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17-01956 (A) 

*1701956*  

  )٢٠١٧( ٢٣٤٠القرار     

  ٢٠١٧ شباط/فرباير ٨املعقودة يف  ٧٨٧٨جلسته الذي اختذه جملس األمن يف     
    

 ،إن جملس األمن  

  إىل قراراته السابقة وبيانات رئيسه بشأن السودان، إذ يشري  

التزامــه بقضــية إحــالل الســالم يف مجيــع ربــوع الســودان، وبســيادة   وإذ يؤكــد جمــددا  
ــرار      ــام للق ــذ الت ــه وســالمة أراضــيه، وبالتنفي يف  )٢٠٠٥( ١٥٩١الســودان واســتقالله ووحدت

إىل ما ملبـادئ حسـن اجلـوار وعـدم التـدخل والتعـاون مـن أمهيـة يف العالقـات           يشريإذ وحينه، 
إىل أن حكومـة السـودان تتحمـل املسـؤولية الرئيسـية عـن        كـذلك وإذ يشري بني دول املنطقة، 

، مع احترام سيادة القـانون والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان      محاية مجيع السكان على أرضها
  والقانوين الدويل اإلنساين،

إىل أمهية العمل الذي يقوم به فريـق االحتـاد األفريقـي الرفيـع املسـتوى املعـين        ينوه وإذ  
بالتنفيــذ، وإىل أهــداف وثيقــة الدوحــة للســالم يف دارفــور، وااللتــزام املعلــن مــن قبــل حكومــة   

بإقامة حوار وطين جامع يستثمر اجلهـود الراميـة إىل إحـالل السـالم الـيت يبـذهلا فريـق        السودان 
السـلم واألمـن   قـرار جملـس   ب رحـب ي وإذاالحتاد األفريقي الرفيع املستوى املعين بالتنفيذ حاليـا،  

 يرحـب كـذلك  إذ وتمديد والية فريق االحتـاد األفريقـي سـنة أخـرى،     بالتابع لالحتاد األفريقي 
الحتــاد األفريقــي، املوقــع مــن جانــب كــل مــن احلكومــة واملعارضــة،   لطريــق الخارطــة باتفــاق 

وقـف  مـن أجـل التوصـل إىل    العمـل  بالطريـق  خارطـة  اجلماعـات املوقعـة علـى تنفيـذ      حيث إذو
  ،جامعحوار سياسي مفتوح ووإقامة  األعمال القتالية عن طريق التفاوض
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لتجـاوزات املتواصـلة يف   النتـهاكات وا ضرورة وضـع حـد للعنـف ول    وإذ يكرر تأكيد  
علــى أمهيــة التصــدي بشــكل كامــل لألســباب اجلذريــة للنـــزاع يف إطــار     وإذ يشــدددارفــور، 

الســعي إىل إقامــة ســالم دائــم، وإذ يــدرك أن النـــزاع يف دارفــور ال ميكــن حلــه عســكريا وأنــه    
  ميكن التوصل إىل حل دائم إال من خالل عملية سياسية تشمل اجلميع،  ال

مقصـوراً  أصـبح يف معظمـه   بني احلكومة واجلماعـات املسـلحة   زاع ـالنأن  الحظيوإذ   
حبدوث نقص عام يف حاالت العنـف، ويظـل يف الوقـت نفسـه     وإذ يقر على منطقة جبل مرة، 

حــاالت ، مبـا يف ذلــك  قائمــة زالتـ ال يت العنـف وانعــدام األمـن الــ  حالــة إزاء قلقـا بوجــه خـاص   
اللصوصـية، والقتـال بـني احلكومـة واجلماعـات      أعمـال  يليشـيات، و أنشطة املوالعنف الطائفي، 

ؤثر تـأثريا  تـ زال تـ ال هـذه  العنـف وانعـدام األمـن    حالـة  مـن أن   وإذ يعرب عن القلـق املسلحة، 
علـى النحـو امللحـوظ     داخليـا النـازحني  يف زيادة عـدد األشـخاص    تسلبيا على املدنيني وسامه

تــزال تعيــق وصــول املســاعدات اإلنســانية إىل  أن حكومــة الســودان ال ، ومــن ٢٠١٦يف عــام 
زاع حيث يقيم السكان املدنيون الضعفاء، وإذ حيـث حكومـة السـودان علـى العمـل      ـمناطق الن

مع الشركاء الدوليني من أجل التصدي لألزمة اإلنسانية امللحة الـيت يواجههـا سـكان دارفـور،     
في املسـاعدة اإلنسـانية إىل   تيسـري وصـول وكـاالت العمـل اإلنسـاين ومـوظ      بطرق منها حتسـني  

