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  )٢٠١٣ (٢١١٣القرار     
  

  ٢٠١٣يوليه /متوز ٣٠، املعقودة يف ٧٠١٣الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     
  

  إن جملس األمن،  
 مجيع قراراتـه وبيانـات رئيـسه الـسابقة بـشأن احلالـة يف الـسودان،                 إذ يؤكد من جديد     

  مشددا على أمهية االمتثال هلا امتثاال كامال،
لـــشديد بـــسيادة الـــسودان ووحدتـــه واســـتقالله وســـالمته  التزامـــه اوإذ يعيـــد تأكيـــد  

اإلقليمية، وتصميمه على العمل مع حكومة السودان، مـع االحتـرام التـام لـسيادته، للمـساعدة                 
  يف معاجلة التحديات املختلفة يف السودان،

ــة، وُحــسن اجلــوار،    وإذ يــشري   ــادئ التــسوية الــسلمية للمنازعــات الدولي ــة مب  إىل أمهي
   والتعاون يف العالقات بني الدول يف املنطقة،وعدم التدخل،

 ١٦٧٤و  ) ٢٠٠٠ (١٢٩٦ و) ١٩٩٩ (١٢٦٥ته الـسابقة    ا إىل قرار  وإذ يشري أيضا    
ـــزاعات   ) ٢٠٠٩ (١٨٩٤و ) ٢٠٠٦ (١٧٣٨و ) ٢٠٠٦( ــدنيني يف النـــ ــة املـــ ــشأن محايـــ بـــ

املــــسلحة، الــــيت يؤكــــد فيهــــا جمــــدداً، يف مجلــــة أمــــور، األحكــــام ذات الــــصلة يف الوثيقــــة   
 ١٨٨٢و ) ٢٠٠٥ (١٦١٢القمــــة العــــاملي لألمــــم املتحــــدة؛ وإىل قراراتــــه  ملــــؤمتر خلتاميــــةا
بشأن األطفال والنـزاع املـسلح؛ وقــراره        )٢٠١٢ (٢٠٦٨و  ) ٢٠١١ (١٩٩٨ ، و )٢٠٠٩(

بشأن محاية مـوظفي املـساعدة اإلنـسانية ومـوظفي األمـم املتحـدة؛ وقراراتـه          ) ٢٠٠٣ (١٥٠٢
 ١٩٦٠و    ) ٢٠٠٩ (١٨٨٩و    ) ٢٠٠٩ (١٨٨٨ و) ٢٠٠٨ (١٨٢٠ و) ٢٠٠٠( ١٣٢٥

  بشأن املرأة والسالم واألمن،) ٢٠١٣ (٢١٠٦ و) ٢٠١٠(
 إىل قراراتــه الــيت يؤكــد فيهــا جمــددا أنــه ال ســالم بــدون عــدل، وإذ يــذكّر    وإذ يــشري  

باألمهية اليت يوليها اجمللس لوضع حد لإلفالت من العقـاب ولكفالـة مثـول مـرتكيب اجلـرائم يف                   
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لعدالة، وإذ يرحب بالتحقيقات الـيت جيريهـا حاليـا املـدعي العـام اخلـاص بـدارفور                  دارفور أمام ا  
  الذي عينته حكومة السودان، وإذ يشجع على إحراز املزيد من التقدم يف هذا الصدد،

يوليـــه / متـــوز٢٨ االتفاقيـــة املتعلقـــة مبركـــز الالجـــئني املؤرخـــة وإذ يـــضع يف اعتبـــاره  
، إىل جانـب اتفاقيـة      ١٩٦٦ديـسمرب   / كـانون األول   ١٦خ  ، وبروتوكوهلا اإلضايف املؤر   ١٩٥١

 اليت حتكم اجلوانب احملددة املتعلقة مبـشاكل الالجـئني يف      ،١٩٦٩منظمة الوحدة األفريقية لعام     
، املتعلقـة   ٢٠٠٩أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٩أفريقيا، وكذلك اتفاقية االحتاد األفريقـي املؤرخـة         

  ساعدهتم،حبماية املشردين داخليا يف أفريقيا وم
 إىل تقرير األمني العام بـشأن األطفـال والنــزاع املـسلح يف الـسودان املـؤرخ                  وإذ يشري   

، مبــا فيــه مــن توصــيات، وإذ يــشري أيــضا إىل اســتنتاجات )S/2011/413 (٢٠١١يوليــه /متــوز ٥
ــن     ــس األم ــابع جملل ــل الت ــق العام ــال و والفري ــين باألطف ـــزاعاملع ــسلح الن ) S/AC/.51/2012/1( امل

  ،٢٠١٢ أكتوبر/ تشرين األول١١تمدة يف املع
 دعمــه لوثيقــة الدوحــة إلحــالل الــسالم يف دارفــور بوصــفها أساســا وإذ يكــرر تأكيــد  

 عن التزامه القوي بعملية السالم، وعن عزمه املـتني          وإذ يعرب  لعملية السالم يف دارفور؛      صلبا
تـأخر اخلطـرية يف      حلـاالت ال   شـجبه  مبا أحـرز مـن تقـدم مبـدئي رغـم             وإذ يرحب على دعمها،   

 حكومـة الـسودان وحركـة التحريـر         وإذ حيـث  تنفيذ وثيقة الدوحة إلحالل السالم يف دارفور،        
والعدالة على التعجيل بتنفيذ الوثيقة لكي جيين أهل دارفور مثارهـا الفعليـة، وإذ يرحـب بتوقيـع                  

تـزام بتنفيـذ     فصيل بشر على الوثيقة وتأكيـد احلركـة جمـددا علـى االل             -حركة العدل واملساواة    
 اجملتمــع الــدويل علــى تقــدمي وإذ يــشجعتنفيــذها العاجــل اللتزاماهتــا، علــى الوثيقــة، وإذ حيــث 

 أيـضا رفـض بعـض اجلماعـات        وإذ يـشجب  املساعدة يف هذا الصدد إىل املوقعني على الوثيقة؛         
العمليـة،   على دعـم     وإذ حيثها بقوة  وثيقة،  الاملسلحة االنضمام إىل العملية وقيامها بإعاقة تنفيذ        

 مـسلحة هبـدف اإلطاحـة حبكومـة الـسودان بـالقوة،             ة أي أعمـال تقـوم هبـا أي مجاعـ          وإذ يدين 
ــشدة  وإذ ــر      حيــث ب ــا يف ذلــك جــيش حتري ــسلحة، مب ــع اجلماعــات امل ــسودان ومجي ــة ال  حكوم

السودان، فصيل عبد الواحـد، وجـيش حتريـر الـسودان، فـصيل مـيين مينـاوي، وحركـة العـدل                     
، على أن تبذل قـصاراها مـن أجـل التوصـل إىل تـسوية سـلمية                 ل إبراهيم  برئاسة جربي  واملساواة

شاملة تستند إىل وثيقة الدوحة إلحالل السالم يف دارفور، وأن تتفق على وقف دائـم إلطـالق       
  النار دون مزيد من املماطلة أو فرض شروط مسبقة،

ألمــن ، دون إخــالل مبــسؤولية جملــس األمــن الرئيــسية عــن صــون الــسالم واوإذ يؤكــد  
الدوليني، على أمهية الشراكة بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي، على حنو يتـسق مـع الفـصل                 
الثــامن مــن ميثــاق األمــم املتحــدة، فيمــا يتــصل بــصون الــسالم واألمــن يف أفريقيــا، خاصــة يف     
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السودان، وإذ يرحب على وجـه اخلـصوص بـاجلهود الـيت يبـذهلا فريـق التنفيـذ الرفيـع املـستوى                      
امبكــي، بالتعــاون مــع العمليــة املختلطــة لالحتــاد   تــابو قيــادة الــرئيس بابع لالحتــاد األفريقــي التــ

األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــور، مــن أجــل التــصدي علــى حنــو شــامل وجــامع لتحــديات  
  السالم والعدالة واملصاحلة يف دارفور،

عــن العمليــة ) S/2013/420(يوليــه / متــوز١٢ بتقريــر األمــني العــام املــؤرخ وإذ يرحــب  
  املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور،

جبهود العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحـدة يف دارفـور صـوب             وإذ يشيد     
  تعزيز السالم واالستقرار يف دارفور، وإذ يكرر تأكيد دعمه الكامل للعملية املختلطة،

ستهدف العمليـة املختلطـة لالحتـاد األفريقـي واألمـم            اهلجمات الـيت تـ     وإذ يدين بشدة    
مـن حفظـة    ٧يوليه والذي قُتل فيه / متوز١٣املتحدة يف دارفور، وآخرها اهلجوم الذي وقع يف  

 عن تعازيه العميقـة  وإذ يعرب فردا من حفظة السالم وأفراد الشرطة؛        ١٧ وأصيب فيه السالم  
 إىل إجـــراء حتقيـــق ســـريع يف هـــذه  حكومـــة الـــسودانوإذ يـــدعوحلكومـــات وأســـر القتلـــى؛ 

 بـالتزام احلكومـة املعلـن بـأن تقـوم بـذلك             يرحـب وإذ  اهلجمات وتقدمي مرتكبيهـا إىل العدالـة،        
 مجيـع األطـراف يف دارفـور إىل         وإذ يـدعو  يوليـه؛   / متـوز  ١٣فيما يتعلق باهلجوم الذي وقع يوم       

  التعاون التام مع البعثة، 
مــن هنجــا اســتراتيجيا صــارما يف عمليــات  علــى ضــرورة أن يتبــع جملــس األوإذ يــشدد  

 علـى قيـام   وإذ يـشجع نشر قوات حفـظ الـسالم، هبـدف تعزيـز فعاليـة بعثـات حفـظ الـسالم؛                  
العمليــة املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــور بالتنفيــذ التــام لواليتــها مبقتــضى 

يـة كفالـة قـدرة العمليـة املختلطـة         يف هذا الّصدد على أمه     وإذ يشدد الفصل السابع من امليثاق؛     
على ردع أي هتديدات تواجه تنفيذ واليتها، وأمهية تأمني سالمة أفـراد حفـظ الـسالم التـابعني             

