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جملس األمن

17 September 2015

القرار )2015 ( 2239
الــــختذ اجمــــختم جملــــس األمــــن
سبتمرب 2015

ل ــــت  7525املعقــــيف ة

 17أيلــــيف

إن جملس األمن،
إذ يشري إىل قرارات ال ابقة ،وال سـمما قراراتـ  )2003( 1509و )2012( 2066
و  )2013( 2116و  )2014( 2177و  )2014( 2190و  )2015( 2215و 2237
( )2015بشــ ا الالــة لمربيــا ،وىلــختلر إىل قراريــ  )2014( 2162و )2015( 2226
بش ا الالة ىليفت يفيفار،
وإذ يؤكد د التزامـ ـ القـــيفذ ب ـــما ة لمربيـــا واســـتق أا وسـ ـ مة وو ـــدة أرا ـــم ا،
وي تختىلر مبا ئ ن اجليفار وعدم التدخل والتعاوا اإلقلممي،
وإذ يؤك أا كيفمة لمربيا تتحمل امل ؤولمة الرئم مة عن ماا ال م واالسـتقرار
ومحايــة ال ــكاا املــدلمرب لمربيــا ،وعــن إأل ـ ق ــاا األمــن ،وال ســمما الشــر ة اليف مــة
اللمربية ومكتب اأجرة والتج س،
وإذ يشد علـ أا وام االســتقرار لمربيـا سـمت لب مــن كيفمـة لمربيـا أا ــا
عل و يف مؤس ـات كيفممـة مـدة األ اخ وخا ـعة للم ـاخلة ،وخاألـة ق ـاعي األمـن
كيفمـة لمربيـا علـ إر ـار تقـدم
والعدالة ،من أ ل ب اخ الثقة لدى مجمـ اللمـربيرب ،وإذ حيد
ملميفس إأل ق اعي األمن والعدالة وإعا ة همكلت ما وأ ائ ما ليفرائف مـا بشـكل عـا
من أ ل تيف ري الماية جلمم اللمربيرب،
وإذ يرحب بالتقدم العام احملـر ألـيفا اسـتعا ة ال ـلم واألمـن واالسـتقرار لمربيـا،
وإذ يشي بااللتزام امل ـتمر لشـعب و كيفمـة لمربيـا بال ـ م وبت ـيفير العملمـات واملؤس ـات
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ــيف هامــة جمــا اإلألـ  ،وإذ يند بالتــدابري الفعالــة الـ
الدميقرا مــة والشــروا ببــخت
اجمختهتا كيفمة لمربيا ،مبا ذلر بدعم من اجملتم الـدو ،،للتدـدذ ليفبـاخ اإليبـيفال لمربيـا،
وبدميف شعب و كيفمة لمربيا ومؤس اهتا األم مة هختا الدد  ،وإذ يهيب جبمم أألـحاا
املدلحة اللمربيرب تكثمف يف هم من أ ل قمق قدر أىلرب من التماسر اال تماعي،
وإذ يتطل ع إىل قمام عملمة شاملة ملرا عة الدسـتيفر تت ـ جلممـ األ ـراىل وإىل ت فمـخت
خري ة ال ريق للمدالة اليف مة ،وإذ حي عل بخت اجل يف مـن أ ـل تعزيـز اللج ـة اليف مـة
امل تقلة املع مة حبقيفق اإلل اا ال بإمكاهنا أا تقيفم بدور رئم ـي ىلمؤس ـة لقـيفق اإلل ـاا
متا ة للجم يفر وىلآلمـة لرألـد ومتابعـة ت فمـخت تيفألـمات جل ـة القمقـة واملدـالة ،وإذ يشد
علــ أا امل ـــؤولمة عـــن اـــري الت ابـــات رئاســـمة ـــرة ولزي ـــة وشـــفا ة عـــام 2017
وعن تيف ري األمن ال م أا وإ رائ ا تق عل عاتق ال ل ات اللمربية،
وإذ يالحظ مع القلق ا تما لشـيفا لـزاا علـ املـيفار ال بمعمـة للمربيـا وم ا عـات
ــيف ملكمــة األرا ــي ،وإذ يالحددظ ضي د أا امل ــائل ذات الدــلة بالف ــا ال تــزا ت ــختر
بتقيفيض االستقرار و عالمة املؤس ات الكيفممة،
وإذ يشي بالتعاوا برب كيفمة لمربيا وبعثة األمـم املتحـدة لمربيـا واجل ـيف الكـبرية
الـ تبــختالهنا الت ــمح والتحاــري ل قــل امل ــؤولمات األم مــة  30زيراا ييفلمـ 2016
إىل ال ل ات اللمربية ،وإذ يعرب عن قلقه ألا الكيفمة مل تقدم متيفي ً م تداماً وميكـن الت بـؤ
ب ـ لتحمــل تكــالمف لشــر و عــم أ را هــا األم ــمرب وميفار هــا األم مــة مجم ـ أ ــاخ البلــد،
مبا ذلر تشغمل وألمالة آلمـات الشـر ة اليف مـة اللمربيـة ومكتـب اأجـرة والتجـ س خـار
م رو ما ،وإذ يرحب بشروا القيفات امل لحة اللمربية وسم األسلحة،
وإذ ي د ي عل ـ كيفمــة لمربيــا ملــا تبختل ـ مــن ــيف م ــتمرة لتعزيــز التعــاوا األم ـ
امل قـــة وا اإلقلمممـــة ،وال ســـمما مـ ـ كيفمـــات وم مـــا وســـريالميفا وىلـــيفت يفـــيفار،
وإذ يس لّم بـ ا عـدم االسـتقرار وـرا ىلـيفت يفـيفار ال يـزا ي ـر ـديات أم مـة عـابرة
للحدو بال بة للمربيا وىليفت يفيفار،
وإذ يعرب عن تق ير ملا تقدم كيفمة وشعب لمربيا من م اعدة م تمرة ل
اإليفيفاريرب شرقي لمربيا و سبمل عيف هتم يفاعمة إىل ىليفت يفيفار،

