
S/2013/318  األمــم املتحـدة 

 

  جملس األمن
Distr.: General 
29 May 2013 
Arabic 
Original: English 

 

 

290513    290513    13-34889 (A) 

*1334889* 

، ومجهورية كوريا، ورواندا، واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا              توغو    
  مشروع قرار: الشمالية، والواليات املتحدة األمريكية

  
  إن جملس األمن،  
ــسودان وجنــوب     إذ يــشري   ــه الرئاســية بــشأن الوضــع يف ال ــسابقة وبيانات ــه ال  إىل قرارات

ـــرارات   ــة القـــ ) ٢٠١١ (٢٠٣٢و ) ٢٠١١ (٢٠٢٤و ) ٢٠١١ (١٩٩٠الــــسودان، وخباصــ
، وكــــذلك البيــــان الرئاســــي   )٢٠١٢ (٢٠٧٥، و )٢٠١٢ (٢٠٤٧و ) ٢٠١٢ (٢٠٤٦ و

S/PRST/2012/19    ــة ــصحفية املؤرخـــ ــس الـــ ــات اجمللـــ ــران١٨، وبيانـــ ــه / حزيـــ  ٢٠١٢يونيـــ
  ،٢٠١٣مايو / أيار٦ و ٢٠١٢سبتمبــر / أيلــول٢٨ و ٢٠١٢سبتمـرب /أيلول ٢١ و

زامه القوي بسيادة السودان وجنوب السودان، واسـتقالهلما،         الت وإذ يؤكد من جديد     
ووحــدهتما وســالمتهما اإلقليميــة، ومبقاصــد ومبــادئ ميثــاق األمــم املتحــدة، ويــشري إىل أمهيــة   

  مبادئ حسن اجلوار وعدم التدخل والتعاون اإلقليمي،
ة  التأكيــد علــى عــدم تغــيري احلــدود اإلقليميــة للــدول بــالقوة، وعلــى تــسوي  وإذ يكــرر  

  املنازعات اإلقليمية بالوسائل السلمية حصرا،
 األولويـة الــيت يوليهـا للتنفيــذ الكامـل والعاجــل جلميـع العناصــر املعلقـة مــن      وإذ يؤكـد   

  اتفاق السالم الشامل،
ـــه الــــسابقـة وإذ يؤكــــد مــــن جديــــد    ) ٢٠٠٠ (١٢٩٦و ) ١٩٩٩ (١٢٦٥ قراراتــ

ايــة املــدنيني يف الــرتاع بــشأن مح) ٢٠٠٩ (١٨٩٤و ) ٢٠٠٦ (١٧٣٨و ) ٢٠٠٦ (١٦٧٤ و
) ٢٠١٢ (٢٠٦٨و ) ٢٠١١ (١٩٩٨و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٢و ) ٢٠٠٥ (١٦١٢املــــــسلح، و 

ــسلح، و    ــرتاع املـ ــال والـ ــشأن األطفـ ــساعـدة   ) ٢٠٠٣ (١٥٠٢بـ ـــوظفي املـ ـــة مـ ــشأن محايــ بـ
ــدة، و    ــم املتحــ ـــي األمــ ــسانيـة وموظفــ  ١٨٨٨و ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥اإلنــ

  بشأن املرأة والسالم واألمن،) ٢٠١٠ (١٩٦٠و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٩و ) ٢٠٠٩(
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 إىل االلتزامات اليت قطعتها على نفسها حكومة الـسودان وحكومـة جنـوب              وإذ يشري   
 املــربم بــني حكومــة الــسودان واحلركــة الــشعبية ٢٠١١يونيــه / حزيــران٢٠الــسودان يف اتفــاق 

واتفــــاق لتحريــــر الــــسودان بــــشأن الترتيبــــات املؤقتــــة لــــإلدارة واألمــــن يف منطقــــة أبيــــي،   
 املربم بني حكومة الـسودان وحكومـة جنـوب الـسودان بـشأن أمـن                ٢٠١١يونيه  /حزيران ٢٩

 بـشأن بعثـة دعـم       ٢٠١١يوليـه   / متـوز  ٣٠احلدود واآللية السياسية واألمنيـة املـشتركة، واتفـاق          
مراقبــة احلــدود، املــربم بــني حكومــة الــسودان وحكومــة جنــوب الــسودان، وكــذلك اتفاقــات   

ــول ٢٧ ــبتمرب /أيل ــرار     ٢٠١٢س ــة وق ــات األمني ــاون والترتيب ــشأن التع ــارس لآلليــة  / آذار٨ ب م
، الـيت توصـلت     ٢٠١٣مـارس   / آذار ١٢السياسية واألمنية املشتركة ومصفوفة التنفيـذ املؤرخـة         

إليها حكومة السودان وحكومة جنوب السودان يف أديس أبابا برعايـة فريـق االحتـاد األفريقـي                 
  ،الرفيع املستوى املعين بالتنفيذ

 علــى أمهيــة املــشاركة الكاملــة للمــرأة يف تنفيــذ االتفاقــات ومنــع نــشوب    وإذ يــشدد  
  الرتاعات وحلها، ويف بناء السالم بصورة أعم،

 عن دعمه الكامل للجهود اليت يبـذهلا االحتـاد األفريقـي بـشأن الوضـع بـني                  وإذ يعرب   
 الـراهن، وتيـسري   مجهورية السودان ومجهورية جنوب السودان، مـن أجـل ختفيـف حـدة التـوتر             
 يف هــذا وإذ يــشرياســتئناف املفاوضــات بــشأن العالقــات بعــد االنفــصال، وتطبيــع عالقاهتمــا، 

أبريــل / نيــسان٢٤إىل بيانــات جملــس الــسالم واألمــن التــابع لالحتــاد األفريقــي املؤرخــة   الــصدد
مـايو  / أيـار ٧ و ٢٠١٣ينـاير  / كانون الثاين٢٥ و ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤ و   ٢٠١٢
 عن تصميمه على أن يقّرر الوضع املستقبلي ألبيي عـن طريـق املفاوضـات         وإذ يعرب ،  ٢٠١٣

بني الطرفني على حنو يتسق مع اتفاق السالم الشامل، ال عن طريق إجراءات انفرادية يتخـذها                
 جبميـع األطـراف إىل املـشاركة مـشاركة بنـاءة يف العمليـة               وإذ يهيـب  أي طرف مـن الطـرفني،       

