األمــم املتحـدة

جملس األمن

)S/RES/2226 (2015

القرار )2015 ( 2226
الذي اختذه جملس األمن يف جلسته  ،7471املعقودة يف  25حزيران/يونيه 2015
إن جملس األمن،
إذ يشيييير إىل قراراتــــه الســ ـ سقم ،ال رــــي القــــراران  )2014( 2162ا 2219
( ،)2015اإىل سي نـ رييسـه سنـان اة لــم يف يـو ديوـوار ،االقــرارا )2014( 2188
ا  )2014( 2190ا  )2015( 2215سنـــان اة لـــم يف ليايــ  ،االقـــرار )2014( 2164
سنان اة لم يف م يل،
وإذ يعيد تاييد التزامه الرارخ سسي دة يـو ديوـوار اارـتق و ارـ متإل امقلي يـم
ااحدهت  ،اإذ ينري إىل أمهيم مب دئ حسن اجلوار اعدم التدخل االتع ان امقلي ي،
وإذ يشر إىل أن حكومم يو ديووار تتح ل املسؤاليم الرييسيم عن ض ن السـ م
االرتقرار امح يم السك ن املدنيني يف يو ديووار،
وإذ حييط علما ستقرير األمني الع م املؤرخ  7أي ر/م يو ،)S/2015/320( 2015
وإذ يرحي ي س لتقـــدم ا ـــرت يف يـــو ديوـــوار علـــا سريـ ـ امل ـ ـ ةم االرـــتقرار
االنتع ش القت دي ،اينيد سقي دة رييس يو ديووار يف هذا ال دد،
وإذ يرح مب يطرأ من حتسن متواصـل علـا اة لـم األم يـم يف يـو ديوـوار ،مبـ يف
ذلــيف يف اجلــزغ المــرل مــن البلــد اعلــا ســوي اةــداد مـ ليايـ  ،وإذ يييدين يف الوقــن نوســه
الـ اقعـن يف  10ا  16يـ نون الا //ي ـ ير  ،2015وإذ يسيل سضـرارة مع جلـم
اوج
التحدي املتبقيم وإذ ينوِّه س رت رار التع ان سني ع ليم األمم املتحدة يف يـو ديوـوار اسعاـم
األمــم املتحــدة يف لياي ـ  ،ايــذليف ســني حكــوم يــو ديوــوار اليايـ اسلــدان امل طق ـم دان
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امقلي يم ،يف جم ي ت سي األننطم ،مب يف ذليف األننطم األم يـم ،يف امل ـ س اةداديـم س مل طقـم
دان امقلي يم،
وإذ يييدعو أصــح ا امل ــلحم اميوــواريني ي ــم ،مبــ يف ذلــيف األحــزاا السي رــيم
ااجملت ـ املــد /اار ـ يم امع ـ م ،إىل الع ــل مع ـ مــن أجــل تررــيخ التقــدم ا ــرت ح ـىت اآلن
امع جلم األرب ا الك م م اراغ التوتر االزناع ،ام إل م يتعل س ألرض ااجل سيم ،وإذ يشيع
حكومــم يــو ديوــوار علــا مواصــلم تعزيــز رــي دة القـ نون ،وإذ يرحي مبـ اختذتــه حكومــم
يـــو ديوـــوار مـــن خطـــوا لت رـــيم اخويـــل إجـــراغ النت سـ ـ الري رـــيم لعـ ـ م ،2015
مب يف ذليف إص ح امس ر الق نو /ل نت سـ عـن سريـ اعت ـ د تعـدي وـذا امسـ ر،
وإذ يرح س لع ل الذي تضطل سـه اللج ـم النت سيـم املسـتقلم ،وإذ يرحي سـ ططوا الـ
اختــذهت حكومــم يــو ديوــوار مــن أجــل تيســري هتي ــم سي ــم مؤاتيــم مجــراغ انت س ـ تتســم
س من ف اامل داقيم االنو يم ،وإذ يؤكد يف الوقن نوسه ضـرارة مواصـلم اجلإلـود يف هـذا
اجمل ي اتكايوإل ،
وإذ يرح س ةوار السي ري اجل ري سني األسراف السي رـيم ،مبـ يإلـ األحـزاا ـري
سـ لقرار الــذي اختذتــه حكومــم يــو ديوــوار ،س ــوم
امل الــم يف الاملـ ن ،وإذ يرحي كي
ارــتا ييم ،االــذي يقضــي ست ويــل األحــزاا السي رــيم قبــل إجــراغ النت س ـ  ،وإذ يشيييد
س جلإلود ال تبذو امل الم اط صم لألمني الع م من خـ ي مسـ عيإل اة يـدة ،ل رـي يف دعـم
اةوار سني اةكومم اأحزاا املع رضم السي رـيم ،وإذ يعير عين دييديره للع ـل الـذي تقـوم
ســه ع ليــم األمــم املتحــدة يف يــو ديوــوار امس ـ مهتإل ع وم ـيف يف صــون الس ـ م ااألمــن يف
يو ديووار،
وإذ حييييط علمييا س لررـ لم املؤرخــم  18حزيران/يونيــه  2014الـ اجإلتــإل حكومــم
يــو ديوــوار إىل األمـــني العــ م تطلـــي يإلــ إمك نيـــم اة ــوي علـــا املســ عدة النت سيـــم
يف النت س الري ريم لع م ،2015
وإذ يرح س رـت رار حتسـن اة لـم امنسـ نيم ،مبـ يف ذلـيف مـ يتعلـ ا لـم املنـردين
داخلي ـ  ،وإذ حي ي علــا ارــت ف عــودة ال ج ـ ني الطوعيــم ااآلم ــم ااملســتدامم إىل مواس ــإلم
األصليم يف يو ديووار،
وإذ حييييط علمييا س مس ـ ر ال ــإل يي لــزنع الس ـ ي االتســريإل اإع ـ دة امدم ـ الــذي
اعت دته اوي ـم املع يـم سـزنع السـ ي االتسـريإل اإعـ دة امدمـ  ،اس جـ ي ع ليـم نـزع رـ ي
أياــر مــن  50 000مــن املق ـ تلني الس ـ سقني اتســر إلم ،وإذ يرح ي مبب ـ درة تســجيل ي ـ
املقــ تلني الســ سقني يف سرنــ مل نــزع الســ ي االتســـريإل الــوي  30حزيران/يونيـــه ،2015
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وإذ يشدد علا ضرارة مواصلم اجلإلود الراميم إىل أن ين ل هـذا الانـ مل املقـ تلني السـ سقني
املرتبطني س ةكومم الس سقم ،وإذ حييط علما س لع ل املتواصل الذي تضطل سـه يف هـذا ال ـدد
اوي ــم املع يــم ســزنع الس ـ ي االتســريإل اإع ـ دة امدم ـ  ،ســدعم مــن ع ليــم األمــم املتحــدة يف
يــو ديوــوار ،وإذ يشييدد علــا ضــرارة ت ويــذ أننــطم إع ـ دة امدم ـ مل ـ سعــد حزيــران/
