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 ،إن مجلس األمن 

جميع القرارات والبيانات الرئاسية السابقة المتعلقة بالحالة في أبيي وعلى طول الحدود   إذ يعيد تأكيد 
 على أهمية االمتثال لهذه القرارات والبيانات وتنفيذها بشكل كامل، وإذ يشددبين السودان وجنوب السودان، 

ووحدتهما  التزامه الشــــــــــداد بســــــــــيادة الســــــــــودان وجنوب الســــــــــودان واســــــــــتق لهما  وإذ يؤكد من جديد 
إلى أهمية مدادم حسـن الووار وعد     وإذ يشييروسـ متهما اقلليمية، وممقادـد ومدادم ميثاا األمم المتحدة، 

 التدخل والتعاون اقلليمي،

التأكيد على وجوب عد  تغيير الحدود اقلليمية للدول بالقوة وتســــــــوزة المنالعات اقلليمية  وإذ يكرر 
إذ اؤكد األولوزة التي اوليها للتنفيذ الكامل والعاجل لوميع العنادـــــر المعل قة  بالوســـــائل الســـــلمية دون  يرها، و 
على ضـرورة تسـوزة الوضـع المسـتقبلي ألبيي عن طرزم المفاوضـات بين    وإذ يشيددمن اتفاا السـ   الشـامل، 

ــامل، ال عن طرزم إجرادات انفراد ة اتمذها أ   من    الطرفين،الطرفين على نحو اتســـم مع اتفاا الســـ   الشـ
  أبيي، منطقة في واألمن اقدارة بشأن السابقة االتفالات إلى يشير وإذ

باســتمرار التعاون بين حكومة جمهورزة الســودان وحكومة جمهورزة جنوب الســودان دعما    وإذ يرحب 
  تشـــــــرزن األول  3للســـــــ   واألمن واالســـــــتقرار، بما في ذلج تو يع اتفاا جوما للســـــــ   بشـــــــأن الســـــــودان في 

بالمداحثات الرفيعة المسـتو  التي جرت مؤخرا بين السـودان وجنوب السـودان   وإذ يرحب كذلك،  2020 كتومرأ
ــية واألمنية المشــــــــتركة اومي  ــياســــــ   تشــــــــرزن األول   29و   28بشــــــــأن وضــــــــع أبيي، ومعقد اجتما  لأللية الســــــ

 آلليات المشتركة، على المواظدة على عقد اجتماعات هذه اآللية و يرها من ا وإذ يشجع، 2020 أكتومر

ــتو  المعني بالتنفيذ ومدعوم األمم   وإذ يشيييجع  االتحاد األفرزقي وفرزم االتحاد األفرزقي الرفيع المســ
المتحدة الماص إلى القرن األفرزقي على تكثيف مساعي الوساطة التي ابذلونها مع حكومتي السودان وجنوب 

ؤلتة ألبيي والتودـــــل إلى حل ســـــياســـــي لوضـــــعها،  الســـــودان لتشـــــويعهما على وضـــــع ترتيدات إدارزة وأمنية م
بالمســـــــــاعدة المســـــــــتمرة التي اتلقاها الطرفان من جمهورزة إ يوميا الد مقراطية االتحاد ة ولوة األمم   يشيييييييد وإذ

 المتحدة األمنية المؤلتة ألبيي،
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بأن القوة األمنية المؤلتة، خ ل الســنوات التســع التي انقنــإ منذ إنشــائها، ســاهمإ في  وإذ يعترف 
ــتقرار في منطقة أبيي وتورزدها من  ــد الحدود  تحقيم االســــــ ــتركة لردــــــ ــ ل وأدت إلى جانا اآللية المشــــــ الســــــ

 والتحقم منها دورا في تعززز االستقرار على طول الحدود بين السودان وجنوب السودان،

على الحاجة إلى إعادة تشـــــــــــكيل الدعثة للتكيف مع الحالة األمنية الراهنة وإلى وضـــــــــــع   وإذ يشيييييييدد 
لتدرزوي المســـــؤول للقوة األمنية المؤلتة اســـــتنادا إلى تحســـــن  اســـــتراتيوية خرول لابلة للتطبيم وخطة للمف  ا

لدرة الســودان وجنوب الســودان على إدارة المنالعات الثنائية، مع إعطاد األولوزة لســ مة وأمن المدنيين الذان  
  عيشون في أبيي ومراعاة استقرار المنطقة،

أن حكومة الســودان وحكومة جنوب الســودان لم تحق  قا، على مد  تســع ســنوات، تقدما  في   وإذ يؤكد 
الســودان وجنوب الســودان على الدخول في حوار موضــوعي    وإذ يشييجعإنشــاد مؤســســات مشــتركة في أبيي، 

