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القرار )2015 ( 2217
الذي اختذه جملس األمن يف جلسته  7434املعقودة يف  28نيسان/أبريل 2015
إن جملس األمن،
إذ يشيير إىل قراراتــه يبياناتــه الســابق بوــةن فروري ـ أسريقيــا الو ـ  ،ي ــي ا
قراراتـــــــــــــه  )2013( 2121ي  )2013( 2127ي  )2014( 2134ي )2014( 2149
ي  )2014( 2181ي  )2015( 2196ي ،)2015( 2212
ي

وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي بسيادة فروري أسريقيـا الو ـ يا ـتق وا يياـد ا
م أراضيرا ،يإذ يذكِّر بةمهي مبادئ عدم التدخل ياسن اجلوار يالتعاين اإلقلي ي،

وإ ذ يعيييد تأكيييد املبــادئ األ ا ــي الــم الس ـ م ،ــا يف ذلــر مواسق ـ األ ــرا ،
يااياد ،يعدم ا تخدام القوة إ يف اال الدساع عن النلس يالدساع عـن الو يـ  ،وإذ يسي لم
بةن ي ي كل بعث من بعثات الم الس م تُحدد يسقا اتياجات البلد املعين ياالته،
تقع عليرا املسؤيلي الرئيسـي عـن
وإذ يشر إىل أن ل ات فروري أسريقيا الو
محاي فيع السكان املوجودين سيرا ،ي ي ا من اإلبادة اجل اعيـ يجـرائم ااـرا يالـت ر
العرقي ياجلرائم املرتكب ضد اإلنساني ،
وإذ يشييد عل ـ أن أي اــل مســتدام ل مجمــ يف فروري ـ أسريقيــا الو ـ ينب ــي
أن يتـو ه البلــد بنلســه ،ــا يف ذلــر الع ليـ السيا ــي  ،يينب ــي أن يع ــي األيلويـ إىل قيـ
املصاا بني أبناء البلد،
وإذ يشد كذلك علـ أن الـدير الـذي توااـل املن قـ ا ضـ ع بـه ،ـا سيـه دير
رئيس اجل اع ا قتصادي لـدي ي ـأ أسريقيـا يي ـي را ،يا ـاد األسريقـي ياألمـم املتحـدة
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بصــلتر ا عيــوين يف الو ــا  ،تتــل أمهيتــه اا ـ يف تعزيــز الس ـ م الــدائم يا ــتقرار يف
فروري أسريقيا الو  ،يإذ يكرر اإلعراا عن تقديره ملساعيرم املتواال يف هذا الصدد،
وإذ يثين عل بعث الدعم الديليـ بقيـادة أسريقيـ يف فروريـ أسريقيـا الو ـ يعلـ
ع لي ـ ان اري يقـوة ا ـاد األيرييف يف فروريـ أسريقيـا الو ـ ملـا قامـ بـه مـن ع ـل
إلر اء األ اس ال مجم لتحسني ااال األمني تو ئ ً يدع اً لنور بعثـ األمـم املتحـدة املتكاملـ
املتعددة األبعاد لتحقي ا تقرار يف فروري أسريقيـا الو ـ  ،يإذ يـثين أييـا علـ ا نتقـا
من بعث الدعم الديلي إىل بعث األمم املتحدة املتكامل يف  15أيلو  /بت رب ،2014
وإذ يالحظ مع القلق ،مع ذلر ،أن ااال األمني يف فروري أسريقيـا الو ـ
هو  ،يإن كان تورد سّنا،

تتـل

وإذ ييييدين ا نتـــراكات املتعـــددة للقـــانون اإلنســـاه الـــديو يانتـــراكات ي ـــايمجات
اق وق اإلنسان الوا ـع الن ـاق ،علـ يـد كـل مـن عنااـر ـال ـيليكا ـابقا يفاعـات
امليليويات ،يخباا ميليويا ”أنيت با كا“ ،ا سيرا مـا ين ـوي علـ اـا ت اإلعـدام خـار
ن ـــاق القـــانون ،ياـــا ت ا ختلـــاء القســـري ،يا عتقـــا يا ات ـــامج بصـــورة تعســـلي ،
يالتعــــذيا ،يالعنـــ اجلنســــي ضــــد النســــاء ياأل لــــا  ،يا جتتصــــاا ،ي نيــــد األ لــــا
يا تخدامرم ،يا عتداءات ضـد املـدنيني ،يأع ـا اـا امل تلكـات يتـدم ها ،يا عتـداءات
عل دير العبادة ،يمنع ياو املساعدة اإلنساني  ،يا عتداءات املرتكب ع ـدا ضـد املـو لني
الو نيني يالديليني العاملني يف منت ات املساعدة اإلنساني  ،يمـو لي األمـم املتحـدة ياألسـراد
املرتب ني هبا ،ياألاو اإلنساني  ،ا سيرا اللوامجم ياملراس يي ائل النقل،
وإذ يرحيي بتقـــدق تقريـــر جلنــ التحقيـ ـ الديليــ املنوـــةة وجـــا القـــرار 2127
( ،)S/2014/928( )2013يإذ ي ام مع القل ما جاء سيه من نتائج تليد بةن أ ـرا الـعاع
ـيليكا ـابقا يميليوـيا ”أنـيت با كـا“ ،يعنااـر القـوات املسـلح
الرئيسي  ،ا سيرا ـال
اليت تعاين مـع اجل اعـات املسـلح  ،ارتكبـ انتـراكات للقـانون اإلنسـاه
ألسريقيا الو
الديو يانتراكات ي ايمجات اقوق اإلنسان منذ  1كـانون الثاه/ينـاير  2013قـد ترقـ إىل
جرائم ارا يجرائم ضد اإلنساني  ،ا يف ذلـر الـت ر العرقـي مـن جانـا عنااـر ميليوـيا
”أنيت با كا“،
وإذ يدين بةشد و فيع ا عتداءات يا تلزامجات الـيت تتعـرهل وـا ياـدات بعثـ
األمم املتحدة املتكامل يالقوات الديلي األخرى عل يد اجل اعات املسلح  ،يإذ يوـدد علـ
أن ا عتداءات اليت تسترد أسراد الـم السـ م نكـن أن توـكل جـرائم اـرا ،يإذ يـذكر
فيــع األ ــرا ــا يقــع عليرــا مــن التزامــات وجــا القــانون اإلنســاه الــديو ،يإذ ـ
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السل ات ا نتقالي جل روري أسريقيا الو
اجلناة يحماك ترم،

