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 ،األمن مجلس إن 

 ،السودان في بالحالة المتعلقة السابقة الرئاسية وبياناته قراراته جميع تأكيد يعيد إذ 

 ،اإلقليمية وسالمته واستقالله ووحدته السودان بسيادة القوي التزامه تأكيد يعيد وإذ 

 ومؤســــســــا   مدنية  بقيادة  جديدة  انتقالية  حكومة إنشــــا ب  المتعلقة  الدســــتور ة  الوثيقة بتوقيع يرحب  وإذ 
، الدســتور ة   الوثيقة  لتنفيذ  اآلن حتى  المتخذة  بالخ وا   كذلك يرحب  وإذ،  2019  أغســ  /آب  17 في  انتقالية

ــحاب بجميع يهيب  وإذ ــلحة  أصــــ ــع   ت لعا  تحقيق  أجل من  االنتقالية  بالعملية ملتزمين  يظلوا  أن  المصــــ  الشــــ
 الســودان  لدعم  اســتعداد  تأكيد  يعيد وإذ،  والرخا   والديمقراطية واالســتقرار   الســال   يســود  مســتق ل  إلى  الســوداني

 انتقاله  أثنا   السـودان  دعم في  األفر قي  االتحاد به  يضـ لع  الذي  الحيوي  الدور   على يثني  وإذ،  الصـدد  هذا في
 ،الرشيد والحكم الديمقراطية إلى

ــتور ة  الوثيقة في  الوارد  بااللتزا  يرحب  وإذ  ــال  بتحقيق  الدسـ ــامل  عادل  سـ ــودان في  وشـ  خالل من  السـ
 مفاوضا  في المحرز   بالتقد   الصـدد  هذا في ميسلل    وإذ،  عليه  المترتاة  واآلثار   للنزاع  الجذر ة  األسـااب  معالجة
ــال  ــودان  جنوب حكومة  دور   التقدير  مع يالحظ  وإذ،  جوبا في  ُعقد   التي  السـ ، المفاوضـــا    هذ   دعم في  السـ

 كذلك  حثي  إذو ،  ســــــال لل  اتفاق  إلى بســــــرعة  التوصــــــل  أجل من  ال نا ة  المشــــــار ة  على  النزاع  أطراف يحث  وإذ
 ،مساقة شروط دون ، فورا ذلك تفعل أن على السال  مفاوضا  في بعد تشارك لم التي األطراف

 وبــالردود،  الســــــــــــــودان في النزاع أطراف من  العــديــد جــانــ  من القتــاليــة األعمــال بوقف يرحللب وإذ 
 جائحة خضــــم في  النار   إلطالق  عالمي وقف  إلى  للتوصــــل  العا  األمين  ندا  بشــــ ن عنها  الصــــادرة اإليجابية

 ،19-كوفيد

، أراضـــيها   أنحا  جميع في  المدنيين حماية عن  الســـودان  لحكومة  الرئيســـية  المســـؤولية  تأكيد يعيد  وإذ 
ن ب وجه يقر  وإذ  السـودان حكومة  بخ ة  الصـدد  هذا في  ُمنوها  ،دارفور  في  السـائدة األمنية  الظروف في  التحسـُ

 من  القلق عن  ذاتـه الوقـ  في مُعربل و  ،األســــــــــــــلحـة جمع وب رنـام   (S/2020/429) المـدنيين لحمـايـة  الوطنيـة
 تحقق   التي  المكاسـ   حماية  ضـرورة  على  يشـدد  وإذ،  دارفور   أنحا   بعض  في األمنية  الحالة  هشـاشـة  اسـتمرار 
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 المخاطر   حدة من  والتخفيف،  النزاع  دوامة في  مجددا  الســـــقوط وتجن ،  دارفور  في  الســـــال   بنا  مســـــتو   على
، الق لي  والعنف، دارفور  في المــدنيين تســــــــــــــتهــدف  التي  التهــديــدا  منهــا أمور  جرا  من  بــالســــــــــــــكــان المحــدقــة

 ،التشر د واستمرار ، اإلنساني الدولي القانون  وانتهاكا ، اإلنسان حقوق  وتجاوزا  وانتهاكا 

، أخر   عوامـــل ضــــــــــــــمن، ال  يعيـــة والكوارث اإليكولوجيـــة والتغيرا  المنـــا  لتغير  بمـــا يعترف وإذ 
ــل ية  تداعيا  من ــتقرار   على سـ  الســـودان حكومة  اتااع  ضـــرورة  على يشللد   وإذ،  دارفور  وخاصـــة،  الســـودان اسـ

