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   )    ٢٠١١   (    ٢٠٣٢       القرار     
      ٢٠١١      ديسمرب  /      األول     كانون    ٢٢            املعقودة يف     ٦٦٩٩                           الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

    
   ،           إن جملس األمن  
ــشري   ــوب               إذ ي ــسودان وجن ــة يف ال ــشأن احلال ــية ب ــه الرئاس ــسابقة وبيانات ــه ال                                                                                         إىل قرارات

   ، )    ٢٠١١   (    ٢٠٢٤        والقرار   )     ٢٠١١   (    ١٩٩٠                        السودان، وال سيما القرار 
                                                                           التزامه مببـدأي الـسيادة وسـالمة األراضـي؛ وبـإحالل الـسالم وحتقيـق                       يعيد تأكيد      وإذ    

                                       االستقرار وبسط األمن يف مجيع أحناء املنطقة،
                                                                                      األولويــة الــيت يوليهــا للتنفيــذ الكامــل والعاجــل جلميــع املــسائل العالقــة يف             وإذ يؤكــد  

                     اتفاق السالم الشامل،
              بـشأن محايـة     )     ٢٠٠٩   (    ١٨٩٤  و  )   ٠٦  ٢٠   (    ١٦٧٤                         قراراتـه الـسابقة                        وإذ يعيد تأكيـد     

  )     ٢٠١١   (    ١٩٩٨  و   )     ٢٠٠٩   (    ١٨٨٢  و  )     ٢٠٠٥   (    ١٦١٢                                 املــدنيني يف الرتاعــات املــسلحة، و 
                                               بـشأن محايـة مـوظفي املـساعدة اإلنـسانية            )     ٢٠٠٣   (    ١٥٠٢                                   بشأن األطفال والرتاع املـسلح، و       
  )     ٢٠٠٩   (    ١٨٨٨  و   )     ٢٠٠٨   (    ١٨٢٠  و   )     ٢٠٠٠   (    ١٣٢٥                                        ومـــــوظفي األمـــــم املتحـــــدة، و  

        واألمن،                  بشأن املرأة والسالم  )     ٢٠٠٩   (    ١٨٨٩  و
                                                                          إىل االلتزامات اليت تعهدت هبا حكومة السودان وحكومة جنوب الـسودان                    وإذ يشري   

                                                              يونيه بني حكومة السودان واحلركة الشعبية لتحرير الـسودان          /         حزيران   ٢٠                    يف االتفاق املربم يف     
        يونيـه   /          حزيـران   ٢٩    م يف                                                                           بشأن الترتيبات املؤقتة لـإلدارة واألمـن يف منطقـة أبيـي، واالتفـاق املـرب        

                                                                                                  بني حكومة السودان وحكومة جنوب السودان بشأن أمـن احلـدود واآلليـة الـسياسية واألمنيـة                  
                                                           يوليه بني حكومـة الـسودان وحكومـة جنـوب الـسودان             /      متوز   ٣٠                            املشتركة، واالتفاق املربم يف     
                          بشأن بعثة دعم رصد احلدود،
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                                  كتـوبر بـني رئيـسي الـسودان         أ /                تـشرين األول    ٩                             باالجتماع الذي عقـد يف                وإذ يرحب   
                                                                       وجنوب السودان، والنوايا اليت أعربا عنها حبل منازعاهتما بالوسائل السلمية،

                                      حتليـا بـضبط الـنفس واختـارا                                       كليهما سيستفيدان كثريا إن                       على أن البلدين            وإذ يشدد   
                                                          سبيل احلوار بدال من اللجوء إىل العنف أو األعمال االستفزازية، 

        لرفيـع      ا                                                                ساعدة املقدمـة إىل الطـرفني مـن فريـق االحتـاد األفريقـي                              باستمرار املـ            وإذ يشيد   
ــذ ورئيــسه   ــرئيس                                      املــستوى املعــين بالتنفي ــاوي، رئــيس وزراء            ال ــابو مبيكــي، ومــن ميلــيس زين                                                        ث

                                                                                                    إثيوبيــا، وهــايلي منكريــوس، املمثــل اخلــاص لألمــني العــام، ومــن الفريــق تادســا ورده تــسفاي،  
                       األمنية املؤقتة ألبيي،               قوة األمم املتحدة                البعثة اخلاصة ب    رئيس