مجيع املناطق يف الوقت املناسب ودون عراقيل، مبا يتماشى مع مبادئ األمم املتحدة التوجيهيـة  
لتقدمي املساعدة اإلنسـانية الـيت تشـمل التحلـي باإلنسـانية والتجـرد واحليـاد واالسـتقالل، ومـع          

  أحكام القانون الدويل ذات الصلة،

نع اجلهات املسلحة كافة عن مجيع أعمـال العنـف ضـد    على وجوب أن متت وإذ يشدد  
املـــدنيني، وخاصـــة أفـــراد اجلماعـــات الضـــعيفة كالنســـاء واألطفـــال، وأن تضـــع حـــدا جلميـــع 

 وإذ يشدد كـذلك انتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان وانتهاكات القانون الدويل اإلنساين، 
نســـانية مبوجـــب علـــى أن بعـــض هـــذه األعمـــال قـــد تعـــد جـــرائم حـــرب أو جـــرائم ضـــد اإل

 الدويل،  القانون

حيـال الصـالت اخلارجيـة، وخاصـة الصـالت العسـكرية، بـني         وإذ يعرب عـن القلـق    
ــور،         ــور ومجاعــات موجــودة خــارج دارف ــة املوجــودة يف دارف اجلماعــات املســلحة غــري املوقع

ــب إذو ــك اجلماعــات      يطال ــدعم العســكري املباشــر أو غــري املباشــر لتل ــف ال يف املســلحة  بوق
ــدين، دارفــور ــيت تقــوم ــا أي مجاعــة مســلحة مــن أجــل اإلطاحــة حبكومــة      وإذ ي األعمــال ال

 زاع يف السودان يتأىب على أي حل عسكري،ـالن  فض  أن  السودان بالقوة، وإذ يشري إىل

زاع بأن تتحلى بضـبط الـنفس وأن توقـف األعمـال العسـكرية      ـأطراف الن وإذ يطالب  
  ف اجلوي،جبميع أنواعها، مبا يف ذلك عمليات القص
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حيــث علــى قتاليــة، ولوقــف األعمــال اللألطــراف باإلعالنــات االنفراديــة  وإذ يرحــب  
التوصل علـى الفـور إىل   على ، ويشجع األطراف قتاليةمواصلة تنفيذ إعالنات وقف األعمال ال

 ،قتاليةوقف دائم لألعمال ال

ة، مبـا يف   منطقـة جبـل مـر   زاع يفـنـ يف الشـاركة  مجيع اجلماعـات املسـلحة امل   وإذ حيث  
النضـمام إىل مفاوضـات السـالم الـيت     ، علـى ا فصيل عبد الواحـد  - ذلك جيش حترير السودان

، دائــم اتفــاق ســالم شــامل و  التوصــل إىل  يقودهــا االحتــاد األفريقــي، كخطــوة أوىل صــوب     
األفـراد أو الكيانــات  علـى  إىل اسـتعداده للنظـر يف فــرض جـزاءات حمـددة األهــداف      يشـري  وإذ
عمليـة السـالم، أو يشـكلون ديـدا لالسـتقرار يف دارفـور واملنطقـة، أو يرتكبـون         يعرقلون  ممن

قـوق اإلنسـان أو غريهـا مـن الفظـائع،      القانون الـدويل حل الدويل اإلنساين أو  انتهاكات للقانون
  أو ينتهكون التدابري اليت تنفذها الدول األعضاء وفقا للقرارات ذات الصلة،  

)، S/2015/289وإىل تقريــــر األمــــني العــــام ( )٢٠١٣( ٢١١٧إىل قــــراره  وإذ يشــــري  
إزاء اخلطــر الــذي يهــدد الســالم واألمــن يف دارفــور بســبب النقــل          يعــرب عــن القلــق    وإذ
اخلفيفــة وتكديســها املزعــزع لالســتقرار وإســاءة   املشــروع لألســلحة الصــغرية واألســلحة  غــري

زاع املســلح، وإزاء ـاســتعماهلا، وإزاء اســتخدام هــذه األســلحة ضــد املــدنيني املتضــررين مــن النــ
  استمرار التهديدات احملدقة باملدنيني من جراء الذخائر غري املنفجرة،  

ــة الســودان للقــرار     وإذ يعــرب عــن اســتيائه    ــهاكات حكوم  ١٥٩١مــن اســتمرار انت
، مبا يف ذلك من قبل قـوات الـدعم السـريع التابعـة هلـا واجلماعـات املسـلحة املنتسـبة         )٢٠٠٥(

