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*1454105*  

 (5152) 5522القرار   
 5152أيار/مايو  52املعقودة يف  2515الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

  
 ،  إن جملس األمن 

 
ــا ق    إذ يشيييييير  ــه الســــ  5122و  (5155) 5121و  (5155) 5991إىل قراراتــــ

 ،(5152) 5525و  (5152) 5519و  (5155)
ــتق  ا    وإذ يعييييأ يد ييييأ    ــودا  وا ـ ــوال السـ ــ  جوـ ــيادة وبوريـ ــوي  سـ ــه القـ التزامـ
إىل أمهي  مبادئ عـد  التـد و وحسـن ارـوار      وإذ يشراإلقليمي  ووحدهتا الوطوي ،  و  متبا

 والتعاو  اإلقليمي،  
ــادئ األ ا ــي    ــ     وإذ يعيييأ يد يييأ ، (5152) 5111إىل قــراره  وإذ يشيير  املب

الس  ، مبا يف ذلك مبادئ موافق  األطراف وا ياد وعد  ا تخدا  القـوة إ  يف حالـ  الـدفا     
 أ  و ي  كو  عث  من  عثات ح   السـ   ختـ     وإذ يسلمعن الو س والدفا  عن الو ي ، 

 وضاعه،حاج  البلد املعين وأ
ــ         وإذ يعيي    ــد ور الوضــ  األمــين واأل م ــن  ــرع  ت ــة م ــالن ا جزعــال والقل عــن  

اإلجساجي  يف جووال السودا  جتيج  للـاا  السيا ـي دا ـو ا ركـ  الةـعبي  لتحريـر السـودا         
 وما أعقبه من أعمال عوف تسبب فيبا القادة السيا يو  والعسكريو  للبلد،

ــباز وقــاو  حقــو  اإلجســا    األعمــال املبلــن  وإذ يييأين دشييأ   ــبا واملســتمرة  جت عو
واجتباز القاجو  اإلجساين الدويل، مبا يف ذلـك مـا يت ـو  أعمـال القتـو  ـارل جقـا  الق ـا ،         
والعوف املوّجه ضد واعات عرقي   عيوبا، والعوف اروسـي واروسـاين، وا صت ـاال، وقويـد     

عتقـــال وا حتجـــا  التعســـ ي ، األط ـــال وا ـــتخدامبم، وحـــا ت ا  ت ـــا  القســـري، وا  
والعوـف ا ـادف إىل جةـر الرعـب  ـ  السـكا  املـدجي ، وا جمـات الـى تةـّن علـ  املـدار              
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واملستة يات، وعل  أفـراد  عثـات ح ـ  السـ   التا عـ  لملمـم املتحـدة، والـى يرتكبـبا ويـ            
ــ ، إىل جاجــب ا    لتحــريع علــ  األطــراف، مبــا فيبــا ارماعــات املســلح  وقــوات األمــن الوطوي

ــباكات،    ــ  وجــوال ةا ــب  املســ ول  عــن    وإذ يشييأ ارتكــاال  ــذه التجــاو ات وا جت عل
ــباز وقــاو  حقــو  اإلجســا ، وعلــ  أ  حكومــ        ــباز القــاجو  اإلجســاين الــدويل وعــن اجت اجت
ــا     ــ  املـــدجي  املوجـــودين يف إقليمبـ ــي  عـــن يايـ ــ ولي  الرةيسـ ــو املسـ ــودا  تتحمـ جوـــوال السـ

مبـا يف ذلـك يايتـبم مـن ارـراةم الـى قـد تةـكو جـراةم ضـد اإلجسـاجي              واخلاضع  لو يتبا،
 وجراةم حرال،  

عــن  ــالن القلــة إ ا  التةــريد الوا ــ  الوقــا  لملاــخا  وت ــاقم األ مــ     وإذ يعيي   
أ  ويــ  أطــراف الوـــزا  تتحّمــو املســ ولي  عــن معاجــاة اــعب جوــوال   وإذ يؤ ييأاإلجســاجي ، 

ــه مــن ال ــروري أ  ت    وإذ يشيييأك ــو تلبيــ  ا حتياجــات األ ا ــي  للســكا ،   الســودا ، وأج
 وكا ت األمم املتحدة اإلجساجي  واركاةبا عل  ما يبذلوجه من جبود لتقدمي الـدعم للسـكا    

ــة،   ــي، وتيّســر، وفقــا ألحكــا      وإذ يهييي  ةــكو عاجــو وموس  ـــزا  أ  تت ــ  أطــراف الو جبمي
لتوجيبيــ  يف جمــال املســاعدة اإلجســاجي ،  القــاجو  الــدويل ذات ال ــل  وملبــادئ األمــم املتحــدة ا  

وصــول أفــراد ومعــدات ولــوا   اإلصاعــ  إىل ويــ  ااتــاج   ةــكو كامــو و مــن و ــال مــن    
العواةــة، وإي ــال املســاعدات اإلجســاجي  يف الوقــو املوا ــب، و   ــيما إىل املةــردين دا ليــا   