عل اختاذ فيع التـداب امل كنـ لكلالـ اعتقـا

ح ـ إلاــاء اال ـ اإلس ـ ت مــن العقــاا يف
وإذ يؤكييد اااج ـ املا ّ ـ ياليــريرة املل ّ
فروري ـ أسريقيــا الو ـ يلتقــدق مــرتك انتــراكات القــانون اإلنســاه الــديو يانتــراكات
ي ايمجات اقوق اإلنسان إىل العدال  ،وإذ يشيد يف هـذا الصـدد علـ ضـريرة تعزيـز ليـات
املســاءل الو نيــ  ،وإذ يشييد علــ دع ــه لع ــل اســب املســتقل املعــين يفقــوق اإلنســان يف
فروري أسريقيا الو ،
وإذ يرح يف هذا الصدد باجلرود اليت تبذوا السـل ات ا نتقاليـ  ،ي ـي ا اعت ـاد
التوريعات ذات الصل بإنواء حمك جنائي خاا ض ن النتام القيائي الو ين ،يسند إليرـا
اختصاص النتر يف ا نتراكات اجلسي اقوق اإلنسان يللقانون اإلنساه الـديو ،ـا يتسـ
وجــا القــانون اإلنســاه الــديو يالقــانون الــديو
مــع التزامــات فروري ـ أسريقيــا الو ـ
اقوق اإلنسان،
وإذ حيث السل ات الو ني عل اختاذ فيع اس ـوات املنا ـب لتنليـذ القـانون املتعلـ
بإنوــاء حمك ـ جنائي ـ خاا ـ  ،يإذ يكــرر تةكيــد املســؤيلي الرئيســي الــيت تقــع عل ـ عــات
السل ات الو ني يتت ثل يف كلال يئ بيئـ مواتيـ ختـاذ اةك ـ اجلنائيـ اسااـ إجـراءات
التحقي ياملقاضاة يإادار األاكام بوةن فيع القيـايا بلعاليـ يا ـتق يإ ـرامرا اللعلـي
يف إر اء الس م يالعدال ياملصاا يف البلد،
توسر بيئـ مواتيـ
وإذ يشد عل أن ااال األمني الراهن يف فروري أسريقيا الو
ل نو اإلجرامي عرب الو ني  ،مثل األنو الـيت تن ـوي علـ ا ـار باأل ـلح يا ـتخدام
املرتزق  ،يقد توكل أرضا خصب للوبكات املت رس ،
وإذ يقيير يف هــذا الصــدد بةمهيـ مــا نكــن أن يســرم بــه اتــر توريــد األ ــلح الــذي
سرضــه اسلــس يف مكاسح ـ نقــل األ ــلح يمــا يتصــل هبــا مــن عتــاد ب ــرق جت ـ موــريع يف
فروريـ أسريقيــا الو ـ ياملن قـ  ،ييف دعــم بنـاء السـ م ينــزع السـ يالتســريو يإعــادة
اإلدما يف مرال ما بعد انتراء العاع يإا الق ـاع األمـين ،وإذ يشير إىل قـراره 2196
( )2015ييعــرا عــن بــالق القلـ لل خــا ر الــيت تترــدد السـ م ياألمــن يف فروريـ أسريقيــا
من جراء النقل جت املوريع ل لح الص ة ياأل لح اسليل يتكديسـرا يإ ـاءة
الو
ا ــتع اوا عل ـ زــو يزعــزع ا ــتقرار ،يا ــتخدام هــذه األ ــلح ضــد املــدنيني املتيــررين
بالعاع املسلو،
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وإذ يكرر التأكيد عل أن ا ار جت املوريع باملوارد ال بيعي يا ـت وا ي ريبـرا،
ــا يف ذلــر الــذها ياملــاس ،ياــيد األايــاء الربيـ يا ــار هبــا ب ــرق جتـ موــريع  ،أمــور
تزا دد الس م يا تقرار يف فروري أسريقيا الو ،
وإذ يشيييد علـ ـ أن اجلـــزاءات اةـــددة الـــيت ب ديـــدها وجـــا القـــرار 2196
( )2015تســترد أ راســا مــن بينــرا الكيانــات ياألســراد الــذين تقــرر الل ن ـ أاــم يرتكبــون
أع ــا ً تقــوهل الس ـ م أي ا ــتقرار أي األمــن يف فروري ـ أسريقيــا الو ـ أي تعي ـ ع لي ـ
ا نتقــا السيا ــي أي تــؤجج العن ـ أي أاــم يقــدمون الــدعم تيس ـ ا إلتيــان تلــر األع ــا ،
يالكيانـات ياألســراد الـذين تقــرر الل نـ أاــم ضـالعون يف التخ ــيأ رتكـاا أع ــا تنتــرر
القانون الديو اقوق اإلنسان أي القـانون اإلنسـاه الـديو أي توـكل انتـراكات أي ـايمجات
اقوق اإلنسان ،أي يف توجيه هذه األع ا أي ارتكاهبا،
وإذ يعييرع ييين القليييق ملــا يرد مـــن تقـــارير تليـــد بســلر أســـراد معيـــنني يف القائ ــ
ع بـالقرار  ،)2013( 2127وإذ يالحيظ األمهيـ ااا ـ لتنليـذ نتـام اجلـزاءات بلعاليـ ،
ا يف ذلر الدير الرئيسي الذي نكن أن تي لع به يف هذا الصدد الدي اسـايرة ياملنت ـات
اإلقلي ي يدين اإلقلي ي  ،يإذ يو ع اجلرود الرامي إىل امليي يف تعزيز التعاين،
وإذ يكيرر اع ييراع عـن قلقــه البــالق للحالـ اإلنســاني العصـيب الســائدة يف فروريـ
أسريقيا الو  ،يإذ يودد بصـل خااـ علـ ا اتياجـات اإلنسـاني ملـا يلـوق 435 000
من األشخاص املوردين داخليا ،يلآل من املدنيني العـالقني يف منـا حمصـورة ،يملـا يربـو
عل  450 000جئ يف البلدان اسايرة ،يجتالبيترم من املسـل ني ،وإذ يعيرع كيذلك ين
القليييق لتـــداعيات تـــدس ال جـــئني علـ ـ ااالـ ـ يف توـــاد يالكـــام ين يفروريـ ـ الكون ـــو
الدنقرا ي ييف ائر بلدان املن ق ،
وإذ يشيير إىل مســؤيلي الســل ات ا نتقاليـ عــن محايـ يتعزيــز ااـ يف اريـ تنقــل
فيع الناس يف فروري أسريقيا الو  ،ن سيرم املوردين داخليا ،دين متييـز ،ياريتـرم يف
اختيــار مكــان إقامتــرم ،يإع ــا اقرــم يف العــودة إىل بلــدهم أي م ادرتــه مــن أجــل الت ــاس
الل وء يف دي أخرى،
وإذ حيث فيـع األ ـرا علـ اختـاذ اس ـوات ال مجمـ لكلالـ ـ م يأمـن األسـراد
العــاملني يف جمـــا املســـاعدة اإلنســـاني يمـــو لي األمـــم املتحـــدة ياألشـــخاص املـــرتب ني هبـــا
يمنوآ ا يمعدّا ا ي لعرا،
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وإذ يكرر اع راع أي ضا ن تقديره لل رود اليت يبذوا سري ا تصا الـديو املعـين
جب روري ـ أسريقيــا الو ـ الــذي يوــتر يف رئا ــته ا ــاد األسريقــي يفروري ـ الكون ــو،
يإذ يأ عل ا بقرار الو يأ الديو يف أمجم فروري أسريقيا الو ـ متديـد اللتـرة ا نتقاليـ
بســت أشــرر اــ  15ا/أجتس ـ س  2015يسقــا لل يثــاق الــو ين ا نتقــاو ،وإذ يرحيي
بـــالب ل الصـــادر عـــن اجت اعـــه الســـابع املعقـــود يف برامجاسيـــل يف  16ذار/مـــارس ،2015
وإذ يشجع فيع أاحاا املصلح ذيي الصل عل مواال بذ اجلرود،
وإذ يرح ي بــالتزام الســل ات ا نتقالي ـ جل روري ـ أسريقيــا الو ـ بإمتــام الع لي ـ
ا نتقالي ـ  ،ــا يف ذلــر مــا يتعل ـ منــرا جبوانــا املصــاا  ،وإذ يهي ي بالســل ات ا نتقالي ـ
يالسل ا نتخابي الو ني اإل راع ،يسقا ألاكام امليثـاق الـو ين ا نتقـاو ،باختـاذ اس ـوات
ال مجم للتع يل بالتحي للع لي ا نتخابي هبـد القيـام علـ ـبيل ا ـتع ا ييف أقـرا
ي ق ممكن بتنتيم ا نتخابـات ااـرة يالعيرـ يذات املصـداقي املقـرر االيـا أن ـرى يفلـو
ا/أجتس س ،2015
وإذ يرح ي بعقــد موــايرات شــعبي يباملوــارك اةلي ـ سيرــا يف ش ـ أزــاء البلــد يف
اللتــرة مــن  21كــانون الثاه/ينــاير إىل  8ذار/مــارس  ،2015ممــا مكــن ام مــن أبنــاء
من اإلعراا عن رائرم بوةن مستقبل بلدهم،
فروري أسريقيا الو
وإذ يسييل بع ــل الل ن ـ التحي ـ ي ملنتــدى بــان ي ،ييراــا بتحديــد تــاري عقــد
منتــدى بــان ي الــذي نثــل خ ــوة اا ـ يف ع ليـ ا نتقــا السيا ــي ييتــيو سراـ للتصــدي
لل سائل ذات األمهيـ ااا ـ ملسـتقبل البلـد ،ـا يف ذلـر السـ م ياألمـن يالعدالـ ياملصـاا
يااوك يالتن ي ا قتصادي يا جت اعي ،
وإذ يرحي بالع ــل املوــتر الــذي ييـ لع بــه بعــد الزع ــاء الــدينيني اةلــيني علـ
الصعيد الو ين عيا منرم إىل دئ الع قات بني ال وائ الدينيـ ييضـع اـد للعنـ بينـرا،
وإذ يالحظ ضريرة إ اع أاوا م عل املستوى اةلي،
وإذ يشيير إىل ضــريرة تنليــذ ع ليـ شــامل يسعالـ لــعع ـ املقــاتلني يتســر رم
يإعادة إدماجرم ،يإلعـادة األجانـا منـرم إىل أي ـاام ،ـن سـيرم األ لـا املرتب ـون ـابقا
بالقوات ياجل اعات املسلح  ،دين إخ بيريرة مكاسح اإلس ت من العقاا،
وإذ يشد عل ضريرة دعم اجلرود الو ني يتنسي املساعي الديلي يف ـبيل إعـادة
بناء الق اع األمين يف فروري أسريقيا الو  ،وإذ يؤكد الدير اوام لقوات األمـن الـداخلي
(الور يالدر ) يف ا تعادة األمن يف فروري أسريقيا الو ،
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وإذ يرح ي يف هــذا الصــدد بإاــدا ا ـاد األيرييف بعث ـ عســكري ا توــاري يف
فروريــ أسريقيــا الو ــ مقرهــا بــان ي (بعثــ ا ــاد األيرييف العســكري ا توــاري يف
فروري أسريقيا الو ـ ) ،ـتقدم الـدعم إىل السـل ات ا نتقاليـ يف البلـد بنـاء علـ لبـرا،
ي تع ل علـ زـو يقيـ مـع بعثـ األمـم املتحـدة املتكاملـ  ،مـن خـ تـوس موـورة اسـرباء
بوةن إا القوات املسلح ألسريقيا الو ـ اـ تصـبو قـوات مسـلح متعـددة األعـراق
يااتراسي يفروري ،
وإذ يشييييير إىل قراراتـــــه  )1999( 1265ي  )2000( 1296ي )2006( 1674
ي  )2006( 1738ي  )2009( 1894بوــةن محايــ املــدنيني يف الــعاع املســلو ،يقراراتــه
 )2005( 1612ي  )2009( 1882ي  )2011( 1998ي  )2012( 2068ي 2143
( )2014بوــةن األ لــا يالعاعــات املســلح  ،يقراراتــه  )2000( 1325ي )2008( 1820
ي  )2009( 1888ي  )2009( 1889ي  )2010( 1960ي  )2013( 2106ي 2122
( )2013بوــةن املــرأة يالســ م ياألمــن ،يإذ يريــا جب يــع األ ــرا يف فروريــ أسريقيــا
أن تتعاين مع امل ثل اساا املعني باأل لـا يالـعاع املسـلو يامل ثلـ اسااـ املعنيـ
الو
بالعن اجلنسي يف اا ت العاع،
وإذ يعرع ن قلقه ألن األ لا يزالون ضحي للت ايمجات الـيت ترتكبـرا العنااـر
املسلح التابع لتحال يليكا ابقا يميليويا ”أنيت با كا“ يجـي الـرا لل قايمـ  ،يألن
النســاء يــزلن مســتردسات بةع ــا العنـ يضــحي للعنـ اجلنســي ياجلنســاه يف فروريـ
أسريقيا الو ،
وإذ يعرع ن بالغ القلق للحال العصيب اليت يعاه منـرا األشـخاص ذيي اإلعاقـ يف
فروري أسريقيا الو  ،ا يف ذلـر التخلـي عنـرم يتعرضـرم للعنـ يعـدم ا ـتلاد م مـن
اســدمات األ ا ــي  ،يإذ يوــدد عل ـ ضــريرة كلال ـ تلبي ـ ا اتياجــات اساا ـ ل شــخاص
ذيي اإلعاق يف ا ت اب اإلنساني ،
وإذ يشيد بدير ا اد األسريقي يإ رامه املتواالني يف قي ا تقرار يف فروريـ
أسريقيا الو  ،وإذ يرح بنور مستواري ا اد األسريقي مـن أجـل دعـم ضـحايا العنـ
اجلنسي يف فروري أسريقيا الو ،
وإذ يرحييي بــــالتزام ا ــــاد األيرييف القــــوي ــــاه فروريـــ أسريقيــــا الو ـــ ،
يإذ يراا أييا بإ رامات الو يات املتحدة األمريكيـ يالـدي األعيـاء األخـرى يف قيـ
ا تقرار يف فروري أسريقيا الو ،
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وإذ يشجع است ـع الـديو علـ اإل ـراع بتنليـذ التعرـدات وااـل تقـدق الـدعم يف
مواجر ااال اإلنساني يف فروري أسريقيا الو  ،يعلـ التحيـ ملرالـ الـتع باعت ـاد
اج يقرن بني اإلجتاق ياإلنعاش يالتن ي ،
وإذ ييييد الوـــركاء الـــديليني إىل مســـاعدة الســـل ات ا نتقاليــ يف بنـــاء القـــدرات
املؤ سي ألجرزة الور ياجل ار الو ني من أجل مراقب ااـديد ينقـاا الـدخو بلعاليـ ،
لتحقيـ فل ـ أهــدا منــرا دعــم تنليــذ التــداب الــيت ب متديــدها يتعديلــرا وجــا اللقــرة 1
العناار املسلح األجنبي يإعاد ا إىل أي ااا،
من القرار  )2015( 2196ينزع
وإذ يرح خب البنر الديو لعام  2014اليت قُدم يف اجت اع التوكيل الق ريـ
املخصصــ جل روريــ أسريقيـــا الو ــ يف جلنــ بنـــاء الســ م يف  19شـــباا/سرباير ،2014
ييو ع بقوة املؤ سـات املاليـ الديليـ علـ موااـل التعـاين مـع السـل ات ا نتقاليـ يعلـ
رسع مستوى التزاما ا بدعم السل ات ا نتقالي ،
وإذ يد الوركاء الديليني إىل تقدق مسامهات ماليـ علـ ـبيل ا ـتع ا لـدعم
ااوار الو ين ياملصاا  ،يالتحي ل نتخابات ،يبسـأ ـل الديلـ  ،ياملسـاءل  ،يع ليـات
التسريو ينزع الس يإعـادة اإلدما /اإلعـادة إىل الـو ن يإاـ الق ـاع األمـين ،يإعـادة
إر اء ليات الع ليات القيائي ياجلنائي من أجل مكاسح اإلس ت من العقاا،
وإذ يشييد عل ـ دير التوــكيل املخصص ـ جل روري ـ أسريقيــا الو ـ يف جلن ـ بنــاء
الس م يف دعم اجلرود اليت تبذوا السل ات ا نتقالي يف بيل ااوار الـو ين يع ليـ املصـاا
يا نتخابــات ياملســاءل  ،ييف التصــدي للتحــديات الــيت تواجــه البلــد ،مــن خـ تعبئـ يإدامـ
اهت ام يالتزام الوركاء سي ا يبذلونه من جرود ،سي عن انديق بناء الس م،
وإذ يثين عل السل ات ا نتقالي ملا اض لع به من أع ا مـن أجـل ضـبأ امليزانيـ
الو ن ي ييدعوها إىل مواال جرودها من أجل تعزيـز إدارة املاليـ العامـ يالوـلاسي ياملسـاءل
سيرا ،مما يسـاعد يف يئـ بيئـ مواتيـ لكـي يزيـد است ـع الـديو مـن دع ـه امليزانيـ يالتن يـ
يف عام ،2015
وإذ يؤكد ضريرة تنليذ ي ي بعث األمم املتحدة املتكامل  ،عل أ اس ترتيـا املرـام
اسا األيلويات ،يعند ا قتياء ،عل زو تدرجيي،
وإذ يرح
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وإذ حييي لايا بالر ــال املوجرـ إىل جملـس األمــن املؤرخـ  8نيســان/أبريل 2014
اليت أاا لـ سيرـا رئيسـ فروريـ أسريقيـا الو ـ راء بوـةن ي يـ البعثـ مـن ايـ محايـ
املدنيني يالتداب املؤقت العاجل ،
وإذ يقرر أن ااال يف فروري أسريقيا الو
الديليني يف املن ق ،

