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  )٢٠١١ (١٩٩٦القرار     
  ٢٠١١يوليه / متوز٨، املعقودة يف ٦٥٧٦الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

    
  ،إن جملس األمن  
 عنـد إعالهنـا     ٢٠١١يوليه  / متوز ٩ يف يوم    مجهورية جنوب السودان  بإنشاء   إذ يرحب   

  ،دولة مستقلة
واسـتقالهلا،   ،مجهوريـة جنـوب الـسودان      التزامـه القـوي بـسيادة        وإذ يؤكد من جديد     
  ا الوطنية، اإلقليمية، ووحدهتاوسالمته
 أكـد أن امـتالك   الـذي ، ٢٠١١فرباير /شباط ١١املؤرخ   البيان الرئاسي    ىلإ وإذ يشري   

حالل الـسالم   إلزمام األمور وحتمل املسؤولية على الصعيد الوطين يشكالن عنصرين أساسيني           
بناء السالم بعـد    لستراتيجيات  اليات ورسم ا  ولواألحتديد  عن  املسؤولية الرئيسية   أن  املستدام، و 
 السلطات الوطنية، إمنا تقع على عاتق انتهاء الرتاع

االتساق بـني   يعزز   ، ضرورة اتباع هنج شامل ومتكامل لتوطيد السالم        على يؤكدوإذ    
ــة وأنــشطة حقــوق اإلنــسان وســيادة القــانون    ــة واإلمنائي  ويتــصدى ،األنــشطة الــسياسية واألمني

ــة للألســباب اجلذ ــرتاع، ري ــشدد نــشوب ال ــصران مترابطــان   وإذ ي ــة عن  علــى أن األمــن والتنمي
 بشكل وثيق ويعزز كل منهما اآلخر، ويشكالن السبيل إىل إحالل السالم املستدام،

مبــا يف  إزاء اسـتمرار الــرتاع والعنــف وتـأثريه علــى املــدنيني،   وإذ يعـرب عــن االســتياء   
 أمهيــة يالحــظ وإذ املــدنيني وتــشريدهم، ذلــك ســقوط أعــداد كــبرية مــن الــضحايا يف صــفوف

وكفالـة   اسـتقرار احلالـة األمنيـة     تثبيـت   مـع اجملتمـع املـدين يف سـياق          واحلوار املتواصـلني    التعاون  
 املدنيني، محاية
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سق يف مجهوريـة جنـوب       ضرورة تنفيذ أنـشطة األمـم املتحـدة علـى حنـو متّـ              وإذ يؤكد   
سؤوليات والتعـاون بـني بعثـة األمـم املتحـدة       السودان، األمر الذي يقتضي توضـيح األدوار واملـ        

 ضـرورة إقامـة تعـاون    وإذ يالحـظ وفريق األمم املتحدة القطري،    يف مجهورية جنوب السودان   
، مبــا يف ذلــك العمليــة املختلطــة لالحتــاد األفريقــي  املعنيــة يف املنطقــةســائر اجلهــات الفاعلــة مــع 

منيــة املؤقتــة ألبيــي، وبعثــة منظمــة األمــم   وقــوة األمــم املتحــدة األ،واألمــم املتحــدة يف دارفــور
 املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،

 علـى   وإذ يؤكـد   البيانات السابقة بشأن بناء السالم بعـد انتـهاء الـرتاع،              إىل وإذ يشري   
تجابة  علـى تـوفري اسـ      وإذ يشدد أمهية بناء املؤسسات باعتبارها عنصرا أساسيا يف بناء السالم،          

 بغيــة متكــني البلــدان اخلارجــة مــن الــرتاع مــن االضــطالع وطنيــة ودوليــة أكثــر فعاليــة ومتاســكاً
ة واسـتخدام  سلميبالوسـائل الـ   إدارة الرتاعات الـسياسية   ذلكباملهام احلكومية األساسية، مبا يف   

 القدرات الوطنية املتاحة لكفالة امتالك ناصية هذه العملية على الصعيد الوطين،

 على الدور احليوي الذي تقوم به األمم املتحـدة لـدعم الـسلطات الوطنيـة،       يشدد وإذ  
بالتــشاور الوثيــق مــع الــشركاء الــدوليني، مــن أجــل توطيــد الــسالم ومنــع العــودة إىل العنــف،    

،  علـى الـصعيد الـوطين      أولويـات بنـاء الـسالم     لدعم  رة  وضع استراتيجية مبكّ  وصوالً بالتايل إىل    
سـيادة القـانون،    بـسط   احلكومية الرئيسية، وتوفري اخلدمات األساسية، و     ام  يشمل إرساء امله  مبا  

واحترام حقوق اإلنسان، وإدارة املوارد الطبيعية، وتطوير قطاع األمن، ومعاجلة مشكلة بطالـة             
  الشباب، وتنشيط االقتصاد،

 مــا يتــسم بــه دعــم جهــود بنــاء الــسالم مــن أمهيــة يف إرســاء أســس التنميــة  وإذ يــدرك  
 امة،املستد

بـني األمـم املتحـدة،    فيما شراكات أقوى وواضحة املعامل بناء على ضرورة    وإذ يؤكد   
، واملؤســسات األخــرى املعنيــة واجلهــات الفاعلــة   والوكــاالت اإلمنائيــة، والــشركاء الثنــائيني   

اإلقليمية، واملؤسـسات املاليـة الدوليـة، بغيـة تنفيـذ اسـتراتيجيات وطنيـة هتـدف                 دون  اإلقليمية و 
وحتقيـق النتـائج    األمـور علـى الـصعيد الـوطين         مـساك بزمـام      قوامهـا اإل   اء مؤسسات فعالـة   إىل بن 

 واملساءلة املتبادلة،

علـى  رونة يف إدخـال التعـديالت الالزمـة    املجملس األمن أن يتوّخى ضرورة   وإذ يدرك   
ــة، عنــد االقتــضاء، وفقــا للتقــدم احملــرز، أو الــدروس املستخلــصة، أو الظــروف      أولويــات البعث

 الواقع،  ملتغرية على أرضا

ســيما النــساء   جممــع اخلــرباء املــدنيني املتــاحني، وال وتعميــق بــضرورة توســيعوإذ يقــر  
 مـــن البلـــدان الناميـــة، بغيـــة املـــساعدة يف تطـــوير القـــدرات الوطنيـــة، الـــذين يفـــدونواخلـــرباء 
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تنــسيق  الــدول األعــضاء واألمــم املتحــدة وســائر الــشركاء علــى تعزيــز التعــاون وال شجعيــ إذو
ــة حــشد اخلــربات   ــة  لكفال ــة لتلبي ــسالم  املطلوب ــاء ال ــسودان  جلاحتياجــات بن ــة جنــوب ال مهوري

 ؛حكومةً وشعباً

ــه وإذ يـــــشري   وبيانيـــــه الرئاســـــيني ) ٢٠٠٩ (١٨٨٢ و) ٢٠٠٥ (١٦١٢ إىل قراريـــ
 ٢٠١٠يونيـــــه /حزيـــــران ١٦ و) S/PRST/2009/9 (٢٠٠٩أبريـــــل / نيـــــسان٢٩املـــــؤرخني 

)S/PRST/2010/10 (األمــني العــام ي بتقريــروإذ حيــيط علمــاًطفــال والــرتاع املــسلح، بــشأن األ 
) S/2009/84( ٢٠٠٩فربايــر /شــباط ١٠ نياألطفــال والــرتاع املــسلح يف الــسودان املــؤرخ  عــن
، واالسـتنتاجات الـيت أيـدها الفريـق العامـل التـابع             )S/2007/520( ٢٠٠٧أغسطس  /آب ٢٩ و

  ،)S/AC.51/2009/5( يف السودان جمللس األمن املعين باألطفال والرتاع املسلح
بـشأن محايـة املـدنيني      ) ٢٠٠٩ (١٨٩٤ و) ٢٠٠٦ (١٦٧٤قراراتـه   وإذ يعيد تأكيـد       

بشأن محايـة مـوظفي املـساعدة اإلنـسانية ومـوظفي           ) ٢٠٠٣ (١٥٠٢ يف الرتاعات املسلحة، و   
  األمم املتحدة،

