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  (2018) 2412القرار   
  

 2018نيسان/أبريل  23المعقودة في  8240الذي اتخذه مجلس األمن في جلسته   
 

 ،األمنإن مجلس  
ـــــــــــــــــــــــــــــودان،  إذ يشير  ـــــــــــــــ إىل قراراته السابقة وبياناته الرئاسية بشأن احلالة يف السودان وجنوب السـ

 (2012) 2046و  (2011) 2032و  (2011) 2024و  (2011) 1990ســـــــــــــــي ا القرارا   وال
 (2014) 2156و  (2013) 2126و  (2013) 2104و  (2012) 2075و  (2012) 2047 و
 (2016) 2287و  (2015) 2251و  (2015) 2230و  (2015) 2205و  (2014) 2179و 
، وكـــــىللـــــن إىل الايـــــان  الرئـــــاســــــــــــــي  (2017) 2386و  (2017) 2352و  (2016) 2318و 

S/PRST/2012/19  وS/PRST/2013/14 ـــانـــا  اللـــــــــــــــح يـــة ل      امل ر ـــة  حزيران/ 18، وإىل الاي
 2013أيـــار/مـــايو  6و  2012أي ول/ســـــــــــــــات    28و  2012أي ول/ســـــــــــــــات    21و  2012 يونيـــه

 كانون األول/  11و  2014آذار/مارس  17و  2014شـــاارب/ي اير  14و  2013حزيران/يونيه  14 و
 ، 2015تشرين الثاين/نوي    27و  2014ديس   

بالتقدم احملرز حنو وضـــآل اةلية املشـــصكة لروـــد احلدود والتحقض منلا موضـــآل التن يىل،  وإذ يرحب 
يف الوقت ن ســــــــــــــه أن التداب  املاينة يف  وإذ يالحظيضــــــــــــــا  ن الز م اه اني الىلر ولدته ب  ال ري ، 

ال ري  إىل تن يىل هىله  وإذ يدعومل تن ىل بعُد تن يىلا كاما وتاما،  (2017) 2386من القرار  9ال قرة 
 التداب  دون إب اء،

  ى ضــــرورة قيام ح ومس الســــودان وجنوب الســــودان بوضــــآل اةلية املشــــصكة لروـــد  وإذ يشددددد 
و ري ة ال ريض  (2012) 2046احلدود والتحقض منلا موضــــــــــــآل التن يىل ال اما، ويقاا لقرار     األمن 

الس وضعلا     السام واألمن التابعة لاحتاد اهيريقي والايان اللادر  2012نيسان/أبريا  24امل ر ة 
 ،2017تشرين األول/أكتوبر  31 ن اةلية السياسية واألمنية املشصكة يف 

يقدملا إىل ال ري  يريض االحتاد األيريقي الرييآل املســـــــتو  باملســـــــا دة املســـــــت رة الس  وإذ يشددددديد 
 املعين بالتن يىل وقوة األمم املتحدة األمنية امل قتة ألبيي )القوة األمنية امل قتة(،

 (، S/2018/293) 2018نيسان/أبريا  3بتقرير األم  العام اللادر يف  وإذ يحيط علما 
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بأن الوضآل الراهن يف أبيي و  ى طول احلدود ب  السودان وجنوب السودان ما زال  وإذ يعترف 
 يش ِّا هتديدا    ا ل سام واألمن الدولي ، 

تعديا والية القوة األمنية امل قتة  2018تشرين األول/أكتوبر  15أن ُُيدِّد حىت  يقرر - 1 
، ويقرر كىللن أن (2012) 2075من القرار  1وال قرة  (2011) 2024املنلـــــــــــــوا   يه يف القرار 

 ؛ 3ي ون هىلا هو الت ديد األ   ما مل يتخىل ال ريان التداب  احملددة املاينة يف ال قرة 
يردا حىت  4 791اهبقاء   ى احلد األقلـــى املأذون به أليراد القوة األمنية الاال  يقرر  - 2 

