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 (2018) 2416القرار   
 2018أيار/مايو  15المعقودة في  8258الذي اتخذه مجلس األمن في جلسته   

 
 ،إن مجلس األمن 
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) 2156 و (2013) 2126و  (2013) 2104و  (2012) 2075و  (2012) 2047 و
 (2016) 2287و  (2015) 2251و  (2015) 2230و  (2015) 2205و  (2014) 2179و 
 (2018) 2412و  (2018) 2411 و (2017) 2386و  (2017) 2352و  (2016) 2318و 

، وإىل النييــانــا  الةـــــــــــــــح يــة S/PRST/2013/14 و S/PRST/2012/19وكــكلــ  إىل النييــانا الرئــاســـــــــــــــيا 
 2012أيلول/ســــــــنيت    28و  2012أيلول/ســــــــنيت    21 و 2012حزيران/يونيه  18لل جلس املؤرخة 

ــــــار/مــــــايو  6 و ــــــه  14 و 2013أي ــــــا /  اير  14و  2013حزيران/يوني آذار/  17و  2014شـــــــــــــــني
 ، 2015تشرين الثاين/نو     27و  2014كانون األول/ديس    11 و 2014 مارس

بســــيادة الســــودان وجنوب الســــودان واســــتق   ا ووحد  ا الشــــديد التزامه  وإذ يؤكد من جديد 
وســــــ متق ا اةقلي ية، ووقااــــــد ومنياد  ميثاة األمم املتحدة، وإذ يشــــــن إىل أرية منياد  حســــــن ا وار 

 وعدم التدخل والتعاون اةقلي ي، 

املنـاععا  على وجوب عدم تغين احلدود اةقلي يـة للـدول بالقوة وتســـــــــــــــوية  وإذ يكرر التأكيد 
اةقلي ية بالوســـــــــــــــائل الســـــــــــــــل ية دون يناا، وإذ يؤكد األولوية الل يوليقا للتن يك ال امل والعاجل   ي  
العنااــــر املعلمقة من ات اة الســــ م الشــــامل، وإذ يشــــدد على عــــرورة تســــوية الوعــــ  املســــتقنيلي ألبيي عن 

عن طريق إجراءا  ان رادية  لشــــامل، الطريق امل اوعــــا  با ال ر ا على تو يتســــق م  ات اة الســــ م ا
 يتخكاا أّي من ال ر ا،

على أن اســــــــت رار التعاون با ح ومة لقورية الســــــــودان وح ومة لقورية جنوب  وإذ يشدددددددد 
على  وإذ يشجع السودان أمر بالغ األرية بالنسنية للسلم واألمن واالستقرار، والع قا  املستقنيلية بينق ا،

الع قا  الثنائية وعقد اجت اعا  منتظ ة لآللية السياسية واألمنية املشرتكة ويناا  إحراع تقدم يف حتسا
 2011 حزيران/يونيه 20احل ومتا إىل تن يك التزاما  ا الواردة يف ات اة  وإذ يدعو من اآلليا  املشرتكة،
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دارة واألمن يف من قة با ح ومة الســـــــودان واحلركة الشـــــــعنيية لتحرير الســـــــودان بشـــــــأن الرتتينيا  املؤقتة لإ
امل م با ح ومة الســــودان وح ومة جنوب الســــودان بشــــأن أمن  2011حزيران/يونيه  29أبيي، وات اة 

املتعلق بنيعثة دعم مراقنية احلدود  2011متوع/يوليه  30احلدود واآللية الســـياســـية واألمنية املشـــرتكة، وات اة 
بشـــــــأن ترتينيا   2012أيلول/ســـــــنيت    27  با ح ومة الســـــــودان وح ومة جنوب الســـــــودان، وات اقا

 التعاون واألمن، ولي  القرارا  ال حقة الةادرة عن اآللية السياسية واألمنية املشرتكة، 

باملســـاعدة املســـت رة الل يقدمقا إىل ال ر ا االحتاد األ ريقي، و ريق االحتاد األ ريقي  وإذ يشددديد 
احل وميــة الــدوليــة املعنيــة بــالتن يــة، ولقوريــة إطيوبيــا الــد قراطيــة الر ي  املســـــــــــــــتو، املعي بــالتن يــك، وا ي ــة 

االحتادية، واملنيعوث اخلاص لألما العـام إىل الســـــــــــــــودان وجنوب الســـــــــــــــودان، وقوة األمم املتحـدة األمنية 
 ألبيي، املؤقتة

