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 (  2016) 2296القرار 
حزيـــرا     29، املعقـــ يفة   7728 الـــاخت ا ـــاا جملـــس األمـــن    ل ـــت     

 2016 ي ني 
 

   ،إن جملس األمن 
مجيع قراراتـ  بييننـنر رسي ـ  ال ـنيقأ ياـا  ايفنلـأ   ال ـ يفا ،         إذ يؤكد من جديد 

 ماديفا على أمهيأ االمتثنل هلن امتثنال كنمال،
التزامــ  القــ خت ي ـينيفة ال ــ يفا  ببحدتــ  باالــتقالل  بالــالمت    وإذ يؤكدد مددن جديددد  

يميأ، بتصميم  على العمل مع حك مـأ ال ـ يفا ،   احتـراا تـنا ل ـينيفت ، للم ـنعدة         اإلقل
 التصدخت للتحدينر املختلفأ   ال  يفا ،

إىل أمهيــأ مدــنيفت الت ــ يأ ال ــلميأ للملنوعــنر الدبليــأ بح  ــن ا ــ ار         وإذ يشددر 
 التدخل بالتعنب    العالقنر يني الدبل   امللطقأ، بعدا

املدنيفت األالنالـيأ يففـا ال ـالا، يفـن   ملـف م األقـأ األ ـرا          ديدوإذ يؤكد من ج 
بايفينيف بعدا االتخداا الق ة، إال   حنلأ الدألنع عن اللفس بالدألنع عن ال اليأ، بي ّلم يـا   

 باليأ كل يعثأ من يعثنر حفا ال الا ت حديف بألقن للدلد املعين،
ــرأة ب    وإذ يشددر  ــ  مار الصــلأ ياــا  امل ــع قرارات ــنل   إىل مجي ــن، باأل ف ال ــالا باألم

ــأ       ــأ مــ عفة امل ــنعدة اإلن ــننيأ بمــ عفة األمــم املتحــدة، ب ني بالزناعــنر امل ــلحأ، ب ني
 املدنيني   اللـزاعنر امل لحأ،

كمـن يتللـى ملـف      عن ينلغ القلق من االتمرار انعداا األمن   يفارأل ر، وإذ يعرب  
اهللمــنر الــن تاــلان ا منعــنر املتمــريفة بقــ ار ايفك مــأ    دــل مــرة، باالقتتــنل القدلــة،  
بأعمنل اللص صيأ باإل راا، يفـن   ملـف العلـجل ا ل ـة با ل ـني الـاخت ي ـتاد  الل ـن          
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نلدتـ   مط يكدر  وإذ بخبنصـأ الل ـن  باأل فـنل،    بالفتينر، األمر الاخت ال يـزال ياـديف املـدنيني،    
ــن         ــف اهللمــنر ال ــ ر حــدا للعلــجل، يفــن   مل ــزناع   يفارأل ــع أ ــرا  ال ــ راأ مجي ــا  ت ــع أل ي

 ت تاد  املدنيني بحفظأ ال الا بالعنملني   جمنل تقدمي امل نعدة اإلن ننيأ،
امل ا انر الع كريأ يـني حك مـأ ال ـ يفا  با منعـنر امل ـلحأ       انعداا يالحظ وإذ 

عن ينلغ القلـق مـن ادـتدايف    وإذ يعرب ينالتثلن   دل مرة، نضيأ، على مدى ال لأ امل  يفارأل ر 
أعمنل العلجل    دل مرة بح ل ، حيث االـتمر القتـنل الـنني يـني حك مـأ ال ـ يفا  ب ـي         
حترير ال  يفا  ألصيل عدد ال احد، يفن   ملف عملينر القصجل ا  خت بمن تلقل  التقـنرير مـن   

ــنل، إضــنألأ إىل الزن    ــى الل ــن  باأل ف ــى األراضــة ب ــر      المــنر عل ــل عل ــني القدنس ــنر ي اع
ال ص ل إىل امل اريف بق نين اهللرة بالتلنألس يني القدنسـل، يفـن   ملـف يفاـنركأ بحـدار دـد        
ع كريأ بامليلياينر القدليأ، بخبنصأ   دـر  يفارألـ ر بهبر ـن بانهلـن، حيـث أيفى الـزناع يـني        

  املدنيني، ب رح أحد حفظأ ال الا؛قتل ب رح إىل القدنسل إىل تاريد أعدايف كدرية من اللنس، ب
علـى ب ـ حم سنالـدأ امل ـ بلني عـن انتـانكنر القـنن   الـدب  اإلن ـني           وإذ يشدد 

بعــن انتــانكنر باــنبوار حقــ   اإلن ــن ، بعلــى أ  حك مــأ ال ــ يفا  تتحمــل امل ــ بليأ  
الرسي يأ عن  نيأ املدنيني امل   يفين يفاخل إقليمان باخلنضعني ل اليتان، يفن   ملـف  نيتـام   

 ايفرحم، من ا راسم ضد اإلن ننيأ ب راسم
إوا  اخلطــر الــاخت ياــديف  ويعددرب  ددن ا  لدد ، (2013) 2117إىل قــرارا  وإذ يشددر 

ال ــالا باألمــن   يفارألــ ر ي ــدغ اللقــل هبــري املاــربع لاالــلحأ الصــ رية باألالــلحأ اخلفيفــأ  
زعأ االالتقرار، بإوا  االـتمرار التاديـدار   بتكدي ان بإالن ة االتعمنهلن على حن  ي يفخت إىل وع

 احملدقأ ينملدنيني من  را  الاخنسر هبري امللفلرة،
بخــالل  2015مــن االــتفحنل تاــريد ال ــكن    عــنا  وإذ يعددرب  ددن  ددق ق ا  لدد  

 ايفن ـأ إىل بمـن يترتـغ علـى ملـف مـن ويـنيفة          2016الفترة الن مرر حـ  ان  مـن عـنا    
  مجيــع أحنــن  يفارألــ ر خــالل   دــخ  80 000د ــر يف يــأ، حيــث امل ــنعدة اإلن ــننيأ بايفمن

بقــد عــنيف يعــ  ، ح ــغ األمــم املتحــدة بدــركنسان 2016األدــار اخلم ــأ األبىل مــن عــنا 
يـا  عـديفا   ي ـدغ القيـ يف املفربضـأ علـى التلقـل      بأألنيفر تقنرير هبري م كـدة  أبلئف املاريفين، 
مـن املاــريفين   247 000إىل ينإلضــنألأ  أي ـن،  دــخ  دـريفبا  127 000إضـنألين يصـل إىل   
، األمــر الــاخت يرألــع العــديف اإلمجــن  للماــريفين يفاخليــن   يفارألــ ر علــى 2015حــديثن   عــنا 

مليــ   دــخ  بالعــديف الكلــة لادــخنىل احملتــن ني إىل   2.6املــدى الط يــل إىل مــن ي قــدر يـــ  
 ماليني دخ ، 3.3امل نعدة اإلن ننيأ إىل 

http://undocs.org/ar/S/RES/2117(2013)
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 ـن حك مـأ ال ـ يفا  بالـنسر ا اـنر امل قعـأ        إىل االلتزامـنر الـن تعاـدر    وإذ يشدر  
علــى بقيقــأ الدبحــأ لل ــالا   يفارألــ ر )بقيقــأ الدبحــأ( ي ــمن  بصــ ل امل ــنعدة اإلن ــننيأ  

عــنسق إىل ال ــكن  الــاين  تــن    إلياــن، بممنيــأ العــنملني   جمــنل امل ــنعدة اإلن ــننيأ   يفب 
اـنر، أل ـال عـن ضـمن  حريـأ      بعملينهتم   امللن ق اخلنضعأ ل يطرة كل  اـأ مـن تلـف ا    

تلقل أألرايف العمليأ املختلطأ يفب  عنسق   مجيـع امللـن ق ب  كـل األبقـنر   يفارألـ ر   إ ـنر       
إىل الدبر الاخت ت يفي   لـأ متنيعـأ التلفيـا   تقيـيم      وإذ يشر كذ كممنرالأ العمليأ ل اليتان، 

 تلفيا بقيقأ الدبحأ،
  إيصنل امل ـنعدة اإلن ـننيأ، اللنمجـأ عـن      من الث رار الكدرية وإذ يعرب  ن ا  ل  

حك مـأ   وإذ يدد   االالتمرار   ملع بص ل ا انر الفنعلأ اإلن ننيأ بألـر  القيـ يف علياـن،    
 ال  يفا  إىل كفنلأ متكن تلف ا انر من العمل يفعمن لتلديأ االحتين نر األالناليأ،

يفن   ملـف   ،ل ص لاملفربضأ على الدل ابالعقدنر إوا  القي يف  وإذ يعرب  ن ا  ل  
ــأ املختلطــأ لالحتــنيف األألريقــة باألمــم املتحــدة        ــأ املفربضــأ علــى العملي العقدــنر الدريبقرا ي

ليــأ املختلطـأ علـى تلفيـا باليتـان، يفـن   ملــف      لعميـزال يعـ   قـدرة ا    يفارألـ ر، األمـر الـاخت ال   
يفب  ال صـ ل  القي يف املفربضأ على الدل ال ص ل   انل ببالط يفارأل ر، األمر الـاخت  ـ ل   

   حك مـأ ال ـ يفا    يإصـدار  رحد  ي إذو إىل ال كن  الـاين دـريفام االقتتـنل    دـل مـرة،     
للعمليـأ املختلطـأ   م  اـأ   إعندـأ صـ   سملأ م أدحل 233انبنأ األخرية تصنريح ملن عديفا 

الع ــكريأ،  ممل كــأ لل حــدارأخــرى امــم املتحــدة بسملــأ يفعــدار ممل كــأ ل  أدــحل 16ب 
امـم املتحـدة   ل يفعـدار ممل كـأ   سملـأ  أدحل 298 الالومأ ملن عديفاريح نأ  التص الحظي وإذ
يــنلتزاا حك مــأ ال ــ يفا   وإذ يندد    ،مــن والــل معلقــأ الع ــكريأ ممل كــأ لل حــدار أخــرى ب

ينلتعــنب  مــع العمليــأ املختلطــأ بالعــنملني   ا ــنل اإلن ــني ياــا  مجيــع امل ــنسل الل   ــتيأ،  
   ينلتزامان على ال    األكمل،يفبمن إىل ال ألن  حك مأ ال  يفا   ويد  

ا انر املنحنأ بال لطأ اإلقليميـأ   يفارألـ ر بحك مـأ ال ـ يفا  إىل إتنحـأ       وإذ يد   
 امل اريف املنليأ الالومأ لل ص ل إىل احملتن ني،

