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  )٢٠١٧( ٢٣٥٢القرار     

  ٢٠١٧أيار/مايو  ١٥املعقودة يف  ٧٩٣٩الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     
  

  إن جملس األمن،  

إىل قراراته السابقة وبياناته الرئاسـية بشـأن احلالـة يف السـودان وجنـوب الســــودان،        إذ يشري  
ــرارات   وال  )٢٠١٢( ٢٠٤٦ و )٢٠١١( ٢٠٣٢و  )٢٠١١( ٢٠٢٤و  )٢٠١١( ١٩٩٠ســيما الق
 ٢١٥٦و  )٢٠١٣( ٢١٢٦و  )٢٠١٣( ٢١٠٤و  )٢٠١٢( ٢٠٧٥و  )٢٠١٢( ٢٠٤٧ و
، )٢٠١٥( ٢٢٥١و  )٢٠١٥( ٢٢٣٠و  )٢٠١٥( ٢٢٠٥و  )٢٠١٤( ٢١٧٩و  )٢٠١٤(
ــيني  )٢٠١٦( ٢٣١٨و  )٢٠١٦( ٢٢٨٧ و ــانني الرئاســـــ ــذلك إىل البيـــــ  S/PRST/2012/19، وكـــــ
ــة  S/PRST/2013/14 و ــس املؤرخـــ ــات الصـــــحفية للمجلـــ ــه ١٨، وإىل البيانـــ  ٢٠١٢ حزيران/يونيـــ
ه حزيران/يوني ١٤و  ٢٠١٣أيار/مايو  ٦ و ٢٠١٢أيلول/سبتمرب  ٢٨و  ٢٠١٢أيلول/سبتمرب  ٢١ و

، ٢٠١٤كـانون األول/ديسـمرب    ١١و  ٢٠١٤آذار/مارس  ١٧ و ٢٠١٤شباط/فرباير  ١٤و  ٢٠١٣
  ،٢٠١٥ نوفمرب تشرين الثاين/ ٢٧ و

التزامـــه القـــوي بســـيادة الســـودان وجنـــوب الســـودان واســـتقالهلما   وإذ يؤكـــد مـــن جديـــد  
ري إىل أمهيـة مبـادئ   ووحدما وسالمتهما اإلقليمية، ومبقاصـد ومبـادئ ميثـاق األمـم املتحـدة، وإذ يشـ      

  حسن اجلوار وعدم التدخل والتعاون اإلقليمي،

على عدم تغيري احلـدود اإلقليميـة للـدول بـالقوة، وعلـى تسـوية املنازعـات         وإذ يكرر التأكيد  
األولويـة الـيت يوليهـا للتنفيـذ الكامـل والعاجـل جلميـع         وإذ يؤكـد اإلقليمية بالوسـائل السـلمية ال غـري،    

على ضرورة أن يقرر الوضع املستقبلي ألبيي عن  وإذ يشددن اتفاق السالم الشامل، العناصر املعلقة م
طريــق املفاوضــات بــني الطــرفني علــى حنــو يتســق مــع اتفــاق الســالم الشــامل، ال عــن طريــق إجــراءات  

  انفرادية يتخذها أي من الطرفني،

إىل االلتزامـات الــيت تعهـدت ــا حكومـة السـودان وحكومــة جنـوب الســودان يف       وإذ يشـري   
املربم بني حكومة السودان واحلركة الشـعبية لتحريـر السـودان بشـأن      ٢٠١١حزيران/يونيه  ٢٠اتفاق 

املـربم بـني حكومـة     ٢٠١١ حزيران/يونيـه  ٢٩الترتيبات املؤقتة لإلدارة واألمن يف منطقة أبيي، واتفاق 
وحكومة جنـوب السـودان بشـأن أمـن احلـدود واآلليـة السياسـية واألمنيـة املشـتركة، واتفـاق            السودان
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بشأن بعثة دعم مراقبـة احلـدود املـربم بـني حكومـة السـودان وحكومـة جنـوب          ٢٠١١متوز/يوليه  ٣٠
بشأن التعاون والترتيبـات األمنيـة، وقـرار اآلليـة      ٢٠١٢ أيلول/سبتمرب ٢٧السودان، وكذلك اتفاقات 

 آذار/ ١٢، ومصــفوفة التنفيــذ املؤرخــة   ٢٠١٣آذار/مــارس  ٨سياســية واألمنيــة املشــتركة املــؤرخ    ال
إليها حكومـة السـودان وحكومـة جنـوب السـودان يف أديـس أبابـا برعايـة          اليت توصلت ٢٠١٣ مارس

اسـية  فريق االحتاد األفريقي الرفيع املسـتوى املعـين بالتنفيـذ، وكـذلك االجتمـاع االسـتثنائي لآلليـة السي       
ــومي   ــة املشــتركة املعقــود ي ــوبر  ١٤و  ١٣واألمني ــة  ٢٠١٥تشــرين األول/أكت ــة لآللي ــدورة العادي ، وال

  ،٢٠١٦ يونيه حزيران/ ٥املعقودة يف 

على إحـراز تقـدم يف حتسـني العالقـات الثنائيـة بـني السـودان وجنـوب السـودان،           وإذ يشجع  
ية واألمنيـة املشـتركة واآلليـات املشـتركة     عقد اجتماعات منتظمة لآلليـة السياسـ   ويشدد على ضرورة

األخرى، مبا فيها جلنة احلدود املشتركة واللجنة املشتركة لتعليم احلدود، من أجل التمكني مـن احلـوار   
  والتنسيق بشأن املسائل املتعلقة بأمن احلدود،

جديـد   حكوميت السودان وجنـوب السـودان علـى التحفيـز علـى إحـراز التقـدم مـن         حيث وإذ  
صـوب تنفيــذ الترتيبــات املؤقتـة لــإلدارة واألمــن يف منطقـة أبيــي علــى النحـو املنصــوص عليــه يف اتفــاق     