إىل احلكومــة، بنقلــها أســلحة وذخــرية إىل دارفــور بشــكل اعتيــادي دون إذن مســبق مــن جلنــة   
ــالفقرة    (يشــار إليهــا فيمــا يلــي    )٢٠٠٥( ١٥٩١ن القــرار مــ ٣جملــس األمــن املنشــأة عمــال ب

  )،“اللجنة”  بـ

ــع أطــراف النــ    وإذ يطالــب   ــأن توقــف مجي ــع    ـب ــورا وبشــكل كامــل مجي زاع املســلح ف
وجتنيــد العشــوائية علــى املــدنيني، وأعمــال العنــف اجلنســي ضــد املــدنيني،  و ةاملتعمــد اهلجمــات

األطفـــال واســـتخدامهم يف انتـــهاك للقـــانون الـــدويل املنطبـــق، وغـــري ذلـــك مـــن االنتـــهاكات  
واهلجمات العشوائية على املدنيني، مبا يتماشى مع مجيـع القـرارات    ،والتجاوزات حبق األطفال

ــانون   يؤكــدإذ وذات الصــلة املتخــذة بشــأن هــذه املســائل،    ــهاكات الق  أن املســؤولني عــن انت
  نساين وانتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان جيب أن خيضعوا للمساءلة،الدويل اإل

بـني األمـم املتحـدة وحكومــة     ٢٠١٦بتوقيـع خطـة عمـل يف آذار/مــارس     وإذ يرحـب   
الســودان، ملنــع جتنيــد واســتخدام األطفــال مــن قبــل قــوات األمــن التابعــة حلكومــة الســودان،      

 - حركــة العــدل واملســاواة  قــوات ثحيــو، اتقــدم يف تنفيــذهإحــراز علــى مواصــلة  حيــث إذو
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فصــــيل جربيــــل علــــى االمتنــــاع عــــن جتنيــــد األطفــــال واســــتخدامهم يف انتــــهاك للقــــانون   
  املنطبق،  الدويل

التــأثري الســليب للعنــف يف دارفــور علــى اســتقرار الســودان  إزاء قلقــه  وإذ يعيــد تـــأكيد  
ــدة القائمــة ح  وإذ يرحــببرمتــه، وعلــى اســتقرار املنطقــة،   ــا بــني الســودان  بالعالقــات اجلي الي

السودان وبلدان املنطقة على مواصلة التعـاون فيمـا بينـها إلحـالل السـالم       وإذ يشجعوتشاد، 
  واالستقرار يف دارفور واملنطقة ككل،

من انتهاكات القانون الدويل اإلنساين وانتـهاكات وجتـاوزات    وإذ يعرب عن استيائه  
حلكومـة السـودان والقـوات العاملـة بالوكالـة      حقوق اإلنسان اليت ترتكبها قوات األمن التابعـة  

 نضـد املـدنيني، مبـ   عنها واجلماعات املسلحة، مبا فيها اجلماعات املعارضـة حلكومـة السـودان،    
  سيما يف منطقة جبل مرة،  فيهم النازحون داخليا، وال

على احلاجة إىل حتسني التعاون بني حكومة السودان وفريق اخلرباء، الـذي   وإذ يشدد  
(فريــق اخلــرباء)،  )٢٠٠٥( ١٥٩١مــن القــرار  ٣بــادئ األمــر عمــال بأحكــام الفقــرة   عــني يف

دعوته مجيع األطراف يف دارفور إىل التعـاون الكامـل مـع بعثتـه،      وإذ يكررخالل فترة واليته، 
مبا يف ذلك من خالل ضمان حرية حركتها يف املنطقة وإمكانية الوصـول إليهـا، وال سـيما إىل    

زاع املسـلح واملنـاطق الـيت أفيـد أـا شـهدت ارتكـاب انتـهاكات وجتـاوزات حلقـوق           ـمناطق الن
ــانون الــدويل     ــه املســتمر   اإلنســاين، اإلنســان وانتــهاكات للق ــرب عــن قلق إزاء مجيــع  وإذ يع

  العقبات والعوائق اليت ال تزال حكومة السودان تفرضها على عمل فريق اخلرباء،  

عـن اعتزامـه أن يواصـل،     وإذ يعـرب )، S/2017/22إىل تقرير فريـق اخلـرباء (   وإذ يشري  
  ، دراسة توصيات الفريق والنظر يف اخلطوات املقبلة املناسبة،  عن طريق اللجنة

ــراد       وإذ يشــدد   ــات األمــم املتحــدة واألف ــق علــى عملي ــرام مــا ينطب علــى ضــرورة احت
املشــاركني فيهــا مــن أحكــام ميثــاق األمــم املتحــدة املتعلقــة باالمتيــازات واحلصــانات وأحكــام   

