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 (2019) 2469القرار   
 2019 ويما/رايأ 14املعقودة يف  ،8524الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

  
 ،إن جملس األمن 

 
ــــــــــــــودان، إىل قراراته الس إذ يشري  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ابقة وبياانته الرائسية 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) 2411و  (2017) 2386و  (2017) 2352و  (2016) 2318و 
وكذلك إىل البيانني  (2019) 2465و  (2018) 2445و  (2018) 2438و  (2018) 2416و 

، وإىل البيـــــاان  ال ـــــــــــــــح يـــــة ل      امل ر ـــــة S/PRST/2013/14 و S/PRST/2012/19الرائســـــــــــــــيني 
 أاير/مايو 6و  2012أي ول/ســــــــــــــبت    28و  2012أي ول/ســــــــــــــبت    21و  2012حزيران/يونيه  18

 2014آذار/مــــــــار   17و  2014شـــــــــــــــبــــــــا /  اير  14و  2013حزيران/يونيـــــــه  14و  2013
 ،2015تشرين الثاين/نو     27و  2014كانون األول/ديس    11 و

التزامه الشــــديد بســــيادة الســــودان وجنوب الســــودان واســــتق   ا ووحد  ا  وإذ يؤكد من جديد 
وســــــ متق ا اةق ي ية، ووقااــــــد ومباد  ميثاة األمم املتحدة، وإذ يشــــــن إىل أرية مباد  حســــــن ا وار 

 وعدم التد ل والتعاون اةق ي ي،
وتســـــــــــــــويـة املنـا عـا   ع ى وجوب عـدم تيين احلـدود اةق ي يـة ل ـدول ةلقوة وإذ يكرر التأكيد 

اةق ي ية ةلوســـــــــــــــاغل الســـــــــــــــ  ية دون يناا، وإذ ي كد األولوية الل يوليقا ل تن يذ ال امل والعاجل   ي  
ع ى ضــــــرورة تســــــوية الوضــــــ  املســــــتقب ي ألبيي  وإذ يشدددددددالعنااــــــر املع  قة من ات اة الســــــ م الشــــــامل، 

الســــــــ م الشــــــــامل، ال عن طريق إجرا ا  طريق امل اوضــــــــا  بني ال ر ني ع ى مو يتســــــــق م  ات اة  عن
 ان رادية يتخذاا أّي من ال ر ني،

ع ى أن اســــــــت رار التعاون بني ح ومة لقورية الســــــــودان وح ومة لقورية جنوب  وإذ يشدددددددد 
ع ى  وإذ يشجعةلغ األرية ةلنسبة ل س م واألمن واالستقرار، والع قا  املستقب ية بينق ا،  السودان أمر  
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يف حتسني الع قا  الثناغية وعقد اجت اعا  منتظ ة لآللية السياسية واألمنية املشرتكة ويناا  إحرا  تقدم
 حزيران/يونيــه 20احل ومتني إىل تن يــذ التزامــا  ــا الواردة يف ات ــاة  وإذ يددد ومن اآلليــا  املشـــــــــــــــرتكــة، 

 قتة لإلدارة واألمن بني ح ومة الســـــــــودان واحلركة الشـــــــــعبية لتحرير الســـــــــودان بشـــــــــأن الرتتيبا  امل 2011
امل م بني ح ومة الســــــــودان وح ومة جنوب الســــــــودان  2011حزيران/يونيه  29من قة أبيي، وات اة  يف

املتع ق ببعثة دعم  2011متو /يوليه  30بشــــــأن أمن احلدود واآللية الســــــياســــــية واألمنية املشــــــرتكة، وات اة 
بشأن  2012أي ول/سبت    27، وات اقا  مراقبة احلدود بني ح ومة السودان وح ومة جنوب السودان

 ترتيبا  التعاون واألمن، ولي  القرارا  ال حقة ال ادرة عن اآللية السياسية واألمنية املشرتكة،
ةملســـاعدة املســـت رة الل يقدمقا إىل ال ر ني االحتاد األ ريقي، و ريق االحتاد األ ريقي  وإذ يشددديد 

وا يئــة احل وميــة الــدوليــة املعنيــة ةلتن يــة، ولقوريــة إطيوبيــا الــد قراطيــة الر ي  املســـــــــــــــتو  املع  ةلتن يــذ، 
 االحتادية، واملبعوث اخلاص لألمني العام ل قرن األ ريقي، وقوة األمم املتحدة األمنية امل قتة ألبيي،

، أبن القوة األمنية امل قتة مت نت،   ل الســـنوا  الث اين الل انقمـــت منذ إنشـــاغقا وإذ يعرتف 
من حتقيق االســـــــــــتقرار يف من قة أبيي ونزع ال اب  العســـــــــــ ري عنقا، وأب ا اآلن قوة أمنية م قتة ال متت ك 

، يف اذا ال ــــــــــدد، ةحلاجة ةعادة تشــــــــــ يل البعثة وإذ حييط  لما  اســــــــــرتاتي ية  روط اــــــــــاحلة ل ت بيق، 
 اسرتاتي ية ل خروط،أجل  سح اجملال أمام ع  ية سياسية جمدية   ن أن ت ون أيماً وثابة  من

أن ح ومة الســـــــــودان وح ومة جنوب الســـــــــودان مث حتقّنقا، ع ى مد   ان ســـــــــنوا ،  وإذ يؤكد 
املذكورة أع ه، وا يف ذلك  2012و  2011تقدماً م  وســــــــاً يف الع  ية الســــــــياســــــــية ا ددة يف ات اقا  

