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  )٢٠١٢ (٢٠٤٦القرار     
  ٢٠١٢مايو / أيار٢، املعقودة يف ٦٧٦٤الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

  
  ،إن جملس األمن  
ــة يف الــسودان وجنــوب الــسودان،    إذ يــشري   ــسابقة بــشأن احلال ــه ال ــه وبيانات  إىل قرارات

، وإىل بيانيــه )٢٠١١ (٢٠٣٢، و )٢٠١١ (٢٠٢٤، و )٢٠١١ (١٩٩٠وخباصــة القــرارات 
إىل وإذ يشري كـذلك     ،  ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٢ و   ٢٠١٢مارس  / آذار ٦لرئاسيني املؤرخني   ا

 يف اتفاقيـــة العالقـــةحـــراز تقـــدم كامـــل وعاجـــل يف مجيـــع املـــسائل   إلاألولويـــة الـــيت يعطيهـــا 
  الشامل، السالم

التزامــه القــوي بــسيادة الــسودان وجنــوب الــسودان واســتقالهلما       وإذ يعيــد تأكيــد    
   أراضيهما، ومبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،ووحدهتما وسالمة

 من املقرر الصادر عن جملس الـسالم واألمـن التـابع لالحتـاد              ٧بالفقرة  وإذ حييط علما      
علـى أن احلـدود   وإذ يكـرر التأكيـد   ،  ٣١٩، يف جلسته    ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٤األفريقي يف   

 إقليميــة بالوســائل منازعــات تــسوية أي اإلقليميــة للــدول ال ينبغــي تغيريهــا بــالقوة، وأنــه يــتعني
  ا،السلمية حصًر

ــة، وحــسن اجلــوار،    وإذ يــشري    ــادئ التــسوية الــسلمية للمنازعــات الدولي ــة مب إىل أمهي
  وعدم التدخل، والتعاون اإلقليمي، 

بأن يـرى الـسودان وجنـوب الـسودان يتحـوالن إىل دولـتني              وإذ يلتزم التزاما راسخا       
ــتقرار،   مزدهـــرتني اقتـــصاديا، تعيـــشان  ــو مـــن الـــسالم واألمـــن واالسـ ــا إىل جنـــب يف جـ  جنبـ

واالطمئنـان وهتيئـة بيئـة تفـضي إىل االسـتقرار والتنميـة             املتبادلـة   على أمهية بناء الثقة     يشدد   وإذ
  االقتصادية على املدى الطويل،
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أحداث العنف املتكررة عرب احلدود بني السودان وجنوب الـسودان، مبـا يف             وإذ يدين     
اجلنــود، واالســتيالء علــى هجلــيج واحتالهلــا، وتقــدمي الــدعم للقــوات املقاتلــة    ذلــك حتركــات 

  بالوكالة، وعمليات القصف اجلوي اليت تقوم هبا القوات املسلحة السودانية،
إجــراءات تتخـذها أي مجاعــة مـسلحة هبــدف اإلطاحـة بــالقوة حبكومــة    أي وإذ يـدين    

  السودان أو جنوب السودان،
ق من احلالة اإلنـسانية الـيت يتـسبب فيهـا القتـال بـني الـسودان                 عن بالغ القل  وإذ يعرب     

   يف والييت جنوب كردفان والنيل األزرق، يف السودان، التناحروجنوب السودان، واستمرار 
مجيع أعمال العنف املرتكبة ضـد املـدنيني يف انتـهاك للقـانون اإلنـساين       ةوإذ يدين بقو    

  الدويل وقانون حقوق اإلنسان، 
 إىل الوقـف الفـوري      ويـدعو بسحب جيش جنوب السودان من هجليج،       ب  وإذ يرح   

  لعمليات القصف اجلوي اليت تقوم هبا القوات املسلحة السودانية ضد جنوب السودان،
 انتــهاكات حقــوق اإلنــسان الــيت تطــال األشــخاص غــري احملــاربني يف   وإذ يــدين بقــوة  

، وال سـيما املنـشآت النفطيـة،         االقتـصادية  املنطقة املتضررة، واألضرار اليت حلقت بالبىن التحتية      
 وهتديد العناصـر املتطرفـة   كال الطرفني،ومجيع البيانات التحريضية اليت تؤدي إىل تشويه صورة         

