األمــم املتحـدة
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القرار )2016 ( 2320
ال ـ اخت ـ جملــس األمــن يف جلســت  7816املعقــة ة يف  18تشــر ن الث ـ ي/
نةفمرب 2016
إن جملس األمن،
إذ يشري إىل املسؤولية الرئيسية املنةطة ب مبةجب ميث ق األمم املتحدة يف جمـ وـة
السالم واألمن الدوليني،
وإذ يشري أيضا إىل الفصل الث من من ميث ق األمم املتحدة،
وإذ يسللل ب ـ التع ـ و مــم املنإلم ـ ي اودليميــة و و اودليميــة يف املس ـ ئل املتعلقــة
بصة السالم واألمن ،ومب تسق مم أحك م الفصل الث من من ميث ق األمم املتحـدة ،ككـن أ
عزز األمن اجلم عي،
وإذ يشري إىل مجيم درارات وبي ن ي رئيس الس بقة ذاي الصلة اليت ؤكد فيهـ اللـس
أمهية إد مة شراك ي فع لة بني األمم املتحدة واملنإلم ي اودليمية ،وال سيم االحتـ األفر قـي،
وفق مليث ق األمم املتحدة،
وإذ يؤكل أمهيــة التعـ و بــني املنإلمـ ي يف التصــد للتحــد ي األمنيــة املعقــدة الــيت
تةاج التمم الدويل،
وإذ يعي ل كيكي ل التزام ـ بــدعم مق وــد ميث ـ ق األمــم املتحــدة وم ئ ـ  ،مب ـ يف ذل ـ
التزام ـ مب ـ س االســتقال السي ســي واملس ـ واة يف الســي ة والســالمة اودليميــة جلميــم الــدو
واحترامـ هـ امل ـ س عنــد ااـ الع بك فــة أنشـ ة حفــس الســالم وبنـ الســالم ،واــرورة
امتث الدو اللتزام هت مبةجب الق نة الدويل،
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وإذ يعقل اععل علــت تعز ــز الــدور املركــز لدمــم املتحــدة يف حفــس الســالم وعلــت
كف لة األ ا الفع لنإل م األمن اجلم عي املنش مبةجب ميث ق األمم املتحدة،
وإذ يؤكل الف ئــدة املت تيــة مــن إد مــة شــراك ي فع لــة بــني األمــم املتحــدة واملنإلم ـ ي
اودليميــة و و اودليميــة ،بتيــة تيس ـ التصــد يف الةد ـ املن ســب للمن زع ـ ي واألزم ـ ي
الن شـ ة وتعز ــز ور األمــم املتحــدة يف منــم نشــة النـــزاع ي ،وإذ ؤكــد كـ ل أ تنســيق
اجلهــة امل ولــة علــت الصــعيد اودليمــي ككــن أ ســهم يف واــم اســتراتي ية ش ـ ملة لكف لــة
فع لية أنش ة حفس السالم يف مةاجهة األخ ر اليت هتد السالم واألمن الدوليني،
وإذ يثين علت م أحرز مـن تقـدم يف الشـراكة بـني األمـم املتحـدة واالحتـ األفر قـي،
وإذ ؤكد أ ه الشراكة ن تي أ تت ةر أكثر لتص ح شـراكة ننه ـة واسـتراتي ية مةائمـة
للتحد ي األمنية املعقدة اليت تةاج الق رة،
وإذ يرحب بشراكة األمم املتحدة مم االحت األفر قي يف ميدا حفـس السـالم بسـ ل
تشمل عم جهة االحت األفر قي يف وام سي سـ ي وتةجيهـ ي ومـةا تدر يـة يف جمـ الي
منه علت وجـ اصصـةإ إوـالط د ـ م األمـن والـتعم بعـد انتـه النــزام واملـرأة والسـالم
واألمــن وي ــة املــدنيني ،مب ـ يف ذلــ ي ــة األطفــ ومن ـم العنــا اجلنســي واجلنســ ي يف
النـزاع ي املسلحة وح الي مـ بعـد النــزام والتصـد لـ  ،وإذ رحـب ب لتـ يل بتطـ ر التعـ و
املةدــم يف  31ك ـ نة الث ي /ن ـ ر  2014بــني املمثلــة اص وــة لدمــني الع ـ م املعنيــة بــ لعنا
اجلنسي يف ح الي النـزام واالحت األفر قي و دعة إىل تنفي ،