 االســتقرار  تحقيق  دعم  أجل من  العوامل بهذ   المتعلقة  المخاطر   وإدارة  لتقييم  افية  اســتراتيجيا   المتحدة  واألمم
 ،الصمود على القدرة وبنا 

 وتهيئة اإلنسانية  المساعدة  إيصال تيسير  أجل  من  السودان  حكومة  اتخذتها  التي  بالقرارا   يرحب  وإذ 
 لهذ   الكامل  التنفيذ  على  يشللللجع  وإذ  ،اإلنســـــــاني  المجال في  الفاعلة  لجها ا  عملل أك ر  بدرجة مواتية  ظروف
 أنحا  جميع  إلى  عوائق  ودون  آمن وبشــــكل بســــرعة اإلنســــانية  المســــاعدا   وصــــول  ضــــمان أجل  من  القرارا 

 للمســـــــــاعدة التوجيهية  المتحدة  األمم  ماادئ مع  وتمشـــــــــيا  الصـــــــــلة  ذا   الدولي  القانون   ألحكا   وفقا،  الســـــــــودان
 ،واالستقالل والحياد والتجرد اإلنسانية ماادئ فيها بما، اإلنسانية

ــا لة  الســـودان حكومة تكفل  أن  ضـــرورة  على  يشللد   وإذ  ــاني  الدولي  القانون   انتهاكا   عن  المسـ  اإلنسـ
 والمسـا لة  لعدالةا تحقيق بتدابير   المتعلقة  ةالدسـتور   الوثيقة  ب حكا  يرحب  وإذ  ،اإلنسـان  لحقوق   الدولي  والقانون 

 ،الصدد هذا في االنتقالية الفترة في

 عد ل  المســـــ   اة  لعواملل  التصـــــدي  عن  األول  المقا  في  المســـــؤولة  هي  الســـــودان حكومة  أن يؤكد  وإذ 
 صـــــــــاحاة األخر    الجها   مع  تحاور ال عنو ،  طو ل  وق   منذ  والقائمة  الســـــــــودان في  الالمســـــــــاواة و   االســـــــــتقرار 
 المجتمعا   وأفراد  والالجئين  داخليا  والمشــــــــردين  والشــــــــااب  والنســــــــا   المدني  المجتمع يشــــــــمل  بما،  المصــــــــلحة
 االقتصـادي  النمو  منها بسـ ل،  األجل  وال و لة  الراهنة  السـودان لمشـاكل  دائمة  حلول   توفير   أجل من،  المهمشـة
 وذلك،  الكوارث مواجهة في  الصــــمود  على  والقدرة  االجتماعي  والتماســــك  للجميع  الشــــامالن  المســــتدامة  والتنمية

 ،الدستور ة الوثيقة في المحددة األولو ا  مع يتمشى بما

ــياســـــــــي  االنتقال عملية في  المرأة   تؤديه  الذي  الها   بالدور   ميسللللللل    وإذ  ــلمي  الســـــــ ، الســـــــــودان  في  الســـــــ
ــا   العامة  الحياة  في  المرأة   دور  لتعز ز   المتخذة  بالخ وا  يرحب وإذ ــســــــــ ــنع  وعمليا   الحكومية  والمؤســــــــ  صــــــــ

ــو ه تجر م  بقرار   كذلك يرحب  وإذ،  القرار  ــا  تشـ ــلية  األعضـ ــودان في  لإلناث  التناسـ  إنجاز   على يشللجع  وإذ،  السـ
 لوضــــــــع  الســــــــودان حكومة  ت ذلها  التي  بالجهود يعترف  وإذ،  الصــــــــدد  هذا في  الالزمة  اإلدار ة  الخ وا  جميع
 يهيب  وإذ،  بالكامل  وتنفيذها  منها  االنتها   على  يشللللجع وإذ،  واألمن  والســـــــال   المرأة   بشـــــــ ن  وطنية عمل خ ة

 والمتســـــــــاو ة  الكاملة  ومشـــــــــار تها  المرأة   حقوق  وحماية لتعز ز   الخ وا  من  مز دا  تتخذ  أن  الســـــــــودان بحكومة
 التي  القوانين  جميع  إلغا  منها بوســائل،  واالقتصــادية والســياســية  االجتماعية  الحياة جوان   جميع في  والمجدية
 المجل  في  المرأة   لمشار ة  المستهدفة  المائة  في 40  الــــــــ  نساة  وبلوغ،  والفتيا   النسا   ضد تمييز   على  تن وي

