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  )٢٠١٢ (٢٠٦٣القرار     
  

  ٢٠١٢يوليه / متوز٣١، املعقودة يف ٦٨١٩الذي اختذه جملس األمن يف جلسته 
  

  ،إن جملس األمن  
 ، الـسابقة بـشأن احلالـة يف الـسودان          رئيـسه  قراراتـه وبيانـات   مجيع   من جديد  إذ يؤكد   
 ،على أمهية االمتثال هلا امتثاال كامالمشددا 

 تهلقـوي بــسيادة الـسودان ووحدتــه واسـتقالله وســالم    التزامــه اوإذ يؤكـد مــن جديـد    
تـام لـسيادته، للمـساعدة      الحتـرام   اال مـع  العمل مع حكومة السودان،      وتصميمه على ،  اإلقليمية

   يف السودان،املختلفةلتحديات ل التصدي يف
ــة، وُحــسن اجلــوار،    وإذ يــشري   ــادئ التــسوية الــسلمية للمنازعــات الدولي ــة مب  إىل أمهي

 والتعاون يف العالقات بني الدول يف املنطقة،وعدم التدخل، 

ــضا    ــشري أي ــهر إىل قراوإذ ي ــسابقي ــشأن ) ٢٠٠٩ (١٨٩٤ و )٢٠٠٦ (١٦٧٤ ني ال ب
 األحكــام ، مجلــة أمــوريؤكــد فيهمــا جمــدداً، يف نذيلــزاعات املــسلحة، الـمحايــة املــدنيني يف النــ

 ١٦١٢وإىل قراراتـــه دة؛ لوثيقـــة اخلتاميـــة ملـــؤمتر القمـــة العـــاملي لألمـــم املتحـــ يف االـــصلة  ذات
 رارهـقـ زاع املـسلح؛ و   ـبشأن األطفال والن  ) ٢٠١١ (١٩٩٨ ، و )٢٠٠٩ (١٨٨٢ و) ٢٠٠٥(

قــراره  اإلنــسانية ومــوظفي األمــم املتحــدة؛ ومــوظفي املــساعدةبــشأن محايــة ) ٢٠٠٣( ١٥٠٢
  ،زاع املسلحـ وباألطفال والنواألمن املرأة والسالمب القرارات ذات الصلةو )٢٠٠٠( ١٣٢٥

سالم بدون عدل، وإذ يذكّر   إىل قراراته اليت يؤكد فيها جمددا أنه الوإذ يشري   
اجلرائم باألمهية اليت يوليها اجمللس لوضع حد لإلفالت من العقاب ولكفالة مثول مرتكيب 

لعدم إحراز تقدم حىت اآلن يف عمل املدعي العام وإذ يعرب عن قلقه  دارفور أمام العدالة،  يف
  بتعيني مدع عام خاص جديد، وإذ حييط علما الذي عينته حكومة السودان، اخلاص بدارفور 
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 يوليـــه/متـــوز ٢٨االتفاقيـــة املتعلقـــة مبركـــز الالجـــئني املؤرخـــة  وإذ يـــضع يف اعتبـــاره  
اتفاقيـة  جانـب   ، إىل   ١٩٦٦ديـسمرب   / كـانون األول   ١٦ وبروتوكوهلا اإلضايف املؤرخ     ،١٩٥١
  حتكـم اجلوانـب احملـددة املتعلقـة مبـشاكل الالجـئني             الـيت  ١٩٦٩ لعـام    الوحـدة األفريقيـة   منظمة  

ــا، وكــذلك اتفاقيــة االحتــاد األفريقــي املؤرخــة       يف ، ٢٠٠٩ أكتــوبر/ تــشرين األول٢٩أفريقي
 املتعلقة حبماية املشردين داخليا يف أفريقيا ومساعدهتم،

 يف  زاع املـسلح  ـ األطفـال والنـ    بشأن ٢٠١١يوليه  / متوز ٥ املؤرخ   إىل التقرير يشري  وإذ    
  توصيات،مبا فيه من ، )S/2011/413(السودان 
العمليــة بوثيقــة الدوحــة للــسالم يف دارفــور كخطــوة مهمــة إىل األمــام يف وإذ يرحــب   

 عــن وإذ يعــرب؛ املــشتركة بــني االحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة لتحقيــق الــسالم يف دارفــور 
مبـا أحـرز مـن تقـدم        وإذ يرحـب     وعن عزمه املتني علـى دعمهـا،      بعملية السالم،   التزامه القوي   

ــور،           ــسالم يف دارف ــة لل ــة الدوح ــذ وثيق ــرية يف تنفي ــأخر اخلط ــم شــجبه حلــاالت الت ــدئي رغ مب
 حكومة السودان وحركة التحرير والعدالـة علـى التعجيـل بتنفيـذ الوثيقـة لكـي جيـين                    حيث وإذ

 يف هذا الـصدد إىل   اجملتمع الدويل على تقدمي املساعدةوإذ يشجع أهايل دارفور مثارها الفعلية،     
 رفض بعض اجلماعات املسلحة االنضمام إىل العمليـة     وإذ يشجب أيضا  املوقعني على الوثيقة؛    

  علـى دعـم العمليـة،         بقـوة  هـا وإذ حيث وقيامها بإعاقة تنفيذ وثيقـة الدوحـة للـسالم يف دارفـور،             
ودان، أي أعمال تقوم هبـا أي مجاعـات مـسلحة هبـدف اإلطاحـة بقـوة حبكومـة الـس                   وإذ يدين   

ــا يف ذلــك جــيش حتريــر        وإذ حيــث بقــوة   ــات املــسلحة، مب ــسودان ومجيــع اجلماع حكومــة ال
وحركـة العدالـة    وجـيش حتريـر الـسودان، فـصيل مـيين مينـاوي،             ، فصيل عبد الواحد،     السودان
أن تبذل قصاراها من أجل التوصل إىل تـسوية سـلمية شـاملة تـستند إىل وثيقـة          على   واملساواة،
دون مزيـد مـن املماطلـة       الق النـار    دارفور، وأن تتفق علـى وقـف دائـم إلطـ          لسالم يف   لالدوحة  

  ،مسبقة فرض شروط أو
، دون إخــالل مبــسؤولية جملــس األمــن الرئيــسية عــن صــون الــسالم واألمــن وإذ يؤكــد  

الدوليني، على أمهية الشراكة بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي، على حنو يتـسق مـع الفـصل                 
ــاق  ــامن مــن ميث ــا، وخباصــة      الث ــن يف أفريقي ــسالم واألم ــصون ال ــصل ب ــا يت ــم املتحــدة، فيم  األم

فريق التنفيـذ الرفيـع املـستوى        باجلهود اليت يبذهلا     وإذ يرحب على وجه اخلصوص    السودان،   يف
العمليــة املختلطــة لالحتــاد   حتــت قيــادة الــرئيس امبكــي، بالتعــاون مــع   التــابع لالحتــاد األفريقــي 
، مــن أجــل التــصدي علــى حنــو شــامل وجــامع لتحــديات  يف دارفــوراألفريقــي واألمــم املتحــدة

  م والعدالة واملصاحلة يف دارفور،السال
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عــن ) S/2012/548( ٢٠١٢يوليــه / متــوز١٦ بتقريــر األمــني العــام املــؤرخ وإذ يرحــب  
  ،العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور

عمليــات ألمــن هنجــا اســتراتيجيا صــارما يف أن يتبــع جملــس اضــرورة  علــىوإذ يــشدد   
علـى قيـام   يـشجع   وإذ هبـدف تعزيـز فعاليـة بعثـات حفـظ الـسالم؛             حفـظ الـسالم،    قواتنشر  

 بالتنفيــذ التــام لواليتــها مبقتــضى العمليــة املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــور
لعمليـة املختلطـة   يـة كفالـة قـدرة ا       يف هذا الّصدد على أمه     يشدد وإذالفصل السابع من امليثاق؛     

واليتها، وأمهية تأمني سالمة أفـراد حفـظ الـسالم التـابعني          تنفيذ هتديدات تواجه أي  على ردع   
إىل ضـرورة رفـع مـستوى القـدرات التـشغيلية           وإذ يشري   ؛  هلا وأمنهم وفقا مليثاق األمم املتحدة     

  عليها،  املتفقوالذاتية للوحدات العسكرية ووحدات الشرطة إىل املستويات 
إزاء تزايد العنف وانعدام األمـن يف بعـض أحنـاء دارفـور يف     وإذ يعرب عن بالغ القلق      

وإذ يعرب عـن    األشهر األخرية، وإزاء املواجهات بني حكومة السودان واجلماعات املسلحة،          
ــق   ــالغ القل ــردين،       ب ــشنها مجاعــات املتم ــيت ت ــك اهلجمــات ال ــا يف ذل ــصدامات، مب ــذه ال ألن ه