ــد    ــد تأكيـــــ ــه وإذ يعيـــــ  ١٨٨٨ ، و)٢٠٠٨ (١٨٢٠ ، و)٢٠٠٠ (١٣٢٥ قراراتـــــ
ــن،   ) ٢٠١٠ (١٩٦٠ ، و)٢٠٠٩ (١٨٨٩ ، و)٢٠٠٩( ــسالم واألمــــ ــرأة والــــ ــشأن املــــ بــــ
مـشاركة املـرأة بـصورة كاملـة وفعالـة وعلـى قـدم املـساواة يف مجيـع                ضـرورة    يكرر تأكيد  وإذ

تنهض به من دور حيوي يف منع نـشوب الرتاعـات ويف حلـها               مراحل عمليات السالم نظرا ملا    
دور الرئيسي الذي ميكن أن تنهض به املرأة يف إعـادة           ال من جديد يؤكد  إذ  وويف بناء السالم،    

 علـى ضـرورة إشـراكها يف وضـع وتنفيـذ اسـتراتيجيات              يـشدد إذ  و،  نسيج اجملتمع املتعايف  رتق  
 وجهات نظرها واحتياجاهتا يف احلسبان،من أجل أخذ بعد انتهاء الرتاع  ما

ة والـــدروس التجـــارب الـــسابقأفـــضل املمارســـات و بأمهيـــة االســـتفادة مـــن وإذ يقـــر  
أفراد شـرطة،   بسيما من جانب البلدان املسامهة بقوات و       ، وال األخرىاملستخلصة من البعثات    

ملبــادرات اإلصــالح اجلاريــة لعمليــات حفــظ الــسالم التابعــة لألمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك وفقــا 
 دنية،تقرير اآلفاق اجلديدة، واالستراتيجية العاملية للدعم امليداين، واستعراض القدرات امل

ــاره    ــضع يف اعتب ــربم يف  وإذ ي ــاق امل ــران ٢٠ االتف ــسودان   /حزي ــة ال ــني حكوم ــه ب يوني
منطقـة أبيـي، واالتفـاق      وأمـن   واحلركة الشعبية لتحرير السودان بشأن الترتيبـات املؤقتـة إلدارة           

يونيه بني حكومة الـسودان واحلركـة الـشعبية لتحريـر الـسودان             /حزيران ٢٨اإلطاري املربم يف    
ــشمال( ــان،       ) ال ــوب كردف ــل األزرق وجن ــيت الني ــة يف والي ــسياسية واألمني ــات ال ــشأن الترتيب ب

يونيه بـني حكومـة الـسودان وحكومـة جنـوب الـسودان بـشأن             /حزيران ٢٩واالتفاق املربم يف    
   أمن احلدود واآللية السياسية واألمنية املشتركة،
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ديـدا للـسالم    شكل هت يـ زال  يـ  جنـوب الـسودان ال    الوضـع الـذي يواجهـه        أن   وإذ يقرر   
 واألمن الدوليني يف املنطقة،

  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف  

، بعثــة األمــم املتحــدة يف  ٢٠١١يوليــه /متــوز ٩أن ينــشئ، اعتبــارا مــن   يقــرر  - ١  
مـع اعتـزام جتديـدها لفتـرات إضـافية      سـنة واحـدة،   أولية مـدهتا  مجهورية جنوب السودان لفترة  

ــضاء، حــسب االق ــضا  ت ــرر أي ــصل إىل    ويق ــوام ي ــة مــن ق ــراد   ٧ ٠٠٠أن تتكــون البعث مــن األف
 من أفـراد الـشرطة      ٩٠٠ العسكريني، مبن فيهم ضباط االتصال العسكري وضباط األركان، و        

يـشمل  وعنصر مدين مناسب، مبـا      حسب االقتضاء،   وحدات املشكلة،   الاملدنية، مبن فيهم أفراد     
 إجـراء اسـتعراض يف      ويقـرر كـذلك   ،   يف مسائل حقوق اإلنسان    التحقيقجمال  اخلربة التقنية يف    

ــا    ــة م ــة أشــهر وســتة أشــهر ملعرف ــسمح    غــضون ثالث ــع ت إذا كانــت الظــروف علــى أرض الواق
 ؛ فرد٦ ٠٠٠بتقليص األفراد العسكريني إىل مستوى 

 بتعـــيني األمـــني العـــام ملمثلـــه اخلـــاص جلمهوريـــة جنـــوب الـــسودان، يرحـــب  - ٢  
ــب ــني العــ ويطل ــه اخلــاص،     إىل األم ــن خــالل ممثل ــوم، م ــإدارةام أن يق ــب ــة   دفّ ــات البعث ة عملي

املتكاملة، وتنسيق مجيع األنشطة الـيت تـضطلع هبـا منظومـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة جنـوب                
حتقيـق سـالم مـستقر يف مجهوريـة جنـوب           يف سـبيل    هنج دويل متماسـك     اّتباع  السودان، ودعم   

 السودان؛

 واملــساعدة علــى هتيئــة ،الــسالم واألمــنتوطيــد عثــة  أن تــشمل واليــة البيقــرر  - ٣  
الظروف لتحقيق التنمية يف مجهورية جنـوب الـسودان، هبـدف تعزيـز قـدرة حكومـة مجهوريـة                   

ومـن  جنوب السودان على احلكم بشكل فعال ودميقراطي وإقامـة عالقـات طيبـة مـع جرياهنـا،                  
 :املهام التاليةبأن تؤدي لبعثة  ليأذنمث، 

التنميـة االقتـصادية يف     حتقيـق   بناء الدولة و  بالتايل تشجيع   السالم و دعم توطيد     )أ(  
 : القيام مبا يلي عن طريق،األجل الطويل

ــذل   ‘١’   ــدة  ب ــساعي احلمي ــدعم حل  امل ــدمي ال ــشورة وتق ــة  وإســداء امل ــة مجهوري كوم
يف جمــاالت االنتقــال الــسياسي، واحلوكمــة، وإرســاء ســلطة  جنــوب الــسودان

 ؛يف هذا الصددلسياسات الوطنية الدولة، مبا يف ذلك رسم ا

تشجيع املشاركة الشعبية يف العمليات الـسياسية، بـسبل منـها إسـداء املـشورة         ‘٢’  
تبـاع عمليـة دسـتورية      الحلكومة مجهورية جنوب السودان وتقـدمي الـدعم هلـا           
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وســائط إعــالم إنــشاء نتخابــات وفقــا للدســتور؛ وتــشجيع  االجامعــة؛ وعقــد 
 القرار؛ صنع رأة يف هيئات مستقلة؛ وكفالة مشاركة امل

نــع ملكومـة مجهوريـة جنـوب الـسودان يف ممارسـة مـسؤولياهتا       حلدعم تقـدمي الـ    )ب(  
القيـام  عـن طريـق      ،لمـدنيني لمايـة   تـوفري احل  ، و ا وحلـه  ا والتخفيـف مـن آثارهـ      اتنشوب الرتاع 

 :يلي مبا

ويات بذل املساعي احلميـدة، وبنـاء الثقـة، والقيـام بأعمـال التيـسري علـى مـست                   ‘١’  
نــشوب بغيــة التنبــؤ ب والواليــة والبلــدة، يف حــدود القــدرات املتاحــة،     البلــد 

 ها والتخفيف من آثارها وحلها؛ درئالرتاعات و

على نطـاق البعثـة، مـع اعتمـاد هنـج        تفعيلها  قدرة على اإلنذار املبكر و    الإنشاء    ‘٢’  
ــر        ــل جلمــع املعلومــات والرصــد والتحقــق واإلنــذار املبك ونــشر هــذه  متكام

 آليات املتابعة؛تفعيل وعلومات، امل

القيام بالرصد والتحقيق والتحقق واإلبـالغ بـشكل منـتظم عـن حالـة حقـوق                  ‘٣’  
ــهاكات      ــدنيني وكــذلك االنت ــسكان امل ــة ضــد ال ــدات احملتمل ــسان والتهدي اإلن

احملتملة للقـانون اإلنـساين الـدويل والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان،          الفعلية و 
، وإطـالع الـسلطات     مفوضـية حقـوق اإلنـسان     ء مـع    والعمل حـسب االقتـضا    

