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15-10800 (A) 

*1510800*  

 (2102) 2222القرار   
 2102حزيران/يونيه  22املعقودة يف  ،4742 جلسته يف األمن جملس اختذه الذي  

  
 األمن، جملس إن 
مجيع قراراتـه بييننـنر رسيسـه السـنيقأ ياـان ايفنلـأ يف السـودان،         إذ يؤكد من جديد 

 ماددا على أمهيأ االمتثنل هلن امتثنال كنمال،
التزامـــه القـــوي يســـيندة الســـودان ببحدتـــه با ـــتقالله ب ـــالمته    وإذ يعيدددد يدكيدددد 

اإلقليميأ، بتصميمه على العمل مع حكومـأ السـودان، يف احتـراا تـنا لسـيندته، للمسـنعدة يف       
 التصدي للتحدينر املختلفأ يف السودان،

ــأ، بح ســن ا ــوار،     وإذ يشددر  ــندت التســويأ الســلميأ للملنوعــنر الدبلي ــأ مد إىل أمهي
 تدخل، بالتعنبن يف العالقنر يني الدبل يف امللطقأ،بعدا ال
ــأ األ ــرا ،      وإذ يعيددد يدكيددد   ــر موا ق ــندت األ ن ــيأ يففــم الســالا،  ــن يف  ل املد

بايفيند، بعدا ا تخداا القوة، إال يف حنلأ الـد ن  عـن الـلفس بالـد ن  عـن الواليـأ، بيسـل م        
 لدلد املعين،يان باليأ كل يعثأ من يعثنر حفم السالا ت حدد ب قن ل

ــن،       وإذ يدددرك    ــالا باألمـ ــرأة بالسـ ــان املـ ــذة ياـ ــلأ املتخـ ــه  ار الصـ ــع قراراتـ جبميـ
ــأ مــوافن املســنعدة اإلنســننيأ بمــوافن      بياــان األ فــنل بالعاعــنر املســلحأ، بياــان فني

 املتحدة، بياان فنيأ املدنيني يف اللـزاعنر املسلحأ، األمم
اخلطري الذي شهدته ايفنلأ األمليـأ يف دار ـور    إواء التدهور وإذ يع ب عن بالغ القلق 

، باألثــر الســلب الدــنلع هلــذا علــى املــدنيني،  2102يصــفأ عنمــأ حــت الوقــ  الــراهن مــن عــنا  
بخبنصأ اللسنء باأل فـنل، بال  ـيمن مـن جـراء التصـعيد امللحـول ألعمـنل القتـنل يـني قـوار           

عاعـنر يـني امتمعـنر اةليـأ علـى      ايفكومأ با منعنر املسلحأ املتمردة،  ضال عن تصعيد ال
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األراضن ب دل الوصول إىل املوارد بقضنين اهلجرة بامللن سـنر القدليـأ،  ـن يف  لـر العاعـنر      
ــندة يف أعمــنل        ــأ، بالزي ــت تاــنره  يهــن بحــدار شــده عســكريأ بعلنصــر امليلياــينر القدلي ال

ر عـن يـنلع القلـز إواء    اإلجراا باللصوصيأ الـت تسـتهد  السـكنن اةلـينيذ بإ  يعـر  كـذل      
ا تمرار اخلطر الذي يهدد املدنيني من جراء ايفنلأ األمليأ املتدهورة، الت تتجلـى يف اهلجمـنر   
الــت تاــلهن ا منعــنر املتمــردة بالقــوار ايفكوميــأ، بالقصــ  ا ــوي مــن جننــ  حكومــأ     

مطنلدتـه مجيـع    السودان، باالقتتنل يني القدنسل، بأعمنل اللصوصيأ باإلجراا، بإ  يكرر تاكيـد 
ــت        ــوري ألعمــنل العلــ ،  ــن يف  لــر اهلجمــنر ال ــور يوضــع حــد   ــعا  يف دار  أ ــرا  ال

 تستهد  املدنيني بأ راد حفم السالا بالعنملني يف املسنعدة اإلنسننيأ،
إواء األدلأ الت مجعتهن العمليأ املختلطأ لالحتـند   عن القلز هذا الصدد، يفوإذ يع ب،  

األ ريقن باألمم املتحدة يف دار ور )العمليأ املختلطأ(، بالت تاري إىل إلقنء قلدلـتني علقـوديتني   
عن  ريز ا و ينلقر  من كرييقينيت، يامنل دار ـور، بإ  يـيع علمـن يـان العمليـأ املختلطـأ       

كـرر دعـوة األمـني العـنا يفكومـأ السـودان أن تقـوا  ـورا         ختلص  ملهمن على حنو آمن، بإ  ي
 ينلتحقيز يف ا تخداا الذخنسر العلقوديأ،

علـى بجـو  سن ـدأ املسـ بلني عـن انتـهنكنر القـننون الـدب  اإلنسـن            وإذ يشدد 
بعن انتهنه بجتنبو حقوق اإلنسـنن، بعلـى أن حكومـأ السـودان تتحمـل املسـ بليأ الرسيسـيأ        

 املوجــودين داخــل إقليمهــن باخلنضــعني لواليتــهن،  ــن يف  لــر فنيتــهم مــن عــن فنيــأ املــدنيني
 ا راسم الت ترتك  ضد اإلنسننيأ بجراسم ايفر ،

ــراره  وإذ يشددر  ــذي يهــدد    2102) 2004إىل ق ــه إواء اخلطــر ال (، بيعــر  عــن قلق
فيفــأ الســالا باألمــن يف دار ــور يســد  اللقــل لــري املاــرب  لا ــلحأ الصــ رية باأل ــلحأ اخل 

بتكديسهن بإ نءة ا تعمنهلن على حنو ي دي إىل وعزعأ اال تقرار، بإواء ا ـتمرار التهديـدار   
 اةدقأ ينملدنيني من جراء الذخنسر لري امللفجرة،

ــكنن     وإذ يعددد ب عدددن بدددالغ القلدددق    ــريد السـ ــنالر تاـ ــدرية يف حـ ــندة الكـ إواء الزيـ
ــنا يف ــنا     2107 ع ــن ع ــراهن م ــ  ال ــ  ع  2102بحــت الوق ــن ترت ــندة    بم ــن وي ــر م ــى  ل ل
ــ   ــجل     يف ــأ، حي ــن املســنعدة اإلنســننيأ بايفمني ــد  ماــرد 721 111االحتينجــنر م جدي
شخص ال ميكلهم العـودة إىل ديـنرهم، بيلـع العـدد      211 111، ملهم حوا  2107 عنا يف

ــن للماــردين  ــأ    الكل ــرار  ويل ــن لفت ــدد    2.2داخلي ــون شــخص بالع ــنملي لاشــخن   الكل
 ماليني دبالر، 7.7اإلنسننيأ اةتنجني إىل املسنعدة 

إىل االلتزامـنر الـت تعهـدر حـن حكومـأ السـودان ب ـنسر ا هـنر املوقعـأ           وإذ يشر 
لسالا يف دار ور )بثيقأ الدبحأ( يضمنن بصول املسنعدة اإلنسـننيأ دبن  لعلى بثيقأ الدبحأ 
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اإلنســـننيأ  عـــنسز إىل الســـكنن الـــذين يتـــنجون إليهـــن، ب منيـــأ العـــنملني يف جمـــنل املســـنعدة 
بعملينهتم يف امللن ز اخلنضعأ لسيطرة كل ملهن،  ضـال عـن ضـمنن حريـأ تلقـل أ ـراد العمليـأ        
املختلطــأ دبن عــنسز يف مجيــع امللــن ز بيف كــل األبقــنر يف دار ــور يف إ ــنر  نر ــأ العمليــأ    

ثيقــأ لواليتــهن، بإ  ياــري كــذلر إىل الــدبر الــذي ت ديــه  لــأ متنيعــأ التلفيــذ يف تقيــيم تلفيــذ ب
 الدبحأ،
إواء الث رار الكدرية يف إيصنل املسنعدة اإلنسننيأ، اللنمجـأ عـن    وإذ يع ب عن القلق 

اال تمرار يف ملع بصول ا هنر الفنعلأ اإلنسـننيأ ب ـرا القيـود عليهـن، بإ  يـدعو حكومـأ       
 السودان إىل كفنلأ متكن تلر ا هنر من العمل دعمن لتلديأ االحتينجنر األ ن يأ،

