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  )٢٠١٢ (٢٠٥٧القرار     
  ٢٠١٢يوليه /متوز ٥، املعقودة يف ٦٨٠٠الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

  
 ،إن جملس األمن  

 ،)٢٠١٢ (٢٠٤٦و ) ٢٠١١ (١٩٩٦ إىل قراريه السابقني إذ يشري  

 التزامه القوي بسيادة مجهورية جنوب السودان واستقالهلا وسـالمتها          وإذ يعيد تأكيد    
 دهتا الوطنية،اإلقليمية ووح

 بقيــام حكومــة مجهوريــة جنــوب الــسودان بإنــشاء املؤســسات احلكوميــة  وإذ يرحــب  
واجلمعيــة التــشريعية الوطنيــة، وإذ يرحــب كــذلك بــسّن تــشريعات وطنيــة، مبــا يف ذلــك قــانون 

 األحزاب السياسية،

 بقـــانون اإلدارة املاليـــة، وبالربنـــامج التـــشريعي للـــرئيس ســـلفا كـــري وإذ حيــيط علمـــا   
أجل مكافحة الفساد، وإذ يـشدد علـى ضـرورة أن تقـوم حكومـة جنـوب الـسودان باختـاذ             من

 مزيد من اخلطوات للتصدي للفساد،

 بـأن يـرى جنـوب الـسودان دولـة تـنعم بالرخـاء االقتـصادي         وإذ يلتزم التزاما راسخا   
 وتعيش جنبا إىل جنب مع السودان يف سالم وأمن واستقرار،

طة األمــم املتحــدة علــى حنــو مّتــسق يف مجهوريــة جنــوب  ضــرورة تنفيــذ أنــشوإذ يؤكــد  
تعـاون بـني بعثـة األمـم املتحـدة          السودان، األمـر الـذي يقتـضي توضـيح األدوار واملـسؤوليات وال            

مجهوريــة جنــوب الــسودان وفريــق األمــم املتحــدة القطــري، علــى أســاس امليــزة النــسبية لكــل   يف
ذلـك   يف هات الفاعلة املعنية يف املنطقة، مبـا       ضرورة إقامة تعاون مع سائر اجل      وإذ يالحظ منهما،  

العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور، وقـوة األمـم املتحـدة األمنيـة املؤقتـة                  
 ألبيي، وبعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،
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ى وواضحة املعامل فيما بـني األمـم املتحـدة،     على ضرورة بناء شراكات أقو  وإذ يؤكد   
والوكــاالت اإلمنائيــة، والــشركاء الثنــائيني واجلهــات الفاعلــة األخــرى املعنيــة، واملؤســسات         
اإلقليمية ودون اإلقليمية، واملؤسـسات املاليـة الدوليـة، بغيـة تنفيـذ اسـتراتيجيات وطنيـة هتـدف                   

مـور علـى الـصعيد الـوطين وحتقيـق النتـائج            إىل بناء مؤسسات فعالـة قوامهـا اإلمـساك بزمـام األ           
 واملساءلة املتبادلة،

ــتياء    ــن االسـ ــدنيني،   وإذ يعـــرب عـ ــى املـ ــأثريه علـ ــرتاع والعنـــف وتـ ــتمرار الـ  إزاء اسـ
 وإذ يالحـظ  ذلـك سـقوط أعـداد كـبرية مـن الـضحايا يف صـفوف املـدنيني وتـشريدهم،                     يف مبا

يف ســياق تثبيــت اســتقرار احلالــة األمنيــة  أمهيــة التعــاون واحلــوار املتواصــلني مــع اجملتمــع املــدين   
 وكفالة محاية املدنيني،

، الـذي أكـد أن امـتالك    ٢٠١١فرباير / شباط١١ إىل البيان الرئاسي املؤرخ     وإذ يشري   
زمام األمور وحتمل املسؤولية على الصعيد الوطين يشكالن عنصرين أساسيني إلحالل الـسالم             

ديد األولويات ورسم االستراتيجيات لبناء السالم بعـد        املستدام، وأن املسؤولية الرئيسية عن حت     
 انتهاء الرتاع إمنا تقع على عاتق السلطات الوطنية،

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

ــرتاع،   لأل ــة لنــشوب ال ــشددســباب اجلذري ــصران مترابطــان   وإذ ي ــة عن  علــى أن األمــن والتنمي
 بشكل وثيق ويعزز كل منهما اآلخر، ويشكالن وسيلة أساسية إلحالل السالم املستدام،

ــق    ــالغ القلـ ــن بـ ــة    وإذ يعـــرب عـ ــسودان النامجـ ــسانية يف جنـــوب الـ ــة اإلنـ ــن احلالـ  مـ
قة احلدود بني السودان وجنـوب الـسودان والتنـاحر          االنعدام الشديد لألمن على طول منط      عن

