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14-54244 (A) 

*1454244*  

 (6152) 6512القرار   
 6152أيار/مايو  62، املعقودة يف 6512الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 
 ،إن جملس األمن 
ــه الســا ق    إذ يشيير  ــو     إىل قرارات ــه الرساةــي   اــضع الولــد يف الســوداع وج  و يانات

 (6155) 6106و  (6155) 6162و  (6155) 5221الســوداع، وس ةــيىلا إىل القــرارا    
 6562و  (6150) 6512و  (6156) 6161و  (6156) 6126و  (6156) 6122و 
ــي   (6150) ــان  الرساةــــ ــذلل إىل الايــــ ، وإىل S/PRST/2013/14و  S/PRST/2012/19، وكــــ

 6156أيلول/ةـاتىل    65و  6156حزيراع/يونيـه   51الايانا  الصحافي  للىلجلس املؤرخـ   
 6150حزيراع/يونيــــــــــه  52و  6150أيار/مــــــــــايو  2و  6156أيلول/ةــــــــــاتىل   61و 
 ،6152آذار/مارس  56و  6152شااط/ف اير  52 و

السـوداع وج ـو  السـوداع واةـتق  ىلا      التزامه القـوي  سـيادة   وإذ يؤكد من جديد 
ووحدهتىلا وة متهىلا اإلقليىلي ، ومبقاصـد وماـادم ميقـاأل األمـم املتحـدة، وإذ ياـمه إىل أ يـ         

 وعدم التدخل والتعاوع اإلقليىلي، ماادم حسن اجلوار
على عدم تغيمه احلـدود اإلقليىليـ   ـالقوة، وعلـى تسـوي  امل ا عـا         وإذ يكرر التأكيد 
  الوةاسل السلىلي  حصرا،اإلقليىلي  
ــد الع اصــر العالقــ     األولويــ  الــل يوليهــا للت كيــذ ال امــل و     وإذ يؤكييد  العاجــل جلىلي

 اتكاأل الس م الاامل، من

 (6111) 5622و  (5222) 5621قراراتــــه الســــا ق    وإذ يؤكييييد ميييين جديييييد   
ملـدني  يف ال ــزا     اضع محايـ  ا  (6112) 5122و  (6112) 5601و  (6112) 5262 و
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ــل   و   (6156) 6121و  (6155) 5221و  (6112) 5116و  (6111) 5256املســــ
 اــــــضع   (6110) 5116 اــــــضع األاكــــــال وال ـــــــزا  املســــــل   و     (6152) 6520و 

 5161و  (6111) 5061 ي األمــم املتحــدة  و مــويكي املســاعدة اإلنســاني  ومــويك    محايــ 
 (6150) 6512و  (6151) 5221و  (6112) 5112و  (6112) 5111و  (6111)
 والس م واألمن،رأة  اضع امل (6150) 6566 و

إىل اسلتزاما  الل تعهد  هبا ح وم  السوداع وح وم  ج و  السـوداع   وإذ يشر 
ــه  61يف اتكــاأل  ــر     6155حزيراع/يوني ــ  الســوداع واحلركــ  الاــعاي  لتحري املــ م  ــ  ح وم

حزيراع/يونيــه  62الســوداع  اــضع الترتياــا  املؤقتــ  لــندارة واألمــن يف م تقــ  أ يــي، واتكــاأل 
املــ م  ــ  ح ومــ  الســوداع وح ومــ  ج ــو  الســوداع  اــضع أمــن احلــدود وا ليــ      6155

 اـضع  عقـ  دعـم مراقاـ  احلـدود       6155متو /يوليـه   01السياةي  واألم يـ  املاـترك ، واتكـاأل    
أيلول/ةـاتىل    66امل م    ح وم  السـوداع وح ومـ  ج ـو  السـوداع، وكـذلل اتكاقـا        

األم يــ ، وقــرار ا ليــ  السياةــي  واألم يــ  املاــترك  املــؤر     اــضع التعــاوع والترتياــا  6156
الـل توصـلإ إليهـا     6150آذار/مـارس   56، ومصكوف  الت كيذ املؤرخ  6150آذار/مارس  1

الرفيـد  ح وم  السوداع وح وم  ج و  السوداع يف أديس أ ا ا  رعاي  فريق اسحتاد األفريقي 
 املستوى املعين  الت كيذ،

أ يـ  املاـارك  ال املـ  للىلـرأة يف ت كيـذ استكاقـا  ويف م ـد ناـو           على وإذ يشدد 
 ال ـزاعا  ويف حلها ويف   اء الس م  صورة أعم،

