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 (3172) 3712القرار   
 3172آب/أغسطس  31املعقودة يف  1321الذي اختذه جملس األمن يف جلسته 

 
 ،إن جملس األمن 
مجيع قراراتـه بييناـنر رسيسـه السـنيقأ ياـال ايفنلـأ يف السـودال،         إذ يؤكد من جديد 
 متثنل هلن امتثنال كنمال،على أمهيأ اال ويشدد
ــالمته    وإذ يعيدددد يدكيدددد  ــتقالله ب ـ ــه با ـ ــودال ببهدتـ ــيندة السـ ــه القـــوي يسـ التزامـ

اإلقليميــأ، بتيــميمه علــى العمــم مــع هاومــأ الســودال، يف اهتــرال تــنل لســيندته، للمســنعدة   
 التيدي للتحدينر املختلفأ يف السودال، يف

ــندت التســويأ الســلميأ    وإذ يشددر  ــأ مد ــأ، بهاســن ا ــوار،   إىل أمهي للمننزعــنر الدبلي
 بعدل التدخم، بالتعنبل يف العالقنر يني الدبل يف املنطقأ،

ــأ األ ــرا ،       وإذ يعيددد يدكيددد   ــر موا ق ــن يف  ل ــم الســالل،   ــندت األ ن ــيأ يفف املد
بايفيـــند، بعـــدل ا ـــتخدال القـــوة، إال يف هنلـــأ الـــد ن  عـــن الـــنفس بالـــد ن  عـــن الواليـــأ،  

 كم يعثأ من يعثنر هفم السالل تاحدد ب قن للدلد املعين،يال باليأ  ويسّلم
ــه  وإذ يعيددد يدكيددد   (3112) 7212ب  (3111) 7312ب  (7111) 7322قرارات

ياـــال ةنيـــأ املـــدايني يف النــــزا  املســـل   بقـــراره   (3111) 7112 ب (3112) 7121ب 
ياال ةنيأ مـوفف  املسـنعدة اإلاسـنايأ بمـوفف  األمـم املتحـدة  بقراراتـه         (3112) 7213
 3722ب  (3173) 3121ب  (3177) 7111ب  (3111) 7113ب  (3112) 7273

ــه     (3172) ـــزا  املســل   بقرارات ــنل بالن  (3111) 7131 ب (3111) 7232ياــال األ ف
 (3172) 3712 ب (3171) 7121 ب (3111) 7111 ب (3111) 7111 ب
ياــال عمليــنر  (3172) 3112ياـال املــرأة بالســالل باألمـن  بقــراره    (3172) 3733 ب

 األمم املتحدة يففم السالل،
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إزاء التــدرور اريطــذ الــذي اــلدته ايفنلــأ األمنيــأ ييــفأ  وإذ يعدد ع  ددن  ددقلق ال لدد  
، بإزاء األثـر السـلا الدـنلذ هلـذا الولـع علـى املـدايني،        3172عنمأ هىت رذا الوقـ  مـن عـنل    

مــور منــلن ا ــتمرار االاـــتدنكنر يــني قــوار ايفاومـــأ      بخبنصــأ النســنء باأل فــنل، جـــراء أ   
با منعـنر املسـلحأ املتمـردة، بتيـعيد االقتتـنل يـني القدنسـم، باالاـتدنكنر ارليـأ األخــر ،          

يف  لر تلر اليت تانرك  يلن بهدار اـده عسـاريأ بعننصـر امليلياـينر القدليـأ، بزيـندة         ن
ال ـتمرار التلديـد الـذي      دقلق ال لد    وإذ يعد ع كدكلع  دن   يف أعمنل اإلجرال بالليوصيأ، 

يتعرض له املدايول من جراء رذه االاـتدنكنر،  ـن يف  لـر اهلتمـنر الـيت تاـنلن ا منعـنر        
املتمردة بالقوار ايفاوميأ بأعمـنل القيـا ا ـوي الـيت تنفـذرن هاومـأ السـودال باالقتتـنل         

لوقــ  افســه ينلتحســن  يف ا مددا الح بيدد الــداسر يــني القدنســم بأعمــنل الليوصــيأ باإلجــرال،  
مجيـع أ ـرا     مطقلبحد   وإذ يكد   يدكيدد  الطفيا الذي اـلدته ايفنلـأ األمنيـأ منـذ أينر/مـنيو       

النـــزا  يف دار ــور يولــع هــد  ــوري للعنــا،  ــن يف  لــر اهلتمــنر الــيت تســتلد  املــدايني  
 بأ راد هفم السالل بالعنملني يف جمنل املسنعدة اإلاسنايأ،  

ــراره  وإذ يشددر  ــذي يلــدد   ويعدد ع  ددن  ل دد  ، (3172) 3771إىل ق إزاء اريطــر ال
الســالل باألمــن يف دار ــور يســدغ النقــم غــذ املاــرب  لا ــلحأ اليــ ذة باأل ــلحأ اريفيفــأ  

التلديـدار  بتاديسلن بإ نءة ا تعمنهلن على حنو يؤدي إىل زعزعأ اال ـتقرار، بإزاء ا ـتمرار   
 اردقأ ينملدايني من جراء الذخنسر غذ املنفترة،

إزاء الزيـندة امللحوفـأ يف هـنالر تاـريد السـانل يف رـذا        وإذ يع ع  ن  قلق ال ل  
العنل، بمن يترتغ على  لر من زيندة يف االهتينجنر من املسنعدة اإلاسنايأ بايفمنيـأ، هيـ    

ثنين/ينــنير مــن رــذا العــنل، منــلم هــوا    اــنزج جديــد منــذ كــناول ال  221 111 اــتم حنــو 
يتمانوا من العودة إىل دينررم، ينإللـن أ إىل أكثـر مـن مليـواني مـن املاـردين        مل 321 111

 داخلين لفترة  ويلأ األجم،
إىل االلتزامــنر الـيت تعلــدر وـن هاومــأ السـودال ب ــنسر ا لـنر املوقعــأ      وإذ يشدر  

 ـور يمـمنل بصـول املسـنعدة اإلاسـنايأ دبل عـنس        على بثيقأ الدبهأ إلهالل السالل يف دار
إىل السانل الذين حيتنجول إليلن، بحبمنيـأ العـنملني يف جمـنل املسـنعدة اإلاسـنايأ بعمليـن م يف       
املنن   ارينلعأ لسيطرة كم منلن،  مال عن لمنل هريأ تنقم أ راد العمليأ املختلطأ لالحتـند  

