزةــد مــن التعوــدات والعاــل علــض ووــ وتوليــذ
خطط عال ملو ووق االنتواكات واالعتدا ات اليت ةتعر وا األ،لال؛
م مليغت ابصالح ا

يب

 - 14يكددر كيديددت أمهيــة توليــذ إ،ــار السـ ذ واألمــن والتعــاو لتحقيــق االســتقرار
الطوةل األجل يف شرق هوورةة النون و الداقرا،ية واملوطقة وحيث هي الدول اليت وقعـش
إ،ار الس ذ واأل من والتعاو علـض أ تواصـل الو ـا بالتزامامـا بالنامـل وعلـض وجـه السـرعة
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وةســن نيــة ــا يف ذلــر بعــدذ إةــوا جمرمــي ااــر ويددت حنومــة هوورةــة النون ــو
الداقرا،يــة الــيت تتــوىل املس ـ ولية الرئيســية عــن صــو ســيادة هوورةــة النون ــو الداقرا،يــة
وس ـ مة أراوــيوا إىل إحــراز مزةــد مــن التقــدذ امللاــوس يف توليــذ التزامامــا املشــاولة بإ،ــار
الس ذ واألمن والتعاو ؛
 - 15ييذن للبعثة دعاا للسلطات النون ولية واجلوود اليت تبـذوا مـن أجـل ألقيـق
ا ص حات اليت دعا إليوا إ،ار الس ذ واألمن والتعاو وألقيق االسـتقرار يف شـرق هوورةـة
النون ــو الداقرا،يــة باملســامهة يف املوــاذ التاليــة بالتوســيق م ـ رةــق األمــم املتحــدة القطــري
واريه من اجلوات اللاعلة بسبل مووا املساعي ااايدة اليت ةبذوا املاثل اعاص لملم العاذ؛
(أ) دعــــم تو،يــــد الســ ـ ذ وااــــوار السياســــي الشــــامل للجايــ ـ والشــــلا
ب كل أصحا املصلحة النون ولي د تعزةـز املصـااة وإرسـا الداقرا،يـة مـ وـاا
محاةـــة اارةـــات األساســـية وحقـــوق ا نســـا وذلـــر ويـــداد لتوظـــيم انتخابـــات ـــا ةتـــوا ذ
م األحناذ الواردة يف اللقرة  19أدناه؛
( ) رصــد انتــواكات وجتــاوزات حقــوق ا نســا وانتــواكات القــانو ا نســاد
الــدو وا ب ـ عوــوا ومتابعتــوا ــا يف ذلــر يف ســياق االنتخابــات ودعــم موظومــة األمــم
املتحــدة يف البلــد ل ــاا اتســاق أي دعــم تقدمــه األمــم املتحــدة مـ القــانو ا نســاد الــدو
والقانو الدو اقوق ا نسا والقانو الدو ل ج حسب االقت ا ؛
( ) بذل املساعي ااايدة وتقد املشورة والدعم إىل حنومـة هوورةـة النون ـو
الداقرا،يــة مــن أجــل تشــجي إمســاك حنومــة هوورةــة النون ــو الداقرا،يــة بزمــاذ إص ـ
قطاع األمن والتعجيل بذلر بوسائل مووا ووـ اسـتراتيجية و،ويـة نشـا م سسـات أمويـة
عن وو خرةطة ،رةق واوحة وشاملة لتوليذ إصـ قطـاع
عالة وخاوعة للاسا لة
األمــن تشــال معــاةري وجــداول زمويــة حمــددة والقيــاذ بــدور قيــادي يف توســيق الــدعم املق ـدبذ
ص قطاع األمن من الشركا الدولي والثوائي وموظومة األمم املتحدة؛
(د) بذل املساعي ااايدة وتقد املشورة والدعم إىل حنومـة هوورةـة النون ـو
الداقرا،ية امتثاال لسياسة بذل العواةة الواجبة يف مراعـاة حقـوق ا نسـا مـن أجـل إصـ
اجلــي علــض ــو ةعــزز مســا لته وكلا تــه واكتلــا ه الــذا و عاليتــه بســبل مــن بيوــوا دعــم
”قوة للرد السرة “ وان القوات املسلحة جلاوورةة النون ـو الداقرا،يـة م لةلـة مـن عواصـر
موتقاة بعواةة ومدربة تـدرةبا جيـدا وجموـز ة علـض الوحـو امل ئـم تشـنول نـواة لقـوة د ـاع و،ويـة
عالــة وحمتر ــة وخاوــعة للاســا لة ومُول ـ كق عليوــا بشــنل جيــد م ـ ا شــارة إىل أ أي دعــم
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تقدمه األمم املتحدة ا يف ذلر علض شنل حصـ
واللح بشنل م ئم؛

