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 (2020) 2525القرار   
 2020حزيران/يونيه  3الذي اتخذه مجلس األمن في   

  
  ،األمن مجلس إن 

 ، السودان في الحالة بشأن السابقة الرئاسية وبياناته قراراته جميع جديد من يؤكد إذ 

 ، اإلقليمية وسالمته واستقالله ووحدته السودان بسيادة القوي التزامه جديد من يؤكد وإذ 

، أراضـــي ا   أنحاء جميع في  المدنيين حماية عن  الســـودان  لحكومة  الرئيســـية  المســـيولية  تأكيد يعيد  وإذ 
ن بأوجه يقر  وإذ  الوطنية  الخطةب  الصدددددددد   هذا  في  منوها،  دارفور  في  الســـــــــــائدة  األمنية  الظروف في  التحســـــــــــ 

 القلق عن  ذاته  الوقت في  وم عربا األســـــلحة  جمع  برنامجوب  (S/2020/429)  الســـــودان  حكومةل  المدنيين  لحماية
 التي  المكاســــ  حماية  ضــــرورة  على  يشددد   وإذ،  دارفور   أنحاء  بعض في األمنية  الحالة  هشــــا ــــة  اســــتمرار  من

 حدة  من  والتخفيف،  النزاع  دوامة في  مجددا  الســــــــقو   وتجن ،  دارفور  في  الســــــــال   بناء مســــــــتو   على تحققت
، دارفور  في  المدنيين تســــــــــــت دف  التي  الت ديدات  من ا  أمور  جملة في  والمتمثلة،  بالســــــــــــكان  المحدقة  المخاطر 
 ، النزوح واستمرار ، اإلنساني الدولي القانون  وانت اكات، اإلنسان حقوق  وتجاوزات وانت اكات، القبلي والعنف

 أن ينبغي  دارفور  في  المتحدة  واألمم  األفريقي  لالتحاد  المختلطة  العملية  انســحا   أن  على يشدد   وإذ 
 لالتحـاد  التـابع واألمن  الســــــــــــــلم مجلس دعوة يؤيدد وإذ،  الســــــــــــــال  عمليـة في المحرز   التقـد  االعتبـار  في يـأذـ 

 ،المختلطة العملية انسحا  في الح ر  درجات أقصى توذي إلى األفريقي

 ،المختلطة العملية لقوا  التدريجي الخفض على 19-كوفيد جائحة تأثير  يدرك وإذ 

 المتحــدة  لألمم  العــا  واألمين األفريقي  االتحــاد مفوضــــــــــــــيــة لرئيس  الخــا  بــالتقرير  علمدا يحيط وإذ 
(S/2020/202)، 

 2020آذار/مارس    3ببياَنْي مجلس الســــلم واألمن التابع لالتحاد األفريقي الميرذين    وإذ يحيط علما 
(PSC/PR/COMM.(CMXIII) و )2020أيار/مايو  27 (PS/PR/COMM.(CMXXVII)،) 

 ، الدوليين واألمن السال  ي دد ذطرا تشكل دارفور  في الحالة أن يقرر وإذ 

 ،المتحدة األمم ميثاق من السابع الفصل بموج  يتصرف وإذ 

https://undocs.org/ar/S/RES/2525(2020)
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 النحو  على  دارفور   في  المتحدة  واألمم  األفريقي  لالتحاد  المختلطة  العملية والية  تمديد يقرر - 1 
 العمليـة تحـاف  أن  كدذلد  ويقرر، 2020  ديســــــــــــــمبر /األول كـانون  31 حتى  (2019) 2495 القرار  في  الوارد

 ؛الفترة ه ه ذالل والشرطة للقوات الحالي األقصى الحد على المختلطة

 االعتبار  في  آذ ا،  2020  ديســــــــمبر /األول  كانون   31  بحلول يقرر   أن اعتزامه  عن  يعرب - 2 
 الـتدريجي  ـبالتخفيض  المتعلـقة  العمـل  مســــــــــــــارات،  القرار   هـ ا من 11  الفقرة في  المطلو   الخـا   التقرير  نـتائج

 ؛القرار  ه ا من 1 الفقرة مع تمشيا، بالمسيولية سمْينالمت   وذروج ا المختلطة للعملية

 النحو على  المختلطـة  للعملـية االســــــــــــــتراتيجـية  األولوـية هي  المـدنيين حمـاـية  تكون  أن يقرر - 3 
 على  الســـــــــــودان حكومة  قدرة  دعم  من ا بســـــــــــبل تنفَّ   وأن،  (2019)  2495  القرار  من  ‘3’  3  الفقرة في  المبين
 ؛مرة جبل في سيما وال، الالزمة القدرة على اإلبقاء طريق وعن، المدنيين حماية

