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  )٢٠١٢ (٢٠٧٥القرار     
/  تــشرين الثــاين١٦ املعقــودة يف ٦٨٦٤الــذي اختــذه جملــس األمــن يف جلــسته       

  ٢٠١٢نوفمرب 
    

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

 )٢٠١١ (٢٠٣٢و ) ٢٠١١ (٢٠٢٤و ) ٢٠١١ (١٩٩٠الـــــسودان، وخباصـــــة القـــــرارات 
، S/PRST/2012/19، وكـــــــذلك بيانـــــــه الرئاســـــــي )٢٠١٢ (٢٠٤٧و ) ٢٠١٢ (٢٠٤٦ و

 ٢٠١٢سبتمـــرب / أيلــول٢١ و ٢٠١٢يونيــه / حزيــران١٨وبيانــات اجمللــس الــصحفية املؤرخــة 
  ،٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٨ و

 التزامه القوي بسيادة السودان وجنوب السودان، واسـتقالهلما،         وإذ يؤكد من جديد     
متهما اإلقليميــة، ومبقاصــد ومبــادئ ميثــاق األمــم املتحــدة، ويــشري إىل أمهيــة   ووحــدهتما وســال

  مبادئ حسن اجلوار وعدم التدخل والتعاون اإلقليمي،
تـسوية املنازعـات    علـى   على عدم تغيري احلـدود اإلقليميـة بـالقوة، و         وإذ يكرر التأكيد      

  اإلقليمية بالوسائل السلمية حصرا،
املعلقــة العناصــر يهــا للتنفيــذ الكامــل والعاجــل جلميــع     األولويــة الــيت يول وإذ يؤكــد   

  اتفاق السالم الشامل، من
بــشأن ) ٢٠٠٩ (١٨٩٤و ) ٢٠٠٦ (١٦٧٤قراراتــه الــسابقة وإذ يؤكــد مــن جديــد   

 ١٩٩٨و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٢و ) ٢٠٠٥ (١٦١٢محايــــــة املــــــدنيني يف الــــــرتاع املــــــسلح، و 
بـشأن محايـة مـوظفي املـساعدة        ) ٢٠٠٣ (١٥٠٢بشأن األطفال والرتاع املسلح، و      ) ٢٠١١(
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 ١٨٨٨و ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥اإلنـــــسانية ومـــــوظفي األمـــــم املتحـــــدة، و 
  بشأن املرأة والسالم واألمن،) ٢٠١٠ (١٩٦٠و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٩و ) ٢٠٠٩(

إىل االلتزامات اليت قطعتها على نفسها حكومة الـسودان وحكومـة جنـوب             وإذ يشري     
 املــربم بــني حكومــة الــسودان واحلركــة الــشعبية ٢٠١١يونيــه / حزيــران٢٠الــسودان يف اتفــاق 

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

بـشأن بعثـة دعـم       ٢٠١١يوليـه   /وز متـ  ٣٠احلدود واآللية السياسية واألمنيـة املـشتركة، واتفـاق          
حكومـــة جنـــوب الـــسودان، واتفاقـــات    مراقبـــة احلـــدود، املـــربم بـــني حكومـــة الـــسودان و     

ــة الــيت توصــلت إليهــا حكومــة الــسودان     /أيلــول ٢٧ ســبتمرب بــشأن التعــاون والترتيبــات األمني
ــسودان يف   ــوب ال ــة جن ــستوى       وحكوم ــع امل ــي الرفي ــق االحتــاد األفريق ــة فري ــا برعاي ــس أباب  أدي

  بالتنفيذ، املعين
عن دعمه الكامل للجهود اليت يبـذهلا االحتـاد األفريقـي بـشأن الوضـع بـني                 وإذ يعرب     

مجهورية السودان ومجهورية جنوب السودان، مـن أجـل ختفيـف حـدة التـوتر الـراهن، وتيـسري                
هــذا   يفوإذ يــشرياســتئناف املفاوضــات بــشأن العالقــات بعــد االنفــصال، وتطبيــع عالقاهتمــا، 

أبريــل /نيــسان ٢٤ إىل بيــاين جملــس الــسالم واألمــن التــابع لالحتــاد األفريقــي املــؤرخني   الــصدد
الوضـع املـستقبلي    ُيقّرر   عن تصميمه على أن      وإذ يعرب ،  ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤ و

ألبيي عن طريق املفاوضات بـني الطـرفني علـى حنـو يتـسق مـع اتفـاق الـسالم الـشامل، ال عـن                         
 جبميــع األطــراف إىل وإذ يهيــبمــن الطــرفني، طــرف ة يتخــذها أي طريــق إجــراءات انفراديــ 