على أن  ال ميكن حل الـزناع   يفارألـ ر ينل الـنسل الع ـكريأ، بأ       وإذ يكر  ا تأكيد 
علـى أمهيـأ    وإذ يشددد ت  يأ اليناليأ دنملأ أمر أالنالـة إلعـنيفة إحـالل ال ـالا،      الت صل إىل

املعن أ الكنملأ ألالدنحم الـزناع ا اريـأ الـعين إىل إقنمـأ الـالا يفاسـم الـرعن  مـن الـيع يف يفلـنألع           
  اــاا الصــديف علــى تاييــدا ل قيقــأ الدبحــأ    وإذ يكددر  ا تأكيدددحقيقيــأ علــى أاــل يفارألــ ر،  

ــنر    ينعتدنراــن إ ــنرا صــنيفن   ــاان، بكــالف حملنيفق ــ ر، بلبالــراع يتلفي ــأ ال ــالا   يفارأل لعملي
 ال الا الن يق ا ينل الن أ أليان ألريق االحتنيف األألريقة الرأليع امل ت ى املعين ينلتلفيا،
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ينيف ار ال  ين ال  يفاي الاخت عقد   اخلر  ا   تاـرين األبل أكتـ ير   وإذ يعترف  
كالف يا  اـاا ايفـ ار    وإذ يعترف،  ار ال  ينبجبا يف حك مأ ال  يفا  لتاليع ايف 2015

 يامل مجيع األ را  املعليأ، ال  ين مل يكن دنمال يفن ألي  الكفنيأ ألن  مل
 ن يرحدــ نايلــالييــني األمــني العــنا برسي ــأ مف ضــيأ االحتــنيف األألريقــة  إىل  وإذ يشددر 

حتـنيف األألريقـة الرأليـع    يت قيع حك مأ ال  يفا  على اتفن  خنر أ الطريق الن اقترحان ألريـق اال 
، علـى الـديل االالـتعلنل    يـ  ت قع علـى ا منعـنر هبـري امل قعـأ     ن امل ت ى املعين ينلتلفيـا، ب ثـ  

   ،نتفن  خنر أ الطريقي مجيع األ را  امل قعأ إىل االلتزاا الكنمل  ا بيدع 
يناللتزامنر األخرى الن تعادر  ن حك مأ ال  يفا  ح  يك   ايفـ ار   وإذ يرح  

 ال  ين دنمال لللميع،
ــالا     وإذ يعدددرب  دددن   ددد     ــأ ال ـ ــأ عمليـ ــلحأ يعرقلـ ــنر امل ـ ــ  ا منعـ ــنا يعـ لقيـ

مطنلدتــ  يــنإلألرا  عــن أع ــن  حركــأ  وإذ يكددر  كأكيدددبالالــتمراران   الللــ   إىل العلــجل، 
ــنر  ألصــيل  -م قــ ار حركــأ العــدل بامل ــنباة  سمــد ياــر الــنيقن الــاين أالــرهت     ربيــل   أي

ــني  ــأ      2013 م ــأ م ــلحأ  ــد  اإل نحــأ مك م ــ ا  ــن أخت مجنع ــدين أخت أعمــنل تق ، بإم ي
 ال  يفا  ينلق ة،

أ  قــدرة العمليــأ املختلطــأ علــى ت ــايل التقــدا   تلفيــا بقيقــأ الدبحــأ   وإذ يالحددظ 
نملأ يـني ايفك مـأ بايفركـنر هبـري امل ّقعـأ،      تعيقان حنالر التـاخري بهبيـنحم ت ـ يأ الينالـيأ دـ     

األ را  امل قعـأ علـى ا ـنم اخلطـ ار املتدقيـأ الالومـأ لتلفيـا بقيقـأ الدبحـأ تلفيـاا           وإذ حيث 
من تعار االنتقنل من مرحلـأ اإلهبنقـأ إىل مرحلـأ حتقيـق االالـتقرار       وإذ يعرب  ن ا  ل تنمن، 

يأ باألمليـأ، بكـالف ل ـعجل قـدرة ال ـلطنر      بالقينا ينألناطأ اإلمننسيأ ي ـدغ ايفنلـأ اإلن ـنن   
علـى كفنلـأ    ، يدعم من ا انر املنحنأ املعليأ،حك مأ ال  يفا  وإذ حيثاإلقليميأ   يفارأل ر، 

ملن تدقى من عمـل ال ـلطأ اإلقليميـأ لـدارأل ر بالللـن   ـد  م اصـلأ التلفيـا،          أامللنالد  اريفامل
ن  يتعاـداهتن بتلفيـا التزامنهتـن   ال قـل     ا انر املنحنأ بحك مأ ال ـ يفا  علـى ال ألـ    وإذ حيث

  ملــف االلتزامــنر الــن قطعــل   املــ متر املعقــ يف   الدبحــأ   ني ــن  أيريل   امللنالــغ، يفــن
 أ  التلميأ من داهنن أ  تدعم ال الا الداسم   يفارأل ر، يؤكد وإذ، 2013
ع بحـل الزناعـنر   أ  انلينر احملليأ يفل امللنوعنر تق ا يدبر اـنا   ملـ   وإذ يالحظ 

على تكثيـجل ا اـ يف الفعنلـأ     حيث إذويني القدنسل، يفن   ملف الزناعنر على امل اريف الطديعيأ، 
ح  ال تف ـة امللنوعـنر احملليـأ إىل العلـجل، ملـن ي ـتتدع  ملـف مـن أقـر علـى ال ـكن  املـدنيني             

ليــ   للتــدخل مــن يــن ا يف الــن تدــاهلن ال ــلطنر ال ــ يفانيأ بال الــطن  احمل  وإذ يندد  احمللــيني، 
خالل نار ق ار األمن بإقنمأ امللن ق العنولأ يني القدنسل املتحنريأ، بال الن أ   االقتتنل يـني  
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  إيراا العديد مـن اتفنقـنر ال ـالا يـني القدنسـل      د  املالع املتمثل ينيف وإذ يرح القدنسل، 
ــق األمــم املتحــدة القطــرخت،      ــأ املختلطــأ بألري ــدعم مــن العملي ــان  علــى وحيثهددقي ، م اصــلأ عمل

 ،ينلتعنب  مع حك مأ ال  يفا ، إلجينيف حل ل يفاسمأ هلاا الزناعنر
 ن ينلتعنب  ال قيق مـع   ينملدنيفرار اإلقليميأ بهبريان من املدنيفرار امل طلع وإذ يرح  

حك مأ ال  يفا  مـن أ ـل معن ـأ األالـدنحم ا اريـأ للـزناع الـداسر   يفارألـ ر، بالعمـل علـى           
ــنا املمثــل اخلــنىل املاــترني كدري ال الــطن  املاــترني        ــداسم، يفــن   ملــف قي إحــالل ال ــالا ال

نباة بألصـيل  ، بينلتل يق مع حك مأ قطر، يعقد لقن  يني حركأ العـدل بامل ـ  2016أينر مني  
ــر ال ــ يفا     ــن  ــي  حتري ــنبخت م ــيين ميل ــأ ال ــالا    م ــأ التحــن  ايفــركتني يعملي ، مــث إمكنني

على ا ا يف الن يداهلن املمثل اخلنىل املاترني كدري ال الطن  املاترني مـن أ ـل تـامني     يثين وإذ
يـأ  ال الا باالالـتقرار باألمـن   يفارألـ ر، ي ـدل ملـان يفعـم ا اـ يف الدبليـأ باإلقليميـأ بال  ل         

 انفتنحان، الراميأ إىل إعنيفة تلايط عمليأ ال الا بوينيفة
املزيـد مـن   القـنن   باللظـنا مـن خـالل ناـر       لد ـط جبا يف ايفك منر احملليأ  ن  يوإذ  

أ   مجيـع أحنـن  يفارألـ ر، يفـن       عدالـ نلار أ باإلصالحينر بالاملتعلقأ ي امل اريف الداريأ باملنيفيأ
ــنر ــنن نيبملـــف امل تاـ ــنم ع  باملـــد   القـ ــنعدبامل     العـ ــأ   ب ـ ــنل املع نـ ــأ   جمـ القنن نيـ

تعزيـز  ل نطنقاـن  بت الـيع  كثيفاـن أ  اـاا ا اـ يف يلد ـة ت    الحدظ ي إذوببحدار  نيأ األالرة، 
 الـن متـس  نتـانكنر بالتلـنبوار   م ا اـأ اال  بال الـيمن    ،ايفمنيأ لل كن  املدنيني تيحييئأ ت

 ني،ق   املرأة بالعلجل ا ل ة با ل م

، يفب  إخـالل يف ـ بليأ جملــس األمـن الرسي ـيأ عــن صـ   ال ـالا باألمــن       يؤكدد  وإذ 
الدبليني، على أمهيأ الاراكأ يني األمم املتحدة باالحتنيف األألريقة، ان لنمن مع الفصـل الثـنمن   

 من ميثن  األمم املتحدة، أليمن يتصل يص   ال الا باألمن   أألريقين، خنصأ   ال  يفا ،
انبرار امللتظمأ الـن تعقـد يـني األمـم املتحـدة باالحتـنيف األألريقـة        ينمل ي   لاقحي وإذ 

 23تقرير الفريـق العنمـل املاـترني املـ ر      بي األ را ، ليأ الثالقيأإ نر انبحك مأ ال  يفا    
 ،أريعأ أدارهب      مرة أخرى ، باعتزاا الفريق العنمل املاترني االنعقنيف 2016أينر مني  

ــدب  يفقــ        وإذ يددد    ــنل اللتزامنهتــن يفقت ــى القــنن   ال ــع األ ــرا  إىل االمتث مجي
اإلن ن  بالقنن   الدب  اإلن ني، بياديف على األمهيأ الن ي ليان ا لس ل ضع حد لبألـالر  
من العقنحم ي النسل ملان كفنلـأ امل ـن لأ بسنكمـأ امل ـ بلني عـن ا ـراسم الـن ترتكدـان مجيـع          

 إذوحك مـأ ال ـ يفا  علـى ال ألـن  ينلتزامنهتـن   اـاا الصـديف،         وإذ حيث األ را    يفارأل ر،
ــأ          يرحدد  ــ  حك م ــاخت عيلت ــدارأل ر ال ــدعة اخلــنىل ل ــن امل ــ ا   ــن يق ــأ ال ــنر ا نري ينلتحقيق

