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 ( 2020)   2521القرار   
 2020أيار/مايو  29الذي اتخذه مجلس األمن في جلسته المعقودة في   

  
 ، إن مجلس األمن 
 إلى قراراته السابقة وبيانات رئيسه وبياناته الصحفية بشأن الحالة في جنوب السودان،  إذ يشير 

المشــة ة في لمةية الســجن بةنوب الســودان، بما في ءلت كدل تشــة    ةومة   بالتطورات وإذ يرحب 
بأن هذا األمر يمث  خطوة هامة صــــــوب إ ج   وإذ يقرو دة وطنية انتقالية منشــــــطة مالحةومة المنشــــــطة ،  

كروح التوافق التي أكدتها األطرا    وإذ يرحب كذلكالســـــــــــجن الدائم ما جان  األطرا  في اطت ا  المنشـــــــــــ ،  
 باإلرادة السياسية التي كرهنت لة ها لته ئة الظرو  الجزمة لةمضي قدما ب مةية السجن،و 

لا تقـدرر  لمـا تقون بـه ديـادة اله ئـة الحةوميـة الـدوليـة الم نيـة بـالتنميـة ما أجـ  النهو   وإذ يعرب 
ورلة جنوب الســودان  أن ”اطت ا  المنشــ   لتســولة النفا  في جمه وإذ يؤكدب مةية الســجن في جنوب الســودان، 

ــ   ل ان  ــجن  2018ماطت ا  المنشــ ــة لتحق ق الســ ــجن تتيت فرصــ ــة  خطوة هامة إلى األمان في لمةية الســ يشــ
لةى مســالي الوســاطة المةذولة  اليا ما قة  جمالة  يثني  وإذواطســتقرار بصــ ة دائمة في جنوب الســودان، 

ــانت   ــياســـي ك ا األطرا  الموق ة وع ر الموق ة لةى اطت ا  المنشـــ ،  إية دروسـ ــة   ت فلف الحوار السـ في سـ
 األطرا  في جنوب السودان إلكدال اإلرادة السياسية لح  النفا  بالوسائ  السةمية،  وإذ يدعو

ــياســـي منذ التوديف لةى اطت ا  المنشـــ ، وبا تران ات ا  وق  يقر  وإذ  ل بانخ ا  مســـتول ال نل السـ
ــد   إطج  النار الدائم في م ظم أنحال الةةد، ولقر كذلت بةهود الحةومة المنشــــــــطة المةذولة ما أج  التصــــــ

 ،19-لةائحة كوف د

لا القةق بشـــــأن الحالة الســـــياســـــية واألمنية واطقتصـــــادية واإلنســـــانية في جنوب   لراباإل يكرر  وإذ 
 لةى أن ط    لسةرلا لةنفا ، يشدد وإذالسودان، 

ما وقف وما يقف ما انتهاكات وتةاوزات لحقو  اإلنســـــان وانتهاكات لةقانون الدولي  ن بشدددددةوإذ يدي 
ما رت ر  له موظ و ه ئات المةتمف المدني وموظ و المســــــــــــــالدة اإلنســــــــــــــانية  وإذ يدين كذلكاإلنســــــــــــــاني، 

ــتهدا ،  ــايقات واســـ ــح  ون ما مضـــ ــنول ا لا انتهاكات القانون   وإذ يشددددددوالصـــ ــمة المســـ   لةى وجوب محاســـ
الدولي اإلنسـاني وانتهاكات وتةاوزات  قو  اإلنسـان، ولةى أن الحةومة المنشـطة تتحم  المسـنولية الرئيسـية 

https://undocs.org/ar/S/RES/2521(2020)
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لا  ماية ســـــــةانها ما اإلبادة الةمااية وجرائم الحرب والتطه ر ال رقي والةرائم المرتامة اـــــــد اإلنســـــــانية، 
ة الت اهم مف اطتحاد األفرلقي ما أج  في هذا الصـــدد الحةومة المنشـــطة لةى الت ة   كتوديف مذكر  يحث وإذ

 إنشال المحةمة المختةطة لةنوب السودان، 

ــتقرار جنوب  وإذ يعرب  ــأن التقارلر الواردة لا اختج  األموا  الذ  يقو  اســــــ لا بالغ القةق بشــــــ
الســــــودان وأمنه، وألن هذ  الممارســــــات يمةا أن يةون لها أار مدمر لةى المةتمف واألفراد، ولمةا أن تند  

