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  )٢٠١٣ (٢٠٩١القرار     
  ٢٠١٣فرباير / شباط١٤، املعقودة يف ٦٩٢٠الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

  
  ،إن جملس األمن  
   إىل قراراته السابقة وبيانات رئيسه املتعلقة بالسودان،إذ يشري  
 التزامــه بقــضية الــسالم يف مجيــع أحنــاء الــسودان، وبــسيادة الــسودان  وإذ يعيــد تأكيــد  
ــرار   واســتقال ــذ الق ــه وســالمة أراضــيه، وبتنفي ــة ويف  ) ٢٠٠٥ (١٥٩١له ووحدت ــصورة كامل ب

ــشريالوقــت املناســب،   ــاون يف     وإذ ي ــدخل، والتع ــادئ حــسن اجلــوار، وعــدم الت ــة مب  إىل أمهي
  العالقات فيما بني دول املنطقة،

اع يف دارفور ال ميكن أن ُيحسم عسكريا، وبأن التوصـل إىل حـل              نـز بأن ال  موإذ يسلّ   
  م ممكن فقط عن طريق عملية سياسية تشمل اجلميع،دائ

 دعمــه الكامــل للجهــود املبذولــة مــن أجــل التوصــل إىل حــل شــامل وإذ يكــرر تأكيــد  
دارفــور بوصــفها  اع يف دارفــور، وإذ يرحــب بوثيقــة الدوحــة إلحــالل الــسالم يفنـــزوجــامع لل

سياسية، وإهنـاء أعمـال العنـف       أساساً هلذه اجلهود، وإذ يكرر تأكيد احلاجة إىل إمتام العمليـة الـ            
  والتجاوزات يف دارفور،

تعهـدتا بـه مـن      حكومة الـسودان وحركـة التحريـر والعدالـة علـى الوفـاء مبـا         وإذ حيث   
 مجيــع األطــراف، وخباصــة وإذ حيــثالتزامــات يف وثيقــة الدوحــة إلحــالل الــسالم يف دارفــور، 

إلحـالل الـسالم يف دارفـور، علـى         احلركات املسلحة األخرى اليت مل توقّع على وثيقة الدوحـة           
املشاركة فورا ودون شروط مسبقة، وعلى بذل كـل جهـد للتوصـل إىل تـسوية سـلمية شـاملة          
استنادا إىل وثيقة الدوحة إلحالل السالم يف دارفور، وعلى االتفاق علـى وقـف دائـم إلطـالق                  

  النار دون مزيد من التأخري،
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والعسكرية بـني اجلماعـات املـسلحة غـري      السياسية  روابط إزاء ال  وإذ يعرب عن القلق     
ــن        ــب بوقــف أي شــكل م ــور، وإذ يطال ــور ومجاعــات خــارج دارف ــة املوجــودة يف دارف املوقِّع

 أي أعمـال ترتكبـها      وإذ يـدين   أشكال الدعم اخلارجي املباشر أو غري املباشر هلذه اجلماعـات،         
  أي جمموعة مسلحة هبدف اإلطاحة حبكومة السودان بالقوة،

اع بضبط النفس ووقف األعمـال العـسكرية جبميـع أنواعهـا،            نـز أطراف ال  وإذ يطالب   
  مبا يف ذلك القصف اجلوي،

اع املسلح بأن توقف فورا وبشكل كامـل مجيـع أعمـال        نـز مجيع أطراف ال   وإذ يطالب   
 ١٨٢٠و  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥العنف اجلنسي املرتكبة يف حق املدنيني، طبقـا ألحكـام القـرارات             

 د األطفــــــــال واســــــــتخدامهم نيــــــــ؛ وجت)٢٠٠٩ (١٨٨٩و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٨و ) ٢٠٠٨(
، طبقـا ألحكـام القـرارات    واالنتهاكات واإلساءات اخلطرية األخرى املرتكبـة يف حـق األطفـال      

