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 (2016) 2290 قرارال  
 2016 أيار/مايو 31، املعقودة يف 7702الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 
 ،إن جملس األمن 
ــه الســااق  اوــال جدــو  الســودال، ير تــن ا القــرارا      إذ يشيير  إىل قراراتــه ياناتات
 2187ي  (2014) 2155ي  (2013) 2132ي  (2013) 2109ي  (2012) 2057

 2271ي  (2015) 2252ي  (2015) 2241ي  (2015) 2206ي  (2014)
 ،(2016) 2280 ي (2016)

عن االغ ارتزعاج يالقلق من الدـزاع الدائر اني حكومـ  هووريـ  جدـو      وإذ يعرب 
يقـــوا  املعاراـــ  الدـــاجم عـــن  داـــا  تناتـــن  دا لنـــ  اـــني القـــادة السناتـــنني الســـودال 

يالعسكريني للبلد الذي أدى إىل معاتاة إتسـاتن  دـديدة،  ـا يف  لـو حـديئ  سـائر اادحـ         
يف األرياح، يتوـريد أثرـر مــن ملنـو، دــاع، ياـناع امل تلكـا ، يايــادة إاقـار يحرمــال       

 دعب جدو  السودال،
“ ارتفاق املتعلق حبّل الدـزاع يف هووري  جدو  السـودال ”قنع على االتو وإذ يرحب 

ــ   “( ارتفــاق)” ــواردة يف الو نق ــ    أيضيي  وإذ يرحييب S/2016/654االصــن   ال اتوــكنل حكوم
و التدفنــذ ااعتبــار  لــو  أــوة أتاتــن   ــ 2016تنســال/أاريل  29يحــدة ييدنــ  اتتقالنــ  يف 

يالدائـب األي    دحظـا  ثـل مـن الـرئنس تـلفا ثـ         وإذ يرحيب ذيك    الكامل لدتفاق، 
 للرئنس رياك موار اوال احلاج  إىل ثفال  املصاحل  يريح التعايل،

حكومــ  الوحــدة الويدنــ  ارتتقالنــ  علــى أل تدفــذ االكامــل يديل دــري     وإذ حييي  
الـدائم طيـدق الدـار، يأل تعـاز األامـ  ارقتصـادي        اـالوق   هنع أجـزا  ارتفـاق، يأل تلتـز     

 ياحلال  اطتساتن  العصنب ،
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اإتوــا  اللةدــ  العســكري  املوــترث  لوقــ  إيــدق الدــار ياع لــوا يف تــبنل   وإذ ينيي   
تدفنذ يق  إيدق الدار يالترتنبا  األمدن  ارتتقالنـ ، ياالوـريع يف ارتـتعراال ارتـتراتنة      

اارجت ــاع ياحلــوار اطنيــاانني اللــذين لــا اــني  ــرلني عــن     حييي ع مل يي  وإذللــدااع ياألمــن، 
ــرة مــن       ــا  املــةلر املعقــود يف الفت ــا أ د ــوا  الوــري  يف جوا القــوا  العســكري  ي ــرلني عــن ق

 ،2016أيار/مايو  14إىل  12
االدعم املقد  من اللةد  املوترث  للرصد يالتقننم يمن ارحتاد األاريق  مـن  وإذ ين    

د   رلــه الســام  املعــ  لدــو  الســودال، الــرئنس الســااق ألفــا ع ــر ثوتــاري، لتوــكنل     ــ
هبــذه احلكومــ  إىل أل تتعــايل تعايتــا تامــا مــع   وإذ يه ييبحكومــ  الوحــدة الويدنــ  ارتتقالنــ  

رئنس السـااق انسـتوم مويـاي، يأل تدع ـه علـى      رئنس اللةد  املوترث  للرصـد يالتقنـنم، الـ   
 دفنذ ارتفاق، و ثامل من أجل ت

مـــا يقـــع يمـــا يقـــع مـــن اتتـــواثا  ي ـــاياا  حلقـــوق اطتســـال   وإذ يييي ين ةشييي   
ياتتواثا  للقاتول الدييل اطتسا،،  ا انوا تلـو املدأويـ  علـى أع ـا  القتـل الـد تسـتود         
املـدتنني، يالعدــ  املوجضــه اــد هاعـا  عرقنــ  اعندــوا، يأع ــا  القتـل  ــارج تأــاق الق ــا ،    

 ه مــن أدــكا  العدــ  اادســ  ياادســا،، ي دنــد األيفــا  ياتــتاداموم    ياريتصــا  ييــ
الدـــزاع املســلح، يحــار  ار تأــا ، يحــار  ار تفــا  القســري، يحــار  ارعتقــا      يف

يارحتةاا التعسفنني، يالعد  اهلاد  إىل اث الرعب يف قلو  السكال املدتنني، ياهلة ـا   
ياملستوفنا ، يعلى أاـراد حفـا السـد  التـااعني ل مـم      الد تونض على املدارم يدير العبادة 

املتحدة ياملرتبأني هبا ياملرااق التااع  هلـا، يالـد يرتكبـوا هنـع األيـرا ،  ـا انوـا اا اعـا          
املســـلح  يقـــوا  األمـــن الويدنـــ ، إىل جاتـــب التحـــريل علـــى ارتكـــا   ـــذه التةـــاياا    

عــرال هلــا موهفــو  نتــا  اينت ــع املــد،  امل ــايقا  الــد يت وإذ ييي ين ذييك  يارتتــواثا ، 
ــو املســاعدة اطتســاتن  يالصــحفنول ياتــتودااوم،     ــب     وإذ يشيي  يموهف ــى يجــو  ةات عل

