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القرار )2014 ( 2134
الذي اختذه جملس األمن يف جلسته  7103املعقودة يف  28كانون الثاين/يناير 2014
إن جملس األمن،
إذ يشيير إىل قراراتــه ياناناتــه الســااق اوــةن فروري ـ وسريقنــا الو ـ  ،ي
قراريه  )2013( 2121ي ،)2013( 2127

ــن ا

وإذ يؤكييم ميين ميييم التزامــه القــوي اســنادة فروري ـ وسريقنــا الو ـ يا ــتق ا
ييحـــدوا ي ــ مترا اةقلن نــ  ،يإأ يوــ إىل و نــ م ــادئ عـــدل التـــدن يحســـن ا ـــوار
يالتعاين اةقلن ي،
الو
القت
عل ـ
يغ

وإذ يعي ع يين ييقلق ال لي إزاء ا ــت رار تــداور ا الـ األمننـ يف فروريـ وسريقنــا
اليت ي عرا تع القـانون يالناـال مامـا ،يانعـدال ـنادة القـانون ،يارتمـا وع ـا
املستردف اداسع ديـ ،،يإرـرال ا را،ـو ،يإأ يعـر كـذل عـن اـالل القلـو ملـا يترتـ
انعــدال ا ــتقرار يف فروري ـ وسريقنــا الو ـ مــن عواق ـ يف من ق ـ ي ـ وسريقنــا
اا ،يإأ يودد يف اذا الصدد عل رريرة تصدي اجملت ع الدييل لذل اسرع ،

وإذ يمين ا عتداءات اليت ترتم يف فروري وسريقنا الو  ،يناصـ ا عتـداءات
الـــيت ارتم ـــن يف اـــان ي منـــذ  5كـــانون األي /ديســـ  2013يودت إىل مصـــرز وزيـــد
مـــن  1 000شـــوت يتوـــريد مفـــات ف األشـــواص دانلنـــا ،يوشـــعلن ستنـ ـ العنـ ـ
عل ن اق يا ع اني ال وا ،املسنحن ياملسل يف شىت وحناء ال لد،
وإذ ال يييلاي يوييقودي ييميم ال ل ي إزاء كثــرة يازديــاد انتــراكات القــانون اةنســاين
الدييل ياتساز ن اق ا نتراكات يالتجايزات اليت مس حقوق اةنسان ،مبا سنرا ا نتـراكات
* وعند إصداراا أل ا سنن يف  4أار/مارس .2014
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يالتجايزات املرتم من ق ك من عناصر نلنما السااق يفاعات املنلنونات ،ي ـن ا
ا اعـــات املعريســ اا ـــم ”مماسحــ اا كـــا“ ،يتوــ اةعـــدال نـــارق ن ـــاق القـــانون،
يحا ت ا نتفـاء القسـري ،يا عتقـا يا حتجـاز التعسـفنان ،يالتعـذي  ،يالعنـ ا نسـي
رد النساء ياألطفا  ،يا غتصا  ،يجتنند األطفا يا ـت م ،يا عتـداءات علـ املـدننني،
يا عتداءات عل دير الع ادة،
وإذ يي ر ل ي اشــتداد ديامـ العنـ يا نتقــال يتــداور األحــوا إىل تصــدز ديــ،
يعرقــي يعــم ال ـ د ،مــع احت ــا الوصــو إىل حال ـ يمــن الســن رة علنرــا ،مبــا يف أل ـ
ارتما جرا،م جسن مبوجـ القـانون الـدييل ،ي ـن ا جـرا،م ا ـر يا ـرا،م املرتم ـ
رد اةنسانن  ،مع ما ينوة عن أل من انعما ات إقلن ن ن ة،
وإذ يالحظ قنال ناال ع لن كن يل ةصدار شرادات املنوـة اوقـ جتـارة فروريـ
وسريقنــا الو ـ م قتــا ااملــاس ا ــال ،يإأ يعــر عــن القلــو ألن وري ـ املــاس يغ ـ أل ـ
غ ـ املوــريز لل ــوارد ال نعن ـ  ،مبــا يف أل ـ صــند األحنــاء ال ي ـ
مــن وشــما ا ــت
غ املوريز ،عوام ختـ اوـدة اا ـتقرار فروريـ وسريقنـا الو ـ  ،يإأ يوـجع السـل ات
ا نتقالن يالسل ات ا مومن عل تت ع اذه املسا ،يالتصدي ا اماس الس امل من ،
وإذ ي حب اانتوا امل لم امل ران ر،نسا لتومنل فروري وسريقنـا الو ـ للجنـ
اناء الس ل ،يإأ يمرر تةكند دير اللجن يف تع ف يتوطند اات ال يالتـزال الوـركاء ياألطـراف
الفاعل دع ا لل ساعي امل ذيل من ق األمم املتحدة يعل الصعند اةقلن ي،
وإذ يشر إىل ون السل ات ا نتقالن تقع علنرا املس يلن الر،نسـن عـن يايـ املـدننني
يف فروري وسريقنا الو ،
وإذ ي حييب االقنــادة الفعلن ـ الــيت ت ــديرا ا اع ـ ا قتصــادي لــدي ي ـ وسريقنــا،
اترتن اجت اعـات للقـادة ا مـومنني يوع ـاء اجمللـس الـوط ،ا نتقـايل يثثلـي اجملت ـع املـدين
مـــن فروريـ ـ وسريقنـــا الو ـ ـ ةجـــراء فاد ـــات ا ت ـــاسترا حمومـ ـ توـــاد يف امننـــا
يف  9ي  10كانون الثاين/يناير  2014اوةن ا نتقا السنا ي يف فروري وسريقنـا الو ـ ،
يإأ يوجع عل مواصل اذ املساعي يف اذا الصدد،
وإذ حيي ع ل ييق اــاةع ن الصــادر عــن ق ـ ر ــاء دي يحمومــات املـ مر الــدييل
املعــ ،مبن قـ الـ ح ات المـ ع اوــةن تعزيــز السـ ل ياألمــن يا ــتقرار يالتن نـ يف من قـ
ال ح ات الم ع املعقودة يف لواندا يف  15كانون الثاين/يناير ،2014
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وإذ يع ع ن قلق ت مي ي ملا اختذته اعثـ الـدعم الديلنـ اقنـادة وسريقنـ يف فروريـ
يال لدان املسا اقوات سنرا يالقوات الفرنسن من إجـراءات ايـ املـدننني
وسريقنا الو
ياملســـاعدة يف إرـــفاء ا ـــتقرار علــ ا الــ األمننــ ســـور اختـــاأ القـــرار ،)2013( 2127
يإأ يعر كذل عن تقديره للوركاء الذين تولـوا ع لنـات النقـ ا ـوي مـن وجـ التعجنـ
انور القوات،
وإذ ي حييب اــدير الســل ات الدينن ـ اللن ـ عل ـ الصــعند الــوط ،يف فــاي ت ود ،ـ
الع قات اني ال وا ،الديننـ يا نلولـ دين انـد ز وع ـا العنـ سن ـا اننـرا ،يإأ ي حـ
رريرة إمساز صووا عالنا عل الصعند اللي،
وإذ يؤكم رريرة توس املزيـد مـن املـوارد يا ـ ات علـ حنـو عاجـ ملمتـ األمـم
املتحدة املتمام ل ناء الس ل يف فروري وسريقنا الو ـ حـىت يتسـه لـه ا رـ ز االو يـ
املسندة إلنه كامل ،
وإذ يشر إىل رريرة إجراء ع لن شامل يسعلن لزنز ح الاراني يتسـرهرم يإعـادة
إدماجرم يإعادة األجان منرم إىل ويطاهنم ،مع احترال رريرة مماسح اةس ت من العقا ،
وإذ يؤكييم رــريرة يرــع حــد لنس ـ ت مــن العقــا يف فروري ـ وسريقنــا الو ـ
يمثو مرتميب انتراكات القانون الدييل اةنساين يا عتداءات يا نتراكات اليت مس حقـوق
اةنسان ومال الق اء ،يإأ ي كد يف اذا الصدد رريرة النروض اآلنات املساءل الوطنن ،
وإذ يشيير إىل قــراره  ،)2013( 2117يإأ يعــر عــن اــالل القلــو للترديــدات الــيت
ت ا السـ ل ياألمـن يف فروريـ وسريقنـا الو ـ نتنجـ لنقـ األ ـلح الصـ ة ياأل ـلح
ا فنف غ املوريز يتمديسرا املو اا تقرار يإ اءة ا تع ا ا،
وإذ يشر إىل الر ال امل رن  29توـرين األي /وكتـوار  2013الـيت يجررـا ر،نسـه
اوــةن عــزل األمــني العــال نوــر قــوة للحرا ـ يف فروري ـ وسريقنــا الو ـ ااعت اراــا جــزءا
من ممت األمم املتحدة املتمام ل ناء الس ل يف فروري وسريقنا الو ،
وإذ ي حب اا لتزال القـوي ل اـاد األيريف سن ـا مجـت فروريـ وسريقنـا الو ـ ،
يناصــ علــ مســتوع ا ــتنتاجات جملــس الوــ ين ا ارجنــ امل رنــ  20توــرين األي /
وكتوار  2013ي  16كانون األي /ديسـ  ،2013ياقـرار ا اـاد األيريف اة ـرال مالنـا
يف نوــر اعث ـ الــدعم الديلن ـ اقنــادة وسريقن ـ يف فروري ـ وسريقنــا الو ـ ر ـ ن إطــار مرســو
الس ل األسريقي،