ا، بأن القوة األمنية املؤقتة مت نت، خ ل الســـنوا  الســـني  الل انق ـــت منك إنشـــائق وإذ يعترف 
من حتقيق االســــــــــــتقرار يف من قة أبيي ونزس ال اب  العســــــــــــ ري عنقا، وبأ ا اآلن قوة أمنية مؤقتة ال متتل  
اســــــرتاتيجية خرو  اــــــاحلة للت نييق، وإذ هيا عل ا، يف اكا الةــــــدد، باحلاجة ةعادة تشــــــ يل النيعثة من 

 ،يجية اخلرو   ن أن تؤدي أي ا مق ة اسرتات أجل  ي ة اجملال لع لية سياسية جمدية

بــاحلــالــة األمنيــة يف من قــة أبيي ك ــا و اـــــــــــــــ ــت يف تقرير األما العــام املؤر   وإذ يحيط علمددا   
بشــــرطة األمم املتحدة ملا تقوم به من أنشــــ ة لتقد   وإذ يشددديد (،S/2018/293) 2018نيســــان/أبريل  3

ال ر ا على التعجيل بإنشــــاء  وإذ يحث ســــ ان ا ليا يف يياب جقاع شــــرطة أبيي،املشــــورة والتوجيه لل
 وإذ يحثبالدور املعّزع للقوة األمنية املؤقتة يف تعزيز احلوار با القنيائل،  وإذ يرحبجقاع شــــــــــــــرطة أبيي، 

 لي  األطراف على مواالة اكا احلوار، 

املؤقتة يف تن يك واليتقا تن يكا  عاال، ب رة منقا با قود الل تنيك ا القوة األمنية  وإذ يشددددددددددديد 
ع لقا ا اري على تيســـن الرتحال الســـل ي يف لي  أرجاء من قة أبيي، وقيامقا ون  نشـــوب النــــــــــــــــــزاعا  

على اســـتقجان لي  ا ج ا  الل تســـتقدف موم ي األمم  وإذ يشددددد ةقوة وبأع ال الوســـاطة والردس،
ى عـــــــــــــرورة اةســـــــــــــراس بنيدء حتقيقا  وا ية يف مثل اك  ا ج ا ، الل قد عل وإذ يكرر التأكيد املتحدة،

  تش ل جر ة حرب، وحماسنية املسؤولا عنقا،

احلالة اةنســــانية الراانة الل توااــــل  يقا ا قا  ال اعلة اةنســــانية تقد   في اعتباره وإذ يضدددع 
 شخص يف من قة أبيي، 170 000املساعدة ملا يزيد على 

وإىل طلنيه إىل األما العام عـــــــ ان اســـــــتخدام النييانا   (2017) 2378ىل القرار إ وإذ يشدددددير 
املتعلقة ب عالية ع ليا  ح ظ الســـــــــــــ م، وا يف ذل  النييانا  املتةـــــــــــــلة بأداء ع ليا  ح ظ الســـــــــــــ م، 

 جيدا،  النيعثة، استنادا إىل معاين واعحة وحمددةحتسا ع ليا  التحليل والتقييم لع ليا   يف

والقرارا  ال حقة املتخكة بشــــأن املرأة والســــ م  (2000) 1325إىل القرار  وإذ يشدددير كذل  
  بال امل لن يتســـــــــ  واألمن، وإذ يشـــــــــدد على أن العقنيا  املســـــــــتح  ة الل تعرتا تن يك تل  القرارا

تكليلقا إىل من خ ل الت اين يف االلتزام بت  ا املرأة ووشاركتقا وحبقوة اةنسان الواجنية  ا، ومن خ ل 
القيادة املت ـــا رة واالتســـاة يف اةع م والتدابن املتخكة، وتقد  الدعم من أجل بناء أســـس مشـــاركة املرأة 

وإىل ت لعه إىل عيادة  (2015) 2242إذ يشــــن أي ــــا إىل القرار على لي  املســــتويا  يف اــــن  القرار، و 
 عدد النساء يف الوحدا  العس رية ووحدا  الشرطة يف ع ليا  األمم املتحدة حل ظ الس م،

https://undocs.org/ar/S/2018/293
https://undocs.org/ar/S/RES/2378(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)


S/RES/2416 (2018) 
 

 