 إزاء احلاجة املاسة إىل رفع مـستوى        وإذ يعرب عن قلقه   هلا وأمنهم وفقا مليثاق األمم املتحدة؛       
ــذايت   ــدعم اللوجـــسيت الـ ــدرات الـ ــشغيلية وقـ ــا، يف   إىل ،القـــدرات التـ ــستويات املتفـــق عليهـ املـ

  الوحدات العسكرية ووحدات الشرطة اليت مل يرتفع لديها ذلك املستوى بعد،
عن بالغ القلق إزاء تزايد العنـف وانعـدام األمـن يف بعـض أحنـاء دارفـور يف         وإذ يعرب     

األشــهر األخــرية، مبــا يــشمل خاصــة التــصاعد يف االقتتــال بــني القبائــل، وإزاء املواجهــات بــني   
 ألن هــذه الــصدامات، وإذ يعــرب عــن بــالغ القلــق حكومــة الــسودان واجلماعــات املــسلحة،  

يف ذلـك اهلجمـات الـيت تـشنها مجاعـات املتمـردين، والقـصف اجلـوي مـن جانـب حكومـة                        مبا
ــدنيني، وألن       ــزال هتــدد امل ــسطو واإلجــرام، ال ت ــل، وأعمــال ال ــال بــني القبائ ــسودان، واالقتت ال

ــزال تعيــق    اهلجمــات علــى العــاملني يف   ــسانية وعناصــر حفــظ الــسالم ال ت جمــال املــساعدة اإلن
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وصــول املــساعدات اإلنــسانية إىل منــاطق النـــزاع حيــث يقــيم الــسكان املــدنيون الــضعفاء،          
 وإذ حيـث   باجلهود اليت تبذهلا السلطات السودانية للوساطة يف االقتتال بني القبائـل،             يسلم وإذ

راف إىل وقـف األعمـال العدائيـة، مبـا يـشمل مجيـع               مجيع األطـ   وإذ يدعو على مواصلة عملها،    
ــسانية دون       ــل بتيــسري وصــول املــساعدات اإلن ــدنيني، والتعجي ــة ضــد امل أعمــال العنــف املرتكب
عوائــق، وفقــا للقــانون الــدويل، مبــا يف ذلــك القــانون اإلنــساين الــدويل املعمــول بــه، واملبــادئ     

حظـة أن احلالـة األمنيـة عمومـا يف دارفـور            التوجيهية لتقدمي املساعدة اإلنسانية، مع مواصلة مال      
  حتسنت منذ نشر العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور،

 إىل االلتزامـات الـيت تعهـدت هبـا حكومـة الـسودان وسـائر اجلهـات املوقعـة                    وإذ يشري   
ية دون عـائق    على وثيقة الدوحة إلحالل السالم يف دارفـور بـضمان وصـول املـساعدة اإلنـسان               

إىل السكان الذين حيتاجون إليها، وحبمايـة العـاملني يف جمـال املـساعدة اإلنـسانية وعمليـاهتم يف           
املناطق اخلاضعة لسيطرة كل منها، فضال عن ضـمان حريـة تنقـل أفـراد العمليـة املختلطـة دون                    

  يتها، عائق يف مجيع املناطق ويف كل األوقات يف دارفور يف إطار ممارسة العملية لوال
 إزاء العوائق اليت تقـوم أمـام تنفيـذ العمليـة املختلطـة لالحتـاد                 عن بالغ القلق   وإذ يعرب   

  األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور لواليتها، مبا يف ذلك القيود على التنقل والوصول،
 إزاء الزيــادة الكــبرية يف حــاالت نــزوح الــسكان يف هــذه   عــن بــالغ القلــقوإذ يعــرب  

مليـوين  حنـو  يف االحتياجات إىل املساعدة اإلنـسانية واحلمايـة، وإزاء بقـاء       بالتايل  ادة  السنة والزي 
ــشردين،    ــازح والجــئ م ــق   ن ــق العمي ــرب كــذلك عــن القل ــدهورة  وإذ يع  إزاء الظــروف املت

للنــازحني يف دارفــور وكــذلك لالجــئني اجلــدد يف البلــدان اجملــاورة والتــشاديني الــذين فــروا مــن    
لالجئني والنازحني غري القـادرين علـى بلـوغ املخيمـات، والـذين يـصبحون              دارفور، وإزاء حالة ا   

ــى ضــرورة        ــشدد عل ــسانية، وإذ ي ــساعدة اإلن ــرون إىل امل ــستمر أو يفتق ــايل عرضــة للعنــف امل بالت
 أن بعض النـازحني سـوف يـستوطنون      وإذ يدرك مواصلة الدعم الدويل لتلبية هذه االحتياجات،       

   على ضرورة ضمان األمن يف مناطق العودة،يشددنه بصورة دائمة يف مناطق حضرية، لك
ــرب   ــه وإذ يع ــر       عــن قلق ــسودان وجــيش حتري ــة ال ــني حكوم ــة ب ــال العدائي  إزاء األعم

حركـة  فـصيل   السودان، فصيل عبد الواحـد، وجـيش حتريـر الـسودان، فـصيل مـيين مينـاوي، و                 
 العـسكري لـيس هـو        على أن احلـل    وإذ يكرر التأكيد  ،  جربيل إبراهيم رئاسة   ب العدل واملساواة 

زاع يف دارفــور، وأن حتقيــق تــسوية سياســية شــاملة أمــر أساســي إلعــادة    ـالــسبيل إىل حــل النــ 
  السالم إىل نصابه،
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 عن القلق إزاء الروابط بني جمموعات مـسلحة غـري موقّعـة علـى الوثيقـة يف       وإذ يعرب   
هلــذه  بوقــف أي شــكل مــن الــدعم اخلــارجي وإذ يطالــبدارفــور ومجاعــات خــارج دارفــور، 

  اجلماعات سواء كان مباشرا أم غري مباشر،
عن تقـديره للعمـل الـذي يقـوم بـه الـسيد إبـراهيم غمبـاري بـصفته املمثـل                     وإذ يعرب     

اخلــاص املــشترك لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة لــدارفور ورئــيس العمليــة املختلطــة لالحتــاد  
  حممد بن شامباس،. األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور، وإذ يرحب بتعيني د

إدانته جلميع انتهاكات القانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين        وإذ يكرر     
 مجيـع األطـراف إىل االمتثـال        وإذ يـدعو  الدويل اليت حتدث يف دارفور واليت هلا صـلة بـدارفور،            

 علـى   ذ يـشدد  وإاللتزاماهتا مبقتضى القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الـدويل،           
 حكومــة الــسودان علــى االمتثــال وإذ حيــثضــرورة تقــدمي مــرتكيب هــذه اجلــرائم إىل العدالــة،  

  اللتزاماهتا يف هذا الشأن،
 بالعمل الذي تقوم به العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف            وإذ يرحب   

ــذار املبكــ      ــدنيني واإلن ــة امل ــيح اســتراتيجياهتا حلماي ــور لتنق ــك   دارف ــى وضــع تل ر، وإذ حيــث عل
  االستراتيجيات يف صورهتا النهائية وتنفيذها،

التعامـل الفعـال بـني عناصـر        مواصـلة اجلهـود الراميـة إىل تعزيـز           علـى أمهيـة      وإذ يشدد   
ــدين         ــسكري وامل ــها الع ــور جبوانب ــم املتحــدة يف دارف ــي واألم ــة لالحتــاد األفريق ــة املختلط العملي

   والية البعثة، تنفيذة واملنظمات اإلنسانية يف دارفور، يف والشرطي، وبني العملية املختلط
 قلقـــه إزاء التـــأثري الـــسليب للعنـــف املـــستمر يف دارفـــور علـــى وإذ يؤكـــد مـــن جديـــد  

بـني  الطيبة القائمـة حاليـا   العالقات ب وإذ يرحباالستقرار يف مجيع أحناء السودان ويف املنطقة،      
 وإذ يـشجع  قيادة مشتركة على طول احلـدود،       السودان وتشاد، فضال عن نشر قوة مشتركة ب       

الــسودان وتــشاد ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى علــى مواصــلة التعــاون مــن أجــل إحــالل الــسالم  
  واالستقرار يف دارفور ويف املنطقة على نطاق أوسع،

أبريـل،  / نيـسان ٨ و ٧ بانعقاد مـؤمتر مـاحني دارفـور يف الدوحـة يف يـومي             وإذ يرحب   
 وإذ حيـث املـاحنني علـى تقـدمي مـسامهاهتم املعلنـة       ،ستراتيجية تنمية دارفـور   وإذ يالحظ تأييده ال   

والوفــاء بالتزامــاهتم يف الوقــت املناســب، وإذ يؤكــد أن بوســع التنميــة دعــم الــسالم الــدائم          
  ،دارفور يف

   أن احلالة يف دارفور تشكل هتديدا للسالم واألمن الدوليني،وإذ يقرر  
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دارفـور   ية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف         متديد والية العمل   يقّرر  - ١   
ــرار    ــه يف القـ ــصوص عليـ ــو املنـ ــى النحـ ــرة ) ٢٠٠٧ (١٧٦٩علـ ــهراً ١٣لفتـ ــرى  شـ ــىت  أخـ حـ

  ؛٢٠١٤ أغسطس/آب ٣١
 إىل قراره القاضـي بـأن ُيعـاد تـشكيل األفـراد النظـاميني التـابعني للعمليـة          يشري  - ٢   

ــا      ــة مم ــصل عــددهم إىل  املختلطــة، حبيــث تتكــون العملي ــراد العــسكريني،  ١٦ ٢٠٠ي  مــن األف
منـها    من وحدات الـشرطة املـشكلة الـيت يـصل قـوام كـل       ١٧  من أفراد الشرطة، و    ٢ ٣١٠ و 

القــرار؛   فــردا؛ ويرّحــب بــاخلطوات الــيت اختــذهتا العمليــة املختلطــة صــوب تنفيــذ هــذا ١٤٠إىل 
بــاجلهود يرحــب كــذلك ، ووحيــث علــى إكمــال تنفيــذه ضــمن اإلطــار الــزمين املنــصوص عليــه 