املســةيلني عــن اتتــواثا  القــاتول الــدييل اطتســا، ياتتــواثا  ي ــاياا  حقــوق اطتســال،  
يعلى أل حكوم  الوحدة الويدن  ارتتقالنـ  ادـو  السـودال تتح ـل املسـةيلن  الرئنسـن  عـن        
  محايــ  تـــكا ا مــن اطاـــادة اا اعنـــ  يجــرائم احلـــر  يالـــتأو  العرقــ  يااـــرائم املرتكبـــ    

 اطتساتن ، اد
عــن اــالغ القلــق إاا  التوــريد الواتــع الدأــاق ل دــاا  يتفــاقم األامــ     وإذ يعييرب 

ــو  الســودال         وإذ يالحيي اطتســاتن ،  ــ  لد ــق اجبــبا  املع ــوائ  لفري ــر الد ــا جــا  يف التقري م
(S/2016/70   املدوا ع ـد اـالفقرة ،)مـن اتـتدتاج مفـاده أل    (2015) 2206القـرار   مـن  18 ،

يأل ال ـوئ اطتسـا، عدـع لامـا مـن      عرقل  إيصا  املساعدا  اطتساتن  تتم علـى تأـاق ياتـع    

http://undocs.org/ar/S/2016/70
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ــدة لدــو  الســودال،    الوصــو  إىل ـــزاع   وإذ يؤذيي أجــزا  يريــا  عدي أل هنــع أيــرا  الد
يف  ـذا الصـدد اـال حكومـ       وإذ يسيل  معاتاة دعب جدو  السـودال،   ح ضل املسةيلن  عنتت

الوحدة الويدن  ارتتقالن  يتعني علنوا، ياقـا لدتفـاق، أل تسـتعرال موـريع قـاتول املدظ ـا        
ي  احلكومن ، يأل ُتا ع موريع القاتول لع لن  اتتوارة دعبن  تكفل اتساقه مـع امل ارتـ    

يمع التزا  احلكوم  اتونت  انت  تناتن  يإداريـ  يتوـ نلن  يقاتوتنـ  مواتنـ  لتقـد        الديلن  املرلى
 املساعدة اطتساتن  يتوا  احل اي ؛

جوـود   اوثار  األمم املتحـدة اطتسـاتن  يدـرثائوا علـى مـا يبذلوتـه مـن        وإذ يش   
ـــزاع   وإذ يه ييبلتقــد  الــدعم للســكال اوــكل عاجــل يمدس ــق،    ــنح  ألل نــع أيــرا  الد تت

يتنسضر، ياقا ألحكـا  القـاتول الـدييل  ا  الصـل  يمبـادم األمـم املتحـدة التوجنونـ  يف جمـا           
املساعدة اطتساتن ، يصـو  أاـراد يمعـدا  يلـواا  اطيا ـ  إىل هنـع ابتـاجني اوـكل ثامـل          

ن املوـردي  يآمن يديل عوائق، يإيصا  املساعدا  اطتساتن  يف الوقت املداتب، ير تن ا إىل
هنع اهلة ا  الد يتعرضال هلا أاراد يمرااق املسـاعدة اطتسـاتن ،    وإذ ي يندا لنا يالدجتني، 

إىل أل دنض اهلة ا  علـى العـاملني يف اينـا  اطتسـا، يحرمـال املـدتنني مـن املـواد          يشر وإذ
 ،،الد ر يىن عدوا لبقائوم على قند احلناة قد يوكدل اتتواثا للقاتول الدييل اطتسا

اــالتقرير الصــادر عــن اريــق اجبــبا  التــااع ل مــم املتحــدة يف ثــاتول    وإذ حييي ع مل يي  
ــب     S/2016/70) 2015األي /ديســ ب  ــواثا  مــن جات ــ  أمــور إىل اتت ــذي يوــ  يف هل (، ال

تفاق،  ا يف  لو اعـد التوقنـع علـى    األيرا  للوق  الدائم طيدق الدار املدصو  علنه يف ار
جمـا    ارتفاق، يإىل ثار   إتساتن  تـزداد تـو ا، يإىل اتتـواثا  ي ـاياا  ياتـع  الدأـاق يف      

حقـوق اطتسـال، يإىل اتتـواثا  مـن جاتـب احلكومـ  رتفـاق مرثـز القـوا  املـب  مـع اعرــ             
اجببا  يف تقريـره الدـوائ    ما  لع إلنه اريق وإذ يشر إىل األمم املتحدة يف جدو  السودال، 

من أل ثد الأراني يواصدل اقتدا  األتلح  ياملعدا  العسكري  اعد توقنعو ا علـى ارتفـاق،   
، (2015) 2206حىت يإل مل يكـن  لـو اتتـواثا لتـداا  ااـزا ا  املفرياـ  ع ـد اـالقرار         

ع لنــا  ارقتدــا   ــذه تقــوال تدفنــذ ارتفــاق مــن  ــد  تســونل اتتــواثا      أل وإذ يالحيي 
 الوق  الدائم طيدق الدار،

االتص نم املعر  عده يف البدغ الصادر عن جملـس يارا  اهلنتـ  احلكومنـ      وإذ يرحب 
، الذي حيث حكومـ  الوحـدة الويدنـ     2016ثاتول الرا،/يداير  31الديلن  املعدن  االتد ن  يف 

يريـ ،   28تتقالن  على أل تتقند ابدغ اهلنت  اوال مسال  املرتو  الرئاتـ  القااـ  اإتوـا     ار
، يأل حتةـم عـن   2016ثـاتول الرا،/يدـاير    31ي  30الصادر عـن اجت اعوـا الـذي عقـد يف     