  ، ٢٠١١حزيران/يونيه  ٢٠

مجهوريـة   عن دعمه الكامل للجهود اليت يبذهلا االحتاد األفريقي بشأن الوضـع بـني   وإذ يعرب  
الراهن، وتيسري استئناف املفاوضات السودان ومجهورية جنوب السودان، من أجل ختفيف حدة التوتر 

أمهيــة اســتمرار املشــاركة مــن  يؤكــد وإذبشــأن العالقــات بعــد االنفصــال، وتطبيــع العالقــات بينــهما،  
  جانب االحتاد األفريقي،

 )٢٠٠٦( ١٦٧٤و  )٢٠٠٠( ١٢٩٦و  )١٩٩٩( ١٢٦٥قراراتـه السـابقة    وإذ يعيد تأكيد  
ــأن محايـــــــة   )٢٠١٥( ٢٢٢٢و  )٢٠١٤( ٢١٧٥و  )٢٠٠٩( ١٨٩٤و  )٢٠٠٦( ١٧٣٨ و بشـــــ

 )٢٠١١( ١٩٩٨ و )٢٠٠٩( ١٨٨٢و  )٢٠٠٥( ١٦١٢زاعات املســـــــلحة؛ و ـاملـــــــدنيني يف النـــــــ
بشــــأن األطفــــال والنـــــزاع املســــلح؛     )٢٠١٥( ٢٢٢٣و  )٢٠١٤( ٢١٤٣و  )٢٠١٢( ٢٠٦٨ و
تحـدة؛  بشأن محاية العاملني يف جمال تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية ومـوظفي األمـم امل      )٢٠٠٣( ١٥٠٢ و
 ١٩٦٠، و )٢٠٠٩( ١٨٨٩ ، و)٢٠٠٩( ١٨٨٨، و )٢٠٠٨( ١٨٢٠، و )٢٠٠٠( ١٣٢٥ و
 بشأن املرأة والسالم واألمن، )٢٠١٥( ٢٢٤٢ و )٢٠١٣( ٢١٢٢ و )٢٠١٣( ٢١٠٦و  )٢٠١٠(

ذلـك أي   يف على ضرورة رصد حالة حقوق اإلنسان واإلبـالغ عنـها بفعاليـة، مبـا     وإذ يشدد  
حيـيط   وإذأعمال عنف جنسي وجنساين وأي انتـهاكات واعتـداءات ترتكـب ضـد النسـاء واألطفـال،       

 وإذ يكرر اإلعـراب منطقة أبيي،  بأنه مل تطرأ أي مستجدات يف تفعيل رصد حقوق اإلنسان يف اعلم
  الصدد، هذا عن قلقه إزاء عدم تعاون الطرفني مع األمني العام يف

ة النص، لدى إنشاء بعثـات  يكرر التأكيد على أمهي )٢٠١٣( ٢٠٨٦إىل أن قراره  وإذ يشري  
األمم املتحدة وجتديد والياا، على أحكام تتعلق بتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف حـاالت  

العقبـات املسـتمرة الـيت حتـول      علـى أن  وإذ يشـدد بعد انتهاء النـزاع، وباألطفـال والنــزاع املسـلح،     ما
والقــرارات الالحقــة بشــأن املــرأة والســالم واألمــن، مبــا يف ذلــك   )٢٠٠٠( ١٣٢٥دون تنفيــذ القــرار 

، تنفيذا تاما لن يذللها إال االلتـزام الراسـخ بـتمكني املـرأة وبكفالـة مشـاركتها       )٢٠١٥( ٢٢٤٢القرار 
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هلا من حقوق اإلنسان، وتضافر جهود القيادات، واتساق املعلومات واإلجـراءات، وتـوافر    وضمان ما
  عملية صنع القرار جبميع مستوياا، الدعم من أجل بناء أسس إشراك املرأة يف

بإعالن حكومة السودان وحكومة جنـوب السـودان يف اجتمـاع اآلليـة السياسـية       وإذ يعترف  
قبوهلمـا اخلريطـة الـيت قـدمها      ٢٠١٥تشـرين األول/أكتـوبر    ١٤و  ١٣واألمنية املشتركة املعقود يومي 

بشــأن املنطقــة  ٢٠١١فريــق االحتــاد األفريقــي الرفيــع املســتوى املعــين بالتنفيــذ يف تشــرين الثــاين/نوفمرب 
موقـع اخلـط الفاصـل بـني      إال هـو  ودية اآلمنة املرتوعة السالح، وباتفاقهما على أن خط الوسط مااحلد

القوات املسلحة، وكذلك باتفاق الطرفني على تفعيل مجيع اآلليـات املتعلقـة باآلليـة السياسـية واألمنيـة      
لــى ترســيم الطــرفني ع وإذ يشــجعاملشــتركة علــى النحــو املنصــوص عليــه يف االتفاقــات ذات الصــلة،   

زوعة السالح أو التوصـل إىل اتفـاق بشـأا، وإخالئهـا مـن مجيـع       ـإحداثيات املنطقة احلدودية اآلمنة املن
ــة املشــتركة لرصــد احلــدود  وعلــى تنفيــذ  ،“منطقــة األربعــة عشــر مــيال ”األســلحة، مبــا يف ذلــك   اآللي

طريـق جملـس السـلم     وخريطـة ) ٢٠١٢( ٢٠٤٦تنفيذا كامال، وفقا لقرار جملـس األمـن    والتحقق منها
أمهيـة القيـام علـى حنـو      وإذ يؤكـد ، ٢٠١٢نيسـان/أبريل   ٢٤املؤرخـة   واألمن التـابع لالحتـاد األفريقـي   

لمنطقـة احلدوديـة اآلمنـة املرتوعـة     كامل بإرساء وصيانة سبل اضطالع اآللية املشتركة بالرصد الفعلي ل
على التعاون لتمكني قوة  كذلكرفني الط وإذ حيث، “منطقة األربعة عشر ميال”السالح، مبا يف ذلك 

األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي من الوفاء مبسؤوليتها املتمثلة يف توفري األمن لآللية املشتركة من أجل 
 االضطالع مبهمة رصد املنطقة احلدودية اآلمنة املرتوعة السالح،