18-07877 3/8 

 

ألرعـــــــــــــية و ل ا  احلرب من عن القلق إعاء التقديد املتنيقي الكي تشـــــــــــــ  له األلغام ا وإذ يعرب 
املت جرا  يف من قــة أبيي،  ــا يعوة عودة النــاعحا بــأمــان إىل ديــارام ويعرقــل الرتحــال اآلمن وأنشــــــــــــــ ـة 

 كسب الرعة،

تعيا رئيس بقرار األما العام  (2015) 2205إىل أن جملس األمن رحب يف القرار  وإذ يشير 
 مدين للنيعثة،

بأن الوع  الراان يف أبيي وعلى طول احلدود با السودان وجنوب السودان ال يزال  وإذ يعترف 
 يش  ل  ديدا خ نا للس م واألمن الدوليا،

، على 2018تشـــــــــــــــرين األول/نو     15متــديــد واليــة القوة األمنيــة املؤقتــة ح   يقرر - 1 
، وإذ يتةــــــــــرف ووجب ال ةــــــــــل الســــــــــاب  من (2011) 1990من القرار  2ال قرة النحو الوارد بيانه يف 
املقام املنوطة بالقوة  2018تشـــرين الثاين/نو     15أن  دد إىل ياية  يقرر كذل ميثاة األمم املتحدة، 

 ؛ (2011) 1990من القرار  3يف ال قرة األمنية املؤقتة على النحو الوارد بيانه 

د د ح   (2018) 2412إىل مــا قرر  يف القرار  يشدددددددددددير - 2  تشـــــــــــــــرين األول/  15أن  ــ 
من  1وال قرة  (2011) 2024ية املؤقتة املنةـــوص عليه يف القرار تعديل والية القوة األمن 2018 أكتوبر
من أن ي ون اكا او  (2018) 2412إىل ما قرر  يف القرار  ويشدددددددددددير كذل ، (2012) 2075 القرار

الت ديد األخن للدعم املقدم إىل اآللية املشـــــــــرتكة لراـــــــــد احلدود والتحقق منقا ما ا يظقر ال ر ان إحراع 
، ويدعو ال ر ا إىل اختاذ (2018) 2412من القرار  3تقدم قابل للقياس على النحو ا دد يف ال قرة 

 اك  اخل وا ؛ 

 رد ح   4 500خ ض احلد األقةــــــــــى املأذون به أل راد القوة األمنية املؤقتة إىل  يقرر - 3 
، ويقرر ككل  أن ُي  مض احلد األقةــــــــى املأذون به للقوا ، اعتنيارا من 2018تشــــــــرين الثاين/نو     15
 ردا، ما ا يقرر متديد تعديل الوالية املنةـــوص عليه يف  3 959، لينيلغ 2018تشـــرين األول/أكتوبر  15

مـــــن  2، و ـــــقــــــــا لـــــلـــــ ـــــقـــــرة (2012) 2075مـــــن الـــــقـــــرار  1والـــــ ـــــقـــــرة  (2011) 2024الـــــقـــــرار 
 ؛ (2018) 2412 القرار

إىل األمم  ويطلب (2011) 1990إىل القوام األقةـى للشـرطة ا دد يف القرار  يشير - 4 
املتحدة لنيلوغ القوام األقةـــى املأذون به للشـــرطة  املتحدة أن تنشـــر  وراف أ راد شـــرطة إعـــا يا تابعا لألمم

ح ومل السودان وجنوب السودان بتقد  الدعم ال امل للقوة األمنية املؤقتة يف  ويطالب رداف،  50النيالغ 
 نشر اؤالء األ راد، بوسائل منقا إادار التأشنا  على وجه السرعة، 

املؤقتة وواليتقا يف عـــــــــوء التواــــــــيا  تعديل تشـــــــــ يل القوة األمنية  يعرب عن اعتزامه - 5 
إىل األما العام  يطلب، ويف اكا الةــدد، 2018نيســان/أبريل  22الواردة يف رســالة األما العام املؤرخة 

سي ا ح ومل السودان ولقورية  تقد  تقرير إليه، بالتشاور م  كا ة أاحاب املةلحة ذوي الةلة، وال
 أدنا ،  33ال قرة جنوب السودان، على النحو املنيا يف 