الســـــــــ  ة اةدارية ملن قة أبيي  عدم عقد اجت اعا  منتظ ة ل  نة الرقابة املشـــــــــرتكة يف أبيي وعدم إنشـــــــــا 
 وداغرة شرطة أبيي،

ع ى التيين يف التقديد يف من قة أبيي ك ا ورد واـــ ه يف رســـالة األمني العام امل ر ة  وإذ يشدددد 
ورد  بيي ك اةلوضـــــــــــــ  األم  يف من قة أ وإذ حييط  لما  (، S/2018/778) 2018آب/أيســـــــــــــ    20

 نيســـان/ 16 ( وS/2018/923) 2018تشـــرين األول/أكتوبر  15واـــ ه يف تقريري األمني العام امل ر ني 
 (،S/2019/319) 2019أبريل 

ا تقوم به من أنشــ ة لتقدا املشــورة والتوجيه ل ســ ان ا  يني بشــرطة األمم املتحدة مل وإذ يشدديد 
ال ر ني ع ى التع يل إبنشـــا  داغرة شـــرطة أبيي، وإذ يرحر ةلدور  وإذ حيثيف يياب داغرة شـــرطة أبيي، 

 لي  األطراف ع ى مواا ة اذا احلوار، وإذ حيثاملعّز  ل قوة األمنية امل قتة يف تعزيز احلوار بني القباغل، 
د الســــ م واألمن يف أبيي ويعرب عن ق قه ل خ ر الذي يتقد   (2013) 2117إىل قراره  إذ يشدددريو  

 نتي ة النقل ين املشروع لألس حة ال ينة واألس حة اخل ي ة وت ديسقا املزعزع ل ستقرار وإسا ة استع ا ا،
 قود الل تبـذ ـا القوة األمنيـة امل قتـة يف تن يـذ واليتقـا تن يـذاً  عـاال، ب رة منقا ة وإذ يشددددددددددديد 

ـــــــــــــــــزاعا   ع  قا ا اري ع ى تيســـن الرتحال الســـ  ي يف لي  أرجا  من قة أبيي، وقيامقا ون  نشـــوب النـ
األمم ع ى اســـتق ان لي  ا   ا  الل تســـتقدف مو  ي  وإذ يشددددد ةقوةوأبع ال الوســـاطة والردع، 

املتحـــدة، وإذ ي رر التـــأكيـــد ع ى ضـــــــــــــــرورة اةســـــــــــــــراع ببـــد  حتقيقـــا  وا يـــة يف مثـــل اـــذه ا   ـــا ، 
 تش ل جر ة حرب، وحماسبة املس ولني عنقا، قد الل
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ألمني العام القاضـــــــــــي بقرار ا (2015) 2205إىل أن جم   األمن رحر يف القرار  وإذ يشددددددددري 
 بتعيني رغي  مدين ل بعثة،

أن النا  يف من قة أبيي ال يزالون يعت دون ع ى املســاعدة اةنســانية، وأن  وإذ يضددع يف ا تراره 
إم انية واـــــــــــــــول املنظ ا  اةنســـــــــــــــانية إىل النا  ا تاجني إليقا يظل ةلغ األرية، وأن ا قا  ال اع ة 

 شخص يف من قة أبيي، 182 000دة ملا يزيد ع ى اةنسانية تواال تقدا املساع
وال  ـر الـذي وجقـه إىل األمني العـام أبن يمـــــــــــــــ ن  (2017) 2378إىل القرار  وإذ يشدددددددددددري 

اســــــــــــتخدام البياان  املتع قة ب عالية ع  يا  ح يف الســــــــــــ م، وا يف ذلك البياان  املتع قة أبدا  ع  يا  
ح يف الســـــ م، من أجل حتســـــني التح يل القياســـــي وتقييم ع  يا  البعثا ، اســـــتناداً إىل معاين واضـــــحة 

وال  ر إىل وجقه إىل األمني العام أبن  (2018) 2436إىل القرار  وإذ يشدددددددددددري كذل وحمددة جيداً، 
يمـــــــــ ن االســـــــــتناد إىل بياان  أدا  موضـــــــــوعية يف ا اذ القرارا  املتع قة ةالعرتاف ةألدا  املت يز وحت يزه 

 ـــــــحيح، والتدرير، وح ر الســـــــداد، وإعادة األ راد النظاميني إىل والقرارا  املتع قة ةلنشـــــــر، وتدابن الت
 الوطن أو   ل املو  ني املدنيني،

والقرارا  ال حقة املتخذة بشـــــأن املرأة والســـــ م  (2000) 1325إىل القرار  وإذ يشددددري كذل  
العقبا  املســـــــــتح  ة الل تعرتل تن يذ ت ك القرارا  ةل امل لن يتســـــــــ  واألمن، وإذ يشـــــــــدد ع ى أن 

تذلي قا إال من   ل الت اين يف االلتزام بت  ني املرأة ووشــاركتقا ووقوة اةنســان الواجبة  ا، ومن   ل 
ركة املرأة القيادة املتمـــا رة واالتســـاة يف اةع م والتدابن املتخذة، وتقدا الدعم من أجل بنا  أســـ  مشـــا

وإىل ت  عه إىل  ايدة عدد النسـا   2242ع ى لي  املسـتواي  يف اـن  القرار، وإذ يشـن أيمـاً إىل القرار 
 يف الوحدا  العس رية ووحدا  الشرطة يف ع  يا  األمم املتحدة حل يف الس م،