ــراد ومرافــة    وإذ يييأينوال جــ، ،  ــى يتعــّرا  ــا أف ــ  ا جمــات ال املســاعدة اإلجســاجي ،   وي
إىل أ  اّن ا جمات علـ  العـامل  يف الـال اإلجسـاين وحرمـا  املـدجي  مـن املـواد          يشر وإذ

 الى   صىن عوبا لبقاةبم عل  قيد ا ياة قد يةك   اجتباكا للقاجو  اإلجساين الدويل،  
حتظــ   ــدعم األمــم مببــادرة ا ي،ــ  ا كوميــ  الدوليــ  املعويــ   التوميــ ، الــى    وإذ يشيييأ 

ــين،        ــل للحــوار السيا ــي واألم ــاد مو ــي، إلرب ــاد األفريق ــ    وإذ يتوقيي املتحــدة وا حت ــن وي م
األطراف أ  تةارز يف  ذه العملي  وأ  حتتر  القرارات الى مت التوّصو إليبـا يف مـ  ر را ـا     

 ،5152 ذار/مار   52الدول وا كومات األع ا  يف ا ي، ، املعقود يف 
 ات ا  وقف األعمال العداةي  وات اقات مركـز ااتجـزين الـى مت التوّصـو       ح وإذ ي 
 و ـاط  مـن ا ي،ـ  ا كوميـ  الدوليـ  املعويـ   التوميـ ،         5152كـاجو  الثاين/يوـاير    52إليبا يف 

و توافة اآلرا  الذي مت التوّصو إليه    األطراف خب و  إع   املبادئ، و إجةا   ليـ  رصـد   
ات ـــا  تســـوي  األ مـــ  يف جوـــوال ”الوـــار والتحقمـــة موـــه، و ا ت ـــا  املعوـــو  وقـــف إطـــ   

ا جتــباكات املتكــررة   وإذ يييأين ا اقوقييس   سيي   أيار/مــايو،  9الــذي و قمــ  يف   “الســودا 
ــن ــ           م ــود املبذول ــّوا ارب ــا يق ــ ،   ــال العداةي ــف األعم ــا  وق ــراف  ت  ــ  األط ــب وي جاج

 الس  ، إلح ل
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لإلجرا ات الى اختذ ا ح ظ  الس   التا ع  لبعث  األمـم   أي هوإذ يع   عن داقغ يق 
املتحدة يف وبوري  جووال السودا  والبلدا  املسامه  يف البعث   قوات عسكري  وأفراد اـرط   
 ماي  املدجي ، مبن فيبم األجاجب، املعرض  لتبديد العوـف البـدين، ولتحقيـة ا ـتقرار ا الـ       

عن تقديره للدول األع ا  الـى  ـارعو إىل تلبيـ  طلـب التعجيـو       وإذ يع    ذقكاألموي ، 
 ،(5152) 5525 وةر القوات وأفراد الةرط  فور اختاذ القرار 

ــ ر       ميي  اتمتمييا   علمييا وإذ حيييي   ــو  اإلجســا  امل ــن حق ــو ع ــ  امل ق ــر البعث  تقري
الوــزا  يف جوـوال السـودا ق تقريـر عـن حقـو        ”، و التقرير املعوو  5152اباط/فلاير  55

 ،5152أيار/مايو  1امل ر   “اإلجسا 
الوــزا  يف جوـوال السـودا ق    ”من أجه وفقا للتقريـر املعوـو     عن داقغ قلق  وإذ يع   

،  وـاز أ ـا  معقـول ل عتقـاد  ـأ       5152أيار/مـايو   1املـ ر    “تقرير عن حقو  اإلجسـا  
طراف الوـزا  يف جووال السـودا  قـد ارتكبـو جـراةم حـرال وجـراةم ضـد اإلجسـاجي ،         وي  أ
ــو  ــارل جقــا  الق ــا ، وا صت ــاال وصــفه مــن أعمــال العوــف       مبــا ــات القت ــك عملي يف ذل

 اروسي، وحا ت ا  ت ا  القسري، وحا ت ا عتقال وا حتجا  التعس ي ،
  إلهنـا  حالـ  اإلفـ ت مـن العقـاال يف      عل  ا اج  املاّ   وال ـرورة امللحّـ   وإذ يؤ أ 

 جووال السودا  ولتقدمي ارواة إىل العدال ،  
 اجعقـاد ا جتمـا  ا فتتـاحي للجوـ  التحقيـة التا عـ  ل حتـاد األفريقـي يف          وإذ ي ح  

و بد  أعمال اللجو   اعتبار ذلك  قـوة  الةـ  األمهيـ  يف اقـاه رصـد       5152 ذار/مار   55
 ية فيبا واإل  غ عوبا  ةكو مستقو وعلين،  حقو  اإلجسا  والتحق

ــه ر ــاةو     وإذ يييأين دشييأ   ــ  وتوجي ا ــتخدا  البــذ اإلذاعــي لوةــر  قــاال الكرا ي
حتّرا عل   ار   العوف اروسي ضد واعات عرقي   عيوـبا،  ـا قـد يكـو  لـه دور مـ عر يف       

 ف امل ةمـ  لـرد   ـذه    ا كوم  إىل اختاذ التـدا  وإذ يأعوجةر العوف ارماعي وت اقم الوـزا ، 
وي  األطراف عل  الكف عن  ذه األعمال، واملسـامه   ـد  مـن     وإذ حيث  ذقكاألجةق ، 

