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15-11931 (A) 

*1511931*  

 (  2015) 2230 القرار
 2015/يوليه متوز 14 يف املعقودة 7483 جلسته يف األمن جملس اختذه الذي
 

 ،األمن إن جملس 
إىل قراراتـــــه الســـــاتق  لتياساتـــــه الرعايفــــي  ت ـــــ   الو ـــــ  يف الســـــودا    إذ يشيييي   
 2032( ل 2011) 2024( ل 2011) 1990الســـودا ، لي يفـــيرا القـــرارا     لجنـــو 

 2104( ل 2012) 2075( ل 2012) 2047( ل 2012) 2046( ل 2011)
 2205( ل 2014) 2179ل  (2014) 2156( ل 2013) 2126( ل 2013)
، لإىل S/PRST/2013/14ل  S/PRST/2012/19، لكــــــذلل إىل الايــــــاس  الرعايفــــــي  (2015)

 2012أيلول/يفـاتر    21ل  2012حزيرا /يوسيـه   18الاياسا  الصحفي  للرجلـس املررةـ    
 2013حزيرا /يوسيــــــــــه  14ل  2013أيار/مــــــــــايو  6 ل 2012أيلول/يفــــــــــاتر   28ل 
 ،2014كاسو  األلل/ديسر   11 ل 2014آذار/مارس  17 ل 2014شااط/ف اير  14 ل

التزامه القـوي تسـيادة السـودا  لجنـو  السـودا  لايفـتق  را        وإذ يؤكد من جديد 
اق األمـم املتحـدة، لإذ ي ـىل إىل أ يـ      للحدهترا ليف متهرا اإلقليري ، لمبقاصـد لماـادم مي ـ   
 ماادم حسن اجلوار لعدم التدةل لالتعال  اإلقليري،

علــع عــدم تاــيىل اإلــدلد اإلقليريــ  للــدلل تــالقوة، لعلــع تســوي     وإذ يكيي ا اأكيك ييد 
املنازعا  اإلقليري  تالويفاعل السـلري  حصـرا، لإذ يركـد األللويـ  الـي يوليهـا للتنفيـذ ال امـل         

ري  العناصر املعلقـ  مـن اتفـاق السـ م ال ـامل، لإذ ي ـدد علـع  ـرلرة أ  يقـرر          لالعاجل جل
الو   املستقالي ألتيي عن طريق املفال ا  تـ  الرـرف  علـع يـو يتسـق مـ  اتفـاق السـ م         

 ال امل، ي عن طريق إجراءا  اسفرادي  يتخذها أي طرف من الررف ،
ح وم  السودا  لح وم  جنو  السـودا   إىل ايلتزاما  الي تعهد  هبا  وإذ يش  
ــه  20يف اتفــاق  ــر     2011حزيرا /يوسي ــ  الســودا  لاإلركــ  ال ــعاي  لتحري املــ م تــ  ح وم

http://undocs.org/ar/S/PRST/2012/19
http://undocs.org/ar/S/PRST/2013/14
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حزيرا /يوسيــه  29الســودا  ت ــ   الترتياــا  املرقتــ  لــندارة لاألمــن يف منرقــ  أتيــي، لاتفــاق 
إلــدلد لايليــ  املــ م تــ  ح ومــ  الســودا  لح ومــ  جنــو  الســودا  ت ــ   أمــن ا   2011

ت ـ   تع ـ  دعـم مراقاـ  اإلـدلد       2011متوز/يوليـه   30السيايفي  لاألمنيـ  امل ـترك ، لاتفـاق    
أيلول/يفـاتر    27امل م ت  ح وم  السـودا  لح ومـ  جنـو  السـودا ، لكـذلل اتفاقـا        

 ت ــ   التعــال  لالترتياــا  األمنيــ ، لقــرار ايليــ  السيايفــي  لاألمنيــ  امل ــترك  املــرر    2012
الـي توصـلإ إليهـا     2013آذار/مـارس   12، لمصفوف  التنفيذ املررة  2013آذار/مارس  8

ح وم  السودا  لح وم  جنو  السودا  يف أديس أتاتا ترعاي  فريق ايحتاد األفريقي الرفيـ   
 املستوى املعين تالتنفيذ،

 ـ  تـ    عن دعره ال امل للجهود الـي ياـذ ا ايحتـاد األفريقـي ت ـ   الو      وإذ يع ب 
حـدة التـوتر الـراهن،    مـن  تخفيـ   المجهوري  السودا  لمجهوريـ  جنـو  السـودا ، مـن أجـل      

لتيسىل ايفتئناف املفال ا  ت    الع قـا  تعـد ايسفصـال، لترايـ  ع قاهترـا، لإذ ي ـىل يف       
( جملـس السـلم لاألمـن   )هذا الصـدد إىل تياسـا  جملـس السـلم لاألمـن التـات  ل حتـاد األفريقـي         

كــــاسو   25ل  2012ت ــــرين األلل/أكتــــوتر   24ل  2012 سيســــا /أتريل 24 املررةــــ 
أيلول/يفــــاتر   23ل  2013متوز/يوليـــه   29ل  2013أيار/مـــايو   7 ل 2013ال اين/ينـــاير  

 2013ت ــــــــرين ال ــــــــاين/سوفر   12ل  2013ت ــــــــرين األلل/أكتــــــــوتر  26ل  2013
ت ـرين   6  املـررة   صـحفي جملس السـلم لاألمـن ال   ، لإىل تياين2014أيلول/يفاتر   12 ل