ـنيرب

وإذ يشددي باســـتمرار م ـــافة مـــيفرفي األمـــم املتحـــدة ،والبلـــداا امل ـــافة بقـــيفات
ع كرية وب را شر ة بعثة األمم املتحدة لمربيا ،وبالتزام م وتدممم م علـ امل ـاعدة
تيف مد ال م واالستقرار لمربيا،
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وإذ يعددرب عددن تق د ير للمجتم ـ الــدو ،،مبــا ذلــر اجلماعــة االقتدــا ية لــدو
ورا أ ريقما ،واال ا األ ريقي ،وا ا هنر ماليف ،ملا يقدم مـن عـم سـبمل تيف مـد ال ـ م
واألمن واالستقرار لمربيا ،وإذ يرحب بيف خاص مب افات الشرىلاخ الث ائمرب وامل ظمـات
املتعد ة األ راىل ،وىلختلر جل ة ب اخ ال م ،من أ ل عم يف لمربيـا ممـا يتعلـق بإألـ
ق ــاا األمــن ،وإرســاخ ســما ة القــاليفا و قمــق املدــالة اليف مــة ،وىلــختلر مر لــة التعــا
من تفشي اإليبـيفال ،وإذ يشدعع ققد امل ـافات امل ـتمرة للمجتمـ الـدو ،هـختا الدـد ،
ـيف التعـا مـن تفشـي
وإذ ي رك أا أوليفيات ب اخ ال م الرئم مة جيب أا تراع متاما
اإليبـــيفال ،مبـــا ذلـــر ت شـــمح الت ممـــة اال تماعمـــة واالقتدـــا ية ،وإذ يشدد علــ الا ـــة
إىل قمــق االت ــاق والتكامــل بــرب ف ـ ال ـ م ،وب ــاخ ال ـ م ،والت ممــة لكفالــة التدــدذ
بفعالمة لاالت ما بعد الت اخ الزناا،
وإذ يد رك التحــديات الكــبرية الـ مــا الــمج قائمــة مجمـ الق اعــات ،مبــا ذلــر
اســتمرار املشــاىلل املتدــلة جبــرائم الع ــف ،وال ســمما ارتفــاا معــدالت الع ــف اجل ــي والع ــف
اجل ـــاو ،وخاألـــة الع ـــف امليف ـ ـ ـــد األ فـــا  ،وإذ يشدددري إىل قراراتـ ـ )2000( 1325
و  )2008( 1820و  )2009( 1888و  )2009( 1889و  )2010( 1960و 2106
( )2013املتعلقة باملرأة وال م واألمن ،وإذ يرحب مبا تبختل كيفمة لمربيا من ـيف ديـدة
سبمل تعزيز قيفق اإلل اا ومحايت ا ،وال سمما قـيفق اإلل ـاا اليفا بـة لل ـاخ واأل فـا ،
وإذ يؤك د أا العقبــات الك ـ اخ ال ـ ــيف وا ت فمــخت القــرار  )2000( 1325بدــيفرة تامــة
ال يختلل ـ ا ســيفى االلتــزام الراســا بــتمكرب امل ـرأة و ــماا مشــارىلت ا وىلفالــة قــيفق اإلل ــاا
اليفا بة أا ،وتاا ر يف القما ة واسـتمرار تـد ق املعليفمـات والـدأا العمـل وتـيف ري الـدعم
من أ ل مشارىلة املرأة عملمة أل القرار جبمم م تيفياهتا،
وإذ حيددددديا عل ددد د بتقريـــــر األمـــــرب العـــــام ،املـــــؤر  13آا أو ـــ ـ س 2015
( )S/2015/620وبالتيفألــمات الــيفار ة م ـ بشــ ا التعــدي ت ال ـ يــتعرب إ خاأــا علــ واليــة
وتشكمل بعثة األمم املتحدة لمربيا ،متشما م عملمة لقل امل ؤولمات األم مة،
وإذ يقدددرر أا الالـــة
امل قة،