وط به ضـــــــ ان نشـــــــر مســـــــتشـــــــاري شـــــــ ون  اية املرأة  (2019) 2467كذلك إىل قراره   وإذ يشدددددري 
 ،الوقت املناسر يف ع  يا  الس م ذا  ال  ة التابعة لألمم املتحدة، ال سي ا ع ى مستو  الرتر الع يا يف

إ ا  التقــديـد املتبقي الـذي تشـــــــــــــــ ّن ــه األليــام األرضـــــــــــــــيــة و   ــا  احلرب  وإذ يعرب  ن القلق 
من قة أبيي، مما يعوّنة عودة النا حني أبمان إىل دايرام ويعرقل الرتحال اآلمن وأنشـــــــــــــ ة  املت  را  يف من

 كسر الر ة،
أبن الوض  الراان يف أبيي وع ى طول احلدود بني السودان وجنوب السودان ال يزال  وإذ يعرتف 

 يش ّنل   راً يقدّند الس م واألمن الدوليني،
، ع ى 2019تشـــــــــــــــرين الثــاين/نو     15متــديــد واليــة القوة األمنيــة امل قتــة ح   يقرر - 1 

ميثاة  ، وإذ يت رف ووجر ال  ل الساب  من(2011) 1990من القرار  2النحو الوارد بيانه يف ال قرة 
املقام املنوطة ةلقوة األمنية  2019تشـــرين الثاين/نو     15إىل ياية  األمم املتحدة، يقرر كذلك أن  دّند

 ؛(2011) 1990من القرار  3امل قتة ع ى النحو الوارد بيانه يف ال قرة 
دّند ح   (2019) 2465إىل ما قرره يف القرار  يشدددددددددري - 2   تشــــــــــــرين األول/أكتوبر 15أن  م
من القرار  1وال قرة  (2011) 2024تعــديــل واليــة القوة األمنيــة امل قتــة املن ــــــــــــــوص ع يــه يف القرار  2019
أن ي ون اذا او الت ديد األ ن  (2019) 2465إىل ما قرره يف القرار  ويشددددري كذل ، (2012) 2075
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ل دعم املقدم إىل اآللية املشرتكة لراد احلدود والتحقق منقا ما مث يمظقر ال ر ان إحرا  تقدم قابل ل قيا  ع ى 
 ؛اخل وا  إىل ا اذ اذه، ويدعو ال ر ني (2019) 2465من القرار  3النحو ا دد يف ال قرة 

  ض احلد  ويقرر أيضدددددددددددا   ،اً  رد 3 550  ض احلد األق ـــــــــــــــى املأذون به إىل  يقرر - 3 
، ما مث يقرّنر متديد 2019تشــرين األول/أكتوبر  15، اعتباراً من ين رداً آ ر  585األق ــى ل قوا  وقدار 

، و قاً (2012) 2075من القرار  1وال قرة  (2011) 2024تعديل الوالية املن ــــــــــــــوص ع يه يف القرار 
 ؛(2019) 2465من القرار  3و  1ل  قرتني 
 رداً  640إىل  (2011) 1990 ايدة القوام األق ــــــــى ل شــــــــرطة ا دد يف القرار  يقرر - 4 

إىل األمم  ويطلبضــــــاب  شــــــرطة وط ث وحدا  شــــــرطة مشــــــ  ة،  148من أ راد الشــــــرطة، وا يشــــــ ل 
باعاً لب وغ القوام األق ـــــــى ا ديد شـــــــرطة إضـــــــا يني تن املتحدة أن تتخذ اخل وا  ال  مة ل ي تنشـــــــر أ راد 

ح ومل الســــودان وجنوب الســــودان بتقدا الدعم ال امل  ويطالب رداً،  640املأذون به ل شــــرطة البالغ 
ويعرب ل قوة األمنية امل قتة يف نشــــــر ا ال  األ راد، بوســــــاغل منقا إاــــــدار التأشــــــنا  ع ى وجه الســــــرعة، 

األق ــــى املأذون به ل شــــرطة م  إنشــــا  داغرة شــــرطة أبيي تدرطياً وقيامقا ببســــ  اعتزامه   ض القوام  عن
 سيادة القانون  ع ياً يف لي  أما  من قة أبيي؛

مواا ة  بييةإىل األمني العام تعيني انغر مدين لرغي  القوة األمنية امل قتة ألبيي  يطلب - 5 
ت اة بشأن الرتتيبا  امل قتة لإلدارة واألمن يف من قة تيسن سبل التعاون بني ال ر ني ع ى مو يت ق م  اال

 أبيي، وا يف ذلك االت اة ع ى إنشا  داغرة شرطة أبيي؛
عن اعتزامه مواا ة تنقيح تش يل البعثة األمنية امل قتة وواليتقا حسر االقتما  يعرب  - 6 

 نيســـــان/أبريل 22ني امل ر تني يف ضـــــو  تواـــــيا  األمني العام، وا يف ذلك التواـــــيا  الواردة يف الرســـــالت
، واســـــــــــــــتناداً إىل التقدم ا ر  مو تن يذ ات اقا  التعاون امل ر ة 2018آب/أيســـــــــــــــ    20و  2018
 الشامل؛ وتسوية الوض  النقاغي ملن قة أبيي ع ى مو يتسق م  ات اة الس م 2012أي ول/سبت    27

