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  )٢٠١١ (٢٠٢٤القرار     
/  كــانون األول١٤، املعقــودة يف ٦٦٨٣الــذي اختــذه جملــس األمــن يف جلــسته      

  ٢٠١١ديسمرب 
  

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

وجبــه قــوة األمــم الــذي أنــشأ جملــس األمــن مب) ٢٠١١ (١٩٩٠الــسودان، مبــا يف ذلــك القــرار 
  املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي، 

 التزامه مببـدأي الـسيادة وسـالمة األراضـي؛ وبـإحالل الـسالم وحتقيـق            وإذ يعيد تأكيد    
  االستقرار وبسط األمن يف مجيع أحناء املنطقة، 

ــشيد   ــاد        وإذ ي ــابع لالحت ــستوى الت ــع امل ــق الرفي ــن الفري ــرفني م ــة للط ــساعدة املقدم  بامل
ملعين بالتنفيذ ورئيسه ثابو مبيكي، ومن ميليس زيناوي، رئيس وزراء إثيوبيا وهـايلي             األفريقي ا 

 رئـيس قـوة األمـم    ،منكريوس، املمثل اخلـاص لألمـني العـام، ومـن الفريـق تادسـا ورده تـسفاي        
  املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي، 

ومــة يونيــه بــني حكومــة الــسودان وحك / حزيــران٢٩ باالتفــاق املــربم يف وإذ يرحــب  
 وإذ حيــيط علمــاجنــوب الــسودان بــشأن أمــن احلــدود واآلليــة الــسياسية واألمنيــة املــشتركة،    

، والــذي يقــضي بإنــشاء منطقــة حدوديــة آمنــة ومرتوعــة ٢بــااللتزام املنــصوص عليــه يف الفقــرة 
 بالطلـب الـذي وجـه إىل األمـم املتحـدة التماسـا للمـساعدة        وإذ حيـيط علمـا كـذلك   السالح،  

  ارجي الالزم للرصد والتحقق يف املنطقة احلدودية اآلمنة واملرتوعة السالح، وتوفري الدعم اخل
يوليــه املــربم بــني حكومــة الــسودان وحكومــة جنــوب   / متــوز٣٠باتفــاق وإذ يرحــب   

السودان بشأن بعثة دعم رصد احلـدود، والـذي يتنـاول بالتفـصيل عمليـة إنـشاء آليـة مـشتركة                     
 مـسؤوليتها هـي املنطقـة احلدوديـة اآلمنـة واملرتوعـة             لرصد احلدود والتحقق منها تكـون منطقـة       
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 بطلب املساعدة الـذي وجهـه الطرفـان         وإذ حييط علما  السالح وآلية سياسية وأمنية مشتركة،      
  إىل األمم املتحدة لدعم أنشطة عمليات آلية رصد احلدود والتحقق منها، 

يئــة بيئــة تــشجع   علــى أمهيــة بنــاء الثقــة املتبادلــة وإشــاعة االطمئنــان وهت      وإذ يــشدد   
  االستقرار الطويل األمد والتنمية االقتصادية، 

ملا تقتضيه الضرورة امللحة من أن يبدأ السودان وجنوب السودان عمليـة            وإدراكا منه     
 أن الوضـع علـى امتـداد احلـدود بـني الـسودان              وإذ يـدرك كـذلك    تطبيع الوضع على احلـدود،      

  ن الدوليني، وجنوب السودان يشكل خطرا يهدد السالم واألم
ــرر  - ١   ــة، باإلضــا    يق ــة املؤقت ــوة األمني ــة الق ــشمل والي ــة يف   أن ت ــام املبين فة إىل امله
، املهام التالية دعما لآللية املشتركة لرصد احلـدود والتحقـق منـها؛             ١٩٩٠ من القرار    ٢ الفقرة

ات وسوف تنفذ القوة هـذه املهـام اإلضـافية يف حـدود القـدرات املـأذون هبـا ويف منطقـة عمليـ                      
املقـار القطاعيـة   موسعة تشمل املنطقة احلدودية اآلمنة واملرتوعة السالح ومقر اآلليـة الرئيـسي و     

