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*1816984*  

 : مشروع قراراألمريكيةالمتحدة  الواليات  
  

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

 (2012) 2046و  (2011) 2032و  (2011) 2024و  (2011) 1990ســـــــــــــــي ا القرارا   وال
 (2014) 2156و  (2013) 2126و  (2013) 2104و  (2012) 2075و  (2012) 2047 و
 (2016) 2287و  (2015) 2251و  (2015) 2230و  (2015) 2205و  (2014) 2179و 
 (2018) 2416و  (2018) 2412و  (2017) 2386و  (2017) 2352و  (2016) 2318و 

وإىل النييــانــا  الةـــــــــــــــح يــة   S/PRST/2013/14و  S/PRST/2012/19وكــكلــ  إىل النييــانا الرئــاســـــــــــــــيا 
 2012أيلول/ســــــــنيت    28و  2012أيلول/ســــــــنيت    21و  2012حزيران/يونيه  18لل جلس املؤرخة 

آذار/مــار   17و  2014شـــــــــــــــنيــا /  اير  14و  2013حزيران/يونيــه  14و  2013أيــار/مــايو  6 و
  2015تشرين الثاين/نو     27و  2014كانون األول/ديس     11و  2014
بالتقدم احملرز حنو وضـــآل اةلية املشـــصكة لروـــد احلدود والتحقض منلا موضـــآل التن يك   يرحبوإذ  

ـــدابمل املنيينـــة يف ال قرة  أن ن ســـــــــــــــــه الوقـــ  يف الحظي وإذ ويف القرار  (2017) 2386من القرار  9الت
 مل تن ك تن يكا تاما  وإذ يدعو الطر ا إىل تن يك هكه التدابمل دون إبطاء  (2018) 2412
على ضــــرورة قيام ح ومس الســــودان وجنوب الســــودان بوضــــآل اةلية املشــــصكة لروـــد  وإذ يشدددد  

  وخريطة الطريض (2012) 2046احلدود والتحقض منلا موضـــــــآل التن يك ال امً  و قا  لقرار نلس األمن 
نلس السلم واألمن التابآل لالحتاد األ ريقي  والنييان الةادر الس وضعلا  2012نيسان/أبريً  24املؤرخة 

  والقرارا  الةـــادرة عن اةلية 2017تشـــرين األول/أكتوبر  31عن اةلية الســـياســـية واألمنية املشـــصكة يف 
  2018أيلول/سنيت    24السياسية واألمنية املشصكة يف 

ا  ريض االحتاد األ ريقي الر يآل املســـــــتو  باملســـــــاعدة املســـــــت رة الس يقدملا إىل الطر  وإذ يشددددديد 
 املعين بالتن يك  وقوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي )القوة األمنية املؤقتة( 

 (  S/2018/778) 2018آب/أغسطس  20بتقرير األما العام الةادر يف  وإذ يحيط علما 
بأن الوضآل الراهن يف أبيي وعلى طول احلدود با السودان وجنوب السودان ما زال  ترفوإذ يع 

 ا خطملا للسالم واألمن الدوليا يش ًِّ هتديد

https://undocs.org/ar/S/RES/1990(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2024(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2032(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2046(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2047(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2075(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2104(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2126(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2156(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2179(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2205(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2230(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2251(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2287(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2318(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2352(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2386(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2412(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2416(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/19
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/14،
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/14،
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/14،
https://undocs.org/ar/S/RES/2386(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2412(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2046(2012)
https://undocs.org/ar/S/2018/778
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دِّد حىت  يقرر - 1  تعديً والية القوة األمنية املؤقتة املنةوص  2019نيسان/أبريً  15أن ُيم
أن ي ون هــكا  ويقرر كددكلدد   (2012) 2075من القرار  1وال قرة  (2011) 2024عليــه يف القرار 

 ؛3مل احملددة املنيينة يف ال قرة هو الت ديد األخمل ما مل يتخك الطر ان التداب
 رد  4 500اإلبقاء على احلد األقةى املأذون به أل راد القوة األمنية املؤقتة النيالغ  يقرر - 2 

؛ ويقرر ككل  أن ُيم َّض احلد األقةـــــى املأذون به للقوا   اعتنيارا 2018تشـــــرين الثاين/نو     15حىت 
ةوص عليه يف القرار  ردا  ما مل يقرر متديد تعديً الوالية املن 541  مبقدار 2019نيسان/أبريً  15من 