اسحتــاد األفريقــي  اــضع الولــد  عــن دعىلــه ال امــل للجهــود الــل ياــذ ا    وإذ يعيير  
مجهوريــ  الســوداع ومجهوريــ  ج ــو  الســوداع، مــن أجــل ختكيــا حــدة التــوتر الــراهن،     ــ 

وتيســـمه معـــاودة املكاولـــا   اـــضع الع قـــا   عـــد اسنكصـــال، وتتايـــد الع قـــا   ي ـــهىلا،  
ا د ل حتــاد األفريقــي املؤرخــ  يف هــذا الصــدد إىل  يانــا  جملــس الســلم واألمــن التــ  يشيير وإذ
ــاع/أ ريل  62 ــو ر   62و  6156نيسـ ــرين األول/أكتـ ــاير   61و  6156تاـ ــانوع القان/ي ـ كـ

 6150أيلول/ةــــــاتىل    60و  6150متو /يوليــــــه   62و  6150أيار/مــــــايو   6و  6150
  وإىل الايـــــاع 6150تاـــــرين القـــــان/نوفىل   56و  6150تاـــــرين األول/أكتـــــو ر  62 و

ــؤر       ــن امل ــلم واألم ــس الس ــان/نوفىل    2الصــحايف سل ــاع رســيس  6150تاــرين الق ، وإىل  ي
 ،6150تارين األول/أكتو ر  61اسحتاد األفريقي املؤر  مكولي  
تعقُّر اجلهود الل تاذ ا ح وم  السوداع وح وم  ج ـو  السـوداع    يالحظ بقلق وإذ 

م تقـ  األر عـ  عاـر    ”ل ـز  الس ح من امل تقـ  احلدوديـ  ا م ـ  امل ــزوع  السـ ح، مبـا فيهـا        
ــ  املاــترك  لرصــد احلــدود والتحقــق م ــها، وفقــا لقــرار اسلــس     “مــي   6122، ولت كيــذ ا لي
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، 6156نيسـاع/أ ريل   62لسلم واألمن التا د ل حتاد األفريقي املؤرخ  وخريت  اريق جملس ا
نتيج  سةتىلرار اعتراض ج و  السوداع علـى موقـد ا ـل الوةـل للىل تقـ  احلدوديـ  ا م ـ         

 تعليق مااركته يف ا لي ، 6150تارين القان/نوفىل   66امل ـزوع  الس ح، ولقراره املؤر  
د آلي  ماترك  فعال  لرصد احلـدود والتحقـق م ـها هبـد      أ ي  إنااء وتعه وإذ يؤكد 

 ،“م تق  األر ع  عار ميً ”ذلل  رصد امل تق  احلدودي  ا م   امل ـزوع  الس ح، مبا يف
ــدين ةــيحققاع م اةــ  كــقمهة   وإذ يؤكييد  ــارا    أع الال ــ كس واخت ــا  طــال ال إع حتلي

  ،ع ا أو اسةتكزايسل ا اريق احلوار عوض اللجوء إىل ال أع
ــرسيس      وإذ يرحيي   ــرسيس الااــمه وال ــ  اسجتىلاعــا  الــل عقــد  مــؤخرا  ــ  ال  ض ي
 ـضع يعـاود    (6156) 6122إىل قـرار جملـس األمـن     وإذ يشير كمه يف مواصـل  احلـوار،    ةالكا

فريقـي الرفيـد املسـتوى املعـين  الت كيـذ،      الترفاع املكاولا  فورا، حتإ رعايـ  فريـق اسحتـاد األ   
مجيد األارا  أع ت خـرط   وإذ يناشدمن أجل التوصل إىل اتكاأل  اضع الولد ال هاسي أل يي، 

األفريقــــي الرفيــــد املســــتوى   صــــورة   ــــاءة يف العىلليــــ  الــــل يتوةــــل فيهــــا فريــــق اسحتــــاد
 أنـه بـ  علـى    وإذ يؤكيد ي، التوصل إىل اتكاأل هناسي  اضع الولد ال هاسي مل تق  أ ي أجل من

، وخباصـ   6155حزيراع/يونيـه   61الترف  أع ي كذا على الكـور اجلوانـ  العالقـ  مـن اتكـاأل      
من أجل تسوي  امل ا ع   اضع جملس م تق  أ يـي، وأع يقومـا علـى الكـور  ءناـاء إدارة م تقـ        

 أ يي وداسرة شرا  أ يي،
ىل الترف  فريق اسحتاد األفريقي الرفيـد  على املساعدة املستىلرة الل يقدمها إ وإذ يثين 

املستوى املعين  الت كيذ، مبن يف ذلل رسيس الكريق، الـرسيس اـا و ماي ـي، والرسيسـاع السـا قاع      
عاد السـ م أ ـو   ـر و يـار  ويويـا، ورسـيس ا يوـ  احل وميـ  الدوليـ  املع يـ   الت ىليـ ، ورسـيس             