علــى  املــستمرة الــيت تبــذهلا العمليــة املختلطــة لــضمان أن يظــل تركيــز أفرادهــا النظــاميني منــصبا  
   املناطق ذات التهديدات األمنية العالية يف دارفور؛ 

ومـع   إىل األمني العام أن جيري، بالتشاور الوثيق مع االحتـاد األفريقـي،      يطلب  - ٣   
ملدى التقدم الـذي أحرزتـه   تفصيليا وتطلعياً استعراضا يع األطراف املعنية، التماس اآلراء من مج 

الـتغريات والتطـورات الرئيـسية الـيت     يف ضوء  العملية املختلطة صوب إجناز واليتها، مبا يف ذلك   
نقـاط  الوالتقدم احملرز صوب استيفاء      منذ إنشاء العملية املختلطة،     يف دارفور   طرأت على احلالة    

طلب إليه أن يقـدم إىل جملـس األمـن    ي؛ وهاواآلثار املترتبة على تشكيلللعملية املختلطة املرجعية  
  ؛٢٠١٤ فرباير/ شباط٢٨  يف أجل أقصاه بشأن فعالية العملية املختلطة خيارات وتوصيات 

ــدراهتا   يؤكـــد  - ٤    ــها وقـ ــتخدام واليتـ ــة اسـ ــة املختلطـ ــرورة أن تواصـــل العمليـ  ضـ
املتاحـة   ألولوية يف القرارات املتعلقة باستخدام القدرات واملـوارد  استخداما كامال، وأن تعطي ا  

ــا ــي إىل مـ ــذ     ) أ: (يلـ ــها التنفيـ ــائل منـ ــور، بوسـ ــاء دارفـ ــع أحنـ ــدنيني يف مجيـ ــة املـ ــل  محايـ الكامـ
مؤشــرات اإلنــذار  الســتراتيجيتها لإلنــذار املبكــر علــى نطــاق البعثــة مــع مــا يــرتبط بــذلك مــن   

فيهـا خطـر    دوريات يف املنـاطق الـيت يـشتد    املزيد مـن الـ   وتسيري   املبكر؛ واملبادرة إىل نشر قوات    
التـصدي الـسريع والفعـال للتهديـدات بـالعنف ضـد       بذل جهـود معـززة بغيـة    وزاع؛  ـنشوب الن 
وتــأمني خميمــات النــازحني واملنــاطق احملاذيــة ومنــاطق العــودة عــن طريــق زيــادة عــدد    املــدنيني؛ 
ــازحني   ؛ ودعــم التطــوير والتــدريب   الــشرطةدوريــات ــة ملخيمــات الن يف جمــال اخلفــارة اجملتمعي

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

 إىل العمليــة ويطلــبدارفــور؛   جممــوع أحنــاء تيــسري تــسليم املــساعدة اإلنــسانية دون عوائــق يف 
مــع فريــق األمــم املتحــدة القطــري  املختلطــة أن تــستفيد إىل أقــصى حــد مــن قــدراهتا، بالتعــاون 
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مـا تزمـع تنفيـذه علـى نطـاق البعثـة مـن               وغريه من اجلهات الدولية وغري احلكوميـة الفاعلـة، يف           
  استراتيجية شاملة لتحقيق هذه األهداف؛

لوالية املنوطـة بالعمليـة املختلطـة مبقتـضى الفـصل الـسابع مـن امليثـاق،                  ا يؤكد  - ٥   
، مــن أجــل تنفيــذ مهامهــا األساســية حلمايــة املــدنيني       ١٧٦٩علــى النحــو احملــدد يف القــرار     
ــة        دون  ــوظفي العملي ــل م ــة تنق ــة حري ــسودان، ولكفال ــة ال ــسية حلكوم ــسؤولية الرئي إخــالل بامل
أي   العمليــة املختلطــة علــى ردع وحيــثية وضــمان أمنــهم؛ املــساعدة اإلنــسانأفــراد املختلطــة و 

الوحـدات مهيـأة    هتديدات تستهدف العملية أو واليتها؛ ويكـرر التأكيـد علـى أمهيـة أن تكـون        
املختلطـة، وحيـثّ علـى       بالشكل املالئم وجمهزة بصورة فعالة مبا ميكنها من تنفيذ واليـة العمليـة              

   حتسينات على هذا اجملال؛   بد هلا من إدخال مواصلة بذل اجلهود مع الوحدات اليت ال
 باإلطار املـشترك بـني االحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة لتيـسري عمليـة                  يرحب  - ٦   

ــق األمــم         ــسيق مــع فري ــة املختلطــة، بالتن ــة املنوطــة جبهــود العملي ــور، وباألولوي ــسالم يف دارف ال
الـيت    أدنـاه، ويرّحـب بـاجلهود    ١٠ و ٨ و ٧املتحدة القطري لدعم هذا اإلطار وفقـا للفقـرات     

  يبذهلا فريق االحتاد األفريقي الرفيع املستوى املعين بالسودان يف هذا الصدد؛
لـسالم يف  إلحـالل ا  األطراف املوقعة أن تنفّذ تنفيـذا تامـا وثيقـة الدوحـة       حيث  - ٧   
واملفوضــية بــسبل تــشمل ضــمان تــوفري املــوارد لكــل مــن الــسلطة اإلقليميــة لــدارفور،   دارفــور، 

اإلقليميــة  القوميــة حلقــوق اإلنــسان، ومكتــب املــدعي العــام اخلــاص لــدارفور، واللجنــة األمنيــة   
موضـع ترحيـب،    لدارفور، اليت كان إنشاؤها من جانب األطراف املوقعة وفقا ألحكام الوثيقة       

ري اجلماعــات املــسلحة غــ   ويطالــبوختويــل هــذه اهليئــات الــسلطات الالزمــة لتنفيــذ والياهتــا،   
الــسياق، قتــل حممــد بــشر   املوقّعــة علــى الوثيقــة بــالكف عــن عرقلــة تنفيــذها؛ ويــدين، يف هــذا   

جربيـل، وأسـر     فـصيل    -حركـة العـدل واملـساواة       وأعضاء آخـرين يف حركتـه علـى يـد قـوات             
العمليـة املختلطـة دعـم      إىل  ويطلـب عدد آخـر منـهم، ويطالـب كـذلك بـاإلفراج عنـهم فـورا؛                

نـزع الـسالح    يف جمـال    القطـري    ل العمل الوثيق مـع فريـق األمـم املتحـدة            تنفيذ الوثيقة من خال   
ــاء قــدرات قطاعــات    الــشرطة والعــدل والــسجون؛ ويرّحــب   والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج، وبن

مـن العمليــة املختلطـة وفريــق األمـم املتحــدة     باإلطـار االسـتراتيجي املتكامــل الـذي وضــعه كـل     
  لوثيقة الدوحة؛ ظومة القطري لتوفري الدعم على نطاق املن

زاع، مبــا يف ذلــك علــى وجــه اخلــصوص مجيــع ـ مجيــع األطــراف يف النــيطالــب  - ٨   
قـصاراها مـن     اجلماعات املسلحة غري املوقِّعة، بأن تقوم على الفور ودون شروط مـسبقة ببـذل                

اســتنادا إىل وثيقــة  أجــل التوصــل إىل وقــف دائــم إلطــالق النــار وحتقيــق تــسوية ســلمية شــاملة   
واجلماعـات   زاع  ـلـسالم يف دارفـور، ويطالـب كـذلك مجيـع األطـراف يف النـ               إلحالل ا لدوحة  ا
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الراسـخ والـدائم     األخرى بالكّف فـورا عـن مجيـع أعمـال العنـف، مبـا يـسهم يف حتقيـق الـسالم                      
  املنطقة؛ يف

م، مبــا يف ذلــك  مببــادرة كــبري الوســطاء املــشترك لتنــشيط عمليــة الــساليرحــب  - ٩  
  تنشيطها من خالل القيام من جديد بإشراك احلركات غري املوقعة؛

دارفـور   إجراء حوار على الصعيد الداخلي يف :  دعمه ملا يلي   يؤكد من جديد    - ١٠   
 مـن  ممبـا ميكنـه    النساء، مركني، مبن فيهايتم يف جو من احترام احلقوق املدنية والسياسية للمش     

يتـيح التـشاور املفتـوح؛       والتجمع مبـا    التعبري  حرية  وون خوف من العقاب؛      د مالتعبري عن آرائه  
ــش و ــل للمـ ــة التنقـ ــة؛  احريـ ــة املختلطـ ــوظفي العمليـ ــشاركة وركني وملـ ــبية  املـ ــا التناسـ ــني فيمـ بـ

التحـرر مـن تـدخل      و  التعسفي، والتخويـف؛     االحتجازالتحرر من املضايقات، و   والدارفوريني؛  
الـصدد، وال سـيما وضـع        ويرحب باخلطوات املتخذة يف هـذا       اجلماعات املسلحة؛    احلكومة أو 

الداخلي يف دارفور، الـيت حظيـت        الصيغة النهائية الستراتيجية احلوار واملشاورات على الصعيد        
الرفيع املـستوى التـابع لالحتـاد األفريقـي،          بتأييد امليّسرين، وهم العملية املختلطة، وفريق التنفيذ        

وباجلماعات املسلحة ضمان هتيئـة البيئـة املؤاتيـة الالزمـة             السودان    حبكومة ويهيبودولة قطر؛   
 ويطلـب  إىل العملية املختلطة دعم ورصد تطور هذا احلوار؛         ويطلب إلجراء هذا احلوار فورا؛     

 أدنـاه، عـن أي   ١٤أن يقدم إفادات، يف تقاريره العادية املشار إليهـا يف الفقـرة         إىل األمني العام    
ركني أو أي حــاالت تــدخل يف هــذا  اهتديــدات أو انتــهاكات حلريــات املــش أمنيــة أو  حــوادث 

