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      )٢٠١٤( ٢١٨٧القرار     
ــته        ــن يف جلســ ــذه جملــــس األمــ ــذي اختــ ــودة يف  ٧٣٢٢الــ ــاين/  ٢٥املعقــ ــرين الثــ  تشــ

  ٢٠١٤  نوفمرب
  ،إن جملس األمن  
ــابقة  إذ يشــــــري   ــه الســــ  ٢٠٥٧) و ٢٠١٢( ٢٠٤٦) و ٢٠١١( ١٩٩٦إىل قراراتــــ

  )،  ٢٠١٤( ٢١٥٥) و ٢٠١٣( ٢١٣٢) و ٢٠١٣( ٢١٠٩) و ٢٠١٢(
ه القوي بسيادة مجهورية جنوب السودان واستقالهلا وسـالمتها  التزاموإذ يعيد تأكيد   

ــة،   ــدهتا الوطنيـ ــة ووحـ ــرياإلقليميـ ــادئ   وإذ يشـ ــة مبـ ــوار   إىل أمهيـ ــن اجلـ ــدخل وحسـ ــدم التـ عـ
  اإلقليمي،    والتعاون
) وإذ يعيـــد تأكيـــد املبـــادئ األساســـية حلفـــظ  ٢٠١٣( ٢٠٨٦إىل قـــراره وإذ يشـــري   

احلياد، وعدم استخدام القوة، إال يف حالـة الـدفاع عـن    السالم، مبا يف ذلك موافقة األطراف، و
بـأن واليـة كـل بعثـة مـن بعثـات حفـظ السـالم خاصـة           وإذ يسلّمالنفس والدفاع عن الوالية، 
  حباجة البلد املعين وأوضاعه،  

عــن بــالغ االنزعــاج والقلــق مــن ازديــاد تفــاقم األزمــة السياســية واألمنيــة    وإذ يعــرب   
دان نتيجة للرتاع السياسي داخـل احلركـة الشـعبية لتحريـر السـودان      واإلنسانية يف جنوب السو

  وما أعقبه من أعمال عنف تسبب فيها القادة السياسيون والعسكريون للبلد،
انتهاكات وجتـاوزات حقـوق اإلنسـان وانتـهاكات القـانون اإلنسـاين        وإذ يدين بشدة  

لقتـل خـارج نطـاق القضـاء، والعنـف      الدويل املبلغ عنها واملستمرة، مبا فيها ما يتصـل بأعمـال ا  
املوّجه ضد مجاعات عرقية بعينها، واالغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي والقائم علـى  
ــال       ــري، واالعتقـ ــاء القسـ ــاالت االختفـ ــتخدامهم، وحـ ــال واسـ ــد األطفـ ــنس، وجتنيـ ــوع اجلـ نـ

هلجمـات الـيت   واالحتجاز التعسفيني، والعنف اهلادف إىل نشر الرعب بني السكان املـدنيني، وا 
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تشــّن علــى املــدارس ودور العبــادة واملستشــفيات، وعلــى أفــراد حفــظ الســالم التــابعني لألمــم    
املتحــدة واملــرتبطني هبــا، والــيت يرتكبــها مجيــع األطــراف، مبــا فيهــا اجلماعــات املســلحة وقــوات 

، وإذ يـدين  األمن الوطنية، إىل جانب التحريض على ارتكـاب هـذه التجـاوزات واالنتـهاكات    
املضايقات اليت يتعرض هلـا موظفـو هيئـات اجملتمـع املـدين وموظفـو املسـاعدة اإلنسـانية          ذلكك

على وجوب حماسـبة املسـؤولني عـن انتـهاكات القـانون       وإذ يشددوالصحفيون واستهدافهم، 
اإلنساين الدويل وانتهاكات وجتـاوزات حقـوق اإلنسـان، وعلـى أن حكومـة جنـوب السـودان        

ــها،     تتحمــل املســؤولية الرئي  ــدنيني املوجــودين يف إقليمهــا واخلاضــعني لواليت ــة امل ســية عــن محاي
  ذلك محايتهم من اجلرائم اليت قد تشكل جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب،  يف  مبا

إزاء التشــريد الواســع النطــاق لألشــخاص وتفــاقم األزمــة   عــن بــالغ القلــقوإذ يعــرب   
ل املســؤولية عــن معانــاة شــعب جنــوب أن مجيــع أطــراف النـــزاع تتحّمــ وإذ يؤكــداإلنســانية، 

 وإذ يشــيدالســودان، وأنــه مــن الضــروري أن ُتكفــل تلبيــة االحتياجــات األساســية للســكان،    
بوكــاالت األمــم املتحــدة اإلنســانية وشــركائها ملــا يبذلونــه مــن جهــود لتقــدمي الــدعم للســكان  

ــيح وتيّســر، وف   وإذ يهيــببشــكل عاجــل ومنسَّــق،   ـــزاع أن تت ــع أطــراف الن قــا ألحكــام جبمي
القــانون الــدويل ذات الصــلة وملبــادئ األمــم املتحــدة التوجيهيــة للمســاعدة اإلنســانية، وصــول   
أفــراد ومعــدات ولــوازم اإلغاثــة إىل مجيــع احملتــاجني بشــكل كامــل وآمــن وخــال مــن العوائــق،  
وإيصال املساعدات اإلنسانية يف الوقت املناسـب، وال سـيما إىل املشـردين داخليـا والالجـئني،      

إىل أن  وإذ يشـري مجيع اهلجمات اليت يتعّرض هلا أفراد ومرافـق املسـاعدة اإلنسـانية،     وإذ يدين
شّن اهلجمات على العاملني يف اجملـال اإلنسـاين وحرمـان املـدنيني مـن املـواد الـيت ال غـىن عنـها          

  لبقائهم على قيد احلياة قد يشكالن انتهاكا للقانون اإلنساين الدويل،
ة اهليئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــة، الــيت حتظــى بــدعم األمــم   مببــادروإذ يشــيد   

