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  )٢٠١٤ (٢١٤٨القرار     
  ٢٠١٤أبريل / نيسان٣ املعقودة يف ٧١٥٢الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

    
  ،إن جملس األمن  
 مجيع قراراتـه وبيانـات رئيـسه الـسابقة بـشأن احلالـة يف الـسودان،                 إذ يؤكد من جديد     

   االمتثال هلا امتثاال كامال،مشددا على أمهية
 تأكيـــد التزامـــه الـــشديد بـــسيادة الـــسودان ووحدتـــه واســـتقالله وســـالمته  وإذ يعيـــد  

اإلقليميــة، وتــصميمه علــى العمــل مــع حكومــة الــسودان، يف احتــرام تــام لــسيادته، للمــساعدة  
  التصدي للتحديات املختلفة يف السودان، يف

ــادئ التــسوية الــس وإذ يــشري   ــة مب ــة، وُحــسن اجلــوار،   إىل أمهي لمية للمنازعــات الدولي
  وعدم التدخل، والتعاون يف العالقات بني الدول يف املنطقة،

 ويعيد تأكيد املبـادئ األساسـية حلفـظ الـسالم،           )٢٠١٣ (٢٠٨٦ إىل قراره    وإذ يشري   
د، وعدم اسـتخدام القـوة، إال يف حالـة الـدفاع عـن الـنفس       مبا يف ذلك موافقة األطراف، واحليا  

 بأن والية كل بعثة من بعثـات حفـظ الـسالم حمـددة حباجـة البلـد                مويسلّوالدفاع عن الوالية،    
  املعين وأوضاعه،

ألمـــم املتحـــدة يف دارفـــور  جبهـــود العمليـــة املختلطـــة لالحتـــاد األفريقـــي واوإذ يـــشيد  
 دعمـه الكامـل     ويكرر تأكيد  السالم واالستقرار يف دارفور،      من أجل تعزيز  ) املختلطة العملية(

  ،للعملية املختلطة
ــالغ القلــق     ــور خــالل    وإذ يعــرب عــن ب ــة يف دارف ــة األمني ــدهور الكــبري للحال  إزاء الت

، مــع اســتمرار الــصدامات بــني حكومــة الــسودان واجلماعــات املــسلحة املتمــردة    ٢٠١٣ عــام
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، مبـا يف ذلـك مبـشاركة وحـدات شـبه عـسكرية وعناصـر                واحتدام العنف بني اجملتمعـات احملليـة      
  امليليشيات القبلية، اليت أصبحت املصدر الرئيسي للعنف ضد املدنيني وتشريد السكان،

 إزاء انتشار األسـلحة يف دارفـور، واسـتمرار التهديـدات احملدقـة              وإذ يعرب عن القلق     
  باملدنيني من جراء الذخائر غري املنفجرة،

 إزاء أثر تدهور األمن علـى الـسكان املـدنيني، مبـا يف ذلـك                لغ القلق وإذ يعرب عن با     
، ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن زيـادة             ٢٠١٣الزيادة الكبرية يف حاالت تشريد الـسكان يف عـام           

يف االحتياجــات اإلنــسانية واحتياجــات احلمايــة، مبــا يف ذلــك مــا يتــصل منــها بــالعنف اجلنــسي 
ــال؛     ــف ضــد األطف ــساين والعن ــت     حــظوإذ يالواجلن ــد متكن ــسانية ق ــة اإلن ــات الفاعل  أن اجله

ــسانية يف دارفــور يف عــام      مــن ــة مــن هــم حباجــة إىل املــساعدة اإلن ، ٢٠١٣الوصــول إىل غالبي
باستثناء بارز هو حالة تلك الفئـات الـضعيفة مـن الـسكان يف املنـاطق الـيت جيـري فيهـا القتـال،                   

 عمـا يـساوره مـن قلـق بـالغ     د، ، يف هـذا الـصد  وإذ يعرب يف ذلك منطقة شرق جبل مرة،        مبا
، ممـا أدى إىل تـشريد       ٢٠١٤فربايـر   /إزاء التقارير اليت تفيد بتفاقم العنف يف دارفور منذ شـباط          

عــدد كــبري مــن املــدنيني، وإزاء قيــام الــسلطات الــسودانية حبرمــان العمليــة املختلطــة والفــاعلني  
ــضررة؛     يف ــاطق املت ــساين مــن الوصــول إىل املن  إزاء ب كــذلك عــن القلــق وإذ يعــراجملــال اإلن

  ،توافر التمويل بالقدر الكايف للفاعلني يف اجملال اإلنساين عدم
 إدانته الشديدة للـهجمات علـى العمليـة املختلطـة، ودعوتـه حكومـة               وإذ يكرر تأكيد    

السودان إىل إجراء حتقيق سريع يف هذه اهلجمات وتقدمي مرتكبيها إىل العدالـة، ودعوتـه مجيـع                 
  ور إىل التعاون الكامل مع البعثة،األطراف يف دارف