ع ى ال ور أتشـــــــنا  لدعم نشـــــــر عن ةلغ الق ق ألن ح ومة الســـــــودان مث ت ـــــــدر يعرب  - 7 
داأل راد املق ني لوالية القوة األمنية امل قتة،  مناشــــــدته ح ومل الســــــودان وجنوب الســــــودان تقدا الدعم  وجيد ِّ

العســـــ ريني  ال امل لألمم املتحدة، ب رة منقا القيام ع ى ال ور إباـــــدار التأشـــــنا  أل راد األمم املتحدة من
واملدنيني وأ راد الشـــــــــــرطة، ون  يقم العام ون يف جمال املســـــــــــاعدة اةنســـــــــــانية، من ين إجحاف  م بســـــــــــبر 
جنســـــيتقم، ليد  وا إىل الســـــودان وجنوب الســـــودان، وتيســـــن الرتتيبا  املتع قة إبقامة القواعد، وتشـــــييد الب  

ت اريح ل رح   ا وية، وتو ن الدعم ال وجسل،  التحتية يف من قة البعثة، وا يف ذلك م ار أتوين، وإادار
را الســـ ر من دا ل الســـودان وجنوب الســـودان إىل أبيي  ويهيب و ومل الســـودان وجنوب الســـودان أن تيســـّن
 ؛جب ي  األطراف أن تتقيد تقيداً اتماً ةلتزاما ا ووجر ات اقا  مركز القوا  ويهيب كذل ومنقا، 

ن ال ر ني مث يتخذا إال   وا  ق ي ة لتن يذ االت اة بشـــــــــــــــأن عن  يبة أم ه أليعرب  - 8 
 ويطلبالرتتيبا  امل قتة لإلدارة واألمن يف من قة أبيي ول تواــــــــــل إىل تســــــــــوية ســــــــــياســــــــــية لوضــــــــــ  أبيي، 

ال ر ني أن يقدما مع وما  مست   ة إىل  ريق االحتاد األ ريقي الر ي  املستو  املع  ةلتن يذ واملبعوث  من
 ريق االحتــاد األ ريقي الر ي   ويددد ومني العــام ل قرن األ ريقي بشــــــــــــــــأن اخل وا  املبينــة أدانه، اخلــاص لأل

 2019تشــرين األول/أكتوبر  15املســتو  املع  ةلتن يذ واملبعوث اخلاص لألمني العام إىل إط عه و ول 
 ع ى اخل وا  املتخذة مو حتقيق ما ي ي:
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اغي ألبيي ع ى   وا  مو النظر يف اقرتاح اشت ال جقود تسوية الوض  النق - 1  
الذي قدمه  ريق االحتاد األ ريقي الر ي  املســــــــتو  املع  ةلتن يذ، م  اةشــــــــارة ع ى  2012 عام

تشــــــــــــرين  24وجه اخل ــــــــــــوص إىل بياان  جم   الســــــــــــ م واألمن التاب  ل حتاد األ ريقي امل ر ة 
 ،2018شبا /  اير  6و  2013تشرين األول/أكتوبر  26و  2012 األول/أكتوبر

تن يـــذ لي  قرارا   نـــة الرقـــابـــة املشـــــــــــــــرتكـــة يف أبيي، و قـــًا ل ت ـــاة املتع ق  - 2  
 ،2011ةلرتتيبا  امل قتة لإلدارة واألمن يف من قة أبيي امل م يف حزيران/يونيه 

اخل وا  الل ا ذ ا م وضـــــــية االحتاد األ ريقي لتقدا نتاغا وتواـــــــيا   نة  - 3  
التحقيق والتحري املشــــــــــــــرتكة ملن قة أبيي إىل جم   الســــــــــــــ م واألمن التاب  ل حتاد األ ريقي ع ى 

، وا اذ   وا  2015متو /يوليه  31النحو الذي ط به جم   الســـــــــــــــ م واألمن يف بيانه امل ر  
 بني قبي ل املسنية ودين ا نقوك وحت يزرا ع ى التعاون؛ لتعزيز امل احلة

ع ى موااــــــــــ ة إحرا  التقدم مو إنشــــــــــا  امل ســــــــــســــــــــا  امل قتة ملن قة أبيي، و قاً حيث  - 9 
،  لما   وحييط، 2011ل ت اة بشأن الرتتيبا  امل قتة لإلدارة واألمن يف من قة أبيي امل م يف حزيران/يونيه 

يياب داغرة شـــــــــــرطة أبيي، ال تزال القوة األمنية امل قتة اي ال يان الوحيد الذي  ع ى اخل ـــــــــــوص، أبنه يف
بع  ية املسح الل أجر ا  وحييط  لما  كذل يقدم  دما  الشرطة يف األمور الل  ص القانون والنظام، 

لتعاون ة 2018شــــبا /  اير  2إىل  2017تشــــرين الثاين/نو     30شــــرطة األمم املتحدة يف ال رتة من 
م  وكاال  األمم املتحدة واــــــــــناديققا وبراجمقا والقيادا  التق يدية ل  تا القبي تني من أجل إنشــــــــــا  داغرة 

ح ومل الســودان وجنوب الســودان ع ى املشــاركة يف ع  ية مشــرتكة  وحيثشــرطة أبيي يف  اية امل اف، 
 تشــرين األول/أكتوبر 15و ول  ل تخ ي  املت امل ووضــ   ري ة طريق من أجل إنشــا  داغرة شــرطة أبيي