ســـــ ر األنشــــطة إلى إاـــــ ا  المنســـــســـــات الديمقراطية، وتقول، ســـــيادة القانون، وفدامة النفالات ال ني ة، وتي 
 المشرولة، وتحول  مسار المسالدات اإلنسانية أو ت ق د لمةية إيصالها، وتقول، األسوا  اطقتصادية،  ع ر

الصــــــــــــــــادر لا فرلق الخةرال التــابف ل مم المتحــدة  2020بــالتقرلر النهــائي ل ــان  علمددا يحيط وإذ 
(S/2020/342)، 

أن الحـاـلة في جنوب الســــــــــــــودان مـا زاـلت تشــــــــــــــةـ  خطرا  رهـدد الســــــــــــــجن واألما اـلدول  ا  وإذ يقرر 
 المنطقة، في

 بموج  ال ص  السابف ما م ثا  األمم المتحدة، وإذ يتصرف 

ــودان  يعرب - 1  ــتمرار القتا  في جنوب الســـــــــ انتهاكات اطت ا    ويدينلا بالغ القةق إزال اســـــــــ
 المنش  وات ا  وقل األلما  القتالية و ماية المدن  ا وتيس ر وصو  المسالدات اإلنسانية؛ 

ـقادة جنوب الســــــــــــــودان لةى اطنتهـال ما إنشــــــــــــــال  ةومـة الو ـدة الوطنـية اطنتـقالـية   يحدث - 2 
ــطة وتن  ذ ج ــةة المنشــ ــماح، وفقا أل ةان القانون الدولي ءات الصــ ــ  تن  ذا تاما، والســ ميف أ ةان اطت ا  المنشــ

ــانية ــالدة اإلنســــ ــيا مف مماد  األمم المتحدة التوج هية لةمســــ ــانية مماد  ف ها بما ،وتمشــــ  والحياد والنفاهة اإلنســــ
اقة ما أج  المســالدة في ، كوصــو  ال امة ا في المةا  اإلنســاني بشــة  كام  ومأمون ودون إلواطســتقج 

 امان إيصا  المسالدات اإلنسانية في وقتها إلى جميف المحتاج ا؛
 

 حظر األسلحة وعمليات التفتيش  

ــةحة بموج   2021أيار/مارو  31أن يةدد  تى  يقرر - 3  ــة لةى األســـــــــــ التداك ر الم رواـــــــــــ
 ؛ 2018م 2428ما القرار  5، ول  د تأك د أ ةان ال قرة  2018م 2428ما القرار  4 ال قرة

في اـــــــــول التقدن المحرز في  3ال م  كها في ال قرة   جدداســـــــــت را  التداك ر التي  يقرر - 4 
المت ةقـة ـبات ـا  وقل األلمـا  القـتالـية و مـاـية المـدن  ا   تن ـ ذ جميف أ ةـان اطت ـا  المنشــــــــــــــ ، والتقـ د ـبأ ةـامـه

 المدة لمنتصـــــل  اســـــت را   إجرال كذلت ولقرروتيســـــ ر وصـــــو  المســـــالدات اإلنســـــانية ووقل إطج  النار، 
 ويعرب،  2020ديســــــــمةر /األو  كانون  15 رتةاوز ط مولد  في 3 ال قرة  بموج  كها ال م  جدد التي لةتداك ر

دد ال مـ  كهـا في ال قرة  ، بمـا في ءلـت لا طرلق ت ـدرـ  3لا اســــــــــــــت ـداد  لةنظر في ت ـدرـ  التـداك ر التي مـف
 التداك ر المتخذة لمواجهة الواف أو ت ةيقها أو رف ها أو ت فلفها؛  

ــدد هذا في  يطلب - 5  ــرلا 31 بحةو  األما، مةةس توافي أن ال امة األمانة إلى  الصـــــــــــ  تشـــــــــــ
كتقرلر يقيم دور  ظر تورلد األســــةحة في تيســــ ر تن  ذ اطت ا  المنشــــ ، ولورد خيارات ،  2020أكتوبر /األو 

لواــف مقاريس مرجةية، بالتنســ ق مف  لية الرصــد والتحقق ما وقل إطج  النار والترت مات األمنية اطنتقالية 
تق يم تداك ر  ظر والةةنة المشـــــتركة لةرصـــــد والتق يم المنشـــــطة، وبالتشـــــاور مف الحةومة المنشـــــطة، ما أج   

https://undocs.org/ar/S/2020/342
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تورلد األســـةحة وفقا لةتقدن المحرز في تن  ذ اطت ا  المنشـــ ، بما في ءلت التق د بأ ةامه المت ةقة بات ا  وقل 
ــانية ووقل إطج  النار، ول رب لا  األلما  القتالية و ماية المدن  ا وتيســـــــ ر وصـــــــو  المســـــــالدات اإلنســـــ

