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 (2015) 2205القرار   
 2015شباط/فرباير  26املعقودة يف  7393الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 ،إن جملس األمن 
إىل قراراتـــــه الســـــاتق  لتئاساتـــــه الرعايفــــئ  ت ـــــ   الو ـــــ  يف الســـــودا    إذ يشيييي   
 2032( ل 2011) 2024( ل 2011) 1990الســودا ، لس يفــئىلا إىل القــرارا   لجنـو  

 2104( ل 2012) 2075( ل 2012) 2047( ل 2012) 2046ل ( 2011)
ــئ   2014) 2156( ل 2013) 2126( ل 2013) ــاس  الرعايفــــــ ــذلي إىل البئــــــ (، لكــــــ

S/PRST/2012/19  لS/PRST/2013/14ــ    ، لإىل ــس امل ر ـــــ ــحخئ  للىل لـــــ ــا  المـــــ  البئاســـــ
ــه  18 ــبتىلرب  21ل  2012حزيرا /يوسئـــــ ــبتىلرب  28ل  2012أيلول/يفـــــ  2012أيلول/يفـــــ
 2014شــــــــــباط/فرباير  14ل  2013حزيرا /يوسئــــــــــه  14ل  2013أيار/مــــــــــايو  6 ل
 ،2014كاسو  األلل/ديسىلرب  11 ل 2014آذار/مارس  17 ل

سـودا  لجنـو  السـودا  لايفـتق  ىلا     التزامه القـوي تسـئادة ال   وإذ يؤكد من جديد 
للحدهتىلا ليف متهىلا اإلقلئىلئ ، لمبقاصـد لمبـادم مئقـاأل األمـم املتحـدة، لإذ ي ـمه إىل أ ئـ         

 مبادم حسن اجلوار لعدم التد ل لالتعال  اإلقلئىلي،
علــع عــدم تاــئمه اإلــدلد اإلقلئىلئــ  للــدلل تــالقوة، لعلــع تســوي     وإذ يكيي ا اأكيك ييد 

ئ  تالويفاعل السـلىلئ  حمـرا، لإذ ي كـد األللويـ  الـي يولئهـا للتنخئـذ ال امـل         املنازعا  اإلقلئىل
لالعاجل جلىلئ  العناصر املعلقـ  مـن اتخـاأل السـ م ال ـامل، لإذ ي ـدد علـع  ـرلرة أ  يقـرر          
الو   املستقبلي ألتئي عن طريق املخال ا  تـ  الرـرف  علـع يـو يتسـق مـ  اتخـاأل السـ م         

 ءا  اسخرادي  يتخذها أي طرف من الررف ،ال امل، س عن طريق إجرا
إىل اسلتزاما  الي تعهد  هبا ح وم  السودا  لح وم  جنو  السـودا    وإذ يش  
ــه  20يف اتخــاأل  ــر     2011حزيرا /يوسئ ــ  الســودا  لاإلركــ  ال ــعبئ  لتحري املــربم تــ  ح وم

http://undocs.org/ar/S/PRST/2012/19
http://undocs.org/ar/S/PRST/2012/19
http://undocs.org/ar/S/PRST/2013/14
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حزيرا /يوسئــه  29األ الســودا  ت ــ   الترتئبــا  امل قتــ  لــندارة لاألمــن يف منرقــ  أتئــي، لاتخــ
املــربم تــ  ح ومــ  الســودا  لح ومــ  جنــو  الســودا  ت ــ   أمــن اإلــدلد لا لئــ      2011

ت ـ   تعقـ  دعـم مراقبـ  اإلـدلد       2011متوز/يولئـه   30السئايفئ  لاألمنئـ  امل ـترك ، لاتخـاأل    
أيلول/يفـبتىلرب   27املربم ت  ح وم  السـودا  لح ومـ  جنـو  السـودا ، لكـذلي اتخاقـا        

ت ــ   التعــال  لالترتئبــا  األمنئــ ، لقــرار ا لئــ  السئايفــئ  لاألمنئــ  امل ــترك  املــ ر     2012
الـي توصـلإ إلئهـا     2013آذار/مـارس   12، لممخوف  التنخئذ امل ر   2013آذار/مارس  8

ح وم  السودا  لح وم  جنو  السودا  يف أديس أتاتا ترعاي  فريق اسحتاد األفريقي الرفئـ   
 تالتنخئذ،املستوى املعين 

عن دعىله ال امل لل هود الـي يبـذ ا اسحتـاد األفريقـي ت ـ   الو ـ  تـ          وإذ يع ب 
مجهوري  السودا  لمجهوري  جنو  السودا ، مـن أجـل ختخئـد حـدة التـوتر الـراهن، لتئسـمه        
ايفــتاناف املخال ــا  ت ــ   الع قــا  تعــد اسسخمــال، لتربئــ  ع قاهتىلــا، لإذ ي ــمه يف هــذا   

ــدد إىل تئ ــ     المـ ــي امل ر ـ ــاد األفريقـ ــات  ل حتـ ــن التـ ــلم لاألمـ ــس السـ ــا  جملـ ــا / 24اسـ  سئسـ
 2013كـــــاسو  القاي/ينـــــاير  25ل  2012ت ـــــرين األلل/أكتـــــوتر  24ل  2012 أتريـــــل