؛ واهلجمــات )٢٠١٢ (٢٠٦٨و ) ٢٠١١ (١٩٩٨ و )٢٠٠٩ (١٨٨٢و ) ٢٠٠٥ (١٦١٢
  ،)٢٠٠٩ (١٨٩٤العشوائية املوجهة ضد املدنيني، طبقا ألحكام القرار 

 جبهــود تعزيــز الــسالم واالســتقرار يف دارفــور الــيت تبــذهلا العمليــة املختلطــة  ذ يــشيدوإ  
لالحتاد األفريقي واألمم املتحـدة يف دارفـور، وعمليـة الوسـاطة املـشتركة بـني االحتـاد األفريقـي          
واألمم املتحدة، واألمني العام لألمـم املتحـدة، وفريـق التنفيـذ الرفيـع املـستوى املعـين بالـسودان            

تابع لالحتاد األفريقي، وقادة املنطقة، ويكرر تأكيد دعمـه الكامـل لتلـك اجلهـود، وإذ يعـرب                  ال
عــن تأييــده القــوي للعمليــة الــسياسية اجلاريــة يف إطــار مــساعي الوســاطة الــيت يقودهــا االحتــاد    

  األفريقي واألمم املتحدة،
ان علــى  مــن اســتمرار العراقيــل الــيت فرضــتها حكومــة الــسودوإذ يعــرب عــن اســتيائه  

عمــل فريــق اخلــرباء خــالل فتــرة واليتــه، مبــا يف ذلــك التــأخري يف إصــدار التأشــريات، والقيــود    
املفروضة على حرية تنقل فريق اخلرباء والعمليـة املختلطـة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف             

غـات الـيت    اع املـسلح والبال   نـزدارفور، والقيود املفروضة على وصول فريق اخلرباء إىل مناطق ال         
يالحـظ يف الوقـت      تشري إىل وقوع انتهاكات حلقوق اإلنـسان والقـانون الـدويل اإلنـساين، وإذ             

  نفسه حتّسن التفاعل بني املنسق التابع حلكومة السودان وفريق اخلرباء،
مــن احلــوادث الــثالث الــيت تــدخلت فيهــا حكومــة     عــن اســتيائه وإذ يعــرب كــذلك  

 مــن التقريــر ٢٤ إىل ٢٠ النحــو املــبني يف الفقــرات مــن  فريــق اخلــرباء، علــىالــسودان يف عمــل
  ،)S/2013/79 (النهائي لفريق اخلرباء

 بتحسن التعاون وتبادل املعلومات بني العمليـة املختلطـة لالحتـاد األفريقـي              وإذ يرحب   
واألمم املتحدة يف دارفور وفريق اخلرباء، الذي دعت إليه املبادئ التوجيهية الصادرة عـن إدارة            



S/RES/2091 (2013)  
 

13-23392 3 
 

ات حفــظ الــسالم، ومبــساعدة املنــسق التــابع للعمليــة املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم   عمليــ
  املتحدة يف دارفور،

 الصادر عن فريـق     ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ٢٤املؤرخ  النهائي   إىل التقرير    وإذ يشري   
والــذي ) ٢٠٠٥ (١٥٩١مــن القــرار ) ب (٣اخلــرباء الــذي عّينــه األمــني العــام عمــال بــالفقرة  

 عــن اعتزامــه القيــام، مــن خــالل اللجنــة، وإذ يعــربُمــدِّدت واليتــه مبوجــب قــرارات الحقــة، 
  دراسة توصيات الفريق والنظر يف اخلطوات التالية املناسبة،واصلة مب

ــشدد   ــاق   وإذ ي ــرام أحكــام امليث ــازات واحلــصانات،  املتعلقــة ب علــى ضــرورة احت االمتي
ــة امتيــازات األمــم املتحــدة وحــ   صاناهتا، بوصــفها تنطبــق علــى عمليــات األمــم   وأحكــام اتفاقي
  املتحدة وأفرادها املشاركني يف تلك العمليات،

ــذكّر   ــرارات      وإذ ي ــواردة يف الق ــات ال ــة، بااللتزام ــدول، وخباصــة دول املنطق ــع ال  مجي
ــات  )٢٠١٠ (١٩٤٥و ) ٢٠٠٥ (١٥٩١و ) ٢٠٠٤ (١٥٥٦ ــيما تلـــــك االلتزامـــ ، وال ســـ