 ذلك يف الترويج للس   وامل ا      القواةف،
  ـورة   (5111) 5252علـ  أ  العقبـات الـى حتـول دو  تو يـذ القـرار        وإذ يشأ  

تام    يذللبا إ  ا لتزا  الرا ـ   ـتمك  املـرأة وضـما  مةـاركتبا يف  ـذا امل ـمار وك الـ          
حقوقبا اإلجساجي ، وت افر جبود القيـادات، واتسـا  املعلومـات واإلجـرا ات، وتـوافر الـدعم       

 من أجو  وا  أ س إاراز املرأة يف عملي  صو  القرار جبمي  مستوياهتا،

http://undocs.org/ar/S/RES/2132(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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عــن  ــالن القلــة إ ا  ا ــتمرار القيـود امل روضــ  علــ  حركــ  البعثــ  وعلــ     وإذ يعي   
ــا،  ــ     وإذ ييييأين دشيييأ   عملياهتـ ــوات املعارضـ ــ  وقـ ــوات ا كوميـ ــوبا القـ ــى تةـ ــات الـ ا جمـ

وارماعات األ ـر  علـ  أفـراد األمـم املتحـدة ومرافقبـا، مبـا يف ذلـك حادعـ  إ ـقاط ارـي             
تا عــ  لملمـــم املتحــدة يف كـــاجو  األول/ديســـمل   الةــعل لتحريـــر الســودا  لقـــاةرة عموديـــ    

ــم املتحــدة يف جيســا /أ ريو        5155 ــ  تا عــ  لملم ، 5152، وا جــو  الــذي تعّرضــو لــه قافل
ــمل      ــاجو  األول/ديسـ ــو يف كـ ــ  يف أكو ـ ــكر البعثـ ــه معسـ ــّرا لـ ــذي تعـ ــو  الـ ، 5152وا جـ

حبكومـ  جوـوال    وإذ يهيي  ، 5152وا جمات الى تعّرا  ا معسكر البعث  يف  ـور يف عـا    
السودا  أ  تستكمو التحقية يف  ذه ا جمات  ةـكو  ـري  وواف وأ  حتا ـب املسـ ول      

 عوبا،
عن  الن القلة إ ا  التبديد  اإلضـرار  املوةـ ت الو قيـ  واـركات الـو         وإذ يع   

 وي  األطراف عل  ك ال  أمن البوي  التحتي  ا قت ادي ،  وإذ حيث وموظ يبا، 
عـن  ـالن القلـة إ ا  اخلقـر الـذي       وإذ يعي   ، (5152) 5552قراره  إىل وإذ يشر 

ــف املةــرو  لمل ــلح  ال ــةفة          ــو ص ــوال الســودا  جتيجــ  للوق ــن يف جو يتبــدد الســ   واألم
 واأل لح  اخل ي   وتكديسبا املزعز  ل  تقرار وإ ا ة ا تخدامبا،

م   الن القلـة التقـارير الـى وردت مـن داةـرة األمـم املتحـدة لإلجـرا ات         يالحظ  وإذ 
وأفادت حبـدو  ا ـتخدا  عةـواةي     5152املتعلق   األلةا  يف و ي  جوجقلي يف اباط/فلاير 
ـــزا ،    ــ  مــن قربــو أطــراف الو ويــ  األطــراف علــ  ا متوــا  عــن    وإذ حيييثللــذ اةر العوقودي

 يف املستقبو، ا تخدا  مثو  ذه الذ اةر
مببادرة ا ي،  ا كومي  الدولي  املعوي   التومي  لوةر  ليـ  الرصـد والتحقـة،     وإذ ي ح  

إىل إعــادة جةــر ارماعــات املســلح  والقــوات ا لي ــ  الــى دعا ــا أي مــن ارــاجب    وإذ يييأعو
ــ  الـــذي و قمـــ  يف     ــا  وقـــف األعمـــال العداةيـ ــيا مـــ  ات ـ و/أو  ـــحببا تـــدرربيا، وذلـــك  ااـ

مــن العواقــب الو يمــ  الــى قــد تــوجم عــن حتويــو   وإذ حيييذ ، 5152كــاجو  الثاين/يوــاير  52
 الوـزا  إىل جـزا  إقليمي،  

 (5111) 5122و  (5111) 5591و  (5999) 5512قراراتــه  وإذ يعيييأ يد يييأ 
قـــراره  ةـــأ  يايـــ  املـــدجي  يف الوــــزا  املســـل،  و  (5119) 5192و  (5111) 5221و 

 ةأ  ياي  مـوظ ي املسـاعدة اإلجسـاجي  ومـوظ ي األمـم املتحـدة  وقراراتـه         (5112) 5215
 5522و  (5155) 5111و  (5155) 5991و  (5119) 5115و  (5112) 5155

ـــزا  املســل،    (5152) ــال والو ــه   ةــأ  األط   (5111) 5151و  (5111) 5252وقرارات
و  (5152) 5511و  (5151) 5911و  (5119) 5119و  (5119) 5111 و
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 ةـأ  موـ  اإل ـادة     (5152) 5521األمـن  وقـراره    ةأ  املرأة والسـ   و  (5152) 5555
  ةأ  إص ح الققا  األمين،   (5152) 5525ارماعي  ومكافحتبا  وقراره 