، لإىل تيـا  رعيسـ  مفو ـي  ايحتـاد األفريقـي      2015آذار/مـارس   24ل  2013ال اين/سوفر  
ــوتر  28املــــرر   ــرين األلل/أكتــ ــا  2013ت ــ ــاد األفريقــــي املــــرر   ، لتيــ مفو ــــي  ايحتــ

 ،2015حزيرا /يوسيه  24
 1674( ل 2000) 1296( ل 1999) 1265قراراتـــه الســـاتق   وإذ يع يييد ييك يييد 

( 2015) 222ل ( 2014) 2175( ل 2009) 1894( ل 2006) 1738( ل 2006)
ــحا  املســل ، ل     ــدسي  يف ال ــ  امل  1998( ل 2009) 1882( ل 2005) 1612ت ــ   ياي

ــال  ( 2015) 2223ل ( 2014) 2143( ل 2012) 2068( ل 2011) ــ   األطفـــــ ت ـــــ
( ت    ياي  مـوففي املسـاعدة اإلسسـاسي  لمـوففي األمـم      2003) 1502ملسل ، ل لالحا  ا

( 2009) 1889( ل 2009) 1888( ل 2008) 1820( ل 2000) 1325املتحـــــدة، ل 
 ( ت    املرأة لالس م لاألمن،  2013) 2122( ل 2013) 2106( ل 2010) 1960ل 

ا يف ذلـل أي أعرـال   علع  رلرة رصد حقـوق اإلسسـا  رصـدا فعـاي، مبـ      وإذ يشدد 
 عنـــ  جنســـي لجنســـاين لأي استـــهاكا  لاعتـــداءا  ترت ـــل  ـــد النســـاء لاألطفـــال،         
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 ت سه مل تررأ أي مستجدا  يف تفعيـل رصـد حقـوق اإلسسـا  يف منرقـ  أتيـي،       وإذ حي ط علما
 إزاء عدم تعال  الررف  م  األم  العام يف هذا الصدد، وإذ يك ا ييك د قلقه

، لـدى إس ـاء   نصأ ي  العلع ت كيد الي رر ( 2013) 2086راره إىل أ  ق وإذ يش  
تعزيز املسـالاة تـ  اجلنسـ  لمت ـ      تتعلق تأح ام علع ، الجتديد ليياهت تع ا  األمم املتحدة

علـع أ  العقاـا     وإذ يشيدد ، لتاألطفال لالحا  املسل  املرأة يف حاي  ما تعد استهاء الحا 
( تصـورة تامـ  لـن يذللـها إي ايلتـزام      2000) 1325نفيذ القرار املستح ر  الي حتول دل  ت

الرايفخ تتر   املرأة لت فال  م اركتها ل را  ما  ا مـن حقـوق اإلسسـا ، لترـافر جهـود      
القيادا ، لاتساق املعلوما  لاإلجراءا ، لتوافر الدعم من أجل تنـاء أيفـس إشـرامل املـرأة يف     

 عرلي  صن  القرار جبري  مستوياهتا،
ــطدارة منرقــ  أتيــي إي يف أ ــيق اإلــدلد،      بقليي  وإذ يالحيي   عــدم اهترــام الرــرف  ت

لتعـي  ةرـوط    لكذلل تع ُّر اجلهود الي تاـذ ا ح ومـ  السـودا  لح ومـ  جنـو  السـودا       
، هاســـز  الســ   منــأل ايتفــاق علــع إحــداوياهتا ل املنرقــ  اإلدلديــ  ايمنــ  املنـــزلع  الســ   

 ، للتنفيـذ ايليـ  امل ـترك  لرصـد اإلـدلد لالتحقـق منـها       “رتعـ  ع ـر مـي    منرق  األ”فيها  مبا
لةريرـ  طريـق جملـس السـلم لاألمـن التـات         (2012) 2046، لفقا لقـرار اللـس   تنفيذا تاما

، لذلــل تســال عوامــل شــع، منــها عــدم 2012سيســا /أتريل  24ل حتــاد األفريقــي املررةــ  
اعتـرا  جنـو  السـودا  علـع موقـ  اوـط الويفـط         ايفتررار، لتوافر الراعرا  لاعض الوقإ

 ،للتحليق اجلويللرنرق  اإلدلدي  ايمن  املنـزلع  الس  ، لايمتنا  عن إعراء التصاري  
أ يــ  اكترــال إس ــاء لتعهــد آليـ  م ــترك  فعالــ  لرصــد اإلــدلد لالتحقــق   وإذ يؤكيد  

منرقــ  األرتعــ  ”منــها هبــدف رصــد املنرقــ  اإلدلديــ  ايمنــ  املنـــزلع  الســ  ، مبــا يف ذلــل   
 ،“مي  ع ر

عقــد اجتراعــا  منتبرــ  تــ  الــرعيس الا ــىل لالــرعيس يفــالفاكىل      يــ  ت سييل وإذ ي 
ــرار جملــس األمــن   وإذ يشيي ملواصــل  اإلــوار،   ــ   ي( 2012) 2046إىل ق ــا   ســت س ت الررف

املفال ا  فورا، حتإ رعاي  فريق ايحتاد األفريقـي الرفيـ  املسـتوى املعـين تالتنفيـذ، مـن أجـل        
مجيـ  األطـراف أ  تنخـرط تصـورة      وإذ يناشدالتوصل إىل اتفاق ت    الو   النهاعي ألتيي، 

ق ايحتاد األفريقـي الرفيـ  املسـتوى مـن أجـل التوصـل إىل       تناءة يف العرلي  الي يتويفط فيها فري
أسه جيل علع الررف  أ  ينفـذا علـع    وإذ يؤكداتفاق هناعي ت    الو   النهاعي ملنرق  أتيي، 

