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 ( 2018) 2445القرار   
 تشتتتتتتتتتتتر ن ال   ي  15المعقودة في  8400 جلستتتتتتتتتتت   في منمجلس األ اتخذهالذي   

 2018 وفمبر 
   

 ،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) 2412و  (2018) 2411 و (2017) 2386و  (2017) 2352و  (2016) 2318و 
ـــــــاســـــــــــــــي   (2018) 2438و  (2018) 2416و  ـــــــان  الرئ ـــــــل إىل ال ي  S/PRST/2012/19وكـــــــال
 أيجول/ 21و  2012حزيران/يونيه  18، وإىل ال يانا  الصــحةية لج سجا املخر ة S/PRST/2013/14 و

  2013حزيران/يونيــه  14و  2013أيــار/مــايو  6و  2012أيجول/ســـــــــــــــ ت    28و  2012ســـــــــــــــ ت   
 2014كـــــانون األول/ديســـــــــــــــ     11و  2014آذار/مـــــار   17 و 2014شـــــــــــــــ ــــــا /  اير  14و 
 ،2015تشرين الثاين/نو     27 و

التزامه الشــــديد بســــيادة الســــودان وجنوب الســــودان واســــتق   ا ووحد  ا  وإذ  ؤكد من جد د 
وســــــ متق ا اةقجي ية، ووقااــــــد وم اد  ميثاة األمم املتحدة، وإذ يشــــــن إىل أرية م اد  حســــــن ا وار 

 ن اةقجي ي،وعدم التد ل والتعاو 
عجى وجوب عدم تغين احلدود اةقجي يـة لجـدول بالقوة وتســـــــــــــــوية املنـا عا   وإذ  كرر ال أكيد 

اةقجي ية بالوســـــــــــــــائل الســـــــــــــــج ية دون يناا، وإذ يخكد األولوية الل يوليقا لجتنةيا ال امل والعاجل   ي  
وية الو ــــ  املســــتق جي ألبيي عن العنااــــر املعجمقة من اتةاة الســــ م الشــــامل، وإذ يشــــدد عجى  ــــرورة تســــ

طريق املةاو ــــا  ب  ال ر   عجى تو يتســــق م  اتةاة الســــ م الشــــامل، ال عن طريق إجرا ا  انةرادية 
 يتخااا أّي من ال ر  ،

https://undocs.org/ar/S/RES/1990(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2024(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2032(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2046(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2047(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2075(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2104(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2126(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2156(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2179(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2205(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2230(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2251(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2287(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2318(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2352(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2386(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2411(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2412(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2416(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2438(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/19
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/14


 S/RES/2445 (2018) 

 

2/9 18-19491 

 

عجى أن اســــــــت رار التعاون ب  ح ومة لقورية الســــــــودان وح ومة لقورية جنوب  وإذ  شتتتتتتدد 
لجسجم واألمن واالستقرار، والع قا  املستق جية بينق ا، وإذ يشس  عجى السودان أمر بالغ األرية بالنس ة 

إحرا  تقدم يف حتس  الع قا  الثنائية وعقد اجت اعا  منتظ ة لآللية السياسية واألمنية املشرتكة ويناا 
 2011يونيه حزيران/ 20من اآلليا  املشرتكة، وإذ يدعو احل ومت  إىل تنةيا التزاما  ا الواردة يف اتةاة 

ب  ح ومة الســـــــودان واحلركة الشـــــــع ية لتحرير الســـــــودان بشـــــــأن الرتتي ا  املخقتة ل دارة واألمن يف من قة 
امل م ب  ح ومة الســــودان وح ومة جنوب الســــودان بشــــأن أمن  2011حزيران/يونيه  29أبيي، واتةاة 

املتعجق ب عثة دعم مراق ة احلدود  2011يه متو /يول 30احلدود واآللية الســـياســـية واألمنية املشـــرتكة، واتةاة 
بشـــــــأن ترتي ا   2012أيجول/ســـــــ ت    27ب  ح ومة الســـــــودان وح ومة جنوب الســـــــودان، واتةاقا  

 التعاون واألمن، ولي  القرارا  ال حقة الصادرة عن اآللية السياسية واألمنية املشرتكة،
   االحتاد األ ريقي، و ريق االحتاد األ ريقي باملســـاعدة املســـت رة الل يقدمقا إىل ال ر  وإذ  شتتتيد 

الر ي  املســـــــــــــــتو، املعي بــالتنةيــا، وا ياــة احل وميــة الــدوليــة املعنيــة بــالتن يــة، ولقوريــة إ يوبيــا الــد قراطيــة 
الاي ســيتوىل مســخولياته امل عوث االحتادية، وامل عوث اخلاص لألم  العام إىل الســودان وجنوب الســودان، 

 ألبيي، وقوة األمم املتحدة األمنية املخقتة العام لجقرن األ ريقي، اخلاص لألم 
بأن القوة األمنية املخقتة مت نت،   ل الســـنوا  الســـ   الل انق ـــت منا إنشـــائقا،  وإذ  ع رف 

من حتقيق االســــــــــــتقرار يف من قة أبيي ونزس ال اب  العســــــــــــ ري عنقا، وبأ ا اآلن قوة أمنية مخقتة ال متتجل 
سية  روج اــــــاحلة لجت  يق، وإذ مي، عج ا، يف ااا الصــــــدد، باحلاجة ةعادة تشــــــ يل ال عثة من اســــــرتاتي