(، S/2014/158) 5152 ذار/مــار   1 ر   تقريــر األمــ  العــا  املــ  وإذ حيييي  علمييا 
 و التوصيات الواردة فيه،

أ  ا ال  يف جووال السودا  ما  الـو تةـكو  قـراه يبـدد السـ   واألمـن        وإذ يق   
 الدولي  يف املوقق ،  

 ة،  مبوجب ال  و السا   من ميثا  األمم املتحد وإذ يتص ف 
ات ا  وقف األعمال العداةي  الـذي قبلـه ووقمـ  عليـه كـو مـن وبوريـ          يؤيأ - 5 

جوـــوال الســـودا  وا ركـــ  الةـــعبي /اري  الةـــعل لتحريـــر الســـودا  )التيـــار املعـــارا( يف  
ات ا  تسوي  األ م  يف جوـوال السـودا  الـذي      ذقك ويؤيأ، 5152كاجو  الثاين/يواير  52

السودا  وا رك  الةعبي /اري  الةعل لتحرير السـودا  )التيـار   وقمعو عليه وبوري  جووال 
ــارا( يف  ــايو  9املع ــن      ويييأعو، 5152أيار/م ــو م ــوري وكام ــاق   ةــكو ف ــذ ا ت  إىل تو ي

عن ا تعداده للوظر يف ويـ  التـدا ف املوا ـب  الـى اكـن اختاذ ـا        ويع  جاجب ك  القرف ، 
ــذين يقومــو   أعمــال تقــوّ   ــه،   ضــد األاــخا  ال ا  ــ   جوــوال الســودا  وا ــتقراره وأمو

 فيبم َمن اوعو  تو يذ  ذين ا ت اق   مبن
وي  األطراف عل  املةـارك  يف حـوار وطـين م تـوح واـامو للجميـ         حيث - 5 

يبدف إىل إر ا  الس   الداةم وامل ـا   وا كـم الراـيد، مبـا يف ذلـك مـن  ـ ل املةـارك          
سا  والقواةف املتووع  وارماعات الديويـ  والتمـ  املـدين وقـادة     الكامل  وال عال  للةباال والو

اربــود الــى تبــذ ا ا ي،ــ   ويشيي  ا ركــ  الةــعبي  لتحريــر الســودا  الــذين كــاجوا ةتجــزين،  
ــ           ــا   ــ     ــن أجــو التوصــو إىل ات  ــم املتحــدة م ــ  واألم ــ   التومي ــ  املعوي ــ  الدولي ا كومي

ــ  إدر وحيثهمييا  ييذقك األطــراف،  ــ  م اوضــات     عل ــو يف وي ــ  الق  ــة حبماي ال أحكــا  تتعل
 وات اقات الس   

ويقيي    ، 5152تةــرين الثــاين/جوفمل    21 ديــد و يــ  البعثــ  حــ      يقيي   - 2 
فــرد  55 211أ  تةــمو البعثــ ، ضــمن حــدود القــوا  العســكري املــأذو   ــه البــالن      ييذقك
ــا ــرة   كمـ ــّين يف ال قـ ــو مبـ ــه   1 ـ ــ  مكّوجاتـ ــن  ـ ــو  مـ ــرا يكـ ــف  ، عو ـ ــب تكل ـ ــ   كتاةـ عـ

إضافي  عن ياي   لي  الرصد والتحقة التا ع  للبي،  ا كوميـ  الدوليـ  املعويـ   التوميـ       مبس ولي 
)د(، إىل جاجـب تو يـذ الو يـ  العامـ  للبعثـ  علـ  الوحـو املبـّين يف          2كما  ـو مبـّين يف ال قـرة    

  2)ل( أدجاه، ومبا يتماا  وال قرة  2)ال( و  2)أ( و  2ال قرات 

http://undocs.org/ar/S/RES/2122(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2150(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2151(2014)
http://undocs.org/ar/S/2014/158
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للبعثـ   ا ــتخدا    وييدذن أ  تتمثـو و يـ  البعثـ  يف تأديــ  املبـا  التاليـ ،       يقي    - 2 
 وي  الو اةو ال  م  لتأدي   ذه املبا ق

 قمحاية املأ يني )أ( 
يايـ  املــدجي  املعرضــ  خلقـر العوــف البــدين،  ةــع الوظـر عــن م ــدر  ــذا     ‘5’ 

، ويايـ  الوسـا  واألط ـال    العوف، يف حدود قدراهتا ودا و مواطة اجتةـار ا 
      اص ، مبا يف ذلك عن طريـة مواصـل  ا  ـتعاج  مبستةـاري البعثـ  يف      

 جمايل ياي  املرأة وياي  الق و   
رد  أعمال العوف ضد املـدجي ، مبـن فـيبم األجاجـب، و   ـيما مـن  ـ ل         ‘5’ 