ا هــنر املنحنــأ بالســلطأ اإلقليميــأ لــدار ور بحكومــأ الســودان إىل تــو ري   دعووإذ يدد 
 املوارد املنليأ الالومأ للوصول إىل اةتنجني،

أنه ال ميكن أن يكـون هلـنه حـل عسـكري للـعا  يف دار ـور، بأن        وإذ يؤكد جمددا 
لــى أمهيــأ التوصــل إىل تســويأ  ين ــيأ شــنملأ أمــر أ ن ــن إلعــندة إحــالل الســالا، بياــدد ع  

التصدي الكنمل لا دن  ا ذريأ للعا   عين إىل إقنمأ  الا داسـم  ـرعنن مـن  ـيعود  لـن ع      
حقيقيــأ علــى أهــل دار ــور، بإ  يعيــد يف هــذا الصــدد تاكيــد دعمــه لوثيقــأ الدبحــأ ينعتدنرهــن  

قـوا  إ نرا متيلن لعمليأ السالا يف دار ور، بدعمه لإل ـرا  يتلفيـذهن، بسندثـنر السـالا الـت ي     
ــذ، بأي خطــوار  ار       ــع املســتوذ املعــين ينلتلفي ــز االحتــند األ ريقــن الر ي ينلو ــن أ  يهــن  ري
مصداقيأ هتـد  إىل بضـع األ ـس يفـوار ب ـين شـنمل يتسـع للجميـع بمتلـر ومنمـه ا هـنر            

 الو ليأ يف السودان،
ــالا     وإذ يعددد ب عدددن   ددد     ــأ السـ ــأ عمليـ ــلحأ يعرقلـ ــنر املسـ ــنا يعـــع ا منعـ لقيـ

يف اللجــوء إىل العلــ ، بإ  يكــرر تاكيــد مطنلدتــه يــنإل رار عــن أعضــنء حركــأ    بال ــتمرارهن
جربيــل يف أيــنر/   صــيل  -سمــد ياــر  ــنيقن، الــذين أ ــرهتم قــوار حركــأ العــدل باملســنباة   

ــنيو ــأ      2102 م ــن أي مجنعــأ مســلحأ حــد  اإل نحــأ  كوم ــوا ح ــدين أي أعمــنل تق ، بإ  ي
 السودان ينلقوة،

ــدرة ال وإذ يالحدد   ــأ      أن ق ــذ بثيق ــدا يف تلفي ــى تســهيل إحــراو تق ــأ املختلطــأ عل عملي
ــأ بايفركــنر          ــني ايفكوم ــن  تســويأ  ين ــيأ شــنملأ ي ــاخري بلي ــن حــنالر الت الدبحــأ تعيقه

املوق عــأ، بإ  يــ  األ ــرا  املوقعــأ علــى اختــن  اخلطــوار املتدقيــأ الالومــأ لتلفيــذ بثيقــأ     لــري
ذر االنتقـنل مـن مرحلـأ اإللنثـأ إىل مرحلـأ      الدبحأ تلفيذا تنمـن، بإ  يعـر  عـن القلـز إواء تعـ     

حتقيز اال تقرار بالقينا ينألناـطأ اإلانسيـأ يسـد  ايفنلـأ اإلنسـننيأ باألمليـأ، بكـذلر ضـع          
ــدار ور، بإ  يــ  ا هــنر املنحنــأ بحكومــأ الســودان علــى تقــد       ــأ ل قــدرة الســلطأ اإلقليمي
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،  ـن يف  لـر االلتزامـنر الـت قطعـ  يف      تربعنهتن املعللـأ بالو ـنء ينلتزامنهتـن يف الوقـ  امللن ـ      
ــود يف الدبحــأ يف نيســنن/أيريل    ــ متر املعق ــدعم   2102امل ــهن أن ت ــأ ميكل ، بإ  ي كــد أن التلمي

 السالا الداسم يف دار ور،
أن اآللينر اةليأ يفل امللنوعنر تقوا يدبر هـنا يف ملـع بحـل العاعـنر      وإذ يالح  

العاعنر على املوارد الطديعيـأ، بيـ  علـى تكثيـ  ا هـود      يني امتمعنر اةليأ،  ن يف  لر 
الفعنلأ حت ال تفضن امللنوعنر اةليأ إىل العل ، مع من يقنيله مـن أثـر علـى السـكنن املـدنيني      
ــن أ          ــون للو  ــطنء اةلي ــذهلن الســلطنر الســودانيأ بالو  ــت تد ــن هود ال ــلم ي ــيني، بإ  يس اةل

ن العمليأ املختلطأ ب ريز األمم املتحدة القطـري، بيثهـن علـى    االقتتنل يني القدنسل، يدعم م يف
 مواصلأ عملهن،

ينملدندرار اإلقليميأ بلريهن من املدندرار املضطلع حن ينلتعنبن الوثيز مـع   وإذ ي حب 
حكومأ السودان مـن أجـل معن ـأ األ ـدن  ا ذريـأ للـعا  الـداسر يف دار ـور، بالعمـل علـى           

ن يف  لــر قيــنا رســيس تاــند، إدريــس ديــب إيتلــو، يتل ــيم ملتــديني   إحــالل الســالا الــداسم،  ــ 
للو ن أ، بإ  ياجع على تلسيز هذه املدندرار تلسـيقن كـنمال مـع ا هـود الـت يدـذهلن املمثـل        
اخلــن  املاــتره، بإ  يــثين علــى ا هــود الــت يدــذهلن املمثــل اخلــن  املاــتره مــن أجــل تــامني    

ور، يسـدل ملـهن دعـم ا هـود الدبليـأ باإلقليميـأ بالو ليـأ        السالا باال ـتقرار باألمـن يف دار ـ   
 الراميأ إىل إعندة تلايع عمليأ السالا بويندة مشوهلن،

، دبن إخــالل  سـ بليأ جملــس األمـن الرسيســيأ عـن صــون السـالا باألمــن     وإذ يؤكدد  
الفصـل   الدبليني، على أمهيأ الاراكأ يني األمم املتحدة باالحتند األ ريقن، على حنو يتسـز مـع  

ــن، خنصــأ           ــن يف أ ريقي ــن يتصــل يصــون الســالا باألم ــم املتحــدة،  يم ــنق األم ــن ميث ــنمن م الث
 السودان، يف

ــدب  يفقــوق     وإذ يدددعو  ــنل اللتزامنهتــن  قتضــى القــننون ال ــع األ ــرا  إىل االمتث مجي
ر اإلنسن ، بيادد على األمهيأ الت يوليهن املس لوضع حد لإل ـال  اإلنسنن بالقننون الدب 

من العقن  يو نسل ملهن كفنلـأ املسـنءلأ بسنكمـأ املسـ بلني عـن ا ـراسم الـت ترتكدـهن مجيـع          
ــذا الصــدد،         ــن يف ه ــنء ينلتزامنهت ــى الو  ــأ الســودان عل ــور، بإ  يــ  حكوم األ ــرا  يف دار 
ــأ        ــه حكوم ــذي عيلت ــدار ور ال ــت يقــوا حــن املــدعن اخلــن  ل ــأ ال بيرحــ  ينلتحقيقــنر ا نري

على ضربرة إحراو مزيـد مـن التقـدا يف هـذا الصـدد، بإ  يكـرر دعوتـه إىل         السودان، بيادد
إحراو تقدا  ريع  يمن يتعلز  ارب  مذكرة التفـنهم الـت تـلص علـى تـو  العمليـأ املختلطـأ        
باالحتــند األ ريقــن مراقدــأ إجــراءار اةكمــأ اخلنصــأ، بيــدعو حكومــأ الســودان إىل التعجيــل   

 رض  هلن العمليأ املختلطأ بتقد  مرتكديهن إىل العدالأ،ينلتحقيز يف اهلجمنر الت تع
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قلقــه إواء التــاثري الســلب للعلــ  املســتمر يف دار ــور علــى ا ــتقرار    وإذ يعيددد يددددكيد 
السودان يرمته، بامللطقأ ككل، بإ  يرح  ينلعالقنر ا يدة املتواصـلأ يـني السـودان بتاـند،     

بتاند بمجهوريأ أ ريقين الو طى علـى مواصـلأ     ن يامل مراقدأ ايفدبد، بإ  ياجع السودان
 التعنبن حد  إحالل السالا باال تقرار يف دار ور بامللطقأ يصفأ أعم،