عـنس  يف مجيـع املنـن   بيف كـم األبقـنر يف دار ـور       األ ريق  باألمم املتحدة يف دار ـور دبل  
 يف إ نر ممنر أ العمليأ لواليتلن،

فــه إيقــن  العمليــنر أب ااســحنب يعــ   ّلإزاء مــن خ وإذ يعدد ع كددكلع  ددن ال لدد   
ا لـنر الدبليـأ الفنعلـأ يف ا ــنل اإلاسـنين مـن ث ـرار كــدذة يف إييـنل املسـنعدة اإلاســنايأ،         

http://undocs.org/ar/S/RES/2117(2013)
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ــأ    هاومــأ الســودال إىل  ويددد   ــأ ّّاــن تلــر ا لــنر اإلاســنايأ مــن العمــم دعمــن لتلدي كفنل
ا لنر املنحنأ بالسـلطأ اإلقليميـأ لـدار ور بهاومـأ السـودال       ويد  االهتينجنر األ ن يأ، 

 إىل تو ذ املوارد املنليأ الالزمأ للوصول إىل ارتنجني،  
ار ـور، بأل  ميان أل ياول رنـنك هـم عسـاري للنــزا  يف د     أاه ال وإذ يؤكد جمددا 

علــى أمهيــأ  ويشددددالتوصــم إىل تســويأ  ين ــيأ اــنملأ أمــر أ ن ــ  إلعــندة إهــالل الســالل،  
التيدي الانمم لا دنب ا ذريأ للنـزا   عين إىل إقنمأ  الل داسم  ـرعنل مـن  ـيعود  نـن ع     

دعمــه لوثيقــأ الدبهــأ ينعتدنررــن  يدكيددديف رــذا اليــدد  وإذ يعيدددهقيقيــأ علــى أرــم دار ــور، 
إىل إمانايـأ حتقيـ     ويشدر را متينـن لعمليـأ السـالل يف دار ـور، بدعمـه ل  ـرا  يتنفيـذرن،        إ ن

 التانمم بالتآزر يني رذه العمليأ باملدندرة الو نيأ للحوار يف السودال،
ــرسيس الداــذ يف    وإذ ي بدد   ــلعالل ال ــنير عــن   31يف رــذا اليــدد ي كــناول الثنين/ين

ا ايفـوار يند ـ  أل تتـي  الفرصـأ لتنـنبل الت لمـنر       أل  راسـ  عقـد رـذ    ويالبد  هوار ب ين، 
املاـربعأ ألرـم دار ــور، بأل ايفـوار الــو ين ينطـوي علـى إمانايــأ ّليـد الطريــ  أمـنل حتقيــ         
 ــالل داســم يف مجيــع أحنــنء الســودال، ينــنء علــى عمليــنر الســالل ا نريــأ،  ــن يف  لــر بثيقــأ   

ملن يعقـد هـوار ب ـين اـنمم تاـنرك  يـه       إىل إعالل هاومأ السودال التزا وإذ يشرالدبهأ، 
 يئــأ ييئــأ ّاينيــأ بمؤاتيــأ للحــوار الــو ين، ممــن  ياــام خطــوة   إىل ويددد  مجيــع األ ــرا ، 

رسيسيأ حنو إر نء عمليأ ّسـر يزمنملـن السـلطنر الو نيـأ بختمـع للقيـندة السـوداايأ بتتسـم         
ــأ      ــع األ ــرا  املعني ــع األ ــرا    كلعكدد وإذ يهيدد ينمليــداقيأ بالاــفن يأ بتاــمم مجي جبمي

ــلن،          أل ــأ لعرقلت ــن أي  نبل ــى اإلهتــنل ع ــن عل ــأ بحيثل ــذه العملي ــنءة يف ر تاــنرك ييــورة ين
 مزيد من التطورار يف تنفيذ عمليأ ايفوار الانمم للتميع،   إىل ويحطلا
لـر   يعـ  ا منعـنر املسـلحأ االامـمنل إىل عمليـأ السـالل         وإذ يع ع  دن سفد     

مطنلدتـه يـنإل راع عـن أعمـنء هركـأ       وإذ يكد   يدكيدد  قـأ الدبهـأ،   بقينملن يعرقلـأ تنفيـذ بثي  
 جربيــم يف أيــنر/  يــيم  - مــد ياــر  ــنيقن، الــذين أ ــر م قــوار هركــأ العــدل باملســنباة   

أي أعمــنل تقــول وــن أي مجنعــنر مســلحأ وــد  اإل نهــأ حباومــأ  وإذ يدددين، 3172 مــنيو
 ينلقوة، السودال
العمليــأ املختلطــأ علــى تســليم إهــراز تقــدل يف  يف رــذا اليــدد أل قــدرة وإذ يالبدد  

تنفيذ بثيقأ الدبهأ تعيقلن ممن لأ األ را  املوقعأ بغينب تسويأ  ين يأ انملأ يـني ايفاومـأ   
األ را  املوقعأ على اختن  اريطـوار املتدقيـأ الالزمـأ لتنفيـذ      وإذ حيثبايفركنر غذ املوّقعأ، 

ــن،    ــذا تنم ــأ الدبهــأ تنفي ــأ     ل لدد وإذ يعدد ع  ددن ا بثيق ــأ اإلغنث ــن مرهل ــنل م ــر االاتق إزاء تعث
مرهلــأ حتقيــ  اال ــتقرار بالقيــنل ينألااــطأ اإل نسيــأ يســدغ ايفنلــأ اإلاســنايأ باألمنيــأ،           إىل
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املـنحنني بهاومـأ السـودال علـى      وإذ حيدث بكذلر لعا قـدرة السـلطأ اإلقليميـأ لـدار ور،     
ملنن ـغ،  ـن يف  لـر تلـر االلتزامـنر الـيت       تقدمي تربعن م املعلنأ بالو نء ينلتزامن م يف الوق  ا
يتاكيد هاومأ قطـر   وإذ ي ب ، 3172قطع  يف املؤّر املعقود يف الدبهأ يف ايسنل/أيريم 

ماليـــني دبالر مـــن رـــذا املدلـــذ إىل  71مليـــول دبالر بيتحويـــم  1182تربعلـــن املعلـــن  دلـــذ 
ميـأ ميانـلن أل تـدعم السـالل     أل التن ويؤكدد املتحـدة لـدار ور يف ايسـنل/أيريم،     صندبق األمم

 دار ور، الداسم يف
أل اآللينر ارليأ يفم املننزعنر تقول يدبر رنل يف منـع بهـم النــزاعنر     وإذ يالب  

