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  )٢٠١٢ (٢٠٤٧القرار     
   ٢٠١٢مايو / أيار١٧ املعقودة يف ٦٧٧٣الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

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

) ٢٠١١ (٢٠٣٢  و)٢٠١١ (٢٠٢٤والقـرار  ) ٢٠١١ (١٩٩٠الـسودان، وال سـيما القـرار    
  ،)٢٠١٢ (٢٠٤٦ و

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

ي أل تـسوية    اللحدود اإلقليمية للـدول بـالقوة، و      ل ه ال تغيري   أن  على وإذ يكرر التأكيد    
  ل السلمية،بالوسائإال منازعات إقليمية 

 األولويــة الــيت يوليهــا للتنفيــذ الكامــل والعاجــل جلميــع املــسائل العالقــة يف   وإذ يؤكــد  
  اتفاق السالم الشامل،

بـشأن محايـة   ) ٢٠٠٩ (١٨٩٤ و) ٢٠٠٦ (١٦٧٤ قراراتـه الـسابقة      وإذ يعيد تأكيـد     
) ٢٠١١ (١٩٩٨و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٢ و) ٢٠٠٥ (١٦١٢املــدنيني يف الرتاعــات املــسلحة، و 

بـشأن محايـة مـوظفي املـساعدة اإلنـسانية          ) ٢٠٠٣ (١٥٠٢ األطفال والرتاع املـسلح، و       بشأن
) ٢٠٠٩ (١٨٨٨و ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ ومـــــوظفي األمـــــم املتحـــــدة، و  

  واألمن، بشأن املرأة والسالم) ٢٠١٠ (١٩٦٠ و) ٢٠٠٩ (١٨٨٩ و
سودان وحكومـة   حكومة الـ  قطعتها على نفسها كل من إىل االلتزامات اليتوإذ يشري   

بـــني حكومـــة الـــسودان  ٢٠١١يونيـــه / حزيـــران٢٠جنـــوب الـــسودان يف االتفـــاق املـــربم يف 
، يواحلركــة الــشعبية لتحريــر الــسودان بــشأن الترتيبــات املؤقتــة لــإلدارة واألمــن يف منطقــة أبيــ   
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بني حكومة السودان وحكومـة جنـوب الـسودان       ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٩واالتفاق املربم يف    
يوليــه / متــوز٣٠ احلــدود واآلليــة الــسياسية واألمنيــة املــشتركة، واالتفــاق املــربم يف   بــشأن أمــن

  بني حكومة السودان وحكومة جنوب السودان بشأن بعثة دعم رصد احلدود، ٢٠١١
 دعمه الكامل للقرار الذي اختذه جملـس الـسالم واألمـن التـابع لالحتـاد                 عن وإذ يعرب   

 بــشأن الوضــع بــني مجهوريــة    ٣١٩ يف جلــسته ٢٠١٢أبريــل / نيــسان٢٤األفريقــي بتــاريخ  
السودان ومجهوريـة جنـوب الـسودان، بغيـة تبديـد أجـواء التـوتر القائمـة بـني البلـدين، وتيـسري             
استئنافهما للمفاوضات بشأن عالقاهتما يف مرحلة ما بعد االنفـصال، وتطبيـع تلـك العالقـات،             

  لقرار، مبا يف ذلك على اخلصوص خارطة الطريق اجململة يف ذلك ا
 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  باستمرار املـساعدة املقدمـة إىل الطـرفني مـن فريـق االحتـاد األفريقـي                وإذ يشيد   

لرئيــسني الــسابقني عبــد الــسالم اثــابو مبيكــي، ومــن الــرئيس  املــستوى املعــين بالتنفيــذ ورئيــسه
بكر وبيري بويويا، ورئيس اهليئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة، رئـيس الـوزراء اإلثيـويب             أبو

هـــايلي  ومبعـــوث األمـــني العـــام اخلـــاص إىل الـــسودان وجنـــوب الـــسودان، ميلـــيس زينـــاوي،
  ،تاديسيتسفاي  بقيادة الفريق  املؤقتة ألبييقوة األمم املتحدة األمنيةومن منكريوس، 

 ملا تبذله من جهود من أجـل أداء         قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي      على   وإذ يثين   
  واليتها، وإذ يعرب عن تقديره العميق للعمل الذي تضطلع به البلدان املسامهة بقوات، 