                                                                                 إىل االســتعداد املتواصــل لــدى األمــم املتحــدة واجملتمــع الــدويل ملــساعدة                 وإذ يــشري  
                                                                              الطرفني يف وضع وتنفيذ الترتيبات األمنية املتبادلة دعما ألهداف اتفاق السالم الشامل،

ــة أبيــي                   وإذ يــشيد   ــة ألبيــي يف منطق ــة املؤقت ــم املتحــدة األمني ــشر قــوة األم ــسرعة ن                                                                                         ب
                                                           وباجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة وحكومة إثيوبيا يف هذا الصدد،

              املفاوضـات      متام                                                          حكومة السودان وحكومة جنوب السودان على التعجيل بإ               وإذ حيث   
                                              مع األمم املتحدة بشأن اتفاق يتعلق مبركز القوات،

       نطقة،                                               أمهية اتساق املساعدة املقدمة من األمم املتحدة يف امل                 وإذ يضع يف اعتباره  
                الوقايـة مـن        ب                                 توعيـة أفـراد حفـظ الـسالم                      الراميـة إىل                         األمـم املتحـدة          جبهود           وإذ يرحب   

         ويـشجع                                          اإليدز واألمراض املعدية األخرى ومكافحتـها،    /                                   اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية    
   ،                         يف مجيع عملياهتا حلفظ السالم         تلك اجلهود        على بذل 
                                          عنــف الــيت ترتكــب يف منطقــة أبيـــي                              إزاء مجيــع أعمـــال ال                               وإذ يــساوره بــالغ القلــق     

         يف ذلـك                                                                                               املدنيني انتهاكا للقـانون اإلنـساين الـدويل والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان، مبـا                    ضد
    ،           وتشريدهم                        قتل أعداد كبرية من املدنيني

    ،            حقوق اإلنسان                   الرصد الفعال ألوضاع                على احلاجة إىل         وإذ يشدد  
   /              كـانون األول   ١٣                      أبيي الـذي عقـد يف                                   باجتماع جلنة الرقابة املشتركة يف          وإذ يرحب   

                                                                                                       ديسمرب، حيث أكـدت مـن جديـد احلاجـة امللحـة إىل تيـسري تقـدمي املـساعدة اإلنـسانية جلميـع                       
                                     اجملتمعات احمللية املتضررة يف منطقة أبيي،

ــالغ القلــق    ــساوره ب ــراد شــرطة مــن                                وإذ ي ــراد عــسكريني وأف                                                                  إزاء اســتمرار وجــود أف
                     انتـــهاك التفـــاق      مــن        ذلـــك   ه              مـــا يــشكل  و                طقــة أبيـــي،                                           الــسودان ومـــن جنــوب الـــسودان يف من  
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ّ          لقبائـل املـسريية الُرّحـل                      هلجـرة اآلمنـة                  خطر علـى ا                    ينطوي عليه من             يونيه، و  /      حزيران   ٢٠  ُ           وعلـى                   
                            األمـم املتحـدة األمنيـة                       ، وحيول دون تنفيذ قوة           إىل ديارهم                                    عودة الالجئني من قبيلة دينكا نقوك     

                  لواليتها بالكامل،
                               أخر يف إنشاء إدارة منطقة أبيي،          إزاء الت                وإذ يساوره القلق  
                                                                                       إىل عـــدم إحـــراز أي تقـــدم يف إنـــشاء دائـــرة شـــرطة أبيـــي، مبـــا يف ذلـــك            وإذ يـــشري  
           َّ  هبجرة الرحَّل،          حمددة تتصل                         وحدة خاصة ملعاجلة قضايا        استحداث
                                                                            إزاء التـــأخر يف إزالـــة األلغـــام األرضـــية يف منطقـــة أبيـــي، وهـــو                        وإذ يـــساوره القلـــق  

              إىل ديارهم،     نازحني ل                    يعرقل العودة اآلمنة ل   ما
ــرب   ــسويت                وإذ يعـ ــتجري تـ ــستقبل سـ ــي يف املـ ــع أبيـ ــى أن وضـ ــصميمه علـ ــن تـ   ه    ـــ                                                                              عـ
        ن خــالل      ـــــ                                             و يتوافــق مــع اتفــاق الــسالم الــشامل، ال م     ـــــ         ن علــى حن     ـــــ        ن الطرفي     ـــــ     ات بي     ـــــ       باملفاوض