  بشن أعمال قتالية، مبا يف ذلك اهلجمات النامجة عن كراهية األجانب،
ــة إىل وإذ يــدعو    ــة تقيــيم اخلــسائ  القيــام بعملي ر واألضــرار حمايــدة لتقــصي احلقــائق بغي

االقتصادية واإلنسانية، مبا فيها األضرار اليت حلقت باملنشآت النفطية وغريهـا مـن الـبىن التحتيـة             
  األساسية، يف هجليج وحوهلا، 

كـل  البلـدين املقـيمني يف أراضـي     كـال   عـن بـالغ القلـق إزاء مـصري مـواطين            وإذ يعرب     
  ،٢٠١٢أبريل / نيسان٨، وذلك عقب هناية الفترة االنتقالية اليت متت يف منهما

ــشري    ــربم يف  وإذ ي ــاق امل ــران٢٩إىل االتف ــه / حزي ــسودان   ٢٠١١يوني ــة ال ــني حكوم  ب
حيـيط   وحكومة جنوب السودان بـشأن أمـن احلـدود واآلليـة الـسياسية واألمنيـة املـشتركة، وإذ              

 بإنــشاء منطقــة حدوديــة آمنــة مرتوعــة الــسالح، وباالتفــاق ٢علمــا بــااللتزام الــوارد يف الفقــرة 
بني حكومـة الـسودان وحكومـة جنـوب الـسودان بـشأن بعثـة                ٢٠١١يوليه  / متوز ٣٠املربم يف   

 احلــدود، الــذي يتــضمن تفاصــيل عــن إنــشاء آليــة مــشتركة للتحقــق مــن احلــدود     رصــددعــم 
ــسالح، و   صــدهاور ــة املرتوعــة ال ــة اآلمن ــشمل نطــاق مــسؤوليتها املنطق ــة  تفاصــيل ، ي عــن اآللي

  السياسية واألمنية املشتركة، 
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باحلاجـة امللحــة إىل أن يـشرع الــسودان وجنـوب الــسودان يف عمليـة نــزع     وإذ يـسلم    
  السالح من املنطقة احلدودية، 

لعـدم إعـادة الـسودان وجنـوب الـسودان نـشر قواهتمـا األمنيـة مـن منطقـة                    وإذ يأسف     
  ،)٢٠١١ (١٩٩٠ وللقرار ٢٠١١يونيه / حزيران٢٠أبيي وفقا التفاقهما املربم يف 

حــل الــرتاع يف جنــوب كردفــان والنيــل األزرق بالوســائل  ال ميكــن هبأنــنــه واقتناعــا م  
علـى احلاجـة املاسـة إىل إجيـاد حـل سياسـي عـن طريـق التفـاوض، علـى           وإذ يشدد  ،  العسكرية

  أساس احترام التنوع يف ظل الوحدة، 
بـشأن محايـة   ) ٢٠٠٩ (١٨٩٤و ) ٢٠٠٦ (١٦٧٤قراراتـه الـسابقة    وإذ يعيد تأكيـد       

) ٢٠١١ (١٩٩٨و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٢و ) ٢٠٠٦ (١٦١٢الرتاعــات املــسلحة، و املــدنيني يف 
بـشأن محايـة مـوظفي املـساعدة اإلنـسانية          ) ٢٠٠٣ (١٥٠٢بشأن األطفال والرتاع املـسلح، و       

ــدة، و   ) ٢٠٠٩ (١٨٨٨، و )٢٠٠٨ (١٨٢٠، و )٢٠٠٠ (١٣٢٥ومــــوظفي األمــــم املتحــ
  من،بشأن املرأة والسالم واأل) ٢٠١٠ (١٩٦٠و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٩ و

بـاجلهود املتواصـلة الـيت يبـذهلا االحتـاد األفريقـي لـدعم الـسودان وجنـوب                  وإذ يرحب     
السودان يف سـعيهما إىل التغلـب علـى تركـة الـرتاع ومرارتـه يف الـسودان، بوسـائل منـها علـى                        

 تنظـيم  سيما ، وتنفيذه، وال  ٢٠٠٥يناير  /اخلصوص إبرام اتفاق السالم الشامل يف كانون الثاين       
قريــر مــصري جنــوب الــسودان، واملفاوضــات املتــصلة بالعالقــات يف فتــرة مــا بعــد         اســتفتاء ت

  االنفصال، 
، مبـن  املعـين بالتنفيـذ  الرفيـع املـستوى   االحتـاد األفريقـي   جبهـود أعـضاء فريـق     وإذ يشيد     