 ؛2020كانون األو /ديسمةر  15س بحةو  التفامه است را  الخيارات الم رواة لةى المةة

ما القرار  5لةى أهميــة أن تحتو  إخطــارات أو طةمــات اإلل ــال لمج بــال قرة  يشدددددددددددد - 6 
ــتخد ن  2018م  2428 ــتخدان، والمســـــــــ ــةة، بما في ءلت الخر  ما اطســـــــــ ، لةى جميف الم ةومات ءات الصـــــــــ

لنهائي، والمواصــــــ ات ال نية وكمية الم دات المراد  ــــــحنها، ولند اطقتضــــــال، اســــــم المورد، والمولد المقترح ا
 لةتسةيم، ووس ةة النق ، وخ  س ر الشحنات؛

أن  ـحنات األسـةحة التي تنتهت هذا القرار تهدد كتأجيا النـــــــــــــــفا  واإلسـهان في زلادة   يؤكد - 7 
جميف الدو  األلضــــــال لةى اتخاء إجرالات لاجةة لتحدرد ومنف هذ  الشــــــحنات   ويحث بقوةلدن اطســــــتقرار،  

 داخ  أراا ها؛

ــودان، أن  يهيب - 8  ــيما الدو  المةاورة لةنوب الســـــــ ــال، وط ســـــــ تتولى،  بةميف الدو  األلضـــــــ
رت ق وســـةطاتها وتشـــرل اتها الوطنية ولتســـق مف القانون الدولي، وبخاصـــة قانون المحار وات اقات الط ران  بما

المدني الدولي ءات الصةة، القيان في أراا ها، بما يشم  موانئها ومطاراتها، كت تيش جميف الشحنات المتةهة 
مات توفر أســمابا م قولة لجلتقاد أن الشــحنة تتضــما  إلى جنوب الســودان، متى كان لدل الدولة الم نية م ةو 

، بخر  كـ اـلة التن ـ ذ   2018م 2428ما القرار   4أصـــــــــــــــناـفا يفحظر تورـلدهـا أو كي هـا أو نقةهـا بموجـ  ال قرة  
 األ ةان؛  الصارن لتةت

ال، وأن تقون جميف الدو  األلضـال، لند الاشـل لا أن يأءن لةميف الدو  األلضـ  يقرر - 9 
، بحةف هذ  األصـــنا   2018م  2428ما القرار  4أصـــنا  يحظر تورلدها أو كي ها أو نقةها بموج  ال قرة 

أو تخفلنها أو نقةها إلى دولة أخرل  والتخةص منها ممثج ما خج  إتجفها أو ج ةها ع ر صـالحة لجسـتخدان
أن تت اون جميف الدو  األلضـال في كذ    ويقرر كذلكالمقصـد ما أج  التخةص منها ،  ع ر دو  المنشـأ أو

 الةهود؛  هذ 

ما هذا القرار بأن ت ة   8أ  دولة لضــــــــــــو أجرت ت تيشــــــــــــا لمج بأ ةان ال قرة   يطالب - 10 
ــماب الت تيش ونتائةه، كتقديم تقرلر خطي أولي إلى الةةنة رت  ضــــــــــما، لةى وجه الخصــــــــــوش،  ــــــــــر ا ألســــــــ

كـاـنت لق ـت ت ـاوـنا أن ط، ومـا إءا تم ال ثور أن ط لةى أصــــــــــــــنـا  يفحظر تورـلدهـا أو كي هـا أو نقةهـا،  إءا ومـا
ــون   ويطالب ــال بأن تقدن إلى الةةنة، في عضـــ ــما  30كذلت هذ  الدو  األلضـــ روما، تقرلرا خطيا ط قا رتضـــ

ا ت تيش األصــنا  و ةفها وفجرالات التخةص منها وت اصــ   تت ةق كنقةها، بما في ءلت م ةومات م صــةة ل
 وصل ل صنا  ومصدرها ووجهتها، ما لم تاا هذ  الم ةومات مدرجة في التقرلر األولي؛

 
 الجزاءات المحددة األهداف  

لم رواــــــــــــــة الـتداك ر المـالـية وـتداك ر الســــــــــــــ ر ا  2021أـيار/مـارو  31أن يةـدد  تى  يقرر - 11 
 14و  13و  11و  10أ ةــان ال قرات  ويعيدد تديديدد،  2015م 2206ما القرار  12و  9بموجــ  ال قرت ا 