اط املرجعية لآللية املشـتركة  بشأن النقملموساً لعدم إحراز أي من الطرفني تقدماً  وإذ يأسف  
قـدرا علـى    لرصد احلدود والتحقـق منـها، والعوائـق غـري الضـرورية املفروضـة علـى اآلليـة واحلـد مـن          

  زوعة السالح،ـالرصد الفعال للمنطقة احلدودية اآلمنة املن

غياب املؤسسات احمللية الالزمة إلدارة منطقة أبيي، وعدم إحراز تقـدم   وإذ يالحظ مع القلق  
  ،٢٠١٥يف عقد اجتماع للجنة الرقابة املشتركة يف أبيي منذ آذار/مارس 

إىل أن  وإذ يشـري بأمهية احلوار املنتظم بني حكـوميت السـودان وجنـوب السـودان،      وإذ يسلم  
ن يسـتأنفا املفاوضـات فـورا، حتـت     ، قـرر أن علـى الطـرفني أ   )٢٠١٢( ٢٠٤٦جملس األمن، يف قـراره  

اتفـاق بشـأن الوضـع     رعاية فريق االحتاد األفريقي الرفيع املستوى املعين بالتنفيذ، من أجـل التوصـل إىل  
العمليـة الـيت يتوسـط فيهـا فريـق       اءة يفمجيع األطراف أن تنخرط بصـورة بنـ   وإذ يناشدالنهائي ألبيي، 

التوصل إىل اتفاق ـائي بشـأن الوضـع النـهائي ملنطقـة أبيـي،       االحتاد األفريقي الرفيع املستوى من أجل 
ــران/ ٢٠أنــه جيــب علــى الطــرفني أن ينفــذا علــى الفــور اجلوانــب املعلقــة مــن اتفــاق      وإذ يؤكــد  حزي

، وخباصة مـن أجـل تسـوية املنازعـة املتعلقـة باتفـاق منطقـة أبيـي وتسـوية اخلـالف بشـأن            ٢٠١١ يونيه
  الفور بإنشاء إدارة منطقة أبيي ودائرة شرطة أبيي، جملس منطقة أبيي، وأن يقوما على

أن كال البلدين وكال اتمعني سيحققان مكاسـب كـثرية إن حتليـا بضـبط الـنفس       وإذ يؤكد  
  واختارا أن يسلكا طريق احلوار عوض اللجوء إىل العنف أو االستفزاز،

اد األفريقـي الرفيـع املسـتوى    باملساعدة املستمرة اليت يقدمها إىل الطرفني فريق االحت وإذ يشيد  
ــة،         ــة االحتادي ــا الدميقراطي ــة إثيوبي ــة، ومجهوري ــة بالتنمي ــة املعني ــة الدولي ــة احلكومي ــذ، واهليئ ــين بالتنفي املع
  واملبعوث اخلاص لألمني العام إىل السودان وجنوب السودان، وقوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي،
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ا قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي يف تنفيـذ واليتـها   باجلهود اليت تبذهل وإذ يشيد كذلك  
تنفيذا فعاال، بطرق منها عملها اجلاري على تيسري اهلجرة السلمية يف أرجاء منطقة أبيي، وقيامها مبنـع  

للعمـل الـذي تقـوم بـه      العميـق  وإذ يعـرب عـن تقـديره   نشوب النـزاعات وبأعمال الوساطة والـردع،  
على استهجان مجيع اهلجمات اليت تسـتهدف مـوظفي األمـم     وإذ يشدد بقوةبقوات،  البلدان املسامهة

املتحدة، مبا يف ذلك اهلجـوم الـذي قـام فيـه جمهولـون بـإطالق النـار علـى قوافـل تابعـة للقـوة يف مطلـع             
على ضرورة اإلسـراع بفـتح حتقيقـات وافيـة يف مثـل هـذه اهلجمـات،         وإذ يكرر التأكيد، ٢٠١٧ عام

  عنها، سؤولنيوحماسبة امل

بالوضع األمين يف منطقة أبيي كما ورد وصفه يف تقرير األمـني العـام املـؤرخ     وإذ حييط علما  
بإسهام قوة األمم املتحدة األمنيـة املؤقتـة ألبيـي     وإذ يعترف)، S/2017/312( ٢٠١٧نيسان/أبريل  ١١

عن تصميمه على منـع جتـدد العنـف ضـد املـدنيني       ، وإذ يعرباالستقرار منذ نشرهايف تعزيز السالم و
  تشريدهم، وعلى حتاشي النـزاع القبلي، أو

يتعلـق   مـا  إزاء الفـراغ الـذي تعـاين منـه منطقـة أبيـي يف       وإذ يكرر اإلعراب عن قلقـه البـالغ    
إدارة منطقة أبيي وجملسها وشرطتها، باإلدارة العامة وسيادة القانون، نتيجة الستمرار التأخر يف إنشاء 

يف ذلك إنشاء وحدة خاصة ملعاجلة مسـائل حمـددة متصـلة جـرة الرحـل، وهـي مؤسسـات ال غـىن          مبا
يف هـذا الصـدد    وإذ يرحـب عنها للحفاظ على القانون والنظام ومنع نشـوب النــزاع القبلـي يف أبيـي،     

قتة ألبيي من أجل دعم وتعزيز جلان احلمايـة اتمعيـة،   باجلهود اليت تبذهلا قوة األمم املتحدة األمنية املؤ
  املسألة، ومواصلة العمل مع احلكومتني بشأن هذه

استمرار التأخر يف إنشاء املؤسسات املؤقتة وتسوية الوضـع النـهائي ألبيـي،     وإذ يالحظ بقلق  
ة أبيي، مبا يف ذلك وأن استمرار التهديد الذي يشكله العنف القبلي يسهم يف تأجيج التوترات يف منطق

حاالت التوتر املستمرة اليت حتول دون عودة املوظفني السـودانيني التـابعني لقـوة األمـم املتحـدة األمنيـة       
  ولوكاالت أخرى إىل أبيي،

