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  (    1122 )      1932       القرار   
     1122                 كانون األول/ديسمرب      9          املعقودة يف       9213      جلسته                      الذي اختذه جملس األمن يف   

 
             إن جملس األمن، 
         ، وبيانــــــــــ   (    4103 )      4732  و    (    4103 )      4732  و    (    4103 )      4732           إىل قراراتــــــــــ          إذ يشيييييييييير 

  ،    4103                  تشرين األول/أكتوبر    3             الصحفي املؤرخ 
                                                 إىل مسؤوليت  الرئيسية عن صون السالم واألمن الدوليني،        وإذ يشر  
     ال مـــن                                                                 التزامـــ  ال ــوا بســـيا ة بوــدان اسيوعـــة اايااــية مل ت ـــة الســا   الـــ  ت ــم كـــ         وإذ يؤكيي   

                                                                                      بوركي ا فااو وتشا  ومايل وموريتانيا وال يجر، وابات الل هذه البودان وو دهتا واالمة أراضيها،
                                                                          عن قو   البالغ من التهديد العابر لوحدو  الذا يشكو  اإلرهاب واجلرمية امل ظيـة            وإذ يعرب  

                التبيعيـــــة، وهتريـــــ                                                               م ت ــــة الســـــا  ، اــــا   خلـــــس اة ــــار ابألوـــــدا  واألاــــوحة واملدـــــدرا  واملــــوار  
                                                         اهلجيـــا  املســـتيرة الـــ  ت ـــع    ول اسيوعـــة اايااـــية مل ت ـــة الســـا                  وإذ يييي ين ةشييي ة          املهـــانرين، 

                                                                                  وتســـتهدمل املـــدنيني وملؤوـــي املؤاســـا  ايويـــة واإلقويييـــة واوكوميـــة، عـــالوة عوـــ  قـــوا  األمـــن الو  يـــة 
                                   والدولية وتوس التابعة لألمم املتحدة،

      فيهــا    اــا   ،                                                    الت ظييــا  اإلرهابيــة    ول اسيوعــة اايااــية مل ت ــة الســا       نشــتة  أل    اــا        وإذ يقيير  
                                    وقع عو  السالم واألمن إقويييا و وليا،    من          الو  ية،    عرب        امل ظية       اجلرمية    من        تستفيد     ال         األنشتة
                                              دول اسيوعـة اايااـية مل ت ـة السـا   عـن التصـدا هلـذه  لـ                سـؤولية الرئيسـية   امل    عوـ            وإذ يش د 

                                                          قيـام استيـع الــدويل بـدعم البوـدان األفري يـة   تو يـد نهو هـا عوــ        أمهيـة                         التهديـدا  والتحـد، ، وعوـ  
                                                                                       املســتوا اإلقوييــي أو  ون اإلقوييــي مــن أنــ  مكافحــة اإلرهــاب واجلرميــة امل ظيــة عــرب الو  يــة ب يــة إعــا ة 

                                          ألمن، اا   خلس من خالل توفري اوياية لويدنيني،             إ الل السالم وا
                                                                   ابلعـــزم املتواصــ  الـــذا تبديــ   ول اسيوعـــة اايااــية مل ت ـــة الســا   عوـــ  تو يـــد           وإذ يرحيي  

                                                                                   نهو هـــا   التصـــدا لوقـــع اإلرهـــاب واجلرميـــة امل ظيـــة عـــرب الو  يـــة، اـــا   خلـــس عـــن  ريـــ  إنشـــا  ال ـــوة 
                                                    السـا  ، وهـي قـوة مشـرتكة ت ـتوع بعيويـا  عسـكرية مشـرتكة عـرب                                املشرتكة لويجيوعة اايااية مل ت ة
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                    ُ                                                                 اودو  ملكافحة اإلرهاب أُخن ب شرها   بيان صـا ر عـن سوـل السـوم واألمـن التـابع لالفـا  األفري ـي   
  ، (    4103 )      4732                                              ، ور   ب  سول األمن التابع لألمم املتحدة   قراره     4103            نيسان/أبري     07

ـــزام  ول اسيوعـــة اايااـــية مل ت ـــة الســـا             وإذ يالحييي                                                                       مـــع اةرتيـــاة إعـــا ة التاكيـــد عوـــ  الت
                                                                                         بتفعيـــ  ال ـــوة املشـــرتكة عوـــ   ـــو كامـــ ، وهـــو التـــزام أعـــرب ع ـــ  مـــرارا أ  ـــا  ال يـــة املع ـــو ة   ابمـــاكو   

        ، وبعؤــة     4103            أيوول/اــبتيرب     0١                     وا املع ــو  ب يويـور                          ، واةنتيـا  الرفيــع املسـت    4103           متـو// يوليــ   4
                                     تشرين األول/أكتـوبر مـن خـالل الـز،را  الـ      44   إىل     02                                    سول األمن إىل م ت ة السا     الفرتة من 

      تشــرين     71                                                                                قــام  ــا إىل مــايل وموريتانيــا وبوركي ــا فااــو، وكــذلس   اإل ا ــة الو/اريــة سوــل األمــن بتــاري  
  ،  03  41       أكتوبر        األول/