ــور،     وإذ يؤكــد جمــددا    ــرتاع يف دارف ــاك حــل عــسكري لل ــه ال ميكــن أن يكــون هن  أن
التوصل إىل تسوية سياسية شاملة أمر أساسي إلعادة السالم، ويشدد على أمهيـة التـصدي            وأن

افع حقيقيـة   الكامل لألسباب اجلذرية للرتاع سعيا إىل إقامـة سـالم دائـم سـرعان مـا سـيعود مبنـ                   
 دعمـه لوثيقـة الدوحـة للـسالم يف دارفـور            تأكيـد  يف هـذا الـصدد       وإذ يعيـد  على أهل دارفـور،     

  باعتبارها أساسا متينا لعملية السالم يف دارفور، ودعمه لإلسراع بتنفيذها،) وثيقة الدوحة(
ــسهيل إحــراز تقــدم        وإذ يالحــظ   ــة علــى ت ــصدد أن قــدرة العمليــة املختلط  يف هــذا ال

وثيقـــة الدوحـــة تعيقهـــا مماطلـــة األطـــراف املوقعـــة وغيـــاب تـــسوية سياســـية شـــاملة   تنفيـــذ  يف
 لكـون احلالـة اإلنـسانية واألمنيـة،       وإذ يعـرب عـن القلـق      عـة،   احلكومة واحلركات غـري املوقّ     بني

مرحلـة   وكذلك ضعف قدرة السلطة اإلقليمية لدارفور، يعوقان االنتقال من مرحلـة اإلغاثـة إىل      
 املاحنني على تقدمي تربعاهتم املعلنـة والوفـاء   وإذ حيثقيام باألنشطة اإلمنائية،  حتقيق االستقرار وال  
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يت قطعـت يف املـؤمتر يف الدوحـة         بالتزاماهتم يف الوقت املناسب، مبـا يف ذلـك تلـك االلتزامـات الـ              
  ، أن التنمية ميكنها أن تدعم السالم الدائم يف دارفورويؤكد، ٢٠١٣أبريل /نيسان يف

ــثين   ــى وإذ يـ ــاس        علـ ــن مشبـ ــد بـ ــشترك حممـ ــاص املـ ــل اخلـ ــذهلا املمثـ ــيت يبـ ــود الـ اجلهـ
عـة،  تنشيط عملية السالم، مبـا يف ذلـك مـن خـالل جتديـد إشـراك احلركـات غـري املوقّ                     أجل من

 مجيع األطراف يف الرتاع على وقف مجيع أعمال العنف فـورا، واملـشاركة يف عمليـة                 وإذ حيث 
لدوحــة، وذلــك مــن أجــل حتقيــق ســالم  الــسالم دون أي شــروط مــسبقة علــى أســاس وثيقــة ا 

  مستقر ودائم يف املنطقة،
 املمثــل اخلــاص املــشترك علــى مواصــلة جهــوده الراميــة إىل زيــادة مشوليــة   وإذ يــشجع  

العملية السياسية، مسترشدا يف ذلك بإطار عمل االحتاد األفريقي واألمم املتحدة لتيسري عمليـة              
ــق االحتــاد      ــع فري ــسيق م ــى التن ــور، وعل ــذ    ســالم دارف ــين بالتنفي ــستوى املع ــع امل ــي الرفي  األفريق

ــسودان ملواءمــة جهــود الوســاطة الــيت       واملبعــوث اخلــاص لألمــم املتحــدة للــسودان وجنــوب ال
 يف هـذا الـصدد بـإعالن        وإذ يرحـب  يبذلوهنا مع مراعاة التحول اجلاري على الـصعيد الـوطين،           

 أن طرائـــق عقـــد حـــظويالينـــاير عـــن حـــوار وطـــين، / كـــانون الثـــاين٢٧الـــرئيس البـــشري يف 
ــذا ــور،         ه ــل دارف ــشروعة أله ــات امل ــاول التظلم ــيح فرصــة تن ــي أن تت ــعاحلــوار ينبغ  وإذ يتطل
مزيــد مــن التطــورات يف تنفيــذ عمليــة احلــوار الــشامل للجميــع، وإذ يؤكــد أمهيــة املــشاركة  إىل

  اجلهود الرامية إىل حتقيق السالم يف دارفور، الفعلية للمرأة يف هذه العملية، ويف 
 أن اآلليات احمللية حلل املنازعات تقوم بدور هـام يف منـع وحـل الرتاعـات                 إذ يالحظ و  

 علـى تكثيـف اجلهـود       وحيـث بني اجملتمعات احمللية، مبا يف ذلك الرتاعات على املوارد الطبيعيـة،            
الفعالة حىت ال تفضي املنازعات احمللية إىل العنف، مع ما يقابله مـن أثـر علـى الـسكان املـدنيني                     

