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 (2016) 2287القرار   
 2016 أيار/مايو 12املعقودة يف  7691جلسته الذي اعتمده جملس األمن يف   

 
 إن جملس األمن، 
ــو         إذ يشيير  ــي يف الســوداا نج  ــتي وةــ ا اوال ــه الرباأ ــه الســاوقي نوتا ات إىل قرارات

 (2011) 2032ن  (2011) 2024ن  (2011) 1990أــتما القــرارا    الســـــودااو نا
 (2013) 2104ن  (2012) 2075ن  (2012) 2047ن  (2012) 2046 ن
 (2015) 2205ن  (2014) 2179ن  (2014) 2156ن  (2013) 2126 ن
ــتا   (2015) 2251ن (2015) 2230 ن ــا ا الرباأـ ــذلىل إىل النتـ  S/PRST/2012/19و نكـ
 2012أيلول/أــنتم   21و نإىل النتا ــا  الفــحلتي للمالــس امل ر ــي    S/PRST/2013/14 ن
ــنتم   28 ن ــه  14ن  2012أيلول/أــــ ــنار/  اير  14ن  2013حزيراا/يو تــــ  2014شــــ
 تةــــرين ال ــــا / 27 و ن2014كــــا وا األنل/ديســــم   11 ن 2014آذار/مــــار   17 ن

 .2015  و م 
من جديد التزامه القـوي وسـتادة السـوداا نج ـو  السـوداا ناأـتق  ما        وإذ يؤكد 

ننحدهتما نأ متهما اإلقلتمتيو نمبقاصـد نمنـادم مت ـاأل األمـم املتحـدةو نإذ يةـمه إىل أ تـي        
 منادم حسن اجلوار نعدم التد ل نالتعانا اإلقلتميو

وةو نعلــم تســويي الت كتــد علــم عــدم تدــتمه اوــدند اإلقلتمتــي للــدنل وــالق   وإذ يكيي   
امل ازعا  اإلقلتمتي والوأابل السلمتي ا غـمهو نإذ ي كـد األنلويـي الـل يولتهـا للت لتـذ ال امـل        
نالعاجل جلمتع الع اصر املعلقي مـن اتلـاأل السـ م الةـاملو نإذ يةـدد علـم أـرنرة أا يقـرر         

لـاأل السـ م   الوأع املستقنلي ألوتي عن طريق امللانأا  وا الطـر ا علـم  ـو يتسـق مـع ات     
 الةاملو ا عن طريق إجراءا  ا لراديي يتخذها أّي من الطر او

http://undocs.org/ar/S/RES/1990(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/2024(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/2032(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/2046(2012)
http://undocs.org/ar/S/RES/2047(2012)
http://undocs.org/ar/S/RES/2075(2012)
http://undocs.org/ar/S/RES/2104(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2126(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2156(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2179(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2205(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2230(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2251(2015)
http://undocs.org/ar/S/PRST/2012/19
http://undocs.org/ar/S/PRST/2013/14
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إىل االتزاما  الل تعهد  هبا ح ومي السوداا نح ومي ج و  السـوداا   وإذ يشر 
ــه  20يف اتلــاأل  ــر     2011حزيراا/يو ت املــ م وــا ح ومــي الســوداا ناوركــي الةــعنتي لتحري

 حزيــراا/  29دارة ناألمــن يف م طقــي أوتــيو ناتلــاأل    الســوداا وةــ ا الترتتنــا  امل قتــي لــ     
امل م وا ح ومي السوداا نح ومي ج و  السوداا وة ا أمن اوـدند ناللتـي    2011 يو ته

وةـ ا وع ـي دعـم مراقنـي اوـدند       2011متوز/يولتـه   30الستاأتي ناألم تـي املةـتركيو ناتلـاأل    
أيلول/أـنتم    27لىل اتلاقـا   امل م وا ح ومي السـوداا نح ومـي ج ـو  السـودااو نكـذ     

وةــ ا التعــانا نالترتتنــا  األم تــيو نقــرار اللتــي الستاأــتي ناألم تــي املةــتركي املــ ر     2012
الـل توصـلإ إلتهـا     2013آذار/مـار    12و نمفلو ي الت لتذ امل ر ي 2013آذار/مار   8

األ ريقي الر تـع   ح ومي السوداا نح ومي ج و  السوداا يف أديس أواوا ورعايي  ريق ااحتاد
املســتوا املعــل والت لتــذو نكــذلىل ااجتمــاي ااأــت  ابي لةلتــي الستاأــتي ناألم تــي املةــتركي    

 و2015تةرين األنل/أكتوور  14ن  13املعقود يومي 
ــام يف         وإذ يييد    ــذا الع ــي ه ــها يف وداي ــد ع  ــي املنل ــورا  اإلااوت ــت التط حفــول وع

علــم  يشييع  وإذ ســوداا وةــ ا أمــن اوــدندو  الع قــا  وــا ح ــومل الســوداا نج ــو  ال 
عقـد   ويشدد علي  ري و    ا السوداا نج و  السودااو إحراز التقدم يف الع قا  ال  ابتي و

اجتماعا  م تظمي لةلتـي الستاأـتي ناألم تـي املةـتركي ناللتـا  املةـتركي األ ـراو مبـا  تهـا          
من أجل التم ا من اوـوار نالت سـتق    جل ي اودند املةتركي ناللا ي املةتركي لتعلتم اودندو

 وة ا املسابل األم تي علم اودندو
ــودااو      وإذ ي حييي   ــو  السـ ــي يف ج ـ ــي اا تقالتـ ــدة الوط تـ ــي الوحـ ــ تل ح ومـ وتةـ

ح ومل السوداا نج و  السوداا علم اغت ام هذه اللرصـي إلعـادة ت ةـتل التقـدم      حيث وإذ
ناألمن يف م طقي أوتي علـم ال حـو امل فـول علتـه     احملرز صو  ت لتذ الترتتنا  امل قتي ل دارة 