 تكفل أن  الســــودان  بحكومة يهيب وإذ،  والفتيا   النســــا  على  للنزاع  الجائر  باألثر   يقر وإذ،  االنتقالي  التشــــر عي
 ومنع  المق لة  الســـــال   اتفاقا  تنفيذ  وفي  الســـــال   عمليا   في ومجدية  ومتســـــاو ة   املة  بصـــــورة  المرأة   مشـــــار ة
 ،واألمن بالسال  المتصلة واإلصالح القرار  صنع وعمليا  النزاعا  نشوب
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ــائل  إدماج أهمية  على  يشلللللد   وإذ   يدعو  وإذ،  الســــــــودان  في  الســــــــال   عمليا   في  ال فل حماية  مســــــ
 الذين  األطفال ســـــــراح  إطالق  على  تنص  أحكا  يهاف  بما،  ال فل حماية بشـــــــ ن  أحكا   إدراج  إلى  النزاع  أطراف
 ال فل  حقوق  بشـــــ ن  وأحكا ،  إدماجهم  وإعادة  المســـــلحة  الجماعا   أو  المســـــلحة  بالقوا  ســـــابقا  مرتا ين  كانوا

 المتعلقة  األحكا  وفي،  الســـــــــال   واتفاقا   النار   إطالق وقف  واتفاقا   الســـــــــال   مفاوضـــــــــا   جميع في،  ورفاهه
 ،العمليا  تلك في، ذلك أمكن حيثما، األطفال آرا  مراعاة إلىو ، النار  إطالق وقف برصد

 أن يمكن  الذي  والدور ،  الجميع  وشـــــــــــمول،  األمور   زما   الوطنية  القو   تولي أهمية  على يشلللللللد   وإذ 
 احتياجا   مراعاة  ضـــــمان بغية  الســـــال   ل نا   الوطنية  واألهداف  بالعمليا   النهوض في  المدني  المجتمع  يؤديه
 ،المصلحة أصحاب جميع

  يشــــــــكل  ذلك  أن  يدرك  وإذ،  الســــــــودان  على  19- وفيد جائحة ت ثير  بشــــــــ ن  قلقه  ب لغ  عن  يعرب  وإذ 
ــيما  تحديا   ــادية  االجتماعية  ولألوضــــاع  الصــــحي  للنظا  جســ ــانية  واالقتصــ  النزاع أنهكه  بلد في  وللســــكان  واإلنســ

ل  الســــــــــــــودان إلى  الـدولي المجتمع يقـدمـه  الـذي والعيني والتقني  المـالي  الـدعم أهميـة  على يشلللللللللد  وإذ،  الم و 
 ،19- وفيد لمواجهة تدابير  من يتخذ  فيما

 ،السودان في األفر قي واالتحاد المتحدة األمم بين الشراكة أهمية يؤكد وإذ 

 المتحــدة  لألمم  العــا  واألمين األفر قي  االتحــاد مفوضــــــــــــــيــة لرئي   الخــا  بــالتقر ر  علمل  يحيط وإذ 
(S/2020/202)، 

 2020  مارس/آذار   3  ينالمؤرخ  األفر قي  لالتحاد  التابع واألمن  الســــلم  مجل  يب يان    علم  يحيط  وإذ 
(PSC/PR/COMM.(CMXIII)) 2020 مايو/أيار  27 و (PS/PR/COMM.(CMXXVII))، 

ــالة  علم  يحيط  وإذ  ــودان  حكومة من  المتحدة  لألمم  العا   األمين  إلى  الموجهة  بالرســــــــ  والمؤرخة  الســــــــ
 ،(S/2020/221) المستق ل في السودان  إلى  المتحدة  األمم ستقدمه  الذي  الدعم بش ن  2020 ف راير /شااط 27

 السودان في  االنتقالية  الفترة  خالل  المساعدة  لتقديم  المتحدة  لألمم  متكاملة  بعثة  إنشا   يقرر - 1 
 ؛شهرا 12 مدتها أولية ولفترة القرار  هذا اتخاذ فور  المتكاملة( )الاعثة

ــة يكون  أن كللذلللك يقرر - 2  ــة للاعثـ ــاملـ ــا، المتكـ ــل من جز ا بوصــــــــــــــفهـ ــل هيكـ ــامـ  وموحـــد متكـ
 التالية: االستراتيجية األهداف، األمور  زما  الوطنية القو  تولي ماادئ مع تماما يتفق وبما المتحدة لألمم

 حقوق  وحم ية،  الديمقراطي  الحكم  نحو  والتقدم،  السلي يلي االنتق ل  عملية  في  المسل عد  ‘1’ 
 المستدام والسالم، وتعزيزه  اإلنس ن