من فريـق االحتـاد األفريقـي الرفيـع املـستوى املعـين بالتنفيـذ هبـدف التوصـل إىل                    اجلارية بوساطة   
  اتفاق هنائي على وضع أبيي،

 بــاجلهود الــيت تبــذهلا حكومــة الــسودان وحكومــة جنــوب الــسودان لــرتع وإذ يرحــب  
منطقــة األربعــة عــشر  ”الــسالح مــن املنطقــة احلدوديــة اآلمنــة املرتوعــة الــسالح، مبــا يف ذلــك    

 ٢٠٤٦لتنفيــذ اآلليــة املــشتركة لرصــد احلــدود والتحقــق منــها، وفقــاً لقــرار اجمللــس     ، و“مــيال
 الـيت وضـعها جملـس الـسلم واألمـن التـابع       ٢٠١٢أبريـل  / نيـسان ٢٤وخلريطة الطريـق املؤرخـة    

  لالحتاد األفريقي،
 أمهية إنشاء وتعهد آلية مشتركة فعالة لرصد احلدود والتحقـق منـها هبـدف               وإذ يؤكد   

  ،“منطقة األربعة عشر ميالً”ة احلدودية اآلمنة املرتوعة السالح، مبا يف ذلك رصد املنطق
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 أن كــال البلــدين ســيحققان مكاســب كــثرية إن مهــا أبــديا ضــبطا للــنفس    وإذ يؤكــد  
  واختارا أن يسلكا طريق احلوار بدال من اللجوء إىل العنف أو االستفزاز،

ــرئيس كــري   وإذ يرحــب   ــشري وال ــرئيس الب ــا يف     باجتماعــات ال ــودة يف أديــس أباب املعق
  أبريل،/ نيسان١٢يناير ويف جوبا يف / كانون الثاين٢٥ و ٥

 على املساعدة املستمرة اليت يقدمها إىل الطرفني فريق االحتاد األفريقـي الرفيـع              وإذ يثين   
املستوى املعين بالتنفيذ، مبـا يف ذلـك رئـيس الفريـق، الـرئيس ثـابو مبيكـي، والرئيـسان الـسابقان           

السالم أبو بكر وبيري بويويا، ورئيس اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية، رئـيس الـوزراء      عبد  
اإلثيــويب هــايلي مــرمي ديــساليغن، واملبعــوث اخلــاص لألمــني العــام للــسودان وجنــوب الــسودان    

  ،يامهايلي منكرييوس، وقوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي بقيادة اللواء يوهانس ِتسفامار
ــثين   ــة ألبيــي يف أداء      وإذ ي ــة املؤقت ــوة األمــم املتحــدة األمني ــذهلا ق  علــى اجلهــود الــيت تب

واليتها، مبا يف ذلك عملها اجلـاري علـى تيـسري اهلجـرة الـسلمية يف شـىت أرجـاء منطقـة أبيـي،                        
   عن تقديره العميق للعمل الذي تقوم به البلدان املسامهة بقوات،وإذ يعرب

تحسن اليت يشهدها األمـن واالسـتقرار يف منطقـة أبيـي منـذ نـشر                 أوجه ال  وإذ تشجعه   
 علـى منـع تكـرُّر العنـف ضـد املـدنيني       منـه  وتـصميما قوة األمم املتحـدة األمنيـة املؤقتـة ألبيـي،        

  تشريدهم، وعلى حتاشي الرتاع القبلي، أو
   مع القلق تزايد العنف القبلي يف منطقة أبيي،وإذ يالحظ  
 متتنع مجيع األطراف عن اختاذ أي إجـراءات انفراديـة بـدوافع     على أمهية أنوإذ يشدد   

  سياسية من شأهنا أن تزيد من سوء العالقات بني القبائل يف منطقة أبيي،
 بسبب التـأخر يف إنـشاء اإلدارة واجمللـس والـشرطة يف منطقـة               وإذ يساوره بالغ القلق     

  ع الرتاع القبلي يف أبيي،أبيي، وهي مؤسسات ال غىن عنها للحفاظ على النظام العام ومن
 عدم إحراز التقـدم يف إنـشاء دائـرة الـشرطة يف أبيـي، مبـا يف ذلـك وحـدة                      وإذ يالحظ   

  خاصة ملعاجلة القضايا اخلاصة املتعلقة هبجرة الرُّحل،
   أمهية اتساق املساعدة اليت تقدمها األمم املتحدة يف املنطقة،وإذ يضع يف اعتباره  
ذهلا األمم املتحدة يف مجيـع عمليـات حفـظ الـسالم التابعـة               باجلهود اليت تب   وإذ يرحب   

اإليــدز واألمــراض /هلــا لتوعيــة أفــراد حفــظ الــسالم بالوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية 
   تلك اجلهود،ويشجعاملعدية األخرى، ومبكافحة تلك األمراض، 
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  ضــرورة رصــد حقــوق اإلنــسان رصــدا فعــاال، مبــا يف ذلــك رصــد العنــف  وإذ يؤكــد  
اجلنسي واجلنساين أو االنتهاكات وأعمال اإلساءة املرتكبة ضد األطفـال، ويكـرر تأكيـد قلقـه                

  إزاء عدم تعاون الطرفني مع األمني العام لتحقيق هذه الغاية،
 الضرورة امللحة لتيسري إيصال املساعدة اإلنـسانية إىل مجيـع فئـات الـسكان               وإذ يؤكد   

   منطقة أبيي،املتضررة يف
مهية عودة النازحني إىل ديـارهم عـودة طوعيـة ومأمونـة ومنظمـة، وإعـادة                 أ وإذ يؤكد   

إدماجهم على حنو مستدام، وأمهية أن متر مواسم اهلجرة يف جو مـن الـسالمة والنظـام يف إطـار           
 القـوة  وإذ حيـث احترام الطرق التقليدية للهجرة من الـسودان إىل جنـوب الـسودان عـرب أبيـي،               

اختاذ ما يلزم من التـدابري لـضمان األمـن يف منطقـة أبيـي وفقـا للواليـة           األمنية املؤقتة ألبيي على     
  املسندة إليها،