تـسفر    باملوقعني على وثيقة الدوحة االلتزام مبـا         ويهيب. بيئة احلوار عموما  عن  الصدد وكذلك    
واالحتياجـات الـيت    عنه عملية احلوار من نتائج، واالستجابة، يف سياق تنفيذ الوثيقة، للرغبـات      

  ل هذه العملية؛عّبر عنها الناس خالي
إىل  قدمه البلدان املسامهة بالقوات وأفراد الـشرطة واجلهـات املاحنـة            ت مبا   يشيد  - ١١  

البعثــة مــن  العمليــة املختلطــة، ويــدعو الــدول األعــضاء إىل التعهــد بتقــدمي بــاقي مــا حتتــاج إليــه   
ري إىل أمهيـة    ويـش  عناصر متكني القوة، مبا يف ذلك العتاد اجلـوي العـسكري، وإىل تقدميـه فعـال،                 

 شدةويـدين بـ  مواصلة إجراء املشاورات الوثيقة مع البلدان املسامهة بـالقوات وأفـراد الـشرطة،          
 / متـوز ١٣وقـع يف   مجيع اهلجمات اليت تستهدف العملية املختلطـة، مبـا يف ذلـك اهلجـوم الـذي         

جمات األخـرى    واهل ،املتحدة يوليه وأدى إىل وفاة سبعة أفراد من حفظة السالم التابعني لألمم            
هجـوم ُيـَشن علـى العمليـة املختلطـة            أن أي    ويؤكـد اليت أسفرت عن مقتـل أو جـرح آخـرين؛           

 ويالحــظ أن مــن يقومــون بــالتخطيط لتلــك اهلجمــات   أي هتديــد هلــا هــو أمــر غــري مقبــول   أو
يرعوهنــا أو يــشاركون فيهــا مــن األفــراد والكيانــات يــشكلون هتديــداً لالســتقرار يف دارفــور   أو

ــ مــن القــرار  )ج (٣د يفــون مبعــايري اإلدراج يف القــوائم املنــصوص عليهــا يف الفقــرة   ومــن مث ق
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ــتم حماســبة املــسؤولني عــن      بعــدم ويطالــب؛ )٢٠٠٥( ١٥٩١ تكــرار تلــك اهلجمــات، وأن ت
 على ضرورة تعزيز سالمة وأمن أفراد العمليـة       ويشّددسريع وواٍف،     بعد إجراء حتقيق     اارتكاهب

 املختلطــة علــى اختــاذ مجيــع التــدابري الالزمــة ضــمن قواعــد اشــتباكها  العمليــة املختلطــة، وحيــث 
 ويــدين اســتمرار ظــاهرة إفــالت َمــن يهــامجون أفــراد ؛األمــم املتحــدة ومعــداهتا حلمايــة مــوظفي 

يف  ، يف هـذا الـصدد، حكومـة الـسودان علـى بـذل كـل مـا                 وحيـثّ السالم مـن العقـاب،       حفظ  
املختلطـة يف   رائم للعدالة، وعلى التعاون مع العمليـة  وسعها لتقدمي مجيع مقتريف أي من هذه اجل      

الـذي عّينـه األمـني       هذا الصدد، وحيثّ كذلك األطراف املعنية علـى التعـاون مـع فريـق اخلـرباء                 
ــرار  ) ب( ٣العــام مبوجــب الفقــرة   ــه مبوجــب   والــذي ) ٢٠٠٥ (١٥٩١مــن الق ــّددت واليت ُم

  قرارات الحقة؛
يعـرب عـن    الـذي تقـوم بـه اآلليـة الثالثيـة إال أنـه         بالعمل ذي املصداقية   يشيد  - ١٢   

تزايد القيود والعقبات البريوقراطية اليت تفرضها حكومة الـسودان علـى تنقـل      إزاء قلقه العميق 
 ويـدعو سيما تنقالهتا إىل املناطق اليت شـهدت نزاعـات مـؤخرا؛             العملية املختلطة وعملياهتا، ال     

العقبات أمـام قيـام العمليـة املختلطـة بتـصريف واليتـها              ل  مجيع األطراف يف دارفور إىل إزالة ك      
 ويطالـب العملية املختلطة وحرية تنقلها؛  على النحو الكامل والصحيح، بسبل منها كفالة أمن      

امتثـاال تامـا وبـدون تـأخري،        يف هذا الصدد بأن متتثل حكومـة الـسودان التفـاق مركـز القـوات                
 واإلفـراج عـن املعـدات، وإزالـة         ،طريان التصاريح لل  حبركة الدوريات، ومنح  خاصة فيما يتصل    

العقبات أمام استخدام األصول اجلوية للعمليـة املختلطـة، وإصـدار تأشـريات الـدخول يف                 مجيع  
ــسودان؛      الوقــت املناســب   ــدخول إىل ال ــز معــداهتا يف نقــاط ال ــة املختلطــة، وجتهي ــراد العملي ألف

، لكنه يعـرب     مناسب أكثر  ن املعدات يف وقت   دورة تناوب، ع   ويرّحب مبنح اإلفراج، يف آخر      
 بـإحراز بعـض التقـدم يف إصـدار هـذه       ويّرحـب  عن القلق إزاء استمرار حاالت تأخري أخـرى؛         

يهّدد بشكل خطـري بتقـويض قـدرة          حلاالت التأخري املستمرة، وهو ما       يأسفالتأشريات؛ لكنه   
أفـراد العمليـة املختلطـة     قـوق   حكومـة الـسودان بـاحترام ح   ويطالـب البعثة على تنفيذ واليتـها؛     

  مبوجب اتفاق مركز القوات؛
مطالبته مبنح العملية املختلطة ترخيصا جلهـاز إرسـال إذاعـي خـاص هبـا               يكرر    - ١٣  

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

 يومـا  ٩٠م أن يواصـل تقـدمي التقـارير إىل اجمللـس كـل      إىل األمـني العـا  يطلـب    - ١٤  
، مبا يف ذلك التقـدم احملـرز يف حتقيـق القـدرات         يف تنفيذ والية العملية املختلطة    عن التقدم احملرز    

التـــشغيلية وقـــدرات االكتفـــاء اللوجـــسيت الـــذايت للوحـــدات العـــسكرية ووحـــدات الـــشرطة،  
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يف ذلـك يف أمـاكن       حلالة األمنية واإلنـسانية، مبـا     وكذلك التقدم احملرز على املسار السياسي، وا      
خميمــات النــازحني والالجــئني، واإلجــراءات الــيت اختــذهتا مجيــع األطــراف بــشأن أحكــام هــذا    
القــرار، ويف جمــال حقــوق اإلنــسان، واالنتــهاكات املرتكبــة للقــانون اإلنــساين الــدويل وقــانون   

 مجيـع القيـود والعقبـات البريوقراطيـة     حقوق اإلنسان، وبـشأن حتقيـق االنتعـاش املبكـر، وبـشأن        
املفروضـــة علـــى حريـــة تنقـــل أفـــراد العمليـــة املختلطـــة؛ ويرحـــب بتحـــديث النقـــاط املرجعيـــة 
ــشاور مــع االحتــاد         ــام، بعــد الت ــه األمــني الع ــذي قدم ــة املختلطــة ال ــة بالعملي واملؤشــرات املتعلق

، وبإدراجــه يف )S/2012/771 (٢٠١٢أكتــوبر / تــشرين األول١٦األفريقــي، يف تقريــره املــؤرخ 
 يوما بعد ذلـك تقييمـا للتقـدم احملـرز والعقبـات         ٩٠تقاريره اليت يقدمها إىل اجمللس بانتظام كل        

املصادفة يف تنفيذ هـذه النقـاط املرجعيـة، ممـا يـساعد اجمللـس علـى تقيـيم التقـدم الـذي أحرزتـه                         
ماعـات املـسلحة مـع      العملية املختلطة يف تنفيذ واليتها، وكذلك تعاون حكومـة الـسودان واجل           

  العملية املختلطة، وامتثال مجيع األطراف اللتزاماهتا الدولية؛
زاع يف دارفور بأن توقف على الفور أعمال العنـف،          ـمجيع أطراف الن   يطالب  - ١٥  

مبا فيها االعتداءات على املدنيني وأفراد حفظ السالم والعاملني يف جمال املساعدات اإلنـسانية،              
هـا مـن التزامـات مبقتـضى القـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين                 وأن تفي مبا علي   

يف هذا الـصدد، إدانـة اجمللـس لالنتـهاكات اجلـسيمة للقـانون اإلنـساين الـدويل                   ويؤكدالدويل؛  
إىل الوقـف الفـوري ألعمـال القتـال، ويـدعو مجيـع              ويـدعو والقانون الدويل حلقـوق اإلنـسان؛       

علـى ضـرورة قيـام     ويـشدد لتزام بوقف مـستمر ودائـم إلطـالق النـار؛      األطراف إىل التعهد باال   
ــذهلا       ــاءة الــيت تب ــة املختلطــة بــاإلبالغ عــن أي أعمــال عنــف خطــرية تقــوض اجلهــود البّن العملي

  األطراف لتحقيق السالم؛
 عن قلقه الشديد إزاء احلالة اإلنسانية املتـدهورة يف دارفـور، واسـتمرار           يعرب  - ١٦  

بــتمكن املنظمــات اإلنــسانية مــن   ويرحــبتعــرض هلــا املنظمــات اإلنــسانية،  التهديــدات الــيت ت
يعـرب عـن القلـق      إيصال املعونـة إىل معظـم الـسكان احملتـاجني للمـساعدة يف دارفـور، ولكنـه                  

زاع يظـل مقيـدا، ويأسـف لتزايـد القيـود           ـ لكون الوصول إىل سكان املناطق املتأثرة بالن       الشديد
يف دارفور نتيجة لتزايد انعدام األمن، واهلجمات ضد العـاملني          على وصول املساعدة اإلنسانية     

لعقبـات البريوقراطيـة   ا وصـول املـساعدة اإلنـسانية، و   النـزاعيف اجملال اإلنساين، ورفض أطراف    
اليت تفرضـها حكومـة الـسودان، ويالحـظ نـشر توجيهـات حكومـة الـسودان بـشأن العمـل يف               