                                                                          إىل أن  ول اسيوعة اايااية تتحي  مسؤولية إمـدا  ال ـوة املشـرتكة ابملـوار  الكافيـة،          وإذ يشر 
                                                                            عوـ  ت ـدد  عـم إضـا  مـن نانـ  الشـركا  الؤ ـائيني واملتعـد ا األ ـرامل، بسـب  م هـا تزويـد           وإذ يشجع

    أتمني     أن     يؤك       وإذ             اةقت ا ،                                                                  ال وة املشرتكة اا يكفي من املساعدة الوونستية والعيوياتية واملالية،  س
                                                                                     التيويـــ  والـــدعم لو ـــوة املشـــرتكة ايســـهم إاـــهاما  ا ـــا   ف يـــ  اةاـــت رار الـــدائم   م ت ـــة الســـا  ، 

                                                                                 التكامــ  الــذا ميكـن أن ا  ــ  الــدعم الؤ ــائي واملتعــد  األ ــرامل   توبيــة ا تيانــا  ال ــوة عوــ         ويالحيي 
                 و وام  وأكفا، 

  َ                                                      َت ــدم  ــا  ــع ا ن عــد  مــن اجلهــا  املا ــة بتــوفري الــدعم لو ــوة             ابةلتزامــا  الــ          وإذ يرحيي  
          التشيكية          اجليهورية  و         وتركيا                      وبوجيكا واةفا  األورويب           وإيتاليا       أملانيا   و           وإاتونيا         إابانيا                  املشرتكة، ومن بي ها 

       ليوانن،                                                          اووفي يا وفرنسا ولكسيربغ وه  ار، والوة،  املتحدة األمريكية وا  و           اووفاكيا           والدامنر  و 
                                                          ابجلهو  ال  تبذهلا ال وا  الفرنسية لدعم عيويا  ال وة املشرتكة،          وإذ يرح  
                                                                      إباـــهام الشـــركا  الؤ ـــائيني واملتعـــد ا األ ـــرامل   تعزيـــز ال ـــدرا  األم يـــة   م ت ـــة           وإذ يشييي   

                                                                                     الســا  ، وة اــييا  ور بعؤــا  اةفــا  األورويب )بعؤــة اةفــا  األورويب لوتــدري    مــايل، وبعؤــة اةفــا  
                 تــــوفري التــــدري                                                                         األورويب لب ــــا  ال ــــدرا    مــــايل، وبعؤــــة اةفــــا  األورويب لب ــــا  ال ــــدرا    ال يجــــر( 

                                                      واملشورة اةارتاتيجية ل وا  األمن الو  ية   م ت ة السا  ،
                                                                 بت ريـــر األمـــني العـــام عـــن ال ـــوة املشـــرتكة التابعـــة لويجيوعـــة اايااـــية مل ت ـــة               وإذ حيييي ل الميييا 

                                 (، اـا   خلـس سيوعـة اايـارا  امليك ـة        S/  2 017/869 )      4103                  تشرين األول/أكتوبر     03             السا   املؤرخ 
              أن  ول اسيوعـة       يالحي      وإذ                                                                ال  بستها فييا يتعو  ابلـدعم الـذا ت دمـ  األمـم املتحـدة لو ـوة املشـرتكة، 

                                  اايااية ر بت ابلت رير تر يبا  ارا،
      األول/        تشــرين    44   إىل     02                                                إىل البعؤــة الــ  قــام  ــا إىل م ت ــة الســا     الفــرتة مــن          وإذ يشيير 

                                                                                           أكتوبر، من خالل /،رة ك  من بوركي ا فااو ومايل وموريتانيا،  دمل رئيسي مز وج أة وهو ت ييم اوالـة 
                                                                                          ول اسيوعة اايااية مل ت ة السا   وم اقشـة املال ظـا  والتوصـيا  الـوار ة   ت ريـر األمـني العـام 

             املذكور أعاله،
                                                موــة املتعــد ة األبعــا  لتح يــ  اةاــت رار   مــايل وال ــوة                          أبن بعؤــة األمــم املتحــدة املتكا          وإذ يسييل  

              بع ـهيا بع ـا       مـن          تسـتفيدان                                                          املشرتكة لويجيوعة اايااـية مل ت ـة السـا   ميك هيـا أن يكـوان أ اتـني 
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         التعـاون     عوـ        لـيال      يكـوان            أهنيا ميكـن أن           وإذ يؤك                                              ااتعا ة السالم واةات رار   مايل وم ت ة السا  ، 
                            لألمم املتحدة وعيوية أفري ية،      اتبعة             ؤة وفظ السالم      بني بع       اإلجيايب

                                                                 قو ـــــ  البــــالغ مـــــن ااـــــتيرار الــــ  ب   ال ـــــدرا  الرئيســــية لوبعؤـــــة املتكاموـــــة،                وإذ يكييييرر  ك ييييي  
                                                                                    الدول األع ا  عو  توفري ال درا  الال/مة، اا يشي  األفرا  العسكريني وأفرا  الشر ة املزو ين    حيث    وإذ