 من شأنه أن  عزل العملية السياسية الرامية إلى حل النزا  على أبيي،

تأخر في نشــــــــــــر شــــــــــــرطة األمم المتحدة إلى المســــــــــــتو  الذ  أذن به من أن ال وإذ يعرب عن قلقه 
المولس  حول دون أداد القوة األمنـية المؤلـتة والاتهـا األمنـية وزنطو  على إمكـانـية إ وـاد فراف أمني في أبيي، 

ــودان الرامية إلى إعالة القوة األمنية المؤلتة عن   عن القلق وإذ يعرب كذلك ــودان وجنوب الســــــ من جهود الســــــ
فيذ والاتها بشــــــكل تا ، بوســــــائل منها عد  منل التأشــــــيرات للشــــــرطة، ومنع تعيين نائا مدني لرئيس الدعثة،  تن

ومنع الدخول إلى مطار أتوني، مما من شـــــأنه تمليف التحد ات اللوجســـــتية التي تواجه القوة األمنية المؤلتة،  
 والحد من تكاليف النقل، وتعززز س مة أفراد القوة وأمنهم،

ــابقة،    شيييييدوإذ ي  ــار إليها في الفقرة الســـ بالوهود التي تبذلها القوة األمنية المؤلتة، ر م العقدات المشـــ
ــلمي في جميع أرجاد  ــير الترحال الســ ــعيا إلى تنفيذ والاتها تنفيذا  فعاال، بطرا منها عملها الوار  على تيســ ســ

التهدادات  إذ  عرب عن بالغ القلم إلاد  منطقة أبيي، و يامها بمنع نشوب النـزاعات ومأعمال الوساطة والرد ، و 
ــ   التابعين لممم المتحدة في القوة األمنية المؤلتة،  ــد أفراد حفل السـ  وإذ يشييدد األمنية واالعتدادات الموجهة ضـ

بقوة على اسـتهوان جميع الهومات التي تسـتهدم موظفي األمم المتحدة، وإذ  كرر التأكيد على ضـرورة اقسـرا  
 فية في هذه الهومات، التي لد تشكل جرائم حرب، ومحاسدة المسؤولين عنها، ببدد تحقيقات وا 

أن الناس في منطقة أبيي ال ازالون  عتمدون على المســــــــــاعدة اقنســــــــــانية،  وإذ يضيييييييع في اعت اره 
إمكانية ودـــــول المنامات اقنســـــانية إلى الناس المحتاجين إليها  ال بالغ األهمية، وأن الوهات الفاعلة   وأن
 شمص في منطقة أبيي، 210 000نسانية توادل تقد م المساعدة لما اززد على اق

والقرارات ال حقة المتمذة بشـــــــــــأن المرأة والســـــــــــ   واألمن،   (2000)  1325إلى القرار  وإذ يشيييييييير 
ــتحكمة التي تعتر  ت وإذ ــدد على أن العقدات المســــــ ــنى تذليلها إال شــــــ من   نفيذ تلج القرارات بالكامل لن اتســــــ

خ ل التفاني في االلتزا  بتمكين المرأة وممشاركتها ومحقوا اقنسان الواجدة لها، ومن خ ل القيادة المتنافرة 
 واالتساا في اقع   والتدابير المتمذة، وتقد م الدعم،

بأن الوضــــع الراهن في أبيي وعلى طول الحدود بين الســــودان وجنوب الســــودان ال ازال   وإذ يعترف 
د الس   واألمن الدوليين،   شك  ل خطرا  اهد  

، على النحو الوارد بـيانه 2021أـ ار ـمااو  15تـمدـاد والـ ة القوة األمنـية المؤلـتة حتى  يقرر - 1 
ميثاا األمم المتحدة،  قرر   ، وإذ اتصـــرم بموجا الفصـــل الســـابع من(2011)  1990من القرار  2في الفقرة 
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د إلى  ـا ـة  المهـا  المنوطـة بـالقوة األمنيـة المؤلتـة على النحو الوارد بيـانـه  2021أ ـار مـااو  15كـذلـج أن  مـد  
 ؛(2011) 1990من القرار  3في الفقرة 

د حتى  يقرر - 2  تـعدال وال ة القوة األمنـية المؤلـتة المنصــــــــــــــوص   2021أ ار مااو  15أن ُ ـمد  
، اـلذ  انص على أن تـقد  القوة األمنـية (2012) 2075من القرار  1والفقرة  (2011) 2024علـيه في القرار 

التمداد األخير   المؤلتة الدعم إلى اآللية المشــتركة لردــد الحدود والتحقم منها، وزقرر كذلج أن  كون هذا هو
 ؛3ما لم اتمذ الطرفان التدابير المحددة المبينة في الفقرة 

ك  الطرفين البرهنة على إحرال تقد  ملموس في تعليم الحدود، وجوب أن ُاوادـــــــــل  يقرر - 3 
  :ال سيما باتماذ التدابير التالية

دورزات القوة األمنية المؤلتة واآللية المشتركة لردد الحدود والتحقم منها: كفالة   (1)  
 ،اقذن الدائم وحرزة الحركة الكاملة لوميع الدورزات الووزة واألرضية