ت ــرين  26ل  2013أيلول/يفــبتىلرب  23ل  2013متوز/يولئــه  29ل  2013أيار/مــايو  7 ل
، لإىل 2014أيلول/يفـبتىلرب   12ل  2013ت رين القـاي/سوفىلرب   12ل  2013األلل/أكتوتر 

ــ ر    ــه المــحخي امل ــاي/سوفىلرب   6تئاس ــا  رعئســ  مخو ــئ  اسحتــاد   2013ت ــرين الق ، لإىل تئ
 ،2013ت رين األلل/أكتوتر  28األفريقي امل ر  

 1674( ل 2000) 1296( ل 1999) 1265قراراتـــه الســـاتق   وإذ يع يييد ييك يييد 
( ت ـ   اايـ  املــدسئ    2014) 2175( ل 2009) 1894( ل 2006) 1738( ل 2006)

ــل ، ل  ــااس املســ  2068( ل 2011) 1998( ل 2009) 1882( ل 2005) 1612يف الــ
( ت ـــ   2003) 1502( ت ــ   األطخــال لالــااس املســل ، ل     2014) 2143( ل 2012)

ــم املتحــدة، ل      ــواخي األم ــواخي املســاعدة اإلسســاسئ  لم ــ  م  1820( ل 2000) 1325ااي
 2106( ل 2010) 1960( ل 2009) 1889( ل 2009) 1888( ل 2008)
 ( ت    املرأة لالس م لاألمن،  2013) 2122( ل 2013)

علع  رلرة رصد حقـوأل اإلسسـا  رصـدا فعـاس، مبـا يف ذلـي أي أعىلـال         وإذ يشدد 
عند جنسي لجنساي لأي استهاكا  لاعتداءا  ترت ـ   ـد النسـاء لاألطخـال، لإذ  ـئ       

ست دا  يف تخعئل رصـد حقـوأل اإلسسـا  يف منرقـ  أتئـي، لإذ ي ـرر       علىلا ت سه مل تررأ أي م
 ت كئد قلقه إزاء عدم تعال  الررف  م  األم  العام يف هذا المدد،
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ي ــرر ت كئــد أ ئــ  القئــام، لــدى إس ــاء      ( 2013) 2086إىل أ  قــراره  وإذ يشيي  
سـالاة تـ  اجلنسـ     لجتديد لسيا  تعقا  األمـم املتحـدة، تتيـىلئنها أح امـا ت ـ   تعزيـز امل      

علـع   وإذ يشدد، لت    األطخال لالااس املسل  لمت   املرأة يف حاس  ما تعد استهاء الااس
( تمورة تامـ  لـن يذللـها    2000) 1325أ  العقبا  املستح ىل  الي حتول دل  تنخئذ القرار 

أل اإلسســا ، إس اسلتــزام الرايفــم تــتىل   املــرأة لت خالــ  م ــاركتها ل ــىلا  مــا  ــا مــن حقــو 
لتيافر جهود القئادا ، لاتساأل املعلوما  لاإلجراءا ، لتوافر الـدعم مـن أجـل تنـاء أيفـس      

 إشراك املرأة يف عىللئ  صن  القرار جبىلئ  مستوياهتا،
ــطدارة منرقــ  أتئــي إس يف أ ــئق اإلــدلد،      بقليي  وإذ يالحيي   عــدم اهتىلــام الرــرف  ت

دا  لح ومـ  جنـو  السـودا  لنــزس السـ        لكذلي تعقُّر اجلهود الي تبـذ ا ح ومـ  السـو   
، للتنخئـذ  “منرقـ  األرتعـ  ع ـر مـئ     ”من املنرق  اإلدلدي  ا من  املنـزلع  الس  ، مبـا فئهـا   

ل ريرـ  طريـق جملـس     2046ا لئ  امل ترك  لرصد اإلدلد لالتحقق منها، لفقا لقرار اجمللس 
، لذلي تسـب  عوامـل   2012ئسا /أتريل س 24السلم لاألمن التات  ل حتاد األفريقي امل ر   

شــ ، منــها ايفــتىلرار اعتــرال جنــو  الســودا  علــع موقــ  ا ــ  الويفــ  للىلنرقــ  اإلدلديــ   
ا من  املنـزلع  الس  ، لعدم توافر الراعرا  لبعض الوقإ، لاسمتناس عـن إعرـاء التمـاري     

 األمنئ ، لاإلال  األمنئ  املتوترة يف حمئ  كادقلي،
ئــ  اكتىلــال إس ــاء لتعهــد آلئـ  م ــترك  فعالــ  لرصــد اإلــدلد لالتحقــق  أ  وإذ يؤكيد  

منرقــ  األرتعــ  ”منــها هبــدف رصــد املنرقــ  اإلدلديــ  ا منــ  املنـــزلع  الســ  ، مبــا يف ذلــي   
 ،“مئ  ع ر

تعقــد مزيــد مــن اسجتىلاعــا  املنتلىلــ  تــ  الــرعئس الب ــمه لالــرعئس          وإذ ي حيي  
تـــ   يعـــالد الررفـــا   2046إىل قـــرار جملـــس األمـــن يفـــالخاكمه ملواصـــل  اإلـــوار، لإذ ي ـــمه 