  صاناا،  االتفاقية املتعلقة بامتيازات األمم املتحدة وح

األمهية احلامسة لتنفيذ نظام اجلزاءات بفعالية، مبـا يف ذلـك الـدور الرئيسـي      وإذ يالحظ  
الذي ميكن أن تضطلع به يف هذا الصدد الدول ااورة واملنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة،    

  تعزيز التعاون،  مواصلة اجلهود الرامية إىل  وإذ يشجع

صـة دول املنطقـة ومنـها حكومـة السـودان، بااللتزامـات       مجيع الـدول، وخبا  وإذ يذكّر  
ــرارات   ــواردة يف الق ــيما  ، وال)٢٠١٠( ١٩٤٥و  )٢٠٠٥( ١٥٩١و  )٢٠٠٤( ١٥٥٦ال س

  االلتزامات املتعلقة باألسلحة وما يتصل ا من أعتدة،  



S/RES/2340 (2017) 

 

17-01956 5/10 

 

حبكومة السودان أن تفي جبميع التزاماا، مبا يف ذلك رفـع حالـة الطـوارئ     وإذ يهيب  
ــهاكات          ــن انت ــة املســاءلة ع ــة لكفال ــود فعال ــذل جه ــة، وب ــالتعبري حبري ــور، والســماح ب يف دارف

  وانتهاكات القانون الدويل اإلنساين، أيا كان مرتكبوها،  وجتاوزات حقوق اإلنسان 

إىل أن األعمال العدائيـة وأعمـال العنـف أو التــرويع املرتكبـة ضـد السـكان         وإذ يشري  
داخليــا، ــدد أو تقــــوض التـــزام األطــراف بالوقـــف النــازحون املــدنيني يف دارفــور، مبــن فــيهم 
  وتتعارض مع أهداف وثيقة الدوحة للسالم يف دارفور،   التــام والدائــم لألعمال القتالية

أن احلالــة يف الســودان ال تــزال تشــكل ديــدا للســالم واألمــن الــدوليني         وإذ يقــرر  
  املنطقة،    يف

  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،   وإذ يتصرف  

ال بـالقرار  أن ميـدد واليـة فريـق اخلـرباء، الـذي عـين يف بـادئ األمـر عمـ          يقرر  - ١  
ــب القـــرارات      )٢٠٠٥( ١٥٩١ ــابقا مبوجـ ــه سـ ــددت واليتـ  ١٦٦٥و  )٢٠٠٥( ١٦٥١ومـ

 ١٨٩١و  )٢٠٠٨( ١٨٤١و  )٢٠٠٧( ١٧٧٩و  )٢٠٠٦( ١٧١٣و  )٢٠٠٦(
 ٢٠٩١و  )٢٠١٢( ٢٠٣٥و  )٢٠١١( ١٩٨٢و  )٢٠١٠( ١٩٤٥ و )٢٠٠٩(
 ١٢حـــــــــــــــــــــــىت  )٢٠١٦( ٢٢٦٥و  ،)٢٠١٥( ٢٢٠٠و  )٢٠١٤( ٢١٣٨و  )٢٠١٣(

اســتعراض تلــك الواليــة واختــاذ اإلجــراء املناســب   عــن اعتزامــه ويعــرب، ٢٠١٨آذار/مــارس 
إىل األمـني العـام    ويطلـب ، ٢٠١٨ شـباط/فرباير  ١٢بشأن متديدها مرة أخرى يف أجل أقصـاه  

أن يتخذ ما يلزم من التدابري اإلدارية، مبا يف ذلك الترتيبات املتعلقة مبكان وجـود أعضـاء فريـق    
  اخلرباء، يف أسرع وقت ممكن؛  

إىل فريق اخلرباء أن يقدم إىل اللجنة أول تقريـر عـن أنشـطته يف موعـد      يطلب  - ٢  
، وبعــد إجــراء مناقشــة مــع اللجنــة، تقريــرا ائيــا إىل الــس ٢٠١٧آب/أغســطس  ١٢أقصــاه 

  يضمنه استنتاجاته وتوصياته؛ ٢٠١٨كانون الثاين/يناير  ١٢موعد أقصاه   يف

اللجنــة كــل ثالثــة أشــهر معلومــات     إىل فريــق اخلــرباء أن يقــدم إىل    يطلــب  - ٣  
إليــه اإلبــالغ فــورا عــن أي عقبــات   ويطلــب، مســتكملة عــن أنشــطته، تشــمل أســفار الفريــق 