رلة اآللية المشــــــــتركة لردــــــــد الحدود والتحقم منها: دعم تشــــــــغيل مولع  موالع أف (2)  
 ،فرزم اآللية في أبو كوسا ونكور

اآللية الســـــياســـــية واألمنية المشـــــتركة: تقد م توجيهات واضـــــحة لأللية المشـــــتركة   (3)  
ــية واألمنية المشـــــتركة وكفالة   ــياســـ ــد الحدود والتحقم منها عن طرزم عقد اجتماعين لأللية الســـ لردـــ

 ،تعميم استنتاجات االجتماعين على نطاا واسع

المنطقة الحدود ة اآلمنة والمنزوعة الســـــــــــ ل: انســـــــــــحاب ك  الطرفين فورا من   (4)  
ــية واألمنية  ــياســــ ــ ل، كما التزما بذلج في اجتما  اآللية الســــ المنطقة الحدود ة اآلمنة المنزوعة الســــ

، وإرسـالهما إخطارا بذلج االنسـحاب 2020ر تشـرزن األول أكتوم 29و  28المشـتركة المعقود اومي 
 ،القوة األمنية المؤلتة لكي تتحقم منه إلى

ممرات عبور الحــدود: تفعيــل إعــادة فتل ممرات عبور الحــدود وفقــا للقرار الــذ    (5)  
، والتحقم  2020تشــــرزن األول أكتومر   29و  28اتمذته اآللية الســــياســــية واألمنية المشــــتركة اومي 

 ،نية المؤلتة من سير العمل في الممرات ومن حرزة الحركة عبر الحدودمع القوة األم

تعليم الحدود: وضــــع خطة عمل وميزانية تفصــــيليتين للمنالشــــات المتعلقة بتعليم  (6)  
ــأن المناطم المتنال  عليها في إطار االتفالات المول عة، وعقد   ــات بشــــــ ــمل مفاوضــــــ الحدود، بما  شــــــ

 ،م الحدوداجتماعين للونة المشتركة لتعلي

موظفو الردــــــــــد الوطنيون: موادــــــــــلة نشــــــــــر موظفي ردــــــــــد وطنيين من أجل  (7)  
 األنشطة التنفيذ ة التي تقو  بها اآللية المشتركة لردد الحدود والتحقم منها؛ المشاركة في

  أ ــار  15إلى  ــا ــة  3 550على القوا  األلصــــــــــــــى المــأذون بــه للقوات في حــدود يُ قي  - 4 
 ؛2021 مااو

ضابط 148فردا، بما  شمل    640على القوا  األلصى المأذون به للشرطة في حدود    يُ قي - 5 
إلى األمم المتحدة أن تتمذ المطوات ال لمة لنشــر أفراد شــرطة   ويطلبشــرطة و  م وحدات شــرطة مشــكلة، 

ــافيين ت داعا  لبلوف القوا  األلصـــى الوداد المأذون به للشـــرطة الدالغ  ن اعتزامه خف   ع  ويعربفردا ،  640إضـ
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القوا  األلصـــى المأذون به للشـــرطة مع إنشـــاد دائرة شـــرطة أبيي تدرزويا  وتوليها إنفاذ القانون بشـــكل فعال في  
 جميع أنحاد منطقة أبيي؛

ــة المؤلتـــة ألبيي  يكرر طل ييه - 6  ــا لرئيس القوة األمنيـ ــدنيـ ــا مـ ــائدـ ــا  أن  عي  ن نـ إلى األمين العـ
ــافة موظفين مدنيين يخرزن في  ــال بين الطرفين على  وإضـ ــير االتصـ ــلة تيسـ حدود الموارد المتاحة، بغية موادـ

المتعلم بــالترتيدـــات المؤلتـــة لألدارة واألمن في منطقـــة أبيي،  2011نحو انســــــــــــــوم مع اتفـــاا حززران اونيـــه 
 ذلج االتفاا على إنشاد دائرة شرطة أبيي؛  في بما

وب الســـــــــودان في عرللة التنفيذ الســـــــــتمرار حكومتي الســـــــــودان وجن يعرب عن خي ة أمله - 7 
البلدان بتقد م دعم كامل للقوة األمنية المؤلتة في نشـر أفراد القوة،    ويطالبالكامل لوال ة القوة األمنية المؤلتة، 

عن بالغ ويعرب بوســـائل منها التعويل بادـــدار التأشـــيرات لهم من  ير إجحام في حقهم بســـبا جنســـياتهم، 
تصــــــــدر تأشــــــــيرات على وجه الســــــــرعة لدعم الموظفين الحيوزين لوال ة القوة   من أن حكومة الســــــــودان لم  للقه