اختا  أي إجرا ا  تتدـا  معـه، ي ـو اـدغ صـدقت علنـه األيـرا  ياللةدـ  املوـترث  للرصـد           

http://undocs.org/ar/S/2016/70
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رحق، ييدعو جملَس األمن التااع ل مم املتحـدة إىل حت نـل التبعـا  يف حـا      يالتقننم يف يقت 
 وإذ يرحيب عد  تدفنذ األيرا  يف جدو  السودال اتفاق السد  أي يف حا  را وا تدفنـذه،  

 أالبتـه أيـرا  الدــزاع ااختـا  إجـرا ا  اوريـ  لكفالـ  يصـو  املسـاعدا  اطتسـاتن             ذك  
 لبلد،  ديل دري  إىل هنع أ ا  ا

اـالبدغ الصـادر عـن جملـس السـلم ياألمـن التـااع لدحتـاد األاريقـ            أيض  وإذ يرحب 
ــاير   29 يف ــع األيــرا       2016ثــاتول الرا،/يد ــزا  هن ــوا الت ــور مد ــ  أم ــذي دعــا إىل هل ، ال
جدو  السودال ادق  ابدود ارتفـاق يتدفنـذ أحكامـه ااماتـ ، يإاـدا  هنـع الـدي  األع ـا           يف
الكامل لتدفنذ ارتفـاق، يحـث اينت ـع الـدييل علـى       األاريق  يهنع الورثا  الدعمارحتاد  يف

 تقد  الدعم من أجل تدفنذ ارتفاق اوكل مدسق،
، 2015أيلو /تـبت ب   26االبدغ الصادر عن جملـس السـلم ياألمـن يف     وإذ يرحب 

 د  ثـل مـن امل رـل     الذي يرد انه، يف هل  أمور، اطعرا  عن التزا  ارحتاد األاريق ، من
ــ         الســام  يف ــ  لدحتــاد األاريق ــ  املســتوى التااع ــ  املاصضصــ  الرانع ــو  الســودال ياللةد جد

ياملعدن  لدو  السودال، اال يقو  اديره ثامد يف ع لن  التدفنذ، إىل جاتـب اهلنتـ  احلكومنـ     
 صاحب  املصلح ، الديلن  املعدن  االتد ن  ياألمم املتحدة يتائر ااوا  الديلن  املعدن 

أيــار/  22االبنــال الصــحف  الصــادر عــن جملــس الســلم ياألمــن يف   وإذ يرحييب أيضيي  
يف دعـم   (2015) 2206، الذي أثد يف هل  أمور على األمهنـ  اجباصـ  للقـرار    2015 مايو

 السودال، ع لن  البحث عن تد  دامل يدائم يف جدو 
 2014حزيرال/يوتنـــه  12إىل اديـــا  جملـــس الســـلم ياألمـــن املةر ـــ   وإذ يشييير 

الــد تت ــ ن، يف هلــ   2015ثــاتول الرا،/يدــاير  29ي  2014ثــاتول األي /ديســ ب  5 ي
ــ           ــ  الع لن ــد تت ــادى يف عرقل ــع األيــرا  ال ــى هن ــرال جــزا ا  عل ــى ا ــد عل ــور، التاثن أم

، 2014ثــاتول الرا،/يدــاير  23األع ــا  العدائنــ  املــب  يف السناتــن  يتقــويل اتفــاق يقــ  
 2015أيلو /تـبت ب   26إىل البدغ الصـادر عـن جملـس السـلم ياألمـن يف       يشر ذك   وإذ

الذي أعر  انـه عـن التصـ نم علـى اـرال تـداا  علـى هنـع مـن ُيعنقـول تدفنـذ ارتفـاق يإىل             
الــذي يوــ  إىل  2016ل الرا،/يدــاير ثــاتو 29الــبدغ الصــادر عــن جملــس الســلم ياألمــن يف 

 اديا  ياناتا  صحفن  تااق  ينلس السلم ياألمن اوال جدو  السودال،
إىل الـبدغ الصـادر عـن الـديرة ارتـتردائن  الرامدـ  يالعوـرين ملـةلر          وإذ يشر ذك   

 هلـ   اهلنت  احلكومن  الديلن  للتد ن ، الـذي ت ـ ن، يف   رؤتا  الدي  ياحلكوما  األع ا  يف
أمور، دعوة إىل أل تقـو  دي  اهلنتـ ، حسـب ارقت ـا ، ااختـا  إجـرا ا  هاعنـ  لواـع تظـم          
لتة ند األصو  يحظر السفر، يرال توريد األتلح  يالذ ائر يي  ا من املـواد الـد عكـن    

http://undocs.org/ar/S/RES/2206(2015)
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اتتاداموا يف احلر ، يمدادـدة ينلـس السـلم ياألمـن التـااع لدحتـاد األاريقـ  يجملـس األمـن          
ع ل مـــم املتحـــدة ياينت ـــع الـــدييل لتقـــد  هنـــع أدـــكا  املســـاعدة امل كدـــ  يف تدفنـــذ    التـــاا
 اطجرا ا ،  ذه

املعدة اوتـاي  مـن الصـني يالـد لـت املوااقـ        “  أ  الدقا  اجب س”اـ  وإذ يرحب 
علنوا  ـد  املوـايرة اجباصـ  الـد أتجريـت دع ـا لع لنـ  السـد  يف جدـو  السـودال اقنـادة            