مــن مجيــع  وإذ يتوقــعاملتحــدة واالحتــاد األفريقــي، إلنشــاء منتــدى للحــوار السياســي واألمــين،  
األطراف أن تشارك يف هذه العمليـة وأن حتتـرم القـرارات الـيت انتـهت إليهـا املـؤمترات املتعاقبـة         

  بلدان األعضاء يف اهليئة،لرؤساء دول وحكومات ال
باتفاق وقف القتال واالتفاق املتعلـق بوضـع احملتجـزين اللـذين مت التوصـل      وإذ يرحب   

بوساطة مـن اهليئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة،        ٢٠١٤كانون الثاين/يناير  ٢٣إليهما يف 
دئ، وبإنشاء آليـة رصـد   وبتوافق اآلراء الذي مت التوّصل إليه بني األطراف خبصوص إعالن املبا

ــه، وباتفــاق     ــق من ــار والتحقّ ــون   ٩وقــف إطــالق الن ــايو املعن ــة يف  ”أيار/م اتفــاق تســوية األزم
وطرائق جتديد االلتزام باتفاق وقف القتال وتنفيذه اليت مت االتفـاق عليهـا يف   “ جنوب السودان

املتكـــررة يف الوقـــت نفســـه االنتـــهاكات  وإذ يـــدين بقـــوة، ٢٠١٤تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٩
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ــة           ــود املبذول ــّوض اجله ــا يق ــال، مم ــف القت ــاق وق ــراف التف ــع األط ــب مجي ــن جان واملســتمرة م
  السالم،    إلحالل

بالبيانـات الصـادرة عـن مـؤمتر رؤسـاء دول وحكومـات       وإذ حييط علما مـع التقـدير     
آب/أغســطس  ٢٥و  ٢٠١٤حزيران/يونيــه  ١٠اهليئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــة يف     

ــاين/نوفمرب   ٧و  ٢٠١٤ ــرين الثـ ــاالت     ٢٠١٤تشـ ــة يف جمـ ــات الواجبـ ــدت االلتزامـ ــيت أكـ والـ
احلوكمــة اجلامعــة، واألمــن، وإدارة الشــؤون االقتصــادية واملاليــة، والعــدل، والعمــل اإلنســاين،  
والعملية الدستورية، والبيانني الصـادرين عـن جملـس السـلم واألمـن التـابع لالحتـاد األفريقـي يف         

  ،  ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١٧و  حزيران/يونيه ١٢
لإلجـراءات الـيت يتخـذها أفـراد حفـظ السـالم التـابعون         وإذ يعرب عـن بـالغ تقـديره     

لبعثة األمم املتحدة يف جنـوب السـودان والبلـدان املسـامهة بقـوات عسـكرية والبلـدان املسـامهة         
ديـد بـالعنف   بقوات شرطة من أجـل محايـة املـدنيني، مبـا فـيهم الرعايـا األجانـب، املعرضـني لته        

وإذ يعـرب عـن   البدين، ومن أجل حتقيق استقرار احلالة األمنية داخل مواقع البعثـة وخارجهـا،   
ــة،      تقــديره  ــذين حيتمــون يف مواقــع البعث ــا ال ــدعم املشــردين داخلي ــة ل ــذهلا البعث للجهــود الــيت تب

يؤكــد يف الوقــت نفســه ضــرورة إجيــاد حلــول مســتدامة للمشــردين داخليــا، مبــا يف ذلــك      وإذ
يواؤهم يف أماكن بديلة آمنة وخالية من املخاطر، متشيا مع املبادئ التوجيهية املتعلقـة بالتشـرد   إ

عن تقديره للدول األعضاء اليت نشرت قوات وأفراد شـرطة بعـد    وإذ يعرب كذلكالداخلي، 
  )،  ٢٠١٤( ٢١٥٥اختاذ القرار 

ــا     ــوق اإلنســ      وإذ حيــيط علم ــت عــن حق ــة املؤق ــر البعث ــام بتقري ــع االهتم ــؤرخ م ان امل
النــزاع يف جنـوب السـودان: تقريـر عـن حقـوق       ”، وبالتقرير املعنون ٢٠١٤شباط/فرباير  ٢١

  ،  ٢٠١٤أيار/مايو  ٨املؤرخ “ اإلنسان
النــزاع يف جنـوب السـودان:    ”عن بالغ القلق من أنه وفقا للتقرير املعنـون  وإذ يعرب   

سـاس معقـول لالعتقـاد بـأن     ، هنـاك أ ٢٠١٤أيار/مـايو   ٨املـؤرخ  “ تقرير عن حقوق اإلنسـان 
ــا جــرائم حــرب وجــرائم ضــد اإلنســانية، مبــا يف ذلــك       احلكومــة وقــوات املعارضــة قــد ارتكبت
عمليات القتل خارج نطاق القضاء، واالغتصاب وغريه من أعمال العنـف اجلنسـي، وحـاالت    

  االختفاء القسري، وحاالت االعتقال واالحتجاز التعسفيني،  
سة وامللحة بشكل متزايد إىل إهناء اإلفـالت مـن العقـاب يف    على احلاجة املاوإذ يؤكد   

  جنوب السودان، وتقدمي مرتكيب هذه اجلرائم إىل العدالة،
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بالعمــل الــذي تقــوم بــه جلنــة التحقيــق التابعــة لالحتــاد األفريقــي واملعنيــة    وإذ يرحــب   
حبقـوق اإلنسـان،   جبنوب السودان يف جهود الرصد والتحقيق واإلبالغ املستقلة العلنية املتعلقـة  

التقريــر املؤقــت للجنــة التحقيــق التابعــة لالحتــاد األفريقــي واملعنيــة جبنــوب  ”وبتقريرهــا املعنــون 
باهتمــام مــا ســتخلص إليــه مــن  وإذ يترقــب ٢٠١٤حزيران/يونيــه  ٢٧الصــادر يف  “الســودان

