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*1456257*  

 (2162) 2612القرار   
 2162حزيران/يونيه  22ملعقودة يف ، ا7217الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

  
 ،إن جملس األمن 
ــراران     إذ يشيييير  ــي   القــ ــ سقم، ال رــ ــه الســ  2622ا  (2162) 2662إىل قراراتــ

 (2162) 2661، اإىل سي نــ ر رسيســه ساــلن ا  لــم يف اــور ديرــوار، االقــرارين   (2162)
 سالن ا  لم يف م يل، (2162) 2611سالن ا  لم يف ليربي ، االقرار  (2162) 2622 ا

التزامه الرارخ سسي دة اـور ديرـوار اارـتق و  ارـ متإل  امقلي يـم       وإذ يعيد تأكيد 
 يم ما د  حسن اوجوار ادد  التدل  االتع ان امقلي ،،ااحدهت ، اإذ ياري إىل أمه

إىل أن حكومم اور ديروار تتح   املسؤاليم الرسيسيم دن ضـ  ن السـ      وإذ يشر 
 االرتقرار امح يم السك ن املدنيني يف اور ديروار،

ستصديق اور ديروار دلـ  الترـ قيتني املتعلقـتني  رـال حـ لر انعـدا         وإذ يرحب 
امب  اختذته من لطوار ملراجعـم قوانينـإل  املتعلقـم س وجنسـيم،      6516ا  6522لع م،  اوجنسيم 

اإذ ياـــري إىل قـــرار األمـــني العـــ   ساـــلن إ ـــ د حلـــوه داس ـــم، ايعـــر  دـــن دد ـــه لتنريـــذ    
 للحلوه الداس م لل اردين داللي ،الرتراتيجيم الوطنيم 

 (،S/2014/342) 2162يو أي ر/م  62ستقرير األمني الع   املؤرخ  وإذ حييط علما 
ــتقرار      وإذ يرحيييب  ــ  م االرـ ــق املصـ ــ  طريـ ــوار دلـ ــور ديرـ ــرت يف اـ ــد  ا ـ س لتقـ

 االنتع ش القتص دي، ايايد سقي دة رسيس اور ديروار يف هذا الصدد،
يف اـــور ديرـــوار،  س لتحســـن الكـــاري الـــذي طـــرأ دلـــ  ا  لـــم األمنيـــم  وإذ يرحيييب 

يف الوقـ  نرسـه    وإذ ييدين ذلك يف اوجزء الغريب من الالد ادل  طوه ا داد مع ليربي ،  يف مب 
ّل، 2162أي ر/مـــ يو  62ا  2162شـــا رب/يرباير  22اوج ـــ ر الـــ  حصـــل  يف   موإذ يسييي
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ــم   ــم األمــم    وإذ ينييه   ،سضــرارة مع وجــم التحــدي ر املتاقي ــني د لي ــ ان س ــ دة التع  س رــت رار اتي
املتحدة يف اـور ديرـوار اسع ـم األمـم املتحـدة يف ليربيـ ، ااـذا سـني حكـوم  اـور ديرـوار            

مبـ  يف ذلـك األناـطم األمنيـم،      اليربي  اسلدان املنطقم دان امقلي يم، يف جم ه تنسـيق األناـطم،  
  داديم س ملنطقم دان امقلي يم،املن طق ا يف

يف ذلـك األحـزا  السي رـيم ااعت ـع املـد        اوجإل ر الوطنيم املعنيم ا يم، مب  وإذ يدعه 
اارـ س  امدــ  ، إىل الع ــ  معــ  مـن أجــ  تررــيخ التقــد  ا ـرت حــا ا ن امع وجــم األرــا      

ــيم،      ــ ألر  ااوجنسـ ــق سـ ــ  يتعلـ ــإل  مـ ــاام، امنـ ــوتر االـ ــم اراء التـ ــم  وإذ يشييي  الك منـ حكومـ
ل نتخ سـ ر، دـدإ إجـراء     ديروار دلـ  تعزيـز رـي دة القـ نون اإاـ ا امطـ ر القـ نو         اور

يف هـذا الصـدد    وإذ حيييط علميا  ، 2162النتخ س ر الرس ريم املقـررة يف تاـرين األاه/أاتـوسر    
سـ ططوار األاليـم    ، وإذ يرحيب س دت  د القـ نون الرامـ، إىل إاـ ا اللجنـم النتخ سيـم املسـتقلم      

انتخ سـ ر تتسـم س منصـ إ    ال  اختذهت  حكومم اور ديروار من أج  تيسري سيئم مؤاتيم مجراء 
 ،رة مواالم اوجإلود يف هذا اع هيف الوق  نرسه ضرا وإذ يؤكدااملصداقيم االار ييم، 

ر ديرــوار إىل األمــني العـــ     س لررــ لم الــ  اجإلتـــإل  حكومــم اــو     وإذ حييييط علمييا    
 تطلب ييإل  إمك نيم ا صوه دل  املس ددة النتخ سيم، 2162حزيران/يونيه  62 يف

ــودة ال جــئني       بوإذ يرحيي  ــم امنســ نيم، ال رــي   موااــلم د س رــت رار نســن ا  ل
الطوديم اا منم ااملستدامم، ادودة معظم األشخ ص الذين شردهتم األتمم دقـب النتخ سـ ر   

 إىل مواطنإلم األاليم يف اور ديروار،
ــذي       علمييا وإذ حييييط  ــ   ال ــ دة امدم ــام الســ ا االتســريإل اإد ــإل س، ل س مطــ ر الن

 دته اويئم املعنيم سام الس ا االتسريإل اإد دة امدم   اسنج ا د ليم نـزم رـ ا أا ـر    ادت
ــن  ــ تلني الســ سقني اتســر إلم   21 111م ــن املق ــق    وإذ يعيير  ،م ــن القل ــ  نرســه د يف الوق
الســ سقم الـــذين بلـــإلم سرنـــ م    اخنرـــ   نســـام املقــ تلني الســـ سقني املـــرتاطني س  كومـــم  مــن 
من املق تلني الس سقني الـذين مـ  تالـوا     22 111اامدم   امن اجود  الس ا االتسريإل نزم

 مسلحني اد طلني دن الع  ،
ــن      وإذ يرحييب  ــ م األم ــتراتيجيم إاــ ا قط ــذ ار ــرت يف تنري ــد  ا  وإذ يشييد   ،س لتق

إدـ دة   م، يضـ  دـن التـداسري الراميـم إىل    أمهيم اممس ك اطنيً  سزم   هذه املسللم ذار األالوي دل 
 ،ال قم ض ن قوار األمن ايي   سينإل  امع السك ن قا  إجراء النتخ س ر الرس ريم سن ء
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دلـــ  أمهيـــم اتاـــ م ارـــتراتيجيم اطنيـــم ق س ـــم دلـــ  املصـــ  م االت  رـــك    وإذ يشيييد  
ا ـــوار اا قيقـــم ااملصـــ  م،  الجت ـــ د،، اإذ يرحـــب يف هـــذا الصـــدد ست ديـــد اليـــم وجنـــم  