التـابع لألمـم املتحـدة      على هذه األمور حسب االقتضاء، وإبالغ جملس األمن         
 فورا باالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان؛

مبــا يف ذلــك كومــة مجهوريــة جنــوب الــسودان، تقــدمي املــشورة واملــساعدة حل  ‘٤’  
الوطين واحمللـي حـسب االقتـضاء،       هيئة اجليش وجهاز الشرطة على املستويني       

 للقـانون اإلنـساين الـدويل    وفقـاً يف سياق الوفاء مبسؤوليتها عن محاية املدنيني،    
  ؛والقانون الدويل حلقوق اإلنسان وقانون الالجئني

ردع العنف، مبا يف ذلك عن طريق نشر القوات وتسيري الـدوريات علـى حنـو                  ‘٥’  
يف حـدود القـدرات املتاحـة       ،  وب الرتاع  لنش استباقي يف املناطق األكثر عرضةً    

ضني خلطر العنـف البـدين      للمدنيني املعرّ وتوفري احلماية   ،  هامناطق نشر وضمن  
حكومـة مجهوريـة جنـوب الـسودان        يف حالـة عـدم تـوفري        سيما   الوشيك، وال 

  ؛األمن هلم
املرافــق املــساعدة اإلنــسانية، و أفــراد تــوفري األمــن ملــوظفي األمــم املتحــدة و      ‘٦’  

، مع أخـذ أمهيـة تنقـل        املهام اليت صدر بشأهنا تكليف    إلجناز  عدات الالزمة   وامل
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البعثة يف احلسبان، واملسامهة يف هتيئة الظروف األمنية املواتية لتقـدمي املـساعدة             
 بصورة آمنة ويف الوقت املناسب ودومنا عوائق؛

ــ  )ج(   م وفقــا ملبــدأ امــتالك زمــا كومــة مجهوريــة جنــوب الــسودان،  حلدعم تقــدمي ال
بالتعــاون مــع فريــق األمــم املتحــدة القطــري وســائر الــشركاء   األمــور علــى الــصعيد الــوطين، و 

قطـاعي األمـن    تعزيـز   سيادة القـانون، و   بسط  الدوليني، يف النهوض بقدرهتا على توفري األمن، و       
 : ا يليالقيام مبوالعدالة من خالل 

، القــانوندعــم وضــع اســتراتيجيات إلصــالح قطــاع األمــن، وإرســاء ســيادة      ‘١’  
والنــهوض بقطــاع العدالــة، مبــا يــشمل القــدرات واملؤســسات املعنيــة حبقــوق    

 اإلنسان؛ 

توفري الدعم حلكومة مجهوريـة جنـوب الـسودان يف وضـع وتنفيـذ اسـتراتيجية                ‘٢’  
ــشركاء         ــع ال ــاون م ــاج، بالتع ــسريح وإعــادة اإلدم ــسالح والت ــرتع ال ــة ل وطني

 اخلاصــة للنــساء واألطفــال  الــدوليني، مــع إيــالء اهتمــام خــاص لالحتياجــات  
 املقاتلني؛ 

تعزيز قدرة دوائر شرطة مجهورية جنوب السودان من خـالل إسـداء املـشورة             ‘٣’  
ــوفري     ــذلك تـ ــشريعات، وكـ ــن التـ ــيط وسـ ــسياسات والتخطـ ــع الـ ــشأن وضـ بـ

 التدريب والتوجيه يف اجملاالت األساسية؛ 

نظـام للعدالـة    تقدمي الدعم حلكومة مجهورية جنوب السودان من أجـل وضـع              ‘٤’  
 العسكرية يكّمل نظام العدالة املدنية؛ 

حلمايـة لألطفـال املتـأثرين بــالرتاع املـسلح، عـن طريــق      تــوفر اتيـسري هتيئـة بيئـة      ‘٥’  
 تنفيذ آلية للرصد واإلبالغ؛

تقدمي الدعم حلكومـة مجهوريـة جنـوب الـسودان يف جمـال إدارة أنـشطة إزالـة                    ‘٦’  
ــوارد املتاحــة   ــام يف حــدود امل ــة    ،األلغ ــام التابع ــة األلغ ــة إزال ــدرة هيئ ــز ق  وتعزي

جلمهورية جنوب الـسودان علـى إدارة إجـراءات إزالـة األلغـام وفقـا للمعـايري                  
  الدولية إلزالة األلغام؛

مجيـع الوسـائل الالزمـة، يف حـدود قـدرهتا ويف منـاطق              للبعثة باسـتخدام    يأذن    - ٤  
نــشر وحــداهتا، لالضــطالع بواليــة تــوفري احلمايــة املنوطــة هبــا علــى النحــو املــبني يف الفقــرات     

  ؛‘٦’) ب (٣ ، و‘٥’) ب (٣ ، و‘٤’) ب( ٣
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إىل كل من حكومة السودان وحكومة مجهوريـة جنـوب الـسودان أن             يطلب    - ٥  
يونيـه بـشأن رصـد احلـدود،        / حزيـران  ٢٩تنفيـذ اتفـاق     لليه، طرائق   يو/ متوز ٢٠تقترحا، حبلول   

 إىل البعثـة أن تراقـب وتبلـغ عـن أي تـدفق عـرب           يطلـب وإذا تعذر علـى الطـرفني القيـام بـذلك،           
 احلدود مع السودان لألفراد واألسلحة واألعتدة املتعلقة هبا؛

أن تتعـاون   باملعنية   حكومة مجهورية جنوب السودان ومجيع األطراف        يطالب  - ٦  
سـيما   ، وال املنوطـة هبـا    ومهـام الرصـد والتحقـق واإلبـالغ          اوعملياهتالبعثة  نشر  إزاء  تعاونا تاما   

األفـراد املـرتبطني هبـا وأمنـهم وحريـة          كـذلك   من خالل ضمان سالمة موظفي األمم املتحـدة و        
  مجهورية جنوب السودان؛ ربوع حتركهم دومنا أي قيود يف مجيع 

مجيـع األفـراد، وكـذلك املعـدات       تنقّل  أن تكفل   كافةً  عضاء  الدول األ ب يهيب  - ٧  
حبريـة وبـسرعة   ومنـها  الـســودان   مجهوريـة جنـوب     واملؤن واإلمدادات وغريها مـن الـسلع، إىل         

ــ ــا         اودومن ــيت يكــون اســتخدامها رمسي ــار ال ــات وقطــع الغي ــال املركب ــك انتق ــا يف ذل ــق، مب  عوائ
 ومقصورا على البعثة؛ 

اف أن تسمح، وفقا ألحكام القانون الـدويل ذات الـصلة،            جبميع األطر  يهيب  - ٨  
بوصـول مـوظفي اإلغاثـة الكامـل واآلمـن ودون عراقيـل إىل مجيـع احملتـاجني وبتقـدمي املـساعدة           

  سيما إىل املشردين داخليا والالجئني؛ اإلنسانية هلم، وال
ة، ، وخباصة امليليشيات املتمردة وجيش الـرب للمقاومـ        األطراف مجيع   يطالب  - ٩  

الــسكان املرتكبــة حبــق بــالكف فــورا عــن مجيــع أشــكال العنــف وانتــهاكات حقــوق اإلنــسان   
يف ذلـك االغتـصاب وغـريه مـن          سـيما العنـف اجلنـساين، مبـا        املدنيني يف جنـوب الـسودان، وال      

وكذلك مجيـع االنتـهاكات وأشـكال اإليـذاء املوجهـة ضـد األطفـال        أشكال االعتداء اجلنسي،    
لدويل املنطبـق، مـن قبيـل جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم وقتلـهم وتـشويههم                 يف انتهاٍك للقانون ا   

ــدة بإطــار زمــين ملكافحــة العنــف      واختطــافهم،  ــتم التوصــل إىل التزامــات حمــددة ومقي ريثمــا ي
  والعنف واإليذاء املوجهني ضد األطفال؛ ١٩٦٠اجلنسي وفقا للقرار 