  نتائج وتوصيات،  
رســائل اســتخدام البــث اإلذاعــي لنشــر خطــاب الكراهيــة وتوجيــه    وإذ يــدين بشــدة  

حتّرض على ممارسة العنـف اجلنسـي ضـد مجاعـة عرقيـة بعينـها، ممـا قـد يكـون لـه دور كـبري يف            
احلكومة إىل اختاذ التـدابري املالئمـة لـردع هـذه      وإذ يدعونشر العنف اجلماعي وتفاقم النـزاع، 

مجيع األطراف على الكف عن هذه األعمال، واملسـامهة بـدال مـن     وإذ حيث كذلكاألنشطة، 
  يف الترويج للسالم واملصاحلة بني الطوائف،ذلك 

ــدد    ــرار    وإذ يشـ ــذ القـ ــول دون تنفيـ ــتحكمة الـــيت حتـ ــات املسـ ــى أن العقبـ  ١٣٢٥علـ
) بصورة تامة لن يذللها إال االلتزام الراسخ بتمكني املرأة وبكفالة مشاركتها وضـمان  ٢٠٠٠(

واإلجـراءات، وتـوافر   ما هلا من حقوق اإلنسان، وتضافر جهود القيادات، واتساق املعلومـات  
  الدعم من أجل بناء أسس إشراك املرأة يف عملية صنع القرار جبميع مستوياهتا،  

إزاء اسـتمرار القيـود املفروضـة علـى حركـة البعثـة وعلـى         وإذ يعرب عن بـالغ القلـق    
ــا،  ــدةعملياهتـ ــدين بشـ ــة     وإذ يـ ــوات املعارضـ ــة وقـ ــوات احلكوميـ ــنها القـ ــات الـــيت تشـ اهلجمـ

علــى أفــراد األمــم املتحــدة واهليئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــة          واجلماعــات األخــرى 
ومرافقهما، مبا يف ذلك حادثة إسـقاط اجلـيش الشـعيب لتحريـر السـودان لطـائرة عموديـة تابعـة         

، واهلجوم الذي تعّرضت لـه قافلـة تابعـة لألمـم     ٢٠١٢لألمم املتحدة يف كانون األول/ديسمرب 
، واهلجوم الذي تعّرض له معسكر البعثـة يف أكوبـو يف كـانون    ٢٠١٣املتحدة يف نيسان/أبريل 

لطــائرة عموديــة تابعــة  غــري حمــددة اهلويــة  ، وإســقاط مجاعــات مســلحة  ٢٠١٣األول/ديســمرب 
، وتوقيف واحتجاز فريق للرصد والتحقـق تـابع للهيئـة    ٢٠١٤لألمم املتحدة يف آب/أغسطس 

س، واحتجاز واختطـاف مـوظفني تـابعني لألمـم     احلكومية الدولية املعنية بالتنمية يف آب/أغسط
البعثــة يف بــور وبينتيــو يف   ااملتحــدة وأفــراد مــرتبطني هبــا، واهلجمــات الــيت تعــّرض هلــا معســكر   

حبكومــة جنــوب الســودان أن تســتكمل التحقيــق يف هــذه اهلجمــات   وإذ يهيــب، ٢٠١٤ عــام
  بشكل سريع وواف وأن حتاسب املسؤولني عنها،  

لبه إىل البعثـة أن تتخـذ تـدابري إضـافية، حسـب االقتضـاء، مـن        من جديد طوإذ يؤكد   
  أجل كفالة أمن عملياهتا اجلوية يف جنوب السودان، وأن تقدم تقريرا هبذا الشأن إىل اجمللس،
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ــد    ــة     وإذ يؤكــ ــاكن محايــ ــل أمــ ــة داخــ ــات احملليــ ــة للمجتمعــ ــامهة الفعالــ ــة املســ أمهيــ
ت مـن أجـل قيـام البعثـة بواليتـها املتعلقـة       وخارجها وإقامة اتصـاالت مـع هـذه اجملتمعـا     املدنيني
  املدنيني،  حبماية

عن بالغ القلق إزاء التهديد باإلضـرار باملنشـآت النفطيـة وشـركات الـنفط      وإذ يعرب   
  وموظفيها، وإذ حيث مجيع األطراف على كفالة أمن البنية التحتية االقتصادية،

إزاء اخلطـر الـذي    قلـق وإذ يعرب عن بالغ ال)، ٢٠١٣( ٢١١٧إىل قراره وإذ يشري   
ــل غــري املشــروع لألســلحة الصــغرية          ــوب الســودان نتيجــة للنق ــن يف جن ــدد الســالم واألم يته

  واألسلحة اخلفيفة وتكديسها املزعزع لالستقرار وإساءة استخدامها،  
مع بالغ القلـق التقـارير الـيت وردت مـن دائـرة األمـم املتحـدة لإلجـراءات         وإذ يالحظ   

وأفادت حبـدوث اسـتخدام عشـوائي     ٢٠١٤والية جونقلي يف شباط/فرباير  املتعلقة باأللغام يف
ع عـن اسـتخدام مثـل هـذه الـذخائر      للذخائر العنقودية، وإذ حيث مجيـع األطـراف علـى االمتنـا    

  املستقبل،    يف
بقيام اهليئة احلكومية الدوليـة املعنيـة بالتنميـة بنشـر آليـة الرصـد والتحقـق،        وإذ يرحب   

نشر اجلماعات املسلحة والقوات احلليفة اليت دعاها أي مـن اجلـانبني و/أو    وإذ يدعو إىل إعادة
كـانون الثاين/ينـاير    ٢٣سحبها تدرجييا، وذلـك متاشـيا مـع اتفـاق وقـف القتـال الـذي ُوقّـع يف         

  من العواقب الوخيمة اليت قد تنجم عن حتويل النـزاع إىل نـزاع إقليمي،   وإذ حيذر، ٢٠١٤
ني العـام إلـن مارغريـت لـوي ممـثال خاصـا لـه ورئيسـا للبعثـة،          بتعـيني األمـ  وإذ يرحب   