بـني واليـيت جنــوب كردفـان والنيـل األزرق يف الــسودان، فـضال عـن العنــف الطـائفي وانعــدام        
األمن الغذائي على نطاق واسع، وإذ يعرب عـن القلـق إزاء القيـود املفروضـة علـى تنقـل أفـراد                      

 ،بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان يف مناطق معينة

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

وطنيــة ودوليــة أكثــر فعاليــة ومتاســكاً بغيــة متكــني البلــدان اخلارجــة مــن الــرتاع مــن االضــطالع  
ام احلكومية األساسية، مبا يف ذلك إدارة الرتاعات الـسياسية بالوسـائل الـسلمية واسـتخدام        بامله

  القدرات الوطنية املتاحة لكفالة امتالك ناصية هذه العملية على الصعيد الوطين،
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 على الدور احليوي الذي تقوم به األمم املتحـدة لـدعم الـسلطات الوطنيـة،      وإذ يشدد   
لــشركاء الــدوليني، مــن أجــل توطيــد الــسالم ومنــع العــودة إىل العنــف،   بالتــشاور الوثيــق مــع ا

وصوالً بالتايل إىل وضع استراتيجية مبكّرة لدعم أولويـات بنـاء الـسالم علـى الـصعيد الـوطين،                    
مبا يشمل إرساء املهام احلكومية الرئيسية، وتوفري اخلدمات األساسية، وبـسط سـيادة القـانون،               

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

 بأمهية دعم جهود بناء الـسالم مـن أجـل إرسـاء أسـس التنميـة املـستدامة،                 وإذ يعترف   
، يف هذا الصدد، اآلثـار احملتملـة مليزانيـة التقـشف علـى جهـود بنـاء                  وإذ يالحظ مع بالغ القلق    

، يف حني يالحـظ أيـضا التـدابري الـيت تتخـذها حكومـة مجهوريـة جنـوب الـسودان                     السالم تلك 
لتحقيــق التــوازن بــني اإليــرادات والنفقــات، ويؤكــد علــى الــدور اهلــام الــذي ميكــن أن تؤديــه    

 عائدات النفط بالنسبة القتصاد جنوب السودان،

ســيما النــساء  بــضرورة توســيع وتعميــق جممــع اخلــرباء املــدنيني املتــاحني، وال  وإذ يقــر  
واخلـــرباء الـــذين يفـــدون مـــن البلـــدان الناميـــة، بغيـــة املـــساعدة يف تطـــوير القـــدرات الوطنيـــة،  

 الــدول األعــضاء واألمــم املتحــدة وســائر الــشركاء علــى تعزيــز التعــاون والتنــسيق   يــشجع وإذ
ــسودان       ــة جنــوب ال ــسالم جلمهوري ــاء ال ــة احتياجــات بن ــة لتلبي ــة حــشد اخلــربات املطلوب لكفال

  وشعباً،حكومةً

، )٢٠١١ (١٩٩٨و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٢و ) ٢٠٠٥ (١٦١٢ إىل قراراتــــه وإذ يــــشري  
يونيـه  / حزيـران  ١٦و  ) S/PRST/2009/9 (٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٩وبيانيه الرئاسيني املؤرخني    

٢٠١٠) S/PRST/2010/10 (       ،بتقـارير األمـني     وإذ حيـيط علمـاً    بشأن األطفال والـرتاع املـسلح 
) S/2009/84 (٢٠٠٩فربايـر  / شـباط ١٠اع املسلح يف السودان املؤرخة  العام عن األطفال والرت   

ــوز٥و ) S/2007/520 (٢٠٠٧أغـــــــسطس / آب٢٩و  ــه / متـــــ ، )S/2011/413 (٢٠١١يوليـــــ
وباالستنتاجات اليت أيدها الفريـق العامـل التـابع جمللـس األمـن املعـين باألطفـال والـرتاع املـسلح                     

 ،)S/AC.51/2009/5(السودان  يف

بـشأن محايـة املـدنيني      ) ٢٠٠٩ (١٨٩٤و  ) ٢٠٠٦ (١٦٧٤ قراراتـه    أكيـد وإذ يعيد ت    
بشأن محايـة مـوظفي املـساعدة اإلنـسانية ومـوظفي           ) ٢٠٠٣ (١٥٠٢يف الرتاعات املسلحة، و     

 األمم املتحدة،

ــد    ــد تأكيـــــ ــه وإذ يعيـــــ  ١٨٨٨، و )٢٠٠٨ (١٨٢٠، و )٢٠٠٠ (١٣٢٥ قراراتـــــ
ـــ ) ٢٠١٠ (١٩٦٠، و )٢٠٠٩ (١٨٨٩، و )٢٠٠٩( ــشأن املـــ ــن،  بــــ ــسالم واألمــــ رأة والــــ
 ضـرورة مـشاركة املـرأة بـصورة كاملـة وفعالـة وعلـى قـدم املـساواة يف مجيـع                    تأكيد يكرر وإذ
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مراحل عمليات السالم نظرا ملا تنهض به من دور حيوي يف منع نـشوب الرتاعـات ويف حلـها                   
 إعـادة    الدور الرئيسي الذي ميكن أن تنهض به املرأة يف         وإذ يؤكد من جديد   ويف بناء السالم،    