 ؛3و  1  و قا لل قرتا (2012) 2075من القرار  1وال قرة  (2011) 2024
وجوب أن يمظلر الطر ــان أي ــــــــــــــــا إحراز تقــدم مل و  يف تعليم احلــدود  وعلى  يقرر - 3 

 التحديد: وجه
دوريا  القوة األمنية املؤقتة واةلية املشـــــصكة لروـــــد احلدود والتحقض منلا: اإلبقاء على  ‘1’ 

اإلذن الدائم وحتقيض حرية التنقً بال امً جل يآل الدوريا  اجلوية واألرضـــــــــــــــية التابعة 
يف ذل  اهلنيو  داخً املنطقة احلدودية اةمنة املنزوعة السالح   األمنية املؤقتة  مباللقوة 

يف املائة على الطلعا  اجلوية املطلوبة يف موعد أقةــــــــــــــاه  100وإبقاء املوا قة بنســــــــــــــنية 
 ساعة من تسليم الطلنيا   72

شاء موقآل األ رقة يف مواقآل األ رقة التابعة لآللية املشصكة لرود احلدود والتحقض منلا: إن ‘2’ 
األ رقة يف  يأبو كوســـــــــا/وان ور  ووضـــــــــآل الةـــــــــيكة النلائية لالت ا  املتعلض مب ان موقع

 سا اهة/كمل آدم و الس يح/ويراين 
قيام ح ومة جنوب الســــــــــــودان بفنشــــــــــــاء  ريض ر يآل املســــــــــــتو   بالتنســــــــــــيض مآل اللجنة  ‘3’ 

لية إلتاحة احلركة ال ية للقوة املخةــةــة ملنطقة األربعة عشــر ميال  وتوعية ا ت عا  احمل
األمنية املؤقتة من قوك مشـــــــــار إىل املنطقة احلدودية اةمنة املنزوعة الســـــــــالح  وإنشـــــــــاء 

لتحقض منلــا و قــا للنقطــة مواقآل األ رقــة التــابعــة لآلليــة املشـــــــــــــــصكــة لروـــــــــــــــــد احلــدود وا
  2 املرجعية

كة خالل  صة الوالية لتقدمي عقد اجت اعا على األقً لآللية الســـياســـية واألمنية املشـــص  ‘4’ 
توجيلا  واضــــــحة لآللية املشــــــصكة لروــــــد احلدود والتحقض منلا  وانســــــحاب الطر ا 

 حلدودية اةمنة املنزوعة السالح بال امً من املنطقة ا
 القوةبــالتعــاون مآل  للتحقض جــدول زمين  تن يــكوبــدء  وضـــــــــــــــآلممرا  العنيور احلــدوديــة:  ‘5’ 

 احلدود  ع  احلركة حرية ومن العشرة احلدودية املعابر الاشتك مناألمنية املؤقتة  
اجل ارك واهلجرة: قيام كً من النيلدين بفنشـــــــــــــــاء م اتة للج ارك واهلجرة  ي ا ُي   ‘6’ 

مع ين على األقً من املعابر احلدودية األربعة املقررة يف املرحلة األوىل با الســـــــــــــــودان 
 وجنوب السودان 

قً للجنة احلدود املشصكة واللجنة املشصكة لتعليم احلدود  على عقد اجت اعا على األ ‘7’ 
  ووضآل تقرير اللجنة املشصكة 2019آذار/مار   15أن جير  أحد االجت اعا  قنيً 

لتعليم احلدود املقدم إىل جلنة احلدود املشصكة يف ويكته النلائية  ومناقشة تعليم احلدود 

https://undocs.org/ar/S/RES/2024(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2075(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2024(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2075(2012)
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احلدود مبوجة قرار اةلية الســـــــــــــــياســـــــــــــــية واألمنية   ي ا يتعلض باألجزاء املت ض عليلا من
  واســتانام مناقشــا  تعليم احلدود  مبا يف 2018آذار/مار   5املشــصكة الةــادر يف 

 ليلا يف إطار االت اقا  املوقعة ذل  امل اوضا  بشأن املناطض املتنازع ع
إىل األما العـــام إبالغـــه  خطيـــا   بـــالتقـــدم احملرز يف تن يـــك أ  خطوا  تتخـــك  يطلددب - 4 

 ؛2019آذار/مار   15ه   وذل  يف موعد أقةا3مبوجة ال قرة 
 إبقاء هكه املسألة قيد نظره ال علي. يقرر - 5 

 