علـى تاثيـا ا لـود     وحيدث يني ا تمعنر ارليأ،  ن يف  لر النـزاعنر على املوارد الطديعيأ، 
نا، مع من يقنيله مـن أثـر علـى السـانل املـدايني      تفم  املننزعنر ارليأ إىل الع الفعنلأ هىت ال

يــن لود الــيت تدــذهلن الســلطنر الســوداايأ بالو ــطنء ارليــول للو ــن أ يف   وإذ يسددلمارلــيني، 
علـى   وحيثهدق االقتتنل يني القدنسم، يدعم مـن العمليـأ املختلطـأ ب ريـ  األمـم املتحـدة القطـري،        

 مواصلأ عمللن،
يميأ بغذرن من املدندرار املمطلع ون ينلتعنبل الوثي  مـع  ينملدندرار اإلقل وإذ ي ب  

هاومأ السودال مـن أجـم معن ـأ األ ـدنب ا ذريـأ للنــزا  الـداسر يف دار ـور بتعزيـز  ـالل           
مستدال،  ـن يف  لـر قيـنل رسـيس تاـند، إدريـس ديـا إيتنـو، يتن ـيم منتـد  ثـنل للو ـن أ يف             

ــى تنســي  رــذه    ويشدد ا، 3172نرخ آ ار/مــ 31إىل  32جــرخ خــالل الفتــرة مــن     أل عل
 املدندرار تنسيقن كنمال مع ا لود اليت يدذهلن املمثم ارينص املاترك،

، دبل إخــالل  ســؤبليأ جملــس األمــن الرسيسـيأ عــن صــول الســالل باألمــن  وإذ يؤكدد  
الدبليني، على أمهيأ الاراكأ يني األمم املتحدة باالحتند األ ريق ، على حنو يتسـ  مـع الفيـم    

ــن يف أ ريقيــن، خنصــأ           ا ــم املتحــدة،  يمــن يتيــم ييــول الســالل باألم ــنمن مــن ميثــنق األم لث
 السودال، يف

ــدب  يفقــوق      وإذ يددد    ــنل اللتزامن ــن  قتمــى القــناول ال ــع األ ــرا  إىل االمتث مجي
ــدب ،    ــناول اإلاســنين ال ــس لولــع هــد      ويشدددداإلاســنل بالق ــن ا ل ــيت يوليل ــأ ال ــى األمهي عل

عقنب يو نسم منلن كفنلأ املسنءلأ ب نكمأ املسؤبلني عن ا راسم الـيت ترتادـلن   ل  الر من ال
هاومأ السـودال علـى الو ـنء ينلتزامن ـن يف رـذا اليـدد،        وإذ حيثمجيع األ را  يف دار ور، 

ــأ        وي بدد  ــه هاوم ــذي عينت ــدار ور ال ــيت يقــول وــن املــدع  اريــنص ل ــأ ال ينلتحقيقــنر ا نري
إىل إهـراز   وإذ يدد   رة إهراز مزيد مـن التقـدل يف رـذا اليـدد،     لرب على ويشددالسودال، 

تقدل  ريع  يمن يتعل   ارب  مذكرة التفنرم اليت تنص على تـو  العمليـأ املختلطـأ باالحتـند     
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هاومـأ السـودال إىل التعتيـم يـنلتحقي  يف      ويد  األ ريق  مراقدأ إجراءار ارامأ ارينصأ، 
 أ املختلطأ بتقدمي مرتاديلن إىل العدالأ،اهلتمنر اليت تعرل  هلن العملي

إزاء التـــاثذ الســـلا للعنـــا املســـتمر يف دار ـــور يف ا ـــتقرار  تــــاكيد قلقـــهوإذ يعيدددد  
ينلعالقنر ا يدة املتواصلأ يـني السـودال بتاـند،     وإذ ي ب السودال يرمته، باملنطقأ كام، 

لأ التعـنبل وـد  إهـالل    السودال بتاند بمجلوريـأ أ ريقيـن الو ـطى علـى مواصـ      وإذ يش ا
 السالل باال تقرار يف دار ور باملنطقأ مجعنء،

جبلود العمليأ املختلطأ لالحتند األ ريق  باألمـم املتحـدة يف دار ـور صـوب      وإذ يشيد 
 دعمه الانمم للعمليأ املختلطأ، وإذ يك   يدكيدتعزيز السالل باال تقرار يف دار ور، 

 (S/2014/515) 3172ّوز/يوليــــه  33ملــــؤر  يتقريــــر األمــــني العــــنل ا وإذ ي بدددد  
 العمليأ املختلطأ لالحتند األ ريق  باألمم املتحدة يف دار ور، عن

ــنل يف   وإذ ي بدد   ــني الع ــلعالل األم ــه  3ي ــأ ا ــتعراض   3172ّوز/يولي إجــراء عملي
إىل تنفيــذ رــذه  ويحطلدداخرا إىل العمليــأ املختلطــأ، عقــغ اال نمــنر اريطــذة الــيت باجلــ  مــؤ

علـى أمهيـأ اختـن  إجـراءار عنجلـأ ب عنلـأ يف لـوء اتـنس  رـذا           ويشددد العمليأ يسـرعأ بدقـأ،   
 اال تعراض، هسغ االقتمنء،

 أل ايفنلأ يف السودال تاام  ديدا للسالل باألمن الدبليني، وإذ ي    
أ لالحتند األ ريق  باألمم املتحـدة يف دار ـور   ّديد باليأ العمليأ املختلط ي    - 7 

 هزيـرال/  21أاـلر أخـر  تنتـل  يف     71لفتـرة   7121على النحو املنيوص عليـه يف القـرار   
ــه  ــنيع       3172يوايـ ــن التـ ــلم باألمـ ــس السـ ــرر جملـ ــع مقـ ــد مـ ــأ دبرة التتديـ ــم مواءمـ ــن أجـ مـ
بلويـنر اال ـتراتيتيأ   تاييـده لا  ويعيدد يدكيدد  ، 3172ّوز/يوليـه   1األ ريق  املـؤر    لالحتند

ــرة     ــرد يف الفق ــأ املختلطــأ كمــن ت ــرار   2املنقحــأ للعملي ــن الق إىل  ويطلدد  (3172) 3721م
ــه ا ــتخدال       ــنر بتوجي ــع أااــطتلن مــع رــذه األبلوي ــأ املختلطــأ أل تواصــم مواءمــأ مجي العملي