، ويقرر كىللن أن ُُي َّض احلد األقلــــــى املأذون به ل قوا ، ا تاارا من 2018تشــــــرين األول/أكتوبر  15
لـــوا   يه يف يردا، ما مل يقرر متديد تعديا الوالية املن 4 250، ليا   2018تشـــرين األول/أكتوبر  15

 ؛3و  1(، ويقا ل  قرت  2012) 2075من القرار  1وال قرة  (2011) 2024القرار 
وجوب أن ُيظلر ال ريان أيضــــــــــــــــا إحراز تقدم م  وس يف تع يم احلدود، و  ى  يقرر - 3 

 التحديد: وجه
قاء  - 1  ئم امل نوح جل يآل الــدوريــا  اجلويــة واألرضـــــــــــــــيـة التــابعــة ل قوة   ى اهذن الــدااإلب

األمنيـة امل قتـة،  ـا يف ذلـن ا اورب دا ـا املن قـة احلـدوديـة اةمنـة املنزو ـة الســـــــــــــــاح، وإبقاء 
ســــــــا ة من  72يف املائة   ى ال  عا  اجلوية امل  وبة يف مو د أقلــــــــاه  100املوايقة بنســــــــاة 

ام حرية احلركة ل قوة األمنية امل قتة واةلية املشـــصكة لروـــد تســـ يم ال  اا ، من أجا تســـليا مت
 ،احلدود والتحقض منلا

اللـــــــــيية النلائية لات اق   ى مواقآل األيرقة األربعة لكلية املشـــــــــصكة لروـــــــــد وضددددددد   - 2 
احلدود والتحقض منلا، و قد اجت اع ل  نة املخلــــــــــــلــــــــــــة املعنية  ن قة األربعة  شــــــــــــر ميا، 

 ،ك  آدم/ةاأليرقة الواقآل بالقرب من ساياه لات اق   ى موقآل
اجت ا     ى األقا لكلية الســياســية واألمنية املشــصكة وانســحاب كا ال ري   عقد - 3 

 ،من املن قة احلدودية اةمنة املنزو ة الساح
مزيد من التقدم يف سايا إقامة ممرا   اور احلدود املرح ة األوىل ب  السودان  إحراز - 4 

  ،الرنن - وب السودان،  ا يف ذلن االنتلاء من يتح ممر كوسسوجن
ممرين إضــــــــــــــايي  من ب  املعابر احملددة العشــــــــــــــرة يف املن قة احلدودية اةمنة املنزو ة  فتح - 5 

الساح متشيا مآل األوامر التوجيلية اللادرة  ن يريض التن يىل الرييآل املستو  التابآل لاحتاد األيريقي 
 ، ووضآل الليية النلائية خل ٍة ل تح املعابر احلدودية املتاقية،ياسية واألمنية املشصكةواةلية الس

اجت ا     ى األقا ل  نة احلدود املشصكة وال  نة املشصكة لتع يم احلدود من  عقد - 6 
أجا وضــــــــآل تقرير ال  نة املشــــــــصكة لتع يم احلدود املقدم إىل جلنة احلدود املشــــــــصكة يف وــــــــييته 

لائية، ومناقشة تع يم احلدود يي ا يتع ض باألجزاء املت ض   يلا من احلدود  وجب قرار اةلية الن
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آذار/مارس، واســـــتمناق مناقشـــــا  تع يم احلدود،  5الســـــياســـــية واألمنية املشـــــصكة اللـــــادر يف 
  ،يف ذلن امل اوضا  بشأن املناطض املتنازع   يلا يف إطار االت اقا  املوقعة  ا
إىل األم  العــام إبا ــه بــالتقــدم احملرز يف تن يــىل أر   وا  تتخــىل  وجــب  يطلددب - 4 
 أي ول/ 15، وذلـــن يف مو ـــد أقلـــــــــــــــــاه (2017) 2386من القرار  9يضـــــــــــــــا  ن ال قرة  3ال قرة 
 ؛ 2018 سات  

 .إبقاء هىله املسألة قيد نظره ال ع ي يقرر - 5 
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