لمربيـــا مـــا الـــمج تشـــكل هتديـــدًا لل ــ م واألمـــن الـــدولمرب

وإذ يتصرف مبيف ب الفدل ال اب من ممثاق األمم املتحدة،
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اليفىلمة ،وسما ة القاليفا ،وإأل

ق اا األمن ،واملدالة اليف مة

 - 1يؤك د أا كيفمــة لمربيــا تتحمــل امل ــؤولمة ،أوال وآخــرا ،عــن أمــن ومحايــة
سكاهنا ،وحي الكيفمة عل ترتمب أوليفيات ت يفير وىلاالت األمن علـ ـيف عـا وسـري ،
وال سمما الشر ة اليف مة اللمربية ال تعترب اليفىلالة الرئم مة إللفاذ القاليفا املكلفة مب ـؤولمات
أعمــا الشــر ة املدلمــة ،بيفســائل م ـ ا تــيف ري املــيفار املالمــة الكا مــة وأشــكا الــدعم األخــرى
اليفقمج امل اسب ،وتيف ري التدريب الكا  ،وت يفير اإل ارة العلما؛
 - 2يشددعع كيفمــة لمربيــا علــ ديــد أوليفيــات يف هــا الراممــة إىل قمــق
املدالة اليف مة وااللتعاش االقتدا ذ ،ومكا حـة الف ـا  ،وتعزيـز الكفـاخة والكـم الرشـمد،
وال ســمما مــن خ ـ االســتمرار تعزيــز الشــفا مة وامل ــاخلة ،بيفســائل تشــمل إ ارة املــيفار
ال بمعمة اللمربية عل يف عا  ،ويؤك أفمة ال ـعي إىل ت بمـق اسـتراتمجمة للمدـالة اليف مـة
والتماسر اال تمـاعي ،مـن خـ تـدابري ملميفسـة لتعزيـز التعـا الـيف والعدالـة واملدـالة
عل مجم امل ـتيفيات وإشـرامج مجمـ أألـحاا املدـلحة لمربيـا ،ويند بـاجل يف الـ تبـختأا
كيفمة لمربيا لـدعم تعزيـز مشـارىلة املـرأة م ـ لشـيفا الزناعـات ،و ـل ال ــزاعات ،وب ـاخ
ال ــ م ،مبـــا ذلـــر مشـــارىلت ا مراىلـــز ألــ القـــرار مؤس ـــات الكـــم مر لـــة
ما بعد الت اخ الزناا و جمميفعة واسعة من يف اإلأل ؛
 - 3يؤكدد د الا ــــة إىل ميفاألــــلة ال ــــل ات اللمربيــــة إ ــــرا تقــــدم جمــــا
اإلأل ات الدسـتيفرية واملؤس ـمة ،وال سـمما إألـ ق ـاا سـما ة القـاليفا وق ـاا األمـن،
يفخ األثر املترتـب علـ تفشـي اإليبـيفال اجملتمعـات
وعملمات املدالة اليف مة ،ال سمما
احمللمة ،والا ة إىل تعزيز االلتعاش عل املدى األ ـيف لمربيـا ،ويطلدب هـختا ال ـماق إىل
املمثل اخلاص لألمرب العام أا يظل ي اعد هختم اجل ـيف مـن خـ تـيف ري امل ـاعي الممـدة
والدعم ال ماسي؛
كيفمـــة لمربيـــا علـــ تكثمـــف يف هـــا الراممـــة إىل إ ـــرا تقـــدم
 - 4حيددد
لقــل م ــؤولمات األمــن مــن عــاتق بعثــة األمــم املتحــدة لمربي ـا إىل ال ــل ات اليف مــة،
وال سمما ما يتعلـق بتحديـد األوليفيـات وتـيف ري املـيفار ل ـد الثغـرات الر ـة بغمـة ت ـ مل
لقــل امل ــؤولمات ب جــا  ،و ــرب اقــة وقــدرة الشــر ة اليف مــة اللمربيــة ومكتــب اأجــرة
والتجـ س ،إ ـا ة إىل ق ـاا العدالــة ،مبـا ذلـر احملـاىلم وال ــجيفا ،مبـا يتـم تعزيـز قــيفق
اإلل اا واملدالة ،والرقابة الفعالة ،والرو امل مـة ،والشـفا مة وامل ـاخلة مجمـ املؤس ـات
األم مة ،وتعزيز املؤس ات الدميقرا مة ،وب ـح سـل ة الدولـة وتـيف ري اخلـدمات مجمـ أ ـاخ
البلد لداحل مجم اللمربيرب؛