 ،ميرواريني يف د ليم املص  م دل  الصعيدين الوطين اا ل،يادد دل  أمهيم إشراك مجيع ا اإذ
ــم        وإذ يكييرت تأكيييد   ــ ء الســ  ، اأمهي ـــزاد ر اسن ــرأة يف حــ  الن ــوي لل  ــدار ا ي ال

ــ     ــرااإل  الك مـ ــ  اإشـ ــع الرجـ ــ ااة مـ ــد  املسـ ــ  قـ ــ راتإل  دلـ ــم   ماـ ــود الراميـ ــع اوجإلـ يف مجيـ
دـ دة الـت حم سـني يئـ ر اعت عـ ر      السلم ااألمن اتعزيزمهـ ، ادارهـ  الرسيسـ، يف إ    اون إىل

الــ  هــ، سصــدد التعــ يف مــن اعــ ر النـــزام، اإذ يعيــد اــذلك تلايــد أمهيــم تنريــذ لطــم الع ــ    
 ،2112ال  ادُت در يف د    (2111) 6222الوطنيم لكور ديروار املتعلقم ستنريذ القرار 

من ارت رار اراد أنا ء، مب  يف ذلك تلك الـواردة يف تقريـر األمـني       عن قلقهوإذ يعر 
نتـــإل ا ر االتجـــ اتار املرتكاـــم (، دـــن الS/2014/342) 2162أي ر/مـــ يو  62العـــ   املـــؤرخ 

مبــ  يف ذلــك مــ  يرتكــب منــإل    جمــ ه حقــون امنســ ن اانتــإل ا ر القــ نون الــدايل امنســ  ،  يف
ال رـي   العنـا اوجنسـ،، مـع التاـديد دلـ  أمهيـم التحقيـق يف هـذه           ،حق النس ء ااألطر ه يف

األطــراإ، سغــال النظــر دــن مرازهــ  النتــإل ا ر اامرــ ءار املزدــو  ارتك دــ  مــن قاــ  مجيــع  
 ،أدقا  النتخ س رانت  سإل  السي ر،، ايا   ذلك النتإل ا ر ال  اقع  أعن ء األتمم ال   أا

السـ سق، إىل ا ك ـم   “ الوطنيني الاـا   ”سنق  ش ره سل، غودي، تديم  وإذ يرحب 
ــم،  ــم الدالي ــم لتقــد  األشــخ ص    وإذ يرحييب كيي   اوجن سي ــم املاذال ــم االدالي ــ وجإلود الوطني س

املدد  ارتك دم انتإل ا ر اجتـ اتار يف جمـ ه حقـون امنسـ ن اانتـإل اإلم للقـ نون امنسـ          
حكومم اور ديرـوار دلـ  تيـ دة اتسـريع جإلودهـ  الراميـم إىل        وإذ حيثدايل إىل العدالم، ال

ــز،      ــم القضــ ء اارــتق ليته دان  يي  وإذ يشيي  مك يحــم اميــ ر مــن العقــ   اضــ  ن ددال
 يق مع ا ك م اوجن سيم الداليم،هذا الصدد حكومم اور ديروار دل  مواالم تع اهن  الوع يف

ــ  وإذ يرحييب  ــز ا ــوار       س ملا ــن أجــ  تعزي ــوار م ــم اــور دير ــ  اختــذهت  حكوم درة ال
السي رــ، مــع املع رضــم، مبــ  يف ذلــك األحــزا  غــري امل  لــم يف الربملــ ن، اإذ ياــيد س ملســ د،     
ا  يدة ال  تاذو  امل  لم اط ام لألمني الع  ، ل ري   يف ددم ا وار سـني ا كومـم اأحـزا     

ــذي  ن تقييدير وإذ يعيير  عيي املع رضــم السي رــيم،   ــم املتحــدة     للع ــ  ال ــم األم ــه د لي ــو  س تق
 ون الس   ااألمن يف اور ديروار،اور ديروار امس مهتإل  د ومً  يف ا يف

نتــإل ا ر االتجــ اتار املرتكاــم  إتاء التقــ رير الــواردة دــن ال  وإذ يعيير  عيين ا قليي  
يــق وــراإ جمــ ه حقــون امنســ ن يف أمــ ان الحتجــ ت، ايإليــب س  كومــم أن تضــ ن توا  يف

احتجــ ت املعــتقلني مــع اللتزامــ ر الداليــم اأن تتخــذ مجيــع اططــوار ال تمــم مــن أجــ  منــع    

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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النتإل ا ر االتج اتار املرتكام يف جم ه حقون امنس ن يف ري ن الحتج ت االتحقيـق ييإلـ ،   
 ايرحب س لددم املقد  من الن د األارايب ايرنس  يف هذا الصدد،

ن املسـ مهم سقـوار اسـليراد شـرطم ااوجإلـ ر امل عـم يف د ليـم        سإرإل   الالدا وإذ يشيد 
األمــم املتحــدة يف اــور ديرــوار، مــع التاــديد دلــ  أمهيــم تــويري القــوار العســكريم اضــا رب   

 يت تعون س ملؤه ر املتخصصم االلغويم املن رام، نالارطم الذي
ــراره    وإذ يؤكيييد ع ميييه   ــه يف قـ ــر  دنـ ــذي أدـ ــر   (2162) 2662الـ ــ  أن ينظـ دلـ

ــوا       يف ــم املتحــدة يف اــور دير ــم األم ــوا  د لي ــال الــر لق ــتن دا    لر ــتني ار ــ ده اتيا ــ  يع ر مب
تطور األاض م األمنيم يف امليدان انسن قدرة حكومم اـور ديرـوار دلـ  القيـ   تـدر ي        إىل

 ستويل الدار األمين الذي تضطلع سه الع ليم،
س رــت رار إرـإل   ا ظــر املرــرا  دلـ  األرــلحم، دلــ  النحـو ا ــدد يف القــرار     وإذ يقير  
مب  يف ذلك دن طريق مك يحم النق  غـري املاـرام    ،، يف نقيق الرتقرار يف اور ديروار2622

 ،رتقرار اتكديسإل  اروء ارتخدامإل لألرلحم الصغرية ااألرلحم اطريرم اتدزدتإل  ل 
 د األيريقـ، ااوج  دـم القتصـ ديم لـداه غـر  أيريقيـ  ملـ  ياذلنـه         دل  الن وإذ يثين 

من جإلود مـن أجـ  توطيـد السـ   االرـتقرار يف اـور ديرـوار، اياـجعإل   دلـ  موااـلم           
ددم السلط ر اميرواريم يف التصدي للتحـدي ر الرسيسـيم، الصواـ  األرـا   الك منـم اراء      

داديم، مب  يف ذلك نرا ر العن ار املسـلحم احراـم   النـزام االتحدي ر األمنيم يف املنطقم ا 
 األرلحم، اتعزيز العدالم ااملص  م الوطنيم،

أن ا  لــم يف اــور ديرــوار ل تــزاه تاــك  لطــرا يإلــدد الســ   ااألمــن     وإذ يقييرت 
 الداليني يف املنطقم،

