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*1816986*  

 (2018) 2438القرار   
 تشتتتتتتتتتتتر ن األ    11، المعقودة في 8371اتخذه مجلس األمن في جلستتتتتتتتتتت   الذي   

 2018أك وبر 
 

 ،إن مجلس األمن 
ـــــــــــــــــــــــــــــودان،  إذ  شير  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 
 (2018) 2416و  (2018) 2412 و (2017) 2386و  (2017) 2352و  (2016) 2318و 

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

آذار/مــار   17و  2014شـــــــــــــــنيــا /  اير  14و  2013حزيران/يونيــه  14و  2013أيــار/مــايو  6 و
 ، 2015تشرين الثاين/نو     27و  2014كانون األول/ديس     11و  2014

كة لرصــد احلدود والتحقم من ا موضــا التن يك، بالتقدم احملرز حنو وضــا ايلية املشــ    رحب  إذ  
ويف  (2017) 2386من القرار  9التـــــــدابة املنيينـــــــة يف ال قرة  يف الوقـــــــأ ن ســـــــــــــــــــــه أن الحظ   إذ

 مل تن ك تن يكا تاما، وإذ يدعو الطر ا إىل تن يك هكه التدابة دون إبطاء، (2018) 2412 القرار
على ضــــرورة قيام ح ومس الســــودان وجنوب الســــودان بوضــــا ايلية املشــــ كة لرصـــد   إذ  شتتت د 

، وخريطة الطريم (2012) 2046احلدود والتحقم من ا موضـــــــا التن يك ال امً، و قا  لقرار نلس األمن 
الس وضع ا نلس السلم واألمن التابا لالحتاد األ ريقي، والنييان الةادر  2012نيسان/أبريً  24املؤرخة 

، والقرارا  الةـــادرة عن ايلية 2017تشـــرين األول/أكتوبر  31عن ايلية الســـياســـية واألمنية املشـــ كة يف 
 ،2018أيلول/سنيت    24ش كة يف السياسية واألمنية امل

باملســـــــاعدة املســـــــت رة الس يقدم ا إىل الطر ا  ريم االحتاد األ ريقي الر يا املســـــــتو    إذ  شتتتتتي  
 املعين بالتن يك، وقوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي )القوة األمنية املؤقتة(،

 (، S/2018/778) 2018أغسطس آب/ 20بتقرير األما العام الةادر يف   إذ  حيط علما 
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بأن الوضا الراهن يف أبيي وعلى طول احلدود با السودان وجنوب السودان ما زال   إذ  ع رف 
 يش ًِّ هتديدا خطةا للسالم واألمن الدوليا، 

دِّد حىت   قرر - 1  والية القوة األمنية املؤقتة املنةوص تعديً  2019نيسان/أبريً  15أن ُيم
أن ي ون هــكا    قرر كتتذلتت ، (2012) 2075من القرار  1وال قرة  (2011) 2024عليــه يف القرار 

 ؛ 3ك الطر ان التدابة احملددة املنيينة يف ال قرة هو الت ديد األخة ما مل يتخ
 رد  4 500اإلبقاء على احلد األقةى املأذون به أل راد القوة األمنية املؤقتة النيالغ   قرر - 2 

؛ ويقرر ككل  أن ُيم َّض احلد األقةـــــى املأذون به للقوا ، اعتنيارا 2018تشـــــرين الثاين/نو     15حىت 
عليه يف  ردا، ما مل يقرر متديد تعديً الوالية املنةـــــــــــــــوص  541، مبقدار 2019نيســـــــــــــــان/أبريً  15من 
 ؛3و  1، و قا لل قرتا (2012) 2075من القرار  1وال قرة  (2011) 2024 القرار

وجوب أن يمظ ر الطر ان أيضـــــا إحراز تقدم مل و  يف تعليم احلدود، وعلى وجه   قرر - 3 
 التحديد:
دوريا  القوة األمنية املؤقتة وايلية املشـــــــــــــ كة لرصـــــــــــــد احلدود والتحقم من ا:  (1)  

