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القرار )2015 ( 2252
ال ـ ا اه ـ س جملــس األمــن
يسمرب 2015

جلســت  7581املعقــة ة

 15كــونةا األ/

إن جملس األمن،
إذ يشيييييير إىل قراراتــــ ـ الســــــو ق 2057 / )2012( 2046 / )2011( 1996
(2187 / )2014( 2155 / )2013( 2132 / )2013( 2109 / )2012
(/ ،)2015( 2241 / )2015( 2223 / )2015( 2206 / )2014إىل البيونــــــــــــــو
الصو رة عن رئيس ،S/PRST/2015/9 / S/PRST/2014/26 / S/PRST/2014/16
وإذ يعيد تأكيد التزام القةا سيو ة مجهةري جنةب السة اا /استقالهلو /سـالمتهو
اإلقليميـــ  //ــــديو الةشنيـــ / ،ي ــ ـ إىل ميـــ مبــــو د عــــد التــــد  /ســــن ا ــــةار
/التعو/ا اإلقليمي،
وإذ يرح ي تةقي ـ ”االتفــوا املتعلــّ اــ ع الــواي مجهةري ـ جنــةب الســة اا“
(”االتفوا“) علـ النحـة الـةار مراـّ الة يقـ  ،S/2015/654مـن جونـك كـ مـن الـرئيس
ابرك ـ ال ــعبي لتحريــر الســة اا ا ي
ســلفو ك ـ ميور يــو/ ،رئــيس ا نــوض املعــور
ال عيب لتحرير السة اا ،الـدكتةر ريـوم م ـور تـمم/ ،احملـ انتاـزين السـو قد ،السـيد وقـوا
مة /كي / ،غ هم من صحوب املصلح  ،ويس لّم أا هـ س التةقيعـو ت ـا التزامـو مـن
األشــرا  ،ــد/ا اسـتحملنو  ،ويرحي ــوواةا الــذ اهـ يو شــرا االتفــوا مــن جـ تنفيـ
االتفـــوا ،يفـــو اللـــو إعالنـــو /قـــو إشـــالا النـــور /تةقيــ الترتيبـــو األمنيــ االنتقوليــ ،
ويدعو األشرا إىل القيو  ،ـدعم مـن األمـم املتحـدة /ا تمـ الـد/ف ،تنفيـ االتفـوا تنفيـ ا
تومو ،يفو اللو جدا/ل الزمني ،
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وإذ يعير عيين هل ي إزا ا يـوا  /اعـ يصــدراا عـن ا شــر /ية يــوا عــد
االلتزا تنفي االتفوا ،صيغت الـةار ة صـرا مراـّ الة يقـ  ،S/2015/654ويالحي بايغ
ا لق التقورير عن استمرار القتو / ،يدعة األشرا لالنضمو إىل الةقو الدائم إلشـالا النـور
تنفيـ جـزا ـر مـن االتفـوا ،يفـو اللـو
اةرا ،ويالح باغ ا لق وال التـأ
ت اي اةم  /دة /شني انتقولي ،
وإذ يي ي علـ تةســي ناــوا ا هــة الــذ لتــهو الت ــايل املةســع للهي ـ اباةميـ
الد/لي املعني ولتنمي املسوعدة عل تسهي تةقي األشرا عل االتفوا ويرحي ـدعمهو
املسـتمر لتنفيـ االتفـوا وإذ حيي ا تمـ الــد/ف / ،وصـ اهلي ـ اباةميـ الد/ليـ /اال ــو
األاريقي ،عل تعزيز الدعم ال مر ل تنفي اتفوا السال ،
وإذ يرح تعيد الرئيس السو ّ لبةتسةانو ايستةس مةغـوا رئيسـو للانـ امل ـترك
للرصد /التقييم / ،والجتموي األ /للان  27ت ـرين الحملـون نةامرب  ،2015وحيي مجيـ
عمـو اللانـ امل ـترك /غ هـو مـن
األشرا /ال ركو الـد/ليد علـ امل ـورك الاوملـ
اهلي و الذ ن و يفةجك االتفوا،
وإذ يس لّم ولد/ر اهلو ال ا اس ك مـن منظمـو ا تمـ املـدن /الزعمـو الـدينيد
/النســــو /ال ــــبوب جنــــةب الســــة اا التةصـــ إىل االتفــــوا ،ويشييييد علـــ ميـــ
م وركتهم / -م ورك األ زاب السيوسي األ ر  -تنفي االتفوا،
وإذ يشر إىل قرارس  )2013( 2086ويعيد تأكيد املبو د األسوسـي بفـا السـال ،
ولـ الـداوي عـن الـنفس
يفو ال لو مةااقـ األشـرا /ابيـو /عـد اسـتعمو القـةة ،إال
/الــداوي عــن الةاليـ  ،ويسييلم ــأا /اليـ كـ عحملـ مــن عحملــو فــا الســال تحــد اســك
وجـ البلــد املعــمم  //ــع  ،ويشييد  ،هـ ا الصــد  ،علـ ا املبــو د األسوســي تتســّ مـ
الةاليو الذ يأالا هبو جملس األمن سعيو إىل معو التحديو ا ديدة الـذ تةاجههـو عمليـو
فا السال  ،محمل محوي القةة /محوي املدنيد  /منهم /سالمتهم/ ،التهديـدا غـ املتنـو،رة،
 /ا جملس األمن يتةق إجنوز الةاليو الذ يأالا هبو إجنوزا تومو،
وإذ يكيييرز ه عيي وهل ي ي ا شيييديدين إزا األزمــ اإلنسـ ـوني /االقتصـــو ي /األمنيـ ـ
/السيوسي جنةب السة اا ،الذ جنمو عن الواي السيوسي ا ابرك ال ـعبي لتحريـر
السة اا /مو عقبـ مـن عنـو تسـبك ايـ القـو ة السيوسـيةا /العسـاريةا للبلـد منـ كـونةا
األ /يسمرب ،2013
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وإذ يسلم أا العة ة اآلمن مي األشرا إىل جة و /تنفيـ ترتيبـو منيـ مسـتقرة
العوصم ال الفترة االنتقولي يعداا عنصرا جةهريو للناوض تنفيـ االتفـوا ،ألا اللـو
ســيبمم الحملقـ الترتيبــو األمنيـ االنتقوليـ األ/سـ ناوقــو ،وإذ يشي مجيـ األشــرا علـ
مةاصل جهة هو الرامي إىل قيّ املصوب  /نو /ل ميقراشي ،
وإذ حييط علمغ م االهتمو ولتقورير عن ولـ قـةا اإلنسـوا جنـةب السـة اا
الصو رة عن عحمل األمم املتحدة مجهةري جنةب السة اا /األمد العـو  ،ويرحي إصـدار
تقرير ن اال و األاريقي للتحقيّ جنةب السة اا امل فةي ر ا مستق  ،ويشيد علي
ا تقــة ا يليــو للعدال ـ االنتقولي ـ /املصــوب جنــةب الســة اا ،يفــو اللــو
أمل ي
اآلليو املنصةص عليهو االتفوا ،ولنظر عل النحة الةاجـك هـ س التقـورير /غ هـو مـن
التقورير الا املصداقي ،
عض هـ س التقـورير ،هنـوم سـوس
وإذ يعر عن هل ا شديد ألن / ،اقو ملو /ر
معقة لالعتقو أا اباةم /قةا املعور قد ارتاك كالمو جرائم ـرب /جـرائم ـد