   ما خيلفه انتشار األسلحة من آثار وخيمة على أمن املدنيني،وإذ يدرك  
ــق    ــساوره القل ــشكل   وإذ ي ــذي ت ــي ال ــد املتبق ــات    إزاء التهدي ــام األرضــية وخملف ه األلغ
ا يعوق اهلجرة املأمونة وعودة النـازحني عـودة مأمونـة           من املتفجرات يف منطقة أبيي، مم      احلرب

  ،إىل ديارهم
 بــأن الوضــع الــراهن يف أبيــي وعلــى طــول احلــدود بــني الــسودان وجنــوب  وإذ يــسلّم  

  السودان ال يزال يشكل هتديداً خطرياً للسلم واألمن الدوليني،
يل تنفيـذ واليتـها      باخلطوات اليت اختذهتا القوة األمنيـة املؤقتـة ألبيـي يف سـب             وإذ يرحب   

  تنفيذًا فعاالً، بطرق منها منع نشوب الرتاعات والوساطة والردع،
 تـشرين  ٣٠ أن ميدد والية قوة األمم املتحـدة األمنيـة املؤقتـة ألبيـي حـىت        يقرر  - ١  
واملعــدل ) ٢٠١١ (١٩٩٠ مــن القــرار ٢، علــى النحــو املــبني يف الفقــرة ٢٠١٣نــوفمرب /الثــاين

، ويقـــــرر كـــــذلك، )٢٠١٢ (٢٠٧٥ مـــــن القـــــرار ١لفقـــــرة وا) ٢٠١١ (٢٠٢٤بـــــالقرار 
 تــشرين ٣٠يتــصرف مبوجــب الفــصل الــسابع مــن ميثــاق األمــم املتحــدة، أن ميــدد حــىت    وهــو
بيـــي علـــى النحـــو املـــبني  واليـــة قـــوة األمـــم املتحـــدة األمنيـــة املؤقتـــة أل٢٠١٣نـــوفمرب /الثـــاين

، )٢٠١١ (٢٠٢٤رار  مــن القــ١، ألغــراض الفقــرة ويقــرر، ١٩٩٠ مــن القــرار ٣ الفقــرة يف
يشمل الدعم املقدم لألنشطة التنفيذية لآللية املشتركة لرصد احلـدود والتحقـق منـها الـدعم               أن

ــذه          ــة تتخــذها ه ــرارات توافقي ــب بق ــد الطل ــضاء وعن ــدم للجــان املخصــصة، حــسب االقت املق
  ا؛اآلليات، وذلك ضمن منطقة عمليات القوة األمنية املؤقتة ألبيي والقدرات املتاحة لديه
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 زيادة احلد األقصى املـأذون بـه لقـوام قـوة األمـم املتحـدة األمنيـة املؤقتـة                    يقرر  - ٢  
 فــرداً بنــاء علــى طلــب الطــرفني مــن خــالل قــرار اآلليــة الــسياسية واألمنيــة    ٥ ٣٢٦ألبيــي إىل 

ــؤرخ  ــشتركة املـ ــؤرخ     / آذار٨املـ ــره املـ ــام يف تقريـ ــه األمـــني العـ ــا أوصـــى بـ ــا ملـ ــارس، ووفقـ مـ
هبــدف متكــني القــوة األمنيــة املؤقتــة مــن تقــدمي الــدعم الكامــل  ) S/2013/198(مــارس /آذار ٢٨

  لآللية املشتركة لرصد احلدود والتحقق منها؛
 بإنــشاء اآلليــة املــشتركة لرصــد احلــدود والتحقــق منــها، وبــدء اآلليــة   يرحــب  - ٣  

وب الـسودان إىل االسـتخدام       حكومـة الـسودان وحكومـة جنـ        ويـدعو مزاولة أعماهلـا بالفعـل،      
اجليد التوقيت والفعال لآللية املشتركة لرصد احلدود والتحقق منها ولآلليـة الـسياسية واألمنيـة               
املشتركة، ولآلليات املشتركة األخرى املتفق عليها، هبدف كفالـة األمـن والـشفافية يف املنطقـة                

  الً؛اآلمنة املرتوعة السالح، مبا يف ذلك منطقة األربعة عشر مي
 أن الوالية املسندة إىل القوة األمنية املؤقتة ألبيي يف جمال محايـة املـدنيني               يؤكد  - ٤  

تشمل اختـاذ اإلجـراءات الـضرورية       ) ٢٠١١ (١٩٩٠ من القرار    ٣على النحو املبني يف الفقرة      
   بصرف النظر عن مصدر هذا العنف؛حلماية املدنيني املعرضني لتهديد حمدق بالعنف البدين،

ــراد      يرحــب  - ٥   ــسكريني وأف ــراد الع ــسودانيني واألف ــسكريني ال ــراد الع ــل األف  بنق
، ويطالــب حكومــة ٢٠٤٦الــشرطة التــابعني جلنــوب الــسودان مــن منطقــة أبيــي امتثــاال للقــرار 

السودان بنقل شرطة النفط يف دفرة من منطقة أبيي على الفور ودون شروط مسبقة، ويكـرر،                
، التأكيــد علــى إخــالء ٢٠٤٦ والقــرار ١٩٩٠ا القــرار وفقــا للقــرارات ذات الــصلة، وال ســيم

منطقة أبيي من الوجود العسكري ألي قوات، وكذلك من العناصر املسلحة التابعـة للطوائـف               
  احمللية، باستثناء القوة األمنية املؤقتة ألبيي، ودائرة شرطة أبيي؛

ة  مطالبتــه للــسودان وجنــوب الــسودان باالنتــهاء علــى وجــه الــسرع       يكــرر  - ٦  
إنــشاء إدارة وجملــس ملنطقــة أبيــي، مبــا يف ذلــك عــن طريــق تــسوية أزمــة تــشكيل اجمللــس،    مــن

وتشكيل دائرة شـرطة أبيـي بغـرض متكينـها مـن االضـطالع مبهـام حفـظ األمـن يف مجيـع أحنـاء               
منطقة أبيي، مبا يف ذلك محايـة اهلياكـل األساسـية النفطيـة، وفقـا اللتزامـات الطـرفني يف اتفـاق                      