 و ومة جنوب السودان أن تست ير ل دعوة إىل املشاركة يف اذه الع  ية؛ ويهيب، 2019
 ريق االحتاد األ ريقي الر ي  املســــــــــتو  املع  ةلتن يذ واملبعوث اخلاص لألمني  يشددددددددجع - 10 

 ويشجع كذل ، 2011العام ع ى مواا ة تنسيق ا قود الرامية إىل تيسن التن يذ ال امل الت اقا  عام 
يذ واملبعوث اخلاص القوة األمنية امل قتة ع ى التنســـــيق م   ريق االحتاد األ ريقي الر ي  املســـــتو  املع  ةلتن 

 لألمني العام بشأن امل احلة وتوعية اجملت   ا  ي وع  يا  الس م السياسية؛
ببــذل جقود مت ــّددة ل ي يتحــدد، ب ـــــــــــــــ ــة  ــاغيــة،   م الوســـــــــــــــ  ل  ن قـة  يرحب - 11 

 احلدودية اآلمنة املنـــــــــزوعة الس ح ع ى األرل، وي رر التأكيد ع ى أن    الوس  لت ك املن قة ال   
أبي حال من األحوال ةلوضــــــ  القانوين ل حدود، ســــــوا  حالياً أو يف املســــــتقبل، وال ةمل اوضــــــا  ا ارية 

 بشأن املناطق املتنا ع ع يقا وامل اَلر هبا، وال بتع يم احلدود؛
أن واليـــة القوة األمنيـــة امل قتـــة ألبيي املتع قـــة و ـــايـــة املـــدنيني، ع ى النحو املبني  يؤكددد - 12 

، تشـــــــــ ل ا اذ اةجرا ا  المـــــــــرورية حل اية املدنيني املعّرضـــــــــني (2011) 1990من القرار  3ة ال قر  يف
يف اذا ال ــدد ع ى أنه ي ذن  ويؤكدخل ر العنف البدين الوشــيك، ب ــرف النظر عن م ــدر اذا العنف، 

ي  الوســــاغل المــــرورية، وا يشــــ ل اســــتع ال القوة عند االقتمــــا ، من أجل حل ظة الســــ م ةل  و  إىل ل
 اية املدنيني املعر ضــــــــني خل ر العنف البدين، و قاً لوالاي  البعثا ، وأح ام ميثاة األمم املتحدة ويناا 

بعثا  و ايدة ع ى أرية است رار اخنرا  القيادة الع يا ل  ويشددمن أح ام القانون الدويل الواجبة الت بيق، 
اذا االخنرا ، لم ان معر ة لي  عناار البعثا  ولي  مستواي  التس سل القيادي ع ى النحو الواجر 
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بواليــة البعثــة يف جمــال احل ــايــة ووســـــــــــــــ وليــا ــا يف اــذا ال ــــــــــــــــدد وتــدريبقــا يف اــذه اجملــاال  وإشـــــــــــــــراكقــا 
 قتة يف اذا ال دد؛االض  ع هبا؛ ويشيد ة قود الل تبذ ا القوة األمنية امل   يف

الوجود املتق   أل راد جقا  األمن التاب   نوب الســــودان ونشــــر وحدا  شــــرطة  يدين - 13 
، وأي د ول ل  ي يشــــــــــــــيا  2011حزيران/يونيه  20الن   يف د رة دا ل من قة أبيي، انتقاكاً الت اة 

ن  ورا ومن دون شــــــــرو  م الباته أبن تع ل ح ومة جنوب الســــــــودا ويكرر أتكيداملســــــــ حة إىل اةق يم، 
مسبقة ع ى نقل لي  أ راد جقا اا األم  إىل  ارط من قة أبيي، وأبن تع ل ح ومة السودان ع ى نقل 

، و قاً ل قرارا  ذا  ال ـــــــــــــــ ة، و ااـــــــــــــــة ويكرر كذل شـــــــــــــــرطة الن   يف د رة إىل  ارط من قة أبيي، 
ع ى إ    من قـــة أبيي من أي قوا  ومن  التدددأكيدددد، (2012) 2046و  (2011) 1990 القراران

 العناار املس حة التابعة ل قباغل ا  ية، ةستثنا  قوة األمم املتحدة األمنية امل قتة ألبيي وداغرة شرطة أبيي؛
حل ومتني ع ى ا ـــاذ لي  اخل وا  ال  مـــة ل  ـــالـــة نزع ال ـــاب  العســـــــــــــــ ري ا حيددث - 14 

 من قة أبيي ةل عل، ب رة منقا تن يذ براما لنـزع الس ح، حسر االقتما ؛ عن
أن القوة األمنية امل قتة طو   ا أن تقوم و ــــــــادرة األســــــــ حة وتدمناا  يؤكد من جديد - 15 

، وا يتســـــــــــــق م  واليتقا ويف حدود (2011) 1990من قة أبيي ع ى النحو املأذون به ووجر القرار  يف
املتع ق  2011القـــدرا  املتـــاحـــة  ـــا، وذلـــك ةلتنســـــــــــــــيق م  األطراف املوقّنعـــة ع ى ات ـــاة حزيران/يونيـــه 

لإلدارة واألمن يف من قة أبيي، و نة الرقابة املشـــــــــــرتكة يف أبيي، وقبي ل املســـــــــــنية ودين ا ةلرتتيبا  امل قتة 
نقوك، ومتشـــــياً م  القرار الســـــابق ال ـــــادر عن  نة الرقابة املشـــــرتكة يف أبيي والقاضـــــي ةعتبار من قة أبيي 