املخال ا  فورا، حتإ رعاي  فريق اسحتاد األفريقـي الرفئـ  املسـتوى املعـين تالتنخئـذ، مـن أجـل        
التوصل إىل اتخاأل ت    الو   النهاعي ألتئي، لإذ يناشـد مجئـ  األطـراف أ  تنخـرط تمـورة      

األفريقـي الرفئـ  املسـتوى مـن أجـل التوصـل إىل        تناءة يف العىللئ  الي يتويف  فئها فريق اسحتاد
اتخاأل هناعي ت    الو   النهاعي ملنرق  أتئي، لإذ ي كد أسه جي  علع الرـرف  أ  ينخـذا علـع    

، لخباص  مـن أجـل تسـوي  املنازعـ      2011حزيرا /يوسئه  20الخور اجلواس  العالق  من اتخاأل 
  اء إدارة منرق  أتئي لداعرة شرط  أتئي،ت    جملس منرق  أتئي، لأ  يقوما علع الخور تطس

أ  البلـدين يفـئحققا  م ايفـ  كـقمهة إ  حتلئـا تيـب  الـنخس لا تـارا أ           وإذ يؤكد 
 يسل ا طريق اإلوار عول الل وء إىل العند أل اسيفتخزاز،
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تاملساعدة املستىلرة الـي يقـدمها إىل الرـرف  فريـق اسحتـاد األفريقـي الرفئـ          وإذ يش د 
عين تالتنخئذ، لا ئا  اإل ومئ  الدللئ  املعنئـ  تالتنىلئـ ، لمجهوريـ  إيئوتئـا الديقراطئـ       املستوى امل

اسحتادي ، لاملبعوث ا اص لألم  العام إىل السـودا  لجنـو  السـودا ، لقـوة األمـم املتحـدة       
 األمنئ  امل قت  ألتئي،

امل قتـ  ألتئـي يف تنخئـذ    تاجلهود الي تبذ ا قوة األمم املتحدة األمنئ   وإذ يش د كذأك 
لسيتها تنخئذا فعاس، تررأل منها عىللها اجلـاري علـع تئسـمه ا  ـرة السـلىلئ  يف أرجـاء منرقـ         
أتئي لقئامها مبن  س و  الااعا  لت عىلال الويفاط  لالـردس، لإذ يعـر  عـن تقـديره العىلئـق      

لــي يتعــرل  ــا للعىلــل الــذي تقــوم تــه البلــدا  املســا   تقــوا ، لإذ يــدين ت ــدة ا  ىلــا  ا  
مواخو األمـم املتحـدة، ليـدعو إىل التحقئـق يف هـذه ا  ىلـا  ت ـ ل يفـري  للاف لحمايفـب           

 املس لل  عنها،
قلقــه مــن ه اشــ  الو ــ  األمــين يف منرقــ  أتئــي، لإذ يســلم تطيفــهام قــوة   وإذ يؤكييد 

يعـر  عـن    األمم املتحدة األمنئـ  امل قتـ  ألتئـي يف تعزيـز السـ م لاسيفـتقرار منـذ س ـرها، لإذ        
 تمىلئىله علع من  ت رُّر العند  د املدسئ  أل ت ريدهم، لعلع حتاشي النـزاس القبلي،

إزاء الخــراا الــذي تعــاي منــه منرقــ  أتئــي       ايين قلقييب اأ يي أ    وإذ يكيي ا ارايي اب  
يتعلـق تــاإلدارة العامـ  ليفــئادة القـاسو ، ستئ ــ  سيفـتىلرار التــ  ر يف إس ـاء إدارة منرقــ        مـا  يف

ها لشرطتها، مبا يف ذلي إس اء لحدة  اصـ  ملعاجلـ  مسـاعل حمـددة متمـل  هب ـرة       أتئي لجملس
الرحــل، لهــي م يفســا  س اــل عنــها للحخــان علــع القــاسو  لالنلــام لمنــ  النـــزاس القبلــي     

 أتئي، يف
تقلــق ايفــتىلرار تــ  مه إس ــاء امل يفســا  امل قتــ  لتســوي  الو ــ  النــهاعي   وإذ يالحيي  

د الذي ي  له العند القبلـي يسـهم يف تـ جئل التـوترا  يف منرقـ       ألتئي، لأ  ايفتىلرار التهدي
أتئي، مبا يف ذلي حاس  التوتر املسـتىلرة الـي حتـول دل  عـودة املـواخ  السـوداسئ  التـاتع         

 لقوة األمم املتحدة األمنئ  للوكاس  أ رى إىل أتئي،
ديـ  مـن شـ هنا أ     مجئ  األطراف علع أ  متتن  عن اختـاذ أي إجـراءا  اسخرا   وإذ حيث 

تزيد من يفــوء الع قـــا  تئـــن القباعل دا ل منرق  أتئي، لإذ يعر  عن القلـق إزاء العواقـ    
املســتىلرة ملــا لصــخه جملــس الســلم لاألمــن التــات  ل حتــاد األفريقــي يف تئاســه المــحخي املــ ر     