 مبوجب الرص  الس سع من مي  ن األمم املتحدة، وإذ يتصرف 
 

 وا تماس  االجتماعيية املصاحلة ا هطن  
ور ديرــوار ااملع رضــم السي رــيم  س رــتئن إ ا ــوار ســني حكومــم اــ  يرحييب - 6 

جب يع األحزا  السي ريم أداء دار سنَّ ء عو نقيـق املصـ  م    ويهيب، 2162أي ر/م يو  22 يف
 اامرإل   ييإل ؛

ــد     يشيييد - 2  ــم اط اــم لألمــني العــ   مــن جإلــود املســ د، ا  ي ــه امل  ل ة مبــ  تاذل
ــددم السي رــ،  ــ ألل        ويطلييب ،اال ــ  ، اس ــددم او ــذا ال ــم اه ــود او م ــذه اوجإل أن تســت ر ه

http://undocs.org/ar/S/RES/2112(2013)
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، اذلـك  اـي    2162النتخ س ر الرس ريم املقـرر إجراههـ  يف تاـرين األاه/أاتـوسر      أج  من
 ) ( من هذا القرار؛ 65مع الرقرة 
 ـ د،،  دل  أمهيم تنريذ ارتراتيجيم اطنيـم لل صـ  م االت  رـك الجت    يشد  - 2 

، دـن طريـق اختــ ذ   2162ل رـي   قاـ  إجـراء النتخ ســ ر الرس رـيم يف تاـرين األاه/أاتــوسر      
 ،تداسري مل ورم لتعزيز العدالم ااملصـ  م دلـ  مجيـع املسـتوي ر اإشـراك مجيـع اوجإلـ ر املعنيـم        

إىل إق مــم حــوار ما شــر امرتــوا اسنَّــ ء ســني حكومــم اــور ديرــوار امجيــع األحــزا    ويييدعه
م، مب  يف ذلك املع رضم، لتعجيـ  إحـرات املزيـد مـن التقـد  ساـلن اماـ ح ر ا   ـم         السي ري

 املتعلقم س وجنسيم ااألراض،، اسالن إط ر النتخ س ر؛
ـــ   حيييييث - 2  ــ  اختـ ــوار دلــ ــور ديرــ ــم اــ ــم  حكومــ ــوار ال تمــ ــع اططــ  ذ مجيــ
ــ  ــ ر الرس رــيم يف تاــرين األا     اجــه دل ــ نو  ل نتخ س ــوسر الســردم مناــ ء امطــ ر الق ه/أات

، ايقً  لإلط ر الزمين ا  يل، مب  يف ذلك إناـ ء وجنـم انتخ سيـم مسـتقلم، انـديئ قـواسم       2162
جب يع اوجإل ر املعنيـم   ويهيبالن لاني، اامط ر النتخ يب، اختصي  موارد ا ييم يف امليزانيم، 

م للج يـع،  الوطنيم تيسـري هتيئـم سيئـم ترضـ، إىل إجـراء انتخ سـ ر حـرة انزيإلـم اشـر يم اشـ مل          
 يف ذلك اطط   املرعم س لكراهيم؛االمتن م دن القي   سلد  ه قد نرِّ  دل  العنا، مب  

دزمه دل  إد دة النظر يف ارت رار إدرا  األيراد اط ضعني للتداسري امل ليم  يؤكد - 2 
 62 االرقـرة  (2112) 6272مـن القـرار    62إىل  5اتداسري السرر املرراضم مبوجـب الرقـرار   

 ؛د  ه ختد  هدإ املص  م الوطنيمساررب اخنراطإلم يف أ (2166) 6572من القرار 
 

 ا سالح وا تسريح وإعا ة اإل ماج ن ع  
د ليم نزم السـ ا االتسـريإل اإدـ دة    حكومم اور ديروار إىل إا  ه  يدعه - 1 

ــ ر الرس رــيم يف دــ      ــ  إجــراء النتخ س ــيس   2162امدمــ   قا ــه رس ــذي أدلن ــ  للإلــدإ ال ، ايق
إىل د ليـم   ويطليب مـن املقـ تلني السـ سقني،     72 111مجإلوريم اور ديروار ستجإليز مع م ر 

ن لـ ه تعزيـز دد إلـ     األمم املتحدة يف اور ديروار تيسري تنريذ هـذه الع ليـم، مبـ  يف ذلـك مـ     
التقين للإليئم املعنيم سـام السـ ا االتسـريإل اإدـ دة امدمـ   اتـويري الـددم دلـ  اجـه السـردم           

الـداه األدضـ ء    وييدعه كي     للربن م  اميرواري لام الس ا االتسـريإل اإدـ دة امدمـ  ،    
 ؛ج ر هذا الربن م احتي  ااملنظ  ر امقلي يم االداليم إىل تقد  تربد ر م ليم من أج  تلايم

ســري ختطــي  الــربام  الــ  تــددم  يريــق األمــم املتحــدة القطــري دلــ  تي  يشيي   - 7 
 ؛ اور ديروار االارا ء الدالينيالع ليم اتنريذه ، س لتا ار مع د ليم األمم املتحدة يف هذه

http://undocs.org/ar/S/RES/1572(2004)
http://undocs.org/ar/S/RES/1975(2011)


 S/RES/2162 (2014) 

 

6/15 14-56257 

 

حكومم اور ديرـوار دلـ  هتيئـم د ليـم شـر يم اشـ ملم لـام السـ ا          حيث - 2 
ــريإل اإدــــ د ــ سقم،   االتســ ــم الســ ــرتاطني س  كومــ ــ سقني املــ ــ تلني الســ ــ   تاــــ   املقــ ة امدمــ

اويئم املعنيم سام السـ ا االتسـريإل اإدـ دة امدمـ   دلـ  موااـلم جإلودهـ  الراميـم          ويش  
إىل تعزيــز مجــع األرــلحم االــذل سر االــتخل  منــإل  يف إطــ ر د ليــم نــزم الســ ا االتســريإل    

قيـــ   ا كومــم سوضـــع حلــوه لتحقيـــق امدمـــ      ضــرارة  ويكييرت تأكييييد اإدــ دة امدمـــ  ،  
 ، مبن ييإلم املق ت ر الس سق ر؛الجت  د، االقتص دي املطرد لل ق تلني الس سقني

 
 إصالح قطاع األمن  

ــم      يييدعه - 5  ــذ الرــتراتيجيم الوطني ــوار إىل امرــرام يف تنري ــم اــور دير حكوم
 2162اجـر  نـدي إل  يف دـ       2162ما ا قط م األمن ال  ادت ـدر يف أيلوه/رـات رب   

ــً  يعــ ًل انظ مــ       دــدإ إناــ ء قــوار أمنيــم شــ ملم ال ضــعم لل ســ ءلم تتضــ ن تسلســً  قي دي
  ر ا ييم امستدامم يف امليزانيم؛للقض ء العسكري اُتراد و  خمصص

يف هــذا الصــدد أمهيــم امرــرام يف ناــر الاــرطم االــدرك لتــويل مإلــ      يؤكييد - 61 
  تضطلع د  ح لي  القوار اوج إلوريم لكور ديروار اجم ودـ ر ألـر ،   حرظ النظ   الع   ال