لتعـاون مـع جمتمـع العمـل اإلنـساين علـى تيـسري وصـول                ، املتعلقة با  ٢٠١٣اجملال اإلنساين لعام    
املساعدات اإلنـسانية يف دارفـور، ويـدعو إىل تنفيـذها بالكامـل، مـشددا علـى ضـرورة إصـدار                     

حكومـة   ويطالبتأشريات الدخول وتصاريح السفر للمنظمات اإلنسانية يف الوقت املناسب،          
حاب املــصلحة اآلخــرين بكفالــة الــسودان ومجيــع امليليــشيات واجلماعــات املــسلحة وســائر أصــ
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وصول املنظمات اإلنسانية وموظفي اإلغاثة على حنو كامل وآمن وبـدون عوائـق إىل الـسكان                
احملتاجني، وكذلك تزويدهم باملساعدات اإلنسانية مع احترام املبادئ التوجيهية الـيت تعمـل هبـا              

  م التحيز واحلياد واالستقاللية؛األمم املتحدة يف جمال املساعدة اإلنسانية، ومنها اإلنسانية وعد
تزايد انتهاكات حقوق اإلنسان وضـروب سـوء املعاملـة الـيت حتـدث يف      يدين    - ١٧  

دارفور وفيما يتصل هبا، مبا يف ذلك القتل خـارج نطـاق القـانون، واالسـتخدام املفـرط للقـوة،                    
ــال واال       ــات االعتق ــساين، وعملي ــسي واجلن ــف اجلن ــال العن ــدنيني، وأعم حتجــاز واختطــاف امل

عن قلق عميق بشأن حالة مجيع من ُيحتجزون هبذا الشكل، مبن فيهم أفـراد               ويعربالتعسفية،  
على أمهيـة كفالـة قـدرة العمليـة املختلطـة، يف إطـار واليتـها                 ويشدداجملتمع املدين والنازحون،    

احلالية، وقدرة املنظمات األخـرى ذات الـصلة، علـى رصـد تلـك احلـاالت، ويف هـذا الـصدد،                     
 حكومة السودان على إبداء مزيد من التعاون مع العمليـة املختلطـة مـن أجـل حتقيـق هـذا                     حيث

حكومة السودان إىل التقيد التام بالتزاماهتا، مبـا يف ذلـك الوفـاء بالتزامهـا برفـع                  ويدعواهلدف؛  
حالة الطوارئ يف دارفور، وإطالق سراح مجيع الـسجناء الـسياسيني، والـسماح حبريـة التعـبري،              

جهود فعالة لكفالة املساءلة عـن االنتـهاكات اجلـسيمة للقـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان                  وبذل  
علـى أمهيـة عمـل العمليـة املختلطـة علـى        ويـشدد والقانون اإلنساين الدويل، أيا كان مرتكبها،       

إىل األمني العـام     ويطلبتعزيز حقوق اإلنسان، وإبالغ السلطات بأي إساءات أو انتهاكات،          
ات عــن مجيــع مــسائل حقــوق اإلنــسان احملــددة يف هــذا القــرار ويف تقــاريره الــيت  أن يقــدم إفــاد

يقــدمها بانتظــام إىل جملــس األمــن، وأن يقــوم علــى الفــور بــإبالغ جملــس األمــن عــن حــاالت      
  االنتهاكات وسوء املعاملة اجلسيمة؛ 

 بوضـع سياسـة بـذل العنايـة الواجبـة يف مراعـاة حقـوق اإلنـسان،                  حييط علمـا    - ١٨  
يـدرج التقـدم     ع العملية املختلطة على تنفيذها تنفيذا تامـا، ويطلـب إىل األمـني العـام أن               ويشج

  احملرز يف تنفيذ تلك السياسة ضمن تقاريره املقدمة إىل اجمللس؛ 
 الـذي يقـع يف أي منطقـة مـن الـسودان يـؤثر علـى املنـاطق          النــزاع أن  يالحظ    - ١٩  

علـى التنـسيق الوثيـق فيمـا بـني بعثـات            وحيـث   ؛  األخرى يف البلد وعلـى املنطقـة األوسـع نطاقـا          
األمــم املتحــدة يف املنطقــة، مبــا يف ذلــك العمليــة املختلطــة، وقــوة األمــم املتحــدة األمنيــة املؤقتــة  

إىل األمــني العــام أن يكفــل فعاليــة ويطلــب ألبيــي، وبعثــة األمــم املتحــدة يف جنــوب الــسودان، 
  التعاون فيما بني البعثات؛

املتعلــق ) ٢٠١٣ (٢١٠٩ مــن القــرار ٢٥طلــب الــوارد يف الفقـرة  إىل ال يـشري   - ٢٠  
العملية املختلطـة علـى    ويشجعبالتهديد اإلقليمي املستمر الذي يشكله جيش الرب للمقاومة؛  
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أن تقــوم، يف حــدود قــدراهتا احلاليــة ومبــا يتفــق مــع واليتــها، بالتعــاون وتقاســم املعلومــات يف     
  الصدد؛ هذا

وصل إىل حلول دائمة حتفظ كرامة الالجـئني والنـازحني،          على أمهية الت   يشدد  - ٢١  
زاع يف  ـمجيـع أطـراف النـ      ويطالبوضمان مشاركتهم الكاملة يف ختطيط وإدارة تلك احللول،         

دارفور بتهيئة الظروف املؤاتية اليت تفضي إىل عودة الالجئني والنازحني بـصورة طوعيـة وآمنـة                
عـن بـالغ القلـق لـشدة تفـاقم       ويعـرب ؛ ةعـات احملليـ  وكرمية ومستدامة أو إىل إدماجهم يف اجملتم     

انعدام األمن وتزايد عمليات الرتوح هـذا العـام، واالحتياجـات اإلنـسانية واحتياجـات احلمايـة                 
النامجــة عــن ذلــك، وألن هنــاك قرابــة مليــونني مــن النــازحني والالجــئني ال يزالــون مــشردين،     

أن عمليـات العـودة تـتم طوعـاً     حقـق مـن   على أمهيـة دور آليـة التحقـق املـشتركة يف الت     ويشدد  
عــن بــالغ قلقــه إزاء بعــض العقبــات البريوقراطيــة الــيت تعيــق فعاليتــها          ويعــرب ، وعــن علــم 

  واستقالليتها؛
 ييسران كثريا مبادرات االنتعـاش      فأن توافر األمن وحرية التنقل سو     يالحظ    - ٢٢  

مهيـة بـذل جهـود االنتعـاش املبكـر      علـى أ ويـشدد  املبكر والعودة إىل احلياة الطبيعية يف دارفور؛   
 يف هـذا الـصدد العمليـة املختلطـة     ويـشجع يف دارفور، مىت ما كانـت تلـك العمليـات مالئمـة،            

على أن تقوم، يف إطار واليتها احلالية، بتيسري عمل فريـق األمـم املتحـدة القطـري والوكـاالت                   
وســائل مــن ضــمنها تــوفري املتخصــصة يف جمــايل االنتعــاش املبكــر وإعــادة اإلعمــار يف دارفــور، ب

مجيــع األطــراف إىل إتاحــة الوصــول بــدون عوائــق ويــدعو حكومــة    ويــدعو األمــن للمنــاطق؛ 
الــسودان إىل رفــع مجيــع القيــود الــيت تعيــق إمكانيــة الوصــول لــذلك الغــرض، وإىل العمــل علــى 

  معاجلة األسباب اجلذرية ألزمة دارفور وزيادة االستثمار يف أنشطة االنتعاش املبكر؛
ات احملليــة وتزايــد أعمــال اإلجــرام النـــزاعإزاء تزايــد يعــرب عــن بــالغ القلــق   - ٢٣  

 ويـدعو والعنف وتأثريها على املدنيني، وخباصة إزاء الزيـادة احلـادة يف الـصدامات بـني القبائـل                  
مجيع األطراف إىل وضع حد لتلك الصدامات بـصورة عاجلـة والـسعي إىل املـصاحلة واحلـوار؛                  

إزاء انتشار األسلحة، وال سيما األسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة،            لقويعرب عن بالغ الق   
ات، النــزاع إىل العملية املختلطة، يف هذا الصدد، أن تواصل دعم اآلليـات احملليـة حلـل                ويطلب  

لكــبري الوســطاء املــشترك بــأن يبــذل جهــودا  ويــأذن مبــا يف ذلــك مــع منظمــات اجملتمــع املــدين  
كــذلك إىل العمليــة ويطلــب شرك اجلماعــات الدارفوريــة املــسلحة؛ للوســاطة واملــصاحلة وأن ُيــ

املختلطــة رصــد مــا إذا كانــت توجــد يف دارفــور أي أســلحة أو مــواد ذات صــلة، وذلــك وفقــا 
، وأن تواصــل، يف هــذا الــسياق، ١٧٦٩ مــن القــرار ٩لواليتــها علــى النحــو احملــدد يف الفقــرة  

  بغية تيسري عملهما؛) ٢٠٠٥ (١٥٩١التعاون مع فريق اخلرباء املنشأ مبوجب القرار 
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كبري الوسطاء املشترك، خالل قيامه بتيـسري عمليـة الـسالم يف دارفـور               يشجع  - ٢٤  
وجهــود الوســاطة واملــصاحلة الــيت يبــذهلا، أن يأخــذ يف احلــسبان عمليــات الــسالم األخــرى          

  الصلة؛ ذات
سي، وأن  فورا عن مجيع أعمال العنـف اجلنـ   النـزاعبأن تكف أطراف    يطالب    - ٢٥  

تأخذ على عاتقها وتنفذ التزامات حمـددة وحمكومـة بآجـال زمنيـة مبكافحـة هـذا العنـف، وفقـا                     
إىل العمليــة املختلطــة أن تقـدم تقريــرا عــن العنــف اجلنــسي  ويطلــب ، )٢٠١٣ (٢١٠٦للقـرار  

ــف اجلنــسي           ــى العن ــبيل القــضاء عل ــرز يف س ــدم احمل ــذلك مــدى التق ــيِّم ك ــساين، وأن تق واجلن
ا يف ذلك عن طريق القيام يف الوقـت املناسـب بتعـيني مستـشارات لـشؤون محايـة        واجلنساين، مب 