 و2011حزيراا/يو ته  20يف اتلاأل 
عن دعمه ال امل للاهود الل ينـذ ا ااحتـاد األ ريقـي وةـ ا الوأـع وـا        وإذ يع ب 

مجهوريي السوداا نمجهوريي ج و  السودااو من أجـل فلتـح حـدة التـوتر الـراهنو نتتسـمه       
قـا  وعـد اا لفـالو نتطنتـع الع قـا  وت ـهماو نإذ يةـمه يف        اأتئ اف امللانأا  وة ا الع 

ــاوع ل حتــاد األ ريقــي امل ر ــي        تســاا/ 24هــذا الفــدد إىل وتا ــا  جملــس الســلم ناألمــن الت
 2013كـــــا وا ال ا /ي ـــــاير  25ن  2012تةـــــرين األنل/أكتـــــوور  24ن  2012 أوريـــــل

تةــرين  26ن  2013أــنتم  أيلول/ 23ن  2013متوز/يولتــه  29ن  2013أيار/مــايو  7 ن
و 2014أيلول/أــــنتم   12ن  2013تةــــرين ال ــــا / و م   12ن  2013األنل/أكتــــوور 

؛ 2015كـا وا األنل/ديســم    10ن 2015آ /أغسـطس   25ن  2015متوز/يولتـه   31 ن
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 2013تةــــرين ال ــــا / و م   6نالنتــــا ا الفــــحلتا ملــــس الســــلم ناألمــــن املــــ ر ا  
؛ نالنتــــاا الفــــادر عــــن ربــــتس ملوأــــتي ااحتــــاد األ ريقــــي يف 2015آذار/مــــار   24 ن

نالنتـــا ا الفـــادرين عـــن ملوأـــتي ااحتـــاد األ ريقـــي يف   2013تةـــرين األنل/أكتـــوور  28
 و2015تةرين األنل/أكتوور  14 و ن2015حزيراا/يو ته  24

 1674ن  (2000) 1296ن  (1999) 1265ت كتـــد قراراتـــه الســـاوقي  وإذ يعييييد 
 2222ن  (2014) 2175ن  (2009) 1894ن  (2006) 1738ن  (2006)
 1882ن  (2005) 1612ن  وةـــــ ا اايـــــي املـــــد تا يف ال اعـــــا  املســـــلحي؛  (2015)
 2223ن  (2014) 2143ن  (2012) 2068ن  (2011) 1998ن  (2009)
اايـي العـاملا يف جمـال    وةـ ا   (2003) 1502زاي املسلح؛ ن ـوة ا األطلال نال  (2015)

و (2008) 1820و ن (2000) 1325تقدمي املساعدة اإل سا تي نموظلي األمـم املتحـدة؛ ن   
 (2013) 2106ن  (2010) 1960و ن (2009) 1889و ن (2009) 1888ن 
 وة ا املرأة نالس م ناألمنو (2015) 2242ن  (2013) 2122 ن

علم أـرنرة رصـد حالـي حقـوأل اإل سـاا ناإلوـ   ع ـها ولعالتـيو مبـا يف           وإذ يشدد 
ــداءا  ترت ــس أــد ال ســاء    ذلــىل أي أعمــال ع ــح ج ســي نج   ــهاكا  ناعت  ســا  نأي ا ت

ناألطلــالو نإذ طــتل علمــا و  ــه ي تطــرأ أي مســتادا  يف تلعتــل رصــد حقــوأل اإل ســاا يف 
ــام يف         ــه إزاء عــدم تعــانا الطــر ا مــع األمــا الع ــيو نإذ ي ــرر اإلعــرا  عــن قلق م طقــي أوت

 الفددو هذا
ي رر الت كتد علم أ تي ال صو لدا إ ةـاء   (2013) 2086إىل أا قراره  وإذ يشر 

وع ا  األمم املتحدة نجتديد ناياهتاو علم أح ام تتعلق وتعزيز املسـاناة وـا اجل سـا نمت ـا     
ــهاء ال ــ    ــد ا ت ــا وع ــرأة يف حــاا  م ــال نال ــ ـامل ــم أا  ـزايو نواألطل زاي املســلحو نإذ يةــدد عل

نالقــرارا  ال حقــي وةــ ا  (2000) 1325عقنــا  املســتمرة الــل حتــول دنا ت لتــذ القــرار ال
للـها إا االتـزام   و ت لتذا تاما لـن يذ (2015) 2242املرأة نالس م ناألمنو مبا يف ذلىل القرار 

الراأخ وتم ا املرأة نو لالي مةاركتها نأماا ما  ا مـن حقـوأل اإل سـااو نترـا ر جهـود      
القتادا و ناتساأل املعلوما  ناإلجراءا و نتوا ر الدعم من أجل و اء أأـس إشـراا املـرأة يف    

 عملتي ص ع القرار جبمتع مستوياهتاو
 ـو  السـوداا يف اجتمـاي اللتــي    وـعع ا ح ومـي السـوداا نح ومـي ج     وإذ يعتي    

قنو مــا  2015تةــرين األنل/أكتــوور  14 ن 13الستاأــتي ناألم تــي املةــتركي املعقــود يــومي 
ــرين       ــذ يف تةـ ــل والت لتـ ــتوا املعـ ــع املسـ ــي الر تـ ــاد األ ريقـ ــق ااحتـ ــدمها  ريـ ــل قـ ــي الـ اخلريطـ

نواتلاقهمــا علــم أا وةــ ا امل طقــي اودنديــي الم ــي نامل نعــي الســ  و   2011ال ــا / و م  

http://undocs.org/ar/S/RES/1265(1999)
http://undocs.org/ar/S/RES/1296(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/1674(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1674(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1738(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1894(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/2175(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2222(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2222(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
http://undocs.org/ar/S/RES/1882(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1882(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1998(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/2068(2012)
http://undocs.org/ar/S/RES/2143(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2223(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2223(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/1502(2003)
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/1820(2008)
http://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1889(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
http://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2122(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2086(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
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 ل الوأل يقتفر علم موقع اخلل اللاصل وـا القـوا  املسـلحيو نكـذلىل واتلـاأل الطـر ا       
علم تلعتل مجتع اللتا  املتعلقي واللتي الستاأتي ناألم تي املةتركي علم ال حو امل فول علتـه  

