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 (2017) 2360القرار   
يةنيذذ   حزيذذرا   21املعقذذة يف    7981جلسذذ   الذذ ا اهذذ س جملذذس األمذذن     

2017 
  

 ،األمن جملس إ  
 الدميقراطية، الكرنغر هموررةةاملتعلقة جب رئيسه وبياانت السابقة قراراته إىل يشري إذ 
 املنطقـــــة  ول ومجيـــــ  الدميقراطيــــة الكرنغـــــر مجوررةـــــة بســــيا ة الشـــــدةد التزامـــــه أتكيذذذذذ  يعيذذذذ  وإذ 

 التــد   عـد  ملبــا   الكامـ  االحــما  ضـرورة علـ  يشذذ   وإذ اإلقليهميـة، وســهلمتوا ووحـداا وابسـتقهلاا
 اإلقليهمي، والتعاون اجلرار وحسن

 األمـن كفالـة عـنالرئيسـية  املسؤولية تتحهم  الدميقراطية الكرنغــر مجوررةـــة حكرمــة أن يؤك  وإذ 
اإلنسـا،،  الـدوي والقـانرن اإلنسـان وحقرق القانرن سيا ة احما  ظ  يف سكاهنا محاةــة وعــن أراضيوا يف

 مبا يف ذلك محاةتوم من اجلرائم اليت ترتكب ضد اإلنسانية وجرائم احلرب،
 الكرنغـــــر جبهموررةـــــة املعـــــي اخلـــــ ا  ( لفرةـــــ S/2016/1102) ابلتقرةـــــر املؤقـــــ  علمذذذذذ  حيذذذذذي  وإذ 
 ابلقــرارات والةتــه مــد ت مث ،(2004) 1533 ابلقــرار عهمــهل أنشــ  الــ  ( “اخلــ ا  فرةــ ”) الدميقراطيــة

 (2011) 2021 و (2010) 1952 و (2009) 1896 و (2008) 1857 و (2008) 1807
 ،(2016) 2293و  (2015) 2198 و (2014) 2136 و (2012) 2078 و

لعبــارات قتــ  ع ــرةن يف فرةــ  اخلــ ا  كــاان ةرزــدان نمــا  اجلــزا ات يف منطقــة  أبشــد ا وإذ يذذ ين 
عــن تعاطفــه العهميــ  مــ  أســر  ال ــحيتل، وحكرمــات الــرال ت املتحــدة  وإذ يعذذر ، كاســا  الرســط 

وشــيلي والســرةد، ومــ  فرةــ  اخلــ ا  املعــي جبهموررةــة الكرنغــر الدميقراطيــة واألمانــة العامــة ل مــم املتحــدة، 
 إزا  املصري اجملورل للهمراطنل الكرنغرليل األربعة ال ةن كانرا برفقتوهما؛ يعر  ك لك عن قلق  وإذ

مجوررةـــة الكرنغـــر الدميقراطيـــة القيقـــا عـــاجهل وكـــامهل ضـــرورة إجـــرا  حكرمـــة  كذذذرر أتكيذذذ وإذ ي 
مجوررةة الكرنغر الدميقراطيـة كرمة حبوإذ يهيب مقت  ع ر  فرة  اخل ا  وإحالتوا اجلناة إىل العدالة،  يف

أن تتعـــاون مـــ  التحقيقـــات الـــيت ملرةوـــا األمـــم املتحـــدة، وكـــ لك مـــ  أ  القيقـــات ألجوـــزة إنفـــاذ القـــانرن 
وإذ ميكن أن ملرةوا السرةد أو الرال ت املتحدة، وفقاً للتشرةعات الرطنية جلهموررةة الكرنغـر الدميقراطيـة، 
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ا  جملســا للتحقيــ   بعــا ل مــم املتحــدة مــن أجــ  التحقيــ  يف يف هــ ا الســياق ءنشــا  األمــل العــ يرحذذب
مقتــــ  اخلبــــريةن وابلتزامــــه أبن تقــــر  األمــــم املتحــــدة بكــــ  مــــا يف وســــعوا مــــن أجــــ  كفالــــة أن  ــــال اجلنــــاة 

 العدالة، إىل
 جلهموررةــة والتعـاون واألمـن السـهل  إطـار تنفيــ  ةكتسـيوا الـيت االسـماتييية األمهيـة إىل يشذري وإذ 
 وابلكامـــ  الفــرر علــ  الرفـــا  إىل املرقعــة األطــرا  مجيـــ   عرتــه يكذذذرر وإذ واملنطقــة، الدميقراطيــة رالكرنغــ
 للنـــزا  اجل رةــة األســباب ملعاجلــة االتفــاق، هــ ا مبرجــب عاتقوــا علــ  الراقعــة االلتزامــات بكــ  نيــة وحبســن
 املتعاقبة، العنف لدوامات حد ووض 

 والتعــاون، واألمــن الســهل  إطــار مبرجــب املنطقــة،  ول مجيــ  عــات  علــ  ةقــ  مــا إىل يشذذري وإذ 
 املسـلحة اجلهماعـات مـ  التسـام  وبعـد  اجملـاورة، للبلـدان الدا ليـة الشـؤون يف التـد   بعد  التزامات من
  ا لــي  عــم أل  الشــدةدة إ انتــه عــن اإلعــراب يكذذرر وإذ اــا، الــدعم أو املســاعدة مــن نــر  أ  تــرفري أو
 املـــاي الـــدعم ذلـــك يف مبـــا املنطقـــة، يف شـــطةاالن املســـلحة اجلهماعـــات إىل ةقـــد  أشـــكاله جبهميـــ   ــارجي أو
 العسكر ، أو اللرجسيت أو

ـــة وإذ ال يذذذزاس يسذذذ ورس القلذذذ  ال ذذذ ل   اإلنســـانية الـــيت مـــا برحـــ  تـــؤ ر بشـــدة األمنيـــة و  إزا  احلال
طرأت مؤ را عل  عد  املشـر ةن  ا ليـا إزا  الز  ة اليت  يعر  عن قل  ابل وإذ السكان املدنيل،  عل 

 األنشــــطة عــــن قلقـــه البــــالر إزا  اســــتهمرار يكذذذذرر ابعذذذذرا  كذذذذ لك وإذيف مجوررةـــة الكرنغــــر الدميقراطيــــة، 
 ســيهما وال الكرنغرليــة، الطبيعيـة املــرار  وارةــب واحملليـة األجنبيــة املســلحة اجلهماعـات تنفــ ها الــيت العسـكرةة
 رواندا لتحرةر الدميقراطية القرات فيوا مبا كافة، املسلحة اجلهماعات الييد أمهية يؤك  وإذ والعاج، ال هب
 مجوررةــــة يف األ ــــر  املســــلحة اجلهماعــــات وكافــــة وجــــير الــــرب للهمقاومــــة، املتحالفــــة الدميقراطيــــة والقــــر 
 ،(2017) 2348للقرار  وفقا الدميقراطية، الكرنغر

ةعرب عن ابلر أعهمال العنف اليت ارُتكب  يف منطقة كاسا   هلل األشور األ رية و  وإذ ي ين 
عذن ابلذ  وإذ يكذرر ابعذرا  القل  إزا  انتواكات وملاوزات حقرق اإلنسان املزعر  ارتكاهبا يف املنطقـة، 