، لخباص  مـن أجـل تسـوي  املنازعـ      2011حزيرا /يوسيه  20الفور اجلواسل العالق  من اتفاق 
منرقــ  أتيــي، لأ  يقومــا علــع الفــور علــع جملــس لتســوي  اوــ ف  منرقــ  أتيــياتفــاق ت ــ   

 تطس اء إدارة منرق  أتيي لداعرة شرط  أتيي،



 S/RES/2230 (2015) 

 

4/11 15-11931 

 

يفيحققا  م ايفـل كـ ىلة إ  حتليـا ترـاط      لك  الترع  الالدينك  أ   وإذ يؤكد 
 النفس لاةتارا أ  يسل ا طريق اإلوار عو  اللجوء إىل العن  أل اييفتفزاز،

الـي يقـدمها إىل الرـرف  فريـق ايحتـاد األفريقـي الرفيـ         تاملساعدة املستررة  وإذ يش د 
املستوى املعين تالتنفيذ، لا يئ  اإل ومي  الدللي  املعنيـ  تالتنريـ ، لمجهوريـ  إويوتيـا الدطقراطيـ       
ايحتادي ، لاملاعوث اواص لألم  العام إىل السـودا  لجنـو  السـودا ، لقـوة األمـم املتحـدة       

 ،األمني  املرقت  ألتيي
تاجلهود الي تاذ ا قوة األمم املتحدة األمني  املرقتـ  ألتيـي يف تنفيـذ     وإذ يش د كذأك 

لييتها تنفيذا فعاي، تررق منها عرلها اجلـاري علـع تيسـىل ا جـرة السـلري  يف أرجـاء منرقـ         
العريـق   وإذ يع ب عين يقيدي    أتيي لقيامها مبن  س و  الحاعا  لت عرال الويفاط  لالرد ، 

ا جرــا  الــي يتعــر   ــا  وإذ يييدين بشييد رــل الــذي تقــوم تــه الالــدا  املســا   تقــوا ، للع
موففو األمـم املتحـدة، ليـدعو إىل التحقيـق يف هـذه ا جرـا  ت ـ ل يفـري  للاف ل ايفـا           

 املسرلل  عنها،
مـن ه اشـ  الو ـ  األمـين يف منرقـ  أتيـي، لإذ يسـلم تطيفـهام قـوة           القلـق  وإذ يؤكد 

األمنيـ  املرقتـ  ألتيـي يف تعزيـز السـ م لاييفـتقرار منـذ س ـرها، لإذ يعـر  عـن            األمم املتحدة
 تصريره علع من  ت رُّر العن   د املدسي  أل ت ريدهم، لعلع حتاشي النـزا  القالي،

إزاء الفــراا الــذي تعــاين منــه منرقــ  أتيــي       عيين قلقييه اأ يياأ    وإذ يكيي ا ارعيي اب  
ة القـاسو ، ستيجــ  ييفـتررار التــ ةر يف إس ـاء إدارة منرقــ     يتعلـق تــاإلدارة العامـ  ليفــياد   مـا  يف

ــل إس ــاء لحــدة ةاصــ  ملعاجلــ  مســاعل  ــددة متصــل          ــا يف ذل ــي لجملســها لشــرطتها، مب أتي
ــر ــها للحفـــا  ع   ا هبجـ ــا  ي لـــظ عنـ ــل، لهـــي مريفسـ ــ   الرحـ ــام لمنـ ــاسو  لالنبـ ــع القـ لـ
جلـا  اإلرايـ    ذلل  لدعم لتعزيـز  لإذ يرحل يف هذا الصدد تاجلهود املا أتيي، القالي يف النـزا 
 ،الترعي 

إس اء املريفسا  املرقت  لتسـوي  الو ـ  النـهاعي    يف ت ةر التقلق ايفتررار  وإذ يالح  
ألتيي، لأ  ايفتررار التهديد الذي ي  له العن  القالـي يسـهم يف تـ جيل التـوترا  يف منرقـ       

عـودة املـوفف  السـوداسي  التـاتع      أتيي، مبا يف ذلل حاي  التوتر املسـتررة الـي حتـول دل     
 لقوة األمم املتحدة األمني  للوكاي  أةرى إىل أتيي،

مجي  األطراف علع أ  متتن  عن اختـاذ أي إجـراءا  اسفراديـ  مـن شـ هنا أ        وإذ حيث 
إزاء العواقـل   يعي ب عين اأقلي    و تزيد من يفــوء الع قـــا  تيـــن القااعل داةل منرقـ  أتيـي،  

ملــا لصــفه جملــس الســلم لاألمــن التــات  ل حتــاد األفريقــي يف تياســه الصــحفي املــرر     املســتررة 
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، “قــرار دين ــا سقــومل إجــراء ايفــتفتاء مــن جاســل لاحــد  ”تـــ  2013ت ــرين ال ــاين/سوفر   6
 أتيـي أجر  استخاتاهتـا الوطنيـ  يف   ح وم  السودا  ت    ، يف هذا السياق أيرا،حييط علرا إذل

 ،2015 أتريليف سيسا /
اجلهــا  الفاعلــ     اإلالــ  اإلسســاسي  الراهنــ  الــي تســترر فيهــا      اعك يياا   يف يضيي  وإذ  

 املسـاعدة  اتسـاق  ، لأ يـ  شخص يف منرقـ  أتيـي   81 000اإلسساسي  يف تقدمي املساعدة لنحو 
ــي ــدمها ال ــم تق ــ ، يف املتحــدة األم  إيصــال لتيســىل امللحــ  الرــرلرة كــذلل لإذ يركــد  املنرق