ــسلطات الــسودانية والوســطاء احملليــون للوســاطة         احمل ــيني، وإذ يــسلم بــاجلهود الــيت تبــذهلا ال ل
 وحيثهــااالقتتــال بــني القبائــل، بــدعم مــن العمليــة املختلطــة وفريــق األمــم املتحــدة القطــري،   يف

  مواصلة عملها، على
ة  بأنه، خالل العـام املاضـي، أفـضى التعـاون بـني العمليـة املختلطـة وحكومـ                  وإذ يرحب   

ــا يف ذلــــك مــــن خــــالل إصــــدار التأشــــريات     ــة، مبــ الــــسودان إىل حتــــسينات يف تنفيــــذ الواليــ
 ألن اسـتمرار القيـود املفروضـة علـى الوصـول            إذ يعرب عـن بـالغ القلـق       أنسب، لكنه    وقت يف

ــدات     ــي للمعـ ــيص اجلمركـ ــائق التخلـ ــدار وثـ ــأخري يف إصـ ــان   والتـ ــدات يقوضـ ــة للوحـ  اململوكـ
 ألن املساعدة اإلنـسانية     وإذ يعرب كذلك عن بالغ القلق     ختلطة،  كبري فعالية العملية امل    حد إىل

يتم تقييدها وتأخريها بسبب قيود خاصة يواجهها الفاعلون يف اجملال اإلنساين، وألن قلـة تعـاون                
  ،احلكومة، وال سيما من حيث إتاحة إمكانية الوصول، يعوق بشدة قدرة البعثة على العمل



S/RES/2148 (2014)
 

4/6 14-28952 
 

نقص يف القـــدرات التـــشغيلية لـــبعض العناصـــر  ألن الـــوإذ يعـــرب عـــن بـــالغ القلـــق  
العسكرية وعناصر الشرطة يعرقل بصورة خطـرية تنقـل القـوة، وفعاليتـها وقـدرهتا علـى الـردع                   

  والرد حبزم على اهلجمات،
 احلاجة إىل هياكل تنـسيق وتكامـل فعالـة داخـل العمليـة املختلطـة، وفيمـا             وإذ يالحظ   

 اإلسـراع بوضـع وتنفيـذ رؤيـة         ويـشجع حـدة القطـري،     بني العمليـة املختلطـة وفريـق األمـم املت         
اســتراتيجية أوضــح، وأولويــات ونظــام ختطــيط اســتراتيجي وتــشغيلي داخــل العمليــة املختلطــة، 
وكذلك حتسني آلية اإلنذار املبكر واالستجابة وتنـسيق أنـشطة محايـة املـدنيني مـع فريـق األمـم                    

  املتحدة القطري،
األمــــن التــــابع لالحتــــاد األفريقــــي، املــــؤرخ  إىل بــــالغ جملــــس الــــسالم ووإذ يــــشري  

  ،٢٠١٤مارس /آذار ٢٤
 ٢٠١٤فربايـر  / شـباط ٢٥ التقريـر اخلـاص لألمـني العـام املـؤرخ         يرحب ويؤيـد    - ١  

)S/2014/138 (              دارفـور   املتعلق باستعراض العمليـة املختلطـة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف 
  ؛)٢٠١٣ (٢١١٣والتوصيات الواردة فيه، واملقدم عمال بقرار جملس األمن ) العملية املختلطة(

 بالتعديل املقترح يف النقـاط املرجعيـة واملؤشـرات املتعلقـة بالعمليـة              حييط علما   - ٢  
، ويطلب إىل األمني العام أن يواصـل صـقل   S/2014/138مني العام املختلطة الواردة يف تقرير األ   

هــذه النقــاط املرجعيــة واملؤشــرات لــتعكس األولويــات االســتراتيجية املنقحــة للبعثــة، ويقــدمها   
   يوما؛٩٠تقريره املقبل واملقدم كل  يف

ذي يؤديه االحتاد األفريقي يف دعـم تنفيـذ اسـتعراض         على الدور اهلام ال    يشدد  - ٣  
  بـــاجلهود املتواصـــلة الــيت تبـــذهلا آليـــة تنـــسيق الـــدعم املـــشتركة، ويرحـــبالعمليــة املختلطـــة؛  

  ذلك يف القيام بوظائف هامة يف التنسيق والدعم واالتصال؛ يف مبا
ة املـدنيني،  محايـ :  األولويات االستراتيجية املنقحة للعملية املختلطـة وهـي     يؤيد  - ٤  

وتيسري إيصال املساعدة اإلنسانية وضمان سالمة وأمن موظفي املساعدة اإلنسانية؛ والوسـاطة            
على أساس وثيقة الدوحة بني حكومة الـسودان واحلركـات املـسلحة غـري املوقعـة، مـع مراعـاة                    

يـة،  التحول الدميقراطي اجلاري علـى الـصعيد الـوطين؛ ودعـم الوسـاطة يف نـزاع اجملتمعـات احملل                
يف ذلك عن طريق التدابري الراميـة إىل التـصدي ألسـبابه اجلذريـة، بالتعـاون مـع فريـق األمـم               مبا