 ؛“من قة  الية من األس حة”
اراا م   نة الرقابة املشــــــــــرتكة يف أبيي وم  إىل القوة األمنية امل قتة موااــــــــــ ة حو  يطلب - 16 

قبي ل املســــــنية ودين ا نقوك بشــــــأن االســــــرتاتي يا  ال عالة وآليا  الرقابة ال  ي ة بمــــــ ان االمتثال التام 
ح ومَل  ويد وجانر لي  األطراف املعنية بوضـــــــــــــ  أبيي بواـــــــــــــ قا من قة  الية من األســـــــــــــ حة،  من

قابة املشــــــرتكة يف أبيي وقبي ل املســــــنية ودين ا نقوك إىل التعاون التام الســــــودان وجنوب الســــــودان و نة الر 
 القوة األمنية امل قتة يف اذا ال دد؛ م 

ةملبــادرا  الل ا ــذ ــا القوة األمنيــة امل قتــة من أجــل دعم احلوار بني القبــاغــل يرحددب  - 17 
الســـــــــــــــ م، من أجل تعزيز الع قا  بني  وا قود الل تبذ ا قبي تا املســـــــــــــــنية ودين ا نقوك، من قبيل  ان

القوة األمنية امل قتة إىل التنسيق م  اةدارة الل  ويد والقباغل وتيسن االستقرار وامل احلة يف من قة أبيي، 
عينتقا جوة يف أبيي وإدارة قبي ة املســـــــــــــــنية يف اجمل د، ةســـــــــــــــتخدام اخل ة املدنية امل غ ة، ل ح ا  ع ى 

 امل احلة بني القباغل، وتيسن عودة النا حني إىل قراام وتقدا اخلدما ؛االستقرار وتعزيز 
احل ومتني ع ى أن تتخــذا  ورا   وا  لتن يــذ تــدابن بنــا  الثقــة لــد  القبــاغــل  حيددث - 18 

التــابعــة ل ــل منق ــا يف من قــة أبيي، م  ك ــالــة مشــــــــــــــــاركــة املرأة يف لي  املراحــل، وــا يف ذلــك من   ل 
املتوااـــ ة الل تبذ ا  ة ع ى مســـتو  القواعد الشـــعبية، ومن   ل تقدا الدعم ل  ســـاعيع  يا  امل ـــاحل

املنظ ا  ين احل ومية املنخرطة يف بنا  الســـــــــــــــ م، ومن   ل تقدا الدعم ال امل ل قوة األمنية امل قتة 
 ما تبذله من مساع يف سبيل النقول ةحلوار بني القباغل؛ يف

https://undocs.org/ar/S/RES/1990%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2046%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1990%20(2011)


S/RES/2469 (2019) 
 

 

19-07905 7/9 

 

رأة ع ى لي  املســـــــــــــتواي  يف احلوار بني القباغل حا ة يف ك الة أن مشـــــــــــــاركة امل يؤكد - 19 
امل ـــداقية واملشـــروعية يف الع  ية، ويقير جب ي  األطراف تشـــ ي  مشـــاركة املرأة مشـــاركة كام ة وع ى قدم 

 املساواة م  الرجل؛
املوارد ة قود املتوااـــــــــــــــ ة الل تبذ ا القوة األمنية امل قتة، يف حدود القدرا  و  يرحب - 20 

املتاحة  ا، وةلتنسيق الوطيق م  قبي ل املسنية ودين ا نقوك، من أجل تعزيز قدرا   ان احل اية اجملت عية 
ل ي تســاعد يف إدارة ع  يا  إن اذ القانون وح يف النظام يف أبيي، م  ضــ ان املعام ة اةنســانية وال ر ة 

 ة الع ل م  احل ومتني بشأن اذه املسألة؛ل  شتبه  يقم وينام من ا ت زين، ومن أجل مواا 
ةجت ــــاع القيــــادا  التق يــــديــــة لقبي ل دين ــــا نقوك واملســـــــــــــــنيــــة الــــذي عقــــد  يرحدددب - 21 

جب ي  األطراف أن تتعــاون تعــاوانً اتمــاً بشــــــــــــــــأن النتــاغا  ويهيدب، 2017تشـــــــــــــــرين الثــاين/نو     14 يف
ق والتحري املشـــــــــــرتكة ملن قة أبيي يف مقتل أحد والتواـــــــــــيا  املنبثقة من التحقيق الذي أجرته  نة التحقي

أ راد ح يف الســــــــــــ م التابعني ل قوة األمنية امل قتة والزعيم األك  لقبي ة دين ا نقوك، عقر قيام م وضــــــــــــية 
االحتاد األ ريقي بنشـــر النتاغا، ويرحر ةلبيان ال ـــح ي الذي أاـــدره جم   األمن والســـ م التاب  ل حتاد 

ي  ر  يه إىل م وضــــــــية االحتاد األ ريقي أن تشــــــــرك ال ر ني بشــــــــأن  2015مار  /آذار 24األ ريقي يف 
إىل إاـــدار تقرير م وضـــية االحتاد األ ريقي عن مقتل  عيم قبي ة دين ا نقوك،  يت   النتاغا والتواـــيا ، و 