إعاشـة ووقـود ةوب ـي أ ف ـ للرقابـة

(جلـ) بذل املساعي ااايدة وتقد املشورة والدعم إىل حنومـة هوورةـة النون ـو
الداقرا،يــة ص ـ الشــر،ة بوســائل موــوا ا ســواذ يف تــدرةب وحــدات الشــر،ة الو،ويــة
النون ولية ا يف ذلر تدرةبوا يف جمال حقوق ا نسا علض ـو اتثـل لسياسـة بـذل العواةـة
الواجبة يف مراعاة حقوق ا نسا ؛
(و) بذل املساعي ااايدة وتقد املشورة والدعم إىل حنومـة هوورةـة النون ـو
الداقرا،يـــة مـــن أجـــل ووــ اســـتراتيجية و،ويـــة للعدالـــة والقيـــاذ بإصــ قطـــاع العدالـــة
والسجو د إنشا م سسات ق ائية وأموية مستقلة و اعلة وخاوعة للاسا لة؛
(ز) التشجي علض تو،يد جلينل مدد و ،ي عال ةراقب أنشطة التعـدةن الرئيسـية
وةنلـــل إدارة اســـتخرا املـــوارد الطبيعيـــة يف شـــرق هوورةـــة النون ـــو الداقرا،يـــة ونقلـــوا
واملتاجرة ا علض و موص ؛
إ غ ا والم واألمن وا تعغون
 - 16حيث حنومة هوورةة النون و الداقرا،ية علـض أ تظـل ملتزمـة التزامـا تامـا
بتوليذ إ،ار الس ذ واألمن والتعاو بوسائل مووا اعتااد خطـة أعاـال ذات أولوةـة وةااةـة
السنا املدني من خ ل ا سراع بإنشا قـوات أمـن حمتر ـة خت ـ للاسـا لة ووـا مقومـات
االســتارار وبســط إدارة مدنيــة كون وليــة خاوــعة للاســا لة وال ســياا الشــر،ة والق ــا
والسجو وا دارة ا قلياية وتو،يد سيادة القانو وتعزةز حقوق ا نسا ومحاةتوا؛
 - 17يالحددظ مددع بددغ ا ا قل د عــدذ إحــراز تقــدذ حــا اآل يف امــاالت اايوةــة
لتحقيق االستقرار يف هوورةة النون و الداقرا،ية ويكر دعوته حنومـة هوورةـة النون ـو
الداقرا،يـــة إىل اختـــاذ خطـــوات ورةـــة مـــن أجـــل الو ـــا بالتزاموـــا بإصــ قطـــاع األمـــن
ا يف ذلر دعم قـوة للـرد السـرة تتسـم باللعاليـة واالسـتدامة وتوليـذ الىنـامج الـو ،ي لـ ع
الس والتسرةح وإعادة ا دما ورا وبشنل تاذ وهيـ جلـذه اعطـوات تتطلـب ختصـي
املوارد ال زمة والتزاما مستارا من اانومة بإعطا األولوةة ل ص ؛
ماع ث األمم احتيت اخلغص إىل م طقب ا ايريات ا كربى
 - 18يت املبعوثَ اعاص لملمم املتحدة إىل موطقة البحريات النـى إىل مواصـلة
مساعيه ا قلياية والدولية اواد ة إىل تعزةز السـ ذ واالسـتقرار والتوايـة االقتصـادةة يف هوورةـة
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النون ــو الداقرا،يــة واملوطقــة بســبل مــن بيوــوا التشــجي علــض توظــيم انتخابــات ذات مصــداقية
وشــاملة يف املواعيــد احملــددة وتشـــجي ااــوار ا قلياــي وعــن ،رةـــق مواصــلة قيــادة توليـــذ
االلتزامـات الو،ويــة وا قليايـة الــواردة يف إ،ــار السـ ذ واألمــن والتعــاو وتوسـيق وتقيــيم ذلــر
التوليذ بتوسيق وثيق م املاثل اعاص لملمم املتحدة املع ي جباوورةة النون و الداقرا،ية؛
اال تخغبغت
 - 19يت حنومةَ هوورةـة النون ـو الداقرا،يـة وشـركا جلا الـو،وي إىل كلالـة
إجرا عالية انتخابية تتسم بالشلا ية واملصداقية و ا ً س وليتوا األساسية عـن مي ـة ـرو