مبـ  يف ذلـك دـن طريـق تزايـد الاــرطم االـدرك س ألرـلحم االـذلرية الع ديـم يف أدقـ   الريــع           
 ؛(2162) 2622اوجزس، للحظر املررا  دل  توريد األرلحم د   سقراره 

ــك      يكييرت  عهتييه  - 66  ــ  يف ذل ــداليني، مب ــع الاــرا ء ال ــم امجي ــم اميرواري ا كوم
شرا ر القط م اط ص، ممن يسـ ددان ا كومـم اميرواريـم يف د ليـم إاـ ا قطـ م األمـن،        

دهم سغيـم تعزيـز الاـر ييم االتقسـيم     التنسـيق جإلـو   (2162) 2622ل مت  ه ألحكـ   القـرار   
 لع   سني مجيع الارا ء الداليني؛الواضإل ل

 
 حقهق اإلنسان  

حكومم اور ديروار دل  أن تكر  يف أقر  إطـ ر تمـين ممكـن     حيث بشدة - 62 
تقد  مجيع املسؤالني دن التج اتار اوجسـي م املرتكاـم يف جمـ ه حقـون امنسـ ن اانتـإل ا ر       

ــدايل ام  اضــعإلم أا انت ــ سإلم السي رــ،،    نســ   إىل العدالــم، سصــرإ النظــر دــن    القــ نون ال
رــي   النتــإل ا ر املرتكاــم لــ ه األتمــم الــ  شــإلدهت  اــور ديرــوار سعــد النتخ ســ ر،    ال

اذلك ايق  للتزام هت  الداليـم، ادلـ  إسـ ي مجيـع ا تجـزين معلومـ ر ااضـحم دـن ح لتـإلم          
   مع ا ك م اوجن سيم الداليم؛ع اهنا كومم دل  مواالم ت ويش  سار ييم، 

 

http://undocs.org/ar/S/RES/2153(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2153(2014)
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أمهيم الع   الذي تضطلع سه اللجنـم الوطنيـم للتحقيـق     ،، يف هذا الصدديؤكد - 62 
 ويييدعهاوجنــم ا ــوار اا قيقــم ااملصــ  م مــن أجــ  نقيــق مصــ  م داس ــم يف اــور ديرــوار، 

يئم سيئم مؤاتيـم لكر لـم   ا كومم إىل هت ويدعه ك   تنريذ التحقيق ر ذار الصلم اإهن سإل ،  إىل
حي د أد  ه النظـ   القضـ س، اميرـواري اشـر ييتإل  امصـداقيتإل  امواءمتـإل  مـع املعـ يري املترـق          

 ،يف هــذا الصــدد ستجديــد اليــم اطليــم اط اــم للتحقيقــ ر االاحــئ    ويرحييبدليإلــ  داليــ ، 
 يم؛  هذه اطلا كومم دل  تعزيز دد إل  للع لي ر الرع لم ال  تقو  د ويش  
ا كومم دل  اخت ذ لطوار حمددة امل ورم ملنع العنـا سـني الطواسـا     حيث - 62 

االتخريا من حدته دن طريق السع، إىل نقيق توايـق اطـين دـريال ساـلن التصـدي الرعـ ه       
 ملتعلقم س وويم احي تة األراض،؛لل س س  ا
 ليتإل  دلـ  أمهيـم ارـتق    ويشيد  سإنا ء وجنم اطنيـم  قـون امنسـ ن،     يرحب - 62 

د ليـم   وييدعه  ،اامت  و  ملا د  س ريس ذار الصلم سع   املؤرسـ ر الوطنيـم  قـون امنسـ ن    
األمم املتحدة يف اور ديروار إىل موااـلم ددـم السـلط ر ااملؤرسـ ر اميرواريـم يف ضـ  ن       

 حقون امنس ن وج يع األشخ ص؛
ســـ   وجنســـ، ااوجنمـــن املســـؤالني دـــن ارتكـــ   أد ـــ ه العنـــا ا  يطليييب - 61 

ايإليب اذلك سع ليم األمم املتحدة يف اور ديرـوار أن توااـ ،    ،التوقا دن ذلك يورا إىل
ــع رــلط هت  امســؤالي هت ، ددــم اوجإلــ      ــك متســق  م ــم  مــا اــ ن ذل ــم املاذال ــم االدالي ود الوطني

أجــ  تقــد  مــرتكا التجــ اتار اوجســي م  قــون امنســ ن اانتــإل ا ر القــ نون الــدايل      مــن
 ر دن اضعإلم أا انت  سإلم السي ر،؛ديروار إىل العدالم، سصرإ النظ امنس   يف اور

س لتع ان املست ر سني د ليم األمم املتحدة يف اـور ديرـوار االقـوار     يرحب - 67 
 ،اوج إلوريــــم لكــــور ديرــــوار اس لع ليــــ ر املنســــقم الــــ  تضــــطلع دــــ  الع ليــــم االقــــوار 

ريــم لكــور ديرــوار س لقــ نون الــدايل  اللتــزا  الصــ ر  مــن ج نــب القــوار اوج إلو  إىل ويييدعه
ــذا الســي ن،          ــدايل ل جــئني، ايف ه ــدايل  قــون امنســ ن االقــ نون ال امنســ   االقــ نون ال

 إىل أمهيم تدريب أجإلزة األمن اإنر ذ الق نون يف جمـ ه حقـون امنسـ ن امح يـم األطرـ ه      يشر
 امس س  العنا اوجنس، ااوجنس  ؛

 
 يف كهت  يفهاتوالية عملية األمم املتحدة   

ــور     يقييييييرت - 62  ــدة يف اــــ ــم املتحــــ ــم األمــــ ــم سع ــــ ــدد اليــــ ــوارأن ميــــ  ديرــــ
 ؛2162 وت/يوليه  21حا 

 م املتحدة يف اور ديروار م  يل،:أن تا   اليم سع م األم يقرت - 65 
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 مح يم املدنيني )أ( 
ريــم، القيــ  ، دان مســ مل س ملســؤاليم الرسيســيم الــ  تقــع دلــ  دــ تق الســلط ر اميروا  - 

ــدراهت        ــم دــم، يف حــداد ق ــا املــ دي ا دق ــم الســك ن املــدنيني مــن ألطــ ر العن حب  ي
ــم األمــم املتحــدة  ويشيي   ،امنــ طق انتاــ ره  يف اــور ديرــوار دلــ  النتقــ ه   د لي

اضع اق س، اارتا ق، سقدر أاـرب يف رـعيإل  إىل نقيـق أالوي هتـ  ايف إطـ ر الـدي م        إىل
ططوار ام  سيم الـ  اختـذر حـا ا ن، دان املسـ مل     الرعل، دن اليتإل ، سن ء دل  ا

 ر ريم  رظ الس   املترق دليإل ؛س ملا د  األ
ــدنيني س لتنســي      -  ــم امل ــ اه مح ي ــ  تتن ــتراتيجيم الاــ ملم ال ــذ الر ــم   تنري ــق األم ــع يري ق م

 ؛القطري املتحدة
نـ طق التـوتر   الع   دلـ  عـو اعيـق مـع الواـ لر امنسـ نيم، ال رـي   يي ـ  يتعلـق مب          - 