 ذلك في بما،  الحميدة  المســـــاعي خالل من،  الســـــودانية  االنتقال عملية  مســـــاعدة ()أ  
 ؛الدستور ة الوثيقة أهداف تحقيق إلى الرامية الوطنية الجهود

ــياغة  عملية في  التقنية  المســــــاعدة  تقديم ()ب    واألعمال  الســــــكان  وتعداد  الدســــــتور   صــــ
 ؛الوطنية للجهود دعما، لالنتخابا  التحضير ة

 والمســا لة  والمســاواة   اإلنســان  بحقوق   المتعلقة  الدســتور ة  الوثيقة  أحكا   تنفيذ  دعم ()ج  
 بوسائل،  المق لة  السال   واتفاقا ،  المرأة   حقوق   بكفالة  المتعلقة  األحكا   منها سيما  وال،  القانون   وسيادة
 ؛السودان في اإلنسان لحقوق  المتحدة األمم مفوضية مكت  مع الوثيق التعاون  منها
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 المقبلة السالم اتف ق ت وتنفيذ السالم عملي ت  عم ‘2’ 
 ذلك في بما،  الســـــــــــودانية  الســـــــــــال   مفاوضـــــــــــا   ودعم  الحميدة  المســـــــــــاعي  بذل ()أ  

ــا   المدني  لمجتمعل  المجدية  مشــــــــــار ةال دعم ــااب  والنســــــــ  وأفراد  داخليا    والمشــــــــــردين  والالجئين  والشــــــــ
 ؛المهمشة الفئا 

ــديم ()ب   ــابـــــل أســــــــــــــــــاس على الـــــدعم تقـــ ــديـــــل قـــ ــا ، للتعـــ  األطراف طلـــــ  على بنـــ
ــا لة  دعم  ذلك في  بما،  لســـــــــال ل  مق لة  اتفاقا   أي  لتنفيذ،  المفاوضـــــــــا   في  االنتقالية  والعدالة  المســـــــ
 وإعادة  والتســــــر    الســــــالح ولنزع،  والجنســــــاني  الجنســــــي  العنف  أعمال تشــــــمل  بقضــــــايا  يتعلق  ما في

 االحتياجا   اختالف  مراعاة مع،  االنتقالية  الفترة في  والذخائر   األســـــــــــلحة  إدارة  ذلك  في بما،  اإلدماج
ــابقين  المقاتلين من  والذ ور   لإلناث  الســـالمة  واعتاارا   والتجارب  عن  فضـــال،  األطفال  وخاصـــة،  السـ
 ن قتيم على خـا  بوجـه التر يز  مع منهـا  والتحقق المحتملـة النـار   إطالق وقف ترتياـا   رصـــــــــــــــد

 ؛ودارفور  )المن قتين(  ردفان وجنوب األزرق  النيل

  ارفور  في وخ صلة  ،الق نون   يلي    وبسلط المدنيين وحم ية  السلالم بن ء  في  المسل عد  ‘3’ 
 والمنطقتين

ــيما  وال،  قيادتها  الســــــــودان  يتولى  التي  الســــــــال  بنا   جهود  دعم ()أ    نشــــــــوب منع ســــــ
 التر يز   مع،  المجتمعي  العنف من  والحـد،  فيهـا  المصــــــــــــــالحـة  وتحقيق  حـدتهـا من  والتخفيف  النزاعـا 

 الصــــــــــــــغيرة  األســــــــــــــلحـة وجمع،  الق ليـة  النزاعـا  في  بـاأللغـا  المتعلقـة  اإلجرا ا  على  خـا  بوجـه
، والالجئين   داخليا  للمشـــــــــردين  دائمة  حلول  وإيجاد،  الدولية  المعايير   مع يتفق  بما  الخفيفة  واألســـــــــلحة

 المضــيفين  الســكان  لد   توطينهم  وإعادة  إدماجهم  وإعادة،  والكر مة   وعيةوال اآلمنة  عودتهم  وضــمان
، القرار   هذا من  15  الفقرة  مع يتفق  بما  المتكاملة  الســال  بنا   آليا  منها  بوســائل،  االقتضــا  حســ 

 ؛الواليا  صعيد وعلى المحلي الصعيد على السياسية والمشار ة

 الدولة  وجود بســـ   على  الســـودان حكومة  قدرةل  دعموال  والمشـــورة  المســـاعدة توفير  ()ب  
ــاملة  المدنية  والحو مة ــيما  وال،  الشــــــ ــســــــــا  تعز ز  خالل من  ســــــ ــيادة  مؤســــــ  األمن  وق اع  القانون   ســــــ
 خفارة  ماادرا  منها بســ ل،  المحلية  والمجتمعا   الدولة  ســل ا  بين  الثقة  وبنا   للمســا لة  الخاضــعة
 األمنية  الســــــــــل ا   دعمو ،  للمدنيين  المســــــــــلحة غير   الحماية  طرق  من  غيرها  أو  المحلية  المجتمعا 