ين هود الت تدذهلن العمليأ املختلطأ عمال علـى إحـالل السـالا باال ـتقرار      وإذ يشيد 
 يف دار ور، بإ  يكرر تاكيد دعمه الكنمل للعمليأ املختلطأ،

( ياـان  S/2015/378) 2102أينر/مـنيو   22قريـر األمـني العـنا املـ ر      يت وإذ ي حب 
 (،S/2015/163) 2102آ ار/منرس  02العمليأ املختلطأ، بتقريره اخلن  امل ر  

ــنا يف      وإذ حيددديل عل دددا   ــني العـ ــن األمـ ــ  مـ ــدر تكليـ ــذي صـ ــتعراا الـ ــنا اال ـ يإمتـ
يإجراسـه ياـان مسـالأ الـلقص يف اإليـالج مـن جننـ  العمليـأ املختلطـأ،           2107متوو/يوليه  2

باالدعــنءار الــت تاــري إىل أن تقــنرير العمليــأ املختلطــأ كننــ  عرضــأ للتالعــ ، بإ  يرحــ   
ب واصـلأ تلفيـذ التـدايري الراميـأ إىل معن ـأ      ينلتوصينر باال ـتلتنجنر الـواردة يف اال ـتعراا    

 هذه املسالأ،
 أن ايفنلأ يف السودان تاكل هتديدا للسالا باألمن الدبليني، وإذ يق ر 
، حــــت 0422متديــــد باليــــأ العمليــــأ املختلطــــأ، املديلــــأ يف القــــرار   يقدددد ر - 0 

مـن   02 272، بيقرر كذلر أن تتال  العمليأ من عدد يصـل إىل  2102حزيران/يونيه  21
مــن بحــدار الاــر أ املاــكلأ الــت  02مــن أ ــراد الاــر أ ب  0 222األ ــراد العســكريني ب 

  رداذ 071يصل قواا كل ملهن إىل 
تاييده، يف  ينق عدا إحراو تقدا حنو اللقنط املرجعيـأ بالتـدهور    يعيد يدكيد - 2 

الكدري الذي شهدته ايفنلأ األمليأ، لابلوينر اال تراتيجيأ امللقحأ للعمليأ املختلطـأ، املديلـأ يف   
(، بهـــنا فنيـــأ املـــدنيني، بتيســـري إيصـــنل املســـنعدة 2107) 2072مـــن القـــرار  7الفقـــرة 

ن مــوافن املســنعدة اإلنســننيأذ بالو ــن أ علــى أ ــنس بثيقــأ اإلنســننيأ، بضــمنن  ــالمأ بأمــ
الدبحأ يني حكومأ السودان بايفركنر املسلحأ لري املوقعأ، مع مراعـنة التحـول الـدميقرا ن    
ا نري على الصعيد الو ينذ بدعم الو ن أ يف نزا  امتمعنر اةليأ،  ن يف  لـر عـن  ريـز    

ــأ إىل التصــدي أل ــدنحن  ــدايري الرامي ــز األمــم املتحــدة القطــريذ     الت ــأ، ينلتعــنبن مــع  ري ا ذري
ــن جــنء يف            ــأ حــت اآلن مــن أجــل تلفيــذ م ــذهتن العمليــأ املختلط ــنخلطوار الــت اخت بيرحــ  ي

(، بيطلـ  إىل العمليـأ   2107) 2002ا تعراا العمليأ املختلطأ املضـطلع يـه عمـال يـنلقرار     
وينر بتوجيـه ا ـتخداا مواردهـن حنـو     املختلطأ أن تواصل مواءمأ مجيع أناطتهن مع هذه األبل

http://undocs.org/ar/S/2015/378
http://undocs.org/ar/S/2015/163
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حتقيقهــن، بأن توقــ  مجيــع املهــنا األخــرذ لــري املتمنشــيأ مــع هــذه األبلويــنر بأن تســتمر يف 
لـذلر، بياـدد علـى أمهيـأ التوويـع امللن ـ  للمهـنا بالتلسـيز يـني العمليـأ            ترشيد الدعثأ ب قـن 

 ا تعراا العمليأ املختلطأذاملختلطأ ب ريز األمم املتحدة القطري من أجل تلفيذ من جنء يف 
أن يعع علنصر باليأ العمليأ املختلطأ بمهنمهن املا بن حن يف القـرار   يالح  - 2 
ــى اللحــو اةــدد        2114) 0422 ــأ عل ــأ املختلط ــأ العملي ــى أن تكــون بالي ــص عل ــذي ن (، ال

ــرتني  يف ــ ر         22ب  27الفق ــن امل ــيس مفوضــيأ االحتــند األ ريق ــنا برس ــني الع ــر األم ــن تقري م
ــه  2 ــدبذ، أب أن  S/2007/307/Rev.1) 2114حزيران/يونيــــ ــر  ار جــــ ــد علنصــــ (، مل تعــــ

ــن العلنصــر         ــزة نســديأ، به ــنر أخــرذ  ار مي ــن إىل كينن مســ بليتهن مســلدة أب  تســلد قريد
ــأ   ــرار الفرعيـــــ ــذكورة يف الفقـــــ  ‘ 2’-‘2’) (  22ب ‘ 2’)أ(  22)و( ب )ح( ب  27املـــــ

 من  لر التقريرذ‘ 7’-‘2’)ر(  22 ب‘ 01’) (  22ب ‘ 2’) (  22ب 
أنه جي  علـى العمليـأ املختلطـأ أن تواصـل إعطـنء األبلويـأ علـد اختـن           يؤكد - 7 

القرارار املتعلقأ ين تخداا القدرار باملوارد املتنحأ ملن يلنا )أ( فنيـأ املـدنيني يف مجيـع أحنـنء     
لر اللسنء باأل فنل، مـن خـالل مجلـأ إجـراءار، مـن ييلـهن مواصـلأ التحـول         يف   دار ور،  ن

إىل بضــع تتــوخى  يــه املزيــد مــن اإلجــراءار اال ــتدنقيأ بالوقنسيــأ لتحقيــز أبلوينهتــن بللــد ن    
الفعلن عن الواليـأ الـت كلفـ  حـن، دبن اإلخـالل ينملدـندت األ ن ـيأ يففـم السـالاذ بتعزيـز           

باالنتانر العسـكري اال ـتدنقن، بالقيـنا يـدبرينر ناـطأ ب عنلـأ يف       إجراءار اإلنذار املدكرذ 
امللن ز األكثر عرضأ للاو  اللـزاعنر بالت توجـد  يهـن جتمعـنر كـدرية للماـردين داخليـنذ       
بالتصدي  زيد من السرعأ بالفعنليـأ للتهديـدار ين ـتخداا العلـ  ضـد املـدنيني، مـن خـالل         

ا تعراضـنر ملت مـأ لالنتاـنر ا  ـرايف لقـوة العمليــأ      مجلـأ مـن اإلجـراءار، مـن ييلـهن إجــراء      
بامللـن ز املتنةـأ هلـن بملـن ز العـودة يسـدل ملـهن         املاـردين داخليـن  املختلطأذ بتـامني ييمـنر   

تعزيز بتدري  الار أ اةليـأذ ب ) ( كفنلـأ بصـول املسـنعدار اإلنسـننيأ علـى حنـو مـامون         
ــالمأ    ــمنن  ـ ــ ، بضـ ــ  امللن ـ ــز بيف الوقـ ــننيأ   بدبن عواسـ ــنعدة اإلنسـ ــوافن املسـ ــن مـ بأمـ

بأناطتهن، ب لر ب قن لاحكنا  ار الصلأ من القننون الدب  باملدندت التوجيهيأ للمسـنعدة  
اإلنسننيأ املعمول حن يف األمم املتحدةذ بيطل  إىل العمليأ املختلطأ أن تستفيد إىل أقصى حـد  

نسر ا هــنر الفنعلــأ الدبليــأ   مــع  ريــز األمــم املتحــدة القطــري ب ــ      مــن قــدراهتن، ينلتعــنبن   
ايفكوميـــأ، يف مـــن تزمـــع تلفيـــذه علـــى نطـــنق الدعثـــأ مـــن ا ـــتراتيجيأ شـــنملأ لتحقيـــز   بلـــري
 األهدا ذ هذه