                     املترررين، الس ا  مجي  إىل اإلسساسي  املساعدة
، حتفــك كرامتــهمأ يــ  عــودة النــازح  إىل ديــارهم عــودة طوعيــ  م موســ   وإذ يؤكييد 

لإعادة إدماجهم علع يو مستدام، لأ ي  أ  متر موايفـم ا جـرة يف جـو مـن السـ م  لالنبـام       
السودا  إىل جنو  السودا  ع  أتيـي، لإذ حيـ    يف إطار احترام الررق التقليدي  للهجرة من 

القوة األمني  املرقت  ألتيي علع مواصل  اختاذ ما يلزم مـن تـداتىل لرـرا  األمـن يف منرقـ  أتيـي       
 لفقا للويي  املنوط  هبا،

(، ليعر  عن تالغ القلق إزاء اورر الذي يهـدد  2013) 2117إىل قراره  وإذ يش  
ناجم عن النقـل لـىل امل ـرل  لأليفـلح  الصـاىلة لاأليفـلح  اوفيفـ ،        الس م لاألمن يف أتيي ال

لإذ يرحل يف هذا الصدد تالتقـدم الـذي    لعن ت ديسها املزعِز  ل يفتقرار لإيفاءة ايفتعرا ا،
يف حتس  النبم لالـاظ التحتيـ  ال زمـ  ملصـادرة      قوة األمم املتحدة األمني  املرقت  ألتييأحرزته 

   دمىلها،األيفلح  لختزينها لت
إزاء التهديد املتاقي الذي ت  ِّله األلاام األر ي  لخملفا  اإلـر    وإذ يساوا  اأقل  

مـــن املتفجـــرا  يف منرقـــ  أتيـــي، ةـــا يعـــوق ا جـــرة ايمنـــ  لعـــودة النـــازح  عـــودة آمنـــ    
 ديارهم، إىل

ــر وإذ حيييي ط علميييا   ــام   يتتقريـ ــ  العـ ــادرين يفاألمـ ــا /أتريل  29 الصـ  2015سيسـ
ــه حزير 16 ل ــل  (S/2015/439ل  S/2015/302) 2015ا /يوسي ــا يف ذل ــيم ال، مب ــل تقي ــ   القاع ت

ليسـتدعي  هادم سسايا لل ن ي ط ـن التناـر تتروراتـه،    الو   السيايفي لاألمين علع األر  
لالتعال  لتفادي أ  يزيد يف تعريق او فـا  لايسقسـاما  لزعزعـ  اييفـتقرار ةـ ل      اإلوار 

 كرا حييط علرا تالتوصيا  الواردة يف التقريرين، األشهر املقال ،
تــ   اإلالــ  الراهنــ  يف أتيــي لعلــع طــول اإلــدلد تــ  الســودا  لجنــو    وإذ يعكيي   

 لي ،السودا  ت  ِّل هتديدا ةرىلا للس م لاألمن الدل

http://undocs.org/ar/S/2015/302
http://undocs.org/ar/S/2015/439
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لييــ  قــوة األمــم    2015 ديســر  /كــاسو  األلل  15أ  طــدد حــع   يقيي ا - 1 
  ( لاملعدلـ 2011) 1990 مـن القـرار   2يف الفقـرة   تصياتها املاين املتحدة األمني  املرقت  ألتيي 

لهـــو  ،(، ليقـــرر كـــذلل2012) 2075مـــن القـــرار  1( لالفقـــرة 2011) 2024تـــالقرار 
كـــاسو   15أ  طـــدد حـــع  ،مي ـــاق األمـــم املتحـــدة يتصـــرف مبوجـــل الفصـــل الســـات  مـــن 

 3يف الفقـرة    املاينتصياتها قوة األمم املتحدة األمني  املرقت  ألتيي مهام  2015األلل/ديسر  
(، أ  2011) 2024مــن القــرار  1، ليقــرر، أللــرا  الفقــرة  (2011) 1990مــن القــرار 

أس ـر  تنفيذيـ  ي ـرل    فيرا تقـوم تـه   ها آللي  امل ترك  لرصد اإلدلد لالتحقق منلالدعم تقدمي 
تقرارا  توافقيـ  تتخـذها    ما ُيرلل ذللللجا  املخصص ، حسل ايقتراء لعند تقدمي الدعم

ــ        ــوة األمنيـ ــا  القـ ــ  عرليـ ــرن منرقـ ــل  ـ ــا ، لذلـ ــذه ايليـ ــدرا     هـ ــي لالقـ ــ  ألتيـ املرقتـ
 لديها؛   املتاح 

ــا   حيييييي ط علميييييا - 2  ــ  العـــ ــر األمـــ ــواردة يف تقريـــ ــيا  الـــ ــادر تالتوصـــ م الصـــ
، ليرحــل مباــادرا  قــوة األمــم املتحــدة األمنيــ  املرقتــ  يف أتيــي  2015حزيرا /يوسيــه  16 يف

لدعم اإلوار ت  القااعل لاإلدارة الي متاريفـها القااعـل حتـإ إشـراف جلنـ  الرقاتـ  امل ـترك  يف        
أتيــي، ليــدعو يف هــذا الصــدد قااعــل لح ــومي الســودا  لجنــو  الســودا  يختــاذ ةرــوا    

ل كـذلل تالـدعم املقـدم حاليـا ليف املسـتقال  ـذه اجلهـود        ملرويف  حتقيقا  ذا ا دف، ليرحـ 
 من األمم املتحدة لايحتاد األفريقي لح وم  مجهوري  إويوتيا الدطقراطي  ايحتادي ؛  