 األمنية المؤلتة، بما في ذلج الشرطة؛

ــير الترتيدات المتعلقة بالامة القواعد    يحث - 8  حكومتي الســـــــودان وجنوب الســـــــودان على تيســـــ
ــدار التـصـــــــــــــ  ارزل ال لمـة للرح ت للقوة األمنيـة المؤلتـة في منطقـة الدعـثة، بمـا في ذـلج مطـار أتوني، وإدــــــــــــ

ــير   ــتية وتيسـ ــعومات اللوجسـ ــيؤد  إلى خف  تكاليف النقل والصـ ــتمدا  مطار أتوني سـ الووزة، وز حل أن اسـ
ــال المســــاعدات   ــدة للدعثة، ولزادة إمكانية إ صــ ــفر الرســــمي والنقل الوو  بالنســ احتياجات اقج د الطبي والســ

، وزهيا كذلج  (2020)  2518ألمنية المؤلتة تمشـيا مع القرار اقنسـانية، وتعززز السـ مة واألمن ألفراد القوة ا
 بوميع األطرام أن تتقيد تقيدا تاما بالتزاماتها بموجا اتفالات مركز القوات؛  

   عليها الطرفان؛ على موادلة إحرال تقد  نحو وضع ترتيدات إدارزة وأمنية مؤلتة اتفم   يحث  - 9 

االتحاد األفرزقي والفرزم الرفيع المســتو  المعني بالتنفيذ والمدعوم الماص لممين   يشيجع - 10 
العا  على موادــلة تنســيم الوهود الرامية إلى وضــع ترتيدات إدارزة وأمنية مؤلتة في أبيي والتودــل إلى حل  

ــع أبيي،  ي والفرزم الرفيع  القوة األمنية المؤلتة على التنســــيم مع االتحاد األفرزق ويشيييجع كذلكســــياســــي لوضــ
المســــتو  المعني بالتنفيذ والمدعوم الماص لممين العا  بشــــأن المصــــالحة وتواية الموتمع المحلي وعمليات  

طلداته إلى األمين العا  أن اتشــــاور مع األطرام المعنية بشــــأن تعززز الدور الذ    ويكررالســــ   الســــياســــية، 
 هود المذكورة أع ه؛اؤد ه المدعوم الماص للقرن األفرزقي في دعم الو

دة لكي اتحدد، بصـــــــفة نهائية، خُط الوســـــــط للمنطقة الحدود ة   يحث - 11  على بذل جهود متود 
اآلمنة المنـــــــــــــــزوعة السـ ل على األر ، وزكرر التأكيد على أن خط الوسـط لتلج المنطقة ال  مس بأ  حال  

، وال بالمفاوضـــات الوارزة بشـــأن المناطم  من األحوال بالوضـــع القانوني للحدود، ســـواد حاليا  أو في المســـتقبل
 المتنال  عليها والمطاَلا بها، وال بتعليم الحدود؛

أن وال ــة القوة األمنيــة المؤلتــة ألبيي المتعلقــة بحمــا ــة المــدنيين، على النحو المبين  يؤكيد - 12 
، تشمل اتماذ اقجرادات النرورزة لحما ة المدنيين المعر ضين لمطر  (2011)  1990من القرار   3الفقرة   في

ــدد على أنه اؤذن لحفاة   ــدر هذا العنف، وزؤكد في هذا الصـ ــيج، بصـــرم النار عن مصـ العنف البدني الوشـ
الســــــ   باللوود إلى جميع الوســــــائل النــــــرورزة، بما  شــــــمل اســــــتعمال القوة عند االلتنــــــاد، من أجل حما ة  

مـدنيين المعر ضــــــــــــــين لمطر العنف البـدني، وفقـا  لوال ـات الدعثـات، وأحكـا  ميثـاا األمم المتحـدة و يرهـا من  ال
على أهمية اســـــــتمرار انمراد القيادة العليا للدعثات ولزادة هذا  ويشيييييدد أحكا  القانون الدولي الواجدة التطبيم، 
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لتسـلسـل القياد  على النحو الواجا بوال ة االنمراد، لنـمان معرفة جميع عنادـر الدعثات وجميع مسـتوزات ا
االضــــط     الدعثة في موال الحما ة وممســــؤولياتها في هذا الصــــدد وتدرزبها في هذه المواالت وإشــــراكها في

 بها؛ وزشيد بالوهود التي تبذلها القوة األمنية المؤلتة في هذا الصدد؛

ــرطة الوجود المتقطع ألفراد جهال األمن يدين  - 13  ــر وحدات شـــــ ــودان ونشـــــ التابع لونوب الســـــ
، وأ  دخول للميليشــــــيات المســــــلحة  2011حززران اونيه   20النفط في دفرة داخل منطقة أبيي، انتهاكا  التفاا 

ــدقة على نقل  إلى اقلليم، وزكرر تأكيد مطالداته بأن تعمل حكومة جنوب الســــودان فورا ومن دون شــــرود مســ
خارل منطقة أبيي، ومأن تعمل حكومة الســــــــــودان على نقل شــــــــــرطة النفط في   جميع أفراد جهالها األمني إلى

