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القرار )2015 ( 2251
الذي اختذه جملس األمن يف جلسته  7580املعقودة يف  15كانون األول/ديسمرب 2015
إن جملس األمن،
إذ يشيير إىل قراراتــه الســاوقي ووتاناتــه الرباأــتي وع ـ ن الواــو يف الســودان وج ــو
الســـــودان ،وس أــتما القــرارا  )2011( 1990و  )2011( 2024و )2011( 2032
و  )2012( 2046و  )2012( 2047و  )2012( 2075و )2013( 2104
و  )2013( 2126و  )2014( 2156و  )2014( 2179و )2015( 2205
و  ،)2015( 2230وكــذلإ إىل الاتــانر الرباأــتر  S/PRST/2012/19و ،S/PRST/2013/14
وإىل الاتانــا الفــحلتي للمالــس امل ر ــي  18حزيران/يونتــه  2012و  21أيلول/أــاتمرب
 2012و  28أيلول/أــــاتمرب  2012و  6أيار/مــــايو  2013و  14حزيران/يونتــــه 2013
و  14شااط/فرباير  2014و  17آذار/مارس  2014و  11كانون األول/ديسمرب ،2014
وإذ يؤكد من جديد التزامه القـوي وسـتادة السـودان وج ـو السـودان واأـتق ما
ووحدهتما وأ متهما اإلقلتمتي ،ومبقاصـد وماـادم متقـاأل األمـم املتحـدة ،وإذ يعـمه إىل أ تـي
ماادم حسن اجلوار وعدم التد ل والتعاون اإلقلتمي،
وإذ يكي ا اأكيك ييد علــع عــدم تاــتمه اإلــدود اإلقلتمتــي للــدول وــالقوة ،وعلــع تســويي
امل ازعا اإلقلتمتي والوأابل السلمتي حفـرا ،وإذ ي كـد األولويـي الـل يولتهـا للت لتـذ ال امـل
والعاجل جلمتو الع اصر املعلقي مـن اتلـاأل السـ م العـامل ،وإذ يعـدد علـع اـرورة أن يقـرر
الواو املستقالي ألوتي عن طريق امللاواا ور الطـرفر علـع ـو يتسـق مـو اتلـاأل السـ م
العامل ،س عن طريق إجراءا انلراديي يتخذها أي طرف من الطرفر،
وإذ يشر إىل اسلتزاما الل تعهد هبا ح ومي السودان وح ومي ج و السـودان
يف اتلــاأل  20حزيران/يونتــه  2011املــربم وــر ح ومــي الســودان واإلركــي العــعاتي لتحريــر
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السـودان وعـ ن الترتتاـا امل قتــي لـ دارة واألمـن يف م طقــي أوتـي ،واتلــاأل  29حزيران/يونتــه
 2011املــربم وــر ح ومــي الســودان وح ومــي ج ــو الســودان وع ـ ن أمــن اإلــدود وا لتــي
الستاأتي واألم تـي املعـتركي ،واتلـاأل  30متوز/يولتـه  2011وعـ ن وعقـي دعـم مراقاـي اإلـدود
املربم ور ح ومي السـودان وح ومـي ج ـو السـودان ،وكـذلإ اتلاقـا  27أيلول/أـاتمرب
 2012وعـ ن التعــاون والترتتاــا األم تــي ،وقــرار ا لتــي الستاأــتي واألم تــي املعــتركي امل ـ ر
 8آذار/مارس  ،2013ومفلوفي الت لتذ امل ر ي  12آذار/مـارس  2013الـل توصـلإ إلتهـا
ح ومي السودان وح ومي ج و السودان يف أديس أواوا ورعايي فريق اسحتاد األفريقي الرفتـو
املســتوا املعــل والت لتــذ ،وكــذلإ اسجتمــاي اسأــتق ابي لةلتــي الستاأــتي واألم تــي املعــتركي
املعقود يف  13و  14تعرين األول/أكتوور ،2015
وإذ يعي ع يين لييم اأك م ي للاهــود الــل ياــذ ا اسحتــاد األفريقــي وع ـ ن الواــو
وــر مجهوريــي الســودان ومجهوريــي ج ــو الســودان ،مــن أجــل ختلتــة حــدة التــوتر الــراهن،
وتتسمه معاودة امللاواا وع ن الع قا وعد اسنلفال ،وتطاتو الع قا وت هما ،وإذ يعـمه
يف هــــذا الفــــدد إىل وتانــــا جملــــس الســــلم واألمــــن التــــاوو ل حتــــاد األفريقــــي امل ر ــــي
 24نتســـان/أوريل  2012و  24تعـــرين األول/أكتـــوور  2012و  25كـــانون القا /ي ـــاير
 2013و  7أيار/مــــــايو  2013و  29متوز/يولتــــــه  2013و  23أيلول/أــــــاتمرب 2013
و  26تعــــــــــــرين األول/أكتــــــــــــوور  2013و  12تعــــــــــــرين القــــــــــــا /نوفمرب 2013
و  12أيلول/أــــــاتمرب  ،2014و  31متوز/يولتــــــه  2015و  25آ /أغســــــطس 2015؛
والاتــــانر الفــــحلتر ملــــس الســــلم واألمــــن املــ ـ ر ر  6تعــــرين القــــا /نوفمرب 2013