 أجل  ياة اجملال لع جية سياسية جمدية   ن أن تخدي أي ا مق ة اسرتاتيسية اخلروج،
أن ح ومة الســودان وح ومة جنوب الســودان ق حتققا، عجى مد، ســ   ســنوا ،  وإذ  الحظ 

املاكورة أع ه، وا يف ذلل  2012و  2011تقدما مج وســــــــا يف الع جية الســــــــياســــــــية ا ددة يف اتةاقا  
عدم عقد اجت اعا  منتظ ة لجسنة الرقابة املشـــــــــرتكة يف أبيي وعدم إنشـــــــــا  الســـــــــج ة اةدارية ملن قة أبيي 

 رة شرطة أبيي،ودائ
عجى التغين يف التقديد يف من قة أبيي ك ا ورد واــةه يف رســالة األم  العام املخر ة  وإذ  شتتدد 

(، وإذ مي، عج ا بالو ـــــــــــــــ  األمي يف من قة أبيي ك ا ورد S/2018/778) 2018آب/أيســـــــــــــــ ا  20
 (،S/2018/923) 2018تشرين األول/أكتوبر  15لعام املخرخ واةه يف تقرير األم  ا

بشــرطة األمم املتحدة ملا تقوم به من أنشــ ة لتقدش املشــورة والتوجيه لجســ ان ا جي   وإذ  شتتيد 
رة شــــرطة أبيي، وإذ يرحل بالدور يف يياب دائرة شــــرطة أبيي، وإذ مط ال ر   عجى التعسيل بءنشــــا  دائ

 املعّز  لجقوة األمنية املخقتة يف تعزيز احلوار ب  الق ائل، وإذ مط لي  األطراف عجى موااجة ااا احلوار،
با قود الل ت ا ا القوة األمنية املخقتة يف تنةيا واليتقا تنةياا  عاال، ب رة منقا  وإذ  شتتتتتتتتتتتيد 

الســـج ي يف لي  أرجا  من قة أبيي، وقيامقا ون  نشـــوب النــــــــــــــــــزاعا   ع جقا ا اري عجى تيســـن الرتحال
وبأع ال الوســـــاطة والردس، وإذ يشـــــدد بقوة عجى اســـــتقسان لي  ا س ا  الل تســـــتقدف مو ةي األمم 
املتحــدة، وإذ ي رر التــأكيــد عجى  ـــــــــــــــرورة اةســـــــــــــــراس ب ــد  حتقيقــا  وا يــة يف مثــل اــاه ا س ــا ، الل 

 وحماس ة املسخول  عنقا،تش ل جر ة حرب،  قد
بقرار األم  العام تعي  رئيا  (2015) 2205إىل أن جمجا األمن رحل يف القرار  وإذ  شير 

 مدين لج عثة،

https://undocs.org/ar/S/2018/778
https://undocs.org/ar/S/2018/923
https://undocs.org/ar/S/RES/2205(2015)
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نية، وأن أن النا  يف من قة أبيي ال يزالون يعت دون عجى املساعدة اةنسا وإذ  ضع في اع ب ره 
ا قا  الةاعجة إم انية واـــــــــــــــول املنظ ا  اةنســـــــــــــــانية إىل النا  ا تاج  إليقا يظل بالغ األرية، وأن 

 شخص يف من قة أبيي، 000 182تقدش املساعدة ملا يزيد عجى  تواال اةنسانية
وال جل الاي وجقه إىل األم  العام بأن ي ـــــــــــــــ ن  (2017) 2378إىل القرار  وإذ  شتتتتتتتتتتتير 

اســــــــــــتخدام ال يانا  املتعجقة بةعالية ع جيا  حةيف الســــــــــــ م، وا يف ذلل ال يانا  املتعجقة بأدا  ع جيا  
حةيف الســـــ م، من أجل حتســـــ  التحجيل القياســـــي وتقييم ع جيا  ال عثا ، اســـــتنادا إىل معاين وا ـــــحة 

وال جـل إىل وجقـه إىل األم  العـام بأن  (2018) 2436كـالـل إىل القرار وحمـددة جيـدا، وإذ يشـــــــــــــــن  
ي ـــــــــ ن االســـــــــتناد إىل بيانا  أدا  مو ـــــــــوعية يف افاذ القرارا  املتعجقة باالعرتاف باألدا  املت يز وحتةيزه 

التصـــــــحيد، والتدريل، وحسل الســـــــداد، وإعادة األ راد النظامي  إىل  والقرارا  املتعجقة بالنشـــــــر، وتدابن
 الوطن أو  صل املو ة  املدني ،

والقرارا  ال حقة املتخاة بشــــأن املرأة والســــ م  (2000) 1325إىل القرار  وإذ  شتتتير كذل  
العق ا  املســـــــــتح  ة الل تعرتل تنةيا تجل القرارا  بال امل لن يتســـــــــ   واألمن، وإذ يشـــــــــدد عجى أن