  املتحدة القطري؛
 إىل العملية املختلطة تركيز أنشطتها وتبسيطها، يف عنـصريها العـسكري         يطلب  - ٥  

اتيجية واملتعلق بالـشرطة وعنـصرها املـدين مـن أجـل إحـراز تقـدم بـشأن هـذه األولويـات االسـتر                      
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ــثالث،  ــرالـ ــة بعـــض امل   ويقـ ــيتطلب إزالـ ــة سـ ــذها بفعاليـ ــأن تنفيـ ــات    بـ ــلم األولويـ ــن سـ ــام مـ هـ
  ؛األمني العام أن يدرج هذه املهام يف تقريره العادي املقبل عن العملية املختلطة إىل ويطلب
 باعتزام األمني العام التعجيل بتخفيض عنصر الشرطة التابع للعمليـة           حييط علما   - ٦  

 إىل األمــني العــام أن يقــدم معلومــات ويطلــبمــن أجــل زيــادة فعاليــة ذلــك العنــصر،  املختلطــة، 
 يف هـذا الـصدد علـى أمهيـة     ويؤكدمفصلة ومستكملة عن تنفيذ هذا التخفيض يف تقريره املقبل،       

  ؛النشر والتدريب الفعالني والقدرة التشغيلية لعنصر الشرطة يف العملية املختلطة
ــة املخيالحــظ  - ٧   ــسية يف االضــطالع      أن العملي ــة حتــديات رئي ــة تواجــه ثالث تلط

ــة، وهــي      ــسياسية واألمني ــة ال ــها علــى حنــو فعــال، يف ضــوء تطــور البيئ ــة  : بواليت تعــاون حكوم
الـــسودان وشـــراكتها يف تنفيـــذ واليـــة البعثـــة؛ ووجـــود جوانـــب قـــصور كـــربى يف القـــدرات 

ل التنـسيق والتكامـل   التشغيلية لعدة وحدات من القوات والـشرطة؛ واحلاجـة إىل حتـسني هياكـ            
  داخل العملية املختلطة، وفيما بني العملية املختلطة وفريق األمم املتحدة القطري؛

 أن حتدد العمليـة املختلطـة، يف سـياق هـذه التحـديات، اخلطـوات الـيت                يطلب  - ٨  
ستحقق هبا أولوياهتا االستراتيجية املنقحة مبزيد مـن الفعاليـة، ويطلـب كـذلك إىل األمـني العـام         

  أن يقدم تقريرا عن هذه اخلطوات يف تقاريره العادية إىل اجمللس عن العملية املختلطة؛
 بــاجلهود املقــرر أن تبــذهلا األمــم املتحــدة والبلــدان املعنيــة مــن البلــدان    يرحــب  - ٩  

املسامهة بقوات عسكرية والبلدان املسامهة بوحـدات شـرطة ملعاجلـة أوجـه القـصور يف القـدرات                  
الوحدات، مبا يف ذلك تعزيز احلوار بني االحتـاد األفريقـي واألمانـة العامـة لألمـم               التشغيلية لبعض   

 العملية املختلطة على االنتقال إىل وضع وقائي واستباقي بقدر         ويشجعاملتحدة مع تلك البلدان،     
أكرب يف سعيها إىل حتقيق األولويات ويف إطار الدفاع الفعلـي عـن واليتـها، بنـاء علـى اخلطـوات                     

  ؛بية اليت اختذت حىت اآلن، دون املساس باملبادئ األساسية حلفظ السالم املتفق عليهااإلجيا
 على ضرورة سد الثغـرات القائمـة يف اهليكـل االسـتراتيجي والتـشغيلي               يشدد  - ١٠  

 العمليـــة املختلطـــة وفريـــق األمـــم املتحـــدة القطـــري إىل أن يـــوفرا ويـــدعوللعمليـــة املختلطـــة، 
سة األمـم املتحـدة للتقيـيم والتخطـيط املتكـاملني، مبـا يف ذلـك إنـشاء              االحتياجات الكاملة لسيا  

اآلليــات املتكاملــة للقيــام بــصورة مــشتركة بالتحليــل والتخطــيط، والتنــسيق، والرصــد، وصــنع  
القرار، وال سيما للتخطيط املشترك ألنشطة األفراد العسكريني وأفراد الـشرطة املتعلقـة حبمايـة               

 إىل األمـني  ويطلـب انة العامـة إىل مـساعدة البعثـة يف هـذه املهـام،             األم ويدعو كذلك املدنيني؛  
ــادي املقبـــل إىل اجمللـــس      ــره العـ ــذا الـــصدد يف تقريـ ــذة يف هـ ــوات املتخـ ــام أن يـــدرج اخلطـ العـ

  العملية املختلطة؛ عن
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ــة يف حتركاهتــا      يالحــظ  - ١١   ــها البعث ــيت تعــاين من ــق الثغــرة االســتراتيجية ال  مــع القل
تمرة إىل القــدرات يف جمــال الطــريان وغــري ذلــك مــن األصــول الداعمــة  وحاجتــها املاســة واملــس