اإلنسوني  ،يفو اللـو عمليـو القتـ ـورا ناـوا القضـو / ،االغتصـوب /غـ س مـن عمـو
الـواي املسـلح / ،ـوال
العنو ا نسي / ،وال اال تفو القسرا/ ،اسـتغال األشفـو
االعتقــو /اال تاــوز التعســفيد/ ،جــن اهلامــو عل ـ املــدارس /املست ــفيو  ،وإذ يشيير
إىل عا ا ـرائم الـذ تناـةا علـ عمـو مــن هـ ا القبيـ يـد السـال /األمـن /االســتقرار
جنةب السة اا،
جمو قةا اإلنسوا/ ،انتـهوكو
وإذ يدين بشدة مجي االنتهوكو /التاو/زا
القونةا الد/ف اإلنسون ،يفو اللو مـو يتصـ أعمـو القتـ ـورا ناـوا القضـو / ،العنـو
املةج د مجوعو عرقيـ عينـهو/ ،االغتصـوب/ ،سـوئر جـاو العنـو ا نسـي /ا نسـون،
/جتنيد األشفو /اسـتغالهلم / ،ـوال اال تفـو القسـرا/ ،االعتقـو /اال تاـوز التعسـفيد،
/العنو اهلو إىل ث الرعك قلةب الساوا املدنيد/ ،استهدا عضـو ا تمـ املـدن،
/اهلامـو علـ املـدارس  /مـوكن العبـو ة /املست ـفيو /علـ اـرا األمـم املتحـدة /األاـرا
املرتباد بعحملو فا السال  ،الذ ت نهو ك األشرا  ،يفو ايهو ا موعو املسـلح /قـةا
األمن الةشني / ،ك لو التحريض عل ارتاوب ه س التاو/زا /االنتهوكو ،
وإذ يشد عل ابوج امللح ا متزايد إىل إهنو اإلاال من العقـوب جنـةب
علــ مي ـ املســو ل
الســة اا/ ،تقــدت مــرتايب ه ـ س ا ــرائم إىل العدال ـ  ،ويشييد ك ي
د لإلاال من العقوب  /موا إ ال السال الدائم،
/املصوب /تضميد ا راض /
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التحرش ولصحفيد /استهدااهم/ ،استخدا /سوئط اإلعال لن ـر
وإذ يدين ك
اوب الاراهي /تةجي رسوئ ر عل اورس العنو د مجوعو عرقيـ عينـهو/ ،هـي
اورس قد ياةا هلو /ر مؤ ر ن ر العنـو ا مـوعي /تفـوقم النــزاي ،وييدعو اباةمـ إىل
اهوال التدا املالئم لر ي ه س األن ا  ،وحي ك لو مجي األشرا عل الاـو عـن هـ س
/سوط ا تمعو انلي ،
األعمو / ،املسوم دال من اللو التر/يج للسال /املصوب
وإذ يشييد عل ـ /جــةب ةوســب املســؤ/لد عــن انتــهوم القــونةا الــد/ف اإلنســون
/عن انتهوم /جتـو/ز قـةا اإلنسـوا/ ،علـ ا اةمـ جنـةب السـة اا تتحمـ املسـؤ/لي
الرئيســي عــن محوي ـ ســاوهنو مــن ا ــرائم ــد اإلنســوني /جــرائم ابــرب/ ،الــتاه العرقــي،
/اإل و ة ا موعي ،
وإذ يعييير عييين هل ي ي ا شيييديد وا عغهي ي إزا عـــدا امل ـــر ين الـــذ لغـــو ـــة
 2.4مليــةا م ــر / ،إزا تفــوقم األزمـ اإلنســوني  ،ويؤكييد ا مجيـ شــرا النـــزاي تتحمـ
املسؤ/لي عن معونوة جعك جنةب السة اا / ،ن من الضـر/را ا تافـ تلبيـ اال تيوجـو
األسوســي للســاوا ،ويشيييد ةكــوال األمــم املتحــدة اإلنســوني /جــركوئهو  /وملــو د عل ـ
مو يب لةن من جهة لتقدت الدعم للساوا ا عوج /منسَّّ،
وإذ ي كّر بضروزة ا تتيح شـرا النــزاي/ ،تيسـر ،عمـال أ اـو القـونةا الـد/ف
الا الصــل /يفبــو د األمــم املتحــدة التةجيهي ـ جمــو املســوعدة اإلنســوني / ،صــة اــرا
/معدا /لةاز اإلغو إىل مجي انتوجد ـا كومـ /يمـن  /ـو مـن العةائـّ/ ،إيصـو
املسوعدا اإلنسوني الةقو املنوسك/ ،ال سيمو إىل امل ر ين ا ليو /الالج د،
وإذ ييييدين مجيـ ـ اهلامـــو الـــذ يتعـــر هلـــو اـــرا /مرااـــّ املســـوعدة اإلنســـوني ،
يفــو اللــو اهلامــو الــذ ســفر عــن /اــوة مــو ال يق ـ عــن  41اــر ا كــونةا األ/
يسمرب  ،2013وي كّر أاع جن اهلامو عل العوملد ا و اإلنسـون  /رمـوا املـدنيد
مـــن املـــةا الـــذ ال غـــه عنـــهو لبقـــوئهم علـ ـ قيـــد ابيـــوة قـــد ي ـــاالا انتـــهوكو للقـــونةا
الد/ف اإلنسون،
وإذ يعر عن بغ ت ديره لإلجرا ا الذ اه هو فظ السال التو عد لبعحمل األمـم
املتحــدة مجهةري ـ جنــةب الســة اا /البلــداا املســوم البعحمل ـ قــةا عســاري  /اــرا
جرش بموي املدنيد ،يفن ايهم األجونك ،املعر د لتهديد العنـو البـدن/ ،لتحقيـّ اسـتقرار
ابول األمني ا مةاق البعحمل  /ورجهـو ،ويسيلم يفـو يةاجـ البعحملـ مـن ـديو كـب ة مـن
سبي تنفي /اليتهو ،ويعر عن ت ديره للاهة الذ تبـ هلو البعحملـ
يث املةار /القدرا
من ج عم امل ر ين ا ليو ال ين حيتمـةا يفةاقـ البعحملـ  ،ويؤكيد الةقـو نفسـ ـر/رة
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إجيو لة مستدام للم ر ين ا ليو ،يفو اللو إيةاؤهم موكن ديل يمن  /وليـ مـن
املخوشر ،مت يو م املبو د التةجيهي املتعلق ولت ر الدا لي ،ويؤكد ه ا الصـد ـر/رة
تةسي ناـوا /جة هـو ،أسـوليك منـهو املبـو رة إىل ن ـر القـةا /تسـي الـد/ريو  ،لي ـم
منوشّ الت ر /العة ة /إعو ة التةشد،
وإذ يعيد تأكيد ا قيّ السال الدائم يستلز اتبوي هنـج متاومـ يقـة علـ الـر ط
د األن ا السيوسي /األمني /األن ا املتعلق ولتنمي  /قةا اإلنسوا ،يفو ي م املسـو/اة
د ا نسد/ ،سيو ة القونةا/ ،العدال /املصوب  ،ويشد  ،ه ا الصد  ،عل ميـ سـيو ة
القــونةا ةصــفهو ـد العنوصــر الرئيســي ملن ـ ن ــةب الواعــو  / ،فــا الســال / ،تســةي
الواعو  / ،نو السال ،
وإذ يؤكييد عل ـ ن ـ جيــةز ديــد املســؤ /مــن األاــرا /الايونــو عــن اإلجــرا ا