ــأ املختلطــأ  قتضــى الفصــل الســنيع مــن     يؤكددد - 2  ــأ امللو ــأ ينلعملي علــى الوالي
مهنمهـن األ ن ـيأ   (، الت تقضن يان تلفـذ  2114) 0422على اللحو اةدد يف القرار  امليثنق، 

http://undocs.org/ar/S/2007/307/Rev.1
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ــأ املــدنيني  دبن املســنس ينملســ بليأ الرسيســيأ يفكومــأ الســودان بأن تكفــل حريــأ تلقــل     يفمني
بياـري إىل أن   املختلطأ بالعنملني يف جمنل املسـنعدة اإلنسـننيأ بتضـمن أملـهمذ      موافن العمليأ 

بيــ  العمليــأ  أذ العمليــأ املختلطــأ يولــأ ينختــن  مجيــع اإلجــراءار الالومــأ لتلفيــذ هــذه الواليــ 
 أي هتديدار تستهد  العمليأ بباليتهنذ املختلطأ على رد  

أنــه، يف ضــوء ايفنلــأ األمليــأ املــت رية، يلد ــن ألي أعمــنل يضــطلع حــن     يؤكددد - 2 
ــى        ــأ بال ــرب  الســنسدة عل ــأ أن تســتلد إىل إحــراو التقــدا حنــو اللقــنط املرجعي لتحســني الدعث

 راحل ب ربنأ بيصورة ميكن العودة علهنذاألرا، بأن تلفَّذ تدرجيين بعلى م
يــن هود الــت يدــذهلن املمثــل اخلــن  املاــتره مــن أجــل تلاــيع عمليــأ    يشدديد - 4 

السالا بويندة مشوهلن، مسترشدا يف  لر يإ نر عمل االحتـند األ ريقـن باألمـم املتحـدة لتيسـري      
املوقعـأذ بي كـد أمهيـأ    عمليأ  الا دار ور،  ن يف  لر من خالل جتديد إشراه ايفركنر لري 

تعزيز تلسيز املمثل اخلن  املاتره مـع  ريـز االحتـند األ ريقـن الر يـع املسـتوذ املعـين ينلتلفيـذ         
باملدعوث اخلن  لامم املتحدة إىل السودان بجلو  السودان يف مواءمأ جهود الو ـن أ الـت   

ــأ ا     ــني حكوم ــدا يف املفنبضــنر املدنشــرة ي ــذلو ن يف  ــديل إحــراو التق لســودان بايفركــنر  يد
 املسلحأ يف دار ورذ

لسالا يف دار ـور،  ليإحراو تقدا يف تلفيذ يعع علنصر بثيقأ الدبحأ  ي حب - 2 
 ن يف  لر ا تكمنل الترتيدنر األمليأ ملقنتلن حركأ التحرير بالعدالأ بمقـنتلن حركـأ العدالـأ    

ين ـيني، بإدمـنر املتمـردين    باملسنباة السودانيأ، بحتويل حركأ التحرير بالعدالـأ إىل حـزيني    
السنيقني يف هينكل السلطأ السودانيأ، لكله يعر  عن ا تينسه حينل التاخري الكـدري باملتواصـل   
يف التلفيذ العـنا لوثيقـأ الدبحـأذ بيـ  األ ـرا  املوقعـأ علـى تلفيـذ بثيقـأ الدبحـأ ينلكنمـل            

ــى       ــهن عل ــأ حصــول امل  ســنر امللاــاة  وجد ــهن كفنل ــوارد الالومــأ،  بيســدل شــت، مــن ييل امل
املوق عـأ علـى    يـان تكـ ا ا منعـنر املسـلحأ لـري      بمتكيلهن من االضـطال  يوالينهتـنذ بيطنلـ     

الوثيقأ عـن عرقلـأ تلفيـذهنذ بياـجع العمليـأ املختلطـأ ب قـن ألبلوينهتـن اال ـتراتيجيأ امللقحـأ،           
 الوثيقأذ فيذب ريز األمم املتحدة القطري، على مواصلأ املانركأ يصورة كنملأ يف دعم تل

مجيع أ را  اللــزا  يف دار ـور، بملـهم علـى بجـه اخلصـو  مجيـع         يطالب - 2 
ا منعــنر املســلحأ لــري املوقعــأ علــى الوثيقــأ بامموعــنر األخــرذ، يــنلوق  الفــوري  ميــع 
أعمنل العلـ ، بااللتـزاا يوقـ  مسـتمر بداسـم إل ـالق اللـنر، مـن أجـل حتقيـز  ـالا مسـتقر             

 بداسم يف امللطقأذ
دار ـور يـتم يف ملـن  يتسـع      من جديد دعمه إلجـراء حـوار داخلـن يف     يؤكد - 01 

للجميع بيسوده االحتراا التنا للحقوق املدنيأ بالسين يأ للمانركني، بملهن ماـنركأ اللسـنء   
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داخلين مانركأ كنملأ ب عنلـأذ بيرحـ  يإكمـنل املرحلـأ األبىل مـن عمليـأ ايفـوار         باملاردين
ــداخلن يف  ــور يلجــنح يف   بالتاــنبر ال ــودان      22دار  ــنا الس ــنيوذ بيرحــ  كــذلر يقي أينر/م

مليون دبالر كجزء من مسنمهته يف متويل ايفـوار بالتاـنبر الـداخلن يف دار ـورذ      2.2يتقد  
بيعر  عن قلقه من أن ي دي انعداا األمن السـنسد باال تقـنر إىل التمويـل الكـنيف إىل تقـويع      

يهيـــ   كومـــأ الســـودان  عمليـــأ ايفـــوار بالتاـــنبرذ ب التلفيـــذ الفعـــنل للمراحـــل املقدلـــأ مـــن
بين منعنر املسـلحأ أن تكفـل هتي ـأ الدي ـأ املواتيـأ الالومـأذ بيطلـ  إىل العمليـأ املختلطـأ أن           

الصـدد   تواصل دعم عمليأ ايفوار بالتانبر بيي تهن العنمأ برصد التطورار الـت تلاـا يف هـذا   
 علهنذ باإليالج
ــل، بألعمــنل اإلجــراا    إىل بضــع حــد   يدددعو - 00  ــني القدنس  ــوري لالشــتدنكنر ي

بيطلـ  إىل العمليـأ    باللصوصيأ الت يعن  ملهن املدنيون، بيدعو كذلر إىل املصنيفأ بايفوارذ
 املختلطأ أن تواصل دعم اآللينر اةليأ لتسويأ اللـزاعنر، يو نسل ملهن آلينر امتمع املد ذ

تانر األ ـلحأ، بال  ـيمن األ ـلحأ الصـ رية     إواء ان يع ب عن القلق الع يق - 02 
باأل لحأ اخلفيفأ، بيطل  إىل العمليـأ املختلطـأ أن تتعـنبن يف هـذا السـينق مـع  ريـز اخلـرباء         

 ( من أجل تيسري عملهذ2112) 0220امللاا  وج  القرار 
ينلدلدان املسنمهأ يقوار بيـا راد شـر أ يف العمليـأ املختلطـأذ بيرحـ        يشيد - 02 
يعــع التقــدا يف معن ــأ نقــص املعــدار اململوكــأ للوحــدار بعجــز ترتيدــنر الــدعم     يــإحراو

الذايت، بلكلـه يعـر  عـن اناـ نله إواء مـن تدقـى مـن أبجـه الـلقصذ بيـدعو العمليـأ املختلطـأ             
باألمننأ العنمأ بالدلدان املسنمهأ يقـوار عسـكريأ بيـا راد شـر أ إىل أن تواصـل يـذل ا هـود        

ر يســدل ملــهن تــو ري التــدري  امللن ــ  باملــوارد الكن يــأ ألداء مهــنا  ملعن ــأ أبجــه الــلقص تلــ
 ـيمن يف امـنالر الضـربريأ لـتمكني الوحـدار مـن االنتاـنر علـى          ايفمنيأ  ار األبلويـأ، ال 

 حنو م ق  بالقينا يدبرينر يعيدة املدذذ
مجيع اهلجمنر الت تسـتهد  العمليـأ املختلطـأذ بي كـد أن أي      يدين بشدة - 07 

تكـرار   يطنلـ  يعـدا    ا على العمليـأ املختلطـأ أب هتديـد  هنمجتـهن هـو أمـر لـري مقدـولذ ب        هجو
يــ    ــريع ببا  ذ ب تلــر اهلجمــنر ب حن ــدأ املســ بلني عــن ارتكنحــن يعــد إجــراء حتقيــز    