ترتكبوـا امليليشـيات احملليـة يف تلـك املنطقـة، الـيت إزا  االنتواكات اجلسيهمة للقانرن الـدوي اإلنسـا،  قل ال
ــــزا  املســــل  وملنيــــد األطفــــال واســــت داموم  ــــدوي الســــار ، يف الن وشــــن اايهمــــات يف انتوــــاق للقــــانرن ال

وإذ يكذرر ابعذرا  كذ لك  ورمـرز سـلطة الدولـة،قرات األمن التابعـة جلهموررةـة الكرنغـر الدميقراطيـة  عل 
قتــ  املــدنيل علــ  أةــد  عــن و  امجاعيــقــ ا  42وجــر  ور ت مــؤ را عــن ألنبــا  الــيت إزا  ا قلذذ العذذن ابلذذ  

أفرا  قرات األمن يف مجوررةة الكرنغر الدميقراطية، وهـي انتواكـات قـد تشـك  كلوـا جـرائم حـرب مبرجـب 
 القانرن الدوي،

انتواكــات القــانرن الــدوي اإلنســا، إجــرا  القيقــات عاجلــة وشــفافة يف أمهيــة  وإذ يكذذرر أتكيذذ  
وإذ يكذذذذرر وال ــــرورة امللحــــة للقيــــا  بــــ لك، كاســــا    منطقــــة ملــــاوزات حقــــرق اإلنســــان يفو واكــــات وانت

عــن اعتزامــه القيــا  عــن كاــب برزــد التقــد  احملــرز يف التحقيقــات يف هــ   االنتواكــات،  ابعذذرا  كذذ لك
دميقراطيــة حكرمــة مجوررةــة الكرنغــر الابالشــماق مــ  فيوــا االســت دا  ملــري املتناســب للقــرة، الــيت ســتتم  مبــا
ومكتـــب األمـــم املتحـــدة  عاــة منمهمـــة األمـــم املتحـــدة لتحقيـــ  االســـتقرار يف مجوررةـــة الكرنغـــر الدميقراطيـــةوب

علــــ   ــــر املشـــمق حلقــــرق اإلنســــان يف مجوررةــــة الكرنغــــر الدميقراطيــــة، وابلتعــــاون مــــ  االالــــا  األفرةقــــي، 
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و اســـــــبة مجيـــــــ  املســـــــؤولل، مـــــــن أجـــــــ   اكهمـــــــة أعلنتـــــــه حكرمـــــــة مجوررةـــــــة الكرنغـــــــر الدميقراطيـــــــة،  مـــــــا
 ،نتائج تلك التحقيقات إىل وي طلع

 بيـي منطقـة يف املـدنيل مـن 600 مـن أكاـر ضـحيتوا راح الـيت الرحشـية القتـ  أعهمال ي ين وإذ 
ـــربر/األول تشـــرةن منـــ  تـــزال تشـــكله  إزا  التودةـــد الـــ   ال ال ذذذ ل  القلذذذ  عذذذن يعذذذر  وإذ ،2014 أكت

 املنطقـــــة، هــــ   يف العنـــــف املتحالفـــــة، وإزا  اســــتهمرار ةالقـــــر  الدميقراطيــــاجلهماعــــات املســـــلحة، وال ســــيهما 
 الكرنغرليـة املسـلحة القرات من عنازر بل التعاون عن الرار ة التقارةر إزا  القل  عن ك لك يعر  وإذ

 القــرات مــن ضــباطا أبن مــؤ را أفــا ت الــيت التقــارةر ســيهما وال احمللــي، املســتر  علــ  املســلحة واجلهماعــات
 القيقــــات إجــــرا  إىل يذذذذ عة وإذ بيــــي، منطقــــة يف حالــــة عــــد  االســــتقرار يف ةــــد اــــم الكرنغرليــــة املســــلحة

االلتــزا  الــ   أعربــ  عنــه حكرمــة  وإذ يالحذذ  األعهمــال، تلــك عــن املســؤولل  اســبة كفالــة أجــ  مــن
 ،(S/2016/542) 2016حزةران/ةرنيه  15مجوررةة الكرنغر الدميقراطية يف رسالتوا املؤر ة 

إزا  تزاةــد العراقيــ  الـــيت الــرل  ون وزــرل املســاعدات اإلنســـانية   وإذ يعذذر  كذذ لك عذذن قلقذذذ 
اسـتهمرار اايهمـات الـيت إزا  و  ،شرق مجوررةة الكرنغـر الدميقراطيـة بسـبب انعـدا  األمـن وأعهمـال العنـف يف

أن ماــ  هــ   األعهمــال ميكــن أن تكــرن  وإذ يؤكذذ  عدة اإلنســانية وضــد أزــرام،تشــن ضــد مقــدملسمي املســا
جبهميــ  أطــرا  النـــزا  إىل احــما   وإذ يهيذذب مــن هــ ا القــرار، 2أساســا لــج راج يف القائهمــة عهمــهل ابلفقــرة 

 ملر  مقدملسمي املساعدة اإلنسانية واستقهلام وحيا هم،
 الســـابقل، مـــار  23 حركـــة ملقـــاتلي الـــدائم  التســـرة عهمليـــة اســـتكهمال أمهيـــة يعيذذذ  أتكيذذذ  وإذ 

 مسـلحة مجاعـات إىل ابالن ـهما  أو زـفرفوم بتيهميـ  السـابقل املقـاتلل كفالة عد  قيـا  أمهية يؤك  وإذ
 مــــار  23 حركــــة مقــــاتلي ســــهلح نــــز  وعهمليــــة نــــريوي إعــــهل، بتنفيــــ  التعييــــ  إىل يذذذذ عة وإذ أ ــــر ،
 العقبــات تـ لي  منوــا بسـب  تــرطينوم، وإعـا ة إ مـاجوم وإعــا ة أوطـاهنم إىل وإعــا ام وتسـر وم السـابقل

 املعنية، املنطقة  ول م  ابلتنسي  الرطن، إىل اإلعا ة أما 

 وإليوـــــا، الدميقراطيـــــة الكرنغـــــر مجوررةـــــة  ا ـــــ  مشـــــروعة ملـــــري بطـــــرق األســـــلحة تـــــدف  يذذذذذ ين وإذ 
 (2004) 1533 القـرارات ألحكا  انتواكا بينوا، وفيهما املسلحة اجلهماعات عل  ترزةعوا إعا ة ذلك يف مبا
 (2011) 2021 و (2010) 1952 و (2009) 1896 و (2008) 1857 و (2008) 1807 و
 تصــــهميهمه يعلذذذذن وإذ ،(2016) 2293و  (2015) 2198 و (2014) 2136 و (2012) 2078 و

 املنصــر  األ ــر  والتــدابري األســلحة تررةــد علــ  املفــرو  احلمــر تنفيــ  حلالــة الــدقي  الرزــد مرازــلة علــ 
 الدميقراطية، الكرنغر جبهموررةة املتعلقة قراراته يف عليوا

 مكافحـــة يف اجمللـــ  فرضـــه الـــ   األســـلحة تررةـــد ابلـــدور ااـــا  حلمـــر الصـــد  هـــ ا يف يقذذذر وإذ 
 الدميقراطيــــــة، الكرنغــــــر مجوررةــــــة يف مشــــــروعة ملــــــري بطــــــرق اخلفيفــــــة واألســــــلحة الصــــــغرية األســــــلحة نقــــــ 
ــــز  النـــــزا ، انتوــــا  بعــــد الســــهل  بنــــا  أنشــــطة  عــــم ويف  وإعــــا ة وتســــر وم الســــابقل املقــــاتلل ســــهلح ون