تزا توكل ديدا للس م ياألمـن

وإذ يتصرف وجا اللصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،
العالية السياسية
 - 1يعرع عن دع ه للسـل ات ا نتقاليـ بقيـادة كـاترين ـامبا  -بـانزا بصـلترا
رئيسـ الديلـ يف املرالـ ا نتقاليـ  ،ييراــا بــالتزام هــذه الســل ات بإمتــام الع ليـ ا نتقاليـ
ييكرر دعوته إليرا للتع يل أكثر بإمتامرا؛
 - 2يكييييرر تةكيــــد دع ــــه تلاقــ ـات ليربسيــــل املؤرخــ ـ  11كــــانون الثــــاه/
يناير  ،2013يإع ن جنامينا املؤرخ  18نيسـان/أبريل  ،2013يامليثـاق الد ـتوري ا نتقـاو
املــؤرخ  18متومج/يوليــه  ،2013ياتلــاق يق ـ أع ــا القتــا املوقــع يف برامجاسيــل ،فروري ـ
الكون و ،يف  23متومج/يوليه 2014؛
 - 3يرح ي بالــدير اوــام الــذي تي ـ لع بــه املن ق ـ مــن خ ـ القيــادة النو ـ
لل اع ـ ا قتصــادي لــدي ي ــأ أسريقيــا ،ي ــي ا الو ــا الــيت تي ـ لع هبــا فروري ـ
الكون و ،ويشيجع اجل اعـ ا قتصـادي لـدي ي ـأ أسريقيـا ،مـن خـ رئيسـرا يي ـي را،
عل مواال دعم ع لي ا نتقا السيا ي يف فروري أسريقيـا الو ـ اةـددة يف ا تلاقـات
ياإلع ن املوار إليرا أع ه؛
 - 4يشييييييد بالتـــــداب األيليـــ ـ الـــــيت اختـــــذها كـــــل مـــــن ا ـــــاد األسريقـــــي
ياجل اع ـ ا قتصــادي لــدي ي ــأ أسريقيــا إلعــادة إا ـ الس ـ م يا ــتقرار يف فروري ـ
أسريقيا الو ؛
 - 5يطال فيع امليليويات ياجل اعات املسلح من جت الدي بإلقاء أ ـلحترا،
يبوق فيع أشكا العن ياألنو الرامي إىل مجعزع ا تقرار عل اللور ،ياإلسـرا عـن
األ لا من الوسرا؛
الو
8/23