  وتعيني اللواء يوهانيس غيربمييسكيل تسفاماريام قائدا للقوة يف البعثة،  
) ٢٠٠٦( ١٦٧٤) و ٢٠٠٠( ١٢٩٦) و ١٩٩٩( ١٢٦٥تأكيــد قراراتــه وإذ يعيــد   

 ) بشـــــأن محايـــــة املـــــدنيني يف النــــــزاعات املســـــلحة،٢٠٠٩( ١٨٩٤) و ٢٠٠٦( ١٧٣٨و 
) بشأن محاية موظفي املساعدة اإلنسانية وموظفي األمم املتحـدة، وقراراتـه   ٢٠٠٣( ١٥٠٢ و

 ٢١٤٣) و ٢٠١٢( ٢٠٦٨)، و ٢٠١١( ١٩٩٨) و ٢٠٠٩( ١٨٨٢) و ٢٠٠٥( ١٦١٢
) ٢٠٠٨( ١٨٢٠ ) و٢٠٠٠( ١٣٢٥) بشــأن األطفــال والــرتاع املســلح، وقراراتــه     ٢٠١٤(
 ٢١٢٢) و ٢٠١٣( ٢١٠٦) و ٢٠١٠( ١٩٦٠و  ١٨٨٩) و ٢٠٠٩( ١٨٨٨ و
) بشـأن منـع اإلبـادة اجلماعيـة     ٢٠١٤( ٢١٥٠) بشأن املرأة والسالم واألمن؛ وقراره ٢٠١٣(

) ٢٠١٤( ٢١٧١) بشــأن إصــالح قطــاع األمــن وقــراره ٢٠١٤( ٢١٥١ومكافحتــها وقــراره 
  بشأن منع نشوب الرتاعات،  



S/RES/2187 (2014)
 

6/13 14-65631 
 

) S/2014/708( ٢٠١٤أيلول/سـبتمرب   ٣٠بتقرير األمني العام املـؤرخ  وإذ حييط علما   
  ) وبالتوصيات الواردة فيهما،  S/2014/821( ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٧وتقريره املؤرخ 

م واألمـن  أن احلالة يف جنوب السودان ما زالـت تشـكل خطـراً يهـدد السـال     وإذ يقرر   
  الدوليني يف املنطقة،

  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف   
التفاق وقف القتال الـذي قبلتـه ووقعتـه حكومـة جنـوب       تأكيد تأييدهيكرر   - ١  

كـانون   ٢٣السودان واجلناح املعارض يف احلركة الشـعبية/اجليش الشـعيب لتحريـر السـودان يف     
التفـاق تسـوية األزمـة يف جنـوب السـودان       يكرر كـذلك تأكيـد تأييـده   و، ٢٠١٤الثاين/يناير 

الــذي وقعتــه حكومــة جنــوب الســودان واجلنــاح املعــارض يف احلركــة الشــعبية/اجليش الشــعيب   
طرائــق جتديــد االلتــزام باتفــاق وقــف القتــال   ويقــر؛ ٢٠١٤أيار/مــايو  ٩لتحريــر الســودان يف 

التنفيـذ الفـوري والكامـل     إىل ويـدعو ؛ ٢٠١٤وفمرب تشرين الثاين/ن ٩وتنفيذه املتفق عليها يف 
عن اعتزامه النظر يف مجيع التدابري املناسبة، بالتشـاور   ويعربلالتفاقات من قبل كال الطرفني، 

مع الشركاء املعنيني، مبا يف ذلك اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية واالحتاد األفريقـي، ضـد   
ــذ يتخــذون إجــراءات تقــوض الســ   ــيهم    من الم واالســتقرار واألمــن يف جنــوب الســودان، مبــا ف

  األشخاص الذين حيولون دون تنفيذ هذه االتفاقات؛
مجيع األطراف على املشـاركة يف حـوار وطـين مفتـوح وشـامل للجميـع        حيث  - ٢  

املشـاركة الكاملـة   بوسـائل منـها   يهدف إىل إرسـاء السـالم الـدائم واملصـاحلة واحلكـم الرشـيد،       
الدينيــة واجملتمــع املــدين وقــادة احلركــة الفئــات باب والنســاء والطوائــف املتنوعــة ووالفعالــة للشــ

اجلهـود الـيت تبـذهلا اهليئـة احلكوميـة       ويشـجع الشعبية لتحرير السودان الـذين كـانوا حمتجـزين،    
وحيثهـا  الدولية املعنية بالتنمية واألمم املتحدة من أجل التوصل إىل اتفاق سـالم بـني األطـراف،    

  إدراج أحكام تتعلق حبماية الطفل يف مجيع مفاوضات واتفاقات السالم؛كفالة ى عل كذلك
  ؛٢٠١٥أيار/مايو  ٣٠متديد والية البعثة حىت  يقرر  - ٣  
للبعثـة باسـتخدام مجيـع     ويـأذن املهـام التاليـة،   مـن  والية البعثة تتألف أن  يقرر  - ٤  

  الوسائل الالزمة لتأدية هذه املهام:
  :محاية املدنيني  (أ)  
محايــة املــدنيني املعرضــني خلطــر العنــف البــدين، بغــض النظــر عــن مصــدر هــذا   ‘١’  

العنف، يف حدود قدراهتا وداخل منـاطق انتشـارها، ومحايـة النسـاء واألطفـال      
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مواصلة االسـتعانة مبستشـاري البعثـة يف جمـايل     بوسائل من بينها بصفة خاصة، 
  محاية املرأة ومحاية الطفل؛  

األجانـب، وال سـيما مـن    الرعايـا  ف ضد املدنيني، مبـن فـيهم   ردع أعمال العن  ‘٢’  
وتسـيري الـدوريات بصـورة نشـطة، مـع إيـالء اهتمـام         يخالل النشـر االسـتباق  