 األمي، القطا  وإزهلح إ ماجوم،

 الدميقراطيــــة الكرنغــــر جلهموررةــــة الطبيعيــــة للهمــــرار  والفعالــــة الشــــفافة اإل ارة أن علــــ  يشذذذذ   وإذ 
 واألمـن السـهل  لتحقيـ  مبكـان األمهيـة مـن قانرنيـة ملـري بطـرق هبـا واالملـار املـرار  هـ   لتورةـب حـد ووض 

 قبـ  مـن هبـا واالملـار الطبيعيـة للهمـرار  القانر، ملري االستغهلل إزا  القل  عن يعر  وإذ فيوا، املستدامل
 الـيت ابجلوـر  يشذي  وإذ احملهميـة، الطبيعيـة املنـاط  علـ  املسـل  للنــزا  السـلي والتـث ري املسـلحة، اجلهماعـات
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 املنــــاط ، هــــ   حلهماةــــة ةســــعرن ممــــن وملــــريهم الدميقراطيــــة الكرنغــــر مجوررةــــة يف املنتزهــــات حــــرا  ةبــــ اا
 املنـاط ، هـ   علـ  للحفـا  اجلوـر  بـ ل مرازـلة علـ  الدميقراطيـة الكرنغـر مجوررةـة حكرمـة يشجع وإذ
 الطبيعيـــة مرار هـــا حكرمـــة مجوررةـــة الكرنغـــر الدميقراطيـــة علـــ  لســـيا ة الكامـــ  احمامـــه علـــ  يشذذذ   وإذ

 الصد ، ه ا يف املرار  ا   الفعالة اإل ارة عن ومسؤوليتوا

 زـيد ذلـك يف قانرنيـة، مبـا بطـرق ملـري الطبيعيـة املـرار  اسـتغهلل بـل القائهمة الصلة إىل يشري وإذ 
 األســلحة انتشــار وبــل املــرار ، بتلــك املشــرو  ملــري واالملــار قانرنيــة، ملــري بطــرق هبــا واالملــار ال ةــة األحيــا 
 البحــريات منطقــة يف حــداا مــن وتزةــد النـــزاعات تــؤجج الــيت الرئيســية العرامــ  أحــد ابعتبارهــا هبــا واالملــار
 املعنيـــة واحلكرمـــات الكـــ   البحـــريات مبنطقـــة املعـــي الـــدوي مرازـــلة جوـــر  املـــؤ ر ةشـــي  وإذ الكـــ  ،

 أمهيـة الصـد  هـ ا يف يؤكذ  وإذ الطبيعيـة، لهمـرار ل القـانر، ملـري سـتغهللاال ملناه ة اإلقليهمي الصعيد عل 
 الطبيعية، املرار  استغهلل ملسثلة  ا  اهتهما  إةهل  م  االقتصا  ، التكام  وتعهمي  اإلقليهمي التعاون

ابالملــار  ةتصــ  فيهمــا إجيابيــة بــ ل  جوــر ا أبن تفيــد الــيت اخلــ ا  فرةــ  اســتنتاجات يالحذذ  وإذ 
 إعـــهلن إىل يشذذذري وإذ  طـــريا، الـــد  ةطـــرح ذلـــك، مـــ  ةـــزال، ال الـــ هب وأبن تعقبوـــا وخبطـــ  ابملعـــا ن
 مكافحــة بشــثن االســتانائية  ورتــه يف الكــ   البحــريات مبنطقــة املعــي الــدوي املــؤ ر عــن الصــا ر لرســاكا

 بـ ل إىل الصـناعة قطـا   عرتـه وإىل الكـ   البحـريات منطقـة يف الطبيعية للهمرار  القانر، ملري االستغهلل
 األمهيـــة مـــن أن وإذ يؤكذذذ  املســـثلة، هـــ   بشـــثن احملـــرز وابلتقـــد  املـــؤ ر ابلتـــزا  يشذذذي  وإذ الراجبـــة، العناةـــة
 تصـــفية وملـــارة يف جمـــال منوـــا العاملـــة وخبازـــة التيارةـــة يف املنطقـــة، واملراكـــز احلكرمـــات تقـــر  أن مبكـــان

 الـيت املهمارسات من واحلد التورةب مكافحة يف اليقمة من املزةد تر ي أج  من اجلور  بتكايف ال هب،
 الدوي، واملؤ ر الدميقراطية الكرنغر جلهموررةة اإلقليهمية اجلور  تقر  أن ميكن

 وبعــا العنازــر املســلحة، اجلهماعــات ضــلر  اســتهمرار إىل تشــري الــيت التقــارةر بقلذذ  يالحذذ  وإذ 
 واخلشــــب الفحــــم إنتــــاج ويف قانرنيــــة، ملــــري بطــــرق االملــــار ابملعــــا ن يف الكرنغرليــــة، املســــلحة القــــرات مــــن

 هبا، واالملار ال ةة ل حيا  املشرو  ملري الصيد ويف قانرنية، ملري بطرق واالملار هبهما

 حلقـرق جسـيهمة انتواكـات مـن املسـلحة اجلهماعـات ترتكبـه مـا اسـتهمرار ش ي  بقل  يالح  وإذ 
 الدميقراطيــــة، الكرنغــــر مجوررةــــة مــــن الشــــرقي اجلــــز  يف املــــدنيل ضــــد اإلنســــا، الــــدوي والقــــانرن اإلنســــان

 وملنيــــد اجلنســــا،، والعنــــف اجلنســــي العنــــف وأعهمــــال مــــرجزة، ءجــــرا ات اإلعــــدا  عهمليــــات ذلــــك يف مبــــا
 واس ، نطاق عل  واست داموم األطفال

د  ابلكامــــ  ويف مرعــــد  احملــــ 2016كــــانرن األول/ ةســــهم    31إىل أن تنفيــــ  اتفــــاق  وإذ يشذذذذري 
 تنمــيم ةكتســيوا الــيت احلامســة األمهيــة يؤكذذ  وإذ حاســم األمهيــة مــن حيــع  عــم شــرعية املؤسســات االنتقاليــة،

ــــــة  ورة  للدميقراطيــــــة األفرةقــــــي املياــــــاق احــــــما  للدســــــترر ويف ظــــــ  وفقــــــا مصــــــداقية، وذات ســــــلهمية انت ابي
 الكرنغـر مجوررةـة يف الدسـتررةة الدميقراطيـة وترسـي  االسـتقرار الـدائم القي  أج  من واحلركهمة، واالنت اابت
 إىل تنفيـ  تـدابري بنـا  الاقـة علـ  الفـرر، وفقـا لهلتفـاق، بسـب  منوـا وضـ  حـد للقيـر  وإذ ي عةالدميقراطية، 

ــــ  املفروضــــة ــــة يف السياســــية الســــاحة عل ــــة، الكرنغــــر مجوررة  املعارضــــة أع ــــا  اعتقــــال ســــيهما وال الدميقراطي
 حرةـــة الـــرأ  ماـــ  األساســـية احلـــر ت علـــ  املفروضــة وللقيـــر  واحتيـــازهم تعســـفا، املـــد، واجملتهمـــ  السياســية