 الـدع ة  وإذ يكدر  على ضربرة إحراو مزيد من التقـدا   اـاا الصـديف،     يشدد إذوال  يفا ، 
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ــق يفاــربع   ــأ     إىل إحــراو تقــدا الــريع أليمــن يتعل ــن تــل  علــى تــ   العملي مــاكرة التفــنام ال
حك مـأ ال ـ يفا  إىل    يدد   إذ املختلطأ باالحتنيف األألريقة مراقدأ إ را ار احملكمـأ اخلنصـأ، ب  

 التعليل ينلتحقيق   اهللمنر الن تعرضل هلن العمليأ املختلطأ بتقدمي مرتكديان إىل العدالأ،
للعلـجل امل ـتمر   يفارألـ ر علـى االـتقرار      قلق  من التاقري ال ليب وإذ يؤكد من جديد  

ينلعالقـنر ا يـدة املت اصـلأ يـني ال ـ يفا  بتاـنيف،        وإذ يرح ال  يفا  يرمت ، بعلى امللطقأ، 
ــأ ايفــدبيف،   ــن ياــمل مراقد ــى     يشدد   وإذ يف ــن ال الــطى عل ــأ أألريقي ال ــ يفا  بتاــنيف بمجا ري

 ككل، م اصلأ التعنب  لتحقيق ال الا باالالتقرار   يفارأل ر ب  امللطقأ
ين ا يف الن تداهلن العمليأ املختلطأ عمال علـى إحـالل ال ـالا باالالـتقرار      وإذ يشيد 

 تاكيد يفعم  الكنمل للعمليأ املختلطأ، وإذ يكر   يفارأل ر، 
يـنلتقرير اخلـنىل لامـني العـنا برسي ـأ مف ضـيأ االحتـنيف األألريقـة املـ ر            وإذ يرح  

 ( عن العمليأ املختلطأ،S/2016/510) 2015حزيرا  ي ني   2
ــنا         وإذ حيدددي   لادددق   ــني العـ ــن األمـ ــجل مـ ــدر تكليـ ــاخت صـ ــتعرا  الـ ــنا االالـ يإمتـ

يإ راسـ  ياـا  م ـالأ الـلق    اإليـالج مـن  ننـغ العمليـأ املختلطـأ،           2014مت و ي لي   2
 وإذ يرحدد رير العمليـأ املختلطـأ كننــل عرضـأ للتالعـغ،     بااليفعـن ار الـن تاـري إىل أ  تقــن   

ينلت صينر باالالتلتن نر الـ اريفة   االالـتعرا  بيف اصـلأ تلفيـا التـدايري الراميـأ إىل معن ـأ        
 ااا امل الأ،

 أ  ايفنلأ   ال  يفا  تاكل هتديدا لل الا باألمن الدبليني، وإذ ي ر  
، حـ   (2007) 1769املديلـأ   القـرار   متديد باليأ العمليـأ املختلطـأ،    ي ر  - 1 

مـن   15 845أ  تتالجل العمليأ من عديف يصل إىل  وي ر  كذ ك، 2017حزيرا  ي ني   30
مــن بحــدار الاــر أ املاــكلأ الــن   13مــن أألــرايف الاــر أ ب  1 583األألــرايف الع ــكريني ب 

 ألريفا؛ 140إىل  يصل ق اا كل ملان
،   الــين  التقــدا احملــدبيف الــاخت أوحــرو   ضــ   اللقــن  يكددر  كأكيددد كأييددد  - 2 

ــأ املختلطــأ      ــأ انعــداا األمــن امل ــتمرة، لابل يــنر االالــتراتيليأ امللقحــأ للعملي املر عيــأ بحنل
، باــةمح  نيــأ املــدنيني، بتي ــري  (2014) 2148مــن القــرار  4يصــي تان الــ اريفة   الفقــرة  

إيصــنل امل ــنعدة اإلن ــننيأ، بضــمن  الــالمأ بأمــن مــ عفة امل ــنعدة اإلن ــننيأ؛ بال الــن أ     
ــى ــأ، مــع           عل ــأ ال ــ يفا  بايفركــنر امل ــلحأ هبــري امل قع أالــنس بقيقــأ الدبحــأ يــني حك م
ال الـن أ   الزناعـنر القدليـأ،     التح ل الدميقرا ة ا نرخت على الصعيد الـ  ين؛ بيفعـم   مراعنة

يفن   ملف عن  ريق ا نم التدايري الالومأ للتصدخت ألالدن ن ا اريأ، ينلتعنب  مع ألريق األمـم  

http://undocs.org/ar/S/2016/510
http://undocs.org/ar/S/RES/1769(2007)
http://undocs.org/ar/S/RES/2148(2014)
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ينخلط ار الن ا ـاهتن العمليـأ املختلطـأ حـ  ان  مـن أ ـل تلفيـا         ويرح املتحدة القطرخت؛ 
ــن ــن       مـ ــال يـ ــ  عمـ ــطلع يـ ــأ امل ـ ــأ املختلطـ ــتعرا  العمليـ ــن    االـ ، (2014) 2113لقرار  ـ

إىل العمليأ املختلطـأ أ  ت اصـل م ا مـأ مجيـع أناـطتان مـع اـاا األبل يـنر بت  يـ            ويطل 
ــع املاــنا األخــرى هبــري املتمندــيأ مــع اــاا        االــتخداا م اريفاــن حنــ  حتقيقاــن، بأ  ت قــجل مجي

ــأ الت ويــع امللنالــغ   ويشدددددــيد الدعثــأ بألقــن لــالف،  األبل يــنر بأ  ت ــتمر   تر علــى أمهي
للمانا بالتل يق يني العمليأ املختلطأ بألريق األمم املتحدة القطرخت من أ ل تلفيـا مـن  ـن       

 االتعرا  العمليأ املختلطأ؛
أ  يع  علنصر باليأ العمليأ املختلطأ بمانمان املامب   ن   القـرار   يالحظ - 3 
، الــاخت نــ  علــى أ  تكــ   باليــأ العمليــأ املختلطــأ علــى اللحــ  احملــديف     (2007) 1769

ــيأ االحتـــنيف األألريقـــة املـــ ر      55ب  54الفقـــرتني  ــنا برســـيس مف ضـ ــن تقريـــر األمـــني العـ مـ
(، مل تعــــــد علنصــــــر مار  ــــــدبى، أب أ    S/2007/307/Rev.1) 2007حزيرا  ي نيــــــ   5

م  بليتان م لدة أب الت لد عمن قريغ إىل كينننر أخـرى مار ميـزة ن ـديأ، باـة العلنصـر      
ــأ   ــرار الفرعيــ )حم(  55ب ‘ 7’)أ(  55ب ‘ 5’)أ(  55)و( ب )ح( ب  54املــــاك رة   الفقــ

ــر؛   ‘ 4’-‘3’) (  55ب ‘ 10’)حم(  55ب ‘ 5’)حم(  55ب ‘ 3’-‘2’ ــف التقريـــ ــن ملـــ مـــ
اإل ـــرا ار  2017إىل العمليـــأ املختلطــأ أ  تلـــاة   أ ــل أقصـــنا حزيرا  ي نيــ      ويطلدد  

مـن التقريـر ماتـ  للقـل املاـنا      ‘ 4’) (  55)و( ب  54امللص ىل عليان   الفقـرتني الفـرعيتني   
 إىل ألريق األمم املتحدة القطرخت؛

أ  العمليأ املختلطأ جيغ علياـن أ  ت اصـل إعطـن  األبل يـأ علـد ا ـنم        يؤكد - 4 
القرارار املتعلقأ ينالتخداا القدرار بامل اريف املتنحأ ملن يلةمح )أ(  نيـأ املـدنيني   مجيـع أحنـن      
يفارأل ر، يفن   ملف الل ن  باأل فنل، مـن خـالل مجلـأ إ ـرا ار، مـن ييلـان م اصـلأ التحـ ل         

ع تتــ خى أليــ  املزيــد مــن اإل ــرا ار االالــتدنقيأ بال قنسيــأ لتحقيــق أبل ينهتــن بللــدألنع   إىل بضــ
الفعلة عن ال اليـأ الـن كلفـل  ـن، يفب  اإلخـالل ينملدـنيفت األالنالـيأ يففـا ال ـالا؛ بتعزيـز           
إ را ار اإلناار املدكر؛ باالنتاـنر الع ـكرخت االالـتدنقة، بالقيـنا يـدبرينر ناـطأ بألعنلـأ          

كثر عرضأ للا حم اللـزاعنر بالن ت  ـد ألياـن امعـنر كـدرية للماـريفين يفاخليـن؛       امللن ق األ
بالتصدخت يفزيد من ال رعأ بالفعنليأ لتاديدار االتخداا العلجل ضد املدنيني، من خالل مجلـأ  
من اإل را ار من ييلان إ را  االتعراضنر ملتظمأ لالنتانر ا  ـرا  لقـ ة العمليـأ املختلطـأ؛     

ــامني ميمــنر امل  ــز       بت ــان تعزي ــ يفة ي ــدل مل ــن ق الع ــن بمل ــن ق املتنمــأ هل ــن باملل اــريفين يفاخلي
ــام         ــأ بصــ ل امل ــنعدار اإلن ــننيأ علــى حنــ  م ــأ؛ ب )حم( كفنل ــدريغ الاــر أ ا تمعي بت

ــننيأ      بيفب  ــنعدة اإلن ـ ــ عفة امل ـ ــن مـ ــالمأ بأمـ ــمن  الـ ــغ، بضـ ــل امللنالـ ــق ب  ال قـ ع اسـ

http://undocs.org/ar/S/RES/2113(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/1769(2007)
http://undocs.org/ar/S/2007/307/Rev.1
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لقنن   الدب  باملدنيفت الت  يايأ للم ـنعدة  بأناطتان، بملف بألقن لاحكنا مار الصلأ من ا
إىل العمليــأ املختلطـأ أ  ت ــتفيد إىل أقصــى   ويطلد  اإلن ـننيأ املعمــ ل  ـن   األمــم املتحــدة؛   

مــع ألريــق األمــم املتحــدة القطــرخت بالــنسر ا اــنر الفنعلــأ الدبليــأ  حـد مــن قــدراهتن، ينلتعــنب   
 عثــأ مــن االــتراتيليأ دــنملأ لتحقيــق اــاا ايفك ميــأ،   مــن تزمــع تلفيــاا علــى نطــن  الد  بهبــري

 األادا ؛
ال اليأ املل  ـأ ينلعمليـأ املختلطـأ يفقت ـى الفصـل ال ـنيع مـن امليثـن ،          يؤكد - 5 

 ، الـن تق ـة يـا  تلفـا الدعثـأ مانماـن األالنالـيأ       (2007) 1769على اللح  احملديف   القرار  
يفب  امل ــنس ينمل ــ بليأ الرسي ــيأ يفك مــأ ال ــ يفا  بأ  تكفــل حريــأ تلقــل     يفمنيــأ املــدنيني 
إىل أ   ويشدر  املختلطأ بالعنملني   جمنل امل نعدة اإلن ـننيأ بت ـمن أملـام؛     م عفة العمليأ 