م اتية ل نتخابات املقبلة ـا يف ذ لـر بإعطـا األولوةـة للظـرو ال زمـة لتوظـيم االنتخابـات
الرئاســية والتشــرةعية املقـرار إجرااجلــا يف تشــرةن الثــاد/نو اى  2016و قــا للدســتور وحيددث
اانومة وكذلر هي األ،را املعوية علض كلالة مي ة بي ة تل ـي إىل إجـرا عاليـة انتخابيـة
حـــرة ونزةوـــة وذات مصـــداقية وشـــاملة وشـــلا ة وســـلاية ويف الوقـــش املواســـب ـــا ةتلـــق
م ـ الدســتور النون ــو واجلــدول الــزم ي ل نتخابــات وةشــال ذلــر إجــرا حــوار سياســي
حـر وبوبـا وحرةـة الـرأي والتعـبري وحرةـة االجتاـاع وإمنانيـة الوصـول علـض قـدذ املسـاواة
إىل وسائط ا ع ذ ا يف ذلر وسائط ا ع ذ التابعة للدولة وسـ مة وحرةـة التوقـل جلايـ
املرشح ومراقيب االنتخابات والشوود والصحلي واملدا ع عـن حقـوق ا نسـا واجلوـات
اللاعلة من امتا املدد ا يف ذلر الوسا ؛
 - 20يرح بإصدار قانو االنتخابـات وبوشـر اللجوـة االنتخابيـة الو،ويـة املسـتقلة
جلــدول انتخــام شــامل ة طــي كام ـل الــدورة االنتخابيــة ويددت حنومــة هوورةــة النون ــو
الداقرا،ية إىل أ تقوذ علض وجه السرعة برصد ميزانيـة كا يـة ل نتخابـات وبووـ مدونـة
قواعـد سـلوك انتخابيـة وبتحـدةل السـجل االنتخـام علـض ـو موثـوق بـه مـن أجـل كلالـة
الوجــا يف توظــيم االنتخابــات يف أواهنــا وال ســياا االنتخابــات الرئاســية والتشــرةعية املقــرر
إجرااجلــا يف تشــرةن الثـــاد/نو اى  2016و قــا للدســتور وللجـــدول الــزم ي ل نتخابـــات
م ـ التقيــد يف الوقــش نلســه بامليثــاق األ رةقــي للداقرا،يــة واالنتخابــات وااوكاــة ويددت
دددك هيــ أصــحا املصــلحة إىل املشــاركة يف حــوار سياســي ملتــو بشــن التح ــري
ل نتخابات املقبلة و قدا للدستور؛
 - 21يديذن للبعثــة قــط بعــد إشــعار األمـ العــاذ جملــس األمــن باســتيلا الشــرو
احملددة يف اللقرة  20بن تقدذ الدعم اللوجسيت حسـب االقت ـا وبالتوسـيق مـ السـلطات
النون وليـــة و رةـــق األمـــم املتحـــدة القطـــري لتيســـري الـــدورة االنتخابيـــة ويقدددر أ ف ــ
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جلــذا الــدعم باســتارار للتقيــيم واالســتعرا تبعــا للتقــدذ الــذي ألــرزه الســلطات النون وليــة
يف تسيري العالية االنتخابية و قا ملا ورد يف اللقرت  19و  20أع ه؛
ا مغ غت احوليب
 - 22يدددتين بشدددت هيـ ـ اجلااعـــات املســـلحة العاملـــة يف املوطقـــة ومـــا ترتنبـ ـه
من انتواكات للقانو الدو ا نساد واريه من القوان الدولية الواجبة التطبيق وانتـواكات
اقوق ا نسا ا يوا اوجاات اليت تشـووا علـض السـنا املـدني وحلظـة السـ ذ التـابع
للبعثــة وعلــض العــامل يف جمــال املســاعدة ا نســانية وعاليــات ا عــداذ بــإجرا ات مــوجزة
وأعاـــال العوـ ـ اجلوســـي واجلوســـاد وجتويـــد األ،لـــال واســـتخداموم علـــض نطـــاق واســ