14-21892

3/15

)S/RES/2134 (2014

وإذ ي حب اعقد ديرة ا تثنا،ن جمللس حقـوق اةنسـان ،يإأ هـن عل ـا مـع التقـدير
اتعنني ا املستق املع ،حبال حقوق اةنسان يف فروري وسريقنا الو ،
وإذ ي حييب االتعرــدات املالن ـ املعلــن عنــرا ن ـ ا جت ــاز الرسنــع املســتوع املعــ،
املعقود يف اريكسـ  ،يف  20كـانون الثاين/ينـاير
االع اةنساين يف فروري وسريقنا الو
 ،2014يإأ يوــجع اجملت ــع الــدييل عل ـ ون يســارز اتنفنــذ تعرداتــه ملواصــل تــوس الــدعم
من وج مواجر ا ال اةنسانن يف فروري وسريقنا الو ،
وإذ ي حييب مبــا ع ـ عنــه ا اــاد األيريف ،ن ـ اجت ــاز جملــس ا اــاد األيريف
املعقـود يف  20كـانون الثاين/ينــاير  ،2014مـن ا ــتعداد للناـر يف إنوـاء ع لنـ م قتـ لــدعم
اعث ـ الــدعم الديلن ـ اقنــادة وسريقن ـ يف فروري ـ وسريقنــا الو ـ  ،يإأ هــن عل ــا االر ــال
امل رن  21كانون الثاين/يناير  2014املوجر من امل ث السامي ل ااد األيريف،
وإذ حيي ي ع ل يييق االر ـــال املوجرـ ـ مـــن الســـل ات ا نتقالنـ ـ روريـ ـ وسريقنـــا
الو ـ امل رنـ  22كــانون الثاين/ينــاير  2014املواســو مبوج ـرا علـ نوــر ع لنـ مــن ق ـ
ا ااد األيريف،
وإذ ي د ون ا ال يف فروري وسريقنا الو
يف املن ق ،
ي ي ممت

توم وديدا للسلم ياألمن الـديلنني

األمم املتحدة املتمام ل ناء الس ل يف فروري وسريقنا الو

 - 1ي ي د مديــد ي يـ ممتـ األمــم املتحــدة املتمامـ ل نــاء السـ ل يف فروريـ
حىت  31كانون الثاين/يناير 2015؛
وسريقنا الو
-2

ي د تعزيز ياديث ي ي ممت األمم املتحدة املتمام عل النحو التايل:

(و)