فريـق االحتـاد األفريقـي الرفيـع املـستوى          اجلارية بوساطة من    املشاركة مشاركة بناءة يف العملية      
  املعين بالتنفيذ هبدف التوصل إىل اتفاق هنائي على وضع أبيي،

الراميـة  جهودمهـا   بالتزامات حكومة السودان وحكومـة جنـوب الـسودان و         وإذ يرحب     
 وخارطة الطريـق    ٢٠٤٦تنفيذ آلية مشتركة لرصد احلدود والتحقق منها، وفقا لقرار اجمللس           إىل  

ــي يف        ــاد األفريق ــابع لالحت ــن جملــس الــسالم واألمــن الت ، ٢٠١٢أبريــل / نيــسان٢٤الــصادرة ع
  ها، مع ذلك عن قلقه من أن الطرفني مل يتوصال بعد إىل اتفاق على طرائق تنفيذيعرب وإذ

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،

على املساعدة املستمرة اليت يقدمها إىل الطرفني فريـق االحتـاد األفريقـي الرفيـع               وإذ يثين     
، الـرئيس ثـابو مبيكـي، والرئيـسان الـسابقان       الفريـق  ذلـك رئـيس   املستوى املعـين بالتنفيـذ، مبـا يف       

السالم أبو بكر وبيري بويويا، ورئيس اهليئة احلكومية الدولية املعنيـة بالتنميـة، رئـيس الـوزراء              عبد
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اإلثيويب هايلي مرمي ديساليغن، واملبعوث اخلاص لألمني العام للسودان وجنـوب الـسودان هـايلي         
  ،م املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي بقيادة الفريق تاديسي ويريدي تسفايمنكرييوس، وقوة األم

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،                        

   للعمل الذي تقوم به البلدان املسامهة بقوات،وإذ يعرب عن تقديره العميق
أوجه التحسن اليت يشهدها األمـن واالسـتقرار يف منطقـة أبيـي منـذ نـشر                 وإذ تشجعه     

 منـه علـى منـع تكـرُّر العنـف ضـد املـدنيني               وتـصميما قوة األمم املتحـدة األمنيـة املؤقتـة ألبيـي،           
  تشريدهم، وعلى حتاشي الرتاع الطائفي، أو

ــ وإذ يـــساوره   ــقبـ ــأخر يف إنـــشاء  الغ القلـ يف لـــشرطة الـــس واجملدارة واإل بـــسبب التـ
  ،أبيي منطقة

لـشرطة يف أبيـي، مبـا يف ذلـك وحـدة خاصـة              ا عدم التقدم يف إنشاء دائـرة        وإذ يالحظ   
  ملعاجلة القضايا اخلاصة املتعلقة هبجرة الرُّحل،

ة الدوليــة بــذكرى رئــيس الــوزراء اإلثيــويب الــسابق ورئــيس اهليئــة احلكوميــ وإذ يــشيد   
املعنيـة بالتنميــة، ميلــيس زينــاوي، وبإســهاماته املرموقــة يف الــسالم واألمــن اإلقليمــيني، وخباصــة  

  السالم بني السودان وجنوب السودان، ويف التسوية السلمية لقضية أبيي،
  أمهية اتساق املساعدة اليت تقدمها األمم املتحدة يف املنطقة،وإذ يضع يف اعتباره   
يف مجيـع عمليـات حفـظ الـسالم التابعـة           هود اليت تبذهلا األمم املتحدة      باجلوإذ يرحب     

اإليــدز واألمــراض /فــريوس نقــص املناعــة البــشرية لتوعيــة أفــراد حفــظ الــسالم بالوقايــة مــنهلــا 
  ويشجع تلك اجلهود،ة تلك األمراض املعدية األخرى، ومبكافح

يـد قلقـه إزاء عـدم       ضرورة رصد حقوق اإلنسان رصدا فعـاال، ويكـرر تأك         وإذ يؤكد     
  تعاون الطرفني مع األمني العام لتحقيق هذه الغاية،

فئـات الـسكان    الضرورة امللحة لتيسري إيصال املساعدة اإلنـسانية إىل مجيـع           وإذ يؤكد     
  املتضررة يف منطقة أبيي،