ــو     ايفــتررار علــع أ   يشييدد - 3  ــ  ح ومــ  الســودا  لح ومــ  جن التعــال  ت
 تقال الع قا  تينهرا؛  السودا  أمر تالغ األ ي  أيرا للس م لاألمن لاييفتقرار لملس

جلنـ  الرقاتـ  امل ـترك  يف    تايفتئناف السودا  لجنو  السـودا  عرـل   ي حب  - 4 
ل فالـ  إحـراز تقـدم    ، لحي  علع ايفـتئناف ايجتراعـا  املنتبرـ     2015يف آذار/مارس  أتيي

ــه  20مرــرد يف تنفيــذ اتفــاق   ــ ،   2011حزيرا /يوسي ، مبــا يف ذلــل تنفيــذ قــرارا  جلنــ  الرقات
تاملاــادرا  الــي اختــذها ايحتــاد األفريقــي دعرــا  ــذا ا ــدف لي ــجعه علــع مواصــل    بوي حيي

ــرز يف      ــدم ا ـ ــا للتقـ ــ  تقييرـ ــاريره الدلريـ ــدم يف تقـ ــام أ  يقـ ــ  العـ ــه، ليرلـــل إىل األمـ تعالسـ
 املساعل؛ هذه

ــع لجــه        يكيي ا كييذأك  - 5  ــه الســودا  لجنــو  الســودا  تال ــرل  عل مرالات
رقــ  أتيــي لجملســها، تســال منــها تســوي  أزمــ  ت ــ يل اللــس،        الســرع  يف إس ــاء إدارة من 

لت  يل داعرة شرط  أتيـي تاـر  مت ينـها مـن اي ـر   مبهـام حفـك األمـن يف مجيـ  أيـاء           
ــ ، لفقــا يلتزامــا  الرــرف  يف اتفــاق        ــ  النفري ــ  التحتي ــ  الاني ــل ياي ــي، مبــا يف ذل منرقــ  أتي

 ؛2011 حزيرا /يوسيه 20
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( 2013) 2104علــع القــوا  املــ ذل  هبــا مبوجــل القــرار      اإلتقــاء   يقيي ا - 6 
مبــا يتر ــع مــ  إعــادة هبــا املنت ــرة أصــ ، لاييفــتررار يف س ــر مــا تاقــع مــن القــوا  املــ ذل   

لآلليــ  امل ـترك  لرصـد اإلــدلد لالتحقـق منـها، لــتر   القـوة األمنيـ  املرقتــ         االتفعيـل تـدرجيي  
مل ترك  لرصد اإلدلد لالتحقـق منـها لمـن تقـدمي دعـم      ألتيي من توفىل اإلراي  ال زم  لآللي  ا

كامل لآللي  امل ترك  يتي   ا إجراء عرليا  لايفع  النرـاق متتـد إىل املنرقـ  اإلدلديـ  ايمنـ       
إىل األم  العام أ  يرل  اللس ت ـ ل كامـل    ويطلباملحلع  الس   يف أقر  لقإ ة ن، 
 لقوا  يف إطار الدلرة العادي  للتقارير الي يقدمها؛علع آةر املستجدا  املتعلق  حبال  س ر ا

آلليـ  امل ـترك  لرصـد اإلـدلد     تت  يل القدرة الت ـايلي  األلليـ  ل   علما حي ط - 7 
إزاء تع ـر اجلهـود الراميـ  إىل ت ـايل ايليـ  ت ـ ل        املكجيدد  يع ب عن اأقل ، للالتحقق منها

، لحيـيط  2015يف أيار/مـايو   ن ايلي الذي قدمه األم  العام ع التقينكامل، ليرحل تالتقييم 
علرا تتوصيا  األم  العام القاعلـ  تـ   ايفـتررار اييفـت رار يف حتقيـق كامـل القـدرة الت ـايلي          

املنرق  اإلدلديـ  ايمنـ    لآللي  ينااي أ  تسنده جمروع  من ال رلط، منها تسوي  او ف علع 
يليـ  السيايفـي    اف مااح ا  تعليم اإلدلد، لاستبام عقد اجتراعا  ا، لايفتئناملنـزلع  الس  
النبــر يف توصــيا   اعتزامـه عــن  ويعيي ب، لكفالـ  اإلريــ  التامــ  يف التنقـل؛   لاألمنيـ  امل ــترك  

عرليــا  ايليــ  امل ــترك  لرصــد   ــ   تاألمــ  العــام النهاعيــ  الــي يفــيقدمها يف تقريــره املقاــل  
   ؛اإلدلد لالتحقق منها

ايليـــ   أ  تســتخدما  ومــ  الســودا  لح ومـــ  جنــو  الســودا      حب يه ييب  - 8 
امل ترك  لرصد اإلدلد لالتحقق منها لايلي  السيايفـي  لاألمنيـ  امل ـترك  لايليـا  امل ـترك       

ل فالـ  األمـن لال ـفافي  يف املنرقـ       فعـاي لحسـن التوقيـإ،    ، ايفـتخداما األةرى املتفق عليهـا 
 ؛“منرق  األرتع  ع ر مي ”الس  ، مبا يف ذلل  اإلدلدي  ايمن  املنـزلع 

علــع تــذل جهــود متجــدادة للقيـام تصــورة هناعيــ  تتحديــد ةــط الويفــط   حييث  - 9 
أ  ةــط الويفــط للرنرقــ  املنـــزلع    ويكيي ا ييك ييدللرنرقــ  املنـــزلع  الســ   علــع األر ،  