أمهيــة اذــاذ حكرمــة مجوررةــة الكرنغــر الدميقراطيــة  وإذ يؤكذذ  كذذ لكوالتعبــري، مبــا يف ذلــك حرةــة الصــحافة، 
لتـث ري، وشركائوا الرطنيل مجي  اخلطرات الهلزمة للتعيي  ابألعهمال التح ريةة لهلنت اابت  ون مزةد من ا
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مبـا ةتـي  مشــاركة املـرأة علـ  مجيــ  املسـتر ت، وكفالـة اياــة بياـة مراتيـة إلجــرا  األنشـطة السياسـية يف ظــرو  
 كانرن األول/ ةسهم ،  31سلهمية وعل   ر شام  لليهمي ، وإجرا  االنت اابت وف  ما ةنص عليه اتفاق 

 حلقـــرق اجلســيهمة االنتواكــات  ةبــز  تفيــد تقــارةر مــن ةــر  ملــا القلذذ  ابلذذ  ال يذذزاس يسذذ ورس وإذ 
 الكرنغرليــــة ووكالــــة املســــلحة القــــرات أفــــرا  بعــــا ةــــد علــــ  املرتكبــــة اإلنســــا، الــــدوي والقــــانرن اإلنســــان

 األطــــــرا  مجيــــــ  حيذذذذذذ  وإذ الكرنغرليــــــة، الرطنيــــــة والشــــــرطة اجلهموــــــرر  واحلــــــر  الرطنيــــــة االســـــت بارات
أنـه  علـ  يشذ   وإذ احـما  حقـرق اإلنسـان، واالسـتفزاز وعلـ  العنـف أعهمـال ارتكـاب عـن االمتنا  عل 

 القرة، است دا  يف التناسب مببدأ أن تتقيد الدميقراطية الكرنغر مجوررةة حكرمة جيب عل 

 حلكرمـة التابعة األمن قرات زفر  كافة يف العقاب من اإلفهلت مكافحة أمهية إىل يشري وإذ 
 اللـي وكفالـة الصـد ، هـ ا يف جوـر  مـن تب لـه مـا مرازـلة ضرورة يؤك  وإذ الدميقراطية، الكرنغر مجوررةة
 ابملونية، اا التابعة األمن قرات

 الــدوي القـانرن انتواكـات عــن املسـؤولل األشـ ا  مجيـ  علــ  ابلقـبا اإلسـرا  إىل يذ عة وإذ 
 املرتكبــــة واالعتــــدا ات العنــــف أعهمــــال ذلــــك يف مبــــا اإلنســــان، حقــــرق ملــــاوزات أو وانتواكــــات اإلنســــا،

 للهمحاسبة، وإ  اعوم العدالة إىل وتقدميوم اجلنسا،، والعنف اجلنسي العنف وأعهمال األطفال ضد

ــــ  إىل يشذذذذري وإذ  ـــــزا  وابألطفــــال واألمــــن، والســــهل  ابملــــرأة ذات الصــــلة املتعلقــــة قراراتــــه مجي  والن
 جمللــ  التــاب  العامــ  الفرةــ  اســتنتاجات إىل أيضذذ  يشذذري وإذ املســل ، النـــزا  يف املــدنيل وحبهماةــة املســل ،
 الدميقراطيــة الكرنغــر مجوررةــة يف املســل  النـــزا  أبطــرا  ةتعلــ  فيهمــا املســل  والنـــزا  ابألطفــال املعــي األمــن

(S/AC.51/2014/3 )2014 سبتهم /أةلرل 18 يف اعُتهمدت اليت، 

 املستشـــارة ذلـــك يف مبـــا الدميقراطيـــة، الكرنغــر مجوررةـــة حكرمـــة تبـــ اا الـــيت ابجلوــر  يرحذذذب وإذ 
 املعنيـة العـا  ل مـل اخلازـة املهمالـة مـ  التعـاون أجـ  مـن األطفال، وملنيد اجلنسي ابلعنف املعنية الرائسية

 األمـــم منمهمـــة وبعاـــة اجلنســـي، ابلعنـــف املعنيـــة العـــا  ل مـــل اخلازـــة واملهمالـــة املســـل ، والنــــزا  ابألطفـــال
 وإهنـا  منـ  إىل الراميـة العهمـ   طة تنفي  عل  الدميقراطية، الكرنغر مجوررةة يف االستقرار لتحقي  املتحدة
 ومكافحـة الكرنغرليـة، املسـلحة القـرات أةـد  علـ  املرتكب اجلنسي والعنف واست داموم األطفال ملنيد

 الـــ   اجلنســـي العنـــف ذلـــك يف مبـــا ابلنــــزا ، املتصـــلة اجلنســـي العنـــف أعهمـــال علـــ  العقـــاب مـــن اإلفـــهلت
 املسلحة الكرنغرلية، القرات ترتكبه

 الـــ   الرئيســـي الــدور ذلـــك يف مبـــا بفعاليــة، اجلـــزا ات نمـــا  لتنفيــ  احلامســـة األمهيـــة يالحذذ  وإذ 
 اإلقليهميــــة، و ون اإلقليهميــــة املنمهمــــات إىل إضــــافة اجملــــاورة، الــــدول الصــــد  هــــ ا يف بــــه ت ــــطل  أن ميكــــن
 التعاون، تعزةز إىل الرامية اجلور  يشجع وإذ

 األسـلحة بشـثن اللينـة إىل حينوـا يف مفصـلة إ طارات لترجيه اجلرهرةة األمهية عل  يش   وإذ 
 للينة، الترجيوية املبا   من 11 البند يف عليه املنصر  النحر عل  والتدرةب، وال  رية

 واألمــن الســلم علــ   طــرا تشــك  تــزال ال الدميقراطيــة الكرنغــر مجوررةــة يف احلالــة أن يقذذرر وإذ 
 املنطقة، يف الدوليل

  املتحدة، األمم ميااق من الساب  الفص  مبرجب ي صرف وإذ 
 

https://undocs.org/ar/AC.51/2014/3
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 اجلزاءات نظ م  

مـــــن القـــــرار  6إىل  1العهمـــــ  ابلتـــــدابري املنصـــــر  عليوـــــا يف الفقـــــرات  جيـــــد  أن يقذذذذذرر - 1 
 ويقذرر، مبا يف ذلك التثكيدات اليت أعرب عنوـا جمـد ا فيـه، 2018  رز/ةرليه 1 حىت (2016) 2293

املشــار النوــائي بعــد تقــدت التقرةــر  2017تشــرةن األول/أكتــربر  31اســتعرا  أحكــا  هــ ا القــرار حبلــرل 
 من ه ا القرار؛ 5إليه يف الفقرة 

تسر  عل  اجلوات  2293من القرار  5أن التدابري الرار ة يف الفقرة  ج ي  من يؤك  - 2 
 األمـن أو االسـتقرار أو السـهل  تقـر  أعهمـاال ترتكـب مـن األفـرا  والكيـاانت الـيت تعينوـا اللينـة ابعتبارهـا

ـــرار  يف الفقـــرة  لتلـــك الـــدعم تقـــد  أو الدميقراطيـــة، الكرنغـــر مجوررةـــة يف مـــن  7األعهمـــال، علـــ  النحـــر ال
 ؛(2016) 2293 رارالق

 الســـهل  حفـــ  أفـــرا  علـــ  هيهمـــات لشـــن أن تلـــك األعهمـــال تشـــهم  الت طـــي  يقذذذرر - 3 
 أفــــــرا  الدميقراطيــــــة أو الكرنغــــــر مجوررةــــــة يف االســــــتقرار لتحقيــــــ  املتحــــــدة األمــــــم منمهمــــــة لبعاــــــة التــــــابعل