 علــى ضــرورة إشــراكها يف وضــع وتنفيــذ   وإذ يــشددرتــق نــسيج اجملتمــع يف مرحلــة التعــايف،   
 استراتيجيات ما بعد انتهاء الرتاع من أجل أخذ وجهات نظرها واحتياجاهتا يف احلسبان،

 بأمهيـــة االســـتفادة مـــن أفـــضل املمارســـات والتجـــارب الـــسابقة والـــدروس وإذ يقـــر  
خرى، وال سيما من جانب البلدان املسامهة بقوات وبأفراد شـرطة،           املستخلصة من البعثات األ   

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

ليت تعهدت هبا كـل مـن حكومـة الـسودان وحكومـة جنـوب              إىل االلتزامات ا   وإذ يشري   
 بني حكومـة الـسودان واحلركـة الـشعبية          ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٠السودان يف االتفاق املربم يف      

 منطقــــة أبيــــي، واالتفــــاق املــــربم  لتحريــــر الــــسودان بــــشأن الترتيبــــات املؤقتــــة إلدارة وأمــــن 
 السودان بشأن أمن احلدود واآلليـة       يونيه بني حكومة السودان وحكومة جنوب     /حزيران ٢٩ يف

 بـني حكومــة الــسودان  ٢٠١١يوليــه / متـوز ٣٠الـسياسية واألمنيــة املـشتركة، واالتفــاق املــربم يف   
 وحكومة جنوب السودان بشأن بعثة دعم رصد احلدود، ومذكرة التفاهم بشأن عدم االعتداء،

ــدين   ــسودان وجنــوب    وإذ ي  الــسودان،  أحــداث العنــف املتكــررة عــرب احلــدود بــني ال
 بأن حالة التوتر وعدم االستقرار السائدة يف منطقـة احلـدود بـني جنـوب الـسودان                  يعترف وإذ

والسودان، واملسائل العالقة من اتفاق السالم الـشامل أثـرت سـلبا علـى حالـة األمـن، يف حـني                     
يالحظ أيضا ما طرأ مؤخرا من اخنفـاض علـى مـستوى العنـف يف منطقـة احلـدود عقـب اختـاذ                       

 ،٢٠٤٦ر القرا

 أن الوضـع الـذي يواجهـه جنـوب الـسودان ال يـزال يـشكل هتديـدا للـسالم                     وإذ يقرر   
 واألمن الدوليني يف املنطقة،

  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف  

 متديد واليـة بعثـة األمـم املتحـدة يف جنـوب الـسودان علـى النحـو املـبني                     يقرر  - ١  
 ؛٢٠١٣يوليه / متوز١٥لغاية ) ٢٠١١ (١٩٩٦  من القرار٣الفقرة  يف

 إىل األمــني العــام أن يواصــل، عــن طريــق ممثلــه اخلــاص، إدارة دفَّــة        يطلــب  - ٢  
ــة األمــم املتحــدة        ــضطلع هبــا منظوم ــشطة الــيت ت ــع األن ــسيق مجي ــة، وتن ــة املتكامل عمليــات البعث

ــتتباب ا     يف ــج دويل متماســـك إزاء اسـ ــاع هنـ ــم اتبـ ــسودان، ودعـ ــوب الـ ــة جنـ ــسالم مجهوريـ لـ
 جنوب السودان؛ يف
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ــوب       يالحــظ  - ٣   ــم املتحــدة يف جن ــة األم ــة ببعث ــام املنوط ــوالة يف امله ــة امل  األولوي
 البعثـة علـى     وحيـث حلماية املدنيني وحتسني البيئة األمنيـة،       ) ٢٠١١ (١٩٩٦السودان يف القرار    

 علـى    علـى ضـرورة أن تقـوم البعثـة بتركيـز االهتمـام الكـايف               ويـشدد نشر أصوهلا وفقا لذلك،     
جهود بناء القدرات يف هذا اجملال، ويرحـب بوضـع اسـتراتيجية حلمايـة املـدنيني، واسـتراتيجية                   
لإلنذار واالستجابة املبكرين، ويشجع البعثة على تنفيذمها، ويطلب إىل األمني العـام أن يـدرج               

 جيتني؛يف تقاريره املقدمة إىل اجمللس معلومات عن التقدم احملرز يف تنفيذ هاتني االستراتي

 حبكومة مجهورية جنوب السودان أن تضطلع مبـسؤولية أكـرب يف محايـة           يهيب  - ٤  
 رعاياها املدنيني، ويشجع يف هذا الصدد على التعاون مع البعثة؛