  تعترض تنفيذ واليته وعن االنتهاكات ألي جزء من نظام اجلزاءات؛  

مـن   ٣إىل فريق اخلرباء أن يقدم، ضمن اإلطار الزمين احملدد يف الفقـرة   يطلب  - ٤  
  ومدى فعاليتها؛ )٢٠١٠( ١٩٤٥من القرار  ١٠را عن تنفيذ الفقرة هذا القرار، تقري

من أن فريق اخلرباء مل يتمكن من الوصول إىل دارفـور منـذ    يعرب عن القلق  - ٥  
علـى ضـرورة كفالـة سـبل الوصـول للفريـق إىل مجيـع         ويشـدد ، )٢٠١٦( ٢٢٦٥اختاذ القرار 
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علـى أن تقـوم    ويصرأحناء دارفور بصورة كاملة ودون قيود للوفاء بواليته، طوال مدة واليته، 
حكومة السودان بإزالة مجيع القيود والعراقيل والعوائق البريوقراطية املفروضة على عمـل فريـق   

م يف الوقت املناسب بإصدار تأشـريات دخـول متعـدد جلميـع أعضـاء      اخلرباء، بوسائل منها القيا
فريق اخلرباء لكامل فترة واليته، وإلغـاء شـرط حصـول أعضـاء الفريـق املـذكور علـى تصـاريح         
للســفر إىل دارفــور، وتعزيــز التعــاون وتبــادل املعلومــات بينــها وبــني الفريــق، ويشــدد علــى أنــه  

  هذه املسائل؛سريصد درجة تعاون حكومة السودان بشأن 

دعمه جلهود العملية املختلطـة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة       يكرر تأكيد  - ٦  
ــين          ــع املســتوى املع ــي الرفي ــاد األفريق ــق االحت ــم املتحــدة، وفري ــام لألم ــني الع ــور، واألم يف دارف

واملمثــل اخلــاص املشــترك، وقــادة املنطقــة، مــن أجــل إحــالل الســالم واالســتقرار يف     بالتنفيــذ،
  دارفور؛  

اجلماعات غري املوقعة على القيام، على وجه االستعجال، بـالتوقيع علـى    حيث  - ٧  
طريق االحتاد األفريقي بوصفها معلما هاما يف حتديـد طريقـة عمليـة للمضـي قـدما حنـو       خارطة 

  حوار سياسي جامع؛   وإقامة ةوقف األعمال القتالي
  

  حظر توريد األسلحة    

مــن أن تــوفري املســاعدة والــدعم الفنــيني أو تقــدميهما مبقابــل   يعــرب عــن قلقــه  - ٨  
نقلهما إىل السودان، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، مبا يف ذلـك التـدريب، واملسـاعدة املاليـة      أو

ــار ومنظومــات األســلحة و    ــوفري قطــع الغي ــدة ذات الصــلة، أعمــال ميكــن أن   أو غريهــا، وت األعت
 ١٥٥٦تسخرها حكومة السودان لدعم الطائرات العسكرية الـيت تسـتخدم يف انتـهاك للقـرارين     

مجيع الـدول علـى    وحيثئرات اليت حددها الفريق، ، مبا فيها الطا)٢٠٠٥( ١٥٩١و  )٢٠٠٤(
  ؛ )٢٠٠٥( ١٥٩١أن تضع يف اعتبارها هذا اخلطر يف ضوء التدابري الواردة يف القرار 

، )٢٠٠٥( ١٥٩١إىل التزامـــات حكومـــة الســـودان مبوجـــب القـــرار   يشـــري  - ٩  
ذلــك شــرط طلــب موافقــة اللجنــة املســبقة علــى نقــل املعــدات واإلمــدادات العســكرية     يف مبــا
  منطقة دارفور؛    إىل

ــب  - ١٠   ــلحة الصـــغرية       يهيـ ــل األسـ ــال نقـ ــودان أن تتصـــدى ألعمـ ــة السـ حبكومـ
يسـها املزعـزع لالسـتقرار وإسـاءة اسـتعماهلا يف دارفـور،       واألسلحة اخلفيفة غري املشروع وتكد

اليت تسهم أيضا يف عدم االسـتقرار يف املنطقـة، وأن تكفـل أيضـا إدارة خمزوناـا مـن األسـلحة        
ــدمري          ــال، ومجــع و/أو ت ــن وفع ــو آم ــى حن ــها عل ــها ومحايت ــة وختزين الصــغرية واألســلحة اخلفيف

 املوسومة أو اململوكة علـى حنـو غـري مشـروع،     األسلحة والذخرية الفائضة أو املضبوطة أو غري
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حبكومة السودان واألطراف املوقّعة األخرى أن تفي بسـرعة بالتزاماـا مبوجـب وثيقـة      ويهيب
ــريح        ــالح والتسـ ــزع السـ ــات نـ ــاز عمليـ ــذ وإجنـ ــل تنفيـ ــن أجـ ــور مـ ــالم يف دارفـ ــة للسـ الدوحـ