 /السيوســو الــذ يــد الســال  /األمــن  /االســتقرار جنــةب الســة اا / ،امل ــوركد
/الضولعد ه س اإل جرا ا /السيوسـو صـةرة مبوجـرة  /غـ مبوجـرة/ ،اـر جـزا ا
عليهم يفةجك او القرار  ،)2015( 2206ويشير إىل اسـتعدا س لفـر جـزا ا ةـد ة
اهلد  ،ويالح بغهتمغم البيوا الصـو ر عـن جملـس السـلم /األمـن التـو لال ـو األاريقـي
ــد مجيـ مــن
 26يلة ســبتمرب  2015الـ ا يعــرب ايـ عــن تصــميم علـ اــر تــدا
يعةقةا تنفي االتفوا،
وإذ يشيييد علـــ ا العقبـــو املستعصـــي الـــذ ـــة /ا تنفيـــ القـــرار 1325
(/ ،) 2000القــرارا الال قــ ــأا املــر ة /الســال /األمــن ،يفــو اللــو القــرار 2242
( ،)2015صــةرة توم ـ ال ي للــهو إال االلتــزا الراس ـ ــتماد املــر ة  /ــموا م ــوركتهو
هــ ا املضــمور /كفولــ قةقهـــو اإلنســوني / ،تضــوار جهـــة القيــو ا / ،اتســوا املعلةمـــو
/اإلجـــرا ا / ،تـــةاار الـــدعم مـــن جــ نـــو ســـس إجـــرام املـــر ة عمليــ صـــن القـــرار
جبمي مستةيويو،
وإذ يعر عن بيغ ا ليق إزا اسـتمرار القيـة املفر /ـ علـ ركـ البعحملـ /علـ
عمليويــو ،أســوليك منــهو االنتــهوكو املتاــررة التفــوا مركــز القــةا /عرقلـ ن ــر األصــة
األسوســي /عنوصــر الــتماد ،ويؤكييد مي ـ التعــو/ا الة يــّ /التةاص ـ ــد البعحمل ـ  /اةم ـ
جنةب السة اا معو ه س املسوئ ،
وإذ يدين بشدة اهلامو الذ ت نهو القةا اباةمي /قةا املعور ـ /ا موعـو
األ ر عل ارا /مرااّ األمم املتحدة /اهلي اباةمي الد/لي املعنيـ ولتنميـ  ،يفـو اللـو
و إسقوط ا ي ال عيب لتحرير السة اا لاـوئرة عمة يـ تو عـ ل مـم املتحـدة كـونةا
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األ /يسمرب / ،2012اهلاة ال ا تعر و ل قوالـ تو عـ ل مـم املتحـدة نيسـوا ري
/ ،2013اهلاة ال ا تعر ل معسار البعحمل كة ـة كـونةا األ /يسـمرب ،2013
 /و ـ إســقوط مجوعــو مســلح غـ ةــد ة اهلةيـ لاــوئرة عمة يـ تو عـ ل مــم املتحــدة
يب غساس / ،2014تةقيو /ا تاوز اريّ للرصد /التحقّ تو للهي اباةميـ الد/ليـ
املعني ولتنمي يب غساس / ،2014قيو قةا معور وعتقـو /ا تاـوز اـرا تـو عد
للبعحمل ت ـرين األ /كتـة ر / ،2015ا تاـوز /ا تاـو مـة،فد تـو عد ل مـم املتحـدة
ــةر  /ــونتية
 /اــرا مــرتباد هبــو/ ،اهلامــو املتاــررة الــذ تتعــر هلــو معســارا البعحملـ
/ملاــو /ملــةط/ ،ا تفــو ال ــ مــن املــة،فد الــةشنيد املــرتباد ــوألمم املتحــدة  /ــد
املتعوقــدين الــةشنيد ال ـ ا تقــو /را س علـ مــو قيـ قــةا ا ــي ال ــعيب لتحريــر الســة اا
ـا
//اويم ،وإذ يهي ااةم جنةب السة اا ا تستام التحقيـّ هـ س اهلامـو
سري //ا  /ا وسك املسؤ/لد عنهو،
وإذ يكرز شلب إىل البعحمل ا تتخ تدا إ واي  ،سـك االقتضـو  ،مـن جـ كفولـ
من عمليويو ا ةي جنةب السة اا / ،ا تقد تقريرا هب ا ال أا إىل ا لس،
وإذ يؤكد مي التعو/ا /التةاص الفعولد م ا تمعو انلي / ،م ا هـو الفوعلـ
جمو تقدت املسوعدة اإلنسوني  ،ا مةاق محوي املـدنيد  /ورجهـو مـن جـ قيـو البعحملـ
ةاليتهو املتعلق اموي املدنيد،
وإذ يعيير عيين ا لييق ا شييديد إزا التهديــد وإل ــرار وملن ــف النفايـ /جــركو
النفط /مة،فيهو ،وحي مجي األشرا عل كفول من البني التحتي االقتصو ي ،
وإذ يشيير إىل قــرارس  ،)2013( 2117ويعيير عيين بييغ ا لييق إزا اواــر ال ـ ا
يتهــد الســال /األمــن جنــةب الســة اا نتيا ـ للنق ـ غ ـ امل ــر/ي ل ســلح الصــغ ة
/األسلح اوفيف /تاديسهو املزعزي لالستقرار /إسو ة استخدامهو،
وإذ يعر عين ت يديره للعمليـو الـذ تقـة هبـو يليـ الرصـد /التحقـّ التو عـ للهي ـ
اباةمي الد/لي املعني ولتنمي  ،ويرح تحةهلو إىل يليـ رصـد /قـو إشـالا النـور /التـدا
األمني االنتقولي  ،ويدعو إىل سحك ا موعـو املسـلح الـذ عوهـو ا مـن ا ـونبد/ ،اللـو
متوجيو م االتفوا،
وإذ يعيييد تأكيييد قرارات ـ )2006( 1674 / )2000( 1296 / )1999( 1265
 )2015( 2222 / )2014( 2150 / )2009( 1894 / )2006( 1738 /ــــــــــأا
محوي ـ املــدنيد النـــزاعو املســلح / ،قراري ـ  )2015( 2175 / )2003( 1502ــأا
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محويـ ـ مـــة،في املســـوعدة اإلنســـوني /مـــة،في األمـــم املتحـــدة /قراراتـ ـ )2005( 1612
)2014( 2143 / )2012( 2068 / )2011( 1998 / )2009( 1882 /
 )2015( 2225 /ــأا األشفــو /الــواي املســلح/ ،قراراتــ 1820 / )2000( 1325
(2106 / )2010( 1960 / )2009( 1889 / )2009( 1888 / )2008
( )2013( 2122 / )2013أا املر ة /السـال /األمـن/ ،قـرارس  )2014( 2150ـأا
منـ اإل ــو ة ا موعيـ /ماواحتــهو /قــرارس  )2014( 2151ــأا إصــالض القاــوي األمــمم
/قرارس  )2014( 2171أا من ن ةب الواعو ،
وإذ حيييييط علمييييغ تقـــورير األمــــد العـــو  /رســــولت املؤر ـــ  23ت ــــرين الحملــــون
نةامرب  / )S/2015/902 / S/2015/899 / S/2015/903( 2015ولتةصيو الةار ة ايهو،
وإذ ي رز ا ابول
الد/ليد املناق ،