 بكـــر الـــسالم أبـــو عبـــدالـــسابقان فـــيهم رئـــيس الفريـــق الـــرئيس ثـــابو امبيكـــي، والرئيـــسان   
سلطة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية، ورئيس الـوزراء اإلثيـويب ميلـيس    بويويا، ورئيس ال  وبيري

زينــاوي، واملبعــوث اخلــاص لألمــني العــام إىل الــسودان وجنــوب الــسودان، هــايلي منكريــوس، 
  وقوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي حتت قيادة الفريق تسفاي تاديسي،

 الـصادر عـن     ٢٠١٢أبريـل   / نيـسان  ٢٤ؤرخ  عن تأييده الكامل للمقـرر املـ      وإذ يعرب     
ــابع لالحتــاد األفريقــي يف جلــسته     ــة  ٣١٩جملــس الــسالم واألمــن الت ــة بــني مجهوري  بــشأن احلال

وتيـسري اسـتئناف املفاوضـات      ،  الـراهن  السودان ومجهورية جنوب السودان، بغيـة هتدئـة التـوتر         
 سـيما خريطـة الطريـق املبينـة     بشأن العالقات يف فترة ما بعد االنفصال، وتطبيع عالقاهتمـا، وال  

  يف ذلك املقرر،
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أن احلالة السائدة على طول احلدود بني السودان وجنوب الـسودان تـشكل             وإذ يقرر     
  هتديدا خطريا للسالم واألمن الدوليني، 

  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف   
ت التالية فـورا مـا مل يـنص    أن يتخذ السودان وجنوب السودان اإلجراءا يقرر    - ١  

  :على غري ذلك أدناه
القـصف اجلـوي،   عمليـات  الوقف الفوري لكل األعمال العدائية، مبا يف ذلك    ‘١’  

رئـيس مفوضـية االحتـاد األفريقـي ورئـيس جملـس            رمسيـا   الطرفـان   بلغ  على أن ي  
ســاعة مــن  ٤٨يف غــضون فتــرة ال تتعــدى بالتزامهمــا يف هــذا الــصدد األمــن 

  هذا القرار؛ تاريخ اختاذ 
السحب غري املشروط جلميع قواهتما املسلحة إىل جانبيهما من احلدود، طبقـا              ‘٢’  

ــربم يف       ــاق امل ــك االتف ــا يف ذل ــابقا، مب ــدة س ــات املعتم ــوز٣٠لالتفاق ــه / مت يولي
   بشأن بعثة دعم رصد احلدود؛ ٢٠١١

بتفعيــل ، خــالل فتـرة ال تتجــاوز أسـبوعا مــن تـاريخ اختــاذ هـذا القــرار،     القيـام   ‘٣’  
للتحقـق مـن احلـدود      آليات أمن احلدود الضرورية، أال وهـي اآلليـة املـشتركة            

، وإقامة منطقة حدودية آمنة مرتوعة السالح، وذلك طبقا للخريطـة           ورصدها
 ٢٠١١نـوفمرب   /اإلدارية واألمنية اليت عرضـها علـى الطـرفني يف تـشرين الثـاين             

لتنفيـذ، علـى أن يكـون معلومـا         فريق االحتاد األفريقي الرفيع املستوى املعـين با       
باملفاوضـات اجلاريـة حاليـا      حـال مـن األحـوال       أن هذه اخلريطـة ال ختـل بـأي          

  بشأن املناطق املتنازع عليها وترسيم احلدود؛ 
  التوقف عن إيواء أو دعم جمموعات متمردة ضد الدولة األخرى؛   ‘٤’  
تلقــي ل املــشتركة،  يف ظــل اآلليــة الــسياسية واألمنيــةاملخصــصة،تفعيــل اللجنــة   ‘٥’  

  شكاوى وادعاءات أحد الطرفني ضد اآلخر؛
يف وسـائل اإلعـالم،     التحريـضية   الوقف الفوري للدعاية العدائية والتـصرحيات         ‘٦’  

فضال عن أي اعتـداءات علـى املمتلكـات والرمـوز الدينيـة والثقافيـة اململوكـة             
كاملـة عـن    ملواطين الدولة األخرى، على أن تـضطلع احلكومتـان باملـسؤولية ال           