 - 6ييييثين علـ ـ الســـل ات ا نتقاليـ ـ يأاـــحاا املصـــلح يف فروريـ ـ أسريقيـــا
ملا اض لعوا به من ع ل من أجـل تنوـيأ الع ليـ السيا ـي يع ليـ املصـاا لوضـع
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األ ــس إلاــاء الــعاع عل ـ زــو مســتدام ،ويرح ي بــاجلرود الــيت بذلتــرا مــؤخرا الســل ات
ا نتقالي ل ع عل راء املوا نني عل الصعيد اةلي قبـل انعقـاد منتـدى بـان ي لل صـاا
الو ني عن ري عقـد موـايرات شـعبي شـامل لل يـع ،ييؤكـد أمهيـ املنتـدى يف النـروهل
بالس م يا تقرار ،ي ـي ا مـن خـ التوقيـع علـ اتلـاق بوـةن نـزع ـ اجل اعـات
املسلح  ،ييو كذلر إىل الدير ااا م لل ت ع املده يف ع لي الس م ياملصاا ؛
 - 7يشجع الدي األعياء عل أن توايف الل ن َ اليت أنوئ وجـا اللقـرة 57
من القرار  ) 2013( 2127بال لبـات املوـلوع باألدلـ املؤيـدة بتلصـيل لكـل لـا إلدرا
أ ــاء األســراد يالكيانــات الــذين يرتكبــون أع ــا تقــوهل الس ـ م أي ا ــتقرار أي األمــن يف
أي تعي الع لي ا نتقالي أي تؤجج العن  ،أي يقدمون الدعم تيسـ ا
فروري أسريقيا الو
إلتيان تلر األع ا ؛
 - 8حيث السل ات ا نتقالي يالسل الو نيـ ل نتخابـات علـ اإل ـراع ،يسقـا
لل يثاق الو ين ا نتقاو ،بوت ة األع ا التحي ي للقيام ،عل ـبيل ا ـتع ا ييف أقـرا
يق ممكن ،بتنتيم ا نتخابات الرئا ي يالتوريعي اارة يالعير يالولاس يالوامل لل يـع
املقــرر االيــا أن ــرى يفلــو ا/أجتس ـ س  ،2015ــا يكلــل موــارك املــرأة ياملو ـرّدين
داخليــا يف فروريـ أسريقيــا الو ـ ي جئيرــا الــذين ينب ــي أن توـكمل عــود م هــدسا مر ــا،
موارك كامل يسعّال يمتكاسئ ؛
 - 9يد فيع اجلرـات اللاعلـ يف فروريـ أسريقيـا الو ـ إىل ااتـرام امليثـاق
الد ــتوري ا نتقــاو ،ــي ا مــا يتصـــل مــن أاكامــه بالتحيــ ل نتخابــات يإجرائرـــا،
ا يف ذلر ما يتعل بعدم أهلي املرشحني؛
علـ أن تعت ـد ،بـدعم
 - 10حيث السل ات ا نتقالي يف فروري أسريقيا الو
من بعث األمم املتحدة املتكامل املتعددة األبعاد لتحقي ا تقرار يف فروري أسريقيا الو ـ
يبعثــ ا ـــاد األيرييف العســـكري ا توـــاري يف فروريــ أسريقيـــا الو ــ  ،ا ـــتراتي ي
إا شامل للقوات املسلح ألسريقيا الو ـ يقـوات األمـن الـداخلي (الوـر يالـدر )،
مـن أجـل إنوــاء قـوات دســاع ي ـين يأمــن داخلـي ااتراسيـ تكــون متثيليـ مــن الناايـ العرقيـ
يمتوامجن من اي املنا  ،بسبل منرا اختاذ إجراءات منا ب للرمج فيع أسراد الـدساع ياألمـن
يسقا ملعيار اقوق اإلنسان ،ياختاذ تداب ترمي إىل ا تيعاا عناار اجل اعات املسـلح الـذين
يستوسون معاي اختيار يسرمج اارم  ،يي لـا إىل األمـني العـام أن يبلـق اسلـس ـا يُحـرمج مـن
تقدم يف هذا الصدد؛
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إىل أن تتخذ ،دين إب اء يعلـ
 - 11يد السل ات يف فروري أسريقيا الو
بيل األيلوي  ،خ وات مل و ترمـي إىل تعزيـز مؤ سـات العدالـ يمكاسحـ اإلسـ ت مـن
العقــاا ،مــن أجــل املســامه يف قي ـ ا ــتقرار ياملصــاا  ،ييــدعوها يف هــذا الصــدد إىل
اإل راع بتنليذ القانون املنوئ لل حك اجلنائي اساا ؛
 - 12يد أييا السـل ات ا نتقاليـ إىل موااـل جرودهـا الراميـ إىل إعـادة نوـر
ديائــر إدارة الديل ـ يف املقا عــات ،بســبل منــرا إعــادة تلعيــل اجلرــامج القيــائي ينتــام العدال ـ
اجلنائي بوكل اقيقي يف فيع أزاء البلد ،بدعم من است ع الديو؛
 - 13يييد الــدي األعيــاء ياملنت ــات الديلي ـ ياإلقلي ي ـ إىل أن تع ّــل بتقــدق
الدعم إىل السل ات ا نتقالي إلجراء اإلا اات خـ املرالـ ا نتقاليـ ياملرالـ ال اقـ
وا ،ا يف ذلر تقدق مسامهات لدسع املرتبات يتلبي ائر ا اتياجـات ال مجمـ إلعـادة بسـأ
ــل الديلـ علـ كامــل أراضــيرا يإلجــراء ا نتخابــات عــن ريـ اــنديق األمــم املتحــدة
ا ـــتئ اه ،يلتنليـــذ بـــرامج نـــزع الســ يالتســـريو يإعـــادة اإلدما /اإلعـــادة إىل الـــو ن
يإا ـ الق ــاع األمــين املرتقب ـ  ،يإلعــادة إر ــاء اجلرــامج القيــائي ينتــام العدال ـ اجلنائي ـ ،
ا يف ذلر اةك اجلنائي اساا ؛
 - 14يشييجع الســل ات ا نتقالي ـ علــ أن توااــل ،بــدعم مــن است ــع الــديو،
ي ا املؤ سات املالي الديلي الـيت تقـود اجلرـود الديليـ  ،ا ـتنادا إىل أهـدا بنـاء السـ م
يأ س الديل ااا األمهي  ،تعزيز اإلدارة املالي العام ياملسـاءل عليرـا ،ـا يف ذلـر صـيل
اإليرادات يضوابأ اإلنلاق ياملوتريات العام يممار ات منو عقود ا متيـامج ،با ـتلادة مـن
الت ارا الديلي ذات الصل يباتباع ريق تعزمج توو السل ات الو ني مجمـام األمـور ي تـرم
يادة فروري أسريقيا الو ؛
حق ق اعنسان
 - 15يكرر تةكيد اااج املا ياليريرة امللح ملساءل فيـع مـرتك انتـراكات
القـــانون اإلنســـاه الـــديو يانتـــراكات ي ـــايمجات اقـــوق اإلنســـان ،أيـــا كـــان مركـــزهم
أي انت اؤهم السيا ي ،ييكرر التةكيد عل أن بعد تلر األع ا قد يرق إىل مرتبـ اجلـرائم
اساضع لنتام ريما األ ا ي لل حك اجلنائي الديلي الـذي تُعـدّ فروريـ أسريقيـا الو ـ
ديل رسا سيه؛
 - 16حيييي لاييا بــالقرار الــذي اختذتــه املدعي ـ العام ـ لل حك ـ اجلنائي ـ الديلي ـ
يف  24أيلو  /بت رب  2014بلتو قي  ،بعـد ال لـا الـذي تقـدم بـه السـل ات الو نيـ ،
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يف جرائم يُزعم أاا ارتُكب منذ عام  ،2012وي رح
التعاين يف هذا الصدد؛

با ت رار السل ات ا نتقالي يف إبـداء

 - 17يهييي جب يـــع األ ـــرا يف الـــعاع املســـلو يف فروريــ أسريقيـــا الو ــ ،
ا سيرـا عنااـر ـال ـيليكا ـابقا يميليوـيا ”أنـيت  -با كـا“ ،أن تصـدر أيامـر ياضـح
تر فيع ا نتراكات يالت ـايمجات املرتكبـ ضـد األ لـا  ،خرقـا للقـانون الـديو السـاري،
ــا سيرــا ا نتــراكات الــيت تن ــوي عل ـ نيــد األ لــا يا ــتخدامرم يا جتتصــاا يالعن ـ
اجلنسي يالقتل يالتوويه يا خت ا يا عتداء عل املـدارس ياملستوـليات ،ويهيي كيذلك
بالسل ات ا نتقالي أن تع ّل بالتحقي يف ا نتراكات يالت ايمجات املزعوم من أجل حما ـب
مرتكبيرا يكلال ا تبعاد املسؤيلني عن تلر ا نتراكات يالت ايمجات من ق اع األمن؛
 - 18يكرر م الباته بةن توسمر األ را كاسـ اا ايـ َ ل لـا الـذين أُسـر عنـرم
أي سصلوا بةي ريق أخرى عن القوات املسـلح ياجل اعـات املسـلح يأن تعتـربهم ضـحايا،
ويشد عل ضريرة إي ء عناي خاا ا اي فيع األ لا املـرتب ني بـالقوات يباجل اعـات
املسلح ياإلسرا عنرم يإعادة إدماجرم؛
 - 19يهيي جب يــع أ ــرا الــعاع املســلو يف فروريـ أسريقيــا الو ـ  ،ــا سيرــا
عنااــر ــال ــيليكا ــابقا يميليوــيا ”أنــيت  -با كــا“ ،أن تصــدر أيامــر ياضــح تــر
العنـ ـ اجلنســـي ياجلنســـاه ،ييريـــا كـــذلر بالســـل ات ا نتقاليـ ـ أن تع ّـــل بـــالتحقي
يف الت ــايمجات املزعومــ مــن أجــل حما ــب مرتكبيرــا ،متاشــيا مــع قراريــه )2010( 1960
ي  ،)2013( 2106يأن تكلـــل ا ـــتبعاد املســـؤيلني عـــن هـــذه اجلـــرائم مـــن ق ـــاع األمـــن
يحماك ترم ،يأن تيسّر اصو ضحايا العن اجلنسي سورا عل املتا من اسدمات؛
الية حفظ السالم
 - 20يشيد بنقل السل من بعث الدعم الديلي بقيادة أسريقيـ يف فروريـ أسريقيـا
إىل بعث األمم املتحـدة املتكاملـ يف  15أيلو  /ـبت رب  ،2014ويرحي بنقـل تبعيـ
الو
القوات يالور التابع لبعث الدعم الديلي ابقا إىل بعث األمم املتحدة املتكامل ؛
 - 21يييثين عل ـ ع ــل امل ثــل اســاص ل مــني العــام ،باباكــار جتــاي ،وحيييي لاييا
بامجديــاد ا ــم انتوــار العنااــر العســكري يالوــر ي ياملــده لبعث ـ األمــم املتحــدة املتكامل ـ ،
يبالع ــل األيو الــذي قامـ بــه البعثـ تنليــذا لو يتــرا ،يبإنوــاء قــوة بــان ي التنليذيـ هبــد
كلال قي ا تقرار يف العاا ؛
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 - 22يقييييرر متديــــد ي يــ ـ بعثــ ـ األمــــم املتحــــدة املتكاملــ ـ اــ ـ  30نيســــان/
أبريل 2016؛
 - 23يقيرر أن يكـون لبعثـ األمـم املتحـدة املتكاملـ قـوام قـوات مـةذين بـه أقصـاه
 10 750ســردا مــن األســراد العســكريني ،منــرم  480ســردا مــن املــراقبني العســكريني يضــباا
األركــان العســكريني ،ي  2 080ســردا مــن أســراد الوــر  ،مــن بينــرم  400ســرد مــن ضــباا
الور ي  40مو لا من مو لي شـؤين اإلاـ ايات ،ييوـ إىل اعتزامـه إبقـاء هـذا العـدد
قيــد ا ــتعراهل املســت ر ،ــي ا القــوات اإلضــاسي املــةذين هبــا وجــا القــرار 2212
( ،)2015ويهي بالـدي األعيـاء تـوس قـوات عسـكري يقـوات شـر وـا مـا يكلـي مـن
القدرات ياملعدات لتعزيز قـدرة بعثـ األمـم املتحـدة املتكاملـ علـ الع ـل ي ـل مسـؤيليا ا
بلعاليــ  ،ويطلي ي إىل األمـــني العـــام أن يع ـــل بتعـــيني مـــو لني مـــؤهّلني لـــديرم الكلـــاءات
ياملـــؤه ت التعلي يـ ـ ياســـربة املرنيـ ـ ياملرـــارات الل ويـ ـ امل ئ ـ ـ ألداء املرـــام اةـــددة يف
اللقــرات  32إىل  34أدنــاه يف إ ــار جمــا ت الكلــاءة امل لوب ـ  ،مــع مراعــاة ضــريرة إيصــا
املعلومات يتقدق املساعدة التقني بةبسأ ريق إىل األشخاص املعنيني؛
 - 24يطليي إىل األمـــني العـــام أن يتخـــذ فيـــع اس ـــوات امل كنــ  ،بســـبل منـــرا
ا ـتخدام الكامــل لصـ اياته اااليـ  ،يأن يع ــل ،يسقــا لسـل ته التقديريـ  ،بنوــر القــدرات
املدني يالور ي يالعسكري لبعث األمم املتحـدة املتكاملـ يف فروريـ أسريقيـا الو ـ  ،ب يـ
ا ت اب عل أسيل يجـه لتوقعـات اسلـس يااتياجـات ـكان فروريـ أسريقيـا الو ـ ،
ويطل إىل األمني العام أن يتخذ اس وات ال مجم لـت كني بعثـ األمـم املتحـدة املتكاملـ مـن
بلول كامـل قـدر ا التوـ يلي يمـن اكتسـاا القـدرة علـ تنليـذ ي يتـرا علـ كامـل أراضـي
يف أقرا يقـ ممكـن مـن النـاايتني التقنيـ ياللوجسـتي  ،دين مزيـد
فروري أسريقيا الو
من التةخ  ،ا يف ذلر يف املنا الورقي من فروري أسريقيا الو ؛
 - 25حيث من أجل قي هذه ال اي البلـدان الـيت ـامه يف بعثـ الـدعم الديليـ
السابق بقوات يأسراد شر مـن الـذين نُقلـ تبعيتـرم إىل بعثـ األمـم املتحـدة املتكاملـ علـ
التع يل بوراء ينور ما تبق من املعدات اإلضـاسي امل لوكـ للواـدات ،امتثـا ملعـاي األمـم
املتحدة اساا بالقوات يالور ؛
 - 26حيث كذلك األمان العام عل موااـل ا تكوـا إمكانيـ القيـام ،اسـا
اااج  ،با تخدام أسرق شر متخصص إىل جانا املعدات املتخصص ال مجم لبناء يت ـوير
قدرات الور يالدر يلتوس الدعم التو يلي؛