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 - 5يؤك تطلعه إىل أا ت خخت كيفمة لمربيا عل عاتق ـا متامـًا ىلامـل م ـؤولماهتا
األم مــة مــن البعثــة ميفعــد أقدــام  30زيراا ييفلمــ  ،2016ويشددعع الــدو األعاــاخ
وامل ظمـــات املتعـــد ة األ ـــراىل علــ ميفاألـــلة تقـــدا امل ـــاعدة املالمـــة والتق مـــة ووـــري ذلـــر
من أشكا امل ـاعدة إىل كيفمـة لمربيـا هـختا الدـد  ،ألوـرام م ـ ا تـيف ري الـدعم ال يفيـل
األمـــــد ال ـ م إل ــفاخ ابـــــ امل مــة عل ـ املؤس ــات واأماىلــل األساســمة األم مــة لمربيــا
واحملا ظة علم ا؛
 - 6يهيب حبكيفمة لمربيـا إىل ت ـري وتـرية يف هـا لتعزيـز قـدرة ق اع ـا األمـ
بالت مق م العملمـة امل ـتمرة إلعـا ة تشـكمل بعثـة األمـم املتحـدة لمربيـا ،و األـة القمـا ة،
والت ـــمق ،والرألـــد واملـــيفار  ،وآلمـــات الرقابـــة ،والتعجمـــل ب ـــن مشـــروا قـــاليفا الشـــر ة
ومشروا قـاليفا مكتـب اأجـرة والتجـ س ،وميفاألـلة إألـ سماسـات الترقمـة والمـد العاملـة
وذلــر فــدىل قمــق ال مرىلزيــة املؤس ــات األم مــة اليف مــة ،و األــة الشــر ة اليف مــة
كيفمـة لمربيـا علـ ت ـري
اللمربية ،وتيف ري األمـن جلممـ ال ـاس مجمـ أ ـاخ لمربيـا ،وحيد
وتــرية يف هــا لت فمــخت تــدابري تتعلــق بــاإل ارة ال ــلممة لألســلحة والــختخائر ،مبــا ذلــر ســن
القــيفالرب احمللمــة ال مــة ،ورألــد وإ ارة امل ــا ق الدو يــة للمربيــا بفعالمــة وت ــجمل وتعقــب
األسلحة وما يتدل فا من األعتدة ال ت ت دم ا وت تيفر ها قيفاهتا األم مة؛
 - 7يؤكدد أفمــة اســتمرار كيفمــة لمربيــا ت ــيفير مؤس ــات األمــن الــيف
وسما ة القاليفا ال تؤ ذ ورائف ا بشكل م تقل وىلامـل ،و قمقـاً أـختم الغايـة يشدعع علـ
إ را تقدم سري وم ق ت فمخت خ ح ت يفير األمن والعد  ،وخ ة العمل اليف مة لقـيفق
اإلل ـــــاا ،وحي د كيفمــــة لمربيــا عل ـ إ ارة امل ــاعدة بفعالمــة وشــفا مة وىلفــاخة ،مبــا م ــا
امل اعدة املقدمـة مـن الشـرىلاخ الث ـائمرب واملتعـد ذ األ ـراىل مـن أ ـل عـم إألـ ق ـاعي
العدالة واألمن؛
 - 8يعددرب عددن قلقدده املسددت ر ألا ال ــاخ والفتمــات لمربيــا مــا لــن يــيفا ن
معدالت مرتفعة من الع ف اجل ـي والع ـف اجل ـاو ،ويكدرر تككيد ع تده كيفمـة لمربيـا
إىل أا تيفاألل مكا حة الع ف اجل ي ،وال سمما د األ فا  ،والع ف اجل او ،وأا تعمـل
علـ مكا حـة إ ـ ت مـرتكيب هـختم اجلــرائم مـن العقـاا ،وأا تـيف ر سـبل االلتدـاىل والــدعم
والمايــة للاــحايا ،مبــا ذلــر عــن ريــق المــ ت اإلع ممــة ،ومــن خــ االســتمرار
تعزيز قدرات الشر ة اليف مـة هـختا اجملـا  ،والتيفعمـة بالتشـريعات اليف مـة القائمـة بشـ ا
الع ف اجل ي ،ويشعع كيفمة لمربيا عل تعزيز التزام ا هـختا الدـد  ،ب ـبل م ـ ا متيفيـل
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إ راخات ت فمخت خ ة عمل ا اليف مة بش ا الع ف اجل ي واجل او ،وال يفم بإمكالمة جلـيفخ
ال اخ والفتمات إىل القااخ؛
والية بعثة األمم املتحدة
-9