 للبعثة باسـتخدام مجيـع الوسـائل الالزمـة، يف حـدود قـدرهتا ويف منـاطق                  يأذن  - ٥  
ــة امل     ــوفري احلمايــ ــة تــ ــطالع بواليــ ــداهتا، لالضــ ــشر وحــ ــبني   نــ ــو املــ ــى النحــ ــا علــ ــة هبــ   نوطــ

 ؛)٢٠١١ (١٩٩٦من القرار ‘ ٦’) ب (٣، و ‘٥’) ب (٣، و ‘٤’) ب (٣يف الفقرات 

 إىل البعثة، ريثمـا يـتم تفعيـل اآلليـة املـشتركة لرصـد احلـدود والتحقـق                   يطلب  - ٦  
ــة املــشتركة، حــسبما طلــب القــرار      ــة الــسياسية واألمني ــة املخصــصة التابعــة لآللي منــها، واللجن

، أن تراقب وتبلغ عن أي تدفق عرب احلدود مع الـسودان لألفـراد واألسـلحة                )٢٠١٢ (٢٠٤٦
 واألعتدة ذات الصلة؛

 حكومة مجهورية جنوب السودان ومجيع األطراف املعنية بأن تتعـاون           يطالب  - ٧  
تعاونا تاما إزاء نشر البعثة وعملياهتا ومهـام الرصـد والتحقـق واإلبـالغ املنوطـة هبـا، وال سـيما                     

 خالل ضمان سالمة موظفي األمم املتحـدة وكـذلك األفـراد املـرتبطني هبـا وأمنـهم وحريـة                    من
يــدين حتــركهم دومنــا أي قيــود يف مجيــع ربــوع مجهوريــة جنــوب الــسودان، ويف هــذا الــصدد،  

  بعدم تكرار حدوث هذه اهلجمات؛ويطالب أي هجمات على جنود البعثة وموظفيها، بقوة

افةً أن تكفل تنقّل مجيـع األفـراد، وكـذلك املعـدات           بالدول األعضاء ك   يهيب  - ٨  
واملؤن واإلمدادات وغريها مـن الـسلع، إىل مجهوريـة جنـوب الـســودان ومنـها حبريـة وبـسرعة                  
ــا           ــيت يكــون اســتخدامها رمسي ــار ال ــات وقطــع الغي ــال املركب ــك انتق ــا يف ذل ــق، مب ــا عوائ ودومن

 ومقصورا على البعثة؛

مح، وفقا ألحكام القانون الـدويل ذات الـصلة،          جبميع األطراف أن تس    يهيب  - ٩  
بوصـول مـوظفي اإلغاثـة الكامـل واآلمـن ودون عراقيـل إىل مجيـع احملتـاجني وبتقـدمي املـساعدة           

 اإلنسانية هلم، وال سيما إىل املشردين داخليا والالجئني؛
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 مجيــع األطــراف بــالكف فــورا عــن مجيــع أشــكال العنــف وانتــهاكات يطالـب   - ١٠  
ن املرتكبة حبق السكان املدنيني يف جنوب السودان، وال سيما العنـف اجلنـساين،              حقوق اإلنسا 

مبا يف ذلك االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي، وكذلك مجيع االنتهاكات وأشـكال              
اإليــذاء املوجهــة ضــد األطفــال يف انتــهاٍك للقــانون الــدويل املنطبــق، مــن قبيــل جتنيــد األطفــال     

ــهم و ــتخدامهم، وقتلــ ــدارس   واســ ــداءات علــــى املــ ــافهم، واالعتــ ــدا، واختطــ تــــشويههم عمــ
واملستشفيات، ويدعو إىل التعهد بالتزامات حمددة ومقيدة بإطار زمين ملكافحة العنف اجلنـسي             

 ؛١٩٦٠وفقا للقرار 

 مببادرة بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان إىل القيـام حبملـة توعيـة               يرحب  - ١١  
البعثـة علـى القيـام، يف حـدود مواردهـا القائمـة، مبواصـلة تطـوير          شجعيـ ويف مجيع أحناء البلد،  

 تواصلها مع اجملتمعات احمللية لغرض حتسني فهم والية البعثة؛

 بتوقيــع ٢٠١٢مــارس / آذار١٢ بقيــام مجهوريــة جنــوب الــسودان يف يرحــب  - ١٢  
طفـال  خطـة عمـل جديـدة إلهنـاء جتنيـد األطفـال تعيـد تأكيـد االلتـزام بـإطالق سـراح مجيـع األ            

احملتجزين لدى اجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان، ويقـر بالتـدابري الـيت اختـذهتا حكومـة جنـوب                      
 إىل ويطلـب السودان لتنفيذ خطة العمل اجلديدة، ويدعو إىل مواصلة تنفيذ خطة العمل تلـك،       

بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان أن تقدم املـشورة واملـساعدة حلكومـة مجهوريـة جنـوب                   
 إىل األمــني العــام أن يعــزز محايــة الطفــل يف ســياق كــذلك ويطلــبان يف هــذا الــصدد، الــسود