علـــض ـــو ةوتـــور القـــانو الـــدو الواجـــب التطبيـــق ويؤددددت مدددن جتيدددت أ املسـ ـ ول
عن تلر األعاال أب أ ف عوا للاسا لة؛
 - 23يطغ القوات الداقرا،ية لتحرةر رواندا والقو الداقرا،ية املتحاللة وجـي
الــر للاقاومــة وكــل اجلااعــات املســلحة األخــر بــن توق ـ ــوردا هي ـ أشــنال العو ـ
واألنشطة األخر املزعزعة ل ستقرار ا يوا اسـت ل املـوارد الطبيعيـة وبـن ةتلـرق أ رادجلـا
وةُلقوا أسلحتوم وراد وبصلة دائاة وبن تقوذ بتسرةح هي األ،لال اموادةن يف صلو وا؛
 - 24حيدديط لمددغ بــالتزاذ حنومــة هوورةــة النون ــو الداقرا،يــة بتوليــذ عاليــات
عسـنرةة وــد القــوات الداقرا،يــة لتحرةــر روانــدا ويالحددظ دددك شــروع القــوات املســلحة
جلاوورةــة النون ــو الداقرا،يــة يف اآلونــة األخــرية يف عاليــات أوليــة وــد القــوات الداقرا،يــة
لتحرةر رواندا ويشت علض ورورة توليذ العاليات و قا للقانو الـدو ـا يف ذلـر القـانو
ا نســـاد الـــدو والقـــانو الـــدو اقـــوق ا نســـا حســـب االقت ـــا ويشدددجع بقـــوة
علض التعاو ب حنومة هوورةة النون و الداقرا،ية والبعثة يف جلذه العاليـات و قـا لوالةتـوا
املتاثلة يف واا بذل هي اجلوود املانوة لتحييد القوات الداقرا،ية لتحرةر رواندا؛
 - 25يتين أعاال القتل الوحشية اليت تعر وا امل ات من املدني يف موطقة بـي ي
ويعر ن بغ ا ا قلد مـن اسـتارار العوـ يف جلـذه املوطقـة ويؤددت ضدرو إجـرا ألقيـق
شــامل و ــوري يف جلــذه اوجاــات ــا ة ــان إخ ــاع املس ـ ول عوــوا للاســا لة ويددت
حنومـة هوورةــة النون ــو الداقرا،يـة إىل اختــاذ املزةــد مــن التـدابري العســنرةة و قــا للقــانو
الــــدو ــــا يف ذلــــر القــــانو الــــدو ا نســــاد والقــــانو الــــدو اقــــوق ا نســــا
حسب االقت ا وبدعم من البعثة و قا للوالةة املوو،ة ا لوو حـد للتودةـد الـذي تشـنله
القو الداقرا،ية املتحاللة وسائر اجلااعات املسلحة اليت توشط يف املوطقة؛
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 - 26يطغ د حنومــة هوورةــة النون ــو الداقرا،يــة و قــا اللتزامامــا املوصــوص
عليوا يف إع د نـريوم املـ رخ  12كـانو األول/دةسـاى  2013باختـاذ خطـوات ورةـة
لتوليــذ خطتــوا ل ـ ع الس ـ والتســرةح وإعــادة ا دمــا وختصــي التاوةــل امل ئــم لتوليــذ
جلذه اعطة م التركيز بشنل خـاص علـض إعـادة إدمـا املقـاتل السـابق بشـنل مسـتداذ
بالتوسيق م األمم املتحـدة واملوظاـات الدوليـة والبلـدا امـاورة الـيت جلـن إليوـا مقـاتلو حركـة
 23مارس السابقو ويشت علض أمهية تذليل العقبـات أمـاذ إعـادة جلـ ال املقـاتل السـابق
إىل أو،اهنم ويطل إىل حنومات هوورةـة النون ـو الداقرا،يـة وأواوـدا وروانـدا أ تعـزز
تعاوهنــا مــن أجــل التعجيــل عاجلــة حالــة مقــاتلي حركــة  23مــارس الســابق املوجــودةن