لمربيا

يقرر متديد والية البعثة ىت  30أيليف سبتمرب 2016؛

 - 10يق رر أا تكيفا والية البعثة عل ال حيف التا:،
(أ)

مح ية امل نيني

’‘1

ـدو قـدراهتا وم ـا ق
محاية ال ـكاا املـدلمرب مـن خ ـر الع ـف البـدو،
التشارها ،وا امل اس بامل ؤولمة الرئم مة لل ل ات اللمربية؛

(ا) إصالح مؤسس ت الع الة واألمن

6/9

’‘1

م ــاعدة كيفمــة لمربيــا ،بالت ــمق اليفثمــق م ـ الشــرىلاخ الث ــائمرب واملتعــد ذ
األ ـــراىل ،ـــب االقتاـــاخ ،ت فمـــخت اســـتراتمجمت ا اليف مـــة إلألـــ
ق اا األمن؛

’‘2

إســداخ املشــيفرة لكيفمــة لمربيــا بشـ ا إألـ ق ــاا األمــن وت ظــمم الشــر ة
اليف مــــة اللمربيــــة ومكتــــب اأجــــرة والتجــ ـ س ،وبشــ ـ ا ق ــــاا العدالــــة
واإلأل مات ،م الترىلمز بيف خاص عل بليفرة القما ة واإل ارة الداخلمـة
وآلمات امل اخلة؛

’‘3

م اعدة كيفمة لمربيـا علـ ت ـمق هـختم اجل ـيف مـ مجمـ الشـرىلاخ ،مبـا
ذلر اجل ات املا ة الث ائمة واملتعد ة األ راىل؛