باغل، ع ى النحو الذي ات قت ع يه القيادا  التق يدية، واالســـت ادة من التقرير كأســـا  ل   ـــاحلة بني الق
 مراعاة ل حاجة إىل إشاعة االستقرار وامل احلة يف من قة أبيي؛

ةلدول األعمــا  كا ة، و  ــواــاً الســودان وجنوب الســودان، أن ت  ل التنقل  يهيب - 22 
ـــــــزوعة الس ح   ي   ورّية وبسرعة ودون عراقيل إىل أبيي ومنقا ويف لي  أما  املن قة احلدودية اآلمنة املنـ

وق   الييار،  األ راد، وكذلك ل  عدا  وامل ن واةمدادا  ويناا من الســـ  ، وا  يقا املركبا  وال اغرا 
 املخ  ة ل ستخدام احل ري والر ي من قنبل القوة األمنية امل قتة؛

أبن عدم وجود مشـــــــــــــــاري  إراغية وعدم القدرة ع ى تو ن اخلدما  احل ومية يسدددددددددددل    - 23 
ح ومة الســـــودان وح ومة جنوب الســـــودان وا قا   ويناشددددداألســـــاســـــية ي طر ســـــ باً ع ى ســـــ ان أبيي، 

ةلدعوة  ويرحبجقود اـــــــــــــــيانة ال رة وأع ال إعادة اةع ار الع ومية وبنا  القدرا ،  املامة أن تدعم
 ( لتن يذ مشاري  إراغية تركز ع ى امل احلة؛S/2018/778الواردة يف رسالة األمني العام )

ووااـــ ة تيســـن نشـــر مو  ي داغرة ح ومة الســـودان وح ومة جنوب الســـودان يطالب  - 24 
األمم املتحدة لإلجرا ا  املتع قة ةألليام لمـــــــــــــــ ان حرية التنقل وحتديد مواق  األليام وإ التقا يف من قة 

 أبيي واملن قة احلدودية اآلمنة املنـزوعة الس ح؛
لي  األطراف املعنية ةلســـــــــــ اح   ي  مو  ي املســـــــــــاعدة اةنســـــــــــانية  يطالب كذل  - 25 

لواول أبمان ودون عواغق إىل كل املدنيني ا تاجني ل  ساعدة وإىل لي  املرا ق ال  مة لع  يا م، و قاً ة
ل قانون الدويل، وا يف ذلك القانون الدويل اةنســـــــــــــــاين الواجر الت بيق ومباد  األمم املتحدة التوجيقية 

 لتقدا املساعدة اةنسانية؛
أن توقف لي  أشـــــــــ ال العنف وانتقاكا  و او ا   لي  األطراف ع ىحيث ةشددددددددة  - 26 

حقوة اةنســـان وانتقاكا  القانون الدويل اةنســـاين، وال ســـي ا انتقاكا  و او ا  القانون الدويل الواجر 
 الت بيق الل تمرت ر ضد النسا  واألط ال، وتقدا مرت يب اذه الت او ا  أو االنتقاكا  إىل العدالة؛

https://undocs.org/ar/S/2018/778
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ني العام ك الة الراــــــــــد ال عال النتقاكا  و او ا  حقوة اةنســــــــــان، إىل األم يطلب - 27 
رت ر يف ذلك راـــــــــــــــد أع ال العنف ا نســـــــــــــــي وا نســـــــــــــــاين والت او ا  واالنتقاكا  األ ر  الل تم  وا

دعوته ح ومة الســــــــودان وح ومة جنوب الســــــــودان إىل التعاون ال امل  ويكررالنســــــــا  واألط ال،  ضــــــــد
  ذه الياية، وذلك ب رة منقا إادار التأشنا  ملو  ي األمم املتحدة املعنيني؛األمني العام حتقيقاً  م 

إىل األمني العام أن يسعى إىل  ايدة عدد النسا  يف القوة األمنية امل قتة، وكذلك  يطلب - 28 
ة ة األمنيقو ي  ر إىل الو  ،ك الة مشـــــــــــــــاركة املرأة مشـــــــــــــــاركة اتمة و عالة وااد ة يف لي  جوانر الع  يا 

 االعتبارا  ا نسانية ةعتباراا مسألة شام ة طوال  رتة واليتقا؛ امل قتة أن تراعي متاماً 
 ؛واألط ال بقيام القوة األمنية امل قتة ألبيي بنشر مستشار مدين مع  و اية النسا يرحب  - 29 
ألمم املتحدة ةملبادرا  الل ا ذاا األمني العام لتوحيد طقا ة األدا  يف أنشـ ة ا يرحب - 30 

حل يف الســ م، وي كد من جديد دع ه لوضــ  إطار ســياســام شــامل ومت امل لألدا  ودد معاين واضــحة 
لتقييم أدا  لي  املو  ني املدنيني واأل راد النظاميني العام ني يف ع  يا  ح يف الســـــــــ م ودع قا وييســـــــــر 

وضـــوعية تســـتند إىل معاين واضـــحة تن يذ الوالاي  ب عالية وبشـــ ل كامل، ويتمـــ ن منق يا  شـــام ة وم
وحمددة جيدا لمــ ان املســا لة عن التق ــن يف األدا  وتو ن احلوا ز واالعرتاف ةألدا  املت يز، ويدعوه إىل 

 ت بيقه ع ى القوة األمنية امل قتة؛
وي  ر إىل  (2016) 2272وقراره  S/PRST/2015/22إىل بيانه الرائســــــــــــــي  يشدددددددددددري - 31 