 ؛  2018م 2428ما القرار  16و  15و  14و  13، وال قرات  2015م 2206ما القرار  15 و

ألج  في اــول التقدن المحرز   11ال م  كها في ال قرة   جدداســت را  التداك ر التي  يقرر - 12 
في تن  ذ جميف أ ةان اطت ا  المنشـــــ ، والتطورات المتصـــــةة بانتهاكات وتةاوزات  قو  اإلنســـــان، ولقرر أن 
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ــل المدة لةتداك ر التي جدد ال م  كها في ال قرة  ــا لمنتصــ ــت رااــ كانون  15في مولد ط رتةاوز  11يةر  اســ
، 11، ول رب لا اســـــــــت داد  لةنظر في ت در  التداك ر المنصـــــــــوش لة ها في ال قرة 2020ديســـــــــمةر /األو 

 في ءلت لا طرلق ت در  التداك ر المتخذة لمواجهة الواف أو ت ةيقها أو رف ها أو ت فلفها؛   بما

اســــــــــت داد  ل ر  جفالات محددة األهدا  ما أج  دلم لمةية المح  لا ســــــــــجن   يؤكد - 13 
 نوب السودان؛  ام  ودائم في ج

تنطةق لةى األفراد،   2015م 2206ما القرار  9أن أ ةــــان ال قرة  يؤكدددد من جدددديدددد - 14 
ــا  ديــان الةةنــة تنطةق لةى األ  2015م 2206ما القرار  12أ ةــان ال قرة  وأن فراد والايــانــات، لةى أســـــــــــــ

ــأة لمج بال قرة  ــ ة لهذ  الةفالات   2015م  2206ما القرار    16المنشـــــــ م”الةةنة   كتحدردهم كةهات خااـــــــ
ــتقرا ــات تهدد الســــــجن أو األما أو اطســــ ــياســــ ــنول ا لا إجرالات أو ســــ ــودان، بالتمارهم مســــ ر في جنوب الســــ

مشــارك ا في هذ  اإلجرالات أو الســياســات، ســوال بصــورة مما ــرة أو ع ر مما ــرة،  بالتمارهم متواطئ ا أو أو
ذرا  تنطةق لةى األفراد الــ   2015م 2206ما القرار  12و  9أن أ ةــان ال قرت ا  ويؤكددد من جددديددد كددذلددك
ألضــــــال أل  كيان، لةى أســــــا  ت   نهم ما قة  الةةنة بالتمارهم خااــــــ  ا لتةت  رنتمون كوصــــــ هم قادة أو

الم ةيشـيات أو ع رها ما  التداك ر، بما في ءلت أ  جمالة تاب ة إلى  ةومة جنوب السـودان أو الم اراـة أو
المة  نة في هذ  ال قرة وفي   الةهات، يةون اــــــال ا أو يةون ألضــــــا   اــــــال  ا في ارتااب أ  ما األنشــــــطة

 ؛ 15ال قرة 

ألج ، قد تشــم  لةى  14أن هذ  اإلجرالات أو الســياســات، كما هو مة ا في ال قرة    يؤكد - 15 
 سة   المثا  ط الحصر ما رةي: 

اإلجرالات أو السياسات التي يةون الخر  منها أو أارها ال  ةي توسيف نطا  النـــــــفا  في  مأ  
إطالة أمد  أو لرقةة المصــــــالحة أو محاداات أو لمةيات الســــــجن، بما في ءلت انتهاكات   جنوب الســــــودان أو

 اطت ا  المنش  أو ات ا  وقل األلما  القتالية و ماية المدن  ا وتيس ر وصو  المسالدات اإلنسانية؛ 

ال مةية أو اإلجرالات أو الســياســات التي تشــة  تهدردا لجت اقات اطنتقالية أو التي تقو    مب  
 ما اطت ا  المنش ؛  4السياسية في جنوب السودان، بما في ءلت ال ص  

أو التخطي  أللما  تنتهت القانون الدولي لحقو  اإلنســـــــــان أو القانون الدولي اإلنســـــــــاني  مج  
تشــــــــــــــةـــ  تةـــاوزات لحقو  اإلنســــــــــــــــان، أو توجيـــه تةـــت األلمـــا  أو ارتاـــاكهـــا التطة ق، أو أللمـــا   الواجةي