                                                              ربني قبـ  اةنتشـار، واواصـوني،  سـ  اةقت ـا ، عوـ  التـدري    عـني املكــان                      ابل ـدرا  الكافيـة، واملـد
                                                                                     وعوــ  املعــدا ، ومــن بي هــا ع اصــر التيكــني اااصــة ابلظــرومل الــ   ــرا فيهــا العيويــا ، لتيكــني البعؤــة 

           ، اـا   خلـس  (    4103 )      4732                                                              املتكاموة من امل ي فييا فـر/ه مـن ت ـدم   ت فيـذ وةيتهـا، عيـال ابل ـرار 
                                           من خالل تتبي  هنجها األكؤر ااتباقا واألود قوة،

                                                                      أن السـالم واألمـن الـدائيني   م ت ـة السـا   لـن يتح  ـا مـا ت يتبـ  اتفـا  السـالم           وإذ يؤك  
                           أن مجيـــع أ ـــرامل اةتفـــا  تت ااـــم           وإذ يؤكييي                                               واملصـــاوة   مـــايل تتبي ـــا كـــامال وفعـــاة ووـــامال لوجييـــع، 

                                               املسؤولية الرئيسية عن إ را/ ت دم و يد   ت فيذه،
                                                                  عو  أن مجيع نهو  مكافحـة اإلرهـاب   مـايل وم ت ـة السـا   ي ب ـي أن تتكامـ            وإذ يش د 

                                                                                 مع العيويا  السيااية اجلارية، اا   خلس ت فيذ اةتفا  عو   و اتم وفعال ووام  لوجييع،
                                                                 أن التصــــدا العســــكرا لوتهديــــدا  الــــ  توانههــــا  ول اسيوعــــة اايااــــية مل ت ــــة           وإذ يؤكيييي  

ـذ  فيـ  إنـرا ا                                                                         ج               السا   لن يكون سـد، إة إخا  صـ  عوـ   ـو ميتؤـ  امتؤـاة اتمـا لو ـانون الـدويل واإج
     سـريع                                                                                     فعوية لت ويب ختر األخا الواقع عو  املدنيني   مجيع م ا   العيويا ، وكـان مشـفوعا ابلت فيـذ ال

                                                                              والفعــــــال ةاــــــرتاتيجيا  إقويييــــــة نامعــــــة تشــــــي  ق ــــــا، األمــــــن واووكيــــــة والت ييــــــة و  ــــــو  اإلنســــــان 
          اإلنسانية،        وال  ا،
                                                                     عوــ  الــدور املهــم الــذا ت ــتوع بــ  املــرأة   م ــع نشــوب ال زاعــا  و وهــا و  ب ــا            وإذ يشيي د 

                     بــ    قــرارا  سوــل األمــن                                                                الســالم، وكــذلس    ــاة  مــا بعــد ال ــزا ، عوــ  ال حــو الــذا نــرا التســويم
  ، (    4103 )      4424        وال رار    (    4111 )      0743                                 خا  الصوة ابملوضو ، اا فيها ال رار 

    مـن        تسـتفيد     الـ      توـس      فيهـا   ا اـ   ،                                          أن أنشتة الت ظييا  اإلرهابيـة   م ت ـة السـا            وإذ يالح  
                                تشك  هتديدا لوسالم واألمن الدوليني،          الو  ية،    عرب        امل ظية       اجلرمية

 
                                                         تفع ل القوة املشرتكة للمجمواة اخلماس ة ملنطقة الساحل ومركزها  

                                                                 ابلت ـــدم املتـــر  والســـريع ايـــر/   تفعيـــ  ال ـــوة املشـــرتكة، اـــا   خلـــس ااـــتيفا        يرحييي  -   0 
         بعيويتهــا              الييحن  ييو إ يياي           وحييي ل المييا  ،     4103                  تشــرين األول/أكتــوبر     03         األوليــة                    قــدرهتا التشــ يوية
                                 ال  متت   امل ت ة اودو ية املركزية؛   “              الب رة السو ا  ”            األوىل املدعوة 

                                                               عوـــ   ول اسيوعـــة اايااـــية مل ت ـــة الســـا   ملـــا تبذلـــ  مـــن نهـــو  متواصـــوة       يثييي   -   4 
                                      عوـ  مواصـوة اإـاخ التـدابري امل ااـبة لتيكـني          ويشجعها              و كام  وفعال،                              ابي  تفعي  ال وة املشرتكة عو   

  ؛    410١                                                                     ال وة من بووغ كام  قدرهتا التش يوية حبوول املوعد املعون أة وهو آخار/مارس 
                                                                      إىل أن نشر ال وة املشرتكة   سيو  أراضي البوـدان املسـامهة فيهـا، ب ـوام م ـداره      يشر -   7 

                                                                                   من األفرا  العسكريني واملدنيني وأفرا  الشر ة، ب ية ااتعا ة السالم واألمن   م ت ـة السـا  ،    3     111
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         خلـس لفـرتة                                            عن سول السالم واألمـن التـابع لالفـا  األفري ـي، و       صا ر                            قد صدر بشان  اإلخن اون  قرار 
  ؛    4103            نيسان/أبري      07              وهرا، تبدأ من     04           أولية مدهتا 

