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 (2019) 2495 القرار  
 األول/ تشذذذذذذذذذذذر ن 31 يف املعقودة ،8654 جلسذذذذذذذذذذذ ذذذذ  يف األمن جملس اختذذذذ   الذذذذ    

   2019 أك وبر
 األمن، جملس إن 
 على ويشـــد    الســـن ا  يف احلال  بشـــ   الســـاب   الرائســـي  وبياانته قراراته مجيع جد د من  ؤكد إذ 

 كامل،  حنن على وتنفيذها هلا االمتثال أمهي 
 اإلقليمي ، وسالمته واست الله ووحدته السن ا  بسيا ة ال ني التزامه جد د من  ؤكد وإذ 
 وعد  واحليا  األطراف مناف   قبيل من الســـــــــــــال ، حلفظ األســـــــــــــاســـــــــــــي  املبا ئ أتكيد  عيد وإذ 

 من بعث  كل  والي  أب   سذذذذذذذذذذل   وإذ النالي ، عن والدفاع النفس عن الدفاع حال  يف إال ال نة، اســـــــــــــت دا 
د  الســـــــــــــــال  حفظ بعثات  املبا ئ مع تتســـــــــــــــ  هبا ذ أي اليت النالايت أ  ؤكد  وإذ املعين، للبلد وف ا ُتح

 هذا يف  شري وإذ هبا، أيذ  اليت لنالايتل التا  اإلجناز يتنقع األمن جملس أ  أتكيد  كرر وإذ األساسي ،
 ،(2018) 2436 قراره إىل الصد 

 انت الي  حكنم  إنشاء بش   2019 آب/أغسطس 17 يف الدستنري  النثي   بتنقيع  رحب وإذ 
 وبتشـــكيل النزراء رئيس بتنصـــي  ك لك   رحب وإذ االنت الي ، واملؤســـســـات املدني  ال نى ت ن ها جديدة
 ،2019 أيلنل/سبتمرب 8 يف النزراء وجملس 2019 آب/أغسطس 21 يف السيا ة جملس

 من الســن ا  يف والشــامل العا ل الســال  بتح ي  الدســتنري  النثي   يف النار  اباللتزا   رحب وإذ 
 مفاوضــات ابنطالق الصــد  هذا يف  شذذيد وإذ عليه، املرتتب  واآلاثر للنزاع اجلذري  األســباب معاجل  خالل

 حكنم  به تضــــــطلع الذي الدور ال قد ر مع  الحظ وإذ ،2019 األول/أكتنبر تشــــــرين 14 يف الســــــال 
 املفاوضات، هذه  عم يف السن ا  جننب

 ممثلن فيهم مبن املصلح ، أصحاب ومجيع  ارفنر يف املسلح  واحلركات السن ا  كنم حب  هيب وإذ 
 مســـب   شـــرو  بدو  الشـــامل ، الســـال  مفاوضـــات يف واملشـــارك  الزخم هذا من االســـتفا ة  اخليا، املشـــر ين

 السرع ، وجه على سال  اتفاق إىل التنصل على النزاع أطراف  شجع وإذ الدستنري ، للنثي   ووف ا
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 ينبغي  ارفنر يف املتحدة واألمم األفري ي لالُتا  امل تلط  العملي  انســـحاب أ  على  شذذذدد وإذ 
 السال ، عملي  يف احملرز الت د  االعتبار يف أيخذ أ 

 عن ذاته النقت يف ويعرب  ارفنر يف الســـــــــــائدة األمني  الظروف يف التحســـــــــــن أبوجه  رحب وإذ 
 لالســـت رار املزعزع  األنشـــط  بســـب  هشـــ  تزال ال  ارفنر أحناء بعض يف العام  األمني  احلال  أ  من ال ل 
 ضــــــــد املنجه  والتهديدات األمن انعدا  حال  تفاقم إىل تؤ ي واليت الفاعل  اجلهات من عد  هبا ي ن  اليت

 ال انن ، وسيا ة التنمي  وت نض اإلجرا ، وأعمال ال بلي والعنف  ارفنر يف املدنيني
 اإلنســـاني  املســـاعدة إيصـــال تيســـر أجل من الســـن ا  حكنم  اختذهتا اليت ابل رارات  رحب وإذ 

 من ال رارات هلذه الكامل التنفيذ على  شذذذجع وإذ اإلنســـاني  الفاعل  للجهات مالءم  أكثر ظروف وهتيئ 
  ارفنر، أحناء مجيع إىل عنائ  و و  آمن وبشكل بسرع  اإلنساني  املساعدات وصنل ضما  أجل

 األمم ومفنضــــ  الســــن ا  حكنم  بني 2019 أيلنل/ســــبتمرب 25 يف املنقع ابالتفاق  رحب وإذ 
  شجع وإذ السن ا ، يف ميداني  مكات  مع قطري مكت  فتح أجل من اإلنسا  حل نق السامي  املتحدة

 املكات ، هذه بتفعيل اإلسراع على
 لألمم العا  واألمني األفري ي االُتا  مفنضـــــــــــــــي  رئيس من امل د  اخلاص ابلت رير علما حييط وإذ 

 (،S/2019/816) املتحدة
 املؤرخ  الســــــــن ا ، حكنم  من املتحدة لألمم العا  األمني إىل املنجه  ابلرســــــــال  علما حييط وإذ 

 ،2019 األول/أكتنبر تشرين 22
 الدوليني، واألمن السال  يهد  خطرا تشكل السن ا  يف احلال  أ   قرر وإذ 
 املتحدة، األمم ميثاق من السابع الفصل مبنج    صرف وإذ 
 لالُتا  امل تلط  العملي  والي  2020 األول/أكتنبر تشـــــــــــــــرين 31 حىت ميد  أ   قرر - 1 
  ارفنر؛ يف املتحدة واألمم األفري ي