العمليــأ املختلطــأ علــى اختــن  مجيــع التــدايري الالومــأ يف إ ــنر قواعــد اشــتدنكهن يفمنيــأ مــوافن   
دة بمعــداهتنذ بيـدين ا ـتمرار اــنهرة إ ـالر ملفـذي اهلجمــنر ضـد أ ـراد حفــم       األمـم املتحـ   
ب ـعهن لتقـد     السالا من العقن ، بي  ، يف هذا الصدد، حكومأ السودان على يـذل مـن يف    

 املختلطأ هلذا ال راذ مجيع مقتريف أي من هذه ا راسم للعدالأ، بعلى التعنبن مع العمليأ 
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من ا تمرار العواسز الت تواجههن العمليـأ املختلطـأ    لع يقيك ر يدكيد قلق  ا - 02 
يف تلفيذ باليتهن،  ن يف  لر القيود املفربضأ على حركتهن ببصوهلن إىل يعـع امللـن ز نتيجـأ    
النعــداا األمــن بأعمــنل اإلجــراا بالقيــود الاــديدة الــت تفرضــهن قــوار ايفكومــأ بايفركــنر   

العقدـنر   ي  جبميع األ را  يف دار ور أن تزيـل كـل   بيه املسلحأ بامليلياينر على حركتهنذ 
الت حتول دبن تصـري  العمليـأ املختلطـأ لواليتـهن علـى اللحـو الكنمـل بالسـليم، يسـدل ملـهن           

ــأ أمــن   ــأ الســودان، يف هــذا الصــدد،       كفنل ــ  حكوم ــهنذ بيطنل ــأ تلقل ــأ املختلطــأ بحري العملي
خري، بخبنصأ األحكـنا  ار الصـلأ  ركـأ    ينالمتثنل التفنق مركز القوار امتثنال تنمن بدبن تا

الدبرينر يف امللن ز املتضررة من اللـزا ، بملح تصنريح الرحالر ا ويأ، بكذلر األحكـنا  
 ار الصلأ يإوالأ العقدـنر الـت تعتـرا ا ـتخداا األصـول ا ويـأ للعمليـأ املختلطـأ، بإجـراء          

 السودانذ أ عرب نقنط الدخول إىلاملعنمالر يف الوق  امللن   ملربر معدار العمليأ املختلط
ــان توقــ  علــى الفــور اهلجمــنر الــت      يطالددب - 02  ــع األ ــرا  يف دار ــور ي مجي

تستهد  املدنيني بأ راد حفم السالا بمـوافن املسـنعدة اإلنسـننيأ، بأن تفـن  ـن عليهـن مـن        
إدانــأ  اإلنســن ذ بي كــد التزامــنر  قتضــى القــننون الــدب  يفقــوق اإلنســنن بالقــننون الــدب 

 املس  ميع انتهنكنر القننون الدب  اإلنسن  بانتهنكنر حقوق اإلنسنن بجتنبواهتنذ
إواء تـدهور ايفنلـأ اإلنسـننيأ يف دار ـور بالتهديـدار       يع ب عن قلقد  الادالغ   - 04 

باهلجمــنر الــت يتعــرا هلــن موافــو املســنعدة اإلنســننيأ بمرا قهــنذ بيعــر  عــن قلقــه مــن أن 
ملن ز اللـزا  الت يقيم  يهن  كنن معرضون للخطـر ال يـزال سـدبدا، بأن     الوصول إىل يعع

يعع ملن ز اللـزا  ال ميكن الوصول إليهن،  ـن يف  لـر ملـن ز يف مشـنل بب ـع دار ـور بيف       
ا نن  الاـرقن مـن ملطقـأ جدـل مـرة، ب لـر يسـد  انعـداا األمـن بانتاـنر أعمـنل اإلجـراا             

قوار ايفكومـأ بايفركـنر املسـلحأ بامليلياـينرذ بيرحـ        بالقيود على ايفركأ الت تفرضهن
يتمكن املل منر اإلنسننيأ من إيصنل يعع املعونـأ ملع ـم مـن هـم يف حنجـأ إىل املسـنعدة يف       
دار ـورذ بيا ــ  ال ــتمرار  ــرا القيــود علــى بصــول املســنعدة اإلنســننيأ يف دار ــور نتيجــأ  

مــنل اإلنســن ، بر ــع أ ــرا  اللـــزا   لتزايــد انعــداا األمــن، باهلجمــنر ضــد العــنملني يف ا  
السمنح يإيصنل املسـنعدة اإلنسـننيأ، بالعقدـنر الدريبقرا يـأ الـت تفرضـهن حكومـأ السـودانذ         
بيعر  كذلر عن قلقـه إواء عـدا تـوا ر التمويـل ياـكل كـن  للجهـنر الفنعلـأ اإلنسـننيأذ          

ــى ضــربرة إصــدار التاشــريار بتصــنريح الســفر للمل مــنر اإلنســن     نيأ يف الوقــ  بياــدد عل
امللن  ذ بيطنل  حكومأ السودان بمجيـع امليلياـينر با منعـنر املسـلحأ ب ـنسر أصـحن        
املصلحأ يان يكفلوا بصول املل منر اإلنسننيأ بموافن اإللنثأ على حنـو مـامون بيف الوقـ     
 امللن   بيدبن عواسز إىل السكنن اةتنجني بتزبيدهم ينملسنعدار اإلنسننيأ، ب قـن لاحكـنا  
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 ار الصــلأ مــن القــننون الــدب  باملدــندت التوجيهيــأ للمســنعدة اإلنســننيأ املعمــول حــن يف          
 املتحدة الت تامل اإلنسننيأ بعدا التحيز بايفيند باال تقالليأذ األمم

ــور      يدددين - 02  ــت حتــدث يف دار  ــهنكنر حقــوق اإلنســنن بجتنبواهتــن ال ــد انت تزاي
نطـنق القـننون، باال ـتخداا املفـرط للقـوة، باختطـن        باملتصلأ حن،  ن يف  لر القتل خـنرر  

املدنيني، بأعمنل العل  ا لسن با لسـن ، باالنتـهنكنر بضـرب   ـوء املعنملـأ الـت تطـنل        
األ فــنل، بعمليــنر االعتقــنل باالحتجــنو التعســفيأذ بيهيــ   كومــأ الســودان أن حتق ــز يف    

ــهنكنر بالتجــنبوار ب   ــأذ   االدعــنءار املتعلقــأ يتلــر االنت ــهن إىل العدال أن تقــد ا املســ بلني عل
بيعر  عن قلقه العميز ياان حنلأ مجيع من ي حتجزبن حذا الاـكل،  ـن  ـيهم أ ـراد امتمـع      

داخلين، بيادد على أمهيأ كفنلـأ قـدرة العمليـأ املختلطـأ، يف إ ـنر باليتـهن        باملاردبن املد  
تلـر ايفـنالرذ بيف هـذا الصـدد، يـ       ايفنليأ، بقدرة املل منر األخرذ املعليـأ، علـى رصـد    

حكومأ السـودان علـى االرتقـنء  سـتوذ التعـنبن مـع العمليـأ املختلطـأ لتحقيـز هـذا اهلـد ،            
بتــو ري املســنءلأ، بتيســري بصــول الضــحنين إىل القضــنءذ بيهيــ   كومــأ الســودان أن حتتــرا     

يف دار ور، بإ ـالق  ـراح    باجدنهتن ينلكنمل،  ن يف  لر الو نء ينلتزامهن يإ نء حنلأ الطوارت
 مجيع السجلنء السين يني، بالسمنح  ريأ التعدريذ

إىل العمليأ املختلطأ أن ترصد جتـنبوار حقـوق اإلنسـنن بانتـهنكنهتن،      يطلب - 02 
بأن تتحقز ملهن بتوجه انتدنه السلطنر إليهن،  ـن يف  لـر التجـنبوار باالنتـهنكنر املرتكدـأ      

اإلنسـن ، بيطلـ  كـذلر أن يقـدا األمـني       كنر القننون الـدب  ضد اللسنء باأل فنل، بانتهن
العــنا إىل املــس تقــنرير معــزوة بمفصــلأ بكنملــأ بمتنحــأ للعمــوا عــن هــذه املســالأ يف إ ــنر   