ــاليغن، وامل    ــرو ديسـ ــايلي مـ ــوي هـ ــو راء اإلايـ ــوداع    الـ ــام إىل السـ ــ  العـ ــا  لعمـ ــوخل ا ـ اعـ
السـوداع هـايلي م  مهيـوس، وقـوة األمـم املتحـدة األم يـ  املؤقتـ  أل يـي  قيـادة اللـواء             وج و 

 يوهانس تسكامرو،
ــي يف أداء       وإذ يييثين  ــ  أل ي ــ  املؤقت ــوة األمــم املتحــدة األم ي ــذ ا ق ــل تا ــى اجلهــود ال عل

ــى      ــها اجلــاري عل ــل عىلل ــا يف ذل ــها، مب ــي،     وسيت ــ  أ ي تيســمه ا جــرة الســلىلي  يف أرجــاء م تق
 عن تقديره العىليق للعىلل الذي تقوم  ه الالداع املسا    قوا ، يعر  وإذ

 موإذ يسيل  إ اء هااشـ  الولـد األمـين يف م تقـ  أ يـي حاليـا،        وإذ يعر  عين القليق   
ــز الســ م واسةــتقر     ــ  املؤقتــ  أل يــي يف تعزي ار م ــذ ناــرها،  ءةــهام قــوة األمــم املتحــدة األم ي
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دهم، وعلــى حتاشــي عــن تصــىليىله علــى م ــد ت ــردر الع ــا لــد املــدني  أو تاــري  يعيير  وإذ
 ال ـزا  القالي،

على أع يقرر الولد املسـتقالي أل يـي عـن اريـق املكاولـا       عن تصىليىله  وإذ يعر  
ذها انكراديـ  يتخـ     الترف  على حنو يتسق مد اتكاأل الس م الاامل س عن اريـق إجـراءا    

 أٌي من الترف ،
إ اء الكراغ الذي تعان م ه م تق  أ يـي يف مـا يتعلـق  ـاإلدارة      وإذ يساوره بالغ القلق 

العام  وةيادة القانوع، نتيج  سةتىلرار التضخر يف إنااء إدارة م تق  أ يي وجملسها وشـراتها،  
وهـي مؤةسـا    مبا يف ذلل إنااء وحدة خاص  ملعاجل  مساسل حمـددة متصـل  هبجـرة الرحـل،     

 ام وم د ال ـزا  القالي يف أ يي،س غىن ع ها للحكاظ على القانوع وال ظ
اةتىلرار التهديـد الـذي ياـ له الع ـا القالـي يف م تقـ  أ يـي،         وإذ يالحظ مع القلق 

مبا يف ذلل حاس  التـوتر املسـتىلرة الـل حتـول دوع عـودة املـويك  السـوداني  التـا ع  لقـوة          
 م ي  ولوكاس  أخرى إىل أ يي،األمم املتحدة األ

أع اةتىلرار تضخمه إنااء املؤةسا  املؤقت  وتسوي  الولـد ال ـهاسي أل يـي     وإذ يالحظ 
ــ ،   ــوتر يف امل تقـ ــهم يف التـ ــاذ     وإذ يشيييدديسـ ــن اختـ ــرا  عـ ــد األاـ ــا  مجيـ ــ  امت ـ ــى أ يـ علـ

م تقــ  أ يــي، إجــراءا  انكراديــ  مــن شــضهنا أع تزيــد مــن ةــــوء الع قـــــا   يـــــن القااســل    أي
ــا د ل حتــاد       عيين القلييق  ويعيير  ــس الســلم واألمــن الت ــا وصــكه جمل ــ  املســتىلرة مل إ اء العواق

 ،“قرار دي  ا نقوك إجراء اةتكتاء من جان  واحد”األفريقي  ـ 
 قدمها األمم املتحدة يف امل تق ،يف اعتااره أ ي  اتساأل املساعدة الل ت وإذ يضع 
ا األمم املتحـدة يف مجيـد عىلليـا  حكـس السـ م التا عـ         اجلهود الل تاذ  وإذ يرح  

 ــا لتوعيــ  أفــراد حكــس الســ م  الوقايــ  مــن فــمهوس نقــإل امل اعــ  الااــري /اإليد  واألمــراض   
   تلل األمراض وياجد تلل اجلهود،املعدي  األخرى، ومب افح