تزيد مـن   مجيع األطراف على أن متتنع عن اختاذ أي إجراءات انفرادية من شأا أن وإذ حيث  
إزاء العواقب املسـتمرة ملـا وصـفه     وإذ يعرب عن القلقسـوء العالقات بني القبائل داخل منطقة أبيي، 

 ٢٠١٣تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٦جملس السلم واألمن التابع لالحتاد األفريقي يف بيانـه الصـحفي املـؤرخ    
ا، يف هذا السياق أيضا، بـأن  ، وإذ حييط علم“قرار دينكا نقوك إجراء استفتاء من جانب واحد”بـأنه 

  ،٢٠١٥أبيي يف نيسان/أبريل  حكومة السودان قد أجرت انتخاباا الوطنية يف

احلالة اإلنسانية الراهنة اليت تواصل فيها اجلهات الفاعلة اإلنسـانية تقـدمي    وإذ يضع يف اعتباره  
الــيت تقـدمها األمــم  شـخص يف منطقــة أبيـي، وأمهيـة اتســاق املسـاعدة      ١٦٠ ٠٠٠املسـاعدة ملـا عــدده   
مسـيس احلاجـة إىل تيسـري إيصـال املسـاعدة اإلنسـانية إىل مجيـع         وإذ يؤكد كـذلك املتحدة يف املنطقة، 
  السكان املتضررين،

أمهيـة عـودة النـازحني إىل ديـارهم عـودة طوعيـة مأمونـة حتفـظ كرامتـهم، وإعـادة            وإذ يؤكد  
يف جو مـن السـالمة والنظـام يف إطـار احتـرام       إدماجهم على حنو مستدام، وأمهية أن متر مواسم اهلجرة

الطرق التقليدية للهجرة مـن السـودان إىل جنـوب السـودان عـرب أبيـي، وإذ حيـث القـوة األمنيـة املؤقتـة           
  ألبيي على مواصلة اختاذ ما يلزم من تدابري لضمان األمن يف منطقة أبيي وفقا للوالية املنوطة ا،
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، ويعرب عن بالغ القلق إزاء اخلطر الذي يهدد السالم )٢٠١٣( ٢١١٧إىل قراره  وإذ يشري  
واألمن يف أبيي بسبب النقل غري املشروع لألسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة، وتكديسـها املزعـزِع       

ــة  وإذ يرحــبلالســتقرار وإســاءة اســتعماهلا،   والــنظم والسياســات الالزمــة   باســتكمال البنيــات التحتي
قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي أن تكفل محاية  وإذ يدعوملصادرة األسلحة وختزينها وتدمريها، 

  البنيات، كافية هلذه

عن القلق إزاء التهديد املتبقي الذي تشكِّله األلغام األرضية وخملفـات احلـرب مـن     وإذ يعرب  
ا يعوق عودة النازحني بأمان إىل ديـارهم ويعرقـل اهلجـرة اآلمنـة وأنشـطة      املتفجرات يف منطقة أبيي، مم

  كسب الرزق،

) وتقريـره  S/2017/293( ٢٠١٧نيسـان/أبريل   ٥بتقرير األمني العـام املـؤرخ    وإذ حييط علما  
)، مبـا يف ذلـك دعـوة األمـني العـام الطـرفني إىل جتديـد        S/2017/312( ٢٠١٧نيسان/أبريل  ١١املؤرخ 

 ٢٠١١حزيران/يونيــه  ٢٠اجلهـود الراميــة إىل معاجلـة املســائل الــيت ظلـت دون تســوية، وتنفيـذ اتفــاق     
  بشأن أبيي، وإزالة مجيع العقبات التشغيلية اليت تواجهها القوة،

بقـرار األمـني العـام تعـيني      )٢٠١٥( ٢٢٠٥جملـس األمـن رحـب يف القـرار     إىل أن  وإذ يشري  
  رئيس مدين للبعثة،

بأن الوضع الراهن يف أبيي وعلى طـول احلـدود بـني السـودان وجنـوب السـودان        وإذ يعترف  
  لدوليني،يزال يشكِّل ديدا خطريا للسالم واألمن ا ال

تشـــرين  ١٥قـــوة األمـــم املتحـــدة األمنيـــة املؤقتـــة ألبيـــي حـــىت  واليـــة متديـــد  يقـــرر  - ١  
ــاين/نوفمرب ــى النحــو ، ٢٠١٧ الث ــرة   عل ــه يف الفق ــوارد بيان ــرار   ٢ال ــدل  )٢٠١١( ١٩٩٠مــن الق واملع

يتصــرف مبوجـــب   ، وإذ)٢٠١٢( ٢٠٧٥مـــن القــرار   ١) والفقــرة  ٢٠١١( ٢٠٢٤مبوجــب القــرار   
 تشـــرين الثـــاين/ ١٥إىل غايـــة  ميـــددأن  كـــذلك يقـــررالفصـــل الســـابع مـــن ميثـــاق األمـــم املتحـــدة،  

ن القـرار  مـ  ٣يف الفقرة  الوارد بيانه املنوطة بالقوة األمنية املؤقتة ألبيي على النحو املهام ٢٠١٧ نوفمرب
)، أن يشـمل الـدعم املقـدم    ٢٠١١( ٢٠٢٤مـن القـرار    ١، ويقرر، ألغراض الفقـرة  )٢٠١١( ١٩٩٠

دعــم اللجــان املخصصــة، حســب   آلليــة املشــتركة لرصــد احلــدود والتحقــق منــها لألنشــطة التشــغيلية ل
م بقـرارات تتخـذها تلـك اآلليـات بتوافـق اآلراء، وذلـك يف حـدود        االقتضاء حينما يطلـب ذلـك الـدع   

  ؛منطقة عمليات القوة األمنية املؤقتة ألبيي وضمن قدراا املتاحة

على أن استمرار التعاون بني حكومة السودان وحكومة جنوب السودان أمر  يشدد  - ٢  
  بينهما؛بالغ األمهية أيضا للسالم واألمن واالستقرار وملستقبل العالقات 