، وأعمــال اللــصوصية وي مــن جانــب حكومــة الــسودان، واالقتتــال بــني القبائــل اجلــف قــصالو
العــاملني يف جمــال املــساعدة اإلنــسانية علــى واإلجــرام، ال تــزال هتــدد املــدنيني، وألن اهلجمــات 

زاع حيـث  ـالنـ  إىل منـاطق  وصـول املـساعدات اإلنـسانية       ال تـزال تعيـق      وعناصر حفظ الـسالم،     
 إىل مالحظــة األمــني العــام بــأن احلالــة األمنيــة يف  وإذ يــشري الــضعفاء،يقــيم الــسكان املــدنيون 

ــشر    ــذ ن ــور حتــسنت من ــم املتحــدة يف    دارف ــة املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألم ــور العملي ، دارف
 جبميع األطراف أن توقف األعمال العدائية مبا يف ذلك مجيع أعمال العنف املرتكبـة              هيبي وإذ

ــدنيني، وتعّجــل بتيــ   ــق،  يف حــق امل ــسانية دون عوائ ــانون  سري وصــول املــساعدات اإلن ــا للق  وفق
الدويل، مبا يف ذلك القانون اإلنساين الدويل املعمـول بـه، واملبـادئ التوجيهيـة لتقـدمي املـساعدة                   

  اإلنسانية،
إىل االلتزامات اليت تعهدت هبا حكومة الـسودان وحركـة التحريـر والعدالـة           وإذ يشري     

 دارفور بضمان وصول املساعدة اإلنسانية دون عـائق إىل الـسكان            يف وثيقة الدوحة للسالم يف    
ــاطق       ــاهتم يف املن ــسانية وعملي ــساعدة اإلن ــاملني يف جمــال امل ــة الع ــاجون إليهــا، وحبماي ــذين حيت ال

العمليــة املختلطــة لالحتــاد اخلاضــعة لــسيطرة كــل منــهما، فــضال عــن ضــمان حريــة تنقــل أفــراد 
 دون عـائق يف مجيـع املنـاطق ويف كـل األوقـات يف دارفـور                 األفريقي واألمم املتحدة يف دارفـور     

  يف إطار ممارسة العملية لواليتها، 
باالجتـــاه احملتمـــل املـــشجع لعمليـــة العـــودة الطوعيـــة للمـــشردين داخليـــا  وإذ يرحـــب   

والالجــئني إىل قــراهم وأماكنــهم األصــلية، والــيت مشلــت، وفقــا لألرقــام املتاحــة لألمــني العــام،   
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، يعـرب عـن بـالغ قلقـه        وإذ عمليـات النــزوح اجلديـدة يف الـشهور األخـرية،             أعدادا أكرب مـن   
ــة      رغــم ذلــك، ألن عمليــات الــرتوح اجلديــدة يف الــشهور األخــرية ال تــزال جاريــة، وألن قراب

أن بعــض املــشردين وإذ يــدرك مليــونني مــن املــشردين داخليــا والالجــئني ال يزالــون مــشردين، 
على ضرورة ضـمان األمـن يف   يشدد طق حضرية، لكنه سوف يستوطنون بصورة دائمة يف منا    

  مناطق العودة،
ــه     ــر      وإذ يعــرب عــن قلق ــسودان وجــيش حتري ــة ال ــة بــني حكوم مــن األعمــال العدائي

السودان، فصيل عبد الواحد، وجـيش حتريـر الـسودان، فـصيل مـيين مينـاوي، وحركـة العدالـة                    
و الــسبيل إىل حــل الــرتاع يف علــى أن احلــل العــسكري لــيس هــوإذ يكــرر التأكيــد واملــساواة، 

  نصابه،  دارفور، وأن حتقيق تسوية سياسية شاملة أمر أساسي إلعادة السالم إىل
ــق     ــسلحة     وإذ يعــرب عــن القل ــني جمموعــات م ــارير ب ــا التق ــيت ذكرهت ــروابط ال إزاء ال

شـكل مـن    بوقف أيوإذ يطالب موقّعة على الوثيقة يف دارفور ومجاعات خارج دارفور،    غري
  خلارجي هلذه اجلماعات سواء أكان مباشرا أم غري مباشر،الدعم ا

إدانته جلميع انتهاكات القانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين        وإذ يكرر     
ــدارفور،     ــيت هلــا صــلة ب ــور وال ــة يف دارف ــدويل الواقع ــدعوال ــال  كــل األطــراف إىل  وإذ ي االمتث

علـى   شددوإذ يـ  سان والقانون اإلنساين الـدويل،      مبقتضى القانون الدويل حلقوق اإلن    اللتزاماهتا  
االمتثــال  حكومــة الــسودان علــى وإذ حيــث،  إىل العدالــةمــرتكيب هــذه اجلــرائمضــرورة تقــدمي 

  ،الشأنهذا  يف اللتزاماهتا
 ىلعنـــف املـــستمر يف دارفـــور علـــالتـــأثري الـــسليب ل إزاء قلقـــه وإذ يؤكـــد مـــن جديـــد  

 بتحـّسن العالقـات بـني الـسودان         وإذ يرحـب  املنطقـة،    ويف ،الـسودان يف مجيع أحناء    ستقرار  اال
وتـشاد، فـضال عـن نـشر قـوة مـشتركة، تــشمل قـوات مـن مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، بقيــادة            

الوســطى علــى   الــسودان وتــشاد ومجهوريــة أفريقيــاوإذ يــشجعمــشتركة علــى طــول احلــدود، 
  ملنطقة برمتها،مواصلة التعاون من أجل إحالل السالم واالستقرار يف دارفور ويف ا

 الدوليني،  واألمنللسالم هتديدا أن احلالة يف السودان تشكل رروإذ يقّ  

 متديد والية العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفـور            ريقّر - ١  
 /متـوز  ٣١أخرى حىت    شهرا   ١٢ ةلفتر) ٢٠٠٧ (١٧٦٩ يف القرار    على النحو املنصوص عليه   

  ؛٢٠١٣ يوليه
باالســتنتاج الــذي توصــل إليــه االســتعراض الــذي أجــراه األمــني    يط علمــاحيــ  - ٢  

العام، بالتشاور مع االحتاد األفريقي، بإعادة تشكيل األفراد النظاميني التابعني للعملية املختلطـة             



S/RES/2063 (2012)  
 

12-44741 5 
 

من األمني العـام تنفيـذ   ويطلب للتركيز على املناطق ذات التهديدات األمنية العالية يف دارفور،      
 مــن تقريــره املــؤرخ ٨١ إىل ٦٩هــذا االســتعراض علــى النحــو املــبني يف الفقــرات مــن    نتــائج 
ــسان ١٧ ــل /ني ــرة )S/2012/231 (٢٠١٢أبري ــؤرخ  ٨٠، والفق ــره امل ــه / متــوز١٦ مــن تقري يولي

٢٠١٢) S/2012/548( ،لــذلك، أن يعــاد تــشكيل األفــراد النظــاميني التــابعني للعمليــة   ويقــرر ،
 شــهرا، حبيــث تتكــون العمليــة ممــا يــصل عــددهم إىل   ١٨إىل  ١٢املختلطــة، علــى مــدى فتــرة  

 مـن وحـدات الـشرطة    ١٧ من أفراد الشرطة، و    ٢ ٣١٠ من األفراد العسكريني، و      ١٦ ٢٠٠
   فردا؛ ١٤٠املشكلة اليت يصل قوام كل منها إىل 

ــ ضــرورة يؤكــد  - ٣   ــتخداما    أن ت ــدراهتا اس ــها وق ــة واليت ــة املختلط ستخدم العملي
ــوارد املتاحــة إىل      وأن تعطــي اكــامال،  ــدرات وامل ــة باســتخدام الق ــرارات املتعلق ــة يف الق ألولوي

تنفيذ استراتيجية لإلنـذار املبكـر      بوسائل منها    ،محاية املدنيني يف مجيع أحناء دارفور     ) أ( :يلي ما
املبادرة إىل نشر قـوات وتـسيري دوريـات يف املنـاطق الـيت يـشتد فيهـا خطـر                  على نطاق البعثة؛ و   

 ومنـاطق العـودة عـن طريـق زيـادة            وتـأمني خميمـات النـازحني واملنـاطق احملاذيـة          ؛زاعـنشوب الن 
ــازحني         ــة ملخيمــات الن ــارة اجملتمعي ــدريب يف جمــال اخلف ــوير والت ــم التط ــدوريات؛ ودع ــدد ال ع

وبـدون عوائـق،    يف الوقـت املناسـب   وصول املـساعدات اإلنـسانية  تأمني ) ب(ومناطق العودة؛   
وأنشطة اإلغاثـة اإلنـسانية، مـن أجـل          يف جمال املساعدة اإلنسانية       العاملني  وأمن سالمةوكفالة  