  اإلدماج؛    وإعادة

املـواد السـتخدامها يف أغـراض    الستمرار حتويل وجهة بعض  يعرب عن قلقه  - ١١  
 يف مجيــع الــدول علــى أن تضــع يف اعتبارهــا هــذا اخلطــر   وحيــثعســكرية ونقلــها إىل دارفــور، 
  ؛)٢٠٠٥( ١٥٩١ضوء التدابري الواردة يف القرار 

  
  التنفيذ    

مـن القـرار    ٨و  ٧استمرار انتهاك التدابري املنصوص عليها يف الفقـرتني   يدين  - ١٢  
مـن القـرار    ٩، املستكملة يف الفقـرة  )٢٠٠٥( ١٥٩١من القرار  ٧والفقرة  )٢٠٠٤( ١٥٥٦
ــرة  )٢٠١٠( ١٩٤٥ ــرار   ٤والفق ــن الق ــوعز، )٢٠١٢( ٢٠٣٥م ــادر،    وي ــأن تب ــة ب إىل اللجن

عتـرب  وفقا لواليتها ومبادئها التوجيهية، إىل التشاور يف أقرب وقت ممكـن مـع أي دولـة عضـو ت    
ــة، أنّ   ــة علـــى معلومـــات موثوقـ ــة مبنيـ ــباب معقولـ ــتنادا إىل أسـ ــا يـــدعو   اللجنـــة، اسـ ــاك مـ هنـ

ــا ال  االعتقـــاد بأـــا تيســـر ارتكـــاب تلـــك االنتـــهاكات أو أي أعمـــال أخـــرى   إىل ميتثـــل فيهـ
  التدابري؛    لتلك

لعدم قيـام مجيـع الـدول األعضـاء بتنفيـذ تـدابري حظـر السـفر          عن قلقه يعرب  - ١٣  
، ويطلـب إىل الفريـق أن   املـدرجني يف قائمـة اجلـزاءات   صول املفروضـة علـى األفـراد    وجتميد األ

طلع اللجنة يف أقرب وقت ممكن على أي معلومات تتعلق بعدم االمتثال احملتمل لتـدابري حظـر   ي
إىل اللجنـة أن تـرد بفعاليـة علـى أي تقـارير تفيـد بعـدم امتثـال          ويوعزالسفر وجتميد األصول، 

، بوســائل )٢٠٠٦( ١٦٧٢والقــرار  )٢٠٠٥( ١٥٩١مــن القــرار  ٣للفقــرة الــدول األعضــاء 
  منها التواصل فورا مع مجيع األطراف املعنية؛ 

أنــه يــتعني علـى مجيــع الــدول، وخباصــــة دول املنطقــــة، أن   جديــد مــن يؤكـد   - ١٤  
مــن  يف قائمــة اجلــزاءات اللجنــة تــدرجهمتتخــذ التــدابري الالزمــة ملنــع مجيــع األشــخاص الــذين  

حبكومــة  ويهيــب، )٢٠٠٥( ١٥٩١مــن القــرار  ٣دخــول أراضــيها أو عبورهــا، وفقــا للفقــرة 
  السودان أن تعزز التعاون وتبادل املعلومات مع الدول األخرى يف هذا الصدد؛  

مجيع الدول، وخباصة دول املنطقة، على إطالع اللجنة على اإلجـراءات   حيث  - ١٥ 
، )٢٠٠٤( ١٥٥٦و  )٢٠٠٥( ١٥٩١اليت اختذا لتنفيذ التدابري املفروضـة مبوجـب القـرارين    

  مبا يف ذلك فرض التدابري احملددة األهداف؛  
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األول، حالــة تنفيــذ تقريــر البعــد صــدور أن يســتعرض،  اعتزامــه عــن يعــرب  - ١٦  
ــرارين   ا ــب القـ ــة مبوجـ ــدابري املفروضـ ــك  )٢٠١٠( ١٩٤٥و  )٢٠٠٥( ١٥٩١لتـ ــا يف ذلـ ، مبـ

    التام؛بغرض كفالة االمتثال  ،الكامل والفعال هاالعقبات اليت حتول دون تنفيذ

ألن بعــض األفــراد التــابعني حلكومــة الســودان واجلماعــات  يعــرب عــن أســفه  - ١٧  
ــة الســالم        ــة عملي ــدنيني وإعاق ــف ضــد امل ــور يواصــلون ارتكــاب أعمــال العن املســلحة يف دارف