طلبه إىل السودان وجنوب السودان أن يشـرعا علـى وجـه السـرعة يف      يكرر كذلك  - ٣  
يشـكال دائـرة شـرطة     إنشاء إدارة منطقة أبيي وجملسها، بسبل منـها تسـوية أزمـة تشـكيل الـس، وأن     

يـة  أبيي بغرض متكينها من االضطالع مبهام حفـظ األمـن يف مجيـع أحنـاء منطقـة أبيـي، مبـا يف ذلـك محا        
  ؛٢٠١١حزيران/يونيه  ٢٠البنية التحتية النفطية، وفقا اللتزامات الطرفني يف اتفاق 

حكوميت السـودان وجنـوب السـودان علـى اسـتئناف املفاوضـات املباشـرة مـن          حيث  - ٤  
الطـرفني إىل اختـاذ تـدابري     ويـدعو أجل االتفاق على وجـه السـرعة علـى التسـوية النهائيـة ملسـألة أبيـي،        
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ملموسة لبناء الثقة من أجل املسامهة يف حتقيق هذا اهلدف، بـدعم متجـدد مـن الفريـق الرفيـع املسـتوى       
الفريق واملبعوث اخلـاص لألمـني العـام علـى مواصـلة تنسـيق اجلهـود مـن أجـل           ويشجعاملعين بالتنفيذ، 

حبلـول   إحاطـة، يقـدم   إىل األمـني العـام أن   ويطلـب ، ٢٠١١الدعوة إىل التنفيذ الكامـل التفاقـات عـام    
  عن التقدم احملرز يف هذا الصدد؛ ،٢٠١٧آب/أغسطس  ١٥

علـى   وحيـث لعدم عقد اجتماع للجنـة الرقابـة املشـتركة يف أبيـي حـىت اآلن،       يأسف  - ٥  
إىل ضـرورة أن تـدعم    ويشـري ، ٢٠١١حزيران/يونيـه   ٢٠تنفيذ قـرارات جلنـة الرقابـة السـابقة واتفـاق      

إىل األمـني العـام أن    ويطلباالحتاد على جتديد تعاونه،  ويشجعدف مبادرات االحتاد األفريقي هذا اهل
  يقدم يف تقاريره الدورية تقييما للتقدم احملرز يف هذه املسائل؛

عن القلق مـن جديـد إزاء التـأخر يف التفعيـل الكامـل لآلليـة املشـتركة لرصـد          يعرب  - ٦  
إىل النقـاط املرجعيـة الـيت وضـعها األمـني       ويشـري احلدود والتحقق منها وتعثر اجلهود الرامية إىل ذلك، 

بأن استمرار االستثمار يف حتقيـق   وحييط علماالعام والتوصيات اليت قدمها فيما يتصل بعمليات اآللية، 
الشـروط، منـها تسـوية اخلـالف علـى       مـن كامل القدرة التشـغيلية لآلليـة ينبغـي أن يسـتند إىل جمموعـة      

الســالح، ويناشــد حكومــة الســودان وحكومــة جنــوب الســودان أن املنطقــة احلدوديــة اآلمنــة املنـــزوعة 
تقوما يف الوقت املناسب وبشكل فعال باستخدام اآللية املشتركة لرصد احلدود والتحقـق منـها واآلليـة    
السياسية واألمنية املشتركة واآلليات املشتركة األخرى املتفق عليها، من أجـل كفالـة األمـن والشـفافية     

  ؛“منطقة األربعة عشر ميال”ية اآلمنة املنـزوعة السالح، مبا يف ذلك يف املنطقة احلدود

ا املنصـوص عليهـا يف االتفـاق املتعلـق ببعثـة      مـ كال الطرفني إىل احتـرام التزاما  يدعو  - ٧  
ــة احلــدود املــؤرخ   ، مبــا يشــمل اســتئناف مباحثــات تعلــيم احلــدود،   ٢٠١١متوز/يوليــه  ٣٠دعــم مراقب

 ويـدعو التنقـل،   ليـة السياسـية واألمنيـة املشـتركة، وكفالـة احلريـة التامـة يف       وانتظام عقد اجتماعات اآل
الطــرفني إىل إبــداء التزامهمــا التــام بتنفيــذ ترتيبامــا احلدوديــة واختــاذ اخلطــوات الالزمــة يف هــذا     كــال

واإلسـراع بعقـد    ٢٠١٦حزيران/يونيـه   ٥ الصدد، مبا يف ذلك من خالل متابعـة االجتمـاع املعقـود يف   
أجـل اختـاذ القـرارات التنفيذيـة املتصـلة باتفاقهمـا        ماع آخر لآللية السياسية واألمنيـة املشـتركة مـن   اجت

  السالح؛ بشأن املنطقة احلدودية اآلمنة املرتوعة

 ٢٠٢٤أن يكون هذا التمديد للوالية املعدلة على النحو الوارد بيانه يف القـرار   يقرر  - ٨  
 يقم كـال الطـرفني مـن خـالل أعماهلمـا بإبـداء التـزام واضـح         ) آخر متديد من هذا النوع ما مل٢٠١١(

وبتقـدمي ضـمانات قويـة لـذلك، وفقـا للخطـوات        لرصـد احلـدود والتحقـق منـها    بتنفيذ اآللية املشـتركة  
، ويطلب إىل األمني العام أن يقـدم تقريـرا عمـا إذا كانـت اآلليـة قـد حققـت قـدرا         ٧املبينة يف الفقرة 

  ؛٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ١٥ول التشغيلية الكاملة حبل

إىل  ويطلـب فـردا،   ٤ ٧٩١ختفيض احلد األقصى لقوام القوات املأذون بـه إىل   يقرر  - ٩  
األمني العام أن يطلع الس بشكل كامل علـى آخـر املسـتجدات املتعلقـة حبالـة نشـر القـوات يف إطـار         