أ العمليــ وحيددث العمليــأ املختلطــأ م لــأ ين ــنم مجيــع اإل ــرا ار الالومــأ لتلفيــا اــاا ال اليــأ؛  
 ن؛أ املل  أ   اليالأخت هتديدار ت تاد  العمليأ ب املختلطأ على ريفع 

أنــ ،   ضــ   ايفنلــأ األمليــأ املــت رية، يلد ــة ألخت أعمــنل ي ــطلع  ــن     يؤكددد - 6 
لتح ني الدعثأ أ  ت تلد إىل من ي حرو مـن تقـدا   ضـ   اللقـن  املر عيـأ بالظـرب  ال ـنسدة        

 ين بعلى مراحل بيفربنأ بيص رة ميكن الع يفة علان؛على أر  امليدا ، بأ  تلفَّا تدرجي
يــن ا يف الراميــأ إىل ويــنيفة ألعنليــأ العمليــأ املختلطــأ   اــاا الصــديف،    يرحدد  - 7 

األمم املتحدة بمف ضـيأ االحتـنيف األألريقـة      انبنأ األخرية أ رت  بيعتر  ينالالتعرا  الاخت 
الـيمن اللتـنسا الـن خلصـل إىل أ  العمليـأ       ملدى مال مأ ق اا القـ ار للماـنا املل  ـأ  ـن، بال    

املختلطأ يلد ة هلن أ  تكفل قدرا أكرب مـن املربنـأ   عمليـنر انتاـنران الع ـكرخت بأ  تزيـد       
 من ايف  ر امليداي لفرايفى ضدن  الار أ؛

ين ا يف الن يداهلن املمثـل اخلـنىل املاـترني كدري ال الـطن  املاـترني مـن        يشيد - 8 
ا بويـنيفة ا هلـن، م تردـدا   ملـف يإ ـنر عمـل االحتـنيف األألريقـة         أ ل تلاـيط عمليـأ ال ـال   

باألمم املتحدة لتي ـري عمليـأ ال ـالا   يفارألـ ر، يفـن   ملـف مـن خـالل اديـد الت اصـل مـع            
يتعزيـز تل ـيق املمثـل اخلـنىل املاـترني كدري ال الـطن  املاـترني         ويرح ايفركنر هبري امل قعأ؛ 

امل ـت ى املعـين ينلتلفيـا باملدعـ   اخلـنىل لامـم املتحـدة إىل        مع ألريق االحتنيف األألريقة الرأليـع  
ال  يفا  ب ل حم ال  يفا    م ا مأ  ا يف ال الن أ الـن يدـال هنن   الـديل إحـراو التقـدا        

 املفنبضنر املدندرة يني حك مأ ال  يفا  بايفركنر امل لحأ   يفارأل ر؛
يإحراو تقدا   تلفيا يع  علنصر بقيقأ الدبحأ لل الا   يفارألـ ر،  يرح   - 9 

يفن   ملف االتكمنل الترتيدنر األمليأ ملقنتلة حركأ التحرير بالعدالأ بمقـنتلة حركـأ العدالـأ    
بامل نباة ال  يفانيأ، بحت يل حركأ التحرير بالعدالأ إىل حـزيني الينالـيني، بإيفمـن  املتمـريفين     
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لكلــ   عمليــأ ايفــ ار بالتاــنبر الــداخلة   يفارألــ ر،ب  ــلطأ ال ــ يفانيأ،ال ــنيقني   اينكــل ال
حينل التاخري الكدري باملت اصل   تلفيا ال قيقأ عم من، يفن   ملف األحكـنا   ا  ل يعرب  ن 

ــأ ييئــأ م اتيــأ متكــن مــن عــ يفة املاــريفين يفاخليــن بالال ــئني؛      وحيددث املتعلقــأ يــنلتع ي  بهتيئ
ا بقيقأ الدبحـأ ينلكنمـل بي ـدل ملـان اللقـل الفعلـة ملاـنا بأناـطأ         األ را  امل قعأ على تلفي

التل يق الن ت طلع  ن ال لطأ اإلقليميأ لدارأل ر إىل  انو خلجل بكفنلأ حصـ ل امل ال ـنر   
يـا     ويطق د  امللااة يف  غ ال قيقأ على امل اريف الالومأ، بمتكيلـان مـن االضـطالع ي الينهتـن؛     

ــاان؛   تكــجلا ا منعــنر امل ــلحأ هبــري ا  ــأ تلفي ــأ  ويشدد  مل ّقعــأ علــى ال قيقــأ عــن عرقل العملي
املختلطأ، بألقن ألبل ينهتـن االالـتراتيليأ امللقحـأ، بألريـق األمـم املتحـدة القطـرخت علـى م اصـلأ          

 املانركأ يص رة كنملأ   يفعم تلفيا بقيقأ الدبحأ؛
 ني ـن    13إىل  11أ  االالـتفتن  اإليفارخت ياـا  يفارألـ ر أو ـرخت مـن       يالحظ - 10 
ــل ــر االالــتفتن   ، 2016 أيري ــث أق ــنر ايكــل حي يكــ    رحدد وياخلمــس   يفارألــ ر،  ال الي

الا اهبل املعرحم علان   التقريـر اخلـنىل لامـني     الحظوي يأ،اللمأو رخت   عرب  االالتفتن  
ياـا  أاليـأ اللـنخدني     2015حزيرا  ي نيـ    2مف ضيأ االحتنيف األألريقة املـ ر    أالعنا برسي 

 ؛بم عد االالتفتن 
يــا  تكــجل مجيــع أ ــرا  الــزناع   يفارألــ ر ألــ را عــن مجيــع أعمــنل   يطق دد  - 11 

العلــجل، بأ  تلتــزا ي قــجل م ــتمر بيفاســم إل ــال  اللــنر، مــن أ ــل إحــالل ال ــالا امل ــتتغ     
 بالداسم   امللطقأ؛

على أمهيأ العمل الاخت يق ا ي  ألريق االحتـنيف األألريقـة الرأليـع امل ـت ى      يشدد - 12 
بياــلع مجيــع األ ــرا    الــزناع علــى الــدخ ل   حــ ار يلــن  مــع الفريــق،   املعــين ينلتلفيــا،

  ااا الصديف م قجل أبلئف الاين يرأل    االن منا إىل عمليأ ال الن أ، يفـن   ملـف    يدينو
  اـاا الصـديف  ـي  حتريـر ال  يفا  ألصـيل       حيثو ي  حترير ال  يفا  ألصيل عدد ال احد، 
ال ــالا يفب  دــرب  م ــدقأ، ي يــأ الت صــل إىل بقــجل  عدــد ال احــد علــى االن ــمنا إىل عمليــأ

 لاعمنل العداسيأ كخط ة أبىل ص حم اتفن  لل الا الانمل بامل تداا؛
ــأ ال ــ يفا       يرحدد  - 13  ــنرس  21يت قيــع حك م ــن    2016آمار م علــى اتف

وحيددث خنر ــأ الطريــق الــن اقترحاــن ألريــق االحتــنيف األألريقــة الرأليــع امل ــت ى املعــين ينلتلفيــا،   
نلت قيع عليــ  ينعتدــنرا خطــ ة يــنروة   حتديــد  ريقــأ  التعليــل يــ منعــنر هبــري امل قعــأ علــى ا

 عمليأ للم ة قدمن حن  بقجل األعمنل العداسيأ بإ را  ح ار ب ين دنمل؛
يفارألـ ر يـتم   ملـن  يت ـع      يفعم  إل ـرا  حـ ار يفاخلـة       يؤكد من جديد - 14 

لللميــع بي ــ يفا االحتــراا التــنا يفقــ   املاــنركني املدنيــأ بال ينالــيأ، يفــن   ملــف ماــنركأ  
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يتقــدمي حك مــأ ال ــ يفا  مدلــغ  ويرحدد  الل ــن  باملاــريفين يفاخليــن ماــنركأ كنملــأ بألعنلــأ؛   
يـل عمليـأ ايفـ ار بالتاـنبر الـداخلة        ملي   يفبالر، أخت نصجل من تعادر ي  إالـانمن   مت  

يفارأل ر، با  من مكن من إحراو تقدا   املرحلأ الثننيأ مـن عمليـأ ايفـ ار بالتاـنبر، بيايـغ      
ــإعال  االحتــنيف       ــ ؛ بيرحــغ ي مك مــأ ال ــ يفا  أ  ت ــنرع إىل تقــدمي مــن تدقــى ممــن تعاــدر ي

 ويعدرب  دن ا  لد    تانبر؛ ي رب لتم يل عمليأ ايف ار بال 800 000األبربيب التعاد يتقدمي 
مــن أ  يــ يفخت تفاــة انعــداا األمــن باالألتقــنر إىل التم يــل الكــن  إىل تقــ ي  التلفيــا الفعــنل   

با منعـنر امل ـلحأ أ     مك مأ ال  يفا   يهي  وللمراحل املقدلأ من عمليأ ايف ار بالتانبر؛ 
ت اصـل يفعـم عمليـأ ايفـ ار      إىل العمليـأ املختلطـأ أ    ويطل تكفل هتيئأ الديئأ امل اتيأ الالومأ؛ 

 بالتانبر بييئتان العنمأ برصد التط رار الن تلاا   ااا الصديف باإليالج علان؛
إىل بضـــع حـــد ألـــ رخت لالدــتدنكنر يـــني القدنســـل بأعمـــنل اإل ـــراا   يددد    - 15 

جباـ يف ال ـلطنر ال ـ يفانيأ بال الـطن  احمللـيني       ويعتدرف باللص صيأ الن يعني ملان املـدني  ،  
يـنعتزاا العمليـأ    ويرحد  إىل املصـنيفأ بايفـ ار،    ويدد   كدذ ك  ؛ قدلـة أ   االقتتـنل ال لل الن 

  إ نر ال اليـأ املل  ـأ   يفعم ال الن أ   الزناعنر القدليأ املختلطأ تكثيجل  ا يفان الراميأ إىل 
إىل العمليأ املختلطـأ أ  ت اصـل يفعـم انليـنر احملليـأ يفـل        ويطل  ن بأبل ينهتن االالتراتيليأ؛ 

الزناعــنر، يفــن   ملــف آليــنر ا تمــع املــدي، بأ  تعمــل مــع حك مــأ ال ــ يفا  بألريــق األمــم  
على بضع خطأ عمل ياا  ملع نا حم الزناعنر يـني القدنسـل   با تمع املدي املتحدة القطرخت 

