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 2015أيار/مايو  28املعقودة يف  7451الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 
 ،إن جملس األمن 
ــا ق    إذ يشيييييير  ــه الســــ  2057و  (2012) 2046و  (2011) 1996إىل قراراتــــ

 2187(، و 2014) 2155، و (2013) 2132و  (2013) 2109و  (2012)
ــه    2015) 2206و (، 2014) ــن ر يســـ ــادرة  ـــ ــاا ال ـــ  S/PRST/2014/26(، وإىل البيانـــ
 ،S/PRST/2015/9و  S/PRST/2014/16 و

التزامــه القــوي  ســيادة  جوريــ  جدــوو الســوداس واهــتق  ا وهــ متجا   ذ يعيييت كيديييت وإ 
 ،إىل أمهي  مبادئ  دم التدخل وحسن اجلوار والتعاوس اإلقليمي ويشراإلقليمي  ووحدهتا الوطدي ، 

املبادئ األهاهي  حلفظ السـ م،   عيت كيديتوي، (2013) 2086إىل قراره  وإذ يشر 
دام القــوة إيف يف حالــ  الــدطا    مبــا يف كلــا مبــادئ مواطقــ  األطــراع واحليــاد و ــدم اهــت        

ّلالــدفس والــدطا   ــن الويفيــ ،   ـن  كــل  ع ــ  مــن  ع ــاا حفــظ الســ م  ــ س ويفيــ   موإذ يسيي
 حاج  البلد املعين وأوضا ه، ختص

قـه مـن تفـاقم األ مـ  السياهـي  واألمديـ  واإلنسـاني          لى  الغ انز اجـه وقل وإذ يشتد  
يف جدوو السوداس نتيج  للزنا  السياهي داخل احلرك  الشـعبي  لتحريـر السـوداس ومـا أ قبـه      

 من أ مال  دف تسبب طيجا القادة السياهيوس والعسكريوس للبلد،
جمـال  ما ورد من أنباء  ن حدوث انتجاكاا وا تداءاا مستمرة يف  وإذ يتين بشتة 

حقوق اإلنساس، وانتـجاكاا للقـانوس الـدوإل اإلنسـاا، مبـا يف كلـا مـا يت ـل    مـال القتـل           
خارج نطاق القضاء، والعدف املوّجه ضد  ا اا  رقي   عيدجا، وايفغت ـاو وهـا ر أاـكال    

ــاا  ــري،   العدـــف اجلدســـي واجلدسـ ــاء القسـ ــتال  م، وحـــايفا ايفختفـ ــال واهـ ، وجتديـــد األطفـ
جا  التعسفيني، والعدف ا ادع إىل  ث الر ب يف قلـوو السـكاس املـدنيني،    وايف تقال وايفحت

http://undocs.org/ar/S/RES/1996(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/2046(2012)
http://undocs.org/ar/S/RES/2057(2012)
http://undocs.org/ar/S/RES/2057(2012)
http://undocs.org/ar/S/RES/2109(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2132(2013)
http://undocs.org/ar/S/PRST/2014/26
http://undocs.org/ar/S/PRST/2014/16
http://undocs.org/ar/S/PRST/2015/9
http://undocs.org/ar/S/RES/2086(2013)
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ــراد       ــراد األمــم املتحــدة واألط ــى أط ــادة واملستشــفياا و ل ــدار  ودور العب ــى امل وا جمــاا  ل
املرتبطني  بع اا حفظ الس م، اليت تشدجا كل األطراع، مبا طيجا اجلما اا املسـلح  وقـواا   

 يض  لى ارتكاو هذه التجاو اا وايفنتجاكاا،األمن الوطدي ، وكذا التحر
املضايقاا و مليـاا ايفهـتجداع الـيت يتعـر   ـا مويفـو هي ـاا         وإذ يتين دذلك 

 لـــى وجـــوو  اهـــب   ويشيييتداجملتمـــمل املـــدا ومويفـــو املســـا دة اإلنســـاني  وال ـــحفيوس، 
سـاس، و لـى   ا  وجتـاو  حقـوق اإلن  املسؤولني  ن انتـجا  القـانوس الـدوإل اإلنسـاا و ـن انتـج      

 ـــن ةايـــ  املـــدنيني املوجـــودين  حكومـــ  جدـــوو الســـوداس تتحمـــل املســـؤولي  الر يســـي   أس
ــد تشــكل       يف ــيت ق ــجم مــن اجلــرا م ال ــا ةايت ــجا، مبــا يف كل جــرا م  إقليمجــا واضاضــعني لويفيت
 اإلنساني  وجرا م حرو، ضد

ّرد، وإ اء تفـاقم   ن  الغ قلقه إ اء أ داد املشردين، اليت تعدا املليوْا مش وإذ يعرب 
ــ  اإلنســاني ،   ــن معانــاة اــعب        ويؤدييتاأل م ــل املســؤولي    ــراع الدـــزا  تتحّم أس  يــمل أط

الســـوداس، وأنــه مـــن الضـــروري أس تاكفــل تلبيـــ  ايفحتياجــاا األهاهـــي  للســـكاس،     جدــوو 
 وكـايفا األمـم املتحـدة اإلنسـاني  واـركا جا و املـا ني  لـى مـا يبذلونـه مـن ججـود             ويشييت 
 لد م للسكاس  شكل  اجل ومدسَّق،لتقدمي ا
 ضــرورة أس تتــير أطـراع الدـــزا  وتيّســر،  مـ    حكــام القــانوس الــدوإل    وإذ ييذّدر  

ــراد         ــ  يف جمــال املســا دة اإلنســاني ، و ــول أط ــم املتحــدة التوجيجي ــادئ األم كاا ال ــل  ومبب
 ـق، وإي ـال   ومعداا ولوا م اإلغاث  إىل  يمل احملتاجني  شـكل كامـل ونمـن وخـال مـن العوا     

 هيما إىل املشردين داخليا وال ج ني، املسا داا اإلنساني  يف الوقت املداهب، ويف
ــاني ،     وإذ ييييتين  ــراد ومراطـــق املســـا دة اإلنسـ  يـــمل ا جمـــاا الـــيت يتعـــّر   ـــا أطـ
  ّس اّن ا جمـاا  لـى العـاملني يف اجملـال اإلنسـاا وحرمـاس املـدنيني مـن املـواد الـيت            ويذّدر

 نتجاكا للقانوس الدوإل اإلنساا،دجا لبقا جم  لى قيد احلياة قد يشك س اغىن   يف
مببــادرة ا ي ــ  احلكوميــ  الدوليــ  املعديــ   التدميــ ، الــيت   ــى  ــد م األمــم     وإذ يشيييت 

املتحدة وايف اد األطريقي،  لى  ملجا الدؤوو من أجل إقام  مدرب للحوار السياهـي واألمـين،   
ر د تدفيذ اتفاق وقف األ مال العدا ي  والتحقق مده، وقيـادة مفاوضـاا   وإنشاء وتفعيل نلي  

 هياهي  متعددة أ حاو امل لح  من أجل تشكيل حكوم  وحدة وطدي  انتقالي ،
ايفنتــجاكاا املتكـررة واملســتمرة مـن جانـب  يــمل األطـراع يفتفــاق      وإذ ييتين بوي ة   