  الدورة العادية للتقارير اليت يقدمها؛

علــى بــذل جهــود متجــددة لكــي حيــدد، بصــفة ائيــة خــط الوســط للمنطقــة    حيــث  - ١٠  
علـى أن خـط الوسـط لتلـك املنطقـة       ويكـرر التأكيـد  احلدودية اآلمنة املنــزوعة السـالح علـى األرض،    
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املستقبل، وال باملفاوضـات   يف ميس بأي حال من األحوال بالوضع القانوين للحدود، سواء حاليا أو ال
  ناطق املتنازع عليها واملطالب ا، ومسألة تعليم احلدود؛اجلارية بشأن امل

أن والية القوة األمنية املؤقتة ألبيي املتعلقة حبماية املـدنيني، علـى النحـو املـبني      يؤكد  - ١١  
الضرورية حلماية املـدنيني املعرضـني    ، تشمل اختاذ اإلجراءات)٢٠١١( ١٩٩٠من القرار  ٣يف الفقرة 

خلطر العنف البدين الوشيك، بصرف النظر عن مصدر هذا العنف، ويشيد باجلهود اليت تبذهلا القوة يف 
  الصدد؛ هذا

الوجـود املتقطـع ألفـراد جهـاز األمـن التـابع جلنـوب السـودان ونشـر وحـدات            يدين  - ١٢  
، وأي دخــول ٢٠١١حزيران/يونيــه  ٢٠ا التفــاق شــرطة الــنفط يف دفــرة داخــل منطقــة أبيــي، انتــهاك 

مطالباته بأن تعمل حكومة جنوب السودان فورا ومـن   ويكرر تأكيدللميليشيات املسلحة إىل اإلقليم، 
دون شروط مسبقة على نقل مجيع أفراد جهازها األمين إىل خارج منطقـة أبيـي، وبـأن تعمـل حكومـة      

، وفقـا للقـرارات ذات   ويكرر كذلكرج منطقة أبيي، السودان على نقل شرطة النفط يف دفرة إىل خا
، التأكيد على إخـالء منطقـة أبيـي مـن     )٢٠١٢( ٢٠٤٦ و )٢٠١١( ١٩٩٠الصلة، وخباصة القراران 
املسلحة التابعة للقبائل احمللية، باستثناء قوة األمم املتحـدة األمنيـة املؤقتـة ألبيـي      أي قوات ومن العناصر

  أبيي؛ ودائرة شرطة

 ٢٠١٣أيار/مــــايو  ٣قــــراري جلنـــة الرقابــــة املشــــتركة يف أبيـــي املــــؤرخني    يؤيـــد   - ١٣  
علـى   ويشـدد بشأن وضع منطقة أبيي بوصفها منطقة خالية مـن األسـلحة،    ٢٠١٥آذار/مارس  ٣٠ و
مـن   ٢٠١٣أيار/مـايو   ٧أعرب عنه جملـس السـلم واألمـن التـابع لالحتـاد األفريقـي يف بيانـه املـؤرخ          ام

إىل أن  ويشـري شواغل إزاء التقارير اليت تفيد بأن خمتلف القبائل اليت تعيش يف أبيي مدججة بالسـالح،  
نطقة أبيي ينص علـى أن  املتعلق بالترتيبات املؤقتة لإلدارة واألمن يف م ٢٠١١حزيران/يونيه  ٢٠اتفاق 

أبيي ينبغي أن تكون منطقة خالية من األسلحة وأن القوة األمنية املؤقتة ألبيي وحـدها هـي املـأذون هلـا     
هــذا الصـدد احلكــومتني علــى اختــاذ مجيــع اخلطــوات الالزمــة   يف وحيــثحبمـل الســالح داخــل املنطقــة،  

  مج لنـزع السالح، حسب االقتضاء؛لكفالة إخالء أبيي من السالح بالفعل، بطرق منها تنفيذ برا

ــد   - ١٤   ــوم مبصــادرة األســلحة      يؤكــد مــن جدي ــا أن تق ــة جيــوز هل ــة املؤقت ــوة األمني أن الق
واليتـها   ، مبا يتسق مع)٢٠١١( ١٩٩٠وتدمريها يف منطقة أبيي على النحو املأذون به مبوجب القرار 

 ٢٠١١ويف حدود القدرات املتاحة هلا، وذلك بالتنسيق مع األطراف املوقعة على اتفاق حزيران/يونيه 
املتعلــق بالترتيبــات املؤقتــة لــإلدارة واألمــن يف منطقــة أبيــي، وجلنــة الرقابــة املشــتركة يف أبيــي، وقبــيليت    

الرقابـة املشـتركة يف أبيـي والقاضـي      املسريية ودينكا نقوك، ومتشيا مع القرار السابق الصـادر عـن جلنـة   
طلبـه أن تضـطلع القـوة األمنيـة املؤقتـة       ويكـرر ، “منطقـة خاليـة مـن األسـلحة    ”بتعيني املنطقة بوصفها 

ألبيــي بعمليــات مراقبــة نقــل األســلحة إىل أبيــي ووجــود األســلحة وتــدمريها ومصــادرا داخــل أبيــي،  
  للتقارير اليت يقدمها األمني العام؛ وتوثيق ذلك واإلبالغ عنه يف إطار الدورة العادية

إىل القوة األمنية املؤقتة ألبيي مواصـلة حوارهـا مـع جلنـة الرقابـة املشـتركة يف        يطلب  - ١٥  
أبيي ومع قبيليت املسريية ودينكـا نقـوك بشـأن االسـتراتيجيات الفعالـة وآليـات الرقابـة الكفيلـة بضـمان          

ة بوضـع أبيـي بوصـفها منطقـة خاليـة مـن األسـلحة، مـع         االمتثال التام من جانب مجيع األطـراف املعنيـ  
األسلحة الطاقميـة والقنابـل الصـاروخية،     أوإيالء أولوية خاصة للتعجيل بالتخلص من األسلحة الثقيلة 
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حكومتي السودان وجنوب السودان وجلنـة الرقابـة املشـتركة يف أبيـي وقبـيليت املسـريية ودينكـا         ويدعو
  القوة األمنية املؤقتة ألبيي يف هذا الصدد؛نقوك إىل التعاون التام مع 