د م تنف ذ الع ل ة االنت قل ة:
 التعجن اإعادة إر ـاء الناـال الد ـتوري يتنفنـذ اتفاقـات لن سنـ عـن طريـوإجراء اتصا ت منتا ـ سن ـا اـني فنـع ا رـات املعننـ اةقلن نـ
اديد
يالديلن ـ يالتااع ـ روري ـ وسريقنــا الو ـ يتنس ـ اا يتنســنقرا ،يتقــد
املوـــورة ا ـــتراتنجن ياملســـاعدة الفننـ ـ يدعـــم الع لنـ ـ السنا ـــن ا اريـ ـ
يامل سات يالسل ات ا نتقالن ي لنات التنفنذ ا اص هبا؛
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 ا رـ ز اــدير قنــادي يف الع ـ مــع الســل ات ا نتقالنـ يا رــات املعننـياألطراف الفاعل اةقلن ن ياجملت ع الدييل من وجـ الـورة الع لنـ السنا ـن
ا نتقالن يتنس اا يتوس املساعدة الفنن لدعم الع لن ؛
 املساعدة يف مساعي املصـا علـ كـ مـن املسـتوع الـوط ،ياللـي ،اسـمنـــرا ا ـــوار اـــني األديـــان ي لنـــات ا قنقـــ ياملصـــا يف إطـــار الع ـــ
مع السل ات ا نتقالن يامل سات اةقلن ن املعنن ؛
 القنـــال اماســـ األع ـــا التح ـــ ي دع ـ ـا للســـل ات ا نتقالنـــ  ،يالع ـــمــع الســل ا نتواانــ الوطننــ علــ ــ ن ا ــتعجا مــن وجــ إجــراء
انتوااــات حــرة ينزيرــ  ،مبوــارك سعلنــ لل ــروة ،يف وقـــر يقــن ثمـــن،
ييف موعــد وقصــاه شــ ا /س اير  ،2015يإن وممــن نــ النصــ الثــاين
من عـال  ،2014يمـن ألـ تـوس تقنـنم عاجـ ل حتناجـات املالنـ يالفننـ
ياللوجستن ال زم ةجراء الع لن ا نتواان ؛
( ) د م منع نشوع الزناع وت ممي املوق مة اإلنوقن ة:
 اــذ املســاعي ا نــدة يجرــود انــاء الثق ـ يالتنس ـ اس ـ ا لنوــو الــزنازياقصـــد منعـــه يالتوفنــ مـــن يطةتـــه يتســـويته يتســـرن تقـــد املســـاعدة
اةنسانن اوم من ياقنادة املـدننني ،يسقـا مل ـادئ األمـم املتحـدة التوجنرنـ
املتعلق ااملساعدة اةنسانن ؛
 اة رال يف تنسنو املساعدة اةنسانن ؛(ق)

وع سلطة المولة:

 -تعزيز يدعم اس

ل الديل اسرع جمددا عل كام وراري ال لد؛

 مساعدة امل سات ا مومن روريـ وسريقنـا الو ـ  ،اسـ منـرا تقـداملساعدة الفنن  ،من وج زيادة قدروا عل ا ر ز مبرـال ا مـم الر،نسـن
يتقد ا دمات األ ا ن إىل السمان يف فروري وسريقنا الو ؛
(د)

د م حت

االست اد يف احلقلة األمن ة:

 دعم اقنو ا ـتقرار يف ا الـ األمننـ مـن نـ تقـد املوـورة ياملسـاعدةالفنن دع ا وك الق از األم ،يإصـ حه ،ي ـنادة القـانون (مبـا يف ألـ
املســا ،املتعلق ـ االوــرط يالعدال ـ يامل ســات اةص ـ حن ) ،ينــزز ـ ح
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الاراني ،مبن سنرم فنع األطفـا املـرت ني اـالقوات وي ا اعـات املسـلح ،
يتســرهرم يإعــادة إدمــاجرم ،يإعــادة األجان ـ منــرم إىل ويطــاهنم ،ياوــةن
وع ا إزال األل ال مبا سنرا الت ر من خملفات ا ر املتفجرة؛
 القنــال ،يف إطــار الع ـ مــع الســل ات ا نتقالن ـ ياالتوــاير مــع اعث ـ الــدعميالقوات الفرنسـن  ،اورـع
الديلن اقنادة وسريقن يف فروري وسريقنا الو
تراتنجن كاملـ لـزنز السـ ح يالتسـريع يإعـادة اةدمـاق
الصن النرا،ن
يلزنز الس ح يالتسريع ياةعادة إىل الوطن يإعادة اةدماق ،يدعم تنفنـذاا
اسـ منـرا تقـد املسـاعدة الفننـ يتنســنو الـدعم املقـدل مـن ا رـات املعننـ
اةقلن ن يالديلن ؛
(اـ)

تعليل ح وق اإلنوقن ومحقيتهق:

 رصــد انتــراكات القــانون اةنســاين الــدييل يالتجــايزات يا نتــراكات الــيتمس حقوق اةنسان املرتم يف شىت وحناء فروري وسريقنا الو  ،مبـا سنرـا
وي انتـــراكات وي جتـــايزات يرتم ـــرا جـــن الـــر لل قايمـ ـ  ،ياملســـاعدة
يف التحقنـــو سنرـــا يإاــ ا جملـــس األمـــن هبـــا ،ياملســـا يف ا رـــود الرامنــ
إىل منع اذه ا نتراكات يالتجايزات؛
 رصــد ا نتــراكات يا عتــداءات الــيت ترتمـ رــد األطفــا علـ ا صــوصيا نتــراكات املرتم ـ رــد النســاء ،مبــا سنرــا فنــع وشــما العن ـ ا نســي
املرتم يف ناق الزناز املسـلع ،ياملسـاعدة يف التحقنـو سنرـا يإاـ ا جملـس
األمن هبا ،اس منرا نور مستواري ش ين ياي ال ف ياملروة؛
 اة ــرال يف تعزيـــز قــدرات الناـــال الق ــا،ي الـــوط ،،او ــا ،منـــرا تقـــداملساعدة الفنن  ،مبا يو لنات العدال ا نتقالن  ،يتعزيز قدرات امل سـات
الوطنن ـ قــوق اةنســان ،ياة ــرال يف مســاعي املصــا الوطنن ـ  ،يف إطــار
التنسنو مع ن التحقنو الديلن يا املستق  ،حس ا قت اء؛
(ي) التعييقون مييع اللونيية وخل يي اشييناع املنشييقين
ال اد :)2013( 2127

ييال ييقلف ت  57و  59ميين

 تقـــــد املســـــاعدة إىل اللجنــــ املنوـــــةة ع ــــ اـــــالفقرة  57مـــــن القـــــرار )2013( 2127يسريو ا اء املنوة ع االقرار نفسه ،يف حديد قدراتـه،
اس منرا توس املعلومات أات الصل اتنفنذ ي ي اللجن يسريو ا اء؛
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(ز)

تنو موق ي األط اف الفق لة المول ة:

 تنسنو جرود األطراف الفاعل الديلن املوارِك يف تنفنذ املرال امل نن وع ه؛ - 3يطلب إىل األمني العال ون يقول عل يجه ا تعجا اتعزيز قـدرات ممتـ
األمــم املتحــدة املتمام ـ  ،يازيــادة املــوارد يا ـ ات الــيت ي ـده هبــا زيــادة ك ـ ة حــىت يقــول
عل النحو المام ياسرع اتنفنذ فنع جوان الو يـ الـددة يف الفقـرة  2مـن اـذا القـرار،
يازيادة قدرته عل تنسنو جرود األطـراف الفاعلـ الديلنـ سن ـا يتعلـو االو يـ املسـندة إلنـه،
يي ل كذل يف اذا الصدد إىل األمني العال ون يقـدل املقترحـات يا حتناجـات مـن املـوارد
إىل األجرزة املعنن يف وقر يقن ثمن؛
 - 4يشييير إىل رـــريرة قنـــال الســـل ات ا نتقالنــ اإعـــادة اســ ـــل الديلــ
عل جم وز ورارـي ال لـد ،يي كـد يف اـذا السـناق و نـ زيـادة تو ـنع يجـود ممتـ األمـم
املتحدة املتمام يف فاساات ال لد؛
 - 5يؤكم و نـ ع ـ ممتـ األمـم املتحـدة املتمامـ علـ حنـو ي نـو مـع سريـو
األمم املتحدة الق ري ي ن اناء الس ل؛
 - 6ي حب انور يحدة ويىل من يحدة ا را من امل لم امل ران يف  1كـانون
الثاين/ينــاير  ،2014يهــث األمــني العــال عل ـ التعجن ـ ااألع ــا التح ـ ي لنوــر يحــدة
ا را كامل عل يجه السرع ييف وقر يقن ثمن؛
نـع
 - 7يؤكم و ن ار ز ممت األمم املتحـدة املتمامـ علـ حنـو عاجـ
األع ــا التح ـ ي ال زم ـ ةجــراء ا نتوااــات عل ـ حنــو عاج ـ  ،مــع الســل ات ا نتقالن ـ
يالسل ا نتواان الوطنن ؛
 - 8يؤكييم و نــ إمــال الســل ات ا نتقالنــ  ،اــدعم مــن ممتــ األمــم املتحــدة
املتمام  ،يرع ا تراتنجن شامل لـزنز ـ ح الـاراني يتسـرهرم يإعـادة إدمـاجرم يإعـادة
األجان منرم إىل ويطاهنم ،مبن سنرم فنع األطفا املـرت ني اـالقوات يا اعـات املسـلح ،
يالع ـ مــع الســل ات ا نتقالنـ ياالتوــاير مــع اعثـ الــدعم الديلنـ اقنــادة وسريقنـ يالقــوات
الفرنســن  ،ييمــرر يف اــذا الصــدد توجنــه طل ــه إىل األمــني العــال تقــد مقترحــات مفصــل
عن دعم األمم املتحدة يف تقريره املق املقرر تقديه يف موعد وقصاه  5أار/مارس 2014؛
 - 9يه ب االسل ات ا نتقالن التصدي ،مبساعدة ممت األمم املتحـدة املتمامـ
يالوركاء الديلنني ،لنق األ لح الص ة ياأل لح ا فنف غ املوـريز يتمديسـرا املوـ
اا تقرار يإ ـاءة ا ـتع ا ا يف فروريـ وسريقنـا الو ـ  ،يكفالـ اةدارة السـلن يالفعالـ
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ملوزيناوــا مــن األ ــلح الص ـ ة ياأل ــلح ا فنف ـ  ،يختزينــرا يومنــرا ،يفــع ي/وي تــدم
األ لح يالذن ة الفا ،وي امل وط وي غ املو وم وي امل لوك علـ حنـو غـ موـريز،
ييودد كذل عل و ن إدراق اذه العناصر يف اـرام إصـ ح الق ـاز األمـ ،ياـرام نـزز
الس ح يالتسريع يإعادة اةدماق ياةعادة إىل الوطن؛
 - 10يؤكم ا اج املا إىل نوـر عـدد وكـ مـن مـوصفي رصـد حقـوق اةنسـان
التااعني ملمت األمم املتحدة املتمام يف شىت وحناء ال لـد مـن وجـ ا رـ ز او يـ الرصـد
املســــندة إلنــــه كاملــ ـ  ،ياة ــــرال يف التحقنــــو يف انتــــراكات القــــانون اةنســــاين الــــدييل
ييف التجايزات يا نتراكات اليت مس حقوق اةنسان املرتم يف شىت وحنـاء فروريـ وسريقنـا
الو ـ يإاـ ا اجمللـس هبـا ،ينوــر عـدد كـاف مـن مستوــاري شـ ين يايـ ال فـ ياملــروة
عل النحو املنصوص علنه يف الفقرة  10من القرار 2121؛
 - 11يشر إىل رريرة قنال ممت األمم املتحـدة املتمامـ اتنسـ تقـد املسـاعدة
اةنسانن اوم من ياقنادة املدننني ،يسقا مل ادئ األمم املتحدة التوجنرنـ املتعلقـ ااملسـاعدة
اةنسانن ياالتنسنو مع فنع األطراف الفاعل يف جما املساعدة اةنسانن ؛
 - 12يؤكم رـريرة القنـال سـورا اإقامـ لنـات التنسـنو امل  ،ـ اـني ممتـ األمـم
املتحــدة املتمام ـ ياعث ـ الــدعم الديلن ـ اقنــادة وسريقن ـ يع لن ـ ا اــاد األيريف يف فروري ـ
وسريقنا الو ؛
 - 13يع ع عن عزمه رصـد تنفنـذ مـا يرد وعـ ه عـن كثـ  ،يي لـ إىل األمـني
العال ون يقدل معلومات مستوساة إىل اجمللس يف اذا الصدد؛
الع لن السنا ن
 - 14يؤكييم دع ـــه تفاقـــات لن سنــ امل رنــ  11كـــانون الثاين/ينـــاير ،2013
يإع ن امننا امل رخ  18ننسان/واري  ،2013ينداء ارازاسن املـ رخ  3ويار/مـايو ،2013
ياملنثــاق ا نتقــايل ،ياةع ـ ن الــذي اعت ــده سريــو ا تصــا الــدييل املعــ ،روري ـ وسريقنــا
يف اجت اعه الثالث املعقود يف اان ي يف  8تورين الثاين/نوس 2013؛
الو
 - 15ي حييب كييذل اتعــنني اجمللــس ا نتقــايل الــوط ،يف  20كــانون الثاين/ينــاير
 2014كاترين ام ا  -اانزا ر،نس انتقالن جديدة للديل  ،ياتعنني وندري نزاااينمي ،ر،نسـا
للوزراء انتقالنا ،ياتومن ا موم ا نتقالن ؛
 - 16حي ي الســل ات ا نتقالن ـ عل ـ مواصــل الع ـ مــن وج ـ اقنــو ا ــتقرار
ياملصا الوطنن يالوحدة؛
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 - 17ي حييب اإنوــاء الســل ا نتواانــ الوطننــ يف  16كــانون األي /ديســ
 ، 2013يي كد و ن إجراء السل ات ا نتقالنـ  ،اـدعم مـن ممتـ األمـم املتحـدة املتمامـ ،
انتوااــات حــرة ينزير ـ تمف ـ سنرــا موــارك املــروة وي ــا ،يأل ـ يف وقــر يقــن ثمــن،
ييف موعد وقصاه ش ا /س اير  ،2015يإن وممن ن النص الثاين من عال 2014؛
 - 18يشر إىل التزال السل ات ا نتقالن ااختاأ تداا ريع يمل و  ،منـرا إقامـ
إطار لل صا حبلو  24شـ ا /س اير  2014مـن وجـ إجـراء حـوار يطـ ،شـام للج نـع
ي ل ي للنروض ااملصا  ،ييرن هبا اختاأ إجراءات ريع يف اذا ا جتـاه ،االتنسـنو الو نـو
مع ممت األمم املتحدة املتمام ؛
حقوق اةنس ان ييصو املساعدة اةنسانن