على لرورة رصد حقـوأل اإلنسـاع رصـدا فعـاس، مبـا يف ذلـل أي أعىلـال         وإذ يشدد 
 وإذ حييي  علاييا ع ـا ج سـي وج سـان وأي انتــهاكا  واعتـداءا  ترت ـ  لــد األاكـال،       
وإذ يكيرر أأكييد    ضنه مل تترأ أي مستجدا  يف تكعيل رصد حقوأل اإلنساع يف م تق  أ يـي،  

  مد األم  العام يف هذا الصدد،إ اء عدم تعاوع الترف  قلقه
املســاعدة اإلنســاني  إىل مجيــد  علــى الطــرورة امللحــ  لتيســمه إيصــال وإذ يشييدد ضيضييا 

 فوا  الس اع املتطررة يف م تق  أ يي،
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أ ي  عودة ال ـا ح  إىل ديـارهم عـودة اوعيـ  ومضمونـ  وم ظىلـ ، وإعـادة         وإذ يؤكد 
إدماجهم على حنو مستدام، وأ ي  أع متر مواةم ا جرة يف جو مـن السـ م  وال ظـام يف إاـار     

القـوة   وإذ حيي  السـوداع إىل ج ـو  السـوداع عـ  أ يـي،       احترام الترأل التقليدي  للهجرة من
أ يـي وفقـا للوسيـ      األم ي  املؤقت  أل يي على اختاذ ما يلـزم مـن تـدا مه لطـىلاع األمـن يف م تقـ       

 امل وا  هبا،
إ اء ا تـر الـذي    القليق  وإذ يعر  عن بيالغ ، (6150) 6556إىل قراره  وإذ يشر 

يهــدد الســ م واألمــن يف أ يــي ال ــاجم عــن ال قــل غــمه املاــرو  لعةــلح  الصــغمهة واألةــلح   
 ا كيك ، وعن ت ديسها املزعِز  ل ةتقرار وإةاءة اةتعىلا ا،

له األلغـام األرلـي  وفلكـا  احلـر      إ اء التهديد املتاقي الذي تا ِّ وإذ يساوره القلق 
 ،ديارهم يف م تق  أ يي، مما يعوأل ا جرة ا م   وعودة ال ا ح  عودة آم   إىلمن املتكجرا  

 ا توا  الل اختذهتا القوة األم يـ  املؤقتـ  أل يـي يف ةـايل ت كيـذ وسيتـها        وإذ يرح  
 ت كيًذا فعاًس،  ترأل م ها م د ناو  ال ـزاعا  والوةاا  والرد ،

(، S/2014/336) 6152أيار/مـايو   50صـادر يف   تقرير األم  العـام ال  وإذ يأخذ علاا 
األرض ياــهد تــدهورا جــديا و  ــن مبــا يف ذلــل تقييىلــه  ــضع الولــد السياةــي واألمــين علــى  

ــرة       أع ــرة يف الكتـ ــم ا جـ ــل وموةـ ــا  املقاـ ــم اجلـ ــ ل املوةـ ــا خـ ــذر احتىلا ـ ــ  يتعـ ــا حالـ  يالـ
 توصيا  الواردة فيه،، وال6152-6151
 ــضع احلالــ  الراه ــ  يف أ يــي وعلــى اــول احلــدود  ــ  الســوداع وج ــو    وإذ يعتيير  

 ا ختمها للس م واألمن الدولي ،ل هتديدالسوداع تا ِّ
تاـرين   51متديـد وسيـ  قـوة األمـم املتحـدة األم يـ  املؤقتـ  أل يـي حـ            يقرر - 5 

 (6155) 5221مـن القـرار    6عليـه يف الكقـرة   ، على ال حـو امل صـو    6152األول/أكتو ر 
ــرار   ــرار   5والكقــرة  (6155) 6162واملعــدل مبوجــ  الق ــرر (6156) 6161مــن الق ، ويق

كذلل، وهو يتصر  مبوج  الكصل السا د من ميقاأل األمم املتحدة، متديد وسيـ  قـوة األمـم    
ال حـــو املـــا  علـــى  6152تاـــرين األول/أكتـــو ر  51املتحـــدة األم يـــ  املؤقتـــ  أل يـــي حـــ  

، (6155) 6162مــن القــرار   5، ألغــراض الكقــرة ويقييرر، 5221مــن القــرار  0 الكقــرة يف
ياىلل الدعُم املقدم لعنات  العىل ني  لآللي  املاترك  لرصد احلدود والتحقـق م ـها الـدعم      أع