أمهيـة عـودة النـازحني إىل ديـارهم عـودة طوعيـة ومأمونـة ومنظمـة وإعـادة          وإذ يؤكد     
 القــوة وإذ حيــثوأمهيــة الــسالمة والتعــاون يف مواســم اهلجــرة،   ،و مــستدامعلــى حنــإدمــاجهم 

  تدابري لضمان األمن يف منطقة أبيي، وفقا لواليتها،الاألمنية املؤقتة على اختاذ ما يلزم من 
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أللغـام األرضـية وخملفـات احلـرب        الذي تشكله ا  إزاء التهديد املتبقي    وإذ يساوره القلق      
ــة أ   ــن املتفجــرات يف منطق ــوق   م ــا يع ــي، مم ــة بي ــرة املأمون ــازحني عــودة مأمونــة    اهلج ــودة الن  وع

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

  السودان يشكل هتديدا خطريا للسلم واألمن الدوليني،
تنفيـذ واليتـها     باخلطوات اليت اختذهتا القوة األمنيـة املؤقتـة ألبيـي يف سـبيل               وإذ يرحب   

  تنفيذًا فعاالً، بطرق منها منع نشوب الرتاعات والوساطة والردع،
/  أيــار٣١ املؤقتــة ألبيــي حــىت  أن ميــدد واليــة قــوة األمــم املتحــدة األمنيــةيقــرر  - ١  

ــايو ــرة   ،٢٠١٣ م ــبني يف الفق ــى النحــو امل ــرار  ٢ عل ــن الق ــالقرار  ) ٢٠١١ (١٩٩٠ م ــدل ب واملع
 ٣السابع من ميثاق األمم املتحدة، واملهام املبينـة يف الفقـرة            ، ومبوجب الفصل    )٢٠١١ (٢٠٢٤

، أن ُتَعـرَّف املنطقـة   )٢٠١١ (٢٠٢٤ مـن القـرار      ١ ألغراض الفقـرة     ،، ويقرر ١٩٩٠من القرار   
 ٢٠١٢ سـبتمرب /  أيلـول  ٢٧ ينص عليه اتفـاق      احلدودية اآلمنة املرتوعة السالح على النحو الذي      

  ني مجهورية السودان ومجهورية جنوب السودان؛بشأن الترتيبات األمنية املربم ب
بنقل األفراد العسكريني السودانيني واألفراد العسكريني وأفراد الشرطة        يرحب    - ٢  
، ويطالب حكومة الـسودان بنقـل       ٢٠٤٦جلنوب السودان من منطقة أبيي امتثاال للقرار        التابعني  

 مـسبقة، ويكـرر، وفقـا للقـرارات     ة النفط يف دفرة من منطقة أبيي على الفور ودون شروط    طشر
 إخـــالء منطقـــة أبيـــي، التأكيـــد علـــى ٢٠٤٦ والقـــرار ١٩٩٠الـــصلة، وال ســـيما القـــرار  ذات
  ؛ ألي قوات باستثناء القوة األمنية املؤقتة ألبيي، ودائرة شرطة أبييالوجود العسكري من

 الــسودان وجنـوب الــسودان باالنتـهاء علــى وجـه الــسرعة مـن إنــشاء     يطالـب   - ٣  
ارة ملنطقة أبيي وجملس هلا، مبـا يف ذلـك تـسوية أزمـة رئاسـة اجمللـس، وتـشكيل دائـرة شـرطة                        إد

أبيي بغرض متكينها من االضطالع مبهام حفظ األمن يف مجيـع أحنـاء منطقـة أبيـي، مبـا يف ذلـك          
  ؛٢٠١١يونيه / حزيران٢٠محاية اهلياكل األساسية النفطية، وفقا اللتزامات الطرفني يف اتفاق 

بلجنـــة الرقابـــة بانتظـــام  الـــسودان وجنـــوب الـــسودان علـــى االســـتعانة ثحيـــ  - ٤  
ــذ اتفـــ      ــاطراد يف تنفيـ ــدم بـ ــضمان التقـ ــي لـ ــشتركة يف أبيـ ــران٢٠اق املـ ــه / حزيـ ، ٢٠١١يونيـ

  ذلك تنفيذ قرارات جلنة الرقابة املشتركة يف أبيي؛ يف مبا
بــسحب مـن أحكــام تقــضي   ٢٠٤٦ علــى مـا قــرره يف القــرار  يكـرر التأكيــد   - ٥  