 لتحريـر الـسودان     اجليش الـشعيب  حبكومة مجهورية جنوب الـسودان وبـ      يهيب    - ١٠  
نـوفمرب  /تـشرين الثـاين    ٢٠املوقعـة بـني األمـم املتحـدة واجلـيش الـشعيب يف              (خطة العمـل    جتديد  
ــتخدام اجلنـــود األطفـــال  ) ٢٠٠٩  الـــيت انتـــهت يف تـــشرين  ،بـــشأن وضـــع حـــد لتجنيـــد واسـ
بعثة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة جنـوب الـسودان أن تقـدم               إىل   ويطلب،  ٢٠١٠نوفمرب  /الثاين
 كــذلك إىل ويطلــبكومــة مجهوريــة جنــوب الــسودان يف هــذا الــصدد؛ حلرة واملــساعدة املــشو

األمني العام أن يعزز محاية الطفل يف سياق أنشطة منظومة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة جنـوب                   
 السودان وأن يكفل استمرار الرصد واإلبالغ عن حالة األطفال؛
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ق علــى املعاهــدات يصدتــعلــى الحكومــة مجهوريــة جنــوب الــسودان يــشجع   - ١١  
ضـعها موضـع التنفيـذ، مبـا يف ذلـك الـصكوك             وواالتفاقيات الدولية الرئيسية حلقوق اإلنـسان و      

إىل بعثــة األمــم املتحــدة يف   طلــبيواملتعلقــة بالنــساء واألطفــال والالجــئني وعــدميي اجلنــسية،   
دان يف  كومـة مجهوريـة جنـوب الـسو       حلمجهورية جنوب السودان أن تقدم املـشورة واملـساعدة          

  هذا الصدد؛
ــدابري      يهيــب  - ١٢   ــزم مــن الت ــا يل ــسودان أن تتخــذ م ــوب ال ــة جن ــة مجهوري  حبكوم

لتحسني مشاركة املرأة يف معاجلة املسائل العالقة مـن اتفـاق الـسالم الـشامل وترتيبـات مرحلـة                   
ــسودان يف صــنع القــرارات العامــة علــى        ــساء جنــوب ال ــز اخنــراط ن مــا بعــد االســتقالل ولتعزي

 كافةً، بسبل منها تشجيع اضطالع املـرأة بـأدوار قياديـة، وتـوفري الـدعم للمنظمـات                  املستويات
النسائية، ومناهضة املواقف اجملتمعية السلبية إزاء قدرة املرأة علـى املـشاركة علـى قـدم املـساواة         

 مع الرجل؛

 بـسلطات مجهوريـة جنـوب الـسودان أن تكـافح اإلفـالت مـن العقـاب          يهيب  - ١٣  
تكيب انتــهاكات حقــوق اإلنــسان والقــانون اإلنــساين الــدويل، مبــا يف ذلــك   وحتاســب مجيــع مــر

االنتــهاكات الــيت ترتكبــها اجلماعــات املــسلحة غــري املــشروعة أو عناصــر قــوات أمــن مجهوريــة 
 جنوب السودان؛

 حبكومــة مجهوريــة جنــوب الــسودان أن تــضع حــدا لالحتجــاز املطــول يهيــب  - ١٤  
م بالــسالمة واألمــن واإلنــسانية، وذلــك عــن طريــق  والتعــسفي، وأن تنــشئ نظــام ســجون يتــس

 إىل بعثــة األمــم ويطلــبتقــدمي املــشورة واملــساعدة التقنيــة، بالتعــاون مــع الــشركاء الــدوليني،   
كومـة مجهوريـة جنـوب      حلاملتحدة يف مجهورية جنـوب الـسودان أن تقـدم املـشورة واملـساعدة               

 السودان يف هذا الصدد؛

مع حكومة مجهورية جنوب الـسودان وتـشارك يف   البعثة أن تنسق من   يطلب  - ١٥  
نـزع الـسالح    اآلليات اإلقليمية للتنسيق واملعلومـات بغيـة حتـسني محايـة املـدنيني ودعـم جهـود                  

اهلجمـات الـيت يـشنها جـيش الـرب للمقاومـة يف مجهوريـة               ضـوء   التسريح وإعادة اإلدماج يف     و
ــة األمــم  الفــصلية ره  إىل األمــني العــام أن يــدرج يف تقــاري ويطلــبجنــوب الــسودان،  عــن بعث

ــسودان مــوجزاً   ــة جنــوب ال ــادل املعلومــات  املتحــدة يف مجهوري ــة،  فيمــا  للتعــاون وتب بــني البعث
والعمليــة املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــور، وبعثــة منظمــة األمــم املتحــدة 

 يف ،يمــيني والــدوليني لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، والــشركاء اإلقل     
 معرض التصدي لتهديدات جيش الرب للمقاومة؛ 
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 إىل األمني العام أن ينقل املهام املناسبة اليت تؤديهـا بعثـة األمـم املتحـدة              يطلب  - ١٦  
يف السودان إىل بعثـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة جنـوب الـسودان، باإلضـافة إىل مـا يلـزم مـن                         

وذلـك   لتغطية النطاق اجلديد من املهـام الـيت يـتعني إجنازهـا،              املوظفني واللوجستيات الضرورية  
 ؛إنشاء البعثة، وأن يشرع يف تصفية بعثة األمم املتحدة يف السودان بشكل منظمتاريخ يف 

، التعـاون بـني البعثـات     باختـاذ اخلطـوات الـضرورية لكفالـة         ألمني العـام    ليأذن    - ١٧  
 أعــاله، بنقــل القــوات علــى  ١دد يف الفقــرة ، يف حــدود الــسقف اإلمجــايل للقــوات احملــ ويــأذن

النحو املناسب من البعثات األخرى، رهناً مبوافقة البلدان املسامهة بقوات ودومنـا مـساس بـأداء                
 الواليات املنوطة هبذه البعثات التابعة لألمم املتحدة؛

 إىل املمثـل اخلـاص لألمـني العـام وإىل بعثـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة                    يطلب  - ١٨  
ــق األمــم املتحــدة      ج ــة جنــوب الــسودان، وفري ــسودان أن يعمــال مــع حكومــة مجهوري نــوب ال

يقـدما تقريـرا    أن  القطري، والشركاء الثنائيني ومتعددي األطراف، مبا يف ذلك البنك الدويل، و          
الدعم الذي ينبغـي أن تقدمـه منظومـة         خطة بشأن   يتضمن   ، يف غضون أربعة أشهر    ،إىل اجمللس 

ــسالم، وال   األمــم املتحــدة لتنف  ــاء ال ــذ مهــام حمــددة يف جمــال بن ســيما إصــالح قطــاع األمــن،    ي
سيادة القانون وقطاع العدالـة، وبنـاء القـدرات    بسط والتطوير املؤسسي جلهاز الشرطة، ودعم      

وصوغ السياسات الوطنية املتعلقـة بالقـضايا       يف جمال حقوق اإلنسان، وتفعيل االنتعاش املبكر،        
مـع  وهتيئة الظروف املواتية لتحقيـق التنميـة، مبـا يتماشـى     لتنمية،  دولة وا الرئيسية يف جمايل بناء ال    
رص علــى املــسامهة يف وضــع إطــار مــشترك لرصــد التقــدم مــن منطلــق احلــاألولويـات الوطنيــة و 

 اجملاالت؛  احملرز يف هذه

 إىل األمني العام أن يقدم تقريرا إىل اجمللس عـن اجلـدول الـزمين املتوقـع                يطلب  - ١٩  
يع عناصـر البعثـة، مبـا يف ذلـك حالـة املـشاورات مـع البلـدان املـسامهة بقـوات وبـأفراد                        لنشر مج 

علـى أمهيـة وضـع أهـداف واقعيـة وقابلـة        وإذ يـشدد شرطة ونشر عناصـر الـتمكني األساسـية؛         
، بعـد    إىل األمـني العـام     يطلـب للتحقيق لكي يتم يف ضـوئها قيـاس التقـدم الـذي حتـرزه البعثـة،                 

 أن يقدم إىل اجمللـس يف غـضون أربعـة           ومة مجهورية جنوب السودان،   إجراء مشاورات مع حك   
أشهر املعايري املرجعية للبعثة، وأن يبقي اجمللس على علم بانتظام بالتقدم احملرز كل أربعة أشـهر                