حكوم  الوحدة الويدنـ    وإذ حي  ةق  ، 2015ثاتول الرا،/يداير  12اجبريو  يف  اهلنت ، يف
 ارتتقالن  على التدفنذ الفوري جبأ  الدقا  اجب س،

عن االغ تقديره لإلجرا ا  الد اختذ ا أاراد حفـا السـد  التـااعول لبعرـ       وإذ يعرب 
عســكري  يأاــراد دــري  حل ايــ  جدــو  الســودال يالبلــدال املســامه  اقــوا   األمــم املتحــدة يف

املدتنني،  ن انوم الرعايا األجاتب، من  أر العد  الـذي يوـدد تـدمتوم البدتنـ ، يلتحقنـق      
 اتتقرار احلال  األمدن ،

اامهن  رصد حقوق اطتسال يالتحقنق انوا ياطادغ عدـوا اوـكل مسـتقل     وإذ يسّل  
ياملســا ل  ياملصــاحل  يأل  ااــراح   يعلــ ، ملــا لــذلو مــن دير مفنــد يف إرتــا  أتــس العدالــ    

 اني هنع أ ايل جدو  السودال، ان ا
االتقارير الصادرة اوال حال  حقـوق اطتسـال عـن اعرـ       وإذ حي ع مل   مع االهت  م 

 األمم املتحدة يف جدو  السودال ياألمني العا  يمفوان  حقوق اطتسال،
  التقننم التااعـ  ملفواـن  حقـوق    تقرير اعر”إاا  ما ثوفه  ا قلق ة  غ منوإذ يعرب  

املـةر    “اطتسال لتحسني حقوق اطتسال ياملسا ل  ياملصاحل  يالقدرا  يف جدو  السـودال 
ــو  السودال/مفواــن      2016آ ار/مــارم  11 ــ  جد ــ  األمــم املتحــدة يف هووري ــر اعر يتقري

اطتسـال يف  حالـ  حقـوق   ”ياملعدـول   2015ثاتول األي /ديسـ ب   4حقوق اطتسال املةر  
مـن تزايـد تأـاق اتتـواثا  ي ـاياا  حقـوق        “الدـزاع الذي يا  أمـده يف جدـو  السـودال   

اطتسال يحدهتا يجسامتوا مع اتت رار األع ا  العدائن  يمن اتت رار يجود أتـبا  معقولـ    
اتتــواثا  ي ــاياا  يف جمــا  حقــوق اطتســال،  ــا انوــا أع ــا  إعــدا   ــارج  لدعتقــاد اــال

 ـا ، يحـار  ايتصـا  يي  ـا مـن أع ـا  العدـ  اادسـ  ياادسـا،، يحـار            تأاق الق
ا تفا  قسري، يحار  احتةاا تعسف ، قد ارتكبت، يقـد توـكل جـرائم حـر  أي جـرائم      

علــى احلاجــ  املاتــ  يال ــريرة امللحــ  إىل إ ــا  حالــ     وإذ يؤذيي اــد اطتســاتن  أي ثلنو ــا، 
 إحال  مرتكيب مرل  ذه اارائم إىل العدال ،اطاد  من العقا  يف جدو  السودال ي



 S/RES/2290 (2016) 

 

6/12 16-08713 

 

اإصدار تقرير اد  التحقنق التااع  لدحتاد األاريق  عـن جدـو  السـودال     وإذ يرحب 
ــرأي املســتقل،   ــو  اــه  ــذه اللةدــ  يف التحقنــق يف       وإذ يقييريال اتتــواثا   االع ــل الــذي تق

ييل اطتســا، يف جدــو  ي ــاياا  القــاتول الــدييل حلقــوق اطتســال ياتتــواثا  القــاتول الــد 
إاا  مــا اتــتدتةته ادــ  التحقنــق مــن يجــود    ، وإذ يعييرب ميين ةيي  غ  لقيي  الســودال يتو نقوــا

يأدـكا  ارعتـدا  علـى    أتبا  معقول  تداعوا لدعتقاد اال جرائم احلر  مرـل القتـل الع ـد،    
ــ           ــ  اادســ ، يحــار  املعامل ــا  العد ــن أع  ــ ه م ــل اريتصــا  يي ــ  األدــاا  مر ثرام

يامل تلكــا  اب نــ  قــد يقعــت يأل  حوــن  ياملوندــ ، يع لنــا  اتــتودا  األعنــال املدتنــ    الو
 ارتتواثا  قد ارتكبت من ثد يريف الدـزاع،

على أمله يف أل تراع   ذا التقرير يي ه مـن التقـارير، حسـب ارقت ـا ،     وإذ يش    
الدحـو الـذي دعـا إلنـه الفصـل       آلنا  العدالـ  ارتتقالنـ  ياملسـا ل  ياملصـاحل  يأل  ااـراح علـى      

اجبــامس مــن ارتفــاق،  ــا يف  لــو ابك ــ  املاتلأــ  يادــ  احلقنقــ  ياملصــاحل  يأل  ااــراح،   
ــ  املســا ل  ياملصــاحل  يأل  ااــراح لــدى هنــع أ ــايل جدــو  الســودال      يشيي   وإذ علــى أمهن

املوم الـذي عكـن أل   أي ا االدير  وإذ حي ع مل  ااعتبار ا عداصر  ام  يف أي  أ  اتتقالن ، 
تةديــه التحقنقــا  الديلنــ ، يعدــد ارقت ــا ، اباث ــا  ان ــا يتعلــق  حاتــب  املســةيلني عــن   

 جرائم احلر  ياارائم اد اطتساتن ،
اتتادا  يتائط اطعد  يف توـر  أـا  الكرا نـ  يتوجنـه رتـائل       وإذ ي ين ةش   