فـيهم املوجـودون يف مواقـع احلمايـة وخميمـات      مبـن  خاص للمدنيني املشردين، 
الالجــئني، وللعــاملني يف اجملــال اإلنســاين واملــدافعني عــن حقــوق اإلنســان،        

باســتخدام الــيت تســتهدف الســكان املــدنيني، واهلجمــات يــد التهديــدات وحتد
التفاعل املنتظم مـع السـكان املـدنيني والعمـل عـن كثـب مـع        وسائل من بينها 

منظمــات املســاعدة اإلنســانية وحقــوق اإلنســان والتنميــة يف املنــاطق املعّرضــة  
العبـادة  دور بشدة ألخطار الرتاع، مبا يف ذلـك، حسـب االقتضـاء، املـدارس و    

واملستشــفيات واملنشــآت النفطيــة، وال ســيما عنــدما تعجــز حكومــة مجهوريــة 
  ؛  ال تقوم بتأمينها  أو جنوب السودان عن تأمني هذه األماكن

تنفيذ استراتيجية لإلنذار املبكر على كامل نطاق البعثة، مبا يشـمل اتبـاع هنـج      ‘٣’  
كـر وتعمـيم املعلومـات،    منسَّق جلمع املعلومات والرصد والتحقق واإلنذار املب

ُتســتخدم ومبــا يشــمل آليــات لالســتجابة، مبــا يف ذلــك آليــات االســتجابة الــيت 
ــيت تســتهدف         ــن اهلجمــات ال ــد م ــوع مزي ــال وق ــى ســبيل التأهــب الحتم عل

  األمم املتحدة ومرافقها؛  موظفي 
ملواقــع محايــة املــدنيني التابعــة للبعثــة وداخــل   صــون الســالمة واألمــن العــامني    ‘٤’  

  ؛ملواقعا  هذه
بذل املساعي احلميدة، وبناء الثقة، وتيسري الدعم املقـّدم السـتراتيجية احلمايـة      ‘٥’  

ــك         ــا يف ذل ــال، مب ــق بالنســاء واألطف ــا يتعل ــة، وال ســيما فيم ــا البعث ــيت تّتبعه ال
ــة        ــاطق املعّرضـ ــف يف املنـ ــني الطوائـ ــاحلة بـ ــري املصـ ــة إىل تيسـ ــاعي الراميـ املسـ

جـزءا أساسـيا مـن أنشـطة بنـاء الدولـة يف        ألخطار النـزاع باعتبار ذلـك  بشدة
  األجل الطويل؛

ــة والطوعيــة للمشــردين       ‘٦’   ــالعودة اآلمن ــة آمنــة تســمح ب املســاعدة علــى هتيئــة بيئ
داخليا والالجئني يف هناية املطاف، عرب سبل منها، حيثمـا كـان ذلـك متوافقـا     

ــة يف مراعــاة      ــة الواجب حقــوق مــع سياســة األمــم املتحــدة املتعلقــة ببــذل العناي
ــام هلــذه السياســة، رصــد أجهــزة الشــرطة       ــال الت اإلنســان ومــع مراعــاة االمتث

الـيت تركـز علـى احلمايـة،     للمهـام  تأديتها للمهام ذات الصلة هبذا األمر و لدى
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والتأكّــد مــن التزامهــا باملعــايري الدوليــة حلقــوق اإلنســان لــدى قيامهــا بــذلك،  
بتلـك املهـام، وذلـك مــن    والتنسـيق معهـا علـى الصـعيد العمليـايت فيمـا يتصـل        

  أجل تعزيز محاية املدنيني؛
  :  رصد حقوق اإلنسان والتحقيق فيها  (ب)  
رصــد جتــاوزات وانتــهاكات حقــوق اإلنســان وانتــهاكات القــانون اإلنســاين      ‘١’  

الــدويل والتحقيــق فيهــا والتحقــق منــها واإلبــالغ عنــها بشــكل علــين منــتظم،   
ــا ــكل     مبـ ــل أن تشـ ــيت ُيحتمـ ــال الـ ــك األفعـ ــرائم   يف ذلـ ــرب أو جـ ــرائم حـ جـ
  اإلنسانية؛    ضد

رصد االنتهاكات والتجاوزات املرتكبة ضد األطفال والنسـاء والتحقيـق فيهـا      ‘٢’  
واإلبالغ عنها بشكل حمدَّد وعلـين، مبـا يف ذلـك مجيـع أشـكال      والتحقق منها 
يف النــزاعات املسـلحة، وذلـك مـن     والقائم علـى نـوع اجلـنس    العنف اجلنسي 

بيق الترتيبات املتعلقة برصد أعمال العنف اجلنسي املرتبطـة  خالل التعجيل بتط
بالنـزاع وحتليلها واإلبـالغ عنـها، ومـن خـالل تعزيـز آليـة رصـد االنتـهاكات         

  اجلسيمة اليت ترتكب ضد األطفال واإلبالغ عنها؛
ــة االحتــاد األفريقــي للتحقيــق يف جنــوب الســودان وإمــدادها      ‘٣’   التنســيق مــع جلن

  ؛يثما كان ذلك مناسباحبالدعم التقين، 
  :  إليصال املساعدات اإلنسانيةاملواتية هتيئة الظروف   (ج)  
بوسائل منـها  إليصال املساعدات اإلنسانية، املواتية اإلسهام يف هتيئة الظروف   ‘١’  

املساعدة على هتيئة الظروف األمنية الالزمة وبـذل املسـاعي احلميـدة وجهـود     
اجملــال، وفقــا لألحكــام ذات الصــلة مــن   بنــاء الثقــة والتيســري، وذلــك إلتاحــة 

لمســـاعدة اإلنســـانية، لالقـــانون الـــدويل وملبـــادئ األمـــم املتحـــدة التوجيهيـــة  
لوصول أفـراد اإلغاثـة إىل مجيـع احملتـاجني يف جنـوب السـودان بشـكل كامـل         
وآمن وخال من العوائق، وإيصال املسـاعدات اإلنسـانية يف الوقـت املناسـب،     