 ويهيــبلقــدرهتا علــى التحــرك، مبــا يف ذلــك الطــائرات املروحيــة خلــدمات العمليــة املختلطــة،    
بالــدول األعــضاء أن تــضاعف جهودهــا لتزويــد البعثــة بوحــدات جويــة، كمــا يهيــب حبكومــة  

 إىل األمـني العـام      ويطلـب عهـد بتوفريهـا فعـال،       السودان أن تسهل نشر هذه األصول اليت مت الت        
ــوات        ــوين القـــ ــة بتكـــ ــود املتعلقـــ ــن اجلهـــ ــاٍت عـــ ــة معلومـــ ــاريره العاديـــ ــدرج يف تقـــ أن يـــ

  استراتيجيات أخرى ميكن االستعانة هبا لسد هذه الثغرة العسكرية احليوية؛ أي وعن
لطــة  مجيــع اجلهــات الفاعلــة املعنيــة علــى تنفيــذ اســتعراض العمليــة املخت  حيــث  - ١٢  

وجــه الــسرعة وبالكامــل، ويطلــب إىل األمــني العــام أن يــدرج يف تقريــره العــادي املقبــل    علــى
اجمللــس عــن العمليــة املختلطــة معلومــات وتوصــيات تــشغيلية حمــددة علــى النحــو املطلــوب    إىل

بشأن فعالية التكلفة وختفيض العنصر العسكري وعنصر الشرطة والعنصر املـدين للبعثـة للزيـادة        
ــذ أولوياهتــا االســتراتيجية املنقحــة،    إىل أقــصى ــة تنفي  إجــراء ويعــرب عــن عزمــه  حــد يف فعالي

  التعديالت الالزمة تبعا لذلك؛
ــول     يهيـــب  - ١٣   ــيت حتـ ــات الـ ــل العقبـ ــة كـ ــور إىل إزالـ ــراف يف دارفـ ــع األطـ  جبميـ

 حكومـة الـسودان     ويـدعو اضطالع العملية املختلطة بواليتـها اضـطالعا كـامال وسـليما،             دون
 الكامل باتفاق مركز القوات وبدون أي تأخري، وتعزيز التعاون مع العملية املختلطـة              إىل التقيد 

  بشأن تنفيذ والية العملية املختلطة؛
ــة    يــــشدد  - ١٤   ــة املختلطــ ــالني ألثــــر العمليــ ــيم الفعــ ــة الرصــــد والتقيــ  علــــى أمهيــ

علـى أسـاس    إىل النظر يف التقدم احملـرز يف تنفيـذ االسـتعراض      ويتطلع ،حتسني فعاليتها  أجل من
  التقارير العادية لألمني العام إىل اجمللس؛

 إىل تقيــيم األثــر األويل الســتعراض التنفيــذ قبــل جتديــد واليــة العمليــة    يتطلــع  - ١٥  
ــة   ويعــرب عــن اعتزامــه ، ٢٠١٤أغــسطس /املختلطــة يف آب ــة العملي ــة أن تعكــس والي  كفال

  ر اخلاص لألمني العام؛املختلطة األولويات االستراتيجية املنقحة احملددة يف التقري
  . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر  - ١٦  

  


	القرار 2148 (2014)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7152 المعقودة في 3 نيسان/أبريل 2014