 بحلان   كل باليأ من بالينر يفارأل ر؛
لحأ الصــ رية مــن انتاــنر األالــلحأ، بال الــيمن األالــ  يعددرب  ددن  ددق ق ا  لدد  - 16 

إىل العمليـأ املختلطـأ    ويطلد  باألاللحأ اخلفيفأ، بمن االتخداا اـاا األالـلحأ ضـد املـدنيني،     
مـن أ ـل    (2005) 1591أ  ت اصل تعنبهنن   ااا ال ين  مـع ألريـق اخلـربا  امللاـا يـنلقرار      

ال  حك مـأ ال ـ يفا  عزماـن علـى تلفيـا  لـأ لـزنع الـالح         إعـ  ويالحدظ تي ري عمل الفريق؛ 
األمـني العـنا إىل تقـدمي إحن ـأ عـن تلفيـا اـاا         ويدد   املدنيني  مع األاللحأ هبري املاـربعأ،  

 املدنيفرة   تقريرا القنيفا؛
 ويرحد  ينلدلدا  امل نمهأ يق ار بياألرايف دـر أ   العمليـأ املختلطـأ؛     يشيد - 17 

معن ــأ نقــ  املعــدار اململ كــأ لل حــدار بعلــز ترتيدــنر الــدعم   يــإحراو يعــ  التقــدا   
العمليـأ املختلطـأ    ويدد   إوا  من تدقى مـن أب ـ  الـلق ؛     يعرب  ن االنشغقلالاايت، بلكل  

باألمننأ العنمأ بالدلدا  امل نمهأ يقـ ار ع ـكريأ بيـاألرايف دـر أ إىل أ  ت اصـل يـال ا اـ يف        
ألري التــدريغ امللنالــغ باملــ اريف الكنأليــأ أليفا  ماــنا ملعن ــأ أب ــ  الــلق  تلــف ي ــدل ملــان تــ  
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ايفمنيأ مار األبل يـأ، ال الـيمن   ا ـنالر ال ـربريأ لـتمكني ال حـدار مـن االنتاـنر علـى          
 حن  م قل بالقينا يدبرينر يعيدة املدى؛

أ  أخت  ويؤكدد مجيع اهللمنر الن ت ـتاد  العمليـأ املختلطـأ؛     يدين  شدة - 18 
تكـرار   يعـدا   يطق د   وال ا على العمليأ املختلطـأ أب هتديـد يفانمجتـان اـ  أمـر هبـري مقدـ ل؛        
 يشدديدو الــريع ببا  ؛ تلــف اهللمــنر بيفحنالــدأ امل ــ بلني عــن ارتكن ــن يعــد إ ــرا  حتقيــق   

ق ـيأ ال ـالا        الـديل  ا ـغ  ال ا يـارباحام   أيفا   ضـح العمليأ املختلطأ الـاين  يف عفة 
العمليــأ املختلطــأ علــى ا ــنم مجيـع التــدايري الالومــأ   إ ــنر ق اعــد ادــتدنكان    حيددث و ؛يفارألـ ر 

االتمرار عنارة إألـالر ملفـاخت اهللمـنر ضـد      ويديناألمم املتحدة بمعداهتن؛  يفمنيأ م عفة 
  اــاا الصــديف حك مــأ ال ــ يفا  علــى يــال مــن    وحيددّثال ــالا مــن العقــنحم،  أألــرايف حفــا 

املختلطـأ   مقتر  أخت من اـاا ا ـراسم للعدالـأ، بعلـى التعـنب  مـع العمليـأ         بالعان لتقدمي مجيع 
 هلاا ال ر ؛

قلق  العميق من االتمرار الع اسق الـن ت ا ااـن العمليـأ املختلطـأ     يكر  كأكيد  - 19 
  تلفيا باليتـان، يفـن   ملـف القيـ يف املفربضـأ علـى حركتـان بالـدل بصـ هلن نتيلـأ النعـداا            

 راا بالقي يف الاديدة الـن تفرضـان علـى حركتـان قـ ار حك مـأ ال ـ يفا         األمن بأعمنل اإل
العقدـنر   جبميـع األ ـرا    يفارألـ ر أ  تزيـل كـل       ويهيد   بايفركنر امل لحأ بامليلياـينر؛  

الن حت ل يفب  تصـريجل العمليـأ املختلطـأ ل اليتـان علـى اللحـ  الكنمـل بال ـليم، ي ـدل ملـان           
  ااا الصديف يا  متتثل حك مأ ال ـ يفا    ويطق  حريأ تلقلان؛ العمليأ املختلطأ ب كفنلأ أمن 

التفـــن  مركـــز القـــ ار امتثـــنال تنمـــن بيفب  تـــاخري، بخبنصـــأ األحكـــنا مار الصـــلأ مركـــأ   
الدبرينر   امللن ق املت ررة من اللـزاع، بملح تصنريح الرحالر ا  يأ، بكالف األحكـنا  

اا األصـ ل ا  يـأ للعمليـأ املختلطـأ، بإ ـرا       مار الصلأ يإوالأ العقدـنر الـن تعتـر  االـتخد    
ــأ املختلطــأ بحصــ  اإلعندــأ   نقطــأ       املعــنمالر   ال قــل امللنالــغ ملــربر معــدار العملي

ــدخ ل إىل ال ــ يفا ، بإصــدار التادــريار   ال قــل امللنالــغ؛       يفلنقاــأ األمــ ر   ويرحدد ال
مـن خـالل    ، يفـن   ملـف  ن يفعنليـأ التا يليأ بالل   تيأ املتعلقأ يتلفيا العمليأ املختلطأ ل اليتـا 

يـــنلتزاا حك مـــأ ال ـــ يفا  يـــا  تتعـــنب    مجيـــع امل ـــنسل  وينددد  انليـــأ الثالقيـــأ األ ـــرا ، 
الل   تيأ، يفن   ملف إ را ار التخلي  ا مركة بالتادريار بألتح الدل ال ص ل   ب ـ   

 إىل ال ألـن  ينلتزامنهتـن   حك مـأ ال ـ يفا    ويدد   العمليأ املختلطأ بالعـنملني   ا ـنل اإلن ـني،    
 ؛ينالتمرار
عن االتينس  من حـنالر التـاخري   اايـز حصـ  اإلعندـأ باملعـدار       يعرب  - 20 

ــلق  ايفــنيف   حصــ  اإلعندــأ       ــاخت أيفى إىل حــنالر مــن ال عــرب مــ اند الــدخ ل، األمــر ال
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  انبنـأ األخـرية تصـنريح     حك مـأ ال ـ يفا    يإصدار رح يو باملعدار خالل العنا املنضة،
سملــأ  أدــحل 16للعمليــأ املختلطــأ ب م  اــأ  إعندــأصــ  سملــأ م أدــحل 233ملــن عــديفا 

ريح نأ  التصـ  الحدظ يوالع ـكريأ،   ممل كـأ لل حـدار  أخـرى  امـم املتحـدة ب  يفعدار ممل كأ ل
ممل كـأ لل حـدار   أخـرى  امم املتحـدة ب ل يفعدار ممل كأ سملأ أدحل 298 الالومأ ملن عديفا

مك مــأ ال ــ يفا  أ  تكفــل القيــنا   ال قــل املطلــ حم   ويهيدد  ،مــن والــل معلقــأالع ــكريأ 
يتلايز الاحلنر ايفنملأ يفص  اإلعندأ باملعدار بهبري ملف مـن املـ ايف ال ـربريأ املطل يـأ     

 للعمليأ املختلطأ؛
مجيع انتانكنر القنن   الدب  اإلن ني بانتانكنر باـنبوار حقـ      يدين - 21 
تلط خت على أخت دكل من أدـكنل العلـجل ا ل ـة با ل ـني،     يفن   ملف تلف الن اإلن ن ، 

يـا    ويطق د  بال اليمن االالتادا  املتعمد للمـدنيني باهللمـنر العاـ اسيأ أب هبـري املتلنالـدأ؛      
ت قجل مجيع األ ـرا    يفارألـ ر علـى الفـ ر اهللمـنر الـن ت ـتاد  املـدنيني بأألـرايف حفـا           

بأ  تفة يفن عليان من التزامنر يف  ـغ القـنن      ال الا بالعنملني   جمنل امل نعدة اإلن ننيأ،
 الدب  يفق   اإلن ن  بالقنن   اإلن ني الدب ، ح غ االقت ن ؛

ــأ اإلن ــننيأ املتــدا رة   يفارألــ ر، بمــن   يعددرب  ددن ا  لدد  ا  ددق ق   - 22  مــن ايفنل
 ددن  ويعددربالتاديــدار باهللمــنر الــن يتعــر  هلــن م عفــ  امل ــنعدة اإلن ــننيأ بمراألقاــن؛  

من أ  ال ص ل إىل يع  ملن ق اللـزاع الن يقيم أليان الكن  معرض   للخطـر ال يـزال    ا  ل 
سدبيفا، بأ  يع  ملن ق اللـزاع ال ميكن ال ص ل إليان، يفن   ملـف ملـن ق   اـنل ببالـط     
يفارأل ر ب  ا ننغ الارقة من ملطقأ  دل مرة، بملف ي دغ انعداا األمن بأعمـنل اإل ـراا   

 ويرحد  ايفركأ الن تفرضان ق ار ايفك مـأ بايفركـنر امل ـلحأ بامليلياـينر؛      بالقي يف على
يقدرة امللظمنر اإلن ننيأ على إيصنل يع  املع نأ ملعظـم مـن اـم   حن ـأ إىل امل ـنعدة        

الالـتمرار ألــر  القيــ يف علـى بصــ ل امل ــنعدة اإلن ـننيأ   يفارألــ ر نتيلــأ     ويأ دد يفارألـ ر؛  
مــنر ضــد العــنملني   ا ــنل اإلن ــني، برألــ  أ ــرا  اللـــزاع    لتزايــد انعــداا األمــن، باهلل 

ال منح يإيصنل امل ـنعدة اإلن ـننيأ، بالعقدـنر الدريبقرا يـأ الـن تفرضـان حك مـأ ال ـ يفا ،         
قــد  ، ينإلضــنألأ إىل أالــدنحم أخــرى ملــان الصــع ينر املنليــأ بالتاــ يليأ، بلكــ   اــاا العقدــنر

ويعدرب  عفة األمم املتحدة إىل م ـنيفرة ال ـ يفا ؛   ا انر الفنعلأ اإلن ننيأ بم دع  يفألعل ي
علـى   ويشددد مـن عـدا تـ األر التم يـل الكـن  لللاـنر الفنعلـأ اإلن ـننيأ؛           ن ا  ل  كذ ك