( )

تعزيز حق ق اإلنس ن ومح يته

’‘1

العمل عل تعزيـز ألشـ ة قـيفق اإلل ـاا لمربيـا ومحايتـ ا ورألـدها ،مـ
إي خ اهتمام خاص ل لت اىلات واالعتداخات املرتكبة د األ فا وال اخ؛

’‘2

عم تعزيز اجل يف ال تبختأا كيفمة لمربيا ملكا حـة الع ـف اجل ـي والع ـف
اجل او ،مبا ذلر اجل يف الراممة إىل مكا حة إ ت مرتكيب هختم اجلـرائم
من العقاا؛

()

مح ية م ظفي األمم املتح
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’‘1

محاية ميفرفي األمم املتحدة وم شـآهتا ومعـداهتا ،وىلفالـة أمـن مـيفرفي األمـم
املتحدة واأل را املرتب رب فا و رية ت قل م؛

 - 11يقرر أا تيف ،البعثة ،و قا للفقرات  4و  5و  6و ( 10ا) أعـ م ،اهتمامـا
متجد ا لدعم كيفمة لمربيا لتحقمق االلتقـا ال ـا للم ـؤولمة األم مـة ىلاملـة إىل ال ـل ات
اللمربية من خ تعزيز قدرة األ زة األم مـة امل تدـة علـ إ ارة املـيفرفرب الـالمرب و ـرب
برامج التدريب لإلسراا باستعدا ها لتحمل م ؤولمات األمن مجمـ أ ـاخ لمربيـا ،ويطلدب
إىل البعثــة االســتمرار التيفاألــل م ـ شــعب لمربيــا و كيفمت ـ ا ،بيفســائل م ـ ا إذاعــة البعثــة،
مــن أ ــل التيفعمــة و يــا ة الف ــم بش ـ ا اليفاليــة واأللش ـ ة ال ـ تا ـ ل فــا متشــما م ـ عملمــة
لقل امل ؤولمات األم مة؛
 - 12يطلب إىل البعثة أا تكفل امتثا أذ عم يقدم لقيفات أم مة وري تابعة لألمـم
املتحــدة امتثــاال ألــارما ل ماســة بــخت الع ايــة اليفا بــة مراعــاة قــيفق اإلل ــاا ع ــد تقــدا
عم األمم املتحدة إىل قيفات أم مة وري تابعة لألمم املتحدة ()S/2013/110؛
 - 13يطلددددب إىل األمــــرب العــــام أا يكفــــل أا يكــــيفا لــــدى البعثــــة مــــا يلزم ــــا
مـن امل تشـارين املت ددـرب املــؤهلرب الـختين يتمتعـيفا بامل ـارات امل مــة واخلـربة امل اسـبة أــختم
املر لة االلتقالمة من أ ل تعزيز التيف م فدىل يا ة قدرة الكيفمة ،وخاألة الشـر ة اليف مـة
اللمربيــة ومكتــب اأجــرة والتجـ س ،علـ التعجمــل بت فمــخت بــرامج م ــتدامة جمــاالت ســما ة
القاليفا ،والعدالة واليفىلمة وإأل ق اا األمن ،مبـا ذلـر إلشـاخ آلمـات حملاسـبة مـرتكيب
أعما الع ف اجل ي واجل او؛
دو قدراهتا وم ـا ق التشـارها ،و وا امل ـاس بيفاليتـ ا،
 - 14يشعع البعثة،
عل ميفاأللة تقدا امل اعدة إىل كيفمة لمربيا ،واللج ة امل شـ ة عمـ بـالفقرة  21مـن القـرار
 ) 2003( 1521و ريــق اخلــرباخ وت فمــخت امل ــام امل يف ـــة فــا ،هــختا الدــد  ،علــ ال حـــيف
امل ديفص علم القرارات ال ابقة ،مبا م ا القرار )2015( 2237؛
همكل القيفة
 - 15يقددرر جمفــمض القــيفام الع ــكرذ املـ ذوا بـ للبعثــة مــن  3 590إىل 1 240
ــر ا ع ــكريا ،يشــمل ىلتمبــة مشــاة وا ــدة ومــا يتدــل بــختلر مــن ع األــر الــتمكرب ،حبلــيف