  داخليا والالجئني؛وال سيما إىل املشردين 
ــل      ‘٢’   ــة تنقّ ــن وحري ــوظفي ضــمان أم ــا،     م ــرتبطني هب ــراد امل ــم املتحــدة واألف األم

، وضــمان أمــن املنشــآت واملعــدات الالزمــة لتنفيــذ  كــان ذلــك مناســبا حيثمــا
    ؛مهام الوالية
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  :  القتالاتفاق وقف تنفيذ دعم   (د)  
شتركة وآلية الرصـد والتحقـق   ضمان حتقُّق التنسيق املالئم مع اللجنة التقنية امل  ‘١’  

  وأفرقة الرصد والتحقق، حسب االقتضاء؛
توفري العناصر األمنية املتنقلة والعناصـر األمنيـة املكّرسـة حلراسـة املواقـع الثابتـة         ‘٢’  

حلماية آلية الرصـد والتحقـق التابعـة للهيئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة،         
كـانون الثاين/ينـاير    ٣١يف اجتمـاعي   اليت أنشـئت مبوجـب القـرارات املتخـذة    

ــارس  ١٣ و ٢٠١٤ ــات    ٢٠١٤آذار/م ــؤمتر رؤســاء دول وحكوم ــدان مل البل
  األعضاء يف اهليئة؛  

تقــدمي الــدعم ألعمــال آليــة الرصــد والتحقــق علــى النحــو املبــّين يف اتفــاق           ‘٣’  
    القتال؛ وقف

(أ)،  ٤الفقـرة  على وجوب إعطاء محاية املدنيني، على النحو املـبني يف   يشدد  - ٥  
  األولوية عند اختاذ القرارات املتعلقة باستخدام القدرات واملوارد املتاحة لدى البعثة؛

توجيـه عمليـات   إىل األمني العام أن يواصل، عن طريق ممثلته اخلاصـة،   يطلب  - ٦  
مجيــع األنشــطة الــيت تضــطلع هبــا منظومــة األمــم  وأن ينســق ، البعثــة علــى حنــو يضــمن تكاملــها

اتباع هنج دويل متماسك إزاء إحالل السـالم  وأن يدعم يف مجهورية جنوب السودان،  املتحدة
  يف مجهورية جنوب السودان؛  

  تشـــرين الثـــاين/ ١٧يف تقريـــره املـــؤرخ الـــواردة توصـــية األمـــني العـــام  يقـــر  - ٧  
و املستويات العامة لقوة البعثـة لتلبيـة متطلبـات واليتـها علـى النحـ      باإلبقاء على  ٢٠١٤نوفمرب 

  من هذا القرار؛ ٤احملدد يف الفقرة 
فرد مـن مجيـع    ١٢ ٥٠٠أن تتألف البعثة من عنصر عسكري يف حدود  يقرر  - ٨  

الرتب، ومـن عنصـر شـرطة يشـمل وحـدات شـرطة مشـكلة بالشـكل املالئـم بقـوام يف حـدود            
؛ ٤حجـم العنصــر املـدين وفقـا للمهـام احملـددة يف الفقــرة      يتواصـل ختفـيض   فـردا؛ وأن   ١ ٣٢٣
إىل األمني العام تقدمي معلومات مفصلة عن تكوين القوات، وعن إعـادة تشـكيل قـوة     يطلبو

البعثــة، وعــن الــدعم اللوجســيت والعناصــر التمكينيــة، مبــا يف ذلــك يف إطــار تقــاريره الدوريــة؛     
ــب ــدم تقييمــا        ويطل ــع، وأن يق ــى أرض الواق ــام أن يســتعرض االحتياجــات عل ــني الع إىل األم

يف تقــاريره الــيت يقــدمها إىل القــوة وانتشــارها واحتياجاهتــا املســتقبلية  مســتكمال عــن عمليــات 
  ؛اجمللس بانتظام
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تركيــز أنشــطتها وتبســيطها علــى كامــل نطــاق   أن تواصــل إىل البعثــة  يطلــب  - ٩  
ــام احملــددة يف        ــذ امله ــدم يف تنفي عناصــرها العســكري والشــرطي واملــدين مــن أجــل إحــراز التق

  قف بعض مهام البعثة بناء على ذلك؛بأنه سيتم و ويسلّم، ٤  الفقرة
عـــن اعتزامـــه أن يبقـــي احتياجـــات البعثـــة وتشـــكيل عناصـــرها قيـــد   يعـــرب  - ١٠  

االستعراض الفعلي، وأن يستعرض هذه الوالية ويدخل عليها ما يلزم من تعـديالت يف مرحلـة   
  مالئمة من تنفيذ اتفاق سالم ذي مصداقية يتم إبرامه بني األطراف؛  

، للتعجيـل بتكـوين   ٨مني العام باختاذ اخلطوات الالزمة، وفقا للفقرة لأل يأذن  - ١١  
  ؛العتادالقوات و
إىل البعثة أن تزيد مـن وجودهـا ومـن الـدوريات النشـطة الـيت تسـّيرها         يطلب  - ١٢  

ــا،      ـــزاع، ويف منــاطق التركّــز الشــديد للمشــردين داخلي يف املنــاطق املعّرضــة بشــدة ألخطــار الن
ــت مسترشــدةً  ــك باس ــذار املبكــر يف ذل ــا راتيجيتها لإلن ــا    ، وغريه ــيت تســيطر عليه ــاطق ال ويف املن

وعلــى املســارات الرئيســية حلركــة الســكان،  احلكومــة واملنــاطق الــيت تســيطر عليهــا املعارضــة،  
جتــري استعراضــات منتظمــة النتشــارها اجلغــرايف للتأكــد مــن متركــز قواهتــا يف املواقــع الــيت  وأن

إىل األمـني العـام تقـدمي معلومـات مسـتكملة       ويطلـب ، وجـه فضل تتيح هلا محاية املدنيني على أ
  عن هذه االستعراضات ضمن تقاريره الدورية؛