 مســـتشـــاري   خالل من  وذلك،  الســـودانية  الشـــرطة قوة  ســـيما  وال،  قدراتها  بنا   وفي  إليها  المشـــورة  بتقديم
 ؛أخر   ووسائل المتحدة األمم

 ومســـتقرة آمنة بيئة تهيئة في  الســـودان  حكومةل  والدعم  والمشـــورة  المســـاعدة توفير  ()ج  
 الفعال  الدعم  تقديم  طر ق  عن،  المستق ل في  إليه  التوصل  يتم  سال   اتفاق  أي  تنفيذ  إطارها  في يمكن

 المناطق في،  داخليا  المشـــــــــردين  ســـــــــيما  وال،  المدنيين  حماية مجال في  والمحلية  الوطنية  للســـــــــل ا 
 المــــدنيين لحمــــايــــة الوطنيــــة الخ ــــة تنفيــــذ في الســــــــــــــودان حكومــــة ودعم، النزاع من المتضــــــــــــــررة

(S/2020/429)  الوساطة وتيسير ،  متنقلة  رصد أفرقة نشر   طر ق  وعن،  للقياس  قابلة معايير   ووضع 
 واســــــــــــــتراتيجيا ،  المرأة  حماية  شــــــــــــــاكا   ذلك في بما،  الماكر   اإلنذار   وآليا ،  األزما  في  المحلية
 ؛وتوعيتهم المتضرر ن السكان مع التواصل

https://undocs.org/ar/S/2020/429
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 من  المتضـــــررة  المناطق  في  خصـــــوصـــــا  ،اإلنســـــان  حقوق  بحماية  النهوض  دعم ()د  
 والجنســـــــاني  الجنســـــــي  العنف  أشـــــــكال جميع  من  واألطفال  النســـــــا  حماية  دعم منها  بوســـــــائل،  النزاع

ــاني  الدولي  القانون   انتهاكا   رصـــــــــــــد خالل  من،  األخر    واالعتدا ا   واالنتهاكا   والقانون   اإلنســـــــــــ
  بين التعــــاون  إطــــار  وتنفيــــذ، عنهــــا واإلبالغ الــــدولي الالجئين وقــــانون  اإلنســـــــــــــــــان لحقوق  الــــدولي
 خ    وتنفيذ  وضـع  ودعم،  بالنزاعا   المتصـل  الجنسـي  العنف  بشـ ن  السـودان وحكومة  المتحدة األمم
ــتشـــــــار ن  باســـــــتخدا ،  األطفال  ضـــــــد  المرتاكة  واالعتدا ا   االنتهاكا   لمنع  وطنية وخ ة عمل  مســـــ

 االجتماعية  - والنفســــــــــــية  ال  ية  الخدما  توفير   ودعم  والنســــــــــــا   األطفال حماية بشــــــــــــؤون  معنيين
 ؛الجنسي العنف ضحايا لجميع االقتصادية - واالجتماعية والقانونية

 اإلنس نية المس عد  وتنسيق واإلنم ئية االقتص  ية المس عد  تعبئة  عم ‘4’ 
ــســــــــــا   مع  التعاون  ()أ   ــادية  المســــــــــاعدة تع ئة  لدعم  الدولية  المالية  المؤســــــــ  االقتصــــــــ

 ؛الدولية واإلنمائية

ــانية  المســـــاعدة  إيصـــــال وتيســـــير   دعم ()ب    ودون   وأمان  بســـــرعةو   امل بشـــــكل  اإلنســـ
، المســــــــــــــاعدة   تـلك وتنســــــــــــــيق،  اإلنســــــــــــــاني  المجـال في  الـفاعـلة  الجهـا  مع  الوثيق  بالتعـاون ،  عوائق
 ؛اإلنسانية الماادئو  الدولي لقانون ا من الصلة ذا  لألحكا  وفقا

ــناديقها  المتحدة  األمم  و اال  بين  والمتكامل  الفعال  التعاون   كفالة ()ج    وبرامجها  وصـــ
، المانحة   والجها   الدولية  المالية  المؤســـــــســـــــا   ذلك في  بما،  المعنيين  الشـــــــر ا   مع  التعاون  وتعز ز 