جنةب السة اا مو زالو ت ـا

اـراي يهـد السـال /األمـن

وإذ يتصرف يفةجك الفص السو من ميحملوا األمم املتحدة،
 - 1يعيد تأكيد تأيييده التفـوا /قـو عمـو القتـو الـ ا قبلتـ //قعتـ اةمـ
ابرك ال عبي لتحريـر السـة اا ا ي ال ـعيب لتحريـر
جنةب السة اا /ا نوض املعور
”االتفـوا املتعلـّ اـ ع الـواي
السة اا  23كـونةا الحملون ينـوير  ،2014ويؤييد كي
مجهةري ـ جنــةب الســة اا“ ،صــيغت الــةار ة مراــّ الة يق ـ ”( S/2015/654االتفــوا“)،
الـ ا  /ـ هبــد إهنــو هـ ا الــواي وييدعو األشــرا إىل تنفيـ االتفــوقد اــةرا /علـ ــة
كوم ـ  ،ويعيير عيين اعت ام ي النظــر مجي ـ التــدا املنوســب  ،عل ـ النحــة املــبد قــرارس
 )2015( 2206ال ا اه س وإلمجوي  3يالار مـورس  ،2015ـد مـن يقةمـةا أعمـو
تقــة الســال /االســتقرار /األمــن جنــةب الســة اا ،يفــن اــيهم مــن مينعــةا تنفيـ هـ ين
االتفوقد
ـةار /شـمم مفتـةض /جـوم للاميـ
 - 2حي مجي األشرا عل امل ـورك
يهــد إىل قيــّ الســال الــدائم /املصــوب /اباــم الرجــيد ،اــرا منــهو امل ــورك الاومل ـ
/الفعولــ لل ــبوب /النســو /الاةائــو املتنةعــ /ا موعــو الدينيــ /ا تمــ املــدن /مجيــ
األ ــزاب السيوســي  ،ويش ي ا هــة الــذ تب ـ هلو اللان ـ امل ــترك للرصــد /التقيــيم /اهلي ـ
اباةمي ـ الد/لي ـ املعني ـ ولتنمي ـ /اال ــو األاريقــي /األمــم املتحــدة مــن ج ـ عــم تنفي ـ
األشرا لالتفوا
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 - 3يطلييي إىل املمحمللـــ اووصـــ ل مـــد العـــو اســـتخدا مســـوعيهو ابميـــدة،
ويش عهغ عل القيـو ـ لو ،لقيـو ة منظةمـ األمـم املتحـدة جنـةب السـة اا مسـوعدة
اهلي ـ اباةمي ـ الد/لي ـ املعني ـ ولتنمي ـ / ،اال ــو األاريقــي/ ،غ مــو مــن ا هــو الفوعل ـ ،
/مسوعدة األشرا  ،عن شريّ التنفي السري لالتفوا /لتعزيز املصوب ويؤكد مي املسـوعي
ابميدة للممحملل اووص ل مد العو هفيو دة ا عنو يق
-4

ي رز متديد /الي البعحمل

ىت  31متةز يةلي 2016

مي ـ
 - 5يؤكييد مي ـ األمــن جة ــو لتنفي ـ االتفــوا ناــوض ،ويؤكييد ك ي
الد/ر ال ا تضـال ـ ال ـرش املتاوملـ امل ـترك تـةا األمـن جة ـو /تنفيـ اآلليـو
األمني الذ عو إليهو االتفوا ،يفو اللو مركز العمليـو امل ـترك / ،تنفيـ الترتيبـو املتفـّ
لق ـ العم ـ  /االجتموعــو الال ق ـ املعقــة ة ــأا /قــو إشــالا النــور الــدائم
عليهــو
/الترتيبو األمني االنتقولي
عـم
 - 6يؤكد اعتزام النظر املهو اإل ـواي الـذ صـدر هبـو تاليـو للبعحملـ
الترتيبو األمنيـ االنتقوليـ جة ـو/ ،يالـك ،هـ ا الصـد  ،إىل األمـد العـو  /ـ اـ
لاــي تتخـ البعحملـ مــو يلــز مــن إجــرا ا لــر ي ا تصــعيد للعنــو/ ،التصــدا لـ  ،جة ــو
/املنوشّ انيا هبو من ج محوي املدنيد عل ة اعو / ،محوي اهليوك األسوسي ابيةيـ
جة و الالزم لتيس ابرك اآلمن للاهو الفوعل جمـو تقـدت املسـوعدة اإلنسـوني /سـوئر
ول /قةي تصعيد مـن هـ ا القبيـ  / ،ا يقـد اتـ إىل جملـس األمـن للنظـر ايهـو
األارا
الة  15كونةا الحملون ينوير 2016
 - 7ي رز زيو ة مستةيو قـةا البعحملـ لتصـ ـدا قصـ قةامـ  13 000اـر
ــبوط ال ــرش
مــن األاــرا العســاريد  2 001 /مــن اــرا ال ــرش  ،يفــن اللــو اــرا
 //دا ال رش امل ال  78 /و او من بوط الساةا ،ويطلي إىل األمـد العـو اهـوال
اواةا الالزم للتعاي تةا القةا /األصة
 - 8ي يرز ا تتمحملـ /اليـ البعحملـ
مجي الةسوئ الالزم لال االي هب س املهو :
(أ)

محغية املدنيني:
’‘1

8/17

تأ يـ املهـو التوليـ / ،يــأالا للبعحملـ وســتخدا

محويـ املـدنيد املعر ــد واـر العنــو البـدن ،غــض النظـر عــن مصـدر هـ ا
د /قدرايو  /ا منوشّ انت ـورهو/ ،محويـ النسـو /األشفـو
العنو،
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صف وص  ،ارا منهو مةاصل االستعون يفست ورا البعحمل
املر ة /محوي الاف
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جمـوف محويـ

’‘2

ر ي عمو العنو د املـدنيد ،يفـن اـيهم األجونـك/ ،ال سـيمو مـن ـال
ال ن ر االسـتبوقي /تسـي الـد/ريو صـةرة ن ـا  ،مـ إيـال اهتمـو ـوص
للم ر ين ا ليو ،يفن ايهم عل سبي املحملو ال ابصر املةجـة /ا مةاقـ
ابموي ـ /ميمــو الالج ـ د/ ،للعــوملد ا ــو اإلنســون /املــدااعد عــن
قـــةا اإلنســـوا / ،ديـــد التهديـــدا الـــذ تســـتهد الســـاوا املـــدنيد
 /ــوال تعر ــهم للــهامو  ،اــرا منــهو التفوع ـ املنــتظم م ـ الســاوا
املدنيد /العم عن كحملك م منظمو املسوعدة اإلنسـوني  /قـةا اإلنسـوا
/التنمي ـ املنــوشّ املعر ـ ــدة أل اــور الــواي ،يفــو اللــو ،ســك
االقتضـــو  ،املـــدارس  /مـــوكن العبـــو ة /املست ـــفيو /املن ـــف النفايـــ ،
/ال سيمو عندمو تعاز اةم مجهةري جنةب السة اا  /متتنـ عـن تـأمد
ه س األموكن