إىل جانبـه مـن احلـدود وفقـا     كـل  سودان وجنوب السودان دون شرط مجيع قواهتما املـسلحة       ال
سابقا، وتفعيل آليـات أمـن احلـدود الـضرورية، وهـي اآلليـة املـشتركة لرصـد                  املربمة  لالتفاقات  
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احلــدود والتحقــق منــها، واملنطقــة احلدوديــة اآلمنــة املرتوعــة الــسالح، وفقــا للخريطــة اإلداريــة   
لــيت عرضــها علـى الطــرفني فريــق االحتـاد األفريقــي الرفيــع املـستوى املعــين بالتنفيــذ يف    األمنيـة ا و

ــاين  ــشرين الث ــوفمرب /ت ــة  ، ٢٠١١ن ــصيغتها املعدل ــات  ب ــا يف   مبوجــب اتفاق ــع عليه الطــرفني املوق
أديس أبابا، على أن يكون مفهوما أن هـذه اخلريطـة ال ُتِخـلّ بـأي حـال                   سبتمرب يف /أيلول ٢٧

فاوضات اجلارية بشأن املناطق املتنازع عليها، وترسيم احلدود، وتفعيل اللجنـة           من األحوال بامل  
  املخصصة، يف إطار اآللية السياسية واألمنية املشتركة؛

بتفعيل اآلليـة املـشتركة لرصـد احلـدود     التعجيل الطرفني على القيام على   حيث    - ٦  
سالح، واالنتـهاء مـن وضـع جـدول         والتحقق منها، وإنشاء املنطقة احلدودية اآلمنـة املرتوعـة الـ          

ــع القــوات املــسلحة    ــه مــن احلــدود، ويهيــب بكــال الطــرفني إىل    كــل زمــين لنقــل مجي إىل جانب
  االجتماع من جديد يف أقرب فرصة والتوصل إىل اتفاق دون مزيد إبطاء؛

إنشاء مقر مؤقـت  يف باجلهود اليت يبذهلا األمني العام ملساعدة الطرفني يرحب    - ٧  
 بنــشر مــراقبني ويرحــبإثيوبيــا، لآلليــة املــشتركة لرصــد احلــدود والتحقــق منــها،  يف أسوســا، 

ــها،         ــق من ــشتركة لرصــد احلــدود والتحق ــة امل ــيني يف أسوســا للمــشاركة يف اآللي ــيني ودول وطن
واستعداد قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتـة ألبيـي لـدعم النـشر الكامـل لآلليـة املـشتركة لرصـد                     

  احلدود والتحقق منها؛
ــضاء، ب   يعــرب   - ٨   ــام، حــسب االقت ــه القي ــم  اســتعراض عــن عزم ــوة األم ــة ق والي

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 ٢٩ و
مجيــع القــوات مــن املنطقــة احلدوديــة اآلمنــة املرتوعــة الــسالح، ومتكــني اآلليــة املــشتركة لرصــد  
احلدود والتحقق منها من اكتساب القدرة الكاملة علـى القيـام بعملياهتـا، وإمتـام إخـالء منطقـة                   

  األسلحة؛ أبيي إخالء تاما من
بالـدول األعـضاء كافـة، وخباصـة الـسودان وجنـوب الـسودان، كفالـة                يهيب    - ٩  

يف كـل أحنـاء املنطقـة احلدوديـة         وحرية وسرعة تنقُّل مجيـع األفـراد دون عـائق مـن أبيـي وإليهـا                 
اآلمنة املرتوعة السالح، وكذلك املعدات واملؤن واإلمدادات وسائر السلع، مبـا فيهـا املركبـات     

  ر املستخدمة حصرا ورمسيا لقوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي؛والطائرات وقطع الغيا
 الــسودان وجنــوب الــسودان إىل تقــدمي الــدعم الكامــل لألمــم       جيــدد دعوتــه   - ١٠  

املتحدة، بطرق منها القيام علـى الفـور بإصـدار تأشـريات ألفـراد األمـم املتحـدة مـن العـسكريني                      
فــو تقـدمي املــساعدة اإلنــسانية، مــن غــري إجحــاف هلــم  واملـدنيني وأفــراد الــشرطة، مبــن فــيهم موظ 
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بسبب جنسيتهم، وتيسري ترتيبات استقرارهم وإصدار تصاريح الرحالت اجلوية، وتـوفري الـدعم             
 علـى  ٢٠١٢أكتـوبر   / تـشرين األول   ١ يف هـذا الـصدد بتوقيـع الـسودان يف            ويرحـب اللوجسيت،  

ملعدل قد ُعـرض علـى جنـوب الـسودان           بأن املقترح ا   وإذ حييط علماً  اتفاق مركز القوات، وهو     
  ؛ أن يرد جنوب السودان باختاذ إجراء مماثليتوقع، ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٥يف 