املقدم إىل اللجـاع املخصصـ ، حسـ  اسقتطـاء وع ـد التلـ   قـرارا  توافقيـ  تتخـذها هـذه           
 ألم ي  املؤقت  أل يي والقدرا  املتاح  لديها ا ليا ، وذلل لىلن م تق  عىلليا  القوة ا

http://undocs.org/ar/S/RES/2117(2013)
http://undocs.org/ar/S/2014/336
http://undocs.org/ar/S/RES/1990(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/2024(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/2075(2012)
http://undocs.org/ar/S/RES/2024(2011)
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 اسةتعراض اسةـتراتيجي الـذي يريـه األمـم املتحـدة للقـوة األم يـ ،         يرح  - 6 
ار/مــايو  ــدعم اةــتو ا  احلــوار أي 50و التوصــيا  الــواردة يف تقريــر األمــ  العــام الصــادر يف 

، وي اشـد    الرقا   املاترك  يف أ يـي   القااسل واإلدارة الل متارةها القااسل حتإ إشرا  جل   
هذا الصدد، قااسل وح ومل السـوداع وج ـو  السـوداع العىلـل مـد األمـم املتحـدة حتقيقـا          يف

 على أ ي  دعم اسحتاد األفريقي  ذه اجلهود  ويشددلذلل ا د   
متالاتـــه الســـوداع وج ـــو  الســـوداع اةـــتو ا  عىلـــل جل ـــ  الرقا ـــ    يكيييرر - 0 

، 6155حزيراع/يونيـه   61أ يي فورا مبا ي كل إحرا  تقدم مترد يف ت كيذ اتكـاأل  املاترك  يف 
 مبا يف ذلل ت كيذ قرارا  جل   الرقا   

متالاته السـوداع وج ـو  السـوداع  الاـرو  علـى وجـه السـرع          يكرر ضيضا - 2 
اسـرة  يف إنااء إدارة م تق  أ يي وجملسـها،  سـال م ـها تسـوي  أ مـ  تاـ يل اسلـس، وتاـ يل د        
 يف شرا  أ يي  غرض مت ي ها من اسلت   مبهام حكس األمـن يف مجيـد أحنـاء م تقـ  أ يـي، مبـا      

  6155حزيراع/يونيه  61ذلل محاي  الا ي  التحتي  ال كتي ، وفقا سلتزاما  الترف  يف اتكاأل 
 (6150) 6512اإل قــاء علــى القــوا  املــضذوع هبــا مبوجــ  القــرار        يقييرر - 1 

يف حـال إعـادة تكعيـل ا ليـ       امل تارة أص ، و عـدم ناـر مـا تاقـى مـن القـوا  املـضذوع هبـا إس         
املاـترك  لرصـد احلــدود والتحقـق م ــها ويف الوقـإ الـذي يــراه األمـ  العــام م اةـاا، لــتىل          

ل  مـ  لآلليـ  املاـترك  لرصـد احلـدود والتحقـق       القوة األم ي  املؤقت  أل يي مـن تـوفمه احلىلايـ  ا   
اء عىلليــا  واةــع  ال تــاأل متتــد م ــها ومــن تقــدو دعــم كامــل لآلليــ  املاــترك  يتــي   ــا إجــر  

 إىل األمـ  العـام   ويطلي  امل تق  احلدودي  ا م   املزنوعـ  السـ ح يف أقـر  وقـإ مم ـن،       إىل
لق  حبال  نار القوا  يف إاار الـدورة  يتلد اسلس  ا ل كامل على آخر املستجدا  املتع أع

 العادي  للتقارير الل يقدمها 
إ اء تعقر اجلهـود الراميـ  إىل تاـغيل ا ليـ  املاـترك  لرصـد        يعر  عن القلق - 2 

احلدود والتحقق م ـها  اـ ل كامـل، نتيجـً  سةـتىلرار اعتـراض ج ـو  السـوداع علـى موقـد           
تاـــرين  66وعـــ  الســـ ح، ولقـــراره املـــؤر   ا ـــل الوةـــل للىل تقـــ  احلدوديـــ  ا م ـــ  املزن 

ح ومـ  السـوداع وح ومـ  ج ـو       ويناشيد تعليـق ماـاركته يف ا ليـ ،     6150القان/نوفىل  
الســوداع اةــتخدام ا ليــ  املاــترك  لرصــد احلــدود والتحقــق م ــها وا ليــ  السياةــي  واألم يــ     

 اةـ  و اـ ل فعـال ل كالـ      املاترك  وا ليا  املاـترك  األخـرى املتكـق عليهـا يف الوقـإ امل     
 م تقــ  األر عــ ”والاــكافي  يف امل تقــ  احلدوديـ  ا م ــ  امل ـــزوع  الســ ح، مبـا يف ذلــل    األمـن 

  “عار ميً 

http://undocs.org/ar/S/RES/2104(2013)
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علــى  ــذل جهــود متجــدادة للقيـام  صــورة هناسيــ   تحديــد خــل الوةــل   حيي   - 6 
ــ زوع  ـامل ــزوع  الســ ح علــى األرض، وي ــرر تضكيــد أع خــل الوةــل للىل تقــ     ـللىل تقــ  امل 