علــض أراوــيوا و قــا ع ـ د نــريوم و اشــيا م ـ االلتزامــات املشــاولة باتلــاق إ،ــار الس ـ ذ
واألمن والتعاو وبالتعاو م األمم املتحـدة واملوظاـات الدوليـة ويشدت علـض أمهيـة كلالـة
توليـــذ هيــ األحنـــاذ الـــواردة يف الوثـــائق املوقعـــة بســـرعة وةســـن نيـــة وعلـــض أال ةعاـــد
يف جلــذا الصــدد أ ــراد حركــة  23مــارس إىل التجا ـ جمــددا أو إىل االن ــااذ إىل هاعــات
مسلحة أخر أو إىل است وا األنشطة العسـنرةة و قـا ملـا جـا يف إعـ د نـريوم وقـرارات
جملس األمن ذات الصلة؛
 - 27يددت حنومــة هوورةــة النون ــو الداقرا،يــة إىل التعجيــل بتوليــذ خطتــوا
املتعلقة بالتسرةح ونزع الس وإعادة ا دما وختصـي التاوةـل املواسـب وـا ـا يف ذلـر
ياا ةتعلق بننشطة إدارة األسلحة والذخائر من أجل التانن من التعامل بلعالية مـ املقـاتل
السابق ن يوم أول ر الـذةن أصـبحوا باللعـل ألـش مسـ ولية القـوات املسـلحة جلاوورةـة
النون و الداقرا،ية وةسـلم بـن عـدذ وجـود عاليـة ذات مصـداقية لـ ع السـ والتسـرةح
وا دما حيول دو ختلي العواصر املسلحة عن أسلحتوا؛
 - 28يعتدددرف باملســـامهة املســـتارة الـــيت تقـــدموا البعثـــة يف حماربـــة جـــي الـــر
للاقاومة ويشجع رقة العال ا قلياية التابعة ل ألاد األ رةقـي علـض بـذل مزةـد مـن اجلوـود
وحيددث علــض زةــادة التعــاو ــا يف ذلــر التعــاو يف جمــال العاليــات وتبــادل املعلومــات
ب ـ البعثــة وبــاقي بعثــات األمــم املتحــدة املوجــودة يف املوطقــة املتــنثرة بنعاــال جــي الــر
للاقاومــة و رقــة العاــل ا قليايــة التابعــة ل ألــاد األ رةقــي والقــو ا قليايــة واانومــات
الو،وية واأل،را اللاعلة واملوظاات اـري اانوميـة الدوليـة حسـب االقت ـا يف التصـدي
للتودةد الذي ةشنله جي الر للاقاومة؛
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حق ق اب وغن/موغئ احوغ ت اب وغ يب
 - 29حيل حنومة هوورةة النون و الداقرا،ية علض إلقا القب علـض املسـ ول
عن انتواكات القانو ا نساد الدو أو انتـواكات وجتـاوزات حقـوق ا نسـا ومسـا لتوم
حسب االقت ا و اصة االنتواكات اليت قد ترقض إىل جرائم حر وجـرائم وـد ا نسـانية
وتلــر الــيت توطــوي علــض عوـ وــد اال،لــال أو اعتــدا ات علــيوم وأعاــال العوـ اجلوســي
واجلوساد ويشت علض أمهية كل من التعاو ا قلياي والتعـاو مـ احملناـة اجلوائيـة الدوليـة
لتحقيــق جلــذه ال اةــة وحيددث حنومــة هوورةــة النون ــو الداقرا،يــة علــض توليــذ ا ص ـ
الق ائي ال زذ ل اا تصدي هوورةة النون و الداقرا،ية ل ت من العقا بلعالية؛
 - 30يهيد د بالســـلطات النون وليـــة أ تنلـــل مقاوـــاة األشـــخاص املسـ ـ ول
عــن انتــواكات حقــوق ا نســا واالعتــدا ات اجلســياة الــيت ارتنبــش يف ســياق انتخابــات
 28تشرةن الثاد/نو اى 2011؛
 - 31يشجع حنومة هوورةة النون و الداقرا،ية علض أ تواصل تعاوهنا م املاثلة