دنديـي الم ـي   الطر ا علم ترأتم إحداثتا  امل طقـي او  وإذ يشع يف ااتلاقا  ذا  الفليو 
زنعي الســ   أن التوصــل إىل اتلــاأل وةــ ئاو نإ  بهــا مــن مجتــع األأــلحيو مبــا يف ذلــىل   ـامل ــ
و نالت لتـذ ال امـل لةلتـي املةـتركي لرصـد اوـدند نالتحقـق م ـها         “م طقي األروعي عةر مت ”

ن ريطي الطريق الـل نأـعها جملـس السـلم ناألمـن       (2012) 2046ن قا لقرار جملس األمن 
أ تـي إمتـام عملتـي إ ةـاء      وإذ يؤكيد و 2012 تساا/أوريل  24التاوع ل حتاد األ ريقي امل ر ي 

زنعي السـ  و  ـنتعهد آلتي  عالي مةتركي لرصد اودند نالتحقـق م ـها يف امل طقـي الم ـي نامل ـ     
األطراف علم التعانا يف السـما    وإذ حيث كذلكو “م طقي األروعي عةر مت ”يف ذلىل  مبا

لقوة األمم املتحدة األم تي امل قتي ألوتي وااأط ي مبس نلتتها عن تو مه األمن لنع ي اللتي مـن  
 أجل رصد امل طقي اودنديي الم ي نامل نعي الس  و

لتي إلدارة م طقي أوتيو نعدم إحراز تقـدم  غتا  امل أسا  احمل وإذ يالحظ م  القلق 
 و  2015يف عقد اجتماي للا ي الرقاوي املةتركي يف أوتي م ذ آذار/مار  

 وإذ يشير و  تي اووار امل تظم وا ح ومل السـوداا نج ـو  السـودااو     وإذ يسلم 
وـ ا يسـت  ح الطر ـاا امللانأـا   ـوراو       (2012) 2046إىل ما قرره جملس األمن يف قراره 

حتإ رعايي  ريق ااحتاد األ ريقي الر تع املستوا املعل والت لتـذو مـن أجـل التوصـل إىل اتلـاأل      
وة ا الوأع ال هابي ألوتيو نإذ ي اشد مجتع األطراف أا ت خرر وفورة و اءة يف العملتي الـل  

األ ريقـي الر تـع املسـتوا مـن أجـل التوصـل إىل اتلـاأل ئـابي وةـ ا          يتوأل  تها  ريق ااحتـاد  
الوأع ال هابي مل طقي أوتيو نإذ ي كـد أ ـه اـس علـم الطـر ا أا ي لـذا علـم اللـور اجلوا ـس          

و نخباصـي مـن أجـل تسـويي امل ازعـي وةـ ا اتلـاأل        2011حزيراا/يو تـه   20املعلقي من اتلـاأل  
م طقـي أوتـيو نأا يقومـا علـم اللـور وع ةـاء إدارة       م طقي أوتـي نتسـويي اخلـ ف وةـ ا جملـس      

 م طقي أوتي ندابرة شرطي أوتيو  
أا ك  النلدين نك  امتمعا أتحققاا م اأـس كـ مهة إا حتلتـا ورـنل      وإذ يؤكد 

 ال لس نا تارا أا يسل ا طريق اووار عوض اللاوء إىل الع ح أن ااأتلزازو
مها إىل الطـر ا  ريـق ااحتـاد األ ريقـي الر تـع      واملساعدة املستمرة الل يقـد  وإذ يشيد 

املستوا املعل والت لتذو نا تئي او ومتي الدنلتي املع تي والت متـيو نمجهوريـي إثتووتـا الداقراطتـي     
ااحتادييو ناملنعوث اخلال لألما العام إىل السـوداا نج ـو  السـودااو نقـوة األمـم املتحـدة       

 األم تي امل قتي ألوتيو

http://undocs.org/ar/S/RES/2046(2012)
http://undocs.org/ar/S/RES/2046(2012)
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واجلهود الل تنذ ا قوة األمم املتحدة األم تي امل قتـي ألوتـي يف ت لتـذ     شيد كذلكوإذ ي 
نايتها ت لتذا  عااو وطرأل م ها عملها اجلـاري علـم تتسـمه ا اـرة السـلمتي يف أرجـاء م طقـي        
أوتيو نقتامها مب ع  ةو  ال اعا  نو عمال الوأاطي نالرديو نإذ يعر  عن تقـديره العمتـق   

وقوة علم اأـتهااا مجتـع ا امـا      وإذ يشددتقوم وه النلداا املسا ي وقوا و  للعمل الذي
تةـــرين  26الـــل تســـتهدف مـــوظلي األمـــم املتحـــدةو مبـــا يف ذلـــىل ا اـــوم الـــذي   لـــذ يف   

نأدا إىل مقتــل أحــد أ ــراد حلــ  الســ مو نإذ ي ــرر الت كتــد علــم         2015ال ــا / و م  
 م ل هذه ا اما و نحماأني املس نلا ع هاو أرنرة اإلأراي ولتح حتقتقا  نا تي يف

والوأع األمل يف م طقي أوتي كما نرد نصـله يف تقريـر األمـا العـام      وإذ حييط علما 
وعأـــهام قـــوة األمـــم املتحـــدة  وإذ يعتييي  (و S/2016/353) 2016 تســـاا/أوريل  15املـــ ر  
عـن تفـمتمه علـم     وإذ يعي ب قتي ألوتي يف تعزيز السـ م نااأـتقرار م ـذ  ةـرهاو     األم تي امل 

 م ع جتدد الع ح أد املد تا أن تةريدهمو نعلم حتاشي ال ـزاي القنليو
إزاء اللــرا  الــذي تعــا  م ــه م طقــي أوتــي يف    وإذ يكيي   ارعيي اب عيين للقيي  ال ييال   