 - 19ي حييب اتوــمن ن ـ التحقنــو الديلن ـ يف  22كــانون الثاين/ينــاير ،2014
من وج التحقنو سورا يف تقارير انتراكات القـانون اةنسـاين الـدييل يالقـانون الـدييل قـوق
اةنسان يانتراكات حقوق اةنسان اليت ارتم را يف فروري وسريقنا الو ـ فنـع األطـراف
نع األطراف التعاين مـع اـذه اللجنـ  ،ييوـجع
منذ  1كانون الثاين/يناير  ،2013ييرن
ممت ـ األمــم املتحــدة املتمام ـ عل ـ التعــاين ،حس ـ ا قت ــاء ،مــع ا ـ املســتق جمللــس
حقوق اةنسان ي ن التحقنو الديلن ؛
 - 20يطلييب إىل ممتـ األمــم املتحــدة املتمامـ ون يقــدل املســاعدة إىل الســل ات
ا نتقالن من وج القنال ،االتنسنو مع اعث الدعم الديلن اقنادة وسريقنـ  ،حبفـ األدلـ يتـةمني
مسارح ا را،م املرتم ألغراض التحقنقات يف املستق ؛
 - 21يؤكم مين مييم ونـه بـ مسـاءل فنـع مـرتميب ا نتـراكات يا عتـداءات
يون اع را قـد يرقـ إىل درجـ ا ـرا،م املنصـوص علنرـا يف ناـال ريمـا األ ا ـي لل حم ـ
ا نا،ن الديلن اليت تعت فروري وسريقنا الو ـ ديلـ طرسـا سنـه ،ييوـ إىل ال نـانني اللـذين
ودلن هب ا املدعن العامـ لل حم ـ ا نا،نـ الديلنـ يف / 7وغسـ س  2013ي  9كـانون
األي /ديس 2013؛
 - 22يه ييب نـــع األطـــراف يف الـــزناز املســـلع يف فروريــ وسريقنـــا الو ــ ،
مبا سنرا عناصر ـنلنما السـااق يعناصـر مماسحـ اا كـا ،إصـدار ويامـر يارـح ااـر كاسـ
ا نتـراكات يا عتـداءات املرتم ـ رـد األطفـا يف نـرق للقـانون الـدييل السـاري ،مبـا سنرــا
ا نتراكات يا عتداءات املت ثل يف جتننـد األطفـا يا ـت م يا غتصـا يالعنـ ا نسـي
يالقتــ يالتوـــويه يا نت ـــاف يا عتـــداءات علــ املـــدارس ياملستوـــفنات ،ييرنــ وي ـــا
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االسل ات ا نتقالنـ التعرـد يالوسـاء االتزامـات فـددة اوـةن التحقنـو العاجـ يف ا نتـراكات
يا عتــداءات املزعومــ مــن وجــ مســاءل مرتم نرــا يكفالــ ا ــت عاد املســ يلني عــن تلــ
ا نتراكات يا عتداءات من ق از األمن؛
 - 23يك د م ال اته اةن توسر األطراف كاسـ ا ايـ ل لفطفـا الـذين وسـرق عنـرم
وي سصلوا اةي طريق ونرع من القـوات املسـلح يا اعـات املسـلح يون تعتـ ام رـحايا،
ييودد عل رريرة إي ء عنايـ ناصـ إىل يايـ فنـع األطفـا املـرت ني اـالقوات املسـلح
ياا اعات املسلح ياةسراق عنرم يإعادة إدماجرم؛
 - 24يه يييب نـــع األطـــراف يف الـــزناز املســـلع يف فروريــ وسريقنـــا الو ــ ،
مبا سنرا عناصر نلنما يعناصـر مماسحـ اا كـا ،إصـدار ويامـر يارـح رـد العنـ ا نسـي
يا نســاين ،ييــدعو وي ــا الســل ات ا نتقالنــ إىل التعرــد يالوســاء االتزامــات فــددة اوــةن
التحقنـــو العاجـ ـ يف ا عتـــداءات املزعومـ ـ مـــن وجـ ـ مســـاءل مرتم نرـــا يسقـــا للقـــرارين
 )2010( 1960ي  ،)2013( 2106يتنســ ـ حصــــو رــــحايا العنــ ـ ا نســــي ســــورا
عل ا دمات املتاح ؛
 - 25يكي د دعوتــه إىل فنــع وطــراف الــزناز املســلع يف فروريـ وسريقنــا الو ـ
للع ـ مــع امل ثل ـ ا اص ـ املعنن ـ ااألطفــا يالــزناز املســلع يامل ثل ـ ا اص ـ املعنن ـ اــالعن
ا نسي يف حا ت الزناز؛
 - 26يطقليييب الســـل ات ا نتقالنـ ـ يكاسـ ـ فاعـــات املنلنوـــنا يوطـــراف الـــزناز،
ي ن ا فاعـ ـنلنما السـااق  ،يفاعـات ’’مماسحـ اا كـا‘‘ ،امفالـ يصـو املنا ـات
اةنسانن يموصفي اةغا اسرع ياةمان يدين عوا،و إىل السمان التاجني يتقـد املسـاعدة
اةنســانن يف حننــرا إلــنرم ،مــع احتــرال م ــادئ األمــم املتحــدة التوجنرن ـ املتعلق ـ ااملســاعدة
اةنسانن  ،مبا سنرا م ادئ ا ناد يالزناا ياةنسانن يا تق لن يف تقد املساعدة اةنسانن ؛
 - 27يع ع عن االل القلو لتزايد وعداد املوـردين دانلنـا نتنجـ للعنـ املتواصـ ،
يي كد رريرة ت ل ن احتناجاوم األ ا ـن  ،ي ـن ا تـوس املـاء يال ـذاء ياملـةيع ـم ،ييـث،
عل الوكا ت اةنسانن التااع لفمم املتحدة يشركا،را ملا ي ذلونـه مـن جرـود لتقـد الـدعم
العاج ياملنسو للسمان التاجني يف فروري وسريقنا الو ـ  ،مـع التسـلنم يف الوقـن نفسـه
ا ريرة زيادة املساعدة من وج تل ن ا حتناجات املتزايدة؛
 - 28يه ب االدي األع ـاء ا ـتجاا اسـرع لنـداءات األمـم املتحـدة اةنسـانن
لتل ن ا حتناجات العاجلـ ياملتزايـدة للسـمان يف فروريـ وسريقنـا الو ـ يال جـفني الـذين
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ســريا إىل ال لــدان اجملــايرة ،ييوــجع يف اــذا الصــدد علـ ون تنفــذ املنا ــات اةنســانن التااعـ
لفمم املتحدة يشركا اا مواريع إنسانن اسرع ؛
 - 29وإذ يتص ف مبوج الفص السااع من منثاق األمم املتحدة ،يقرر ما يلي:
ا زاءات
 - 30ي د ون تتوذ فنع الدي األع اء ،ملدة ن ياحدة ويلن ااتـداء مـن تـاري
اختاأ اذا القرار ،التداا ال زم ملنع األسراد الذين تدرجرم اللجن املنوةة مبوجـ الفقـرة 57
من القـرار  )2013( 2127مـن دنـو ورارـنرا وي ع وراـا ،عل ـا ونـه لـنس يف اـذه الفقـرة
ما يلزل وي ديل اةن منع مواطننرا من دنو ورارنرا؛
 - 31ي ييييييي د عــــدل ــــريان التــــداا املفريرــــ مبوجــــ الفقــــرة  30وعــــ ه
يف ا ا ت التالن :
عندما تقرر اللجن  ،يف ك حال عل حدة ،ون اذا الدنو وي الع ور تـ ره
(و)
ال ريرة اةنسانن  ،مبا يف أل وداء الواج الدي،؛
( ) عندما يمون الدنو وي الع ور رريريا لتنفنذ إجراءات ق ا،ن ؛
(ق) حنث ــا تــرع اللجن ـ يف كـ حالـ عل ـ حــدة اــةن ا ــتثناء ــنعزز واــداف
يا تقرار يف املن ق ؛
الس ل ياملصا الوطنن يف فروري وسريقنا الو
 - 32ي د ون جت د فنع الدي األع اء دين تةن  ،ملدة ن ياحدة ويلن ااتـداء