   أعتدة،املتعلقة باألسلحة وما يتصل هبا من
قبـل  تضـرورة أن      ما حددته وثيقة الدوحة إلحـالل الـسالم يف دارفـور مـن             وإذ يؤكد   

اع املسلح يف دارفور على حنو تام وغري مشروط ما يقع عليهـا مـن التزامـات                 نـزمجيع أطراف ال  
مبوجــب القــانون الــدويل اإلنــساين والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان وأحكــام قــرارات جملــس  

  صلة،األمن ذات ال
حالـة الطـوارئ      حبكومة السودان الوفاء جبميع التزاماهتـا، مبـا يف ذلـك رفـع             وإذ يهيب   

ــساءلة عــن       ــة امل ــة لكفال ــذل جهــود فعال ــبري، وب ــة التع ــسماح حبري ــور، وال ــهاكات  يف دارف االنت
  مرتكبوها، اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، أيا كان

ــوإذ يــشدد   ى مــا أبرزتــه وثيقــة الدوحــة إلحــالل الــسالم يف دارفــور مــن ضــرورة    عل
سـيما الفئـات    امتناع مجيع اجلهات الفاعلة املسلحة عن مجيع أعمال العنـف ضـد املـدنيني، وال    

الــضعيفة كالنــساء واألطفــال، وعــن انتــهاكات حقــوق اإلنــسان والقــانون الــدويل اإلنــساين،     
العاجلة اليت يواجهها أهايل دارفور، مبـا يف ذلـك ضـمان    واحلاجة إىل التصدي لألزمة اإلنسانية      

 ودون بأمــان ويف الوقــت املناســب وصــول الوكــاالت اإلنــسانية وموظفيهــا إىل مجيــع املنــاطق   
  ،قيود، هبدف تقدمي املساعدات اإلنسانية أية

 إىل أن األعمال العدائية وأعمال العنف أو التـرويع ضد السكان املـدنيني يف              وإذ يشري   
تقـــوض    أن هتـدد أو ميكـن فور، مبن فيهم املشردون داخليـا، وغـري ذلـك مـن األنـشطة الـيت             دار
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التـزام األطراف بالوقــف التـــام والدائـــم لألعمـال العدائيـــة هــــي أمـور ال تتمـشى مـع وثيقـة                       
  الدوحة إلحالل السالم يف دارفور،

ــدا للــسال   وإذ يقــرر   ــة يف الــسودان مــا زالــت تــشكل هتدي م واألمــن الــدوليني  أن احلال
  املنطقة، يف

   مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف  
 واليـة فريـق اخلـرباء، الـذي ُعـّين           ٢٠١٤فرباير  / شباط ١٧ أن ميدد حىت     يقرر  - ١  

ـــرار    ـــال بأحكــام القــ ـــل عمـ ـــي األصـ ـــا مبوجــب   ) ٢٠٠٥ (١٥٩١فـ ـــه سابقــ ــّددت واليتــ وُم
ـــرار  ــام القــــــ  ١٧٧٩و ) ٢٠٠٦ (١٧١٣و ) ٢٠٠٦ (١٦٦٥و ) ٢٠٠٥ (١٦٥١ات أحكـــ

 )٢٠١١ (١٩٨٢و    ) ٢٠١٠ (١٩٤٥و    ) ٢٠٠٩ (١٨٩١و    ) ٢٠٠٨ (١٨٤١و    ) ٢٠٠٧(
ــة،      ) ٢٠١٢ (٢٠٣٥ و ــدابري اإلداريـ ــن التـ ــزم مـ ــا يلـ ــذ مـ ــام أن يتخـ ــني العـ ويطلـــب إىل األمـ
  أسرع وقت ممكن؛ذلك الترتيبات املتعلقة بأماكن استقرار أفراد فريق اخلرباء، يف  يف مبا