يونيه  2015سطريقم م سقم ،سسبل م إل تعـيني حكومـم يـو ديوـوار مؤرسـم رايـدة لتع ـل
علا حتقي هذا اودف،
وإذ يشيد س جلإلود ال تبذو حكومم يو ديووار معـ دة هيكلـم قط عيإلـ الـد عي
ااألمين اتاهيلإل مإل ي  ،سطرق م إل ت ويـذ الرـتراتيجيم األم يـم الوس يـم ،وإذ يؤكيد ضـرارة
أن تســت ر حكومــم يــو ديوــوار يف إعط ـ غ األالويــم للجإلــود املبذالــم لت ويــذ ارــتراتيجيتإل
مص ي قط ع األمن ت ويذا ي م  ،م إي غ اهت م خ ص لتزايد النـرسم االـدرب س لتـدريي
ااملعـدا اإىل تبسـيم اوي يـل األم يـم ،وإذ يشيدد علـا أمهيـم التـداسري الراميـم إىل إعـ دة س ـ غ
الاقم يف صووف قوا األمن اأار ط السك ن ا ي سي إلم ،مب ين ل الوتـرة السـ سقم مجـراغ
النت س الري ريم لع م ،2015
وإذ يشيييدد علـــا أمهيـــم اتبـ ـ ع ارـــتراتيجيم اس يـــم لتحقيـــ امل ـ ـ ةم االت رـــيف
الجت ـ عي ،وإذ يرحي يف هــذا ال ــدد سـ جلإلود املبذالــم لل ضــي قــدم يف اةــوار ي ـ ســني
الطوايف ،وإذ يشع حكومم يو ديووار علا ننر التقرير ال إل يي للج ـم اةـوار ااةقيقـم
اامل ةم امـ قدمتـه مـن توصـي  ،وإذ يرحي سإننـ غ اللج ـم الوس يـم لل ـ ةم اتعـوي
الضــح ي  ،وإذ يشييع علــا الت ويــذ الك مــل لوليتــإل  ،وإذ يشييدد علــا أمهيــم إ ــراب ي ـ
اميوواريني يف ع ليم امل ةم علا ال عيدين الوسين اا لي،
وإذ يكييرت ديكيييد الــدار اةيــوي لل ــرأة يف حــل ال ـــزاع اس ـ غ الس ـ م ،اأمهيــم
من ريتإل علا قدم املس ااة م الرجل اإ ـرايإل الك مـل يف يـ اجلإلـود الراميـم إىل صـون
السلم ااألمن اتعزيزمهـ  ،ادارهـ الرييسـي يف إعـ دة الـت حم سـني ـ اجملت عـ الـ هـي
ديكيييد أمهيــم ت ويــذ خطــم الع ــل الوس يــم
س ــدد التع ـ يف مــن لن ـ ر ال ـــزاع ،وإذ يعيييد ك ي
لكو ديووار املتعلقم ست ويذ القرار  )2000( 1325ال اعُت د يف ع م ،2008
وإذ يرح س جلإلود الراميم إىل حتسني ح لم حقوق امنس ن ،اال أ ضـن إىل حتقيـ
تقـدمم يف هـذا اجملـ ي ،مبـ يف ذلــيف سـدغ الع ـل سـااي لليـم اس يــم هتـدف إىل تعزيـز التـواتن ســني
سع ليـم امصـ ي األخـرية للقـ نون اجل ـ يي
اجل سني يف ي املؤرسـ  ،وإذ يرحي كي
اق نون امجراغا اجل ييـم ،مبـ يتسـ مـ اللتزامـ الداليـم لكـو ديوـوار ،وإذ يعير
ا وقت نفسي عين قليي مـن ارـت رار اراد أنبـ غ ،مبـ يف ذلـيف تلـيف الـواردة يف تقريـر األمـني
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الع م املؤرخ  7أي ر/م يو  ،)S/2015/320( 2015عـن ارتكـ ا انتـإل ي ازـ اتا يف جمـ ي
حقوق امنسـ ن اانتـإل ي للقـ نون الـدايل امنسـ  ،/مبـ يف ذلـيف مـ يرتكـي م ـإل يف حـ
ال سـ ـ غ ااألسوـ ـ ي ال رـــي الع ـــف اجل ســـي ،وإذ يشيييدد علـــا أمهيـــم التحقيـ ـ يف هـــذه
النتإل ي االتج اتا املزعوم ارتك هب من قبـل يـ األسـراف امق ضـ ة مرتكبيإلـ  ،سمـ
ال رر عن مريزهم أا انت يإلم السي ري ،اين ل ذلـيف النتـإل ي الـ اقعـن أن ـ غ األتمـم
ال أعقبن النت س ،
وإذ يرح ي س ـ جلإلود الوس يــم االداليــم املبذالــم لتقــدمل األ ـ ص املــدعا ارتك ـ هبم
يف يو دي ووار انتإل ي ازـ اتا ةقـوق امنسـ ن اانتـإل ي للقـ نون الـدايل امنسـ /
إىل العدالم ،وإذ حي حكومم يو ديووار علا تي دة اتسري جإلودهـ الراميـم إىل مك حـم
من العق ا اض ن عدالم القض غ اارتق ليته دان خييز ،وإذ يشع يف هـذا ال ـدد
ام
حكومم يو ديووار علا مواصلم تع اهن الوني م ا ك م اجل ييم الداليم،
وإذ يعر عن القلـ إتاغ التقـ رير الـواردة عـن ـراف صـعبم يف أمـ ين الحتجـ ت،
وإذ يهيي س ةكومــم أن تضـ ن توا ـ ــراف الحتجـ ت مـ اللتزامـ الداليــم اأن تت ــذ
ي ـ اططــوا ال تمــم مــن أجــل م ـ ارتك ـ ا النتــإل ي االتج ـ اتا يف جم ـ ي حقــوق
امنس ن يف ري ق الحتج ت االتحقيـ يإلـ  ،وإذ يرحي س لـدعم املقـدم مـن الحتـ د األارال
ا رنس يف هذا ال دد،
وإذ يشيد سإرإل م البلدان املسـ مهم سقـوا اسـا راد ـرسم ااجلإلـ امل عـم يف ع ليـم
األمــم املتحــدة يف يــو ديوــوار ،مـ التنــديد علــا أمهيــم تــو ري القــوا العســكريم اضــب ط
م االلمويم امل ربم،
النرسم الذين يت تعون س ملؤه املت
وإذ يييير س رــت رار إرــإل م اةرــر املوــراض علــا األرــلحم ،علــا ال حــو ا ــدد يف
القـــرار  ،)2015( 2219يف حتقيــ الرـــتقرار يف يـــو ديوـــوار مبــ يف ذلـــيف عـــن سريــ
مك حــم ال قــل ــري املنــراع لألرــلحم ال ــمرية ااألرــلحم اطويوــم اتعزعتــإل ل رــتقرار
اتكديسإل اروغ ارت دامإل ،
وإذ يثين علا الحت د األ ريقـي ااجل عـم القت ـ ديم لـداي ـرا أ ريقيـ ملـ يبذلنـه
من جإلود من أجـل توسيـد السـ م االرـتقرار يف يـو ديوـوار ،ويشيععهما علـا مواصـلم
دعم السلط اميوواريم يف الت دي للتحدي الرييسـيم ،اخ وصـ األرـب ا الك م ـم اراغ