ــدد الســك ن          ــم الــ  هت ــ ر ا ت ل ــ ر انديــد األلط ــودة املاــردين، وج ــع املعلوم اد
 ؛سلط ر اميرواريم، حسب القتض ءاملدنيني، ادرضإل  دل  ال

 الددم السي ر، ) ( 
سذه املس د، ا  يدة اتقد  الددم السي ر، للجإلـود الـ  تاـذو  السـلط ر اميرواريـم       - 

ديرـوار،   اـور  ه الس   ااألمـن الـداس ني يف    اوجذريم للاام اإح يف مع وجم األرا 
اهــ، د ليــ ر إاــ ا قطــ م األمــن، انــزم    ،مبــ  يف ذلــك يف اعــ لر ذار األالويــم 

 ؛م دل  الصعيدين الوطين اا ل،الس ا االتسريإل اإد دة امدم  ، ااملص  
نضــريا ل نتخ ســ ر الرس رــيم تقــد  ددــم املســ د، ا  يــدة إىل الســلط ر اميرواريــم   - 

، سطرن منإل  تيسري ا وار سني مجيـع اوجإلـ ر السي رـيم    2162املقرر إجراهه  يف د   
 ؛ت ع املد  ااألحزا  السي ريمالر دلم، الذي يا   مم لني دن اع

 التصدي مل  تاق  من هتديدار أمنيم اندي ر تتص  س  داد ) ( 
ــ طق انت     -  ــدراهت  امنـ ــداد رـــلط هت  اقـ ــ  ، يف حـ ــد  الـــددم    القيـ ــم، ستقـ اـــ ره  ا  ليـ

ــم األمنيــ    إىل ــق ارــتقرار ا  ل ــم يف نقي ــ ء اهت ــ     الســلط ر الوطني ــد، مــع إي م يف الال
ــن لــ       لــ ص ــن أجــ  إحــ ه األم ــددم م ــويري ال ــيم   لت ــ ر الرس ر ــراء النتخ س ه إج

 ؛2162تارين األاه/أاتوسر  يف
ــد ار -  ــم راــ ــي ر ااملرتزقــ ــطم امليلياــ ــلحم    دم أناــ ــ ر املســ ــن اوج  دــ ــم مــ اغريهــ

املارادم اددم ا كومم يف التصـدي للتحـدي ر األمنيـم ا داديـم ايقـ  لوليتـإل         غري
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ا ـداد اغـري ذلـك مـن التحـدي ر       ا  ليم سغيم مح يم املدنيني، مب  يف ذلـك األمـن دـرب   
نسيق ساـك  اعيـق، نقيقـ  وـذه الغ يـم،      املن طق ا داديم، ال ري   مع ليربي ، االت يف

مـع سع ـم األمــم املتحـدة يف ليربيــ ، مـن أجــ  تيـ دة التعــ ان سـني الاع ــتني، سسـا  منــإل         
تـإل   تسيري داري ر منسقم االتخطي   ـ لر الطـوار  دنـد القتضـ ء ايف إطـ ر الي     

 ؛الق س م اقدراهت  املتوايرة
ديرـوار مـن أجـ  تاـجيع ال قـم املتا دلـم        إق مم اتص لر مع القوار اوج إلوريم لكور - 

 ؛العن ار املكوِّنم وذه القوار يي   سني مجيع
 سرن م  نزم الس ا االتسريإل اإد دة امدم  ، امجع األرلحم )د( 
ال نـــ سيني االـــداليني ا لـــرين، مســـ ددة ا كومـــم، س لتنســـيق الوعيـــق مـــع الاـــرا ء   - 

ــذ     يف الربنــ م  الــوطين لــام رــ ا املقــ تلني      القيــ  ، دان مزيــد مــن التــللري، ستنري
ــ جإلم اترك   ــ دة إدمـ ــر إلم اإدـ ــ سقني اتسـ ــدي م   السـ ــ ر الـ ــي ر امج دـ ــك امليلياـ يـ

ئـــ ر املختلرــم لألشــخ ص املـــراد   الــنرس، مــع مرادـــ ة حقــون ااحتي جــ ر الر     دــن 
 ؛ جإلم، مبن ييإلم األطر ه االنس ءر حإلم اتسر إلم اإد دة إدم نزم

ســ سقني ايــرتهم ااملســ ددة يف تقيــيم مــد  موعوقيــم قــواسم   ددــم تســجي  املقــ تلني ال - 
 ؛ملق تلني الس سقني االتحقق منإل ا

ددم نزم رـ ا العن اـر املسـلحم األجنايـم اإد دهتـ  إىل أاط هنـ ، حسـب القتضـ ء،          - 
 ؛مم املتحدة القطريم يف املنطقمس لتع ان مع سع م األمم املتحدة يف ليربي  اأيرقم األ

 ددة إىل السلط ر الوطنيـم، مبـ  يف ذلـك املروضـيم الوطنيـم ملك يحـم انتاـ ر        تقد  املس - 
ر دـــ  دلــــ  عـــو غــــري ماــــرام،   األرـــلحم الصــــغرية ااألرـــلحم اطريرــــم االجتــــ   

منــإل  ايف إتالــم خملرــ ر ا ــر      األرــلحم اتســجيلإل  اتلمينــإل  االــتخل     مجــع يف
 ؛(2162) 2622املترجرار، حسب القتض ء، ايق  للقرار  من

ــم دــد  ناــر األرــلحم الــ  مجعــ  أا إدــ دة ارــتخدامإل       -  التنســيق مــع ا كومــم يف ار ل
 ؛ا ر إليه يف النقطم )هـ( أدن هل ر  نط ن ارتراتيجيم أمنيم اطنيم ش ملم، دل  النحو امل

 إل إد دة تاكي  املؤرس ر األمنيم اإا ح )هـ( 
مســ ددة ا كومــم دلــ  القيــ  ، دان إسطــ ء اس لتنســيق الوعيــق مــع الاــرا ء الــداليني   - 

 ؛يجيتإل  األمنيم الوطنيم الا ملما لرين، ستنريذ ارترات

http://undocs.org/ar/S/RES/2153(2014)
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ــ ه اشــ      -  ــ  عــو يع ــ  ، دل ــم يف القي ــك ا ــرص   ددــم ا كوم ــ  يف ذل ر إ امتســق، مب
  يقــدمإل  الاــرا ء تقســيم ااضــإل لل إلــ   ااملســؤالي ر، ستنســيق املســ ددة الــ   دلــ 
 ؛داليون لع ليم إا ا قط م األمنال

ــم، حســب القتضــ ء، ساــلن إاــ ا قطــ م األمــن اتنظــيم       -  إرــداء املاــورة للحكوم
اوجيش الوطين الـذي رُياـك   مسـتقا ، االقيـ  ، يف حـداد املـوارد املت حـم وـ  ح ليـ           

 لرين، ستيسـري تـويري   اسن ء دل  طلب ا كومم استع ان اعيق مع الارا ء الداليني ا
التدريب لل ؤرسـ ر األمنيـم امؤرسـ ر إنرـ ذ القـ نون يف جمـ لر حقـون امنسـ ن         