12/23

15-06646

)S/RES/2217 (2015

 - 27يطل إىل األمني العام يممثله اساص اختـاذ اس ـوات ال مجمـ لتعزيـز قـدرات
عنصر الور لبعث األمم املتحـدة امل تكاملـ  ،ي ـي ا يف قـوة بـان ي التنليذيـ  ،ضـ ن العـدد
األقص املةذين به من القوات ،بسـبل منـرا تعزيـز التسلسـل القيـادي ،يالتع يـل بالنوـر علـ
كامــل األراضــي ،يا ــتقدام يإيلــاد أســراد مــدربني علـ أداء مرــام قيـ ا ــتقرار يف بيئــات
ايري اعب ؛
 - 28يؤكد أمهي التع يل بنور العنصر املـده لبعثـ األمـم املتحـدة املتكاملـ دع ـا
لإلجراءات اليت يتخذها عنصر الور يالعنصر العسكري ا تنادا إىل ااتياجات البعث ؛
 - 29حيث بعث األمـم املتحـدة املتكاملـ يكاسـ هيئـات األمـم املتحـدة ذات الصـل
عل ـ ض ـ ان إتاا ـ إمكاني ـ ياــو سري ـ اســرباء دين عــائ إىل مقااــده ،يبــاألخ إىل
األشخاص يالوقائ ياملواقع اساضع ملراقبترا ،لكي يتسىن لللري ا ض ع بو يته؛
 - 30يقرر أن تُنلَّذ ي ي بعث األمم املتحدة املتكاملـ ا ـتنادا إىل ترتيـا أيلويـات
املرــام املنصــوص عليرــا يف اللقــرات  32إىل  34مــن هــذا القــرار ،يأن يكــون ذلــر ،عنــد
ا قتياء ،بوكل تدرجيي ،يي لا كذلر إىل األمـني العـام أن يراعـي ترتيـا األيلويـات هـذا
يف ع لي اإليلاد إىل البعث يختصي املوارد وا؛
 - 31يأذن لبعثـ األمـم املتحـدة املتكاملـ با ـتخدام فيـع الو ـائل ال مجمـ لتنليـذ
ي يترا ،يف اديد قدرا ا يمنا انتوارها؛
 - 32يقييييرر أن توـــ ل ي يـــ بعثـــ األمــــم املتحــــدة املتكاملـــ املرــــام املباشــــرة
ذات األيلوي التالي :
(أ)

15-06646

محاية املدنيني
’‘1

القيام ،دين مساس باملسؤيلي الرئيسي اليت تقع عل عات ل ات فروريـ
أسريقيــا الو ـ  ،يف ايـ الســكان املــدنيني مــن أخ ــار العنـ البــده اةدقـ
هبم ،يف اديد قدرا ا يض ن منا انتوارها ،بسـبل منـرا القيـام بـديريات
مكثمل  ،يالتخلي من اـدة املخـا ر الـيت توـكملرا ع ليا ـا العسـكري علـ
املدنيني؛

’‘2

توس محاي خاا للنساء ياأل لا املتيررين من العاع املسلو ،بسُبل منـرا
إيلــاد مستوــارين معنــيني يف اي ـ ال لــل يمستوــارين معنــيني يف اي ـ املــرأة
يمستوارين للوؤين اجلنساني ؛
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’‘3

ديد يتس يل الترديدات يا عتـداءات الـيت يتعـرهل وـا السـكان املـدنيون،
بسبل منـرا التوااـل بانتتـام مـع السـكان املـدنيني يالع ـل بوـكل يقيـ مـع
منت ات املساعدة اإلنساني يمنت ات اقوق اإلنسان؛

’‘4

القيام ،ب التواير الوقيـ مـع منت ـات املسـاعدة اإلنسـاني يمنت ـات اقـوق
اإلنسان ياجلرات الوريك األخرى ذات الصل  ،بصـول ا ـتراتي ي اا ايـ
يتنليذها عل ن اق البعث بة رها؛

(ع) تقيييدل اليييد
سالمة أراضيها

14/23

لتلفييييذ العاليييية اسنتقاليييية ول سي ي سيييلطة الدولييية وا فيييا

لي ي

’‘1

ا ضــ ع بـــدير قيـــادي يف اجلرـــود الديليــ املبذيلــ ملســـاعدة الســـل ات
ا نتقالي ـ يف ع لــرا مــع اجل اع ـ ا قتصــادي لــدي ي ــأ أسريقيــا يا ــاد
األسريقي يمكتا األمم املتحدة اإلقلي ـي لو ـأ أسريقيـا يأاـحاا املصـلح
ذيي الصــل ياست ــع الــديو ،مــن أجــل بلــورة ع ليــ ا نتقــا السيا ــي
ي تيس ها يتنسيقرا يتوس املساعدة التقني إلمتامرا بن ا ييف اينرا؛

’‘2

بــذ املســاعي اا يــدة يتقــدق الــدعم السيا ــي لل رــود الرامي ـ إىل معاجل ـ
األ ــباا اجلذريــ للنـــزاع يإاــ الســ م ياألمــن الــدائ ني يف فروريــ
أسريقيا الو ؛

’‘3

تقدق الدعم املنا ا ،بالتنسي مع السـل ات ا نتقاليـ  ،يالقيـام ،ا ـتنادًا إىل
املخا ر يف امليدان ،بتوس األمن لل رات الو ني الرئيسـي اـااب املصـلح ،
ا يف ذلر أعياء ااكوم ا نتقالي ؛

’‘4

تقدق املساعدة إىل السل ات ا نتقالي يالسل ات املنتخب اقا يف ع ليـات
الو ــا ياملصــاا عل ـ الصــعيدين الــو ين ياةلــي كلير ــا ،بالتعــاين مــع
اويئــات اإلقلي ي ـ ياةلي ـ ذات الصــل يالزع ــاء الــدينيني ،ــا يف ذلــر مــن
خ ااوار الو ين الوامل لل يع يالعدال ا نتقالي ي ليـات سـد الـعاع،
مع الع ل يف الوق نلسه عل ض ان املوارك الكامل ياللعال لل رأة؛

