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 (2019) 2465 القرار  
 2019 نيسان/أبريل 12 في المعقودة ،8509 جلسته في األمن مجلس اتخذه الذي  

  
 ،األمن مجلس إن 
ـــــــــــــــــــــــــــــودان، وجنوب السودان يف احلالة بشأن الرئاسية وبياناته السابقة قراراته إىل يشير إذ  ـــــــــــــــ  السـ

 (2012) 2046 و (2011) 2032 و (2011) 2024 و (2011) 1990 القرارات ســـــــــــــــي ا وال
 (2014) 2156 و (2013) 2126 و (2013) 2104 و (2012) 2075 و (2012) 2047 و
 (2016) 2287 و (2015) 2251 و (2015) 2230 و (2015) 2205 و (2014) 2179 و
 (2018) 2416 و (2018) 2412 و (2017) 2386 و (2017) 2352 و (2016) 2318 و
ـــــــ  (2018) 2445 و (2018) 2438 و ـــــــانن إىل وكـــــــ ل ـــــــاســـــــــــــــين البي  S/PRST/2012/19 الرئ
 أيلول/ 21 و 2012 حزيران/يونيه 18 املؤرخة لل جلس الصــحةية البيانات وإىل ،S/PRST/2013/14 و

 2013 حزيران/يونيــه 14 و 2013 أيــار/مــايو 6 و 2012 أيلول/ســـــــــــــــبت ر 28 و 2012 ســـــــــــــــبت ر
 2014 األول/ديســـــــــــــــ ر كــــــانون  11 و 2014 آذار/مــــــار  17 و 2014 شـــــــــــــــبــــــا / راير 14 و
 ،2015 الثاين/نو  ر تشرين 27 و

 التنةي ، موضـــ  منها والتحقق احلدود لرصـــد املشـــ كة اآللية وضـــ  حنو احملرز بالتقدم يرحب وإذ 
 املبينة التدابري أن نةسـه الوقت يف يالحظ وإذ الصـدد، ه ا يف جهودمها مواصـلة على الطر ن يشجع وإذ
 تاما، تنةي ا تنة  مل (2018) 2438 القرار من 3 الةقرة يف

 لرصـــد املشــــ كة اآللية بوضــــ  الســــودان وجنوب الســــودان حكوميت قيام ضــــرورة على يشددد د وإذ 
 الطريق وخريطة (2012) 2046 األمن جملس لقرار و قا   الكامل، التنةي  موضــــــــــــ  منها والتحقق احلدود
 الصادر والبيان اإل ريقي لالحتاد التاب  واألمن السالم جملس وضعها اليت 2012 نيسان/أبريل 24 املؤرخة

 ،2019 آذار/مار  18 يف املش كة واألمنية السياسية اآللية عن
 املســـــــتو  الر ي  األ ريقي االحتاد  ريق الطر ن إىل يقدمها اليت املســـــــت رة باملســـــــاعدة يشدددددي  وإذ 

 ألبيي، املؤقتة األمنية املتحدة األمم وقوة بالتنةي ، املعين
 (،S/2018/778) 2018 آب/أغسطس 20 يف الصادر العام األمن بتقرير علما يحيط إذو 
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 يزال ال السودان وجنوب السودان بن احلدود طول وعلى أبيي يف الراهن الوض  بأن يعترف وإذ 
 الدولين، واألمن للسالم هتديدا يشكِّل

دِّد أن يقرر - 1   املؤقتة األمنية القوة والية تعديل 2019 األول/أكتوبر تشــــــــــرين 15 حىت ُيم
 أن كذلك  ويقرر ،(2012) 2075 القرار من 1 والةقرة (2011) 2024 القرار يف عليـه املنصـــــــــــــــو 

 ؛3 الةقرة يف املبينة احملددة التدابري الطر ان يتخ  مل ما األخري الت ديد هو ه ا يكون
ةَّض، أن يقرر - 2   املأذون األقصــــــى احلد ،2019 األول/أكتوبر تشــــــرين 15 من اعتبارا ُيم

 القرار يف عليــه املنصـــــــــــــــو  الواليــة تعــديــل متــديــد يقرر مل مــا  ردا، 557 مبقــدار املؤقتــة األمنيــة للقوة بــه
 ؛3 و 1 للةقرتن و قا ،(2012) 2075 القرار من 1 والةقرة (2011) 2024

 ســــــــي ا ال ،احلدود تعليم يف مل و  تقدم إحراز أيضــــــــا الطر ان يمظهر أن وجوب يقرر - 3 
  التالية: التدابري باختاذ

 على اإلبقاء منها: والتحقق احلدود لرصـــــد املشـــــ كة واآللية املؤقتة األمنية القوة دوريات ‘1’ 
 للقوة التابعة واألرضـــية اجلوية الدوريات جل ي  الكاملة احلركة حرية وحتقيق الدائم اإلذن