	إن مجلس الأمن،
	إذ يؤكد من جديد جميع قراراته وبيانات رئيسه السابقة بشأن الحالة في السودان، مشددا على أهمية الامتثال لها امتثالا كاملا،
	وإذ يعيد تأكيد التزامه الشديد بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامته الإقليمية، وتصميمه على العمل مع حكومة السودان، في احترام تام لسيادته، للمساعدة في التصدي للتحديات المختلفة في السودان،
	وإذ يشير إلى أهمية مبادئ التسوية السلمية للمنازعات الدولية، وحُسن الجوار، وعدم التدخل، والتعاون في العلاقات بين الدول في المنطقة،
	وإذ يشير إلى قراره 2086 (2013) ويعيد تأكيد المبادئ الأساسية لحفظ السلام، بما في ذلك موافقة الأطراف، والحياد، وعدم استخدام القوة، إلا في حالة الدفاع عن النفس والدفاع عن الولاية، ويسلّم بأن ولاية كل بعثة من بعثات حفظ السلام محددة بحاجة البلد المعني وأوضاعه،
	وإذ يشيد بجهود العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (العملية المختلطة) من أجل تعزيز السلام والاستقرار في دارفور، ويكرر تأكيد دعمه الكامل للعملية المختلطة،
	وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء التدهور الكبير للحالة الأمنية في دارفور خلال عام 2013، مع استمرار الصدامات بين حكومة السودان والجماعات المسلحة المتمردة واحتدام العنف بين المجتمعات المحلية، بما في ذلك بمشاركة وحدات شبه عسكرية وعناصر الميليشيات القبلية، التي أصبحت المصدر الرئيسي للعنف ضد المدنيين وتشريد السكان،
	وإذ يعرب عن القلق إزاء انتشار الأسلحة في دارفور، واستمرار التهديدات المحدقة بالمدنيين من جراء الذخائر غير المنفجرة،
	وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء أثر تدهور الأمن على السكان المدنيين، بما في ذلك الزيادة الكبيرة في حالات تشريد السكان في عام 2013، وما يترتب على ذلك من زيادة في الاحتياجات الإنسانية واحتياجات الحماية، بما في ذلك ما يتصل منها بالعنف الجنسي والجنساني والعنف ضد الأطفال؛ وإذ يلاحظ أن الجهات الفاعلة الإنسانية قد تمكنت من الوصول إلى غالبية من هم بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في دارفور في عام 2013، باستثناء بارز هو حالة تلك الفئات الضعيفة من السكان في المناطق التي يجري فيها القتال، بما في ذلك منطقة شرق جبل مرة، وإذ يعرب، في هذا الصدد، عما يساوره من قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بتفاقم العنف في دارفور منذ شباط/فبراير 2014، مما أدى إلى تشريد عدد كبير من المدنيين، وإزاء قيام السلطات السودانية بحرمان العملية المختلطة والفاعلين في المجال الإنساني من الوصول إلى المناطق المتضررة؛ وإذ يعرب كذلك عن القلق إزاء عدم توافر التمويل بالقدر الكافي للفاعلين في المجال الإنساني،
	وإذ يكرر تأكيد إدانته الشديدة للهجمات على العملية المختلطة، ودعوته حكومة السودان إلى إجراء تحقيق سريع في هذه الهجمات وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، ودعوته جميع الأطراف في دارفور إلى التعاون الكامل مع البعثة،
	وإذ يؤكد مجددا أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للنزاع في دارفور، وأن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة أمر أساسي لإعادة السلام، ويشدد على أهمية التصدي الكامل للأسباب الجذرية للنزاع سعيا إلى إقامة سلام دائم سرعان ما سيعود بمنافع حقيقية على أهل دارفور، وإذ يعيد في هذا الصدد تأكيد دعمه لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور (وثيقة الدوحة) باعتبارها أساسا متينا لعملية السلام في دارفور، ودعمه للإسراع بتنفيذها،
	وإذ يلاحظ في هذا الصدد أن قدرة العملية المختلطة على تسهيل إحراز تقدم في تنفيذ وثيقة الدوحة تعيقها مماطلة الأطراف الموقعة وغياب تسوية سياسية شاملة بين الحكومة والحركات غير الموقّعة، وإذ يعرب عن القلق لكون الحالة الإنسانية والأمنية، وكذلك ضعف قدرة السلطة الإقليمية لدارفور، يعوقان الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة تحقيق الاستقرار والقيام بالأنشطة الإنمائية، وإذ يحث المانحين على تقديم تبرعاتهم المعلنة والوفاء بالتزاماتهم في الوقت المناسب، بما في ذلك تلك الالتزامات التي قطعت في المؤتمر في الدوحة في نيسان/أبريل 2013، ويؤكد أن التنمية يمكنها أن تدعم السلام الدائم في دارفور،
	وإذ يثني على الجهود التي يبذلها الممثل الخاص المشترك محمد بن شمباس من أجل تنشيط عملية السلام، بما في ذلك من خلال تجديد إشراك الحركات غير الموقّعة، وإذ يحث جميع الأطراف في النزاع على وقف جميع أعمال العنف فورا، والمشاركة في عملية السلام دون أي شروط مسبقة على أساس وثيقة الدوحة، وذلك من أجل تحقيق سلام مستقر ودائم في المنطقة،