 أو بيــع أو نقــل املــساعدة والــدعم التقنــيني إىل وفري عــن قلقــه مــن أن تــيعــرب  - ٢  
السودان، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، مبـا يف ذلـك التـدريب أو املـساعدة املاليـة أو غريهـا،                     

  حكومـة   ميكن أن ُيـستخدم مـن ِقبـل        وتوفري قطع الغيار، ونظم األسلحة واألعتدة ذات الصلة،       
) ٢٠٠٥ (١٥٥٦السودان لـدعم الطـائرات العـسكرية املـستخدمة علـى حنـو ينتـهك القـرارين                

، مبــا يف ذلــك الطــائرات الــيت حيــددها الفريــق، وحيــث مجيــع الــدول علــى    )٢٠٠٥ (١٥٩١ و
  ؛)٢٠٠٥ (١٥٩١لتدابري الواردة يف القرار االنتباه هلذا اخلطر يف ضوء ا

يوليـــه / متـــوز٣١ موعـــد ال يتجـــاوز  إىل فريـــق اخلـــرباء أن يقـــدم، يفيطلـــب  - ٣  
 يوما مـن اعتمـاد      ٩٠، إحاطة منتصف املدة عن أعماله، وأن يقدم يف وقت ال يتجاوز             ٢٠١٣

) ٢٠٠٥ (١٥٩١مـن القـرار     ) أ (٣هذا القرار تقريرا مرحليا إىل اللجنة املنشأة عمـال بـالفقرة            
قريرا هنائيـا يتـضمن مـا توصـل         ، وأن يقدم إىل اجمللس ت     )“اللجنة”املشار إليها فيما يلي بـاسم      (

   يوما قبل انتهاء واليته؛٣٠إليه من استنتاجات وتوصيات يف موعد ال يتجاوز 
 إىل فريــق اخلــرباء أن يقــدم إىل اللجنــة معلومــات مــستكملة شــهريا       يطلــب  - ٤  
ــا ــه،        فيمـ ــذ واليتـ ــرض تنفيـ ــات تعتـ ــق، وأي عقبـ ــفر الفريـ ــك سـ ــا يف ذلـ ــشطته، مبـ ــق بأنـ يتعلـ
  اءات؛انتهاكات للجز وأي

، ٣ إىل فريـق اخلـرباء أن يقـدم، ضـمن اإلطـار الـزمين احملـدد يف الفقـرة                 يطلب  - ٥  
  وفعاليتها؛) ٢٠١٠ (١٩٤٥ من القرار ١٠تقريرا عن تنفيذ الفقرة 
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 إىل فريـــق اخلـــرباء أن يواصـــل تنـــسيق أنـــشطته، حـــسب االقتـــضاء،   يطلـــب  - ٦  
تحـدة يف دارفـور، ومـع اجلهـود الدوليـة           أنشطة العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمـم امل        مع

الرامية إىل تعزيز العمليـة الـسياسية يف دارفـور، وأن يقـدم يف تقريريـه املرحلـي والنـهائي تقييمـا           
 ٧للتقدم احملــرز حنـــو احلد من انتهاكات مجيـع األطـراف للتـدابري املفروضـة مبقتـضى الفقـرتني          

 مـن   ١٠، والفقـرة    )٢٠٠٥ (١٥٩١قـرار    من ال  ٧، والفقرة   )٢٠٠٥ (١٥٥٦ من القرار    ٨و  
ــرار  ــات   )٢٠١٠ (١٩٤٥الق ــة العقب ــدم احملــرز حنــو إزال ــق   ، والتق ــيت تعي ــسياسية،  ال ــة ال العملي

 القانون الـدويل اإلنـساين      اتوالتهديدات اليت تواجه االستقرار يف دارفور ويف املنطقة، وانتهاك        
 الفظائــع، مبـا فيهــــا العنـــف اجلنـســي     قــوق اإلنســان، أو غيــر ذلك مــن     الدويل حل قانون  ال أو

ــساين  ــال،      واجلن ــة يف حــق األطف ــرية األخــرى املرتكب ــاءات اخلط ــهاكات واإلس ـــر واالنت وسائـ
ـــة مبعلو      ـــزود اللجنـــ ــاله، وأن يـــ ـــورة أعـ ـــرارات املذكــ ــهاكات القــ ــانتـ ـــنمـ األفـــراد  ات عـــ