    راف       ــــــ            مجيـــع األط           وإذ يـــدعو                         ن مـــن جانـــب واحـــد،      ـــــ                                 ال الـــيت يتخـــذها أحـــد الطرفي      ــــــ    األفع
                                                      ي مفاوضات تستهدف التوصل إىل اتفاق هنائي بشأن وضع أبيي، ـ ـ             ة بشكل بناء ف ـ ــ        للمشارك
                                                                     إزاء التقــارير الــواردة عــن تعزيــز القــوات املــسلحة للــسودان                            وإذ يــساوره بــالغ القلــق  

                                 الـصادرة عـن كـال اجلـانبني،                   التأجيجية         طابات    اخل          املشتركة و         حدودمها                       وجلنوب السودان قرب    
                                        يزيد من احتمال املواجهة املباشرة بينهما،   مما

                                                                                  بــأن احلالــة الراهنــة يف أبيــي وعلــى طــول احلــدود بــني الــسودان وجنــوب              وإذ يــسلم  
                  م واألمن الدوليني،                       السودان تشكل هتديدا للسال

                  أشـهر، علـى      ٥                                                               متديد والية قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي لفترة               يقرر  -   ١  
                           واملعــدل مبوجــب القــرار     )     ٢٠١١   (    ١٩٩٠                 مــن القــرار   ٢           الفقــرة                            النحــو املنــصوص عليــه يف  

           د املهـام    ّ ّد   ميـ                                                                يتصرف مبوجب الفصل السابع من ميثـاق األمـم املتحـدة،                وإذ   ،   )    ٢٠١١   (    ٢٠٢٤
   ؛    ١٩٩٠            من القرار  ٣                      املنصوص عليها يف الفقرة 

                                              علـى تنفيـذ واليتـها بفعاليـة تتوقـف                                األمم املتحدة األمنية                    بأن قدرة قوة       يسلم  -   ٢  
                                                                                              وفــاء حكــوميت الــسودان وجنــوب الــسودان بالتزاماهتمــا املتفــق عليهــا بــني الطــرفني ومــع        علــى 

              األمم املتحدة؛
                                                                  بأن تقوم حكومتا السودان وجنوب السودان بنقل مجيع ما تبقـى مـن          يطالب  -   ٣  

                                                                                                  األفراد العسكريني وأفراد الشرطة من منطقة أبيي على الفور ودون شـروط مـسبقة، واالنتـهاء                
                      ، وفقــا اللتزاماهتمــا                  ســبيل االســتعجال                                                رة منطقــة أبيــي ودائــرة شــرطة أبيــي علــى                  مــن إنــشاء إدا

        يونيه؛ /        حزيران  ٢٠                الواردة يف اتفاق 



S/RES/2032 (2011)
 

4 11-65043 
 

                                                                              حكومة السودان وحكومة جنـوب الـسودان علـى االسـتفادة مـن اآلليـة                 حيث  -   ٤  
ــة           ــة املنطق ــن إقام ــهاء م ــصلة باالنت ــة ذات ال ــضايا العالق ــشتركة حلــل الق ــة امل ــسياسية واألمني                                                                                                               ال

                                         املنـاطق احلدوديـة املتنـازع عليهـا،         ب                        املـسائل املتعلقـة                                               دودية اآلمنـة املرتوعـة الـسالح وتـسوية          احل
                ملنطقة احلدودية؛ ا   ة ط ي              احلدود، ورسم خر       وتعليم 

                                                                      بالــدول األعــضاء كافــة، وخــصوصا الــسودان وجنــوب الــسودان، أن        يهيــب  -   ٥  
                        مجيــع أحنــاء املنطقــة                                                                                تكفــل حريــة وســرعة تنقــل مجيــع األفــراد دومنــا عــائق مــن وإىل أبيــي ويف   

ـــ      احلدودي ـــ      ة اآلمن     ــ ـــ     ة املن     ــ ــن         ـ ــا م ــدادات وغريه ــؤن واإلم ــدات وامل ــسالح، وكــذلك املع                                                                     زوعة ال
                                        املخصـصة لالسـتخدام احلـصري والرمسـي                                                                       البضائع مبا فيهـا املركبـات والطـائرات وقطـع الغيـار             