مــن تــاري اختــاأ اــذا القــرار ،فنــع األمــوا ياألصــو املالن ـ ياملــوارد ا قتصــادي األنــرع
املوجودة يف ورارنرا ياليت ملمرـا وي تـتحمم سنرـا ،اصـورة م اشـرة وي غـ م اشـرة ،ا رـات
مـن األسـراد وي المنانــات الـيت تـدرجرا اللجنـ املنوـةة مبوجـ الفقــرة  57مـن القــرار 2127
( ،)2013وي ا رـــات مـــن األســـراد وي المنانـــات الـــيت تع ـ ـ اامسرـــا وي يسقـــا لتوجنراوـــا،
وي المنانــات الــيت ملمرــا وي تــتحمم سنرــا ،ييقــرر كــذل ون تمف ـ فنــع الــدي األع ــاء
عــدل إتاحــ مواطننرــا وي وي وســراد وي كنانــات دانــ ورارــنرا وي ومــوا وي وصــو مالنــ
وي موارد اقتصادي للجرات من األسراد وي المنانات اليت تدرجرا اللجن وي لفا،دوا؛
 - 33ي ي د و تســري التــداا املفريرـ مبوجـ الفقــرة  32وعـ ه علـ األمــوا
وي األصو املالن وي املوارد ا قتصادي األنرع اليت تقرر الدي األع اء املعنن وهنا:
زم ـ لت ن ـ النفقــات األ ا ــن  ،مبــا يف أل ـ ــداد امل ــالل املتعلق ـ اــاملواد
(و)
ال ذا،نـ وي اةبــارات وي الراــون العقاريـ وي األدييـ يالعـ ق ال ــيب وي ال ــرا ،وي وقســا
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التةمني ير ول املراسو العام وي حصرا لسداد وتعا مرنن معقول يرد م ـالل النفقـات املترت ـ
عل ـ تقــد ا ــدمات القانونن ـ يسقــا للقــوانني الوطنن ـ  ،وي وداء ر ــول وي تمــالن ا ــدمات
ال زم  ،يسقا للقوانني الوطنن  ،للع لنات ا عتنادي املتعلق حبفـ وي تعرـد األمـوا ياألصـو
املالن ياملوارد ا قتصادي األنرع اجمل دة ،اعد إن ـار الديلـ املعننـ اللجنـ ااعتزامرـا اةأن،
عنــد ا قت ــاء ،اا ــتودال اــذه األمــوا وي األصــو املالن ـ وي املــوارد ا قتصــادي األنــرع،
ما مل تتوذ اللجن قرارا خب ف أل يف غ ون مخس ويال ع من تاري أل اةن ار؛
( ) وي زم ـ لت ن ـ النفقــات ا ــتثنا،ن  ،شــري ون تمــون الديل ـ وي الــدي
األع اء املعنن قد ون رت اللجن اذل يون تمون اللجن قد ياسقن علنه؛
(ق) وي نارـــــع لـــــران وي حمـــــم ق ـــــا،ي وي إداري وي امن ـــــي ،ييمـــــن
يف اذه ا ال ا تودال األموا ياألصو املالن ياملوارد ا قتصادي األنرع لف أل الـران
وي تنفنــذ أل ـ ا مــم ،شــري ون يمــون الــران وي ا مــم قــد يقــع ق ـ اختــاأ اــذا القــرار
يو يمــون لفا،ــدة وي شــوت وي كنــان فــدد مــن ق ـ اللجن ـ يون تمــون الديل ـ وي الــدي
األع اء املعنن قد ون رت اللجن اذل ؛
 - 34ي ي د ونـه بـوز للـدي األع ــاء السـ اح اـةن ت ـاف إىل ا سـااات اجمل ــدة
يسقا ألحمـال الفقـرة  32وعـ ه الفوا،ـد وي األراـاح األنـرع املسـتحق علـ تلـ ا سـااات
وي امل الل املستحق مبوج عقود وي اتفاقات وي التزامات نوةت يف يقن ااو للتـاري الـذي
وص ـ حن سنــه تل ـ ا ســااات نارــع ألحمــال اــذا القــرار ،شــري ون تا ـ تل ـ الفوا،ــد
ياألرااح يامل الل األنرع نارع ذه األحمال يجم دة؛
 - 35ي د ون التداا املذكورة يف الفقرة  32وع ه منع شوصا وي كنانـا فـددا
مـن دســع م لــل مســتحو مبوجـ عقــد واــرل ق ـ إدراق ألـ الوــوت وي المنــان يف القا ،ـ ،
شــري ون تمــون الــدي املعننـ قــد قــررت ون امل لــل مل يســتلم اصــف م اشــرة وي غـ م اشــرة
من جان شوت وي كنان فدد يسقا للفقـرة  32وعـ ه ،يألـ اعـد ون خت ـر الـدي املعننـ
اللجن ـ اننتــرا دســع وي ا ــت ل تل ـ امل ــالل ،وي اةأن ،عنــد ا قت ــاء ،اوق ـ جت نــد األمــوا
وي األصو املالن وي املوارد ا قتصادي األنرع ذا ال رض ،ق عوـرة ويـال ع ـ مـن تـاري
أل اةأن؛
 - 36ي ييي د ون التـــداا الـــواردة يف الفقـــرتني  30ي  32تن ـــو علـــ ا رـــات
مــن األســراد يالمنانــات الــيت تــدرجرا اللجن ـ ااعت اراــا ترتم ـ وع ــا تقــوض الســ ل وي
ا ــتقرار وي األمــن يف فروريـ وسريقنــا الو ـ وي تقــدل الــدعم ــا ،مبــا سنرــا األع ــا الــيت
توـــم وديـــدا ل تفاقـــات ا نتقالنــ وي خترقرـــا ،وي الـــيت وـــدد وي تعرقــ الع لنــ ا نتقالنــ
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السنا ــن  ،مبــا يف أل ـ ا نتقــا حنــو إجــراء انتوااــات حــرة ينزير ـ  ،وي الــيت ت ـ ج وع ــا
العن ؛
 - 37ي د كذل يف اذا الصدد ون التداا الواردة يف الفقرتني  30ي  32تن ـو
وي ا عل ا رات من األسراد يالمنانات اليت تدرجرا اللجن ااعت اراا:
(و) تتصــرف يف نــرق اــر توريــد األ ــلح املفــريض مبوج ـ الفقــرة  54مــن
القـرار  ،)2013( 2127وي تقــول علـ حنـو م اشــر وي غـ م اشـر اتزييــد ا اعــات املســلح
ااأل لح وي اةي وعتدة متصل هبـا وي انعرـا
وي الو مات اةجرامن يف فروري وسريقنا الو
ــا وي نقلــرا إلنرــا وي اا ــت ل تلـ األ ــلح ياألعتــدة املتصــل هبــا ،وي تقــد وي موــورة سنن ـ
وي وي تدري وي مساعدة لتل ا اعات املسلح وي الو مات اةجرامنـ  ،مبـا يف ألـ تقـد
الت وي وي املساعدة املالن سن ا يتعلو اةع ا العن اليت ترتم را يف فروري وسريقنا الو ؛
( ) رـــالع يف التو ـــن لفع ـــا املرتم ــ يف نـــرق للقـــانون الـــدييل قـــوق
اةنســــان وي القــــانون اةنســــاين الــــدييل وي يف توجنررــــا وي ارتماهبــــا ،حبســ ـ ا قت ــــاء،
وي يف األع ـــا الـــيت توـــم جتـــايزات وي انتـــراكات مرتم ـ ـ يف انتـــرا قـــوق اةنســـان
يف فروري ـ وسريقنــا الو ـ  ،مبــا سنرــا األع ــا املن وي ـ عل ـ العن ـ ا نســي ،يا ــترداف
املدننني ،يا عتداءات املنفذة اناء عل اعت ـارات عرقنـ وي ديننـ  ،يا عتـداءات علـ املـدارس
ياملستوفنات ،يا نت اف ،يالتوريد القسري؛
الو