يف الوقت نفسه  لـى األمهيـ     ويشتدم، وقف القتال، مما يقّو  اجلجود املبذول  إلح ل الس 
املستمرة اليت يكتسيجا اتفاق وقف األ مال العدا ي  واتفاقاا مركز احملتجزين الـيت   التوّ ـل   
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 وهـاط  مـن ا ي ـ  احلكوميـ  الدوليـ  املعديـ   التدميـ ،         2014كـانوس ال اا/يدـاير    23إليجا يف 
ــني األطــر    ــه   ــل إلي ــذي   التوّ  ــق ااراء ال ــ     اع خب ــو وتواط ــادئ، وإنشــاء نلي إ ــ س املب

اتفـاق تسـوي    ”املعدـوس   2014أيار/مـايو   9وقـف إطـ ق الدـار والتحّقـق مدـه، واتفـاق        ر د
، وطرا ـق جتديـد ايفلتـزام  اتفـاق وقـف األ مـال العدا يـ  وتدفيـذه         “األ م  يف جدوو السوداس
ــاق  ليجــا يف    ــيت   ايفتف ــاا/نوطمرب   9ال ــباف/طرباير املتعلقــ    1  ، ووثيقــ2014تشــرين ال  ا

 مبجايفا ايفتفاق  لى إنشاء حكوم  الوحدة الوطدي  ايفنتقالي  يف  جوري  جدوو السوداس،
املوججــ  مــن ر ــيس و راء  2015نكار/مــار   6 الرهــال  املؤرخــ   وإذ حييييع مل يي  

ــ ، الســـ    ــ   التدميـ ــ  املعديـ ــ  الدوليـ ــ  احلكوميـ ــيس ا ي ـ ــا ور ـ ــام ِدإثيو يـ ــايلي ماريـ ــالن، يد هـ هـ
 ن خيب  أمله إ اء  دم تو ـل الطـرطني إىل اتفـاق  شـ س      ويعربجدوو السوداس،  اعب إىل

ــواردة يف وثيقــ    ــاا ال ــ      1الترتيب ــى إنشــاء حكوم ــ  مبجــايفا ايفتفــاق  ل اــباف/طرباير املتعلق
 الوحدة الوطدي  ايفنتقالي  يف  جوري  جدوو السوداس،

ي  الدولي  املعدي   التدمي  من أجل تدفيذ خطـ   إىل جتدد ججود ا ي   احلكوموإذ يتطّلع  
مشــترك  و ــر  حــل معقــول واــامل إليفــاء األ مــ  يف جدــوو الســوداس، مبشــارك  أ ــدقاء  

املتحــدة، و ــث  يــمل األطــراع   جدــوو الســوداس مــن أطريقيــا واضــارج، مبــا يف كلــا األمــم  
هياهـي  لز مـ  ووضـمل     ايفخنراف اجلـاد يف العمليـ  السـلمي  مـن أجـل التو ـل إىل تسـوي          لى

 ـالقرار الـذي اختـذه جملـس السـلم واألمـن التـا مل         يرحب ديذلك حد للعدف، ويف هذا ال دد 
والقاضـــي  انشـــاء اللجدـــ  امل ّ  ـــ  الرطيعـــ    2015نكار/مـــار   24ل  ـــاد األطريقـــي يف 

ملسـتمر  املستوى التا ع  ل  اد األطريقي واملعدي  جبدـوو السـوداس، وتشـجيمل التعـاوس الوثيـق وا     
 ني األمـم املتحـدة وا ي ـ  احلكوميـ  الدوليـ  املعديـ   التدميـ  وايف ـاد األطريقـي مـن أجـل  ـذل             

 ججود الوهاط  وإجراء مفاوضاا الس م،
لإلجراءاا اليت اختذها حف   الس م التا عني لبع   األمـم   وإذ يعرب من ب لغ كوتيره 

سامه  يف البع    قواا  سكري  وأطراد اـرط   املتحدة يف  جوري  جدوو السوداس والبلداس امل
حلماي  املدنيني، مبن طيجم األجانب، املعرضني لتجديد العدـف البـدا، ولتحقيـق اهـتقرار احلالـ       

ره للججـود الـيت تبـذ ا البع ـ       ـن تقـدي   ويعيرب ديذلك  األمدي  داخل مواقمل البع   وخارججـا،  
مل البع ـ ، ويؤكـد يف الوقـت نفسـه ضـرورة      أجل د م املشردين داخليا الذين  تمـوس مبواقـ   من

م يف أمـاكن  ديلـ  نمدـ  وخاليـ      إجياد حلول مسـتدام  للمشـردين داخليـا، مبـا يف كلـا إيـواؤه      
 امل اطر، متشيا ممل املبادئ التوجيجي  املتعلق   التشرد الداخلي، من

 تقــارير حالــ  حقــوق اإلنســاس يف جدــوو الســوداس،    مييع اتمت يي   مل يي  وإذ حييييع 
  ن حالـ  األطفـال يف الـزنا  املسـلر،     2014كانوس األول/ديسمرب  11جا التقرير املؤرخ ومد
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 -ا جــــوم  لــــى  ــــانتيو ”املعدــــوس و 2014تشــــرين األول/أكتــــو ر  19والتقريــــر املــــؤرخ 
واملعدـوس   2015كـانوس ال اا/يدـاير    9، والتقريـر املـؤرخ   “2014تشرين األول/أكتـو ر   20
، وأيضا  تقرير البع   املؤقـت  “2014نيساس/أ ريل  - انتيو و ور  ا جماا  لى املدنيني يف”

الدــزا  يف جدـوو   ”، و ـالتقرير املعدـوس   2014اـباف/طرباير   21 ن حقوق اإلنساس املـؤرخ  
 ،2014أيار/مايو  8املؤرخ “ السوداس: تقرير  ن حقوق اإلنساس

دـا  أهـا  معقـول    إ اء مـا جـاء يف هـذه التقـارير مـن أّس ه      من ب لغ قلوي   وإذ يعرب 
ــد ا    ــ  قـ ــواا املعارضـ ــ  وقـ ــ س احلكومـ ــاد  ـ ــرا م   ل  تقـ ــرو وجـ ــرا م حـ ــا جـ ــب ك مهـ رتكـ

نطـــاق القضـــاء، وايفغت ـــاو وغـــ ه يف كلـــا  مليـــاا القتـــل خـــارج  اإلنســـاني ، مبـــا ضـــد
أ مال العدف اجلدسي، وحايفا ايفختفاء القسري، واهتال ل األطفـال يف الـزنا  املسـلر،     من

إىل أّس م ـل هـذه اجلـرا م تشـكل أ مـايف       وإذ يشير يفحتجا  التعسـفيني،  وحايفا ايف تقال وا
 هتدد الس م واألمن وايفهتقرار يف جدوو السوداس،

 لــى احلاجــ  املاهــ  وامللحــ   شــكل متزايــد إىل إيفــاء اإلطــ ا مــن العقــاو   وإذ يؤدييت 
ى أمهي  املسـاءل   كذلا  ل ويشتدجدوو السوداس، وتقدمي مرتكيب هذه اجلرا م إىل العدال ،  يف

 ،وامل احل  وتضميد اجلراح يف وضمل حد لإلط ا من العقاو وضماس إح ل الس م الدا م
 لــى أّنــه جيــو   ديــد املســؤول مــن األطــراد والكيانــاا  ــن اإلجــراءاا    وإذ يشييتد  