  من األمم املتحدة يف املنطقة، املساعدة املقدمة تناسق أمهية 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 السالمتلك اجلهودعلى بذل 
 يمجيــع أعمــال العنــف الــيت ترتكــب يف منطقــة أبيــ   مــن  العميــق وإذ يــساوره القلــق  

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

وإذ يعـرب عـن     حقـوق اإلنـسان،     الرصد الفعال ألوضـاع      على احلاجة إىل     وإذ يشدد   
   مع األمني العام يف هذا الصدد، عدم تعاون الطرفنيالقلق من
األهـايل  مجيـع   إىل   املـساعدة اإلنـسانية      وصول احلاجة امللحة إىل تيسري       على  يشدد وإذ  
   يف منطقة أبيي،املتضررين
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وإعـادة  عـودة طوعيـة ومأمونـة ومنظمـة      إىل ديـارهم  النـازحني  أمهيـة عـودة     يؤكدوإذ    
  ة السالمة والتعاون يف مواسم اهلجرة، ، وأمهيإدماجهم على حنو مستدام

التفــــاق  انتــــهاكا  وجــــود أفــــراد عــــسكريني وأفــــراد شــــرطة أن علــــى شددوإذ يــــ  
لقبائـل  هلجـرة اآلمنـة     يشكل خطـرا علـى ا     ،  ٢٠٤٦ وألحكام القرار    ٢٠١١ يونيه/حزيران ٢٠

 نفيذ قـوة  ، وحيول دون ت   إىل ديارهم دينكا    من قبيلة نقوك   نازحني وعلى عودة ال   املسريية الُرّحل 
  لواليتها بالكامل،املؤقتة ألبيي  األمم املتحدة األمنية

   إنشاء إدارة منطقة أبيي،الذي يعتور التأخر من  العميقوإذ يساوره القلق  
  اسـتحداث   عدم إحراز أي تقدم يف إنشاء دائرة شرطة أبيي، مبـا يف ذلـك              الحظوإذ ي   

  هبجرة الرحَّل،حمددة تتصل وحدة خاصة ملعاجلة قضايا 
 األلغام األرضـية يف منطقـة أبيـي، وهـو           من استمرار وجود    العميق وإذ يساوره القلق    

  ، بأمان ويعوق اهلجرة اآلمنة إىل ديارهمنازحنيلايعرقل عودة  ما
ات ـــــوضــع أبيــي يف املــستقبل باملفاوضتــتم تــسوية  عــن تــصميمه علــى أن وإذ يعــرب  

ال الـيت يتخـذها أحـد       ــــ األفعبلـسالم الـشامل، ال      و يتوافق مـع اتفـاق ا      ـــن على حن  ـــن الطرفي ـــبي
ي ــــة بــشكل بنــاء ف ـــراف للمــشاركـــــ مجيــع األطوإذ يــدعون مــن جانــب واحــد،   ــــالطرفي

  مفاوضات تستهدف التوصل إىل اتفاق هنائي بشأن وضع أبيي،
 بــأن احلالــة الراهنــة يف أبيــي وعلــى طــول احلــدود بــني الــسودان وجنــوب  عتــرفوإذ ي  

  م واألمن الدوليني، للسال خطرياكل هتديداالسودان تش
 أشـهر،   سـتة  متديد والية قـوة األمـم املتحـدة األمنيـة املؤقتـة ألبيـي لفتـرة                  يقرر  - ١  

واملعـدل مبوجـب القـرار      ) ٢٠١١ (١٩٩٠ مـن القـرار      ٢على النحو املنصوص عليه يف الفقـرة        
د املهـام   ّدميـ تحـدة،    يتصرف مبوجب الفصل السابع من ميثـاق األمـم امل          وإذ،  )٢٠١١ (٢٠٢٤

  ؛١٩٩٠ من القرار ٣املنصوص عليها يف الفقرة 
بإعــادة انتــشار األفــراد العــسكريني وأفــراد الــشرطة التــابعني جلنــوب   يرحــب   - ٢  

، ويطالـب حكومـة الـسودان بإعـادة     ٢٠٤٦السودان خارج منطقة أبيي امتثاال ألحكام القرار      
لـــشرطة خـــارج منطقـــة أبيـــي فـــورا  انـــشر مجيـــع مـــن بقـــي مـــن األفـــراد العـــسكريني وأفـــراد 