ــساين كجــزء مــن        ــساء واألطفــال مــن العنــف اجلنــسي واجلن ــة الن ــرأة، ويالحــظ إدراج محاي امل
 أعـاله،   ٤االستراتيجية الشاملة على نطاق البعثـة حلمايـة املـدنيني الـيت يـرد حتديـدها يف الفقـرة                    

ام أن حيـرص علـى أن تنفِّـذ العمليـة املختلطـة األحكـام ذات الـصلة مـن                    إىل األمني العـ   ويطلب  
والقـرارات املرتبطـة بـه املتعلقـة بـاملرأة والـسالم واألمـن، مبـا يف ذلـك                   ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥القرار  

ـــ    ــة يف تـــسوية الن ــرأة يف مجيـــع مراحـــل عمليـــات الـــسالم، وخباصـ زاعات، ـدعـــم مـــشاركة املـ
منظمـات اجملتمـع املـدين النـسوية،        مبـا يـشمل     زاع،  ـعـد النـ   والتخطيط وبناء السالم يف فترة مـا ب       

وعن طريـق تعـيني مستـشارين يف الـشؤون اجلنـسانية، وأن ُيـضّمن تقـاريره املقدمـة إىل اجمللـس                      
  ذلك؛ معلومات عن

 كـــذلك بـــأن يوقـــف أطـــراف النــــزاع فـــوراً مجيـــع االنتـــهاكات        يطالـــب  - ٢٦  
اسـتمرار  ) أ: (ألمـني العـام أن يكفـل مـا يلـي          واالعتداءات املرتكبة ضـد األطفـال ويطلـب إىل ا         

ــا يف           ــشار إليه ــارير امل ــار التق ــك يف إط ــا يف ذل ــها، مب ــارير عن ــدمي تق ــال وتق ــة األطف رصــد حال
؛  األطفـال   أعاله، بوسائل تشمل التعاون الوثيـق مـع اجلهـات الفاعلـة املعنيـة حبمايـة                ١٤ الفقرة

 عمـل حمـددة بـأطر زمنيـة لوضـع      زاع هبـدف إعـداد خطـط   ـمواصلة احلوار مع أطراف النـ   )ب(
حد لتجنيد واستخدام األطفال واالنتهاكات األخرى املرتكبـة ضـد األطفـال مبوجـب القـانون                

  اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، وتنفيذ تلك اخلطط؛
باالستعراض املستمر للعنـصر املـدين يف العمليـة املختلطـة، ويتوقـع              حييط علما   - ٢٧  

 ذلك االستعراض أن تتمكن البعثة، من تنفيذ واليتها بفعالية وكفـاءة وأن تـستجيب       أن يضمن 
  األولوية؛ للتطورات على أرض الواقع واالحتياجات الناشئة ذات

اجلهــود الــيت تبــذهلا العمليــة املختلطــة إلدارة اآلثــار البيئيــة املترتبــة عــن   يــدرك   - ٢٨  
ب االقتضاء، ووفقا ملا ينطبق على ذلك ويتـصل بـه     عملياهتا عند أدائها للمهام املنوطة هبا، حس      



S/RES/2113 (2013)
 

14 13-41278 
 

العمليــة  ويــشجعمــن قــرارات اجلمعيــة العامــة والنظــامني اإلداري واألساســي لألمــم املتحــدة،  
  املختلطة على مواصلة هذه اجلهود؛

إىل األمني العـام أن يقـوم بـصورة دوريـة باسـتعراض وحتـديث مفهـوم                  يطلب  - ٢٩  
ملية املختلطة، وفقا لوالية البعثـة مبوجـب قـرارات جملـس األمـن           العمليات وقواعد االشتباك للع   

ذات الصلة، وتقدمي تقرير عن ذلك إىل جملس األمن والبلدان املسامهة بقـوات، ضـمن التقـارير               
   أعاله؛١٤املشار إليها يف الفقرة 