اإلبقاء على اإلذن الدائم وحتقيم حرية التنقً بال امً جل يا الدوريا  اجلوية واألرضـــــــــــية التابعة 
ألمنية املؤقتة، مبا يف ذل  اهلنيو  داخً املنطقة احلدودية ايمنة املنزوعة الســـــــــــــال ، وإبقاء للقوة ا

ساعة من تسليم  72يف املائة على الطلعا  اجلوية املطلوبة يف موعد أقةاه  100املوا قة بنسنية 
 الطلنيا ، 

نشــاء موقا مواقا األ رقة التابعة لآللية املشــ كة لرصــد احلدود والتحقم من ا: إ (2)  
األ رقة يف  ياأل رقة يف أبو كوســــــــا/وان ور، ووضــــــــا الةــــــــيقة الن ائية لالت ا  املتعلم مب ان موقع

 سا اهة/كة آدم،و الس يح/ويراين 
قيام ح ومة جنوب السودان بإنشاء  ريم ر يا املستو ، بالتنسيم ما اللجنة  (3)  

لية إلتاحة احلركة ال ية للقوة األمنية املخةـــــةـــــة ملنطقة األربعة عشـــــر ميال، وتوعية ا ت عا  احمل
املؤقتة من قوك مشــــار إىل املنطقة احلدودية ايمنة املنزوعة الســــال ، وإنشــــاء مواقا األ رقة التابعة 

 ،2لآللية املش كة لرصد احلدود والتحقم من ا و قا للنقطة املرجعية 
شــــــــــ كة خالل   ة عقد اجت اعا على األقً لآللية الســــــــــياســــــــــية واألمنية امل (4)  

الوالية لتقدمي توجي ا  واضحة لآللية املش كة لرصد احلدود والتحقم من ا، وانسحاب الطر ا 
 بال امً من املنطقة احلدودية ايمنة املنزوعة السال ، 

بالتعاون ما  للتحقم،جدول زمين  تن يكوبدء  وضـــــــــاممرا  العنيور احلدودية:  (5)  
 احلدود، ع  احلركة حرية ومن العشرة احلدودية املعابر اشتقال مناألمنية املؤقتة،  القوة

نشــــــــــــــــاء م ـاتـ  للج ـارك واهلجرة اجل ـارك واهلجرة: قيـام كـً من النيلـدين بـإ (6)  
ُيص مع ين على األقً من املعابر احلدودية األربعة املقررة يف املرحلة األوىل با الســـــــــــــودان   ي ا

 وجنوب السودان،
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اجت اعا على األقً للجنة احلدود املشـــــــــــ كة واللجنة املشـــــــــــ كة لتعليم عقد  (7)  
، ووضـــــــــــــــا تقرير اللجنة 2019آذار/مار   15احلدود، على أن جير  أحد االجت اعا  قنيً 

املشـ كة لتعليم احلدود املقدم إىل جلنة احلدود املشـ كة يف صـيقته الن ائية، ومناقشـة تعليم احلدود 
املت م علي ا من احلدود مبوج  قرار ايلية الســــــــــــياســــــــــــية واألمنية املشــــــــــــ كة  ي ا يتعلم باألجزاء 

، واســـتفنان مناقشـــا  تعليم احلدود، مبا يف ذل  امل اوضـــا  2018 آذار/مار  5الةـــادر يف 
 بشأن املناطم املتنازع علي ا يف إطار االت اقا  املوقعة، 

رز يف تن يـــك أط خطوا  تتخـــك إىل األما العـــام إبالغـــه، خطيـــا ، بـــالتقـــدم احمل  طلتتب - 4 
 ؛ 2019آذار/مار   15، وذل  يف موعد أقةاه 3مبوج  ال قرة 

 إبقاء هكه املسألة قيد نظره ال علي.  قرر - 5 
 