’‘5

بلــورة الع ليــ ا نتخابيــ يتنســـيقرا يتقــدق املســاعدة التقنيــ ياللوجســـتي
ياألمني إلجنامجها يالقيام بكل ما يلزم من أع ـا يـ ي  ،دع ـا للسـل ات
ا نتقالي  ،يالع ل عل زـو عاجـل مـع السـل ا نتخابيـ الو نيـ مـن أجـل
القيام ،يسقا لل يثاق الو ين ا نتقاو ،بتنتيم ا نتخابات الرئا ي يالتوـريعي
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اارة يالعير يالولاس يالوامل لل يع علـ ـبيل ا ـتع ا ييف أقـرا
يقـ ممكـن املقـرر االيـا أن ــرى يفلـو ا/أجتسـ س  ،2015مـن أجــل
إمتام ع لي ا نتقا السيا ـي يف اينـرا ،ـا يوـ ل موـارك َ املـرأة موـارك
كامل يسعال عل فيـع املسـتويات ييف مرالـ مبكـرة يف الع ليـ ا نتخابيـ
جب يــع مراالــرا ،يموــارك املوــردين داخليــا يف فروري ـ أسريقيــا الو ـ
ي جئيرا؛

(ج)

’‘6

بلورة ع لي تنتيم ا تلتاء الد توري يإجرائـه يتنسـيقرا يتقـدق املسـاعدة
التقني ياللوجستي ياألمني إلجنامجها ،اسا ا قتياء؛

’‘7

توـ يع يدعــم التع يــل ببســأ ــل الديلـ علـ أراضــي فروريـ أسريقيــا
بة رها ،بسبل منرا دعم إعادة نور ديائر اإلدارة؛
الو

’‘8

الع ـــل بوـــكل اثيـ ـ علـ ـ ا ـــز أ ـــلح يذخـــائر العنااـــر املســـلح ،
ـــا يف ذلـــر فيـــع امليليوـــيات ياجل اعـــات املســـلح مـــن جتـــ الـــدي ،
ممن يرسيون إلقاء أ لحترم أي يقومـون بـذلر ،يمصـادرة تلـر األ ـلح
يالذخائر يتدم ها ،اسا ا قتياء؛

تيسر إيصال املسا دة اعنسانية بشكل ف ري وكامل وآمن و ون

ائق

تعزيــز التنســي املــده  -العســكري ضــ ن بعثــ األمــم املتحــدة املتكاملــ ،
ي ســني التنســي مــع مقــدمي املســاعدة اإلنســاني  ،يف تيسـ يئـ بيئـ منـ إليصــا
املســاعدة اإلنســاني بوــكل ســوري يكامــل ي مــن يدين عوائـ  ،بقيــادة مدنيـ  ،يسقــا
ملبــادئ األمــم املتحــدة التوجيري ـ يف جمــا تقــدق املســاعدة اإلنســاني ياألاكــام ذات
الصل من القانون الديو ،يمن أجل عودة املوردين داخليا أي ال جـئني أي إدمـاجرم
حمليا أي إعادة تو ينرم عل زـو ـوعي ي مـن يكـرق يمسـتدام بالتنسـي الوقيـ مـع
مقدمي املساعدة اإلنساني ؛
()

محاية األم املتحدة
محاي ـ مــو لي األمــم املتحــدة يمنوــآ ا يمعــدا ا ي ــلعرا ،يكلال ـ األمــن
ياري التنقل ملو لي األمم املتحدة ياألسراد املرتب ني هبا؛
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(هي)

(و)

تعزيز حق ق اعنسان ومحايتها
’‘1

راــد انتــراكات القــانون اإلنســاه الــديو يانتــراكات ي ــايمجات اقــوق
اإلنســان املرتكبــ يف فيــع أزــاء فروريــ أسريقيــا الو ــ ياملســاعدة يف
التحقي سيرا يإب ل عام اجل رور يجملس األمن هبا ،ي ـي ا ا نتـراكات
يالت ايمجات اليت ترتكبرا خمتل اجل اعات املسلح  ،ا سيرـا ـال ـيليكا
ــابقا يميليوــيا ”أنــيت  -با كــا“ ،يسي ــا يتعلــ نتــدى بــان ي يالع ليــ
ا نتخابي  ،ياملسـامه يف اجلرـود الراميـ إىل ديـد هويـ اجلنـاة يحماك تـرم،
ياايلول ـ دين يقــوع هــذه ا نتــراكات يالت ــايمجات ،بو ــائل منــرا إيلــاد
مراق اقوق اإلنسان؛

’‘2

راد ا نتـراكات يالت ـايمجات املرتكبـ ضـد األ لـا يالنسـاء ياألشـخاص
ذيي اإلعاق ـ  ،ــا يف ذلــر ا جتتصــاا يأشــكا العنــ اجلنســي األخــرى
املرتكا يف ياق العاع املسلو ،ياملساعدة يف التحقي سيرا ياإلب ل عنـرا،
ياملســامه يف اجلرــود الرامي ـ إىل ديــد هوي ـ اجلنــاة يحماك تــرم ،ياايلول ـ
دين يقوع هذه ا نتراكات يالت ايمجات؛

’‘3

دعم تنليذ التوايات ذات الصل لل ن التحقي الديلي ؛

’‘4

مســاعدة ــل ات فروريــ أسريقيــا الو ــ يف ــعيرا إىل محايــ اقــوق
اإلنسان يتعزيزها ،بسبل منرا إنواء جلن ي ني اقوق اإلنسـان ،يإىل تعزيـز
قدرات منت ات است ع املده؛

التدابر املؤقتة العاجلة
’‘1

16/23

مواال القيام ،يف اديد قدرات البعث يض ن منـا انتوـارها ،يبنـاء علـ
لا ر ي مـن السـل ات ا نتقاليـ  ،ييف املنـا الـيت توجـد سيرـا قـوات
أمني ـ ي ني ـ أي ــل ات قيــائي أي تكــون يف يضــع يس ـ و وــا زايل ـ
مرا مرا ،باختاذ تداب مؤقتـ عاجلـ علـ أ ـاس ا ـتثنائي دين إر ـاء ـابق
بــادئ ع ليــات الــم الس ـ م املتل ـ عليرــا ،تكــون تــداب
يدين إخ ـ
حمديدة الن اق يحمددة مجمنيا يمت اشي مع األهدا املبين يف اللقـرة ( 32أ)
إىل (هـ) أع ه ياللقـرة ( 33أ) أدنـاه ،عتقـا األشـخاص ياات ـامجهم مـن
أجل اون أ س القانون يالنتام يمكاسح اإلس ت من العقاا؛
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’‘2
(ز)

(ح)

15-06646

ي لا إىل األمني العام أن يوااـل إبـ ل جملـس األمـن بـةي تـداب قـد تُتخـذ
عل هذا األ اس؛

احملكاة اجللائية اخلاصة
’‘1

مساعدة السل ات ا نتقالي يالسل ات املنتخب اقا يتيس جتـ ذلـر مـن
الــدعم الثنــائي ياملتعــدد األ ــرا املقــدم إىل الســل ات ا نتقاليـ يالســل ات
املنتخب اقا يف إنواء اةك اجلنائي اساا الو نيـ ـا يتسـ مـع قـوانني
فروريــ أسريقيــا الو ــ يي يتــرا القيــائي ي ــا يت اشــ مــع التزاما ــا
وجــا القــانون اإلنســاه الــديو يالقــانون الــديو اقــوق اإلنســان هبــد
دعم بسأ ل الديل ؛

’‘2

تقدق املساعدة التقني إىل ـل ات فروريـ أسريقيـا الو ـ يبنـاء قـدرا ا،
من أجل تيسـ ع ـل اةك ـ  ،خااـ يف التحقيقـات يا عتقـا يا ات ـامج
يالتحليــل اجلنــائي ي ليــل األدل ـ اجلنائي ـ يفــع األدل ـ يالترــا يا ــتقدام
املــو لني ياختيــارهم يإنوــاء نتــام لل ســاعدة القانوني ـ  ،اســا ا قتيــاء،
يتوس األمن للقياة ض ن اديد املـوارد املتااـ  ،ياختـاذ تـداب لتعزيـز أمـن
اليحايا يالورود ،كل ا أمكـن ،يسقـا لتزامـات فروريـ أسريقيـا الو ـ
الديلي يف جما اقوق اإلنسان ،ا سيرا ا لتزامات املتعلق باةاك ـ العادلـ
ياإلجراءات القانوني الواجب ؛

نزع السالح والتسريح وإ ا ة اع ماج واع ا ة إىل ال طن
’‘1

دعـــم الســـل ات ا نتقاليـ ـ يالســـل ات املنتخبـ ـ اقـــا يف يضـــع يتنليـــذ
ا ـــتراتي ي منقحـ ـ لنــــزع ـ ـ املقـــاتلني الســـابقني يالعنااـــر املســـلح
يتســر رم يإعــادة إدمــاجرم يإعــادة األجانــا منــرم إىل أي ــاام ســيدًا
للواقــع اجلديــد يف امليــدان ،مــع إيــ ء اهت ــام خــاص اتياجــات األ لــا
املرتب ني بالقوات ياجل اعات املسلح ؛

’‘2

دعــم الســل ات ا نتقاليـ يالســل ات املنتخبـ اقــا يف تنليــذ ا ــتراتي ي
املنقح ـ إلعــادة إدمــا املقــاتلني الس ـابقني ــا يت اش ـ مــع إا ـ الق ــاع
األمين ككل؛

’‘3

اقـا يف يضـع يتنليـذ بـرامج

دعم السل ات ا نتقاليـ يالسـل ات املنتخبـ
للحد من العن ال ائلي؛
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’‘4