و  24آذار/مــــارس 2015؛ والاتــــان الفــــادر عــــن ربــــتس ملواــــتي اسحتــــاد األفريقــــي
يف  28تعـــرين األول/أكتـــوور  2013والاتـــانر الفـــادرين عـــن ملواـــتي اسحتـــاد األفريقـــي
يف  24حزيران/يونته  ،2015و  14تعرين األول/أكتوور ،2015
وإذ يع يييد ييك يييد قراراتـــه الســـاوقي  )1999( 1265و  )2000( 1296و 1674
( )2006و  )2006( 1738و  )2009( 1894و  )2014( 2175و )2015( 2222
وع ن محايي املدنتر يف الزناعـا املسـلحي؛ و  )2005( 1612و  )2009( 1882و 1998
( )2011و  )2012( 2068و  )2014( 2143و  )2015( 2223وعــــــــ ن األطلــــــــال
والــزناي املســل ؛ و  )2003( 1502وعـ ن محايــي العــاملر يف جمــال تقــدا املســاعدة اإلنســانتي
ومــــوالي األمــــم املتحــــدة؛ و  ،)2000( 1325و  ،)2008( 1820و ،)2009( 1888
و  ،)2009( 1889و  )2010( 1960و  )2013( 2106و  )2013( 2122و 2242
( )2015وع ن املرأة والس م واألمن،
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وإذ يشيييد علـــع اـــرورة رصـــد حالـــي حقـــوأل اإلنســـان واإلوـ ـ ع ـــها ولعالتـــي،
مبا يف ذلإ أي أعمال ع ة ج سي وج سـا وأي انتـهاكا واعتـداءا ترت ـ اـد ال سـاء
واألطلــال ،وإذ طــتم علمــا و نـــه تطــرأ أي مســتادا يف تلعتـــل رصــد حقــوأل اإلنســـان
يف م طقي أوتي ،وإذ ي رر ت كتد قلقه إزاء عدم تعاون الطرفر مو األمر العام يف هذا الفدد،
وإذ يشر إىل أن قراره  )2013( 2086ي رر الت كتد علع أ تي ال ص ،لدا إنعـاء
وعقا األمم املتحدة وجتديد وسياهتا ،علع أح ام تتعلق وتعزيز املسـاواة وـر اجل سـر ومت ـر
املرأة يف حاس ما وعد انتهاء الزناي ،وواألطلال والزناي املسل  ،وإذ يعدد علـع أن العقاـا
املســتح مي الــل حتــول دون ت لتــذ القــرار  )2000( 1325والقــرارا ال حقــي وعـ ن املــرأة
والس ـ م واألمــن ،مبــا يف ذلــإ القــرار  ،)2015( 2242ت لتــذا تامــا لــن يذللــها إس اسلتــزام
الراأخ وتم ر املرأة وو لالي معاركتها وامان ما ا مـن حقـوأل اإلنسـان ،وترـافر جهـود
القتادا  ،واتساأل املعلومـا واإلجـراءا  ،وتـوافر الـدعم مـن أجـل و ـاء أأـس إشـرا املـرأة
يف عملتي ص و القرار جبمتو مستوياهتا،
وإذ يعكي وـعع ن ح ومـي السـودان وح ومـي ج ـو السـودان يف اجتمـاي ا لتــي
الستاأـــتي واألم تـــي املعـــتركي املعقـــود يف  13و  14تعـــرين األول/أكتـــوور  2015قاو مـــا
اخلريطـــي الـــل قـــدمها فريـــق اسحتـــاد األفريقـــي الرفتـــو املســـتوا املعـــل والت لتـــذ يف تعـــرين
القـــا /نوفمرب  2011وعـ ـ ن امل طقـــي اإلدوديـــي ا م ـــي املزنوعـــي الســ  ،وواتلاقهمـــا علـــع
أن ــم الوأــم يقتفــر علــع موقــو اخلــم اللاصــل وــر القــوا املســلحي ،وكــذلإ واتلــاأل
الطــرفر علــع تلعتــل مجتــو ا لتــا املتعلقــي وا لتــي الستاأــتي واألم تــي املعــتركي علــع ال حــو
امل فوص علته يف استلاقا ذا الفلي ،وإذ يعـاو الطـرفر علـع ترأـتم إحـدااتا امل طقـي
اإلدوديي ا م ي املزنوعي الس أو التوصل إىل اتلـاأل وعـ ،ا ،وإ بهـا مـن مجتـو األأـلحي،
مبــا يف ذلــإ ”م طقــي األروعــي ععــر مــت “ ،والت لتــذ ال امــل لةلتــي املعــتركي لرصــد اإلــدود
والتحقق م ها وفقا لقرار جملس األمن  )2012( 2046و ريطـي الطريـق الـل واـعها جملـس
السلم واألمن التاوو ل حتاد األفريقي امل ر ي  24نتسان/أوريل  ،2012وإذ ي كـد أ تـي إمتـام
عملتي إنعاء وتعهد آلتي فعالي معتركي لرصد اإلدود والتحقق م ـها يف امل طقـي ا م ـي املزنوعـي
الس  ،مبا يف ذلإ ”م طقي األروعي ععـر مـت “ ،وإذ طـ كـذلإ األطـراف علـع التعـاون
يف السما لقوة األمم املتحدة األم تـي امل قتـي ألوتـي واساـط ي مبسـ ولتتها عـن تـوفمه األمـن
لاعقي ا لتي من أجل رصد امل طقي اإلدوديي ا م ي املزنوعي الس ،
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وإذ يالحظ بقلق عدم وجود م أسا حملتي إلدارة م طقي أوتي ،وعدم إحـراز تقـدم