ي، وفقا للقرارات ذات الـصلة،      شروط مسبقة، ويكرر التأكيد على أن تكون منطقة أبي         ودون
، منطقـة خاليـة مـن سـالح أي قـوات غـري قـوة األمـم                 ٢٠٤٦ والقرار   ١٩٩٠سيما القرار    وال

  املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي ودائرة شرطة أبيي؛ 
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االنتـهاء  ب  على سبيل االسـتعجال    لسودان وجنوب السودان   ا يقوم بأن   يطالب  - ٣  
 ، مبا يف ذلـك تـسوية أزمـة التعيينـات يف املناصـب العليـا، وبتـشكيل       من إنشاء إدارة منطقة أبيي 

  ؛٢٠١١ يونيه/ حزيران٢٠دائرة شرطة أبيي، وفقا اللتزاماهتما الواردة يف اتفاق 
جلنــة الرقابــة مــن انتظــام ب الــسودان وجنــوب الــسودان علــى االســتفادة  حيــث  - ٤  

  ؛٢٠١١يونيه / حزيران٢٠اتفاق املشتركة يف أبيي من أجل إحراز تقدم مطرد يف تنفيذ 
 بـأن يقـوم الـسودان وجنـوب الـسودان           ٢٠٤٦مقتضيات قـراره    يكرر تأكيد     - ٥  

 مـن احلـدود، طبقـا لالتفاقـات         يهما مجيع قواهتما املسلحة إىل جانب     دون شروط مسبقة بسحب   
للتحقــق مــن آليــات أمــن احلــدود الــضرورية، وهــي اآلليــة املــشتركة   وتفعيــل ابقا، املعتمــدة ســ

رتوعــة الــسالح، طبقـا للخريطــة اإلداريــة  املمنـة  اآلدوديــة احلنطقــة امل، وإقامـة  احلـدود ورصــدها 
واألمنيـة الــيت عرضــها فريـق االحتــاد األفريقــي الرفيـع املــستوى املعــين بالتنفيـذ علــى الطــرفني يف     

حـال مـن    ، على أن يكـون معلومـا أن هـذه اخلريطـة ال ختـل بـأي                  ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين 
، وتفعيــل اللجنــة باملفاوضــات اجلاريــة بــشأن املنــاطق املتنــازع عليهــا وترســيم احلــدوداألحــوال 

  املخصصة يف إطار اآللية السياسية واألمنية املشتركة؛ 
ة الطرفني علـى القيـام   باجلهود اليت يبذهلا األمني العام من أجل مساعد يرحب    - ٦  

  للتحقق من احلدود ورصدها؛ آللية املشتركة فورا بإنشاء مقر مؤقت ل
اعتزامه استعراض والية القـوة بعـد أربعـة أشـهر للنظـر يف إمكانيـة       يعرب عن    - ٧  

 ٢٠٤٦إعــادة تــشكيل البعثــة يف ضــوء امتثــال الــسودان وجنــوب الــسودان ملقتــضيات القــرار    
ــصوص ع  ــا املنــ ــات  واللتزاماهتمــ ــا يف اتفاقــ ــران٢٠ليهــ ــه و/ حزيــ ــران٢٩ يونيــ ــه / حزيــ يونيــ

، مبــا يف ذلــك إعــادة انتــشار مجيــع القــوات خــارج املنطقــة احلدوديــة ٢٠١١يوليــه /متــوز ٣٠ و
للتحقـق مـن احلـدود ورصـدها مـن اكتـساب            اآلليـة املـشتركة     اآلمنة املرتوعة السالح، ومتكـني      

  ملية إخالء منقطة أبيي من األسلحة؛القدرة الكاملة على القيام بعملياهتا، وإمتام ع
لـــسودان وجنـــوب الـــسودان،  بالـــدول األعـــضاء كافـــة، وخـــصوصا ايهيـــب  - ٨  

ويف مجيـع أحنـاء املنطقـة    يهـا  تكفل حرية وسرعة تنقل مجيع األفراد دومنا عـائق مـن أبيـي وإل              أن
ـــاحلدودي ـــة اآلمنــ ـــة املنــ ــدادات وغ   ـ ــؤن واإلم ــدات وامل ــسالح، وكــذلك املع ــن  زوعة ال ــا م ريه