م سرت مؤخرا من نــزاع احتـدي أم يـم يف امل طقـم اةداديـم ،مبـ يف ذلـيف حتريـ الع صـر
املسلحم احريم األرلحم ،اتعزيز العدالم اامل ةم الوس يم،
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وإذ يرح ست دي يو ديووار علـا التوـ قيتني املتعلقـتني وـ حـ ل انعـدام
اجل سيم لع مي  1954ا  ،1961ويرح مب اختذتـه الـداي األعضـ غ يف اجل عـم القت ـ ديم
لــداي ــرا أ ريقي ـ مــن خطــوا ه مــم ملع جلــم مســالم انعــدام اجل ســيم ،مب ـ يإل ـ م ـ اتُ ــذ
عـــن سريـــ املــــؤخر الــــوتاري امقلي ــــي الــــذي عُقــــد يف أسيــــدج ن يف الوتــــرة مــــن  23إىل
 25ـــب ط /ااير  ،2015وإذ يشييير إىل قـــرار األمـــني العـ ـ م سنـــان إمـ ـ د حلـــوي داي ـــم،
وإذ يعر عن دع ه لت ويذ الرتراتيجيم الوس يم للحلوي الداي م لل نردين داخلي ،
وإذ ييييرت أن اة لــم يف يــو ديوــوار ل تــزاي تنــكل خطــرا يإلــدد الس ـ م ااألمــن
الداليني يف امل طقم،
وإذ يتصرف مبوجي الو ل الس س من ميا ق األمم املتحدة،
املصاحلة ا وطنية وا تماس االجتماعي
 - 1يرح ي س رــت ف اةــوار ســني حكومــم يــو ديوــوار ااملع رضــم السي رــيم
يف يــ نون األاي/ديســ ا  2014ايــ نون الا //ي ــ ير اأي ر/مــ يو  ،2015ايإليــي ي يــ
األحزاا السي ريم أداغ دار سَّ غ عو حتقي امل ةم اامرإل م يإل ؛
 - 2يشيييد مب ـ تبذلــه امل الــم اط صــم لألمــني الع ـ م مــن جإلــود املس ـ عي اة يــدة
االدعم السي ري ويطل أن تست ر هذه اجلإلود او مم اهذا الدعم او م ،اس ألخص من أجـل
النت ســ الري رــيم املقــرر إجراتهــ يف تنــرين األاي/أيتــوسر  ،2015اذلــيف خنــي مــ
الوقرة ( 19ا) من هذا القرار؛
 - 3يشييدد علــا أمهيــم مواصــلم حكومــم يــو ديوــوار ت ويــذ ارــتراتيجيم اس يــم
لل ـ ـ ةم االت رـــيف الجت ـ ـ عي ،ل رـــي قبـــل إجـــراغ النت ســ الري رـــيم يف تنـــرين
األاي/أيتـوسر  ، 2015عـن سريـ اختـ ذ تـداسري مل ورـم لتعزيـز العدالـم اامل ـ ةم علـا يـ
املستوي اإ راب يـ اجلإلـ املع يـم ،وييدعو إىل إق مـم حـوار مب ـر اموتـوي اسَّـ غ سـني
حكومم يو ديووار ا ي األحزاا السي ريم ،مب يف ذليف املع رضـم ،لتعجيـل إحـرات املزيـد
من التقدم سنان امص ح اة مسم املتعلقم س جل سيم ااألراضي؛
 - 4يرح س لع ل الذي تضطل سـه اللج ـم النت سيـم املسـتقلم ،وحيي حكومـم
يو ديووار علا مواصلم اختـ ذ يـ اططـوا ال تمـم لت ويـذ امسـ ر القـ نو /ل نت سـ
الري رـــيم املقـــرر إجراتهـ ـ يف تنـــرين األاي/أيتـــوسر  ،2015ا قـ ـيف لرسـ ـ ر الـــزمين اةـ ـ يل،
مب ـ يف ذلــيف حتــديا قــوايم ال ـ خبني ،اخت ــيص مــوارد ي يــم يف امليزانيــم ،امواصــلم ســذو
للجإلود لتعزيز القدرا اللوجستيم الوس يم حىت يتسىن ت رـيم النت سـ اإجراتهـ يف يـ
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أع غ البلد ،ويهي ي ي اجلإل املع يم الوس يم تيسري هتي ـم سي ـم توضـي إىل إجـراغ انت سـ
ري ريم حرة انزيإلم ا و م ا ـ ملم للج يـ  ،االمت ـ ع عـن القيـ م ساع ـ ي قـد حتـرض علـا
الع ف ،مب يف ذليف اطط ا املوعم س لكراهيم ،خ وص عا ار يم امعـ م؛ ويؤكيد اعتزامـه
النتب ه سندة إىل هذه األع ي؛
 - 5يؤكد عزمـه علـا إعـ دة ال رـر يف ارـت رار إدرا األ ـراد اط ضـعني للتـداسري
امل ليــم اتــداسري الســور املوراضــم مبوجــي الوقــرا  9إىل  12مــن القــرار )2004( 1572
االوقــــرة  12مــــن القــــرار  )2011( 1975سنــــرط ا ــــراسإلم يف أع ــ ـ ي ختــــدم هــــدف
امل ةم الوس يم؛
نزع ا سالح وا تسريح وإعادة اإلدماج
 - 6يييدعو حكومــم يــو ديوــوار إىل إي ـ ي ع ليــم نــزع الس ـ ي االتســريإل
اإعـ دة امدمـ قبـل إجــراغ النت سـ الري رـيم يف عـ م  ،2015ا قـ للإلـدف الـذي أعل ــه
رييس إلوريم يو ديووار ،ويطل إىل ع ليم األمم املتحدة يف يو ديووار تيسـري ت ويـذ
هــذه الع ليــم ،مب ـ يف ذلــيف مــن خ ـ ي مواصــلم دع إل ـ الــتقين للإلي ــم املع يــم ســزنع الس ـ ي
االتسريإل اإع دة امدم ااملؤرس ذا ال لم اتو ري الـدعم علـا اجـه السـرعم للانـ مل
الـــداي األعضـ ـ غ
اميوـــواري لـــزنع السـ ـ ي االتســـريإل اإعـ ـ دة امدمـ ـ  ،وييييدعو كي ي
امقلي يم االداليم إىل تقدمل تاع م ليم من أجل تلبيم احتي ج هذا الان مل؛
اامل ر
 - 7يشع ري األمـم املتحـدة القطـري علـا تيسـري ختطـيم الـاامل الـ تـدعم
هـــــذه الع ليـــــم ات ويـــــذه  ،س لتنـــ ـ ار مــــ ع ليـــــم األمـــــم املتحـــــدة يف يـــــو ديوـــــوار
االنري غ الداليني؛
 - 8حي حكومم يو ديوـوار علـا هتي ـم ع ليـم ـو م ا ـ ملم لـزنع السـ ي
االتسريإل اإع دة امدم تن ل املق تلني الس سقني ري املسجلني ،ويشع اوي ـم املع يـم سـزنع
الس ي االتسريإل اإع دة امدم ااملؤرس ذا ال لم علـا مواصـلم جإلودهـ الراميـم إىل