’‘3

تنفي استراتياي لإلن ار املباـر علـ كومـ ناـوا البعحملـ  ،يفـو اللـو اتبـوي
هنــج منسَّــّ مــ املعلةمــو /الرصـــد /التحقــّ /اإلنــ ار املباــر /تعمـــيم
املعلةمـــو / ،يفـــو ي ـــم يليـــو للتصـــدا ،يفـ ـو اللـــو يليـــو التصـــدا
ـــد املـــدنيد الـــذ قـــد تناـــةا علـ ـ انتـــهوكو
للتهديـــدا /اهلامـــو
/جتــو/زا بقــةا اإلنســوا  /انتــهوكو للقــونةا اإلنســون الــد/ف ،اضــال
عــن التأهــك ال تمــو /قــةي مزيــد مــن اهلامــو الــذ تســتهد اــرا
األمم املتحدة /مرااقهو

’‘4

صةا السالم /األمن العومد ملةاق محوي املدنيد التو ع للبعحمل  /ا لهو

’‘5

ــــ املســــوعي ابميــــدة / ،نــــو الحملقــــ / ،اال ــــاالي جبهــــة التيســــ
عمـــو الســـتراتياي ابمويـــ الـــذ تتبعهـــو البعحملـــ / ،ال ســـيمو ايمـــو يتعلـــّ
ولنســـو /األشفـــو  ،يفـــو اللـــو املســـوعدة علـ ـ منـ ـ ن ـــةب الواعـــو
ــد القبوئ ـ /التخفيــو مــن ــديو /تســةيتهو مــن ج ـ النــهة وملصــوب
انلي /الةشني املستدام الذ تعد جز ا رئيسيو مـن ن ـا منـ العنـو  /نـو
الد/ل األج الاةي

’‘6

يي ي يمن تسمح هنوي املاو عة ة امل ر ين ا ليو /الالجـ د علـ
ة يمن /شةعي ،سـب منـهو مراقبـ جهـزة ال ـرش /ا هـو الفوعلـ مـن
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ا تم ـ املــدن/ ،كفول ـ ا ترامهــو بقــةا اإلنســوا/ ،التنســيّ معهــو ،يحملمــو
ماــن ،م ـ التقيــد الصــور سيوس ـ األمــم املتحــدة لب ـ العنوي ـ الةاجب ـ
مراعوة قةا اإلنسوا ،لتنفي األن ا الا الصـل الـذ تركـز علـ ابمويـ
محمل التةعي قضويو العنو ا نسي /ا نسون ،سعيو لتعزيز محوي املدنيد
( ) زصد ح وق اإلنسغن وا تح يق بشأهنغ:

(ج)

’‘1

رصــد جتــو/زا /انتــهوكو قــةا اإلنســوا /انتــهوكو القــونةا الــد/ف
اإلنسون /التحقيّ ايهو /التحقّ منهو /اإل ـال عنـهو ـا علـمم /منـتظم،
يفـــو اللـــو األاعـــو الـــذ يحتمـ ـ ا ت ـــا جـــرائم ـــرب  /جـــرائم
د اإلنسوني

’‘2

رصد االنتهوكو /التاو/زا املرتاب د األشفو /النسو /التحقيـّ ايهـو
/التحقــّ منــهو /اإل ــال عنــهو ديــدا  /صــةرة علني ـ  ،يفــو اللــو مجي ـ
جاو العنو ا نسي /ا نسون النـزاعو املسلح  ،مـن ـال التعايـ
تابيــّ ترتيبــو لرصــد عمــو العنــو ا نســي املرتبا ـ ولنـــزاي  /ليلــهو
/اإل ال عنهو/ ،من ال تعزيـز يليـ رصـد االنتـهوكو الـذ ترتاـك ـد
األشفو /اإل ال عنهو

’‘3

التنسيّ م اآلليو الد/لي /اإلقليمي /الةشني املنخرش رصـد انتـهوكو
قــةا اإلنســوا/ ،التحقيــّ ايهــو /اإل ــال عنــهو /تــةا الــدعم الــتقمم هلــو،
سك االقتضو

هتيئة ا ظروف املواتية إليصغل املسغعدات اإلنسغنية:
’‘1
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اإلسـهو  ،ولتعـو/ا الة يـّ مـ ا هـو الفوعلـ جمـو املسـوعدة اإلنسـوني ،
يي ـ الظـر /األمنيـ املةاتيـ إليصـو املســوعدا اإلنسـوني  / ،جهــة
نـو الحملقـ /التيسـ / ،اللــو إلتو ـ ا ــو لةصــة العــوملد جمــو اإلغو ـ
إىل مجي انتوجد جنةب السة اا ا سري /يمن /من /ا عةائـّ،
/إيصــو املســوعدا اإلنســوني الةقــو املنوســك/ ،ال ســيمو إىل امل ــر ين
ا ليـــو /الالجـــ د/ ،ي ـــ إىل ـــر/رة االمتحملـــو ل اـــو الا الصـــل
مـــن القـــونةا الـــد/ف /ا تـــرا مبـــو د األمـــم املتحـــدة التةجيهيـ ـ جمـــو
املسوعدة اإلنسوني

15-22191

)S/RES/2252 (2015

’‘2
()

كفول ـ مــن مــة،في األمــم املتحــدة /األاــرا املــرتباد هبــو  /ري ـ تنقعلــهم،
سك االقتضو  / ،موا من من فيو /معدايو الالزم لتنفي مهو الةالي

ت دمي ا دعم تنفي االتفغق:
اال االي،

15-22191

د /قدرايو ،وملهو التولي عمو لتنفي االتفوا:

’‘1

تقدت الـدعم ايمـو يتعلـّ ـولتخايط للترتيبـو األمنيـ االنتقوليـ املتفـّ عليهـو
 //عهو ،يفو اللو إن و مركز العمليو امل ترك /ت غيل

’‘2

تقــدت الــدعم ألعمــو اللانـ الةشنيـ لتعــدي الدســتةر لــد إن ــوئهو  /مــج
االتفوا الدستةر االنتقوف مهةري جنةب السة اا ،نو عل شلك مـن
شرا االتفوا

’‘3

تــةا الــدعم لعملي ـ إعــدا الدســتةر الــدائم ،نــو عل ـ شلــك مــن اةم ـ
الة دة الةشنيـ االنتقوليـ / ،مت ـيو مـ االتفـوا ،يفـو اللـو تقـدت املسـوعدة
التقني ـ للان ـ الةشني ـ ملراجع ـ الدســتةر عملي ـ الصــيوغ /تــةا الــدعم
إلجرا امل و/را العوم ال عملي  /الدستةر

’‘4

مسوعدة األشرا عل  /استراتياي لال االي وألن ـا املتصـل ـوي
السالض /التسريح /إعو ة اإل موا  /إصالض قاوي األمن

’‘5

امل ورك يلي رصد اتفوا /قو إشالا النور /الترتيبو األمنيـ االنتقوليـ ،
/تقدت الدعم هلو ،ايمو تقة لتنفي /اليتهو املتمحملل رصـد اصـ القـةا
/جتميعهــو /تــةا اإليــةا املؤقــو هلــو مت ــيو م ـ االتفــوا ،يفــو اللــو تقــدت
الدعم لضموا من املةاق املتنقل /املةاق الحملو ت املخصص