 يومنذ 21تقنريره امللت مأ املقدَّمأ كل 
إىل العمليأ املختلطـأ أن تكفـل يف تقـد  أي دعـم إىل القـوار األمليـأ        يطلب - 21 

تنيعــأ لامــم املتحــدة االمتثــنل الصــنرا لسين ــأ يــذل العلنيــأ الواجدــأ يف مراعــنة حقــوق    لــري ال
اإلنسنن علد تقد  دعم األمم املتحدة إىل قـوار أمليـأ لـري تنيعـأ لامـم املتحـدة، بيطلـ  إىل        
 األمني العنا أن يدرر التقدا اةرو يف تلفيذ هذه السين أ يف تقنريره املقدمأ إىل جملس األمنذ

ــنر األمــم املتحــدة يف امللطقــأ،      حيدد  - 20  ــز عالقــنر التلســيز يــني يعث علــى توثي
 لر العمليأ املختلطـأ، بقـوة األمـم املتحـدة األمليـأ امل قتـأ ألييـن، بيعثـأ األمـم املتحـدة            يف  ن
 جلو  السودان، بيطل  إىل األمني العنا أن يكفل  عنليأ التعنبن  يمن يني الدعثنرذ يف

ــى يشدددد - 22  ــأ      عل ــأ املختلطــأ بيعث ــني العملي ــندل املعلومــنر ي ــأ التعــنبن بتد أمهي
املتحـــدة يف جلـــو  الســـودان، بيعثـــأ مل مـــأ األمـــم املتحـــدة لتحقيـــز اال ـــتقرار يف    األمـــم

الكون و الدميقرا يأ، بيعثأ األمم املتحدة املتكنملأ املتعددة األيعند لتحقيـز اال ـتقرار    مجهوريأ
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بالاركنء اإلقليمـيني بالـدبليني املعلـيني يف التصـدي للتهديـدار      يف مجهوريأ أ ريقين الو طى، 
ــى        ــأ املختلطــأ عل ــر  للمقنبمــأ، بياــري إىل تاــجيعه العملي ــر جــيل ال ــن يف  ل ــأ،   اإلقليمي

 التعنبن بتدندل املعلومنر يف هذا الصدد، يف إ نر قدراهتن ايفنليأ ب ن يتفز مع باليتهنذ
على أمهيأ التوصل إىل حلول داسمأ حتفـم كرامـأ الالجـ ني باملاـردين      يشدد - 22 

داخلين، بضمنن مانركتهم الكنملـأ يف التخطـيع لتلـر ايفلـول بإدارهتـن، بيطنلـ  يـان هتيـ          
داخليـن   اـردين مجيع أ را  اللـزا  يف دار ور ال رب  املواتيأ الت تسمح يعودة الالج ني بامل

بكرميأ بمستدامأ، أب يإدمـنجهم يف امتمعـنر اةليـأذ بياـدد      يصورة  وعيأ بمستلرية بآملأ
يف هذا الصدد على ضربرة إنانء آليأ ملعر أ إىل أي مدذ كنن  عملينر العودة هذه  وعيـأ  
بمستلرية يف  نيعهن، بي كد على أمهيـأ معن ـأ القضـنين املتعلقـأ ينألراضـن مـن أجـل التوصـل         

 إىل حلول داسمأ يف دار ورذ
ــ         الددبيط - 27  ــنل العل ــع أعم ــورا مجي ــ    ــان توق ـــزا  ي ــع األ ــرا  يف الل مجي

ا لسن با لسن ، بتلتزا  كن حأ العل  ا لسـن، بتلفـذ التزامـنر سـددة بسكومـأ ي جـنل       
(ذ بيـ  ايفكومـأ علـى أن تقـوا، يـدعم      2102) 2012ومليأ يف هذا الصـدد، ب قـن للقـرار    

ع إ ـنر  مـل َّم جيـري مـن خاللـه التصـدي يصـورة        من األمـم املتحـدة باالحتـند األ ريقـن، يوضـ     
شــنملأ للعلــ  ا لســن املــرتدع ينلعاعــنر، بالســمنح يإيصــنل اخلــدمنر لللــنجني مــن العلــ    
ــن        ــن با لسـ ــ  ا لسـ ــن العلـ ــن عـ ــز إياللهـ ــأ تعزيـ ــأ املختلطـ ــ  إىل العمليـ ــنذ بيطلـ ا لسـ

د مستاــنرين لاــ بن باإلجــراءار املتخــذة ملكن حتــه،  ــن يف  لــر مــن خــالل اإل ــرا  يإيفــن 
 0222فنيأ املرأةذ بيطل  إىل األمني العنا أن يكفل تلفيـذ األحكـنا  ار الصـلأ مـن القـرار      

( بالقرارار الالحقأ املتعلقأ ينملرأة بالسالا باألمن،  ن يف  لر دعـم ماـنركأ املـرأة    2111)
ــنر الســالا، بخبنصــأ يف تســويأ اللـــ         ــع مراحــل عملي ــنل يف مجي ــل ب ع ــى حنــو كنم زاعنر عل

بالتخطيع بيلنء السالا يف  ترة مـن يعـد اللــزا ،  ـن ياـمل مل مـنر امتمـع املـد  اللسـنسيأ،          
بأن ي ضمان تقنريره املقدمأ إىل املس معلومـنر يف هـذا الصـددذ بيطلـ  كـذلر إىل العمليـأ       

ريره املختلطأ القينا يرصـد بتقيـيم تلفيـذ هـذه املهـنا، بيطلـ  إىل األمـني العـنا أن يضـمن تقـن          
 املقدمأ إىل املس معلومنر يف هذا الصددذ

أ را  اللـزا  ينلوق  الفوري  ميع االنتهنكنر بالتجنبوار ضـد   يطالب - 22 
األ فــنل، بيوضــع بتلفيــذ خطــع عمــل ملمو ــأ بســددة ومليــن لوقــ  بملــع جتليــد األ فــنل    

 نا أن يكفل من يلنا  با تخدامهم يف انتهنه  للقننون الدب  السنري، بيطل  إىل األمني الع
 ا تمرار رصد حنلأ األ فنل يف دار ور باإليالج علهنذ   ( )أ 
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ا تمرار ايفوار مع أ را  اللـزا  حـد  بضـع بتلفيـذ خطـع العمـل اآلنفـأ        ( )  
 ( بالقرارار الالحقأ املتعلقأ ينأل فنل باللـزا  املسلحذ2112) 0202الذكر، ب قن للقرار 

أن جيــري جملــس األمــن ا تعراضــن ملت مــن للتقــدا الــذي    يشدددد علددي   يدد  - 22 
حتروه كل يعثأ مـن يعثـنر حفـم السـالا التنيعـأ لامـم املتحـدة يف تلفيـذ باليتـهن، بياـري إىل           
 لدــه أن ي جــري األمــني العــنا، يتاــنبر بثيــز مــع االحتــند األ ريقــن، بمــع التمــنس آراء مجيــع    

مليأ املختلطأذ بيـيع علمـن يف هـذا الصـدد جبهـود      األ را  املعليأ، حتليال لتلفيذ ا تعراا الع
األمني العنا الراميأ إىل تقد  توصينر ياان مستقدل العمليأ املختلطأ،  ن يف  لر ا ـتراتيجيأ  

ذ بيوا ـز  2042مـن القـرار    4اخلربر اخلنصأ حن، على حنو مـن  لدـه جملـس األمـن يف الفقـرة      
ذ الدعيـد يلد ـن أن يسـتلد إىل التقـدا اةـرو حنـو       على أن التخطيع للعمليـأ املختلطـأ علـى املـد    

تاـرين األبل/أكتـوير    02يلوج اللقـنط املرجعيـأ للدعثـأ، املديلـأ يف تقريـر األمـني العـنا املـ ر          
2102 (S/2012/771   الت ن قح  يعد  لر يف تقريريـه املـ رخني ،)2107شـدنط/ رباير   22 

(S/2014/138 ب )2107نيسنن/أيريل  02 (S/2014/279  ذ بييع علمن يتاكيـد) املر ز أل( )
( يـان التوصـل إىل حـل    S/2015/378) 2102أينر/مـنيو   22األمني العنا يف تقريره الصـندر يف  

 ين ن لللـزا  بالارب  يف سندثنر مدنشـرة يـني ايفكومـأ بايفركـنر لـري املوقعـأ لالتفـنق،        
يدءًا يوقـ  األعمـنل القتنليـأ، شـر نن ضـربرينن إلعـندة إحـالل السـالا يف دار ـور بمطلدـنن           