يف الدعوة إىل عقد اجتمـاي للا ـي الرقاوـي املعـتركي يف أوتـي م ـذ آذار/مـارس  ،2015وعـدم
إحراز تقدم يف الدعوة إىل عقد اجتماي لزعماء قاتلل املسمهيي ودي ا نقو ،
وإذ يس لّم و تي اإلوار امل تظم وـر ح ـومل السـودان وج ـو السـودان ،وإذ يعـمه
إىل مــا نــص علتــه قــرار جملــس األمــن ل مــم املتحــدة  )2012( 2046وـ ن يســت نة الطرفــان
امللاواــا علــع اللــور ،حتــإ رعايــي فريــق اسحتــاد األفريقــي الرفتــو املســتوا املعــل والت لتــذ،
من أجل التوصل إىل اتلاأل وع ن الواو ال هابي ألوتي ،وإذ ي اشد مجتو األطـراف أن ت خـرط
وفورة و اءة يف العملتي الل يتوأم فتها فريق اسحتاد األفريقـي الرفتـو املسـتوا املعـل والت لتـذ
من أجل التوصل إىل اتلاأل ،ابي وع ن الواو ال هابي مل طقي أوتـي ،وإذ ي كـد أنـه عـ علـع
الطرفر أن ي لذا علع اللـور اجلوانـ العالقـي مـن اتلـاأل  20حزيران/يونتـه  ،2011وخباصـي
من أجل تسويي امل ازعي وع ن اتلاأل م طقي أوتـي ،وتسـويي اخلـ ف علـع جملـس م طقـي أوتـي،
وأن يقوما علع اللور وعنعاء إدارة م طقي أوتي ودابرة شرطي أوتي،
وإذ يؤكد أن ك الالدين وك امتمعر أتحققان م اأـ كـقمهة إن حتلتـا ورـام
ال لس وا تارا أن يسل ا طريق اإلوار عوض اللاوء إىل الع ة أو اسأتلزاز،
وإذ يش د واملساعدة املستمرة الل يقـدمها إىل الطـرفر فريـق اسحتـاد األفريقـي الرفتـو
املستوا املعل والت لتذ ،وا تئي اإل ومتي الدولتي املع تي والت متـي ،ومجهوريـي إاتووتـا الدميقراطتـي
اسحتاديي ،واملاعوث اخلاص ل مر العام إىل السـودان وج ـو السـودان ،وقـوة األمـم املتحـدة
األم تي امل قتي ألوتي،
وإذ يش د كذأك واجلهود الل تاذ ا قوة األمم املتحدة األم تي امل قتـي ألوتـي يف ت لتـذ
وسيتها ت لتذا فعاس ،وطرأل م ها عملها اجلـاري علـع تتسـمه ا اـرة السـلمتي يف أرجـاء م طقـي
أوتي ،وقتامها مب و نعو الزناعا وو عمال الوأاطي والردي ،وإذ يعر عن تقـديره العمتـق
للعمل الذي تقوم وه الالدان املسا ي وقوا  ،وإذ يعدد وقوة علـع اأـتهاان مجتـو ا امـا
الـــل تســـتهدف مـــوالي األمـــم املتحـــدة ،مبـــا يف ذلـــإ ا اـــوم الـــذي نلـ ـذ يف  26تعـــرين
القــا /نوفمرب وأدا إىل مقتــل أحــد أفــراد حلــإ الس ـ م ،وإذ ي ــرر الت كتــد علــع اــرورة
اإلأراي ولت حتقتقا وافتي يف مقل هذه ا اما  ،وحماأاي املس ولر ع ها،
وإذ حيي للي والواــو األمـل يف م طقــي أوتــي كمـا ورد وصــله يف تقريــري األمــر
العــام امل ـ ر ر  11أيلول/أــاتمرب  2015و  13تعــرين القــا /نوفمرب S/2015/700( 2015
و  ،)S/2015/870وإذ يعترف وعأهام قوة األمم املتحـدة األم تـي امل قتـي ألوتـي يف تعزيـز السـ م
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واسأــتقرار م ــذ نعــرها ،وإذ يعــر عــن تفــمتمه علــع م ــو ت ــردر الع ــة اــد املــدنتر
أو تعريدهم ،وعلع حتاشي ال ـزاي القالي،
وإذ يكيي ا ار يي اع يين للقييم اأ يي أ إزاء اللــرا الــذي تعــا م ــه م طقــي أوتــي
يف مـا يتعلـق وـاإلدارة العامـي وأـتادة القـانون ،نتتاـي سأـتمرار التـ ر يف إنعـاء إدارة م طقـي
أوتي وجملسها وشرطتها ،مبا يف ذلإ إنعاء وحدة اصي ملعاجلـي مسـابل حمـددة متفـلي هباـرة
الرحــل ،وهــي م أســا س غــل ع ــها للحلــان علــع القــانون وال ظــام وم ــو نعــو ال ـــزاي
القالي يف أوتي ،وإذ يرح يف هذا الفدد واجلهود الل تاذ ا قوة األمم املتحدة األم تـي امل قتـي
ألوتـي مـن أجــل دعـم وتعزيـز جلــان اإلمايـي امتمعتــي ،ومواصـلي العمـل مــو اإل ـومتر وعـ ن
هذه املس لي،
وإذ يالحظ بقلق اأتمرار الت ر يف إنعاء امل أسا امل قتي وتسـويي الواـو ال ـهابي
ألوتي ،وأن اأتمرار التهديد الذي يع له الع ة القالي يسـهم يف تـ جتا التـوترا يف م طقـي
أوتي ،مبا يف ذلإ حاس التوتر املسـتمرة الـل حتـول دون عـودة املـوالر السـودانتر التـاوعر