 ( 2011)  1990 دفرة إلى خارل منطقة أبيي، وزكرر كذلج، وفقا  للقرارات ذات الصـــــــــــــلة، وممادـــــــــــــة القراران
ــلحة التابعة للقدائل (2012)  2046 و ــر المســـــــــ ، التأكيد على إخ د منطقة أبيي من أ  لوات ومن العنادـــــــــ

 المحلية، باستثناد لوة األمم المتحدة األمنية المؤلتة ألبيي ودائرة شرطة أبيي؛

ــابع العســــــــــــــكر   يحييث - 14  ــة نز  الطـ ــالـ ــة لكفـ ــاذ جميع المطوات ال لمـ الحكومتين على اتمـ
 منطقة أبيي بالفعل، بطرا منها تنفيذ برامج لنـز  الس ل، حسا االلتناد؛ عن

ــادرة األســـــــــلحة وتدميرها  يؤكد من جديد - 15  أن القوة األمنية المؤلتة  وول لها أن تقو  بمصـــــــ
، بمـا اتســــــــــــــم مع والاتهـا وفي حـدود  (2011) 1990منطقـة أبيي على النحو المـأذون بـه بموجـا القرار  في

المتعلم بالترتيدات   2011القدرات المتاحة لها، وذلج بالتنســيم مع األطرام المول  عة على اتفاا حززران اونيه 
المؤلتة لألدارة واألمن في منطقة أبيي، ولونة الرلابة المشــــــــــــتركة في أبيي، ولبيلتي المســــــــــــيرزة ودانكا نقو ،  

مع القرار الســـــــــابم الصـــــــــادر عن لونة الرلابة المشـــــــــتركة في أبيي والقاضـــــــــي باعتدار منطقة أبيي وتمشـــــــــيا  
ــتركة في أبيي  ”منطقة ــودان ولونة الرلابة المشـــ ــودان وجنوب الســـ خالية من األســـــلحةه، وزهيا بحكومتي الســـ

القوة األمنية المؤلتة  ولبيلتي المســــيرزة ودانكا نقو  وســــائر الوماعات األخر  إلى تقد م كامل المســــاعدة إلى 
 في هذا الصدد؛

بــالمدــادرات التي اتمــذتهــا القوة األمنيــة المؤلتــة من أجــل دعم الحوار بين القدــائــل  يرحييب - 16 
والوهود التي تبـذلهـا لبيلتـا المســــــــــــــيرزـة ودانكـا نقو  وكـل القدـائـل األخر ، من لبيـل لوـان الســــــــــــــ   المحليـة،  

ــالحة في منطقة أبيي، أجل تعززز الع لات بين القدائل وت من ــتقرار والمصــــــ القوة األمنية   ويدعويســــــــير االســــــ
المؤلـتة إلى التنســــــــــــــيم مع اقدارة التي عينتـها جوـما في أبيي وإدارة لبيـلة المســــــــــــــيرـزة في الموـلد واقدارة التي 
دائل، عينتها المرطو ، باســــــتمدا  المبرة المدنية الم ئمة، للحفاا على االســــــتقرار وتعززز المصــــــالحة بين الق

 وتيسير عودة النالحين إلى لراهم وتقد م المدمات؛

حكومتي السودان وجنوب السودان على أن تتمذا خطوات لتنفيذ وتيسير تدابير بناد   يحث - 17 
الثقة لد  القدائل التابعة لكل منهما في منطقة أبيي، مع كفالة مشـاركة النسـاد، على لد  المسـاواة مع الرجال،  

ســــــــــــائل منها  مشــــــــــــاركة تامة وهادفة في جميع المراحل، بصــــــــــــرم النار عن المناطم التي انحدرن منها، بو 
من خ ل الوهود المتوادــلة التي تبذلها المنامات    وكذلجعمليات المصــالحة على مســتو  القواعد الشــعبية، 

 ير الحكومية، ومن خ ل تقد م الدعم الكامل للقوة األمنية المؤلتة في ما تبذله من مسا  في سبيل النهو   
ــودان  ويحث كذلكبالحوار بين القدائل،  ــودان وجنوب الســـــــ على النار في تلقي الدعم من األمم المتحدة  الســـــــ

ــاعـدة في تيســــــــــــــير الحوار بين جميع األطرام في أبيي،  إلى نـتائج التحقيم    ويتطلعواالتحـاد األفرزقي للمســــــــــــ
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المشــتر  الذ  أعلنته حكومتا الســودان وجنوب الســودان لمحاســدة مرتكبي أعمال العنف في منطقة كولو  في  
 ؛2020 أبيي في كانون الثاني اناار