ــتراتيجية  األهداف  تنفيذ في ــا   حســـ ،  المتكاملة  للاعثة االسـ ــتفادة بغية،  االقتضـ  حد  أقصـــى  إلى  االسـ
، الحقا   إليه  ســـــــــــتُقد   والتي  الســـــــــــودان  إلى  حاليا  المقدمة  األطراف  والمتعددة  الثنائية  المســـــــــــاعدة من
 ؛19- وفيد جائحة لمواجهة منها يقد  ما ذلك في بما

 للســــــودان  العا   لألمين  خاصــــــا  ممثال الســــــرعة وجه  على يعي ن  أن  العا   األمين  إلى  يطلب - 3 
 المتحدة  األمم  وو اال   المتكاملة الاعثة  أنشـــــــــ ة جميع عن  العامة  الســـــــــل ة  يتولى،  المتكاملة  للاعثة  ورئيســـــــــا

ــناديقها ــتراتيجي  التوجيه و وفر   الســـــودان في  وبرامجها  وصـــ  بذل  مجاال  في  بدور    قو و ،  األنشـــــ ة  لتلك االســـ
 الدولي  المجتمع  ي ذلها  التي  الجهود تنسيق   تولىو ،  السياسي  الصعيد  على  والدعوة  والمشورة  الحميدة  المساعي

 ؛المتكاملة الاعثة لوالية االستراتيجية لألهداف دعما

ــ الع،  العا   لألمين  الخا  الممثل  لدعم  الخا   للممثل  نائ  تعيين  يتم  أن يقرر - 4   لالضــــ
ــانية  الشـــــــؤون  ومنســـــــق  المقيم  المنســـــــق  بمها   الاعثة بين  التعاون   يكون   أن  كذلك ويقرر،  المتحدة  لألمم اإلنســـــ

 ؛يعادله ما  أو متكامل استراتيجي  بإطار   مدعوما    المتكامل  الق ري   المتحدة  األمم فر ق  من  وشر ائها  المتكاملة

 المتكــاملـة للاعثــة  التخ ي  في الســــــــــــــرعـة وجـه على يشــــــــــــــرع أن  العــا  األمين إلى يطللب - 5 
 ال د  من  الاعثة تمكن  ولكفالة، ممكن  وق   أســــــرع في  الت شــــــغيلية  قدرتها   امل  بلوغ من  لتمكينها  إنشــــــائها وفي
 إلى  كذلك ويطلب،  2021  يناير /الثاني   انون  1 يتجاوز   ال موعد في االســــــــــــــتراتيجية  أهدافها  جميع إنجاز  في

 يوما 60  غضــــون  في  الجغرافي ونشــــرها  للاعثة  المقترح  الهيكل،  للعلم،  األمن  مجل   إلى  يقد   أن  العا   األمين
 ؛القرار  هذا اتخاذ من
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 فيها بما،  الصلة  ذا   الفاعلة  الجها   جميع  مع  بالشراكة،  يقو   أن  العا   األمين  إلى  يطلب - 6 
ــامل تقييم  إجرا   في  الســــودان حكومة  بدعم،  الدولية  المالية  المؤســــســــا   المد   على  ال لد  احتياجا   لتحديد  شــ

ــوب  منع  مجاال  في  ال و ل ــال   وبنا   والتعافي  النزاعا  نشــــ ــع  وفي  ،الســــ ــتراتيجيا   وضــــ ــاة اســــ  لتل ية مناســــ
 ؛االحتياجا  هذ 

 آلية  إنشــا   المتكامل  الق ري   المتحدة  األمم  فر ق في  وشــر ائها  المتكاملة  الاعثة  إلى  يطلب - 7 
 بالواليا   االتصــــال  مها  من  المســــتفادة  الدروس  إلى  اســــتنادا،  الســــال   ل نا   والمنســــق  المشــــترك  للدعم مناســــاة

ــ ة ــليم  مع،  دارفور  في  المتحدة  واألمم  األفر قي  لالتحاد  المختل ة  العملية  والية بموج   المنشـــــــــــ  تلك ب ن  التســـــــــــ
 التي  اآلليا  مقر   يكون  أن  كذلك ويطلب،  السال   ل نا   ومنسق متكامل  دعم  لتقديم م تكرة    داة   ُتستخد   المها 
، مرة ج ل في  ذلك في  بما،  دارفور  في  موجودة  المتكامل  الق ري   الفر ق من  هاؤ وشـر ا  المتكاملة  الاعثة تنشـئها
 في  مماثلة  آليا   المتكاملة  الاعثة تنشــ   أن  و ذلك،  المختل ة والاعثة  المتكاملة  الاعثة بين  شــراكة  أســاس  على