األرلحم االذخ ير االت لص م إل يف إسـ ر ع ليـم نـزع السـ ي االتسـريإل اإعـ دة
تعزيز
امدم ـ  ،ويكييرت ديكيييد ضــرارة قي ـ م اةكومــم سوض ـ ات ويــذ حلــوي سويلــم األمــد ملع جلــم
اة ل املتبقيم لل ق تلني الس سقني احتقي امدم الجت عي االقت ـ دي املطـرد لل قـ تلني
الس سقني ،مبن يإلم املق ت الس سق ؛
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إصالح قطاع األمن
 - 9يييدعو حكومــم يــو ديوــوار إىل امرــراع يف ت ويــذ الرــتراتيجيم الوس يــم
مص ي قط ع األمن ال اعت ـد يف أيلوي/رـبت ا  2012اجـر حتـدياإل يف عـ م 2014
هبــدف إنن ـ غ قــوا أم يــم ـ ملم اخ ضــعم لل س ـ غلم تتض ـ ن تسلس ـ يف قي دي ـيف ع ـ ليف انر م ـ
ي يم امستدامم يف امليزانيم؛
للقض غ العسكري اتُرصد و خم
 - 10يؤكييد يف هــذا ال ــدد أمهيــم امرــراع يف ننــر النــرسم االــدرب لتــويل مإل ـ م
حوظ ال ر م الع م ال تضطل هب ح لي القوا اجل إلوريم لكو ديووار اجم وع أخـر ،
مب يف ذلـيف عـن سريـ تزايـد النـرسم االـدرب س ألرـلحم االـذخرية الع ديـم يف أعقـ ا الر ـ
اجلزيــي للحرــر املوــراض علــا توريــد األرــلحم ع ـ سقــراره  )2014( 2153االــذي أعـ د
تاييده يف القرار )2015( 2219؛
 - 11يكييرت دعود ي اةكومــم اميوواريــم ا ي ـ النــري غ الــداليني ،مب ـ يف ذلــيف
ري القط ع اط ص ،ممن يس عدان اةكومـم اميوواريـم يف ع ليـم إصـ ي قطـ ع األمـن،
ل متا ي ألحك م القـرار  )2015( 2219الت سـي جإلـودهم سميـم تعزيـز النـو يم االتقسـيم
الواضإل للع ل سني ي النري غ الداليني؛
حيوق اإلنسان
 - 12حي بشدة حكومم يو ديووار علا أن تكول يف أقرا إسـ ر تمـين ممكـن
تقدمل ي املسؤالني عن النتإل ي االتج اتا اجلسي م املرتكبم يف جم ي حقـوق امنسـ ن
اانتــإل ي الق ـ نون الــدايل امنس ـ  /إىل العدالــم ،س ــرف ال رــر عــن اضــعإلم أا انت ـ يإلم
السي رــي ،ال رــي النتــإل ي املرتكبــم خ ـ ي األتمــم ال ـ ــإلدهت يــو ديوــوار سعــد
النت س  ،اذليف ا ق للتزام هت الداليـم ،اعلـا إسـ ي يـ ا تجـزين معلومـ ااضـحم
عن ح لتإلم سنو يم ،ويشع اةكومم علا مواصلم تع اهن م ا ك م اجل ييم الداليم؛
 - 13يؤكد ،يف هذا ال دد ،أمهيم الع ل الذي تضطل سه اللج ـم الوس يـم للتحقيـ
اجل م اةوار ااةقيقم اامل ـ ةم مـن أجـل حتقيـ م ـ ةم داي ـم يف يـو ديوـوار ،ويشيع
حكومم يو ديووا ر علا ننر التقريـر ال ـإل يي للج ـم اةـوار ااةقيقـم اامل ـ ةم اتوصـي هت
لل س مهم يف هذه امل ةم ،ويدعو إىل ت ويذ التحقيق ذا ال لم اإهن يإلـ  ،وييدعو كي
اةكومــم إىل هتي ــم سي ــم مؤاتيــم لكو لــم حي ـ د أع ـ ي ال ر ـ م القض ـ يي اميوــواري ا ــو يتإل
ام داقيتإل امواغمتإل م املع يري املتو عليإل دالي  ،ويرح  ،يف هذا ال دد ،ستجديـد اليـم
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اطليم اط صم للتحقيق االبحا ،ويشع اةكومم علا مواصلم تزايد هـذه اطليـم س لـدعم
ال تم مجراغ التحقيق ؛
 - 14حي اةكومم علـا اختـ ذ خطـوا ةـددة امل ورـم مل ـ الع ـف االت ويـف
مــن حدتــه ،مبـ يف ذلــيف التــوترا ســني الطوايــف ،عــن سريـ الســعي إىل حتقيـ توا ـ اســين
عري سنان الت دي الوع ي لل س يل املتعلقم س وويم احي تة األراضي؛
 - 15يرح سع ل اللج م الوس يم ةقوق امنس ن ،ويشدد علا أمهيـم ارـتق ليتإل
اامتا و ملب دئ س ريس ذا ال لم سع ل املؤرسـ الوس يـم ةقـوق امنسـ ن ،وييدعو ع ليـم
األمم املتحدة يف يو ديووار إىل مواصلم دعـم السـلط ااملؤرسـ اميوواريـم يف ضـ ن
حقوق امنس ن جل ي األ ص؛
 - 16يطل ي مــن املســؤالني عــن ارتك ـ ا أع ـ ي الع ــف اجل ســي ااجل س ـ  /إىل
سع ليـم األمـم املتحـدة يف يـو ديوـوار أن تواصـل،
التوقف عن ذليف ـورا ،ويهيي كي
مىت ي ن ذلـيف متسـق مـ رـلط هت امسـؤالي هت  ،دعـم اجلإلـود الوس يـم االداليـم املبذالـم مـن
أجل تقـدمل مـرتكا النتـإل ي االتجـ اتا اجلسـي م ةقـوق امنسـ ن اانتـإل ي القـ نون
الـــدايل امنســ  /يف يـــو ديوـــوار إىل العدالـــم ،س ـــرف ال رـــر عـــن اضـــعإلم أا انت ــ يإلم
السي ري؛
 - 17يرح س لتع ان املست ر سني ع ليـم األمـم املتحـدة يف يـو ديوـوار اقـوا
الــد ع ااألمــن ،مب ـ يف ذلــيف القــوا اجل إلوريــم لكــو ديوــوار ،اس لع لي ـ امل ســقم ال ـ
تضــطل هب ـ الع ليــم اتلــيف القــوا  ،ويييدعو إىل اللتــزام ال ـ رم مــن ج نــي قــوا الــد ع
ااألمن ،مبـ يف ذلـيف القـوا اجل إلوريـم لكـو ديوـوار ،س لقـ نون الـدايل امنسـ  /االقـ نون
الدايل ةقوق امنس ن االقـ نون الـدايل ل جـ ني ،ايف هـذا السـي ق ،يشير إىل أمهيـم تـدريي
أجإلــزة األمــن اإنوــ ذ القــ نون يف جمــ ي حقــوق امنســ ن امح يــم األسوــ ي امســ يل الع ــف
اجل سي ااجل س /؛
والية عملية األم املتحدة