ــ   المحلية،   يعرب عن القلق - 18  ــتمرار اياب المرأة في  يادة لوان الســـ بالدعم   وينوهمن اســـ
بوميع األطرام تشــويع مشــاركة    ويهيبالعلني لتمكين المرأة الذ  أعرب عنه رئيس اقدارة المعي ن من جوما، 
على جميع مســــــــتوزات الحوار بين    جبما في ذلالمرأة، على لد  المســــــــاواة مع الرجل، مشــــــــاركة تامة وهادفة، 

التي تبذلها القوة األمنية المؤلتة من أجل    بالوهودويرحب القـدائل لكـفالة مصــــــــــــــدا ـية العملـية ومشــــــــــــــروعيتها، 
 تلج الوهود؛ ويشجعإدمال المرأة في مداحثات الس   

ــيم الو يم  يرحب - 19  ــلة التي تبذلها القوة األمنية المؤلتة، بالتنســــــ مع لبيلتي  بالوهود المتوادــــــ
المســـــــــيرزة ودانكا نقو ، من أجل تعززز لدرات لوان الحما ة الموتمعية لكي تســـــــــاعد في إدارة عمليات إنفاذ 
القانون وحفل الناا  في أبيي، مع ضـــمان المعاملة اقنســـانية والكرزمة للمشـــتده فيهم و يرهم من المحتوززن،  

 ؛ومن أجل موادلة العمل مع الحكومتين بشأن هذه المسألة

بوميع األطرام أن تتعــاون تعــاونــا  تــامــا  بشـــــــــــــــأن النتــائج والتودــــــــــــــيــات المنبثقــة  يهيييب - 20 
التحقيم اـلذ  أجرـته لوـنة التحقيم والتحر  المشــــــــــــــتركـة لمنطـقة أبيي في مقـتل أحـد أفراد حفل الســــــــــــــ     عن

االتحاد األفرزقي بنشــــــــــر   التابعين للقوة األمنية المؤلتة والزايم األكبر لقبيلة دانكا نقو ، عقا  يا  مفوضــــــــــية
يذار    24بالبيان الصــــــــحفي الذ  أدــــــــدره مولس األمن والســــــــلم التابع ل تحاد األفرزقي في   ويرحبالنتائج، 
واـلذ   طـلا فـيه إلى مفوضـــــــــــــــية االتحـاد األفرزقي أن تتوادــــــــــــــل مع الطرفين بشــــــــــــــأن النـتائج   2015ـمارس 

فرزقي عن مقتل لايم لبيلة دانكا نقو ، على  إدـــــــدار تقرزر مفوضـــــــية االتحاد األ  إلىويتطلع  والتودـــــــيات، 
النحو الذ  اتفقإ عليه القيادات التقليد ة، واالســـــــــتفادة من التقرزر كأســـــــــاس للمصـــــــــالحة بين القدائل، مراعاة  

 للحاجة إلى إشاعة االستقرار والمصالحة في منطقة أبيي؛

أن تكفل التنقل بالدول األعنــــــاد كافة، وخصــــــودــــــا  الســــــودان وجنوب الســــــودان، يهيب  - 21 
بحر زة ومســـــــــــرعة ودون عراليل إلى أبيي ومنها وفي جميع أنحاد المنطقة الحدود ة اآلمنة المنزوعة الســـــــــــ ل  
لوميع األفراد، وكـذـلج للمعـدات والمؤن واقمـدادات و يرهـا من الســــــــــــــلع، بمـا فيهـا المركدـات والطـائرات ولطع  

 القوة األمنية المؤلتة؛ الغيار، الممصصة ل ستمدا  الحصر  والرسمي من ل بل

جميع األطرام المعنية بالسمال لوميع موظفي المساعدة اقنسانية، وفقا  للقانون   يطالب - 22 
الدولي، بما في ذلج القانون الدولي اقنســـــاني الواجا التطبيم، بالودـــــول الكامل واآلمن دون عراليل إلى 

ـــيا مع مـدادم األمم المتحـدة المـدنيين المحـتاجين للمســـــــــــــــاعـدة وإلى جميع المرافم ال  لمـة لعملـياتهم، تمشــــــــــــ
 التوجيهية لتقد م المساعدة اقنسانية، بما في ذلج المعاملة اقنسانية وعد  التحيز والحياد واالستق لية؛

بمدـادرة برنـامج األمم المتحـدة المشــــــــــــــتر  ألبيي التي تـدعمهـا أفرلـة األمم المتحـدة  يرحيب - 23 
 السودان؛ القطرزة في السودان وجنوب

حكومة الســودان وحكومة جنوب الســودان على موادــلة تيســير نشــر موظفي دائرة   يشيجع - 24 
ــمان حرزة التنقل وتحداد موالع األلغا  وإلالتها في منطقة أبيي  األمم المتحدة لألجرادات المتعلقة باأللغا  لنــــــ