	وإذ يشجع الممثل الخاص المشترك على مواصلة جهوده الرامية إلى زيادة شمولية العملية السياسية، مسترشدا في ذلك بإطار عمل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتيسير عملية سلام دارفور، وعلى التنسيق مع فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان لمواءمة جهود الوساطة التي يبذلونها مع مراعاة التحول الجاري على الصعيد الوطني، وإذ يرحب في هذا الصدد بإعلان الرئيس البشير في 27 كانون الثاني/يناير عن حوار وطني، ويلاحظ أن طرائق عقد هذا الحوار ينبغي أن تتيح فرصة تناول التظلمات المشروعة لأهل دارفور، وإذ يتطلع إلى مزيد من التطورات في تنفيذ عملية الحوار الشامل للجميع، وإذ يؤكد أهمية المشاركة الفعلية للمرأة في هذه العملية، وفي الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في دارفور،
	وإذ يلاحظ أن الآليات المحلية لحل المنازعات تقوم بدور هام في منع وحل النزاعات بين المجتمعات المحلية، بما في ذلك النزاعات على الموارد الطبيعية، ويحث على تكثيف الجهود الفعالة حتى لا تفضي المنازعات المحلية إلى العنف، مع ما يقابله من أثر على السكان المدنيين المحليين، وإذ يسلم بالجهود التي تبذلها السلطات السودانية والوسطاء المحليون للوساطة في الاقتتال بين القبائل، بدعم من العملية المختلطة وفريق الأمم المتحدة القطري، ويحثها على مواصلة عملها،
	وإذ يرحب بأنه، خلال العام الماضي، أفضى التعاون بين العملية المختلطة وحكومة السودان إلى تحسينات في تنفيذ الولاية، بما في ذلك من خلال إصدار التأشيرات في وقت أنسب، لكنه إذ يعرب عن بالغ القلق لأن استمرار القيود المفروضة على الوصول والتأخير في إصدار وثائق التخليص الجمركي للمعدات المملوكة للوحدات يقوضان إلى حد كبير فعالية العملية المختلطة، وإذ يعرب كذلك عن بالغ القلق لأن المساعدة الإنسانية يتم تقييدها وتأخيرها بسبب قيود خاصة يواجهها الفاعلون في المجال الإنساني، ولأن قلة تعاون الحكومة، ولا سيما من حيث إتاحة إمكانية الوصول، يعوق بشدة قدرة البعثة على العمل،
	وإذ يعرب عن بالغ القلق لأن النقص في القدرات التشغيلية لبعض العناصر العسكرية وعناصر الشرطة يعرقل بصورة خطيرة تنقل القوة، وفعاليتها وقدرتها على الردع والرد بحزم على الهجمات،
	وإذ يلاحظ الحاجة إلى هياكل تنسيق وتكامل فعالة داخل العملية المختلطة، وفيما بين العملية المختلطة وفريق الأمم المتحدة القطري، ويشجع الإسراع بوضع وتنفيذ رؤية استراتيجية أوضح، وأولويات ونظام تخطيط استراتيجي وتشغيلي داخل العملية المختلطة، وكذلك تحسين آلية الإنذار المبكر والاستجابة وتنسيق أنشطة حماية المدنيين مع فريق الأمم المتحدة القطري،
	وإذ يشير إلى بلاغ مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، المؤرخ 24 آذار/مارس 2014،
	1 - يرحب ويؤيد التقرير الخاص للأمين العام المؤرخ 25 شباط/فبراير 2014 (S/2014/138) المتعلق باستعراض العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (العملية المختلطة) والتوصيات الواردة فيه، والمقدم عملا بقرار مجلس الأمن 2113 (2013)؛
	2 - يحيط علما بالتعديل المقترح في النقاط المرجعية والمؤشرات المتعلقة بالعملية المختلطة الواردة في تقرير الأمين العام S/2014/138، ويطلب إلى الأمين العام أن يواصل صقل هذه النقاط المرجعية والمؤشرات لتعكس الأولويات الاستراتيجية المنقحة للبعثة، ويقدمها في تقريره المقبل والمقدم كل 90 يوما؛
	3 - يشدد على الدور الهام الذي يؤديه الاتحاد الأفريقي في دعم تنفيذ استعراض العملية المختلطة؛ ويرحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها آلية تنسيق الدعم المشتركة، بما في ذلك في القيام بوظائف هامة في التنسيق والدعم والاتصال؛
	4 - يؤيد الأولويات الاستراتيجية المنقحة للعملية المختلطة وهي: حماية المدنيين، وتيسير إيصال المساعدة الإنسانية وضمان سلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية؛ والوساطة على أساس وثيقة الدوحة بين حكومة السودان والحركات المسلحة غير الموقعة، مع مراعاة التحول الديمقراطي الجاري على الصعيد الوطني؛ ودعم الوساطة في نزاع المجتمعات المحلية، بما في ذلك عن طريق التدابير الرامية إلى التصدي لأسبابه الجذرية، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري؛
	5 - يطلب إلى العملية المختلطة تركيز أنشطتها وتبسيطها، في عنصريها العسكري والمتعلق بالشرطة وعنصرها المدني من أجل إحراز تقدم بشأن هذه الأولويات الاستراتيجية الثلاث، ويقر بأن تنفيذها بفعالية سيتطلب إزالة بعض المهام من سلم الأولويات ويطلب إلى الأمين العام أن يدرج هذه المهام في تقريره العادي المقبل عن العملية المختلطة؛