وإذ يللثين علــت عمــل مكتــب األمــم املتحــدة لــدي االحتـ األفر قــي مــن أجــل تةطيــد
الشراكة بني األمم املتحدة واالحت األفر قي،
وإذ يقر ب لدور اه م ال ؤ االحت األفر قي يف املسـ عي الراميـة إىل منـم نشـة
النـــزاع ي والةســ طة فيهــ وتســة ته يف القــ رة األفر قيــة ،وإذ عــر عــن عمــ لل هــة
املتةاولة اليت ه االحت األفر قـي ملةاجهـة التهد ـداي اةددـة ب لسـالم واألمـن الـدوليني يف
أفر قي مب تسق مم الفصل الث من من ميث ق األمم املتحدة،
وإذ يشلللري إىل االلتـــزام الــ تعهـــد بــ مـــؤير االحتــ األفر قـــي يف كــ نة الثــ ي/
نـ ر  2015يف ورتـ الع ــة الرابعــة والعشــر ن بتمة ــل  25يف امل ئــة مــن تكـ ليا مسـ عي
السالم واألمن اليت ه  ،مب يف ذل عملي ي عـم السـالم ،علـت أ ـدأ العمـل بـ تـدريي
علت امتدا فترة مخس سنةاي ،كم أعيد ت كيـد ذلـ يف الـدورة الع ـة اص مسـة والعشـر ن
املعقة ة يف جةه نسربغ يف يةز /ةلي ،2015
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وإذ يعي كيكي أمهية تع ة املةار ب العتم علـت مصـ ر القـ رة لـدعم خ ـة االحتـ
األفر قــي للســالم واألمــن ،وإذ ش ـ م الــدو األعد ـ يف االحت ـ األفر قــي علــت النــهة
ب لعملية اه فة إىل إي س ل عملية وتةافقية لتنفي القرار ال اختـ مـؤير االحتـ األفر قـي
بشـ وــندوق الســالم تنفيـ ا فعـ ال ،كمـ أ دتـ الــدورة الع ــة السـ بعة والعشــرو للمــؤير
املعقة ة يف كيت يل ،رواندا ،يف يةز /ةلي ،2016
وإذ يشللري إىل تقر ــر الفر ــق املســتقل الرفيــم املســتةي املعــم بعملي ـ ي األمــم املتحــدة
للسـالم ،وتقر ــر األمــني العـ م الالحــق لـ املعنـة ”مســتق ل عمليـ ي األمـم املتحــدة للســالم
تنفي تةوي ي الفر ق املسـتقل الرفيـم املسـتةي املعـم بعمليـ ي السـالم“ ،مـم اوشـ رة بةجـ
خ ـ إ إىل الشــراكة االســتراتي ية مــم االحت ـ األفر قــي ،وإذ ؤكــد يف ه ـ ا الصــد أ ه ـ
الشراكة ن تي أ تكة د ئمة علت املش وراي الثن ئية بني جملس األمن وجملس السـلم واألمـن
الت بم لالحت األفر قي علت وعيد عملية ونم القرار يف كـل منـهم  ،واسـتراتي ي ي مشـتركة
تروم التصد للزناعـ ي علـت حنـة شـ مل  ،حسـب االدتدـ  ،علـت أسـ ي امليـزة النسـ ية لكـل
منــهم  ،وتق ســم األع ـ  ،والتش ـ ور يف وــنم القــرار ،والتحليــل املشــتر  ،وبعث ـ ي التخ ــي
وز ـ راي التقيـيم مــن ج نـب األمـم املتحــدة واالحتـ األفر قـي ،والروــد والتقيـيم ،والشــف فية
واملس لة من أجل التصد للتحد ي األمنية املشتركة يف أفر قيـ وفقـ مليثـ ق األمـم املتحـدة،
مب يف ذل الفصل الث من من  ،ومق ود وم ئ  ،ومن أجل حتد ـد احتي جـ ي عمليـ ي عـم
السالم اودليمية،
وإذ يرحللب ب لرس ـ لة املةجهــة مــن رئــيس اللــس التنفي ـ لالحت ـ األفر قــي ،وز ــر
خ رجية تش  ،إىل رئيس جملس األمن الت بم لدمم املتحدة وب ل بـد املن دشـ ي علـت النحـة
امل لة يف مقـرر مـؤير االحتـ األفر قـي  )AU/Dec.605) XXVIIبشـ ”تـةف االشـتراك ي
املقـــررة مـــن األمـــم املتحـــدة لعمليـ ـ ي الســـالم الـــيت قة هـ ـ االحتـ ـ األفر قـــي و ـ ـ ذ ـ ـ
جملس األمن“،