 إىل العمليــة ويطلــبتيــسري تــسليم املــساعدة اإلنــسانية دون عوائــق يف جممــوع أحنــاء دارفــور؛  
املختلطــة أن تــستفيد إىل أقــصى حــد مــن قــدراهتا، بالتعــاون مــع فريــق األمــم املتحــدة القطــري  

كوميـة الفاعلـة، يف مـا تزمـع تنفيـذه علـى نطـاق البعثـة مـن                   وغريه من اجلهات الدولية وغري احل     
  ؛هذه األهدافاستراتيجية شاملة لتحقيق 

 الوالية املنوطة بالعملية املختلطة مبقتضى الفصل السابع من امليثاق، علـى            يؤكد  - ٤  
إخـالل   ، مـن أجـل تنفيـذ مهامهـا األساسـية حلمايـة املـدنيني دون               ١٧٦٩النحو احملـدد يف القـرار       

سؤولية الرئيــسية حلكومــة الــسودان، ولكفالــة حريــة تنقــل مــوظفي العمليــة املختلطــة وعمــال باملــ
العمليـة املختلطـة علـى ردع أي هتديـدات تـستهدف            وحيـث   املساعدة اإلنسانية وضـمان أمنـهم؛       

املالحظـة الـواردة يف تقريـر األمـني العـام بأمهيـة أن تكـون الوحـدات                  ب وينـوه  ؛العملية أو واليتها  
  الشكل املالئم وجمهزة بصورة فعالة مبا ميكنها من تنفيذ والية العملية املختلطة؛مهيأة ب

باإلطار املـشترك بـني االحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة لتيـسري عمليـة                 يرحب    - ٥  
السالم يف دارفور، وباألولوية املناطة جبهود العملية املختلطة، بالتنسيق مع فريق األمـم املتحـدة              

اليت يبذهلا فريـق    باجلهود  ويرحب   أدناه،   ٨ و   ٧ و   ٦هذا اإلطار وفقا للفقرات     القطري لدعم   
  ؛ يف هذا الصدد بالسودان االحتاد األفريقي الرفيع املستوى املعين



S/RES/2063 (2012)
 

6 12-44741 
 

ــام لوثيقــة   التحريــرحكومــة الــسودان وحركــة  حيــث   - ٦   ــة علــى التنفيــذ الت  والعدال
ارد لكل من السلطة اإلقليمية لدارفور،      الدوحة للسالم يف دارفور، بسبل تشمل ضمان توفري املو        

واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، ومكتب املدعي العام اخلاص لدارفور، الـيت كـان إنـشاؤها مـن                 
جانب األطراف املوقعة وفقا ألحكام الوثيقـة موضـع ترحيـب، وختويـل هـذه اهليئـات الـسلطات                   

ملوقّعة علـى الوثيقـة بـالكف عـن عرقلـة        اجلماعات املسلحة غري ا   ويطالب  الالزمة لتنفيذ والياهتا،    
خــالل العمــل الوثيــق مــع فريــق إىل العمليــة املختلطــة دعــم تنفيــذ الوثيقــة مــن ويطلــب تنفيــذها؛ 

املتحدة القطري املعين بـرتع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج، وبنـاء قـدرات قطاعـات                 األمم
ق األمـم املتحـدة القطـري وضـع         إىل العمليـة املختلطـة وفريـ      ويطلـب   الشرطة والعدل والسجون؛    

إطار استراتيجي متكامل لتـوفري الـدعم علـى نطـاق املنظومـة لوثيقـة الدوحـة للـسالم تقـوم علـى                       
إىل ويطلـب   أساس التقسيم الواضح للعمل، وتأخذ يف االعتبـار بعثـة التقيـيم املـشتركة لـدارفور،                 

    التسعني يوما املقبلة؛األمني العام أن يقدم هذا اإلطار إىل اجمللس يف تقريره عن فترة
مجيــع علــى وجــه اخلــصوص  مجيــع األطــراف يف الــرتاع، مبــا يف ذلــك يطالــب  - ٧  

، بأن تقوم على الفور ودون شروط مـسبقة ببـذل قـصاراها مـن                غري املوقِّعة  املسلحةاجلماعات  
أجــل التوصــل إىل وقــف دائــم إلطــالق النــار وحتقيــق تــسوية ســلمية شــاملة اســتنادا إىل وثيقــة   

  سالم الراسخ والدائم يف املنطقة؛يسهم يف حتقيق ال لسالم يف دارفور، مبالدوحة ال
إجـراء حـوار علـى الـصعيد الـداخلي يف دارفـور             : دعمه ملا يلي  يؤكد من جديد      - ٨  

ميكنـهن مـن     يتم يف جو من احترام احلقوق املدنية والـسياسية للمـشتركني، مبـن فـيهن النـساء، مبـا                  
خـوف مـن العقـاب؛ حريـة الكـالم والتجمـع مبـا يتـيح التـشاور املفتـوح؛                    التعبري عن آرائهـن دون      

حرية التنقل للمـشتركني وملـوظفي العمليـة املختلطـة؛ املـشاركة التناسـبية بـني مجيـع الـدارفوريني؛                 
اجلماعـات   التحرر من املضايقات، واحلجز التعسفي، والتخويف؛ التحرر من تـدخل احلكومـة أو            

سودان وباجلماعات املسلحة ضمان هتيئة البيئة املواتية الالزمة إلجـراء          حبكومة ال ويهيب  املسلحة؛  
إىل األمـني  ويطلـب  إىل العمليـة املختلطـة دعـم ورصـد تطـوير هـذا احلـوار؛        ويطلـب  هذا احلـوار؛    

 أدناه، عـن أي حـوادث أمنيـة    ١٢ العام أن يقدم إفادات، يف تقاريره العادية املشار إليها يف الفقرة         
ــهاكات حلريــات املــشتركني أو أي حــاالت تــدخل يف هــذا الــصدد؛    أو هتديــدات أو  ويهيــب انت

باملوقعني على وثيقة الدوحة االلتزام مبا تسفر عنه عملية احلوار من نتائج، واالسـتجابة، يف سـياق                 
   تنفيذ الوثيقة، للرغبات واالحتياجات اليت عّبر عنها الناس خالل هذه العملية؛

ن املسامهة بالقوات وأفـراد الـشرطة واجلهـات املاحنـة إىل             مبا قدمته البلدا   يشيد  - ٩  
 أن  ويؤكـد ستهدف العمليـة املختلطـة؛      تـ  مجيـع اهلجمـات الـيت        ويـدين بقـوة   العملية املختلطـة؛    

 بعـدم  ويطالـب علـى العمليـة املختلطـة أو أي هتديـد هلـا هـو أمـر غـري مقبـول؛           ُيَشن  هجوم   أي
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ســالمة وأمــن أفــراد العمليــة املختلطــة،   علــى ضــرورة تعزيــز  ويــشددتكــرار تلــك اهلجمــات،  
السالم مـن العقـاب،     أفراد حفظ   وكذلك على ضرورة وضع حد لظاهرة إفالت من يهامجون          

تـــريف  يف هـــذا الـــصدد حكومـــة الـــسودان علـــى بـــذل كـــل مـــا يف وســـعها لتقـــدمي مق  وحيـــث
  هذه اجلرائم للعدالة؛ من أي

يعــرب   الثالثيــة إال أنــه   بالعمــل ذي املــصداقية الــذي تقــوم بــه اآلليــة     يــشيد  - ١٠  
 علـى   والعقبـات البريوقراطيـة الـيت تفرضـها حكومـة الـسودان            القيـود    تزايد إزاء   قلقه العميق  عن

تنقــل العمليــة املختلطــة وعملياهتــا، ال ســيما تنقالهتــا إىل املنــاطق الــيت شــهدت نزاعــات مــؤخرا؛   
 فعمليـة املختلطـة بتـصري      مجيع األطـراف يف دارفـور إىل إزالـة كـل العقبـات أمـام قيـام ال                  ويدعو

واليتها على النحو الكامل والصحيح، بـسبل منـها كفالـة أمـن العمليـة املختلطـة وحريـة تنقلـها؛                
 بأن متتثـل حكومـة الـسودان التفـاق مركـز القـوات امتثـاال تامـا وبـدون                يف هذا الصدد  ويطالب  

زالـة مجيـع العقبـات      املعـدات، وإ   نح التصاريح للطريان واإلفـراج عـن      تأخري، خاصة فيما يتصل مب    
أمام استخدام األصول اجلوية للعملية املختلطـة، وإصـدار تأشـريات الـدخول يف الوقـت املناسـب             

مرة يف إصـــدار تلـــك التأشـــريات،  حلـــاالت التـــأخري املـــستويأســـفألفـــراد العمليـــة املختلطـــة؛ 
سودان  حكومـة الـ    ويطالـب  ؛يهدد بشكل خطري بتقويض قدرة البعثة على تنفيذ واليتها         ما وهو