محاية رعايا كل منهما متاشـيا مـع املبـادئ الدوليـة، ومبـا ينـسجم مـع االتفـاق                    
ــذي       ــصلة ال ــسائل ذات ال ــة األخــرى وامل ــا الدول ــشأن وضــع رعاي اإلطــاري ب

  ؛٢٠١٢مارس /اسُتهل يف آذار
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بـشأن   ٢٠١١يونيـه  / حزيـران ٢٠تنفيذ اجلوانب املعلقة من االتفـاق املـربم يف       ‘٧’  
ة لإلدارة واألمن يف منطقة أبيي، وال سيما إعادة انتـشار مجيـع         الترتيبات املؤقت 

القــوات الــسودانية وقــوات جنــوب الــسودان، يف غــضون فتــرة ال تتجــاوز        
  أسبوعني من اختاذ هذا القرار، خارج منطقة أبيي؛ 

 أن يستأنف السودان وجنـوب الـسودان املفاوضـات بـال شـروط، حتـت                يقرر  - ٢  
يقي الرفيع املستوى املعـين بالتنفيـذ وبـدعم مـن رئـيس اهليئـة احلكوميـة                 رعاية فريق االحتاد األفر   

الدولية املعنية بالتنمية، يف وقت حيدده فريق االحتـاد األفريقـي بالتـشاور مـع الـشركاء الـدوليني                   
اختــاذ هــذا القــرار، مــن أجــل تــاريخ املعنــيني، ولكــن يف غــضون فتــرة ال تتجــاوز أســبوعني مــن 

  : ذات األمهية القصوى القضايا التاليةالتوصل إىل اتفاق بشأن
  الترتيبات املتعلقة بالنفط وما يتصل به من مدفوعات؛  ‘١’  
وضع رعايا كل بلد املقيمني يف البلد اآلخـر، مبـا يتفـق مـع االتفـاق اإلطـاري                     ‘٢’  

بــشأن مركــز رعايــا الدولــة األخــرى واملــسائل ذات الــصلة الــذي اســُتهل يف    
  ؛٢٠١٢مارس /آذار

  ؛واملطالب هبا، وترسيم احلدودة وضع املناطق احلدودية املتنازع عليها تسوي  ‘٣’  
  الوضع النهائي ملنطقة أبيي؛  ‘٤’  
 الـشمال   -السودان واحلركة الشعبية لتحرير الـسودان       تقيم حكومة    أن   يقرر  - ٣  

بغيـة  تعاونا كـامال مـع فريـق االحتـاد األفريقـي ورئـيس اهليئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة                        
ــشراكة         ــشأن ال ــاق اإلطــاري ب ــى أســاس االتف ــق املفاوضــات عل ــسوية عــن طري التوصــل إىل ت

ــربم يف   ــسياسية امل ــران٢٨ال ــه / حزي ــشعبية    ٢٠١١يوني ــوطين واحلركــة ال ــؤمتر ال ــني حــزب امل  ب
 الـــشمال والترتيبـــات الـــسياسية واألمنيـــة املتعلقـــة بـــوالييت النيـــل األزرق -لتحريـــر الـــسودان 
  وجنوب كردفان؛ 

 الـشمال علــى أن  - الـسودان واحلركـة الـشعبية لتحريـر الـسودان      بقـوة  حيـث   - ٤  
تقبال االقتراح الثالثي املقدم من االحتاد األفريقي واألمم املتحدة وجامعة الدول العربيـة بإتاحـة        
إمكانيـة إيـصال املـساعدات اإلنـسانية إىل الــسكان املتـضررين يف كلتـا املنطقـتني، وأن تكفــال،        

ون الدويل املنطبق، مبا يف ذلك القـانون اإلنـساين الـدويل املنطبـق واملبـادئ التوجيهيـة                  وفقا للقان 
األمـم املتحـدة وسـائر العـاملني يف         مـوظفي   للمساعدة اإلنسانية يف حـاالت الطـوارئ، وصـول          

ــدادات          ــسليم اإلم ــق، وكــذلك ت ــة ودون عوائ ــة وفوري ــصورة آمن ــسانية ب ــساعدة اإلن جمــال امل
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ولئك العاملني من إجناز مهامهم بكفاءة يف جمال مساعدة السكان املـدنيني            واملعّدات، لتمكني أ  
  املتضررين من الرتاع؛

 أعـاله يف غـضون ثالثـة    ٢ أن ُتختتم املفاوضـات املـشار إليهـا يف الفقـرة          يقرر  - ٥  
أشهر من اختاذ هذا القرار، ويف حالة عدم متخـض هـذه املفاوضـات عـن اتفـاق بـشأن أي مـن                       