املخصـصة لالسـتخدام احلـصري والرمسـي        البضائع مبا فيهـا املركبـات والطـائرات وقطـع الغيـار             
  ؛لقوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة

 ١٩٩٠ مـن القـرار      ٤ أن اتفاق مركز القوات املشار إليـه يف الفقـرة             إىل يشري  - ٩  
ؤقتة ألبيي مع إجراء ما يلزم مـن        يظل ساريا فيما يتعلق بقوة األمم املتحدة األمنية امل        ) ٢٠١١(

تعديل، ويطالب السودان وجنوب الـسودان بـأن يقومـا فـورا بـإبرام اتفـاق ملركـز القـوات مـع                      



S/RES/2047 (2012)  
 

12-34407 5 
 

األمني العام، وأن يقدما الدعم الكامل لألمـم املتحـدة، بـأمور منـها إصـدار تأشـريات الـدخول              
وتيـسري ترتيبـات اسـتقرارهم      ألفراد األمم املتحدة العسكريني واملدنيني دون مساس جبنسيتهم،         

  سيت؛وإصدار تصاريح الرحالت اجلوية، وتوفري الدعم اللوج
مـوظفي  تـسهيل نـشر     بحكومـة الـسودان وحكومـة جنـوب الـسودان           يطالب    - ١٠  

 األلغـام يف     تعـيني َمـواطن    ال عـن  ـــة باأللغـام، فـض    ــــ راءات املتعلق ــــ دة لإلج ــــ رة األمـم املتح   ـــدائ
  ؛ منها وإزالتهامنطقة أبيي

تتيح ألفـراد املـساعدة اإلنـسانية مجيـع سـبل           أن  ب مجيع األطراف املعنية     يطالب  - ١١  
املـساعدة وأن تقـدم هلـم مجيـع         إىل   ودون عوائـق إىل املـدنيني الـذين حيتـاجون            يف أمان لوصول  ا

  التسهيالت الالزمة لعملياهتم، وفقا ألحكام القانون اإلنساين الدويل املنطبقة؛
ــة   إىليطلــب  - ١٢   ــام كفال ــال ألوضــاع   األمــني الع ــسان،  الرصــد الفع حقــوق اإلن

 حبكومـة الـسودان وحكومـة    ويهيـب  ، يف تقاريره املقدمة إىل اجمللس ذلك الرصد  وإدراج نتائج 
، مبـا يف ذلـك عـن         األمني العـام حتقيقـا هلـذه الغايـة         تتعاونا تعاوناً كامال مع   جنوب السودان أن    

  ؛د األمم املتحدة املعنيني باألمرطريق إصدار تأشريات الدخول ألفرا
 إىل األمني العام أن يتخذ التدابري الـضرورية لكفالـة امتثـال القـوة التـام                 يطلب  - ١٣  

لسياسة األمم املتحدة اليت تقـضي بعـدم التـسامح إطالقـا إزاء االسـتغالل واالنتـهاك اجلنـسيني،                
  ؛ما قد يقع من تلك احلاالت اجمللس على طالعوإ

ودان وحكومة جنـوب    ـــن حكومة الس  ـــاون بي ــن التع ــى أن حتسي  ــ عل دّدـــيش  - ١٤  
  إلحالل السالم واألمن واالستقرار وملستقبل العالقات بينهما؛أيضا  بالغ األمهية رودان أمـالس

اجمللس بالتقدم احملـرز يف تنفيـذ واليـة    إبالغ  إىل األمني العام أن يواصل      يطلب  - ١٥  
 وأن يـستمر يف     ، يومـا  ٦٠مدهتا  على مدى فترات زمنية     املؤقتة ألبيي    نية األمم املتحدة األم   قوة

   الذكر؛ةنفات اآلانتهاكات خطرية لالتفاقإىل أي اجمللس فورا توجيه انتباه 
بــاجلهود الــيت يبــذهلا األمــني العــام يف ســبيل توثيــق التعــاون بــني بعثــات   يطحيــ  - ١٦  

بعثة األمم املتحدة األمنيـة املؤقتـة ألبيـي، وبعثـة األمـم             األمم املتحدة العاملة يف املنطقة، مبا فيها        
، العمليـة املختلطـة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور            املتحدة يف جنوب الـسودان، و     

  ويطلب إليه أن يواصل العمل هبذه املمارسة؛
  . أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ١٧  

  