 ويطق د  ضربرة إصدار التادريار بتصنريح ال فر للملظمنر اإلن ننيأ   ال قل امللنالـغ؛  
لحأ بالـنسر أصـحنحم املصـلحأ    يا  تق ا حك مأ ال  يفا  بمجيع امليلياـينر با منعـنر امل ـ   

يكفنلــأ بصــ ل امللظمــنر اإلن ــننيأ بمــ عفة اإلهبنقــأ علــى حنــ  مــام   ب  ال قــل امللنالــغ  
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بيدب  ع اسق إىل ال كن  احملتن ني بتزبيـدام ينمل ـنعدار اإلن ـننيأ   مجيـع أحنـن  يفارألـ ر،       
اإلن ـننيأ املعمـ ل   بألقن لاحكنا مار الصلأ من القنن   الدب  باملدنيفت الت  يايأ للم نعدة 

  ن   األمم املتحدة، بملان مدنيفت اإلن ننيأ بعدا التحيز بايفينيف باالالتقالليأ؛
ــ ر      يدددين - 23  ــن حتــد    يفارأل ــن ال ــ   اإلن ــن  بانبواهت ــانكنر حق ــد انت تزاي

باملتصلأ  ن، يفن   ملف القتل خنر  نطن  القنن  ، باإلألرا    االـتخداا القـ ة، باختطـن     
يني، بأعمنل العلجل ا ل ة با ل ـني، باالنتـانكنر بضـربحم الـ   املعنملـأ الـن تطـنل        املدن

مك مــأ ال ــ يفا  أ  حتقــق     ويهيدد األ فــنل، بعمليــنر االعتقــنل باالحتلــنو التع ــفيأ؛  
االيفعن ار القنسلأ ي ق ع اـاا االنتـانكنر بالتلـنبوار بتقـدمي امل ـ بلني علـان إىل العدالـأ؛        

من حنلأ مجيع من ي حتلـزب   ـاا الاـكل، يفـن ألـيام أألـرايف ا تمـع          ق ق ويعرب  ن ا  ل  ا
علـى أمهيـأ كفنلـأ قـدرة العمليـأ املختلطـأ،   إ ـنر باليتـان          ويشدداملدي باملاريفب  يفاخلين؛ 

 حيدث ايفنليأ، بقدرة امللظمنر األخـرى املعليـأ، علـى رصـد تلـف ايفـنالر؛ ب  اـاا الصـديف،         
حك مأ ال  يفا  على إيدا  التعنب  الكنمل مع العمليأ املختلطـأ لتحقيـق اـاا اهلـد ، بتـ ألري      
امل ــن لأ، بتي ــري بصــ ل ال ــحنين إىل الق ــن ؛ بيايــغ مك مــأ ال ــ يفا  أ  حتتــرا با دنهتــن  
ينلكنمل، يفن   ملف ينل ألن  ينلتزاماـن يرألـع حنلـأ الطـ ارت   يفارألـ ر، بإ ـال  الـراح مجيـع         

   ال يناليني، بكفنلأ حريأ التعدري؛ال للن
إىل العمليأ املختلطأ أ  ترصد التلنبوار باالنتانكنر املنالـأ مقـ      يطل  - 24 

اإلن ن ، بأ  تتحقق ملان بت    انتدنا ال لطنر إليان، يفن   ملف التلـنبوار باالنتـانكنر   
أ  يقـدا   ويطل  كدذ ك ، املرتكدأ ضد الل ن  باأل فنل، بانتانكنر القنن   الدب  اإلن ني

 اعن ااا امل الأ معزوا بمفصال بكنمال بعللين،   إ نر تقـنرير األمني العنا إىل ا لس تقريرا 
 ي من؛ 90امللتظمأ الن يقدمان كل 

إىل العمليـأ املختلطـأ أ  تكفـل   تقـدمي أخت يفعـم إىل القـ ار األمليـأ         يطل  - 25 
صــنرا ل ينالــأ يــال العلنيــأ ال ا دــأ   مراعــنة حقــ     هبــري التنيعــأ لامــم املتحــدة االمتثــنل ال 

اإلن ن  علد تقدمي يفعم األمم املتحدة إىل قـ ار أمليـأ هبـري تنيعـأ لامـم املتحـدة، بيطلـغ إىل        
األمــني العــنا أ  يــدر  التقــدا احملــرو   تلفيــا اــاا ال ينالــأ   التقــنرير الــن يقــدمان إىل           

 األمن؛ جملس
يفـن     التل يق يني يعثنر األمم املتحدة   امللطقـأ، على ت قيق عالقنر  حيث - 26 

ملــف العمليــأ املختلطــأ، بقــ ة األمــم املتحــدة األمليــأ امل قتــأ ألييــة، بيعثــأ األمــم املتحــدة       
يعثأ األمم املتحدة املتكنملأ املتعديفة األيعنيف لتحقيـق االالـتقرار   مجا ريـأ    ب  ل حم ال  يفا ،
 مني العنا أ  يكفل التعنب  الفعلة يني الدعثنر؛إىل األ ويطل  ،أألريقين ال الطى
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علــى أمهيــأ التعــنب  بتدــنيفل املعل مــنر يــني العمليــأ املختلطــأ، بيعثــأ    يشدددد - 27 
يعثــأ األمــم املتحــدة املتكنملــأ املتعــديفة األيعــنيف لتحقيــق   باألمــم املتحــدة    لــ حم ال ــ يفا ،  

مــم املتحــدة لتحقيــق االالــتقرار    بيعثــأ ملظمــأ األ ،االالــتقرار   مجا ريــأ أألريقيــن ال الــطى 
مجا ريــأ الك ن ــ  الدميقرا يــأ، بالاــركن  اإلقليمــيني بالــدبليني املعلــيني، بملــف   التصــدخت  

إىل  ويشددرللتاديـدار اإلقليميــأ، يفــن   ملــف التاديــد الـاخت ياــكل   ــي  الــرحم للمقنبمــأ،   
الصــديف،   إ ــنر قــدراهتن تاــليع  العمليــأ املختلطــأ علــى التعــنب  بتدــنيفل املعل مــنر   اــاا  

 ايفنليأ بيفن يتفق مع باليتان؛
الرهبدـــأ املعللـــأ يفك مـــأ ال ـــ يفا    رييـــأ املاـــريفين يعـــ يفب  إىل   يالحدددظ - 28 

علـى أ  أخت عـ يفة يلد ـة    ويشدد ملن قام األصليأ أب يعنيف ت  يلام   ملن ق التاريف ايفنليأ، 
علـى أمهيـأ    كدذ ك ويشددد  لتطديـق؛  أ  تك   آملأ ب  عيأ ببألقـن للقـنن   الـدب  ال ا ـغ ا    

ــن، بضــمن  ماــنركتام        ــأ الال ــئني باملاــريفين يفاخلي ــ ل يفاسمــأ حتفــا كرام الت صــل إىل حل
 الكنملأ    طيط بإيفارة ااا ايفل ل؛

  يفارألـ ر يتايئـأ الظـرب     الـداسر  الزناع    را  األيا  تق ا مجيع  يطق   - 29 
باملاــريفين يفاخليــن يصــ رة   عيــأ بآملــأ بم ــتدامأ حتفــا امل اتيــأ الــن تتــيح عــ يفة الال ــئني 

إ ـنر ال اليـأ املل  ـأ يـ  يفمنيـأ         ،ويرحد  إيفمن ام سليـن، إ  اقت ـى األمـر،     كرامتام، أب
خبطــأ العمليــأ املختلطــأ لتلديــد ا اــ يف الراميــأ إىل تعزيــز  نيــأ املاــريفين يفاخليــن،    املــدنيني؛ 
 أخت مــدى تكــ   عمليــنر العــ يفة   عيــأ بعــن  علــى ضــربرة إناــن  آليــأ ملعرألــأ إىل  ويشدددد
أمهيــأ معن ــأ امل ــنسل املتعلقــأ ينألراضــة مــن أ ــل الت صــل إىل حلــ ل يفاسمــأ   ويؤكدددمعرألــأ، 

 يفارأل ر؛  
ــجل        يطق دد  - 30  ــنل العل ــع أعم ــ را مجي ـــزاع أل ــرا    الل ــع األ  ــجل مجي ــا  ت ق ي

نر سـديفة بسك مـأ يا ـنل    ا ل ة با ل ني، بتلتزا يفكنألحأ العلجل ا ل ـة، بتلفـا التزامـ   
ايفك مـأ علـى أ  تقـ ا، يـدعم      وحيدث ؛ (2013) 2106ومليأ   ااا الصـديف، بألقـن للقـرار    

من األمـم املتحـدة باالحتـنيف األألريقـة، ي ضـع إ ـنرم مـلظَّم جيـرخت مـن خاللـ  التصـدخت يصـ رة             
رتدط ينلزناعــنر، بال ــمنح يإيصــنل اخلــدمنر لللــن ني مــن العلــجل  دــنملأ للعلــجل ا ل ــة املــ

ــة؛  ــني      ويطلددد ا ل ـ ــة با ل ـ ــجل ا ل ـ ــن العلـ ــن عـ ــز إيالهباـ ــأ تعزيـ ــأ املختلطـ إىل العمليـ
باإل ــرا ار املتخــاة ملكنألحتــ ، يفــن   ملــف مــن خــالل اإلالــراع يإيفــنيف م تاــنرين لاــ ب   

ــأ املــرأة؛  ــا األحكــنا مار الصــلأ مــن القــرار  إىل األمــني العــنا أ  يكفــل تل  ويطلدد  ني  ينفي
بالقـرارار الالحقــأ املتعلقـأ يــنملرأة بال ـالا باألمــن،    ، (2015) 2242ب  (2000) 1325

كنمــل بألعــنل   مجيــع مراحــل عمليــنر ال ــالا،  يفــن   ملــف يفعــم ماــنركأ املــرأة علــى حنــ 
ـــزاع، يفــن ياــمل       ــرة مــن يعــد الل ــن  ال ــالا   ألت ـــزاعنر بالتخطــيط بيل بخبنصــأ   ت ــ يأ الل

http://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
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ملظمــنر ا تمــع املــدي الل ــنسيأ، بأ  ي  ــمان تقــنريرا املقدمــأ إىل ا لــس معل مــنر   اــاا    
 ويطلد  د بتقيـيم تلفيـا اـاا املاـنا،     إىل العمليأ املختلطأ القينا يرصـ  ويطل  كذ كالصديف؛ 

 إىل األمني العنا أ  ي من تقنريرا املقدمأ إىل ا لس معل منر   ااا الصديف؛
يا  ت قجل أ را  الـزناع ألـ را مجيـع االنتـانكنر بالتلـنبوار ضـد        يطق   - 31 