الس ح س  س  ضي حال من األحوال  الولد القانون للحـدود ةـواء حاليـا أو يف املسـتقال،     
 ملتال  هبا ومسضل  تعليم احلدود وس  املكاولا  اجلاري  الل تت اول امل ااق املت ا   عليها وا

علـى ال حـو    أع وسي  القوة األم ي  املؤقت  أل يي املتعلقـ  حبىلايـ  املـدني     يؤكد - 1 
ــ     (6155) 5221مــن القــرار  0املــا  يف الكقــرة  تاــىلل اختــاذ اإلجــراءا  الطــروري  حلىلاي

 ن مصدر هذا الع ا ل   تر الع ا الادن الوشيل،  صر  ال ظر عاملدني  املعرا
لاــعل لتحريــر السوداع/الاــرا   وجــود ع اصــر مســلح  مــن اجلــي  ا  يييدين - 2 

الوا ي  جل و  السوداع ووحدا  شرا  ال كل يف دفرة امل تاـرين يف م تقـ  أ يـي، والـدخول     
ــيم،     ــمهي  إىل اإلقلــ ــيا  املســ ــرر مليلياــ ــورا     ويكييييرر أأكيييييد املت ــ ــل فــ ــضع تعىلــ ــه  ــ متالاتــ

شروط مساق  ح وم  مجهوري  ج و  السوداع علـى إعـادة ناـر كامـل ع اصـرها       دوع ومن
األم ي  من م تق  أ يي، وح وم  السوداع على إعـادة ناـر شـرا  الـ كل يف دفـرة مـن م تقـ         

ــي،  ــرارا  ذا  الصــل ، وخباصــ  القــراراع     ويكييرر كييذل  أ ي ، 6122و  5221، وفقــا للق
م تقـ  أ يـي مـن أي قـوا  ومـن الع اصـر املسـلح  التا عـ  للقااسـل ا ليـ ،           التضكيد على إخـ ء  
  املؤقت  أل يي وداسرة شرا  أ يي اةتق اء القوة األم ي  

 اـضع   6150أيار/مـايو   0قـرار جل ـ  الرقا ـ  املاـترك  يف أ يـي املـؤر         يؤيد - 51 
 ــه جملــس الســلم علــى مــا أعــر  ع ويشييددولــد أ يــي  وصــكها م تقــ  خاليــ  مــن األةــلح ، 
مـن شـواغل إ اء التقـارير     6150أيار/مـايو   6واألمن التا د ل حتاد األفريقـي يف  يانـه املـؤر     

إىل أع اتكــاأل  ويشييرالــل تكيــد  ــضع فتلــا القااســل الــل تعــي  يف أ يــي مدججــ   الســ ح،    
ي يـ إل علـى   املتعلق  الترتياا  املؤقت  لندارة واألمن يف م تقـ  أ يـ   6155حزيراع/يونيه  61

األم يـ  املؤقتـ  أل يـي وحــدها     أع أ يـي ي اغـي أع ت ـوع م تقـ  خاليـ  مــن األةـلح  وأع القـوة       
يف هـذا الصـدد احل ـومت  علـى اختـاذ       وحيي  املـضذوع  ـا حبىلـل األةـلح  داخـل امل تقـ ،        هي

  امج ل ــز مجيد ا توا  ال  م  ل كال  إخ ء أ يي من الس ح  الكعل،  ترأل م ها ت كيـذ  ـر  
 الس ح، حس  اسقتطاء 

ــ   يطلييي  - 55  ــ  املؤقتـ ــوة األم يـ ــتلد القـ ــها    أع تطـ ــد وسيتـ ــا يتســـق مـ أل يـــي، مبـ
حـدود الوةــاسل والقـدرا  املتاحــ   ـا،  عىلليــا  مراقاـ  نقــل األةـلح  إىل أ يــي ووجــود       ويف

 لعام دي  لتقدو تقارير األم  ااألةلح  فيها وتوايق ذلل واإل  غ ع ه يف إاار الدورة العا
احل ومت  على القيام فـورا  اختـاذ ا تـوا  ال  مـ  لت كيـذ تـدا مه   ـاء         حي  - 56 

الققـ   ـ  القااسـل التا عــ  ل ـل م ـهىلا يف م تقــ  أ يـي،  وةـاسل م ــها القيـام  عىلليـا  مصــاحل           

http://undocs.org/ar/S/RES/1990(2011)
http://undocs.org/ar/1990
http://undocs.org/ar/2046
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مستوى القواعد الاعاي  وعلى دعم القوة األم ي  يف عقد مؤمتر ةـ م للزعىلـاء التقليـدي      على
مجيد القااسل يف أ يي على التحلـي  ضقصـى درجـا      وحي  بقوةقايلل دي  ا نقوك واملسمهي ، ل