 فيوا؛ املشاركة أو رعاةتوا أو اايهمات تلك ترجيه أو مبن فيوم أع ا  فرة  اخل ا ، املتحدة، األمم
 

 اخلرباء فري   

 اع زامذ  عذن ويعذر  اخلـ ا ، فرةـ  والةـة 2018 أملسـط /آب 1 حـىت ميد  أن يقرر - 4 
 مرازـلة بشـثن املهلئهمـة التـدابري واذـاذ الفرةـ  والةـة ابسـتعرا  2018 ةرليـه/ رز 1 أقصا  أج  يف القيا 

 فرةـ  إنشـا  إلعـا ة الهلزمـة اإل ارةـة التـدابري  ميكـن مـا أبسـر  ةت ـ  أن العـا  األمـل إىل ويطلذب  دةـدها،
 عهمـــهل املنشـــث  الفرةـــ  أع ـــا  خبـــ ة االقت ـــا ، حســـب ذلـــك، يف مســـتعينا اللينـــة، مـــ  ابلتشـــاور اخلـــ ا ،
 سابقة؛ بقرارات

املرعد النوائي لتقدت فرة  اخل ا  تقرةر  النوـائي  2017آب/أملسط   15حىت  مي   - 5 
، ابلنمــــر إىل المــــرو  االســــتانائية الــــيت ةعهمــــ  فرةــــ  (2016) 2293مــــن القــــرار  9املطلــــرب يف الفقــــرة 

املرجوــة مــن رئــي  اللينــة إىل  2017حزةران/ةرنيــه  15ملؤر ــة اخلــ ا  يف ظلوــا حاليــا، واعتبــارا للرســالة ا
 رئي  جمل  األمن؛

 وأن أ ان ، املــرجز النحــر علــ  بــه املنرطــة ابلرالةــة ة ــطل  أن اخلــ ا  فرةــ  إىل يطلذذب - 6 
 كـــــانرن 30أقصـــــا   مرعـــــد يف املـــــدة ملنتصـــــف بتقرةـــــر اللينـــــة، مـــــ  األمـــــر مناقشـــــة بعـــــد اجمللـــــ ، ةـــــرايف
 أيضذذذذ  يقذذذذ م وأ  ،2018ةرنيــــه /حزةــــران 15 أقصــــا  مرعــــد يف هنــــائي وبتقرةــــر ،2017  ةســــهم /األول
 تقـدت مرعـد فيوهمـا    الشورةن الل ةن ابستانا  اللينة، إىل املستيدات بشثن آ ر إحاطات شور ك 
 ؛النوائي والتقرةر املدة منتصف تقرةر

 مبعلرمـــات اللينـــة تزوةـــد  ـــهلل مـــن ذلـــك يف مبـــا والةتوـــا، تنفيـــ  يف اللينـــة مســـاعدة (أ) 
ـــــة تتصـــــ  ـــــاانت األفـــــرا  مـــــن جوـــــات تعيـــــل ءمكاني  املبينـــــة األنشـــــطة يف ضـــــالعة تكـــــرن أن ميكـــــن والكي

 من ه ا القرار؛ 2 الفقرة يف

 القـرار، هـ ا يف عليوـا املنصـر  التـدابري بتنفيـ  املتعلقـة املعلرمـات والليـ  و راسـة مج  (ب) 
 االمتاال؛ عد  حاالت عل  المكيز م 

https://undocs.org/ar/S/RES/2293(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2293(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2293(2016)
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ـــــدول قـــــدرات الســـــل ســـــب  يف النمـــــر (ج)   وتقـــــدت املنطقـــــة،  ول ســـــيهما وال األع ـــــا ، ال
 القرار؛ هب ا املفروضة للتدابري الفعال التنفي  ل همان االقت ا ، عند ب لك، ترزيات

 الـدعم تقـد  الـيت والدوليـة اإلقليهميـة ابلشـبكات املتعلقـة املعلرمـات والليـ  و راسـة مج  ( ) 
 الدميقراطية؛ الكرنغر مجوررةة يف اإلجرامية والشبكات حةاملسل اجلهماعات إىل

 عتـــا  مـــن هبــا ةتصـــ  ومــا ابألســـلحة ابإلمـــدا  املتعلقــة املعلرمـــات والليــ  و راســـة مجــ  (ه) 
 املشـــــرو  ملـــــري االملـــــار شـــــبكات  ـــــهلل مـــــن ذلـــــك يف مبـــــا نقلوـــــا، أو بيعوـــــا أو عســـــكرةة، ومســـــاعدات

 الدميقراطيـة الكرنغـر جلهموررةـة التابعـة األمـن قـرات مـن عتـا  مـن هبـا ةتصـ  ومـا األسلحة نق   هلل ومن
 املسلحة؛ اجلهماعات إىل

 الــدوي للقــانرن اجلســيهمة االنتواكــات مبــرتكي املتعلقــة املعلرمــات والليــ  و راســة مجــ  (و) 
 االنتواكـات ذلـك يف مبـا الدميقراطيـة، الكرنغـر مجوررةـة يف اإلنسـان حقرق وملاوزات وانتواكات اإلنسا،

 األمن؛ قرات  ا   تق  اليت والتياوزات

 التعـــاون ومرازـــلة مـــن هـــ ا القــرار 21 الفقــرة يف إليـــه املشـــار املعــا ن تعقـــب أ ـــر تقيــيم (ز) 
 األ ر ؛ اآلليات م 

 األفـــرا  مـــن اجلوـــات بقائهمـــة املتعلقـــة املعلرمـــات واســـتكهمال تنقـــي  يف اللينـــة مســـاعدة (ح) 
 لتحدةـد الهلزمـة املعلرمـات تـرفري منوـا برسـائ  القـرار، هـ ا مبرجـب املفروضـة للتـدابري اخلاضـعة والكيـاانت

 للعهمر ؛ املتاحة القائهمة يف اإل راج ألسباب السر ةة املرجزات يف تدرج إضافية ومعلرمات اارةة

 الــدول، مجيــ  بــل التعــاون تعزةــز إىل وةــدعر اخلــ ا ، لفرةــ  الكامــ   عهمــه عــن يعذذر  - 7 
 مجيـــ  كـــ لك ويشذذذجع اخلـــ ا ، وفرةـــ  الصـــلة ذات املتحـــدة األمـــم وهياـــات والبعاـــة املنطقـــة  ول وخبازـــة
 اخلاضــعل أو برالةتوـا املشـهمرلة اجلوــات مـن األفـرا  والكيــاانت تعـاون كفالـة علــ  الـدول ومجيـ  األطـرا 
 الفرةـ  أع ـا  سـهلمة ت ـهمن أبن الـدول ومجيـ  األطـرا  مجيـ  مطالبتـه ويكرر اخل ا ، فرة  م  لسلطتوا
 الدميقراطيـة الكرنغـر مجوررةة فيوا مبا الدول، ومجي  األطرا  مجي  وأبن تتي  له، التابعل الدعم ومرظفي
 بتنفيـ  زـلة الفرةـ  ذا ةعتـ   مـا إىل عـائ  و ون اخل ا  سب  الرزرل عل  الفـرر فرة  إىل املنطقة، وبلدان
 ومراق  عل  اخلصر ؛ وواثئ  أش ا  من به املنرطة الرالةة