  ؛اتفاق مركز القواتباحترام حقوق أفراد العملية املختلطة مبوجب 
 مبنح العملية املختلطة ترخيصا جلهاز إرسـال إذاعـي خـاص هبـا              يكرر مطالبته   - ١١  

متــشيا مــع أحكــام اتفــاق مركــز القــوات، حــىت يتــسىن هلــا التواصــل حبريــة مــع مجيــع اجلهــات     
  الدارفورية صاحبة املصلحة؛

يومــا  ٩٠ىل األمـني العـام أن يواصـل تقـدمي التقـارير إىل اجمللـس كـل         إيطلـب   - ١٢  
عن التقدم احملرز يف تنفيـذ واليـة العمليـة املختلطـة يف مجيـع أحنـاء دارفـور، مبـا يف ذلـك التقـدم                           

حتقيق القـدرات التـشغيلية وقـدرات االكتفـاء الـذايت للوحـدات العـسكرية ووحـدات                 احملرز يف   
يف ذلـك    مبـا رز على املسار الـسياسي، واحلالـة األمنيـة واإلنـسانية،            الشرطة، وكذلك التقدم احمل   

واإلجراءات اليت اختذها مجيع األطـراف بـشأن أحكـام          والالجئني،  النازحني  يف أماكن خميمات    
هذا القرار، ويف جمال حقوق اإلنسان، واالنتهاكات املرتكبة للقانون اإلنـساين الـدويل وقـانون               

يـق االنتعـاش املبكـر، وبـشأن مجيـع القيـود والعقبـات البريوقراطيـة         حقوق اإلنسان، وبـشأن حتق    
إىل األمــني العــام أن يقــدم، بعــد ويطلــب املفروضــة علــى حريــة تنقــل أفــراد العمليــة املختلطــة؛ 

التشاور مع االحتاد األفريقي، يف تقريره عن فترة التسعني يومـا املقبلـة، حتـديثا للنقـاط املرجعيـة           
لعمليـة املختلطـة؛ وأن يـدرج يف تقـاريره الـيت يقـدمها إىل اجمللـس بانتظـام                   واملؤشرات املتعلقة با  

 يوما بعد ذلك تقييما للتقدم احملرز والعقبات املـصادفة يف تنفيـذ هـذه النقـاط املرجعيـة        ٩٠كل  
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كي ميكن للمجلس تقييم التقـدم الـذي أحرزتـه العمليـة املختلطـة يف تنفيـذ واليتـها، وأن يقـيم               
ز يف تعـاون حكومـة الـسودان واجلماعـات املـسلحة مـع العمليـة املختلطـة،             كذلك التقـدم احملـر    

  وامتثال مجيع األطراف اللتزاماهتا الدولية؛
زاع يف دارفور بأن توقف علـى الفـور أعمـال العنـف        ـ مجيع أطراف الن   يطالب  - ١٣  

ية، وأن حفظ الـسالم والعـاملني يف جمـال املـساعدات اإلنـسان          أفراد  واالعتداءات على املدنيني و   
تفي مبا عليها من التزامات مبقتضى القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنـساين الـدويل؛               

 يف هذا الصدد، إدانة اجمللس لالنتـهاكات اجلـسيمة للقـانون اإلنـساين الـدويل والقـانون                  ويؤكد
راف إىل   إىل الوقف الفوري ألعمال القتال، ويدعو مجيع األطـ         ويدعوالدويل حلقوق اإلنسان؛    

 على ضرورة قيام العملية املختلطـة       ويشددالتعهد بااللتزام بوقف مستمر ودائم إلطالق النار؛        
اءة الــيت تبــذهلا األطــراف بــاإلبالغ عــن أي أعمــال عنــف خطــرية تقــوض اكتمــال اجلهــود البنَّــ  

  لتحقيق السالم؛
ا، يف  لعدم حتـسن احلالـة اإلنـسانية يف دارفـور عمومـ           يعرب عن قلقه الشديد       - ١٤  

تزايـد  املنظمات اإلنـسانية، و   التهديدات اليت تتعرض هلا     ستمرار  الوحني يالحظ أهنا مل تتدهور،      
 نتيجـة لتزايـد انعـدام األمـن، واهلجمـات ضـد             دارفـور  القيود على وصول املـساعدة اإلنـسانية يف       

ــاملني يف اجملــال  ــساينالع ــسانية،   ورفــض ، اإلن ــساعدة اإلن ــرتاع وصــول امل ــ أطــراف ال ات  وللعقب
 إىل تنفيــذ الــبالغ الــذي أصــدرته حكومــة ويــدعو البريوقراطيــة الــيت تفرضــها حكومــة الــسودان؛

الــسودان واألمــم املتحــدة بــشأن تيــسري تنفيــذ األنــشطة اإلنــسانية يف دارفــور تنفيــذا كــامال،           
يتعلــق منــه بإصــدار تأشــريات الــدخول وتــصاريح الــسفر للمنظمــات اإلنــسانية     ذلــك مــا يف مبــا
 حكومـة الـسودان ومجيـع امليليـشيات واجلماعـات املـسلحة وسـائر               ويطالبناسب؛  الوقت امل  يف

أصحاب املصلحة اآلخرين بكفالة وصول املنظمات اإلنسانية وموظفي اإلغاثـة علـى حنـو كامـل              
وآمن وبدون عوائق إىل السكان احملتاجني وكذلك تزويدهم باملساعدات اإلنسانية ويـشدد علـى      

  احلياد وعدم التحيز واالستقاللية يف تقدمي املساعدة اإلنسانية؛سانية واإلنأمهية احترام مبادئ 
اليت حتدث يف دارفـور    وضروب سوء املعاملة     انتهاكات حقوق اإلنسان     يدين  - ١٥   

 عـن بـالغ القلـق      ويعـرب ،  التعـسفية يف ذلك أعمال االعتقـال واالحتجـاز         ، مبا وفيما يتصل هبا  
 علــى أمهيــة ويــشدد، والنــازحون أعــضاء اجملتمــع املــدين ممبــن فــيهإزاء حالــة مجيــع احملتجــزين، 

كفالة قدرة العملية املختلطة، يف إطار واليتها احلالية، وقـدرة املنظمـات األخـرى ذات الـصلة،          
يف ذلـك    ، مبـا  التقيـد التـام بالتزاماهتـا      حكومـة الـسودان إىل       ويـدعو على رصـد تلـك احلـاالت؛        

فــور، وإطــالق ســراح مجيــع الــسجناء الــسياسيني، ر دا برفــع حالــة الطــوارئ يفالوفـاء بالتزامهــا 
والسماح حبرية التعبري، وبذل جهود فعالـة لكفالـة املـساءلة عـن االنتـهاكات اجلـسيمة للقـانون           

 أمهيـة عمـل   ويشدد علـى الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، أيا كان مرتكبها،         
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أي إسـاءات أو انتـهاكات،   إبـالغ الـسلطات بـ   العملية املختلطة على تعزيـز حقـوق اإلنـسان، و        
إىل األمـني العـام أن يقـدم إفـادات عـن مجيـع مـسائل حقـوق اإلنـسان احملـددة يف هـذا                   ويطلب  

القرار يف تقاريره اليت يقـدمها بانتظـام إىل جملـس األمـن، وأن يقـوم علـى الفـور بـإبالغ اجمللـس                      
  عن حاالت االنتهاكات وسوء املعاملة اجلسيمة؛ 

زاع الـذي يقـع يف أي منطقـة مـن الـسودان يـؤثر علـى املنـاطق              ـ أن النـ   يالحظ  - ١٦   
بعثـات  فيمـا بـني     التنـسيق الوثيـق     علـى    وحيـث األخرى يف البلد وعلـى املنطقـة األوسـع نطاقـا؛            

قــوة األمــم املتحــدة األمنيــة املؤقتــة العمليــة املختلطــة، واألمــم املتحــدة يف املنطقــة، مبــا يف ذلــك 
أن يكفــل فعاليــة ألمــني العــام  إىل ايطلــبو املتحــدة يف جنــوب الــسودان، ألبيــي، وبعثــة األمــم

  التعاون فيما بني البعثات؛
املتعلــق ) ٢٠١٢ (٢٠٥٧ مــن القــرار ١٩إىل الطلــب الــوارد يف الفقــرة يــشري   - ١٧   

العمليــة املختلطــة ويــشجع بالتهديــد اإلقليمــي املــستمر الــذي يــشكله جــيش الــرب للمقاومــة؛  
 حـدود قـدراهتا احلاليـة ومبـا يتفـق مـع واليتـها، بالتعـاون وتقاسـم املعلومـات            أن تقـوم، يف    على
  هذا الصدد؛ يف