ي اأـتمرار التـ  ر يف إ ةـاء إدارة م طقـي أوتـي      يتعلق واإلدارة العامي نأتادة القـا واو  تتاـ   ما
نجملســها نشــرطتهاو مبــا يف ذلــىل إ ةــاء نحــدة  اصــي ملعاجلــي مســابل حمــددة متفــلي هباــرة    
الرحــلو نهــي م أســا  ا غــل ع ــها للحلــان علــم القــا وا نال ظــام نم ــع  ةــو  ال ـــزاي  

األمم املتحدة األم تي امل قتـي   يف هذا الفدد واجلهود الل تنذ ا قوة وإذ ي ح القنلي يف أوتيو 
ألوتـي مـن أجــل دعـم نتعزيـز جلــاا اومايـي امتمعتــيو نمواصـلي العمـل مــع او ـومتا وةــ ا         

 املس ليو هذه
اأتمرار الت  ر يف إ ةاء امل أسا  امل قتي نتسـويي الوأـع ال ـهابي     بقلق وإذ يالحظ 

م يف تـ جت  التـوترا  يف م طقـي    ألوتيو نأا اأتمرار التهديد الذي ية له الع ح القنلي يسـه 
أوتيو مبا يف ذلىل حاا  التوتر املسـتمرة الـل حتـول دنا عـودة املـوظلا السـودا تا التـاوعا        

 لقوة األمم املتحدة األم تي نلوكاا  أ را إىل أوتيو
مجتع األطراف علم أا متت ع عن افـاذ أي إجـراءا  ا لراديـي مـن شـ ئا أا       وإذ حيث 

الع قا  وـا القنابـل دا ـل م طقـي أوتـيو نإذ يعـر  عـن القلـق إزاء العواقـس          تزيد من أـوء 
املســتمرة ملــا نصــله جملــس الســلم ناألمــن التــاوع ل حتــاد األ ريقــي يف وتا ــه الفــحلي املــ ر     

و “قــرار دي  ــا  قــوا إجــراء اأــتلتاء مــن جا ــس ناحــد  ”وـــ  2013تةــرين ال ــا / و م   6
أيراو و ا ح ومـي السـوداا قـد أجـر  ا تخاواهتـا الوط تـي يف        طتل علماو يف هذا الستاأل نإذ

 و  2015أوتي يف  تساا/أوريل 

http://undocs.org/ar/S/2016/353
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ــ ر      وإذ حييييييييط علمييييييا   ــام املــــ ــا العــــ ــر األمــــ ــواردة يف تقريــــ ــا  الــــ واملعلومــــ
 م ةآ  د رة ال لطتيو( وة ا ا تهاء أعمال اولر يف S/2016/353) 2016 تساا/أوريل 15

ــا تي اوالــي اعت ييا   يف يضيي  وإذ   ــل الراه ــي اإل س  تواصــل  تهــا اجلهــا  اللاعلــي    ال
شــخص يف م طقــي أوتــيو نأ تــي اتســاأل  139 000اإل ســا تي تقــدمي املســاعدة ملــا يزيــد علــم 

 مهتتسـ  إىل اواجـي  مسـتس  كيذلك  يؤكيد  وإذ املساعدة الل تقدمها األمم املتحـدة يف امل طقـيو   
                                             املترررينو الس اا مجتع إىل اإل سا تي املساعدة إيفال

أ تــي عــودة ال ــازحا إىل ديــارهم عــودة طوعتــي م مو ــي حتلــ  كرامتــهمو  وإذ يؤكييد 
نإعادة إدماجهم علم  و مستدامو نأ تي أا متر مواأـم ا اـرة يف جـو مـن السـ مي نال ظـام       
يف إطار احترام الطرأل التقلتديي للهارة من السوداا إىل ج و  السوداا ع  أوتـيو نإذ طـ    

تي علم مواصلي افاذ ما يلزم مـن تـداومه لرـماا األمـن يف م طقـي أوتـي       القوة األم تي امل قتي ألو
 ن قا للوايي امل وطي هباو

ــراره  وإذ يشيير  ــذي     (2013) 2117إىل ق ــق إزاء اخلطــر ال ــالد القل ــن و و نيعــر  ع
ملةرني لألألحي الفـدمهة ناألأـلحي اخللتلـيو    يهدد الس م ناألمن يف أوتي وسنس ال قل غمه ا

ــي   وإذ ي حيي نت ديســها املزعــزالي ل أــتقرار نإأــاءة اأــتعما او    ــا  التحتت واأــت مال الن ت
ــدممههاو      ــها نت ــي ملفــادرة األأــلحي نفزي  ــ ظم نالستاأــا  ال زم ــم   وإذ يييدع نال ــوة األم ق

 لن تا و  املتحدة األم تي امل قتي ألوتي أا ت لل اايي كا تي  ذه ا
ــام األرأــتي ن للــا        وإذ يسيياو   القلييق   ــي الــذي تةــ اله األلد ــد املتنق إزاء التهدي

اور  مـن املتلاـرا  يف م طقـي أوتـيو عـا يعـوأل عـودة ال ـازحا و مـاا إىل ديـارهم نيعرقـل            
 ا ارة الم ي نأ ةطي كسس الرزألو

(و S/2016/353) 2016 تسـاا/أوريل   15وتقرير األما العـام املـ ر     حييط علما وإذ 
مبا يف ذلىل دعوة األما العام الطر ا إىل جتديد اجلهود الرامتي إىل معاجلـي املسـابل الـل ظلـإ     

وةـــ ا أوتـــيو نأـــماا اا ســـحا   2011حزيراا/يو تـــه  20دنا تســـوييو نت لتـــذ اتلـــاأل 
 مه امل ذنا هبا من م طقي أوتيوال امل نالدابم جلمتع القوا  غ

وقـرار األمـا العـام     (2015) 2205إىل أا جملس األمن رحـس يف القـرار    وإذ يشر 
 تعتا ربتس مد و