 بعد ذلك؛

 علــى ضــرورة أن تعمــل األمــم املتحــدة واملؤســسات املاليــة الدوليــة        يؤكــد  - ٢٠  
األطـراف بـشكل وثيـق مـع حكومـة مجهوريـة جنـوب الـسودان            والشركاء الثنـائيون ومتعـددو      

ــة  ــة مــع   لكفال ــساق املــساعدة الدولي ــة ات ــات الوطني ــة جنــوب   األولوي ــا يف ذلــك خطــة تنمي ، مب
 مبـــا يلـــيب االحتياجـــات ،الـــدعم يف اجملـــاالت ذات األولويـــةتقـــدمي علـــى وقـــدرهتا  الـــسودان،
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 إىل املمثــل ويطلــبنــوب الــسودان؛ واألولويــات احملــددة يف جمــال بنــاء الــسالم يف مجهوريــة ج 
املعنيـة باملـساعدة    اخلاص لألمـني العـام متثيـل منظومـة األمـم املتحـدة لـدى اآلليـات والعمليـات                    

 ؛الدولية

ــواردة يف التقريــر املــستقل  األفكــار  األمــني العــام علــى استكــشاف  يــشجع  - ٢١   ال
عقـاب الرتاعـات، الـيت ميكـن        للفريق االستـشاري الرفيـع املـستوى املعـين بالقـدرات املدنيـة يف أ              

 يف مجهورية جنوب السودان؛إعماهلا 

 إىل األمني العام، بوجه خاص، أن يستغل إىل أقصى حـد ممكـن فـرص                يطلب  - ٢٢  
فيـه   اشتراك عناصر البعثة املناسبة يف موقع واحد مع نظرائها من مجهورية جنوب السودان، ملـا              

ين مثـار الـسالم يف وقـت مبكـر عـن طريـق              جلـ فرص  أن يتيح ال  مصلحة بناء القدرات الوطنية؛ و    
حمليــا، والعمــل مــن نــواح أخــرى علــى تعزيــز مــسامهة البعثــة يف االقتــصاد إىل   إمتــام املــشتريات 
 أقصى حد ممكن؛

 إىل األمني العام أن يواصل اختاذ التدابري الضرورية لكفالـة امتثـال بعثـة               يطلب  - ٢٣  
 تــام لسياســة األمم املتحدة املتمثلـة يف عـدم   السودان بشكلجنوب  مجهورية  األمم املتحدة يف    

التسامح إطالقا إزاء االستغـالل واالنتهاك اجلنسييـن وإبقاء جملس األمن علـى علـم تـام بـذلك،           
 البلدان املسامهة بقوات على اختاذ إجراءات وقائية مالئمة تشمل التـدريب للتوعيـة قبـل                وحيث

لـضمان املـساءلة التامـة يف حـاالت إتيـان أفـراد             مرحلة نـشر القـوات، وغريهـا مـن اإلجـراءات            
 قواهتا سلوكا من هذا القبيل؛ 

 اجلنـسانية  املـسائل  أمهية توافر اخلـربة والتـدريب املناسـبني يف        يؤكد من جديد    - ٢٤  
ــشأهنا تكليــف مــن جملــس األمــن،     يف  ــيت صــدر ب ــرارين  البعثــات ال ــا للق ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥وفق
لتصدي الستخدام العنـف ضـد املـرأة والفتـاة كـأداة             ضرورة ا  إىل ويشري،  )٢٠٠٨ (١٨٢٠ و

، )٢٠٠٩ (١٨٨٨ إىل تعيني مستشارين يف جمـال محايـة املـرأة وفقـا للقـرارات                ويتطلعحرب،  
 إىل األمني العام أن يضع ترتيبـات للرصـد          ويطلب،  )٢٠١٠ (١٩٦٠ و،  )٢٠٠٩ (١٨٩٩ و

 الـرتاع  لك االغتصاب يف حـاليت والتحليل واإلبالغ عن العنف اجلنسي املتصل بالرتاع، مبا يف ذ        
 ١٨٨٨ا مـــن احلـــاالت ذات الـــصلة بتنفيـــذ القـــرار هاء الـــرتاع وغريمهـــتـــاملـــسلح ومـــا بعـــد ان

 بعثــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة جنــوب الــسودان      ويــشجعحــسب االقتــضاء،  ، )٢٠٠٩(
 وكذلك حكومة مجهورية جنوب السودان على معاجلة هذه املسائل بشكل فعال؛ 

ىل األمني العام أن ينظر يف االحتياجات املتصلة بفريوس نقـص املناعـة     إ يطلب  - ٢٥  
البشرية لألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية واملتأثرين به واملعرضني لإلصـابة بـه،    
مبــن فــيهم النــساء والفتيــات، عنــد إجنــاز املهــام الــيت صــدر بــشأهنا تكليــف، ويف هــذا الــسياق،   
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ة مـــن فـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية وتـــوفري العـــالج والرعايـــة  علـــى إدمـــاج الوقايـــيـــشجع
توفري بـرامج االختبـار      املشورة الطوعية والسرية و    إسداءحسب االقتضاء، مبا يف ذلك       والدعم،
 يف البعثة؛

 إىل األمني العام وحكومة مجهورية جنوب السودان إبرام اتفاق بـشأن            يطلب  - ٢٦  
اذ هــذا القــرار، مــع مراعــاة قــرار اجلمعيــة العامــة   يومــا مــن اختــ ٣٠مركــز القــوات يف غــضون 

بشأن نطاق احلماية القانونية املكفولة مبوجـب اتفاقيـة سـالمة مـوظفي األمـم املتحـدة                  ٥٨/٨٢
 أنه ريثما يربم هذا االتفاق، سـيطبق بـشكل مؤقـت اتفـاق مركـز                ويقررواألفراد املرتبطني هبا،    

 ؛ )A/45/594( ١٩٩٠ر أكتوب/تشرين األول ٩ القوات النموذجي املؤرخ

 ؛٢٠١١يوليه /متوز ٩ أن يبدأ نفاذ هذا القرار يف يقرر  - ٢٧  

  . الفعلي إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر  - ٢٨  
  
  