 ةنشـاوا الـيت اخلـ ا  جمهمرعـات أو أفرقة سائر م  بنشاط ةتعاون أن اخل ا  بفرة  يهيب - 8 
 والةته؛ تنفي  يف ةفيد ما حسب األمن جمل 
 

 املسلحة اجلم ع ت  
 للقانرن انتواكات من ترتكبه وما املنطقة يف العاملة املسلحة اجلهماعات كافة بش يف ي ين - 9 

 ذلـك يف مبـا اإلنسـان، قـرقحل وانتواكـات التطبيـ ، الراجبـة الـدوي القـانرن أحكـا  مـن وملـري  اإلنسـا، الدوي
 املســــاعدة جمــــال يف والعــــاملل للبعاــــة التــــابعل الســــهل  حفــــ  وأفــــرا  املــــدنيل الســــكان علــــ  اايهمــــات شــــن

 األطفـــــال وملنيـــــد واجلنســـــا،، اجلنســـــي العنـــــف وأعهمـــــال مـــــرجزة، ءجـــــرا ات اإلعـــــدا  وعهمليـــــات اإلنســـــانية،
 ؛سي  عرن للهمحاسبة ذلك عن املسؤولل أن عل  ال أكي  ويكرر واس ، نطاق عل  واست داموم
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 الــرب وجــير املتحالفــة الدميقراطيــة والقــر  روانــدا لتحرةــر الدميقراطيــة القــرات يط لذذب - 10 
 مجيــ  فــررا ترقــف أبن الدميقراطيــة الكرنغــر مجوررةــة يف العاملــة األ ــر  املســلحة اجلهماعــات وكــ  للهمقاومـة
 ةتفـــرق وأن الطبيعيـــة، املـــرار  اســـتغهلل فيوـــا مبـــا لهلســـتقرار، املزعزعـــة األ ـــر  واألنشـــطة العنـــف أشـــكال
 زفرفوا؛ يف اجملندةن األطفال مجي  وتسرة  بتحرةر تقر  وأن  ائهمة، وبصفة فررا أسلحتوم وةلقرا أفرا ها

 وال ولية الةطنية االل زام ت  
 إهنـا  يف الدميقراطيـة الكرنغـر مجوررةـة حكرمـة اآلن حـىت أحرزتـه الـ   ابلتقـد  يرحب - 11 

 الــــيت لهللتزامـــات الكامــــ  التنفيـــ  مرازــــلة علـــ  وحيثهذذذ  املســــل ، النــــزا  يف واســــت داموم األطفـــال ملنيـــد
 القيــــا ة سلســـلة علــــ  االلتزامـــات هــــ   وتعهمـــيم املتحـــدة األمــــم مـــ  املرقعــــة العهمـــ   طــــة يف هبـــا تعوـــدت
 اجلنســـي، العنـــف مـــن والفتيـــان الفتيـــات ومحاةـــة النائيـــة، املنـــاط  يف ذلـــك يف مبـــا رتبوـــا، جبهميـــ  العســـكرةة
 املسلحة؛ ابجلهماعات ابالرتباط تتعل  بتوم األطفال احتياز عد  تكف  أن ابحلكرمة ك لك ويهيب

 يف ســـبي  مكافحـــة الدميقراطيـــة الكرنغـــر مجوررةـــة حكرمـــة تبـــ اا الـــيت ابجلوـــر  يرحذذذب - 12 
 العقـــاب، مـــن اإلفـــهلت مكافحـــة احملـــرز يف التقـــد  ذلـــك يف مبـــا النــــزا ، حـــاالت يف اجلنســـي العنـــف ومنـــ 
 العنـف ألعهمال حد برض  العهم   طة يف الرار ة التزامااا تنفي  عل  العهم  مرازلة إىلاحلكرمة  وي عة
 أن إىل ويشذذري الصـد ، هــ ا يف اجلوــر  بــ ل ومرازــلة املسـلحة، قرااــا ترتكبوــا الــيت واالنتواكــات اجلنسـي
 العــا  األمــل تقــارةر يف أ ــر  مــرة الكرنغرليــة املســلحة القــرات تســهمية إىل ةــؤ   قــد بــ لك القيــا  عــد 
 اجلنسي؛ ابلعنف املتعلقة املقبلة

 احلــــرب جـــرائم عـــن املســــؤولل حملاســـبة حاياـــة مســـاعي احلكرمــــة تبـــ ل أن أمهيـــة يؤكذذذ  - 13 
 تعاوهنــا ذلــك يف مبــا الغاةــة، اـ   القيقــا اإلقليهمــي التعــاون وأمهيــة البلـد، يف املرتكبــة اإلنســانية ضــد واجلـرائم
 احلكرمـــة ملســاعدة القائهمــة ســلطتوا اســـت دا  علــ  البعاــة ويشذذجع الدوليـــة، اجلنائيــة احملكهمــة مــ  اجلــار 

 ترازــ  أن إىل والتعــاون واألمــن الســهل  إطــار اتفــاق علــ  املرقعــة األطــرا  مجيــ  ويذذ عة الصــد ، هــ ا يف
 البعاة؛ وم  احلكرمة وم  كامهل تعاوان بينوا فيهما الغاةة ا   تتعاون وأن التزامااا تنفي 

 اإلنسا، الدوي القانرن انتواكات عن املسؤولل من أ  عد  إفهلت إىل ضرورة يشري - 14 
 واملنطقـــــة مـــــن العقـــــاب، الدميقراطيـــــة الكرنغـــــر مجوررةـــــة يف اإلنســـــان حقـــــرق وملـــــاوزات انتواكـــــات وعـــــن
 األع ــا  املعنيــة الــدول وســائر املنطقــة بلــدان ومجيــ  الدميقراطيــة الكرنغــر مجوررةــة الصــد  هــ ا يف وحيذذ 

 األمن؛ قطا  إىل املنتهمرن فيوم مبن و اسبتوم، العدالة إىل اجلناة تقدت عل  املتحدة األمم يف

 خمـــــزوانت أمـــــن تعزةـــــز إىل أن ترازـــــ  الدميقراطيـــــة الكرنغـــــر مجوررةـــــة حكرمـــــة يذذذذذ عة - 15 
 وبنــا  ال ــرورة عنــد تعــا ، وأن الــدوليل، الشــركا  مبســاعدة وإ اراــا، عنوــا واملســا لة والــ  رية األســلحة

 الســرعة وجــه علــ  تنفــ  وأن املســلحة، اجلهماعــات إىل وجوتوــا بتحرةــ  تفيــد الــيت التقــارةر الطلــب، علــ 
 وضـــعوا الـــيت للهمعـــاةري وفقـــا ،للدولـــة املهملركـــة النارةـــة األســـلحة ســـيهما وال األســـلحة، لرســـم وطنيـــا برانجمـــا

 الصغرية؛ ابألسلحة املعي اإلقليهمي واملركز نريوي بروتركرل

 الدولـة سـلطة ترطيـد عـن الدميقراطيـة الكرنغـر مجوررةـة حلكرمة الرئيسية املسؤولية يؤك  - 16 
 أجــ  مــن األمــي للقطــا  الفعلــي اإلزــهلح منوــا برســائ  الدميقراطيــة، الكرنغــر مجوررةــة شــرق يف وإ اراــا
 انتواكـــات علـــ  العقـــاب مـــن لجفـــهلت حـــد ووضـــ  والعـــدل، والشـــرطة اجلـــير قطاعـــات إزـــهلح إ حـــة
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 جور هـــا ز  ة علـــ  احلكرمـــة وحيذذذ  اإلنســـا،، الـــدوي القـــانرن وانتواكـــات اإلنســـان حقـــرق وملـــاوزات
 والتعاون؛ واألمن السهل  إطار مبرجب الرطنية اللتزامااا وفقا الصد ، ه ا يف