، “لاحــد قــرار دين ــا سقــوك إجــراء ايفــتختاء مــن جاســ  ”تـــ  2013ت ــرين القــاي/سوفىلرب  6
لفقا لتقرير األمـ  العـام المـادر    ، ح وم  السودا  ت   ، يف هذا السئاأل أييا، ئ  علىلا إذل
لتنلـئم استخاتاهتـا الوطنئـ      تدأ  األعىلال التحيـمهي  (، S/2015/77) 2015شباط/فرباير  2يف 
 أتئي،   يف

http://undocs.org/ar/S/2015/77
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اجلهــا  الخاعلــ     اإلالــ  اإلسســاسئ  الراهنــ  الــي تســتىلر فئهــا      ااك يي ا   يف يضيي  وإذ  
 املسـاعدة  اتسـاأل  ، لأ ئـ  شخص يف منرقـ  أتئـي   81 000اإلسساسئ  يف تقدمي املساعدة لنحو 

ــي ــدمها ال ــم تق ــ ، يف املتحــدة األم  إيمــال لتئســمه امللحــ  اليــرلرة كــذلي لإذ ي كــد  املنرق
   تيررين،امل الس ا  مجئ  إىل اإلسساسئ  املساعدة
أ ئ  عودة النـازح  إىل ديـارهم عـودة طوعئـ  لم موسـ  لمنلىلـ ، لإعـادة         وإذ يؤكد 

إدماجهم علع يو مستدام، لأ ئ  أ  متر موايفم ا  رة يف جو مـن السـ م  لالنلـام يف إطـار     
احترام الررأل التقلئدي  لله رة مـن السـودا  إىل جنـو  السـودا  عـرب أتئـي، لإذ  ـ  القـوة         

نئ  امل قت  ألتئي علع مواصل  اختاذ ما يلزم مـن تـداتمه ليـىلا  األمـن يف منرقـ  أتئـي لفقـا        األم
 للوسي  املنوط  هبا،

(، لإذ يعـر  عـن تـالل القلـق إزاء ا رـر الـذي       2013) 2117إىل قـراره   وإذ يش  
 يهــدد الســ م لاألمــن يف أتئــي النــاجم عــن النقــل اــمه امل ــرلس لأليفــلح  المــامهة لاأليفــلح  

 ا خئخ ، لعن ت ديسها املزعِزس ل يفتقرار لإيفاءة ايفتعىلا ا،  
إزاء التهديد املتبقي الذي ت  ِّله األلاام األر ئ  لخملخا  اإلـر    وإذ يس وا  اأقل  

مـــن املتخ ـــرا  يف منرقـــ  أتئـــي، ةـــا يعـــوأل ا  ـــرة ا منـــ  لعـــودة النـــازح  عـــودة آمنـــ    
 ديارهم، إىل

( S/2015/77) 2015شـباط/فرباير   2  العـام المـادر يف   تتقريـر األمـ   وإذ حي ط الم  
لتالتوصئا  الواردة فئه، مبا يف ذلي تقئئىله ت   الو ـ  السئايفـي لاألمـين علـع األرل يـزداد      

لزعزعـ    توترا ليستدعي اإلوار لالتعال  لتخـادي أ  يزيـد يف تعىلئـق ا  فـا  لاسسقسـاما      
 اسيفتقرار   ل األشهر املقبل ،

تــ   اإلالــ  الراهنــ  يف أتئــي لعلــع طــول اإلــدلد تــ  الســودا  لجنــو    وإذ يعكيي   
 السودا  ت  ِّل هتديدا  رمها للس م لاألمن الدللئ ،

أ  يــــدد لسيــــ  قــــوة األمــــم املتحــــدة األمنئــــ  امل قتــــ  ألتئــــي حــــ   يقييي ا  - 1 
( لاملعــدل 2011) 1990مــن القــرار  2نحــو املــب  يف الخقــرة علــع ال 2015متوز/يولئــه  15

ــالقرار  ــرة 2011) 2024تـ ــرار  1( لالخقـ ــن القـ ــو  2012) 2075مـ ــذلي لهـ ــرر كـ (، ليقـ
يتمرف مبوجـ  الخمـل السـات  مـن مئقـاأل األمـم املتحـدة أ  يـدد لسيـ  قـوة األمـم املتحـدة             

مــن القــرار  3املــب  يف الخقــرة علــع النحــو  2015متوز/يولئــه  15األمنئــ  امل قتــ  ألتئــي حــ  
(، أ  ي ــىلل الــدعمق املقــدم  2011) 2024مــن القــرار  1، ليقــرر، ألاــرال الخقــرة  1990

لألس ـــر  التنخئذيـــ  لمللئـــ  امل ـــترك  لرصـــد اإلـــدلد لالتحقـــق منـــها الـــدعم  املقـــدم لل ـــا    
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املخممــ ، حســ  اسقتيــاء لعنــد الرلــ  تقــرارا  توافقئــ  تتخــذها هــذه ا لئــا ، لذلــي   
  ىلن منرق  عىللئا  القوة األمنئ  امل قت  ألتئي لالقدرا  املتاح  لديها؛  

ــادر يف      حييييي ط الميييي   - 2  ــام المــ ــ  العــ ــر األمــ ــواردة يف تقريــ ــئا  الــ تالتوصــ
، ليرحــ  مببــادرا  قــوة األمــم املتحــدة األمنئــ  امل قتــ  يف أتئــي لــدعم 2015شــباط/فرباير  2