 مواردرن لتحقيقلن 
أل يع  عننصر باليأ العمليأ املختلطأ بملنملن املا بل ون يف القـرار   ب يال - 3 
ــدد      (3111) 7121 ــو  ـ ــن رـ ــأ كمـ ــأ املختلطـ ــأ العمليـ ــول باليـ ــى أل تاـ ــذي اـــص علـ ، الـ

ــرتني  يف ــند      22 ب 22الفقــ ــيأ االحتــ ــيس مفولــ ــنل برســ ــني العــ ــر األمــ ــن تقريــ ــ  مــ األ ريقــ
مل تعـــــد عننصـــــر  ار جـــــدب ،   ،(S/2007/307/Rev.1) 3111هزيرال/يوايـــــه  2 املـــــؤر 

( 2-3)ب( ) 22 ب‘ 2’)أ(  22 )ج( ب 22املانر إليلن يف الفقـرار الفرعيـأ     يمن تلر بال
 من  لر التقرير ‘ 2’ )ب( 22 ب

http://undocs.org/ar/S/2014/515
http://undocs.org/ar/S/RES/2148(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/1769(2007)
http://undocs.org/ar/S/2007/307/Rev.1
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لود اليت يدذهلن املمثم ارينص املاترك لتناي  عمليأ السالل بزيـندة  ين  يشيد - 2 
مشوليتلن مسترادا يف  لر يل نر عمـم االحتـند األ ريقـ  باألمـم املتحـدة لتيسـذ عمليـأ  ـالل         

أمهيــأ تعزيــز  ويؤكددددار ــور،  ــن يف  لــر مــن خــالل  ديــد إاــراك ايفركــنر غــذ املوقعــأ،    
ترك ب ريــ  االحتــند األ ريقــ  الر يــع املســتو  املعــين ينلتنفيــذ  التنســي  يــني املمثــم اريــنص املاــ 

باملدعوث اريـنص لامـم املتحـدة للسـودال بجنـوب السـودال يف مواءمـأ جلـود الو ـن أ الـيت           
 يدذلوهنن مع مراعنة التحول ا نري على اليعيد الو ين 

ــأ املختلطــأ مــن عــدد ييــم إىل     ي دد   - 2  ــوال العملي مــن  72 122أل يتاــول ق
مــن بهــدار الاــر أ املاــالأ الــيت   72 مــن أ ــراد الاــر أ ب 7 212 أل ــراد العســاريني با

  ردا  721ييم قوال كم منلن إىل 
يــنريطوار الــيت اختــذ ن العمليــأ املختلطــأ هــىت اآلل مــن أجــم تنفيــذ    ي بدد  - 2 

ــه عمــال يــنلقرار    ــأ املختلطــأ املمــطلع ي مواصــلأ  ويطلدد ، (3172) 3772ا ــتعراض العملي
ــأ       إجــراء رــذا اال ــتعراض يســرعأ بياــام كنمــم،  ــن يف  لــر تدســي  مجيــع عننصــر العملي
املختلطأ بمواءمأ أااـطتلن لـدعم حتقيـ  أبلوين ـن اال ـتراتيتيأ، ببقـا مجيـع امللـنل األخـر           

علـى أمهيـأ التوزيـع املنن ـغ للملـنل       ويشددد تتس  مع األبلوينر اال تراتيتيأ للدعثـأ    اليت ال
ــذ ا ــتعراض         ــن أجــم تنفي ــم املتحــدة القطــري م ــ  األم ــأ املختلطــأ ب ري ــني العملي بالتنســي  ي

موا نتــه يتفنصــيم آخــر مســتتدار عمليــأ تدســي  العنيــر املــدين    ويطلدد املختلطــأ   العمليــأ
  3172أيلول/ دتمرب  72حبلول 
 ريقــ  علــى التعتيــم يتعــيني مــوففني لاــ م  األمــني العــنل باالحتــند األ حيددث - 2 

 املننصغ القينديأ الانغرة يف العمليأ املختلطأ 
إىل األمني العنل أل جيري، ينلتانبر الوثي  مع االحتـند األ ريقـ ، بمـع     يطل  - 1 

التمنخ اآلراء من مجيع األ را  املعنيأ، حتليال لتنفيذ ا تعراض العمليأ املختلطـأ،  ـن يف  لـر    
نزار ارــددة الــيت حتققــ  يف إ ــنر األبلويــنر اال ــتراتيتيأ املنقحــأ، بالتقــدل ارــرز يف   اإلنــ

الت لغ على التحـدينر الـيت تواجـه الدعثـأ، هسـدمن حيـدده اال ـتعراض، بأي تطـورار ملمـأ          
تالدرن ايفنلـأ يف دار ـور بأثررـن يف باليـأ العمليـأ املختلطـأ بملنملـن، بإجـراء حتليـم للملـنل           

ديأ بالـيت مياـن لفريـ  األمـم املتحـدة القطـري أل ينفـذرن  يـزة اسـديأ، مـع بلـع            اليت ت م جم
خريطــأ  ريــ  لنقــم أقيــى مــن مياــن اقلــه مــن تلــر امللــنل إىل الفريــ  القطــري، بمــع مراعــنة  

ــأ األخــر      ــنحنني با لــنر املعني ــم، ماــفوعن    ويطلدد تربعــنر امل ــه أل يقــدل رــذا التحلي إلي
املختلطـــأ بتاوينـــلن بتاـــايللن با ـــتراتيتيأ خربجلـــن يف  يتوصـــينر ياـــال باليـــأ العمليـــأ

املستقدم، بكذلر ياال عالقتـلن مـع  ـنسر ا لـنر الفنعلـأ التنيعـأ لامـم املتحـدة يف دار ـور          

http://undocs.org/ar/S/RES/2113(2014)
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اال تراـند يـذلر يف اختـن      ويع ع  دن ا حاامد     3172 ادنط/ رباير 31بالسودال، حبلول 
التعديالر الالزمـأ ياـام كنمـم بعلـى بجـه      بإدخنل  قراراته ياال مستقدم العمليأ املختلطأ

  السرعأ عقغ تلق  حتليم األمني العنل بتوصينته
ــن         يؤكددد - 1  ــد اخت ــأ عن ــنء األبلوي ــأ أل تواصــم إعط ــأ املختلط ــ  للعملي ــه يند  أا

القرارار املتعلقأ ين تخدال القدرار باملوارد املتنهأ ملن يل : )أ( ةنيـأ املـدايني يف مجيـع أحنـنء     
دار ور،  ن يف  لر النسنء باأل فنل، مـن خـالل مجلـأ إجـراءار، مـن يينـلن مواصـلأ التحـول         