انـا  التحريطـي  الـل قـد تـؤدي      لال ال كس يف مجيـد معام هتـا وال ـا عـن األعىلـال أو الاي     
  ضي أنات  انكرادي  صداما  ع يك  أو عن القيام  إىل

ــي     يطليي  - 50  ــد جل ــ  الرقا ــ      إىل القــوة األم يــ  املؤقتــ  أل ي مواصــل  حوارهــا م
املاــترك  يف أ يــي ومــد قاــيلل املســمهي  ودي  ــا نقــوك  اــضع اسةــتراتيجيا  الكعالــ  وآليــا     
الرقا   ال كيل   طىلاع اسمتقـال التـام مـن جانـ  مجيـد األاـرا  املع يـ   ولـد أ يـي  وصـكها           

مـن األةـلح  الققيلـ      م تق  خالي  مـن األةـلح ، مـد إيـ ء أولويـ  خاصـ  للتعجيـل  ـالتخلإل        
ح ـومت ي السـوداع وج ـو  الســوداع     ويييدعوواألةـلح  ذا  األاقـم والق ا ـل الصـاروخي ،     

وجل   الرقا   املاترك  يف أ يي وقايلل املسمهي  ودي  ا نقوك إىل التعاوع التام مـد القـوة األم يـ     
 املؤقت  أل يي يف هذا الصدد 

ــاوع تع   يهييي  - 52  ــد األاــرا  أع تتع ــاسج والتوصــيا     جبىلي ــا  اــضع ال ت ــا تام اون
 تقـــ  أ يـــي يف مقتـــل أحـــد أفـــراد  امل اققـــ  مـــن حتقيـــق جل ـــ  التحقيـــق والتحـــري املاـــترك  مل  

   أل يي و عيم قايل  دي  ا نقوك الس م التا د للقوة األم ي  املؤقت حكس
ــم      عيين عهمييه  يعيير  - 51  ــوة األم ــ  ق ــام، حســ  اسقتطــاء،  اةــتعراض وسي القي
ــال الســوداع       املتحــدة ا ــ  يف لــوء امتق ــ  ا تىلل ــ  الاعق ــي ألجــل إعــادة هي ل ــ  أل ي ــ  املؤقت ألم ي

والتزاماهتىلا امل صو  عليهـا يف اتكاقـا     (6156) 6122وج و  السوداع ملقتطيا  القرار 
أيلول/ةـــــاتىل   66و  6155وليـــــه متو /ي 01حزيراع/يونيـــــه و  62حزيراع/يونيـــــه و  61

، مبا يف ذلل نقل مجيد القوا  مـن امل تقـ  احلدوديـ  ا م ـ  امل ــزوع  السـ ح ومت ـ         6156
ا لي  املاترك  لرصد احلدود والتحقق م ها واللجاع املخصصـ  مـن اكتسـا  القـدرة ال املـ       

 ةلح  تق  أ يي إخ ء تاما من األعلى القيام  عىللياهتا، وإمتام إخ ء م 
خصوصـــا الســـوداع وج ـــو  الســـوداع،  الـــدول األعطـــاء كافـــ ، و يهيييي  - 52 

ت كــل الت قــل احلــر والســريد مــن دوع عراقيــل إىل أ يــي وم ــها ويف مجيــد أحنــاء امل تقــ            أع
احلدودي  ا م   امل ـزوع  الس ح جلىليد األفراد وكذلل للىلعدا  واملؤع واإلمـدادا  وغمههـا   

ــا امل    ــا فيه ــن الســلد، مب ــار   م ــد الغي ــاسرا  وقت ــا  والت ــل ي ــوع اةــتخدامها مقصــورا     ركا ال
 املؤقت  أل يي ومهامها الرمسي   القوة األم ي  على

م اشدته السوداع وج و  السوداع تقدو الدعم ال امـل لعمـم املتحـدة،     جيدد - 56 
 واملـدني    ترأل م ها القيام على الكور  ءصدار التضشـمها  ألفـراد األمـم املتحـدة مـن العسـ ري       

وأفراد الارا ، مبن فـيهم العـاملوع يف جمـال املسـاعدة اإلنسـاني ، مـن غـمه إجحـا   ـم  سـا            
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ج سيتهم، وتيسمه الترتياا  املتعلقـ   ءقامـ  القواعـد وإصـدار تصـاري  للـرح   اجلويـ  وتـوفمه         
  القوا  مركزمجيد األارا  التقيد التام  التزاماهتا مبوج  اتكاقا   ويناشدالدعم اللوجسل، 