  ؛٢٠١١يه يون/ حزيران٢٠
 الـــسودان وجنـــوب الـــسودان علـــى االســـتعانة بانتظـــام بلجنـــة الرقابـــة حيـــث  - ٧  

ــاق       ــذ اتفـ ــاطراد يف تنفيـ ــدم بـ ــضمان التقـ ــي لـ ــشتركة يف أبيـ ــران٢٠املـ ــه / حزيـ ، ٢٠١١يونيـ
  ذلك تنفيذ قرارات جلنة الرقابة املشتركة يف أبيي؛ يف مبا
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مـايو الـذي يكـرر      / أيـار  ٣ؤرخ   بقرار جلنة الرقابة املشتركة يف أبيي املـ        يرحب  - ٨  
 علــى مــا أعــرب عنــه جملــس ويــشددتأكيــد وضــع أبيــي بوصــفها منطقــة خاليــة مــن األســلحة، 

، مـن شـواغل إزاء      ٢٠١٣مـايو   / أيـار  ٧السلم واألمن التابع لالحتاد األفريقي، يف بيانـه املـؤرخ           
ــسالح،        ــي مدججــة بال ــيت تعــيش يف أبي ــل ال ــأن خمتلــف القبائ ــد ب ــيت تفي ــارير ال ــشريوالتق  إىل ي

 املتعلـق بالترتيبـات املؤقتـة لـإلدارة واألمـن يف منطقـة أبيـي                ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٠اتفاق   أن
ينص على أن أبيي ينبغي أن تكون منطقة خاليـة مـن األسـلحة وأن قـوة األمـم املتحـدة األمنيـة                   

تني  أيـضا احلكـوم  وحيـث املؤقتة ألبيي وحدها هـي املـأذون هلـا حبمـل األسـلحة داخـل املنطقـة،                  
على اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لكفالة إخـالء أبيـي مـن الـسالح بالفعـل، بطـرق منـها تنفيـذ            

  برامج لرتع السالح، حسب االقتضاء؛
 احلكومتني على القيام فـورا باختـاذ اخلطـوات الالزمـة لتنفيـذ تـدابري بنـاء                  حيث  - ٩  

ك مـن خـالل القيـام بعمليـات     الثقة بني الطوائف التابعـة لكـل منـها يف منطقـة أبيـي، مبـا يف ذلـ            
مصاحلة على مـستوى القاعـدة الـشعبية، وحيـث كـذلك مجيـع الطوائـف يف أبيـي علـى ممارسـة                       
أقصى درجات ضبط النفس يف مجيع معامالهتا، والكـف عـن األعمـال أو البيانـات التحريـضية          

  اليت قد تؤدي إىل صدامات عنيفة؛
ــي مو   يطلــب  - ١٠   ــة ألبي ــة املؤقت ــوة األمني ــة الرقابــة      إىل الق ــع جلن ــا م اصــلة حواره

املشتركة يف أبيي، ومـع قبـيليت املـسريية ودينكـا نقـوك، بـشأن االسـتراتيجيات الفعالـة وآليـات                     
الرقابة الكفيلة بـضمان االمتثـال التـام مـن جانـب مجيـع األطـراف املعنيـة بوضـع أبيـي بوصـفها              

 علـى األسـلحة الثقيلـة    منطقة خاليـة مـن األسـلحة، مـع إيـالء أولويـة خاصـة للتعجيـل بالقـضاء                  
 حكـوميت الـسودان وجنـوب       ويـدعو واألسلحة اجلماعية، وكـذلك علـى القنابـل الـصاروخية،           

ينكــا نقــوك، إىل التعــاون التــام الــسودان، وجلنــة الرقابــة املــشتركة يف أبيــي، وقبــيليت املــسريية ود
  القوة األمنية املؤقتة ألبيي يف هذا الصدد؛ مع

ــام، يعــرب  - ١١   ــه القي ــم     عــن عزم ــوة األم ــة ق ــضاء، باســتعراض والي  حــسب االقت
املتحــدة األمنيــة املؤقتــة ألبيــي إلمكــان إعــادة هيكلــة البعثــة يف ضــوء امتثــال الــسودان وجنــوب 

يونيـه  / حزيـران  ٢٠ والتزاماهتما املنصوص عليهـا يف اتفاقـات         ٢٠٤٦السودان ملقتضيات القرار    
، مبـا يف ذلـك نقـل     ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢٧ و   ٢٠١١يوليه  / متوز ٣٠يونيه و   / حزيران ٢٩و  

مجيــع القــوات مــن املنطقــة احلدوديــة اآلمنــة املرتوعــة الــسالح، ومتكــني اآلليــة املــشتركة لرصــد  
احلدود والتحقق منها واللجان املخصصة مـن اكتـساب القـدرة الكاملـة علـى القيـام بعملياهتـا،           

  وإمتام إخالء منطقة أبيي إخالء تاما من األسلحة؛
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ــة     إىليطلــب  - ١٢   ــة املؤقت  األمــني العــام أن جيــري استعراضــاً لتــشكيل القــوة األمني
ألبيي، وتقييماً للمخاطر والتهديدات ذات الصلة، ولوضع القوة واحلد األقـصى لعـدد أفرادهـا               

 إىل األمـني العـام أن يـدرج هـذا التقيـيم يف شـكل مرفـق             ويطلـب الالزم هلا كي تنفذ واليتـها،       
   يوماً من اختاذ هذا القرار؛١٢٠ه بعد بتقريره الدوري املقرر تقدمي

خـــصوصا الـــسودان وجنـــوب الـــسودان،  بالـــدول األعـــضاء كافـــة، ويهيـــب  - ١٣  
تكفل حرية وسرعة تنقـل مجيـع األفـراد دومنـا عـائق مـن وإىل أبيـي ويف مجيـع أحنـاء املنطقـة                     أن

ن البـضائع،  احلدودية اآلمنة املرتوعة السالح، وكذلك املعـدات واملـؤن واإلمـدادات وغريهـا مـ        
مبا فيها املركبـات والطـائرات وقطـع الغيـار الـيت يقتـصر اسـتخدامها علـى القـوة األمنيـة املؤقتـة                 

  ألبيي ومهامها الرمسية؛
ــم      جيــدد  - ١٤   ــل لألم ــدعم الكام ــدمي ال ــسودان إىل تق ــوب ال ــسودان وجن ــه ال  دعوت