 30زيراا ييفلمــ ـ  ،2016وجمفــــمض قــــيفام الشــــر ة املــ ـ ذوا بــ ـ للبعثــــة مــــن 1 515
إىل  606من أ را الشر ة ،يشمل ثـ و ـدات شـر ة مشـكلة ،باإل ـا ة إىل م تشـارذ
اأجرة والشر ة ،حبليف  30زيراا ييفلم 2016؛
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 - 16يطلب إىل البعثة أا تعمل ابتداخ من  1متيف ييفلمـ  2016علـ عـم أ ـزة
ا تدهيفر اليف األم عل ـيف ي ـد حبـدو التكاسـة
األمن اللمربية محاية املدلمرب
اســتراتمجمة عملمــة ال ـ م واالســتقرار البلــد ،مـ األخــخت بعــرب االعتبــار تقلـ قــدرات
البعثة وميفاق التشارها؛
 - 17يطلددب إىل األمــرب العــام أا ييفاألــل ترشــمد ألش ـ ة البعثــة بع األــرها املــدو
والشر ي والع ـكرذ وتاـممق ل ـاق اليفاليـة ـبما تقـرر هـختا القـرار ،ويطلدب كدكل
إىل األمــرب العــام تعجمــل اجل ــيف املبختولــة مــن أ ــل يممــ و ــيف البعثــة بع األــرها املــدو
والشر ي والع كرذ متشما م عملمة لقل امل ؤولمات األم مة؛
ــيفخ االســتعرام الــختذ ســمجري جملــس األمــن حبلــيف
 - 18يؤك د اعتزامدده،
 15ىلــاليفا األو ي ــمرب  2016لقــدرة لمربيــا بيف ـ عــام عل ـ ىلفالــة األمــن واالســتقرار
بعد اختتام عملمة لقل امل ـؤولمات األم مـة  30زيراا ييفلمـ  2016و ـيفخ األو ـاا
األم مة املمداا ،عل ال ظر إمكالمة ال ـحاا البعثـة وااللتقـا إىل ألـمغة ديـدة ليف ـيف
األمم املتحدة م تقب يت ىن من خ أا ميفاأللة تقـدا امل ـاعدة إىل كيفمـة لمربيـا تيف مـد
ال م ،و هـختا الدـد يطلدب إىل األمـرب العـام إيفـا بعثـة تقمـمم إىل لمربيـا مـن أ ـل تقـدا
تيفألمات إىل جملس األمن حبليف  15تشرين الثاو ليف مرب 2016؛
التعاوا اإلقلممي و مما برب البعثات
 - 19يسد د لّم ب فمـــة اسـ ـتني اىل مجمـ ـ األلشـ ـ ة املشـــترىلة بـــرب كـــيفم لمربيـــا
وىلــيفت يفــيفار وتكثمف ــا ،اليفقــمج الــختذ جيــرذ مـ تقلــم بعثــة األمــم املتحــدة لمربيــا
وعملمة األمم املتحدة ىليفت يفيفار ،ويد ع هـاترب الكـيفمترب إىل ميفاألـلة تعزيـز التعـاوا
يــا ة الرألــد،
ممــا بم ـ ما ،وخاألــة ممــا يتعلــق بامل قــة الدو يــة ،مبــا ذلــر مــن خـ
وتبــا املعليفمــات ،وت ــمق اإل ــراخات ،و ت فمــخت اســتراتمجمة الــدو املشــترىلة ،للقمــام،
ــــي مجلــــة أمـــــيفر ،بــدعم لــزا ال ـ وإعــا ة الع األــر امل ــلحة عل ـ ىلـ ــاليب الــدو
وعيف ة ال نيمــن ال يفعمــة ــي أمــاا وىلرامة ،وىلـختلر معاجلــــة األسبــــاا اجلختريـة لل ــزاا
والتيفتر ،و هختا الدد  ،ي ع مجم ىلمالات األمم املتحـدة ىلـيفت يفـيفار ولمربيـا ،مبـا
ذلر مجم الع األر ذات الدلة من عملمة األمم املتحدة ىليفت يفيفار وبعثـة األمـم املتحـدة
ـــــي لمربيــــا ،ـــــي ـــــدو واليــة ىلــل م ـ ما ،وقــدراهتما وم ــا ق التشــارفا ،باإل ــا ة إىل