األفـراد  علـى   فـرض جـزاءات حمـددة األهـداف     ويعـرب عـن اعتزامـه   وجتاهل مطالب الـس،  
ــواردة يف الفقــرة معــايري اإلدراج يف قائمــة اجلــزاءا ممــن يســتوفون والكيانــات  (ج) مــن  ٣ت ال

فريق اخلـرباء علـى أن يقـوم، بالتنسـيق مـع عمليـة الوسـاطة         ويشجع، )٢٠٠٥( ١٥٩١القرار 
املشــتركة بــني االحتــاد األفريقــــي واألمــم املتحــــدة، بتزويــــد اللجنــــة، عنـــــد االقتضــاء، بأمســاء  

  جهات من األفراد أو اجلماعات أو الكيانات قد تستويف معايري اإلدراج؛    أي

اهلجمات الـيت تعرضـت هلـا العمليـة املختلطـة مـع اإلقـرار بـأن وتـرية           يشجب  - ١٨  
ــك اهلجمــات اخنفضــت يف عــام     حبكومــة الســودان مباشــرة التحقيقــات     ويهيــب، ٢٠١٦تل

تـائج الـيت خلـص إليهـا فريـق اخلـرباء يف تقـاريره        بسرعة وتقدمي اجلناة إىل العدالة، مع مراعاة الن
كــانون   ٢٣، وتقريــر األمــني العــام الصــادر يف    ٢٠١٦و  ٢٠١٥و  ٢٠١٤النهائيــة ألعــوام  
ــمرب  ــددا ، )S/2016/1109( ٢٠١٦األول/ديســ ــد جمــ ــى    ويؤكــ ــر القتلــ ــه ألســ ــالص تعازيــ خــ

  وحكومات دوهلم؛  

ــدين  - ١٩   ــة، ال ســيما خميمــات     ي ــازحني اســتغالل املنشــآت املدني ــن  الن ــا، م داخلي
جانب اجلماعات املسـلحة، مبـا فيهـا اجلماعـات املعارضـة حلكومـة السـودان، الكتسـاب ميـزة          

  ؛  تعرض املدنيني واألهداف املدنية للمخاطر النامجة عن النـزاع املسلحعسكرية بطريقة 

ــل اجلماعــات املســلحة     يطلــب  - ٢٠   ــق اخلــرباء أن يواصــل التحقيــق يف متوي إىل فري
ــة املختلطــة       ــراد العملي والعســكرية والسياســية ودورهــا يف اهلجمــات املنفــذة ضــد املــدنيني وأف

  دارفور؛    يف

ــك        يشــري  - ٢١   ــالتخطيط لتل ــوم ب ــيت تق ــات ال ــراد والكيان ــن األف ــات م إىل أن اجله
فيها تشكل ديدا لالستقرار يف دارفور، وميكـن أن تسـتويف   اهلجمات أو رعايتها أو املشاركة 

ويعـرب  ، )٢٠٠٥( ١٥٩١(ج) مـن القـرار    ٣اليت تـنص عليهـا الفقـرة     اإلدراجبالتايل معايري 
الـيت ختطـط   فرض جزاءات حمددة األهداف على اجلهـات مـن األفـراد والكيانـات      عن اعتزامه

  لتلك اهلجمات أو ترعاها أو تشارك فيها؛
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إىل فريق اخلـرباء أن حيقـق يف مجيـع وسـائل متويـل اجلماعـات املسـلحة         يطلب  - ٢٢  
  يف دارفور؛  

  
  التعاون    

ـــشأن اختـــاذ       حيـــث  - ٢٣   ـــة ب ـــات اللجن ـــى االســـتجابة لطلب ـــسودان عل ـــة ال حكوم
رفور، وال سيما يف جبل مرة، مبن فـيهم املتضـررون مـن   تـدابري حلماية املدنيني يف مجيع أحناء دا

قتـل  عمليـات ال ملسـاءلة عـن   اإجراء التحقيقات واختاذ تـدابري  بشأن ؛ واحلديثةزوح ـموجات الن
وعن غري ذلـك مـن انتـهاكات وجتـاوزات حقـوق اإلنسـان وانتـهاكات        غري القانونية للمدنيني 

ملسـاءلة عـن اهلجمـات    االدويل اإلنساين، مبا يف ذلـك إجـراء التحقيقـات واختـاذ تـدابري       القانون
أفـراد حفــظ السـالم ومقـدمي املسـاعدة اإلنســانية؛ وأوضـاع السـكان املــدنيني يف       ضـد  املنفـذة  