أل يف املسـتقال،   الس   ي طس ت ي حال من األحوال تالو   القاسوين للحـدلد يفـواء حاليـا   
 لي تاملفال ا  اجلاري  الي تتنالل املناطق املتناز  عليها لاملرالل هبا لمس ل  تعليم اإلدلد؛

أ  ليي  القوة األمني  املرقت  ألتيي املتعلقـ  حبرايـ  املـدسي  علـع النحـو       يؤكد - 10 
ــ  ( ت ــرل اختــاذ اإلجــراءا  ال 2011) 1990مــن القــرار  3املــا  يف الفقــرة  رــرلري  إلراي

 العن ؛ املدسي  املعرا   ورر العن  الادين الوشيل، تصرف النبر عن مصدر هذا
 يف منرقـ  أتيــي املتقرـ  ألفـراد جهــاز األمـن جلنـو  السـودا       وجـود  ال ييدين  - 11 
ــرة   لس ــر  ــنفط يف دف ــامللحــدا  شــرط  ال ــدةول املت ــرر ل هن إىل املســلح  ريلي ــيا  ل، لال
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السـودا  فـورا لمـن دل  شـرلط     جنـو   تـه تـ   تعرـل ح ومـ      امرالا ويك ا ييك داإلقليم، 
إعـادة ايست ـار ال امـل ألفـراد أجهزهتـا األمنيـ  ةـار  منرقـ  أتيـي، لتـ   تعرـل            مساق  علع 

ــن   ويكيي ا  فط يف دفــرة إىل ةــار  منرقــ  أتيــي، ح ومــ  الســودا  علــع إعــادة س ــر شــرط  ال
 2046 ل (2011) 1990ا  ، لفقــــا للقــــرارا  ذا  الصــــل ، لخباصــــ  القــــرار    كييييذأك

، الت كيد علع إة ء منرق  أتيي من أي قوا  لمن العناصر املسلح  التاتعـ  للقااعـل   (2012)
 ا لي ، تايفت ناء القوة األمني  املرقت  ألتيي لداعرة شرط  أتيي؛

ــي املــررة   يقــرار يؤيييد - 12  ــ  امل ــترك  يف أتي ــ  الرقات  2013أيار/مــايو  3  جلن
ت ــ   ل ــ  أتيــي توصــفها منرقــ  ةاليــ  مــن األيفــلح ، لي ــدد     2015س آذار/مــار 30 ل

أيار/مـايو   7ما أعر  عنه جملـس السـلم لاألمـن التـات  ل حتـاد األفريقـي يف تياسـه املـرر           علع
مــن شــوالل إزاء التقــارير الــي تفيــد تــ   خمتلــ  القااعــل الــي تعــي  يف أتيــي مدججــ   2013

املتعلــق تالترتياــا  املرقتــ  لــندارة  2011زيرا /يوسيــه ح 20إىل أ  اتفــاق  ويشيي تالســ  ، 
لاألمــن يف منرقــ  أتيــي يــنص علــع أ  أتيــي ينااــي أ  ت ــو  منرقــ  ةاليــ  مــن األيفــلح  لأ  

يف هـذا  وحييث  القوة األمني  املرقت  ألتيي لحدها هي امل ذل   ا حبرل األيفلح  داةل املنرق ، 
ال زم  ل فالـ  إةـ ء أتيـي مـن السـ   تالفعـل،        الصدد اإل ومت  علع اختاذ مجي  اوروا 

 تررق منها تنفيذ ترامل لنـز  الس  ، حسل ايقتراء؛
ــا أ  تقــوم مبصــادرة األيفــلح         ميين جديييد  يؤكييد - 13  ــوة األمنيــ  جيــوز   أ  الق

يتسق مـ    (، مبا2011) 1990لتدمىلها يف منرق  أتيي علع النحو امل ذل  ته مبوجل القرار 
اتفـاق  األطـراف املوقعـ  علـع    لذلـل تالتنسـيق مـ      ليف حـدلد مـا لـديها مـن قـدرا ،     لييتها 

جلنـ  الرقاتـ    ، لالترتياا  املرقتـ  لـندارة لاألمـن يف منرقـ  أتيـي     ت املتعلق 2011حزيرا /يوسيه 
لمت ـيا مـ  القـرار السـاتق الصـادر عـن جلنـ          ،قايلي املسىلي  لدين ا سقـومل ، لامل ترك  يف أتيي

، “منرقــ  ةاليــ  مــن األيفــلح  ”مل ــترك  يف أتيــي لالقا ــي تتعــي  املنرقــ  توصــفها  الرقاتــ  ا
تعرليــا  مراقاــ  سقــل األيفــلح  إىل أتيــي  لي ــرر طلاــه أ  ترــرل  القــوة األمنيــ  املرقتــ  ألتيــي

ــي،   للجــود األيفــلح    ــدمىلها لمصــادرهتا داةــل أتي ــه يف إطــار   لت ــق ذلــل لاإلتــ ا عن لتووي
 ارير األم  العام؛الدلرة العادي  لتقدمي تق

إىل القــوة األمنيــ  املرقتــ  ألتيــي مواصــل  حوارهــا مــ  جلنــ  الرقاتــ          يطلييب - 14 
امل ــترك  يف أتيــي لمــ  قاــيلي املســىلي  لدين ــا سقــومل ت ــ   اييفــتراتيجيا  الفعالــ  لآليــا     
الرقات  ال فيل  تررا  ايمت ـال التـام مـن جاسـل مجيـ  األطـراف املعنيـ  تو ـ  أتيـي توصـفها           