وإذ حيللي علمللا بتقر ــر املمثــل الس ـ مي لالحت ـ األفر قــي لشــؤو وــندوق الســالم
ومبقترح ت بش عملية ونم القرار فيم تعلق ب لتم ي االشتراك ي املقررة من األمم املتحـدة
ألجل عملي ي االحت األفر قي لدعم السالم ب عت ره إسـه م مـن أجـل املدـي يف املن دشـ ي
املتعلقة بتةف التمة ل املستدام لعملي ي عم السالم اليت قة ه االحت األفر قـي علـت أسـ ي
كل ح لة علت حدة؛

16-20495

3/6

)S/RES/2320 (2016

 - 1يعيل كيكيل تصــميم علــت اختـ ذ خ ــةاي فع لــة ملةاوــلة تعز ــز العالدــة بــني
األمم املتحدة واملنإلم ي اودليمية ،وال سيم االحت األفر قي ،وفق للفصل الثـ من مـن ميثـ ق
األمم املتحدة،
 - 2يقللر ب حل جــة إىل تــةف مز ــد مــن الــدعم لتعز ــز عملي ـ ي االحت ـ األفر قــي
للســالم ،و شـ م علــت مةاوــلة احلــةار بــني األمــم املتحــدة واالحتـ األفر قــي لتحقيــق ذلـ ؛
وحيي علم ب هتم م بتقر ر االستعرا املشتر بني االحت األفر قي واألمـم املتحـدة ليليـ ي
املت حة لتمة ل و عم عملي ي االحت األفر قي لدعم السالم اليت ـ ذ ـ جملـس األمـن التـ بم
لدمم املتحدة لشهر أ لة /س تمرب 2016؛
 - 3يؤك ارورة تعز ز إمك نية التن ؤ بتمة ل عملي ي عم السـالم الـيت قة هـ
االحت األفر قي والـيت ـ ذ ـ جملـس األمـن وتـري حتـ سـل ة جملـس األمـن مبـ تفـق مـم
الفصل الث من من امليث ق ،واستدامة ذل التمة ل ومرونت ؛
 - 4يكرر اعتيكي علت أ املنإلم ي اودليمية مسؤولة عن تـ مني املـةار ال شـر ة
وامل لية واللةجستية وغ ه من املةار ملنإلم هت  ،بس ل منه االشتراك ي املقدمة مـن أعدـ ئه
والدعم املقدم من شرك ئه  ،و رحب ب لدعم املـ يل القـيم املقـدم مـن الشـرك يف هـ ا الصـد
و ثم علت جهـة والتزامـ ي االحتـ األفر قـي اجل ر ـة مـن أجـل تعز ـز االعتمـ علـت الـ اي
وية ل أنش ت  ،علت حنة تسق مم االلتزام ي الدولية للدو األعد في  ،حسب االدتد ؛
يرحللب مبقــرر مــؤير االحتــ األفر قــي )]Assembly/AU/Dec.605 (XXVII
5
الـ اختـ يف ورت ـ الع ــة الس ـ بعة والعشــر ن املعقــة ة يف كيتـ يل يف يةز /ةلي ـ ،2016
وال أكد من جد د أ دـ دـرار املتخـ سـ بق يف الـدورة الع ـة اص مسـة والعشـر ن ملـؤير
االحت األفر قي بتمة ل  25يف امل ئة من عملي ي االحت األفر قي لدعم السالم ،علت أ ـدأ
العمل ب ل تدريي علت امتدا فترة مخس سنةاي؛
 - 6يشجع االحت األفر قي علت وام إط ر االلتزام حبقةق اونسـ والسـلة
واالند ط واالمتث اص وني بعمليـ ي االحتـ األفر قـي لـدعم السـالم يف وـيتتهم النه ئيـة،
من أجل حتقيق ددر أكرب مـن املسـ لة والشـف فية ،واالمتثـ للقـ نة الـدويل حلقـةق اونسـ
والق ـ نة الــدويل اونس ـ ي ،حســب االدتد ـ  ،وملع ـ الســلة واالند ـ ط اص وــة ب ـ ألمم
املتحدة ،و ؤكد أمهية ه االلتزامـ ي وشـرط تـةيل جملـس األمـن الرد بـة علـت العمليـ ي الـيت
جملس األمن وتر حت سل ة جملس األمن مب تفق مم الفصل الث من من امليث ق؛
ذ
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 - 7يعرب عن اسـتعدا لل نإلـر يف مقترحـ ي االحتـ األفر قـي فيمـ تعلـق بـتذ