، النـازحني  على أمهية التوصل إىل حلول دائمة حتفظ كرامة الالجـئني و           يشدد  - ١٨   
زاع ـ مجيــع أطـراف النــ ويطالــب، وضـمان مـشاركتهم الكاملــة يف ختطـيط وإدارة تلــك احللـول    

بـصورة طوعيـة    النـازحني   روف املؤاتيـة الـيت تفـضي إىل عـودة الالجـئني و            دارفور بتهيئـة الظـ     يف
ــة؛      ــات احمللي ــاجهم يف اجملتمع ــستدامة أو إىل إدم ــة وم ــة وكرمي ــشجع  ويرحــب وآمن ــاه امل باالجت

ــة  احملتمــل ل ــودة الطوعي ــات الع ــازحني عملي ــهم األصــلية،  والالجــئني للن ــراهم وأماكن ــيت إىل ق ال
م املتاحة لألمني العـام، أكـرب حجمـا مـن عمليـات النــزوح الـيت        كانت، على حنو ما بينته األرقا    

الستمرار حدوث عمليات نـزوح     يعرب عن قلقه الشديد     حدثت يف األشهر األخرية، إال أنه       
 علـى  ويـشدد جديدة وألن هناك قرابة مليونني من النازحني والالجـئني ال يزالـون بـال مـأوى؛                 

ويعـرب عـن     ،ق من الطابع الطوعي لعمليات العـودة      أمهية دور آلية التحقق املشتركة يف التحق      
  إزاء بعض العقبات البريوقراطية اليت تعيق فعاليتها واستقالليتها؛قلقه بالغ 

ران كثريا مبادرات االنتعـاش      أن توافر األمن وحرية التنقل سوف ييسِّ       يالحظ  - ١٩   
بـذل جهـود االنتعـاش املبكـر     يـة   علـى أمه   ويـشدد املبكر والعودة إىل احلياة الطبيعية يف دارفور؛        

يف هـذا الـصدد العمليـة املختلطـة         ويـشجع   دارفور، مىت ما كانـت تلـك العمليـات مالئمـة،             يف
على أن تقوم، يف إطار واليتها احلالية، بتيسري عمـل فريـق األمـم املتحـدة القطـري والوكـاالت           

 مــن ضــمنها تــوفري املتخصــصة يف جمــايل االنتعــاش املبكــر وإعــادة اإلعمــار يف دارفــور، بوســائل
 مجيــع األطــراف إىل إتاحــة الوصــول بــدون عوائــق ويــدعو حكومــة    ويــدعواألمــن للمنــاطق؛ 

الــسودان إىل رفــع مجيــع القيــود الــيت تعيــق إمكانيــة الوصــول لــذلك الغــرض، وإىل العمــل علــى 
  تثمار يف أنشطة االنتعاش املبكر؛معاجلة األسباب اجلذرية ألزمة دارفور وزيادة االس
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اإلجـرام  أعمـال  احملليـة وتزايـد    إزاء اسـتمرار الرتاعـات      بالغ القلـق  يعرب عن     - ٢٠   
 حـــدوث اخنفـــاض يف يالحـــظالعنـــف وتأثريهـــا علـــى املـــدنيني، إال أنـــه، يف هـــذا الـــسياق،  و

 مجيـع األطـراف إىل وضـع حـد لتلـك الـصدامات والـسعي إىل                 ويـدعو الصدامات بـني القبائـل      
انتـــشار األســـلحة، وال ســـيما األســـلحة الـــصغرية  إزاء بـــالغ القلـــقعـــن  ويعـــرباملـــصاحلة؛ 

 إىل العمليــة املختلطــة، يف هــذا الــصدد، أن تواصــل دعــم اآلليــات ويطلــبواألسـلحة اخلفيفــة،  
لكـبري الوسـطاء املـشترك بـأن يبـذل جهـودا للوسـاطة واملـصاحلة                 ويأذن  ؛  زاعاتـاحمللية حلل الن  

إىل ويطلـب كـذلك      املـسلحة يف دارفـور؛       على الصعيد احمللي بني اجملتمعات احمللية واجلماعات      
إذا كانت توجـد يف دارفـور أي أسـلحة أو مـواد ذات صـلة، وذلـك                   رصد ما العملية املختلطة   

، وأن تواصل، يف هـذا الـسياق،        ١٧٦٩ من القرار    ٩وفقا لواليتها على النحو احملدد يف الفقرة        
  غية تيسري عملهما؛ب) ٢٠٠٥ (١٥٩١التعاون مع فريق اخلرباء املنشأ مبوجب القرار 

 أطراف النـزاع بأن تتخذ على الفور التدابري املالئمـة حلمايـة املـدنيني،              يطالب  - ٢١   
ــرار        ــسي، متــشياً مــع الق ــع أشــكال العنــف اجلن ــساء واألطفــال، مــن مجي  ١٨٢٠مبــا يــشمل الن

  إىل العملية املختلطة أن تقـدم تقريـراً عـن العنـف اجلنـسي واجلنـساين، وأن                 ويطلب؛  )٢٠٠٨(
 ويؤكــدتقــيِّم كــذلك مــدى التقــدم احملــرز يف ســبيل القــضاء علــى العنــف اجلنــسي واجلنــساين،  

محاية النساء واألطفال من العنف اجلنـسي واجلنـساين، كجـزء مـن             إدراج  كذلك على ضرورة    
 أعـاله،   ٣االستراتيجية الشاملة على نطاق البعثـة حلمايـة املـدنيني الـيت يـرد حتديـدها يف الفقـرة                    

 األمني العـام أن حيـرص علـى أن تنفِّـذ العمليـة املختلطـة األحكـام ذات الـصلة مـن                        إىل ويطلب
) ٢٠٠٩ (١٨٨٩ و) ٢٠٠٩ (١٨٨٨و ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥القــــــــرارات 

ني مستــشارات لــشؤون  ي، مبــا يف ذلــك مــشاركة النــساء عــن طريــق تعــ      )٢٠١٠ (١٩٦٠ و
  ؛ومات عن ذلك معلاحلماية، وأن ُيضّمن تقاريره املقدمة إىل اجمللس

اسـتمرار رصـد حالـة األطفـال        ) أ: ( إىل األمني العام أن يكفـل مـا يلـي          يطلب  - ٢٢   
مواصـلة احلـوار   ) ب (؛ أعـاله ١٢وتقدمي تقارير عنها، يف إطار التقارير املـشار إليهـا يف الفقـرة             

مع أطراف النـزاع هبدف إعداد خطط عمل حمددة بأطر زمنيـة لوضـع حـد لتجنيـد واسـتخدام                   
ود األطفال واالنتهاكات األخرى ضد األطفال مبوجب القانون اإلنـساين الـدويل والقـانون       اجلن

  الدويل حلقوق اإلنسان؛
 إىل األمني العـام أن يقـوم بـصورة دوريـة باسـتعراض وحتـديث مفهـوم                  يطلب  - ٢٣   

مـن  العمليات وقواعد االشتباك للعملية املختلطة، وفقاً لوالية البعثـة مبوجـب قـرارات جملـس األ               
ذات الصلة وتقدمي تقرير عن ذلك إىل جملس األمن والبلـدان املـسامهة بقـوات، ضـمن التقـارير                   