االتفاق السياسـي الشـام  ”التعيي  بتنفي   عل  املعنية األطرا  ومجي  احلكرمة حي  - 17 
 انت ابيــــــة عهمليــــــة إىل تف ــــــي بياــــــة اياــــــة وكفالــــــة 2016كــــــانرن األول/ ةســــــهم    31املــــــؤر   “واجلــــــام 

 الكرنغـري، الدسـترر مـ  ةتفـ  مبـا مرعـدها، مُلـر  يف وسلهمية وشفافة وشاملة مصداقية وذات ونزةوة حرة
 ؛(2017) 2348 القرار ذات الصلة من مجي  الفقرات إىل ويشري

ــــــة فعليــــــة إجــــــرا ات أن تت ــــــ  املنطقــــــة،  ول و ازــــــة كافــــــة، ابلــــــدول يهيذذذذذذب - 18   لكفال
 الكرنغــــر مجوررةــــة يف املســــلحة اجلهماعــــات إىل منوــــا، انطهلقــــا أو أراضــــيوا  ا ــــ   عــــم، أ  تقــــدت عــــد 

 املســـلحة لليهماعـــات الـــدعم تقــد  الـــيت للشـــبكات التصـــد  وةؤكـــد ضــرورة ع هـــا، املتنقلـــة أو الدميقراطيــة
 قبلوـا مـن اسـت داموم ألجـ  اجلنـر  األطفـال ملنيـد علـ  وتعهمـ  الدميقراطيـة الكرنغـر مجوررةة يف الناشطة
 الكرنغرليــة املســلحة القـرات عنازــر بـل ار اجلــ للتعـاون التصــد  وضـرورة لصــاحلوا، األفـرا  وملنــد و راـا

 وأفــرا  قــا ة حملاســبة إجــرا ات أن تت ــ  كافــة ابلــدول ويهيذذب احمللــي، الصــعيد علــ  املســلحة واجلهماعــات
 االقت ا ؛ حسب أراضيوا، يف املقيهمل املسلحة اجلهماعات وسائر رواندا لتحرةر الدميقراطية القرات

 
 الط يعية املةار   

 الدميقراطيــــة الكرنغــــر مجوررةــــة حكرمــــة تبــــ اا الــــيت اجلوــــر  اســــتهمرار كذذذذ لك يشذذذذجع - 19 
 القـــرات عنازـــر  اســـبة ذلـــك يف مبـــا وارةبوـــا، الطبيعيـــة للهمـــرار  القـــانر، ملـــري االســـتغهلل مســـائ  ملعاجلـــة
 ومنتيـات الـ هب سـيهما وال مشـروعة، ملـري بطـرق الطبيعية االملار ابملرار  يف ال العة الكرنغرلية املسلحة

 األحيا  ال ةة؛

 ال ـــالعة املســلحة اجلهماعــات عــن التهمرةــ  لقطــ  اجلوـــر  مــن مزةــد بــ ل ضــرورة يؤكذذ  - 20 
 الــ هب فيوــا مبــا الطبيعيــة، ابملــرار  املشــرو  ملــري االملــار  ــهلل مــن االســتقرار زعزعــة ترمــي إىل أنشــطة يف

 ال ةة؛ األحيا  ومنتيات

ــــدابري الصــــد  هــــ ا يف يرحذذذذب - 21  ــــيت ابلت ــــة احلكرمــــة اذــــ اا ال ــــ  الكرنغرلي ــــا   لتطبي  املب
 اخلـ ا  فرةـ  وضعوا اليت ابلصيغة املعا ن، تررةد سلسلة فيهما خيص الراجبة العناةة بب ل املتعلقة الترجيوية
 أجـ  مـن الكرنغرليـة احلكرمـة تبـ اا الـيت ابجلور  ويسّلم االقتصا  ، امليدان يف والتنهمية التعاون ومنمهمة
 واملـــؤ ر الدميقراطيـــة الكرنغـــر مجوررةـــة تســـاعد أن إىل الـــدول مجيـــ  ويذذذ عة املعـــا ن، تعقـــب  طـــ  تنفيـــ 
يف قطـا  املعـا ن  ملـارة إقامـة علـ  الكـ   البحـريات منطقـة وبلدان الك   البحريات مبنطقة املعي الدوي

 تتسم بروح املسؤولية؛

 الترجيويـــة اخلــ ا  فرةــ  مبـــا   إلعهمــال املنطقــة حكرمــات اذـــ اا الــيت ابلتــدابري يرحذذب - 22 
 الــدوي للهمــؤ ر التابعــة الشــوا ات إلزــدار اإلقليهميــة اآلليــة اعتهمــا  ذلــك يف مبــا الراجبــة، العناةــة ببــ ل املتعلقــة
 امليـــدان يف والتنهميـــة التعـــاون منمهمـــة لترجيوـــات وفقـــا الرطنيـــة، تشـــرةعااا يف الكـــ   البحـــريات مبنطقـــة املعـــي

 يف أ ـر أع ـا    وال ليشـهم  الشـوا ات إزـدار عهملية نطاق  دةد ويطلب الدولية، واملهمارسة االقتصا  
 لبـــ ل الترجيويـــة ابملبـــا   الـــرعي إذكـــا  مرازـــلة إىل املنطقـــة،  ول ســـيهما وال الـــدول، مجيــ  ويذذذ عة املنطقــة،
 تصـــــــفية زـــــــناعة ذلـــــــك يف مبـــــــا التيويـــــــز، وزـــــــناعات املســـــــترر ةن حـــــــع منوـــــــا بســـــــب  الراجبـــــــة، العناةـــــــة
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مــــــن  19وفقــــــا للفقــــــرة  الراجبــــــة العناةــــــة بــــــ ل علــــــ  الكرنغرليــــــة املعدنيــــــة املنتيــــــات ومســــــتولكي ،الـــــ هب
 ؛(2010) 1952 القرار

 العهمـ  علـ  فيـه األع ـا  والـدول الكـ   البحـريات مبنطقة املعي الدوي املؤ ر يشجع - 23 
 والشــــفافية االســــتدامة كفالــــة أجــــ  مــــن الدميقراطيــــة الكرنغــــر مجوررةــــة يفالــــنمم الســــارةة  مــــ  كاــــب عــــن

 الدميقراطيـة الكرنغـر مجوررةـة حكرمـة مـن املقـد  املترازـ  ابلـدعم كـ لك ويسّلم العهمليات، يف واملسا لة
 مرازـلة علـ  احلكرمـة ويشذجع احلـريف الـ هب بتصدةر تسهم  العناةة وب ل للتعقب نمم إنشا  أج  من

 الدعم؛ ه ا تقدت

 الفنية القدرات اياة عل  الك   البحريات مبنطقة املعي الدوي املؤ ر تشيي  يةاصل - 24 
 بعـا أن ويالحذ الطبيعيـة،  للهمـرار  القانر، ملري لهلستغهلل مكافحتوا يف األع ا  الدول لدعم الهلزمة
 النمـــا  بتنفيـــ  األع ـــا  الـــدول مجيـــ ويةصذذذ   كبـــريا، تقـــدما أحـــرزت الـــدوي املـــؤ ر يف األع ـــا  الـــدول