 متاريفها القباعـل حتـإ إشـراف جلنـ  الرقاتـ  امل ـترك        ايفتاناف اإلوار ت  القباعل لاإلدارة الي
يف أتئي، ليدعو يف هذا المدد قباعـل لح ـومي السـودا  لجنـو  السـودا  سختـاذ  رـوا         
ملىلويف  حتقئقا  ذا ا دف، ليرحـ  كـذلي تالـدعم املقـدم حالئـا ليف املسـتقبل  ـذه اجلهـود         

 ي  إيئوتئا الديقراطئ  اسحتادي ؛  من األمم املتحدة لاسحتاد األفريقي لح وم  مجهور
ــو        يشييدد - 3  ــ  جن ــ  الســودا  لح وم ــ  ح وم ــال  املســتىلر ت ــع أ  التع عل

 السودا  أمر تالل األ ئ  أييا للس م لاألمن لاسيفتقرار لملستقبل الع قا  تئنهىلا؛  
مرالبتـــه الســـودا  لجنـــو  الســـودا  ايفـــتاناف عىلـــل جلنـــ  الرقاتـــ    يكييي ا - 4 

امل ترك  يف أتئي فورا لمن دل  شرلط مسبق ، ليرحـ  تقـرار ح ومـ  جنـو  السـودا  يف      
تسىلئ  رعئس م ارك لل ن  الرقات  ل خال  إحراز تقدم مرـرد   2014كاسو  األلل/ديسىلرب  4

 وي حي  ذلـي تنخئـذ قـرارا  جلنـ  الرقاتـ ،      ، مبـا يف  2011حزيرا /يوسئـه   20يف تنخئذ اتخاأل 
تاملبــادرا  الــي اختــذها اسحتــاد األفريقــي دعىلــا  ــذا ا ــدف لي ــ عه علــع مواصــل  تعالســه،    

 املساعل؛ ليرل  إىل األم  العام أ  يقدم يف تقاريره الدلري  تقئئىلا للتقدم احملرز يف هذه
ــه الســودا  لجنــو  الســودا  تال ــر     يكيي ا كييذأك  - 5  ــع لجــه  مرالبت لس عل

الســرع  يف إس ــاء إدارة منرقــ  أتئــي لجملســها، تســبل منــها تســوي  أزمــ  ت ــ ئل اجمللــس،          
لت  ئل داعرة شرط  أتئـي تاـرل مت ئنـها مـن اس ـر س مبهـام حخـيف األمـن يف مجئـ  أيـاء           
ــ ، لفقــا سلتزامــا  الرــرف  يف اتخــاأل        ــ  النخرئ ــ  التحتئ ــ  البنئ ــي ااي ــي، مبــا يف ذل منرقــ  أتئ

 ؛2011 يرا /يوسئهحز 20
( 2013) 2104اإلتقــاء علــع القــوا  املــ ذل  هبــا مبوجــ  القــرار        يقيي ا - 6 

مبـا يتىلاشــع مــ  إعــادة  هبــا املنت ـرة أصــ ، لاسيفــتىلرار يف س ـر مــا تبقــع مــن القـوا  املــ ذل     
التخعئل التدرجيئ  لمللئ  امل ـترك  لرصـد اإلـدلد لالتحقـق منـها، لـتىل   القـوة األمنئـ  امل قتـ           

تئي من توفمه اإلىلاي  ال زم  لمللئ  امل ترك  لرصد اإلدلد لالتحقـق منـها لمـن تقـدمي دعـم      أل
كامل لمللئ  امل ترك  يتئ   ا إجراء عىللئا  لايفع  النرـاأل متتـد إىل املنرقـ  اإلدلديـ  ا منـ       

إىل األم  العام أ  يرل  اجمللس ت ـ ل كامـل    ويطل املالع  الس   يف أقر  لقإ ة ن، 
 علع آ ر املست دا  املتعلق  حبال  س ر القوا  يف إطار الدلرة العادي  للتقارير الي يقدمها؛
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إزاء تعقر اجلهـود الرامئـ  إىل ت ـائل ا لئـ  امل ـترك  لرصـد        يع ب ان اأقل  - 7 
اإلـدلد لالتحقــق منــها ت ــ ل كامـل، ليرحــ  تــالتقئئم املخمــل الـذي يفــئقدمه األمــ  العــام    

ــ  امل ــترك  لرصــد     قريــ  ليعــر  عىلــا عــن سئتــه النلــر يف التوصــئا  املتعلقــ  تعىللئــا  ا لئ
اإلدلد لالتحقق منها، ليناشـد ح ومـ  السـودا  لح ومـ  جنـو  السـودا  ايفـتخدام ا لئـ          
امل ترك  لرصد اإلدلد لالتحقق منها لا لئ  السئايفـئ  لاألمنئـ  امل ـترك  لا لئـا  امل ـترك       

إ املنايفــ  لت ــ ل فعــال ل خالــ  األمــن لال ــخافئ  يف املنرقــ   األ ــرى املتخــق علئهــا يف الوقــ
 ؛“منرق  األرتع  ع ر مئ ”اإلدلدي  ا من  املنـزلع  الس  ، مبا يف ذلي 

علــع تـذل جهــود مت ــديدة للقئـام تمــورة هناعئــ  تتحديـد  ــ  الويفــ      حييث  - 8 
رقــ  املنـــزلع  أ   ــ  الويفــ  للىلن ويكيي ا ييك ييدللىلنرقــ  املنـــزلع  الســ   علــع األرل،  