وتسـيف الـدوريات   ـورة جةـق ، مـ  إيـ   ا تمـا   ـا           يالوةر ا  ـتباق 
ــات     ــ  و يمـ ــ  ا مايـ ــودو  يف مواقـ ــيبم املوجـ ــن فـ ــردين، مبـ ــدجي  املةـ للمـ
ال جــ، ، وللعــامل  يف الــال اإلجســاين واملــدافع  عــن حقــو  اإلجســا ،        
وحتديـــد التبديـــدات الـــى تســـتبدف الســـكا  املـــدجي  وحـــا ت تعّرضـــبم  

ــا يف ذ  ــبجمات، مب ــدجي       لل ــ  الســكا  امل ــتظم م ــن  ــ ل الت اعــو املو ــك م ل
والعمو عن كثب م  موظمات املساعدة اإلجساجي  وحقو  اإلجسـا  والتوميـ    
يف املوــاطة املعّرضــ   ةــدة أل قــار الــاا ، مبــا يف ذلــك، حســب ا قت ــا ،   
املدار  وأمـاكن العبـادة واملستةـ يات واملوةـ ت الو قيـ ، و   ـيما عوـدما        

 وبوري  جووال السودا  أو  تو  عن تأم   ذه األماكن    تعجز حكوم 
تو يذ ا تراتيجي  لإلجذار املبكر عل  كامو جقا  البعث ، مبا يةمو اتبـا  هنـج    ‘2’ 

موس ة رم  املعلومات والرصد والتحقة واإلجذار املبكـر وتعمـيم املعلومـات،    
الـى ت ّتخـذ علـ      ومبا يةمو  ليات ل  تجا  ، مبا يف ذلـك  ليـات ا  ـتجا     

 بيو التأ ب  حتمال وقو  مزيد من ا جمات الـى تسـتبدف أفـراد األمـم     
 املتحدة ومرافقبا   

 صو  الس م  واألمن العام  يف إطار ياي  البعث  للمواق  املدجي   ‘2’ 
 ذل املساعي ا ميدة، و وا  الثق ، وتيسف الدعم املقـّد    ـتراتيجي  ا مايـ      ‘2’ 

ــى  ــك       ال ــا يف ذل ــال، مب ــة  الوســا  واألط  ــا يتعل ــ ، و   ــيما فيم ــا البعث تّتبعب
ــ        ــاطة املعّرضـ ــف يف املوـ ــ  القواةـ ــا    ـ ــف امل ـ ــ  إىل تيسـ ــاعي الراميـ املسـ

أل قار الوـزا   اعتبار ذلـك جـز ا أ ا ـيا مـن أجةـق   وـا  الدولـ  يف          ةدة
 األجو القويو 
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عودة اآلموــ  والقوعيــ  للمةــردين  املســاعدة علــ  هتي،ــ   ي،ــ   موــ  تســم،  ــال   ‘1’ 
دا ليا وال ج،  يف هناي  املقاف، عل  بو موبا، حيثمـا كـا  ذلـك متوافقـا     
ــ  يف مراعــاة حقــو       ــ  الواجب مــ   يا ــ  األمــم املتحــدة املتعلقــ   بــذل العواي
ــا   ــذه السيا ــ ، رصــد أجبــزة الةــرط        ــال الت اإلجســا  ومــ  مراعــاة ا متث

ال ل  هبذا األمر والى تركز علـ  ا مايـ ، والتأكمـد    تأديتبا للمبا  ذات  لد 
من التزامبـا  املعـايف الدوليـ   قـو  اإلجسـا  لـد  قيامبـا  ـذلك، والتوسـية          
معبا عل  ال عيد العمليايت فيما يت ـو  تلـك املبـا ، وذلـك مـن أجـو تعزيـز        

 ياي  املدجي  
 ق   صأ حقوق اإل سان واقتحقيق فيها )ال( 
ت واجتــباكات حقــو  اإلجســا  واجتــباكات القــاجو  اإلجســاين   رصــد قــاو ا ‘5’ 

الــدويل والتحقيــة فيبــا والتحقــة موــبا واإل ــ غ عوــبا  ةــكو علــين موــتظم،   
ــا ــراةم       مبـ ــرال أو جـ ــراةم حـ ــكو جـ ــو أ  تةـ ــى ي حتمـ ــال الـ ــك األفعـ يف ذلـ
 اإلجساجي     ضد

ة فيبـا  رصد ا جتباكات والتجاو ات املرتكب  ضد األط ال والوسـا  والتحقيـ   ‘5’ 
واإل  غ عوبا  ةكو ةد د وعلين، مبا يف ذلك ويـ  أاـكال العوـف اروسـي     
واروساين يف الوـزاعات املسلح ، وذلك من   ل التعجيو  تقبية الترتيبـات  
ــبا واإل ــ غ      ـــزا  وحتليل املتعلقــ   رصــد أعمــال العوــف اروســي املرتبقــ   الو

رسـيم  الـى ترتكـب ضـد     عوبا، ومن   ل تعزيـز  ليـ  رصـد ا جتـباكات ا    
 األط ال واإل  غ عوبا 

ــ  ا حتــاد األفريقــي للتحقيــة يف جوــوال الســودا  وإمــداد ا     ‘2’  التوســية مــ  رو
  الدعم التقين، حسب ا قت ا  