 مـن 19 للفقـرة وفقـا املعدنيـة التيـارة إحصـا ات عـن واإلبهلغ كامهل تنفي ا الشوا ات إلزدار اإلقليهمي
 ؛(2010) 1952 القرار

 املشــرو  ملــري لهلملــار حــد وضــ  إىل الراميــة اجلوــر  مرازــلة علــ  الــدول مجيــ  يشذذجع - 25 
 إطــار يف املشــرو ، ملــري االملــار هــ ا يف املتــراطال و اســبة الــ هب، قطــا  يف ســيهما وال الطبيعيــة، ابملــرار 

 أو اجلهماعــات لليــزا ات اخلاضــعة الكيــاانت انتفــا  عــد  لكفالــة أوســ  نطــاق علــ  جوــر  مــن ةبــ ل مــا
 الكرنغرليــة، املســلحة القــرات مــن أفــرا ا زــفرفوا يف ت ــم الــيت فيوــا مبــا اإلجراميــة، أو الشــبكات املســلحة

 الطبيعية؛ ابملرار  املشرو  ملري االملار من

 ،(2011) 2021 القــــــــــــــرار مــــــــــــــن 9 إىل 7 الفقـــــــــــــرات أحكــــــــــــــا  يعيذذذذذذذذذذذذذ  أتكيذذذذذذذذذذذذذذ  - 26 
 اإلقليهمــي الصــعيد علــ  تتعــاون أن الكــ   البحــريات منطقــة و ول الدميقراطيــة الكرنغــر جبهموررةــة ويهيذذب
 القــانر، ملــري االســتغهلل يف ال ــالعة املســلحة واجلهماعــات اإلقليهميــة اإلجراميــة الشــبكات أمــر يف للتحقيــ 
 الشــبكات تلـك ومكافحــة هبـا، واالملـار ال ةــة ل حيـا  املشـرو  ملــري الصـيد ذلـك يف مبــا الطبيعيـة، للهمـرار 

 مجوررةـــة مـــن املعـــا ن مـــن والـــرار ات للصـــا رات مراقبتوـــا بتعزةـــز اجلهمركيـــة ســـلطااا تلـــز  وأن واجلهماعـــات،
 الدميقراطية؛ الكرنغر

 
 ةبعثة منظمة األمم امل ح يف ل حقي  االس قرار   مجهةرية الكةنغة ال ميقراطي  ور  

 ســـــيهما وال ،(2017) 2348 القـــــرار يف املبـــــل النحـــــر علـــــ  البعاـــــة والةـــــة إىل يشذذذذذري - 27 
ـــــيت 30 الفقـــــرة يف ـــــ  ال ـــــز أمهيـــــة تشـــــد  عل ــــــزاعات، واملتصـــــ  السياســـــي التحليـــــ  تعزة  منوـــــا برســـــائ  ابلن

 ‘3’ 35 الفقـرة ويف اجلهماعـات املسـلحة، تـدعم الـيت اإلجراميـة ابلشـبكات املتعلقـة املعلرمـات واللي  مج 
 التعدةن؛ أنشطة خيص فيهما ‘4’ 35 الفقرة ويف األسلحة، تررةد حمر تنفي  برزد ةتعل  فيهما

 مـن 43 للفقـرة وفقـا اخلـ ا  وفرةـ  البعاـة بل املناسب الرق  يف املعلرمات تبا ل يشجع - 28 
 قدرااا؛ حدو  يف اخل ا ، وفرة  اللينة إىل املساعدة تقد  أن البعاة إىل ويطلب ،(2017) 2348 القرار
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 واالس عراض ،واببالغ اجلزاءات، جلنة  

ـــدول املنطقـــة  ول ســـيهما وال كافـــة، ابلـــدول يهيذذذب - 29   مـــن اجلوـــات فيوـــاترجـــد  الـــيت وال
 ابنتمــا  اللينــة القــرار، أن تبلــر هــ ا مــن 2 ابلفقــرة عهمــهل القائهمــة يف أمساؤهــا املدرجــة والكيــاانت األفــرا 

 8 الفقـرة يف هبـا واملرزـ  5 و 4 و 1 مبرجـب الفقـرات املفروضـة للتدابري تنفي ا تت  ها اليت ابإلجرا ات
 ؛(2010) 1952 القرار من

حسـبهما  املعنيـة، األع ـا  الـدول مـ  منتمهمـة اللينة مشـاورات إجرا  أمهية عل  يش   - 30 
 القرار؛ ه ا يف عليوا املنصر  للتدابري التا  التنفي  ل همان قد ةكرن الزما،

إىل اللينة أن تقد  إىل اجملل ، مرة يف السنة علـ  األقـ ، تقرةـرا شـفر  ةعرضـه  يطلب - 31 
رئيسوا عن حالـة األعهمـال الـيت ت ـطل  هبـا اللينـة إمجـاال، إىل جانـب عـر  املهماـ  اخلـا  ل مـل العـا  

رئـي   جلهموررةة الكرنغر الدميقراطية عن احلالة يف مجوررةة الكرنغر الدميقراطية حسب االقت ا ، وةشـي 
 املوتهمة؛ اللينة عل  تقدت إحاطات منتمهمة إىل مجي  الدول األع ا 

إىل اللينة أن تكشـف حـاالت عـد  االمتاـال احملتهمـ  للتـدابري املنصـر  عليوـا  يطلب - 32 
مســار العهمــ  املناســب يف كــ  حالــة،  ، وأن الــد (2016) 2293مــن القــرار  5و  4و  1يف الفقــرات 

مـن هـ ا القـرار،  31إىل رئي  اللينة أن ة همن تقارةر  الدورةة املقدمة إىل اجملل  عهمـهل ابلفقـرة  ويطلب
 تقارةر مرحلية عن أعهمال اللينة امل طل  هبا فيهما ةتعل  هب   املسثلة؛

 اخلازـة واملهمالـة املسـل  النــزا و  ابألطفال املعنية العا  ل مل اخلازة املهمالة إىل يطلب - 33 
 ذات املعلرمــات إطــهل  اللينــة علــ  ترازــهل أن النـــزا  حــاالت يف اجلنســي ابلعنــف املعنيــة العــا  ل مــل
 ؛(2011) 1998 القرار من 9 والفقرة (2010) 1960 القرار من 7 للفقرة وفقا الصلة،

 ابســـتعرا  ،2018 ةرليـــه/ ـــرز 1 أقصـــا  أجـــ  ويف االقت ـــا ، عنـــد ةقـــر ، أن يقذذذرر - 34 
 األمنيــــة احلالــــة ضــــر  يف االقت ــــا ، حســــب تعــــدةلوا، هبــــد  القــــرار، هــــ ا يف عليوــــا املنصــــر  التــــدابري

 سـهلح نز  ويف األمي القطا  إزهلح يف احملرز التقد  ضر  يف سيهما وال الدميقراطية، الكرنغر مجوررةة يف
 وإعــا ة تــرطينوم وإعــا ة الــرطن إىل وإعــا ام أع ــا  اجلهماعــات املســلحة الكرنغرليــة واألجنبيــة وتســر وم

 ؛القرار ا ا األطفال منوم، واالمتاال عل   ازة بصفة المكيز م  االقت ا ، حسب إ ماجوم،

 .الفعلي نمر  قيد املسثلة إبقا  يقرر - 35 
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