ملزيــد مــن اإلجــراءار اال ــتدنقيأ بالوقنسيــأ لتحقيــ  أبلوين ــن بللــد ن    إىل بلــع تتــوخى  يــه ا
ــندت األ ن ــيأ املتفــ  عليلــن يففــم       ــأ الــيت كلفــ  وــن، دبل اإلخــالل ينملد الفعلــ  عــن الوالي
السالل  بتعزيز إجـراءار اإلاـذار املداـر  باالاتاـنر العسـاري اال ـتدنق ، بالقيـنل يـدبرينر         

كثـر عرلـأ لناـوب النــزاعنر بالـيت توجـد  يلـن  معـنر كـدذة          ااطأ ب عنلـأ يف املنـن   األ  
للماردين داخلين  بالتيـدي  زيـد مـن السـرعأ بالفعنليـأ للتلديـدار ين ـتخدال العنـا لـد          
املــدايني، مــن خــالل مجلــأ مــن اإلجــراءار، مــن يينــلن إجــراء ا تعرالــنر منت مــأ لالاتاــنر    

الننزهني باملنـن   املتنةـأ هلـن بمنـن   العـودة       ا  رايف لقوة العمليأ املختلطأ  بتامني خميمنر
)ب( كفنلـأ بصـول املسـنعدار اإلاسـنايأ علـى       يسدم منلن تعزيز بتـدريغ الاـر أ ارليـأ  ب   

حنــو مــامول بدبل عواســ  بيف الوقــ  املنن ــغ، بلــمنل  ــالمأ بأمــن مــوفف  املســنعدة          
الـدب  باملدـندت التوجيليـأ     اإلاسنايأ بأااطتلن، ب لر ب قن لاهانل  ار اليلأ من القـناول 

إىل العمليأ املختلطـأ أل تسـتفيد إىل    ويطل للمسنعدة اإلاسنايأ املعمول ون يف األمم املتحدة  
مــع  ريــ  األمــم املتحــدة القطــري ب ــنسر ا لــنر الفنعلــأ   أقيــى هــد مــن قــدرا ن، ينلتعــنبل  

ا ـتراتيتيأ اـنملأ لتحقيـ      الدبليأ بغذ ايفاوميأ، يف مـن تزمـع تنفيـذه علـى اطـنق الدعثـأ مـن       
 رذه األردا    

ــأ املختلطــأ  قتمــى الفيــم الســنيع مــن      يؤكددد - 1  ــأ املنو ــأ ينلعملي علــى الوالي
، الـيت تقمـ  يـال تنفـذ ملنملـن األ ن ـيأ يفمنيـأ        7121على النحـو ارـدد يف القـرار     امليثنق، 
افــم هريــأ تنقــم مــوفف  دبل املســنخ ينملســؤبليأ الرسيســيأ يفاومــأ الســودال بأل ت املــدايني 
أل العمليـأ   إىلويشدر   املختلطأ بالعنملني يف جمنل املسـنعدة اإلاسـنايأ بتمـمن أمنـلم       العمليأ 

العمليـأ املختلطـأ    وحيدث  املختلطأ خمولأ ينختـن  مجيـع اإلجـراءار الالزمـأ لتنفيـذ رـذه الواليـأ         
 أي  ديدار تستلد  العمليأ بباليتلن  على رد  
ن ُأهــرز مــن تقــدل يف تنفيــذ يعــ  عننصــر بثيقــأ الدبهــأ إلهــالل   ــ ي بدد  - 71 

السالل يف دار ور،  ن يف  لر اريطوار املتخذة للتحق  مـن مقـنتل  هركـأ التحريـر بالعدالـأ      
بمقنتل  هركـأ العدالـأ باملسـنباة السـوداايأ بإدمـنجلم يف إ ـنر الترتيدـنر األمنيـأ الـواردة يف          
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هينل التاخذ الادذ باملتواصم يف التنفيـذ العـنل لوثيقـأ     يقئ يع ع  ن افحبثيقأ الدبهأ، لانه 
األ را  املوقعـأ علـى تنفيـذ بثيقـأ الدبهـأ ينلانمـم بيسـدم اـىت، مـن يينـلن            وحيثالدبهأ  

كفنلــأ هيــول املؤ ســنر املناــاة  وجدــلن علــى املــوارد الالزمــأ، بّاينــلن مــن االلــطال      
ل  نــــأ العــــدل بايفقيقــــأ بامليــــنيفأ يف يف رــــذا اليــــدد يدــــدء أعمــــن وي بدددد يوالين ــــن  

ــه  72 ــأ     ويؤكددد، 3172هزيرال/يواي ــلن ييــورة  عنل ــأ عمل يــال تاــا    ويطقلدد علــى أمهي
العمليأ املختلطـأ ب قـن    ويش اا منعنر املسلحأ غذ املوّقعأ على الوثيقأ عن عرقلأ تنفيذرن  
، على مواصـلأ املاـنركأ ييـورة    ألبلوين ن اال تراتيتيأ املنقحأ، ب ري  األمم املتحدة القطري

 كنملأ يف دعم تنفيذ الوثيقأ   
مجيع أ را  النــزا  يف دار ـور، بمنـلم علـى بجـه ارييـوص مجيـع         يطقل  - 77 

ا منعــنر املســلحأ غــذ املوقعــأ علــى الوثيقــأ با موعــنر األخــر ، يــنلوقا الفــوري  ميــع  
ر، مـن أجـم حتقيـ   ـالل مسـتقر      أعمنل العنـا، بااللتـزال يوقـا مسـتمر بداسـم إل ـالق النـن       

 بداسم يف املنطقأ 
دار ــور يــتم يف جــو مــن   دعمــه إلجــراء هــوار داخلــ  يف   يؤكددد مددن جديددد  - 73 

االهتـرال التــنل للحقـوق املدايــأ بالسين ــيأ للماـنركني، بتاــنرك  يــه النسـنء ماــنركأ كنملــأ     
 أيـنر/  32يف دار ـور يف  يناطالق أعمنل  نأ تنفيذ ايفوار بالتانبر الداخل   وي ب ب عنلأ  
مـن أل يــؤدي ااعــدال األمـن الســنسد، باال تقـنر إىل التمويــم الاــنيف،      دن  ل دد   ويعدد عمـنيو   