’‘6

امل ـــــورك علـــــ
/التقييم  /عمهو

عمـــــو اللانـــــ امل ـــــترك للرصـــــد

’‘7

تقــدت امل ــةرة /املســوعدة للان ـ االنتخو ــو الةشني ـ  ،ولتنســيّ م ـ عضــو
اريــّ األمــم املتحــدة القاــرا ،يفــو يتســّ م ـ االتفــوا ،عــد تســلم اةم ـ
الة دة الةشني االنتقولي مقوليد السلا

’‘8

عم ن ا التـدريك /تقـدت املسـوعدة االست ـوري هـوز ال ـرش املتاوملـ
امل ــترك  ،يفــو يتســّ مــ سيوســ ــ العنويــ الةاجبــ مراعــوة قــةا

ـــــة ن ـــــط
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اإلنســـــوا/ ،ي ـــــم اللـــــو  /ـــ ـ /تنفيـــ ـ منـــــهوا تـــــدرييب  /عمـــــو
التخايط االستراتياي
 - 9يش ي األمــد العــو عل ـ مســوعدة اللان ـ امل ــترك /األشــرا
الرسوئ الرئيسي من ال االتصو ا موه ا /ن رهو عمو لتنفي االتفوا

إ ــال

 - 10يشييد علـ /جــةب إعاــو األ/لةيـ بمويـ املــدنيد ،علـ النحــة املــبد
الفقرة  ،) ( 8د اهوال القرارا املتعلق وستخدا القدرا /املةار املتو لد البعحمل
 - 11يطل إىل األمد العو ا يةاص  ،عـن شريـّ احمللتـ اووصـ  ،إ ارةل عمليـو
عحمل األمم املتحدة جنةب السة اا الهو املتاوم / ،تنسيَّ مجيـ األن ـا الـذ تضـال
هبو منظةم األمم املتحدة مجهةري جنـةب السـة اا ،للخـر/ا نـهج /ف متسـّ إل ـال
السال مجهةري جنةب السة اا  /ا يستخد جهة املسـوعي ابميـدة الـذ تبـ هلو األمـم
ةار مجي صحوب املصلح
املتحدة للد ة
 - 12يطل ي إىل األمــد العــو ا يقــد معلةمــو مفصــل عــن ت ــاي القــةا ،
/إعــو ة هيال ـ قــةة البعحمل ـ / ،الــدعم اللةجســذ /عةام ـ الــتماد ،إشــور تقــوريرس املنتظم ـ
امليــداا  /ا يضــمن تقــوريرس
/غ هــو ،ويطلي إىل األمــد العــو ا يســتعر اال تيوجــو
املنتظم إىل ا لس تقييمو ةدَّ و لعمليو القةا /انت ورهو /ال تيوجويو املستقب
 - 13يطليي إىل األمــد العــو ا يعاــي األ/لةيــ للن ــر الاومــ ألاــرا البعحملــ ،
د /القةة املأال/ا هبو للعنصر العسارا /عنصر ال رش  ،يفو اللو الاـوئرا العمة يـ
العساري التاتياي /املنظةمو ا ةي غ املسلح /غ املأهةل
 - 14يطل ي إىل البعحمل ـ ا تراعــي االعتبــورا ا نســوني عل ـ ــة تــو  ،ةصــفهو
مســأل جــومل تاــو مجي ـ جةانــك /اليتــهو ،ال ســيمو ايمــو يتعلــّ يف ــورك املــر ة تنفي ـ
االتفوا/ ،ي م اللو عم ال رش الةشنيـ نـةب السـة اا/ ،األن ـا املضـال هبـو لـدعم
 /ــ الدســـتةر/ ،رصـــد /قـــو إشـــالا النـــور/ ،اإليـــةا املؤقـــو ل اـــرا /نـــزي ســـال هم
/تسرحيهم/ ،إصالض قاوي األمن/ ،ياـرر جمـد ا شلبوتـ إ ـرا التقـورير الـذ تقـدمهو البعحملـ إىل
ا لس عن ه س املسأل
 - 15يطل إىل البعحملـ ا تةاصـ تاحمليـو /جة هـو / /ريويـو املتقدمـ املنـوشّ
دة أل اـور النــزاي / ،منـوشّ التامعـو الاـب ة للم ـر ين ا ليـو /الالجـ د
املعر
الةاقعـ املنــوشّ الــذ تســيار عليهــو اباةمـ /املنــوشّ الــذ تســيار عليهــو املعور ـ / ،علـ
املسورا الرئيسي برك الساوا ،مسترجدةي اللـو وسـتراتيايتهو لإلنـ ار املباـر /غ هـو،
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 /ا تةس ناوا /جة هو ،أسوليك منهو املبو رة إىل ن ر القةا /تسي الـد/ريو  ،لي ـم
منـــوشّ الت ـــر /العـــة ة /إعـــو ة التـــةشد / ،ا جتـــرا استعرا ـــو منتظمـــ النت ـــورهو
ا غــرا للتأكــد مــن متركــز قةايــو املةاق ـ الــذ تتــيح هلــو ا /اليتــهو عل ـ اض ـ /ج ـ ،
ويطل إىل األمد العو ا يضمن تقوريرس الد/ري إىل جملـس األمـن معلةمـو مسـتامل عـن
الارائـّ الــذ تسـتخدمهو البعحملـ أل ا /اجبويــو جمـو تــةا ابمويـ للمـدنيد ،يفــو اللــو،
عل ـ ســبي املحملــو ال ابصــر ،املنــوشّ ا ديــدة الــذ تســير ايهــو الــد/ريو /عمليــو الن ــر
االستبوقي / ،عن التدا املتخ ة لزيو ة كفو ة البعحمل /اعوليتهو تنفي /اليتهو
إىل األمـد العـو
 - 16يشر إىل البيوا الرئوسي  ،S/PRST/2015/22ويطل ك
ا يتخ مو يلز من التدا الذ تاف امتحملو البعحمل الاوم لسيوسـ عـد التـهو/ا إشالقـو مـ
االستغال /االعتدا ا نسيد الـذ تتبعهـو األمـم املتحـدة / ،ا يبقـي ا لـس علـ علـم كومـ
يفــو ــرزس البعحمل ـ مــن تقــد ه ـ ا الصــد مــن ــال تقــوريرس املنتظم ـ اووص ـ ا ـ لــد،
وحييي البلــداا املســوم قــةا  /ــأارا جــرش علــ اهــوال اإلجــرا ا الةقوئيــ املالئمــ ،
يفو اللو التدريك غر التةعي مر ل مـو قبـ االنت ـور/ ،كفولـ قملـّ املسـو ل التومـ
ابوال الذ يتةرط األارا التو عةا هلو اورس محمل ه ا السلةم
 - 17يش البعحمل عل ا تاف  ،لد تقدميهو ا عم إىل قةا مني غ تو عـ
ل مم املتحدة ،االمتحملو الصور لسيوسـ ـ العنويـ الةاجبـ مراعـوة قـةا اإلنسـوا عنـد
تقدت عم األمم املتحدة إىل قةا مني غ تو ع ل مم املتحدة/ ،يالك إىل األمـد العـو ا
يض من تقوريرس املقدم إىل جملس األمن معلةمو عن التقد انرز تنفي ه س السيوس
 - 18يطل إىل البعحمل ا تقد املسوعدة إىل اللانـ املن ـأة عمـال ـولفقرة  16مـن