فــراد حفــظ الــسالم التــابعني للقــوة ألالظــروف املعيــشية الــصعبة أمهيــة  بيــسلّم  - ١١  
ــي،   ــة ألبيـ ــة املؤقتـ ــشرياألمنيـ ــذه ا   ويـ ــة هـ ــا ملعاجلـ ــري اختاذهـ ــيت جيـ ــراءات الـ ــة،  إىل اإلجـ حلالـ

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

 حكومــة الــسودان وحكومــة جنــوب الــسودان بتيــسري نــشر مــوظفي   يطالــب  - ١٢  
آللية املشتركة لرصد احلـدود والتحقـق       اتنقل  دائرة األمم املتحدة املتعلقة باأللغام لضمان حرية        

نطقـــة احلدوديـــة اآلمنـــة منـــها، وكـــذلك حتديـــد مواقـــع األلغـــام وإزالتـــها يف منطقـــة أبيـــي وامل 
  السالح؛ املنـزوعة
 مجيــــع األطــــراف املعنيــــة بــــتمكني مــــوظفي املــــساعدة اإلنــــسانية   يطالــــب  - ١٣  

مجيـع  ني للمـساعدة وإىل     الوصول بشكل كامـل ومـأمون ودون عوائـق إىل املـدنيني احملتـاج              من
املرافق الالزمة لعملياهتم، وفقا للقانون الدويل، مبا يف ذلك القـانون اإلنـساين الـدويل الـساري،                 

  واملبادئ التوجيهية لتقدمي املساعدة اإلنسانية؛
ــسان،      يطلــب  - ١٤   ــال ألوضــاع حقــوق اإلن ــة الرصــد الفع ــام كفال  إىل األمــني الع

ريره إىل اجمللس، ويهيب حبكومـة الـسودان وحكومـة جنـوب            وإدراج نتائج ذلك الرصد يف تقا     
 الغايـة، وذلـك بطـرق منـها إصـدار      هالسودان التعاون تعاونا كامال مع األمني العـام حتقيقـا هلـذ       

  تأشريات ملوظفي األمم املتحدة املعنيني؛ال
ة التـدابري الالزمـة لكفالـة امتثـال القـوة األمنيـ       أن يتخذ   إىل األمني العام    يطلب    - ١٥  

املؤقتة ألبيي امتثاال تامـا لـسياسة األمـم املتحـدة املتمثلـة يف عـدم التـسامح مطلقـا إزاء حـاالت                       
  اجلنسيني، وأن يبلغ اجمللس كلما وقعت حاالت من هذا السلوك؛االستغالل واالنتهاك 

ــشدد   - ١٦   ــة      ي ــسودان وحكوم ــة ال ــني حكوم ــاون ب جنــوب علــى أن حتــسني التع
  يضا للسالم واألمن واالستقرار، وملستقبل العالقات بينهما؛السودان أمر بالغ األمهية أ

إبالغ اجمللس مبـا ُيحـرز مـن تقـدم يف تنفيـذ      أن يواصل إىل األمني العام  يطلب    - ١٧  
أن يواصـل إطـالع   يومـا، و سـتني  والية قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي على فتـرات مـن          

  ؛أعالهتفاقات املشار إليها  انتهاكات خطرية لالاجمللس فورا على أي
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باجلهود اليت يبذهلا األمني العام لتوثيـق التعـاون بـني بعثـات األمـم               حييط علما     - ١٨  
املتحــدة يف املنطقــة، مبــا فيهــا قــوة األمــم املتحــدة األمنيــة املؤقتــة ألبيــي، وبعثــة األمــم املتحــدة     