و ا الوأـع الـراهن يف أوتـي نعلـم طـول اوـدند وـا السـوداا نج ـو            وإذ يعت   
 زال ية ال هتديدا  طمها للس م ناألمن الدنلتاوالسوداا ا ي

http://undocs.org/ar/S/2016/353
http://undocs.org/ar/S/RES/2117(2013)
http://undocs.org/ar/S/2016/353
http://undocs.org/ar/S/RES/2205(2015)
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نايي قوة األمـم املتحـدة    2016تةرين ال ا / و م   15أا ادد حىت  يق   - 1 
ناملعدلـي وـالقرار    (2011) 1990مـن القـرار    2األم تي امل قتي ألوتي وفتدتها املنت ي يف اللقـرة  

ــرة  (2011) 2024 ــرار   1ناللق ــن الق ــرر كــذلىلو نهــو يتفــرف   (2012) 2075م و نيق
ــىت       ــدد حـ ــدةو أا اـ ــم املتحـ ــاأل األمـ ــن مت ـ ــاوع مـ ــل السـ ــس اللفـ ــرين 15مبوجـ ــا / تةـ  ال ـ

مـن   3مهام قوة األمـم املتحـدة األم تـي امل قتـي ألوتـي وفـتدتها املنت ـي يف اللقـرة          2016  و م 
و أا تقـدمي  (2011) 2024مـن القـرار    1و نيقررو ألغـراض اللقـرة   (2011) 1990القرار 

الدعم لةلتي املةتركي لرصد اودند نالتحقـق م ـها  تمـا تقـوم وـه مـن أ ةـطي ت لتذيـي يةـمل          
ــي      ـــم الــدعم للاــاا املخففــيو حســس ااقترــاء نع ــدما ي طلــس ذلــىل وقــرارا  توا قت تقديـ

ألوتـي نالقـدرا    تتخذهــا هـــذه اللتــا و نذلىل أمــن م طقــي عملتا  القوة األم تي امل قتي 
 لديها؛ املتاحي

مبا أعل ه الطر اا من اعتزامهما عقـد اجتمـاي آ ـر للا ـي الرقاوـي       حييط علما - 2 
مزيـد مـن   علـم عقـد    وحييث لعدم عقد هـذا ااجتمـاي حـىت الاو     ويأسفاملةتركي يف أوتيو 

لـــاأل  مـــرة ل لالـــي إحـــراز تقـــدم مطـــرد يف ت لتـــذ قـــرارا  جل ـــي الرقاوـــي نات  املجتماعـــا  اا
واملنادرا  الل افذها ااحتاد األ ريقي دعما  ـذا ا ـدف    وي ح و 2011حزيراا/يو ته  20

إىل األمـا العـام أا يقـدم يف تقـاريره الدنريـي تقتتمـا        نيطلـس علم مواصـلي تعان ـهو    ويشعع 
 هذه املسابل؛ للتقدم احملرز يف

مــي ج ــو   علــم أا اأــتمرار التعــانا وــا ح ومــي الســوداا نح و   يشييدد - 3 
 السوداا أمر والد األ تي أيرا للس م ناألمن نااأتقرار نملستقنل الع قا  وت هما؛

ــو  الســوداا أا يةــرعا علــم نجــه     كييذلك يكيي   - 4  ــه إىل الســوداا نج  طلن
السرعي يف إ ةـاء إدارة م طقـي أوتـي نجملسـهاو وس ـنل م ـها تسـويي أزمـي تةـ تل املـسو نأا           
يةــ   دابــرة شــرطي أوتــي ودــرض مت ت ــها مــن ااأــط ي مبهــام حلــ  األمــن يف مجتــع أ ــاء  

ــي ال ل    ــي التحتت ــي الن ت ــيو مبــا يف ذلــىل ااي ــيو ن قــا التزامــا  الطــر ا يف اتلــاأل   م طقــي أوت طت
 ؛2011حزيراا/يو ته  20

جمددا عن قلقه إزاء التـ  ر يف التلعتـل ال امـل لةلتـي املةـتركي لرصـد        يع ب - 5 
وال قـار املرجعتـي الـل     وحيييط علميا  اودند نالتحقق م ـها نتوقـح اجلهـود الرامتـي إىل ذلـىلو      

و ا اأـتمرار ااأـت مار يف    وحييط علمالتا  اللتيو نأعها األما العام نتوصتاته املتفلي وعم
تةدتل اللتي و امل قـدرهتا ي ندـي أا يسـت د إىل جمموعـي مـن الةـرنرو م ـها تسـويي اخلـ ف          
علم امل طقي اودنديي الم ي نامل ـزنعي السـ  و ناأـتئ اف مناح ـا  تعلـتم اوـدندو نا تظـام       

 وييدع  ةـتركيو نكلالـي اوريـي التامـي يف الت قـلو      عقد اجتماعا  اللتـي الستاأـتي ناألم تـي امل   

http://undocs.org/ar/S/RES/1990(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/2024(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/2075(2012)
http://undocs.org/ar/S/RES/1990(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/2024(2011)
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ك  الطر ا إىل إوداء التزامهمـا التـام وت لتـذ ترتتناهتمـا اودنديـي نافـاذ اخلطـوا  ال زمـي يف         
هذا الفددو مبا يف ذلىل اإلأراي وعقد اجتماي جديد لةلتـي الستاأـتي ناألم تـي املةـتركي مـن      

 ي واتلاقهما وة ا امل طقي اودنديي الم ي امل نعي الس  ؛أجل افاذ القرارا  الت لتذيي املتفل
 (2013) 2104اإلوقــاء علــم القــوا  املــ ذنا هبــا مبوجــس القــرار        يقيي   - 6 

تي املةـتركي  امل تةرة أص و نااأتمرار يف  ةر ما تنقم من القوا  امل ذنا هبا ره ا وتطور الل
لرصد اوـدند نالتحقـق م ـهاو لـتم ا القـوة األم تـي امل قتـي ألوتـي مـن تـو مه اومايـي ال زمـي             
لةلتي املةتركي لرصد اودند نالتحقق م ها نمن تقدمي دعـم كامـل لةلتـي املةـتركي يتـتح  ـا       