ــد /املــةار
القــرار / )2015( 2206إىل اريــّ اوــربا املن ــأ يفةجــك القــرار نفس ـ ،
مجيـ األشــرا /مجيـ الــد /األعضــو / ،كـ لو املنظمــو الد/ليـ
املتو ـ وحيي كي
/اإلقليمي ـ / /ا اإلقليمي ـ  ،عل ـ ا تاف ـ التعــو/ا م ـ اريــّ اوــربا / ،حيــث ك ـ لو مجي ـ
الد /األعضو املعني عل ا تاف سالم اـرا اريـّ اوـربا  /ا تتـيح هلـم ريـ الةصـة
/ا عوئّ إىل مقوصدهم / ،وأل ص إىل األجـخوص /الة ـوئّ /املةاقـ  ،ليتسـه لفريـّ اوـربا
اال االي ةاليت
 - 19يييدين أجــد العبــورا اهلامــو /التهديــدا الــذ تســتهد مــة،في البعحملـ
/مرااّ األمم املتحدة /مة،في اهلي اباةمي الد/لي املعني ولتنمي /مرااقهو/ ،منـهو إسـقوط
شوئرة عمة ي تو ع ل مم املتحدة يب غساس / ،2014تةقيو /ا تاـوز اريـّ للرصـد
/التحقــّ تــو للهي ـ اباةمي ـ الد/لي ـ املعني ـ ولتنمي ـ يب غســاس / ،2014ا تاــوز
15-22191
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/ا تاــو مــة،فد تــو عد ل مــم املتحــدة  /اــرا مــرتباد هبــو / ،ــبط /ا تاــوز قــةا
جـهر ت ـرين األ /كتـة ر،
املعور ألارا من البعحملـ /معـدا هلـو /اليـ عـوف النيـ
ـةر  /ـونتية /ملاـو /ملـةط ،ويؤكيد ا هـ س
/اهلامو املتاررة عل معسارا البعحمل
اهلامــو قــد ت ــا انتــهوكو التفــوا مركــز القــةا  / /جــرائم ــرب ،ويطغ ي مجيـ
األشرا و ترا رم من ف األمم املتحدة  /ولاو /االمتنوي اةرا عن القيو ـأا عمـو
عنــو ــد األجــخوص املــتامعد مرااــّ األمــم املتحــدة ،ويالح ي ا اةم ـ الة ــدة
الةشني ـ االنتقولي ـ  ،عنــد إن ــوئهو ،ســتاةا ملزم ـ أ اــو اتفــوا مركــز القــةا  ،ويطغ ي
وإلاراا اةرا عن انتازين /املختافد من مة،في األمـم املتحـدة /األاـرا املـرتباد
ك
هبو /ا ا يصيبهم مار/س
 - 20يشييير إىل معـــوي ديـــد ا هـــو اوو ـــع للاـــزا ا الـــةار تفصـــيلهو
الفقرة  7مـن القـرار  ،)2015( 2206ويؤكيد رمـ مةاقـ ابمويـ التو عـ ل مـم املتحـدة،
ويشد بغألخص عل اع املسؤ/لد ،من األارا /الايونو  ،عـن جـن اهلامـو علـ عحملـو
األمــم املتحــدة  /علـ الةجــة األمــمم الــد/ف يفختلــو جــاول  /العمليــو األ ــر بفــا
السال  /مـة،في املسـوعدة اإلنسـوني  / ،الضـولعد  /امل ـوركد هـ س اهلامـو صـةرة
مبوجرة  /غ مبوجرة ،ي الةا يديدا للسال /األمن /االسـتقرار جنـةب السـة اا/ ،قـد
يستةاةا لو معوي اإل ضوي للازا ا
 - 21يكرز طلا ا تتخ البعحمل تدا إ واي  ،سك االقتضـو  ،مـن جـ كفولـ
من عمليويو ا ةي جنةب السة اا / ،ا تقد تقريرا هب ا ال أا إىل ا لس
اةم ـ مجهةري ـ جنــةب الســة اا ــأا متتحمل ـ عل ـ ــة تــو / /ا
 - 22يطغ ي
تأ أل او اتفوا مركز القةا املرب م البعحمل / ،ياولك مجي َ األشرا املعنيـ ـأا تبـدا
تعو/نــو تومــو ايمــو يتعلــّ ونت ــور البعحمل ـ /عمليويــو /مــو تقــة ـ مــن مهــو جمــوال الرصــد
/التحقّ /اإل ال  / ،وص ي من ال موا سالم مة،في األمم املتحدة /األاـرا املـرتباد
هبو  /منـهم  /ريـ تنقعلـهم /ا قيـة علـ ر مجهةريـ جنـةب السـة اا/ ،يـدعة كـ لو
اةم جنةب السة اا إىل ا تاف ري التنق للم ـر ين ا ليـو ،يفـو اللـو املغـو ر/ا
مةاقـ محويـ املــدنيد /الــدا لةا إليهــو / ،ا تةاص ـ عــم البعحملـ تخصــيص األرا ــي ملةاق ـ
محوي املدنيد
 - 23يطغ ي مجيــ األشــرا / ،اقــو ل اــو الا الصــل مــن القــونةا الــد/ف
/ملبــو د األمــم املتحــدة التةجيهي ـ للمســوعدة اإلنســوني  ،ــأا تتــيح /صــة العــوملد جمــو
اإلغو /معدايو /لةازمهو ا سـري /يمـن  /ـد/ا عةائـّ/ ،إيصـو املسـوعدا اإلنسـوني
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الةقــو املنوســك إىل ك ـ مــن حيتوجهــو مجي ـ رجــو جنــةب الســة اا/ ،ال ســيمو إىل
امل ر ين ا ليو /الالج د/ ،يؤكد ا ا عمليو إرجوي للم ر ين ا ليو  /الالجـ د إىل
األموكن الذ تةا منهو  /ا لة ائم ر تتعلّ هبـم جيـك ا تـتم علـ سـوس شـةعي
/مستن ، ، /ر /فا كرامتهم /تاف سالمتهم
ـــأا تةقـــو كـ ـ األشـــرا اـــةرا مجيـ ـ جـــاو العنـــو
 - 24يطغ ي ي كي ي
/انتــهوكو /جتــو/زا قــةا اإلنســوا /انتــهوكو القــونةا الــد/ف اإلنســون ،يفــو اللــو
االغتصوب /غ س من جاو العنو ا نسي /ا نسون
 - 25يدين مجي انتـهوكو القـونةا الـد/ف السـورا ،يفـو اللـو القـونةا الـد/ف
اإلنسون/ ،ا نتهوكو /جتو/زا قةا اإلنسـوا الد/ليـ الـذ ترتابـهو مجيـ شـرا النــزاي،
/ال سيمو تلو الذ ترتاك د األشفو /تناةا عل جتنيدهم /استخدامهم كانة /قتلـهم
/ت ــةيههم /ا تاــواهم/ ،كـ لو جــن اهلامــو علـ املــدارس /املست ــفيو  ،وحيي مجيـ
شرا النـزاي عل تنفي االستنتوجو املتعلق وألشفو /الـواي املسـلح جنـةب السـة اا
الـــذ اعتمـــدهو اريـــّ جملـــس األمـــن العومـ ـ املعـــمم وألشفـــو /النــــزاي املســـلح  8يـــور
موية  ،2015وحي بشدة اباةم عل ا تنف ولاوم /علـ الفـةر اـ عملـهو املنقحـ
ا نــوض
اهلو ا ـ إىل إهنــو /من ـ االنتــهوكو املرتابــ ــد األشفــو  ،وحييي بشييدة كيي