تاليجقا إال من   ل التةاين يف االلتزام بت    املرأة ووشــاركتقا ووقوة اةنســان الواج ة  ا، ومن   ل 
اركة املرأة القيادة املت ـــا رة واالتســـاة يف اةع م والتدابن املتخاة، وتقدش الدعم من أجل بنا  أســـا مشـــ

وإىل ت جعه إىل  يادة عدد النسـا   2242عجى لي  املسـتويا  يف اـن  القرار، وإذ يشـن أي ـا إىل القرار 
 يف الوحدا  العس رية ووحدا  الشرطة يف ع جيا  األمم املتحدة حلةيف الس م،

احلرب من إ ا  التقديد املت قي الاي تشـــــــــــ اجه األلغام األر ـــــــــــية و جةا   وإذ  عرب عن القلق 
املتةسرا  يف من قــة أبيي،  ــا يعواة عودة النــا ح  بــأمــان إىل ديــارام ويعرقــل الرتحــال اآلمن وأنشــــــــــــــ ـة 

 كسل الر ة،
بأن الو   الراان يف أبيي وعجى طول احلدود ب  السودان وجنوب السودان ال يزال  وإذ  ع رف 

 يش ال  ديدا   نا لجس م واألمن الدولي ،
، عجى النحو الوارد 2019أيــار/مــايو  15ديــد واليــة القوة األمنيــة املخقتــة ح  متــ  قرر - 1 

، وإذ يتصــــــــــرف ووجل الةصــــــــــل الســــــــــاب  من ميثاة األمم (2011) 1990من القرار  2بيانه يف الةقرة 
املقــام املنوطــة بــالقوة األمنيــة املخقتــة عجى  2019مــايو /أيــار 15املتحــدة، يقرر كــالــل أن  ــدد إىل يــايــة 

 ؛(2011) 1990من القرار  3النحو الوارد بيانه يف الةقرة 
داد ح   (2018) 2412إىل ما قرره يف القرار   شتتتير - 2   2019نيســــان/أبريل  15أن  م

 من القرار 1والةقرة  (2011) 2024تعــــديــــل واليــــة القوة األمنيــــة املخقتــــة املنصـــــــــــــــوص عجيــــه يف القرار 

أن ي ون اـاا او الت ـديد  (2018) 2438شـــــــــــــــن كـالـل إىل مـا قرره يف القرار ، وي(2012) 2075
األ ن لجدعم املقدم إىل اآللية املشـــرتكة لراـــد احلدود والتحقق منقا ما ق يظقر ال ر ان إحرا  تقدم قابل 

، ويـــــــدعو ال ر   إىل افـــــــاذ (2018) 2438من القرار  3دد يف الةقرة لجقيـــــــا  عجى النحو ا ـــــــ
 اخل وا ؛ ااه

ح    ردا 4 140 ةض احلد األقصـــــــى املأذون به أل راد القوة األمنية املخقتة إىل   قرر - 3 
 ردا يف أعقاب بد   295قوا  وقدار أن خيةض احلد األقصــــــــــــى لج ، ويقرر كالل2019أيار/مايو  15

ةمض احلد األقصـــــــى  ، ويقرر أي ـــــــا4انتشـــــــار أ راد الشـــــــرطة اة ـــــــا ي  عجى النحو ا دد يف الةقرة  أن خيم
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https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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/2438(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2438%20(2018)
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، ما ق يقرر متديد آ رين  ردا 557وقدار ، 2019نيســـــــــــــــان/أبريل  15املأذون به لجقوا ، اعت ارا من 
، و قا (2012) 2075من القرار  1والةقرة  (2011) 2024تعديل الوالية املنصــــــــــــــوص عجيه يف القرار 

 ؛(2018) 2438من القرار  2لجةقرة 
 ردا  345إىل  (2011) 1990 يادة القوام األقصــــــــى لجشــــــــرطة ا دد يف القرار   قرر - 4 

من أ راد الشـــــــرطة املنتدب  ووحدة من وحدا  الشـــــــرطة املشـــــــ جة،  185من أ راد الشـــــــرطة، وا يشـــــــ ل 
أ راد شــــرطة إ ــــا ي  عجى وجه الســــرعة   مة ل ي تنشــــروي جل إىل األمم املتحدة أن تتخا اخل وا  ال 

 ردا، وي الل ح ومل الســـــــــودان وجنوب  345ل جوغ القوام األقصـــــــــى ا ديد املأذون به لجشـــــــــرطة ال الغ 
الســودان بتقدش الدعم ال امل لجقوة األمنية املخقتة يف نشــر اخال  األ راد، بوســائل منقا إاــدار التأشــنا  

رب عن اعتزامه  ةض القوام األقصـــــى املأذون به لجشـــــرطة م  إنشـــــا  دائرة شـــــرطة ويع الســـــرعة، عجى وجه
 أتا  من قة أبيي؛أبيي تدرجييا وقيامقا ب س، سيادة القانون  عجيا يف لي  

نــائــل مــدين لرئيا القوة األمنيــة أن ي جــل إىل األم  العــام تعي   اع زام  عن  عرب - 5 
ية إىل تنةيا االتةاة بشأن الرتتي ا  املخقتة ل دارة واألمن يف من قة أبيي لدعم اخل وا  الرام املخقتة ألبيي