 ق  هتيئة اقظ وف املؤايية إليصال املساعأات اإل سا ية )ل( 
إلجسـاجي ، مبـا يف ذلـك    اإل با  يف هتي،  الظروف امل اتي  إلي ال املسـاعدات ا  ‘5’ 

ــذل املســاعي         ــ  و  ــ  ال  م ــ  الظــروف األموي ــ  هتي، ــن  ــ ل املســاعدة عل م
ا ميــدة وجبــود  وــا  الثقــ  والتيســف، وذلــك إلتاحــ  الــال، وفقــا لملحكــا   
ذات ال ــل  مــن القــاجو  الــدويل وملبــادئ األمــم املتحــدة التوجيبيــ  يف جمــال    

ــراد اإلص    ــاجي ، لوصــول أف ــوال    املســاعدة اإلجس ــاج  يف جو ــ  اات ــ  إىل وي اع
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الســودا   ةــكو كامــو و مــن و ــال مــن العواةــة، وإي ــال املســاعدات         
 اإلجساجي  يف الوقو املوا ب، و   يما إىل املةردين دا ليا وال ج،  

ضما  أمن وحري  توقمو أفـراد األمـم املتحـدة واألفـراد املـرتبق  هبـا، حسـب         ‘5’ 
 ت واملعدات ال  م  لتو يذ مبا  الو ي ،  ا قت ا ، وضما  أمن املوة 

 ق   عم اي اق وقف األعمال اقعأائية )د( 
ضما  حتقُّة التوسية امل ةم م  اللجو  التقوي  املةترك  و لي  الرصد والتحقـة   ‘5’ 

 وأفرق  الرصد والتحقة، حسب ا قت ا  
 را ـ  املواقـ  الثا تـ      توفف العواصر األموي  املتوقل  والعواصر األمويـ  املكّر ـ    ‘5’ 

 ماي   لي  الرصد والتحقـة التا عـ  للبي،ـ  ا كوميـ  الدوليـ  املعويـ   التوميـ ،        
كـاجو  الثاين/يوـاير    25الى أجةـ،و مبوجـب القـرارات املتخـذة يف اجتمـاعي      

  ذار/مار  مل  ر را ا  الدول وا كومات األع ا  يف ا ي،     52 و
لي  الرصد والتحقـة علـ  الوحـو املبـّين يف ات ـا  وقـف       تقدمي الدعم ألعمال   ‘2’ 

 األعمال العداةي ،  
)أ(،  2عل  وجوال إعقا  ياي  املدجي ، عل  الوحو املـب  يف ال قـرة    يشأ  - 2 

 األولوي  عود اختاذ القرارات املتعلق   ا تخدا  القدرات واملوارد املتاح  لد  البعث  
ــا  أ    يطليي  - 1  ــ  الع ــ      إىل األم ــه اخلاصــ ، إدارة  دف  ــة  ثلت ــن طري يواصــو، ع

العمليات يف  عثٍ  لملمم املتحدة يف وبوري  جوـوال السـودا  تتسـم  التكامـو، وتوسـيَة ويـ        
األجةق  الى ت قل  هبا موظوم  األمم املتحدة يف وبوري  جووال السودا ، ودعم اتبـا  هنـج   

 السودا     دويل متما ك إ ا  إح ل الس   يف وبوري  جووال
ــره املــ ر     يؤيييأ - 2  ــادة  5152 ذار/مــار   1توصــي  األمــ  العــا  يف تقري  زي

املســتويات العامــ  لقــوة البعثــ  لتلبيــ  متقلبــات و يتــبا املعــادة  يكلتــبا علــ  الوحــو ااــدد يف   
 من  ذا القرار  2ال قرة 
يـ   فرد من و 55 211أ  تتألف البعث  من عو ر عسكري يف حدود  يق   - 1 

الرتب، ومن عو ـر اـرط  يةـمو وحـدات اـرط  مةـكل   الةـكو امل ةـم  قـوا  يف حـدود           
إىل  ويطلي    2فردا  وأ  خي  ع حجم العو ر املدين وفقا للمبا  ااـددة يف ال قـرة    5 252

األم  العا  تقدمي معلومات م  ل  عن تكوين القوات، وعن إعادة تةكيو قـوة البعثـ ، وعـن    
ــدعم اللوجســى  ــ       ال ــاريره الدوري ــك يف إطــار تق ــ ، مبــا يف ذل إىل  ويطليي والعواصــر التمكيوي
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األمــ  العــا  أ  يســتعرا ا حتياجــات علــ  أرا الواقــ ، وأ  يقــد  تقييمــا مســتكم  عــن   
 يوما من اختاذ  ذا القرار  551عمليات القوة واجتةار ا واحتياجاهتا املستقبلي   عد 

ــز أجةــقت  يطليي  - 9  ــ  تركي ــ  كامــو جقــا  عواصــر ا    إىل البعث با وتبســيقبا عل
، 2العســكري والةــرطي واملــدين مــن أجــو إحــرا  التقــد  يف تو يــذ املبــا  ااــددة يف ال قــرة     

ويف  ـذا ال ـدد إىل األمـ      ويطل  أجه  يتم وقف  عع مبا  البعث   وا  عل  ذلك،  ويسّلم
وأ  يـدرل ت اصـيو ذلـك     5152العا  إجرا  ا تعراا كامو ألفـراد البعثـ  يف حزيرا /يوجيـه    