أمله ألن ال ر ا ا يتخكا إال خ وا  قليلة لتن يك االت اة بشـــــــــــــــأن  يعرب عن خيبة - 6 
الرتتينيا  املؤقتة لإدارة واألمن يف من قة أبيي وللتواـــــــل إىل تســـــــوية ســـــــياســـــــية لوعـــــــ  أبيي، وي لب من 

املســـــــــــتو، املعي بالتن يك بشـــــــــــأن  ريق االحتاد األ ريقي الر ي  أن يقدما معلوما  مســـــــــــت  لة إىل ال ر ا 

https://undocs.org/ar/S/RES/2205(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1990(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1990(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2412(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2024(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2075(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2412(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2412(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2024(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2075(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2412(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/1990(2011)
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 2018تشــــــــــــرين األول/أكتوبر  15اخل وا  املنيينة أدنا ، ويدعو  ريق االحتاد األ ريقي إىل إط عه حبلول 
 على اخل وا  املتخكة تو حتقيق ما يلي: 

اشت ال جقود تسوية الوع  النقائي ألبيي على خ وا  تو النظر يف اقرتاح  - 1  
 ريق االحتاد األ ريقي الر ي  املســــــــتو، املعي بالتن يك، م  اةشــــــــارة على الكي قدمه  2012عام 

تشـــــــــــــرين  26وجه اخلةـــــــــــــوص إىل بياين جملس الســـــــــــــلم واألمن التاب  ل حتاد األ ريقي املؤرخا 
 ، 2018شنيا /  اير  6و  2013األول/أكتوبر 

ي  املنااــب على تن يك لي  قرارا   نة الرقابة املشــرتكة يف أبيي، وتســوية توع  - 2  
النحو املشــــــــار إليه من الرئيســــــــا، وا يف ذل  ت ويض الســــــــل ة ال ا ية إىل رئيســــــــي  نة الرقابة 
املشــــــــرتكة يف أبيي ومســــــــؤوليقا اآلخرين الختاذ قرارا  إعــــــــا ية والقيام بتعيينا  املوم ا ال عمة 

تينيا  املؤقتة لإدارة ةحراع تقدم تو إنشـــــــــــاء مؤســـــــــــســـــــــــا  مؤقتة ملن قة أبيي، و قاف الت اة الرت 
 ،2011واألمن يف من قة أبيي امل م يف حزيران/يونيه 

اختاذ خ وا  لتعزيز املةـــاحلة با قنييلل املســـنية ودين ا نقوز وحت يزرا على  - 3  
 التعاون بشأن نتائج وتوايا   نة التحقيق والتحري املشرتكة ملن قة أبيي؛

و إنشـــــــــــــــاء املؤســـــــــــــــســـــــــــــــا  املؤقتة ملن قة أبيي، موااـــــــــــــــلة إحراع التقدم تعلى  يحث - 7 
ويحيط ، 2011حزيران/يونيه امل م يف ل ت اة بشــأن الرتتينيا  املؤقتة لإدارة واألمن يف من قة أبيي  و قا
، على اخلةــــــوص، بأنه يف يياب جقاع شــــــرطة أبيي، ال تزال القوة األمنية املؤقتة اي ال يان الوحيد علما

ع لية املســــــــــــ  الل  ويالحظ كذل الكي يقدم خدما  الشــــــــــــرطة يف األمور الل ختص القانون والنظام، 
 2018  اير شـــــــنيا / 2إىل  2017تشـــــــرين الثاين/نو     30أجر ا شـــــــرطة األمم املتحدة يف ال رتة من 

بالتعاون م  وكاال  األمم املتحدة واناديققا وبراجمقا والقيادا  التقليدية ل لتا القنييلتا من أجل إنشاء 
احل ومتا على تعيا ال ـــنيا  املعنيا لل شـــاركة، إىل جانب  ويحثجقاع شـــرطة أبيي يف  اية امل اف، 

 امل ووعـــــــــ  خري ة طريق من أجل إنشـــــــــاء جقاع القوة األمنية املؤقتة، يف ع لية مشـــــــــرتكة للتخ يا املت
 ،2018تشرين األول/أكتوبر  15شرطة أبيي حبلول 

 ريق االحتاد األ ريقي الر ي  املســــــــــتو، املعي بالتن يك واملنيعوث اخلاص لألما  يشددددددددجع - 8 
 ؛ 2011العام على مواالة تنسيق ا قود من أجل الدعوة إىل التن يك ال امل الت اقا  عام 