 والمنطقة الحدود ة اآلمنة المنـزوعة الس ل؛
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جميع األطرام على أن تولف جميع أشــكال العنف وانتهاكات وتواولات حقوا   بشييدة   يحث  -   25 
اقنسـان وانتهاكات القانون الدولي اقنسـاني، واالنتهاكات األخر  للقانون الدولي، حسـا االلتنـاد، التي ُترتكا 

 ى العدالة؛ االنتهاكات إل   ضد المدنيين، بما في ذلج النساد واألطفال، وتقد م مرتكبي هذه التواولات أو 

ــد الفعــال النتهــاكــات وتوــاولات حقوا   يطلييب - 26  إلى األمين العــا  أن  كفــل القيــا  بــالردـــــــــــــ
ــان، بما ــاني والتواولات واالنتهاكات األخر    اقنســـ ــي والونســـ فيها تلج التي تنطو  على أعمال العنف الونســـ

ب الســــــــودان إلى التعاون  النســــــــاد واألطفال، وزكرر دعوته حكومة الســــــــودان وحكومة جنو  التي ُترتكا ضــــــــد
األمين العا  تحقيقا  لهذه الغا ة، وذلج بطرا منها التعويل بادـــــــــــــدار التأشـــــــــــــيرات لموظفي األمم   الكامل مع

 المتحدة المعنيين؛

إلى األمين العا  أن  ســـــــــعى إلى لزادة عدد النســـــــــاد في القوة األمنية المؤلتة، وفقا   يطلب - 27 
، وأن  كفل مشـاركة المرأة، على لد  المسـاواة مع الرجل، مشـاركة  (2020)  2538و  (2015)  2242للقرارزن 

الونســـــاني  تامة وهادفة على جميع المســـــتوزات وفي جميع المنادـــــا، وأن انفذ خطة لتعميم مراعاة المناور
 القوة األمنية المؤلتة إلى الحفاا على خبرة كافية في موال حما ة المرأة والطفل؛ويدعو ، 1325وفقا للقرار 

بـالمدـادرات التي اتمـذهـا األمين العـا  لوعـل  قـافـة األداد لـاعـدة متدعـة في عمليـات  يرحيب - 28 
أن   (2018)  2436و  (2017)  2378رارزن األمم المتحدة لحفل الســـــــ  ، وزشـــــــير إلى طلداته الواردة في الق

ــتمدا  بيانات األداد المتعلقة بفعالية عمليات حفل الســـــــ   لتحســـــــين عمليات الدعثات،    كفل األمين العا  اســـــ
ــر والع ل واقعادة إلى الوطن والحوافز، في ذلج فع بما وزؤكد من الية القرارات، من لبيل تلج المتعلقة بالنشــــ
ــحة لتقييم جميع أفراد   جداد ــامل ومتكامل لمداد تكون فيه معااير أداد واضــ ــاتي شــ ــياســ دعمه قعداد إطار ســ

مون لها الدعم، وزيســــر التنفيذ األمم المتحدة المدنيين والنااميين الذان  عملون في عمليات حفل الســــ   وزقد
الفعال والكامل للوال ات، وزحتو  على منهويات شــاملة وموضــواية تســتند إلى معااير واضــحة ومحددة جيدا 
لكفالة المســـــــــادلة عن التقصـــــــــير في األداد وإتاحة حوافز لمداد المتفوا واالعترام به، وزدعو األمم المتحدة 

 ؛(2018) 2436منية المؤلتة حسا الوارد ودفه في القرار إلى تطبيم هذا اقطار على القوة األ

ــل اتماذ التدابير ال لمة لكفالة امتثال جميع أفراد القوة   يطلب - 29  إلى األمين العا  أن اوادـــــــــ
األمنية المؤلتة امتثاال تاما  لســــياســــة األمم المتحدة بعد  التســــامل إط لا إلاد االســــتغ ل واالنتها  الونســــيين 

على ضــــرورة منع حدوم   يشيييد دو وأن ُادقي المولس على علم تا  بما تحرله الدعثة من تقد   في هذا الصــــدد، 
ــا اتفم مع القرار   ــامـــل مع تلـــج المزاعم بمـ ــة التعـ حـــاالت االســــــــــــــتغ ل واالنتهـــا  المـــذكورة وتحســــــــــــــين كيليـ

ية البلدان المســــــــــــاهمة بقوات وأفراد شــــــــــــرطة على موادــــــــــــلة اتماذ اقجرادات الولائ  ويحث، (2016) 2272
الم ئمة، بما في ذلج فحص ســـــــو ت جميع األفراد والتدرزا بغر  التواية في مرحلة ما لبل النشـــــــر وفي  
الميدان، واتماذ المطوات المناســــدة لكفالة تحقلم المســــادلة التامة في الحاالت التي اتور د األفراد التابعون لها  

مة بقوات وأفراد شـرطة، والقوة األمنية المؤلتة عند  في ممارسـة مثل هذا السـلو  بسـبل منها  يا  البلدان المسـاه
ــادلة مرتكبي تلج األعمال، وإعادة الوحدات المعنية إلى  االلتنــــــــــــاد،  بالتحقيم في االدعادات في حينها، ومســـــــــ