األمني العام أن يتخذ لي  التدابن ال  مة ل  الة امتثال القوة األمنية امل قتة امتثاال اتماً لســــــــــياســــــــــة األمم 
املتحدة بعدم التســـامح إط قا إ ا  االســـتي ل واالنتقاك ا نســـيني وأن يمـــ ن التدقيق يف ســـ    لي  

  الســـــــــــ وك ا نســـــــــــي أطنا   رتا   دمتقم يف األمم أ راد البعثة ل تأكد من   وّناا من أي ســـــــــــوابق لســـــــــــو 
املتحــدة، وأن يمبقي اجمل   ع ى ع م وــا حتر ه القوة األمنيــة امل قتــة من تقــّدم يف اــذا ال ــــــــــــــــدد من   ل 
تقاريره، ووث الب دان املســـــــــــارة بقوا  وأب راد شـــــــــــرطة ع ى ا اذ اةجرا ا  الوقاغية املناســـــــــــبة، وا  يقا 

وعيـة قبـل النشـــــــــــــــر، وضـــــــــــــــ ـان املســــــــــــــــا لـة التـامـة يف حـاال  إتيـان أ راد قوا ـا مثل التـدريـر أليرال الت
 ،، حســـر االقتمـــا املتحدة األممالســـ وك من   ل حتقيق الب دان املســـارة بقوا  وأب راد شـــرطة و  ذلك

 يف أي ادعا ا  يف الوقت املناسر؛
عاون بني بعثا  األمم ا قود الل يبذ ا األمني العام لمــــــــــــــ ان توطيق ســــــــــــــبل الت يالحظ - 32 

املتحدة يف املن قة، وا  يقا القوة األمنية امل قتة ألبيي وبعثة األمم املتحدة يف لقورية جنوب السودان والع  ية 
 ويطلباملخت  ة ل حتاد األ ريقي واألمم املتحدة يف دار ور، ومبعوطه اخلاص إىل الســــودان وجنوب الســــودان، 

 ؛األ ريقي  ارسة، وا يف ذلك م  املبعوث اخلاص لألمني العام ل قرنإليه مواا ة الع ل هبذه امل
 

 تقدمي التقارير  
إىل األمني العام أن يب يه ةلتقدم ا ر  يف تن يذ والية القوة األمنية امل قتة، يف مذكرة  يطلب - 33 

، وأن يقدم تقريراً عن التقدم ا ر  يف   ض القوا  و ايدة عدد 2019متو /يوليه  31تمقدم يف موعد أق ــــــــــــــاه 
 ؛األمنية يذ والية القوة، ويف إادار أتشنا  لدعم تن 4و  3أ راد الشرطة حسب ا جا  يف ال قرتني 

 2019تشرين األول/أكتوبر  15م يف موعد ال يت او  إىل األمني العام أن يقدّن  يطلب - 34 
 انتقال اســـــــرتاتي ية يتمـــــــ ن ،تقريراً عن التواـــــــيا  املســـــــت   ة ةعادة تشـــــــ يل والية القوة األمنية امل قتة

https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/22
https://undocs.org/ar/S/RES/2272%20(2016)
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يف موعـــــد ال يت ـــــاو   يوا يـــــهأن إىل األمني العـــــام  ويطلددددب كددددذلدددد ، ل بعثـــــة حمت ـــــل  روط تســـــــــــــــ ح
مه القوة لآللية املشـــــرتكة لراـــــد احلدود والتحقق منقا، تقييم ل دعم الذي تقدّن ب 2019ســـــبت   /أي ول 15

يف اذا ال ــــدد إىل األمني العام إجرا  دراســــة ل قدرا  العســــ رية والشــــرطية تشــــ ل إعادة تنظيم  ويطلب
 سر م  احلالة األمنية يف أبيي؛القوا  العس رية واملعدا  املت  ة هبا لتتنا

إىل األمني العام أن يوااـــــــــــــــل إب يه ةلتقدم ا ر  يف تن يذ والية القوة األمنية  يطلب - 35 
ويتمــــــ ن اةب غ  2019تشــــــرين األول/أكتوبر  15امل قتة، يف تقرير كتايب واحد يقد م يف موعد أق ــــــاه 

 ع ا ي ي:
 ،4و  3التقدم ا ر  يف   ض عدد أ راد القوا  و ايدة قوام الشرطة حسر ما جا  يف ال قرتني  • 
نقل األســـــــــــــ حة إىل أبيي ووجود األســـــــــــــ حة وتدمناا وم ـــــــــــــادر ا دا ل أبيي حســـــــــــــب ا جا  يف  • 

 ،14 ال قرة
 ،30و  28اخل وا  الل مت ا اذاا متشياً م  ال قرتني  • 
، وا يشـــ ل املع وما  وع  يا  27ان ع ى النحو امل  وب يف ال قرة نتاغا راـــد حقوة اةنســـ • 

 التح يل والبياان  املتع قة ةنتقاكا  و او ا  حقوة اةنسان،
 ،8و  7اخل وا  الل ا ذاا ال ر ان حسب ا جا  يف ال قرتني  • 
يف ذلك النواقص موجز ةةجرا ا  املتخذة لتحسني أدا  البعثة ومعا ة مش    التق ن، وا  • 

 يف القيادة، وا اذير الوطنية الل ت طر س باً يف  عالية تن يذ الوالية، وبيئا  الع ل ال عبة؛
 إبقا  اذه املسألة قيد نظره ال ع ي. يقرر - 36 

 