كوت ديفوات

 - 18ييرت أن ميدد اليـم سعاـم األمـم املتحـدة يف يـو ديوـوار حـىت 30حزيـران/
يونيه 2016؛
 - 19ييرت أن تن ل اليم سعام األمم املتحدة يف يو ديووار م يلي:
(أ)
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 القيـ م ،دان مسـ مل س ملســؤاليم الرييســيم الـ تقـ علــا عـ ت الســلط اميوواريــم،ا يــم الســك ن املــدنيني مــن أخط ـ ر الع ــف امل ـ دي ا دقــم هبــم ،يف حــداد قــدراهت
ام ـ س انتنـ ره  ،ويرحي سـ ططوا الـ اختــذهت ع ليــم األمــم املتحــدة يف يــو
ديووار من أجل النتق ي إىل اضـ اقـ يي اارـتب قي سقـدر أيـا يف رـعيإل إىل حتقيـ
أالوي هت ايف إس ر الد ع الوعلي عن اليتإل  ،م التنديد علا ضـرارة مواصـلم هـذا
اجلإلد ،دان املس مل س ملب دئ األر ريم ةوظ الس م املتو عليإل ؛
 ت ويــذ الرــتراتيجيم الن ـ ملم ال ـ تت ـ اي مح يــم املــدنيني س لت ســي م ـ ري ـ األمــماملتحدة القطري؛
 الع ل علا عـو انيـ مـ الويـ ل امنسـ نيم ،ال رـي ي ـ يتعلـ مب ـ س التـوتراعــودة املنــردين ،جل ــ املعلومــ احتديــد األخطــ ر ا ت لــم الــ هتــدد الســك ن
املدنيني ،اعرضإل علا السلط اميوواريم ،حسي القتض غ؛
(ا) الدعم السي ري
 قي ـ م امل اــل اط ـ ص لألمــني الع ـ م سبــذي املس ـ عي اة يــدة اتقــدمل الــدعم السي رــيللجإلود ال تبذو السلط اميوواريـم يف مع جلـم األرـب ا اجلذريـم للـزناع اإحـ ي
السـ م ااألمــن الــداي ني يف يــو ديوــوار ،مبـ يف ذلــيف يف اجملـ ل ذا األالويــم،
اهــي ع لي ـ إص ـ ي قط ـ ع األمــن ،انــزع الس ـ ي االتســريإل اإع ـ دة امدم ـ ،
اامل ةم علا ال عيدين الوسين اا لي؛
 قي م امل ال اط ص لألمني الع م سبذي املس عي اة يـدة دع ـ للسـلط اميوواريـم يفالتحضري للوترة النت سيم لع م  2015اسواي تليف الوترة ،سطرق م ـإل تيسـري اةـوار
ســـني يـ ـ اجلإلـ ـ السي رـــيم الو علـــم ،الـــذي ينـ ـ ل ممـ ـالني عـــن اجملت ـ ـ املـــد/
ااألحزاا السي ريم؛
 مس ـ عدة حكومــم يــو ديوــوار يف إجــراغ النت س ـ الري رــيم لع ـ م  ،2015عــنسري تقدمل دعم لوجسـ ةـداد ،ال رـي للوصـوي إىل امل ـ س ال ييـم ،يف حـداد
املــوارد االقــدرا املت حــم ،س ــ غ علــا سلــي حكومــم يــو ديوــوار ،مــ مراعــ ة
املسؤاليم الرييسيم ةكومم يو ديووار يف هذا ال دد؛
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( )

الت دي مل تبقا من هتديدا أم يم احتدي

تت ل س ةداد

 القيــ م ،يف حــداد رــلط هت اقــدراهت ام ــ س انتنــ ره اة ليــم ،ستقــدمل الــدعم إىلالسلط الوس يم يف حتقي ارـتقرار اة لـم األم يـم يف البلـد ،مـ إيـ غ اهت ـ م خـ ص
لتو ري الدعم من أجل إح ي األمن خ ي ترة النت س الري ريم لع م 2015؛
 رصـــد اردع أننـــطم امليلينـــي ااملرتزقـــم ا ريهـــم مـــن اجل عــ املســـلحم ـــرياملنــراعم ادعــم اةكومــم يف الت ــدي للتحــدي األم يــم اةداديــم ا ق ـ لوليتــإل
اة ليم سميم مح يم املدنيني ،مب يف ذليف األمن عا اةداد ا ري ذليف مـن التحـدي يف
امل س اةداديم ،ال ري م لياي  ،االت سي سنكل اني  ،حتقيق وـذه الم يـم ،مـ
سعام األمم املتحدة يف لياي  ،من أجل تيـ دة التعـ ان سـني البعاـتني ،سسـبل م ـإل تسـيري
داري م سقم االت طيم ة ل الطوارئ ع د القتضـ غ ايف إسـ ر اليتـإل الق ي ـم
اقدراهت املتوا رة؛
 إق مم ات ل م القوا اجل إلوريم لكو ديووار مـن أجـل تنـجي الاقـم املتب دلـمي سني ي الع صر املكونم وذه القوا ؛
(د)