ــ ه اا   ــم األطر ــا اوجنســ، ااوجنســ     امح ي ــن العن ــم م ــم     ي ــم تن ي ، يضــ  دــن دد
الاـرطم االـدرك االشـتراك معإلـم     القدرار دن طريق تقد  املسـ ددة التقنيـم أليـراد    

ربام  للتوجيـه، ااملسـ مهم يف ارـتع دة اجـودهم يف مجيـع أعـ ء       املواقع اتزايدهم سـ  يف
اور ديروار اتعزيز ال قم االط ئن ن دال  أجإلزة األمن اإنر ذ الق نون ايي ـ  سينـإل    
اتقد  الددم يي   يتعلق سوضع اليـم مسـتدامم لرحـ  ملرـ ر املـوورني الـذين رـيتم        

 ؛ارتيع دم يف مؤرس ر قط م األمن
 ظر املررا  دل  األرلحممراقام ا  )ا( 
، س لتعـ ان  (2112) 6272من القـرار   7راــد تنريذ التداسري املرراضم مبوجب الرقرة  - 

، اذلـك سورـ س  منـإل  ترتـيش     (2112) 6222مع يريق اطرباء املناـل مبوجـب القـرار    
موقعإلـ ، إذا رأر   تص  د  من أدتدة، سصرإ النظـر دـن  مجيع األرلحم االذلرية ام  ي

 ؛(2162) 2622ضرارة لذلك، ادان إشع ر حسب القتض ء،  اي  مع القرار 
ــع ا   -  ــ ء، جب ــ ــب القتضــ ــ  ، حســ ــلحم اأي القيــ ــ    ألرــ ــ  ُجلاــ ــلم دــ ــدة ذار اــ أدتــ

ــور إىل ــرة     اــ ــب الرقــ ــم مبوجــ ــداسري املرراضــ ــإل ك للتــ ــوار يف انتــ ــرار   7ديرــ ــن القــ مــ
 ؛دة ذار الصلم س لطريقم املن رام، االتخل  من تلك األرلحم ااألدت(2112) 6272

دل  طلاإل  ايف حداد مواردهـ  املت حـم، يف ار لـم أن تتضـ ن     مس ددة ا كومم، سن ء  - 
من القـرار   7إلط رار ا كومم اطلا ر املوايقم املعلوم ر املطلوسم ا ددة يف الرقرة 

 ؛(2162) 2622من القرار  5اي  مع الرقرة   (2162) 2622
 ددم المت  ه للق نون الدايل امنس   االق نون الدايل  قون امنس ن )ت( 
املس مهم يف تعزيز حقون امنس ن امح يتإل  يف اـور ديرـوار، مـع إيـ ء دن يـم ل اـم        - 

ــ ء، اس    ــ ه االنســ ــد األطرــ ــم ضــ ــرية املرتكاــ ــداءار اططــ ــإل ا ر االدتــ ــه ل نتــ وجــ

http://undocs.org/ar/S/RES/1572(2004)
http://undocs.org/ar/S/RES/1584(2005)
http://undocs.org/ar/S/RES/2153(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/1572(2004)
http://undocs.org/ar/S/RES/2153%20(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2153%20(2014)
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لوعيــق مــع اطــاري املســتق  الــذي العنــا اوجنســ، ااوجنســ  ، اذلــك س لتنســيق ا لـ ص 
 ؛A/HRC/17/26تكليره مبوجب قرار جملس حقون امنس ن  مت

راد التج اتار االنتـإل ا ر املرتكاـم يف جمـ ه حقـون امنسـ ن اانتـإل ا ر القـ نون         - 
اذلـك طاقـ  ألحكـ       ،لدايل امنس  ، مب  يف ذلك النتإل ا ر املرتكاـم ضـد األطرـ ه   ا

ــرارار   2112ا  (2166) 6552ا  (2115) 6222ا  (2112) 6162القــــــــــــ
ااملســ ددة دلــ  التحقيــق ييإلــ  اموايــ ة اعلــس ستقــ رير   (2162) 2622ا  (2162)

 ؛ ا ر، ااضع حد لإلي ر من العق نتإل دنإل ، من أج  منع هذه التج اتار اال
توجيــه انتاــ ه اعلــس إىل مجيــع األيــراد الــذين يتقــرر أهنــم ارتكاــوا انتــإل ا ر جســي م   - 

 قــون امنســ ن، االقيــ  ، دنــد القتضـــ ء، ســإط م اللجنــم املناــلة د ــ  ســـ لقرار         
 ؛ل  أي تطورار ه مم يف هذا الصددس نتظ   د (2112) 6272

ددم اوجإلود ال  تاذو  ا كومم يف مك يحم العنا اوجنس، ااوجنسـ  ، سورـ س  منـإل      - 
املس مهم يف اضع ارـتراتيجيم متعـددة القط دـ ر يـتم امشـراإ دليإلـ  اطنيـ ، اذلـك         

 ؛ ح لر الاامم العنا اوجنس، يفس لتع ان مع هيئ ر ما درة األمم املتحدة ملك يح
تويري مح يم ل ام للنس ء املتضرِّرار من النـزام املسلإل لكر لم تواير اطربار االتدريب  - 

يف جم ه الاؤان اوجنس نيم، حسب القتض ء ايف حداد املوارد املت حم، ايقـ  للقـرارار   
 ؛(2162) 2611ا  (2161) 6511ا  (2115) 6225ا  (2115) 6222

 ددم املس ددة امنس نيم )ا( 
يسـري ااـوه املسـ ددة امنسـ نيم دان دواسـق، ااملسـ ددة       القي  ، حسب القتضـ ء، ست  - 

دل  تعزيز د ليم إيص ه املس ددة امنس نيم لرئ ر السك ن املتلعرة سـ لاام االضـعيرم،   
 ؛عزيز األمن ال ت  وذه الع ليمل ري   من ل ه املس مهم يف ت

ســتدامم ل جــئني ددــم الســلط ر اميرواريــم يف امدــداد للعــودة الطوديــم اا منــم اامل   - 
ااملاردين داللي ، س لتع ان مع املنظ  ر امنس نيم املعنيم، ايف هتيئـم الظـراإ األمنيـم    

 ؛ؤاتيم لذلكامل
 امد   )رب( 
ــئ         -  ــ ه الا ــوار يف جم ــم املتحــدة يف اــور دير ــم األم ــدرار د لي موااــلم ارــتخدا  ق

(، ONUCI FMطم )امذاد،، دن طريق حمطتإل  امذاديـم الع ملـم دلـ  املوجـ ر املتورـ     

http://undocs.org/ar/A/HRC/17/26
http://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
http://undocs.org/ar/S/RES/1882(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1998(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/2068(2012)
http://undocs.org/ar/S/RES/2068(2012)
http://undocs.org/ar/S/RES/2143(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/1572(2004)
http://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1889(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
http://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)
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لإلرإل   يف اوجإلد الع   الرام، إىل هتيئم سيئم رل يم ل ه إجـراء النتخ سـ ر الرس رـيم    
 ؛2162د    يف