   أعاله؛١٢املشار إليها يف الفقرة 
  . أن يبقي املسألة قيد نظرهيقرر  - ٢٤   
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	وإذ يضع في اعتباره الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين المؤرخة 28 تموز/يوليه 1951، وبروتوكولها الإضافي المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، إلى جانب اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969 التي تحكم الجوانب المحددة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا، وكذلك اتفاقية الاتحاد الأفريقي المؤرخة 29 تشرين الأول/أكتوبر 2009، المتعلقة بحماية المشردين داخليا في أفريقيا ومساعدتهم،
	وإذ يشير إلى التقرير المؤرخ 5 تموز/يوليه 2011 بشأن الأطفال والنـزاع المسلح في السودان (S/2011/413)، بما فيه من توصيات،
	وإذ يرحب بوثيقة الدوحة للسلام في دارفور كخطوة مهمة إلى الأمام في العملية المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتحقيق السلام في دارفور؛ وإذ يعرب عن التزامه القوي بعملية السلام، وعن عزمه المتين على دعمها، وإذ يرحب بما أحرز من تقدم مبدئي رغم شجبه لحالات التأخر الخطيرة في تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وإذ يحث حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة على التعجيل بتنفيذ الوثيقة لكي يجني أهالي دارفور ثمارها الفعلية، وإذ يشجع المجتمع الدولي على تقديم المساعدة في هذا الصدد إلى الموقعين على الوثيقة؛ وإذ يشجب أيضا رفض بعض الجماعات المسلحة الانضمام إلى العملية وقيامها بإعاقة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وإذ يحثها بقوة  على دعم العملية، وإذ يدين أي أعمال تقوم بها أي جماعات مسلحة بهدف الإطاحة بقوة بحكومة السودان، وإذ يحث بقوة حكومة السودان وجميع الجماعات المسلحة، بما في ذلك جيش تحرير السودان، فصيل عبد الواحد، وجيش تحرير السودان، فصيل ميني ميناوي، وحركة العدالة والمساواة، على أن تبذل قصاراها من أجل التوصل إلى تسوية سلمية شاملة تستند إلى وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وأن تتفق على وقف دائم لإطلاق النار دون مزيد من المماطلة أو فرض شروط مسبقة،
	وإذ يؤكد، دون إخلال بمسؤولية مجلس الأمن الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين، على أهمية الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، على نحو يتسق مع الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، فيما يتصل بصون السلام والأمن في أفريقيا، وبخاصة في السودان، وإذ يرحب على وجه الخصوص بالجهود التي يبذلها فريق التنفيذ الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي تحت قيادة الرئيس امبكي، بالتعاون مع العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، من أجل التصدي على نحو شامل وجامع لتحديات السلام والعدالة والمصالحة في دارفور،
	وإذ يرحب بتقرير الأمين العام المؤرخ 16 تموز/يوليه 2012 (S/2012/548) عن العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور،
	وإذ يشدد على ضرورة أن يتبع مجلس الأمن نهجا استراتيجيا صارما في عمليات نشر قوات حفظ السلام، بهدف تعزيز فعالية بعثات حفظ السلام؛ وإذ يشجع على قيام العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور بالتنفيذ التام لولايتها بمقتضى الفصل السابع من الميثاق؛ وإذ يشدد في هذا الصّدد على أهمية كفالة قدرة العملية المختلطة على ردع أي تهديدات تواجه تنفيذ ولايتها، وأهمية تأمين سلامة أفراد حفظ السلام التابعين لها وأمنهم وفقا لميثاق الأمم المتحدة؛ وإذ يشير إلى ضرورة رفع مستوى القدرات التشغيلية والذاتية للوحدات العسكرية ووحدات الشرطة إلى المستويات المتفق عليها، 
	وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء تزايد العنف وانعدام الأمن في بعض أنحاء دارفور في الأشهر الأخيرة، وإزاء المواجهات بين حكومة السودان والجماعات المسلحة، وإذ يعرب عن بالغ القلق لأن هذه الصدامات، بما في ذلك الهجمات التي تشنها جماعات المتمردين، والقصف الجوي من جانب حكومة السودان، والاقتتال بين القبائل، وأعمال اللصوصية والإجرام، لا تزال تهدد المدنيين، ولأن الهجمات على العاملين في مجال المساعدة الإنسانية وعناصر حفظ السلام، لا تزال تعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق النـزاع حيث يقيم السكان المدنيون الضعفاء، وإذ يشير إلى ملاحظة الأمين العام بأن الحالة الأمنية في دارفور تحسنت منذ نشر العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، وإذ يهيب بجميع الأطراف أن توقف الأعمال العدائية بما في ذلك جميع أعمال العنف المرتكبة في حق المدنيين، وتعجّل بتيسير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي المعمول به، والمبادئ التوجيهية لتقديم المساعدة الإنسانية،
	وإذ يشير إلى الالتزامات التي تعهدت بها حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة في وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بضمان وصول المساعدة الإنسانية دون عائق إلى السكان الذين يحتاجون إليها، وبحماية العاملين في مجال المساعدة الإنسانية وعملياتهم في المناطق الخاضعة لسيطرة كل منهما، فضلا عن ضمان حرية تنقل أفراد العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور دون عائق في جميع المناطق وفي كل الأوقات في دارفور في إطار ممارسة العملية لولايتها، 
	وإذ يرحب بالاتجاه المحتمل المشجع لعملية العودة الطوعية للمشردين داخليا واللاجئين إلى قراهم وأماكنهم الأصلية، والتي شملت، وفقا للأرقام المتاحة للأمين العام، أعدادا أكبر من عمليات النـزوح الجديدة في الشهور الأخيرة، وإذ يعرب عن بالغ قلقه، رغم ذلك، لأن عمليات النزوح الجديدة في الشهور الأخيرة لا تزال جارية، ولأن قرابة مليونين من المشردين داخليا واللاجئين لا يزالون مشردين، وإذ يدرك أن بعض المشردين سوف يستوطنون بصورة دائمة في مناطق حضرية، لكنه يشدد على ضرورة ضمان الأمن في مناطق العودة،
	وإذ يعرب عن قلقه من الأعمال العدائية بين حكومة السودان وجيش تحرير السودان، فصيل عبد الواحد، وجيش تحرير السودان، فصيل ميني ميناوي، وحركة العدالة والمساواة، وإذ يكرر التأكيد على أن الحل العسكري ليس هو السبيل إلى حل النزاع في دارفور، وأن تحقيق تسوية سياسية شاملة أمر أساسي لإعادة السلام إلى نصابه، 
	وإذ يعرب عن القلق إزاء الروابط التي ذكرتها التقارير بين مجموعات مسلحة غير موقّعة على الوثيقة في دارفور وجماعات خارج دارفور، وإذ يطالب بوقف أي شكل من الدعم الخارجي لهذه الجماعات سواء أكان مباشرا أم غير مباشر،
	وإذ يكرر إدانته لجميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي الواقعة في دارفور والتي لها صلة بدارفور، وإذ يدعو كل الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وإذ يشدد على ضرورة تقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة، وإذ يحث حكومة السودان على الامتثال لالتزاماتها في هذا الشأن،
	وإذ يؤكد من جديد قلقه إزاء التأثير السلبي للعنف المستمر في دارفور على الاستقرار في جميع أنحاء السودان، وفي المنطقة، وإذ يرحب بتحسّن العلاقات بين السودان وتشاد، فضلا عن نشر قوة مشتركة، تشمل قوات من جمهورية أفريقيا الوسطى، بقيادة مشتركة على طول الحدود، وإذ يشجع السودان وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى على مواصلة التعاون من أجل إحلال السلام والاستقرار في دارفور وفي المنطقة برمتها،
	وإذ يقّرر أن الحالة في السودان تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين،
	1 - يقرّر تمديد ولاية العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور على النحو المنصوص عليه في القرار 1769 (2007) لفترة 12 شهرا أخرى حتى 31 تموز/ يوليه 2013؛
	2 - يحيط علما بالاستنتاج الذي توصل إليه الاستعراض الذي أجراه الأمين العام، بالتشاور مع الاتحاد الأفريقي، بإعادة تشكيل الأفراد النظاميين التابعين للعملية المختلطة للتركيز على المناطق ذات التهديدات الأمنية العالية في دارفور، ويطلب من الأمين العام تنفيذ نتائج هذا الاستعراض على النحو المبين في الفقرات من  69 إلى 81 من تقريره المؤرخ 17 نيسان/أبريل 2012 (S/2012/231)، والفقرة 80 من تقريره المؤرخ 16 تموز/يوليه 2012 (S/2012/548)، ويقرر، لذلك، أن يعاد تشكيل الأفراد النظاميين التابعين للعملية المختلطة، على مدى فترة 12 إلى 18 شهرا، بحيث تتكون العملية مما يصل عددهم إلى 200 16 من الأفراد العسكريين، و 310 2 من أفراد الشرطة، و 17 من وحدات الشرطة المشكلة التي يصل قوام كل منها إلى 140 فردا؛ 