بنيــكل جقود متجــّددة ل ي يتحــدد، بةـــــــــــــــ ــة  ــائيــة، خا  الوســـــــــــــــا لل ن قـة  يرحب - 9 
ــــزوعة الس ح على األرا،  على أن خا الوسا لتل  املن قة ال  س  ويكرر التأكيداحلدودية اآلمنة املنـ

بامل اوعــــــا  ا ارية  بأي حال من األحوال بالوعــــــ  القانوين للحدود، ســــــواء حاليا أو يف املســــــتقنيل، وال
 املناطق املتناعس عليقا وامل اَلب هبا، وال بتعليم احلدود؛  بشأن

أن واليــــة القوة األمنيــــة املؤقتــــة املتعلقــــة حب ــــايــــة املــــدنيا، على النحو املنيا يف  يؤكدددد - 10 
ل ـــــرورية حل اية املدنيا املعّرعـــــا خل ر ، تشـــــ ل اختاذ اةجراءا  ا(2011) 1990من القرار  3 ال قرة

العنف النيدين الوشـــــــــــي ، بةـــــــــــرف النظر عن مةـــــــــــدر اكا العنف، ويشـــــــــــيد با قود الل تنيك ا القوة يف 
 الةدد؛  اكا

https://undocs.org/ar/S/RES/1990(2011)
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الوجود املتق   أل راد جقاع األمن التاب   نوب الســــودان ونشــــر وحدا  شــــرطة  يدين - 11 
، وأي دخول لل يليشــــــــــــــيا  2011حزيران/يونيه  20الت اة  الن ا يف د رة داخل من قة أبيي، انتقاكا

م النياته بأن تســــــــحب ح ومة لقورية جنوب الســــــــودان  ورا ودون  ويكرر تأكيداملســــــــلحة إىل اةقليم، 
شــرو  مســنيقة لي  أ راد جقاعاا األمي من من قة أبيي، وبأن تســحب ح ومة لقورية الســودان شــرطة 

ــــة، و ــــااــــــــــــــــــة القراران يكرر كدددذلددد و الن ا يف د رة من من قــــة أبيي،  ، و قــــا للقرارا  ذا  الةـــــــــــــــل
، التأكيد على إخ ء من قة أبيي من أي قوا  ومن العنااــــــــــــــر (2012) 2046و  (2011) 1990

 للقنيائل ا لية، باستثناء القوة األمنية املؤقتة وجقاع شرطة أبيي؛  املسلحة التابعة

احل ومتا على اختاذ لي  اخل وا  ال عمة ل  الة نزس ال اب  العســــــــــــ ري عن  يحث - 12 
 من قة أبيي بال عل، ب رة منقا تن يك برامج لنـزس الس ح، حسب االقت اء؛ 

أن القوة األمنية املؤقتة جيوع  ا أن تقوم وةادرة األسلحة وتدمناا يف  من جديد يؤكد - 13 
، وــا يتســـــــــــــــق م  واليتقــا ويف حــدود (2011) 1990من قــة أبيي على النحو املــأذون بــه ووجــب القرار 

املتعلق  2011القـــدرا  املتـــاحــة  ــا، وذلــ  بــالتنســـــــــــــــيق م  األطراف املوقعـــة على ات ـــاة حزيران/يونيـــه 
بالرتتينيا  املؤقتة لإدارة واألمن يف من قة أبيي، و نة الرقابة املشـــــــــــرتكة يف أبيي، وقنييلل املســـــــــــنية ودين ا 

الةـــــادر عن  نة الرقابة املشـــــرتكة يف أبيي والقاعـــــي باعتنيار من قة أبيي نقوز، ومتشـــــيا م  القرار الســـــابق 
 ؛ “من قة خالية من األسلحة”

إىل القوة األمنية املؤقتة موااــــــــــلة حواراا م   نة الرقابة املشــــــــــرتكة يف أبيي وم   يطلب - 14 
يلة ب  ان االمتثال التام من قنييلل املسنية ودين ا نقوز بشأن االسرتاتيجيا  ال عالة وآليا  الرقابة ال  

جانب لي  األطراف املعنية بوعــــ  أبيي بواــــ قا من قة خالية من األســــلحة، ويدعو ح ومَل الســــودان 
وجنوب الســـــــودان و نة الرقابة املشـــــــرتكة يف أبيي وقنييلل املســـــــنية ودين ا نقوز إىل التعاون التام م  القوة 