الس   س يس ت ي حال من األحوال تالو   القاسوي للحـدلد يفـواء حالئـا أل يف املسـتقبل،     
 لس تاملخال ا  اجلاري  الي تتنالل املناطق املتنازس علئها لاملرال  هبا لمس ل  تعلئم اإلدلد؛

سئ  علـع النحـو   أ  لسي  القوة األمنئ  امل قت  ألتئي املتعلقـ  حبىلايـ  املـد    يؤكد - 9 
ــ    2011) 1990مــن القــرار  3املــب  يف الخقــرة  ( ت ــىلل اختــاذ اإلجــراءا  اليــرلري  إلىلاي

 العند؛ املدسئ  املعري    رر العند البدي الوشئي، تمرف النلر عن ممدر هذا
لجـــود لحـــدا  شـــرط  الـــنخ  يف دفـــرة املنت ـــرة يف منرقـــ  أتئـــي،    ييييدين - 10 

مرالبتـه تـ   تعىلـل ح ومـ       ويكي ا ييك يد  ا  املسـمهي  إىل اإلقلـئم،   لالد ول املت ـرر ملئلئ ـئ  
الســودا  فــورا لمــن دل  شــرلط مســبق  علــع سقــل شــرط  الــنخ  يف دفــرة مــن منرقــ  أتئــي،  

، الت كئــد 2046 ل 1990، لفقــا للقــرارا  ذا  المــل ، لخباصــ  القــرارا   ويكيي ا كييذأك
لح  التاتعـ  للقباعـل احمللئـ ، تايفـتقناء     علع إ  ء منرق  أتئي مـن أي قـوا  لمـن العناصـر املسـ     

 القوة األمنئ  امل قت  ألتئي لداعرة شرط  أتئي؛
ت ـ     2013أيار/مـايو   3قـرار جلنـ  الرقاتـ  امل ـترك  يف أتئـي املـ ر         يؤيد - 11 

ل ــ  أتئــي توصــخها منرقــ   الئــ  مــن األيفــلح ، لي ــدد علــع مــا أعــر  عنــه جملــس الســلم  
مـن شـواال إزاء التقـارير     2013أيار/مـايو   7فريقـي يف تئاسـه املـ ر     لاألمن التات  ل حتاد األ

إىل أ  اتخــاأل  ويشيي الــي تخئــد تــ   خمتلــد القباعــل الــي تعــئ  يف أتئــي مدج ــ  تالســ  ،    
املتعلق تالترتئبا  امل قت  لندارة لاألمن يف منرقـ  أتئـي يـنص علـع      2011حزيرا /يوسئه  20

 الئ  من األيفلح  لأ  القوة األمنئ  امل قت  ألتئـي لحـدها هـي    أ  أتئي ينباي أ  ت و  منرق  
اإل ـومت  علـع اختـاذ مجئـ       وحييث يف ذيذا اأديدد   امل ذل   ا حبىلل األيفلح  دا ل املنرق ، 

ا رــوا  ال زمــ  ل خالــ  إ ــ ء أتئــي مــن الســ   تالخعــل، ترــرأل منــها تنخئــذ تــرامل لنـــزس  
 الس  ، حس  اسقتياء؛
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ــدممهها يف     أ   يؤكييد - 12  ــا أ  تقــوم مبمــادرة األيفــلح  لت ــ  جيــوز   ــوة األمنئ الق
يتسـق مـ  لسيتـها ليف     (، مبا2011) 1990منرق  أتئي علع النحو امل ذل  ته مبوج  القرار 

حزيرا /يوسئـه  اتخـاأل  األطـراف املوقعـ  علـع    لذلـي تالتنسـئق مـ      حدلد ما لديها من قدرا ،
جلنـ  الرقاتــ  امل ــترك  يف  ، لدارة لاألمــن يف منرقـ  أتئــي الترتئبــا  امل قتـ  لــن ت املتعلـق  2011
ــئلي املســمهي  لدين ــا سقــوك  ل ،أتئــي ــ       ،قب ــ  الرقات لمت ــئا مــ  القــرار الســاتق المــادر عــن جلن

، لي ـرر طلبـه   “منرق   الئ  من األيفلح ”امل ترك  يف أتئي لالقا ي تتعئ  املنرق  توصخها 
تعىللئا  مراقب  سقل األيفلح  إىل أتئـي للجـود األيفـلح      أ  تيرل  القوة األمنئ  امل قت  ألتئي
لتويئـق ذلـي لاإلتـ ا عنـه يف إطـار الـدلرة العاديـ  لتقـدمي         لتدممهها لممادرهتا دا ل أتئي، 

 تقارير األم  العام؛
إىل القــوة األمنئــ  امل قتــ  ألتئــي مواصــل  حوارهــا مــ  جلنــ  الرقاتــ          يطليي  - 13 

املســمهي  لدين ــا سقــوك ت ــ   اسيفــتراتئ ئا  الخعالــ  لآلئــا     امل ــترك  يف أتئــي لمــ  قبــئلي 
الرقات  ال خئل  تيىلا  اسمتقـال التـام مـن جاسـ  مجئـ  األطـراف املعنئـ  تو ـ  أتئـي توصـخها           
منرق   الئ  مـن األيفـلح ، مـ  إيـ ء أللويـ   اصـ  للتع ئـل تـالتخلص مـن األيفـلح  الققئلـ             