دـوا،  ـا قـد يكـول لـه دير مـة ر       حترضال على  ارتـ  العدـ  اادسـ  اـد هاعـا  عرقنـ  اعن      
اختـا    حكوم  الوحدة الويدن  ارتتقالنـ  إىل  وإذ ي م تور العد  اا اع  يتفاقم الدـزاع،  يف

ثذلو هنع األيرا  على الك  عن  ـذه   وإذ حي التداا  املدئ   للتصدضي هلذه األتوأ ، 
   اني األ ايل،األع ا ، ياملسامه  ادر من  لو يف الترييج للسد  ياملصاحل

االدير اهلا  الذي تةديه مدظ ا  اينت ع املد، يالزع ا  الـديدنول يالدسـا     وإذ يسّل  
ــو  الســودال،    ــا      وإذ يشيي  يالوــبا  يف جد ــذه اين وع ــ  موــارث    ــى أمهن ــا  -عل جدب

جدب مع ابتةـزين السـااقني مـن احلرثـ  الوـعبن  لتحريـر السـودال ياألحـزا  السناتـن            إىل
من أجل إنياد حل دائم ل ام  يف البلد، يإ  يسايره القلق إاا  ااوود الـد يبـذهلا    -ى األ ر

اعل مسةييل حكوم  الوحدة الويدن  ارتتقالنـ  للحـد مـن  ـذه املوـارث  اسـبل مدـوا ايـادة         
 القنود املفريا  على حري  التعب ،  

ياألمــن، ياأليفــا   هنــع قراراتــه  ا  الصــل  اوــال املــرأة يالســد  وإذ يع يي  كيذ يي  
ــه     ـــزاعا  املســلح ، يقرارات ــ  املــدتنني يف الد ـــزاع املســلح، يمحاي اوــال  (2003) 1502يالد

اوــال مدــع  (2014) 2150محايــ  مــوهف  املســاعدة اطتســاتن  يمــوهف  األمــم املتحــدة، ي  

http://undocs.org/ar/S/RES/1502(2003)
http://undocs.org/ar/S/RES/2150(2014)
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 2286اوــال إصــدح القأــاع األمــ ، ي  (2014) 2151اطاــادة اا اعنــ  يمكااحتــوا، ي 
، ياملرااـق اطتسـاتن  يالعـاملني يف جمـا  تقـد       اوال محاي  العاملني يف اينا  اطتسـا  (2016)

 الرعاي  الصحن  يمرااق الرعاي  الصحن ،
، (2015) 2220ي  (2013) 2117ي  (1998) 1209إىل قراراتــــه  وإذ يشيييير 

إاا  اجبأر الـذي يوـدد السـد  ياألمـن يف جدـو  السـودال اسـبب         وإذ يعرب من ة  غ  لق 
الدقل ي  املوريع ل تلح  الص  ة ياألتلح  اجبفنف  يتكديسوا يإتا ة اتتع اهلا على  ـو  

ــتقرار،   ــ  ارتـ ــةدي إىل اعزعـ ــداي       وإذ يشييي   يـ ــ  التـ ــود مكااحـ ــز جوـ ــ  تعزيـ ــى أمهنـ علـ
 املوريع هلذه األتلح ، ي 

 العامل ي  الرمس  املع  ااملسائل العام  املتعلق  اـاازا ا   الفريق إىل تقرير  وإذ يشر 
(S/2006/997 اوــال أا ــل امل ارتــا  ياألتــالنب،  ــا )  23ي  22ي  21يف  لــو الفقــرا 
 املعاي  املدوةن  آللنا  الرصد،الد تتداي  اجبأوا  امل كن اختا  ا لتوانح  25ي  24 ي

إىل الــدعوة املوجوــ  يف ارتفــاق إىل القــادة السناتــنني يف جدــو  الســودال  وإذ يشيير 
 طقام  تلأ  اعال  يارلتزا   كااح  الفساد،

إاا  اتت رار القنـود املفرياـ  علـى حرثـ  اعرـ  األمـم        ق وإذ يكرر اإلمراب من  ل 
اهلة ـا  الـد توـدوا القـوا       وإذ يي ين ةشي    املتحدة يف جدـو  السـودال يعلـى ع لناهتـا،     

احلكومنـ  يقـوا  املعاراــ  ياا اعـا  األ ـرى علــى أاـراد األمـم املتحــدة ياهلنتـ  احلكومنــ         
ارحتةـاا يار تأـا  الـد يتعـرضال هلـا موهفـو        الديلن  املعدن  االتد ن  يمدوـهتهت ا، يع لنـا   

حبكومـ  جدـو  السـودال إىل أل تسـتك ل     وإذ يه يب  األمم املتحـدة ياألاـراد املرتبأـول هبـا،     
 حتقنقاهتا يف  ذه اهلة ا  اوكل تريع ييا  يأل حتاتب املسةيلني عدوا،

ياألمـن  أل احلال  يف جدو  السودال ما االت توـكل  أـراي يوـدد السـد       وإذ يقرر 
 الديلنني يف املدأق ،

 من الفصل السااع من منراق األمم املتحدة، 41 وجب املادة  وإذ يتصرف 
“ ارتفــــاق املتعلــــق حبــــّل الدـــــزاع يف هووريــــ  جدــــو  الســــودال ” يؤييييي  - 1 