 األمنية املؤقتة يف اكا الةدد؛ 

بــاملنيــادرا  الل اختــك ــا القوة األمنيــة املؤقتــة من أجــل دعم احلوار با القنيــائــل  رحددبي - 15 
وا قود الل تنيك ا قنييلتا املســـــــــــــــنية ودين ا نقوز، من قنييل  ان الســـــــــــــــ م، من أجل تعزيز الع قا  با 

 القنيائل وتيسن االستقرار واملةاحلة يف من قة أبيي؛

كا  ورا خ وا  لتن يــك تــدابن بنــاء الثقــة لــد، القنيــائــل احل ومتا على أن تتخــ يحددث - 16 
التــابعــة ل ــل منق ــا يف من قــة أبيي، م  ك ــالــة مشــــــــــــــــاركــة املرأة يف لي  املراحــل، وــا يف ذلــ  من خ ل 
ع ليا  املةـاحلة على مسـتو، القواعد الشـعنيية، ومن خ ل تقد  الدعم لل سـاعي الل تنيك ا املنظ ا  

ة يف بناء الســـــــــــــــ م، ومن خ ل تقد  الدعم ال امل للقوة األمنية املؤقتة  ي ا تنيكله ين احل ومية املنخرط
 من مساس يف سنييل النقوا باحلوار با القنيائل؛

أن مشـــــــــــــاركة املرأة على لي  املســـــــــــــتويا  يف احلوار با القنيائل حا ة يف ك الة  يؤكد - 17 
راف تشــجي  مشــاركة املرأة مشــاركة كاملة وعلى قدم جب ي  األط ويهيباملةــداقية واملشــروعية يف الع لية، 

 املساواة م  الرجل؛ 
  

https://undocs.org/ar/S/RES/1990(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2046(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1990(2011)
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با قود املتوااـــــــــــــــلة الل تنيك ا القوة األمنية املؤقتة، يف حدود القدرا  واملوارد  يرحب - 18 
 عية املتاحة  ا، وبالتنسيق الوطيق م  قنييلل املسنية ودين ا نقوز، من أجل تعزيز قدرا   ان احل اية اجملت

ل ي تســاعد يف إدارة ع ليا  إن اذ القانون وح ظ النظام يف أبيي، م  عــ ان املعاملة اةنســانية وال ر ة 
 لل شتنيه  يقم وينام من ا تجزين، ومن أجل مواالة الع ل م  احل ومتا بشأن اك  املسألة؛ 

الــكي عقــد يف بــاجت ــاس القيــادا  التقليــديــة لقنييلل دين ــا نقوز واملســـــــــــــــنيــة  يرحددب - 19 
جب ي  األطراف أن تتعاون تعاونا تاما بشأن النتائج والتوايا   ويهيب، 2017تشرين الثاين/نو     14

املننيثقة من التحقيق الكي أجرته  نة التحقيق والتحري املشـــــــــــــــرتكة ملن قة أبيي يف مقتل أحد أ راد ح ظ 
بالنييان الةـــح ي الكي أاـــدر  جملس  ويرحب، الســـ م التابعا للقوة األمنية املؤقتة وســـل ان دين ا نقوز

وي لب  يه إىل م وعية االحتاد األ ريقي  2015آذار/مارس  24األمن والسلم التاب  ل حتاد األ ريقي يف 
أن تشــــــرز ال ر ا يف النتائج والتواــــــيا ، ويت ل  إىل إاــــــدار تقرير م وعــــــية االحتاد األ ريقي عن مقتل 

الكي ات قت عليه القيادا  التقليدية، واالســــــت ادة من التقرير كأســـــاس ســــــل ان دين ا نقوز، على النحو 
 لل ةاحلة با القنيائل، مراعاةف للحاجة إىل إشاعة االستقرار واملةاحلة يف من قة أبيي؛

بالدول األع ــاء كا ة، وخةــواــا الســودان وجنوب الســودان، أن ت  ل التنقل  يهيب - 20 
ـــــــزوعة الس ح   ي   حبرية وبسرعة ودون عراقيل إىل أبيي ومنقا ويف لي  أتاء املن قة احلدودية اآلمنة املنـ

األ راد، وككل  لل عدا  واملؤن واةمدادا  ويناا من الســـل ، وا  يقا املركنيا  وال ائرا  وق   الغيار، 
 املخةةة ل ستخدام احلةري والر ي من ِقنيل القوة األمنية املؤقتة؛ 