ابرك ال عبي ا ي ال عيب لتحرير السة اا عل الةاو التـو /الفـةرا ولتزامـ
املعور
إهنــو ارتاــوب االنتــهوكو /التاــو/زا اــّ األشفــو  ،املةقعــ  10يور مــوية 2014
وحييط علمغ إشالا اباةم محل ” شفو  ،ال جنة “ عل املسـتة الـةشمم  29ت ـرين
األ /كتــة ر / ،2014ير ــك ــإشالا اصــي كــة را التــو للحرك ـ الدميقراشي ـ نــةب
السة اا جي اوي جنةب السة اا سراض األشفو انتازين
 -26يعر عن ولغ القلـّ إزا النتـوئج الـذ تةصـلو إليهـو املمحمللـ اووصـ ل مـد
ـوال الـواي /الـذ تـبد تف ـي العنـو ا نسـي جنـةب
العو املعنيـ ـولعنو ا نسـي
الســة اا ،ويرح ي ولبيــوا امل ــترم الصــو ر عــن اةم ـ جنــةب الســة اا /األمــم املتحــدة
 11ت ــرين األ /كتــة ر  2014ــأا التصــدا للعنــو ا نســي املــرتبط ولواعــو ،
ابركـ
/البيوا االنفـرا ا الصـو ر كـونةا األ /يسـمرب  2014عـن ا نـوض املعـور
ال عبي ا ي ال عيب لتحرير السة اا ،أا من العنو ا نسي املـرتبط ولواعـو / ،تةقيـ
كبــور قــو ة ا ــي ال ــعيب لتحريــر الســة اا عل ـ تعهــدا  ،اضــال عــن  /ـ ا ـ تنفي ـ
للتصـــدا للعنـــو ا نســـي املـــرتبط ولواعـــو /اقـــو للقـــرارين 2106 / )2010( 1960
( ،)2013وحي ي ا ــي ال ــعيب لتحريــر الســة اا /جنو ـ املعــور عل ـ اهــوال اــةا
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ملمةس /ةد ة /مةقةت من ج تنفي مو /ر البيوا الصو ر عـن كـ منـهمو ،ـدعم مـن
األمــم املتحــدة /ا هــو املعني ـ األ ــر ويييدعو اةم ـ جنــةب الســة اا إىل ا تاف ـ
م ورك ا ي ال عيب لتحرير السة اا عل ـة جمـديف مجيـ املنوق ـو /العمليـو الراميـ
إىل تنفي البيـوا امل ـترم ،وحيي ا ـي ال ـعيب لتحريـر السـة اا /جنو ـ املعـور علـ ا
حيةال /ا ارتاوب مزيد من جرائم العنو ا نسي / ،ا يبينو مو اه اس من اـةا ملمةسـ
نوسب ا نوة املةجة ين صفةاهمو
 - 27يطل إىل األمد العو ا يـةار ملفة ـي اال ـو األاريقـي  /اةمـ الة ـدة
الةشنيـ االنتقوليـ املســوعدة التقنيـ الالزمـ لتنفيـ الفصـ اوــومس مــن االتفــوا ،يفــو اللــو
إن ـــو انامــ املختلاــ نـــةب الســـة اا املتة ـــوة االتفـــوا/ ،اللـــو ولت ـــو/ر معهمـــو
/يفو يتموج /املو ة  5-1من الفص اوومس من االتفوا ،يفـو اللـو مـو يتعلـّ إن ـو نـ
ابقيق /املصوب /التعو
 - 28يتطل إىل تقرير األمد العو عن املسوعدة التقني املقدم إىل اال و األاريقـي
 /اةم ـ الة ــدة الةشني ـ االنتقولي ـ ايمــو يتعلــّ ولفص ـ اوــومس مــن االتفــوا ،مت ــيو م ـ
الفقــرة  26عـــالس ،يفـــو اللـــو انامــ املختلاــ نـــةب الســـة اا املتة ـــوة االتفـــوا،
ويييدعو اال ــو األاريقــي إىل تقوســم املعلةمــو مـ األمــد العــو ــأا التقــد انــرز هـ ا
الصد  ،يفو يحملرا تقريـرس ،ويعير عـن اعتـزا جملـس األمـن القيـو عندئـ تقيـيم مـو جنـز مـن
عم إلن و انام املختلا  ،يفو يتموج /املعوي الد/لي
 - 29يدعو اةم جنةب السة اا إىل املضي قـدمو علـ /جـ السـرع  /تـة ي
اال عو ا املتعلق ونتهوكو /جتـو/زا قـةا اإلنسـوا،
ال فواي الستامو التحقيقو
يفو يتموج /املعوي الد/لي  ،ويش ّعهغ عل ن ر التقورير املتعلق تلو التحقيقو
اةمـــ ـ جنـــــةب الســـــة اا/ ،قـــــد وشـــــو علمـــــو
 - 30ييييييدعو كييي ي
ـــولفقرة  2-2-3مـــن الفصـ ـ اوـــومس مـــن االتفـــوا ،إىل ةوســـب مجيـ ـ املســـؤ/لد عـــن
انتــهوكو /جتــو/زا قــةا اإلنســوا /انتــهوكو القــونةا الــد/ف اإلنســون/ ،كفول ـ قســط
متســو /مــن ابموي ـ ،ـ القــونةا /املســو/اة الةصــة إىل العدالـ ميـ ــحويو العنــو
إشـــور
ا نســـي/ ،ابفـــون علـ ـ نفـــس القـــدر مـــن اال تـــرا بقـــةا النســـو /الفتيـــو
ه س العمليو
 - 31يدعو مجي األشرا إىل ا تاف متحملي املر ة الاوم /الفعو /منحهو اـرص
القيو ة مجي مو يب من جهة لتسةي الواعو  /نو السال / ،اللو سب جىت من ينـهو
البلـداا املسـوم قـةا
تقدت الدعم ملنظمو ا تم املدن الذ تعه وملر ة ويش كي
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 /ارا جرش عل اهوال التدا الراميـ إىل ن ـر مزيـد مـن النسـو إشـور العنصـر العسـارا
/عنصــر ال ــرش /العنصــر املــدن للبعحمل ـ  ،ويؤكييد ميين هديييد مي ـ تــةاار اوــربة /التــدريك
املالئمد ميداا القضويو ا نسوني مي البعحملو الذ ين هو جملس األمن
 - 32يدين اهلامـو علـ املن ـف النفايـ /جـركو الـنفط /مة،فيهـو /القتـو
املستمر ةيط ه س املرااّ ،وحي مجي األشرا عل كفول من البني التحتي االقتصو ي
 - 33يطل ي إىل األمــد العــو ا يقــد تقريــرا ايــو إىل جملــس األمــن عــن تنفي ـ
/الي البعحمل  ،يضمن معلةمو عمو يرتاك من انتهوكو التفوا مركـز القـةا  ،يفـو اللـو
اإلجرا ا الذ تتخ هو البعحمل للتصدا ألا من ه س االنتهوكو / ،اللو مةعـد ال يتاـو/ز
 60يةمو من توري اهوال ه ا القرار/ ،ك  60يةمو عد اللو
 - 34ي ييرز ا يبقي املسأل قيد نظرس الفعلي.
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