ــتمرار الرصــد          ــل اس ــوب الــسودان وأن يكف ــة جن ــم املتحــدة يف مجهوري ــة األم ــشطة منظوم أن
 بإنــشاء فرقــة عمــل ٢٠١١ســبتمرب / بالقيــام يف أيلــولويرحــبواإلبــالغ عــن حالــة األطفــال، 
 لية الرصد واإلبالغ؛األمم املتحدة القطرية املعنية بآ

 حكومــة مجهوريــة جنــوب الــسودان علــى التــصديق علــى املعاهــدات  يــشجع  - ١٣  
واالتفاقيات الدولية الرئيسية حلقوق اإلنـسان ووضـعها موضـع التنفيـذ، مبـا يف ذلـك الـصكوك                   

 إىل البعثـة، واجلهـات الفاعلـة        ويطلـب املتعلقة بالنساء واألطفـال والالجـئني وعـدميي اجلنـسية،           
رى التابعة لألمم املتحـدة، تقـدمي املـشورة واملـساعدة حلكومـة مجهوريـة جنـوب الـسودان                   األخ
 هذا الصدد؛ يف

 إزاء العنـف الطــائفي الـذي انــدلع يف واليـة جــونغلي    عــن بـالغ القلــق  يعـرب   - ١٤  
 ٢٠١١ديــــــسمرب / كــــــانون األول٢٣ ويف الفتــــــرة بــــــني  ٢٠١١أغــــــسطس / آب١٨ يف
نه مـن فقـد ملئـات األرواح، وحـوادث اختطـاف النـساء              ، وما نشأ ع   ٢٠١٢فرباير  /شباط ٤ و

 بــاجلهود الــيت تبــذهلا حكومــة جنــوب  ويقــرواألطفــال، والتــشريد الواســع النطــاق للمــدنيني،  
 يف هــذا الــصدد علــى ضــرورة ويــشددالــسودان يف مواجهــة هــذه احلــوادث وحلمايــة املــدنيني، 
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قوق اإلنـسان الـذي وضـعته البعثـة     معاجلة توصيات املؤمتر اجلامع للسالم يف جونغلي وتقرير ح   
 بشأن هذه االعتداءات، وخباصة بدء جلنة التحقيق يف أعماهلا بطريقة مستقلة وحمايدة؛

ــدابري      يهيــب  - ١٥   ــزم مــن الت ــا يل ــسودان أن تتخــذ م ــوب ال ــة جن ــة مجهوري  حبكوم
رحلـة  لتحسني مشاركة املرأة يف معاجلة املسائل العالقة مـن اتفـاق الـسالم الـشامل وترتيبـات م                 

ــسودان يف صــنع القــرارات العامــة علــى        ــساء جنــوب ال ــز اخنــراط ن مــا بعــد االســتقالل ولتعزي
املستويات كافةً، بـسبل منـها تـشجيع اضـطالع املـرأة بـأدوار قياديـة، وضـمان التمثيـل املالئـم                      
للمرأة يف عملية تنقيح دستور جنوب السودان، وتوفري الـدعم للمنظمـات النـسائية، ومناهـضة                

 اجملتمعية السلبية إزاء قدرة املرأة على املشاركة على قدم املساواة مع الرجل؛املواقف 

 بـسلطات مجهوريـة جنـوب الـسودان أن تكـافح اإلفـالت مـن العقـاب          يهيب  - ١٦  
وحتاســب مجيــع مــرتكيب انتــهاكات حقــوق اإلنــسان والقــانون اإلنــساين الــدويل، مبــا يف ذلــك   

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

 حبكومــة مجهوريــة جنــوب الــسودان أن تــضع حــدا لالحتجــاز املطــول يهيــب  - ١٧  
والتعــسفي، وأن تنــشئ نظــام ســجون يتــسم بالــسالمة واألمــن واإلنــسانية، وذلــك عــن طريــق  

 إىل بعثــة األمــم ويطلــبيني، تقــدمي املــشورة واملــساعدة التقنيــة، بالتعــاون مــع الــشركاء الــدول  
ــدم          ــم املتحــدة، أن تق ــة لألم ــة األخــرى التابع ــات الفاعل ــسودان، واجله ــوب ال املتحــدة يف جن

 املشورة واملساعدة حلكومة مجهورية جنوب السودان يف هذا الصدد؛

 من حكومة مجهورية جنوب السودان أن تنفـذ بالكامـل االسـتراتيجية             يطلب  - ١٨  
التــسريح وإعــادة اإلدمــاج، وأن تعجــل بتنفيــذ الربنــامج اجلــاري لــرتع الوطنيــة لــرتع الــسالح و

 وثيقـة  ةالسالح والتسريح وإعادة اإلدماج بصورة متناسقة، ويطلب إىل البعثة أن تعمـل بـصور    
مع حكومة جنوب السودان وبالتنسيق مع مجيع اجلهـات الفاعلـة املعنيـة التابعـة لألمـم املتحـدة          

  لعملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج؛وسائر الشركاء الدوليني دعما

 من البعثـة أن تنـسق مـع حكومـة مجهوريـة جنـوب الـسودان وتـشارك                 يطلب  - ١٩  
اآلليات اإلقليمية للتنسيق واملعلومات بغية حتسني محاية املدنيني ودعم جهـود نـزع الـسالح              يف

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

ــة،       ــادل املعلومــات فيمــا بــني البعث ــسودان مــوجزاً للتعــاون وتب ــة جنــوب ال املتحــدة يف مجهوري
م املتحــدة والعمليــة املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــور، وبعثــة منظمــة األمــ
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ــدوليني،       ــيني والـ ــشركاء اإلقليمـ ــة، والـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــتقرار يف مجهوريـ ــق االسـ لتحقيـ
 معرض التصدي لتهديدات جيش الرب للمقاومة؛ يف

 لألمني العـام باختـاذ اخلطـوات الـضرورية لكفالـة التعـاون بـني البعثـات،                  يأذن  - ٢٠  
، )٢٠١١ (١٩٩٦ مـن القـرار      ١الفقـرة   ، يف حدود السقف اإلمجايل للقوات احملـدد يف          ويأذن

بنقل القوات على النحو املناسب من البعثات األخـرى، رهنـاً مبوافقـة البلـدان املـسامهة بقـوات                   
 ودون املساس بأداء الواليات املنوطة هبذه البعثات التابعة لألمم املتحدة؛

يــة البعثــة،  علــى أمهيــة تنفيــذ املهــام املتعلقــة ببنــاء الــسالم يف ســياق وال يــشدد  - ٢١  
 طلبه بأن تقدم البعثة تقريرا إىل اجمللس بشأن خطة للـدعم الـذي تقدمـه منظومـة األمـم                    ويكرر

 اجمللــس علــى علــم بــآخر التطــورات مــن خــالل التقــارير    ياملتحــدة يف هــذا الــصدد، وأن تبقــ 
م املنتظمة اليت يقدمها األمني العـام عـن التقـدم احملـرز بـشأن الـدعم الـذي تقدمـه منظومـة األمـ                        

املتحدة حيال مهام حمـددة مـن مهـام بنـاء الـسالم، وال سـيما إصـالح قطـاع األمـن، والتطـوير                        
املؤسسي جلهاز الشرطة، ودعم بسط سيادة القانون وقطـاع العدالـة، وبنـاء القـدرات يف جمـال             
حقوق اإلنسان، وتفعيل االنتعاش املبكر، وصوغ السياسات الوطنية املتعلقة بالقضايا الرئيـسية            

ــ ــى        يف جمـ ــا يتماشـ ــة، مبـ ــق التنميـ ــة لتحقيـ ــروف املواتيـ ــة الظـ ــة، وهتيئـ ــة والتنميـ ــاء الدولـ ايل بنـ
األولويات الوطنية ومن منطلق احلرص على املسامهة يف وضع إطـار مـشترك لرصـد التقـدم                  مع

ــة        ــام بــني البعث ــا الــيت حيققهــا التعــاون الوثيــق والت احملــرز يف هــذه اجملــاالت، ويــشدد علــى املزاي
يــة جنــوب الــسودان وفريــق األمــم املتحــدة القطــري وجمتمــع املــاحنني لغــرض   وحكومــة مجهور

 جتنب ازدواجية اجلهود؛

 إىل األمني العام أن يواصل تقدمي تقارير إىل اجمللس عن اجلدول الـزمين              يطلب  - ٢٢  
املتوقـع لنــشر مجيــع عناصــر البعثــة، مبــا يف ذلـك حالــة املــشاورات مــع البلــدان املــسامهة بقــوات   

 علــى أمهيــة تعــيني األخــصائيني  وإذ يــشدد ،شــرطة ونــشر عناصــر الــتمكني األساســية وبــأفراد 
املالئمني يف الوقت املناسب ملـلء الـشواغر يف العنـصر املـدين، يطلـب كـذلك إىل األمـني العـام                      

 يقدم تقريرا إىل اجمللس عن اجلدول الزمين املتوقع لتنفيذ مالك املوظفني املدنيني؛ أن

) S/2012/486( املرجعيـة الـيت حـددها األمـني العـام يف تقريــره       املعـايري يالحـظ   - ٢٣  
 اجمللـس علـى     ي إليـه أن يبقـ     ويطلـب إثر مشاورات مع حكومة مجهوريـة جنـوب الـسودان،            يف

 علم بصورة منتظمة بالتقدم احملرز أثناء الفترة اليت يقدم فيها تقاريره الدورية؛

ــق    - ٢٤   ــع القل ــة املاســة إىل طــ  يالحــظ م ائرات هليكــوبتر عــسكرية،   حاجــة البعث
 إىل األمـني    ويطلـب ويهيب بالدول األعضاء مضاعفة جهودها لتزويد البعثة بوحـدات جويـة،            