  .أن يبقي املسألة قيد نظره يقرر  - ٣٠  
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	وإذ يكرر تأكيد دعمه لوثيقة الدوحة لإحلال السلام في دارفور بوصفها أساسا صلبا لعملية 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 لإحلال السلام في دارفور، وإذ يحث حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة على التعجيل بتنفيذ الوثيقة لكي يجني أهل دارفور ثمارها الفعلية، وإذ يرحب بتوقيع حركة العدل والمساواة - فصيل بشر على الوثيقة وتأكيد الحركة مجددا على الالتزام بتنفيذ الوثيقة، وإذ يحث على تنفيذها العاجل لالتزاماتها، 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 الوثيقة، وإذ يحثها بقوة على دعم العملية، وإذ يدين أي أعمال تقوم بها أي جماعة مسلحة بهدف الإطاحة بحكومة السودان بالقوة، وإذ يحث بشدة حكومة السودان وجميع الجماعات المسلحة، بما في ذلك جيش تحرير السودان، فصيل عبد الواحد، وجيش تحرير السودان، فصيل ميني ميناوي، وحركة العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم، على أن تبذل قصاراها من أجل التوصل إلى تسوية سلمية شاملة تستند إلى وثيقة الدوحة لإحلال السلام 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، خاصة في السودان، وإذ يرحب على وجه الخصوص بالجهود التي يبذلها فريق التنفيذ الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي بقيادة الرئيس تابو 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 12 تموز/يوليه (S/2013/420) عن العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور،
	وإذ يشيد بجهود العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور صوب تعزيز السلام والاستقرار في دارفور، وإذ يكرر تأكيد دعمه الكامل للعملية المختلطة،
	وإذ يدين بشدة الهجمات التي تستهدف العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، وآخرها الهجوم الذي وقع في 13 تموز/يوليه والذي قُتل فيه 7 من حفظة السلام وأصيب فيه 17 فردا من حفظة السلام وأفراد الشرطة؛ وإذ يعرب عن تعازيه العميقة لحكومات وأسر القتلى؛ وإذ يدعو حكومة السودان إلى إجراء تحقيق سريع في هذه الهجمات وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، وإذ يرحب بالتزام الحكومة المعلن بأن تقوم بذلك فيما يتعلق بالهجوم الذي وقع يوم 13 تموز/يوليه؛ وإذ يدعو جميع الأطراف في دارفور إلى التعاون التام مع البعثة، 
	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 يعرب عن قلقه إزاء الحاجة الماسة إلى رفع مستوى القدرات التشغيلية وقدرات الدعم اللوجستي الذاتي، إلى المستويات المتفق عليها، في الوحدات العسكرية ووحدات الشرطة التي لم يرتفع لديها ذلك المستوى بعد،
	وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء تزايد العنف وانعدام الأمن في بعض أنحاء دارفور في الأشهر الأخيرة، بما يشمل خاصة التصاعد في الاقتتال بين القبائل، 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 السطو 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 يسلم بالجهود التي تبذلها السلطات السودانية للوساطة في الاقتتال بين القبائل، وإذ يحث على مواصلة عملها، وإذ يدعو جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية، بما يشمل جميع أعمال العنف المرتكبة ضد المدنيين، والتعجيل بتيسير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي المعمول به، والمبادئ التوجيهية لتقديم المساعدة الإنسانية، مع مواصلة ملاحظة أن الحالة الأمنية عموما في دارفور تحسنت منذ نشر العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور،
	وإذ يشير إلى الالتزامات التي تعهدت بها حكومة السودان وسائر الجهات الموقعة على وثيقة الدوحة لإحلال السلام 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 منها، فضلا عن ضمان حرية تنقل أفراد العملية المختلطة دون عائق في جميع المناطق وفي كل الأوقات في دارفور في إطار ممارسة العملية لولايتها، 
	وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء العوائق التي تقوم أمام تنفيذ العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور لولايتها، بما في ذلك القيود على التنقل والوصول،
	وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء الزيادة الكبيرة في حالات نزوح السكان في هذه السنة والزيادة بالتالي في الاحتياجات إلى المساعدة الإنسانية والحماية، وإزاء بقاء نحو مليوني نازح ولاجئ مشردين، وإذ يعرب كذلك عن القلق العميق إزاء الظروف المتدهورة للنازحين في دارفور وكذلك للاجئين الجدد في البلدان المجاورة والتشاديين الذين فروا من دارفور، وإزاء حالة اللاجئين والنازحين غير القادرين على بلوغ المخيمات، والذين يصبحون بالتالي عرضة للعنف المستمر أو يفتقرون إلى المساعدة الإنسانية، وإذ يشدد على ضرورة مواصلة الدعم الدولي لتلبية هذه الاحتياجات، وإذ يدرك أن بعض النازحين سوف يستوطنون بصورة دائمة في مناطق حضرية، لكنه يشدد على ضرورة ضمان الأمن في مناطق العودة،
	وإذ يعرب عن قلقه إزاء الأعمال العدائية بين حكومة السودان وجيش تحرير السودان، فصيل عبد الواحد، وجيش تحرير السودان، فصيل ميني ميناوي، وفصيل حركة العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم، وإذ يكرر التأكيد على أن الحل العسكري ليس هو السبيل إلى حل النـزاع في دارفور، وأن تحقيق تسوية سياسية شاملة أمر أساسي لإعادة السلام إلى نصابه،
	وإذ يعرب عن القلق إزاء الروابط بين مجموعات مسلحة غير موقّعة على الوثيقة في دارفور وجماعات خارج دارفور، وإذ يطالب بوقف أي شكل من الدعم الخارجي لهذه الجماعات سواء كان مباشرا أم غير مباشر،
	وإذ يعرب عن تقديره للعمل الذي يقوم به السيد إبراهيم غمباري بصفته الممثل الخاص المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لدارفور ورئيس العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، وإذ يرحب بتعيين د. محمد بن شامباس،
	وإذ يكرر إدانته لجميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي تحدث في دارفور والتي لها صلة بدارفور، وإذ يدعو جميع 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 يرحب بالعمل الذي تقوم به العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور لتنقيح استراتيجياتها لحماية المدنيين والإنذار المبكر، وإذ يحث على وضع تلك الاستراتيجيات في صورتها النهائية وتنفيذها،
	وإذ يشدد على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز التعامل الفعال بين عناصر العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور بجوانبها العسكري والمدني والشرطي، وبين العملية المختلطة والمنظمات الإنسانية في دارفور، في تنفيذ ولاية البعثة، 
	وإذ يؤكد من جديد قلقه إزاء التأثير السلبي للعنف المستمر في دارفور على الاستقرار في جميع أنحاء السودان وفي المنطقة، وإذ يرحب بالعلاقات الطيبة القائمة حاليا بين السودان وتشاد، فضلا عن نشر قوة مشتركة بقيادة مشتركة على طول الحدود، وإذ يشجع السودان وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى على مواصلة التعاون من أجل إحلال السلام والاستقرار في دارفور وفي المنطقة على نطاق أوسع،
	وإذ يرحب بانعقاد مؤتمر مانحي دارفور في الدوحة في يومي 7 و 8 نيسان/أبريل، وإذ يلاحظ تأييده لاستراتيجية تنمية دارفور، وإذ يحث المانحين على تقديم مساهماتهم المعلنة والوفاء بالتزاماتهم في الوقت المناسب، وإذ يؤكد أن بوسع التنمية دعم السلام الدائم في دارفور،
	وإذ يقرر أن الحالة في دارفور 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 13 شهراً أخرى حتى 31 آب/أغسطس 2014؛
	2 - يشير إلى قراره القاضي بأن يُعاد تشكيل الأفراد النظاميين التابعين للعملية المختلطة، 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؛ ويرحّب بالخطوات التي اتخذتها العملية المختلطة صوب تنفيذ هذا القرار؛ ويحث على إكمال تنفيذه ضمن الإطار الزمني المنصوص عليه، ويرحب كذلك بالجهود المستمرة التي تبذلها العملية المختلطة لضمان أن يظل تركيز أفرادها النظاميين منصبا على المناطق ذات التهديدات الأمنية العالية في دارفور؛ 
	3 - يطلب إلى الأمين العام أن يجري، بالتشاور الوثيق مع الاتحاد الأفريقي، ومع التماس الآراء من جميع الأطراف المعنية، استعراضا تفصيليا وتطلعياً لمدى التقدم الذي أحرزته العملية المختلطة صوب إنجاز ولايتها، بما في ذلك في ضوء التغيرات والتطورات الرئيسية التي طرأت على الحالة في دارفور منذ إنشاء العملية المختلطة، والتقدم المحرز صوب استيفاء النقاط المرجعية للعملية المختلطة والآثار المترتبة على تشكيلها؛ ويطلب إليه أن يقدم إلى مجلس الأمن خيارات وتوصيات بشأن فعالية العملية المختلطة في أجل أقصاه 28 شباط/فبراير 2014؛
	4 - يؤكد ضرورة أن تواصل العملية المختلطة استخدام 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 التنفيذ الكامل لاستراتيجيتها للإنذار المبكر على نطاق البعثة مع ما يرتبط بذلك من مؤشرات الإنذار المبكر؛ والمبادرة إلى نشر قوات وتسيير المزيد من الدوريات في المناطق التي يشتد فيها خطر نشوب النـزاع؛ وبذل جهود معززة بغية التصدي السريع والفعال للتهديدات بالعنف ضد المدنيين؛ وتأمين مخيمات النازحين والمناطق المحاذية ومناطق العودة عن طريق زيادة عدد دوريات الشرطة؛ 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؛
	5 - 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 وأفراد المساعدة الإنسانية وضمان أمنهم؛ ويحث العملية المختلطة على ردع أي تهديدات تستهدف العملية أو ولايتها؛ ويكرر التأكيد على أهمية أن تكون الوحدات مهيأة بالشكل الملائم ومجهزة بصورة فعالة بما يمكنها من تنفيذ ولاية العملية المختلطة، ويحثّ على مواصلة بذل الجهود مع الوحدات التي لا بد لها من إدخال تحسينات على هذا المجال؛ 
	6 - يرحب بالإطار المشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتيسير عملية السلام في دارفور، وبالأولوية المنوطة بجهود العملية المختلطة، بالتنسيق مع فريق الأمم المتحدة القطري لدعم هذا الإطار وفقا للفقرات 7 و 8 و 10 أدناه، ويرحّب بالجهود التي يبذلها فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالسودان في هذا الصدد؛
	7 - يحث الأطراف الموقعة أن تنفّذ تنفيذا تاما وثيقة الدوحة لإحلال السلام في دارفور، بسبل تشمل ضمان توفير الموارد لكل من السلطة الإقليمية لدارفور، والمفوضية القومية لحقوق الإنسان، ومكتب المدعي العام الخاص لدارفور، واللجنة الأمنية الإقليمية 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؛ ويدين، في هذا السياق، قتل محمد بشر وأعضاء آخرين في حركته على يد قوات حركة العدل والمساواة - فصيل جبريل، وأسر عدد آخر منهم، ويطالب كذلك بالإفراج عنهم فورا؛ ويطلب إلى العملية المختلطة دعم تنفيذ الوثيقة من خلال العمل الوثيق مع فريق الأمم المتحدة القطري في مجال نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وبناء قدرات قطاعات الشرطة والعدل والسجون؛ ويرحّب بالإطار الاستراتيجي المتكامل الذي وضعه كل من العملية المختلطة وفريق الأمم المتحدة القطري لتوفير الدعم على نطاق المنظومة لوثيقة الدوحة؛
	8 - يطالب جميع الأطراف في النـزاع، 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 لإحلال السلام في دارفور، ويطالب كذلك جميع الأطراف في النـزاع والجماعات الأخرى بالكفّ فورا عن جميع أعمال العنف، بما يسهم في تحقيق السلام الراسخ والدائم في المنطقة؛
	9 - يرحب بمبادرة كبير الوسطاء المشترك لتنشيط عملية السلام، بما في ذلك تنشيطها من خلال القيام من جديد بإشراك الحركات غير الموقعة؛