اعاصة لملم العاذ املعوية باأل،لال وال اع املسلح واملاثلة اعاصـة لملمـ العـاذ املعويـة بـالعو
اجلوسي وي رح بتعي الرئيس كابي ملستشار رئاسي مع ي بالعو اجلوسي وجتويد األ،لال؛
 - 32يت حنومة هوورةة النون و الداقرا،ية إىل أ تواصـل بـدعم مـن البعثـة
حسب االقت ا التوليذ التاذ عطة العال الرامية إىل موـ وإهنـا جتويـد األ،لـال واسـتخداموم
والعو اجلوسي الذي ترتنبه القـوات املسـلحة جلاوورةـة النون ـو الداقرا،يـة وإىل أ تعـزز
جوودجلــا الراميــة إىل منا حــة ا ـ ت مــن العقــا علــض العوـ اجلوســي املتصــل بال اعــات
ا يف ذلر العو اجلوسي الذي ةرتنبه أ راد القوات املسلحة جلاوورةة النون ـو الداقرا،يـة
ويشددري إىل أ التقــاعس عــن القيــاذ بــذلر قــد ة ـ دي إىل إدرا القــوات املســلحة جلاوورةــة
النون ــو يف تقرةــر األم ـ العــاذ عــن العو ـ اجلوســي وة ـدعوجلا إىل أ تقــدذ كــل مــا ةلــزذ
من خدمات ومحاةة إىل الواج وال حاةا؛
 - 33يطلد إىل األمـ العــاذ أ ةتخــذ التــدابري ال زمــة لنلالــة امتثــال البعثــة التــاذ
لسياســة عـدذ التــواو إ ،قــا مـ االســت ل واالنتــواك اجلوســي الــيت تطبقوــا األمــم املتحــدة
وأ ةطل املس بانتظاذ علض أي حاالت توطوي علض مثل جلذا السلوك؛
 - 34يطل إىل البعثـة أ تنلـل أ اتثـل بشـنل صـارذ أي دعـم ةقـدذ إىل قـوات
األمن الو،وية لسياسة األمم املتحدة لبـذل العواةـة الواجبـة يف مراعـاة حقـوق ا نسـا وحيدث
موظومــة األمــم املتحــدة يف هوورةــة النون ــو الداقرا،يــة علــض اعتاــاد هنــج مشــترك وموحــد
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ياــا ةتعلــق بتوليــذ سياســة بــذل العواةــة الواجبــة يف مراعــاة حقــوق ا نســا ويددت حنومــة
هوورةـة النون ـو الداقرا،يـة إىل العاـل مـ البعثـة مـن أجـل دعـم ترقيـة أ ـراد اجلوـاز األمـ ي
جلاوورةة النون و الداقرا،ية الذةن لدةوم سجل مشر يف جمال حقوق ا نسا ؛
 - 35يطغ د هي ـ األ،ــرا بإتاحــة وتيســري وصــول العــامل يف امــال ا نســاد
واملعــدات وا مــدادات بشــنل كامــل وآمــن و ــوري ودو معوقــات وإةصــال املســاعدات
ا نسانية يف الو قش املواسـب إىل السـنا احملتـاج وال سـياا إىل املشـردةن داخليـا يف هيـ
أ ا إقليم هوورةة النون و الداقرا،ية م احتـراذ املبـادا التوجيويـة لملمـم املتحـدة املتعلقـة
باملساعدة ا نسانية واألحناذ ذات الصلة من القانو الدو ؛
 - 36يت هي الدول األع ـا إىل التـىع بسـخا لوـدا األمـم املتحـدة ا نسـاد
مــن أجــل هوورةــة النون ــو الداقرا،يــة للاســاعدة يف كلالــة أ ألصــل الوكــاالت ا نســانية
التابعــة لملمــم املتحــدة واريجلــا مــن املوظاــات الدوليــة عل ـض وةــل كامــل وأ تنــو قــادرة
علض تلبية احتياجات املشردةن داخليا ووحاةا العوـ اجلوسـي والتجاعـات ال ـعيلة األخـر
من ااااةة واملساعدة؛
ا تعغون مع بع ب م امب األمم احتيت تيقي االرتقرا غ ه يب ا ك