لقوة األمم املتحدة األم تي ولوكاس أ را إىل أوتي،
وإذ حيث مجتو األطراف علع أن متت و عن اختـاذ أي إجـراءا انلراديـي مـن شـ ،ا أن
تزيــد مــن أـــوء الع قــا وــر القاابــل دا ــل م طقــي أوتــي ،ويعــر عــن القلــق إزاء العواقـ
املســتمرة ملــا وصــله جملــس الســلم واألمــن التــاوو ل حتــاد األفريقــي يف وتانــه الفــحلي امل ـ ر
 6تعــرين القــا /نوفمرب  2013وـــ ”قــرار دي ــا نقــو إجــراء اأــتلتاء مــن جان ـ واحــد“،
وإذ طـتم علمــا ،يف هــذا الســتاأل أيرـا ،وـ ن ح ومــي الســودان قـد أجــر انتخاواهتـا الوط تــي
يف أوتي يف نتسان/أوريل ،2015
وإذ حيي ي للي ي واملعلومـــا الـــواردة يف تقريـــر األمـــر العـــام املـ ـ ر  13تعـــرين
القا /نوفمرب  )S/2015/870( 2015وع ن اأتمرار أعمال اإللر يف دفرة،
وإذ يضيي يف ا ك يي ا اإلالــي اإلنســانتي الراه ــي الــل تواصــل فتهــا اجلهــا اللاعلــي
اإلنســانتي تقــدا املســاعدة ملــا يزيــد علــع  89 000شــخص يف م طقــي أوتــي ،وأ تــي اتســاأل
املســاعدة الــل تقــدمها األمــم املتحــدة يف امل طقــي ،وإذ ي كــد كــذلإ الرــرورة امللحــي لتتســمه

املترررين،
إيفال املساعدة اإلنسانتي إىل مجتو الس ان
وإذ يؤكييد أ تــي عــودة ال ــازحر إىل ديــارهم عــودة طوعتــي م مونــي حتلــإ كرامتــهم،
وإعادة إدماجهم علع و مستدام ،وأ تي أن متر مواأـم ا اـرة يف جـو مـن السـ مي وال ظـام
يف إطار احترام الطرأل التقلتديي للهارة من السودان إىل ج و السودان عرب أوتـي ،وإذ طـ
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القوة األم تي امل قتي ألوتي علع مواصلي اختاذ ما يلزم مـن تـداومه لرـمان األمـن يف م طقـي أوتـي
وفقا للوسيي امل وطي هبا،
وإذ يشيير إىل قــراره  ،)2013( 2117ويعــر عــن وــالق القلــق إزاء اخلطــر الــذي
يهــدد السـ م واألمــن يف أوتــي ال ــاجم عــن ال قــل غــمه املعــروي ل أــلحي الفــامهة واألأــلحي
اخللتلــي ،وعــن ت ديســها املزع ـزري ل أــتقرار وإأــاءة اأــتعما ا ،وإذ يرحـ يف هــذا الفــدد
والتقدم الذي أحرزته قوة األمم املتحدة األم تي امل قتـي ألوتـي يف اأـت مال إنعـاء الـال التحتتـي
وال ظم والستاأا ال زمي ملفادرة األألحي وختزي ها وتدممهها،
وإذ يسيي وا اأقلييق إزاء التهديــد املتاقــي الــذي تعــ اله األلاــام األراــتي و للــا
اإلر مـن املتلاـرا يف م طقـي أوتـي ،عـا يعـوأل عـودة ال ـازحر و مـان إىل ديـارهم ويعرقـل
ا ارة ا م ي وأنعطي كس الرزأل،
وإذ حييي ي لليي ي وتقريــــري األمــــر العــــام املــ ـ ر ر  11أيلول/أــــاتمرب 2015
و  13تعــــرين القــــا /نوفمرب  S/2015/700( 2015و  ،)S/2015/870مبــــا يف ذلــــإ األمــــل
يف إم انتــي إأــهام اإلــوار الــدابر وــر اإل ــومتر يف إعــادة إحتــاء ت لتــذ اتلــاأل أوتــي امل ـ ر
 20حزيران/يونته  2011وحتقتق حتسن مستدام يف أمن اإلدود ،ووالتوصتا الواردة فتها،
وإذ يعكي وـ ن اإلالــي الراه ــي يف أوتــي وعلــع طــول اإلــدود وــر الســودان وج ــو
السودان تع ال هتديدا طمها للس م واألمن الدولتر،
 - 1يق ا أن ميدد وسيي قوة األمم املتحدة األم تي امل قتي ألوتي حىت  15أيار/مـايو
 2016علع ال حـو املـار يف اللقـرة  2مـن القـرار  )2011( 1990واملعـدل وـالقرار 2024
( ،)2011واللقــرة  1مــن القــرار  ،)2012( 2075ويقــرر كــذلإ وهــو يتفــرف مبوج ـ
اللفل الساوو من متقاأل األمم املتحدة أن ميـدد مهـام قـوة األمـم املتحـدة األم تـي امل قتـي ألوتـي
حـــىت  15أيار/مـــايو  2016علـــع ال حـــو املـــار يف اللقـــرة  3مـــن القـــرار )2011( 1990
ويقــرر ،ألغــراض اللقــرة  1مــن القــرار  ،)2011( 2024أن يعــمل الــدعم املقــدم ل نعــطي
الــدعم املقــدم للاــان املخففــي،
مل
الت لتذيــي لةلتــي املعــتركي لرصــد اإلــدود والتحقــق م ــها