ــيت هتــدد الســ م أو األمــن أو ايفهــتقرار يف جدــوو الســوداس، أو املشــاركني      أو السياهــاا ال
ني يف هذه اإلجراءاا والسياهـاا   ـورة مبااـرة أو غـ  مبااـرة، وطـر  جـزاءاا        والضالع

إىل اهـتعداده لفـر  جـزاءاا  ـددة      ويشير (، 2015) 2206 ليجم مبوجب أحكام القرار 
البياس ال حفي ال ادر  ن جملـس السـلم واألمـن  ايف ـاد األطريقـي       ب مت    ويالحظا دع، 

ــايو  22يف  ــدا ي  2015أيار/م ــراد      وال ــيني أ ــاء أط ــن أجــل تع ــ  م إىل اختــاك خطــواا  اجل
 (،2015) 2206وكياناا مبوجب القرار 

ــوق        وإذ يسييّلم  ــي يف جمــال ر ــد حق ــ  ل  ــاد األطريق ــق التا ع ــ  التحقي ــال جلد    م
التقريــر ”اإلنســاس والتحقيــق طيجــا واإل ــ ش  دــجا  شــكل مســتقل و لــين، و تقريرهــا املعدــوس  

ال ـــادر  “ ملعديـــ  جبدـــوو الســـوداس  التا عـــ  ل  ـــاد األطريقـــي وا  املؤقـــت للجدـــ  التحقيـــق   
نتا ججـا وتو ـياهتا، ويشـجمل  لـى الدشـر       ب مت ي    وإذ يترقب ،2014حزيراس/يونيه  27 يف

 العلين للتقرير الدجا ي  ن جدوو السوداس وكلا يف أقرو وقت ممكن،
يــه رهــا ل اهــت دام وهــا ع اإل ــ م لدشــر خطــاو الكراهيــ  وتوج وإذ ييتين بشييتة  

ممـــا قـــد يكـــوس لـــه دور مـــؤثر    ـــّر   لـــى ممارهـــ  العدـــف ضـــد  ا ـــاا  رقيـــ   عيدـــجا، 
احلكومــ  إىل اختــاك التــدا   امل  مــ  لــرد    ويييتم العدــف اجلمــا ي وتفــاقم الدـــزا ،   نشــر يف



S/RES/2223 (2015) 
 

 

15-08440 5/15 

 

 يمل األطراع  لـى الكـف  ـن هـذه األ مـال، واملسـامه   ـديف         وحيث دذلكاألنشط ،  هذه
 ج للس م وامل احل   ني الطوا ف،من كلا يف التروي

 الدور ا ام الذي تؤديه مد ماا اجملتممل املدا والز ماء الـديديوس والدسـاء    وإذ يسّلم 
 لى أمهيـ  مشـارك  هـذه اجملمو ـاا، جدبـا إىل جدـب        ويشتدوالشباو يف جدوو السوداس، 

لسياهـي  األخـرى،   اس واألحـزاو ا ممل احملتجـزين السـا قني مـن احلركـ  الشـعبي  لتحريـر السـود       
إ اء اجلجــود الــيت تبـــذ ا    وإذ يسيي و ه الوليي   أجــل إجيــاد حــل دا ــم لز مـــ  يف البلــد،       مــن 
ــل ــذه املشــارك   ســبل مدــجا م      ك ــن ه ــراع للحــد م ــراد مــن الســفر للمشــارك      األط ــمل األط د
 تعب ،احملادثاا و يادة القيود املفروض   لى حري  ال يف

 (2000) 1325اليت  ول دوس تدفيذ القـرار   لى أس العقباا املستع ي   وإذ يشتد 
  ورة تام  يف يذللجا إيف ايفلتـزام الراهـب  ـتمكني املـرأة وضـماس مشـاركتجا يف هـذا املضـمار         

تـواطر  وكفال  حقوقجا اإلنساني ، وتضاطر ججود القياداا، واتساق املعلومـاا واإلجـراءاا، و  
 الد م من أجل  داء أهس إارا  املرأة يف  ملي   دمل القرار جبميمل مستوياهتا،

إ اء اهـتمرار القيـود املفروضـ   لـى حركـ  البع ـ  و لـى         من بي لغ الولي    وإذ يعرب 
 ملياهتــا،  وهــا ل مدــجا ايفنتــجاكاا املتكــررة يفتفــاق مركــز القــواا و رقلــ   مليــ  انتشــار     

 لـى أمهيـ  التعـاوس وايفت ـال  ـن ك ـب  ـني         ويشيتد ألهاهـي ،  األ ـول و دا ـر الـتمكني ا   
 البع   واحلكوم  من أجل معاجل  هذه املسا ل،

ا جماا اليت تشدجا القواا احلكومي  وقواا املعارضـ  واجلما ـاا   وإذ يتين بشتة  
يف كلـا  األخرى  لى أطراد ومراطق األمم املتحدة وا ي   احلكومي  الدولي  املعديـ   التدميـ ، مبـا    

حادث  إهقاف اجليش الشعيب لتحرير السوداس لطـا رة  موديـ  تا عـ  لزمـم املتحـدة يف كـانوس       
ــه قاطلــ  2012األول/ديســمرب  ــذي تعّرضــت ل ــ  لزمــم املتحــدة يف نيســاس/  ، وا جــوم ال    تا ع

ــل ــكر البع ـــ    2013 أ ريـ ــه معسـ ــّر  لـ ــذي تعـ ــوم الـ ــانوس األول/ ، وا جـ ــو يف كـ    يف أكو ـ
ة  موديــ  تا عــ  دثــ  إهــقاف  ا ــاا مســلح  غــ   ــددة ا ويــ  لطــا ر ، وحا2013 ديســمرب

، وتوقيف واحتجا  طريق للر د والتحقـق تـا مل للجي ـ     2014نو/أغسطس  لزمم املتحدة يف
احلكومي  الدولي  املعدي   التدمي  يف نو/أغسطس، واحتجا  واختطاع مـويفني تـا عني لزمـم    

ا املتكــررة الــيت تتعـر   ــا معسـكراا البع ــ  يف  ــور   املتحـدة وأطــراد مـرتبطني وــا، وا جمـا   
و يدتيو وملكال وملوا، واختفاء اثدني من املويفني الوطديني املـرتبطني  ـاألمم املتحـدة وأحـد     
املتعاقــدين الــوطديني الــذي تقــف وراءه  لــى مــا قيــل قــواا اجلــيش الشــعيب لتحريــر الســوداس، 

تحقيــق يف هــذه ا جمــاا  شــكل هــريمل حبكومــ  جدــوو الســوداس أس تســتكمل ال يهيييب وإذ
 وواع وأس  اهب املسؤولني  دجا،

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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ــدا   إضــاطي ، حســب ايفقتضــاء،       ميين يتيييت  وإذ يؤدييت  ــه إىل البع ــ  أس تت ــذ ت طلب
 ،كفال  أمن  ملياهتا اجلوي  يف جدوو السوداس، وأس تقدم تقريرا وذا الش س إىل اجمللس أجل من

لفعـالني مـمل اجملتمعـاا احملليـ  داخـل مواقـمل ةايـ         أمهي  التعاوس والتوا ـل ا  وإذ يؤدت 
 املدنيني وخارججا من أجل قيام البع    ويفيتجا املتعلق  حبماي  املدنيني،

 ن  الغ القلق إ اء التجديـد  اإلضـرار  املدشـاا الدفطيـ  واـركاا الـدفع        وإذ يعرب 
 ادي ،أمن البدي  التحتي  ايفقت  ومويفيجا، و ث  يمل األطراع  لى كفال 