 عـدم وجـود ماـاريد للـهياكل األةاةــي  احليويـ  ممـا يـؤار علـى أفــراد          ميسيل   - 51 
 ـاإلجراءا  الـل بـري اختاذهـا      وحيي  علااالقوة األم ي  املؤقت  أل يي امل لك  حبكس الس م، 

ــ ،    ــى مواصــل  اختــاذ    وحييي ملعاجلــ  هــذه احلال ــام عل ــ  الع ــه لتصــحي   األم ــدا مه املتاحــ  ل   الت
 ملؤقت  أل يي على ت كيذ وسيتها الولد وحتس  قدرة القوة األم ي  ا هذا

ــ    يطالييي  - 52  ــ  الســـوداع وح ومـ ــل  تيســـمه     ح ومـ ــو  الســـوداع مبواصـ ج ـ
ــ         ناــر ــل ا لي ــ  ت ق ــام لطــىلاع حري ــ   األلغ ــرة األمــم املتحــدة لنجــراءا  املتعلق ــويكي داس م

قـد األلغـام وإ التـها يف م تقـ  أ يـي وامل تقـ        املاترك  لرصد احلدود والتحقق م ها وحتديد موا
 دودي  ا م   امل ـزوع  الس ح احل

ــال املســاعدة       يطاليي  ضيضييا  - 61  ــتىل   العــامل  يف جم ــرا  املع يــ    مجيــد األا
اإلنساني  من الوصول  ا ل كامل وآمن ودوع عواسـق إىل املـدني  ا تـاج  للىلسـاعدة وإىل     

يــاهتم، وفقــا للقــانوع الــدوذ، مبــا يف ذلــل القــانوع اإلنســان الــدوذ  مجيــد املرافــق ال  مــ  لعىلل
 جمال تقدو املساعدة اإلنساني   الساري واملاادم التوجيهي  لعمم املتحدة يف

إىل األمــ  العــام ككالــ  الرصــد الكعــال ألولــا  حقــوأل اإلنســاع         يطليي  - 65 
دعوتـه ح ومـ  السـوداع وح ومـ       ويكيرر وإدراج نتاسج ذلل الرصد يف تقاريره إىل اسلـس،  

ج و  السوداع التعاوع  ا ل كامل مد األم  العام حتقيقـا  ـذه الغايـ ، وذلـل  تـرأل م ـها       
 ملويكي األمم املتحدة املع ي   إصدار التضشمها 

إىل األم  العام أع يتخذ التـدا مه ال  مـ  ل كالـ  امتقـال القـوة األم يـ         يطل  - 66 
س تامـا لسياةـ  األمـم املتحـدة املتىلقلـ  يف عـدم التسـام  متلقـا إ اء حـاس           املؤقت  أل يي امتقا

 كلىلا وقعإ حاس  من هذا السلوك  اسةتغ ل واسنتهاك اجل سي  وأع يالا اسلس
ــو        يشييدد - 60  ــ  ج  ــ  الســوداع وح وم ــ  ح وم ــاوع املســتىلر   ــى أع التع عل

 تقرار وملستقال الع قا   ي هىلا سةالسوداع أمر  الا األ ي  أيطا للس م واألمن وا
إىل األم  العام أع يواصل إ  غ اسلس مبـا ُيحـر  مـن تقـدم يف ت كيـذ       يطل  - 62 

وسيـ  قــوة األمــم املتحــدة األم يـ  املؤقتــ  أل يــي يف تقريــرين ختـي ، يقــد ماع يف موعــد أقصــاه    
اــــ   اسلــــس فــــورا يواصــــل إ أيلول/ةــــاتىل ، علــــى التــــواذ، وأع 01متو /يوليــــه و  01
 ة ل تكاقا  املاار إليها أع ه انتهاكا  ختمه أي على
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 اجلهود الل ياذ ا األم  العام لتوايـق التعـاوع  ـ   عقـا  األمـم       حيي  علاا - 61 
ــ  املؤق     ــوة األمــم املتحــدة األم ي ــ  األمــم املتحــدة   املتحــدة يف امل تقــ ، مبــا فيهــا ق ــي و عق ــ  أل ي ت

سوداع، والعىللي  املختلت  ل حتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور،      مجهوري  ج و  ال يف
وماعواه ا ـا  إىل السـوداع وج ـو  السـوداع، ويتلـ  إىل األمـ  العـام أع يواصـل العىلـل          

 هبذه املىلارة  
 .إ قاء هذه املسضل  قيد نظره الكعلي يقرر - 62 

 