 ؛“(ارتفاق)”
ــ  يف    يرحييييب - 2  ــ  ارتتقالنــ ــ  الوحــــدة الويدنــ ــكنل حكومــ ــال/  29اتوــ تنســ
 و  أوة أتاتن   و التدفنذ الكامل لدتفاق؛ااعتبار  ل 2016 أاريل

http://undocs.org/ar/S/RES/2151(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2286%20(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/2286%20(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/1209(1998)
http://undocs.org/ar/S/RES/2117%20(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2220%20(2015)
http://undocs.org/ar/S/2006/997
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إاا  عـد  ياـا  قـادة جدـو  السـودال لامـا االتزامـاهتم         من ة  غ  لقي   يعرب - 3 
، ثـذلو، ارتتـواثا  املسـت رة    ويي ين ع د اارتفاق يعد  قناموم اوق  األع ا  العدائنـ ،  

 لـو ارتتـواثا  الـد ي قتـوا     إيـدق الدـار،  ـا يف     يالصار   ألحكا  ارتفاق املتعلق  اوق 
 آلن  يق  إيدق الدار يالترتنبا  األمدن  ارتتقالن ؛

قــادة جدــو  الســودال اــال يتقنــديا اوــكل ثامــل ياــوري اــالوق    يط  ييب - 4 
ياقـا ألحكـا  القـاتول    الدائم طيدق الدار ياقـا رلتزامـاهتم  وجـب ارتفـاق، يأل يسـ حوا،      

املتحــدة التوجنونــ  لل ســاعدة اطتســاتن ، اوصــو  املعوتــ    الــدييل  ا  الصــل  يمبــادم األمــم 
 اطتساتن  يتسلن وا ثامل  إىل هنع ابتاجني، اوكل آمن يديل عوائق ييف الوقت املداتب؛  

 أته ر عكن حل الدـزاع االوتائل العسكري ؛ يؤذ  من ج ي  - 5 
 

 اازا ا  ابددة األ دا   
ــ      اتــتعداده لفــرال جــزا ا   يؤذيي  - 6  ــن أجــل دعــم ع لن ةــددة األ ــدا  م

ــه         ــاق اكامل ــذ ارتف ــوا تدفن ــو  الســودال، اأــرق مد ــم يف جد البحــث عــن تــد  دــامل يدائ
 الوقت املداتب؛ ييف

التـــداا  املالنـــ  يتـــداا  الســـفر  2017أيار/مـــايو  31أل نيـــدد حـــىت  يقيييرر - 7 
ــرتني   ــرار   12ي  9 املفرياــ   وجــب الفق أحكــا   ويع يي  كيذ يي  ، (2015) 2206مــن الق

 ؛(2015) 2206من القرار  15ي  14ي  13 ي 11 ي 10الفقرا  
تدأبــق  (2015) 2206مــن القــرار  9أل أحكــا  الفقــرة  يؤذيي  ميين ج ييي  - 8 
تدأبـــق علـــى األاـــراد  (2015) 2206مـــن القـــرار  12األاـــراد، يأل أحكـــا  الفقـــرة  علـــى

 (2015) 2206مـن القـرار    16يالكناتا ، علـى أتـام قنـا  اللةدـ  املدوـاة ع ـد اـالفقرة        
اتحديد م ثةوا   ااـع  هلـذه ااـزا ا  ااعتبـار م مسـةيلني عـن إجـرا ا         “( اللةد )”
ارتتقرار يف جدـو  السـودال، أي ااعتبـار م موـارثني      األمن أي تناتا  هتدد السد  أي أي
تــوا  اصــورة مبادــرة   السناتــا ، أي ااعتبــار م قــاموا اــاديار انوــا،   ــذه اطجــرا ا  أي يف
 مبادرة؛ ي  أي

أعـده،   8أل  ذه اطجرا ا  أي السناتا ، ث ا  ـو مـبني يف الفقـرة     يؤذ  - 9 
 قد تو ل على تبنل املرا  ر احلصر ما يل :

http://undocs.org/ar/S/RES/2206(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2206(2015)
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اطجــرا ا  أي السناتــا  الــد يكــول ال ــرال مدــوا أي أ ر ــا الفعلــ  توتــنع   )أ( 
ده أي عرقلـ  املصــاحل  أي ةاد ـا  أي ع لنــا    تأـاق الدـــزاع يف جدـو  الســودال أي إيالـ  أمــ   

 السد ،  ا يف  لو اتتواثا  ارتفاق؛
أي اطجرا ا  أي السناتـا  الـد توـكل هتديـدا لدتفاقـا  ارتتقالنـ  أي الـد         ) ( 

 تقوضال الع لن  السناتن  يف جدو  السودال؛
ــدييل حلقــوق اطتســال أي       )ج(  ــاتول ال ــا  تدتــوو الق ــنط ألع  القــاتول أي التاأ

توكل  اياا  حلقوق اطتسال، أي توجنـه تلـو األع ـا      الدييل اطتسا، املدأبق، أي أع ا  
 ارتكاهبا يف جدو  السودال؛ أي

أي اتتودا  املدتنني،  ن انوم الدسا  ياأليفا ، من  د  ارتكـا  أع ـا     )د( 
يـ ه مـن أدـكا  العدـ      العد  ) ا يف  لـو القتـل أي التوـويه أي التعـذيب أي اريتصـا  أي      

ــا  القســري، أي التوــريد القســري، أي دــن        ــا ، أي ار تف اادســ  ياادســا،(، أي ار تأ
املـدارم أي املستوــفنا  أي األمـاثن الديدنــ  أي أمـاثن اــو  املـدتنني، أي مــن      اهلة ـا  علــى 

 ــد  تــلوك قــد يوــكل  ــاياا أي اتتــواثا  أــ ا حلقــوق اطتســال أي اتتــواثا للقــاتول           
 اطتسا،؛ لدييلا