  يف أقـر  نقـإ   إجراء عملتا  ناأعي ال طاأل متتد إىل امل طقي اودنديي الم ي امل نعي الس 
ع نو نيطلس إىل األما العام أا يطلع املـس وةـ ل كامـل علـم آ ـر املسـتادا  املتعلقـي        

 حبالي  ةر القوا  يف إطار الدنرة العاديي للتقارير الل يقدمها؛
حب ومــي الســوداا نح ومــي ج ــو  الســوداا أا تســتخدما اللتــي        يهييي  - 7 

للتي الستاأـتي ناألم تـي املةـتركي ناللتـا  املةـتركي      املةتركي لرصد اودند نالتحقق م ها نا
األ را املتلق علتهـاو اأـتخداما  عـاا نح سـن التوقتـإو ل لالـي األمـن نالةـلا تي يف امل طقـي          

 ؛“م طقي األروعي عةر مت ”اودنديي الم ي نامل ـزنعي الس  و مبا يف ذلىل 
تي  ـل الوأـل للم طقـي    علم وذل جهود متاّددة ل ي طدد وفلي ئاب حيث - 8 

اودنديي الم ي نامل ـزنعي الس   علم األرضو ني رر الت كتد علم أا  ل الوأل للم طقـي  
ــا      ــ ي حــال مــن األحــوال والوأــع القــا و  للحــدندو أــواء حالت امل ـــزنعي الســ   ا اــس و

هبـاو نمسـ لي    املستقنلو نا وامللانأا  اجلاريي وةـ ا امل ـاطق املت ـازي علتهـا ناملطالـس      يف أن
 تعلتم اودند؛

أا نايي القوة األم تي امل قتي ألوتي املتعلقي حبمايـي املـد تا علـم ال حـو      يؤكد - 9 
ــي    (2011) 1990مــن القــرار  3املــنا يف اللقــرة  تةــمل افــاذ اإلجــراءا  الرــرنريي وماي

 أا خلطر الع ح الند  الوشتىلو وفرف ال ظر عن مفدر هذا الع ح؛املد تا املعّر
ــو  الســوداا ن ةــر      يييدين - 10  ــاوع جل  ــراد جهــاز األمــن الت الوجــود املتقطــع أل 

و 2011حزيراا/يو تـه   20نحدا  شرطي ال لل يف د رة دا ل م طقي أوتيو ا تهاكا اتلـاأل  
ــتمو   ــه وــ ا تعمــل ح ومــي   تأكيييدويكيي   نأي د ــول للمتلتةــتا  املســلحي إىل اإلقل مطالنات

ج ــو  الســوداا  ــورا نمــن دنا شــرنر مســنقي علــم  قــل مجتــع أ ــراد جهازهــا األمــل إىل    
 ارج م طقي أوتيو نو ا تعمل ح ومي السوداا علـم  قـل شـرطي الـ لل يف د ـرة إىل  ـارج       

 (2011) 1990م طقي أوتيو ني رر كذلىلو ن قا للقرارا  ذا  الفـليو نخباصـي القـراراا    
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و الت كتد علـم إ ـ ء م طقـي أوتـي مـن أي قـوا  نمـن الع اصـر املسـلحي          (2012) 2046ن 
 تي ندابرة شرطي أوتي؛التاوعي للقنابل احمللتيو واأت  اء قوة األمم املتحدة األم تي امل قتي ألو

ــي املةــتركي يف أوتــي املــ ر ا    يؤيييد - 11  ــي الرقاو  2013أيار/مــايو  3قــراري جل 
ــي مــن األأــلحيو      2015آذار/مــار   30 ن ــي  الت ــي أوتــي ووصــلها م طق وةــ ا نأــع م طق

علــم مــا أعــر  ع ــه جملــس الســلم ناألمــن التــاوع ل حتــاد األ ريقــي يف وتا ــه املــ ر      ويشييدد
من شواغل إزاء التقارير الل تلتد و ا  تلـح القنابـل الـل تعـتأ يف أوتـي       2013أيار/مايو  7

املتعلـق والترتتنـا  امل قتـي     2011حزيراا/يو تـه   20إىل أا اتلـاأل   ويشير مدجاي والسـ  و  
ل دارة ناألمن يف م طقي أوتي ي ص علم أا أوتي ي ندـي أا ت ـوا م طقـي  التـي مـن األأـلحي       

يف  وحييث ة األم تي امل قتي ألوتي نحدها هي امل ذنا  ا حبمل الس   دا ـل امل طقـيو   نأا القو
هــذا الفــدد او ــومتا علــم افــاذ مجتــع اخلطــوا  ال زمــي ل لالــي إ ــ ء أوتــي مــن الســ    

 واللعلو وطرأل م ها ت لتذ ورام  ل ـزي الس  و حسس ااقتراء؛
قتي اوز  ـا أا تقـوم مبفـادرة األأـلحي     أا القوة األم تي امل  من جديد يؤكد - 12 

و مبـا يتسـق   (2011) 1990نتدممهها يف م طقي أوتي علـم ال حـو املـ ذنا وـه مبوجـس القـرار       
مع نايتها نيف حدند القدرا  املتاحي  او نذلىل والت سـتق مـع األطـراف املوقعـي علـم اتلـاأل       

املتعلق والترتتنا  امل قتي لـ دارة ناألمـن يف م طقـي أوتـيو نجل ـي الرقاوـي        2011يراا/يو ته حز
املةتركي يف أوتيو نقنتلل املسمهيي ندي  ا  قواو نمتةـتا مـع القـرار السـاوق الفـادر عـن جل ـي        

و “م طقــي  التــي مــن األأــلحي ”الرقاوــي املةــتركي يف أوتــي نالقاأــي وتعــتا امل طقــي ووصــلها  
طلنــه أا ترــطلع القــوة األم تــي امل قتــي ألوتــي وعملتــا  مراقنــي  قــل األأــلحي إىل أوتــي  يكي   و