سرن مل نزع الس ي االتسريإل اإع دة امدم  ،ا

األرلحم

 مس ـ عدة اةكومــم ،س لت ســي الوني ـ م ـ النــري غ الا ـ ييني االــداليني اآلخــرين ،يفالقي م ،علا ال عيدين الـوسين اا لـي ،ست ويـذ الانـ مل الـوسين لـزنع رـ ي املقـ تلني
الس ـ سقني اتســر إلم اإع ـ دة إدم ـ جإلم اتوكيــيف امليلينــي ا ع ـ الــد ع عــن
الــ وس ،مــ مراعــ ة حقــوق ااحتي جــ الو ــ امل تلوــم لأل ــ ص املــراد نــزع
ر حإلم اتسر إلم اإع دة إدم جإلم ،مبن يإلم األسو ي اال س غ؛
 دعــم تســجيل املق ـ تلني الس ـ سقني ا ــرتهم ااملس ـ عدة يف تقيــيم مــد مونوقيــم قــوايماملق تلني الس سقني االتحق م إل ؛
 دعم نزع رـ ي الع صـر املسـلحم األج بيـم اإع دهتـ إىل أاس هنـ  ،حسـي القتضـ غ،س لتع ان م سعام األمم املتحدة يف لياي اأ رقم األمم املتحدة القطريم يف امل طقم؛
 تقدمل املس عدة إىل السلط الوس يـم ،مبـ يف ذلـيف املووضـيم الوس يـم ملك حـم انتنـ راألرــلحم ال ــمرية ااألرــلحم اطويوــم االز ـ ر هب ـ علــا عــو ــري منــراع ،يف ـ
األرـــلحم اتســـجيلإل اتامي ـــإل االـــت لص م ـــإل ايف إتالـــم خملوـــ اةـــرا مـــن
املتوجرا  ،حسي القتض غ ،ا ق للقرار )2015( 2219؛
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 الت سي م اةكومم يف يو لـم عـدم ننـر األرـلحم الـ عـن أا إعـ دة ارـت دامإلخــ ـ ر نطــ ـ ق ارــــتراتيجيم أم يــــم اس يــــم ــ ـ ملم ،علــــا ال حــــو املنــ ـ ر إليــــه يف
ال قطم (هـ) أدن ه؛
(هـ)

إع دة تنكيل املؤرس

األم يم اإص حإل

 مسـ عدة اةكومــم علــا القيـ م ،دان إسطـ غ اس لت ســي الونيـ مـ النــري غ الــدالينياآلخرين ،ست ويذ ارتراتيجيتإل األم يم الوس يم الن ملم؛
 دعم اةكومم يف القي م ،علا عـو عـ ي ا ـو ف امتسـ  ،مبـ يف ذلـيف اةـرص علـاتقسيم ااضإل لل إل م ااملسؤالي  ،ست سي املس عدة الـ يقـدمإل النـري غ الـداليون
لع ليم إص ي قط ع األمن؛
 إرــداغ املنــورة للحكومــم ،حســي القتض ـ غ ،سنــان إص ـ ي قط ـ ع األمــن ات رــيماجليش الوسين الـذي ريُنـكل مسـتقب  ،االقيـ م ،يف حـداد املـوارد املت حـم وـ ح ليـ
اس غ علا سلي اةكومم استع ان اني م النري غ الداليني اآلخرين ،ستيسـري تـو ري
التدريي لل ؤرسـ األم يـم امؤرسـ إنوـ ذ القـ نون يف جمـ ل حقـوق امنسـ ن
امح يــم األسو ـ ي ااة يــم مــن الع ــف اجل ســي ااجل س ـ  ،/ض ـ عــن دعــم ت يــم
القدرا عن سري تقدمل املسـ عدة التق يـم أل ـراد النـرسم االـدرب اال ـتراب معإلـم
يف املو اق اتزايدهم سـاامل للتوجيـه ،ااملسـ مهم يف ارـتع دة اجـودهم يف يـ أعـ غ
يو ديووار اتعزيز الاقم االس ن داخل أجإلزة األمن اإنو ذ الق نون ا ي ـ سي ـإل
اتقدمل الدعم ي يتعل سوض لليـم مسـتدامم لوحـص ملوـ املـو وني الـذين رـيتم
ارتيع هبم يف مؤرس قط ع األمن؛
(ا)

مراقبم اةرر املوراض علا األرلحم

 رصـــــد ت ويـــذ التـــداسري املوراضـــم مبوجـــي الوقـــرة  7مـــن القـــرار ،)2004( 1572س لتعـ ان مـ ريـ اطــااغ امل نــا مبوجــي القــرار  ،)2005( 1584اذلــيف سورـ يل
م إل توتيش يـ األرـلحم االـذخرية امـ يت ـل هبـ مـن أعتـدة ،س ـرف ال رـر عـن
موقعإلـــ  ،إذا رأ ضــــرارة لـــذليف ،ادان إ ــــع ر حســــي القتضـــ غ ،خنــــي مـــ
القرار )2015( 2219؛
 القيــ م ،حســـي القتضــ غ ،ي ــ األرـــلحم اأي أعتـــدة ذا صـــلم هبــ جُلبـــن إىليــو ديوــوار يف انتــإل ب للتــداسري املوراضــم مبوجــي الوقــرة  7مــن القــرار 1572
( ،)2004االت لص من تليف األرلحم ااألعتدة ذا ال لم س لطريقم امل ربم؛
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 مس عدة اةكومم ،س غ علا سلبإل ايف حداد موارده املت حـم ،يف يو لـم أن تتضـ نإخط ـ را اةكومــم اسلب ـ املوا قــم املعلوم ـ املطلوس ـم ا ــددة يف الوقــرة  7مــن
القرار  )2015( 2219خني م الوقرة  9من القرار )2015( 2219؛
(ت)

دعم المتا ي للق نون الدايل امنس  /االق نون الدايل ةقوق امنس ن

 املس مهم يف تعزيز حقوق امنس ن امح يتإل يف يو ديوـوار ،مـ إيـ غ ع يـم خ صـمل نتــإل ي االعتــداغا اططــرية املرتكبــم ضــد األسو ـ ي اال س ـ غ ،اسوجــه خ ـ ص
الع ف اجل سي ااجل س  ،/اذليف س لت سي الوني مـ اطـبري املسـتقل الـذي ت تكليوـه
مبوجي قرار جملس حقوق امنس ن A/HRC/RES/17/21؛
 رصد التج اتا االنتإل ي املرتكبم يف جم ي حقـوق امنسـ ن اانتـإل ي القـ نونالدايل امنس  ،/مب يف ذليف النتإل ي املرتكبم ضـد األسوـ ي اذلـيف سبقـ ألحكـ م
القـــــــــــرارا  )2005( 1612ا  )2009( 1882ا  )2011( 1998ا 2068
( )2012ا  )2014( 2143ااملس عدة علا التحقيـ يإلـ اموا ـ ة اجمللـس ستقـ رير
ع ـــإل  ،مـــن أجـــل م ـ ـ هـــذه التجـ ـ اتا االنتـــإل ي  ،ااضـ ـ حـــد لر ـــ
من العق ا؛
 توجيــه انتبـ ه اجمللــس إىل يـ األ ــراد الــذين يتقــرر أهنــم ارتكبــوا انتــإل ي جســي مةقوق امنس ن ،االقي م ،ع د القتض غ ،سإس ع اللج م امل نـاة ع ـ سـ لقرار 1572
( )2004س نتر م علا أي تطورا ه مم يف هذا ال دد؛
 دعم اجلإلود ال تبذو اةكومم يف مك حم الع ف اجل سي ااجل سـ  ،/سورـ يل م ـإلاملس مهم يف ت ويـذ ارـتراتيجيم متعـددة القط عـ يـتم ام ـراف عليإلـ اس يـ  ،اذلـيف
س لتع ان م هي مب درة األمم املتحدة ملك حم الع ف اجل سي يف ح ل الزناع؛
 تــو ري مح يــم خ صــم لل س ـ غ املتضــررا مــن ال ـــزاع املســلإل لكو لــم تــوا ر اطــاااالتــــدريي يف جمـــ ي النــــؤان اجل ســـ نيم ،حســــي القتضـــ غ ايف حــــداد املــــوارد
املت حــم ،ا ق ـ للقــرارا  )2009( 1888ا  )2009( 1889ا )2010( 1960
ا )2013( 2106؛
(ي)