 يهيد   وبختويا املانركني إىل تقوي  التنفيذ الفعنل للحوار بالتاـنبر الـداخل  يف دار ـور     
ــأ الال   حباومــأ الســودال  ــأ املؤاتي ــأ الديئ  إىلويطلدد  زمــأ  بين منعــنر املســلحأ أل تافــم  يئ

ــورار باإليـــال  يف      ــد التطـ ــأ برصـ ــه العنمـ ــوار بييئتـ ــم ايفـ ــم دعـ ــأ أل تواصـ ــأ املختلطـ العمليـ
 اليدد    رذا

ــم، بل جــرال بأعمــنل     يددد   - 72  إىل بلــع هــد  ــوري لالاــتدنكنر يــني القدنس
 ويعد ع  دن  ل د    إىل امليـنيفأ بايفـوار     ويدد   كدكلع  الليوصيأ اليت يعنين منلن املـدايول،  

إىل  ويطلدد  ــيمن األ ــلحأ اليــ ذة باأل ــلحأ اريفيفــأ    إزاء ااتاــنر األ ــلحأ، بال عميدد ال
العمليأ املختلطأ أل تواصم دعم اآللينر ارليأ لتسويأ النـزاعنر، يو نسم منـلن آليـنر ا تمـع    
ــرار          ــغ القـ ــا  وجـ ــرباء املناـ ــ  اريـ ــع  ريـ ــينق مـ ــذا السـ ــنبل يف رـ ــم التعـ ــدين، بأل تواصـ املـ

 من أجم تيسذ عمللن  (3112) 7217
 وي بد  ينلدلدال املسنمهأ يقوار بيـا راد اـر أ يف العمليـأ املختلطـأ       يشيد - 72 

يــلهراز يعــ  التقــدل يف معن ــأ اقــص املعــدار اململوكــأ للوهــدار بعتــز ترتيدــنر الــدعم    
ــه  ــذا ، بلان ــأ  ويددد  مــن تدقــى مــن أبجــه اقــص كــدذة     إزاء يعدد ع  ددن الشدد قل  ال العملي

http://undocs.org/ar/1591 (2005)
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املختلطأ باألمناأ العنمأ بالدلدال املسنمهأ يقوار عساريأ بيـا راد اـر أ إىل أل تواصـم يـذل     
ا لود ملعن أ أبجـه الـنقص تلـر يسـدم منـلن تـو ذ التـدريغ املنن ـغ باملـوارد الان يـأ ألداء           

الر المـربريأ لـتماني الوهـدار مـن االاتاـنر       ـيمن يف ا ـن   ملنل ايفمنيـأ  ار األبلويـأ، ال  
 على حنو مؤق  بالقينل يدبرينر يعيدة املد  

مجيــع اهلتمــنر الــيت تســتلد  العمليــأ املختلطــأ، بيالهــم يف   يدددين  شددد  - 72 
 الوق  افسه االخنفنض ايفند يف عدد اهلتمنر املميتأ املنفـذة لـد العمليـأ املختلطـأ منـذ آب/     

أي رتول على العمليأ املختلطأ أب  ديد  لنمجتلن رو أمـر غـذ    أل ويؤكد  3172 أغسطس
تاـرار تلـر اهلتمـنر ب حن ـدأ املسـؤبلني عـن ارتانوـن يعـد إجـراء           يعـدل   يطقلد   ومقدول  
العمليأ املختلطأ علـى اختـن  مجيـع التـدايذ الالزمـأ يف إ ـنر قواعـد          حيث و ريع بباٍ    حتقي  

ــأ مــوفف    ا ــتمرار فــنررة إ ــالر منفــذي   ويدددينم املتحــدة بمعــدا ن  األمــ ااــتدنكلن يفمني
، يف رذا اليدد، هاومأ السـودال علـى   وحيّثالسالل من العقنب،  اهلتمنر لد أ راد هفم 

ب علن لتقدمي مجيع مقتريف أي من رذه ا راسم للعدالأ، بعلـى التعـنبل مـع العمليـأ      يذل من يف 
 املختلطأ هلذا ال رض  

عالقــنر التعــنبل يــني العمليــأ املختلطــأ بهاومــأ الســودال   يتحســن ي بدد  - 72 
بينتدن  العمليأ املختلطأ هنتن مستمرا بأكثر  عنليأ، ممن أ فر عن حتسـيننر يف تنفيـذ باليتـلن،    
 ن يف  لر من خالل إصـدار التااـذار يف بقـ  أبجـز، باالخنفـنض الاـدذ املسـتم مـؤخرا         

قلقــه العميــ  مــن ا ــتمرار  ويكدد   يدكيدددملختلطــأ  يف القيــود املفربلــأ علــى هركــأ العمليــأ ا
العواسـ  الــيت تواجللــن العمليـأ املختلطــأ يف تنفيــذ باليتـلن،  ــن يف  لــر القيـود املفربلــأ علــى     
هركتلن ببصوهلن إىل يع  املنن   اتيتأ الاعدال األمن بأعمنل اإلجرال بالقيود اليت تفرلـلن  

جبميـع األ ـرا  يف    ويهيد   نر علـى هركتـلن    قوار ايفاومأ بايفركـنر املسـلحأ بامليلياـي   
العقدـنر الـيت حتـول دبل تيـريا العمليـأ املختلطـأ لواليتـلن علـى النحـو           دار ور أل تزيم كم 

هاومـأ   ويطقلد  العمليـأ املختلطـأ بهريـأ تنقلـلن       الانمم بالسـليم، يسـدم منـلن كفنلـأ أمـن      
متثـنال تنمـن بدبل تـاخذ، بخبنصـأ     السودال، يف رذا اليدد، ينالمتثنل التفـنق مركـز القـوار ا   

األهاــنل  ار اليــلأ حبركــأ الــدبرينر يف املنــن   املتمــررة مــن النـــزا ، بمــن  تيــنري          
الرهالر ا ويأ، مستفيدة من التحسن الذي تالده تلر املنن   يف اآلباأ األخذة، بكـذلر  

للعمليـأ املختلطـأ،   األهانل  ار اليلأ يلزالأ العقدنر الـيت تعتـرض ا ـتخدال األصـول ا ويـأ      
ــدخول       ــأ املختلطــأ عــرب اقــنط ال بإجــراء املعــنمالر يف الوقــ  املنن ــغ ملــربر معــدار العملي

 السودال  إىل
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ــيت      يطقلدد  - 71  ــى الفــور اهلتمــنر ال ــال توقــا عل ــور ي ــع األ ــرا  يف دار  مجي
  تســتلد  املــدايني بأ ــراد هفــم الســالل بالعــنملني يف جمــنل املســنعدار اإلاســنايأ، بأل تفــ  