إىل البعثـة أن تسـتمر يف كفالـة االمتثـال الكامـل لسياسـة عـدم         يطلب كذلك  - ١٣  
 االستغالل واالعتداء اجلنسيني اليت تّتبعهـا األمـم املتحـدة، وأن تبقـي اجمللـس     التهاون إطالقا مع 

البلـدان املسـامهة بقـوات علـى اختـاذ       وحيثعلى علم كامل مبا حترزه من تقّدم يف هذا الصدد، 
إجراءات وقائية مالئمـة، مبـا يف ذلـك تـدريبات التوعيـة يف مرحلـة مـا قبـل االنتشـار، وضـمان           

   هلا يف ممارسة مثل هذا السلوك؛عنيحتقُّق املساءلة التامة يف حاالت توّرط األفراد التاب
البعثــة علــى التنفيــذ الكامــل لسياســة بــذل العنايــة الواجبــة يف مراعــاة    يشــجع  - ١٤  

إىل األمني العام أن يدرج معلومات عن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ هـذه      ويطلبحقوق اإلنسان، 
  السياسة ضمن تقاريره إىل اجمللس؛

ــدين  - ١٥   ــة       ي ــراد البعث ــيت اســتهدفت أف ــدات ال ــارات اهلجمــات والتهدي بأشــد العب
ــة ومرافقهــا    مرافــق األمــم املتحــدة و ــة بالتنمي ــة املعني ــة الدولي ــة احلكومي ــراد اهليئ ــل، وأف ــام  مث قي

ــة    ــددة اهلويـ ــري حمـ ــلحة غـ ــات مسـ ــقاطب مجاعـ ــائرة إسـ ــة  طـ ــةعموديـ ــدة يف   تابعـ ــم املتحـ لألمـ
لرصـــد فريـــق لواحتجـــاز بتوقيـــف  ٢٠١٤والقيـــام يف آب/أغســـطس  ،٢٠١٤آب/أغســطس  

مـوظفني تــابعني  احتجـاز واختطـاف   ولدوليـة املعنيـة بالتنميـة،    للهيئـة احلكوميـة ا  تـابع  والتحقـق  
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معســكري علــى  ٢٠١٤ألمــم املتحــدة وأفــراد مــرتبطني هبــا، واهلجمــات الــيت شــنت يف عــام   ل
انتـهاكات التفـاق مركـز القـوات     أن هذه اهلجمـات قـد تشـكل     ويؤكد نتيو،يوبالبعثة يف بور 

مـة منشـآت األمـم املتحـدة وبـالكف      مجيع األطراف بـاحترام حر  ويطالبجرائم حرب،  و/أو
ــتجّمعني يف مرافــق األمــم        ــأي أعمــال عنــف ضــد األشــخاص امل ــام ب ــورا عــن القي ــاع ف واالمتن

باإلفراج فورا عن احملتجزين واملختطفني مـن مـوظفي األمـم املتحـدة     ويطالب كذلك  املتحدة،
حمـاوالت  اون مـع  هتأنه لن يكون هناك  ويؤكد واألفراد املرتبطني هبا دون أن يصيبهم مكروه،

  األمم املتحدة؛موظفي اهلجمات اليت تشّن على ومع تقويض قدرة البعثة على تنفيذ واليتها، 
البعثة تدابري إضافية، حسـب االقتضـاء، مـن أجـل كفالـة      تتخذ طلبه أن  كرري - ١٦  

  هبذا الشأن إىل اجمللس؛ اتقريرأن تقدم و ،اجلوية يف جنوب السودان اأمن عملياهت
حكومة مجهوريـة جنـوب السـودان ومجيـع األطـراف املعنيـة بالتعـاون         طالبي  - ١٧  

ــام  ــا و يف التـ ــة وعملياهتـ ــار البعثـ ــا مبانتشـ ــالغ،   قيامهـ ــق واإلبـ ــد والتحقـ ــة بالرصـ ــا املتعلقـ هامهـ
األمم املتحـدة واألفـراد املـرتبطني هبـا وأمنـهم وحريـة       موظفي من خالل ضمان سالمة  وخاصةً
كومـة جنـوب   حب كـذلك هيـب  وييم مجهورية جنوب السـودان،  يف كامل إقلدون قيود تنقّلهم 

مواقـع محايـة املـدنيني    يغـادرون  السودان كفالة حرية التنقل للمشردين داخليا، مبا يف ذلك َمـن  
  ، ومواصلة دعم البعثة بتخصيص األراضي ملواقع محاية املدنيني؛  يدخلوهناوَمن 

ــا ل    يطالــب  - ١٨   ــيح اجملــال، وفق ــأن تت ــع األطــراف ب ألحكــام ذات الصــلة مــن  مجي
لمسـاعدة اإلنسـانية، لوصـول أفـراد ومعـّدات      لالقانون الدويل وملبادئ األمم املتحدة التوجيهية 

ولوازم اإلغاثة إىل مجيع احملتاجني بشكل كامل وآمن وخال من العوائـق، وإيصـال املسـاعدات    
، ويؤكـــد أن أي اإلنســـانية يف الوقـــت املناســـب، وال ســـيما إىل املشـــردين داخليـــا والالجـــئني

عمليات إلعادة املشردين داخليا أو الالجئني جيب أن تتم على أساس طـوعي مسـتنري ويف ظـل    
  ظروف حتافظ على كرامتهم وسالمتهم؛

مجيـــع األطـــراف بـــأن توقـــف فـــورا مجيـــع أشـــكال العنـــف  يطالـــب كـــذلك  - ١٩  
ــدويل،     ــهاكات القــانون اإلنســاين ال ــهاكات وجتــاوزات حقــوق اإلنســان وانت مبــا يف ذلــك  وانت

، واالنتـهاكات  والعنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس      االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي
، كتلـك الـيت   الواجب التطبيقوالتجاوزات اليت ُترتكب ضد األطفال يف انتهاك للقانون الدويل 