	القرار 1996 (2011)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6576، المعقودة في 8 تموز/يوليه 2011
	إن مجلس الأمن،
	إذ يرحب بإنشاء جمهورية جنوب السودان في يوم 9 تموز/يوليه 2011 عند إعلانها دولة مستقلة،
	وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة جمهورية جنوب السودان، واستقلالها، وسلامتها الإقليمية، ووحدتها الوطنية،
	وإذ يشير إلى البيان الرئاسي المؤرخ 11 شباط/فبراير 2011، الذي أكد أن امتلاك زمام الأمور وتحمل المسؤولية على الصعيد الوطني يشكلان عنصرين أساسيين لإحلال السلام المستدام، وأن المسؤولية الرئيسية عن تحديد الأولويات ورسم الاستراتيجيات لبناء السلام بعد انتهاء النزاع إنما تقع على عاتق السلطات الوطنية،
	وإذ يؤكد على ضرورة اتباع نهج شامل ومتكامل لتوطيد السلام، يعزز الاتساق بين الأنشطة السياسية والأمنية والإنمائية وأنشطة حقوق الإنسان وسيادة القانون، ويتصدى للأسباب الجذرية لنشوب النزاع، وإذ يشدد على أن الأمن والتنمية عنصران مترابطان بشكل وثيق ويعزز كل منهما الآخر، ويشكلان السبيل إلى إحلال السلام المستدام،
	وإذ يعرب عن الاستياء إزاء استمرار النزاع والعنف وتأثيره على المدنيين، بما في ذلك سقوط أعداد كبيرة من الضحايا في صفوف المدنيين وتشريدهم، وإذ يلاحظ أهمية التعاون والحوار المتواصلين مع المجتمع المدني في سياق تثبيت استقرار الحالة الأمنية وكفالة حماية المدنيين،
	وإذ يؤكد ضرورة تنفيذ أنشطة الأمم المتحدة على نحو متّسق في جمهورية جنوب السودان، الأمر الذي يقتضي توضيح الأدوار والمسؤوليات والتعاون بين بعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان وفريق الأمم المتحدة القطري، وإذ يلاحظ ضرورة إقامة تعاون مع سائر الجهات الفاعلة المعنية في المنطقة، بما في ذلك العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية،
	وإذ يشير إلى البيانات السابقة بشأن بناء السلام بعد انتهاء النزاع، وإذ يؤكد على أهمية بناء المؤسسات باعتبارها عنصرا أساسيا في بناء السلام، وإذ يشدد على توفير استجابة وطنية ودولية أكثر فعالية وتماسكاً بغية تمكين البلدان الخارجة من النزاع من الاضطلاع بالمهام الحكومية الأساسية، بما في ذلك إدارة النزاعات السياسية بالوسائل السلمية واستخدام القدرات الوطنية المتاحة لكفالة امتلاك ناصية هذه العملية على الصعيد الوطني،
	وإذ يشدد على الدور الحيوي الذي تقوم به الأمم المتحدة لدعم السلطات الوطنية، بالتشاور الوثيق مع الشركاء الدوليين، من أجل توطيد السلام ومنع العودة إلى العنف، وصولاً بالتالي إلى وضع استراتيجية مبكّرة لدعم أولويات بناء السلام على الصعيد الوطني، بما يشمل إرساء المهام الحكومية الرئيسية، وتوفير الخدمات الأساسية، وبسط سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وإدارة الموارد الطبيعية، وتطوير قطاع الأمن، ومعالجة مشكلة بطالة الشباب، وتنشيط الاقتصاد،
	وإذ يدرك ما يتسم به دعم جهود بناء السلام من أهمية في إرساء أسس التنمية المستدامة،
	وإذ يؤكد على ضرورة بناء شراكات أقوى وواضحة المعالم فيما بين الأمم المتحدة، والوكالات الإنمائية، والشركاء الثنائيين والجهات الفاعلة الأخرى المعنية، والمؤسسات الإقليمية ودون الإقليمية، والمؤسسات المالية الدولية، بغية تنفيذ استراتيجيات وطنية تهدف إلى بناء مؤسسات فعالة قوامها الإمساك بزمام الأمور على الصعيد الوطني وتحقيق النتائج والمساءلة المتبادلة،
	وإذ يدرك ضرورة أن يتوخّى مجلس الأمن المرونة في إدخال التعديلات اللازمة على أولويات البعثة، عند الاقتضاء، وفقا للتقدم المحرز، أو الدروس المستخلصة، أو الظروف المتغيرة على أرض الواقع، 
	وإذ يقر بضرورة توسيع وتعميق مجمع الخبراء المدنيين المتاحين، ولا سيما النساء والخبراء الذين يفدون من البلدان النامية، بغية المساعدة في تطوير القدرات الوطنية، وإذ يشجع الدول الأعضاء والأمم المتحدة وسائر الشركاء على تعزيز التعاون والتنسيق لكفالة حشد الخبرات المطلوبة لتلبية احتياجات بناء السلام لجمهورية جنوب السودان حكومةً وشعباً؛
	وإذ يشير إلى قراريه 1612 (2005) و 1882 (2009) وبيانيه الرئاسيين المؤرخين 29 نيسان/أبريل 2009 (S/PRST/2009/9) و 16 حزيران/يونيه 2010 (S/PRST/2010/10) بشأن الأطفال والنزاع المسلح، وإذ يحيط علماً بتقريري الأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح في السودان المؤرخين 10 شباط/فبراير 2009 (S/2009/84) و 29 آب/أغسطس 2007 (S/2007/520)، والاستنتاجات التي أيدها الفريق العامل التابع لمجلس الأمن المعني بالأطفال والنزاع المسلح في السودان (S/AC.51/2009/5)،
	وإذ يعيد تأكيد قراراته 1674 (2006) و 1894 (2009) بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، و 1502 (2003) بشأن حماية موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة،
	وإذ يعيد تأكيد قراراته 1325 (2000)، و 1820 (2008)، و 1888 (2009)، و 1889 (2009)، و 1960 (2010) بشأن المرأة والسلام والأمن، وإذ يكرر تأكيد ضرورة مشاركة المرأة بصورة كاملة وفعالة وعلى قدم المساواة في جميع مراحل عمليات السلام نظرا لما تنهض به من دور حيوي في منع نشوب النزاعات وفي حلها وفي بناء السلام، وإذ يؤكد من جديد الدور الرئيسي الذي يمكن أن تنهض به المرأة في إعادة رتق نسيج المجتمع المتعافي، وإذ يشدد على ضرورة إشراكها في وضع وتنفيذ استراتيجيات ما بعد انتهاء النزاع من أجل أخذ وجهات نظرها واحتياجاتها في الحسبان،
	وإذ يقر بأهمية الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب السابقة والدروس المستخلصة من البعثات الأخرى، ولا سيما من جانب البلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة، وفقا لمبادرات الإصلاح الجارية لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك تقرير الآفاق الجديدة، والاستراتيجية العالمية للدعم الميداني، واستعراض القدرات المدنية،
	وإذ يضع في اعتباره الاتفاق المبرم في 20 حزيران/يونيه بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان بشأن الترتيبات المؤقتة لإدارة وأمن منطقة أبيي، والاتفاق الإطاري المبرم في 28 حزيران/يونيه بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان (الشمال) بشأن الترتيبات السياسية والأمنية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، والاتفاق المبرم في 29 حزيران/يونيه بين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان بشأن أمن الحدود والآلية السياسية والأمنية المشتركة، 
	وإذ يقرر أن الوضع الذي يواجهه جنوب السودان لا يزال يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين في المنطقة،
	وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
	1 - يقرر أن ينشئ، اعتبارا من 9 تموز/يوليه 2011، بعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان لفترة أولية مدتها سنة واحدة، مع اعتزام تجديدها لفترات إضافية حسب الاقتضاء، ويقرر أيضا أن تتكون البعثة من قوام يصل إلى 000 7 من الأفراد العسكريين، بمن فيهم ضباط الاتصال العسكري وضباط الأركان، و 900 من أفراد الشرطة المدنية، بمن فيهم أفراد الوحدات المشكلة، حسب الاقتضاء، وعنصر مدني مناسب، بما يشمل الخبرة التقنية في مجال التحقيق في مسائل حقوق الإنسان، ويقرر كذلك إجراء استعراض في غضون ثلاثة أشهر وستة أشهر لمعرفة ما إذا كانت الظروف على أرض الواقع تسمح بتقليص الأفراد العسكريين إلى مستوى 000 6 فرد؛
	2 - يرحب بتعيين الأمين العام لممثله الخاص لجمهورية جنوب السودان، ويطلب إلى الأمين العام أن يقوم، من خلال ممثله الخاص، بإدارة دفّة عمليات البعثة المتكاملة، وتنسيق جميع الأنشطة التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان، ودعم اتّباع نهج دولي متماسك في سبيل تحقيق سلام مستقر في جمهورية جنوب السودان؛