 ،والتوال إىل تسوية سياسية لو   أبيي، ما ق مر  ال ر ان تقدما تو حل سياسي
موااــــــــــــــجة تنقيد تشــــــــــــــ يل ال عثة األمنية املخقتة وواليتقا حســــــــــــــل   عرب عن اع زام  - 6 

 نيسان/ 22وايا  الواردة يف الرسالت  املخر ت  تعام، وا يف ذلل الاالقت ا  يف  و  توايا  األم  ال
، واســـتنادا إىل التقدم ا ر  تو تنةيا اتةاقا  التعاون املخر ة 2018آب/أيســـ ا  20و  2018أبريل 
 وتسوية الو   النقائي ملن قة أبيي عجى تو يتسق م  اتةاة الس م الشامل؛ 2012أيجول/س ت    27

عن  ي ة أمجه ألن ال ر   ق يتخاا إال   وا  قجيجة لتنةيا االتةاة بشـــــــــــــــأن رب  ع - 7 
الرتتي ا  املخقتة ل دارة واألمن يف من قة أبيي ولجتواـــــــل إىل تســـــــوية ســـــــياســـــــية لو ـــــــ  أبيي، وي جل من 

امل عوث ال ر   أن يقدما معجوما  مســـــــــت  جة إىل  ريق االحتاد األ ريقي الر ي  املســـــــــتو، املعي بالتنةيا و 
بشــــــــــــــــأن اخل وا  امل ينــة أدنــاه، ويــدعو  ريق االحتــاد األ ريقي الر ي   لجقرن األ ريقياخلــاص لألم  العــام 

عجى  2019نيســـــــــان/أبريل  15وجول  اط عهاملســـــــــتو، املعي بالتنةيا وامل عوث اخلاص لألم  العام إىل 
 اخل وا  املتخاة تو حتقيق ما يجي:

لو ــــــــ  النقائي ألبيي عجى   وا  تو النظر يف اقرتا  عام اشــــــــت ال جقود تســــــــوية ا - 1 
الاي قدمه  ريق االحتاد األ ريقي الر ي  املســــــتو، املعي بالتنةيا، م  اةشــــــارة عجى وجه  2012

تشـــــــــــــــرين  24اخلصـــــــــــــــوص إىل بيــانــا  جمجا الســـــــــــــــجم واألمن التــاب  ل حتــاد األ ريقي املخر ــة 
 ،2018ش ا /  اير  6و  2013وبر تشرين األول/أكت 26و  2012األول/أكتوبر 

تنةيا لي  قرارا   نة الرقابة املشـــــرتكة يف أبيي، و قا ل تةاة املتعجق بالرتتي ا  املخقتة  - 2 
 ،2011ل دارة واألمن يف من قة أبيي امل م يف حزيران/يونيه 

نة التحقيق اخل وا  الل افا ا مةو ــــــــية االحتاد األ ريقي لتقدش نتائت وتواــــــــيا    - 3 
والتحري املشــــرتكة ملن قة أبيي إىل جمجا الســــجم واألمن التاب  ل حتاد األ ريقي عجى النحو الاي 

، وافاذ   وا  لتعزيز املصــاحلة 2015متو /يوليه  31طج ه جمجا الســجم واألمن يف بيانه املخرخ 
 ب  ق يجل املسنية ودين ا نقوك وحتةيزرا عجى التعاون؛

https://undocs.org/ar/S/RES/2024(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2075(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2438(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/1990(2011)
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عجى موااـــــــــجة إحرا  التقدم تو إنشـــــــــا  املخســـــــــســـــــــا  املخقتة ملن قة أبيي، و قا  حث  - 8 
، ومي، عج ا، 2011ل تةاة بشأن الرتتي ا  املخقتة ل دارة واألمن يف من قة أبيي امل م يف حزيران/يونيه 

يد الاي عجى اخلصـــــــــــوص، بأنه يف يياب دائرة شـــــــــــرطة أبيي، ال تزال القوة األمنية املخقتة اي ال يان الوح
يقدم  دما  الشــرطة يف األمور الل فص القانون والنظام، ومي، عج ا كالل بع جية املســد الل أجر ا 

بالتعاون  2018شــــ ا /  اير  2إىل  2017تشــــرين الثاين/نو     30شــــرطة األمم املتحدة يف الةرتة من 
ة ل جتا الق يجت  من أجل إنشـــــــــا  دائرة م  وكاال  األمم املتحدة واـــــــــناديققا وبراجمقا والقيادا  التقجيدي

ع جية مشــــرتكة  ويقر بقيام احل ومت  بتعي  مســــخول  معني  لج شــــاركة يفشــــرطة أبيي يف  اية امل اف، 
لجتخ ي، املت امل وو ـــــــــ   ري ة طريق من أجل إنشـــــــــا  دائرة شـــــــــرطة أبيي، ومط ح ومل الســـــــــودان 

 ؛2019نيسان/أبريل  15وجول  وجنوب السودان عجى املشاركة يف ااه الع جية
 ريق االحتاد األ ريقي الر ي  املســــــــــتو، املعي بالتنةيا وامل عوث اخلاص لألم    شتتتتتتتتجع - 9 

، ويشـس  كالل 2011العام عجى موااـجة تنسـيق ا قود الرامية إىل تيسـن التنةيا ال امل التةاقا  عام 
األ ريقي الر ي  املســـــتو، املعي بالتنةيا وامل عوث اخلاص  ريق االحتاد القوة األمنية املخقتة عجى التنســـــيق م  