دعم املس عدة امنس نيم

 القي م ،حسي القتضـ غ ،ستيسـري اصـوي املسـ عدة امنسـ نيم دان عوايـ  ،ااملسـ عدةعلا تعز يز ع ليم إي ي املس عدة امنس نيم لو السك ن املتانرة س لزناع االضـعيوم،
ل ري من خ ي املس مهم يف تعزيز األمن ال تم وذه الع ليم؛
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 دعــم الســلط اميوواريــم يف امعــداد للعــودة الطوعيــم ااآلم ــم ااملســتدامم ل ج ـ نيامنس نيم املع يم ،ايف هتي ـم الرـراف األم يـم
ااملنردين داخلي  ،س لتع ان م امل ر
املؤاتيم لذليف؛
(ط)

امع م

 مواصــلم ارــت دام قــدرا ع ليــم األمــم املتحــدة يف يــو ديوــوار يف جم ـ ي البــاامذاعي ،عن سري ةطتإل امذاعيم الع ملـم علـا املوجـ املتورـطم (،)ONUCI FM
لررـإل م يف اجلإلـد العـ م الرامـي إىل هتي ـم سي ــم رـل يم خـ ي تــرة إجـراغ النت سـ
الري ريم لع م 2015؛
 رصد أي أحداث ع مم تتعل سـ لتحري علـا الكراهيـم االتع ـي االع ـف ،اإسـ ياجمللــس ي ي ـ األ ـ ص الــذين يابــن أهنــم مــن ا رضــني علــا الع ــف السي رــي،
االقي ـ م ،ع ــد القتض ـ غ ،ســإس ع اللج ــم امل نــاة مبوجــي القــرار )2004( 1572
س نتر م علا أي تطورا ه مم يف هذا ال دد؛
(ي)