	3 - يقرر أن تشمل ولاية البعثة توطيد السلام والأمن، والمساعدة على تهيئة الظروف لتحقيق التنمية في جمهورية جنوب السودان، بهدف تعزيز قدرة حكومة جمهورية جنوب السودان على الحكم بشكل فعال وديمقراطي وإقامة علاقات طيبة مع جيرانها، ومن ثم، يأذن للبعثة بأن تؤدي المهام التالية:
	(أ) دعم توطيد السلام وبالتالي تشجيع بناء الدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية في الأجل الطويل، عن طريق القيام بما يلي:
	’1‘ بذل المساعي الحميدة وإسداء المشورة وتقديم الدعم لحكومة جمهورية جنوب السودان في مجالات الانتقال السياسي، والحوكمة، وإرساء سلطة الدولة، بما في ذلك رسم السياسات الوطنية في هذا الصدد؛
	’2‘ تشجيع المشاركة الشعبية في العمليات السياسية، بسبل منها إسداء المشورة لحكومة جمهورية جنوب السودان وتقديم الدعم لها لاتباع عملية دستورية جامعة؛ وعقد الانتخابات وفقا للدستور؛ وتشجيع إنشاء وسائط إعلام مستقلة؛ وكفالة مشاركة المرأة في هيئات صنع القرار؛ 
	(ب) تقديم الدعم لحكومة جمهورية جنوب السودان في ممارسة مسؤولياتها لمنع نشوب النزاعات والتخفيف من آثارها وحلها، وتوفير الحماية للمدنيين، عن طريق القيام بما يلي:
	’1‘ بذل المساعي الحميدة، وبناء الثقة، والقيام بأعمال التيسير على مستويات البلد والولاية والبلدة، في حدود القدرات المتاحة، بغية التنبؤ بنشوب النزاعات ودرئها والتخفيف من آثارها وحلها؛ 
	’2‘ إنشاء القدرة على الإنذار المبكر وتفعيلها على نطاق البعثة، مع اعتماد نهج متكامل لجمع المعلومات والرصد والتحقق والإنذار المبكر ونشر هذه المعلومات، وتفعيل آليات المتابعة؛
	’3‘ القيام بالرصد والتحقيق والتحقق والإبلاغ بشكل منتظم عن حالة حقوق الإنسان والتهديدات المحتملة ضد السكان المدنيين وكذلك الانتهاكات الفعلية والمحتملة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل حسب الاقتضاء مع مفوضية حقوق الإنسان، وإطلاع السلطات على هذه الأمور حسب الاقتضاء، وإبلاغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فورا بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛
	’4‘ تقديم المشورة والمساعدة لحكومة جمهورية جنوب السودان، بما في ذلك هيئة الجيش وجهاز الشرطة على المستويين الوطني والمحلي حسب الاقتضاء، في سياق الوفاء بمسؤوليتها عن حماية المدنيين، وفقاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين؛
	’5‘ ردع العنف، بما في ذلك عن طريق نشر القوات وتسيير الدوريات على نحو استباقي في المناطق الأكثر عرضةً لنشوب النزاع، في حدود القدرات المتاحة وضمن مناطق نشرها، وتوفير الحماية للمدنيين المعرّضين لخطر العنف البدني الوشيك، ولا سيما في حالة عدم توفير حكومة جمهورية جنوب السودان الأمن لهم؛
	’6‘ توفير الأمن لموظفي الأمم المتحدة وأفراد المساعدة الإنسانية، والمرافق والمعدات اللازمة لإنجاز المهام التي صدر بشأنها تكليف، مع أخذ أهمية تنقل البعثة في الحسبان، والمساهمة في تهيئة الظروف الأمنية المواتية لتقديم المساعدة بصورة آمنة وفي الوقت المناسب ودونما عوائق؛
	(ج) تقديم الدعم لحكومة جمهورية جنوب السودان، وفقا لمبدأ امتلاك زمام الأمور على الصعيد الوطني، وبالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري وسائر الشركاء الدوليين، في النهوض بقدرتها على توفير الأمن، وبسط سيادة القانون، وتعزيز قطاعي الأمن والعدالة من خلال القيام بما يلي: 
	’1‘ دعم وضع استراتيجيات لإصلاح قطاع الأمن، وإرساء سيادة القانون، والنهوض بقطاع العدالة، بما يشمل القدرات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان؛ 
	’2‘ توفير الدعم لحكومة جمهورية جنوب السودان في وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، مع إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال المقاتلين؛ 
	’3‘ تعزيز قدرة دوائر شرطة جمهورية جنوب السودان من خلال إسداء المشورة بشأن وضع السياسات والتخطيط وسن التشريعات، وكذلك توفير التدريب والتوجيه في المجالات الأساسية؛ 
	’4‘ تقديم الدعم لحكومة جمهورية جنوب السودان من أجل وضع نظام للعدالة العسكرية يكمّل نظام العدالة المدنية؛ 
	’5‘ تيسير تهيئة بيئة توفر الحماية للأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح، عن طريق تنفيذ آلية للرصد والإبلاغ؛
	’6‘ تقديم الدعم لحكومة جمهورية جنوب السودان في مجال إدارة أنشطة إزالة الألغام في حدود الموارد المتاحة، وتعزيز قدرة هيئة إزالة الألغام التابعة لجمهورية جنوب السودان على إدارة إجراءات إزالة الألغام وفقا للمعايير الدولية لإزالة الألغام؛
	4 - يأذن للبعثة باستخدام جميع الوسائل اللازمة، في حدود قدرتها وفي مناطق نشر وحداتها، للاضطلاع بولاية توفير الحماية المنوطة بها على النحو المبين في الفقرات 3 (ب) ’4‘، و 3 (ب) ’5‘، و 3 (ب) ’6‘؛
	5 - يطلب إلى كل من حكومة السودان وحكومة جمهورية جنوب السودان أن تقترحا، بحلول 20 تموز/يوليه، طرائق لتنفيذ اتفاق 29 حزيران/يونيه بشأن رصد الحدود، وإذا تعذر على الطرفين القيام بذلك، يطلب إلى البعثة أن تراقب وتبلغ عن أي تدفق عبر الحدود مع السودان للأفراد والأسلحة والأعتدة المتعلقة بها؛
	6 - يطالب حكومة جمهورية جنوب السودان وجميع الأطراف المعنية بأن تتعاون تعاونا تاما إزاء نشر البعثة وعملياتها ومهام الرصد والتحقق والإبلاغ المنوطة بها، ولا سيما من خلال ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وكذلك الأفراد المرتبطين بها وأمنهم وحرية تحركهم دونما أي قيود في جميع ربوع جمهورية جنوب السودان؛ 
	7 - يهيب بالدول الأعضاء كافةً أن تكفل تنقّل جميع الأفراد، وكذلك المعدات والمؤن والإمدادات وغيرها من السلع، إلى جمهورية جنوب الســودان ومنها بحرية وبسرعة ودونما عوائق، بما في ذلك انتقال المركبات وقطع الغيار التي يكون استخدامها رسميا ومقصورا على البعثة؛ 
	8 - يهيب بجميع الأطراف أن تسمح، وفقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة، بوصول موظفي الإغاثة الكامل والآمن ودون عراقيل إلى جميع المحتاجين وبتقديم المساعدة الإنسانية لهم، ولا سيما إلى المشردين داخليا واللاجئين؛
	9 - يطالب جميع الأطراف، وبخاصة الميليشيات المتمردة وجيش الرب للمقاومة، بالكف فورا عن جميع أشكال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بحق السكان المدنيين في جنوب السودان، ولا سيما العنف الجنساني، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي، وكذلك جميع الانتهاكات وأشكال الإيذاء الموجهة ضد الأطفال في انتهاكٍ للقانون الدولي المنطبق، من قبيل تجنيد الأطفال واستخدامهم وقتلهم وتشويههم واختطافهم، ريثما يتم التوصل إلى التزامات محددة ومقيدة بإطار زمني لمكافحة العنف الجنسي وفقا للقرار 1960 والعنف والإيذاء الموجهين ضد الأطفال؛
	10 - يهيب بحكومة جمهورية جنوب السودان وبالجيش الشعبي لتحرير السودان تجديد خطة العمل (الموقعة بين الأمم المتحدة والجيش الشعبي في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009) بشأن وضع حد لتجنيد واستخدام الجنود الأطفال، التي انتهت في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، ويطلب إلى بعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان أن تقدم المشورة والمساعدة لحكومة جمهورية جنوب السودان في هذا الصدد؛ ويطلب كذلك إلى الأمين العام أن يعزز حماية الطفل في سياق أنشطة منظومة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان وأن يكفل استمرار الرصد والإبلاغ عن حالة الأطفال؛
	11 - يشجع حكومة جمهورية جنوب السودان على التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان ووضعها موضع التنفيذ، بما في ذلك الصكوك المتعلقة بالنساء والأطفال واللاجئين وعديمي الجنسية، ويطلب إلى بعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان أن تقدم المشورة والمساعدة لحكومة جمهورية جنوب السودان في هذا الصدد؛