عليلــن مــن التزامــنر  قتمــى القــناول الــدب  يفقــوق اإلاســنل بالقــناول اإلاســنين الــدب     ــن
إدااـأ ا لـس  ميـع ااتـلنكنر القـناول اإلاسـنين الـدب  بااتـلنكنر هقـوق اإلاسـنل            ويؤكد

 ب نبزا ن 
إزاء تـدرور ايفنلـأ اإلاسـنايأ يف دار ـور بالتلديـدار       يع ع  دن  ل د  البدقلق    - 71 

يتحسـن بصــول   وي بدد هلتمـنر الـيت يتعــرض هلـن موففـو املســنعدة اإلاسـنايأ بمرا قلـن،       با
املسنعدار اإلاسنايأ يف الري ايسنل/أيريم بأينر/منيو، ينلرغم من تعـدد التحـدينر، مقنراـأ    

، بمن  لر التقـدل ارـرز يف الوصـول إىل جـزء مـن منطقـأ جدـم        3172ينلريع األبل من عنل 
ويعد ع  دن   املاـتركأ يـني الوكـنالر الـيت أب ـدر مـؤخرا إىل غولـدب         مرة من خالل الدعثـأ  

يـزال   من أل الوصول إىل يع  منن   النـزا  اليت يقيم  يلـن  ـانل معرلـول للخطـر ال      ل  
ميان الوصول إليلن،  ن يف  لـر منـن   يف مشـنل بب ـ        دبدا، بأل يع  منن   النـزا  ال

جدم مرة، ب لر يسدغ ااعـدال األمـن بااتاـنر أعمـنل     دار ور بيف ا ناغ الارق  من منطقأ 
اإلجرال بالقيود على ايفركأ الـيت تفرلـلن قـوار ايفاومـأ بايفركـنر املسـلحأ بامليلياـينر         

يــتمان املن مــنر اإلاســنايأ مــن إييــنل يعــ  املعواــأ ملع ــم مــن رــم يف هنجــأ إىل   وي بدد 
ــود علــى بصــ   ويدفدد املســنعدة يف دار ــور   ول املســنعدة اإلاســنايأ يف  ال ــتمرار  ــرض القي

دار ور اتيتأ لتزايد ااعدال األمن، باهلتمنر لد العنملني يف ا نل اإلاسنين، بر   أ ـرا   
ــأ الــيت تفرلــلن هاومــأ      ـــزا  الســمنج يلييــنل املســنعدة اإلاســنايأ، بالعقدــنر الدذبقرا ي الن

لـنر الفنعلـأ   إزاء عـدل تـوا ر التمويـم ياـام كـن  للت      ويع ع ككلع  دن  ل د   السودال  
إصـدار التااـذار بتيـنري  السـفر للمن مـنر اإلاسـنايأ يف        على لـربرة ويشدد اإلاسنايأ  

هاومــأ الســودال بمجيـع امليلياــينر با منعــنر املســلحأ ب ــنسر   ويطقلدد الوقـ  املنن ــغ   
أصحنب امليلحأ يال يافلوا بصـول املن مـنر اإلاسـنايأ بمـوفف  اإلغنثـأ علـى حنـو مـامول         

املنن ـغ بيـدبل عواسـ  إىل السـانل ارتـنجني بتزبيـدرم ينملسـنعدار اإلاسـنايأ،         بيف الوق  
ب قن لاهانل  ار اليلأ من القناول الدب  باملدندت التوجيليأ للمسـنعدة اإلاسـنايأ املعمـول    

 ون يف األمم املتحدة اليت تامم اإلاسنايأ بعدل التحيز بايفيند باال تقالليأ 
ــلن  يدددين - 71  ــد اات ــور    تزاي ــيت حتــدث يف دار  ــن ال ــوق اإلاســنل ب نبزا  كنر هق

باملتيلأ ون،  ن يف  لر القتم خـنرع اطـنق القـناول، باال ـتخدال املفـرط للقـوة، باختطـن         
املدايني، بأعمنل العنا ا نس  با نسـنين، باالاتـلنكنر بلـربب  ـوء املعنملـأ الـيت تطـنل        

ياــال هنلــأ  ويعدد ع  ددن  ل دد  العميدد أ  األ فــنل، بعمليــنر االعتقــنل باالهتتــنز التعســفي
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مجيـــع مـــن ياحتتـــزبل وـــذا الاـــام،  ـــن  ـــيلم أ ـــراد ا تمـــع املـــدين باملاـــردبل داخليـــن،   
كفنلـأ قـدرة العمليـأ املختلطـأ، يف إ ـنر باليتـلن ايفنليـأ، بقـدرة املن مـنر           على أمهيـأ  ويشدد

أ الســودال علــى هاومــ حيددثاألخــر  املعنيــأ، علــى رصــد تلــر ايفــنالر  بيف رــذا اليــدد،  
االرتقنء  ستو  التعنبل مـع العمليـأ املختلطـأ لتحقيـ  رـذا اهلـد ، بتـو ذ املسـنءلأ، بتيسـذ          

حباومأ السودال أل حتترل باجدن ن ينلانمم،  ـن يف  لـر    ويهي القمنء   بصول المحنين إىل
السين ـيني،   الو نء ينلتزاملـن يلهنـنء هنلـأ الطـوارت يف دار ـور، بإ ـالق  ـراج مجيـع السـتننء         

 التعدذ  بالسمنج حبريأ
إىل العمليأ املختلطأ أل تواصم تطديـ   ين ـأ يـذل العننيـأ الواجدـأ يف       يطل  - 31 

مراعنة هقوق اإلاسنل، بأل ترصد  نبزار هقـوق اإلاسـنل بااتـلنكن ن، بأل تتحقـ  منـلن،      
ــلنكنر املر     ــر التتــنبزار باالات ــنه الســلطنر إليلــن،  ــن يف  ل ــأ لــد النســنء  بتوجــه ااتد تاد

أل يقــدل األمــني العــنل إىل  ويطلدد  كددكلعباأل فــنل، بااتــلنكنر القــناول اإلاســنين الــدب ، 
ا لــس تقــنرير معــززة بمفيــلأ بكنملــأ بمتنهــأ للعمــول عــن رــذه املســالأ يف إ ــنر تقــنريره      

 يومن    11املنت مأ املقدمأ كم 
ــنر األمــم     حيددث - 37  ــني يعث ــنر التنســي  ي ــ  عالق املتحــدة يف املنطقــأ،  علــى توثي