راد أي أحداث د مم تتعلق سـ لتحريال دلـ  الكراهيـم االتعصـب االعنـا، اإسـ ي        - 
ــا السي رــ،،         ــ  العن ــ  أهنــم مــن ا رِّضــني دل ــذين ي ا ــع األشــخ ص ال اعلــس جب ي

ــرار       االق ــلة مبوجــب الق ــم املنا ــإط م اللجن ــد القتضــ ء، س ــ  ، دن  (2112) 6272ي
 ؛ل  أي تطورار ه مم يف هذا الصددس نتظ   د

 مح يم موور، األمم املتحدة )ي( 
ء املـــوورني أمـــن هـــؤلمح يـــم مـــوور، األمـــم املتحـــدة امناـــفهت  امعـــداهت ، اار لـــم  - 

 ؛متنقلإل احريم
لع ليم األمم املتحدة يف اور ديروار س رتخدا  مجيع الورـ س  ال تمـم    يأذن - 21 

 داد قدراهت  ايف من طق انتا ره ؛ل ضط م سوليتإل ، يف ح
ــم     يقييرت - 26  ــدنيني هــ، األالوي ــم امل ــ  مح ي ــم املتحــدة   أن تاق ــم األم املنوطــم سع لي

ــر    يف ــوار، ايقــ  للرق ــ ويقييرت)أ( أدــ ه،  67ة اــور دير ــم ترايزهــ    ا ذلك أن جتــدد الع لي
ــ  ــ  ، امجــع األرــلحم         دل ــ دة امدم ــزم الســ ا اإد ــم التســريإل ان ــم يف د لي ــم ا كوم دد

)د( ا )هـ( من هذا القرار، دـدإ نقـ  املسـؤالي ر     67اإا ا قط م األمن، ايق  للرقرتني 
 ن الع ليم إىل حكومم اور ديروار؛األمنيم م
إىل د ليم األمم املتحدة يف اور ديروار ار لم امت  ه أي ددـم ُيقـدَّ     لبيط - 22 

إىل قوار أمنيم غري ت سعم لألمم املتحدة امت  ل اـ رم  لسي رـم سـذه العن يـم الواجاـم يف مرادـ ة       
 أمنيم غري ت سعم لألمم املتحدة؛ حقون امنس ن دند تقد  ددم األمم املتحدة إىل قوار

 
 هيكل ا قهة  

، دلـ  النظـر   (2162) 2662، دل  النحـو املؤاـد يف قـراره    يشر إىل ع مه - 22 
يف لرــــال الــــر لقــــوا  د ليــــم األمــــم املتحــــدة يف اــــور ديرــــوار مبــــ  يعــــ ده اتياــــتني،  

يـــردا  2 227 يتكـــون األيـــراد النظـــ ميون التـــ سعون للع ليـــم مـــن دـــدد يصـــ  إىل  أن ويقيييرت
ــ    2 222دســكري ، يضــ ون يف اــرويإلم    ــدي  اضــ س  أرا ــ  دســكري ،   652ن ا جن مراقا

 ؛2162حزيران/يونيه  21حبلوه 

http://undocs.org/ar/S/RES/1572(2004)
http://undocs.org/ar/S/RES/2112(2013)
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لاــرطم يف د ليــم األمــم املتحــدة    أن يتكــوَّن القــوا  املــلذان لعنصــر ا    يقييرت - 22 
 مـن مـوور،   2امسقـ ء دلـ     ويقرت كي    يرد،  6 211اور ديروار من ددد يص  إىل  يف
 اهو العدد امللذان ر سق ؛ ،وج  ركا

ــم      يؤكييد ع مييه  - 22  ــم األم ــي  حجــم د لي ــ  النظــر يف موااــلم تقل املتحــدة دل
اور ديروار اارتعرا  اليتإل  اإمك نيم إهن سإل  سعد النتخ س ر الرس رـيم املقـرر إجراههـ      يف

درة حكومــم اذلــك رهنــ  س ألاضــ م األمنيــم يف امليــدان اقــ  ،2162يف تاــرين األاه/أاتــوسر 
 ر األمين الذي تضطلع سه الع ليم؛اور ديروار دل  تسلم الدا

سإد دة تاكي  الوجود العسكري لع ليم األمم املتحـدة يف اـور ديرـوار     يقر - 21 
ــ  ارتُ    ــوارد يف املنــــ طق الاــــديدة اططــــورة، دلــــ  عــــو مــ ــرار حبيــــئ تراــــز املــ ئــــ، يف القــ

لل رإلو  اوجديد للع ليـ ر املتنقلـم الـ  ينرـذه  العنصـر       ويعر  عن تأييد ، (2162) 2662
ــم،   ــكري يف الع ليــ ــ، يف  ويطلييييبالعســ ــم املضــ ــكري    إىل الع ليــ ــكيلإل  العســ ــتير ء تاــ ارــ

الصدد سعـد التخرـيال امضـ يف لعـدد أيرادهـ  العسـكريني، اذلـك سغيـم تعزيـز مواقعإلـ             هذا يف
الترايز دل  املن طق الغرسيـم ارـ سر املنـ طق الاـديدة اططـورة حسـب القتضـ ء،        اقوادده ، ا

  م اقدراهت  دل  امنذار املاكر؛س ملواتاة مع التحوه إىل اضع متنق ، اتعزيز اديإل  س ألاض
إىل د ليم األمم املتحدة يف اور ديروار أن تراـز أناـطتإل  اتوااـ      يطلب - 27 

م ااملدنيــم مــن أجــ  إحــرات تقــد   ره  العســكريم االُاــر طيتاســيطإل  دلــ  ا مــ  نطــ ن دن اــ 
أدــ ه، اأن جتســد س لك مــ ، يف هيكــ  الاع ــم، تقلــي    65تنريــذ املإلــ   ا ــددة يف الرقــرة  يف

حجـــم العنصـــر العســـكري اتضـــييق نطـــ ن الوليـــم دلـــ  النحـــو املنصـــوص دليـــه يف القـــرار  
دلــــ  موااــــلم نظــــره الرعلــــ،   ويعيييير  عيييين ع مييييه ،ايف هــــذا القــــرار (2162) 2662

 لعن ار ايف تكوين هؤلء العن ار؛احتي ج ر الع ليم من ا يف
 

 ا قهات ا فرنسية  
امذن الـــذي منحـــه جملـــس  2162حزيران/يونيـــه  21أن ميـــدِّد حـــا  يقيييرت - 22 
داد انتاــ ر األمــم املتحــدة، ضــ ن حــ   إىل القــوار الررنســيم مــن أجــ  ددــم د ليــم       األمــن
 ؛القوار اقدراهت  هذه

 مــ  مـع الع ليـ ر الـ  تضـطلع      مجيع األطـراإ دلـ  أن تــتع ان تع انـ  ت     حيث - 25 
لـ ه   رنسيم ال  تدد إلــ ، ال رـي   مـن   د ليم األمم املتحدة يف اور ديروار االقوار الر د 