ل الســــــــــــودان وجنوب الســــــــــــودان تقد  الدعم ال امل لألمم مناشــــــــــــدته ح وم يجدد - 21 
املتحدة، ب رة منقا القيام على وجه الســــــرعة بإاــــــدار تأشــــــنا  دخول إىل الســــــودان وجنوب الســــــودان 
أل راد األمم املتحدة من العســــــــــــــ ريا واملدنيا وأ راد الشــــــــــــــرطة، ون  يقم العاملون يف جمال املســــــــــــــاعدة 

م بسـنيب جنسـيتقم، وتيسـن الرتتينيا  املتعلقة بإقامة القواعد، وتشـييد الني  اةنسـانية، من ين إجحاف  
التحتية، وا يف ذل  م ار أتوين، يف من قة النيعثة، وإاـــــــــــــــدار تةـــــــــــــــاري  الرح   ا وية، وتو ن الدعم 

حب ومل الســــــودان وجنوب الســــــودان أن تيســــــرا الســــــ ر من داخل الســــــودان وجنوب  ويهيباللوجســــــل، 
جب ي  األطراف أن تتقيد تقيدا تاما بالتزاما ا ووجب ات اقا   ويهيب كذل ىل أبيي ومنقا، الســــــــــــــودان إ
 مركز القوا ؛ 

بأن عدم وجود مشـــــــــــــــاري  إرائية وعدم القدرة على تو ن اخلدما  احل ومية  يسدددددددددددل   - 22 
 قا  ح ومة الســـــودان وح ومة جنوب الســـــودان وا ويناشددددداألســـــاســـــية يؤطر ســـــلنيا على ســـــ ان أبيي، 

 املاتة أن تدعم جقود ايانة ال رة وأع ال إعادة اةع ار الع ومية وبناء القدرا ؛ 

ح ومة الســـودان وح ومة جنوب الســـودان ووااـــلة تيســـن نشـــر موم ي دائرة  يطالب - 23 
 قة األمم املتحدة لإجراءا  املتعلقة باأللغام ل ـــــــــــــــ ان حرية التنقل وحتديد مواق  األلغام وإعالتقا يف من

 أبيي واملن قة احلدودية اآلمنة املنـزوعة الس ح؛ 

لي  األطراف املعنية بالســــــــــ اح   ي  موم ي املســــــــــاعدة اةنســــــــــانية  كذل  يطالب - 24 
بالواـــــــــــــول بأمان ودون عوائق إىل كل املدنيا ا تاجا لل ســـــــــــــاعدة وإىل لي  املرا ق ال عمة لع ليا م، 

للقانون الدويل، وا يف ذل  القانون الدويل اةنساين الواجب الت نييق ومنياد  األمم املتحدة التوجيقية  و قا
 لتقد  املساعدة اةنسانية؛ 
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لي  األطراف على أن توقف لي  أشــ ال العنف وانتقاكا  وواوعا   يحث ةشدددة - 25 
ا انتقاكا  وواوعا  القانون الدويل حقوة اةنســـــــــــــان وانتقاكا  القانون الدويل اةنســـــــــــــاين، وال ســـــــــــــي 

 الواجب الت نييق الل ت رت ب عد النساء واألط ال؛ 

إىل األما العام ك الة الراــد ال عال حلقوة اةنســان، وا يف ذل  راــد أع ال  يطلب - 26 
 العنف ا نســي وا نســاين كا ة وانتقاكا  وواوعا  حقوة اةنســان الل ترت ب عــد النســاء واألط ال،

ح ومة الســودان وح ومة جنوب الســودان إىل التعاون ال امل م  األما العام حتقيقا  ك   ويكرر دعوته
 الغاية، وذل  ب رة منقا إادار التأشنا  ملوم ي األمم املتحدة املعنيا؛

إىل األما العام أن يســعى إىل عيادة عدد النســاء يف القوة األمنية املؤقتة،   ــ   يطلب - 27 
  الة املشاركة ال عالة لل رأة يف لي  جوانب الع ليا ؛عن ك

إىل القوة األمنية املؤقتة إحراع تقدم ســــــري  بشــــــأن إي اد مســــــتشــــــار معي حب اية  يطلب - 28 
 النساء واألط ال؛ 