ــوا       ) ـ(  ــل اا اعــا  املســلح  أي الق ــد م مــن قب ــا  أي  دن أي اتــتادا  األيف
 املسلح  يف تناق الدـزاع املسلح يف جدو  السودال؛

ــ  يف جمــا  حفــا الســد  أي اينــا       )ي(  ــ  العامل ــا  الديلن ــ  أتوــأ  البعر أي عرقل
ــا يف  لــ     ــو  الســودال،   ــار    الدالوماتــ  أي اطتســا، يف جد ــ  إيــدق الد ــ  رصــد يق و آلن

ــاتن        ــاعدا  اطتســـ ــع املســـ ــا  أي توايـــ ــ  إيصـــ ــ ، أي عرقلـــ ــ  ارتتقالنـــ ــا  األمدنـــ يالترتنبـــ
 علنوا؛ احلصو  أي

ــ       )ا(  ــ  الديلن ــا  األمــم املتحــدة أي الكناتــا  األمدن أي دــنض اهلة ــا  علــى اعر
 طتساتن ؛املوجودة أي ي   لو من ع لنا  حفا السد ، أي على موهف  املساعدة ا

أي القنــا  ااع ــا  حلســا  اــرد أي ثنــال حدضدتــه اللةدــ  ثةوــ   ااــع           )ح( 
 للةزا ا ، أي االدناا  عده، اوكل مبادر أي ي  مبادر؛

 (2015) 2206مـن القـرار    12ي  9أل أحكـا  الفقـرتني    يؤذ  من ج ي  - 10 
اللةدـ  ثةوـا   ااـع  هلـذه التـداا ، الـذين يكوتـول         قبـل  األاـراد ابـدضدين مـن    تدأبق على

ــو  الســودال أي املعاراــ         ــ  جد ــو أي هاعــ  تدت ــ  إىل حكوم ــا يف  ل ــال،   ــادة ألي ثن ق
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املنلنوــنا  أي ي  ــا مــن ااوــا ، يكــول اــالعا أي يكــول أع ــاؤه اــالعني يف ارتكــا     أي
 أعده؛   9ي  8رتني الفق من األتوأ  املبنضد  يف أي
 

 اد  اازا ا /اريق اجببا   
ــع الــدي  األع ــا  املعدنــ          يشيي   - 11  علــى أمهنــ  إجــرا  موــايرا  مدتظ ــ  م

ياملدظ ا  الديلن  ياطقلن ن  يديل اطقلن ن ، يثذلو البعر ، ياقـا ملـا قـد تقت ـنه ال ـريرة،      
ذ التـا  للتـداا  املدصـو  علنوـا يف     تن ا مع الدال ااوار ياملدأق ، من أجل ا ال التدفنـ  ير

 ذا القرار، ييوـةع يف  ـذا الصـدد اللةدـ  علـى أل تدظـر، عدـد ارقت ـا ، يف إجـرا  رئنسـوا           
 ي/أي أع ائوا ايارا  إىل الدال خمتارة؛

يريــ  اريــق اجبــبا  ابــددة يف   2017لوا/يولنــه  1أل عــدد إىل يايــ   يقييرر - 12 
اتــتعراال  ويعييرب ميين امت اميي ييف  ــذه الفقــرة،  (2015) 2206مــن القــرار  18الفقــرة 

، 2017أيار/مــايو  31 ــذه الوريــ  ياختــا  اطجــرا ا  الدامــ  اوــال لديــد ا ألجــل أقصــاه  
 ي ألع الفريق ااملوا  التالن : أل ويقرر

ملدوي  هبا على الدحـو ابـدد يف  ـذا القـرار،     مساعدة اللةد  يف تدفنذ الوري  ا )أ( 
 ــا يف  لــو مــن  ــد  تزييــد اللةدــ   علومــا  تتصــل اإمكاتنــ  حتديــد أاــراد يثناتــا             

 أعده؛ 9ي  8يكوتول االعني يف األتوأ  املبند  يف الفقرتني  قد  ن
هـــع يحبـــث يحتلنـــل املعلومـــا  املتعلقـــ  اتدفنـــذ التـــداا  املدصـــو  علنوـــا    ) ( 

القرار، يخباص  حار  عد  ارمترا ، مع الترثنز اصف   اصـ  علـى الدقـا  املرجعنـ        ذا يف
 أدتاه؛ 16ي  15املبند  يف الفقرتني 

هـــع يحبـــث يحتلنـــل املعلومـــا  املتعلقـــ  اتوريـــد أي انـــع أي تقـــل األتـــلح   )ج( 
ــدة  ا  الصــل  ياملســاعدة العســكري  أي املســاعدة األ ــرى  ا  الصــل ،  ــا      يف  لــو ياألعت

 د  دبكا  ار ار ي  املوريع، إىل األاراد يالكناتا  الذين يقواـول تدفنـذ ارتفـاق     من
أي يوارثول يف أع ا  تدتـوو القـاتول الـدييل حلقـوق اطتسـال أي القـاتول الـدييل اطتسـا،،         

   حسب ارقت ا ؛
تزييــد اينلــس، اعــد إجــرا  مداقوــا  مــع اللةدــ ، اتقريــر مةقــت حبلــو            )د( 

، يحتـديث  ـذين   2017أيار/مـايو   1، ياتقرير  ائ  حبلـو   2016ثاتول األي /ديس ب  1
 التقريرين دوريا، ان ا عدا الوورين اللذين حيّل انو ا موعد تقدعو ا؛
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يومـا اتقريـر يت ـ ن حتلـند للتوديـدا        120تزييد اينلس أي ـا يف ي ـول    ) ـ( 
ــ  الوحــدة ال    ــد تواجــه حكوم ــ  ال ــ  احلالن ــاتول   األمدن ــ ، ياحتناجاهتــا حلفــا الق ــ  ارتتقالن ويدن