ا ت قرا يب

 - 37يطغ هيـ األ،ـرا املعويـة بالتعـاو التـاذ يف نشـر البعثـة وتوليـذ عاليامـا
ومواذ الرصد والتحقق وا ب املوو،ة ا و اصة عن ،رةـق وـاا سـ مة مـو لي األمـم
املتحــدة واأل ــراد املــرتبط ــا ووــاا أموــوم وحرةــة ألــركوم دو أي قيــود يف هيـ أ ــا
هوورةة النون و الداقرا،ية؛
ا ت م ا كي يقتم إىل فري خرباء األمم احتيت
 - 38يعر ن دعاـه النامـل للرةـق خـىا األمـم املتحـدة املوشـن وجـب القـرار
 )2004( 1533ويت إىل تعزةز التعاو ب هي الـدول وال سـياا دول املوطقـة والبعثـة
و رةق اعىا وةشج علض تبادل املعلومات ب البعثة و رةق اعىا ويشدجع كـذلر هيـ
األ،ــرا وكــل الــدول علــض أ تنلــل أ ةتعــاو م ـ رةــق اعــىا مــن ف ــعو لوالةتــوا
أو ســيطرما مــن األ ــراد والنيانــات ويكددر مطالبتــه هي ـ األ،ــرا وكا ــة الــدول ب ــاا
س مة أع ـا اللرةـق واملـو ل القـائا علـض دعاـه وكلالـة الوصـول ـورا ودو عوائـق
ال سياا إىل األشخاص واملستودات واملواق اليت ةعتىجلا رةق اعىا ذات صلة بتوليذ والةته؛
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ارتراكيجيب اخلروج
 - 39يشددت علــض أ اســتراتيجية خــرو البعثــة ةوب ــي أ تنــو تدرأي ـة وعلــض
مراحل وأ ترتبط بنجلدا معيوة وأ توو بشنل مشـترك بـ حنومـة هوورةـة النون ـو
الداقرا،ية والبعثة و رةق األمم املتحدة القطري بالتشاور م أصحا املصلحة اآلخرةن؛
 - 40يشددجع حنومــة هوورة ـة النون ــو الداقرا،يــة علــض اختــاذ خطــوات عليــة
للدخول يف حوار استراتيجي موتظم م األمم املتحدة استوادا إىل عالية التقييم املشـتركة الـيت
بــدأت يف عــاذ  2010لنــي ةشــتركا يف وو ـ خرةطــة ،رةــق واســتراتيجية خــرو للبعثــة
ا يف ذلر لوا التدخل التاب وا؛
 - 41يشري إىل وـ رورة ووـ اسـتراتيجية واوـحة عـرو لـوا التـدخل بوسـائل
مووا ألقيق تقـدذ مسـتداذ يف الق ـا علـض خطـر اجلااعـات املسـلحة وتوليـذ إصـ مسـتداذ
لقطاع األمن انن أ ةشال إنشا قوة رد سرة كون ولية ويعدر دن ا تلامد اسـتعرا
مواذ لوا التدخل علض أساس تطور ااالة علض أر الواق وتوليذ موامـه و قـا لللقـرة  9مـن
جلذا القرار؛
 - 42يطل إىل األم العاذ أ ةواصـل تقـد توصـيات بشـن ت ـيري وجـود األمـم
املتحــدة يف البلــد وإعــادة تشــنيله علــض أســاس املزاةــا الوســبية للبعثــة و رةــق األمــم املتحــدة
القطري د مواصلة تبسيط املواذ املوكلة إىل البعثة وحيث امتا الدو واجلوات املا ـة
علض دعم البعثة و رةق األمم املتحدة القطري وةـدعو حنومـة هوورةـة النون ـو الداقرا،يـة
والدول اماورة إىل مواصلة مشاركتوا يف جلذه العالية؛
كقغ ير األمن ا عغم
 - 43يطلدد إىل األمــ العــاذ أ ةـــوايف جملــس األمــن كـــل ث ثــة أشــور بتقرةـــر
عن توليذ والةة بعثة موظاة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هوورةة النون ـو الداقرا،يـة
ا يف ذلر لوا التدخل التاب وا علض الوحو املوصوص عليه يف جلذا القرار ا يف ذلر عن:
’‘1
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ااالــة يف امليــدا ــا يف ذلــر معلومــات مســتنالة عــن العاليــات الراميــة
إىل ألييــد اجلااعــات املســلحة وأي حــاالت ال ت ــطل يوــا البعثــة بواجبــوا
يف محاةــة املــدني بشــنل كامــل وكــذلر حــاالت العو ـ اجلوســي وتــنثري
ال اع علض الوسا واأل،لال؛
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’‘2