وشـّن اهلجمـات   واختطـافهم  ، وقتلـهم وتشـويههم  تنطوي علـى جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم،     
على التنفيذ الكامل والفوري خلطة عملـها   بشدةاحلكومة  وحيثدارس واملستشفيات، على امل

واســتخدامهم وفقــا ملــا مت االلتــزام بــه جمــددا يف  اهلادفــة إىل إهنــاء ومنــع جتنيــد األطفــال  املنقحــة 
ــه  ٢٤ ــذي أصــدرته يف    ٢٠١٤حزيران/يوني ــر العســكري ال  ٢٠١٣آب/أغســطس  ١٤ولألم
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تحريـر السـودان مبهامجـة املـدارس أو املبـاين أو املمتلكـات املدرسـية        حبظر قيام اجلـيش الشـعيب ل  
ببـدء احلكومـة علـى الصـعيد الـوطين محلـة       وحيـيط علمـا   شغلها أو استخدامها ألي غرض،  أو
املعارضـة علـى    قوات بشدة حيثو، ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ٢٩يف  “أطفال، ال جنود”

ف عن ارتكاب انتـهاكات جسـيمة ضـد األطفـال،     الوفاء بشكل كامل وفوري بالتزامها بالتوق
  ؛٢٠١٤أيار/مايو  ١٠يف عليه املوقّع 

لألمـني   ةاخلاصـ  ةإليهـا املمثلـ   تإزاء النتـائج الـيت توصـل    عن بـالغ قلقـه   عربي - ٢٠  
 ويرحـب العنـف اجلنسـي،   والـيت تفيـد بتفشـي    العنف اجلنسـي يف حـاالت الـرتاع    املعنية بـ العام 
 تشـرين األول/  ١١يف حكومـة جنـوب السـودان واألمـم املتحـدة       املشترك الصـادر عـن   بالبيان

حكومــة جنــوب  ثحيــوبشــأن التصــدي للعنــف اجلنســي املــرتبط بالرتاعــات،   ٢٠١٤أكتــوبر 
 )٢٠١٠( ١٩٦٠ ينالسودان على أن تنفذ دون إبطاء االلتزامات اليت تعهدت هبا وفقا للقـرار 

ــبو)، ٢٠١٣( ٢١٠٦و  ــاح  يهي ــة ا باجلن ــارض يف احلرك ــر   املع لشــعبية/اجليش الشــعيب لتحري
إىل إعـالن التزامـات حمـددة ومقّيـدة بإطـار       كـذلك  ويدعو، وتنفيذه السودان توقيع هذا البيان

  )؛٢٠١٣( ٢١٠٦) و ٢٠١٠( ١٩٦٠زمين ملكافحة العنف اجلنسي وفقا للقرارين 
كومـــة جنـــوب الســـودان املضـــي قـــدما بســـرعة وشـــفافية صـــوب   حبيهيـــب   - ٢١  

االدعـاءات املتعلقـة بانتـهاكات وجتـاوزات حقـوق اإلنسـان مبـا يتماشـى          استكمال التحقيق يف
حماســـبة مجيـــع املســـؤولني عـــن انتـــهاكات وجتـــاوزات حقـــوق اإلنســـان   وواملعـــايري الدوليـــة، 

وانتهاكات القانون اإلنساين الدويل، وكفالة حصول مجيع ضحايا العنف اجلنسـي علـى محايـة    
كافئــة للّجــوء إىل القضــاء، ومحايــة متّتــع النســاء  متســاوية حتــت مظلــة القــانون وعلــى فــرص مت 

  والفتيات باملساواة يف احترام حقوقهن يف هذه العمليات؛
على أمهية املشاركة الكاملة والفعالة للمرأة، على مجيع املسـتويات، يف   يشدد  - ٢٢  

 ويهيـب تنفيذ االتفاقات ويف منع نشوب الرتاعـات وتسـويتها، ويف بنـاء السـالم بشـكل أعـّم،       
يف متثيـل كامـل وفعـال ودور قيـادي     لمـرأة  أن يكـون ل جبميع األطراف أن تتخذ تدابري لضمان 

تقـدمي الـدعم إىل   باسـتخدام وسـائل منـها    ذلـك  ومجيع جهود تسوية النــزاعات وبنـاء السـالم،    
ــات          ــانية إىل حمادث ــال الشــؤون اجلنس ــائية، وضــّم خــربات يف جم ــدين النس ــع امل ــات اجملتم منظم

البلدان املسامهة بقوات وأفراد شرطة على اختاذ تدابري لنشر مزيد مـن النسـاء    ويشجعالسالم، 
أمهيــة تــوفري اخلــربات    ويعيــد تأكيــد ضــمن العناصــر العســكرية والشــرطية واملدنيــة للبعثــة،      

والتدريب يف جمال الشؤون اجلنسانية بالشـكل املناسـب يف مجيـع البعثـات الصـادر هبـا تكليـف        
  من جملس األمن؛
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اهلجمات اليت استهدفت املنشـآت النفطيـة وشـركات الـنفط وموظفيهـا       ديني  - ٢٣  
مجيع األطراف علـى كفالـة أمـن البنيـة      وحيثوالقتال املستمر يف املناطق احمليطة هبذه املنشآت، 

  التحتية االقتصادية؛  
ــام   يطلــب  - ٢٤   ــن  إطــالع إىل األمــني الع ــس األم ــى جمل ــة   عل ــة البعث ــذ والي يف تنفي

ــيني  ــرين خطـ ــدمان  تقريـ ــاوز  يقـ ــد ال يتجـ ــباط/فرباير  ١٦يف موعـ ــان/ ٣٠و  ٢٠١٥شـ  نيسـ
املســاءلة يف ب وميكــن أن يشــتمال علــى تنــاول للقضــايا املتعلقــة     علــى التــوايل،   ٢٠١٥أبريــل 
  السودان؛  جنوب

  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقــّرر  - ٢٥  
  