حس اسقتراء وع د ال طلـ وقـرارا توافقتـي تتخـذها هـذه ا لتـا  ،وذلـإ اـمن م طقـي
عملتا القوة األم تي امل قتي ألوتي والقدرا املتاحي لديها؛
 - 2حي لل مبا أعل ه الطرفان من اعتزامهما عقـد اجتمـاي آ ـر للا ـي الرقاوـي
املعــتركي يف أوتــي ،وي أــة لعــدم عقــد هــذا اسجتمــاي حــىت ا ن ،وطــ علــع اإلأــراي
واأتئ اف اسجتماعا امل تظمي ل لالي إحـراز تقـدم مطـرد يف ت لتـذ اتلـاأل  20حزيران/يونتـه
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 ،2011مبــا يف ذلــإ ت لتــذ قــرارا جل ــي الرقاوــي ،ويرح ـ واملاــادرا الــل اختــذها اسحتــاد
األفريقي دعما ذا ا دف ويعاعه علـع مواصـلي تعاونـه ،ويطلـ إىل األمـر العـام أن يقـدم
يف تقاريره الدوريي تقتتما للتقدم احملرز يف هذه املسابل؛
 - 3يشييد علــع أن اأــتمرار التعــاون وــر ح ومــي الســودان وح ومــي ج ــو
السودان أمر والق األ تي أيرا للس م واألمن واسأتقرار وملستقال الع قا وت هما؛
 - 4يكيي ا كييذأك مطالاتــه الســودان وج ــو الســودان والعــروي علــع وجــه
الســرعي يف إنعــاء إدارة م طقــي أوتــي وجملســها ،وســال م ــها تســويي أزمــي تعــ تل املــس،
وتع تل دابرة شرطي أوتـي واـرض مت ت ـها مـن اساـط ي مبهـام حلـإ األمـن يف مجتـو أ ـاء
م طقــي أوتــي ،مبــا يف ذلــإ محايــي الا تــي التحتتــي ال لطتــي ،وفقــا سلتزامــا الطــرفر يف اتلــاأل
 20حزيران/يونته 2011؛
 - 5يع ع جمد ا ن للقم إزاء الت ر يف التلعتل ال امـل لةلتـي املعـتركي لرصـد
اإلدود والتحقـق م ـها وتوقـة اجلهـود الرامتـي إىل ذلـإ ،وطـتم علمـا وال قـاط املرجعتـي الـل
واعها األمر العام وتوصـتاته املتفـلي وعملتـا ا لتـي ،وطـتم علمـا وـ ن اأـتمرار اسأـتقمار
يف حتقتق كامل القـدرة التعـاتلتي لةلتـي ي ااـي أن تسـ ده جمموعـي مـن العـروط ،م ـها تسـويي
اخل ف علع امل طقي اإلدوديـي ا م ـي امل ــزوعي السـ  ،واأـتئ اف مااحقـا تعلـتم اإلـدود،
وانتظام عقد اجتماعا ا لتـي الستاأـتي واألم تـي املعـتركي ،وكلالـي اإلريـي التامـي يف الت قـل،
ويــدعو ك ـ الطــرفر إىل إوــداء التزامهمــا التــام وت لتــذ ترتتااهتمــا اإلدوديــي واختــاذ اخلطــوا
ال زمي يف هذا الفـدد ،مبـا يف ذلـإ اإلأـراي وعقـد اجتمـاي جديـد لةلتـي الستاأـتي واألم تـي
املعتركي من أجـل اختـاذ القـرارا الت لتذيـي املتفـلي واتلاقهمـا وعـ ن امل طقـي اإلدوديـي ا م ـي
املزنوعي الس ؛
 - 6يقيي ا اإلوقــاء علــع القــوا املــ ذون هبــا مبوجــ القــرار )2013( 2104
امل تعــرة أص ـ  ،واسأــتمرار يف نعــر مــا تاقــع مــن القــوا امل ـ ذون هبــا ره ــا وععــادة التلعتــل
التدرعتـي لةلتـي املعـتركي لرصـد اإلـدود والتحقــق م ـها ،لـتم ر القـوة األم تـي امل قتـي ألوتــي
من توفمه اإلمايي ال زمي لةلتي املعتركي لرصد اإلدود والتحقق م ها ومـن تقـدا دعـم كامـل
لةلتي املعتركي يتت ا إجراء عملتا واأعي ال طاأل متتد إىل امل طقي اإلدوديي ا م ي املزنوعـي
الس ـ يف أقــر وقــإ ع ــن ،ويطلــ إىل األمــر العــام أن يطلــو املــس وع ـ ل كامــل
علع آ ر املستادا املتعلقي حبالي نعر القوا يف إطار الدورة العاديي للتقارير الل يقدمها؛
 - 7يه يي حب ومــي الســودان وح ومــي ج ــو الســودان أن تســتخدما ا لتــي
املعتركي لرصد اإلدود والتحقق م ها وا لتي الستاأـتي واألم تـي املعـتركي وا لتـا املعـتركي
15-22187

7/12

)S/RES/2251 (2015

األ را املتلق علتهـا ،اأـتخداما فعـاس وحسـن التوقتـإ ،ل لالـي األمـن والعـلافتي يف امل طقـي
اإلدوديي ا م ي امل ـزوعي الس  ،مبا يف ذلإ ”م طقي األروعي ععر مت “؛
 - 8حييث علـع وــذل جهـود متاـدلدة للقتــام وفـورة ،ابتـي وتحديــد ـم الوأــم
للم طقي اإلدوديي ا م ي امل ـزوعي الس علع األرض ،وي رر الت كتـد علـع أن ـم الوأـم
للم طقي امل ــزوعي السـ س ميـس وـ ي حـال مـن األحـوال والواـو القـانو للحـدود ،أـواء