ح ـومت ي السـودا  لجنـو  الســودا      ويييدا  ، لاأليفـلح  ذا  األطقـم لالقناتـل المـارل ئ    
لجلن  الرقات  امل ترك  يف أتئي لقبئلي املسمهي  لدين ا سقوك إىل التعال  التام مـ  القـوة األمنئـ     

 امل قت  ألتئي يف هذا المدد؛  
اإل ومت  علع القئام فـورا تاختـاذ ا رـوا  ال زمـ  لتنخئـذ تـداتمه تنـاء         حيث - 14 

عل التاتع  ل ل منهىلا يف منرق  أتئي، تويفاعل منها القئام تعىللئا  ممـاإل  علـع   القق  ت  القبا
مستوى القواعد ال عبئ  لعلع دعم القوة األمنئـ  يف ت ـ ئ  اإلـوار تـ  القباعـل لعقـد مـ متر        
يف م للزعىلاء التقلئدي  لقبئلي دين ا سقوك لاملسمهي ، ل   تقوة مجئ  القباعـل يف أتئـي علـع    

قمــع درجــا   ــب  الــنخس يف مجئــ  معام هتــا لال ــد عــن األعىلــال أل البئاســا   التحلــي ت 
 التحرييئ  الي قد ت دي إىل صداما  عنئخ  أل عن القئام ت ي أس ر  اسخرادي ؛  

إىل القوة األمنئ  امل قت  ألتئي أ  تقوم، يف حدلد ما لديها من قـدرا    يطل  - 15 
ــئلي امل   ــ     لمــوارد لتالتنســئق الويئــق مــ  قب ــز قــدرا  جلــا  اإلىلاي ســمهي  لدين ــا سقــوك، تتعزي

 ؛اجملتىلعئ  ل ي تساعد يف عىللئا  إسخاذ القاسو  لحخيف النلام يف أتئي
ــاعل لالتوصــئا        يه يي  - 16  ــا ت ــ   النت ــا تام ــال  تعالس ــ  األطــراف أ  تتع جبىلئ

د حخــيف املنبققــ  مــن حتقئــق جلنــ  التحقئــق لالتحــري امل ــترك  ملنرقــ  أتئــي يف مقتــل أحــد أفــرا 
 ويكي ا ييك يد   الس م التاتع  للقوة األمنئ  امل قت  ألتئي لالزعئم األكرب لقبئلـ  دين ـا سقـوك،    

 مت   القبئلت  من طيي ملد ااتئال الزعئم األكرب لقبئل  دين ا سقوك؛ رلرة 
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ــوة األمــم     يعيي ب ايين ا مييب  - 17  ــ  ق ــام، حســ  اسقتيــاء، تايفــتعرال لسي القئ
ــ  امل   ــال الســودا       املتحــدة األمنئ ــ  يف  ــوء امتق ــ  احملتىلل ــ  البعق ــي ألجــل إعــادة هئ ل ــ  ألتئ قت

لالتزاماهتىلـــا املنمـــوص علئهـــا يف اتخاقـــا      2046لجنـــو  الســـودا  ملقتيـــئا  القـــرار    
أيلول/يفـــــبتىلرب  27ل  2011متوز/يولئـــــه  30حزيرا /يوسئـــــه ل  29حزيرا /يوسئـــــه ل  20

إلدلديـ  ا منـ  املنــزلع  السـ   لمت ـ       ، مبا يف ذلي سقل مجئ  القوا  من املنرقـ  ا 2012
ا لئ  امل ترك  لرصد اإلدلد لالتحقق منها لالل ا  املخممـ  مـن اكتسـا  القـدرة ال املـ       

 علع القئام تعىللئاهتا، لإمتام إ  ء منرق  أتئي إ  ء تاما من األيفلح ؛
تالــدلل األعيــاء كافــ ، ل موصــا الســودا  لجنــو  الســودا ، أ    يه يي  - 18 

 خل التنقل اإلر لالسري  من دل  عراقئـل إىل أتئـي لمنـها ليف مجئـ  أيـاء املنرقـ  اإلدلديـ         ت
ا منــ  املنـــزلع  الســ   جلىلئــ  األفــراد لكــذلي للىلعــدا  لاملــ   لاإلمــدادا  لامههــا مــن    
السل ، مبا فئها املركبا  لالراعرا  لقر  الائار الـي ي ـو  ايفـتخدامها مقمـورا علـع القـوة       

 امل قت  ألتئي لمهامها الرمسئ ؛ األمنئ 
ح ــومي الســودا  لجنــو  الســودا  تقــدمي الــدعم ال امــل    جيييدد مش تييديب - 19 

لألمــم املتحــدة، ترــرأل منــها القئــام علــع الخــور تطصــدار الت شــمها  ألفــراد األمــم املتحــدة مــن  
سـاسئ ، مـن اـمه    العس ري  لاملدسئ  لأفراد ال رط ، مبن فئهم العاملو  يف جمـال املسـاعدة اإلس  

إجحــاف  ــم تســب  جنســئتهم، لتئســمه الترتئبــا  املتعلقــ  تطقامــ  القواعــد لإصــدار تمــاري   
 تئسـمه ح ومي السودا  لجنو  السـودا    ويش تدللرح   اجلوي  لتوفمه الدعم اللوجسي، 