 
           فريق ال ا   

    ميؤـ                                                                 فري  الدعم املشار إلي    املفهوم اةارتاتيجي لعيويا  ال وة املشرتكة    أن      يالح  -   2 
         وت ســي  ،                                                                                     حمفـال مفيــدا وم ااــبا لتبـا ل ا را  بشــان تفعيــ  ال ــوة املشـرتكة، وتعبيلــة الــدعم الـدويل امل ــدم هلــا 

                                                                                       و/، ة توضيح أهدافها اةارتاتيجية ومفهومها لوعيويـا ، عـالوة عوـ  ت فيـذ ااـرتاتيجيا  نامعـة تشـي  
                                                          ق ا، األمن واووكية والت يية و  و  اإلنسان وال  ا، اإلنسانية؛

                                                                ول اسيوعة اايااية مل ت ة السا   عو  توضيح صـي ة و رائـ  عيـ  فريـ       يشجع  -   3 
                                                       أ ـــرامل إقويييـــة و وليـــة رئيســـية تـــدعم ال ـــوة املشـــرتكة وأن يع ـــد      فيـــ      شـــرت           امل ـــرر أن ي                الـــدعم، الـــذا مـــن

                                انتياعا  ت  ية وايااية متعاقبة؛
                                                                 رائاــة اسيوعــة اايااــية ابلت ــاوب أن تع ــد انتياعــا  م تظيــة ب يــة مواصــوة       ييي او  -   3 

                         ويل، ف ال عن الت سي  الكف                                                                كفالة اندماج ال وة املشرتكة بشك  كام  وفعال   حميتها اإلقوييي والد
        ال وة؛                      لودعم الدويل امل دم إىل

 
                  تنس ق ال ا  ال ويل  

   مــن       بــدعم                      اايااــية مل ت ــة الســا  ،         اسيوعــة                               ير ــ  ابلــدور املركــزا الــذا ت ــوم بــ   -   3 
                       ابلت ســـي  الو يـــ  مـــع األمـــم   و    ، “       الت ســـي       مركـــز ”                                              اةفـــا  األورويب و ولـــ  األع ـــا  وة اـــييا بوااـــتة آليـــة 

                                                                      ،   فديد ا تيانا  ال وة املشرتكة وت سي  املسامها  الؤ ائية لوجها  املا ة،        األفري ي            تحدة واةفا    امل
                                                                    الدور اإلجيايب الذا تؤ ي  األمانة الدائية لويجيوعة اايااية مل ت ة السا         يال ظ -   ١ 

                     توـــ  إىل األمـــني العـــام أن                                                                 لـــدعم تعـــاون  ول اسيوعـــة اايااـــية   ميـــا ين األمـــن واووكيـــة والت ييـــة، وي
  ،        ال ائيـة       املـوار    و         الوةيـة      إ ـار                                                             ي دم، من خالل مكت  األمم املتحدة ل رب أفري يـا وم ت ـة السـا  ، و  

                                                                         املساعدة الت  ية لألمانة الدائية لويجيوعة اايااية من أن  اةضتال   ذه املهية؛
 

              ال ا  الثنائي  
                                                             ابةلتزامـــا  الـــ  قتعتهـــا  ول اسيوعـــة اايااـــية مل ت ـــة الســـا   وعـــد  مـــن      يرحييي   -   2 

            مويـــون يـــورو،      033                                                                  اجلهـــا  املا ـــة بت ـــدد الـــدعم إىل ال ـــوة املشـــرتكة، والـــ  بو ـــت  ـــع ا ن مـــا يفـــو  
                                                 ااتوا  ال  اإذ  ابلفع  لووفا  ببعض توس اةلتزاما ؛                  ويالح  مع االرت اح

       مل ت ــة         اايااــية        اسيوعــة      ول    مــن      بــدعم         األورويب،       اةفــا        اقــرتاة           مــع الت ــدير       يال ــظ -    01 
       لو ــوة       عيــا        امل دمــة         الدوليــة         التربعــا       ل  ــ       آليــة       اؤابــة         أفري يــا           الســالم      عــم      مرفــ       يكــون    أن         الســا  ،
       األخرا؛         املسامها     مع      و ي         بت سي          املشرتكة،
                          ت ـــة الســـا   واألمـــم املتحـــدة                جيوعـــة اايااـــية مل ي                            ير ـــ  ابعتـــزام الرائاـــة اواليـــة لو -    00 

                                                                                       واةفا  األفري ي واةفا  األورويب املشاركة   اات افة مؤمتر  ويل إلعالن التربعا   عيا لو وة املشـرتكة 
                                                                                   لويجيوعـــة اايااـــية بربوكســـ ، ويشـــجع مجيـــع الشـــركا  الـــدوليني واإلقويييـــني عوـــ  انتهـــا/ هـــذه الفرصـــة 

           وة املشرتكة؛                                  لاللتزام بت دد املساعدة الؤ ائية لو 
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       املتح ة      األم     من       املق م      ال ا    

                                                            أن اجلهــــو  الــــ  تبــــذهلا ال ــــوة املشــــرتكة مــــن أنــــ  مكافحــــة أنشــــتة اجلياعــــا        يؤكيييي  -    04 
                                                                                          اإلرهابية وغريها من اجلياعا  اإلنرامية امل ظية اتسهم   هتييلة بييلة أكؤر أم ا   م ت ة السا  ، ومن 