حالتا أو يف املستقال ،وس وامللاواا اجلاريي الل تت اول امل اطق املت ازي علتها واملطالـ هبـا،
ومس لي تعلتم اإلدود؛
 - 9يؤكد أن وسيي القوة األم تي امل قتي ألوتي املتعلقي حبمايـي املـدنتر علـع ال حـو
املــار يف اللقــرة  3مــن القــرار  )2011( 1990تعــمل اختــاذ اإلجــراءا الرــروريي إلمايــي
املدنتر املعرلار خلطر الع ة الاد الوشتإ ،وفرف ال ظر عن مفدر هذا الع ة؛
 - 10يييدين الوجــود املتقطــو ألفــراد جهــاز األمــن التــاوو جل ــو الســودان ونعــر
وحدا شرطي ال لم يف دفرة دا ل م طقي أوتي ،انتهاكا ستلـاأل  20حزيران/يونتـه ،2011
وأي د ــول للمتلتعــتا املســلحي إىل اإلقلــتم ،وي ــرر ت كتــد مطالااتــه و ـ ن تعمــل ح ومــي
ج و السودان فورا ومن دون شروط مساقي علع إعادة نعر مجتو أفراد جهازهـا األمـل إىل
ارج م طقي أوتي ،وو ن تعمل ح ومـي السـودان علـع إعـادة نعـر شـرطي الـ لم يف دفـرة إىل
ـارج م طقــي أوتــي ،وي ــرر كــذلإ ،وفقـا للقــرارا ذا الفــلي ،وخباصــي القــراران 1990
( )2011و  ،)2012( 2046الت كتد علع إ ء م طقـي أوتـي مـن أي قـوا ومـن الع اصـر
املســلحي التاوعــي للقاابــل احمللتــي ،واأــتق اء قــوة األمــم املتحــدة األم تــي امل قتــي ألوتــي ودابــرة
شرطي أوتي؛
 - 11يؤيييد قــراري جل ــي الرقاوــي املعــتركي يف أوتــي امل ـ ر ر  3أيار/مــايو 2013
و  30آذار/مــارس  2015وع ـ ن واــو م طقــي أوتــي ووصــلها م طقــي التــي مــن األأــلحي،
ويعــدد علــع مــا أعــر ع ــه جملــس الســلم واألمــن التــاوو ل حتــاد األفريقــي يف وتانــه امل ـ ر
 7أيار/مايو  2013من شواغل إزاء التقارير الل تلتد و ن تلـة القاابـل الـل تعـتأ يف أوتـي
مدجاـي والسـ  ،ويعـمه إىل أن اتلـاأل  20حزيران/يونتـه  2011املتعلـق والترتتاـا امل قتــي
ل دارة واألمن يف م طقي أوتي ي ص علع أن أوتي ي ااـي أن ت ـون م طقـي التـي مـن األأـلحي
وأن القوة األم تي امل قتي ألوتي وحدها هـي املـ ذون ـا حبمـل األأـلحي دا ـل امل طقـي ،وطـ
يف هذا الفدد اإل ومتر علع اختاذ مجتو اخلطـوا ال زمـي ل لالـي إ ـ ء أوتـي مـن السـ
واللعل ،وطرأل م ها ت لتذ وراما ل ـزي الس  ،حس اسقتراء؛
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 - 12يؤكد من جديد أن القوة األم تي امل قتي عوز ـا أن تقـوم مبفـادرة األأـلحي
وتدممهها يف م طقي أوتي علـع ال حـو املـ ذون وـه مبوجـ القـرار  ،)2011( 1990مبـا يتسـق
مو وسيتها ويف حدود ما لديها من قدرا  ،وذلإ والت ستق مو األطـراف املوقعـي علـع اتلـاأل
حزيران/يونته  2011املتعلق والترتتاا امل قتي لـ دارة واألمـن يف م طقـي أوتـي ،وجل ـي الرقاوـي
املعتركي يف أوتي ،وقاتلل املسمهيي ودي ا نقو  ،ومتعـتا مـو القـرار السـاوق الفـادر عـن جل ـي
الرقاوــي املعــتركي يف أوتــي والقااــي وتعــتر امل طقــي ووصــلها ”م طقــي التــي مــن األأــلحي“،
وي ــرر طلاــه أن ترــطلو القــوة األم تــي امل قتــي ألوتــي وعملتــا مراقاــي نقــل األأــلحي إىل أوتــي
ووجــود األأــلحي وتــدممهها ومفــادرهتا دا ــل أوتــي ،وتواتــق ذلــإ واإلو ـ ع ــه يف إطــار
الدورة العاديي للتقارير الل يقدمها األمر العام؛
 - 13يطليي إىل القــوة األم تــي امل قتــي ألوتــي مواصــلي حوارهــا مــو جل ــي الرقاوــي
املعــتركي يف أوتــي ومــو قاــتلل املســمهيي ودي ــا نقــو وعـ ن اسأــتراتتاتا اللعالــي وآلتــا
الرقاوي ال لتلي ورمان اسمتقـال التـام مـن جانـ مجتـو األطـراف املع تـي وواـو أوتـي ووصـلها
م طقي التي مـن األأـلحي ،مـو إيـ ء أولويـي اصـي للتعاتـل وـالتخلص مـن األأـلحي الققتلـي
أو األألحي ذا األطقم والق اول الفـارو تي ،ويـدعو ح ـومتملي السـودان وج ـو السـودان
وجل ي الرقاوي املعتركي يف أوتي وقاتلل املسمهيي ودي ا نقو إىل التعاون التام مو القـوة األم تـي