 تمشيا،  دارفور  في  المدنيين حماية  عن  بمسيوليت ا  المختلطة  العملية  تحتف   أن  على  يشد  - 4 
 أن  على  التأكيد  ويكرر،  الســـــــودان  لحكومة الرئيســـــــية  بالمســـــــيولية  المســـــــاس  ودون   القرار   ه ا من  3  الفقرة  مع

 المتكـامـلة  المتحـدة  األمم بعثـة  إلى  المختلطـة العمليـة من  المســــــــــــــيوليـة النتقـال  الزمني  واإلطـار   الطرائق تحـديـد
، المدنيين   لحماية  المســـــــلحة غير  باألنشـــــــطة  يتعلق  فيما  الســـــــودان في  االنتقالية  الفترة  ذالل  المســـــــاعدة  لتقديم
 المتكاملة البعثة بين  المشــتركة  االنتقال تنســيق آلية  ســتتواله،  المتكاملة  للبعثة االســتراتيجية  األهداف مع  تمشــيا

 ؛القرار  ه ا من 5 الفقرة مع وتمشيا االقتضاء حس ، المختلطة والعملية

ــياســـات  وفقا  وإدارت ا  االنتقالية  للفترة  التخطيط يواصـــل  أن  العا   األمين  إلى طلبه  يكرر - 5   للسـ
 المختلطة  العملية  من  المطاف  ن اية في  االنتقال  ضمان  أجل من  ب ا  المعمول  الممارسات  وأفضل  والتوجي ات

 العملية  تقو  بأن  الصدد  ه ا  في  طلبه  كذل  ويكرر،  وفعالة  متسلسلة  وبصورة  مراحل  على  المتكاملة  البعثة  إلى
 يكون  حيثما  المسيوليات  النتقال  الزمنية  واألطر   الطرائق  لتحديد تنسيق آلية  بإنشاء  المتكاملة والبعثة  المختلطة
 وتبادل كث   عن  والتعاون   التنســـيق  كفالة أجل  ومن،  دارفور  في  مشـــتركة اســـتراتيجية  وأولويات  أهداف  للبعثتين

 ؛الج ود ازدواجية وتالفي، الموارد وتسخير ، التآزر  من قدر  أقصى لتحقيق والتحليالت المعلومات

 للممارسات  طبقا  العملية  وأصول  األفرقة  مواقع  تسليم تكفل  أن  المختلطة  العملية  إلى  يطلب - 6 
 األصــــــــــــــول نقـل  لكفـالـة  العمليـة  واالحتيـاطـات  الخطوات جميع  اتخـاذ مع،  المتحـدة  لألمم  المـالي  والنظـا   العـامـة
 الســــــرعة وجه  على  القيا   إلى  الســــــودان وحكومة  المختلطة  بالعملية ويهيب،  المعين  الكيان ســــــيطرة  إلى  بأمان

 أفرقة  مواقع  وســــالمة وأمن  المدني  الن ائي  االســــتخدا   مبدأ يكفل منقح  إطاري   التفاق  الن ائية  الصــــيغة  بوضــــع
 المتحدة  األمم فريق  من  و ــــركا ها  المتكاملة  البعثة تســــتخدم ا  لن  والتي  تســــليم ا جر    التي  وأصــــول ا  العملية
 ؛المتكامل القطري 

 الن    عمليات في  الجارية  تحقيقات ا  الســـرعة وجه  على تختتم  أن  الســـودان بحكومة يهيب - 7 
 أن  الســـــودان بحكومة  كذل  ويهيب، تســـــليم ا ســـــبق  التي  المختلطة  العملية أفرقة  مواقع  في ميذرا  وقعت  التي

 ؛ه ه الن   حوادث في  اركوا ال ين األفراد محاسبة تواصل

، المـتاحـة   ومواردهـا  وـقدرات ـا واليت ـا  حـدود في،  اـلدعم  تـقد  أن  المختلطـة  العملـية  إلى يطلدب - 8 
 المســــاعدات  وصــــول  ودعم لتيســــير   وباألذص،  19-كوفيد تفشــــي  احتواء  إلى  الرامية  ج وده في  الســــودان  إلى

 العملية  إلى كذل   ويطلدب،  الالجئين  ومخيمـات  داذلـيا  المشــــــــــــــردين  إلى  ذلك في  بمـا،  عوائق  دون   اإلنســــــــــــــانـية
ــاء  والدول  المختلطة ــبة  الخطوات  جميع  اتخاذ  الســــــــودان وحكومة  األعضــــــ  أفراد جميع  ســــــــالمة  لحماية  المناســــــ
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 الســـــــــــماح  طريق عن  ذلك  في بما،  (2020)  2518  القرار   مع تمشـــــــــــيا،  وصـــــــــــحت م  وأمن م  المختلطة  العملية
 التدري  توفير  نحو  الخطوات من  مزيد  واتخاذ،  العمليات  اســـتمرارية  على  الحفاظ مع،  الطبي  اإلجالء  بعمليات