ملتحـدة مـن العـسكريني      املتحدة، بطرق منها القيام على الفور بإصدار التأشريات ألفراد األمم ا          
واملدنيني وأفراد الشرطة، مبن فـيهم موظفـو تقـدمي املـساعدة اإلنـسانية، مـن غـري إجحـاف هلـم                      
بــسبب جنــسيتهم، وتيــسري ترتيبــات اســتقرارهم وإصــدار تــصاريح الــرحالت اجلويــة، وتــوفري   

 ٢٠١٢أكتـوبر   / تشرين األول  ١ يف هذا الصدد بتوقيع السودان يف        ويرحبالدعم اللوجسيت،   
   على اتفاقي مركز القوات؛٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٠وجنوب السودان يف 

 جبسامة الظروف املعيـشية الـصعبة ألفـراد حفـظ الـسالم التـابعني للقـوة                 يسلّم  - ١٥  
ــي،   ــة ألبيـ ــة املؤقتـ ــشرياألمنيـ ــة،    ويـ ــذه احلالـ ــة هـ ــا ملعاجلـ ــري اختاذهـ ــيت جيـ ــراءات الـ  إىل اإلجـ

اختاذ التدابري املتاحـة لـه لتـصحيح هـذا الوضـع وحتـسني قـدرة                األمني العام على مواصلة      وحيث
  ملؤقتة ألبيي على تنفيذ واليتها؛القوة األمنية ا

 حكومــة الــسودان وحكومــة جنــوب الــسودان مبواصــلة تيــسري نــشر    يطالــب  - ١٦  
موظفي دائرة األمـم املتحـدة لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام لـضمان حريـة تنقـل اآلليـة املـشتركة             

 احلدود والتحقق منها، وكذلك حتديـد مواقـع األلغـام وإزالتـها يف منطقـة أبيـي واملنطقـة                    لرصد
  احلدودية اآلمنة املرتوعة السالح؛

كني مــــوظفي املــــساعدة اإلنــــسانية  مجيــــع األطــــراف املعنيــــة بــــتم يطالــــب  - ١٧  
ع الوصول بشكل كامـل ومـأمون ودون عوائـق إىل املـدنيني احملتـاجني للمـساعدة وإىل مجيـ                   من

املرافق الالزمة لعملياهتم، وفقا للقانون الدويل، مبا يف ذلك القـانون اإلنـساين الـدويل الـساري،                 
  واملبادئ التوجيهية لتقدمي املساعدة اإلنسانية؛
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ــسان،      يطلــب  - ١٨   ــال ألوضــاع حقــوق اإلن ــة الرصــد الفع ــام كفال  إىل األمــني الع
ــاريره إىل اجمللــس، و     ــك الرصــد يف تق ــائج ذل ــة الــسودان     وإدراج نت ــن جديــد حبكوم ــب م يهي

وحكومة جنوب الـسودان التعـاون تعاونـا كـامال مـع األمـني العـام حتقيقـا هلـذه الغايـة، وذلـك                
  بطرق منها إصدار التأشريات ملوظفي األمم املتحدة املعنيني؛

 إىل األمني العام أن يتخذ التـدابري الالزمـة لكفالـة امتثـال القـوة األمنيـة               يطلب  - ١٩  
ألبيي امتثاال تامـا لـسياسة األمـم املتحـدة املتمثلـة يف عـدم التـسامح مطلقـا إزاء حـاالت                      املؤقتة  

  االستغالل واالنتهاك اجلنسيني، وأن يبلغ اجمللس كلما وقعت حاالت من هذا السلوك؛
ــة جنــوب       يــشدد  - ٢٠   ــسودان وحكوم ــة ال ــاون بــني حكوم ــى أن حتــسني التع  عل

   واألمن واالستقرار، وملستقبل العالقات بينهما؛السودان أمر بالغ األمهية أيضا للسالم
 إىل األمني العام أن يواصل إبالغ اجمللس مبـا ُيحـرز مـن تقـدم يف تنفيـذ         يطلب  - ٢١  

 يومـا، وأن يواصـل إطـالع        ٦٠والية قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتـة ألبيـي علـى فتـرات مـن                
  ر إليها أعاله؛اجمللس فورا على أي انتهاكات خطرية لالتفاقات املشا

 باجلهود اليت يبذهلا األمني العام لتوثيـق التعـاون بـني بعثـات األمـم                حييط علما   - ٢٢  
عثــة األمــم املتحــدة  املتحــدة يف املنطقــة، مبــا فيهــا قــوة األمــم املتحــدة األمنيــة املؤقتــة ألبيــي، وب   

حـدة يف دارفـور،     مجهورية جنوب السودان، والعملية املختلطة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املت            يف
ــه اخلــاص للــسودان وجنــوب الــسودان، ويطلــب إىل األمــني العــام أن يواصــل      وكــذلك مبعوث

  العمل هبذه املمارسة؛
  . أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٢٣  

  