	3 - يؤكد ضرورة أن تستخدم العملية المختلطة ولايتها وقدراتها استخداما كاملا، وأن تعطي الأولوية في القرارات المتعلقة باستخدام القدرات والموارد المتاحة إلى ما يلي: (أ) حماية المدنيين في جميع أنحاء دارفور، بوسائل منها تنفيذ استراتيجية للإنذار المبكر على نطاق البعثة؛ والمبادرة إلى نشر قوات وتسيير دوريات في المناطق التي يشتد فيها خطر نشوب النـزاع؛ وتأمين مخيمات النازحين والمناطق المحاذية ومناطق العودة عن طريق زيادة عدد الدوريات؛ ودعم التطوير والتدريب في مجال الخفارة المجتمعية لمخيمات النازحين ومناطق العودة؛ (ب) تأمين وصول المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب وبدون عوائق، وكفالة سلامة وأمن العاملين في مجال المساعدة الإنسانية وأنشطة الإغاثة الإنسانية، من أجل تيسير تسليم المساعدة الإنسانية دون عوائق في مجموع أنحاء دارفور؛ ويطلب إلى العملية المختلطة أن تستفيد إلى أقصى حد من قدراتها، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري وغيره من الجهات الدولية وغير الحكومية الفاعلة، في ما تزمع تنفيذه على نطاق البعثة من استراتيجية شاملة لتحقيق هذه الأهداف؛
	4 - يؤكد الولاية المنوطة بالعملية المختلطة بمقتضى الفصل السابع من الميثاق، على النحو المحدد في القرار 1769، من أجل تنفيذ مهامها الأساسية لحماية المدنيين دون إخلال بالمسؤولية الرئيسية لحكومة السودان، ولكفالة حرية تنقل موظفي العملية المختلطة وعمال المساعدة الإنسانية وضمان أمنهم؛ ويحث العملية المختلطة على ردع أي تهديدات تستهدف العملية أو ولايتها؛ وينوه بالملاحظة الواردة في تقرير الأمين العام بأهمية أن تكون الوحدات مهيأة بالشكل الملائم ومجهزة بصورة فعالة بما يمكنها من تنفيذ ولاية العملية المختلطة؛
	5 - يرحب بالإطار المشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتيسير عملية السلام في دارفور، وبالأولوية المناطة بجهود العملية المختلطة، بالتنسيق مع فريق الأمم المتحدة القطري لدعم هذا الإطار وفقا للفقرات 6 و 7 و 8 أدناه، ويرحب بالجهود التي يبذلها فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالسودان في هذا الصدد؛ 
	6 - يحث حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة على التنفيذ التام لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور، بسبل تشمل ضمان توفير الموارد لكل من السلطة الإقليمية لدارفور، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب المدعي العام الخاص لدارفور، التي كان إنشاؤها من جانب الأطراف الموقعة وفقا لأحكام الوثيقة موضع ترحيب، وتخويل هذه الهيئات السلطات اللازمة لتنفيذ ولاياتها، ويطالب الجماعات المسلحة غير الموقّعة على الوثيقة بالكف عن عرقلة تنفيذها؛ ويطلب إلى العملية المختلطة دعم تنفيذ الوثيقة من خلال العمل الوثيق مع فريق الأمم المتحدة القطري المعني بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وبناء قدرات قطاعات الشرطة والعدل والسجون؛ ويطلب إلى العملية المختلطة وفريق الأمم المتحدة القطري وضع إطار استراتيجي متكامل لتوفير الدعم على نطاق المنظومة لوثيقة الدوحة للسلام تقوم على أساس التقسيم الواضح للعمل، وتأخذ في الاعتبار بعثة التقييم المشتركة لدارفور، ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم هذا الإطار إلى المجلس في تقريره عن فترة التسعين يوما المقبلة؛ 
	7 - يطالب جميع الأطراف في النزاع، بما في ذلك على وجه الخصوص جميع الجماعات المسلحة غير الموقِّعة، بأن تقوم على الفور ودون شروط مسبقة ببذل قصاراها من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتحقيق تسوية سلمية شاملة استنادا إلى وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، بما يسهم في تحقيق السلام الراسخ والدائم في المنطقة؛
	8 - يؤكد من جديد دعمه لما يلي: إجراء حوار على الصعيد الداخلي في دارفور يتم في جو من احترام الحقوق المدنية والسياسية للمشتركين، بمن فيهن النساء، بما يمكنهن من التعبير عن آرائهن دون خوف من العقاب؛ حرية الكلام والتجمع بما يتيح التشاور المفتوح؛ حرية التنقل للمشتركين ولموظفي العملية المختلطة؛ المشاركة التناسبية بين جميع الدارفوريين؛ التحرر من المضايقات، والحجز التعسفي، والتخويف؛ التحرر من تدخل الحكومة أو الجماعات المسلحة؛ ويهيب بحكومة السودان وبالجماعات المسلحة ضمان تهيئة البيئة المواتية اللازمة لإجراء هذا الحوار؛ ويطلب إلى العملية المختلطة دعم ورصد تطوير هذا الحوار؛ ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم إفادات، في تقاريره العادية المشار إليها في الفقرة 12 أدناه، عن أي حوادث أمنية أو تهديدات أو انتهاكات لحريات المشتركين أو أي حالات تدخل في هذا الصدد؛ ويهيب بالموقعين على وثيقة الدوحة الالتزام بما تسفر عنه عملية الحوار من نتائج، والاستجابة، في سياق تنفيذ الوثيقة، للرغبات والاحتياجات التي عبّر عنها الناس خلال هذه العملية؛ 
	9 - يشيد بما قدمته البلدان المساهمة بالقوات وأفراد الشرطة والجهات المانحة إلى العملية المختلطة؛ ويدين بقوة جميع الهجمات التي تستهدف العملية المختلطة؛ ويؤكد أن أي هجوم يُشَن على العملية المختلطة أو أي تهديد لها هو أمر غير مقبول؛ ويطالب بعدم تكرار تلك الهجمات، ويشدد على ضرورة تعزيز سلامة وأمن أفراد العملية المختلطة، وكذلك على ضرورة وضع حد لظاهرة إفلات من يهاجمون أفراد حفظ السلام من العقاب، ويحث في هذا الصدد حكومة السودان على بذل كل ما في وسعها لتقديم مقترفي أي من هذه الجرائم للعدالة؛
	10 - يشيد بالعمل ذي المصداقية الذي تقوم به الآلية الثلاثية إلا أنه يعرب عن قلقه العميق إزاء تزايد القيود والعقبات البيروقراطية التي تفرضها حكومة السودان على تنقل العملية المختلطة وعملياتها، لا سيما تنقلاتها إلى المناطق التي شهدت نزاعات مؤخرا؛ ويدعو جميع الأطراف في دارفور إلى إزالة كل العقبات أمام قيام العملية المختلطة بتصريف ولايتها على النحو الكامل والصحيح، بسبل منها كفالة أمن العملية المختلطة وحرية تنقلها؛ ويطالب في هذا الصدد بأن تمتثل حكومة السودان لاتفاق مركز القوات امتثالا تاما وبدون تأخير، خاصة فيما يتصل بمنح التصاريح للطيران والإفراج عن المعدات، وإزالة جميع العقبات أمام استخدام الأصول الجوية للعملية المختلطة، وإصدار تأشيرات الدخول في الوقت المناسب لأفراد العملية المختلطة؛ ويأسف لحالات التأخير المستمرة في إصدار تلك التأشيرات، وهو ما يهدد بشكل خطير بتقويض قدرة البعثة على تنفيذ ولايتها؛ ويطالب حكومة السودان باحترام حقوق أفراد العملية المختلطة بموجب اتفاق مركز القوات؛
	11 - يكرر مطالبته بمنح العملية المختلطة ترخيصا لجهاز إرسال إذاعي خاص بها تمشيا مع أحكام اتفاق مركز القوات، حتى يتسنى لها التواصل بحرية مع جميع الجهات الدارفورية صاحبة المصلحة؛
	12 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم التقارير إلى المجلس كل 90 يوما عن التقدم المحرز في تنفيذ ولاية العملية المختلطة في جميع أنحاء دارفور، بما في ذلك التقدم المحرز في تحقيق القدرات التشغيلية وقدرات الاكتفاء الذاتي للوحدات العسكرية ووحدات الشرطة، وكذلك التقدم المحرز على المسار السياسي، والحالة الأمنية والإنسانية، بما في ذلك في أماكن مخيمات النازحين واللاجئين، والإجراءات التي اتخذها جميع الأطراف بشأن أحكام هذا القرار، وفي مجال حقوق الإنسان، والانتهاكات المرتكبة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وبشأن تحقيق الانتعاش المبكر، وبشأن جميع القيود والعقبات البيروقراطية المفروضة على حرية تنقل أفراد العملية المختلطة؛ ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم، بعد التشاور مع الاتحاد الأفريقي، في تقريره عن فترة التسعين يوما المقبلة، تحديثا للنقاط المرجعية والمؤشرات المتعلقة بالعملية المختلطة؛ وأن يدرج في تقاريره التي يقدمها إلى المجلس بانتظام كل 90 يوما بعد ذلك تقييما للتقدم المحرز والعقبات المصادفة في تنفيذ هذه النقاط المرجعية كي يمكن للمجلس تقييم التقدم الذي أحرزته العملية المختلطة في تنفيذ ولايتها، وأن يقيم كذلك التقدم المحرز في تعاون حكومة السودان والجماعات المسلحة مع العملية المختلطة، وامتثال جميع الأطراف لالتزاماتها الدولية؛