(ق) جتنــد األطفــا وي تســتودمرم كجنــود يف الــزناز املســلع يف فروريـ وسريقنــا
 ،يف انترا للقانون الدييل الساري؛

(د) تقـــدل الـــدعم إىل ا اعـــات املســـلح وي الوــ مات اةجرامنــ مـــن نــ
غ ـ املوــريز لل ــوارد ال نعن ـ  ،مبــا يف أل ـ املــاس ياألحنــاء ال ي ـ يمنتجاوــا،
ا ــت
يف فروري وسريقنا الو ؛
(اـ) تعنــو إيصــا املســاعدة اةنســانن إىل فروريــ وسريقنــا الو ــ  ،وي تعنــو
ا صو علنرا وي توزيعرا يف فروري وسريقنا الو ؛
(ي) رــالع يف التو ــن ج ــات وي يف توجنررــا وي رعاي ـ تنفنــذاا وي تنفنــذاا
سع رد اعثات األمم املتحدة وي الوجود األم ،الدييل مبوتل وشـماله ،مبـا يف ألـ ممتـ
األمم املتحدة امل تمام ل ناء السـ ل يف فروريـ وسريقنـا الو ـ ياعثـ الـدعم الديلنـ اقنـادة
وسريقنـ يف فروريـ وسريقنــا الو ـ يع لنـ ا اـاد األيريف ،يالقـوات األنــرع الـيت تقــدل
ا الدعم؛
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(ز) تتوىل قنـادة كنـان ودرجتـه اللجنـ ع ـ هبـذه الفقـرة وي الفقـرة  36مـن اـذا
القرار ،وي تقدل الدعم له وي تع اامسه وي نناا عنه وي اتوجنه منه؛
 - 38يعي ع يين ال لي ال ييقلق ملــا يــرد مــن تقــارير مفاداــا ون اعـ الووصــنات
السنا ــن يف فروريــ وسريقنــا الو ــ تقــدل الــدعم يالتوجنــه اعــات مماسحــ اا كــا
يفاعـــات ـــنلنما يف التو ـــن رتمـــا وع ـــا العنــ يا نتـــراكات ا ســـن قـــوق
اةنســان رــد املــدننني يف فروريـ وسريقنــا الو ـ  ،يي الـ اــةن تمـ اــذه الووصــنات
يفنــع ا رــات األنــرع عل ـ الفــور عــن فنــع اــذه األنو ـ  ،ييــوعز إىل اللجن ـ اــالنار،
عل ن ا تعجا  ،يف إدراق اذه الووصـنات رـ ن املسـتردسني اـا زاءات إأا ااشـرت
وي ونو تنت علنرا الفقرتان  36ي  37من اذا القرار؛
 - 39حيي الووصــنات السنا ــن يف فروريـ وسريقنــا الو ـ  ،مبــن ســنرم ك ــار
املس يلني يف إداريت اـوزيزي يدجوتوديـا السـااقتني ،مثـ سرانسـوا اـوزيزي ينـور الـدين دل،
عل دعوة ونصارام إىل يق وي اعتداءات عل املدننني؛
 - 40ي يي د ون يــدد حاـــر توريـــد األ ـــلح املفـــريض مبوجــ
القرار  )2013( 2127يالتداا املفرير مبوج الفقرة  55منه ملدة ن
تــاري اختــاأ اــذا القــرار ،ييقــرر كــذل و ت ــو التــداا املفريرـ مبوجـ
القـــرار  )2013( 2127علــ اةمـــدادات املوجرــ حصـــرا لـــدعم ع لنــ
وي لمي تستودمرا؛