الوطن عندما تكون هنا  أدلة مو ولة على ضــلو  تلج الوحدات في أعمال االســتغ ل واالنتها  الونســيين على 
 ؛  نطاا واسع 

بــالوهود التي ابــذلهــا األمين العــا  لتو يم التعــاون بين بعثــات األمم المتحــدة  يحيط علميا - 30 
المنطـقة، بمـا  شــــــــــــــمـل لوة األمم المتحـدة األمنـية المؤلـتة ألبيي، ومعـثة األمم المتحـدة في جمهورـزة جنوب   في

https://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2538(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2378(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2436(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2436(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2272(2016)
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معثة األمم المتحدة المتكاملة لتقد م السـودان، والعملية الممتلطة ل تحاد األفرزقي واألمم المتحدة في دارفور، و 
 األفرزقي؛ المساعدة خ ل الفترة االنتقالية في السودان، وكذلج مدعو ه الماص للقرن 

 
 اإلبالغ والتشاور  

إلى األمين العا  أن  ور  مشــاورة مشــتركة مع حكومات الســودان وجنوب الســودان   يطلب - 31 
ــتراتيوية خرول القوة األمنية المؤلتة وإعداد خيارات وإ يوميا والوهات دـــــاحدة المصـــــلحة المعنية  لمنالشـــــة اســـ

 2021يذار مارس   31للمف  التدرزوي للقوة وخروجها على نحو مســؤول، وأن  قد  تقرزرا في موعد ألصــاه 
 شــــــــــرل فيه تلج الميارات، التي اندغي أن تعطي األولوزة لســــــــــ مة وأمن المدنيين الذان  عيشــــــــــون في أبيي، 

قرار المنطقة، وتتنــــمن خيارا للمف  التدرزوي للقوة وخروجها على نحو مســــؤول ال  كون مقي دا  وتراعي اســــت
 ؛2011بتنفيذ اتفالات عا  

طلا إجراد اســــــتعرا  مســــــتقل للقوة األمنية المؤلتة ألبيي في ســــــياا   عن اعتزامهيعرب  - 32 
هما، واســـــتنادا إلى نتائج المشـــــاورة  التطورات الســـــياســـــية األخيرة بين الســـــودان وجنوب الســـــودان وداخل كل من

 ؛31المشتركة المشار إليها في الفقرة 

ــل إب  ـه ـبالتقـد  المحرل في تنفيـذ وال ـة القوة األمنـية يطليب  - 33  إلى األمين العـا  أن اوادــــــــــــ
 وزتنمن اقب ف عما الي: 2021نيسان أبرزل  15المؤلتة، في تقرزر كتابي واحد  قد   في موعد ألصاه 

مشـــــــــــــــاركـة االتحـاد األفرزقي وفرزم االتحـاد األفرزقي الرفيع المســــــــــــــتو  المعني بـالتنفيـذ فيمـا اتعلم  • 
ــودان، وتقد م  ــودان وجنوب الســ ــية في النزا  على أبيي ومشــــاكل الحدود بين الســ ــاطة الســــياســ بالوســ
  تودـــــــــيات بشـــــــــأن أنســـــــــا إطار أو  يكل أو وال ة تنايمية من أجل المنطقة لتقد م الدعم للطرفين

 ؛ مك  ن من إحرال مززد من التقد  في هذه المواالت بما

الوهود التي ابذلها المدعوم الماص للقرن األفرزقي لدعم االتحاد األفرزقي ومســــــاعدة الطرفين على  • 
 ؛وضع ترتيدات إدارزة وأمنية مؤلتة ألبيي والتودل إلى حل سياسي لمسألة وضع أبيي

  ؛3خطوات اتمذت وفقا للفقرة التقد  المحرل في تنفيذ أ   • 

ــتعمال مطار   •  التقد  المحرل في لزادة عدد أفراد الشــــــــــــرطة، وتعيين نائا مدني لرئيس الدعثة، واســــــــــ
 ؛أتوني، وإددار التأشيرات لدعم تنفيذ الوال ة

، بما  شمل المعلومات وعمليات التحليل 26نتائج ردد حقوا اقنسان على النحو المطلوب في الفقرة   •  
 ؛ 27لبيانات المتعلقة بانتهاكات وتواولات حقوا اقنسان، والمطوات المتمذة تمشيا مع الفقرة وا 

موجز باقجرادات المتمذة لتحســــين أداد الدعثة ومعالوة مشــــك ت التقصــــير، بما في ذلج النوالص   • 
 عمل الصعدة؛في القيادة، والمحاذار الوطنية التي تؤ ر سلدا  في فعالية تنفيذ الوال ة، وميئات ال

 إبقاد هذه المسألة ليد ناره الفعلي. يقرر - 34 