التقــدذ احملــرز يف توليــذ توصــيات االســتعرا االســتراتيجي و اصــة التــدابري
املتخذة دخـال ت ـيريات علـض قـ وة البعثـة ـا يوـا لـوا التـدخل التـاب وـا
لزةادة كلا ما و عاليتوا يف توليذ والةتوا؛

’‘3

التقدذ الذي ألرزه هوورةة النون و الداقرا،يـة يف توليـذ التزامامـا املشـاولة
بإ،ــار السـ ذ واألمــن والتعــاو بوســائل موــوا ووـ وتوليــذ خرةطــة ،رةــق
و،وية ص قطـاع األمـن وخطتـوا عـادة االسـتقرار يف املقا،عـات الـيت
تدعاوا االستراتيجية الدولية لدعم األمـن واالسـتقرار ويف توليـذ خطـة نـزع
الس والتسرةح وإعادة ا دمـا وخطـة نـزع السـ والتسـرةح وا عـادة
إىل الو،ن وإعادة التو ،وإعادة ا دما ؛

’‘4

تقييم نتائج ااوار االسـتراتيجي مـ السـلطات النون وليـة بشـن اسـتراتيجية
خــرو البعثــة ــا يف ذلــر يف التوصــيات الــواردة يف تقرةــره الــذي سيصــدر
يف أةلول/ســبتاى  2015بشــن إعـــادة تشــنيل البعثـــة وتصــليتوا تـــدرأيا
ا يف ذلر لوا التدخل التاب وا و قا لللقرت  4و  6أع ه؛

’‘5

التقدذ الذي ألرزه حنومة هوورةة النون و الداقرا،ية يف مـا ةتعلـق بالعاليـة
االنتخابية ا يف ذلر ما ةتصل بنحناذ اللقرات  19و  20و  21أع ه؛

’‘6

املخــا،ر الــيت مــدد ســ مة وأمــن مــو لي األمــم املتحــدة ومرا قوــا نتيجــة
للعاليــات العســنرةة احملتالــة والتبعــات املترتبــة علــض تلــر املخــا،ر والتــدابري
املتخذة لتعزةز أمن املو ل واملرا ق وختلي حدة املخا،ر؛

 - 44يطل د إىل األم ـ العــاذ أ ةقــدذ تقرةــرا إىل جملــس األمــن كــل ســتة أشــور
بالتوســيق مـ مبعــوث األمــم املتحــدة اعــاص ملوطقــة الــبحريات النــى واثــل األمــم املتحــدة
اعاص املع ي جباوورةة النون و الداقرا،يـة بشـن توليـذ االلتزامـات املشـاولة بإ،ـار السـ ذ
واألمن والتعاو ؛
 - 45يقر أ ةبقي جلذه املسنلة قيد نظره اللعلي.
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