مـن  ) ج (٣ الفقـــرة  قائمـــة الـــواردة فـــي    والكيانــات الذين يستوفـــون معايــري اإلدراج فــي ال      
  ؛١٥٩١القرار 

 ملواصـــلة بعـــض األفـــراد املـــرتبطني حبكومـــة الـــسودان  يعـــرب عـــن األســـف  - ٧  
واجلماعــات املــسلحة يف دارفــور ارتكــاب أعمــال عنــف ضــد املــدنيني، وإعاقــة عمليــة الــسالم  

داف ضــد األفــراد  اجمللــس، ويعــرب عــن اعتزامــه فــرض جــزاءات حمــددة األهــمطالــبوجتاهــل 
مــن القــرار ) ج (٣والكيانــات الــذين يــستوفون معــايري اإلدراج يف القائمــة الــواردة يف الفقــرة   

 الوســاطة املــشتركة بــني االحتــاد  آليــة، ويــشجع فريــق اخلــرباء، بالتنــسيق مــع)٢٠٠٥ (١٥٩١
 يـستوفون معـايري      َمـن  األفريقــي واألمم املتحــدة، على تزويــد اللجنــة، عنـــد االقتضاء، بأمسـاء         

  أفراد أو مجاعات أو كيانات؛ من اإلدراج يف القائمة
 إىل فريـــق اخلـــرباء أن يواصـــل التحقيـــق يف دور اجلماعـــات املـــسلحة يطلـــب  - ٨  

ــة املختلطــة لالحتــاد األفريقــي    املوجهــةوالعــسكرية والــسياسية يف اهلجمــات  ــراد العملي  ضــد أف
فــراد والكيانــات الــذين يقومــون بتخطــيط هــذه  واألمــم املتحــدة يف دارفــور، ويــشري إىل أن األ 

ــإهنم        ــذا ف ــور ول ــدا لالســتقرار يف دارف ــشكلون هتدي ــا ي ــشاركة فيه ــها أو امل اهلجمــات أو رعايت
  ؛)٢٠٠٥ (١٥٩١من القرار ) ج (٣يستوفون املعايري اليت تنص عليها الفقرة  قد

  تواصـل حتويـل بعـض املـواد ألغـراض عـسكرية ونقلـها              مـن  عـن قلقـه    يعرب  - ٩  
ــواردة يف           إىل ــدابري ال ــى ضــوء الت ــر عل ــذا اخلط ــاه هل ــى االنتب ــدول عل ــع ال ــور، وحيــث مجي دارف

  ؛)٢٠٠٥ (١٥٩١ القرار
البريوقراطيـة  والعوائـق    حكومة السودان إىل إزالة مجيع القيود والعراقيل         يدعو  - ١٠  

سـب  املفروضة على عمل فريق اخلـرباء، بوسـائل منـها إصـدار تأشـريات دخـول يف الوقـت املنا                   
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فترة واليته، وإلغاء شـرط حـصول أعـضاء         لكامل  إىل مجيع أعضاء فريق اخلرباء      ولعدة سفرات   
  الفريق املذكور على تصاريح سفر إىل دارفور؛

 حكومة السودان علـى االسـتجابة لطلبـات اللجنـة باختـاذ تـدابري حلمايـة                 حيث  - ١١  
ددا؛ وإجـراء التحقيقـات واختـاذ        جمـ   َمـن ُشـردوا    املدنيني يف مناطق خمتلفة من دارفور، مبن فـيهم        

تدابري املساءلة يف حق مرتكيب عمليـات قتـل املـدنيني وانتـهاكات حقـوق اإلنـسان وانتـهاكات             
القــانون الــدويل اإلنــساين مبــا يف ذلــك بوجــه خــاص عمليــات قتــل املــدنيني يف أبــو زريقــة            