ــراره  وإذ يشيير  ــذي     ويعييرب(، 2013) 2117إىل ق ــق إ اء اضطــر ال ــالغ القل  ــن  
ــ  املشــرو  لزهــلح  ال ــال ة          ــل غ ــوو الســوداس نتيجــ  للدق ــن يف جد يتجــدد الســ م واألم

 واألهلح  اضفيف  وتكديسجا املز ز  ل هتقرار وإهاءة اهت دامجا،
مـن دا ـرة األمـم املتحـدة لإلجـراءاا       التقارير الـيت وردا  وإذ يالحظ مع ب لغ الول  

وأطادا حبـدوث اهـت دام  شـوا ي     2014املتعلق   األلالام يف ويفي  جونقلي يف اباف/طرباير 
 يمل األطراع  لـى ايفمتدـا   ـن اهـت دام      وحيثللذخا ر العدقودي  من ِقبل أطراع الدـزا ، 

ا ديـاد مسـتوى الـذخا ر      ـن  ـالغ قلقـه إ اء    ويعيرب ديذلك  م ل هـذه الـذخا ر يف املسـتقبل،    
 املدفجرة، غ 

 العمليــاا املســتمرة الــيت تقــوم وــا نليــ  الر ــد والتحقــق التا عــ  للجي ــ      وإذ يرحييب 
إىل إ ـادة نشـر اجلما ـاا املسـلح  والقـواا       ويكير  دم كي   احلكومي  الدولي  املعدي   التدمي ، 

ــد      ــحبجا تـ ــانبني و/أو هـ ــن اجلـ ــا أي مـ ــيت د اهـ ــ  الـ ــاحلليفـ ــاق   رجييا، وكلـ ــمل اتفـ ــيا مـ ا متااـ
مـن العواقـب    وإذ حييذ  ، 2014كـانوس ال اا/يدـاير    23األ مال العدا ي  الذي واّقمل يف  وقف

  ويل الدـزا  إىل نـزا  إقليمي،الوخيم  اليت قد تدجم  ن 
( 2006) 1674( و 2000) 1296( و 1999) 1265قراراتـــه  وإذ يعييييت كيدييييت 

ــ س ة2009) 1894( و 2006) 1738 و ــه   (  شـ ــلر  وقراريـ ـــزا  املسـ ــدنيني يف الدـ ــ  املـ ايـ
(  ش س ةاي  مويفي املسـا دة اإلنسـاني  ومـويفي األمـم     2015) 2175( و 2003) 1502

ــه   ــدة  وقراراتــــــ  2068 ( و2011) 1998( و 2009) 1882( و 2005) 1612املتحــــــ
ـــزا  املســـلر  وقراراتـــه  2014) 2143 ( و2012) ( 2000) 1325(  شـــ س األطفـــال والدـ
 2106( و 2010) 1960( و 2009) 1889( و 2009) 1888( و 2008) 1820 و
(  شــ س 2014) 2150(  شــ س املــرأة والســ م واألمــن  وقــراره  2013) 2122 ( و2013)

ــراره    ــجا  وق ــ  ومكاطحت ــادة اجلما ي ــمل اإل  (  شــ س إ ــ ح القطــا  األمــين    2014) 2151مد
 (  ش س مدمل نشوو الدـزا اا،2014) 2171وقراره 
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(، وتقريـر  S/2015/118) 2015اباف/طرباير  17 تقرير األمني العام املؤرخ  ذ حييع مل  وإ 
 ،(، و التو ياا الواردة طيجماS/2015/296) 2015نيساس/أ ريل  29األمني العام املؤرخ 

 م واألمـن  أس احلال  يف جدوو السوداس ما  الـت تشـكل خطـراه يجـدد السـ      وإذ يور  
 الدوليني يف املدطق ،

 السا مل من مي اق األمم املتحدة، مبوجب الف ل وإذ يتصرف 
ـــ     يكييير  كييييييته  - 1  ــه ووّق ــذي قبلـ ــ  الـ ــال العدا يـ ــف األ مـ ــاق وقـ ــه يفتفـ مل  ليـ

ش الشــعيب لتحريــر الســوداس )التيــار  /اجليحكومــ  جدــوو الســوداس واحلركــ  الشــعبي مــن كــل
يفتفــاق تســوي  األ مــ   ويكيير  دييذلك كيييييته، 2014كــانوس ال اا/يدــاير  23 املعــار ( يف

ــوو الســوداس واحلركــ  الشــعبي /اجليش      يف ــه حكومــ  جد جدــوو الســوداس الــذي وّقعــت  لي
ا ـق جتديـد ايفلتـزام    طر ويوير ، 2014أيار/مايو  9الشعيب لتحرير السوداس )التيار املعار ( يف 
إىل تدفيـذ   وييتم    2014تشرين ال اا/نوطمرب  9 اتفاق وقف القتال وتدفيذه املتفق  ليجا يف 

 ـن ا تزامـه، كمـا يـربهن      ويعيرب ايفتفاقني  شكل طوري وكامل مـن جانـب كـ  الطـرطني،     
(، الد ـــر 2015) 2206اك القـــرار  لـــى اختـــ 2015نكار/مـــار   3 لـــى كلـــا إ ا ـــه يف 

يمل التدا   املداهب  اليت ميكن اختاكها ضد األا ا  الذين يقوموس    مال تقّو  هـ م    يف
 جدوو السوداس واهتقراره وأمده، مبن طيجم َمن ميدعوس تدفيذ هذين ايفتفاقني 

 يمل األطراع  لى املشـارك  يف حـوار وطـين مفتـوح واـامل للجميـمل        حيث - 2 
  واحلكـم الراـيد، مبـا يف كلـا مـن خـ ل املشـارك         يجدع إىل إرهاء الس م الدا م وامل ـاحل 

الكامل  والفعال  للشباو والدساء والطوا ف املتدو   واجلما ـاا الديديـ  واجملتمـمل املـدا وقـادة      
اجلجــود الــيت تبــذ ا ا ي ــ   ويشيي عاحلركــ  الشــعبي  لتحريــر الســوداس الــذين كــانوا  تجــزين،  

ــ  واأل   ــ   التدميـ ــ  املعديـ ــ  الدوليـ ـــ احلكوميـ ــدة م ــم املتحـ ــ م   مـ ــاق هـ ــل إىل اتفـ ــل التو ـ ن أجـ
 لـى إدراج أحكـام تتعلـق حبمايـ  الطفـل يف  يـمل مفاوضـاا         وحيثه   ديذلك األطراع،   ني

 واتفاقاا الس م 
  2015تشرين ال اا/نوطمرب  30ي  متديد ويفي  البع   إىل غا يور  - 3 
 ، ويــ كس للبع ــ   اهــت دام أس تتم ــل ويفيــ  البع ــ  يف ت ديــ  املجــام التاليــ يويير  - 4 

  يمل الوها ل ال  م  لت دي  هذه املجام:
 مح ية املتنيني: )أ(   

ةاي  املدنيني املعرضني ضطر العدف البدا،  الض الد ـر  ـن م ـدر     ‘1’  
ــ        ــاطق انتشــارها، وةاي ــدراهتا وداخــل مد ــف، يف حــدود ق هــذا العد

http://undocs.org/ar/S/2015/118
http://undocs.org/ar/S/2015/296


 S/RES/2223 (2015) 