احلكومتني على القيام فورا باختاذ اخلطوات الالزمة لتنفيذ تدابري بناء الثقة بـني   حيث  - ١٦  
القبائل التابعة لكل منهما يف منطقة أبيي، وكفالة إشراك املـرأة يف مجيـع املراحـل، بوسـائل منـها القيـام       

اعد الشعبية، وكذلك دعم اجلهود اجلارية اليت تبذهلا املنظمات غري بعمليات مصاحلة على مستوى القو
احلكومية اليت تعمل يف بناء السالم، وتقدمي الدعم الكامل للجهـود الـيت تقـوم ـا القـوة األمنيـة املؤقتـة        

باسـتمرار التفاعـل بـني قبـيليت دينكـا نقـوك        قويـا  ويرحـب ترحيبـا  ألبيي لتشـجيع احلـوار بـني القبائـل،     
مجيــع القبائــل يف أبيــي علــى التحلــي بأقصــى درجــات ضــبط الــنفس يف مجيــع   وحيــث بقــوةريية، واملســ

  تعامالا والكف عن األعمال أو البيانات التحريضية اليت قد تؤدي إىل صدامات عنيفة؛

أن مشاركة املرأة على مجيع مستويات احلوار فيما بني القبائل هلا أمهيـة بالغـة    يؤكد  - ١٧  
قية ومشروعية العملية، ويدعو مجيع األطراف إىل تشجيع مشاركة املرأة بصورة كاملة يف كفالة مصدا

  وعلى قدم املساواة؛

بالتطورات اإلجيابية على الصعيد الشعيب بني قبـيليت دينكـا نقـوك واملسـريية،      يرحب  - ١٨  
جاريـة ورصـد   سيما التزامهما امللحوظ باملصاحلة والتعـاون، كمـا يتجلـى مـن اسـتئناف األنشـطة الت       ال

املمتلكـات واملواشــي املسـروقة، مبــا يف ذلـك اإلســراع بإعـادة املمتلكــات املسـروقة إىل ضــحايا اجلرميــة      
  تعويضهم عنها؛ أو

القبائـل   بـني باملبادرات اليت اختذا القوة األمنية املؤقتة، من أجل دعم احلوار  يرحب  - ١٩  
القبائل وتيسـري االسـتقرار    بنيمن أجل تعزيز العالقات واجلهود اليت تبذهلا قبيلتا املسريية ودينكا نقوك 

واملصاحلة يف منطقة أبيي، مبا يف ذلك تيسري اجتماعات جلنة السالم املشتركة بني القبيلتني وإعادة فـتح  
  سوق مشتركة؛

باجلهود املتواصلة اليت تبذهلا قوة األمم املتحـدة األمنيـة، يف حـدود القـدرات      يرحب  - ٢٠  
تاحة هلا، وبالتنسيق الوثيق مع قبيليت املسـريية ودينكـا نقـوك، مـن أجـل تعزيـز قـدرات جلـان         واملوارد امل

ــة لكــي تســاعد يف إدارة عمليــات إنفــاذ القــانون وحفــظ النظــام يف أبيــي، ومــن أجــل      احلمايــة اتمعي
  مواصلة العمل مع احلكومتني بشأن هذه املسألة؛

تامـا بشـأن النتـائج والتوصـيات املنبثقـة مـن       جبميع األطراف أن تتعاون تعاونا  يهيب  - ٢١  
التحقيق الذي أجرته جلنة التحقيق والتحري املشتركة ملنطقـة أبيـي يف مقتـل أحـد أفـراد حفـظ السـالم        

بالبيـان   ويرحـب التابعني لقوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيـي والـزعيم األكـرب لقبيلـة دينكـا نقـوك،       
ويطلب  ٢٠١٥آذار/مارس  ٢٤ والسلم التابع لالحتاد األفريقي يف الصحفي الذي أصدره جملس األمن

علــى  ويكــرر التأكيــدالنتــائج والتوصــيات،  فيــه إىل مفوضــية االحتــاد األفريقــي أن تشــرك الطــرفني يف 
ضرورة متكني القبيلتني من طـي ملـف اغتيـال الـزعيم األكـرب لقبيلـة دينكـا نقـوك، اعتبـارا للحاجـة إىل           

  إشاعة االستقرار واملصاحلة يف منطقة أبيي؛

عــن عزمــه مواصــلة القيــام، حســب االقتضــاء، باســتعراض واليــة قــوة األمــم   يعــرب  - ٢٢  
حمتملـة إلعـادة هيكلـة القـوة يف ضـوء امتثـال السـودان         املتحدة األمنية املؤقتـة ألبيـي إلجـراء أي عمليـة    

ــيات القـــرار   ــا يف  )٢٠١٢( ٢٠٤٦وجنـــوب الســـودان ملقتضـ ــا املنصـــوص عليهـ ــات  والتزامامـ اتفاقـ
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ــه و ٢٠ ــه و  ٢٩ حزيران/يونيــ ــه  ٣٠حزيران/يونيــ ــبتمرب ٢٧ و ٢٠١١متوز/يوليــ ، ٢٠١٢ أيلول/ســ
وحتقيـق القـدرة التشـغيلية     ذلك نقل مجيع القوات من املنطقة احلدودية اآلمنـة املنــزوعة السـالح،    يف مبا

وإمتـام إخـالء منطقـة أبيـي     واللجـان املخصصـة،    لرصد احلـدود والتحقـق منـها    الكاملة لآللية املشتركة
  إخالء تاما من األسلحة؛

تكفــل  لســودان وجنــوب الســودان، أنبالــدول األعضــاء كافــة، وخصوصــا ا يهيــب  - ٢٣  
التنقل حبرية وبسرعة ومن دون عراقيل إىل أبيي ومنها ويف مجيع أحناء املنطقة احلدودية اآلمنة املنــزوعة  
السالح جلميع األفراد، وكذلك للمعدات واملـؤن واإلمـدادات وغريهـا مـن السـلع، مبـا فيهـا املركبـات         