ــه يف إطــار       ــق ذلــىل ناإلوــ   ع  ــيو نتوثت ــدممهها نمفــادرهتا دا ــل أوت ننجــود األأــلحي نت
 الدنرة العاديي للتقارير الل يقدمها األما العام؛

ــي مواصــ     يطليي  - 13  ــي امل قتــي ألوت ــوة األم ت ــي الرقاوــي    إىل الق ــع جل  لي حوارهــا م
املةــتركي يف أوتــي نمــع قنــتلل املســمهيي ندي  ــا  قــوا وةــ ا ااأــتراتتاتا  اللعالــي نآلتــا     
الرقاوي ال لتلي ورماا اامت ـال التـام مـن جا ـس مجتـع األطـراف املع تـي ووأـع أوتـي ووصـلها           

األأـلحي ال قتلـي   م طقي  التي مـن األأـلحيو مـع إيـ ء أنلويـي  اصـي للتعاتـل وـالتخلص مـن          
ح ـومت ي السـوداا نج ـو  السـوداا      وييدع  األألحي ذا  األطقم نالق اول الفارن تيو  أن

نجل ي الرقاوي املةتركي يف أوتي نقنتلل املسمهيي ندي  ا  قوا إىل التعانا التام مع القـوة األم تـي   
 امل قتي ألوتي يف هذا الفدد؛
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افـاذ اخلطـوا  ال زمـي لت لتـذ تـداومه و ـاء       او ومتا علم القتام  ـورا و  حيث - 14 
ال قي وا القنابل التاوعي ل ل م هما يف م طقي أوتيو ووأابل م ها القتام وعملتا  مفـاوي علـم   
مسـتوا القواعــد الةــعنتيو ندعــم القـوة األم تــي امل قتــي ألوتــي يف تةـاتع اوــوار وــا القنابــلو    

مجتع القنابل يف أوتـي   وحيث بق  قوا ناملسمهييو واأتمرار التلاعل وا قنتلل دي  ا   وي ح 
علم التحلي و قفم درجا  أنل ال لس يف مجتع معام هتا نال ح عن األعمال أن النتا ـا   

 التحريرتي الل قد ت دي إىل صداما  ع تلي؛
واملنادرا  الل افذهتا القوة األم تي امل قتيو من أجل دعـم اوـوار وـا     ي ح  - 15 
اجلهود الل تنذ ا قنتلتا املسمهيي ندي  ا  قـوا مـن أجـل تعزيـز الع قـا  وـا القنابـل        القنابل ن

 نتتسمه ااأتقرار ناملفاوي يف م طقي أوتي؛
وــاجلهود املتواصـلي الــل تنـذ ا قــوة األمـم املتحــدة األم تـيو يف حــدند      ي حي   - 16 

املسـمهيي ندي  ـا  قـواو مـن أجـل      القدرا  ناملـوارد املتاحـي  ـاو نوالت سـتق الوثتـق مـع قنـتلل        
تعزيز قدرا  جلاا اومايي امتمعتي ل ي تسـاعد يف عملتـا  إ لـاذ القـا وا نحلـ  ال ظـام يف       

 أوتيو نمن أجل مواصلي العمل مع او ومتا وة ا هذه املس لي؛
ــاب  نالتوصــتا        يهييي  - 17  ــا وةــ ا ال ت ــا تام ــانا تعان  ــع األطــراف أا تتع جبمت

امل ن قي من التحقتق الذي أجرته جل ـي التحقتـق نالتحـري املةـتركي مل طقـي أوتـي يف مقتـل أحـد         
أ ـراد حلــ  الســ م التــاوعا لقــوة األمــم املتحــدة األم تــي امل قتــي ألوتــي نالــزعتم األكــ  لقنتلــي  

تــاا الفــحلي الــذي أصــدره جملــس األمــن نالســلم التــاوع ل حتــاد   والن وي حيي دي  ــا  قــواو 
يطلـــس  تـــه إىل ملوأـــتي ااحتـــاد األ ريقـــي أا تةـــرا  2015آذار/مـــار   24األ ريقــي يف  

الت كتـد علـم أـرنرة مت ـا القنتلـتا مـن طـّي ملـح          ويكي   الطر ا يف ال تاب  نالتوصتا و 
را للحاجـي إىل إشـاعي ااأـتقرار ناملفـاوي يف     اغتتال الزعتم األك  لقنتلـي دي  ـا  قـواو اعتنـا    

 م طقي أوتي؛
ــم       يعيي ب - 18  ــوة األم ــي ق ــامو حســس ااقترــاءو واأــتعراض ناي ــه القت عــن عزم

املتحــدة األم تــي امل قتــي ألوتــي إلجــراء أي عملتــي حمتملــي إلعــادة هت لــي القــوة يف أــوء امت ــال  
نالتزاماهتمـــا امل فـــول   (2012) 2046الســـوداا نج ـــو  الســـوداا ملقترـــتا  القـــرار     

ــا ــا   يف علتهـــ ــه ن  20اتلاقـــ ــه ن  29حزيراا/يو تـــ ــه  30حزيراا/يو تـــ  2011متوز/يولتـــ
ــي     2012أيلول/أــنتم   27 ن ــي الم  ــع القــوا  مــن امل طقــي اودندي و مبــا يف ذلــىل  قــل مجت

ي املةتركي لرصد اودند نالتحقق م ها ناللااا املخففي مـن  نامل ـزنعي الس   نمت ا اللت
اكتســـا  القـــدرة ال املـــي علـــم القتـــام وعملتاهتـــاو نإمتـــام إ ـــ ء م طقـــي أوتـــي إ ـــ ء تامـــا   

 األألحي؛ من
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والـــدنل األعرـــاء كا ـــيو ن فوصـــا الســـوداا نج ـــو  الســـودااو  يهييي   - 19 
ــل إىل أ    أا ــي نوســرعي نمــن دنا عراقت ــع أ ــاء امل طقــي   ت لــل الت قــل حبري ــها نيف مجت ــي نم  وت