 

8/15 15-08440 

 

ــق      ــن طري ــا   ــا يف كل ــال   ــف  خا ــ ، مب موا ــل   الدســاء واألطف
 اإل ةاي  املرأة وةاي  الطفل ايفهتعان  مبستشاري البع   يف جم

ــيجم األجانــب، ويف رد  أ مــال العدــف ضــد املــدنيني  ‘2’   هــيما  ، مبــن ط
خــ ل الدشــر ايفهــتباقي وتســي  الــدورياا   ــورة نشــط ، مــمل   مــن

إي ء اهتمام خا  للمدنيني املشردين، مبن طيجم  لى هبيل امل ـال يف  
احل ر املوجـودوس يف مواقـمل احلمايـ  وايمـاا ال جـ ني، وللعـاملني       
ــداطعني  ــــن حقــــوق اإلنســــاس، و ديــــد    يف اجملــــال اإلنســــاا واملــ

ــتجدع الســـ  ــجم  التجديـــداا الـــيت تسـ كاس املـــدنيني وحـــايفا تعّرضـ
ــا يف  ــججماا، مب ــمل     لل ــت م م ــل املد ــن خــ ل التفا  ــا م الســكاس  كل

املدنيني والعمل  ن ك ب ممل مد ماا املسـا دة اإلنسـاني  وحقـوق    
زنا ، اإلنســــاس والتدميــــ  يف املدــــاطق املعّرضــــ   شــــدة ألخطــــار الــــ 

كلـــــا، حســـــب ايفقتضـــــاء، املـــــدار  وأمـــــاكن العبـــــادة   يف مبـــــا
هــيما  دــدما تعجــز حكومــ    ا واملدشــاا الدفطيــ ، ويفواملستشــفيا

 أو متتدمل  ن ت مني هذه األماكن   جوري  جدوو السوداس
تدفيذ اهتراتيجي  لإلنذار املبكر  لـى كامـل نطـاق البع ـ ، مبـا يشـمل        ‘3’  

اتبا  يفج مدسَّق جلممل املعلومـاا والر ـد والتحقـق واإلنـذار املبكـر      
ل نلياا ل هتجا  ، مبا يف كلـا نليـاا   وتعميم املعلوماا، ومبا يشم

ايفهتجا   اليت تاّت ذ  لـى هـبيل الت هـب يفحتمـال وقـو  مزيـد مـن        
 ع أطراد األمم املتحدة ومراطقجا ا جماا اليت تستجد

  وس الس م  واألمن مبواقمل ةاي  املدنيني التا ع  للبع   وداخلجا  ‘4’  
وتيسـ  الـد م املقـّدم يفهـتراتيجي       ذل املسا ي احلميدة، و داء ال ق ،  ‘5’  

هيما طيما يتعلـق  الدسـاء واألطفـال، مبـا      احلماي  اليت تّتبعجا البع  ، ويف
يف كلــا املســا ي الراميــ  إىل املســا دة يف مدــمل نشــوو الزنا ــاا  ــني  
الطوا ف والت فيف من حدهتا وحلجا من أجل تشجيمل م ـاحل   ليـ    

هاهـيا مـن أنشـط  مدـمل العدـف      ووطدي  مستدام   ا تبـار كلـا جـزءا أ   
  و داء الدول  يف األجل الطويل

املسا دة  لى هتي    ي   نمدـ  تسـمر يف يفايـ  املطـاع  ـالعودة اامدـ         ‘6’  
والطو ي  للمشردين داخليـا وال جـ ني، وكلـا  وهـا ل مدـجا ر ـد       

ل ـل  الـيت تركـز  لـى     أججزة الشـرط  لـدى تدفيـذها لزنشـط  كاا ا    
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و ي   قضايا العدف اجلدسي واجلدسـاا، والت ّكـد مـن    الت احلماي ، م ل
احترامجا حلقوق اإلنساس وكلا  التدسيق، كلمـا كـاس األمـر متواطقـا     
ــ  الواجبــ  يف مرا ــاة     مــمل هياهــ  األمــم املتحــدة املتعلقــ   بــذل العداي

هــذه األججــزة  حقــوق اإلنســاس وممتــ    ــذه السياهــ   الكامــل، مــمل 
 املدنيني  ممل املدا تعزيزا لعملي  ةاي وممل األطراع الفا ل   اجملت

  صت حو ق اإلنس ن والتحوي  فيه : )ب(   
ــانوس       ‘1’   ــجاكاا الق ــوق اإلنســاس وانت ــجاكاا حق ر ــد جتــاو اا وانت

اإلنساا الدوإل والتحقيق طيجا والتحقق مدجا واإل ـ ش  دـجا  شـكل    
ــت م، مبــا  ــين مد ــيت ياحتمــل أس تشــكل جــرا م     ل ــا األطعــال ال  يف كل

  حرو أو جرا م ضد اإلنساني 
ر ـــد ايفنتـــجاكاا والتجـــاو اا املرتكبـــ  ضـــد األطفـــال والدســـاء    ‘2’  

والتحقيق طيجا واإل  ش  دجا  شكل  دَّد و لين، مبـا يف كلـا  يـمل    
أاكال العدف اجلدسي واجلدساا يف الدـزا اا املسـلح ، وكلـا مـن    

مـــال العدـــف خـــ ل التعجيـــل  تطبيـــق الترتيبـــاا املتعلقـــ   ر ـــد أ 
اجلدسي املرتبط   الدـزا  و ليلجا واإل  ش  دـجا، ومـن خـ ل تعزيـز     
نليـــ  ر ـــد ايفنتـــجاكاا اجلســـيم  الـــيت ترتكـــب ضـــد األطفـــال        

  دجا  واإل  ش
ــوو الســوداس،       ‘3’   ــق يف جد ــي للتحقي ــ  ايف ــاد األطريق ــمل جلد التدســيق م

 وإمدادها  الد م التقين، حسب ايفقتضاء 
 ظروف املؤاكية إليص ل املس متات اإلنس نية:هتيئة ال )ج(   

ــ  يف جمــال املســا دة       ‘1’   ــاا الفا ل ــمل اجلج ــق م ــاوس الوثي اإلهــجام،  التع
إلي ـــال املســـا داا اإلنســاني ، يف هتي ـــ  ال ـــروع األمديــ  املؤاتيـــ    

إلتاح  اجملـال، وطقـا   ججود  داء ال ق  والتيس ، وكلا  اإلنساني ، ويف
ــن   لزحكــام كاا ــم املتحــدة    ال ــل  م ــادئ األم ــدوإل وملب ــانوس ال الق

ــ  إىل      ــراد اإلغاث ــ  يف جمــال املســا دة اإلنســاني ، لو ــول أط التوجيجي
 يمل احملتـاجني يف جدـوو السـوداس  شـكل هـريمل ونمـن وخـال مـن         

هـيما   العوا ق، وإي ال املسا داا اإلنساني  يف الوقت املداهب، ويف
 إىل املشردين داخليا وال ج ني 
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س أمـن وحريـ  تدّقـل أطـراد األمـم املتحـدة واألطـراد املـرتبطني وـا،          ضما ‘2’  
ــذ      ــ  لتدفي ــن املدشــاا واملعــداا ال  م حســب ايفقتضــاء، وضــماس أم