  :ومواقع األفرقة
مساعدة الطرفني على ضمان التقيد داخـل املنطقـة احلدوديـة اآلمنـة واملرتوعـة         )أ(  

ــاقي      ــا يف اتفــ ــيت مت إقرارهــ ــاألمن الــ ــة بــ ــات املتعلقــ ــسالح بااللتزامــ ــران٢٩الــ ــه يو/ حزيــ نيــ
  يوليه آنفي الذكر؛/متوز ٣٠ و

دعم ما تضطلع به اآللية املشتركة لرصد احلدود والتحقـق منـها، مبـا يف ذلـك                   )ب(  
قطاعاهتا وأفرقتها، من أنشطة يف سياق عملياهتا املتصلة بالتحقق والتحقيق والرصـد والتحكـيم              

ــدوريات، و    ــادل املعلومــات وال ــسيق االتــصاالت واإلبــالغ وتب ــد   وتن ــوفري األمــن عن كــذلك بت
  االقتضاء؛
تقــدمي املــساعدة وإســداء املــشورة لآلليــة املــشتركة يف ســياق تنــسيقها عمومــا    )ج(  

مـايو  / أيـار  ٣٠ة  لعملية التخطيط لرصد تنفيذ ورقة املوقف املشترك بشأن أمـن احلـدود املؤرخـ             
   والتحقق منه؛٢٠١١

ــة املــشتركة علــى االحتفــاظ مبراجــع ال     )د(   ــة واملراجــع  مــساعدة اآللي رســوم البياني
 مــن االتفــاق املتعلــق بــأمن ٢اجلغرافيــة واخلرائطيــة، الــيت سيــستعان هبــا يف رصــد تنفيــذ الفقــرة  

  ؛٢٠١١يونيه / حزيران٢٩كة املؤرخ احلدود واآللية السياسية واألمنية املشتر
  تيسري االتصال بني الطرفني،  )هـ(  
ثنائيـة فعالـة علـى امتـداد      إداريـة   دعم الطرفني، عند الطلـب، يف إنـشاء آليـات             )و(  
  احلدود؛
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  لثقة املتبادلة؛املساعدة على بناء ا  )ز(  
ــات     يطلــب  - ٢   ــا بااللتزام ــاء متام ــسودان الوف ــسودان وال ــوب ال  إىل حكــوميت جن

  يوليه آنفي الذكر؛ / متوز٣٠يونيه و / حزيران٢٩املنوطة هبما مبوجب اتفاقي 
الــسودان وجنــوب الــسودان، أن  بالــدول األعــضاء كافــة، وخــصوصا يهيــب  - ٣  

تكفــل حريــة وســرعة تنقــل مجيــع األفــراد دومنــا عــائق مــن وإىل أبيــي ويف مجيــع أحنــاء املنطقــة    
احلدودية اآلمنة واملرتوعة السالح، وكذلك املعدات واملـؤن واإلمـدادات وغريهـا مـن البـضائع                

 القــــوة تــــصر اســــتخدامها علــــىمبــــا فيهــــا املركبــــات والطــــائرات وقطــــع الغيــــار الــــيت سيق 
  الرمسية؛ ومهامها
 حكومة السودان وحكومة جنوب السودان على أن تتعاونا معا بـشكل            حيثّ  - ٤  

   االضطالع بواليتها على حنو تام؛تام، وأن تقّدما الدعم الكامل للقوة لكي تتمكّن من
 إىل األمني العام أن يطلع اجمللس باسـتمرار، يف التقـارير الـيت يوافيـه هبـا          يطلب  - ٥  
 منتظمة عن حالة تنفيذ والية القوة، علـى التقـدم احملـرز يف تنفيـذ املهـام اإلضـافية الـوارد                      بصفة

 مـن هـذا القـرار، وأن خيطـر اجمللـس فـورا بـأي انتـهاكات خطـرية لالتفـاقني                      ١بياهنا يف الفقـرة     
   البعثات داخل املنطقة ويتبعها؛آنفي الذكر وأن يطرق سبل تعزيز التعاون بني

  .قي املسألة قيد نظره الفعلي أن يبيقرر  - ٦  
  