 الســـــــــــــــال ، املنزوعـة اآلمنـة احلـدوديـة املنطقـة داخـل اهلبو  ذلـ  يف مبـا املؤقتـة، األمنيـة
 أقصــــــــــــــا  موعد يف املطلوبة اجلوية الطلعات على املائة يف 100 بنســــــــــــــبة املوا قة وإبقاء

 الطلبات، تسليم من ساعة 72
 انسحاب إىل الطر ن كال  دعوة منها: والتحقق احلدود لرصد املش كة اآللية أ رقة مواق  ‘2’ 

  املكان، ذل  يف  ريق موق  إنشاء أجل من كوسا/ونكور،  أبو مشارف من القوات
 الســـــياســـــية لآللية األقل على عاديتن دورتن عقد املشـــــ كة: واألمنية الســـــياســـــية اآللية ‘3’ 

 املشـــــ كة لآللية واضـــــحة إرشـــــادات تو ري أجل من الوالية   ة خالل املشـــــ كة واألمنية
  منها، والتحقق احلدود لرصد

 املنطقة من الطر ن لكال كامل  انســــــــــــحاب الســــــــــــال : املنزوعة اآلمنة احلدودية املنطقة ‘4’ 
 واألمنية الســياســية اآللية اجت اع يف ب ل  التزما ك ا  الســال ، املنزوعة اآلمنة احلدودية
 إىل االنســـحاب ب ل  إخطارا وإرســـاهل ا ،2019 آذار/مار  18 يف املعقود املشـــ كة

 منه، تتحقق لكي املؤقتة األمنية لقوةا
تة احلدود عبور ممرات  تح احلدود: عبور ممرات ‘5’   اليت للقرارات و قا عليها املتةق الســـــــــــــــ

 م  والتحقق ،2019 آذار/مار  18 يف املشــــــــ كة واألمنية الســــــــياســــــــية اآللية اخت هتا
  احلدود، عر احلركة حرية ومن امل رات يف الع ل سري من املؤقتة األمنية القوة

 املشـــــــــــــــ كة واللجنة املشـــــــــــــــ كة احلدود للجنة األقل على اجت اعن عقد احلدود: تعليم ‘6’ 
 ووضـــــــ  ،2019 متوز/يوليه 31 قبل منه ا لكل اجت اع يعقد أن على احلدود، لتعليم

 احلدود جلنة إىل ســـــــــيقدم ال ي احلدود لتعليم املشـــــــــ كة اللجنة لتقرير النهائية الصـــــــــي ة
 للقرارات و قا هبا واملطالب عليها واملتنازع عليها املتةق املناطق ويشـــــــــــــــ ل املشـــــــــــــــ كة،

 آذار/ 14 إىل 12 من الة ة يف املعقود املشـــــــــــــــ كــة احلــدود جلنــة اجت ــاع يف املتخــ ة
 املتةق احلدودي اخلط لتعليم وميزانية مةصــــــلة ع ل خطة على املوا قةو  ؛2019 مار 
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 املتنازع املناطق بشأن املةاوضات ذل  يف مبا احلدود، تعليم مباحثات واستئناف عليه؛
 املوقعة؛ االتةاقات إطار يف عليها

 املش كة اآللية يف األ راد نقص ملعاجلة الوطنين املراقبن نشر إك ال الوطنيون: املراقبون ‘7’ 
 الســـــــــــــياســــــــــــية اآللية اجت اع يف عليه املتةق النحو على منها، والتحقق احلدود لرصـــــــــــــد
 ؛2019 آذار/مار  18 يف املعقود املش كة واألمنية

 م  الع ل مواصــــــــلة على بالتنةي  املعين املســــــــتو  الر ي  األ ريقي االحتاد  ريق يشددددددجع - 4 
 ملتبقية؛]ا احلدودية املنازعات تسوية أجل من الطر ن

 بإعادة املتعلقة التوصـــــــيات يســـــــتك ل أن العام األمن إىل يطلب أن اعتزامه عن يعرب - 5 
 لرصـــــــــد املشـــــــــ كة لآللية القوة تقدمه ال ي الدعم بشـــــــــأن ذل  يف مبا ،املؤقتة األمنية القوة والية تشـــــــــكيل

 الظروف هتيئة يف اإلســــــــهام أجل من الراهنة، واألمنية الســــــــياســــــــية احلالة مراعاة م  منها، والتحقق احلدود
 املؤقتة؛ األمنية للقوة للتنةي  قابلة انسحاب اس اتيجية لبلورة املواتية

 تتخـــ  خطوات أي تنةيـــ  يف احملرز بـــالتقـــدم خطيـــا ، إبالغـــه، العـــام األمن إىل يطلددب - 6 
 ؛2019 أيلول/سبت ر 15 أقصا  موعد يف وذل  ،3 الةقرة مبوجب

 الةعلي. نظر  قيد املسألة ه   إبقاء يقرر - 7 
 