 إىل األمـني العـام   يطلبحة أو كلها يف غضون مهلة الثالثة أشهر املخصصة هلا،           املسائل املطرو 
الحتاد األفريقي، ورئيس اهليئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة،             اأن يقوم، بالتشاور مع فريق      

ورئــيس مفوضــية االحتــاد األفريقــي، بــإبالغ جملــس األمــن يف غــضون أربعــة أشــهر مــن تــاريخ   
 عــن حالــة املفاوضــات، مبــا يف ذلــك تقــدمي مقترحــات مفــصلة عــن مجيــع    صــدور هــذا القــرار

  ؛ بعداملسائل اليت مل ُيبت فيها
إىل األمــني العــام أن يتــشاور مــع االحتــاد األفريقــي بــشأن تنفيــذ هــذا    يطلــب   - ٦  

القرار ومقررات جملس السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقي، وأن يعمل عـن كثـب مـع فريـق                
وأن يبلــغ جملــس األمــن، يف غــضون فريقــي لــدعم جهــود التيــسري الــيت يــضطلع هبــا،  الحتــاد األا

يوما مث مرة كل أسبوعني بعدئذ، عـن حالـة امتثـال الـسودان وجنـوب الـسودان واحلركـة                     ١٥
، يف  ويعـرب عـن عزمـه      للقرارات الواردة يف هـذا القـرار،          الشمال - الشعبية لتحرير السودان  

اف أو كلــها للقــرارات الــواردة يف هــذا القــرار، اختــاذ تــدابري  حالــة عــدم امتثــال أي مــن األطــر
  ؛، حسب االقتضاء من امليثاق٤١إضافية مناسبة مبوجب املادة 

جبميــع األطــراف أن تعــزز حقــوق اإلنــسان وحتميهــا، مبــا فيهــا حقــوق يهيــب   - ٧  
وجـب القـانون    املرأة واألشخاص املنتمني للفئات الضعيفة، وأن متتثل لاللتزامـات املنوطـة هبـا مب             

إىل ويـدعو   الدويل، مبـا يف ذلـك القـانون اإلنـساين الـدويل والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان،                     
  مساءلة مجيع املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة لتلك القوانني، مبا يف ذلك العنف اجلنسي؛

مبا تبذله قـوة األمـم املتحـدة األمنيـة املؤقتـة ألبيـي مـن جهـود يف سـبيل                     يشيد    - ٨  
بالغ تقديره للعمل الـذي يـضطلع بـه قائـد القـوة والبلـدان املـسامهة        ويعرب عن  تنفيذ واليتها،   

 إجـراء تقيـيم لواليـة قـوة األمـم املتحـدة يف سـياق امتثـال الـسودان                    ويعرب عن عزمه  بقوات،  
وجنوب السودان للقرارات الواردة يف هـذا القـرار، ووفائهمـا بالتزاماهتمـا املنـصوص عليهـا يف                  

  ؛٢٠١١يوليه / متوز٣٠يونيه، و / حزيران٢٩يونيه، و / حزيران٢٠اقات املؤرخة االتف
على أمهية وضرورة إعادة بناء سالم شامل وعادل ودائم بني الـسودان            يشدد    - ٩  