 القرار   هذا من  2  الفقرة في  الم ينة،  المتكاملة  للاعثة  الصـــــلة  ذا  االســـــتراتيجية  األهداف مع  تمشـــــيا  المن قتين
 ؛المتكامل االستراتيجي اإلطار  وفي

 طوال  شــــاملة  مســــ لة  بوصــــفها  الجنســــانية  االعتاارا  تدم   أن  المتكاملة  الاعثة  إلى  يطلب - 8 
 عمليا  في  ومجدية ومتساو ة   املة  بصورة  المرأة  مشار ة   فالة  على  السودان حكومة تساعد  وأن  واليتها فترة

، واالقتصــــــــادية   االجتماعية  الحياة  مناحي جميع  وفي  مســــــــتو ا ال جميع  على  الســــــــياســــــــية  والعمليا   الســــــــال 
 الجنســـانية  للشـــؤون  مســـتشـــار ن نشـــر   ذلك  في بما،  الجنســـانية  المســـائل  في  الخ رة أهمية  كذلك جديد  من ويؤكد
، والعمر   الجن   نوع حســــ   المصــــنفة  ال يانا   واســــتخدا   جمع يشــــمل  بما،  الجنســــاني  والتحليل،  المرأة  وحماية
 يدرج  أن  العا   األمين  إلى ويطلب ،الجنســـــانية  العتاارا ل  مراع   نحو  على  الاعثة والية  تنفيذ  على  القدرة وتعز ز 
 ؛القرار  هذا من 16 الفقرة في الم لوبة التقار ر  في جنسانيا تحليال

ــة إلى يطلللب - 9  ــة الاعثـ ــاملـ ــالـــة المتكـ ــال  فـ ــد   دعم أي امتثـ ــة قوا  إلى ُيقـ ــة غير  أمنيـ ــابعـ  تـ
ــياســـــــــــة  صـــــــــــارما  امتثاال  المتحدة لألمم  بدعم  يتعلق فيما  اإلنســـــــــــان  حقوق   مراعاة في  الواجاة  العناية بذل  لســـــــــ
 ؛لها التابعة غير  األمن لقوا  المتحدة األمم

ــته  الصـــــار   باإلنفاذ  العا   األمين  بالتزا  يرحب - 10  ــياســـ ــية  لســـ  إزا   م لقا  التســـــام   بعد   القاضـــ
 إزا   م لقا  التســــــــام   عد  نه   تنفيذ يواصــــــــل  أن  العا  األمين  إلى ويطلب  ،الجنســــــــيين  واالنتهاك  االســــــــتغالل

 أفراد جميع امتـثال  ـفاـلةلك  الالزمـة  الـتدابير  جميع يتخـذ أن  العـا  األمين  إلى  كلذللك ويطللب،  الجنســــــــــــــي  التحرش
 ذلكو   االسـتغالل  هذا  حدوث  منع  ضـرورة  على ويشلد  ،  النه   وذلك  السـياسـة  هذ ل  تاما  امتثاال  المتكاملة  الاعثة

 جميع ويحلث،  (2016) 2272  القرار   مع يتفق  بمـا  وقوعهمـا  ادعـا ا  مع  التعـامـل  يفـية وتحســــــــــــــين  االنتهـاك
ــا   الدول ــاهم  التي  األعضـــــــــــ  فحص  ذلك في  بما،  المالئمة  الوقائية  اإلجرا ا   اتخاذ  على نظاميين  ب فراد  تســـــــــــ

ــا لـة تحقُّق  و فـالـة الاعثـة  وأثنـا   النشــــــــــــــر  ق ـل  التوعيـة  لغرض  والتـدر ـ   األفراد جميع  ســــــــــــــوابق  التـامـة  المســــــــــــ
 حينها في  تحقيقا   إجرا   منها بســـــ ل،  الق يل  هذا من  ســـــلوك في  لها  التابعون   األفراد  يتور ط  التي  الحاال  في

 الاعـثة تحرز   اـلذي  ـبالتـقد   ـتا   علم على  المجل  ُياقي أن  العـا   األمين  إلى  كلذللك ويطللب،  الجـناة ومحـاســـــــــــــــاة
 ؛الصدد هذا في

 عمال  المنشــــــــــ   بالســــــــــودان  المعني  الخ را   فر ق مع  تتعاون   أن  المتكاملة  الاعثة  إلى  يطلب - 11 
 ؛الفر ق عمل تيسير  بغية (2005) 1591 القرار ب
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 العملية  ومنها،  المن قة في  المتحدة  األمم  بعثا  بين فيما   ث  عن  التنســــــــــــيق  على يحث - 12 
 المؤقتــة األمنيــة المتحــدة األمم قوة مع خــا  وبوجــه، دارفور  في المتحــدة واألمم األفر قي لالتحــاد المختل ــة