امها مقصـورا علـى القـوة األمنيـة املؤقتـة ألبيـي ومهامهـا        والطـائرات وقطـع الغيـار، الـيت يكـون اسـتخد      
  الرمسية؛

مناشــدته حكــوميت الســودان وجنــوب الســودان تقــدمي الــدعم الكامــل لألمــم    جيــدد  - ٢٤  
املتحدة، بطرق منها القيام على الفور بإصدار تأشريات دخول السودان وجنوب السودان ألفراد األمم 

جمـال املسـاعدة اإلنسـانية، مـن      وأفراد الشرطة، مبن فـيهم العـاملون يف  املتحدة من العسكريني واملدنيني 
إجحاف هلم بسبب جنسيتهم، وتيسري الترتيبات املتعلقة بإقامـة القواعـد، وتشـييد البنيـات التحتيـة       غري

حبكــوميت  ويهيــبيف منطقــة البعثــة، وإصــدار تصــاريح للــرحالت اجلويــة، وتــوفري الــدعم اللوجســيت،    
داخـل السـودان وجنـوب السـودان إىل أبيـي ومنـها،        لسـودان أن تيسـرا السـفر مـن    السودان وجنـوب ا 

  تتقيد تقيدا تاما بالتزاماا مبوجب اتفاقات مركز القوات؛ جبميع األطراف أن ويهيب كذلك

بــأن عـدم وجــود مشـاريع إمنائيــة وعــدم القـدرة علــى تـوفري اخلــدمات العامــة      يسـلّم   - ٢٥  
حكومة السودان وحكومـة جنـوب السـودان واجلهـات      ويناشدأبيي،  األساسية يؤثر سلبا على سكان

  املاحنة أن تدعم جهود إعادة اإلعمار وبناء القدرات؛

حكومـة السـودان وحكومـة جنـوب السـودان مبواصـلة تيسـري نشـر مـوظفي           يطالب  - ٢٦  
لرصــد احلــدود اآلليـة املشــتركة  دائـرة األمــم املتحــدة لإلجـراءات املتعلقــة باأللغــام لضـمان حريــة تنقــل    

ـــزوعة       ــة املن ــة اآلمن ــة احلدودي ــي واملنطق ــها يف منطقــة أبي ــد مواقــع األلغــام وإزالت ــها، وحتدي والتحقــق من
  السالح؛

مجيع األطـراف املعنيـة بالسـماح جلميـع مـوظفي املسـاعدة اإلنسـانية         يطالب كذلك  - ٢٧  
بالوصول بأمان ودون عوائق إىل كل املدنيني احملتاجني للمساعدة وإىل مجيع املرافق الالزمة لعمليـام،  
وفقا للقانون الدويل، مبا يف ذلك القـانون الـدويل اإلنسـاين السـاري ومبـادئ األمـم املتحـدة التوجيهيـة         

  مي املساعدة اإلنسانية؛لتقد

ــهاكات       بشــدة حيــث  - ٢٨   ــف، وانت ــع أشــكال العن ــف مجي ــى أن توق ــع األطــراف عل مجي
وجتــاوزات حقــوق اإلنســان، وانتــهاكات القــانون الــدويل اإلنســاين، واالنتــهاكات والتجــاوزات الــيت    

  ترتكب ضد األطفال يف انتهاك للقانون الدويل الساري؛

ــة       حيــث  - ٢٩   ــاد مستشــار معــين حبماي ــى إحــراز تقــدم ســريع بشــأن إيف ــة عل القــوة األمني
  واألطفال؛ النساء
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إىل األمني العـام كفالـة الرصـد الفعـال حلقـوق اإلنسـان وإدراج نتـائج ذلـك          يطلب  - ٣٠ 
الرصد يف التقارير اليت يقدمها إىل الس، ويكرر دعوته حكومة السودان وحكومـة جنـوب السـودان    

اون الكامل مع األمني العام حتقيقا هلـذه الغايـة، وذلـك بطـرق منـها إصـدار التأشـريات ملـوظفي         إىل التع
  األمم املتحدة املعنيني؛

إىل األمــني العــام أن يتخــذ    ويطلــب كــذلك ، )٢٠١٦( ٢٢٧٢إىل القــرار  يشــري  - ٣١  
لة امتثال القوة األمنية املؤقتة امتثاال تامـا لسياسـة األمـم املتحـدة الـيت تقضـي بعـدم        التدابري الالزمة لكفا

التــهاون إطالقــا مــع االســتغالل واالعتــداء اجلنســيني وإبقــاء الــس علــى علــم تــام مــن خــالل التقــارير 
يف ذلـك يف   القطرية املنتظمة اليت يقدمها إىل الس عن التقدم الذي أحرزته القوة يف هـذا الصـدد، مبـا   

  ؛)٢٠١٦( ٢٢٧٢ما يتعلق بتنفيذ القرار 

إىل األمني العام أن يواصل إبالغ الس مبا يحـرز مـن تقـدم يف تنفيـذ واليـة       يطلب  - ٣٢  
ــد أقصــاه       ــدمهما يف موع ــرين خطــيني يق ــة يف تقري ــة املؤقت ــوة األمني ــه متوز/يو ٣١الق ــألول  ٢٠١٧لي ل

انتهاكات خطرية  للثاين، وأن يواصل إطالع الس فورا على أي ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ١٥ و
  لالتفاقات املشار إليها أعاله؛

املتحـدة يف   اجلهود اليت يبذهلا األمني العام لتوثيـق التعـاون بـني بعثـات األمـم      يالحظ  - ٣٣  
مجهوريــة جنــوب  األمنيــة املؤقتــة ألبيــي وبعثــة األمــم املتحــدة يف املنطقــة، مبــا فيهــا قــوة األمــم املتحــدة  

السودان والعملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمـم املتحـدة يف دارفـور، ومبعوثـه اخلـاص إىل السـودان       
  وجنوب السودان، ويطلب إىل األمني العام أن يواصل العمل ذه املمارسة؛

  ره الفعلي.إبقاء هذه املسألة قيد نظ يقرر  - ٣٤  
    
 