جملس األمن بعملي ي االحت األفر قي لدعم السالم الـيت ـ ذ ـ جملـس األمـن وتـر حتـ
سل ة جملس األمن مبةجب الفصـل الثـ من مـن امليثـ ق ،وبدعمـ هـ يف املسـتق ل ،مبـ يف ذلـ
املقترح ي املتعلقة ب لتمة ل واملس لة ،و دعة االحت األفر قي ،يف هـ ا الصـد  ،إىل أ قـدم،
إىل جملــس األمــن ،يف غدــة ســتة أشــهر مــن اخت ـ ذ ه ـ ا القــرار ،معلةم ـ ي مســتةف ة بش ـ
تف ويل الن ق املقترط لعمليـ ي السـالم املزمـم النإلـر فيهـ ؛ والتقـدم اةـرز والنقـ ط املرجعيـة
واجلدو الزمم فيم تعلق بتنفي وندوق االحت األفر قي للسـالم ،مبـ تسـق مـم االلتزامـ ي
الدوليــة الســ ر ة ،وأطــر املســ لة والشــف فية واالمتثــ اص وــة بعمليــ ي االحتــ األفر قـــي
لدعم السالم؛
 - 8يطلب إىل األمني الع م أ ةاول العمل عن كثـب مـم االحتـ األفر قـي مـن
أجـــل حتســـني اصيـ ـ راي املت حـــة للمز ـــد مـــن التعـ ـ و بشـ ـ مقترحـ ـ ي االحتـ ـ األفر قـــي
ذاي الصلة ،مب يف ذل التخ ـي املشـتر وعمليـة واـم وال ـ ي عمليـ ي االحتـ األفر قـي
لدعم السالم رهنـ بـتذ جملـس األمـن؛ وأ قـدم إىل جملـس األمـن تقر ـرا مفصـال يف غدـة
ستة أشهر من اخت ذ ه ا القرار؛
 - 9يسللل ب ـ لتزام االحت ـ األفر قــي بتمة ــل  25يف امل ئــة مــن تك ـ ليا عملي ـ ي
االحت األفر قي لدعم السالم حبلة ع م  ،2020و ؤكد ارورة التع و امل كر واملنـتإلم بـني
األمــم املتحــدة واالحت ـ األفر قــي بش ـ التهد ــداي الن ش ـ ة واجل ر ــة يف أفر قي ـ  ،و ؤكــد أ
التشــ ور يف التحليــل والتخ ــي املشــتر مــم األمــم املتحــدة أمــر ح ســم األمهيــة يف واــم
تةوــي ي مشــتركة بش ـ ن ـ ق عملي ـ ي عــم الســالم اةتملــة وامل ره ـ مــن حي ـ املــةار ،
وتقيـيم اوجـرا اي ،واالاـ الم ب ل عثـ ي ،عنـد االدتدـ  ،وتقـدر تقـ ر ر منتإلمـة عـن هـ
اوجــرا اي عنــدم تتخـ  ،و ؤكــد أمهيــة االمتثـ التـ م لسي سـ ي وترتي ـ ي االحتـ األفر قــي
واألمم املتحدة بش حقةق اونس والسلة واالند ط ،و ش م علت مةاوـلة احلـةار مـن
أجل بلةرة ه العملي ي؛
 - 10يسللل ب لــدور اه ـ م للمس ـ عي احلميــدة الــيت ـ ه األمــني الع ـ م يف أفر قي ـ ،
و ش م األمني الع م علت مةاولة الل ـة إىل الةسـ طة كلمـ أمكـن ذلـ لمسـه م يف تسـة ة
النــزاع ي ب لةس ـ ئل الســلمية ،والعمــل بتنســيق وعــن كثــب مــم االحتـ األفر قــي وغ ـ مــن
املنإلم ي و اودليمية يف ذل الصد  ،حسب االدتد ؛
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 - 11يرحب بتقر ـر األمـني العـ م عـن تعز ـز الشـراكة بـني األمـم املتحـدة واالحتـ
األفر قي فيم تعلـق بقدـ السـالم واألمـن ( ،)S/2016/780وحيـي علمـ بقـرار إجـرا تقيـيم
للعملية املشتركة بني األمم املتحدة واالحت األفر قـي ،وكـ ل هيكـل مكتـب األمـم املتحـدة
لدي االحت األفر قي وددرتـ علـت تل يـة االحتي جـ ي املتزا ـدة يف جمـ الشـراك ي ،و لـب
إىل األمني الع م أ قدم إىل جملس األمن تقر را بعد إجن ز ه ا التقييم؛
 - 12يقرر أ
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قي املس لة ديد نإلر .
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