ن ، ويف ســـجيلي يف تـــشري٢٠١٢أغـــسطس /، ويف هـــشابة يف آب٢٠١١يونيـــه /حزيـــران يف
يف حــق مــرتكيب اهلجمــات املــساءلة ؛ وإجــراء التحقيقــات واختــاذ تــدابري ٢٠١٢نــوفمرب /الثــاين

 الــسكان أوضــاععلــى قــوات حفــظ الــسالم والعــاملني يف جمــال تقــدمي املــساعدة اإلنــسانية؛ و  
أعــضاء فريــق اخلــرباء، واألفــراد  ُمنــع دخــولحيــث  املــدنيني يف منــاطق مثــل شــرق جبــل مــرة، 

املختلطة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور، والوكـاالت واملـوظفني         التابعني للعملية   
 إىل تلــك املنــاطقبالوصــول العــاملني يف جمــال املــساعدة اإلنــسانية، واختــاذ التــدابري الــيت تــسمح 

  ؛ هبدف تقدمي املساعدات اإلنسانيةوبصورة منتظمةعوائق دون 
 املعنيــة واالحتــاد األفريقــي وســائر  مجيــع الــدول وهيئــات األمــم املتحــدة حيــث  - ١٢  

ــوفري          ــق اخلــرباء، ال ســيما بت ــة وفري ــع اللجن ــل م ــشكل كام ــاون ب ــى التع ــة عل األطــراف املهتم
والقـرار  ) ٢٠٠٥ (١٥٩١معلومات يف حوزهتا عن تنفيذ التدابري املفروضة مبوجب القـرار            أي

  ؛)٢٠٠٤ (١٥٥٦
غ اللجنــة مبــا اختذتــه   مجيــع الــدول، وال ســيما دول املنطقــة، علــى إبــال  حيــث  - ١٣  

 ١٥٥٦و ) ٢٠٠٥ (١٥٩١إجــــراءات لتنفيــــذ التــــدابري املفروضــــة مبوجــــب القــــرارين   مــــن
  ، مبا يف ذلك فرض تدابري حمددة األهداف؛)٢٠٠٤(

أن تدابري احلظـر علـى الـسفر وجتميـد األصـول املفروضـة             من   عن قلقه  يعرب  - ١٤  
رد بفعاليـة علـى   طلـب إىل اللجنـة أن تـ   ، وي األعـضاء  على أفـراد معيـنني ال تنفـذها مجيـع الـدول           

 ١٦٧٢والقــرار ) ٢٠٠٥ (١٥٩١ مــن القــرار ٣تقــارير عــن عــدم امتثــال الــدول للفقــرة    أي
  ، بوسائل منها احلوار مع مجيع األطراف املعنية؛)٢٠٠٦(

عقــب صــدور تقريــر منتــصف    اســتعراض حالــة التنفيــذعــن اعتزامــه يعــرب  - ١٥  
ول دون التنفيـذ الكامـل والفعـال للتـدابري املفروضـة مبوجـب              املدة، مبا يف ذلك العقبات اليت حتـ       

  ، لغرض كفالة االمتثال التام؛)٢٠١٠ (١٩٤٥و ) ٢٠٠٥ (١٥٩١القرارين 
تشجيع احلـوار مـع الـدول األعـضاء         فيما خيّص    والية اللجنة    يؤكد من جديد    - ١٦  

ع مــع اللجنــة املهتمــة، وخاصــة دول املنطقــة، بــسبل منــها دعــوة ممثلــي تلــك الــدول لالجتمــا   



S/RES/2091 (2013)  
 

13-23392 7 
 

ملناقــشة تنفيــذ التــدابري، ويــشجع اللجنــة كــذلك علــى مواصــلة حوارهــا مــع العمليــة املختلطــة    
  لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور؛

 بأعمــال اللجنــة، الــيت اســتندت إىل تقــارير فريــق اخلــرباء واســتفادت   يرحــب  - ١٧  
إىل مــسؤوليات األطــراف الفاعلــة   األعمــال املنجــزة يف حمافــل أخــرى، لتوجيــه االنتبــاه       مــن
  اع؛نـزالقطاع اخلاص يف املناطق املتأثرة بال يف

  . إبقاء املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ١٨  
  