 العام أن يضمِّن تقاريره املنتظمة معلومات عن اجلهود املتعلقة بتشكيل القوات؛
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 علــى ضــرورة أن تعمــل األمــم املتحــدة واملؤســسات املاليــة الدوليــة        يؤكــد  - ٢٥  
لثنـائيون ومتعـددو األطـراف بـشكل وثيـق مـع حكومـة مجهوريـة جنـوب الـسودان                والشركاء ا 

ــة جنــوب        ــا يف ذلــك خطــة تنمي ــة، مب ــات الوطني ــة مــع األولوي ــساق املــساعدة الدولي ــة ات لكفال
الـــسودان، وقـــدرهتا علـــى تقـــدمي الـــدعم يف اجملـــاالت ذات األولويـــة، مبـــا يلـــيب االحتياجـــات   

سالم يف مجهورية جنوب السودان؛ ويشدد علـى املزايـا الـيت            واألولويات احملددة يف جمال بناء ال     
حيققها التعاون الوثيق والتام بني األطراف من أجل جتنب ازدواجيـة اجلهـود، ولكفالـة تكليـف                 

 إىل املمثــل اخلــاص ويطلــبالــذين يتمتعــون مبيــزة نــسبية بــشأن مهــام معينــة بــأداء هــذه املهــام، 
 حدة لدى اآلليات والعمليات املعنية باملساعدة الدولية؛لألمني العام متثيل منظومة األمم املت

 األمــني العــام علــى املــضي قــدما باألفكــار الــواردة يف التقريــر املــستقل يــشجع  - ٢٦  
للفريق االستـشاري الرفيـع املـستوى املعـين بالقـدرات املدنيـة يف أعقـاب الرتاعـات، الـيت ميكـن                      

 إعماهلا يف مجهورية جنوب السودان؛

 إىل األمني العام، بوجه خاص، أن يستغل إىل أقصى حـد ممكـن فـرص                يطلب  - ٢٧  
اشتراك عناصر البعثة املناسبة يف موقع واحد مع نظرائها من مجهورية جنوب السودان، ملـا فيـه                 
مصلحة بناء القدرات الوطنية؛ وأن يتيح الفرص جلـين مثـار الـسالم يف وقـت مبكـر عـن طريـق                      

ن نــواح أخــرى علــى تعزيــز مــسامهة البعثــة يف االقتــصاد إىل  إمتــام املــشتريات حمليــا، والعمــل مــ 
 أقصى حد ممكن؛

 إىل األمني العام أن يواصل اختاذ التدابري الضرورية لكفالـة امتثـال بعثـة               يطلب  - ٢٨  
األمم املتحدة يف جنوب السودان بشكل تــام لسياســة األمم املتحدة املتمثلة يف عـدم التـسامح                

 وحيـث  واالنتهاك اجلنسييـن وإبقاء جملـس األمـن علـى علـم تـام بـذلك،                 إطالقا إزاء االستغـالل  
البلدان املسامهة بقوات على اختاذ إجراءات وقائية مالئمة تشمل التدريب إلذكـاء الـوعي قبـل                
مرحلة نـشر القـوات، وغريهـا مـن اإلجـراءات لـضمان املـساءلة التامـة يف حـاالت إتيـان أفـراد                        

 قواهتا سلوكا من هذا القبيل؛

 أمهية توافر اخلـربة والتـدريب املناسـبني يف املـسائل اجلنـسانية          يؤكد من جديد    - ٢٩  
ــرارين       ــا للق ــشأهنا تكليــف مــن جملــس األمــن، وفق ــيت صــدر ب ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥يف البعثــات ال

 إىل ضرورة التصدي الستخدام العنـف ضـد املـرأة والفتـاة كـأداة               ويشري،  )٢٠٠٨ (١٨٢٠ و
، )٢٠٠٩ (١٨٨٨رين يف جمـال محايـة املـرأة وفقـا للقـرارات              إىل تعيني مستشا   ويتطلعحرب،  

 إىل األمني العام أن يضع ترتيبـات للرصـد         ويطلب،  )٢٠١٠ (١٩٦٠، و   )٢٠٠٩ (١٨٩٩و  
والتحليل واإلبالغ عن العنف اجلنسي املتصل بالرتاع، مبا يف ذلك االغتصاب يف حـاليت الـرتاع           

 ١٨٨٨الت ذات الـــصلة بتنفيـــذ القـــرار املـــسلح ومـــا بعـــد انتـــهاء الـــرتاع وغريمهـــا مـــن احلـــا 
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ــضاء،  )٢٠٠٩( ــشجع، حــسب االقت ــسودان   وي ــوب ال ــم املتحــدة يف جن ــة األم  وكــذلك ، بعث
 حكومة مجهورية جنوب السودان على معاجلة هذه املسائل بشكل فعال؛