	6 - يحيط علما باعتزام الأمين العام التعجيل بتخفيض عنصر الشرطة التابع للعملية المختلطة، من أجل زيادة فعالية ذلك العنصر، ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم معلومات مفصلة ومستكملة عن تنفيذ هذا التخفيض في تقريره المقبل، ويؤكد في هذا الصدد على أهمية النشر والتدريب الفعالين والقدرة التشغيلية لعنصر الشرطة في العملية المختلطة؛
	7 - يلاحظ أن العملية المختلطة تواجه ثلاثة تحديات رئيسية في الاضطلاع بولايتها على نحو فعال، في ضوء تطور البيئة السياسية والأمنية، وهي: تعاون حكومة السودان وشراكتها في تنفيذ ولاية البعثة؛ ووجود جوانب قصور كبرى في القدرات التشغيلية لعدة وحدات من القوات والشرطة؛ والحاجة إلى تحسين هياكل التنسيق والتكامل داخل العملية المختلطة، وفيما بين العملية المختلطة وفريق الأمم المتحدة القطري؛
	8 - يطلب أن تحدد العملية المختلطة، في سياق هذه التحديات، الخطوات التي ستحقق بها أولوياتها الاستراتيجية المنقحة بمزيد من الفعالية، ويطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن هذه الخطوات في تقاريره العادية إلى المجلس عن العملية المختلطة؛
	9 - يرحب بالجهود المقرر أن تبذلها الأمم المتحدة والبلدان المعنية من البلدان المساهمة بقوات عسكرية والبلدان المساهمة بوحدات شرطة لمعالجة أوجه القصور في القدرات التشغيلية لبعض الوحدات، بما في ذلك تعزيز الحوار بين الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة للأمم المتحدة مع تلك البلدان، ويشجع العملية المختلطة على الانتقال إلى وضع وقائي واستباقي بقدر أكبر في سعيها إلى تحقيق الأولويات وفي إطار الدفاع الفعلي عن ولايتها، بناء على الخطوات الإيجابية التي اتخذت حتى الآن، دون المساس بالمبادئ الأساسية لحفظ السلام المتفق عليها؛
	10 - يشدد على ضرورة سد الثغرات القائمة في الهيكل الاستراتيجي والتشغيلي للعملية المختلطة، ويدعو العملية المختلطة وفريق الأمم المتحدة القطري إلى أن يوفرا الاحتياجات الكاملة لسياسة الأمم المتحدة للتقييم والتخطيط المتكاملين، بما في ذلك إنشاء الآليات المتكاملة للقيام بصورة مشتركة بالتحليل والتخطيط، والتنسيق، والرصد، وصنع القرار، ولا سيما للتخطيط المشترك لأنشطة الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة المتعلقة بحماية المدنيين؛ ويدعو كذلك الأمانة العامة إلى مساعدة البعثة في هذه المهام، ويطلب إلى الأمين العام أن يدرج الخطوات المتخذة في هذا الصدد في تقريره العادي المقبل إلى المجلس عن العملية المختلطة؛
	11 - يلاحظ مع القلق الثغرة الاستراتيجية التي تعاني منها البعثة في تحركاتها وحاجتها الماسة والمستمرة إلى القدرات في مجال الطيران وغير ذلك من الأصول الداعمة لقدرتها على التحرك، بما في ذلك الطائرات المروحية لخدمات العملية المختلطة، ويهيب بالدول الأعضاء أن تضاعف جهودها لتزويد البعثة بوحدات جوية، كما يهيب بحكومة السودان أن تسهل نشر هذه الأصول التي تم التعهد بتوفيرها فعلا، ويطلب إلى الأمين العام أن يدرج في تقاريره العادية معلوماتٍ عن الجهود المتعلقة بتكوين القوات وعن أي استراتيجيات أخرى يمكن الاستعانة بها لسد هذه الثغرة العسكرية الحيوية؛
	12 - يحث جميع الجهات الفاعلة المعنية على تنفيذ استعراض العملية المختلطة على وجه السرعة وبالكامل، ويطلب إلى الأمين العام أن يدرج في تقريره العادي المقبل إلى المجلس عن العملية المختلطة معلومات وتوصيات تشغيلية محددة على النحو المطلوب بشأن فعالية التكلفة وتخفيض العنصر العسكري وعنصر الشرطة والعنصر المدني للبعثة للزيادة إلى أقصى حد في فعالية تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية المنقحة، ويعرب عن عزمه إجراء التعديلات اللازمة تبعا لذلك؛
	13 - يهيب بجميع الأطراف في دارفور إلى إزالة كل العقبات التي تحول دون اضطلاع العملية المختلطة بولايتها اضطلاعا كاملا وسليما، ويدعو حكومة السودان إلى التقيد الكامل باتفاق مركز القوات وبدون أي تأخير، وتعزيز التعاون مع العملية المختلطة بشأن تنفيذ ولاية العملية المختلطة؛
	14 - يشدد على أهمية الرصد والتقييم الفعالين لأثر العملية المختلطة من أجل تحسين فعاليتها، ويتطلع إلى النظر في التقدم المحرز في تنفيذ الاستعراض على أساس التقارير العادية للأمين العام إلى المجلس؛
	15 - يتطلع إلى تقييم الأثر الأولي لاستعراض التنفيذ قبل تجديد ولاية العملية المختلطة في آب/أغسطس 2014، ويعرب عن اعتزامه كفالة أن تعكس ولاية العملية المختلطة الأولويات الاستراتيجية المنقحة المحددة في التقرير الخاص للأمين العام؛
	16 - يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.