 وبعثـــة، لي يـــا في للـــدعم المتحـــدة األمم وبعثـــة،  الســــــــــــــودان جنوب في المتحـــدة األمم بعثـــة وأيضــــــــــــــــا، ألبيي
 الخا   والماعوث،  الوســــــ ى  أفر قيا  جمهور ة في االســــــتقرار   لتحقيق  األبعاد  المتعددة  ملةالمتكا  المتحدة األمم

 ؛الاعثا  بين الفعال التعاون  يكفل أن العا  األمين إلى و  ل ، األفر قي للقرن  العا  لألمين

 بين والســــياســــية االســــتراتيجية الشــــراكة  لمواصــــلة  القصــــو   األهمية اســــتمرار   على يشلللد  - 13 
 الســـــلم  مجل   دعوة ويؤيد،  وغيرها  المختل ة  العملية خالل  من،  الســـــودان  في األفر قي  واالتحاد  المتحدة األمم

 لالتحاد يمكن  التي  المجاال  الســـرعة وجه  على  تحدد  أن  إلى  الســـودان حكومة    األفر قي  لالتحاد  التابع  واألمن
 على األفر قي  واالتحاد  المختل ة  والعملية  المتكاملة  الاعثة ويشللللجع،  إضـــــافية  مســـــاعدة فيها  يقد   أن  األفر قي

 للتنســيق  المســتو  رفيعة يةآل  باســتخدا ،  الســودان  في  دعم من  ُيقدمونه فيما  والتكامل  والتنســيق  االتســاق  كفالة
 ؛الوسائل من وغيرها األفر قي واالتحاد المتحدة األمم بين

 االنتقــالبــ  المتصــــــــــــــلــة األنشــــــــــــــ ــة وإدارة تخ ي  يواصـــــــــــــــل أن العــا  األمين إلى يطللب - 14 
ــياســـــا  وفقا ــلســـــل  المرحلي  االنتقال   فالة أجل  من بها  المعمول  الممارســـــا  وأفضـــــل  والتوجيها   للســـ  والمتســـ

 أن،  الصــــــــــــــدد  هـذا في،  كلذللك ويطللب  ،الم ـاف نهـاـية في  المتكـامـلة الاعـثة  إلى  المختل ـة  العملـية من  والكف 
ــ  ــيق آلية  المختل ة  والعملية  المتكاملة  الاعثة تنشــــ ــؤوليا  النتقال  الزمنية  والجداول  ال رائق  لتحديد تنســــ  المســــ
 الوثيقين  والتعاون  التنســـيق   فالة بغيةو ،  دارفور  في مشـــتر ة اســـتراتيجية  وأولو ا   أهداف للاعثتين  تكون  حيثما
 ومنع حد  أقصـــــــى  إلى  الموارد  من  واالســـــــتفادة  التآزر  من  قدر   أقصـــــــى لتحقيق،  والتحليال   المعلوما   وتاادل

 ؛الجهود ازدواجية

 طرائق  ســتحدد  المختل ة  والعملية  المتكاملة  الاعثة بين  االنتقال تنســيق آلية  أن  على  يشللد  - 15 
 تلك ق يل  من،  للمدنيين  المســــلحة غير   الحماية  أنشــــ ة عن  الاعثة  إلى  العملية من  المســــؤولية  انتقال  وتوقيتا 
 ؛القرار  هذا من 14 الفقرة مع يتماشى بماو  االقتضا  حس  وذلك، ‘3’ 2 االستراتيجي الهدف في الم ينة

 واليــة تنفيــذ عن يومــا 90  ــل تقر را األمن مجل  إلى يقــد  أن  العــا  األمين إلى يطلللب - 16 
 وقابلة  واضـحة وظرفية  أسـاسـية  ومؤشـرا  معايير ب  األولى  يوما 90  الـــــــــــــــ  تقر ر  في يوافيه  وأن  المتكاملة  الاعثة
 التخ ي  من  للتمكينو ، االســـــــــــــتراتيجية  أهدافها  على  قياســـــــــــــا  المتكاملة  الاعثة تحرز   الذي  التقد   لتتاع  للقياس
 ؛مستق ال السودان في المتحدة األمم وجود تشكيل إلعادة الماكر 

 .الفعلي نظر  قيد المس لة ياقي أن يقرر - 17 
 