اودنديــي الم ــي نامل ـــزنعي الســ   جلمتــع األ ــرادو نكــذلىل للمعــدا  ناملــ ا ناإلمــدادا     
نغمهها من السلعو مبا  تها املركنا  نالطابرا  نقطع الدتارو الل ي وا اأـتخدامها مقفـورا   

 علم القوة األم تي امل قتي ألوتي نمهامها الرمستي؛
م اشــدته ح ــومل الســوداا نج ــو  الســوداا تقــدمي الــدعم ال امــل    ددييي - 20 

لألمــم املتحــدةو وطــرأل م ــها القتــام علــم اللــور وعصــدار الت شــمها  أل ــراد األمــم املتحــدة مــن  
العســ ريا ناملــد تا نأ ــراد الةــرطيو مبــن  ــتهم العــاملوا يف جمــال املســاعدة اإل ســا تيو مــن   

د لوا إىل السوداا نج و  السودااو نتتسمه الترتتنـا   إجحاف  م وسنس ج ستتهمو لت غمه
املتعلقي وعقامي القواعدو نتةتتد الن تا  التحتتـي يف م طقـي النع ـيو نإصـدار تفـاريح للـرح         

ــو مه الــدعم اللوجســلو   ــيو نت ــو  الســوداا أا تتســرا    ويهييي اجلوي حب ــومل الســوداا نج 
جبمتـع األطـراف    ويهيي  كيذلك  ي نم هاو السلر من دا ل السوداا نج و  السوداا إىل أوت

 أا تتقتد تقتدا تاما والتزاماهتا مبوجس اتلاقا  مركز القوا ؛
وــ ا عــدم نجــود مةــاريع إدابتــي نعــدم القــدرة علــم تــو مه اخلــدما    يسييل م - 21 

ح ومــي الســوداا نح ومــي ج ــو   ويناشييدالعامــي األأاأــتي يــ ثر أــلنا علــم أــ اا أوتــيو 
 ا ي أا تدعم جهود إعادة اإلعمار نو اء القدرا ؛السوداا ناجلها  امل

ح ومــي الســوداا نح ومــي ج ــو  الســوداا مبواصــلي تتســمه  ةــر     يطاليي  - 22 
موظلي دابرة األمم املتحـدة ل جـراءا  املتعلقـي واأللدـام لرـماا حريـي ت قـل اللتـي املةـتركي          

 طقـي أوتـي نامل طقـي اودنديـي     لرصد اودند نالتحقق م ها نحتديد مواقع األلدام نإزالتـها يف م 
 الم ي نامل ـزنعي الس  ؛

ــع مــوظلي املســاعدة     كييذلك يطاليي  - 23  ــي والســما  جلمت ــع األطــراف املع ت مجت
اإل سا تي والوصول و ماا ندنا عوابق إىل كل املد تا احملتاجا للمسـاعدة نإىل مجتـع املرا ـق    
ال زمي لعملتاهتمو ن قا للقا وا الدنيلو مبا يف ذلىل القا وا الدنيل اإل سـا  السـاري نمنـادم    

 مي املساعدة اإل سا تي؛األمم املتحدة التوجتهتي لتقد
مجتع األطراف علم أا توقح مجتع أشـ ال الع ـحو نا تـهاكا      بشد  حيث - 24 

نجتانزا  حقوأل اإل سااو نا تهاكا  القـا وا الـدنيل اإل سـا و ناا تـهاكا  نالتاـانزا       
 الل ت رت س أد األطلال يف ا تهاا للقا وا الدنيل الساري؛
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إىل األما العام كلالـي الرصـد اللعـال وقـوأل اإل سـاا نإدراج  تـاب         يطل  - 25 
ذلــىل الرصــد يف تقــاريره إىل املــسو ني ــرر دعوتــه ح ومــي الســوداا نح ومــي ج ــو           
السوداا إىل التعانا ال امـل مـع األمـا العـام حتقتقـا  ـذه الدايـيو نذلـىل وطـرأل م ـها إصـدار            

 ا؛الت شمها  ملوظلي األمم املتحدة املع ت
إىل األما العـام أا يتخـذ    ويطل  كذلك (2016) 2272إىل القرار  يشر - 26 

تامـا لستاأـي األمـم     امت ااالتداومه ال زمي ل لالي امت ال قوة األمم املتحدة األم تي امل قتي ألوتي 
ااأتد ل نااعتداء اجل ستا نإوقاء املس علم علم تام مـن  املتحدة لعدم التهانا إط قا مع 

  ل التقارير القطريي امل تظمي الل يقدمها إىل املس عن التقدم الـذي أحرزتـه القـوة يف هـذا     
 ؛(2016) 2272الفددو مبا يف ذلىل يف ما يتعلق وت لتذ القرار 

إىل األما العام أا يواصل إو   املس مبا ي حـرز مـن تقـدم يف ت لتـذ      يطل  - 27 
  تســـاا/ 15نايـــي القـــوة األم تـــي امل قتـــي ألوتـــي يف تقريـــر  طـــي يقدمـــه يف موعـــد أقفـــاه   

و نأا يواصل إط ي املس  ـورا علـم أي ا تـهاكا   طـمهة ل تلاقـا  املةـار       2016 أوريل
 أع ه؛ إلتها

ــا         حيييظيال - 28  ــا وع ـ ــانا وـ ــق التعـ ــام لتوثتـ ــا العـ ــذ ا األمـ ــل ينـ ــود الـ اجلهـ
املتحدة يف امل طقيو مبا  تها قوة األمم املتحدة األم تي امل قتي ألوتـيو نوع ـي األمـم املتحـدة      األمم

يف مجهوريي ج و  السودااو نالعملتي املختلطي ل حتـاد األ ريقـي ناألمـم املتحـدة يف دار ـورو      
إىل السـوداا نج ـو  السـودااو نيطلـس إىل األمـا العـام أا يواصـل العمـل          نمنعوثه اخلـال 
 هبذه املمارأي؛
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