	13 - يطالب جميع أطراف النـزاع في دارفور بأن توقف على الفور أعمال العنف والاعتداءات على المدنيين وأفراد حفظ السلام والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية، وأن تفي بما عليها من التزامات بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛ ويؤكد في هذا الصدد، إدانة المجلس للانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ ويدعو إلى الوقف الفوري لأعمال القتال، ويدعو جميع الأطراف إلى التعهد بالالتزام بوقف مستمر ودائم لإطلاق النار؛ ويشدد على ضرورة قيام العملية المختلطة بالإبلاغ عن أي أعمال عنف خطيرة تقوض اكتمال الجهود البنَّاءة التي تبذلها الأطراف لتحقيق السلام؛
	14 - يعرب عن قلقه الشديد لعدم تحسن الحالة الإنسانية في دارفور عموما، في حين يلاحظ أنها لم تتدهور، ولاستمرار التهديدات التي تتعرض لها المنظمات الإنسانية، وتزايد القيود على وصول المساعدة الإنسانية في دارفور نتيجة لتزايد انعدام الأمن، والهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني، ورفض أطراف النزاع وصول المساعدة الإنسانية، وللعقبات البيروقراطية التي تفرضها حكومة السودان؛ ويدعو إلى تنفيذ البلاغ الذي أصدرته حكومة السودان والأمم المتحدة بشأن تيسير تنفيذ الأنشطة الإنسانية في دارفور تنفيذا كاملا، بما في ذلك ما يتعلق منه بإصدار تأشيرات الدخول وتصاريح السفر للمنظمات الإنسانية في الوقت المناسب؛ ويطالب حكومة السودان وجميع الميليشيات والجماعات المسلحة وسائر أصحاب المصلحة الآخرين بكفالة وصول المنظمات الإنسانية وموظفي الإغاثة على نحو كامل وآمن وبدون عوائق إلى السكان المحتاجين وكذلك تزويدهم بالمساعدات الإنسانية ويشدد على أهمية احترام مبادئ الإنسانية والحياد وعدم التحيز والاستقلالية في تقديم المساعدة الإنسانية؛
	15 - يدين انتهاكات حقوق الإنسان وضروب سوء المعاملة التي تحدث في دارفور وفيما يتصل بها، بما في ذلك أعمال الاعتقال والاحتجاز التعسفية، ويعرب عن بالغ القلق إزاء حالة جميع المحتجزين، بمن فيهم أعضاء المجتمع المدني والنازحون، ويشدد على أهمية كفالة قدرة العملية المختلطة، في إطار ولايتها الحالية، وقدرة المنظمات الأخرى ذات الصلة، على رصد تلك الحالات؛ ويدعو حكومة السودان إلى التقيد التام بالتزاماتها، بما في ذلك الوفاء بالتزامها برفع حالة الطوارئ في دارفور، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، والسماح بحرية التعبير، وبذل جهود فعالة لكفالة المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، أيا كان مرتكبها، ويشدد على أهمية عمل العملية المختلطة على تعزيز حقوق الإنسان، وإبلاغ السلطات بأي إساءات أو انتهاكات، ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم إفادات عن جميع مسائل حقوق الإنسان المحددة في هذا القرار في تقاريره التي يقدمها بانتظام إلى مجلس الأمن، وأن يقوم على الفور بإبلاغ المجلس عن حالات الانتهاكات وسوء المعاملة الجسيمة؛ 
	16 - يلاحظ أن النـزاع الذي يقع في أي منطقة من السودان يؤثر على المناطق الأخرى في البلد وعلى المنطقة الأوسع نطاقا؛ ويحث على التنسيق الوثيق فيما بين بعثات الأمم المتحدة في المنطقة، بما في ذلك العملية المختلطة، وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، ويطلب إلى الأمين العام أن يكفل فعالية التعاون فيما بين البعثات؛
	17 - يشير إلى الطلب الوارد في الفقرة 19 من القرار 2057 (2012) المتعلق بالتهديد الإقليمي المستمر الذي يشكله جيش الرب للمقاومة؛ ويشجع العملية المختلطة على أن تقوم، في حدود قدراتها الحالية وبما يتفق مع ولايتها، بالتعاون وتقاسم المعلومات في هذا الصدد؛
	18 - يشدد على أهمية التوصل إلى حلول دائمة تحفظ كرامة اللاجئين والنازحين، وضمان مشاركتهم الكاملة في تخطيط وإدارة تلك الحلول، ويطالب جميع أطراف النـزاع في دارفور بتهيئة الظروف المؤاتية التي تفضي إلى عودة اللاجئين والنازحين بصورة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة أو إلى إدماجهم في المجتمعات المحلية؛ ويرحب بالاتجاه المشجع المحتمل لعمليات العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى قراهم وأماكنهم الأصلية، التي كانت، على نحو ما بينته الأرقام المتاحة للأمين العام، أكبر حجما من عمليات النـزوح التي حدثت في الأشهر الأخيرة، إلا أنه يعرب عن قلقه الشديد لاستمرار حدوث عمليات نزوح جديدة ولأن هناك قرابة مليونين من النازحين واللاجئين لا يزالون بلا مأوى؛ ويشدد على أهمية دور آلية التحقق المشتركة في التحقق من الطابع الطوعي لعمليات العودة، ويعرب عن بالغ قلقه إزاء بعض العقبات البيروقراطية التي تعيق فعاليتها واستقلاليتها؛
	19 - يلاحظ أن توافر الأمن وحرية التنقل سوف ييسِّران كثيرا مبادرات الانتعاش المبكر والعودة إلى الحياة الطبيعية في دارفور؛ ويشدد على أهمية بذل جهود الانتعاش المبكر في دارفور، متى ما كانت تلك العمليات ملائمة، ويشجع في هذا الصدد العملية المختلطة على أن تقوم، في إطار ولايتها الحالية، بتيسير عمل فريق الأمم المتحدة القطري والوكالات المتخصصة في مجالي الانتعاش المبكر وإعادة الإعمار في دارفور، بوسائل من ضمنها توفير الأمن للمناطق؛ ويدعو جميع الأطراف إلى إتاحة الوصول بدون عوائق ويدعو حكومة السودان إلى رفع جميع القيود التي تعيق إمكانية الوصول لذلك الغرض، وإلى العمل على معالجة الأسباب الجذرية لأزمة دارفور وزيادة الاستثمار في أنشطة الانتعاش المبكر؛
	20 - يعرب عن بالغ القلق إزاء استمرار النزاعات المحلية وتزايد أعمال الإجرام والعنف وتأثيرها على المدنيين، إلا أنه، في هذا السياق، يلاحظ حدوث انخفاض في الصدامات بين القبائل ويدعو جميع الأطراف إلى وضع حد لتلك الصدامات والسعي إلى المصالحة؛ ويعرب عن بالغ القلق إزاء انتشار الأسلحة، ولا سيما الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ويطلب إلى العملية المختلطة، في هذا الصدد، أن تواصل دعم الآليات المحلية لحل النـزاعات؛ ويأذن  لكبير الوسطاء المشترك بأن يبذل جهودا للوساطة والمصالحة على الصعيد المحلي بين المجتمعات المحلية والجماعات المسلحة في دارفور؛ ويطلب كذلك إلى العملية المختلطة رصد ما إذا كانت توجد في دارفور أي أسلحة أو مواد ذات صلة، وذلك وفقا لولايتها على النحو المحدد في الفقرة 9 من القرار 1769، وأن تواصل، في هذا السياق، التعاون مع فريق الخبراء المنشأ بموجب القرار 1591 (2005) بغية تيسير عملهما؛
	21 - يطالب أطراف النـزاع بأن تتخذ على الفور التدابير الملائمة لحماية المدنيين، بما يشمل النساء والأطفال، من جميع أشكال العنف الجنسي، تمشياً مع القرار 1820 (2008)؛ ويطلب إلى العملية المختلطة أن تقدم تقريراً عن العنف الجنسي والجنساني، وأن تقيِّم كذلك مدى التقدم المحرز في سبيل القضاء على العنف الجنسي والجنساني، ويؤكد كذلك على ضرورة إدراج حماية النساء والأطفال من العنف الجنسي والجنساني، كجزء من الاستراتيجية الشاملة على نطاق البعثة لحماية المدنيين التي يرد تحديدها في الفقرة 3 أعلاه، ويطلب إلى الأمين العام أن يحرص على أن تنفِّذ العملية المختلطة الأحكام ذات الصلة من القرارات 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010)، بما في ذلك مشاركة النساء عن طريق تعيين مستشارات لشؤون الحماية، وأن يُضمّن تقاريره المقدمة إلى المجلس معلومات عن ذلك؛
	22 - يطلب إلى الأمين العام أن يكفل ما يلي: (أ) استمرار رصد حالة الأطفال وتقديم تقارير عنها، في إطار التقارير المشار إليها في الفقرة 12 أعلاه؛ (ب) مواصلة الحوار مع أطراف النـزاع بهدف إعداد خطط عمل محددة بأطر زمنية لوضع حد لتجنيد واستخدام الجنود الأطفال والانتهاكات الأخرى ضد الأطفال بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛
	23 - يطلب إلى الأمين العام أن يقوم بصورة دورية باستعراض وتحديث مفهوم العمليات وقواعد الاشتباك للعملية المختلطة، وفقاً لولاية البعثة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتقديم تقرير عن ذلك إلى مجلس الأمن والبلدان المساهمة بقوات، ضمن التقارير المشار إليها في الفقرة 12 أعلاه؛
	24 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