  وجنوب السودان؛
 . هذه املسألة قيد نظره الفعلييأن يبقيقرر   - ١٠  


	القرار 2046 (2012)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6764، المعقودة في 2 أيار/مايو 2012
	إن مجلس الأمن،
	إذ يشير إلى قراراته وبياناته السابقة بشأن الحالة في السودان وجنوب السودان، وبخاصة القرارات 1990 (2011)، و 2024 (2011)، و 2032 (2011)، وإلى بيانيه الرئاسيين المؤرخين 6 آذار/مارس 2012 و 12 نيسان/أبريل 2012، وإذ يشير كذلك إلى الأولوية التي يعطيها لإحراز تقدم كامل وعاجل في جميع المسائل العالقة في اتفاقية السلام الشامل،
	وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي بسيادة السودان وجنوب السودان واستقلالهما ووحدتهما وسلامة أراضيهما، وبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
	وإذ يحيط علما بالفقرة 7 من المقرر الصادر عن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 24 نيسان/أبريل 2012، في جلسته 319، وإذ يكرر التأكيد على أن الحدود الإقليمية للدول لا ينبغي تغييرها بالقوة، وأنه يتعين تسوية أي منازعات إقليمية بالوسائل السلمية حصرًا،
	وإذ يشير إلى أهمية مبادئ التسوية السلمية للمنازعات الدولية، وحسن الجوار، وعدم التدخل، والتعاون الإقليمي، 
	وإذ يلتزم التزاما راسخا بأن يرى السودان وجنوب السودان يتحولان إلى دولتين مزدهرتين اقتصاديا، تعيشان جنبا إلى جنب في جو من السلام والأمن والاستقرار، وإذ يشدد على أهمية بناء الثقة المتبادلة والاطمئنان وتهيئة بيئة تفضي إلى الاستقرار والتنمية الاقتصادية على المدى الطويل،
	وإذ يدين أحداث العنف المتكررة عبر الحدود بين السودان وجنوب السودان، بما في ذلك تحركات الجنود، والاستيلاء على هجليج واحتلالها، وتقديم الدعم للقوات المقاتلة بالوكالة، وعمليات القصف الجوي التي تقوم بها القوات المسلحة السودانية،
	وإذ يدين أي إجراءات تتخذها أي جماعة مسلحة بهدف الإطاحة بالقوة بحكومة السودان أو جنوب السودان،
	وإذ يعرب عن بالغ القلق من الحالة الإنسانية التي يتسبب فيها القتال بين السودان وجنوب السودان، واستمرار التناحر في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، في السودان، 
	وإذ يدين بقوة جميع أعمال العنف المرتكبة ضد المدنيين في انتهاك للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، 
	وإذ يرحب بسحب جيش جنوب السودان من هجليج، ويدعو إلى الوقف الفوري لعمليات القصف الجوي التي تقوم بها القوات المسلحة السودانية ضد جنوب السودان،
	وإذ يدين بقوة انتهاكات حقوق الإنسان التي تطال الأشخاص غير المحاربين في المنطقة المتضررة، والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية الاقتصادية، ولا سيما المنشآت النفطية، وجميع البيانات التحريضية التي تؤدي إلى تشويه صورة كلا الطرفين، وتهديد العناصر المتطرفة بشن أعمال قتالية، بما في ذلك الهجمات الناجمة عن كراهية الأجانب،
	وإذ يدعو إلى القيام بعملية محايدة لتقصي الحقائق بغية تقييم الخسائر والأضرار الاقتصادية والإنسانية، بما فيها الأضرار التي لحقت بالمنشآت النفطية وغيرها من البنى التحتية الأساسية، في هجليج وحولها، 
	وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء مصير مواطني كلا البلدين المقيمين في أراضي كل منهما، وذلك عقب نهاية الفترة الانتقالية التي تمت في 8 نيسان/أبريل 2012،
	وإذ يشير إلى الاتفاق المبرم في 29 حزيران/يونيه 2011 بين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان بشأن أمن الحدود والآلية السياسية والأمنية المشتركة، وإذ يحيط علما بالالتزام الوارد في الفقرة 2 بإنشاء منطقة حدودية آمنة منزوعة السلاح، وبالاتفاق المبرم في 30 تموز/يوليه 2011 بين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان بشأن بعثة دعم رصد الحدود، الذي يتضمن تفاصيل عن إنشاء آلية مشتركة للتحقق من الحدود ورصدها، يشمل نطاق مسؤوليتها المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح، وتفاصيل عن الآلية السياسية والأمنية المشتركة، 
	وإذ يسلم بالحاجة الملحة إلى أن يشرع السودان وجنوب السودان في عملية نزع السلاح من المنطقة الحدودية، 
	وإذ يأسف لعدم إعادة السودان وجنوب السودان نشر قواتهما الأمنية من منطقة أبيي وفقا لاتفاقهما المبرم في 20 حزيران/يونيه 2011 وللقرار 1990 (2011)،