        ن الـــدعم  أ            ويؤكييي  كيييذل       ت                                                              مث تيســريت ت فيـــذ البعؤـــة املتكاموـــة لوةيتهـــا املتيؤوـــة   ف يـــ  اةاـــت رار   مـــايل، 
                         أ انه، كفيــ  أبن يسـيح لو ــوة     07                      ت                                      العيويـا  والوونسـ  امل ــدتم مـن البعؤــة، عوـ  ال حـو املبــني   الف ـرا  

                                           ت                          املشرتكة، ابل ظر إىل مستوا قدراهتا اوايل، أبن تعزت/ قدرهتا عو  ت فيذ وةيتها؛ 

         ي يــربم،                                                           هــذا الســيا  إىل األمــني العــام أن يتدــذ اإلنــرا ا  امل ااــبة لكــ      يطليي  -    07 
ـــا بـــني األمـــم املتحـــدة                                    األفري ـــي و ول اسيوعـــة اايااـــية مل ت ـــة         واةفـــا                                           أقـــرب وقـــت ملكـــن، اتفاقـــا ت  ي

              ت                                                                   الســـا  ،  ـــدمل مـــدت ال ـــوة املشـــرتكة أبوـــكال حمـــد ة مـــن الـــدعم العيويـــا  والوونســـ  عـــن  ريـــ  البعؤـــة 
    ي:                              َّ                         املتكاموة، وأن يكون الدعم امل دَّم عيال ابةتفا  الت ين كيا يو

                                                                        أن يسرا عو  قوا  الدفا  واألمـن لـدول اسيوعـة اايااـية ع ـد قيامهـا بعيوياهتـا       )أ( 
                                    أراضي مايل   إ ار ال وة املشرتكة فحس ،

                                                                   أن يشــي  أنشــتة اإلنــال  التــا وإنــال  املصــابني، وإات ــة املــوا  اةاــتهالكية لوــدعم     )ب( 
                                        معـــدا  ومـــوا  امل شـــة  اهل داـــية التابعـــة لألمـــم                                             املعيشـــي )الوقـــو  واملـــا  و صـــب اإلعاوـــة(، وااـــتددام 

                                                                                          املتحــدة، ف ــال عــن الو ــدا  التيكي يــة اهل داــية التابعــة لو ــوا  ال ظاميــة   البعؤــة املتكاموــة مــن أنــ  
                                                 املساعدة عو  ف ري قواعد عيويا  ال وة املشرتكة   مايل،

       لالفـا        امل سـ          التيويـ       آليـة       ريـ     عـن                         املايل الكام  لألمم املتحدة،         لوسدا        أن خي ع     )ج( 
        املشرتكة،       لو وة       عيا        امل دمة         الدولية         التربعا         لت سي        أنشيلت     ال         األورويب

                                                                         أن يــتم   إ ــار الســوتة الت ديريــة لوييؤــ  ااــا  لألمــني العــام   مــايل ورئــيل البعؤــة     ) ( 
        أولو،هتــــا   و         وةيتهــــا                 البعؤــــة عوــــ  ت فيــــذ       قــــدرة    مــــن       ال يــــ      ون   و        ال ــــوة      قائــــد    مــــع        الو يــــ          ابلتشــــاور          املتكاموــــة، 

                                                                               اةاـــــرتاتيجية، وي تصــــــر عوــــــ  م ـــــا   عيويــــــا  البعؤــــــة ع ـــــدما يكــــــون خلــــــس الـــــدعم متواف ــــــا ومســــــتوا 
      اوايل؛       قدراهتا

          ت                                                           عو  أن يشكت  اةتفا  الت ين تـدبريا مؤقتـا إىل  ـني ف يـ  اةكتفـا  الـذا  الكامـ        يشجع -    02 
                                                     عم البعؤة، اا فيها ترتيبا  اإلنال  التـا وإنـال  املصـابني          ترتيبا         ي تعدي            أن  ة ي ب        ويؤك               لو وة املشرتكة، 

                                                                                         وال ــدرا  اهل داــية، وكــذلس االاــ  اإلمــدا  الوونســ  لتيســري ت ــدد الــدعم إىل ال ــوة املشــرتكة إخا كــان هــذا 
                                                                               التعدي  ايؤ ر اوبا عو  عيويا  البعؤة أو جيع  أفرا  البعؤة عرضة ملدا ر ة لزوم هلا؛

                                                              أبن يســـتعرأل األمـــني العـــام ت فيـــذ اةتفـــا  الت ـــين، بشـــك   ورا، مـــع الرتكيـــز       يوصيييي -    03 
                                 بشك  خا  عو  تفعي  ال وة املشرتكة؛

                                                                    البعؤــة املتكاموــة وال ــوة املشــرتكة إىل مواصــوة ضــيان ال ــدر الكــا  مــن الت ســي        ييي او -    03 
     هـــذا       ،     ويكيييرر        وةيتـــ ،      إ ـــار        كـــ            عيوياهتيـــا،      بشـــان         املدصصـــة،        ا ليـــا     عـــرب                 وتبـــا ل املعوومـــا ، 