	10 - يؤكد من جديد دعمه لما يلي: إجراء حوار على الصعيد الداخلي في دارفور يتم في جو من احترام الحقوق المدنية والسياسية للمشاركين، بمن فيهم النساء، بما يمكنهم من التعبير عن آرائهم دون خوف من العقاب؛ وحرية التعبير والتجمع بما يتيح التشاور المفتوح؛ وحرية التنقل للمشاركين ولموظفي العملية المختلطة؛ والمشاركة التناسبية فيما بين الدارفوريين؛ والتحرر من المضايقات، والاحتجاز التعسفي، والتخويف؛ والتحرر من تدخل الحكومة أو الجماعات المسلحة؛ ويرحب بالخطوات المتخذة في هذا الصدد، ولا سيما وضع الصيغة النهائية لاستراتيجية الحوار والمشاورات على الصعيد الداخلي في دارفور، التي حظيت بتأييد الميسّرين، وهم العملية المختلطة، وفريق التنفيذ الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي، ودولة قطر؛ ويهيب بحكومة السودان وبالجماعات المسلحة ضمان تهيئة البيئة المؤاتية اللازمة لإجراء هذا الحوار فورا؛ ويطلب إلى العملية المختلطة دعم ورصد تطور هذا الحوار؛ ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم إفادات، في تقاريره العادية المشار إليها في الفقرة 14 أدناه، عن أي حوادث أمنية أو تهديدات أو انتهاكات لحريات المشاركين أو أي حالات تدخل في هذا الصدد وكذلك عن بيئة الحوار عموما. ويهيب بالموقعين على وثيقة الدوحة الالتزام بما تسفر عنه عملية الحوار من نتائج، والاستجابة، في سياق تنفيذ الوثيقة، للرغبات والاحتياجات التي يعبّر عنها الناس خلال هذه العملية؛
	11 - يشيد بما تقدمه البلدان المساهمة بالقوات وأفراد الشرطة والجهات المانحة إلى العملية المختلطة، ويدعو الدول الأعضاء إلى التعهد بتقديم باقي ما تحتاج إليه البعثة من عناصر تمكين القوة، بما في ذلك العتاد الجوي العسكري، وإلى تقديمه فعلا، ويشير إلى أهمية مواصلة إجراء المشاورات الوثيقة مع البلدان المساهمة بالقوات وأفراد الشرطة، ويدين بشدة جميع الهجمات التي تستهدف العملية المختلطة، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في 13 تموز/ يوليه وأدى إلى وفاة سبعة أفراد من حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة، والهجمات الأخرى التي أسفرت عن مقتل أو جرح آخرين؛ ويؤكد أن أي هجوم يُشَن على العملية المختلطة أو أي تهديد لها هو أمر غير مقبول ويلاحظ أن من يقومون بالتخطيط لتلك الهجمات أو يرعونها أو يشاركون فيها من الأفراد والكيانات يشكلون تهديداً للاستقرار في دارفور ومن ثم قد يفون بمعايير الإدراج في القوائم المنصوص عليها في الفقرة 3 (ج) من القرار 1591 (2005)؛ ويطالب بعدم تكرار تلك الهجمات، وأن تتم محاسبة المسؤولين عن ارتكابها بعد إجراء تحقيق سريع ووافٍ، ويشدّد على ضرورة تعزيز سلامة وأمن أفراد العملية المختلطة، ويحث العملية المختلطة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة ضمن قواعد اشتباكها لحماية موظفي الأمم المتحدة ومعداتها؛ ويدين استمرار ظاهرة إفلات مَن يهاجمون أفراد حفظ السلام من العقاب، ويحثّ، في هذا الصدد، حكومة السودان على بذل كل ما في وسعها لتقديم جميع مقترفي أي من هذه الجرائم للعدالة، وعلى التعاون مع العملية المختلطة في هذا الصدد، ويحثّ كذلك الأطراف المعنية على التعاون مع فريق الخبراء الذي عيّنه الأمين العام بموجب الفقرة 3 (ب) من القرار 1591 (2005) والذي مُدّدت ولايته بموجب قرارات لاحقة؛
	12 - 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 بحركة الدوريات، ومنح التصاريح للطيران، والإفراج عن المعدات، وإزالة جميع العقبات أمام استخدام الأصول الجوية للعملية المختلطة، وإصدار تأشيرات الدخول في الوقت المناسب لأفراد العملية المختلطة، وتجهيز معداتها في نقاط الدخول إلى السودان؛ ويرحّب بمنح الإفراج، في آخر دورة تناوب، عن المعدات في وقت مناسب أكثر، لكنه يعرب عن القلق إزاء استمرار حالات تأخير أخرى؛ ويرّحب بإحراز بعض التقدم في إصدار هذه التأشيرات؛ لكنه يأسف لحالات التأخير المستمرة، وهو ما يهدّد بشكل خطير بتقويض قدرة البعثة على تنفيذ ولايتها؛ ويطالب حكومة السودان باحترام حقوق أفراد العملية المختلطة بموجب اتفاق مركز القوات؛
	13 - 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؛
	14 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم التقارير إلى المجلس كل 90 يوما عن التقدم المحرز في تنفيذ ولاية العملية المختلطة، بما في ذلك التقدم المحرز في تحقيق القدرات التشغيلية وقدرات الاكتفاء اللوجستي الذاتي للوحدات العسكرية ووحدات الشرطة، وكذلك التقدم المحرز على المسار السياسي، والحالة الأمنية والإنسانية، بما في ذلك في أماكن مخيمات النازحين واللاجئين، والإجراءات التي اتخذتها 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؛ ويرحب بتحديث النقاط المرجعية والمؤشرات المتعلقة بالعملية المختلطة الذي قدمه الأمين العام، بعد التشاور مع الاتحاد الأفريقي، في تقريره المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2012 (S/2012/771)، وبإدراجه في تقاريره التي يقدمها إلى المجلس بانتظام كل 90 يوما بعد ذلك تقييما للتقدم المحرز والعقبات المصادفة في تنفيذ هذه النقاط المرجعية، مما يساعد المجلس على تقييم التقدم الذي أحرزته العملية المختلطة في تنفيذ ولايتها، وكذلك تعاون حكومة السودان والجماعات المسلحة مع العملية المختلطة، وامتثال جميع الأطراف لالتزاماتها الدولية؛
	15 - يطالب جميع أطراف النـزاع في دارفور بأن توقف على الفور أعمال العنف، بما فيها الاعتداءات 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 الجهود البنّاءة التي تبذلها الأطراف لتحقيق السلام؛
	16 - يعرب عن قلقه الشديد إزاء الحالة الإنسانية المتدهورة في دارفور، واستمرار التهديدات التي تتعرض لها المنظمات الإنسانية، ويرحب بتمكن المنظمات الإنسانية من إيصال المعونة إلى معظم السكان المحتاجين للمساعدة في دارفور، ولكنه يعرب عن القلق الشديد لكون الوصول إلى سكان المناطق المتأثرة بالنـزاع يظل مقيدا، ويأسف لتزايد القيود على وصول المساعدة الإنسانية في دارفور نتيجة لتزايد انعدام الأمن، والهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني، ورفض أطراف النـزاع وصول المساعدة الإنسانية، والعقبات البيروقراطية التي تفرضها حكومة السودان، ويلاحظ نشر توجيهات حكومة السودان بشأن العمل في المجال الإنساني لعام 2013، المتعلقة بالتعاون مع مجتمع العمل الإنساني على تيسير وصول المساعدات الإنسانية في دارفور، ويدعو إلى تنفيذها بالكامل، مشددا على ضرورة إصدار 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 مع احترام المبادئ التوجيهية التي تعمل بها الأمم المتحدة في مجال المساعدة الإنسانية، ومنها الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلالية؛
	17 - يدين تزايد انتهاكات حقوق الإنسان وضروب سوء المعاملة التي تحدث في دارفور وفيما يتصل بها، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون، والاستخدام المفرط للقوة، واختطاف المدنيين، وأعمال العنف الجنسي والجنساني، وعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية، ويعرب عن قلق عميق بشأن حالة جميع من يُحتجزون بهذا الشكل، بمن فيهم أفراد المجتمع المدني والنازحون، ويشدد على أهمية كفالة قدرة العملية المختلطة، في إطار ولايتها الحالية، وقدرة المنظمات الأخرى ذات الصلة، على رصد تلك الحالات، وفي هذا الصدد، يحث حكومة السودان على إبداء مزيد من التعاون مع العملية المختلطة من أجل تحقيق هذا الهدف؛ 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 وفي تقاريره التي يقدمها بانتظام إلى مجلس الأمن، وأن يقوم على الفور بإبلاغ مجلس الأمن عن حالات الانتهاكات وسوء المعاملة الجسيمة؛ 
	18 - يحيط علما بوضع سياسة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان، ويشجع العملية المختلطة على تنفيذها تنفيذا تاما، ويطلب إلى الأمين العام أن يدرج التقدم المحرز في تنفيذ تلك السياسة ضمن تقاريره المقدمة إلى المجلس؛ 
	19 - 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؛
	20 - يشير إلى الطلب الوارد في الفقرة 25 من القرار 2109 (2013) 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؛
	21 - 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؛ ويعرب عن بالغ القلق لشدة تفاقم انعدام الأمن وتزايد عمليات النزوح هذا العام، والاحتياجات الإنسانية واحتياجات الحماية الناجمة عن ذلك، ولأن هناك قرابة مليونين من النازحين واللاجئين لا يزالون مشردين، ويشدد على أهمية دور آلية التحقق المشتركة في التحقق من أن عمليات العودة تتم طوعاً وعن علم، ويعرب عن بالغ قلقه إزاء بعض العقبات البيروقراطية التي تعيق فعاليتها واستقلاليتها؛
	22 - يلاحظ أن توافر الأمن وحرية التنقل سوف ييسران 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؛
	23 - يعرب عن بالغ القلق إزاء تزايد النـزاعات المحلية وتزايد أعمال الإجرام والعنف وتأثيرها على المدنيين، وبخاصة إزاء الزيادة الحادة في الصدامات بين القبائل ويدعو جميع الأطراف إلى وضع حد لتلك الصدامات بصورة عاجلة والسعي إلى المصالحة والحوار؛ 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، بما في ذلك مع منظمات المجتمع المدني ويأذن لكبير الوسطاء المشترك بأن يبذل جهودا للوساطة والمصالحة وأن يُشرك الجماعات الدارفورية المسلحة؛ 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؛
	24 - يشجع كبير الوسطاء المشترك، خلال قيامه بتيسير عملية السلام في دارفور وجهود الوساطة والمصالحة التي يبذلها، أن يأخذ في الحسبان عمليات السلام الأخرى ذات الصلة؛
	25 - يطالب بأن تكف أطراف النـزاع فورا عن جميع أعمال العنف الجنسي، وأن تأخذ على عاتقها وتنفذ التزامات محددة ومحكومة بآجال زمنية بمكافحة هذا العنف، وفقا للقرار 2106 (2013)، ويطلب إلى العملية المختلطة أن تقدم تقريرا عن العنف الجنسي والجنساني، وأن تقيِّم كذلك مدى التقدم المحرز في سبيل القضاء على العنف الجنسي والجنساني، بما في ذلك عن طريق القيام في الوقت المناسب بتعيين مستشارات لشؤون حماية المرأة، ويلاحظ إدراج حماية النساء والأطفال من العنف الجنسي والجنساني كجزء من الاستراتيجية الشاملة على نطاق البعثة لحماية المدنيين التي يرد تحديدها في الفقرة 4 أعلاه، ويطلب إلى الأمين العام أن يحرص على أن تنفِّذ العملية المختلطة الأحكام ذات الصلة من القرار 1325 (2000) والقرارات المرتبطة به المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، بما في ذلك دعم مشاركة المرأة في جميع مراحل عمليات السلام، وبخاصة في تسوية النـزاعات، والتخطيط وبناء السلام في فترة ما بعد النـزاع، بما يشمل منظمات المجتمع المدني النسوية، وعن طريق تعيين مستشارين في الشؤون الجنسانية، وأن يُضمّن تقاريره المقدمة إلى المجلس معلومات عن ذلك؛
	26 - يطالب كذلك بأن يوقف أطراف النـزاع فوراً جميع الانتهاكات والاعتداءات المرتكبة ضد الأطفال ويطلب إلى الأمين العام أن يكفل ما يلي: (أ) استمرار رصد حالة الأطفال وتقديم تقارير عنها، بما في ذلك في إطار التقارير المشار إليها في الفقرة 14 أعلاه، بوسائل تشمل التعاون الوثيق مع الجهات الفاعلة المعنية بحماية الأطفال؛ (ب) مواصلة الحوار مع أطراف النـزاع بهدف إعداد خطط عمل محددة بأطر زمنية لوضع حد لتجنيد واستخدام الأطفال والانتهاكات الأخرى المرتكبة ضد الأطفال بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتنفيذ تلك الخطط؛
	27 - يحيط علما بالاستعراض المستمر للعنصر المدني في العملية المختلطة، ويتوقع أن يضمن ذلك الاستعراض أن تتمكن البعثة، من تنفيذ ولايتها بفعالية وكفاءة وأن تستجيب للتطورات على أرض الواقع والاحتياجات الناشئة ذات الأولوية؛
	28 - يدرك الجهود التي تبذلها العملية المختلطة لإدارة الآثار البيئية المترتبة عن عملياتها عند أدائها للمهام المنوطة بها، حسب الاقتضاء، ووفقا لما ينطبق على ذلك ويتصل به من قرارات الجمعية العامة والنظامين الإداري والأساسي للأمم المتحدة، ويشجع العملية المختلطة على مواصلة هذه الجهود؛
	29 - يطلب إلى الأمين العام أن يقوم بصورة دورية باستعراض وتحديث مفهوم العمليات وقواعد الاشتباك للعملية المختلطة، وفقا لولاية البعثة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتقديم تقرير عن ذلك إلى مجلس الأمن والبلدان المساهمة بقوات، ضمن التقارير المشار إليها في الفقرة 14 أعلاه؛
	30 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