إيـ ء أللويـ  ةاصـ  للتعجيـل تـالتخلص مـن األيفـلح  ال قيلـ          منرق  ةالي  مـن األيفـلح ، مـ     
ح ـومتيي السـودا  لجنـو  الســودا      ويييدع لاأليفـلح  ذا  األطقـم لالقناتـل الصـارلةي ،     
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لجلن  الرقات  امل ترك  يف أتيي لقايلي املسىلي  لدين ا سقومل إىل التعال  التام مـ  القـوة األمنيـ     
 املرقت  ألتيي يف هذا الصدد؛  

اإل ومت  علع القيام فـورا تاختـاذ اورـوا  ال زمـ  لتنفيـذ تـداتىل تنـاء         حيث - 15 
ال ق  ت  القااعل التاتع  ل ل منهرا يف منرق  أتيي، تويفاعل منها القيام تعرليا  مصـاإل  علـع   

، يف ت ــجي  اإلــوار تــ  القااعــلاملرقتــ  ألتيــي لدعــم القــوة األمنيــ   ،مســتوى القواعــد ال ــعاي 
حييث  لزعراء التقليـدي  لقاـيلي دين ـا سقـومل لاملسـىلي ، ل     اجترا  مقرر ت  اعقد  ععل وحيث
مجيــ  القااعــل يف أتيــي علــع التحلــي ت قصــع درجــا   ــاط الــنفس يف مجيــ  معام هتــا     بقيي  

لال   عن األعرال أل الاياسا  التحريري  الـي قـد تـردي إىل صـداما  عنيفـ  أل عـن القيـام        
 ت ي أس ر  اسفرادي ؛  

إىل القوة األمني  املرقت  ألتيي أ  تقوم، يف حدلد ما لديها من قـدرا    يطلب - 16 
تعزيـز  ت  يـ  اجلهـود الراميـ  إىل    لموارد لتالتنسيق الوويق م  قايلي املسـىلي  لدين ـا سقـومل، ت   

 ؛أتيي قدرا  جلا  اإلراي  الترعي  ل ي تساعد يف عرليا  إسفاذ القاسو  لحفك النبام يف
ــاعل لالتوصــيا        يه ييب - 17  ــا ت ــ   النت ــا تام ــال  تعالس ــ  األطــراف أ  تتع جبري

جلنـ  التحقيـق لالتحـري امل ـترك  ملنرقـ  أتيـي يف مقتـل أحـد         الذي أجرته تحقيق الاملنا ق  من 
أفـراد حفـك السـ م التــاتع  للقـوة األمنيـ  املرقتــ  ألتيـي لالـزعيم األكــ  لقايلـ  دين ـا سقــومل،          

ي الـــذي أصـــدره جملـــس األمـــن لالســـلم التـــات  ل حتـــاد األفريقـــي  الصـــحف تالايـــا وي حيييب 
يرلل فيه إىل مفو ي  ايحتـاد األفريقـي أ  ت ـرمل الرـرف  ت ـ         2015آذار/مارس  24 يف

مت   القايلت  من طيا ملـ  التيـال الـزعيم    علع  رلرة  ويك ا اأكيك د النتاعل لالتوصيا ،
 ؛ج  إىل إشاع  اييفتقرار لاملصاإل  يف منرق  أتيي، اعتاارا للحااألك  لقايل  دين ا سقومل

القيــــام، حســــل ايقترــــاء، تايفــــتعرا  لييــــ  قــــوة  يعيييي ب عيييين ع مييييه - 18 
يف  ــوء  قــوةعــادة هي لــ  اللقيــام تــ ي عرليــ   ترلــ  إلاملتحــدة األمنيــ  املرقتــ  ألتيــي ل األمــم
اماهترـا املنصـوص   لالتز (2012) 2046السودا  لجنـو  السـودا  ملقترـيا  القـرار      امت ال

ــا يف ــا   عليهـــ ــه ل  20اتفاقـــ ــه ل  29حزيرا /يوسيـــ ــه  30حزيرا /يوسيـــ  2011متوز/يوليـــ
ــ       2012أيلول/يفــاتر   27 ل ــ  ايمن ــ  اإلدلدي ــ  القــوا  مــن املنرق ــل سقــل مجي ، مبــا يف ذل

املنـزلع  الس   لمت   ايلي  امل ترك  لرصد اإلدلد لالتحقق منـها لاللجـا  املخصصـ  مـن     
إةـــ ء منرقـــ  أتيـــي إةـــ ء تامـــا   القـــدرة ال املـــ  علـــع القيـــام تعرلياهتـــا، لإمتـــام  اكتســـا 

 األيفلح ؛ من
تالــدلل األعرــاء كافــ ، لةصوصــا الســودا  لجنــو  الســودا ، أ    يه ييب - 19 

ت فل التنقل اإلر لالسري  من دل  عراقيـل إىل أتيـي لمنـها ليف مجيـ  أيـاء املنرقـ  اإلدلديـ         
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ايمنــ  املنـــزلع  الســ   جلريــ  األفــراد لكــذلل للرعــدا  لاملــر  لاإلمــدادا  للىلهــا مــن    
لقر  الايار الـي ي ـو  ايفـتخدامها مقصـورا علـع القـوة       السل ، مبا فيها املركاا  لالراعرا  
 األمني  املرقت  ألتيي لمهامها الرمسي ؛

ح ــومي الســودا  لجنــو  الســودا  تقــدمي الــدعم ال امــل    جيييدد مناشييديه - 20 
لألمــم املتحــدة، ترــرق منــها القيــام علــع الفــور تطصــدار الت شــىلا  ألفــراد األمــم املتحــدة مــن  