األ فـنل، بأ  ت ــع بتلفــا خطــط عمــل ملم الــأ بسـديفة ومليــن ل قــجل بملــع اليــد األ فــنل   
ينعتمــنيف ايفك مــأ خطــأ  ويرحدد دامام   انتــانني للقــنن   الــدب  ال ا ــغ التطديــق؛ باالــتخ

عمل يفمنيأ األ فنل من االنتانكنر   الزناعنر امل لحأ، ب ث ايفك مـأ علـى تلفيـا خطـأ     
 إىل األمني العنا أ  يكفل من يلةمح ويطل العمل ااا تلفياا كنمال؛ 

 يفارأل ر باإليالج علان؛الرصد املت اصل يفنلأ األ فنل    )أ( 
ايف ار املت اصل مع أ را  اللـزاع  د  بضـع بتلفيـا خطـط العمـل اننفـأ       )حم( 

 بالقرارار الالحقأ املتعلقأ ينأل فنل باللـزاع امل لح؛ (2005) 1612الاكر، بألقن للقرار 
على أمهيأ أ  جيرخت جملس األمن االتعراضن ملتظمن للتقدا الاخت حتـروا   يشدد - 32 

كل يعثأ من يعثنر حفا ال الا التنيعأ لامم املتحـدة   تلفيـا باليتـان، بياـري إىل  لدـ  أ       
ي لرخت األمني العنا، ينلتانبر ال قيق مـع االحتـنيف األألريقـة، بمـع التمـنس آرا  مجيـع األ ـرا         

  اـاا الصـديف جباـ يف األمـني      ب ـيط علمـن  يـا االـتعرا  العمليـأ املختلطـأ؛     املعليأ، حتليال لتلف
ــأ املختلطــأ، يفــن   ملــف االــتراتيليأ      ــأ إىل تقــدمي ت صــينر ياــا  م ــتقدل العملي العــنا الرامي

؛ (2014) 2173مـن القـرار    7اخلرب  اخلنصأ  ن، على حن  من  لد  جملس األمن   الفقـرة  
بي األق على أ  التخطيط للعمليأ املختلطأ على املدى الدعيد يلد ة أ  ي ـتلد إىل التقـدا احملـرو    

تاـرين األبل أكتـ ير    16املر عيأ للدعثأ املديلأ   تقرير األمني العنا امل ر   حتقيق اللقن  حن 
2012 (S/2012/771    ــ رخني ــ  املـ ــف   تقريريـ ــد ملـ ــل يعـ ــن ن قحـ ــدن  ألرباير  25(، بالـ دـ
2014 (S/2014/138 ب )2014ني ن  أيريل  15 (S/2014/279 ؛)ا  يـ  ب ـيط علمـن  ( )املرألق
ــني  ــنااألم ــ ر    ،الع ــرا امل ــني   26  تقري ــى  ياــديف،(S/2015/378) 2015أينر م  أ  حــالعل
دندــرة يــني ايفك مــأ بايفركــنر امل ــلحأ هبــري امل قعــأ، يــد اأ  املنيفقــنر احمل  يفارألــ ر ب نالينالــي

ي قجل األعمنل العداسيأ   يفارأل ر، در  ضربرخت إلعنيفة إحـالل ال ـالا   يفارألـ ر بمطلـغ     
 املر عيأ؛ اللقن أب  لتحقيق ااا 

ــنيف األألريقـــة    حيدددي   لادددق - 33  ــنبرار ا نريـــأ يـــني األمـــم املتحـــدة باالحتـ ينملاـ
يفـن     اليمن   إ نر انليأ الثالقيـأ األ ـرا  بالفريـق العنمـل املاـترني،      بحك مأ ال  يفا ، ال

الدعثــأ، أل ــال عــن بضــع  التاــ يليأ بالل   ــتيأ الــن هتــم الــري أعمــنل   امل ــنسلملــف ملنقاــأ 
إىل األمني العـنا أ  يقـدا ت صـينر،     ويطل املر عيأ للدعثأ؛  لللقن االتراتيليأ للخرب  بألقن 

http://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
http://undocs.org/ar/S/RES/2173(2014)
http://undocs.org/ar/S/2012/771
http://undocs.org/ar/S/2014/138
http://undocs.org/ar/S/2014/279
http://undocs.org/ar/S/2015/378


 S/RES/2296 (2016) 

 

16/21 16-11206 

 

يفن   ملف عن  ريق االالـتفنيفة مـن أخت ت صـينر    نم ااا القرار، ي من من ا  120  هب    
متفق عليان مقدمأ من الفريق العنمل املاترني، بيتعاد يـا  يلظـر   ت صـينر األمـني العـنا        

ياــا  اخلطــ ار العمليــأ الــن يــتعني أ  تتخــاان مجيــع األ ــرا  ال ــ يفانيأ   ال قــل امللنالــغ، 
 املر عيأ؛ اللقن او تقدا ملم س حن  حتقيق يدعم من العمليأ املختلطأ ي يأ إحر

ي مـنأ يعـد ا ـنم     90إىل األمني العـنا أ  يقـدا تقريـراأ إىل ا لـس كـل       يطل  - 34 
 ااا القرار ياا  العمليأ املختلطأ يت من من يلةمح  

معل مــنر عــن ايفنلــأ ال ينالــيأ باإلن ــننيأ باألمليــأ   يفارألــ ر، يفــن   ملــف   ‘1’ 
ل عن ح ايف  العلجل باهللمنر ضد املدنيني، أيـن كـن    اإليالج ياكل مفصَّ

 مرتكدان؛
معل مــنر عــن انتــانكنر اتفــن  مركــز القــ ار، يفــن   ملــف اهللــ ا علــى      ‘2’ 

ــأ املختلطــأ أب التاديــد يــنهلل ا علياــن، بانتــانكنر القــنن   الــدب         العملي
ــ يف         ــن القي ــزناع، أل ــال ع ــن أ ــرا  ال ــان أخت  ــر  م ــن يرتكد اإلن ــني ال

فربضــأ علــى الــدل ال صــ ل بالعقدــنر التاــ يليأ اهلنمــأ مثــل تلــف املتصــلأ  امل
 ينلتخلي  ا مركة بالتادريار؛  

ــنر االالــتراتيليأ با     ‘3’  ــق األبل ي ــدا احملــرو صــ حم حتقي ــن التطــ رار بالتق  للق
املر عيأ للعمليأ املختلطأ، يفن   ملف التقدا احملرو االتلنيأ لت صينر األمـني  

 من ااا القرار؛   33العمليأ املطل حم ا نمان   الفقرة  العنا ياا  اخلط ار
التطـــ رار بالتقـــدا احملـــرو   التصـــدخت للتحـــدينر الـــن ت ا ااـــن العمليـــأ    ‘4’ 

 املختلطأ على اللح  احملديف   االتعرا  العمليأ املختلطأ؛
 معل منر عن تلفيا ااا القرار؛ ‘5’ 
 أ  يدقة امل الأ قيد نظرا. ي ر  - 35 
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 رألقامل  
ينلصــي أ الــن بريفر  ــن   املرألــق األبل لتقريــر األمــني العــنا   اللقــن  املر عيــأ   

 (S/2014/279) 2014ني ن  أيريل  15امل ر  
 

مح إقنمأ عمليأ لل الا دنملأ لللميع عن  ريق ال الـن أ يـني ايفك مـأ    1اللقطأ املر عيأ   
 بايفركنر امل لحأ هبري امل قعأ، االتلنيفاأ إىل بقيقأ الدبحأ لل الا   يفارأل ر

تاـــمل دـــرب  إحـــراو التقـــدا االلتـــزاا مـــن  ننـــغ حك مـــأ ال ـــ يفا  بايفركـــنر  
امل قعأ على االتفن  ينلت صل عن  ريق التفنب  إىل ت  يأ اليناليأ دنملأ للزناع بالتقيـد   هبري

امللنالــغ؛ بإ ـرا  حــ ار بماـنبرار مار مصــداقيأ علــى    يتلفيـاان تلفيــااأ كـنمالأ ب  ال قــل  
الصعيد الداخلة   يفارأل ر يفن يعكس ب انر نظر ال كن  املدنيني، يفن ألـيام الل ـن ، ياـا     

 يفارأل ر   عمليأ ال الا.
 

 امل درار  
 ال الن أ الرأليعأ امل ت ى  

دري ال الـطن   يفخ ل ايفك مأ بايفركنر هبري امل قعأ   مفنبضنر مدندرة، ي الن أ ك • 
لت صل إىل ت ـ يأ دـنملأ   ل، ياا  يفارأل ر املاترني يني االحتنيف األألريقة باألمم املتحدة

 ت م مجيع أ را  الزناع   يفارأل ر،   إ نر بقيقأ الدبحأ لل الا   يفارأل ر.
تلفيا األ را  امل قعأ، يدعم من الاركن  الـدبليني، ألحكـنا بقيقـأ الدبحـأ لل ـالا       • 

  تظل أالناليأ   معن أ األالدنحم ا اريأ للزناع   يفارأل ر.  يفارأل ر الن
إيـراا ايفك مـأ بايفركـنر هبـري امل قعـأ التفـن  دـنمل  ـنمع ي قـجل األعمـنل القتنليـأ             • 

 بتقيدان ي .
ا يد اللتنسا الن ت فر علان عمليأ ال الا يدارأل ر   عمليأ يفالـت ريأ ب ليـأ يـدعم     • 

يــع امل ــت ى املعــين ينلتلفيــا   ال ــ يفا ، علــى اللحــ   مــن ألريــق االحتــنيف األألريقــة الرأل
امللص ىل علي    إ نر عمـل االحتـنيف األألريقـة باألمـم املتحـدة لتي ـري عمليـأ ال ـالا         

 يفارأل ر.  
 

http://undocs.org/ar/S/2014/279
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 ايف ار باملفنبضنر على الصعيد الداخلة   يفارأل ر  
ــأ تت ــ       •  ــأ  نمع ــ ر   ييئ ــداخلة   يفارأل ــى الصــعيد ال م إ ــرا  حــ ار بماــنبرار عل

ينلافنأليأ تكفل التمثيل الل يب ل كن  يفارأل ر باحتراا حقـ   اإلن ـن  للماـنركني،    
 يفارأل ر. لالحتنيف األألريقة باألمم املتحدة   حتل إدرا  العمليأ املختلطأ

ناــر نتــنسا ايفــ ار باملاــنبرار الــن ت لــرى علــى الصــعيد الــداخلة   يفارألــ ر علــى    • 
   د ال الا باالالتقرار   يفارأل ر.نطن  باالع بتلفياان على حن  يعزو بي

إنان  اللطأ إقليميأ عنملأ   يفارأل ر لبدـرا  علـى تلفيـا بقيقـأ الدبحـأ لل ـالا          • 
 يفارأل ر، ينالدتراني مع حك مأ ال  يفا .