 لر العمليأ املختلطـأ، بقـوة األمـم املتحـدة األمنيـأ املؤقتـأ ألييـ ، بيعثـأ األمـم املتحـدة            يف  ن
 إىل األمني العنل أل يافم  عنليأ التعنبل  يمن يني الدعثنر  ويطل جنوب السودال،  يف

طـأ بيعثـأ األمـم    على أمهيأ التعنبل بتدندل املعلومنر يني العمليأ املختل يشدد - 33 
ــأ        ــ  اال ــتقرار يف مجلوري ــم املتحــدة لتحقي ــأ من مــأ األم ــوب الســودال، بيعث املتحــدة يف جن
ــ  اال ــتقرار يف       ــند لتحقي ــأ املتعــددة األيع ــأ األمــم املتحــدة املتانمل ــأ، بيعث الاوا ــو الدميقرا ي

لتلديــدار مجلوريــأ أ ريقيــن الو ــطى، بالاــركنء اإلقليمــيني بالــدبليني املعنــيني يف التيــدي ل  
ــأ،     ــرب للمقنبم ــر جــيل ال ــأ،  ــن يف  ل ــى    ويشددراإلقليمي ــأ املختلطــأ عل إىل تاــتيعه العملي

 التعنبل بتدندل املعلومنر يف رذا اليدد، يف إ نر قدرا ن ايفنليأ ب ن يتف  مع باليتلن 
على أمهيأ التوصم إىل هلول داسمأ حتفـم كرامـأ الالجـئني باملاـردين      يشدد - 32 

يـال  يـ     ويطقلد  منل مانركتلم الانملـأ يف التخطـي  لتلـر ايفلـول بإدار ـن،      داخلين، بل
مجيع أ را  النـزا  يف دار ور ال رب  املؤاتيأ اليت تسم  يعودة الالجـئني باملاـردين داخليـن    
ييـــورة  وعيـــأ بمســـتنذة بآمنـــأ بكرميـــأ بمســـتدامأ، أب يلدمـــنجلم يف ا تمعـــنر ارليـــأ    

 إعــندة تناــي  آليــأ التحقــ  املاــتركأ ملعر ــأ إىل أي مــد  كناــ   يف رــذا اليــدد إىل ويددد  
علـى أمهيـأ معن ـأ القمـنين املتعلقـأ       ويؤكدد عملينر العودة رذه  وعيأ بمستنذة يف  نيعلـن،  

 ينألرال  من أجم التوصم إىل هلول داسمأ يف دار ور 
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نسـ   مجيـع أ ـرا  النــزا  يـال توقـا  ـورا مجيـع أعمـنل العنـا ا           يطقل  - 32 
مجيـع ا ــرا  النــزا  يــال تلتـزل  ان حــأ العنـا ا نســ ، بأل      ويطقلد  كددكلع با نسـنين   

  (3172) 3712تنفذ التزامنر  ددة ب اومـأ يآجـنل زمنيـأ يف رـذا اليـدد، ب قـن للقـرار        
ــر   ويطلدد  ــأ املختلطــأ أل تقــدل تقري ا عــن العنــا ا نســ  با نســنين باإلجــراءار   إىل العملي

املتخــذة ملان حتــه، بمنــلن القيــنل يف الوقــ  املنن ــغ يتعــيني مستاــنرين يف جمــنل ةنيــأ املــرأة  
 (3111) 7232إىل األمــني العــنل أل يافــم تنفيـذ األهاــنل  ار اليــلأ مــن القــرار   ويطلد  

بالقرارار الالهقأ املتعلقأ ينملرأة بالسالل باألمن،  ن يف  لـر دعـم ماـنركأ املـرأة علـى حنـو       
كنمم ب عنل يف مجيع مراهم عملينر السالل، بخبنصأ يف تسـويأ النــزاعنر بالتخطـي  بينـنء     
ــرة مــن يعــد النـــزا ، ب ــن ياــمم من مــنر ا تمــع املــدين النســنسيأ، بأل يامــم ن      الســالل يف  ت

 نريره املقدمأ إىل ا لس معلومنر يف رذا اليدد   تق
أ را  النـزا  ينلوقا الفوري  ميع االاتلنكنر بالتتـنبزار لـد    يطقل  - 32 

األ فــنل، بيولــع بتنفيــذ خطــ  عمــم ملمو ــأ ب ــددة زمنيــن لوقــا بمنــع ممنر ــنر  نيــد  
مــني العــنل أل يافــم إىل األ ويطلدد با ــتخدال األ فــنل يف ااتــلنك للقــناول الــدب  الســنري،  

ــلن، ب     )أ( ــال  عن ــور باإلي ــنل يف دار  ــأ األ ف ــع    )ب( ا ــتمرار رصــد هنل ا ــتمرار ايفــوار م
 (3112) 7273أ را  النـزا  ود  بلع بتنفيذ خط  العمم اآلافأ الذكر، ب قـن للقـرار   

 ينأل فنل بالنـزا  املسل    بالقرارار الالهقأ املتعلقأ 
يومـن، اعتدـنرا مـن     11إىل األمني العنل أل يقدل تقريرا إىل ا لس كـم   يطل  - 32 

يلــ : معلومــنر عــن ايفنلــأ  العمليــأ املختلطــأ، بأل يمــم نه مــن ياــالتــنريا اختــن  رــذا القــرار 
باهلتمـنر لـد    السين يأ باإلاسنايأ باألمنيأ يف دار ور،  ن يف  لر تفنصيم هـوادث العنـا  

املــدايني، أيــن كــنل مرتادــلن  بمعلومــنر عــن ااتــلنكنر اتفــنق مركــز القــوار، بكــذلر           
ااتلنكنر القناول اإلاسـنين الـدب  الـيت يرتادـلن أي  ـر  مـن أ ـرا  النــزا   بالتطـورار          
ــأ         ــأ املختلطـ ــأ للعمليـ ــنيذ املرجعيـ ــتراتيتيأ باملعـ ــنر اال ـ ــ  األبلويـ ــرز يف حتقيـ ــدل ارـ بالتقـ

ورار بالتقدل اررز يف التيـدي للتحـدينر الـيت تواجللـن العمليـأ املختلطـأ علـى النحـو         بالتط
 اردد يف ا تعراض العمليأ املختلطأ  بمعلومنر عن تنفيذ رذا القرار   

 أل يدق  املسالأ قيد ا ره. ي    - 31 
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