الفقـــرة  54مـــن
ياحدة ااتداء مـن
الفقــرة  54مــن
ا اـــاد األيريف

 - 41ي د ون تسري ي ي اللجن سن ا يتعلو االتداا املفرير يف اـذا القـرار ،يون
مدد ي ي سريو ا اء املنوة مبوج الفقرة  59من القرار  )2013( 2127ملـدة ـن ياحـدة
ااتداء من تاري اختاأ اذا القـرار يون توـ وي ـا مـا يلـي :مسـاعدة اللجنـ مبـداا ااملعلومـات
املتعلق اا رات من األسراد يالمنانات املعنن يا رات مـن األسـراد يالمنانـات الـيت قـد تسـتويف
معـــاي اةدراق املنصـــوص علنرـــا يف الفقـــرتني  36ي  37وعـ ـ ه ،او ـــا ،منـــرا تقـــد اـــذه
املعلومــات إىل اللجنـ كل ــا وتنحــن ،يت ـ ني تقــاريره المتاانـ الرمسنـ ومســاء ا رــات الت ـ
إدراجرــا ،ياملعلومــات املنا ـ لتحديــد ا ويـ  ،ياملعلومــات أات الصــل املتعلقـ ااأل ـ ا الــيت
قد جتع سردا وي كنانا يستويف معاي اةدراق املنصوص علنرا يف الفقرتني  36ي  37وع ه؛
 - 42يه ييب نــع الــدي األع ــاء ون تقــدل إىل اللجن ـ يف غ ــون تســعني يومــا
ااتداء من تاري اختاأ اذا القرار تقريرا اوةن ا وات اليت اختذوا من وج تنفنـذ الفقـرة 54
من القرار  )2013( 2127يالفقرتني  30ي  32من اذا القرار تنفنذا سعلنا؛
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ي ي ع لن ا ااد األيريف يف فروري وسريقنا الو
 - 43يقذن ل ااد األيريف انور ع لن يف فروريـ وسريقنـا الو ـ علـ النحـو
املوــار إلنــه يف الر ــال امل رن ـ  21كــانون الثاين/ينــاير  2014املوجر ـ مــن امل ث ـ الســامي
ل ااد األيريف ( ،S/2014/45املرسو)؛
 - 44يييقذن لع لنـ ا اــاد األيريف ون تتوــذ كاسـ اةجــراءات ال زمـ يف حــديد
قدراوا يمناطو انتواراا ااتـداء مـن تـاري نوـراا األييل يملـدة ـت وشـرر ااتـداء مـن إعـ ن
توس كام القدرات التو نلن ا؛
 - 45يطلييب إىل ا اــاد األيريف تقــد تقريــر إىل اجمللــس عــن تنفنــذ اــذه الو يـ
يف فروريـ ـ وسريقنـــا الو ـ ـ يتنســـنو تقريـــره مـــع تقريـــر ا اـــاد األسريقـــي املوـــار إلنـــه
يف الفقرة  32من القرار )2013( 2127؛
 - 46يه ب االدي األع اء ،مبا سنرا ال لدان اجملـايرة روريـ وسريقنـا الو ـ ،
ون تتوذ التداا املنا لدعم ع ا اـاد األيريف ،ي ـن ا عـن طريـو تنسـ نقـ فنـع
ما يوجه إىل ع لن ا ااد األيريف من وسراد يمعدات يمـ ن يلـوازل يغـ ألـ مـن السـلع،
إىل فروري وسريقنا الو  ،مبا يف أل املرك ات يق ع ال نار؛
 - 47يم و السل ات ا نتقالنـ يف فروريـ وسريقنـا الو ـ إىل ون تـ ل اتفاقـات
مركز القوات يف وقر يقن ثمن من وج إنواء ع لن ا ااد األيريف؛
 - 48يشييمد عل ـ رــريرة تصــرف فنــع القــوات العســمري يف فروري ـ وسريقنــا
الو  ،و ناء ا ر ز او يترا ،اـاحترال تـال لسـنادة فروريـ وسريقنـا الو ـ ي ـ مترا
اةقلن ن ييحدوا ييف امتثا كام للقانون اةنساين الدييل يالقانون الـدييل قـوق اةنسـان
يقانون ال جفني املع و اه ،ييو إىل و ن التدري يف اذا الصدد؛
 - 49يطلييب إىل األمــني العــال ون يقــدل تقريــرا إىل جملــس األمــن عــن تنفنــذ ي ي ـ
ممت ـ األمــم املتحــدة املتمام ـ ل نــاء الس ـ ل يف فروري ـ وسريقنــا الو ـ ك ـ  90يومــا
اعد اختاأ اذا القرار؛
 - 50ي د ون ي قي املسةل قند ناره.
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