 السودان؛  جنوب في

أو استهدا  المدن  ا، بما ف هم النسال واألط ا ، ما خج  تخطي  أو توجيه أو ارتااب  مد  
ختطا ، أو اطخت ال القسر ، ألما  ال نل مبما في ءلت القت  أو التشوله أو الت ذر  أو اطعتصاب ، أو اط

أو النفوح القســـــر ، أو الهةمات لةى المدار  أو المســـــتشـــــفيات أو المواقف الدرنية أو المواقف التي رةةأ إل ها 
ــان أو انتهاكا لةقانون الدولي لحقو   ــة  تةاوزا خط را لحقو  اإلنسـ ــةوخ  خر قد يشـ المدن ون، أو ما خج  سـ

 ولي اإلنساني؛ اإلنسان أو انتهاكا لةقانون الد

أو التخطي  أللمـا  تنطو  لةى ال نل الةنســــــــــــــي والةنســــــــــــــاني أو توجـيه تـةت األلمـا    ه م 
 ارتااكها في جنوب السودان؛  أو

https://undocs.org/ar/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206(2015)
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S/RES/2521 (2020) 
 

 

20-07257 5/6 

 

أو اســــــــــــــتخـدان األطـ ا  أو تةنـ دهم ما قـة  الةمـالات المســــــــــــــةحـة أو القوات المســــــــــــــةحة  مو  
 سيا  النفا  المسةت في جنوب السودان؛  في

أو لرقةة أنشــــــطة الم ثات الدولية ال امةة في مةا    م الســــــجن أو المةا  الدكةوماســــــي  مز  
اإلنســــاني في جنوب الســــودان، بما في ءلت  لية الرصــــد والتحقق ما وقل إطج  النار والترت مات األمنية  أو

 مسالدات اإلنسانية أو الحصو  لة ها؛ اطنتقالية، أو لرقةة إيصا  أو توزلف ال

أو  ــــــــــــــا  الهةمات لةى ب ثات األمم المتحدة أو الايانات األمنية الدولية الموجودة هناخ   مح  
 ع ر ءلت ما لمةيات   م السجن، أو لةى موظ ي المسالدة اإلنسانية؛  أو

دته الةةنة كةهة خااــ ة لة مط   ةفالات، أو بالنيابة  أو القيان بألما  لحســاب فرد أو كيان  د 
 لنه، بشة  مما ر أو ع ر مما ر؛  

ــتقرار جنوب  م    ــمةات اإلجرامية في أنشــــطة تفلف  اســ أو اــــةو  الةمالات المســــةحة أو الشــ
 السودان ما خج  استخج  الموارد الطةيةية أو اطتةار كها بصورة ع ر مشرولة؛

الموارد ال ـامـة لةى نحو رهـدد   لا قةقـه إزال ورود تقـارلر لا اختج  وتســــــــــــــرلـ  يعرب - 16 
مالي الالســــــجن واألما واطســــــتقرار في جنوب الســــــودان؛ ول رب لا قةقه المالغ إزال ورود تقارلر لا ال ســــــاد 

وغياب الشـ ايية والرقابة واإلدارة المالية، لةى نحو رهدد السـجن واطسـتقرار واألما في جنوب السـودان ولنتهت 
في هذا الســـــــــــيا  لةى أن األفراد الذرا رنخرطون في   ويشددددددددد ،ا  المنشـــــــــــ أ ةان ال صـــــــــــ  الرابف ما اطت 

ــيف نطا  النفا  في ــات التي يةون الخر  منها أو أارها ال  ةي توســــ ــياســــ ــودان  اإلجرالات أو الســــ جنوب الســــ
 إطالة أمد  قد ردرجون اما ما تفتخذ ادهم تداك ر مالية وتداك ر منف الس ر؛  أو
 

 براءلجنة الجزاءات/فريق الخ  

لةى أهمية إجرال مشــاورات منتظمة مف الدو  األلضــال الم نية والمنظمات الدولية   يشددد - 17 
واإلقةيمية ودون اإلقةيمية، وكذلت ب ثة األمم المتحدة في جنوب الســـــــــودان، وفقا لما قد تقتضـــــــــيه الضـــــــــرورة، 

ــمان التن  ذ التان لةتداك ر وط ــيما مف كةدان الةوار والمنطقة، ما أج  اــ المنصــــوش لة ها في هذا القرار،  ســ
ولشــــــــةف في هذا الصــــــــدد الةةنة لةى أن تنظر، لند اطقتضــــــــال، في ديان رئيســــــــها و/أو ألضــــــــائها كفلارات 