        اسيوعـــة            األع ـــا         والـــدول          املتكاموـــة        البعؤـــة    بـــني         التعـــاون       تعزيـــز       العـــام      األمـــني    إىل       وبـــ       أتكيـــد        الصـــد ،
                                              ملعوومـا  اةاـتدباراتية امل ااـبة ومـولفي اةتصـال مـن  اب        البعؤة       إمدا        ري     عن        السا         مل ت ة         اايااية

         اايااية؛                      الدول األع ا    اسيوعة 
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                                                        االلتزامات القائمة مبوج  القانون ال ويل وس اسة حقوق اإلنسان  

              ُ  َّ                                                   عوــ  ضــرورة أن تُ فَّــذ عيويــا  ال ـــوة املشــرتكة   إ ــار اةمتؤــال التــام لو ـــانون       يشيي د -    03 
                                                                                      الـدويل، اــا   خلــس ال ــانون الــدويل اإلنســاا وال ــانون الــدويل و ــو  اإلنســان وال ــانون الــدويل لالنيلــني، 

                                           ال ـوة املشـرتكة ختـوا  فعالـة لوت ويـ  إىل أ    ـد   و          اايااـية        اسيوعة      ول        أن تتدذ   و               س  اةقت ا ، 
       أ  ـا          اعت ـاهلم     جيرا    من      ون          مسا لة       ل يان       وكذلس   ،                                        من ختر إيذا  املدنيني   مجيع م ا   العيويا 

  ؛       اجل ائية         العدالة     عو           وإ التهم       نرائم    من     ا      يتص      وما         إرهابية       نرائم         ارتكا م           يشتب      ومن          العيويا 

                                                                ضـــرورة مراعــاة امل ظــور اجل ســـاا ع ــد ت فيـــذ مجيــع نوانـــ  املفهــوم اةاـــرتاتيجي       يؤكيي  -    0١ 
                                                                                   لعيويــــا  ال ــــوة املشــــرتكة التابعــــة لويجيوعــــة اايااــــية، اــــا   خلــــس ب ــــيان إ مــــاج التحويــــ  اجل ســــاا 

                                              ومشاركة املرأة   الت يييا  والتدتيط والعيويا ؛

                                                             ضـــــرورة أن تراعـــــي  ول اسيوعـــــة اايااـــــية مل ت ـــــة الســـــا   ارتبـــــا  األ فـــــال       يؤكييييي  -    02 
                                                                                        ابجلياعا  اإلرهابية واجلياعا  اإلنرامية امل ظية عرب الو  ية من أن  محاية األ فـال الـذين أفـرج عـ هم 

   يـع                                                                                 أو فصووا عو   و آخر عن توس اجلياعـا  وأن تعتـربهم ضـحا،، وأن تـويل اهتيامـا خاصـا ويايـة مج
                                                                 األ فال املرتبتني بتوس اجلياعا  وإ ال  ارا هم وإعا ة إ مانهم   استيع؛

         اةاــت الل       أعيــال    مــع       إ القــا         التســامح      بعــدم        ال اضــي         األفري ــي       اةفــا       اوقــف      يرحيي  -    41 
                                                                 ضـرورة أن تتدـذ  ول اسيوعـة اايااـية مل ت ـة السـا   التـدابري املالئيـة مل ـع       يؤكي  و        اجل سـيني          واةنتها 

                                                                                       ومكافحة اإلفال  من الع اب عو  أعيال اةات الل واةنتها  اجل سـيني الـ  يرتكبهـا أفرا هـا العـاموون 
                       إ ار ال وة املشرتكة؛

                   عو  معايري الشفافية                                                 بدول اسيوعة اايااية مل ت ة السا   أن ت ين تتبي  أ      يه   -    40 
                                                                        صـفومل و ـداهتا العاموـة   إ ـار ال ـوة املشـرتكة، وأن ت ـع إ ـارا صـارما ةمتؤـال           واةن ـبا          والسوو 

                                                                                        توس املعايري مل ع مجيع اةنتهاكا  والتجاو/ا  ايتيوة لو انون الدويل و و  اإلنسان ومجيـع اةنتهاكـا  
                                                ل ـــوة املشـــرتكة والتح يـــ    توـــس اةنتهاكـــا  والتصـــدا هلـــا                                     ايتيوـــة لو ـــانون الـــدويل اإلنســـاا املتصـــوة اب

  ؛               ً واإلبالغ ع ها عوً ا
                                من خالل التربعـا  واملسـاعدة الت  يـة          ي وموا،                             ابلشركا  اإلقويييني والدوليني أن       يه   -    44 

                                                                                       وإادا  املشورة، بدعم نهو   ول اسيوعة اايااية من أن  وضع إ ار اةمتؤال وت فيـذه مـن قبـ   ول 
        املتحــدة      األمــم       كيــاان                               مجيــع الشــركا  املع يــني، اــا   خلــس         ويشييجع                            يوعــة اايااــية وال ــوة املشــرتكة،   اس

                                                                                        ، وبعؤة اةفا  األورويب لوتدري    مايل، وبعؤة اةفا  األورويب لب ا  ال درا ، وال ـوا  الفرنسـية،       املع ية
                           ، وكفالـة الت سـي  بشـك  و يـ        مـوار ه       ـدو        و اخـ        وةيتـ       إ ـار        كـ    ،                          عو   عـم ت فيـذ إ ـار اةمتؤـال