	توغو، وجمهورية كوريا، ورواندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية: مشروع قرار
	إن مجلس الأمن،
	إذ يشير إلى قراراته السابقة وبياناته الرئاسية بشأن الوضع في السودان وجنوب السودان، وبخاصة القــرارات 1990 (2011) و 2024 (2011) و 2032 (2011) و 2046 (2012) و 2047 (2012)، و 2075 (2012)، وكذلك البيان الرئاسي S/PRST/2012/19، وبيانات المجلس الصحفية المؤرخة 18 حزيران/يونيه 2012 و 21 أيلول/سبتمـبر 2012 و 28 أيلــول/سبتمبــر 2012 و 6 أيار/مايو 2013،
	وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة السودان وجنوب السودان، واستقلالهما، ووحدتهما وسلامتهما الإقليمية، وبمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويشير إلى أهمية مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل والتعاون الإقليمي،
	وإذ يكرر التأكيد على عدم تغيير الحدود الإقليمية للدول بالقوة، وعلى تسوية المنازعات الإقليمية بالوسائل السلمية حصرا،
	وإذ يؤكد الأولوية التي يوليها للتنفيذ الكامل والعاجل لجميع العناصر المعلقة من اتفاق السلام الشامل،
	وإذ يؤكد من جديد قراراتـه السابقـة 1265 (1999) و 1296 (2000) و 1674 (2006) و 1738 (2006) و 1894 (2009) بشأن حماية المدنيين في النزاع المسلح، و 1612 (2005) و 1882 (2009) و 1998 (2011) و 2068 (2012) بشأن الأطفال والنزاع المسلح، و 1502 (2003) بشأن حمايــة مـوظفي المساعـدة الإنسانيـة وموظفـي الأمم المتحدة، و 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) بشأن المرأة والسلام والأمن،
	وإذ يشير إلى الالتزامات التي قطعتها على نفسها حكومة السودان وحكومة جنوب السودان في اتفاق 20 حزيران/يونيه 2011 المبرم بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان بشأن الترتيبات المؤقتة للإدارة والأمن في منطقة أبيي، واتفاق 29 حزيران/يونيه 2011 المبرم بين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان بشأن أمن الحدود والآلية السياسية والأمنية المشتركة، واتفاق 30 تموز/يوليه 2011 بشأن بعثة دعم مراقبة الحدود، المبرم بين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان، وكذلك اتفاقات 27 أيلول/سبتمبر 2012 بشأن التعاون والترتيبات الأمنية وقرار 8 آذار/مارس للآلية السياسية والأمنية المشتركة ومصفوفة التنفيذ المؤرخة 12 آذار/مارس 2013، التي توصلت إليها حكومة السودان وحكومة جنوب السودان في أديس أبابا برعاية فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ،
	وإذ يشدد على أهمية المشاركة الكاملة للمرأة في تنفيذ الاتفاقات ومنع نشوب النزاعات وحلها، وفي بناء السلام بصورة أعم،
	وإذ يعرب عن دعمه الكامل للجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي بشأن الوضع بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان، من أجل تخفيف حدة التوتر الراهن، وتيسير استئناف المفاوضات بشأن العلاقات بعد الانفصال، وتطبيع علاقاتهما، وإذ يشير في هذا الصدد إلى بيانات مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي المؤرخة 24 نيسان/أبريل 2012 و 24 تشرين الأول/أكتوبر 2012 و 25 كانون الثاني/يناير 2013 و 7 أيار/مايو 2013، وإذ يعرب عن تصميمه على أن يقرّر الوضع المستقبلي لأبيي عن طريق المفاوضات بين الطرفين على نحو يتسق مع اتفاق السلام الشامل، لا عن طريق إجراءات انفرادية يتخذها أي طرف من الطرفين، وإذ يهيب بجميع الأطراف إلى المشاركة مشاركة بناءة في العملية الجارية بوساطة من فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي على وضع أبيي،
	وإذ يرحب بالجهود التي تبذلها حكومة السودان وحكومة جنوب السودان لنزع السلاح من المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح، بما في ذلك ”منطقة الأربعة عشر ميلا“، ولتنفيذ الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها، وفقاً لقرار المجلس 2046 ولخريطة الطريق المؤرخة 24 نيسان/أبريل 2012 التي وضعها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي،
	وإذ يؤكد أهمية إنشاء وتعهد آلية مشتركة فعالة لرصد الحدود والتحقق منها بهدف رصد المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح، بما في ذلك ”منطقة الأربعة عشر ميلاً“،
	وإذ يؤكد أن كلا البلدين سيحققان مكاسب كثيرة إن هما أبديا ضبطا للنفس واختارا أن يسلكا طريق الحوار بدلا من اللجوء إلى العنف أو الاستفزاز،
	وإذ يرحب باجتماعات الرئيس البشير والرئيس كير المعقودة في أديس أبابا في 5 و 25 كانون الثاني/يناير وفي جوبا في 12 نيسان/أبريل،
	وإذ يثني على المساعدة المستمرة التي يقدمها إلى الطرفين فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ، بما في ذلك رئيس الفريق، الرئيس ثابو مبيكي، والرئيسان السابقان عبد السلام أبو بكر وبيير بويويا، ورئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديساليغن، والمبعوث الخاص للأمين العام للسودان وجنوب السودان هايلي منكيريوس، وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي بقيادة اللواء يوهانس تِسفاماريام،
	وإذ يثني على الجهود التي تبذلها قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي في أداء ولايتها، بما في ذلك عملها الجاري على تيسير الهجرة السلمية في شتى أرجاء منطقة أبيي، وإذ يعرب عن تقديره العميق للعمل الذي تقوم به البلدان المساهمة بقوات،
	وإذ تشجعه أوجه التحسن التي يشهدها الأمن والاستقرار في منطقة أبيي منذ نشر قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، وتصميما منه على منع تكرُّر العنف ضد المدنيين أو تشريدهم، وعلى تحاشي النزاع القبلي،
	وإذ يلاحظ مع القلق تزايد العنف القبلي في منطقة أبيي،
	وإذ يشدد على أهمية أن تمتنع جميع الأطراف عن اتخاذ أي إجراءات انفرادية بدوافع سياسية من شأنها أن تزيد من سوء العلاقات بين القبائل في منطقة أبيي،
	وإذ يساوره بالغ القلق بسبب التأخر في إنشاء الإدارة والمجلس والشرطة في منطقة أبيي، وهي مؤسسات لا غنى عنها للحفاظ على النظام العام ومنع النزاع القبلي في أبيي،