 كةدان مختارة؛  إلى

وطيــــة فرلق الخةرال لةى النحو المة ا في  2021تموز/روليــــه  1أن يمــــدد  تى  يقرر - 18 
ــة مف  ويقّرر،  2018م 2428ما القرار  19 ال قرة أن يقــدن فرلق الخةرال إلى المةةس، ب ــد إجرال منــاقشـــــــــــــ

، 2020أيـــار/مـــارو  1وتقرلرا نهـــائيـــا بحةو   2020كـــانون األو /ديســــــــــــــمةر  1الةةنـــة، تقرلرا منقتـــا بحةو  
اة  هرلا، ييما لدا الشهرلا الةذرا يح   ف    هما مولد هذرا التقرلرلا،وم ةومات محد 

إلى فرلق الخةرال ال مــــ  لةى أن تتوافر لــــديــــه الخةرات الجزمــــة في الشــــــــــــــنون  يطلدددب - 19 
 ال رلق لةى إدراج مســألة اطلتمارات الةنســانية ويشدج ،  2015م  2242ما القرار  6الةنســانية، وفقا لة قرة 

 كوص ها مسألة  امةة في جميف تحقيقاته وتقارلر ؛ 

ــودان،   يهيب - 20  ــة تةت المةاورة لةنوب الســ ــال، وخاصــ بةميف األطرا  وجميف الدو  األلضــ
ــافة إلى المنظمات الدولية واإلقةيمية ودون اإلقةيمية، إلى اــــــمان الت اون مف فرلق الخةرال، بســــــة  منها  إاــــ

https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
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الية توف ر أ  م ةومات تت ةق ب مةيات النق  ع ر المشــــــــرو  لةثروات ما جنوب الســــــــودان إلى الشــــــــمةات الم
جميف الدو  األلضـال الم نية لةى اـمان سـجمة أفراد فرلق الخةرال وفتا ة   ويحث كذلكوال قارلة والتةارلة، 

إمةانية وصــــولهم دون لائق إلى مقاصــــدهم، وباألخص إلى األ ــــخاش والواائق والمواقف، كي رتســــنى ل رلق 
 الخةرال اطاطج  كوطرته؛ 

 ا ال ان الم نية باألط ا  والنـفا  المسةت والممثةة الخاصة إلى الممثةة الخاصة ل م  يطلب - 21 
ل م ا ال ان الم نية بال نل الةنسي في  اطت النـفا  إطج  الةةنة لةى الم ةومات ءات الصةة بالمواو ، 

الم واــــــــــــــة الســــــــــــــامية   ويددعو  2011م  1998ما القرار  9وال قرة   2010م 1960ما القرار   7وفـقا لة قرة 
 لحقو  اإلنسان إلى إطج  الةةنة لةى الم ةومات ءات الصةة،  س  اطقتضال؛ 

إلى وطية ب ثة األمم المتحدة في جمهورلة جنوب الســـــــودان لةى النحو المة ا في   يشددددير - 22 
مد  بشــــــــأن رصــــــــد تةاوزات وانتهاكات  قو  اإلنســــــــان وانتهاكات  8، خاصــــــــة ال قرة  2020م 2514القرار  

 القانون الدولي اإلنساني والتحق ق ف ها والتحقق منها واإلكجغ لنها؛  

ثة األمم المتحدة في جنوب الســــودان وب ا  لةى تماد  الم ةومات في وقتها ك ا ب  يشددج  - 23 
 إلى الم ثة تقديم المسالدة إلى الةةنة وفرلق الخةرال، في  دود وطرتها وقدراتها؛  ويطلبفرلق الخةرال، 

ــال، لةى   يدعو - 24  ــ  اطقتضــــــ ــد والتق يم إلى إطج  المةةس،  ســــــ ــتركة لةرصــــــ الةةنة المشــــــ
ألطرا  لجت ا  المنشـــــ ، وتق دها بات ا  وقل األلما  القتالية الصـــــةة بشـــــأن تق يمها لتن  ذ ا الم ةومات ءات

ــانية دون لراق    ــو  الم ونة اإلنســ ــ رها لوصــ ــانية، وتيســ ــالدات اإلنســ ــو  المســ ــ ر وصــ و ماية المدن  ا وتيســ
 أيضا لا التفامه مواصةة فر  ك  ما قد رةفن ما جفالات لمواجهة الواف.  ويعربوبصورة  منة، 

 المسألة ق د نظر . أن رمقي يقرر - 25 
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