باملنيادرا  الل اختكاا األما العام لتوحيد طقا ة األداء يف أنش ة األمم املتحدة  يرحب - 29 
إىل موااــــــــلة جقود  لوعــــــــ  إطار مت امل لســــــــياســــــــة األداء وت نييقه على القوة  ويدعوه حل ظ الســــــــ م،

 املؤقتة، األمنية

إىل  ويطلب (2016) 2272وقرار   S/PRST/2015/22إىل بيانه الرئاســـــــــــــي  يشددددددددددير - 30 
األما العام أن يتخك لي  التدابن ال عمة ل  الة امتثال النيعثة ال امل لســـــــــــــــياســـــــــــــــة األمم املتحدة لعدم 
التســــام  إط قا م  االســــتغ ل واالنتقاز ا نســــيا وأن ي ــــ ن التحري عن لي  أ راد النيعثة للتأكد من 

  خدمتقم يف األمم املتحدة، وأن ي نيقي اجمللس خلو احي ة سوابققم من سوء السلوز ا نسي أطناء  رتا
النيلدان املســـــــــارة بقوا  وبأ راد  ويحثعلى علم وا حترع  القوة األمنية املؤقتة من تقّدم يف اكا الةـــــــــدد، 

شـــــرطة على اختاذ اةجراءا  الوقائية املناســـــنية، وا  يقا التدريب أليراا التوعية قنيل النشـــــر، وتعزيز حتقق 
 ة يف حاال  إتيان أ راد قوا ا مثل ذل  السلوز؛ املساءلة التام

ا قود الل ينيك ا األما العام ل ــ ان توطيق التعاون با بعثا  األمم املتحدة  يالحظ - 31 
يف املن قة، وا  يقا القوة األمنية املؤقتة وبعثة األمم املتحدة يف لقورية جنوب الســــودان والع لية املختل ة 

واألمم املتحدة يف دار ور، ومنيعوطه اخلاص إىل الســــــــودان وجنوب الســــــــودان، وي لب إليه  ل حتاد األ ريقي
 مواالة الع ل هبك  امل ارسة؛ 

 
 تقد  التقارير  

إىل األما العام أن يوااــــــــل إب يه بالتقدم ا رع يف تن يك والية القوة، يف تقرير  يطلب - 32 
 ويت  ن اةب غ عن:  2018تشرين األول/أكتوبر  15كتايب واحد يقدم يف موعد أقةا  

 ،13 نقل األسلحة إىل أبيي ووجود األسلحة وتدمناا ومةادر ا داخل أبيي حسب ال قرة • 

 ، 29 اختاذاا متشيا م  ال قرة اخل وا  الل مت • 

، وا يشــ ل املعلوما  وع ليا  26نتائج راــد حقوة اةنســان على النحو امل لوب يف ال قرة  • 
 التحليل والنييانا  املتعلقة بانتقاكا  وواوعا  حقوة اةنسان؛

https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/22
https://undocs.org/ar/S/RES/2272(2016)
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 ؛7و  6اخل وا  الل اختكاا ال ر ان حسب ما جاء يف ال قرتا  • 

 2018آب/أيس س  15ا العام أن يقدم إليه تقريرا يف موعد أقةا  إىل األم يطلب - 33 
يتناول توايا  م ةلة بشأن إعادة تش يل والية القوة األمنية املؤقتة من أجل  ي ة اجملال لع لية سياسية 
ع لية   ن أي ــــا أن تؤدي دور اســــرتاتيجية اخلرو ، وا يف ذل  دور أ رقة األمم املتحدة الق رية يف دعم 
ســـــــيادة القانون وبناء الســـــــ م، ومعلوما  م ةـــــــلة عن اخل وا  الل يننيغي أن تتخكاا احل ومتان لتقي ة 

يف اكا الةدد ونيادرة األما العام إىل إجراء دراسة حول قدرة  ويرحبالظروف لتن يك اسرتاتيجية خرو ، 
حبيث ت ااي احلالة األمنية يف ا يش والشرطة تش ل إعادة توجيه القوا  العس رية واملعدا  املتةلة هبا 

عن اعتزامه موااــــــلة اســــــتعراا والية القوة األمنية املؤقتة ةعادة تشــــــ يلقا حســــــب  ويعرب كذل أبيي، 
 االقت اء على أساس توايا  األما العام؛ 

 إبقاء اك  املسألة قيد نظر  ال علي. يقرر - 34 
 