مجيـع   إد قـم إىل  سصـورة ما شـرة ادان أي   اااـوو   م تنقلإل     احري  اأمنإل ض  ن ر متإل 
 ؛ريذ اليتيإل   سصورة ا ملمأع ء إقليم اور ديروار من أج   كينإل   من تن

http://undocs.org/ar/S/RES/2112(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2112(2013)
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 ا تعاون على ا صعيد اإلقليمي وبني ا بعثات  
ــإل  ،  حبكـــوم  اـــور ديرـــوار اليربيـــ  م  يهييييب - 21  ــلم تعزيـــز التعـــ ان سينـ وااـ

، سسـا  منـإل  تعزيـز الراـد اتاـ ده املعلومـ ر ااختـ ذ        ري   يي ـ  يتعلـق س ملنطقـم ا داديـم     ال
إجراءار منسقم اتنريذ الرتراتيجيم املاترام سالن ا داد من أجـ  نقيـق مجلـم أمـور منـإل       
ددم نـزم ر ا العن ار املسلحم األجنايم اإد دهت  إىل أاط هن  يف اـ  جـ نا ا ـداد اإدـ دة     

 األرا   اوجذريم للاام االتوتر؛اذلك مع وجم ال جئني إىل أاط هنم طود  اساك  امن، ا
أمهيم ترتياـ ر التعـ ان سـني الاع ـ ر يف وـ  تقلـي  حجـم سع ـم األمـم           يؤكد - 26 

إطـ ر التعــ ان   ويؤكييد مين جديييد املتحـدة يف ليربيـ  اد ليــم األمـم املتحــدة يف اـور ديرـوار،      
إىل تلييـده يف قـراره    ويشير كي     ، (2112) 6115الاع ـ ر املنصـوص دليـه يف قـراره      سني

التوايم الص درة دـن األمـني العـ   سنقـ  عـ ث طـ سرار هليكـوستر مسـلحم          (2162) 2112
حــدة يف اــور ديرــوار لكــ، تســتخد   تمــن سع ــم األمــم املتحــدة يف ليربيــ  إىل د ليــم األمــم امل 

أن ُتسـتخد  مجيـع    ويقيرت  ،ا  من اور ديروار اليربي  دل  امتداد ا داد سينإل   ادربه  يف
ط سرار اوليكوستر العسكريم املتعددة األغرا  الت سعم لع ليم األمم املتحـدة يف اـور ديرـوار،    

يــ  مــن أجــ  تيســري الرــتج سم اسع ــم األمــم املتحــدة يف ليربيــ  يف اــ  مــن اــور ديرــوار اليرب
 السريعم االقدرة دل  التنق  مب  ل يؤعر دل  جم ه مسؤاليم أي من الاع تني؛

س ملقترا الذي قدمه األمني الع   دلـ  النحـو املـاني يف تقريـره املـؤرخ       يرحب - 22 
ســلن يناــ ، يف إطــ ر ترتياــ ر التعــ ان ســني سع ــم األمــم  (، S/2014/342) 2162أي ر/مــ يو  62

رتــرة أاليــم مــدهت  رــنم ااحــدة، املتحــدة يف ليربيــ  اد ليــم األمــم املتحــدة يف اــور ديرــوار، ال
حداد القوا  العسكري امللذان سه لع ليـم األمـم املتحـدة يف اـور ديرـوار، قـوة للتـدل          ايف

مـن هـذا القـرار، اتقـد       65حو ا ـدد يف الرقـرة   السريع من أج  تنريذ اليم الع ليم دل  الن
ــ  النحــو ا ــدد     ــ  دل ــم األمــم املتحــدة يف ليربي ــددم إىل سع  ــرة  ال مــن هــذا القــرار،   22يف الرق

 ظ  جزءا رسيسي  من أاوه الع ليم؛امقرار سلن هذه الوحدة رت مع
لـدان املسـ مهم   لألمني الع   سنار هذه الوحدة يف ليربيـ ، رهنـ  مبوايقـم الا    يأذن - 22 

ــم األمنيــ        ــدهور لطــري للح ل ــ ، يف حــ ه حــداث ت ــم ليربي ــم احكوم ــوار املعني ــدان سق م يف املي
أج  تعزيز سع م األمم املتحدة يف ليربي  سصرم مؤقتـم ل لغـر  الـر رـو  تنريـذ اليتـإل ،        من

 ذ اليم الع ليم يف اور ديروار؛دل  أن  نإل هذه الوحدة األالويم لتنري ويشد 
إىل األمني الع   اخت ذ اططوار ال تمـم لضـ  ن ااـوه هـذه الوحـدة       يطلب - 22 

 ؛2162مودد ل يتج ات أي ر/م يو  إىل قدرهت  التاغيليم الك ملم يف أقر  اق  ممكن، ايف
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ــس األ   يطلييب - 22  ــ ي جمل ــ   إس ــني الع ــذه الوحــدة     إىل األم ــلي ناــر و ــورا س ــن ي م
 ؛يوم  51ذا القاي  لرترة تتج ات الن أي نار من هليربي  اا صوه دل  إذن جملس األمن س يف

اـــــور ديرـــــوار اليربيـــــ ،  جب يـــــع اي نـــــ ر األمـــــم املتحـــــدة يف  يهييييييب - 21 
ر ديرـوار اسع ـم األمـم املتحـدة     مجيع العن ار املعنيـم سع ليـم األمـم املتحـدة يف اـو      ذلك يف مب 
زيـز دد إلـ  لتحقيـق الرـتقرار     ليربي  القي  ، ا  ايق  لوليته اقدراته امنـ طق انتاـ ره، ستع   يف

يف املنطقم ا داديم، سسا  منإل  تي دة التع ان سني الاع ـ ر ااضـع رهيـم الطـم ارـتراتيجيتني      
يـم اددـم تنريـذ الرـتراتيجي ر األمنيـم امقلي يـم،       دد   للسلط ر اميرواريم االليرب ماتراتني

 داه غر  أيريقي ؛مب  ييإل  ارتراتيجي ر ان د هنر م نو ااوج  دم القتص ديم ل
دلــ  التعــ ان ســني د ليــم األمــم املتحــدة يف اــور ديرــوار اسع ــم األمــم   يييثين - 27 

اياـجع اـ  مـن سعـ   األمـم       ،املتحدة املتك ملـم املتعـددة األسعـ د لتحقيـق الرـتقرار يف مـ يل      
ره مـن قـرا   62املتحدة دل  الرت رار يف هـذا الجتـ ه دلـ  النحـو املـلذان سـه مبوجـب الرقـرة         

 ؛(2162) 2611
 

 اإلبالغ  
إىل األمني الع   أن يطلع اعلس س نتظ   دلـ  ا  لـم يف اـور ديرـوار      يطلب - 22 

قـد  إليـه تقريـرا ملنتصـا املـدة      اأن ي ،ادل  تنريذ اليم د ليم األمم املتحدة يف اور ديرـوار 
اتقريــــرا هن سيــــ  يف مودــــد أقصــــ ه  ، 2162اــــ نون األاه/ديســــ رب  62ه مودــــد أقصــــ  يف
  امليدان ادن تنريذ هذا القرار؛دن ا  لم يف 2162أي ر/م يو  62

 .أن ياق، املسللم قيد نظره يقرت - 25 
 

http://undocs.org/ar/S/RES/2100(2013)