 يف تقريره الدوري املقبو عن البعث  
عـــن اعتزامـــه أ  يبقـــي احتياجـــات البعثـــ  وتةـــكيو عواصـــر ا قيـــد   يعييي   - 51 

ا  تعراا ال علي، وأ  يستعرا  ذه الو ي  ويد و عليبا ما يلز  من تعـدي ت يف مرحلـ    
 ألطراف   م ةم  من تو يذ ات ا      ذي م داقي  يتم إ رامه    ا

، للتعجيـو  تكـوين   1لملم  العا   اختاذ اخلقوات ال  م ، وفقا لل قرة  يدذن - 55 
القوات واألصول، وأ  يوقف، حسب ا قت ا ، التعاو  فيما    البعثـات املـأذو   ـه  ال عـو     

  5525( 5152مبوجب القرار )
الـى تسـّير ا   إىل البعث  أ  تزيد مـن وجود ـا ومـن الـدوريات الوةـق        يطل  - 55 

يف املواطة املعّرض   ةدة أل قار الوـزا ، ويف مواطة التركمز الةديد للمةردين دا ليا، مبـا يف  
ذلــك  ا  تراــاد  ا ــتراتيجيتبا لإلجــذار املبكــر، وعلــ  املســارات الرةيســي   ركــ  الســكا ،  

املواقــ  الــى قــري ا تعراضــات موتظمــ   جتةــار ا ارةــرايف للتأكــد مــن  ركــز قواهتــا يف  وأ 
إىل األمـ  العـا  تقـدمي معلومـات مسـتكمل        ويطلي  تتي،  ا ياي  املدجي  علـ  أف ـو ،ـو،    

 عن  ذه ا  تعراضات ضمن تقاريره الدوري  
إىل البعثـ  أ  تسـتمر يف ك الـ  ا متثـال الكامـو لسيا ـ  عـد          يطل   ذقك - 52 

الى تّتبعبا األمم املتحدة، وأ  تبقـي اللـس   التسام، مقلقا إ ا  ا  تة ل وا عتدا  اروسي  
البلـدا  املسـامه   قـوات علـ  اختـاذ       وحيثعل  علم كامو مبا حتر ه من تقّد  يف  ذا ال دد، 

إجرا ات وقاةي  م ةمـ ، مبـا يف ذلـك تـدريبات التوعيـ  يف مرحلـ  مـا قبـو ا جتةـار، وضـما            
   ا يف  ار   مثو  ذا السلوز ع التا حتقُّة املسا ل  التام  يف حا ت توّرط األفراد 

البعثــ  علــ  التو يــذ الكامــو لسيا ــ   ــذل العوايــ  الواجبــ  يف مراعــاة    يشيي   - 52 
إىل األم  العا  أ  يدرل معلومات عن التقـد  ااـر  يف تو يـذ  ـذه      ويطل حقو  اإلجسا ، 

 السيا   ضمن تقاريره إىل اللس 
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ــارات ا   يييأين - 52  ــ       أاــد العب ــراد البعث ــى ا ــتبدفو أف ــدات ال جمــات والتبدي
أ   ـذه ا جمـات    ويؤ يأ ومرافة األمم املتحدة، مبا يف ذلك اجتباكات ات ا  مركز القوات، 

ويــ  األطــراف  ــاحترا  حرمــ  موةــ ت األمــم املتحــدة   ويطاقيي قــد تةــكو جــراةم حــرال،  
تجّمع  يف مرافــة و ـالكف وا متوـا  فـورا عـن القيـا   ـأي أعمـال عوـف ضـد األاـخا  املـ           

أجـه لـن يكـو   وـاز تسـام، إ ا  ةـاو ت تقـويع قـدرة البعثـ  علـ             ويؤ يأ األمم املتحـدة،  
 تو يذ و يتبا، وإ ا  ا جمات الى تةّن عل  أفراد األمم املتحدة 

حكوم  وبوريـ  جوـوال السـودا  وويـ  األطـراف املعويـ   التعـاو          يطاق  - 51 
ــار ال    ــا يت ــو  اجتة ــا  فيم ــة واإل ــ غ،      الت ــ   الرصــد والتحق ــا املتعلق ــ  وعملياهتــا ومبامب بعث

من  ـ ل ضـما   ـ م  أفـراد األمـم املتحـدة واألفـراد املـرتبق  هبـا وأموـبم وحريـ              و اص ه
إىل حكومـ    ويطلي   يذقك  املقّيـدة يف كامـو إقلـيم وبوريـ  جوـوال السـودا ،        توقملـبم صـف  

دا ليـا، مبـا يف ذلـك َمـن  ـم   ـدد مةـادرة         جووال السـودا  ك الـ  حريـ  التوقـو للمةـردين     
مواق  ياي  املدجي  وَمن  م   دد د و ا، ومواصل  دعم البعثـ   تخ ـي  األراضـي ملواقـ      

 ياي  املدجي    
ــن       يطاقيي  - 52  ــا لملحكــا  ذات ال ــل  م ــي، الــال، وفق ــأ  تت ــ  األطــراف   وي