 أبلينن لدلوج هذه اللقنط املرجعيأذ  
ينملاــنبرار الــت جتــرذ يــني األمــم املتحــدة باالحتــند األ ريقــن     حيدديل عل ددا - 24 

بحكومــأ الســودان، ال  ــيمن يف إ ــنر الفريــز العنمــل املاــتره، مــن أجــل بضــع ا ــتراتيجيأ    
ــأ با ــتجنيأ للفقــرة     ــأ للدعث ــدعو إىل 2042مــن القــرار  4للخــربر ب قــن لللقــنط املرجعي ذ بي

يني االحتند األ ريقن باألمم املتحـدة بحكومـأ السـودان يف     اال ت لن  املدكر للمانبرار  يمن
ــأ       هــذا الاــانذ بيتطلــع إىل مــن  ــي قدمه األمــني العــنا مــن توصــينر تاــمل اال ــتفندة مــن أي
توصــينر متفــز عليهــن للفريــز العنمــل املاــترهذ بيتعهــد يــنلل ر يف توصــينر األمــني العــنا يف   

 الوق  امللن  ذ  
يومـن يعـد اختـن      21ا أن يقـدا تقريـرا إىل املـس كـل     إىل األمني العـن  يطلب - 22 

 هذا القرار ياان العمليأ املختلطأ يتضمن معلومنر عمن يلنا  
ايفنلأ السين ـيأ باإلنسـننيأ باألمليـأ يف دار ـور،  ـن يف  لـر اإليـالج ياـكل          ‘0’ 

 مفصَّل عن حوادث العل  باهلجمنر ضد املدنيني، أين كنن مرتكدهنذ  
ر اتفــــنق مركـــز القــــوار،  ـــن  يهــــن االنتـــهنكنر الــــت تلطــــوي    انتـــهنكن  ‘2’ 

ــأ، بكـــذلر    علـــى االعتـــداء، أب التهديـــد ينالعتـــداء، علـــى العمليـــأ املختلطـ

http://undocs.org/ar/S/2012/771
http://undocs.org/ar/S/2014/138
http://undocs.org/ar/S/2014/279
http://undocs.org/ar/S/2015/378
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ــن ــن       عـ ــر  مـ ــهن أي  ـ ــت يرتكدـ ــن  الـ ــدب  اإلنسـ ــننون الـ ــهنكنر القـ انتـ
 العا ذ   أ را 

يـأ املختلطـأ   التطورار بالتقدا اةرو يف حتقيـز األبلويـنر اال ـتراتيجيأ للعمل    ‘2’ 
 بنقن هن املرجعيأذ  

التطـــورار بالتقـــدا اةـــرو يف التصـــدي للتحـــدينر الـــت تواجههـــن العمليـــأ    ‘7’ 
 املختلطأ على اللحو اةدد يف ا تعراا العمليأ املختلطأذ  

 تلفيذ هذا القرارذ   ‘2’ 
 يقرر أن يدقن املسالأ قيد ن ره.   - 22 
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 مـن  0 املر ـز  يف الـواردة  يصي تهن املختلطأ للعمليأ املرجعيأ اللقنطا أل  املر ز  
  (S/2014/279) 2107 أيريل/نيسنن 02 امل ر  العنا األمني تقرير

 ايفكومـأ  يني الو ن أ  ريز عن للجميع شنملأ للسالا عمليأ إقنمأا 0 املرجعيأ اللقطأ  
 دار ور يف للسالا الدبحأ بثيقأ إىل ا تلندًا املوقعأ، لري املسلحأ بايفركنر

تاـــمل شـــربط إحـــراو التقـــدا االلتـــزاا مـــن جننـــ  حكومـــأ الســـودان بايفركـــنر  
املوقعأ على االتفنق ينلتوصل عن  ريز التفنبا إىل تسويأ  ين يأ شنملأ للـعا  بالتقيـد    لري

حــوار بماــنبرار  ار مصــداقيأ علــى يتلفيـذهن تلفيــذًا كــنماًل بيف الوقــ  امللن ــ ذ بإجــراء  
الصعيد الداخلن يف دار ور  ن يعكس بجهنر ن ر السكنن املدنيني،  ن  يهم اللسـنء، ياـان   

 دار ور يف عمليأ السالا.  
 

 امل شرار  
 الو ن أ الر يعأ املستوذ  

دخول ايفكومأ بايفركنر لري املوقعأ يف مفنبضنر مدنشرة، يو ن أ كدري الو ـطنء   • 
املاتره يني االحتند األ ريقن باألمم املتحدة ياان دار ور، للتوصل إىل تسـويأ شـنملأ   

 تضم مجيع أ را  العا  يف دار ور، يف إ نر بثيقأ الدبحأ للسالا يف دار ور.
تلفيذ األ را  املوقعأ، يدعم من الاركنء الـدبليني، ألحكـنا بثيقـأ الدبحـأ للسـالا       • 

 يف معن أ األ دن  ا ذريأ للعا  يف دار ور. يف دار ور الت ت ل أ ن يأ
إيـراا ايفكومـأ بايفركـنر لـري املوقعـأ التفـنق شـنمل جـنمع يوقـ  األعمـنل القتنليــأ            • 

 بتقيدهن يه.
جتسيد اللتنسج الت تسفر علهن عمليأ السالا يدار ور يف عمليـأ د ـتوريأ ب ليـأ يـدعم      • 

ملعــين ينلتلفيــذ يف الســودان، علــى اللحــو مــن  ريــز االحتــند األ ريقــن الر يــع املســتوذ ا
امللصو  عليه يف إ نر عمـل االحتـند األ ريقـن باألمـم املتحـدة لتيسـري عمليـأ السـالا         

 دار ور. يف
 

 على الصعيد الداخلن يف دار ور باملانبرارايفوار   
ــأ تتســم        •  ــأ جنمع ــور يف يي  ــداخلن يف دار  ــى الصــعيد ال إجــراء حــوار بماــنبرار عل

تكفل التمثيل اللسب لسكنن دار ور باحتراا حقوق اإلنسـنن للماـنركني،   ينلافن يأ 
 حت  إشرا  العمليأ املختلطأ لالحتند األ ريقن باألمم املتحدة يف دار ور.  

http://undocs.org/ar/S/2014/279
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ناــر نتــنسج ايفــوار باملاــنبرار الــت ت جــرذ علــى الصــعيد الــداخلن يف دار ــور علــى   • 
 باال تقرار يف دار ور.  نطنق با ع بتلفيذهن على حنو يعزو بيو د السالا 

إنانء  لطأ إقليميأ عنملأ يف دار ور لإلشـرا  علـى تلفيـذ بثيقـأ الدبحـأ للسـالا يف        • 
 دار ور، ينالشتراه مع حكومأ السودان.  

 
ا فنيــأ املــدنيني ببصــول املســنعدار اإلنســننيأ دبن عواســز بكفنلــأ 2اللقطــأ املرجعيــأ   

  المأ بأمن موافن املسنعدة اإلنسننيأ 
ــأ           ــوار ايفكوم ــر ق ــن يف  ل ــعا ،   ــرا  ال ــداء أ  ــدا إي تاــمل شــربط إحــراو التق

ــًن يوقــ  األعمــنل القتنليــأ      بايفركــنر لــري املوقعــأ با منعــنر املســلحأ األخــرذ، التزامــًن يي ل
باحتراا بتلفيذ بق  إ الق اللنر بالترتيدنر األمليأذ بإيداء أ را  الـعا  التزامـًن يي لـًن يتلفيـذ     

 املتعلقأ  منيأ املدنيني )أب تعزيز/احتراا حقوق اإلنسنن(ذ بإيداء أ را  العا  التزامـًن  التدايري
يي لًن يإتنحأ بصول املسنعدار اإلنسـننيأ دبن قيـودذ بإيـداء ا هـنر الفنعلـأ اةليـأ ا ـتعدادهن        

 ـوعن  داخليًن بالالج ني أب إعندة إدمـنجهم أب إعـندة تو يلـهم ياـكل      املاردينلتيسري عودة 
بآمن بمستدااذ بحتسني أداء بمعدار الدلدان املسنمهأ يقوار بقوار شر أذ بدعـم ا هـنر   
املنحنأ الدبليأ لاناطأ اإلنسـننيأ، بعلـد االقتضـنء،  هـود اإلنعـنك املدكـر بالتاهيـلذ بحتسـني         