 لأفراد ال رط ، مبن فيهم العاملو  يف جمـال املسـاعدة اإلسسـاسي ، مـن لـىل      العس ري  لاملدسي 
لتيســىل الترتياــا  ليــدةلوا إىل الســودا  لجنـو  الســودا ،  إجحـاف  ــم تســال جنسـيتهم،   

لإصــدار تصــاري  للــرح    ، لت ــييد الــاظ التحتيــ  يف منرقــ  الاع ــ ،املتعلقــ  تطقامــ  القواعــد
ــ  ــدعم اللو  ،اجلوي ــوفىل ال ــو  الســودا    حب ه ييبويجســي، لت  أ  تيســرا ــومي الســودا  لجن

ريـ  األطـراف   جب كيذأك  يه يب وسفر من داةل السودا  لجنو  السودا  إىل أتيي لمنها، ال
 تالتزاماهتا مبوجل اتفاقا  مركز القوا ؛   اامتقيدا تتقيد أ  ت

  تــ   عــدم لجــود م ــاري  إداعيــ  لعــدم القــدرة علــع تــوفىل اوــدما  يسييل   - 21 
ح ومــ  الســودا  لح ومــ  جنــو  العامــ  األيفايفــي  يــرور يفــلاا علــع يفــ ا  أتيــي، ليناشــد  

 اجلها  املاي  أ  تدعم جهود إعادة اإلعرار لتناء القدرا ؛  السودا  ل
ح ومــ  الســودا  لح ومــ  جنــو  الســودا  مبواصــل  تيســىل س ــر     يطاأييب - 22 

لاـام لرـرا  حريـ  تنقـل ايليـ  امل ـترك        موففي داعرة األمـم املتحـدة لنجـراءا  املتعلقـ  تاأل    
لرصد اإلدلد لالتحقق منها لحتديد مواق  األلاـام لإزالتـها يف منرقـ  أتيـي لاملنرقـ  اإلدلديـ        

 ايمن  املنـزلع  الس  ؛  
ــ  مــوففي املســاعدة     كييذأك يطاأييب - 23  ــ  تالســرا  جلري ــ  األطــراف املعني مجي

واعــق إىل املــدسي  ا تــاج  للرســاعدة لإىل اإلسســاسي  تالوصــول ت ــ ل كامــل لآمــن لدل  ع
ذلــل القــاسو  الــدل  اإلسســاين  يف مجيــ  املرافــق ال زمــ  لعرليــاهتم، لفقــا للقــاسو  الــدل ، مبــا

 الساري لماادم األمم املتحدة التوجيهي  لتقدمي املساعدة اإلسساسي ؛
لاستـهاكا    ،أ  توق  مجي  أشـ ال العنـ   علع  مجي  األطراف حيث بشد  - 24 

لايستـهاكا  لالتجـالزا    ، اإلسسـاين  لاستهاكا  القـاسو  الـدل    ،لجتالزا  حقوق اإلسسا 
 ساري؛الي ُترت ل  د األطفال يف استهامل للقاسو  الدل  ال

إىل األمــ  العــام كفالــ  الرصــد الفعــال ألل ــا  حقــوق اإلسســا          يطلييب - 25 
لـس، لي ـرر دعوتـه ح ومـ  السـودا  لح ومـ        لإدرا  ستاعل ذلل الرصد يف تقـاريره إىل ال 
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جنو  السودا  التعال  ت  ل كامل م  األم  العام حتقيقـا  ـذه الاايـ ، لذلـل ترـرق منـها       
 إصدار الت شىلا  ملوففي األمم املتحدة املعني ؛

إىل األم  العام أ  يتخذ التـداتىل ال زمـ  ل فالـ  امت ـال القـوة األمنيـ         يطلب - 26 
ألتيي امت اي تامـا لسيايفـ  األمـم املتحـدة املتر لـ  يف عـدم التسـام  مرلقـا إزاء حـاي           املرقت  

 اييفتا ل لايستهامل اجلنسي  لأ  يالغ اللس كلرا لقعإ حاي  من هذا السلومل؛
إىل األم  العام أ  يواصل إت ا اللس مبـا ُيحـرز مـن تقـدم يف تنفيـذ       يطلب - 27 

ة األمني  املرقت  ألتيي يف تقريرين ةري ، يقـدمما  يف موعـدين أقصـا ا    ليي  قوة األمم املتحد
ــاين/سوفر   15ل  2015 لول/يفــاتر أي 15 ، لأ  يواصــل إطــ   اللــس  2015 ت ــرين ال 

، مبـا يف ذلـل علـع حالـ  ايفـتيفاء      فورا علع أي استهاكا  ةرىلة ل تفاقا  امل ار إليها أعـ ه 
ــرة    ــق تاي     7ال ــرلط املاينــ  يف الفق ــذا القــرار فيرــا يتعل ــترك  لرصــد اإلــدلد    لمــن ه يــ  امل 

 ؛منها لالتحقق
تاجلهود الي ياذ ا األم  العام لتوويـق التعـال  تـ  تع ـا  األمـم       حي ط علما - 28 

املتحدة يف املنرق ، مبـا فيهـا قـوة األمـم املتحـدة األمنيـ  املرقتـ  ألتيـي، لتع ـ  األمـم املتحـدة يف            
ســودا ، لالعرليــ  املختلرــ  ل حتــاد األفريقــي لاألمــم املتحــدة يف دارفــور،  مجهوريــ  جنــو  ال

إىل األمـ  العـام أ  يواصـل العرـل      ويطليب لماعووه اوـاص إىل السـودا  لجنـو  السـودا ،     
 هبذه املراريف ؛  

 .إتقاء هذه املس ل  قيد سبره الفعلي يق ا - 29 
 
 