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

  العمل هبذه املمارسة؛
  . أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ١٩  
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	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، 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 السلامة والتعاون في مواسم الهجرة، وإذ يحث القوة الأمنية المؤقتة على اتخاذ ما يلزم من التدابير لضمان الأمن في منطقة أبيي، وفقا لولايتها،
	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 يشكل تهديدا خطيرا 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 31 أيار/ مايو 2013، على النحو المبين في الفقرة 2 من القرار 1990 (2011) والمعدل بالقرار 2024 (2011)، وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والمهام المبينة في الفقرة 3 من القرار 1990، ويقرر، لأغراض الفقرة 1 من القرار 2024 (2011)، أن تُعَرَّف المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح على النحو الذي ينص عليه اتفاق 27 أيلول/ سبتمبر 2012 بشأن الترتيبات الأمنية المبرم بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان؛
	2 - 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 باستثناء القوة الأمنية المؤقتة لأبيي، ودائرة شرطة أبيي؛
	3 - يطالب السودان وجنوب السودان بالانتهاء على وجه السرعة من إنشاء إدارة لمنطقة أبيي ومجلس لها، بما في ذلك تسوية أزمة رئاسة 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؛
	4 - 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؛
	5 - يكرر التأكيد على ما قرره في القرار 2046 من أحكام تقضي بسحب السودان وجنوب السودان دون شرط جميع قواتهما المسلحة كل إلى جانبه من الحدود وفقا للاتفاقات المبرمة سابقا، وتفعيل آليات أمن الحدود الضرورية، وهي الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها، والمنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح، وفقا للخريطة الإدارية والأمنية التي عرضها على الطرفين فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بصيغتها المعدلة بموجب اتفاقات الطرفين الموقع عليها في 27 أيلول/سبتمبر في أديس أبابا، على أن يكون مفهوما أن هذه الخريطة لا تُخِلّ بأي حال من الأحوال بالمفاوضات الجارية بشأن المناطق المتنازع عليها، وترسيم الحدود، وتفعيل اللجنة المخصصة، في إطار الآلية السياسية والأمنية المشتركة؛
	6 - يحث الطرفين على القيام على التعجيل بتفعيل الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها، وإنشاء المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح، والانتهاء من وضع جدول زمني لنقل جميع القوات المسلحة كل إلى جانبه من الحدود، ويهيب بكلا الطرفين إلى الاجتماع من جديد في أقرب فرصة والتوصل إلى اتفاق دون مزيد إبطاء؛
	7 - يرحب بالجهود التي يبذلها الأمين العام لمساعدة الطرفين في إنشاء مقر مؤقت في أسوسا، إثيوبيا، للآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها، ويرحب بنشر مراقبين وطنيين ودوليين في أسوسا للمشاركة في الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها، واستعداد قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي لدعم النشر الكامل للآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها؛
	8 - 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 من اكتساب القدرة الكاملة على القيام بعملياتها، وإتمام إخلاء منطقة أبيي إخلاء تاما من الأسلحة؛
	9 - يهيب بالدول الأعضاء كافة، وبخاصة السودان وجنوب السودان، كفالة حرية وسرعة تنقُّل جميع الأفراد دون عائق من أبيي وإليها وفي كل أنحاء المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح، وكذلك المعدات والمؤن والإمدادات وسائر السلع، بما فيها المركبات والطائرات وقطع الغيار المستخدمة حصرا ورسميا لقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي؛
	10 - يجدد دعوته السودان وجنوب السودان إلى تقديم الدعم الكامل للأمم المتحدة، بطرق منها القيام على الفور بإصدار تأشيرات 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 على اتفاق مركز القوات، وهو وإذ يحيط علماً بأن المقترح المعدل قد عُرض على جنوب السودان في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012، يتوقع أن يرد جنوب السودان باتخاذ إجراء مماثل؛
	11 - يسلّم بأهمية 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؛
	12 - يطالب حكومة السودان وحكومة جنوب السودان بتيسير نشر موظفي دائرة الأمم المتحدة المتعلقة بالألغام لضمان حرية تنقل الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها، وكذلك تحديد مواقع الألغام وإزالتها في منطقة أبيي والمنطقة الحدودية الآمنة المنـزوعة السلاح؛
	13 - 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؛
	14 - يطلب إلى الأمين العام كفالة الرصد الفعال لأوضاع حقوق الإنسان، وإدراج نتائج ذلك الرصد في تقاريره إلى المجلس، ويهيب بحكومة السودان وحكومة جنوب السودان التعاون تعاونا كاملا مع الأمين العام تحقيقا لهذه الغاية، وذلك بطرق منها إصدار التأشيرات لموظفي الأمم المتحدة المعنيين؛
	15 - 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؛
	16 - يشدد على أن تحسين التعاون بين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان أمر بالغ الأهمية أيضا للسلام والأمن والاستقرار، ولمستقبل العلاقات بينهما؛
	17 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل إبلاغ المجلس بما يُحرز من تقدم في تنفيذ ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي على فترات من ستين يوما، وأن يواصل إطلاع المجلس فورا على أي انتهاكات خطيرة للاتفاقات المشار إليها أعلاه؛
	18 - 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؛
	19 - يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره الفعلي.