                                    بني األنشتة ال  ت توع  ا   هذا الصد ؛
                                 إىل ال ـوا  األم يـة غـري التابعـة لألمـم      َّ ي دَّم           أا  عم       ين ي ا       العام      األمني    أن      يالح  -    47 

                                                                                               املتحدة اةمتؤال الصارم لسيااة بذل الع اية الوانبة   مراعاة   و  اإلنسان ع د ت دد  عم األمم املتحدة 
     توـس      ت فيـذ                                           ابل وة املشرتكة أن تتعـاون مـع األمـم املتحـدة        ويه                                     إىل قوا  أم ية غري اتبعة لألمم املتحدة، 

  ؛       وليفتها      أ ا      عو         وقا رة            ورصد واإلبالغ  ل      خمصصة                      م ها كفالة ونو  آليا         ، بسب         السيااة
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                                تنف ذ اتفاق السالم واملصاحلة يف مايل  

                                                                عـــن قو ــــ  البـــالغ مـــن ااــــتيرار التـــاخري   ت فيـــذ أ كــــام رئيســـية مـــن اةتفــــا        يعيييرب -    42 
      اتما؛        ت فيذا

                    اعـــــا  املســـــوحة التابعـــــة                     إىل  كومـــــة مـــــايل وإىل اجلي                          يكيييييرر نييييي ااه العاجيييييل املوج يييييه -    43 
                                                                      ، عو   و ما أعرب ع   خالل اةنتيا  الذا ع ده مع أع ا  جل ة متابعة اةتفا                   لالئتالمل والت سي ية

                                                 ، من أن  اإاخ إنرا ا  فورية ومويواة لووفا ، بشك      4103                  تشرين األول/أكتوبر     40              ابماكو يوم 
                                    توس األ رامل   اةتفا ، وة اييا من خالل                                                   اتم وعو  ون  السرعة، اا تب   من التزاما  تعهد   ا

        ما يوي:
                                 تفعي  اإل ارا  املؤقتة   مشال مايل،     )أ( 
                                          إنشا  آلية ت سي  العيويا    كيدال ومتبكتو،    )ب( 
                                                                          إ را/ ت دم   عيوية  ييع الع اصر ونز  السالة والتسريح وإعا ة اإل مـاج، بواـائ      )ج( 

ــحني، وإ ــرا/ ت ــدم   إصــالة قتــا                                                            ت                            مــن بي هــا فديــد معــايري م ااــبة لألهويــة وت ــدد قــوائم هنائيــة لويروت
      مايل،                                                                     إجنا/ ال شر التدرجيي لو وا  املسوحة وال وا  األم ية ال  يعا  تشكيوها        دمل      األمن، 

                                                إ را/ ت دم   العيوية الرامية إىل ف ي  الالمركزية،    ) ( 
                                                 ضيان مشاركة املرأة عو   و كام  وابملساواة مع الرن ؛    )ه( 
    إىل      ويشير         اةتفـا ،          إليـ        املشـار        املسـت          املراقـ        بوصـف        كـارتر      مركز       بتعيني      يرح  -    43 

     صـوب      ايـر/        لوت ـدم         املوضـوعي         الت ييم           تتيؤ          اةتفا ،          ايد        ال حو     عو          املست  ،        املراق       وةية    أن
      اونـ          امل توعـة           اةلتزامـا        ت فيـذ      بشـان      أوـهر       أربعـة    كـ       وـام        ت ريـر       إصـدار      يشـي     اا         اةتفا ،       ت فيذ

         اإاخهــــــا،      يتعــــــني     الــــــ         اباتــــــوا           والتوصــــــية           املســــــؤولية،        وتبيــــــان         ايتيوــــــة،         العوائــــــ          وبتحديــــــد         اةتفــــــا ،
       مست  ؛        كيراق        وةيت        ت فيذ      تيسري      ب ية      كامال       تعاوان       كارتر      مركز    مع        تتعاون    أن        األ رامل      جبييع     وهت  

                                                                       أن ال وو    أعيال عدائية انتهاكا لالتفا  وكذلس اإاخ إنرا ا  تعرق  ت فيذ       يؤك  -    43 
                       ت      ت                   ت      ت                               اةتفــا  أو تعرقوــ  ابلـــتاختر املتــوتل أو هتــد  ت فيــذه يشــكتالن مســوتغا لــء راج   قائيــة اجلــزا ا  اونــ  

                             معايري أخرا لء راج   ال ائية؛         ، من مجوة  (    4103 )      4732       ال رار 

                                                                     جبييـع أع ـا  جل ـة متابعـة اةتفـا  واـائر الشـركا  الـدوليني املع يـني أن يواصـووا       يه   -    4١ 
                    عم ت فيذ اةتفا ؛ 

 
                                      اجلهود املضطلع هبا يف جمايل التنم ة واحلوكمة  

              ت ـــة الســـا   مـــن                                               الــدور املركـــزا ةاـــرتاتيجية األمـــم املتحــدة املتكاموـــة مل            يع ييي   ك ييي  -    42 
                                                                 يث توفري إ ار وام  لتعزيز اووكية واألمن والت يية   م ت ة السا  ؛