امل قتي ألوتي يف هذا الفدد؛
 - 14حيث اإل ومتر علع القتام فـورا واختـاذ اخلطـوا ال زمـي لت لتـذ تـداومه و ـاء
الققي ور القاابل التاوعي ل ل م هما يف م طقي أوتي ،ووأابل م ها القتام وعملتا مفـاإلي علـع
مسـتوا القواعــد العــعاتي ،ودعــم القـوة األم تــي امل قتــي ألوتــي يف تعـاتو اإلــوار وــر القاابــل،
وط علع عقد اجتماي مقرر ور الزعماء التقلتـدير لقاـتلل دي ـا نقـو واملسـمهيي ،وطـ
وقــوة مجتــو القاابــل يف أوتــي علــع التحلــي و قفــع درجــا اــام ال ـ لس يف مجتــو معام هتــا
وال ة عن األعمال أو الاتانا التحريرتي الل قد ت دي إىل صداما ع تلي؛
 - 15ي ح مباادرا قوة األمم املتحدة األم تي امل قتي ألوتي ،وقتـادة السـتد هـايلي
تت هون جربماريام ،لدعم اإلوار ور القاابل واجلهود الل تاـذ ا قاتلتـا املسـمهيي ودي ـا نقـو
من أجل تعزيز الع قا ور القاتلتر وتتسمه اسأتقرار واملفاإلي يف م طقي أوتي ،مبـا يف ذلـإ
املـــ متر املعقــــود يف أويــــل ،ج ــــو الســــودان ،يف اللتــــرة مــــن  17إىل  19أيلول/أــــاتمرب،
واسجتمـــاي املعـــتر املعقـــود يف تـــوداج يف  7تعـــرين األول/أكتـــوور ،وتعـــاو األطـــراف
علــع املرــي قــدما يف ت ظــتم اجتمــاي املفــاإلي الــذي يعقــده الزعمــاء التقلتــديون وفقــا للقــرار
الفادر عن اجتماي جل ي الرقاوي املعتركي يف أوتي املعقود يف  29و  30آذار/مارس 2015؛
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 - 16ي حي وــاجلهود املتواصـلي الــل تاـذ ا قــوة األمـم املتحــدة األم تـي ،يف حــدود
مـــا لـــديها مـــن قـــدرا ومـــوارد ،ووالت ســـتق الواتـــق مـــو قاـــتلل املســـمهيي ودي ـــا نقـــو ،
من أجل تعزيز قدرا جلان اإلمايي امتمعتـي ل ـي تسـاعد يف عملتـا إنلـاذ القـانون وحلـإ
ال ظام يف أوتي ،ومن أجل مواصلي العمل مو اإل ومتر وع ن هذه املس لي؛
 - 17يه ي جبمتــو األطــراف أن تتعــاون تعاونــا تامــا وع ـ ن ال تــابا والتوصــتا
امل اققــي مــن التحقتــق الــذي أجرتــه جل ــي التحقتــق والتحــري املعــتركي مل طقــي أوتــي يف مقتــل
أحد أفراد حلإ الس م التاوعر لقوة األمم املتحدة األم تي امل قتي ألوتي والـزعتم األكـرب لقاتلـي
دي ــا نقــو  ،ويرح ـ والاتــان الفــحلي الــذي أصــدره جملــس األمــن والســلم التــاوو ل حتــاد
األفريقــي يف  24آذار/مـــارس  2015يطلــ فتـــه إىل ملواـــتي اسحتـــاد األفريقـــي أن تعـــر
الطرفر وع ن ال تابا والتوصتا  ،وي رر الت كتد علع ارورة مت ر القاتلتر مـن طـيل ملـة
اغتتــال الــزعتم األكــرب لقاتلــي دي ــا نقــو  ،اعتاــارا للحاجــي إىل إشــاعي اسأــتقرار واملفــاإلي
يف م طقي أوتي؛
 - 18يع ع ن زمم القتام ،حس اسقتراء ،واأتعراض وسيي قوة األمـم املتحـدة
األم تــي امل قتــي ألوتــي للقتــام وـ ي عملتــي حمتملــي إلعــادة هت لــي القــوة يف اــوء امتقــال الســودان
وج و السودان ملقترـتا القـرار  )2012( 2046والتزاماهتمـا امل فـوص علتهـا يف اتلاقـا
 20حزيران/يونته و  29حزيران/يونته و  30متوز/يولته  2011و  27أيلول/أـاتمرب ،2012
مبــا يف ذلــإ نقــل مجتــو القــوا مــن امل طقــي اإلدوديــي ا م ــي امل ـــزوعي الس ـ ومت ــر ا لتــي
املعــتركي لرصــد اإلــدود والتحقــق م ــها واللاــان املخففــي مــن اكتســا القــدرة ال املــي
علع القتام وعملتاهتا ،وإمتام إ ء م طقي أوتي إ ء تاما من األألحي؛
 - 19يه يي والـــدول األعرـــاء كافـــي ،و فوصـــا الســـودان وج ـــو الســـودان،
أن ت لــل الت قــل اإلــر والســريو مــن دون عراقتــل إىل أوتــي وم ــها ويف مجتــو أ ــاء امل طقــي
اإلدوديــي ا م ــي امل ـــزوعي الس ـ جلمتــو األفــراد ،وكــذلإ للمعــدا وامل ـ ن واإلمــدادا
وغمهها من السلو ،مبا فتها املركاا والطابرا وقطو الاتار ،الل ي ون اأـتخدامها مقفـورا
علع القوة األم تي امل قتي ألوتي ومهامها الرمستي؛