 وع جيا  الس م السياسية؛ وتوعية اجملت   ا جي لألم  العام بشأن املصاحلة
ب ــال جقود متســّددة ل ي يتحــدد، بصـــــــــــــــةــة  ــائيــة،  ،م الوســـــــــــــــ، لج ن قـة   رحب - 10 

د عجى أن  ، الوس، لتجل املن قة ال  ا احلدودية اآلمنة املنـــــــــزوعة الس   عجى األرل، وي رر التأكي
بأي حال من األحوال بالو ــــــ  القانوين لجحدود، ســــــوا  حاليا أو يف املســــــتق ل، وال باملةاو ــــــا  ا ارية 

 بشأن املناطق املتنا س عجيقا وامل اَلل هبا، وال بتعجيم احلدود؛
املدني ، عجى النحو امل   يف  أن والية القوة األمنية املخقتة ألبيي املتعجقة و اية  ؤكد - 11 
، تشـــــ ل افاذ اةجرا ا  ال ـــــرورية حل اية املدني  املعّر ـــــ  خل ر (2011) 1990من القرار  3الةقرة 

يخذن حلةظة  العنف ال دين الوشيل، بصرف النظر عن مصدر ااا العنف، ويخكد يف ااا الصدد عجى أنه
الســـــ م بالجسو  إىل لي  الوســـــائل ال ـــــرورية، وا يشـــــ ل اســـــتع ال القوة عند االقت ـــــا ، من أجل  اية 
املدني  املعرم ـــــــــــــــ  خل ر العنف ال دين، و قا لواليا  ال عثا ، وأح ام ميثاة األمم املتحدة ويناا من 

اســــــــــت رار ادرا  القيادة العجيا لج عثا  و يادة أح ام القانون الدويل الواج ة الت  يق، ويشــــــــــدد عجى أرية 
ااا االدرا ، ل ــــــــ ان معر ة لي  عنااــــــــر ال عثا  ولي  مســــــــتويا  التســــــــجســــــــل القيادي عجى النحو 
الواجل بوالية ال عثة يف جمال احل اية ووســـخوليا ا يف ااا الصـــدد وتدري قا يف ااه اجملاال  وإشـــراكقا يف 

 د الل ت ا ا القوة األمنية املخقتة يف ااا الصدد؛اال   س هبا؛ ويشيد با قو 
الوجود املتق   أل راد جقا  األمن التاب   نوب الســــودان ونشــــر وحدا  شــــرطة   د ن - 12 

، وأي د ول لج يجيشــــــــــــــيا  2011حزيران/يونيه  20النة، يف د رة دا ل من قة أبيي، انتقاكا التةاة 
املســــــــجحة إىل اةقجيم، وي رر تأكيد م ال اته بأن تع ل ح ومة جنوب الســــــــودان  ورا ومن دون شــــــــرو  

نقل لي  أ راد جقا اا األمي إىل  ارج من قة أبيي، وبأن تع ل ح ومة السـودان عجى نقل  مسـ قة عجى
شــــرطة النة، يف د رة إىل  ارج من قة أبيي، وي رر كالل، و قا لجقرارا  ذا  الصــــجة، ورااــــة القراران 

، التأكيد عجى إ    من قة أبيي من أي قوا  ومن العنااــــــــــــــر (2012) 2046و  (2011) 1990
 املسجحة التابعة لجق ائل ا جية، باستثنا  قوة األمم املتحدة األمنية املخقتة ألبيي ودائرة شرطة أبيي؛

https://undocs.org/ar/S/RES/1990(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1990(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2046(2012)
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 مة ل ةالة نزس ال اب  العســــــــــــ ري عن احل ومت  عجى افاذ لي  اخل وا  ال   حث - 13 
 من قة أبيي بالةعل، ب رة منقا تنةيا برامت لنـزس الس  ، حسل االقت ا ؛

أن القوة األمنية املخقتة جيو   ا أن تقوم وصادرة األسجحة وتدمناا يف   ؤكد من جد د - 14 
، وــا يتســـــــــــــــق م  واليتقــا ويف حــدود (2011) 1990من قــة أبيي عجى النحو املــأذون بــه ووجــل القرار 

املتعجق  2011القـــدرا  املتـــاحــة  ــا، وذلــل بــالتنســـــــــــــــيق م  األطراف املوقعـــة عجى اتةـــاة حزيران/يونيـــه 
املســـــــــــنية ودين ا بالرتتي ا  املخقتة ل دارة واألمن يف من قة أبيي، و نة الرقابة املشـــــــــــرتكة يف أبيي، وق يجل 

نقوك، ومتشـــــيا م  القرار الســـــابق الصـــــادر عن  نة الرقابة املشـــــرتكة يف أبيي والقا ـــــي باعت ار من قة أبيي 
 ؛“من قة  الية من األسجحة”

إىل القوة األمنية املخقتة موااــــــــــجة حواراا م   نة الرقابة املشــــــــــرتكة يف أبيي وم    طلب - 15 
ق يجل املسنية ودين ا نقوك بشأن االسرتاتيسيا  الةعالة وآليا  الرقابة ال ةيجة ب  ان االمتثال التام من 