شىت مناطق دارفور، وال سيما منطقة جبل مرة املتضررة من األزمـة اإلنسـانية، والـيت منـع مـن      
املســاعدة موظفــو والعمــل اإلنســاين اخلــرباء وأفــراد العمليــة املختلطــة ووكــاالت دخوهلــا فريــق 
اختــاذ تــدابري تتــيح وصــول اإلغاثــة اإلنســانية إىل تلــك املنــاطق بأمــان ودون بشــأن اإلنسـانية، و 

ــل ع ــا للقــ  راقي ــدويل، مبــا يف انون ويف الوقــت املناســب، وفق ــك  ال ــانونذل ــدويل الق اإلنســاين  ال
الــيت تشــمل التحلــي باإلنســانية   دة التوجيهيــة لتقــدمي املســاعدة اإلنســانية ومبــادئ األمــم املتحــ

  والتجرد واحلياد واالستقالل؛  

بأعمال اللجنة، اليت استندت إىل تقارير فريق اخلـرباء واسـتفادت مـن     يرحب  - ٢٤  
مجيـع الـدول وهيئـات األمـم املتحـدة املعنيـة واالحتـاد         وحيثاألعمال املنجزة يف حمافل أخرى، 

ألفريقــي وســائر األطــراف املهتمــة، علــى التعــاون بشــكل كامــل مــع اللجنــة وفريــق اخلــرباء،     ا
 ١٥٩١سيما بتوفري أي معلومـات يف حوزـا عـن تنفيـذ التـدابري املفروضـة مبوجـب القـرار          ال
، وعلــى تقــدمي الــردود علــى    )٢٠١٠( ١٩٤٥والقــرار  )٢٠٠٤( ١٥٥٦والقــرار  )٢٠٠٥(

  طلبات توفري املعلومات يف املواعيد احملددة؛

إىل فريــق اخلــرباء مواصــلة تنســيق أنشــطته، حســب االقتضــاء، مــع         يطلــب  - ٢٥  
ية املختلطة، ومع اجلهود الدولية الراميـة إىل تعزيـز العمليـة السياسـية يف دارفـور،      عمليات العمل

حسـب مـا يفيـد يف تنفيـذ الواليـة      ومع خمتلف أشكال أفرقة اخلرباء الـيت ينشـئها جملـس األمـن،     
    ؛املنوطة به

ــره   يطلــب  - ٢٦   ــق اخلــرباء أن يقــدم يف تقري ــهائي تقييمــا  األول  إىل فري ــره الن وتقري
 ٧احملــرز حنو احلد مـن انتـهاكات مجيـع األطـراف للتـدابري املفروضـة مبقتضـى الفقـرتني         للتقدم 

مــن  ١٠والفقــرة  )٢٠٠٥( ١٥٩١مــن القــرار  ٧والفقــرة  )٢٠٠٤( ١٥٥٦مــن القــرار  ٨ و
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، وتقييما للتقدم احملرز حنو إزالة العقبات اليت تعيـق العمليـة السياسـية،    )٢٠١٠( ١٩٤٥القرار 
الـدويل اإلنسـاين    والتهديدات اليت تواجه االستقرار يف دارفور ويف املنطقة؛ وانتهاكات القانون

حقــوق اإلنســان، مبـا يف ذلـك االعتـداءات علـى السـكان املـدنيني،        أو انتهاكات أو جتاوزات
واالنتــهاكات والتجــاوزات املرتكبــة يف حــق األطفــال، اجلنســاين، العنــــف اجلنســــي وأعمــال و

وسائــر انتهاكات القــرارات املذكــورة أعاله، وأن يـــزود اللجنـــة مبعلومات عــــن الكيانـــات   
ــذين يســت  ـــرة   واألفــراد ال ـــي الفقـ ـــواردة فـ ـــة الـ ـــي القائمــ ـــري اإلدراج فـ (ج) مــن  ٣وفون معايـ

  ؛  ١٥٩١القرار 
  

  جلنة اجلزاءات    

والية اللجنة املتمثلة يف تشـجيع احلـوار مـع الـدول األعضـاء       جديد من يؤكد  - ٢٧  
املهتمــة، وخاصــة دول املنطقــة، بســبل منــها دعــوة ممثلــي تلــك الــدول لالجتمــاع مــع اللجنــة    

  اللجنة على مواصلة حوارها مع العملية املختلطة؛   كذلك ويشجعناقشة تنفيذ التدابري، مل

ــة،       يشــدد  - ٢٨   ــدول األعضــاء املعني ــع ال ــة إجــراء مشــاورات منتظمــة م ــى أمهي عل
  حسب االقتضاء، لضمان التنفيذ التام للتدابري املنصوص عليها يف هذا القرار؛  

  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ٢٩  
    
 

 