  الويفي  مجام
 فيذ اكف ق وقف األم  ل العتائية:دمم كن )د(   

ضماس  قُّق التدسيق امل  م ممل اللجد  التقدي  املشـترك  ونليـ  الر ـد     ‘1’  
 ق وأطرق  الر د والتحقق، حسب ايفقتضاء والتحق

توط  العدا ر األمدي  املتدقل  والعدا ر األمدي  املكّره  حلراه  املواقـمل   ‘2’  
حلمايـ  نليـ  الر ـد والتحقـق التا عـ  للجي ـ  احلكوميـ  الدوليــ          ال ا تـ  

مبوجـب القـراراا املت ـذة يف اجتمـا ي      أنشـ ت  املعدي   التدمي ، اليت
ــانوس ال 31 ــاير كـ ــار   13 و 2014 اا/يدـ ــؤمتر  2014نكار/مـ ملـ

 ول واحلكوماا األ ضاء يف ا ي   رؤهاء الد
يف اتفـاق   تقدمي الد م أل مال نلي  الر د والتحقق  لى الدحو املبّين ‘3’  

 وقف األ مال العدا ي  
)أ(،  4 لى وجوو إ طاء ةاي  املدنيني،  لى الدحو املـبني يف الفقـرة    يشتد - 5 

 لوي   دد اختاك القراراا املتعلق   اهت دام القدراا واملوارد املتاح  لدى البع   األو
ريـــق مم لتـــه اضا ــــ ، إدارة    إىل األمـــني العـــام أس يوا ــــل،  ـــن ط    يطليييب  - 6 

العملياا يف  ع ـ   لزمـم املتحـدة يف  جوريـ  جدـوو السـوداس تتسـم  التكامـل، وتدسـيَق           دطَّ 
ا مد ومـ  األمـم املتحـدة يف  جوريـ  جدـوو السـوداس، ود ـم         يمل األنشـط  الـيت تضـطلمل وـ    

 ن د مـه   ويعرباتبا  يفج دوإل متماها إ اء إح ل الس م يف  جوري  جدوو السوداس  
ــذ ا األمــم امل    تحــدة مــن أجــل الــدخول يف حــوار   يفهــت دام ججــود املســا ي احلميــدة الــيت تب

 وممل ها ر اجلجاا املعدي  األخرى  األطراع ممل
 احلفـا    2014نيساس/أ ريل  29تو ي  األمني العام يف تقريره املؤرخ  يؤيت - 7 

 4 لــى املســتوياا العامــ  لقــوة البع ــ  لتلبيــ  متطلبــاا ويفيتــجا  لــى الدحــو احملــدد يف الفقــرة     
  هذا القرار من

طرد مـن  يـمل    12 500أس تت لف البع   من  د ر  سكري يف حدود  يور  - 8 
رط  يشـمل وحـداا اـرط  مشـكل   الشـكل امل  ـم  قـوام يف حـدود         الرتب، ومـن  د ـر اـ   

  4طـردا  وأس يتوا ــل ختفـيض حجــم العد ـر املــدا وطقـا للمجــام احملـددة يف الفقــرة       1 323
ين القــواا، و ـن إ ــادة تشــكيل  إىل األمــني العـام تقــدمي معلومـاا مف ــل   ــن تكـو    ويطليب 
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يديـ ، مبـا يف كلـا يف إطـار تقـاريره الدوريـ         البع  ، و ن الد م اللوجسيت والعدا ر التمك قوة
إىل األمــني العــام أس يســتعر  ايفحتياجــاا  لــى أر  الواقــمل، وأس يقــدم تقييمــا         ويطلييب

مستكم   ن  ملياا القوة وانتشارها واحتياجاهتا املستقبلي  يف التقارير املدت م  الـيت يقـدمجا   
 إىل اجمللس 
أنشــطتجا وتبســيطجا  لــى كامــل نطــاق  إىل البع ــ  أس توا ــل تركيــز  يطلييب - 9 

تقـــدم يف تدفيـــذ املجـــام احملـــددة  دا ـــرها العســـكري والشـــرطي واملـــدا مـــن أجـــل إحـــرا  ال 
 ، ويسّلم   نه هيتم وقف  عض مجام البع    داء  لى كلا 4 الفقرة يف

ــي احت  يعييييرب - 10  ــه أس يبقــ ــن ا تزامــ ــرها    ــ ــكيل  دا ــ ــ  وتشــ ــاا البع ــ ياجــ
دخل  ليجــا مــا يلــزم مــن تعــدي ا  س يســتعر  هــذه الويفيــ  ويــ ايفهــتعرا  الفعلــي، وأ قيــد
 مرحل  م  م  من تدفيذ اتفاق ه م كي م داقي  يتم إ رامه  ني األطراع  يف

، ملوا ـل  التعجيـل   8لزمني العام  اختاك اضطواا ال  م ، وطقا للفقـرة   ييذن - 11 
  تكوين القواا والعتاد 

ــ  أس توا ـــل  يطليييب - 12  ــ   إىل البع ـ ــا وتدفيـــذ الـــدورياا الفعالـ تك يـــف وجودهـ
ــا،          يف ــز الشــديد للمشــردين داخلي ــاطق الترّك ـــزا ، ويف مد ــار الد ــاطق املعّرضــ   شــدة ألخط املد

مستراـــدةه يف كلـــا  اهـــتراتيجيتجا لإلنـــذار املبكـــر وغ هـــا، ويف املدـــاطق الـــيت تســـيطر  ليجـــا  
ــى املســا     ــا املعارضــ ، و ل ــيت تســيطر  ليج ــاطق ال ــ  واملد راا الر يســي  حلركــ  الســكاس،  احلكوم

جتري اهتعراضاا مدت م  يفنتشارها اجلالرايف للت كد من متركـز قواهتـا يف املواقـمل الـيت تتـير       وأس
تقريـره   إىل األمـني العـام أس يـزّود جملـس األمـن، يف      ويطليب  ا ةاي  املدنيني  لى أطضل وجه، 

ــل لشــجر نو/أغســطس    ــن الطــرق   2015املقب ــاا مســتكمل    ــا  ، مبعلوم ــيت تعمــل و ــ   ال البع 
ــ  للمــدنيني     مــن ــوط  احلماي ــاء  التزاماهتــا يف جمــال ت ــال    أجــل الوط ــى هــبيل امل  ــا  ل ــا يف كل ، مب
التـدا     احل ر املداطق اجلديدة اليت تاجرى طيجا الـدورياا و مليـاا الدشـر ايفهـتباقي ، و ـن      يف

دفيـذ ويفيتـجا، إضـاط  إىل تقـدمي     املت ذة جلعل البع   تتحلى  قدر أكرب من الكفـاءة والفعاليـ  يف ت  
  املزيد من املعلوماا املستكمل   ن هذه ايفهتعراضاا ضمن تقاريره الدوري 

فالـــ  ايفمت ـــال الكامـــل لسياهـــ  إىل البع ـــ  أس تســـتمر يف ك يطليييب ديييذلك - 13 
التجاوس إط قا مـمل ايفهـتال ل وايف تـداء اجلدسـيني الـيت تّتبعجـا األمـم املتحـدة، وأس تبقـي            دم

اجمللس  لـى  لـم كامـل مبـا  ـر ه مـن تقـّدم يف هـذا ال ـدد، و ـث البلـداس املسـامه   قـواا              
كلـا تـدريباا التو يـ  يف مرحلــ     و ـ طراد اـرط   لـى اختـاك إجـراءاا وقا يـ  م  مـ ، مبـا يف         