مجئـ  األطـراف    ويش تيد كيذأك  سخر من دا ل السودا  لجنو  السودا  إىل أتئي لمنـها،  ال
 التام تالتزاماهتا مبوج  اتخاقا  مركز القوا ؛   التقئد

تــ   عــدم لجــود م ــاري  إداعئــ  لعــدم القــدرة علــع تــوفمه ا ــدما    يسييل   - 20 
ح ومــ  الســودا  لح ومــ  جنــو  العامــ  األيفايفــئ  يــ ير يفــلبا علــع يفــ ا  أتئــي، ليناشــد  

   اجلها  املاي  أ  تدعم جهود إعادة اإلعىلار لتناء القدرا ؛السودا  ل
ح ومــ  الســودا  لح ومــ  جنــو  الســودا  مبواصــل  تئســمه س ــر     يط أيي  - 21 

مواخي داعرة األمم املتحـدة لنجـراءا  املتعلقـ  تاأللاـام ليـىلا  حريـ  تنقـل ا لئـ  امل ـترك           
لرصد اإلدلد لالتحقق منها لحتديد مواق  األلاـام لإزالتـها يف منرقـ  أتئـي لاملنرقـ  اإلدلديـ        

 الس  ؛  ا من  املنـزلع  
ــ  مــواخي املســاعدة     كييذأك يط أيي  - 22  ــ  تالســىلا  جلىلئ ــ  األطــراف املعنئ مجئ

اإلسســاسئ  تالوصــول ت ــ ل كامــل لآمــن لدل  عواعــق إىل املــدسئ  احملتــاج  للىلســاعدة لإىل  
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ذلـي القـاسو  الـدليل     يف مجئ  املرافق ال زم  لعىللئاهتم لتئسمه ذلي، لفقا للقاسو  الدليل، مبـا 
 الساري لمبادم األمم املتحدة التوجئهئ  لتقدمي املساعدة اإلسساسئ ؛اإلسساي 
لاستـهاكا    ،أ  توقد مجئ  أشـ ال العنـد  علع  مجئ  األطراف حيث بشدة - 23 

لاسستـهاكا  لالت ـالزا    ، اإلسسـاي  لاستهاكا  القـاسو  الـدليل   ،لجتالزا  حقوأل اإلسسا 
 ؛ساريلدليل الالي تقرت    د األطخال يف استهاك للقاسو  ا

إىل األمــ  العــام كخالــ  الرصــد الخعــال ألل ــاس حقــوأل اإلسســا          يطليي  - 24 
لإدراج ستاعل ذلي الرصد يف تقـاريره إىل اجمللـس، لي ـرر دعوتـه ح ومـ  السـودا  لح ومـ         
جنو  السودا  التعال  ت  ل كامل م  األم  العام حتقئقـا  ـذه الاايـ ، لذلـي ترـرأل منـها       

   ملواخي األمم املتحدة املعنئ ؛إصدار الت شمها
إىل األم  العام أ  يتخذ التـداتمه ال زمـ  ل خالـ  امتقـال القـوة األمنئـ         يطل  - 25 

امل قت  ألتئي امتقاس تامـا لسئايفـ  األمـم املتحـدة املتىلقلـ  يف عـدم التسـام  مرلقـا إزاء حـاس           
 إ حاس  من هذا السلوك؛اسيفتا ل لاسستهاك اجلنسئ  لأ  يبلل اجمللس كلىلا لقع

تتعئ  رعئس مـدي  للقـوة األمنئـ  امل قتـ  ألتئـي، لي ـ   علـع تويئـق          ي ح  - 26 
ــ ، لالســلي الدتلومايفــي         ــم املتحــدة القرري ــ  األم ــوة، لأفرق ــد الق ــ  قاع استمــال لالتنســئق م

 ا رطـــوم لجوتـــا، لمـــ  اجملتىلـــ  املـــدي، لاسحتـــاد األفريقـــي، لح ومـــ  مجهوريـــ  إيئوتئـــا يف
 اسحتادي ؛ الديقراطئ 
إىل األم  العام أ  يواصل إت ا اجمللس مبـا يقحـرز مـن تقـدم يف تنخئـذ       يطل  - 27 

لسي  قوة األمم املتحدة األمنئ  امل قت  ألتئي يف تقريرين  رئ ، يقـدمما  يف موعـدين أقمـا ا    
فـورا علـع أي   ، لأ  يواصـل إطـ س اجمللـس    2015حزيرا /يوسئـه   15ل  2015أيار/مايو  1

 استهاكا   رمهة ل تخاقا  امل ار إلئها أع ه؛
تاجلهود الي يبذ ا األم  العام لتويئـق التعـال  تـ  تعقـا  األمـم       حي ط الم  - 28 

املتحدة يف املنرق ، مبـا فئهـا قـوة األمـم املتحـدة األمنئـ  امل قتـ  ألتئـي، لتعقـ  األمـم املتحـدة يف            
ىللئــ  املختلرــ  ل حتــاد األفريقــي لاألمــم املتحــدة يف دارفــور،  مجهوريــ  جنــو  الســودا ، لالع

إىل األمـ  العـام أ  يواصـل العىلـل      ويطلي  لمبعويه ا ـاص إىل السـودا  لجنـو  السـودا ،     
 هبذه املىلاريف ؛  

 إتقاء هذه املس ل  قئد سلره الخعلي. يق ا - 29 
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