ــدة       ــا  تقــل األتــلح  ياألعت ــل لــدير ع لن ــدا مــن التحلن ــو  الســودال، يمزي يالدظــا  يف جد
ــ          ا  ــ  ارتتقالن ــ  الوحــدة الويدن ــذ توــكنل حكوم ــو  الســودال مد ــ  إىل جد الصــل  الدا ل
جدـو  السـودال    مـم املتحـدة يف  يتعلق اتدفنذ ارتفاق يالتوديـدا  ابدقـ  اـااراد اعرـ  األ     ان ا

 يي  م من أاراد األمم املتحدة يالعاملني يف اينا  اطتسا، على الصعند الدييل؛
ــا       )ي(  ــ  يف تدقــنح ياتــتك ا  املعلومــا  املتعلقــ  اقائ ــ  الكنات مســاعدة اللةد

ــوا        ــوا ت ــرار، اوتــائل مد ــداا  املفرياــ   وجــب  ــذا الق ــراد اجبااــعني للت املعلومــا  ياألا
ــوجزا  الســردي  ألتــبا  اطدراج        ــدرج يف امل ــا  إاــاان  ُت ــ  يمعلوم ــد اهلوي ــ  لتحدي الدام

 القائ   املتاح  للع و ؛ يف
األيرا  يهنع الـدي  األع ـا ، إاـاا  إىل املدظ ـا  الديلنـ       جب  ع  يه ب - 13 

هنـــع  ك  وحيييي  ذيييياطقلن نـــ  يديل اطقلن نـــ ، إىل اـــ ال التعـــايل مـــع اريـــق اجبـــبا ،  
ــدي  ــ  يصــوهلم          ال ــق اجبــبا  يإتاحــ  إمكاتن ــراد اري ــى اــ ال تــدم  أا ــ  عل األع ــا  املعدن
مقاصد م، يااأل ع إىل األدـاا  يالو ـائق ياملواقـع، لنتسـىن لفريـق اجبـبا         عائق إىل ديل

 اراأدع اوريته؛
ـــزاع       يطلييب - 14  ــا  يالد ــ  ااأليف ــا  املعدن ــني الع ــ  اجباصــ  ل م املســلح إىل امل رل

يامل رل  اجباص  ل مـني العـا  املعدنـ  اـالعد  اادسـ  يف حـار  الدــزاع أل تتبـادر املعلومـا           
مـن   9يالفقـرة   (2010) 1960من القـرار   7 ا  الصل  ااملواوع مع اللةد ، ياقا للفقرة 

 ؛(2011) 1998 القرار
 

 ارتتعراال  
يومـا اـد ا مـن     90علـى اتـرا    عن اعتزامه رصد ياتتعراال الواـع   يعرب - 15 

اللةدــ  املوــترث   وييي م أي اصــورة أثرــر تــواترا، حســب احلاجــ ،   تــاريا اختــا   ــذا القــرار 
ــا   ا      ــى املعلوم ــنم إىل إيــدع اينلــس، حســب ارقت ــا ، عل الصــل  اوــال   للرصــد يالتقن

تقنن وا لتدفنذ األيـرا  لدتفـاق، يتقنـد ا اـالوق  الـدائم طيـدق الدـار، يتنسـ  ا لوصـو           
ثـل مــا قــد يلـز  مــن جــزا ا  للتصــدي    أي ـا عــن اعتزامــه اــرال  ويعييرباملعوتـ  اطتســاتن ،  

ــار املســةيلني عــن          للواــ ــد ثب ــد األتــلح  يحتدي ــى توري ــر عل ــرال حظ ــد يوــ ل ا ــا ق ع،  
ارتـتقرار يف جدـو  السـودال اأـرق      اطجرا ا  أي السناتا  الد هتدد السـد  أي األمـن أي  

ــوا  اجبااــع           ــل الق ــ  يدــامل  حل  ــد  اختــا   أــوا  اعال ــاق أي ع ــذ ارتف ــ  تدفن ــوا إعاق مد
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دــر، علــى يقــ  الع لنــا  العســكري  يأع ــا  العدــ    مبا يــ  لســنأرهتم، اوــكل مبادــر أي 
ياتتواثا  أي  اياا  حقوق اطتسال أي اتتواثا  القاتول الدييل اطتسـا،، يالـت كني مـن    

 يصو  املعوت  اطتساتن  اوكل ثامل؛
أي ــا أتــه علــى اتــتعداد لتكننــ  التــداا  الــواردة يف  ــذا القــرار،          يؤذيي  - 16 

ــا ــن  ــد  تعزيز ــ   يف   ــو م ــا      ل ــداا  أي تعلنقو ــديل  ــذه الت ــداا  إاــاان ، يثــذلو تع ا ات
راعوـا، حسـب ا تــدعو إلنـه احلاجـ  يف أي يقــت يف اـو  التقـد  ابــرا علـى صـعند ع لنــ           أي

السد  ياملسا ل  ياملصاحل ، ييف او  تدفنذ ارتفـاق يالتزامـا  األيـرا ،  ـا يف  لـو يقـ        
 ر يي ه من القرارا  الواجب  التأبنق؛إيدق الدار، يارمترا  ألحكا   ذا القرا

 تظره. أل يبق   ذه املسال  قند يقرر - 17 
  
 