	12 - يهيب بحكومة جمهورية جنوب السودان أن تتخذ ما يلزم من التدابير لتحسين مشاركة المرأة في معالجة المسائل العالقة من اتفاق السلام الشامل وترتيبات مرحلة ما بعد الاستقلال ولتعزيز انخراط نساء جنوب السودان في صنع القرارات العامة على المستويات كافةً، بسبل منها تشجيع اضطلاع المرأة بأدوار قيادية، وتوفير الدعم للمنظمات النسائية، ومناهضة المواقف المجتمعية السلبية إزاء قدرة المرأة على المشاركة على قدم المساواة مع الرجل؛
	13 - يهيب بسلطات جمهورية جنوب السودان أن تكافح الإفلات من العقاب وتحاسب جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة غير المشروعة أو عناصر قوات أمن جمهورية جنوب السودان؛
	14 - يهيب بحكومة جمهورية جنوب السودان أن تضع حدا للاحتجاز المطول والتعسفي، وأن تنشئ نظام سجون يتسم بالسلامة والأمن والإنسانية، وذلك عن طريق تقديم المشورة والمساعدة التقنية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، ويطلب إلى بعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان أن تقدم المشورة والمساعدة لحكومة جمهورية جنوب السودان في هذا الصدد؛
	15 - يطلب من البعثة أن تنسق مع حكومة جمهورية جنوب السودان وتشارك في الآليات الإقليمية للتنسيق والمعلومات بغية تحسين حماية المدنيين ودعم جهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ضوء الهجمات التي يشنها جيش الرب للمقاومة في جمهورية جنوب السودان، ويطلب إلى الأمين العام أن يدرج في تقاريره الفصلية عن بعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان موجزاً للتعاون وتبادل المعلومات فيما بين البعثة، والعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والشركاء الإقليميين والدوليين، في معرض التصدي لتهديدات جيش الرب للمقاومة؛ 
	16 - يطلب إلى الأمين العام أن ينقل المهام المناسبة التي تؤديها بعثة الأمم المتحدة في السودان إلى بعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان، بالإضافة إلى ما يلزم من الموظفين واللوجستيات الضرورية لتغطية النطاق الجديد من المهام التي يتعين إنجازها، وذلك في تاريخ إنشاء البعثة، وأن يشرع في تصفية بعثة الأمم المتحدة في السودان بشكل منظم؛
	17 - يأذن للأمين العام باتخاذ الخطوات الضرورية لكفالة التعاون بين البعثات، ويأذن، في حدود السقف الإجمالي للقوات المحدد في الفقرة 1 أعلاه، بنقل القوات على النحو المناسب من البعثات الأخرى، رهناً بموافقة البلدان المساهمة بقوات ودونما مساس بأداء الولايات المنوطة بهذه البعثات التابعة للأمم المتحدة؛
	18 - يطلب إلى الممثل الخاص للأمين العام وإلى بعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان أن يعملا مع حكومة جمهورية جنوب السودان، وفريق الأمم المتحدة القطري، والشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، بما في ذلك البنك الدولي، وأن يقدما تقريرا إلى المجلس، في غضون أربعة أشهر، يتضمن خطة بشأن الدعم الذي ينبغي أن تقدمه منظومة الأمم المتحدة لتنفيذ مهام محددة في مجال بناء السلام، ولا سيما إصلاح قطاع الأمن، والتطوير المؤسسي لجهاز الشرطة، ودعم بسط سيادة القانون وقطاع العدالة، وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وتفعيل الانتعاش المبكر، وصوغ السياسات الوطنية المتعلقة بالقضايا الرئيسية في مجالي بناء الدولة والتنمية، وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية ومن منطلق الحرص على المساهمة في وضع إطار مشترك لرصد التقدم المحرز في هذه المجالات؛ 
	19 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى المجلس عن الجدول الزمني المتوقع لنشر جميع عناصر البعثة، بما في ذلك حالة المشاورات مع البلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة ونشر عناصر التمكين الأساسية؛ وإذ يشدد على أهمية وضع أهداف واقعية وقابلة للتحقيق لكي يتم في ضوئها قياس التقدم الذي تحرزه البعثة، يطلب إلى الأمين العام، بعد إجراء مشاورات مع حكومة جمهورية جنوب السودان، أن يقدم إلى المجلس في غضون أربعة أشهر المعايير المرجعية للبعثة، وأن يبقي المجلس على علم بانتظام بالتقدم المحرز كل أربعة أشهر بعد ذلك؛
	20 - يؤكد على ضرورة أن تعمل الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والشركاء الثنائيون ومتعددو الأطراف بشكل وثيق مع حكومة جمهورية جنوب السودان لكفالة اتساق المساعدة الدولية مع الأولويات الوطنية، بما في ذلك خطة تنمية جنوب السودان، وقدرتها على تقديم الدعم في المجالات ذات الأولوية، بما يلبي الاحتياجات والأولويات المحددة في مجال بناء السلام في جمهورية جنوب السودان؛ ويطلب إلى الممثل الخاص للأمين العام تمثيل منظومة الأمم المتحدة لدى الآليات والعمليات المعنية بالمساعدة الدولية؛
	21 - يشجع الأمين العام على استكشاف الأفكار الواردة في التقرير المستقل للفريق الاستشاري الرفيع المستوى المعني بالقدرات المدنية في أعقاب النزاعات، التي يمكن إعمالها في جمهورية جنوب السودان؛
	22 - يطلب إلى الأمين العام، بوجه خاص، أن يستغل إلى أقصى حد ممكن فرص اشتراك عناصر البعثة المناسبة في موقع واحد مع نظرائها من جمهورية جنوب السودان، لما فيه مصلحة بناء القدرات الوطنية؛ وأن يتيح الفرص لجني ثمار السلام في وقت مبكر عن طريق إتمام المشتريات محليا، والعمل من نواح أخرى على تعزيز مساهمة البعثة في الاقتصاد إلى أقصى حد ممكن؛
	23 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ التدابير الضرورية لكفالة امتثال بعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان بشكل تــام لسياســة الأمم المتحدة المتمثلة في عدم التسامح إطلاقا إزاء الاستغـلال والانتهاك الجنسييـن وإبقاء مجلس الأمن على علم تام بذلك، ويحث البلدان المساهمة بقوات على اتخاذ إجراءات وقائية ملائمة تشمل التدريب للتوعية قبل مرحلة نشر القوات، وغيرها من الإجراءات لضمان المساءلة التامة في حالات إتيان أفراد قواتها سلوكا من هذا القبيل؛ 
	24 - يؤكد من جديد أهمية توافر الخبرة والتدريب المناسبين في المسائل الجنسانية في البعثات التي صدر بشأنها تكليف من مجلس الأمن، وفقا للقرارين 1325 (2000) و 1820 (2008)، ويشير إلى ضرورة التصدي لاستخدام العنف ضد المرأة والفتاة كأداة حرب، ويتطلع إلى تعيين مستشارين في مجال حماية المرأة وفقا للقرارات 1888 (2009)، و 1899 (2009)، و 1960 (2010)، ويطلب إلى الأمين العام أن يضع ترتيبات للرصد والتحليل والإبلاغ عن العنف الجنسي المتصل بالنزاع، بما في ذلك الاغتصاب في حالتي النزاع المسلح وما بعد انتهاء النزاع وغيرهما من الحالات ذات الصلة بتنفيذ القرار 1888 (2009)، حسب الاقتضاء، ويشجع بعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان وكذلك حكومة جمهورية جنوب السودان على معالجة هذه المسائل بشكل فعال؛ 
	25 - يطلب إلى الأمين العام أن ينظر في الاحتياجات المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والمتأثرين به والمعرضين للإصابة به، بمن فيهم النساء والفتيات، عند إنجاز المهام التي صدر بشأنها تكليف، وفي هذا السياق، يشجع على إدماج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وتوفير العلاج والرعاية والدعم، حسب الاقتضاء، بما في ذلك إسداء المشورة الطوعية والسرية وتوفير برامج الاختبار في البعثة؛
	26 - يطلب إلى الأمين العام وحكومة جمهورية جنوب السودان إبرام اتفاق بشأن مركز القوات في غضون 30 يوما من اتخاذ هذا القرار، مع مراعاة قرار الجمعية العامة 58/82 بشأن نطاق الحماية القانونية المكفولة بموجب اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، ويقرر أنه ريثما يبرم هذا الاتفاق، سيطبق بشكل مؤقت اتفاق مركز القوات النموذجي المؤرخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 1990 (A/45/594)؛ 
	27 - يقرر أن يبدأ نفاذ هذا القرار في 9 تموز/يوليه 2011؛
	28 - يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.

