األمــم المتحـدة

مجلس األمن

)S/RES/2519 (2020

القرار )2020( 2519
الذي اتخذه مجلس األمن في  14أيار/مايو 2020
إن مجلس األمن،
إذ يعيد تأكيد جميع الق اررات والبيانات الرئاسـي السـابق المتقةق بالحال أ يبيأ وىةط لوا الحدود

بين السودان وجنوب السودان ،واذ يشدد ىةط يهمي االمتثاا لهذه الق اررات والبيانات وتنفيذها بشكا كاما،

واذ يعيد تأكيد التزامه القوي بسيادة السودان وجنوب السودان واستقاللهما ووحدتهما وسالم يراضيهما،
واذ يالحظ ين الس ـ ــودان وجنوب الس ـ ــودان طد اتلذا للوات لمقالج مسـ ـ ـ ل انقدام األمن أ يبيأ،

مثا المش ـ ـ ــارك أ الري ـ ـ ــد األمنأ المش ـ ـ ــتر  ،والتشجججججي ىةط ين تتواي ـ ـ ــا هذه األنش ـ ـ ــل  ،واذ يثني ىةط

ما تضلةع به اآللي السياسي واألمني المشترك بين السودان وجنوب السودان من دور أ هذا اليدد،

واذ يشجججج االتحاد األ ريقأ و ريق االتحاد األ ريقأ الر يع المس ـ ــتوع المقنأ بالتنفيذ ومبقوم األمم

المتحدة اللاص إلط القرن األ ريقأ ىةط تكثيف مساىأ الوسال التأ يبذلونها مع حكومتأ السودان وجنوب

السودان لتشجيقهما ىةط وضع ترتيبات إداري ويمني مؤطت ألبيأ والتويا إلط حا سياسأ لوضقها،

واذ يعرب عن القلق من التهديدات األمني والهجمات الموجه ضـ ـ ـ ـ ــد حفي السـ ـ ـ ـ ــالم أ طوة األمم

المتحدة األمني المؤطت  ،ويدعو إلط تحسـين سـالم حفي السـالم ويمنهم أ االضـلالل بالوالي المنول بهم
أ هذا اليدد،

واذ يعترف ب ن الوضـ ــع الراهن أ يبيأ وىةط لوا الحدود بين السـ ــودان وجنوب السـ ــودان ال يزاا

ِّ
يشكا لل اًر ِّ
يهدد السالم واألمن الدوليين،
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يقرر تمديد والي القوة األمني المؤطت ألبيأ حتط  15تشـ ـرين الثانأفنو مبر  ،2020ىةط

النحو الوارد بيانه أ الفقرة  2من القرار  ،)2011( 1990واذ يتي ـ ـ ــرف بموجب الفي ـ ـ ــا الس ـ ـ ــابع من ميثاق

األمم المتحـدة ،يقرر أيضجججججججججا ين يم ِّـدد إلط  15تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين الثـانأفنو مبر  2020المهـام المنولـ بـالقوة األمنيـ
المؤطتـ الوارد بيـانهـا أ الفقرة  3من القرار  ،)2011( 1990ويقرر كجذلج ين توايـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا القوة األمنيـ المؤطتـ
تنفيذ تة الوالي والمهام و قا لةق ارر )2019( 2497؛

)20-06737 (A

**2006737

Distr.: General
14 May 2020

)S/RES/2519 (2020

يقرر ين ُيم ِّـدد حتط  15تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين الثـانأفنو مبر  2020تقـديـا واليـ القوة األمنيـ المؤطتـ
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المنيـ ـ ــوص ىةيه أ القرار  )2011( 2024والفقرة  1من القرار  ،)2012( 2075الذي ينص ىةط ين تقدم
القوة األمني المؤطت الدىم إلط اآللي المش ـ ـ ــترك لري ـ ـ ــد الحدود والتحقق منها ،ويقرر كذل ين تواي ـ ـ ــا القوة

تنفيذ ذل التقديا و قا لةقرار  ،)2019( 2497وين يكون هذا هو التمديد األلير ما لم يتلذ اللر ان التدابير

المحددة المبين أ الفقرة  3من القرار )2019( 2497؛
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يبقي ىةط الحدود القي ـ ـ ـ ـ ــوع الم ذون بها أل راد القوات والش ـ ـ ـ ـ ــرل ىةط النحو المبين أ

الفقرتين  4و  5من القرار  ،)2019( 2497ويقرر السـ ـ ــماي بت جيا سـ ـ ــحب  295جنديا وق الحد األطيـ ـ ــط
الم ذون به لةقوات قل حتط ير ع األمين القام تقةيق ىمةيات إىادة القوات إلط الولن الذي اتلذه أ سـ ــياق

اإلجراءات المتية بمرض يروس كو يد19-؛
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يكرر تأكيد ملالب مجةس األمن الس ـ ـ ـ ـ ـ ــودان وجنوب الس ـ ـ ـ ـ ـ ــودان بتقديم الدىم الكاما لةقوة

األمني المؤطت أ تنفيذ واليتها ،وال سـيما نشـر ي راد القوة ،ويشـما ذل إزال يي ىقبات تقوق ىمةها من يجا

حماي المدنيين أ يبيأ؛
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يكرر التججأكيججد ىةط ين تكون منلق ـ يبيأ لــالي ـ من يي طوات ،وكــذل ـ من القنــايـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

المس ـ ـ ـ ـ ــةح لةمجتمقات المحةي  ،مير طوة األمم المتحدة األمني المؤطت ودائرة ش ـ ـ ـ ـ ــرل يبيأ ،ويحث حكومتأ
السـ ـ ـ ــودان وجنوب السـ ـ ـ ــودان والمجتمقات المحةي ىةط اتلاذ جميع الللوات الالزم لكفال إلالء يبيأ قةيا

من السالي وىةط التقاون الكاما مع القوة األمني المؤطت أ هذا اليدد؛
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يطلب إلط األمين القام ين يوايـ ـ ـ ـ ــا إلالىه ىةط التقدم المحرز أ تنفيذ والي طوة األمم

المتح ــدة األمنيـ ـ المؤطتـ ـ ىةط النحو المبين أ الفقرتين  32و 33من القرار  ،)2019( 2497ىن لريق

تقديم مذكرة أ موىد يطيـ ـ ـ ـ ــاه  31تموزفيوليه  ،2020وتقرير للأ أ موىد يطيـ ـ ـ ـ ــاه  15تشـ ـ ـ ـ ـرين األواف

يكتوبر 2020؛
-7

2/2

يقرر ين يبقأ المس ل طيد نيره الفقةأ.
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