مَل الســــودان جانل لي  األطراف املعنية بو ــــ  أبيي بواــــةقا من قة  الية من األســــجحة، ويدعو ح و 
وجنوب الســـــــودان و نة الرقابة املشـــــــرتكة يف أبيي وق يجل املســـــــنية ودين ا نقوك إىل التعاون التام م  القوة 

 األمنية املخقتة يف ااا الصدد؛
بــامل ــادرا  الل افــا ــا القوة األمنيــة املخقتــة من أجــل دعم احلوار ب  الق ــائــل  رحتتب  - 16 

ا املســـــــــــــــنية ودين ا نقوك، من ق يل  ان الســـــــــــــــ م، من أجل تعزيز الع قا  ب  وا قود الل ت ا ا ق يجت
م  اةدارة الل ويدعو القوة األمنية املخقتة إىل التنسيق الق ائل وتيسن االستقرار واملصاحلة يف من قة أبيي، 
لجحةاظ عجى   ئ ة،، باســـــــــــــــتخدام اخل ة املدنية املعينتقا جوبا يف أبيي وإدارة ق يجة املســـــــــــــــنية يف اجملجد

 االستقرار وتعزيز املصاحلة ب  الق ائل، وتيسن عودة النا ح  إىل قريتقم وتقدش اخلدما ؛
احل ومت  عجى أن تتخــاا  ورا   وا  لتنةيــا تــدابن بنــا  الثقــة لــد، الق ــائــل   حتتث - 17 

حــل، وــا يف ذلــل من   ل التــابعــة ل ــل منق ــا يف من قــة أبيي، م  كةــالــة مشــــــــــــــــاركــة املرأة يف لي  املرا
املتوااــجة الل ت ا ا  ع جيا  املصــاحلة عجى مســتو، القواعد الشــع ية، ومن   ل تقدش الدعم لج ســاعي

املنظ ا  ين احل ومية املنخرطة يف بنا  الســــ م، ومن   ل تقدش الدعم ال امل لجقوة األمنية املخقتة يف 
 ب  الق ائل؛ ما ت اله من مساس يف س يل النقول باحلوار

أن مشـــــــــــــاركة املرأة عجى لي  املســـــــــــــتويا  يف احلوار ب  الق ائل حا ة يف كةالة   ؤكد - 18 
املصـــداقية واملشـــروعية يف الع جية، ويقيل أل ي  األطراف تشـــسي  مشـــاركة املرأة مشـــاركة كامجة وعجى قدم 

 املساواة م  الرجل؛
وة األمنية املخقتة، يف حدود القدرا  واملوارد با قود املتوااـــــــــــــــجة الل ت ا ا الق  رحب - 19 

املتاحة  ا، وبالتنسيق الو يق م  ق يجل املسنية ودين ا نقوك، من أجل تعزيز قدرا   ان احل اية اجملت عية 
ل ي تســاعد يف إدارة ع جيا  إنةاذ القانون وحةيف النظام يف أبيي، م   ــ ان املعامجة اةنســانية وال ر ة 

 قم وينام من ا تسزين، ومن أجل موااجة الع ل م  احل ومت  بشأن ااه املسألة؛لج شت ه  ي
بــاجت ــاس القيــادا  التقجيــديــة لق يجل دين ــا نقوك واملســـــــــــــــنيــة الــاي عقــد يف   رحتتب - 20 

، ويقيل أل ي  األطراف أن تتعاون تعاونا تاما بشأن النتائت والتوايا  2017تشرين الثاين/نو     14
ة من التحقيق الاي أجرته  نة التحقيق والتحري املشـــــــــــــــرتكة ملن قة أبيي يف مقتل أحد أ راد حةيف املن ثق

الس م التابع  لجقوة األمنية املخقتة والزعيم األك  لق يجة دين ا نقوك، عقل قيام مةو ية االحتاد األ ريقي 
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التاب  ل حتاد األ ريقي يف  بنشــــــــر النتائت، ويرحل بال يان الصــــــــحةي الاي أاــــــــدره جمجا األمن والســــــــجم
ي جل  يه إىل مةو ـــــــــــــــية االحتاد األ ريقي أن تشـــــــــــــــرك ال ر   بشـــــــــــــــأن النتائت  2015آذار/مار   24

والتواــــــيا ، ويت ج  إىل إاــــــدار تقرير مةو ــــــية االحتاد األ ريقي عن مقتل  عيم ق يجة دين ا نقوك، عجى 
ة من التقرير كأسا  لج صاحلة ب  الق ائل، مراعاة النحو الاي اتةقت عجيه القيادا  التقجيدية، واالستةاد
 لجحاجة إىل إشاعة االستقرار واملصاحلة يف من قة أبيي؛

بالدول األع ــا  كا ة، و صــواــا الســودان وجنوب الســودان، أن ت ةل التنقل   هيب - 21 
ـــــــزوعة الس     ي  ورية وبسرعة ودون عراقيل إىل أبيي ومنقا ويف لي  أتا  املن قة احلدودية اآلمنة  املنـ

األ راد، وكالل لج عدا  واملخن واةمدادا  ويناا من الســـج ، وا  يقا املرك ا  وال ائرا  وق   الغيار، 
 املخصصة ل ستخدام احلصري والر ي من ِق ل القوة األمنية املخقتة؛