قبل ايفنتشار، وضماس  قُّق املساءل  التام  يف حايفا توّرف األطـراد التـا عني  ـا يف ممارهـ       ما
  ل هذا السلو  م
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البع ــ   لــى التدفيــذ الكامــل لسياهــ   ــذل العدايــ  الواجبــ  يف مرا ــاة    يشيي ع - 14 
ا  ــن التقــدم احملــر  يف تدفيــذ  حقــوق اإلنســاس، ويطلــب إىل األمــني العــام أس يــدرج معلومــا  

 السياه  ضمن تقاريره إىل اجمللس  هذه
ح ، املسا دة إىل اللجد  املدش ة إىل البع   أس تقدم، يف حدود املوارد املتا يطلب - 15 

( وإىل طريـق اضـرباء املدشـ  مبوجـب القـرار نفسـه        2015) 2206من القـرار   16 م   الفقرة 
 يــمل األطــراع و يــمل الــدول األ ضــاء، إضــاط  إىل املد مــاا الدوليــ  واإلقليميــ  ودوس  وحيييث

الـدول األ ضـاء املعديـ      يـمل   وحييث ديذلك  اإلقليمي ،  لـى ضـماس التعـاوس مـمل طريـق اضـرباء،       
ــ  و ــو م دوس  ــا ق إىل مقا ــدهم،       لــى ضــماس هــ م  أطــراد طريــق اضــرباء وإتاحــ  إمكاني

 و األخص إىل األا ا  والوثا ق واملواقمل، ليتسىن لفريق اضرباء ايفضط    ويفيته 
ــ        يييتين - 16  ــراد البع  ــيت اهــتجدطت أط ــداا ال ــاراا ا جمــاا والتجدي   اــد العب
ــق ا ــام       ومراط ــل قي ــ  ومراطقجــا، م  ــ   التدمي ــ  املعدي ــ  الدولي ــ  احلكومي ــراد ا ي  ألمــم املتحــدة وأط

ة  موديــــ  تا عــــ  لزمــــم املتحــــدة   ا ــــاا مســــلح  غــــ   ــــددة ا ويــــ   اهــــقاف طــــا ر 
 توقيــف واحتجــا  طريــق للر ــد  2014، والقيــام يف نو/أغســطس 2014نو/أغســطس  يف

املعديـ   التدميـ ، واحتجـا  واختطـاع مـويفني تـا عني       والتحقق تـا مل للجي ـ  احلكوميـ  الدوليـ      
لزمم املتحدة وأطراد مرتبطني وا، وا جماا املتكررة  لـى معسـكراا البع ـ  يف  ـور و يدتيـو      

أس هــذه ا جمــاا قــد تشــكل انتــجاكاا يفتفــاق مركــز القــواا     ويؤدييتوملكــال وملــوا، 
شـاا األمـم املتحـدة و ـالكف     جرا م حرو، ويطالب  يمل األطـراع  ـاحترام حرمـ  مد    و/أو

ــم        ــق األم ــتجّمعني يف مراط ــ ي أ مــال  دــف ضــد األاــ ا  امل ــام   ــورا  ــن القي ــا  ط وايفمتد
 اإلطراج طورا  ن احملتجزين وامل تطفني مـن مـويفي األمـم املتحـدة      دذلك ويط لباملتحدة، 

 واألطراد املرتبطني وا دوس أس ي يبجم مكروه 
مـن   7جلجاا اضاضع  للجزاءاا، املف ـل  يف الفقـرة   إىل معاي   ديد ا يشر - 17 
ويشيتد   لـى حرمـ  مواقـمل احلمايـ  التا عـ  لزمـم املتحـدة،         ويؤديت (، 2015) 2206القرار 

 لى أّس املسـؤولني، مـن األطـراد والكيانـاا،  ـن اـّن ا جمـاا  لـى  ع ـاا األمـم            ب ألخص
 مليــاا أخــرى حلفــظ الســ م   املتحــدة أو  لــى الوجــود األمــين الــدوإل مب تلــف أاــكاله أو  

مويفي املسا دة اإلنساني ، أو الضالعني أو املشـاركني يف هـذه ا جمـاا،   ـورة مبااـرة       أو
ــوداس،  أو غــــ  مبااــــرة، يشــــكلوس هتديــــدا للســــ م واألمــــن   وايفهــــتقرار يف جدــــوو الســ

 يستوطوس  ذلا املعاي  اليت  دد خضو جم للجزاءاا  وقد
البع   تدا   إضاطي ، حسب ايفقتضـاء، مـن أجـل كفالـ      أس تت ذ  يكر  طلب  - 18 

 أمن  ملياهتا اجلوي  يف جدوو السوداس، وأس تقدم تقريرا وذا الش س إىل اجمللس 
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حكوم   جوريـ  جدـوو السـوداس و يـمل األطـراع املعديـ   التعـاوس         يط لب - 19 
ر ـد والتحقـق واإل ـ ش، وخا ـ ه     التام يف انتشار البع   و ملياهتـا وقيامجـا مبجامجـا املتعلقـ   ال    

من خ ل ضماس ه م  مويفي األمـم املتحـدة واألطـراد املـرتبطني وـا وأمدـجم وحريـ  تدّقلـجم         
حبكوم  جدـوو السـوداس    ويهيب دذلكدوس قيود يف كامل إقليم  جوري  جدوو السوداس، 

  املــدنيني  ادروس مواقــمل ةايــ كفالــ  حريــ  التدقــل للمشــردين داخليــا، مبــا يف كلــا َمــن يالــ        
 يدخلويفا، وموا ل  د م البع    ت  يص األراضي ملواقمل ةاي  املدنيني  وَمن

ــير اجملـــ    يط ليييب - 20  ــ س تتـ ــراع  ـ ــمل األطـ ــل     يـ ــام كاا ال ـ ــا لزحكـ ال، وطقـ
ــراد       مــن ــ  للمســا دة اإلنســاني ، لو ــول أط ــادئ األمــم املتحــدة التوجيجي ــدوإل وملب القــانوس ال

 يمل احملتاجني  شـكل هـريمل ونمـن وخـال مـن العوا ـق، وإي ـال         ومعّداا ولوا م اإلغاث  إىل
هـيما إىل املشـردين داخليـا وال جـ ني، ويؤكـد       املسا داا اإلنساني  يف الوقـت املداهـب، ويف  

أس أي  ملياا إرجا  للمشردين داخليا أو ال ج ني إىل األماكن اليت أتوا مدجا أو أي حلـول  
 ي مســتد  ويف يــل يــروع  ــاطظ   لــى أهــا  طــو دا مــ  أخــرى تتعلــق وــم جيــب أس تــتم   

 كرامتجم وه متجم   لى
 يـــمل األطـــراع  ـــ س توقـــف طـــورا  يـــمل أاـــكال العدـــف  يط ليييب ديييذلك - 21 

ــدوإل، مبــا يف كلــا      ــجاكاا القــانوس اإلنســاا ال وانتــجاكاا وجتــاو اا حقــوق اإلنســاس وانت
 ايفغت او وغ ه من أاكال العدف اجلدسي واجلدساا 

ــدوإل     ينييييت - 22  ــانوس الـ ــه القـ ــاري، ومدـ ــدوإل السـ ــانوس الـ ــجاكاا القـ ــمل انتـ  يـ
اإلنساا، وانتجاكاا وجتاو اا حقوق اإلنسـاس الدوليـ  الـيت ترتكبـجا  يـمل أطـراع الدــزا ،        