جمـال املسـاعدة اإلجسـاجي ، لوصـول أفـراد       القاجو  الدويل وملبـادئ األمـم املتحـدة التوجيبيـ  يف    
ومعّدات ولوا   اإلصاع  إىل وي  ااتاج   ةـكو كامـو و مـن و ـال مـن العواةـة، وإي ـال        

 ويؤ يأ املساعدات اإلجساجي  يف الوقـو املوا ـب، و   ـيما إىل املةـردين دا ليـا وال جـ، ،       
  تـتم علـ  أ ـا  طـوعي مسـتوف      أ  أي عمليات إلعادة املةردين دا ليا أو ال ج،  ربـب أ 

 ويف ظو ظروف حتاف  عل  كرامتبم و  متبم 
ويـــ  األطـــراف  ـــأ  توقـــف فـــورا ويـــ  أاـــكال العوـــف  يطاقييي   يييذقك - 51 

ــباكات القــاجو  اإلجســاين الــدويل، مبــا يف ذلــك      واجتــباكات وقــاو ات حقــو  اإلجســا  واجت
وسـي، وا جتـباكات والتجـاو ات    العوف اروساين، وا صت اال وصفه مـن أاـكال العوـف ار   

الى ت رتكب ضد األط ال يف اجتـباز للقـاجو  الـدويل املوقبـة، كتلـك الـى توقـوي علـ  قويـد          
األط ال وا تخدامبم، وأعمال القتـو والتةـويه، وا  تقـاف واـّن ا جمـات علـ  املـدار         

ا ا ادفـ  إىل  ا كوم   ةـدة علـ  التو يـذ الكامـو وال ـوري خلقـ  عملـب        وحيثواملستة يات، 
 و يييذقك حييييث، 5155 ذار/مـــار   55إهنـــا  وموـــ  قويـــد األط ـــال الـــى و قمـــ  عليبـــا يف  

املعارضــ   ةــدة علــ  الوفــا   ةــكو كامــو وفــوري  التزامبــا  ــالتوقف عــن ارتكــاال      قــوات
إىل إعـ     وييأعو ، 5152أيار/مـايو   51ا جتباكات ارسيم  ضد األط ال، املوقمـ  عليـه يف   
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 (5151) 5911دة ومقّيدة  إطار  مين ملكافح  العوـف اروسـي وفقـا للقـرارين     التزامات ةد
  (5152) 5511و 

ــدما  ســرع  واــ افي  صــوال     يييأعو - 59  ــوال الســودا  إىل امل ــي ق ــ  جو  حكوم
ا تكمال التحقية يف ا دعـا ات املتعلقـ   اجتـباكات وقـاو ات حقـو  اإلجسـا  مبـا يتمااـ          
ــباكات وقــاو ات حقــو  اإلجســا        ــ  املســ ول  عــن اجت ــ ، وإىل ةا ــب  وي واملعــايف الدولي
واجتباكات القاجو  اإلجساين الدويل، وك ال  ح ول وي  ضحايا العوف اروسـي علـ  يايـ     

ظلــ  القــاجو  وعلــ  فــر  متكاف،ــ  للمجــو  إىل الق ــا ، ويايــ   ّتــ  الوســا     متســاوي  حتــو م
 وال تيات  املساواة يف احترا  حقوقبن يف  ذه العمليات 

عل  أمهي  املةارك  الكامل  وال عال  للمرأة، عل  وي  املسـتويات، يف   يشأ  - 51 
 ويهيي  السـ    ةـكو أعـّم،    تو يذ ا ت اقات ويف مو  جةوال الااعـات وتسـويتبا، ويف  وـا     

جبمي  األطراف أ  تتخذ تدا ف ل ـما  ح ـول املـرأة علـ  التمثيـو واألدوار القياديـ   ةـكو        
كامو وفعـال يف ويـ  جبـود تسـوي  الوــزاعات و وـا  السـ  ، مبـا يف ذلـك مـن  ـ ل تقـدمي             

ــدعم إىل موظمــات التمــ  املــدين الوســاةي ، وضــّم  ــلات يف جمــال الةــ و  ار     وســاجي  إىل ال
البلدا  املسامه   قوات وأفراد ارط  علـ  اختـاذ تـدا ف لوةـر مزيـد       ويش  ةادعات الس  ، 

ــ ،     ــ  للبعث ــوفف  ويعيييأ يد يييأمــن الوســا  ضــمن العواصــر العســكري  والةــرطي  واملدجي ــ  ت أمهي
هبـا  اخللات والتدريب يف جمال الة و  اروساجي   الةـكو املوا ـب يف ويـ  البعثـات ال ـادر      

 تكليف من جملس األمن 
ا جمات الى ا تبدفو املوةـ ت الو قيـ  واـركات الـو   وموظ يبـا       يأين - 55 

وي  األطراف علـ  ك الـ  أمـن البويـ       وحيثوالقتال املستمر يف املواطة اايق  هبذه املوة ت، 
 التحتي  ا قت ادي    

مـن عـن تو يـذ و يـ  البعثـ       إىل األم  العا  تقـدمي تقريـر إىل جملـس األ    يطل  - 55 
 يوما  عد اختاذ  ذا القرار  11كو 

 أ  يبقي املسأل  قيد جظره ال علي. يقييّ   - 52 
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