	وإذ يلاحظ عدم إحراز التقدم في إنشاء دائرة الشرطة في أبيي، بما في ذلك وحدة خاصة لمعالجة القضايا الخاصة المتعلقة بهجرة الرُّحل،
	وإذ يضع في اعتباره أهمية اتساق المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة في المنطقة،
	وإذ يرحب بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في جميع عمليات حفظ السلام التابعة لها لتوعية أفراد حفظ السلام بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المعدية الأخرى، وبمكافحة تلك الأمراض، ويشجع تلك الجهود،
	وإذ يؤكد ضرورة رصد حقوق الإنسان رصدا فعالا، بما في ذلك رصد العنف الجنسي والجنساني أو الانتهاكات وأعمال الإساءة المرتكبة ضد الأطفال، ويكرر تأكيد قلقه إزاء عدم تعاون الطرفين مع الأمين العام لتحقيق هذه الغاية،
	وإذ يؤكد الضرورة الملحة لتيسير إيصال المساعدة الإنسانية إلى جميع فئات السكان المتضررة في منطقة أبيي،
	وإذ يؤكد أهمية عودة النازحين إلى ديارهم عودة طوعية ومأمونة ومنظمة، وإعادة إدماجهم على نحو مستدام، وأهمية أن تمر مواسم الهجرة في جو من السلامة والنظام في إطار احترام الطرق التقليدية للهجرة من السودان إلى جنوب السودان عبر أبيي، وإذ يحث القوة الأمنية المؤقتة لأبيي على اتخاذ ما يلزم من التدابير لضمان الأمن في منطقة أبيي وفقا للولاية المسندة إليها،
	وإذ يدرك ما يخلفه انتشار الأسلحة من آثار وخيمة على أمن المدنيين،
	وإذ يساوره القلق إزاء التهديد المتبقي الذي تشكله الألغام الأرضية ومخلفات الحرب من المتفجرات في منطقة أبيي، مما يعوق الهجرة المأمونة وعودة النازحين عودة مأمونة إلى ديارهم،
	وإذ يسلّم بأن الوضع الراهن في أبيي وعلى طول الحدود بين السودان وجنوب السودان لا يزال يشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين،
	وإذ يرحب بالخطوات التي اتخذتها القوة الأمنية المؤقتة لأبيي في سبيل تنفيذ ولايتها تنفيذًا فعالاً، بطرق منها منع نشوب النزاعات والوساطة والردع،
	1 - يقرر أن يمدد ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، على النحو المبين في الفقرة 2 من القرار 1990 (2011) والمعدل بالقرار 2024 (2011) والفقرة 1 من القرار 2075 (2012)، ويقرر كذلك، وهو يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن يمدد حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي على النحو المبين في الفقرة 3 من القرار 1990، ويقرر، لأغراض الفقرة 1 من القرار 2024 (2011)، أن يشمل الدعم المقدم للأنشطة التنفيذية للآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها الدعم المقدم للجان المخصصة، حسب الاقتضاء وعند الطلب بقرارات توافقية تتخذها هذه الآليات، وذلك ضمن منطقة عمليات القوة الأمنية المؤقتة لأبيي والقدرات المتاحة لديها؛
	2 - يقرر زيادة الحد الأقصى المأذون به لقوام قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي إلى 326 5 فرداً بناء على طلب الطرفين من خلال قرار الآلية السياسية والأمنية المشتركة المؤرخ 8 آذار/مارس، ووفقا لما أوصى به الأمين العام في تقريره المؤرخ 28 آذار/مارس (S/2013/198) بهدف تمكين القوة الأمنية المؤقتة من تقديم الدعم الكامل للآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها؛
	3 - يرحب بإنشاء الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها، وبدء الآلية مزاولة أعمالها بالفعل، ويدعو حكومة السودان وحكومة جنوب السودان إلى الاستخدام الجيد التوقيت والفعال للآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها وللآلية السياسية والأمنية المشتركة، وللآليات المشتركة الأخرى المتفق عليها، بهدف كفالة الأمن والشفافية في المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح، بما في ذلك منطقة الأربعة عشر ميلاً؛
	4 - يؤكد أن الولاية المسندة إلى القوة الأمنية المؤقتة لأبيي في مجال حماية المدنيين على النحو المبين في الفقرة 3 من القرار 1990 (2011) تشمل اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين المعرضين لتهديد محدق بالعنف البدني، بصرف النظر عن مصدر هذا العنف؛
	5 - يرحب بنقل الأفراد العسكريين السودانيين والأفراد العسكريين وأفراد الشرطة التابعين لجنوب السودان من منطقة أبيي امتثالا للقرار 2046، ويطالب حكومة السودان بنقل شرطة النفط في دفرة من منطقة أبيي على الفور ودون شروط مسبقة، ويكرر، وفقا للقرارات ذات الصلة، ولا سيما القرار 1990 والقرار 2046، التأكيد على إخلاء منطقة أبيي من الوجود العسكري لأي قوات، وكذلك من العناصر المسلحة التابعة للطوائف المحلية، باستثناء القوة الأمنية المؤقتة لأبيي، ودائرة شرطة أبيي؛
	6 - يكرر مطالبته للسودان وجنوب السودان بالانتهاء على وجه السرعة من إنشاء إدارة ومجلس لمنطقة أبيي، بما في ذلك عن طريق تسوية أزمة تشكيل المجلس، وتشكيل دائرة شرطة أبيي بغرض تمكينها من الاضطلاع بمهام حفظ الأمن في جميع أنحاء منطقة أبيي، بما في ذلك حماية الهياكل الأساسية النفطية، وفقا لالتزامات الطرفين في اتفاق 20 حزيران/يونيه 2011؛
	7 - يحث السودان وجنوب السودان على الاستعانة بانتظام بلجنة الرقابة المشتركة في أبيي لضمان التقدم باطراد في تنفيذ اتفاق 20 حزيران/يونيه 2011، بما في ذلك تنفيذ قرارات لجنة الرقابة المشتركة في أبيي؛
	8 - يرحب بقرار لجنة الرقابة المشتركة في أبيي المؤرخ 3 أيار/مايو الذي يكرر تأكيد وضع أبيي بوصفها منطقة خالية من الأسلحة، ويشدد على ما أعرب عنه مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في بيانه المؤرخ 7 أيار/مايو 2013، من شواغل إزاء التقارير التي تفيد بأن مختلف القبائل التي تعيش في أبيي مدججة بالسلاح، ويشير إلى أن اتفاق 20 حزيران/يونيه 2011 المتعلق بالترتيبات المؤقتة للإدارة والأمن في منطقة أبيي ينص على أن أبيي ينبغي أن تكون منطقة خالية من الأسلحة وأن قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي وحدها هي المأذون لها بحمل الأسلحة داخل المنطقة، ويحث أيضا الحكومتين على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لكفالة إخلاء أبيي من السلاح بالفعل، بطرق منها تنفيذ برامج لنزع السلاح، حسب الاقتضاء؛