هـــيما تلـــا الـــيت تارتكـــب ضـــد األطفـــال وتدطـــوي  لـــى جتديـــدهم واهـــتال  م وقتلـــجم   ويف
ــى    ــدار  واملستشــفياا،   وتشــويججم واختطــاطجم، وكــذا اــّن ا جمــاا  ل ــمل  وحيييثامل  ي

أطراع الدـزا   لـى تدفيـذ ايفهـتدتاجاا  شـ س األطفـال والـزنا  املسـلر يف جدـوو السـوداس          
ـــزا اا املســلح  يف         ــال والد ــين  األطف ــل املع ــن العام ــس األم ــق جمل ــيت ا تمــدها طري ــار/ 8ال  أي

  خطـ   ملـجا    لـى تدفيـذ  الكامـل و لـى جدـاح السـر        بشيتة احلكوم   وحيث ،2015 مايو
اجلدـاح   بشيتة أياي    وحييث املدقح  ا ادط  إىل إيفاء ومدمل ايفنتـجاكاا املرتكبـ  ضـّد األطفـال،     

املعار  يف احلرك  الشعبي /اجليش الشعيب لتحرير السوداس  لى الوطاء التـام والفـوري  التزامـه    
  2014يو أيار/مـا  10 التوقف  ـن ارتكـاو انتـجاكاا وجتـاو اا حبـق األطفـال، املوّقـمل يف        

تشــرين  29يف “ أطفــال، يف جدــود” بــدء احلكومــ   لــى ال ــعيد الــوطين ةلــ   مل يي  وحييييع
ــو ر  ــوو     ويرحييب، 2014األول/أكت ــ  جلد ــا مل للحركــ  الدميقراطي ــاط ق ط ــيل كــو را الت  

 السوداس/جيش دطا  جدوو السوداس هراح األطفال احملتجزين 
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تو ــلت إليجـا املم لــ  اضا ــ  لزمــني  إ اء الدتــا ج الــيت  يعيرب ميين بيي لغ قلوي    - 23 
العـــام املعديـــ   ـــالعدف اجلدســـي يف حـــايفا الـــزنا  والـــيت تفيـــد  تفشـــي العدـــف اجلدســـي،           

تشـرين   11 البياس املشتر  ال ـادر  ـن حكومـ  جدـوو السـوداس واألمـم املتحـدة يف         ويرحب
س ايفنفــرادي  شــ س الت ــدي للعدــف اجلدســي املــرتبع  الدـــزا اا، والبيــا   2014األول/أكتــو ر 

الــذي أ ــدره اجلدــاح املعــار  يف احلركــ  الشــعبي /اجليش الشــعيب لتحريــر الســوداس يف كــانوس   
 شـ س مدـمل العدـف اجلدسـي املـرتبع  الدــزا اا، وتعـيني حكومـ  جدـوو           2014األول/ديسمرب 

ـــزا اا، وإنشــاء       الســوداس جلجــ  تدســيق رطيعــ  املســتوى للت ــدي للعدــف اجلدســي املــرتبع  الد
الطـرطني إىل ايفنتـجاء  لـى وجـه السـر   مـن وضـمل ال ـيغ          وييتم  ق العامل التقين و مله، الفري

حكومـ  جدـوو    وحييث الدجا ي  ضطع العمل اليت  قق ما التزما  ه يف البياناا ال ادرة  دجما، 
( 2010) 1960السوداس  لى أس تدفذ دوس إ طاء ايفلتزاماا الـيت تعجـدا وـا وطقـا للقـرارين      

ــدة  اطــار  مــين   ويييتم  دييذلك(، 2013) 2106و  يتعجــد  إىل إ ــ س التزامــاا  ــددة ومقّي
 ( 2013) 2106 ( و2010) 1960الطرطاس معا ملكاطح  العدف اجلدسي وطقا للقرارين  وا

حبكوم  جدوو السوداس املضي قدما  سر   واـفاطي   ـوو اهـتكمال     يهيب - 24 
او اا حقـوق اإلنسـاس مبـا يتمااـى واملعـاي       التحقيقاا يف ايفد اءاا املتعلق   انتجاكاا وجتـ 

 الدولي ، ويشّجعجا  لى نشر التقارير  ن هذه التحقيقاا 
حبكوم  جدوو السوداس  اهب   يمل املسـؤولني  ـن انتـجاكاا     يهيب دذلك - 25 

وجتاو اا حقوق اإلنساس وانتجاكاا القانوس اإلنساا الـدوإل، وكفالـ  ح ـول  يـمل ضـحايا      
 لى ةاي  متساوي   ت م ل  القانوس و لى طر  متكاط ـ  لّلجـوء إىل القضـاء،     العدف اجلدسي

  العملياا وةاي  متّتمل الدساء والفتياا  املساواة يف احترام حقوقجن يف هذه
للمـرأة،  لـى  يـمل املسـتوياا،       لى أمهي  املشـارك  الكاملـ  والفعالـ     يشتد - 26 

ــمل نشــوو الدـــ    يف ــاا ويف مد ــذ ايفتفاق ــّم،    تدفي ــاء الســ م  شــكل أ  زا اا وتســويتجا، ويف  د
جبميــمل األطــراع ضــماس أس يكــوس للمــرأة مت يــل كامــل وطعــال ودور قيــادي يف  يــمل   ويهيييب

ججود تسوي  الدـزا اا و داء الس م، ومدجا ججود اهـت داع  ادثـاا السـ م، وكلـا  تقـدمي      
ا ي ــ  احلكوميــ  الدوليــ  املعديــ     تعــيني ويرّحييبالــد م إىل مد مــاا اجملتمــمل املــدا الدســا ي    

ــ  ملستشــار للشــؤوس اجلدســاني ،    ــى إدراج     ويشيي ع التدمي ــورا و ل ــى اــرو ه يف العمــل ط  ل
البلداس املسـامه   قـواا    ويش عالشواغل اجلدساني  إدراجا كام  يف اتفاقاا الس م  املقبل ، 

ر العســكري  والشــرطي  وأطــراد اــرط   لــى اختــاك تــدا   لدشــر مزيــد مــن الدســاء ضــمن العدا ــ
ــ ،   ــ  للبع  ــدريب يف جمــال الشــؤوس اجلدســاني       ويعيييت كيديييت واملدني ــوط  اضــرباا والت ــ  ت أمهي

  الشكل املداهب يف  يمل البع اا ال ادر وا تكليف من جملس األمن 
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ا جماا اليت اهتجدطت املدشـاا الدفطيـ  واـركاا الـدفع ومويفيجـا       يتين - 27 
 يمل األطراع  لـى كفالـ  أمـن البديـ       وحيثملداطق احمليط  وذه املدشاا، والقتال املستمر يف ا
 التحتي  ايفقت ادي  

ــام إطـــ   جملـــس   يطليييب - 28  ــ   إىل األمـــني العـ ــ  البع ـ األمـــن  لـــى تدفيـــذ ويفيـ
ــدماس يف مو ــد يف يتجــاو      يف ــرين خطــيني يق تشــرين  30و  2015نو/أغســطس  17تقري

  لى التواإل  2015أكتو ر األول/
 .أس يبقي املس ل  قيد ن ره الفعلي يوّر  - 29 
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