ريقــي األمــم املتحــدة الق ريــــرب ،مثمــا ىلــاا ذلــر م اسبــــا وم ئمــا ،إىل عــم ال ــل ات
اإليفيفارية واللمربية؛
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 - 20يؤك أفمة ترتمبات التعاوا برب البعثـترب اليفقـمج الـختذ جيـرذ مـ تقلـم
بعثــة األمــم املتحــدة لمربيــا وعملمــة األمــم املتحــدة ىلــيفت يفــيفار ،ويعي د تككي د إ ــار
التعــــاوا بــــرب البعثــــترب امل دــــيفص علمــ ـ قــــرارم  ،)2005( 1609ويشددددري إىل قــــرارم
ـائرات هلمكـيفبتر م ـلحة
 ) 2012( 2062الختذ أق ّر مـ تيفألـمة األمـرب العـام ب قـل ثـ
من البعثة إىل عملمة األمم املتحدة ىليفت يفيفار لكـي ت ـت دم ىلـل مـن ىلـيفت يفـيفار
ولمربيـا علـ امتـدا الـدو بم ـ ما وعربهــا ،ويشدري ضي د إىل قـرارم  )2014( 2162الــختذ
قرر م أا ت ت دم مجم ائرات األمكيفبتر الع كرية املتعد ة األورام التابعـة لعملمـة األمـم
املتحــدة ىلــيفت يفــيفار ،وبعثــة األمــم املتحــدة لمربيــا ىلــل مــن ىلــيفت يفــيفار ولمربيــا
مــن أ ــل تم ــري االســتجابة ال ــريعة والقــدرة عل ـ الت قــل مبــا ال يــؤثر عل ـ جمــا م ــؤولمة
أذ من البعثترب؛
 - 21يرحددددب بالتفعمــــل الكامــــل لقــــيفة الــــر ال ــــري امل شـــ ة مبيف ــــب القــــرار
 )2014( 2162مــن أ ــل ت فمــخت واليــة عملمــة األمــم املتحــدة ىلــيفت يفــيفار علـ ال حــيف
احملـــد الفقـــرة  19مـــن قـــرارم  )2015( 2226و عـــم بعثـ ـة األمـــم املتحـــدة لمربيـــا
عل ال حيف احملد الفقـرة  33مـن قـرارم  ،)2015( 2226مـ الت ـلمم بـ ا هـختم اليف ـدة
ستظل املقام األو من أأليف عملمة األمم املتحدة ىليفت يفيفار؛
 - 22يشدددري إىل اإلذا املم ـــيف لألمـــرب العـــام ،عمـ ـ بقراريـ ـ )2014( 2162
و  ،)2015( 2226ب شر هختم اليف دة لمربيا ،ره ا مبيفا قة البلداا املع مـة امل ـافة بقـيفات
ا دو تدهيفر خ ري الالة األم مـة علـ األرم مـن أ ـل تعزيـز
و كيفمة لمربيا،
البعثة مؤقتا لتحقمـق وـرم و مـد يتمثـل ت فمـخت واليتـ ا ،ويشدري كدكل إىل ال لبـات الـ
و ا إىل األمرب العام ب ا يبلغ جملس األمن يفرا ب ذ لشر أـختم اليف ـدة لمربيـا والدـيف
عل تفيفيض من جملس األمن ألذ لشر من هختا القبمل لفترة تتجاو  90ييفما؛
تقارير األمرب العام
 - 23يطلب إىل األمرب العام أا يقيفم بإ عـ بالتظـام علـ الالـة لمربيـا وعلـ
ت فمــخت واليــة البعثــة ،وأا يقــدم إلم ـ تقريــرا عــن م تدــف املــدة ميفعــد أقدــام  28شــبا
رباير  2016وتقريرا هنائما ميفعـد أقدـام  15آا أو ـ س  2016عـن الالـة املمـداا
وعن ت فمخت هختا القرار؛
 - 24يقرر أا يبقي هختم امل لة قمد لظرم.
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