	9 - يحث الحكومتين على القيام فورا باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ تدابير بناء الثقة بين الطوائف التابعة لكل منها في منطقة أبيي، بما في ذلك من خلال القيام بعمليات مصالحة على مستوى القاعدة الشعبية، ويحث كذلك جميع الطوائف في أبيي على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في جميع معاملاتها، والكف عن الأعمال أو البيانات التحريضية التي قد تؤدي إلى صدامات عنيفة؛
	10 - يطلب إلى القوة الأمنية المؤقتة لأبيي مواصلة حوارها مع لجنة الرقابة المشتركة في أبيي، ومع قبيلتي المسيرية ودينكا نقوك، بشأن الاستراتيجيات الفعالة وآليات الرقابة الكفيلة بضمان الامتثال التام من جانب جميع الأطراف المعنية بوضع أبيي بوصفها منطقة خالية من الأسلحة، مع إيلاء أولوية خاصة للتعجيل بالقضاء على الأسلحة الثقيلة والأسلحة الجماعية، وكذلك على القنابل الصاروخية، ويدعو حكومتي السودان وجنوب السودان، ولجنة الرقابة المشتركة في أبيي، وقبيلتي المسيرية ودينكا نقوك، إلى التعاون التام مع القوة الأمنية المؤقتة لأبيي في هذا الصدد؛
	11 - يعرب عن عزمه القيام، حسب الاقتضاء، باستعراض ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي لإمكان إعادة هيكلة البعثة في ضوء امتثال السودان وجنوب السودان لمقتضيات القرار 2046 والتزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقات 20 حزيران/يونيه و 29 حزيران/يونيه و 30 تموز/يوليه 2011 و 27 أيلول/سبتمبر 2012، بما في ذلك نقل جميع القوات من المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح، وتمكين الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها واللجان المخصصة من اكتساب القدرة الكاملة على القيام بعملياتها، وإتمام إخلاء منطقة أبيي إخلاء تاما من الأسلحة؛
	12 - يطلب إلى الأمين العام أن يجري استعراضاً لتشكيل القوة الأمنية المؤقتة لأبيي، وتقييماً للمخاطر والتهديدات ذات الصلة، ولوضع القوة والحد الأقصى لعدد أفرادها اللازم لها كي تنفذ ولايتها، ويطلب إلى الأمين العام أن يدرج هذا التقييم في شكل مرفق بتقريره الدوري المقرر تقديمه بعد 120 يوماً من اتخاذ هذا القرار؛
	13 - يهيب بالدول الأعضاء كافة، وخصوصا السودان وجنوب السودان، أن تكفل حرية وسرعة تنقل جميع الأفراد دونما عائق من وإلى أبيي وفي جميع أنحاء المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح، وكذلك المعدات والمؤن والإمدادات وغيرها من البضائع، بما فيها المركبات والطائرات وقطع الغيار التي يقتصر استخدامها على القوة الأمنية المؤقتة لأبيي ومهامها الرسمية؛
	14 - يجدد دعوته السودان وجنوب السودان إلى تقديم الدعم الكامل للأمم المتحدة، بطرق منها القيام على الفور بإصدار التأشيرات لأفراد الأمم المتحدة من العسكريين والمدنيين وأفراد الشرطة، بمن فيهم موظفو تقديم المساعدة الإنسانية، من غير إجحاف لهم بسبب جنسيتهم، وتيسير ترتيبات استقرارهم وإصدار تصاريح الرحلات الجوية، وتوفير الدعم اللوجستي، ويرحب في هذا الصدد بتوقيع السودان في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2012 وجنوب السودان في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 على اتفاقي مركز القوات؛
	15 - يسلّم بجسامة الظروف المعيشية الصعبة لأفراد حفظ السلام التابعين للقوة الأمنية المؤقتة لأبيي، ويشير إلى الإجراءات التي يجري اتخاذها لمعالجة هذه الحالة، ويحث الأمين العام على مواصلة اتخاذ التدابير المتاحة له لتصحيح هذا الوضع وتحسين قدرة القوة الأمنية المؤقتة لأبيي على تنفيذ ولايتها؛
	16 - يطالب حكومة السودان وحكومة جنوب السودان بمواصلة تيسير نشر موظفي دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام لضمان حرية تنقل الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها، وكذلك تحديد مواقع الألغام وإزالتها في منطقة أبيي والمنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح؛
	17 - يطالب جميع الأطراف المعنية بتمكين موظفي المساعدة الإنسانية من الوصول بشكل كامل ومأمون ودون عوائق إلى المدنيين المحتاجين للمساعدة وإلى جميع المرافق اللازمة لعملياتهم، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي الساري، والمبادئ التوجيهية لتقديم المساعدة الإنسانية؛
	18 - يطلب إلى الأمين العام كفالة الرصد الفعال لأوضاع حقوق الإنسان، وإدراج نتائج ذلك الرصد في تقاريره إلى المجلس، ويهيب من جديد بحكومة السودان وحكومة جنوب السودان التعاون تعاونا كاملا مع الأمين العام تحقيقا لهذه الغاية، وذلك بطرق منها إصدار التأشيرات لموظفي الأمم المتحدة المعنيين؛
	19 - يطلب إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير اللازمة لكفالة امتثال القوة الأمنية المؤقتة لأبيي امتثالا تاما لسياسة الأمم المتحدة المتمثلة في عدم التسامح مطلقا إزاء حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين، وأن يبلغ المجلس كلما وقعت حالات من هذا السلوك؛
	20 - يشدد على أن تحسين التعاون بين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان أمر بالغ الأهمية أيضا للسلام والأمن والاستقرار، ولمستقبل العلاقات بينهما؛
	21 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل إبلاغ المجلس بما يُحرز من تقدم في تنفيذ ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي على فترات من 60 يوما، وأن يواصل إطلاع المجلس فورا على أي انتهاكات خطيرة للاتفاقات المشار إليها أعلاه؛
	22 - يحيط علما بالجهود التي يبذلها الأمين العام لتوثيق التعاون بين بعثات الأمم المتحدة في المنطقة، بما فيها قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، وبعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان، والعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، وكذلك مبعوثه الخاص للسودان وجنوب السودان، ويطلب إلى الأمين العام أن يواصل العمل بهذه الممارسة؛
	23 - يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره الفعلي.