 - 20جيييد من شييديم ح ــومل الســودان وج ــو الســودان تقــدا الــدعم ال امــل
ل مــم املتحــدة ،وطــرأل م ــها القتــام علــع اللــور وعصــدار الت شــمها ألفــراد األمــم املتحــدة
مــن العسـ رير واملــدنتر وأفــراد العــرطي ،مبــن فــتهم العــاملون يف جمــال املســاعدة اإلنســانتي،
مــن غــمه إجحــاف ــم وســا ج ســتتهم ،لتــد لوا إىل الســودان وج ــو الســودان ،وتتســمه
الترتتاــا املتعلقــي وعقامــي القواعــد ،وتعــتتد الــال التحتتــي يف م طقــي الاعقــي ،وإصــدار تفــاري
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لل ـرح اجلويــي ،وتــوفمه الــدعم اللوجســل ،ويهت ـ حب ــومل الســودان وج ــو الســودان
أن تتسرا السلر من دا ل السودان وج و السودان إىل أوتـي وم ـها ،ويهتـ كـذلإ جبمتـو
األطراف أن تتقتد تقتدا تاما والتزاماهتا مبوج اتلاقا مركز القوا ؛
 - 21يسي لّم وـ ن عــدم وجــود معــاريو إ ابتـي وعــدم القــدرة علــع تــوفمه اخلــدما
العامــي األأاأــتي يـ ار أــلاا علــع أـ ان أوتــي ،وي اشــد ح ومــي الســودان وح ومــي ج ــو
السودان واجلها املا ي أن تدعم جهود إعادة اإلعمار وو اء القدرا ؛
 - 22يط أي ي ح ومـــي الســـودان وح ومـــي ج ـــو الســـودان مبواصـــلي تتســـمه
نعــر مــوالي دابــرة األمــم املتحــدة ل جــراءا املتعلقــي واأللاــام لرــمان حريــي ت قــل ا لتــي
املعتركي لرصد اإلدود والتحقق م ها وحتديد مواقـو األلاـام وإزالتـها يف م طقـي أوتـي وامل طقـي
اإلدوديي ا م ي امل ـزوعي الس ؛
 - 23يط أ ي كييذأك مجتــو األطــراف املع تــي والســما جلمتــو مــوالي املســاعدة
اإلنســانتي والوصــول وعـ ل كامــل وآمــن ودون عوابــق إىل املــدنتر احملتــاجر للمســاعدة وإىل
مجتــو املرافــق ال زمــي لعملتــاهتم ،وفقــا للقــانون الــدوق ،مبــا يف ذلــإ القــانون الــدوق اإلنســا
الساري وماادم األمم املتحدة التوجتهتي لتقدا املساعدة اإلنسانتي؛
 - 24حيث بشدة مجتو األطراف علع أن توقة مجتو أشـ ال الع ـة ،وانتـهاكا
وجتاوزا حقوأل اإلنسان ،وانتهاكا القـانون الـدوق اإلنسـا  ،واسنتـهاكا والتاـاوزا
الل ترت اد األطلال يف انتها للقانون الدوق الساري؛
 - 25يطليي إىل األمــر العــام كلالــي الرصــد اللعــال ألواــاي حقــوأل اإلنســان
وإدراج نتابا ذلإ الرصد يف تقاريره إىل املـس ،وي ـرر دعوتـه ح ومـي السـودان وح ومـي
ج و السودان التعاون وع ل كامل مو األمر العام حتقتقـا ـذه الاايـي ،وذلـإ وطـرأل م ـها
إصدار الت شمها ملوالي األمم املتحدة املع تر؛
 - 26يطل إىل األمر العام أن يتخذ التـداومه ال زمـي ل لالـي امتقـال القـوة األم تـي
امل قتي ألوتي امتقاس تامـا لستاأـي األمـم املتحـدة املتمقلـي يف عـدم التسـام مطلقـا إزاء حـاس
اسأتا ل واسنتها اجل ستر وأن يالق املس كلما وقعإ حاس من هذا السلو ؛
 - 27يطل إىل األمر العام أن يواصل إو املس مبا يحـرز مـن تقـدم يف ت لتـذ
وسيــي القــوة األم تــي امل قتــي ألوتــي يف تقريــر طــي يقدمــه يف موعــد أقفــاه  15نتســان/أوريل
 ،2016وأن يواصـــل إطــ ي املـــس فـــورا علـــع أي انتـــهاكا طـــمهة ل تلاقـــا املعـــار
إلتها أع ه؛
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 - 28يالحييظ اجلهــود ال ـل ياــذ ا األمــر العــام لتواتــق التعــاون وــر وعقــا األمــم
املتحــدة يف امل طقــي ،مبــا فتهــا قــوة األمــم املتحــدة األم تــي امل قتــي ألوتــي ،ووعقــي األمــم املتحــدة
يف مجهوريي ج و السودان ،والعملتي املختلطي ل حتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور،
وماعواه اخلـاص إىل السـودان وج ـو السـودان ،ويطلـ إىل األمـر العـام أن يواصـل العمـل
هبذه املمارأي؛
 - 29يق ا إوقاء هذه املس لي قتد نظره اللعلي.
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