الو

إعادة يع املقاتلني يإيواؤهم يسقا لل ادة  4من اتلاق برامجاسيـل بتعـاين مـع
السـل ات ا نتقاليـ  ،ياســا ا قتيــاء ،تــدم األ ــلح يالــذخائر املعيعـ
مـن املقـاتلني ـا يتلـ مـع جرـود البعثـ الراميـ إىل مصـادرة يفـع األ ــلح
ياألعتدة ذات الصل اليت يوكل توريـدها أي بيعرـا أي نقلـرا انتـراكا للتـداب
امللريض وجا اللقرة  1من القرار )2015( 2196؛

 - 33يييأذن كييذلك للبعث ـ با ــتخدام قــدرا ا ملســاعدة ــل ات فروري ـ أسريقيــا
يف املرام األ ا ي التالي  ،يبإجنامج هذه املرام عند ا قتياء:
العدالة وسيا ة القان ن ل الصعيدين ال طين والدويل

(أ)
’‘1

اإل رام يف بناء قدرات النتام القيـائي الـو ين ياملؤ سـات الو نيـ اقـوق
اإلنسان ،بسـبل منـرا تقـدق املسـاعدة التقنيـ  ،ياملسـاعدة يف جرـود املصـاا
الو ني  ،يالتنسي مع اسب املستقل املعين يفقوق اإلنسان اسا ا قتياء؛

’‘2

تقــدق الــدعم ملؤ ســات الوــر يالعدال ـ ياملؤ ســات اإلا ـ اي يتنســي
املســاعدة الديلي ـ املقدم ـ وــا مــن أجــل إعــادة إر ــاء نتــام العدال ـ اجلنائي ـ ،
يف إ ار مركز األمم املتحدة للتنسـي العـاملي يف جمـا ـيادة القـانون ،بسـبل
منرا تقدق املساعدة يف االاظ عل الس م العام يأ ـس القـانون يالنتـام،
عل زو يؤكد الرقاب املدني يتوخي ااياد يمحاي اقوق اإلنسان؛

’‘3

دعم ا تعادة الس م العامـ ي ـيادة القـانون ياالـاظ علير ـا ،ـا يف ذلـر
من خ يجود شر األمم املتحدة ي ساعدة منرا علـ النحـو املـةذين بـه
يف اللقـــرة  23أعـ ـ ه ،بســـبل منـــرا اعتقـــا املســـؤيلني عـــن ا نتـــراكات
يالت ـــايمجات اجلســـي اقـــوق اإلنســـان يا نتـــراكات اجلســـي للقـــانون
اإلنســاه الــديو الــيت ارتكبــ يف البلــد يتســلي رم إىل ــل ات فروريــ
لتقدنرم إىل العدال  ،يالتعاين مع دي املن قـ يمـع اةك ـ
أسريقيا الو
اجلنائي الديلي يف اا ت اجلرائم اليت تدخل يف ن اق اختصاارا؛

(ع) إصالح القطاع األمين
’‘1

18/23

دعم السل ات ا نتقالي يالسل ات املنتخب اقـا يف بلـورة يتنليـذ إاـ
ق ــاع األمــن يع ليـــات التــدقي  ،بســبل منـــرا إ ــداء موــورة ذات ـــابع
ا ـــتراتي ي بوـــةن السيا ـــات ،بتنســـي يقيـ ـ مـــع بعثـ ـ ا ـــاد األيرييف
العسكري ا تواري يف فروري أسريقيا الو ؛
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’‘2

(ج)

التنســي بوــكل يقي ـ بــني الوــركاء الــديليني يف فروري ـ أسريقيــا الو ـ
يف تقـدق املســاعدة التقنيـ يالتـدريا ليـ ان تومجيــع ياضـو لل رــام يف جمــا
إا الق ـاع األمـين ،للائـدة كـل مـن القـوات املسـلح ألسريقيـا الو ـ
(الور يالدر )؛
يقوات األمن الداخلي يف فروري أسريقيا الو

استغالل امل ار الط يعية واسجتار هبا ل حن غر مشروع
لوضع ا ـتراتي ي مملوكـ
تقدق الدعم إىل ل ات فروري أسريقيا الو
املوارد ال بيعي يا ار هبا علـ زـو جتـ موـريع
ي نيا للتصدي لوبكات ا ت
اليت تواال متويل يإمداد اجل اعات املسلح يف فروري أسريقيا الو  ،مع مراعـاة
تقارير سري اسرباء املنوة ع بـالقرار  )2013( 2127يقـرارات ع ليـ كي ـربو،
اسا ا قتياء ،هبد بسأ ل الديل عل فيع أراضيرا يمواردها؛

 - 34يأذن كذلك لبعث األمم املتحدة املتكامل بةن تن ز املرام اإلضاسي التالي  ،يف
اديد مواردها ااالي ،
(أ)

تنسي املساعدة الديلي  ،اسا ا قتياء؛

(ا) تقــــدق املســـــاعدة إىل الل نــــ املنوـــــةة ع ــــ بـــــاللقرة  57مــــن القـــــرار
 )2013( 2127يسري ـ اســرباء املنوــة ع ـ بــالقرار نلســه ،بســبل منــرا تــوس املعلومــات
ذات الصل بتنليذ ي ي الل ن يسري اسرباء؛
( ) راد تنليـذ التـداب الـيت ب ديـدها يتعديلـرا وجـا اللقـرة  1مـن القـرار
 ،)2015( 2196بالتعــاين مــع سريـ اســرباء املنوــة ع ـ بــالقرار  ،)2013( 2127بســبل
منرا تلتـي فيـع األ ـلح يمـا يتصـل هبـا مـن أعتـدة ،بصـر النتـر عـن موقعرـا ،إذا رأت
ضريرة لذلر يدين إشعار اسا ا قتيـاء ،يإ ـداء املوـورة إىل السـل ات ا نتقاليـ بوـةن
املوارد ال بيعي ؛
اجلرود الرامي إىل منع اجل اعات املسلح من ا ت
(د) مصــادرة يفــع األ ــلح يأي أعتــدة ذات اــل يوــكل نقلــرا إىل داخــل
فروريـ أسريقيــا الو ـ انتــراكا للتــداب امللريضـ وجــا اللقــرة  54مــن القــرار 2127
( ،) 2013يتســ ـ يل هــــذه األ ــــلح يمــــا يتصــــل هبــــا مــــن أعتــــدة يالــــتخل منــــرا،
اسا ا قتياء؛
(هـ) تــوس النقــل للســل ات املختص ـ التابع ـ للديل ـ يف القيــام بع ليــات التلتــي
يمجيارات الراد يف أهم منا يمواقع التعدين اسا ا قتياء ،عل أ ـاس كـل االـ علـ
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اـدة ياـني يسـ و الوضـع بــذلر ،كو ـيل لتعزيــز يدعـم بســأ ـل الديلـ بسـرع علـ
فيع أراضيرا؛
 - 35يطل إىل األمني العام أن ينوـر يصصـ مـو لني يخـربات يف إ ـار البعثـ
لت ســيد األيلويــات اةــددة يف اللقــرات  32إىل  34مــن هــذا القــرار ،يأن يعــد هــذا النوــر
با ت رار يسقا للتقدم اةرمج يف تنليذ هذه الو ي ؛
 - 36يطلي إىل البعثـ أن تعــزمج تنســي ع ليا ــا مــع سرقـ الع ــل اإلقلي يـ التابعـ
ل ـــاد األسريقـــي املعنيـ ـ جبـــي الـــرا لل قايمـ ـ  ،يي لـــا إىل البعثـ ـ أن تتـــيو املعلومـــات
ذات الصــل للرق ـ الع ــل اإلقلي ي ـ يلل نت ــات جت ـ ااكومي ـ املوــارك يف التصــدي س ــر
جي الرا لل قايم ؛
 - 37يهييي بالســل ات ا نتقاليــ يالوــركاء الــديليني يكيانــات األمــم املتحــدة
ذات الصل التصدي ،بالتنسـي مـع البعثـ يدائـرة األمـم املتحـدة لإلجـراءات املتعلقـ باألل ـام،
لنقـل األ ـلح الصـ ة ياأل ـلح اسليلـ علـ زـو جتـ موـريع يتكديســرا الـذي يزعــزع
ا تقرار يإ اءة ا تخدامرا يف فروري أسريقيـا الو ـ  ،يكلالـ إدارة خمزينـات األ ـلح
الص ـ ة ياأل ــلح اسليل ـ يختزينــرا يتةمينــرا بس ـ م يسعالي ـ  ،يفــع ي/أي تــدم ســائد
األ لح يالذخ ة يما تتم مصادرته منرا يمـا ليسـ عليـه ع مـات يمـا تكـون ايامجتـه جتـ
موريع  ،ييودد أييا عل أمهي إدما هذه العناار يف إا الق اع األمـين يبـرامج نـزع
الس يالتسريو يإعادة اإلدما /اإلعادة إىل الو ن؛
يالدي اسايرة وا يالدي األخـرى األعيـاء
 - 38حيث فروري أسريقيا الو
يف املؤمتر الديو املعين ن ق البح ات الكربى علـ التعـاين علـ الصـعيد اإلقلي ـي للتحقيـ
جتـ القـانوه
يف أمر الوبكات اإلجرامي اإلقلي ي ياجل اعات املسـلح اليـالع يف ا ـت
لل وارد ال بيعي ي ريبرا ،ا يف ذلر الذها ياملاس يايد األاياء الربيـ يا ـار هبـا ب ـرق
جت موريع  ،يملكاسح تلر الوبكات ياجل اعات؛
 - 39يطل إىل البعث أن تراعي متاما محاي األ لـا بواـلرا مسـةل شـامل ـوا
سترة ي يترا يأن تساعد السل ات ا نتقالي يف كلال مراعاة محايـ اقـوق ال لـل يف جمـا ت
من بينرا ع ليات نزع الس يالتسريو يإعادة اإلدما /اإلعادة إىل الو ن يإا الق ـاع
األمين من أجل يضع اد ل نتراكات يالت ايمجات املرتكب ضد األ لا يمنعرا؛
 - 40يطل إىل البعث أن تراعي متاما ا عتبارات اجلنسـاني بواـلرا مسـةل شـامل
وا سترة ي يترا يأن تسـاعد اكومـ فروريـ أسريقيـا الو ـ يف كلالـ موـارك النسـاء
20/23