 
مح  نيــأ املــدنيني ببصــ ل امل ــنعدار اإلن ــننيأ يفب  ع اســق بكفنلــأ  2اللقطــأ املر عيــأ   

 ن ننيأالالمأ بأمن م عفة امل نعدة اإل
ــأ           ــ ار ايفك م ــف ق ــن   مل ــزناع، يف ــرا  ال ــدا  أ  ــدا إي تاــمل دــرب  إحــراو التق

ــأ      بايفركــنر هبــري امل قعــأ با منعــنر امل ــلحأ األخــرى، التزامــنأ يي لــنأ ي قــجل األعمــنل القتنلي
 باحتراا بتلفيا بقجل إ ال  اللنر بالترتيدنر األمليأ؛ بإيدا  أ را  الـزناع التزامـنأ يي لـنأ يتلفيـا    
التدايري املتعلقأ ممنيأ املدنيني )أب تعزيز احتراا حق   اإلن ن (؛ بإيدا  أ را  الزناع التزامـنأ  
يي لنأ يإتنحأ بص ل امل نعدار اإلن ـننيأ يفب  قيـ يف؛ بإيـدا  ا اـنر الفنعلـأ احملليـأ االـتعدايفان        

ام ياـكل  ـ عة   لتي ري ع يفة اللنوحني يفاخلينأ بالال ئني أب إعنيفة إيفمـن ام أب إعـنيفة ت  يلـ   
بآمن بم تداا؛ بحت ني أيفا  بمعدار الدلدا  امل نمهأ يق ار بق ار در أ؛ بيفعـم ا اـنر   
املنحنأ الدبليأ لاناطأ اإلن ـننيأ، بعلـد االقت ـن ،  اـ يف اإلنعـنك املدكـر بالتاايـل؛ بحت ـني         

صـنل امل ـنعدة   التل يق يني العمليأ املختلطأ با اـنر الفنعلـأ اإلن ـننيأ أليمـن يتعلـق يتي ـري إي      
اإلن ننيأ بالالمأ بأمن م عفة امل نعدة اإلن ننيأ؛ بالتزاا حك مـأ ال ـ يفا  علـى الصـعيدين     
ــ       ــأ لتعزيـــز حقـ ــنسيأ با لنسيـ ــأ بالق ـ ــنهتن األمليـ الـــ  ين باحمللـــة يتح ـــني قـــدرار م ال ـ

 ب نيتان. اإلن ن 
 

 امل درار  
  نيأ املدنيني من من ر العلجل الددي احملد   

 العمليأ املختلطأ ممنيأ املدنيني الاين ي ا ا   من ر العلجل ا  دخت احملد . قينا • 
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قيــنا املــدنيني املعرضــني خلطــر االعتــدا  الدــدي، بال الــيمن الل ــن  باأل فــنل، ياناــطأ   • 
 ك غ الرو  ي الا بأمن  حتل  نيأ العمليأ املختلطأ.

الطــ ارت مــن العمليــأ املختلطــأ،  حصــ ل املــدنيني علــى امل ــنعدة الطديــأ   حــنالر    • 
ي دل مـن ييلـان اإل ـال  إىل املراألـق الطديـأ   حـنالر الظـرب  القصـ ى )أخت حـني          

 يتعار على ا انر الفنعلأ اإلن ننيأ تقدمي امل نعدة(.
 

 ييئأ ت ألري ايفمنيأ  
ت ألري األمن باالالتقرار )كمن يتدني من عدا ب  يف  راسم خطـرية أب نزاعـنر عليفـأ(     • 

 لنوحني يفاخلين بامل ت  لنر امل قتأ.  الدنيني يفاخل ميمنر للم
ت ألري األمن باالالتقرار )كمن يتدني من عدا ب  يف  راسم خطـرية أب نزاعـنر عليفـأ(     • 

للنوحني يفاخليـن بامل ـت  لنر امل قتـأ، يفـن     اللمدنيني   امللن ق ال اقعأ خنر  ميمنر 
 مخيمنر.  ملف على ب   اخلص ىل امللن ق املتنمأ لل

 اخنفن  عديف ا راسم العليفأ املرتكدأ ضد املدنيني. • 
اخنفن  انتانكنر حق   اإلن ن ، يفن   ملـف حـ ايف  العلـجل ا ل ـة با ل ـني،       • 

 م غ من ت لل  العمليأ املختلطأ.
 اخنفن  عديف ا ل يف األ فنل الاين الدام أ را  الزناع. • 
ــأ ايفقــ   ا   •  ــأ أأل ــل يفمني ــأ ييئ ــأ بال ينالــيأ، ي ــدل مــن ييلــان بضــع أالــس    هتيئ ملدني

 م تدامأ هليئنر احتراأليأ يفميقرا يأ يففا اللظنا بإنفنم القنن  .
أ  تكــ   احملنكمــنر الــن ترصــدان العمليــأ املختلطــأ عنيفلــأ بمت األقــأ مــع املعــنيري          • 

 باملمنرالنر القنن نيأ الدبليأ.
 ريق نزع الـالح املقـنتلني بت ـر ام    تقلي  انتانر األاللحأ بالعلنصر امل لحأ عن  • 

 بإعنيفة إيفمن ام بألقنأ ألحكنا بقيقأ الدبحأ لل الا   يفارأل ر.
التصدخت لاخطنر الن تتاديف املدنيني من الـاخنسر هبـري امللفلـرة يـنلتخل  انمـن مـن        • 

 تلف امل ايف بمن خالل إ را  تدريغ للت عيأ ينملخن ر، ضمن أم ر أخرى.
اإلن ــننيأ علــى حنــ  آمــن بيفب  عــنسق ب  ال قــل امللنالــغ،  إتنحــأ بصــ ل امل ــنعدة 

 ؛بأمن م عفة امل نعدة اإلن ننيأ بكفنلأ الالمأ
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أ  تــتمكن ا اــنر الفنعلــأ اإلن ــننيأ الــن تطلــغ  نيــأ العمليــأ املختلطــأ بأخت يفعــم   • 
ــيم         ــن بتقي ــنر بت ويعا ــنل، إيصــنل املع ن ــى الــديل املث ــنر )عل ــنا يعملي ــن القي آخــر م

 ضمن أم ر أخرى( على حن  آمن ب  ال قل امللنالغ بيفب  عنسق. االحتين نر،
ــ ىل        •  ــأ بالــنملأ، بخبنصــأ حــني تت ــن آمل ــأ اإلن ــننيأ بممتلكنهت أ  تكــ   ا اــنر الفنعل

 العمليأ املختلطأ ت ألري ايفمنيأ.
أ  تفة أ را  الزناع ينلتزامنهتـن بيناللتزامـنر الدبليـأ يفكنألحـأ مجيـع أعمـنل العلـجل         • 

ــد ــ يف     ا ل ـــة ضـ ــنل ا لـ ــد األ فـ ــع حـــد لتلليـ ــنل ببضـ ــنل باأل فـ ــن  بالر ـ الل ـ
 باالتخدامام.

 
مح ملــع الــزناع الطــنسفة أب التخفيــجل مــن حدتــ  عــن  ريــق ال الــن أ،  3اللقطــأ املر عيــأ   

 بين نم تدايري، ينلتعنب  مع ألريق األمم املتحدة القطرخت، ملعن أ أالدني  ا اريأ
طنر بقــنيفة الط اســجل التقليــديني االالــتعدايف تاــمل دــرب  إحــراو التقــدا إيــدا  ال ــل  

ــأ         ــنلطر  ال ــلميأ؛ بمتكــني العملي ــجل ي ــني الط اس ــن    حــل الزناعــنر ي ــدبر يل لالضــطالع ي
املختلطأ من تي ري  ا يف ال الن أ؛ بتعزيز آلينر ت  يأ الزناعنر التقليديأ بوينيفة احتراماـن؛  

اريـأ للزناعـنر يـني الط اسـجل؛ بإيـدا       بإيفرا  تدايري   اتفنقنر املصنيفأ ملعن ـأ األالـدنحم ا   
ال ـــلطنر باأل ـــرا  األخـــرى   الـــزناع االـــتعدايفان لل ألـــن  يف ـــ بلينهتن أليمـــن يتعلـــق يفلـــع  
االدتدنكنر يني الط اسجل أب ت  يتان؛ بإتنحـأ الفرصـأ لفريـق األمـم املتحـدة القطـرخت لتفعيـل        

 أ باإلنعنك بالتعمري.  التدايري الن تعنجل األالدنحم ا اريأ املتصلأ ينمل اريف الطديعي
 

 امل درار  
إ را  ح ار يـني ا منعـنر الرع يـأ بالزراعيـأ ياـا  التعـني  ال ـلمة بالتاـنرني            • 

 ايفص ل على امل اريف الطديعيأ، خص صنأ قدل م الم اهللرة بخالل .
ــديني، يتي ــري مــن       •  إ ــرا  تــدخالر مــن  ننــغ ال ــلطنر ببالــطن  الط اســجل التقلي

 ، مللع الزناعنر العليفأ يني الط اسجل أب حلان.العمليأ املختلطأ
إقنمــأ حــ ار يــني األ ــرا  املتلنوعــأ ياــا  أب ــ  الت ــ يأ احملليــأ للزناعــنر الطنسفيــأ     • 

 العليفأ.
يفخــ ل األ ــرا  املتلنوعــأ   اتفنقــنر سليــأ لت ــ يأ الزناعــنر العليفــأ يــني الط اســجل   • 

 بالتقيد  ن.
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 .علان طنسفيأ بحنالر الزنبح ا ديدة اللنمجأ في  عديف ح ايف  الزناعنر ال • 
إقنمأ آلينر العدالـأ االنتقنليـأ، يفـن   ملـف اللللـأ ال  ليـأ يفقـ   اإلن ـن  باحملكمـأ           • 

اخلنصــأ لــدارأل ر ب لــأ تقصــة ايفقــنسق باملصــنيفأ، بتاــ يلان بألقــنأ للمعــنيري الدبليــأ   
 يفق   اإلن ن  بأأل ل املمنرالنر املتدعأ أليان.

إمكننيأ اللل   إىل العدالـأ مـن خـالل اعتمـنيف تـدايري هتـد  إىل تعزيـز حقـ            حت ني • 
 ال حنين   معرألأ ايفقيقأ باالنتصن  با رب.

 
 