مم ح ومل الســــــــــــودان وجنوب الســــــــــــودان تقدش الدعم ال امل لأل  جدد من شتتتتتتتتتدت  - 22 
املتحدة، ب رة منقا القيام عجى وجه الســــــرعة بءاــــــدار تأشــــــنا  د ول إىل الســــــودان وجنوب الســــــودان 
أل راد األمم املتحدة من العســــــــــــــ ري  واملدني  وأ راد الشــــــــــــــرطة، ون  يقم العامجون يف جمال املســــــــــــــاعدة 

مة القواعد، وتشـييد ال   اةنسـانية، من ين إجحاف  م بسـ ل جنسـيتقم، وتيسـن الرتتي ا  املتعجقة بءقا
التحتية، وا يف ذلل م ار أتوين، يف من قة ال عثة، وإاـــــــــــــــدار تصـــــــــــــــاريد الرح   ا وية، وتو ن الدعم 
الجوجســــــل، ويقيل و ومل الســــــودان وجنوب الســــــودان أن تيســــــرا الســــــةر من دا ل الســــــودان وجنوب 

د تقيدا تاما بالتزاما ا ووجل اتةاقا  الســـــــــــــــودان إىل أبيي ومنقا، ويقيل كالل أل ي  األطراف أن تتقي
 مركز القوا ؛

بأن عدم وجود مشـــــــــــــــاري  إرائية وعدم القدرة عجى تو ن اخلدما  احل ومية  ستتتتتتتتتتتل    - 23 
األساسية يخ ر سج ا عجى س ان أبيي، ويناشد ح ومة السودان وح ومة جنوب السودان وا قا  املاتة 

ادة اةع ار الع ومية وبنا  القدرا ، ويرحل بالدعوة الواردة يف أن تدعم جقود اــــيانة ال رة وأع ال إع
 ( لتنةيا مشاري  إرائية تركز عجى املصاحلة؛S/2018/778رسالة األم  العام )

دائرة ح ومة الســـودان وح ومة جنوب الســـودان ووااـــجة تيســـن نشـــر مو ةي  ط لب  - 24 
األمم املتحدة ل جرا ا  املتعجقة باأللغام ل ـــــــــــــــ ان حرية التنقل وحتديد مواق  األلغام وإ التقا يف من قة 

 أبيي واملن قة احلدودية اآلمنة املنـزوعة الس  ؛
لي  األطراف املعنية بالســـــــــــ ا    ي  مو ةي املســـــــــــاعدة اةنســـــــــــانية   ط لب كذل  - 25 

ىل كل املدني  ا تاج  لج ساعدة وإىل لي  املرا ق ال  مة لع جيا م، و قا بالواول بأمان ودون عوائق إ
لجقانون الدويل، وا يف ذلل القانون الدويل اةنســـــــــــــــاين الواجل الت  يق وم اد  األمم املتحدة التوجيقية 

 لتقدش املساعدة اةنسانية؛
وانتقاكا  وجتاو ا   لي  األطراف عجى أن توقف لي  أشــ ال العنف حث بشتتدة  - 26 

حقوة اةنســـــــــــــان وانتقاكا  القانون الدويل اةنســـــــــــــاين، وال ســـــــــــــي ا انتقاكا  وجتاو ا  القانون الدويل 
 الواجل الت  يق الل تمرت ل  د النسا  واألطةال؛

إىل األم  العام كةالة الراــد الةعال حلقوة اةنســان، وا يف ذلل راــد أع ال   طلب - 27 
نســــاين كا ة وانتقاكا  وجتاو ا  حقوة اةنســــان، وا يشــــ ل تجل الل ترت ل  ــــد العنف ا نســــي وا 

https://undocs.org/ar/S/2018/778


 S/RES/2445 (2018) 

 

8/9 18-19491 

 

النسا  واألطةال، وي رر دعوته ح ومة السودان وح ومة جنوب السودان إىل التعاون ال امل م  األم  
 العام حتقيقا  اه الغاية، وذلل ب رة منقا إادار التأشنا  ملو ةي األمم املتحدة املعني ؛

إىل األم  العام أن يســعى إىل  يادة عدد النســا  يف القوة األمنية املخقتة،   ــ    طلب - 28 
 عن كةالة املشاركة الةعالة لج رأة يف لي  جوانل الع جيا ؛

بالتقدم الاي أحر ته القوة األمنية املخقتة ألبيي يف حتديد مســـتشـــار معي و اية  رحب  - 29 
 الســودان جنوب الســودان إىل إاــدار تأشــنة د ول عجى وجه الســرعة النســا  واألطةال، ويدعو ح ومل

لج ســتشــار وتيســن تنقجه دا ل الســودان وجنوب الســودان إىل أبيي ومنقا ويف لي  أتا  املن قة احلدودية 
 اآلمنة واملنزوعة الس  ؛

األمم املتحدة  بامل ادرا  الل افااا األم  العام لتوحيد  قا ة األدا  يف أنش ة  رحب - 30 
حلةيف الســ م، ويخكد من جديد دع ه لو ــ  إطار ســياســام شــامل ومت امل لألدا  مدد معاين وا ــحة 
لتقييم أدا  لي  املو ة  املدني  واأل راد النظامي  العامج  يف ع جيا  حةيف الســــــــ م ودع قا وييســــــــر 