   ؛                       لقوة األمم املتحدة األمنية
                              على أن تتعاونا معا بـشكل                                                حكومة السودان وحكومة جنوب السودان        ث حي  -   ٦  

ّ                               ّ                               تام، وأن تقّدما الدعم الكامل للقوة لكي تتمكّن من االضطالع بالوالية على حنو تام؛              
        مـوظفي                                                                من حكومة السودان وحكومة جنوب السودان تـسهيل نـشر                يطلب  -   ٧  

         غـام يف         األل       َ            تعـيني َمـواطن           ال عـن     ـــ                   ة باأللغـام، فـض         ــــ              راءات املتعلق      ــــ        دة لإلج      ــــ                 رة األمـم املتح      ـــ   دائ
   ؛               وإزالتها منها          منطقة أبيي

                                                                       حبكومة السودان وحكومة جنوب السودان أن تفيا على وجه الـسرعة                يهيب  -   ٨  
ــسألة      ــسوية م ــشامل بت ــسالم ال ــاق ال ــا مبوجــب اتف ــهائي         الوضــع                                                                   بالتزامهم ــي  أل          الن            بالوســائل       بي

ّ                            السلمية، ويهيب هبما أن تنظرا حبسن نية يف املقترحـات الـيت سـيقّدمها فريـق                              د األفريقـي           االحتـا                                                        
                                                الرفيع املستوى املعين بالتنفيذ لتسوية هذه املسألة؛

                                           تتيح ألفراد املساعدة اإلنسانية مجيع سـبل                                        مجيع األطراف املعنية على أن         حيث  -   ٩  
                                    املـساعدة وأن تقـدم هلـم مجيـع             إىل                                                     ودون عوائـق إىل املـدنيني الـذين حيتـاجون                   يف أمان        لوصول   ا

                                       ألحكام القانون اإلنساين الدويل املنطبقة؛                              التسهيالت الالزمة لعملياهتم، وفقا
                    ، وإدراج نتـائج                  قـوق اإلنـسان                     الرصد الفعـال حل                              إىل األمني العام كفالة          يطلب  -    ١٠  

ــك الرصــد  ــس                ذل ــة إىل اجملل ــاريره املقدم ــب   ،                                  يف تق ــوب          ويهي ــة جن ــسودان وحكوم ــة ال                                       حبكوم
     ية؛                           األمني العام حتقيقا هلذه الغا              ً        تتعاونا تعاوناً كامال مع           السودان أن 

                                                                                        إىل األمني العام أن يتخذ التدابري الـضرورية لكفالـة امتثـال القـوة التـام                     يطلب  -    ١١  
                                                                                                   لسياسة األمم املتحدة اليت تقـضي بعـدم التـسامح إطالقـا إزاء االسـتغالل واالنتـهاك اجلنـسيني،                

   ؛                      ما قد يقع من تلك احلاالت           اجمللس على    طالع  وإ
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                     ودان وحكومة جنـوب       ـــ             ن حكومة الس     ـــ  بي     اون   ـ ـ       ن التع  ـ ـ          ى أن حتسي   ـ ـ     عل ّ  ّدد   ـــ  يش  -    ١٢  
                                                    إلحالل السالم واألمن واالستقرار وملستقبل العالقات بينهما؛     أيضا              بالغ األمهية  ر       ودان أمـ    الس

                                     اجمللس بالتقدم احملـرز يف تنفيـذ واليـة         إبالغ                               إىل األمني العام أن يواصل          يطلب  -    ١٣  
                 توجيـه انتبـاه                   وأن يـستمر يف   ،       يوما   ٦٠      مدهتا                           على مدى فترات زمنية                             األمم املتحدة األمنية      قوة

              ســبل تعزيــز          يستكــشف               الــذكر وأن  ة    نفــ     ات اآل                          انتــهاكات خطــرية لالتفاقــ      إىل أي               اجمللــس فــورا 
   ؛     نفذها                         بني البعثات داخل املنطقة وي        التعاون 
   .                                أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي    يقرر  -    ١٤  

  
  