 ؛ 19-كوفيد مرض انتشار  بمنع المتصلة المسائل بشأن المختلطة العملية ألفراد

 عمليـات في متبعـة قـاعـدة  األداء ثقـافـة لجعـل  العـا  األمين اتخـ هـا  التي  بـالمبـادرات يرحدب - 9 
 (2018)  2436  و  (2017)  2378  القرارين في  الواردة  طلباته  إلى ويشــــــــــــــير ،  الســــــــــــــال   لحف   المتحدة  األمم

، البعثات   عمليات لتحســين  الســال   حف   عمليات  بفعالية  المتعلقة  األداء  بيانات  اســتخدا   العا   األمين يكفل أن
ــا ــك في بمـ ــة ذلـ ــاليـ ــل من، القرارات فعـ ــك قبيـ ــة تلـ ــالنشــــــــــــــر  المتعلقـ ــادة والعالج بـ ، والحوافز  الوطن إلى واإلعـ

ــاتي  إطار   إلعداد  دعمه جديد من ويؤكد ــياســـ ــامل ســـ  لتقييم  واضـــــحة  أداء معايير  فيه  تكون   لألداء  ومتكامل   ـــ
، اـلدعم   ل ـا  ويـقدمون   الســــــــــــــال  حف  عملـيات في  يعملون   اـل ين  والنظـاميين المـدنيين  المتحـدة  األمم  أفراد جميع
 واضــحة معايير   إلى تســتند  وموضــوةية   ــاملة  من جيات  على  ويحتوي،  للواليات  والكامل  الفعال  التنفي  وييســر 
ــاءلة  لكفالة  جيدا  ومحددة  ويدعو،  به  واالعتراف  المتفوق   لألداء حوافز   وإتاحة  األداء في  التقصـــــــــير  عن  المســـــــ

، ( 2018) 2436  القرار  في  وصـفه  الوارد حسـ   المختلطة  العملية على  اإلطار   ه ا تطبيق  إلى  المتحدة  األمم
ــيما ال ــير  حاالت  وقوع  عق  فورية  إجراءات  واتخاذ  التحقيقات  إجراء ذالل من ســــــــ  في  األداء في كبير  تقصــــــــ

 الفصــل  أو  االســتبدال  أو  الوطن  إلى  اإلعادة  أو  التناو   إجراءات يشــمل  بما،  المدنيين  حماية اســتراتيجية تنفي 
، البعثة   دعم  وأفراد  البعثة  قيادة  أفراد  ذلك في  بما،  المدنيين  أو  النظاميين  العملية  أفراد  من  المقصـــــــرين  حق في

، األداء   لتقييم  ـــامل  نظا   لوضـــع  العا   األمين  يب ل ا  التي  الج ود ويالحظ،  (2018)  2436  القرار   مع تمشـــيا
ــاء  عدد  زيادة  إلى يســــ يا  أن   ــــرطة  وبأفراد  بقوات  المســــاهمة  والبلدان  العا   األمين  إلى  ويطل   العامالت  النســ

 ؛العمليات جوان  جميع في ومجد وفع ال كامل نحو على المرأة  مشاركة يكفال وأن المختلطة العملية في

 واليـة تنفيـ  عن مســــــــــــــتكملـة  معلومـات األمن مجلس  إلى يقـد  أن  العـا  األمين  إلى يطلدب - 10 
 ؛ المتكاملة البعثة بشأن المطلوبة المنتظمة للتقارير  كمرفق يوما 90 كل المختلطة العملية

 األمن مجلس  إلى يقـدمـا أن األفريقي  االتحـاد مفوضــــــــــــــيـة ورئيس  العـا  األمين  إلى يطلدب - 11 
ــا  تقريرا ، الواقع   أرض  على  للحالة تقييما  يتضـــمن،  2020  أكتوبر /األول تشـــرين  31 يتجاوز   ال موعد في  ذاصـ
 قوة  ذلك في  بما،  الســــــــــــودان حكومة  وقدرة،  دارفور  في  األمنية  الحالة على  الســــــــــــال  عملية تأثير   ذلك في  بما

 الموج ة  الســــــــودان  حكومة  رســــــــالة في  المبينة  لالســــــــتراتيجية  وفقا  المدنيين حماية  على،  الســــــــودانية  الشــــــــرطة
ــيات،  (S/2020/429)  2020  مايو/أيار   21  الميرذة  األمن  مجلس رئيس إلى ــار   بشــــــــــأن  وتوصــــــــ  العمل مســــــــ

 ؛19-كوفيد جائحة تأثير  مراعاة مع، المختلطة للعملية التدريجي بالخفض يتعلق فيما المناس 

 .الفعلي نظره قيد المسألة يبقي أن يقرر - 12 
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