                                                                ابجلهــو  الـ  يبــذهلا األمـني العــام إلعتـا  /خــم نديـد لت فيــذ هـذه اةاــرتاتيجية       يرحي  -    71 
          لعـام،  ـدمل                                                                                   عرب إنشا  الفري  العام  التـابع لوج ـة الت فيذيـة املعـين ا ت ـة السـا  ، برائاـة انئبـة األمـني ا

                                                                                     ضـيان فســني ت ســي  وفعاليــة توبيــة اةاــتجابة الدوليــة ة تيانــا  الســكان واستيعــا  ايويــة   م ت ــة 
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                          ابجلهــا  املا ــة أن فشــد نهو هــا        ويه يي                                               الســا  ، مــن خــالل فديــد األولــو،  واألهــدامل الرئيســية، 
                                                   وتوائم أنشتتها وف ا هلذه األولو،  واألهدامل الرئيسية؛ 

ُ                     حبشد نهو  اجلها  املا ة الرئيسية لتشـجيع اتبـا  هُنـب مبتكـرة مـن أنـ   عـم     ح    ير  -    70                                             
                     التحـالف مـن أنـ  م ت ـة  ”                                                                نهو  الت يية امل توع  ا   م ت ة السا  ، اا   خلس عرب ت فيـذ مبـا رة 

                                 ، ابلت سي  الو ي  مع األمم املتحدة؛ “      السا  

                                  أن ت ـين املشـاركة الكاموـة واملتسـاوية                                  بدول اسيوعة اايااية مل ت ـة السـا         يه   -    74 
                                                                                     لويرأة   مؤاسا  وآليا  م ع نشوب ال زاعا  و وهـا، إىل نانـ  مراعـاة امل ظـور اجل سـاا ع ـد وضـع 
                                                                                 ااـــرتاتيجيا  وـــاموة لوتصـــدا لوتهديـــدا  ال امجـــة عـــن اإلرهـــاب واجلرميـــة امل ظيـــة )اـــا   خلـــس اة ـــار 

                                       بيعية، وهتري  املهانرين(   م ت ة السا  ؛                                  ابألودا  والسالة واملددرا  واملوار  الت
 

               اإلةالغ واملتاةعة  

                                                                   إىل األمني العام أن ي وم، ابلت سي  الو يـ  مـع  ول اسيوعـة اايااـية واةفـا        يطل  -    77 
                                                                                       األفري ي، إببالغ سول األمن عن أنشتة ال وة املشرتكة التابعة لويجيوعة بعد مخسة أوهر من اإاخ هذا 

                                           ك  اتة أوهر بعد خلس، مع الرتكيز عو  ما يوي:             ال رار، مث

                                     الت دم اير/ صوب تفعي  ال وة املشرتكة،   ‘ 0 ’ 

َ                  الدعم الدويل امل دَّم إىل ال وة املشرتكة والتدابري ال  ُاتَي  أن تعز/ كفا هتا،  ‘ 4 ’    ُ                                َّ                 

  ة                                             ت                        ت فيــذ اةتفــا  الت ــين، اــا   خلــس مــن خــالل بيــان مفصتــ  لوــدعم الــذا ت دمــ  البعؤــ  ‘ 7 ’ 
      وكــذلس           املتكاموــة        البعؤــة     عوــ        ايتيــ       أل ــره       ت يــيم        وإنــرا    ،                        املتكاموــة إىل ال ــوة املشــرتكة

                                                                        ُ  توفري ن ا  مرنعية لتحديد مستوا تفعي  ال وة املشرتكة الذا ميكن ع د بووغـ  البـدُ  
                                          َّ            تدرجييا   اح  الدعم الوونس  والتش يوي امل دَّم من البعؤة،

                                                ال وة املشرتكة والتدابري امليك ة ملواصوة ال ظر فيها،                    التحد،  ال  توانهها   ‘ 2 ’ 

                                          ج                                 ت فيذ  ول اسيوعة اايااية إل ار اةمتؤـال وت يجـدها بسيااـة بـذل الع ايـة الوانبـة     ‘ 3 ’ 
                                                             ت    مراعـــــاة   ـــــو  اإلنســـــان، وكـــــذلس الســـــب  الكفيوـــــة بتدفيـــــف أا آ ر ضـــــارة إوتفهـــــا 

                            عوــ  الســكان املــدنيني، اــا   خلــس                                             العيويــا  العســكرية الــ  ت ــوم  ــا ال ــوة املشــرتكة
                    عو  ال سا  واأل فال؛

                                                                  عــــن اعتزامــــ  إنــــرا  ااــــتعراأل  ورا ل شــــر ال ــــوة املشــــرتكة ااــــت ا ا إىل ت ــــارير       يعييييرب -  72 
       العام؛     األمني

             أعــــاله بــــديال عــــن     77      ت                                         أن تشــــكت  ت ــــارير األمــــني العــــام املشــــار إليهــــا   الف ــــرة       يقييييرر -    73 
     والـ     (    4103 )      4732          من ال ـرار    3                                                   أوكال اإلبالغ عن أنشتة ال وة املشرتكة املتووبة   الف رة      خمتوف

             ت تعد اارية؛

                               أن يب ي املسالة قيد نظره الفعوي      يقرر -    73 
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