15-06646

)S/RES/2217 (2015

ياخنـــرا رن يمتثيلـــرن بوـــكل كامـــل يبلعاليــ يف فيـــع اســـا ت يعلــ فيـــع املســـتويات،
ــا يف ذلــر يف أنو ـ قي ـ ا ــتقرار ،يإا ـ الق ــاع األمــين ،يع ليــات نــزع الس ـ
يالتســـريو يإعـــادة اإلدما /اإلعـــادة إىل الـــو ن ،ييف ااـــوار السيا ـــي الـــو ين يالع ليـــات
ا نتخابي  ،من خ فل أمـور منـرا تـوس مستوـارين للوـؤين اجلنسـاني  ،يي لـا كـذلر
سني التقارير اليت ترسعرا البعث إىل اسلس بوةن هذه املسةل ؛
 - 41يطل إىل البعث أن تدعم ،يف اديد مواردها املتاا يض ن ن ـاق ي يتـرا،
اجلرود السيا ي اليت يبذوا ا اد األسريقي ياجل اع ا قتصادي لدي ي أ أسريقيـا يمكتـا
األمم املتحدة اإلقلي ي لو أ أسريقيا دع ا للع لي ا نتقالي ؛
 - 42يكرر التةكيد عل أن التداب امللريض وجا اللقـرة  1مـن القـرار 2196
( )2016تن ب عل البعث يسرق الع ل اإلقلي ي التابعـ ل ـاد األسريقـي يبعثـات ا ـاد
األيرييف يالقــوات اللرنســي العاملـ يف فروريـ أسريقيــا الو ـ إل ــداء املوــورة التنتي يـ
يلتقــدق التــدريا جتـ املــرتبأ بالع ليــات للقــوات التابعـ اكومـ فروريـ أسريقيـا الو ـ
ياسب ا يقتييه تنليـذ الو يـات املنو ـ هبـا ،ويطلي إىل هـذه القـوات أن تبلـق عـن التـداب
املتخذة يف هذا الصدد يف إ ار التقارير اليت ترسعرا بانتتام إىل اسلس؛
 - 43يطل إىل األمني العام أن يتخذ التـداب ال مجمـ لكلالـ امتثـا البعثـ امتثـا
يا نتـرا اجلنسـيني
تاما لسيا األمم املتحدة القاضـي بعـدم التسـامو إ قـا مـع ا ـت
يأن يبلــق اسلــس كل ــا يقع ـ اــا ت ــوء ــلو  ،ويالحييظ أمهي ـ التوجيرــات املتعلق ـ
با تصا ت مع األشخاص الـذين أاـدرت اةك ـ اجلنائيـ الديليـ يفقرـم مـذكرات توقيـ
أي أيامر يفيورهم؛
 - 44يطل إىل البعث أن تكلل ا متثا الصارم يف أي دعم يقـدم إىل قـوات أمنيـ
جت تابع ل مم املتحدة لسيا بذ العناي الواجب يف مراعاة اقوق اإلنسان عند تقدق دعـم
األمم املتحدة إىل قوات أمني جت تابع ل مم املتحـدة ،ويطلي إىل األمـني العـام أن يـدر يف
تقاريره املقدم إىل اسلس معلومات عن أي دعم من هذا القبيل؛
 - 45يشييد عل ـ ضــريرة أن تتصــر البعث ـ  ،يبعث ـ ا ــاد األيرييف العســكري
ا توــاري يف فروري ـ أسريقيــا الو ـ  ،يالقــوات اللرنســي العاملــ يف فروري ـ أسريقيــا
الو  ،أقنـاء ا ضـ ع بو يا ـا ،بـااترام تـام لسـيادة فروريـ أسريقيـا الو ـ ي ـ م
أراضيرا يياد ا ييف امتثا كامل للقانون اإلنساه الديو يالقانون الـديو اقـوق اإلنسـان
يقانون ال جئني الساري ،ييو إىل أمهي التدريا يف هذا الصدد؛

15-06646

21/23

)S/RES/2217 (2015

حرية تلقل ال عثة
عل التعاين التام مع البعثـ
 - 46حيث فيع األ را يف فروري أسريقيا الو
يف نورها ييف أنو ترا ،ي ي ا من خ ض ان م أسراد البعث يأمنرم ياريـ تنقلـرم
دين عوائ ـ يســتو ــبل الواــو اللــوري أمامرــا إىل فيــع أزــاء أراضــي فروري ـ أسريقيــا
لت كني البعث من ا ض ع بو يترا عل أك ل يجه يف بيئ معقدة؛
الو
 - 47يهييي بالــدي األعيـــاء ،ي ـــي ا دي املن قــ  ،أن تكلـــل تنقـــل فيـــع
األسراد ،يكذلر املعدات ياملؤن ياإلمدادات يجت ها من السلع ،ـا يف ذلـر املركبـات يق ـع
ال يار اليت يكون ا ـتخدامرا ر يـا يمقصـورا علـ البعثـ  ،يفريـ يبسـرع يديقـا عوائـ مـن
يإليرا؛
فروري أسريقيا الو
س ل وص ل املسا دة اعنسانية
 - 48يطال فيع األ را بالس ا بإيصا املساعدات اإلنسـاني بوـكل كامـل
ي مــن يســـوري يدين معوقــات ييف الوقــ املنا ــا إىل الســـكان اةتــاجني ،ي ـــي ا إىل
املوردين داخليا ،يف فيع أزاء إقليم فروريـ أسريقيـا الو ـ  ،يبتقـدق التسـري ت ال مجمـ
لذلر ،يسقا ملبادئ األمم املتحدة التوجيري يف جما املساعدة اإلنساني ياألاكـام ذات الصـل
من القانون الديو؛
اللداء اعنساين
 - 49يرح بالنداء اإلنسـاه ،يية ـ لعـدم كلايـ متويلـه ااـاو ،ييـدعو الـدي
األعياء ياملنت ات الديلي ياإلقلي يـ إىل تلبيـ هـذا النـداء بسـرع مـن خـ مجيـادة تربعا ـا
يإىل كلال الوساء جب يع تعردا ا بالكامل؛
الق ات الفرنسية
 - 50يييأذن للقــوات اللرنســي  ،يف اــديد قــدرا ا يمنــا انتوــارها ،اعتبــارا مــن
تاري بدء بعث األمم املتحدة املتكامل أنو ترا يا ااي ي يتـرا علـ النحـو املـةذين بـه يف
هذا القرار ،با تخدام فيع الو ائل ال مجم لتقـدق الـدعم التوـ يلي إىل عنااـر البعثـ اعتبـارا
من تاري اختاذ هذا القرار ،يذلر بناء عل لـا األمـني العـام ،ويطلي إىل سرنسـا أن تـوايف
اسلس بتقرير عن تنليذ هذه الو ي  ،يأن تنس تقريرها مع تقريـر األمـني العـام املوـار إليـه يف
اللقرة  52من هذا القرار؛
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اسستعراض واعبالغ
 - 51يطل إىل األمني العام أن يستعرهل بانتتام الوـريا ال مجمـ نتقـا ع ليـ
األمــم املتحــدة يخلــد قوامرــا ي ــحبرا ،ب ريق ـ ختــل بــاجلرود العام ـ الرامي ـ إىل دعــم
أهدا الس م يا تقرار يف األجل ال ويل ،ييت لع إىل التوال هبـذه املعلومـات ك ـزء مـن
التقارير املنتت املقدم إىل جملس األمن؛
 - 52يطل إىل األمـني العـام أن ي لـع اسلـس أي بـةي علـ ااالـ يف فروريـ
أسريقيــا الو ـ يعلـ تنليــذ ي يـ البعثـ  ،يأن يقــدم تقريــرا إىل اسلــس يف  1ا/أجتسـ س
 ،2015مث كــل أربع ـ أشــرر اعتبــارا مــن ذلــر التــاري  ،يأن يــدر يف تقــاريره املقدم ـ إىل
اسلس معلومات مستك ل يتوايات سي ا يتعلـ بالتنليـذ اللعـا لل رـام املوكولـ إىل البعثـ ،
ــا يو ـ ل تقــدق املعلومــات املالي ـ ذات الصــل  ،يمعلومــات عــن ااال ـ األمني ـ  ،يالعنااــر
السيا ي ذات األيلوي الـيت ب ديـده ا أعـ ه يالـيت تتعلـ بالتقـدم السيا ـي اةقـ  ،يالتقـدم
اةــرمج يف يضــع امليــات يتــوس القــدرات ال مجمـ لتعزيــز ااكــم ياإلدارة املاليـ  ،ياملعلومــات
ذات الصــل بالتقــدم اةــرمج يف إع ــا اقــوق اإلنســان يالقــانون الــديو اإلنســاه يتعزيزمهــا
يمحايتــر ا ،باإلضــاس إىل ا ــتعراهل مســتويي القــوات يالوــر يتوــكيل القــوات يالوــر
ينور فيع العناار املكون للبعث ؛
 - 53يقرر أن يبقي املسةل قيد نتره اللعلي.
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