مح يم مو وي األمم املتحدة

 مح يــم مـــو وي األمـــم املتحـــدة ام نـــكهت امعــداهت  ،ايو لـــم أمـــن هـــؤلغ املـــو ونياحريم ت قلإلم؛
 - 20ييذن لع ليم األمم املتحدة يف يو ديووار س رت دام ي الورـ يل ال تمـم
ل ضط ع سوليتإل  ،يف حداد قدراهت ايف م س انتن ره ؛
 - 21يييرت أن تبقــا مح يـم املــدنيني هــي األالويـم امل وســم سع ليـم األمــم املتحــدة يف
أن تواصـل الع ليـم ترييزهـ علـا
يو ديووار ،ا قـ للوقـرة ( 19أ) أعـ ه ،ويييرت كي
دعم اةكومـم يف ع ليـم التسـريإل انـزع السـ ي اإعـ دة امدمـ  ،ا ـ األرـلحم اإصـ ي
قط ع األمن ،ا ق للوقرتني ( 19د) ا (هـ) مـن هـذا القـرار ،هبـدف نقـل املسـؤالي األم يـم
من الع ليم إىل حكومم يو ديووار؛
 - 22يطل إىل ع ليم األمم املتحدة يف يو ديووار يو لم امتا ي أي دعـم يُقـدَّم
إىل قوا أم يم ري ت سعم لألمم املتحدة امتا ل صـ رم لسي رـم سـذي الع يـم الواجبـم يف مراعـ ة
حقوق امنس ن ع د تقدمل دعم األمم املتحدة إىل قوا أم يم ري ت سعم لألمم املتحدة؛
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هيكل ا يوة
 - 23يييييرت أن يرـــل اةـــد األق ـــا املـــاذان ســـه للع ـــر العســـكري يف الع ليـــم
هــــو  5 437ــــردا عســــكري  ،يضــ ـ ون يف صــــوو إلم  5 245ج ــــدي اضــ ـ سم أريــ ـ ن
ا  192مراقب عسكري ؛
 - 24يييييرت أن يرـــل اةـــد األق ـــا املـــاذان ســـه لع ـــر النـــرسم يف الع ليـــم هـــو
امسق غ علا  8من مو وي اجل رب اهو العدد املاذان سه ر سق ؛
 1 500رد ،وييرت ك
 - 25يؤكيييد مييين جدييييد عزمي ي علـــا ال رـــر يف مواصـــلم تقلـــيص حجـــم ع ليـــم
األمم املتحدة يف يو ديووار اارتعراض اليتإل اإمك نيـم إهن يإلـ سعـد النت سـ الري رـيم
املقــرر إجراته ـ يف تنــرين األاي/أيتــوسر  2015اذلــيف ره ـ س ألاض ـ ع األم يــم يف امليــدان
اقدرة حكومم يو ديووار علا تسلم الدار األمين الذي تضطل سه الع ليم؛
 - 26يير سإع دة تنكيل الوجود العسكري لع ليم األمم املتحدة يف يـو ديوـوار
ايا تريز املوارد يف امل س النديدة اططورة ،ويعر عن دييييده ملوإلـوم الع ليـ املت قلـم
الـ ي وــذه الع ــر العســكري يف الع ليــم ،ويطل ي إىل الع ليــم املضــي يف ارــتيو غ تنــكيلإل
العسكري يف هذا ال ـدد ،اذلـيف سميـم الترييـز علـا امل ـ س المرسيـم ارـ ير امل ـ س النـديدة
اططورة حسي القتضـ غ ،سـ ملواتاة مـ مواصـلم حتووـ إىل اضـ أياـر تـ يق  ،اتعزيـز اعيإلـ
س ألاض ع اقدراهت علا امنذار املبكر؛
 - 27يطل إىل ع ليم األمم املتحدة يف يو ديووار أن تريـز أننـطتإل اتواصـل
تبسيطإل علا ي مل نطـ ق ع صـره العسـكريم االنُـرسيم ااملدنيـم مـن أجـل إحـرات تقـدم يف
ت ويذ املإل م ا ددة يف الوقرة  19أع ه؛
ا يوات ا فرنسية
 - 28ييرت أن ميدد حىت  30حزيران/يونيه  2016امذن الذي م حه جملـس األمـن
إىل القـــوا الورنســـيم مـــن أجـــل دعـــم ع ليـــم األمـــم املتحـــدة ،ضــ ن حـــداد انتنــ ر هـــذه
القوا اقدراهت ؛
ي األسراف علا أن تـتـع ان تع ان ت مــ مـ الع ليـ الـ تضـطل
 - 29حي
هبـ ع ليــم األمــم املتحــدة يف يــو ديوــوار االقــوا الورنســيم الـ تدع إلـــ  ،ال رــي مــن
خـ ي ضـ ن ر متإلـ ـــ اأم إلـ ـــ احريـــم ت قلإلـ ـــ ااصووـ ـــ س ــورة مب ــرة ادان أي
إع قم إىل ي أع غ إقليم يو ديووار من أجل خكي إل من ت ويذ اليتيإل س ورة ي ملم؛
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ا تعاون على ا صعيد اإلقليمي وبني ا بعثات
 - 30يهيي ي اكـــوم يـــو ديوـــوار اليايـ ـ مواصـــلم تعزيـــز التعـ ـ ان سي ـــإل ،
ال ري ي يتعلـ س مل طقـم اةداديـم ،سسـبل م ـإل تعزيـز الرصـد اتبـ دي املعلومـ ااختـ ذ
إجراغا م سقم ات ويذ الرتراتيجيم املنتريم سنان اةداد من أجـل حتقيـ لـم أمـور م ـإل
دعم نـزع ر ي الع صر املسلحم األج بيم اإع دهت إىل أاس هن يف ي جـ نا اةـداد اإعـ دة
ال ج ني إىل أاس هنم سوع اسنكل لمن ،ايذليف مع جلم األرب ا اجلذريم للزناع االتوتر؛
 - 31يؤكد أمهيم ترتيب التعـ ان سـني البعاـ يف ـل تقلـيص حجـم سعاـم األمـم
املتحدة يف لياي اع ليم األمم املتحدة يف يو ديووار ،ويؤكد من جديد إسـ ر التعـ ان سـني
إىل تاييـــــده يف
البعاــــ امل ـــــوص عليـــــه يف قـــــراره  ،)2005( 1609ويشييييير كيييي
قــراره  )2012( 2062التوصــيم ال ـ درة عــن األمــني الع ـ م س قــل ن ـ ث س ـ يرا ع وديــم
مســلحم مــن سعاــم األمــم املتحــدة يف لياي ـ إىل ع ليــم األمــم املتحــدة يف يــو ديوــوار لكــي
تست دم يف يل من يو ديووار اليايـ علـا امتـداد اةـداد سي ـإل اعاهـ  ،ويعييد ديكييد
م قرمره يف قراره  )2014( 2162سان تُست دم ي الط يرا الع وديـم العسـكريم املتعـددة
األ راض الت سعم لع ليم األمم املتحدة يف يـو ديوـوار اسعاـم األمـم املتحـدة يف ليايـ يف يـل
م ن يو ديووار الياي من أجل تيسري الرـتج سم السـريعم االقـدرة علـا الت قـل مبـ ل يـؤنر
علا جم ي مسؤاليم أي من البعاتني؛
 - 32يرح ي س لتوعيــل الك مــل لقــوة الــرد الســري امل نــاة مبوجــي القــرار 2162
( ) 2014من أجل ت ويذ اليـم ع ليـم األمـم املتحـدة يف يـو ديوـوار علـا ال حـو ا ـدد يف
الوقرة  19من هذا القرار ادعم سعام األمم املتحدة يف ليايـ علـا ال حـو ا ـدد يف الوقـرة 33
من هذا القرار ،م التسليم سان هـذه الوحـدة رـترل يف املقـ م األاي مـن أصـوي ع ليـم األمـم
املتحدة يف يو ديووار ،ويطل إىل األمـني العـ م ،يف رـي ق ترتيبـ التعـ ان سـني البعاـتني،
مواصلم امسق غ علا هذه الوحدة لوترة تدام ر م ااحدة ايف حداد القوام العسـكري املـاذان
سه لع ليم األمم املتحدة يف يو ديووار؛
 - 33ييذن لألمني الع م س نر هذه الوحدة يف لياي  ،ره ـ مبوا قـم البلـدان املسـ مهم
سقوا املع يم احكومـم ليايـ  ،يف حـ ي حـداث تـدهور خطـري للح لـم األم يـم يف امليـدان مـن
أجــل تعزيــز سعاــم األمــم املتحــدة يف ليايـ س ــوم مؤقتــم ل لمــرض لخــر رــو ت ويــذ اليتــإل ،
ايندد علا أن خ إل هذه الوحدة األالويم لت ويذ اليم الع ليم يف يو ديووار؛
 - 34يطل إىل األمني العـ م إسـ ي جملـس األمـن ـورا سـاي ننـر وـذه الوحـدة يف
لياي ااة وي علا إذن جملس األمن سنان أي ننر من هذا القبيل لوترة تتج ات  90يوم ؛
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 - 35يهيي ي يـ يي نـ األمـم املتحــدة يف يـو ديوـوار اليايـ  ،مبـ يف ذلــيف
يـ الع صــر املع يــم سع ليــم األمــم املتحــدة يف يــو ديوــوار اسعاــم األمــم املتحــدة يف لياي ـ
القي م ،يل ا ق لوليته اقدراته ام س انتن ره ،ستعزيز دع إل لتحقيـ الرـتقرار يف امل طقـم
اةداديم ،سسبل م إل تي دة التع ان سني البعا ااض رتيم اخطـم ارـتراتيجيتني منـتريتني
دع ـ للسـلط اميوواريــم االليبــريم ادعـم ت ويــذ الرـتراتيجي األم يـم امقلي يــم ،مبـ يإلـ
ارتراتيجي احت د هنر م نو ااجل عم القت ديم لداي را أ ريقي ؛
 - 36يييثين علــا التعـ ان ســني ع ليــم األمــم املتحــدة يف يــو ديوــوار اسعاــم األمــم
املتحــدة املتك ملــم املتعــددة األسعـ د لتحقيـ الرــتقرار يف مـ يل اينــج يـ مــن سعــا األمــم
املتحــدة علــا الرــت رار يف هــذا الزــ ه علــا ال حــو املــاذان ســه مبوجــي الوقــرة  25مــن
قراره )2014( 2164؛
اإلبالغ
 - 37يطل إىل األمني الع م أن يُطل اجمللس س نتر م علـا اة لـم يف يـو ديوـوار
اعلا ت ويذ اليم ع ليم األمم املتحدة يف يو ديووار اأن يقدم إليه تقريرا مل ت ف املـدة يف
موعد أق ه  15ي نون األاي/ديس ا  2015عن اة لم يف امليـدان اعـن ت ويـذ هـذا القـرار،
يتضـ ـ ن خيـ ـ را لت ويـــذ الع صـــر الـــواردة يف الوقـــرة  65مـــن تقريـــره املـــؤرخ  15أيـ ـ ر/
م ـ يو  ،)S/2014/342( 2014اذلــيف الــوي  31لذار/م ـ رمل  ،2016ويؤكييد اعتزامــه ال رــر
يف هذه اطي را  ،عقي إجراغ النت س الري ريم لع م  2015س جـ ي ،ويطلي إىل األمـني
الع م تزايد اجمللس يف أجل أق ه  31لذار/م رمل  2016ستقريـر يتضـ ن توصـي مبـ يتسـ
م الوقرة  25أع ه ،يف أ إمك نيم إهن غ الع ليم يف يـو ديوـوار ،لي رـر يإلـ جملـس األمـن
م مراع ة اة لم يف يو ديووار؛
 - 38ييرت أن يبقي املسالم قيد نرره.
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