ومو ـــوعية تســـتند إىل معاين وا ـــحة تنةيا الواليا  بةعالية وبشـــ ل كامل، ويت ـــ ن منقسيا  شـــامجة 
وحمددة جيدا ل ــ ان املســا لة عن التقصــن يف األدا  وتو ن احلوا ز واالعرتاف باألدا  املت يز، ويدعوه إىل 

 ت  يقه عجى القوة األمنية املخقتة؛
وي جل إىل  (2016) 2272وقراره  S/PRST/2015/22إىل بيانه الرئاســــــــــــــي   شتتتتتتتتتتير - 31 

األم  العام أن يتخا لي  التدابن ال  مة ل ةالة امتثال القوة األمنية املخقتة امتثاال تاما لســـــــــياســـــــــة األمم 
  وأن ي ـــ ن التدقيق يف ســـس   لي  املتحدة بعدم التســـامد إط قا إ ا  االســـتغ ل واالنتقاك ا نســـي

أ راد ال عثة لجتأكد من  جوااا من أي ســــــــــوابق لســــــــــو  الســــــــــجوك ا نســــــــــي أ نا   رتا   دمتقم يف األمم 
املتحــدة، وأن يم قي اجملجا عجى عجم وــا حتر ه القوة األمنيــة املخقتــة من تقــّدم يف اــاا الصــــــــــــــــدد من   ل 

وبأ راد شــــــــــــرطة عجى افاذ اةجرا ا  الوقائية املناســــــــــــ ة، وا  يقا  تقاريره، ومط ال جدان املســــــــــــارة بقوا 
التدريل أليرال التوعية ق ل النشـــــــــــــــر، وتعزيز حتقق املســـــــــــــــا لة التامة يف حاال  إتيان أ راد قوا ا مثل 

 السجوك؛ ذلل
ا قود الل ي ا ا األم  العام ل ــ ان تو يق التعاون ب  بعثا  األمم املتحدة   الحظ - 32 

يف املن قة، وا  يقا القوة األمنية املخقتة ألبيي وبعثة األمم املتحدة يف لقورية جنوب الســـــــــــــــودان والع جية 
وجنوب الســـــــــــــــودان،  املختج ة ل حتاد األ ريقي واألمم املتحدة يف دار ور، وم عو ه اخلاص إىل الســـــــــــــــودان

 ؛، وا يف ذلل م  امل عوث اخلاص لألم  العام لجقرن األ ريقيوي جل إليه موااجة الع ل هباه امل ارسة
 

 تقد   ال ق ر ر  
ي جل إىل األم  العام أن يوااـــــــــــــــل إب يه بالتقدم ا ر  يف تنةيا والية القوة األمنية  - 33 

 ويت  ن اةب غ عن: 2019نيسان/أبريل  15موعد أقصاه املخقتة، يف تقرير كتايب واحد يقدم يف 
 ؛4و  3عدد أ راد القوا  و يادة قوام الشرطة حسل ما جا  يف الةقرت   التقدم ا ر  يف  ةض • 
حســــل ما جا  يف احت ال  يادة العنصــــر املدين يف القوة األمنية املخقتة لدعم الع جية الســــياســــية  • 

 ؛5الةقرة 
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إىل أبيي ووجود األســـــــجحة وتدمناا ومصـــــــادر ا دا ل أبيي حســـــــل ما جا  يف نقل األســـــــجحة  • 
 ؛14الةقرة 

 ؛30 و 28ت  اخل وا  الل مت افاذاا متشيا م  الةقر  • 
، وا يشــ ل املعجوما  وع جيا  27نتائت راــد حقوة اةنســان عجى النحو امل جوب يف الةقرة  • 

 او ا  حقوة اةنسان؛التحجيل وال يانا  املتعجقة بانتقاكا  وجت
 ؛8و  7اخل وا  الل افااا ال ر ان حسل ما جا  يف الةقرت   • 
التواــــــــــــــيا  املتعجقة بالتنقيحا  املد جة عجى تشــــــــــــــ يل ووالية القوة األمنية املخقتة ألبيي، عجى  • 

أســـا  التشـــاور م  لي  ا قا  اـــاح ة املصـــجحة املعنية، من أجل  ياة اجملال لع جية ســـياســية 
 جمدية   ن أن ت ون وثابة اسرتاتيسية لجخروج؛

موجز باةجرا ا  املتخاة لتحس  أدا  ال عثة ومعا ة مش    التقصن، وا يف ذلل النواقص  • 
 ؛يف القيادة، وا اذير الوطنية الل تخ ر سج ا يف  عالية تنةيا الوالية، وبياا  الع ل الصع ة

بالتقدم ا ر  يف تنةيا والية القوة األمنية املخقتة، يف  ي جغهإىل األم  العام أن   طلب - 34 
وأن يقدم تقريرا عن التقدم ا ر  يف  ةض  2019كانون الثاين/يناير   31ماكرة، تمقدمم يف موعد أقصــــــــاه 

 ،4و  3ة حسل ما جا  يف الةقرت  عدد أ راد القوا  و يادة قوام الشرط
 إبقا  ااه املسألة قيد نظره الةعجي.  قرر - 35 

 