	واقتناعا منه بأنه لا يمكن حل النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق بالوسائل العسكرية، وإذ يشدد على الحاجة الماسة إلى إيجاد حل سياسي عن طريق التفاوض، على أساس احترام التنوع في ظل الوحدة، 
	وإذ يعيد تأكيد قراراته السابقة 1674 (2006) و 1894 (2009) بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، و 1612 (2006) و 1882 (2009) و 1998 (2011) بشأن الأطفال والنزاع المسلح، و 1502 (2003) بشأن حماية موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة، و 1325 (2000)، و 1820 (2008)، و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) بشأن المرأة والسلام والأمن،
	وإذ يرحب بالجهود المتواصلة التي يبذلها الاتحاد الأفريقي لدعم السودان وجنوب السودان في سعيهما إلى التغلب على تركة النزاع ومرارته في السودان، بوسائل منها على الخصوص إبرام اتفاق السلام الشامل في كانون الثاني/يناير 2005، وتنفيذه، ولا سيما تنظيم استفتاء تقرير مصير جنوب السودان، والمفاوضات المتصلة بالعلاقات في فترة ما بعد الانفصال، 
	وإذ يشيد بجهود أعضاء فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ، بمن فيهم رئيس الفريق الرئيس ثابو امبيكي، والرئيسان السابقان عبد السلام أبو بكر وبيير بويويا، ورئيس السلطة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، ورئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي، والمبعوث الخاص للأمين العام إلى السودان وجنوب السودان، هايلي منكريوس، وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي تحت قيادة الفريق تسفاي تاديسي،
	وإذ يعرب عن تأييده الكامل للمقرر المؤرخ 24 نيسان/أبريل 2012 الصادر عن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في جلسته 319 بشأن الحالة بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان، بغية تهدئة التوتر الراهن، وتيسير استئناف المفاوضات بشأن العلاقات في فترة ما بعد الانفصال، وتطبيع علاقاتهما، ولا سيما خريطة الطريق المبينة في ذلك المقرر،
	وإذ يقرر أن الحالة السائدة على طول الحدود بين السودان وجنوب السودان تشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن الدوليين، 
	وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
	1 - يقرر أن يتخذ السودان وجنوب السودان الإجراءات التالية فورا ما لم ينص على غير ذلك أدناه:
	’1‘ الوقف الفوري لكل الأعمال العدائية، بما في ذلك عمليات القصف الجوي، على أن يبلغ الطرفان رسميا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ورئيس مجلس الأمن بالتزامهما في هذا الصدد في غضون فترة لا تتعدى 48 ساعة من تاريخ اتخاذ هذا القرار؛ 
	’2‘ السحب غير المشروط لجميع قواتهما المسلحة إلى جانبيهما من الحدود، طبقا للاتفاقات المعتمدة سابقا، بما في ذلك الاتفاق المبرم في 30 تموز/يوليه 2011 بشأن بعثة دعم رصد الحدود؛ 
	’3‘ القيام، خلال فترة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، بتفعيل آليات أمن الحدود الضرورية، ألا وهي الآلية المشتركة للتحقق من الحدود ورصدها، وإقامة منطقة حدودية آمنة منزوعة السلاح، وذلك طبقا للخريطة الإدارية والأمنية التي عرضها على الطرفين في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ، على أن يكون معلوما أن هذه الخريطة لا تخل بأي حال من الأحوال بالمفاوضات الجارية حاليا بشأن المناطق المتنازع عليها وترسيم الحدود؛ 
	’4‘ التوقف عن إيواء أو دعم مجموعات متمردة ضد الدولة الأخرى؛ 
	’5‘ تفعيل اللجنة المخصصة، في ظل الآلية السياسية والأمنية المشتركة، لتلقي شكاوى وادعاءات أحد الطرفين ضد الآخر؛
	’6‘ الوقف الفوري للدعاية العدائية والتصريحات التحريضية في وسائل الإعلام، فضلا عن أي اعتداءات على الممتلكات والرموز الدينية والثقافية المملوكة لمواطني الدولة الأخرى، على أن تضطلع الحكومتان بالمسؤولية الكاملة عن حماية رعايا كل منهما تماشيا مع المبادئ الدولية، وبما ينسجم مع الاتفاق الإطاري بشأن وضع رعايا الدولة الأخرى والمسائل ذات الصلة الذي استُهل في آذار/مارس 2012؛
	’7‘ تنفيذ الجوانب المعلقة من الاتفاق المبرم في 20 حزيران/يونيه 2011 بشأن الترتيبات المؤقتة للإدارة والأمن في منطقة أبيي، ولا سيما إعادة انتشار جميع القوات السودانية وقوات جنوب السودان، في غضون فترة لا تتجاوز أسبوعين من اتخاذ هذا القرار، خارج منطقة أبيي؛ 