نعدة التلسيز يني العمليأ املختلطـأ با هـنر الفنعلـأ اإلنسـننيأ  يمـن يتعلـز يتيسـري إيصـنل املسـ         
اإلنسننيأ ب المأ بأمن موافن املسنعدة اإلنسننيأذ بالتزاا حكومـأ السـودان علـى الصـعيدين     
ــأ لتعزيـــز حقـــوق     ــنسيأ با لنسيـ ــأ بالقضـ ــنهتن األمليـ الـــو ين باةلـــن يتحســـني قـــدرار م  سـ

 بفنيتهن.   اإلنسنن
 

 امل شرار  
 فنيأ املدنيني من ين ر العل  الدد  اةدق  

 أ املختلطأ  منيأ املدنيني الذين يواجهون ين ر العل  ا سدي اةدق.  قينا العملي • 
قيــنا املــدنيني املعرضــني خلطــر االعتــداء الدــد ، بال  ــيمن اللســنء باأل فــنل، ياناــطأ   • 

 كس  الروق يسالا بأمنن حت  فنيأ العمليأ املختلطأ.  
ن العمليــأ املختلطــأ، حصــول املــدنيني علــى املســنعدة الطديــأ يف حــنالر الطــوارت مــ   • 

يسدل مـن ييلـهن اإلجـالء إىل املرا ـز الطديـأ يف حـنالر ال ـرب  القصـوذ )أي حـني          
 يتعذر على ا هنر الفنعلأ اإلنسننيأ تقد  املسنعدة(.  
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 يي أ تو ري ايفمنيأ  
تو ري األمن باال تقرار )كمن يتدني من عدا بجود جراسم خطـرية أب نزاعـنر عليفـأ(     • 

 داخلين باملستو لنر امل قتأ.   املاردينللمدنيني داخل ييمنر 
تو ري األمن باال تقرار )كمن يتدني من عدا بجود جراسم خطـرية أب نزاعـنر عليفـأ(     • 

داخليــن باملســتو لنر امل قتــأ،  رديناملاــللمــدنيني يف امللــن ز الواقعــأ خــنرر ييمــنر 
 يف  لر على بجه اخلصو  امللن ز املتنةأ للمخيمنر.    ن

 اخنفنا عدد ا راسم العليفأ املرتكدأ ضد املدنيني.   • 
اخنفنا انتهنكنر حقوق اإلنسنن،  ن يف  لـر حـوادث العلـ  ا لسـن با لسـن ،       • 

  س  من تسجله العمليأ املختلطأ.  
 اخنفنا عدد ا لود األ فنل الذين جتلدهم أ را  العا .   • 
ــهن بضــع أ ــس       •  ــأ بالسين ــيأ، يســدل مــن ييل ــأ ايفقــوق املدني ــأ أ ضــل يفمني ــأ يي  هتي 

 مستدامأ هلي نر احترا يأ دميقرا يأ يففم الل نا بإنفن  القننون.  
ــأ عندلــأ بمتوا قــأ        •  ــون اةنكمــنر الــت ترصــدهن العمليــأ املختلط ــنيري  أن تك مــع املع

 باملمنر نر القننونيأ الدبليأ.  
تقليص انتانر األ لحأ بالعلنصر املسلحأ عن  ريز نز   ـالح املقـنتلني بتسـريهم     • 

 بإعندة إدمنجهم ب قًن ألحكنا بثيقأ الدبحأ للسالا يف دار ور.  
مـن  التصدي لاخطنر الت تتهدد املدنيني من الـذخنسر لـري امللفجـرة يـنلتخلص اآلمـن       • 

 تلر املواد بمن خالل إجراء تدري  للتوعيأ ينملخن ر، ضمن أمور أخرذ.  
إتنحــأ بصــول املســنعدة اإلنســننيأ علــى حنــو آمــن بدبن عــنسز بيف الوقــ  امللن ــ ،   • 

 بكفنلأ  المأ بأمن موافن املسنعدة اإلنسننيأذ
بأي دعــم  أن تــتمكن ا هــنر الفنعلــأ اإلنســننيأ الــت تطلــ  فنيــأ العمليــأ املختلطــأ  • 

ــيم         ــن بتقي ــنر بتوويعه ــنل، إيصــنل املعون ــى  ــديل املث ــنر )عل ــنا يعملي ــن القي آخــر م
 االحتينجنر، ضمن أمور أخرذ( على حنو آمن بيف الوق  امللن   بدبن عنسز.  

ــوىل        •  ــأ ب ــنملأ، بخبنصــأ حــني تت ــن آمل ــأ اإلنســننيأ ب تلكنهت ــنر الفنعل أن تكــون ا ه
 .  العمليأ املختلطأ تو ري ايفمنيأ
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أن تفن أ را  العا  ينلتزامنهتـن بيناللتزامـنر الدبليـأ  كن حـأ مجيـع أعمـنل العلـ          • 
ــود      ــنل ا لـ ــد األ فـ ــد لتجليـ ــع حـ ــنل ببضـ ــنل باأل فـ ــنء بالرجـ ــد اللسـ ا لســـن ضـ

 با تخدامهم.  
ا ملع العا  الطنسفن أب التخفي  من حدته عن  ريز الو ن أ، بينختن  2اللقطأ املرجعيأ 

 نبن مع  ريز األمم املتحدة القطري، ملعن أ أ دنيه ا ذريأ تدايري، ينلتع
تاــمل شــربط إحــراو التقــدا إيــداء الســلطنر بقــندة الطواســ  التقليــديني اال ــتعداد   

ــأ         ــنلطرق الســلميأذ بمتكــني العملي ــ  ي ــني الطواس ــنء يف حــل العاعــنر ي ــدبر يل لالضــطال  ي
يأ العاعنر التقليديأ بويـندة احترامهـنذ   املختلطأ من تيسري جهود الو ن أذ بتعزيز آلينر تسو

بإدرار تدايري يف اتفنقنر املصنيفأ ملعن ـأ األ ـدن  ا ذريـأ للعاعـنر يـني الطواسـ ذ بإيـداء        
الســـلطنر باأل ـــرا  األخـــرذ يف الـــعا  ا ـــتعدادهن للو ـــنء  ســـ بلينهتن  يمـــن يتعلـــز  لـــع  

ريـز األمـم املتحـدة القطـري لتفعيـل      االشتدنكنر يني الطواس  أب تسويتهنذ بإتنحـأ الفرصـأ لف  
 التدايري الت تعنجل األ دن  ا ذريأ املتصلأ ينملوارد الطديعيأ باإلنعنك بالتعمري.  

 
 امل شرار

ــأ بالزراعيــأ ياــان التعــنيل الســلمن بالتاــنره      •  إجــراء حــوار يــني ا منعــنر الرعوي
 ايفصول على املوارد الطديعيأ، خصوصًن قدل مو م اهلجرة بخالله.   يف

ــديني، يتيســري مــن       •  ــ  الســلطنر بب ــطنء الطواســ  التقلي إجــراء تــدخالر مــن جنن
 أب حلهن.  العمليأ املختلطأ، مللع العاعنر العليفأ يني الطواس  

إقنمــــأ حــــوار يــــني األ ــــرا  املتلنوعــــأ ياــــان أبجــــه التســــويأ اةليــــأ للعاعــــنر   • 
 العليفأ.   الطنسفيأ

دخــول األ ــرا  املتلنوعــأ يف اتفنقــنر سليــأ لتســويأ العاعــنر العليفــأ يــني الطواســ    • 
 بالتقيد حن.  

 مجأ علهن.  ختفيع عدد حوادث العاعنر الطنسفيأ بحنالر العبح ا ديدة اللن • 
إقنمأ آلينر العدالـأ االنتقنليـأ،  ـن يف  لـر اللجلـأ الو ليـأ يفقـوق اإلنسـنن باةكمـأ           • 

اخلنصــأ لــدار ور ب لــأ تقصــن ايفقــنسز باملصــنيفأ، بتاــ يلهن ب قــًن للمعــنيري الدبليــأ   
 يفقوق اإلنسنن بأ ضل املمنر نر املتدعأ  يهن.  

خـالل اعتمـند تـدايري هتـد  إىل تعزيـز       حتسني إمكننيأ اللجوء إىل العدالأ مـن  • 
 حقوق الضحنين يف معر أ ايفقيقأ باالنتصن  با رب.