 اآلخرين املصلح  أصحاب ومجيع  ارفنر يف املسلح  واحلركات السن ا  كنم حب هيب  - 2 
 عا ل سال  إحالل هبدف السال  مبفاوضات قدما املضي يف ملمنس ت د  وُت ي   جمدي بصنره املشارك 
 امل تلط ؛ للعملي  الكامل السح  يتيح حنن على وشامل،

 ال رار يف املبني النحن على واليتهــــــا تنفيــــــذ امل تلطــــــ  العمليــــــ  تناصـــــــــــــــــــــل أ   قرر - 3 
 ال طري، املتحــــدة األمم فري  مع وابلتعــــاو  ال ــــائمــــ  املهــــا  مع متشـــــــــــــــيــــا تركز، وأ  ،(2018) 2429

 يلي: ما على
 املسلح  واحلركات السن ا  حكنم  بني النساط  جهن  ذلك يف مبا السال ، عملي   عم ‘1’ 

 تعكســــــه ما حنن على ،للســـــال  اتفاق أي تنفيذ  عمو  النطني ، الســـــال  وجلن  ، ارفنر يف
 وشامل؛ عا ل سال  ُت ي  أجل من السن ا  حلكنم  االسرتاتيجي  األولني  حاليا

 نطاقها وتنسـيع النالايت يف االتصـال مها  تعزيز ذلك يف مبا السـال ، بناء أنشـط   عم ‘2’ 
 مرة؛ جبل لتشمل
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 اجلنســـــــــي العنف ذلك يف مبا عنها، واإلبالغ اإلنســـــــــا  ح نق ورصـــــــــد املدنيني، محاي  ‘3’ 
 املســــــــاعدة ت دمي وتيســــــــر األطفال، ضــــــــد املرتكب  اجلســــــــيم  واالنتهاكات واجلنســــــــاي
 واملسامه  وأمنهم، اإلنساني  املساعدة جمال يف العاملني األفرا  سالم  وضما  اإلنساني 

جئني الطنعي  العن ة تتيح اليت الالزم  األمني  الظروف هتيئ  يف   اخليا واملشـــــــــــــــر ين لال 
 حمليا إ ماجهم أو كرامتهم،  ُتفظ ومســــــــتدام  آمن  وبصــــــــنرة املســــــــتنر قرارهم على بناء  
 مناسبا؛ يكن  حسبما اثلث مكا  إىل ن لهم أو

 مفنضـــــــــــي  لرئيس اخلاص الت رير من ‘1’ 45 الف رة يف النار  األول ابخليار علما حييط - 4 
 حىت امل تلطــــ  العمليــــ  ُتتفظ أ  و قرر (S/2019/816) املتحــــدة لألمم العــــا  واألمني األفري ي االُتــــا 

 ُتتفظ أ  ك لك  و قرر الشــــرط ، وأفرا  العســــكري  لل نات احلايل األقصــــى ابحلد 2020 آذار/مارس 31
 يف ال طاعي م رها ابستثناء واليتها، تنفيذ ألغراض األفرق  مناقع جبميع الفرتة هذه خالل امل تلط  العملي 
 األفرق  مناقع إلغالق التحضــــــــــر جيري بينما ،ال رار هذا من 5 للف رة وف ا ســــــــــيحغل  الذي  ارفنر، جننب
 األمن؛ جملس من قرار على بناء مسؤول، وبشكل املناس  النقت يف األخرى

 ابســـــــــت دا  وأنظمتها، املتحدة األمم قناعد مع متشـــــــــيا الســـــــــن ا ، حكنم  ابلتزا   نو  - 5 
 بشكل املدني  لألغراض النهائيني املسـتعملني جان  من امل تلط  العملي  أفرق  مناقع من تسـليمه جرى ما

 ساب ا سحلمت اليت امل تلط  العملي  أفرق  مناقع استعمال تكفل أ  على السن ا  حكنم  وحيث حصري،
 ؛األغراض لتلك املست بل يف تسليمها سيجري اليت ومناقعها

 األمن جملس إىل ي دما أ  األفري ي االُتا  مفنضـــــــــــــــي  ورئيس العا  األمني إىل  طلب - 6 
 يلي: ما بش   ،2020 الثاي/يناير كانن   31 يتجاوز ال منعد يف خاصا ت ريرا

 ومعلنمات الســـــال ، عملي  يف املســـــتجدة والتطنرات امليدا ، يف الســـــائدة للحال  ت ييم ‘1’ 
ل  مت اليت امل تلط  العملي  أفرق  مناقع حال  عن  مســـــار بشـــــ   وتنصـــــيات ســـــاب ا، ســـــح

 امل تلط ؛ عملي ال بسح  يتعل  فيما املناس  العمل
 الســـــن ا  حكنم  آراء إىل اســـــتنا ا امل تلط ، لعملي ل الالح  ابلنجن  املتعل   اخليارات ‘2’ 

 واحتياجاهتا؛
 من 6 الف رة يف املطلنب اخلــاص الت رير نتــائ  االعتبــار يف خــذاآ ،اع زامذ  عن  عرب - 7 

 للعملي  املســـــؤول ابلســـــح  املتعل   العمل مســـــارات ،2020 آذار/مارس 31 حبلنل ي رر  أ ال رار، هذا
 ،نفســــــه النقت يف يت ذ، أ  اعتزامه عن ك لك  و عرب ال رار، هذا من 1 للف رة وف ا وخروجها امل تلط 

 امل تلط ؛ لعملي ل الح  وجن  إبنشاء جديدا قرارا
 نظره. قيد املس ل  يب ي أ   قرر - 8 
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