	2 - يقرر أن يستأنف السودان وجنوب السودان المفاوضات بلا شروط، تحت رعاية فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ وبدعم من رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، في وقت يحدده فريق الاتحاد الأفريقي بالتشاور مع الشركاء الدوليين المعنيين، ولكن في غضون فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ اتخاذ هذا القرار، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا التالية ذات الأهمية القصوى:
	’1‘ الترتيبات المتعلقة بالنفط وما يتصل به من مدفوعات؛
	’2‘ وضع رعايا كل بلد المقيمين في البلد الآخر، بما يتفق مع الاتفاق الإطاري بشأن مركز رعايا الدولة الأخرى والمسائل ذات الصلة الذي استُهل في آذار/مارس 2012؛
	’3‘ تسوية وضع المناطق الحدودية المتنازع عليها والمطالب بها، وترسيم الحدود؛
	’4‘ الوضع النهائي لمنطقة أبيي؛
	3 - يقرر أن تقيم حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال تعاونا كاملا مع فريق الاتحاد الأفريقي ورئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية بغية التوصل إلى تسوية عن طريق المفاوضات على أساس الاتفاق الإطاري بشأن الشراكة السياسية المبرم في 28 حزيران/يونيه 2011 بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال والترتيبات السياسية والأمنية المتعلقة بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان؛ 
	4 - يحث بقوة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال على أن تقبلا الاقتراح الثلاثي المقدم من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بإتاحة إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين في كلتا المنطقتين، وأن تكفلا، وفقا للقانون الدولي المنطبق، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي المنطبق والمبادئ التوجيهية للمساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ، وصول موظفي الأمم المتحدة وسائر العاملين في مجال المساعدة الإنسانية بصورة آمنة وفورية ودون عوائق، وكذلك تسليم الإمدادات والمعدّات، لتمكين أولئك العاملين من إنجاز مهامهم بكفاءة في مجال مساعدة السكان المدنيين المتضررين من النزاع؛
	5 - يقرر أن تُختتم المفاوضات المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه في غضون ثلاثة أشهر من اتخاذ هذا القرار، وفي حالة عدم تمخض هذه المفاوضات عن اتفاق بشأن أي من المسائل المطروحة أو كلها في غضون مهلة الثلاثة أشهر المخصصة لها، يطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتشاور مع فريق الاتحاد الأفريقي، ورئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، بإبلاغ مجلس الأمن في غضون أربعة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار عن حالة المفاوضات، بما في ذلك تقديم مقترحات مفصلة عن جميع المسائل التي لم يُبت فيها بعد؛
	6 - يطلب إلى الأمين العام أن يتشاور مع الاتحاد الأفريقي بشأن تنفيذ هذا القرار ومقررات مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، وأن يعمل عن كثب مع فريق الاتحاد الأفريقي لدعم جهود التيسير التي يضطلع بها، وأن يبلغ مجلس الأمن، في غضون 15 يوما ثم مرة كل أسبوعين بعدئذ، عن حالة امتثال السودان وجنوب السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال للقرارات الواردة في هذا القرار، ويعرب عن عزمه، في حالة عدم امتثال أي من الأطراف أو كلها للقرارات الواردة في هذا القرار، اتخاذ تدابير إضافية مناسبة بموجب المادة 41 من الميثاق، حسب الاقتضاء؛
	7 - يهيب بجميع الأطراف أن تعزز حقوق الإنسان وتحميها، بما فيها حقوق المرأة والأشخاص المنتمين للفئات الضعيفة، وأن تمتثل للالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويدعو إلى مساءلة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لتلك القوانين، بما في ذلك العنف الجنسي؛
	8 - يشيد بما تبذله قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي من جهود في سبيل تنفيذ ولايتها، ويعرب عن بالغ تقديره للعمل الذي يضطلع به قائد القوة والبلدان المساهمة بقوات، ويعرب عن عزمه إجراء تقييم لولاية قوة الأمم المتحدة في سياق امتثال السودان وجنوب السودان للقرارات الواردة في هذا القرار، ووفائهما بالتزاماتهما المنصوص عليها في الاتفاقات المؤرخة 20 حزيران/يونيه، و 29 حزيران/يونيه، و 30 تموز/يوليه 2011؛
	9 - يشدد على أهمية وضرورة إعادة بناء سلام شامل وعادل ودائم بين السودان وجنوب السودان؛
	10 - يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره الفعلي.