 إىل األمني العام أن ينظر يف االحتياجات املتصلة بفريوس نقـص املناعـة     يطلب  - ٣٠  
 املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية واملتأثرين به واملعرضني لإلصـابة بـه،   البشرية لألشخاص 

مبــن فــيهم النــساء والفتيــات، عنــد إجنــاز املهــام الــيت صــدر بــشأهنا تكليــف، ويف هــذا الــسياق،   
 على إدماج الوقاية من فريوس نقص املناعـة البـشرية وتـوفري العـالج والرعايـة والـدعم،                 يشجع

يف ذلك إسداء املشورة الطوعية والـسرية وتـوفري بـرامج االختبـار، ضـمن               حسب االقتضاء، مبا    
 إطار البعثة؛

 بإبرام اتفاق مركـز القـوات مـع حكومـة مجهوريـة جنـوب الـسودان،                 يرحب  - ٣١  
  من احلكومة املضيفة االمتثال اللتزاماهتا يف هذا الصدد؛ويطلب

  . إبقاء املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٣٢  
  


	القرار 2057 (2012)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6800، المعقودة في 5 تموز/يوليه 2012
	إن مجلس الأمن،
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	وإذ يلتزم التزاما راسخا بأن يرى جنوب السودان دولة تنعم بالرخاء الاقتصادي وتعيش جنبا إلى جنب مع السودان في سلام وأمن واستقرار،
	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، على أساس الميزة النسبية لكل منهما، 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،
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	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 وسيلة أساسية لإحلال السلام المستدام،
	وإذ يعرب عن بالغ القلق من الحالة الإنسانية في جنوب السودان الناجمة عن الانعدام الشديد للأمن على طول منطقة الحدود بين السودان وجنوب السودان والتناحر بين ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في السودان، فضلا عن العنف الطائفي وانعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع، وإذ يعرب عن القلق إزاء القيود المفروضة على تنقل أفراد بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان في مناطق معينة،
	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 يعترف بأهمية دعم جهود بناء السلام من أجل إرساء أسس التنمية المستدامة، وإذ يلاحظ مع بالغ القلق، في هذا الصدد، الآثار المحتملة لميزانية التقشف على جهود بناء السلام تلك، في حين يلاحظ أيضا التدابير التي تتخذها حكومة جمهورية جنوب السودان لتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، ويؤكد على الدور الهام الذي يمكن أن تؤديه عائدات النفط بالنسبة لاقتصاد جنوب السودان،
	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 قراراته 1612 (2005) و 1882 (2009) و 1998 (2011)، 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 بتقارير الأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح في السودان المؤرخة 10 شباط/فبراير 2009 (S/2009/84) و 29 آب/أغسطس 2007 (S/2007/520) و 5 تموز/يوليه 2011 (S/2011/413)، وبالاستنتاجات 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 في مرحلة التعافي، 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 يشير إلى الالتزامات التي تعهدت بها كل من حكومة السودان وحكومة جنوب السودان في الاتفاق المبرم في 20 حزيران/يونيه 2011 بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان بشأن الترتيبات المؤقتة لإدارة وأمن منطقة أبيي، والاتفاق المبرم في 29 حزيران/يونيه بين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان بشأن أمن الحدود والآلية السياسية والأمنية المشتركة، والاتفاق المبرم في 30 تموز/يوليه 2011 بين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان بشأن بعثة دعم رصد الحدود، ومذكرة التفاهم بشأن عدم الاعتداء،
	وإذ يدين أحداث العنف المتكررة عبر الحدود بين السودان وجنوب السودان، وإذ يعترف بأن حالة التوتر وعدم الاستقرار السائدة في منطقة الحدود بين جنوب السودان والسودان، والمسائل العالقة من اتفاق السلام الشامل أثرت سلبا على حالة الأمن، في حين يلاحظ أيضا ما طرأ مؤخرا من انخفاض على مستوى العنف في منطقة الحدود عقب اتخاذ القرار 2046،
	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 تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان على النحو المبين في الفقرة 3 من القرار 1996 (2011) لغاية 15 تموز/يوليه 2013؛
	2 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل، عن طريق ممثله الخاص، إدارة دفَّة عمليات البعثة المتكاملة، وتنسيق جميع الأنشطة التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان، ودعم اتباع نهج دولي متماسك إزاء استتباب السلام في جنوب السودان؛
	3 - يلاحظ الأولوية المولاة في المهام المنوطة ببعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان في القرار 1996 (2011) لحماية المدنيين وتحسين البيئة الأمنية، ويحث البعثة على نشر أصولها وفقا لذلك، ويشدد على ضرورة أن تقوم البعثة بتركيز الاهتمام الكافي على جهود بناء القدرات في هذا المجال، ويرحب بوضع استراتيجية لحماية المدنيين، واستراتيجية للإنذار والاستجابة المبكرين، ويشجع البعثة على تنفيذهما، ويطلب إلى الأمين العام أن يدرج في تقاريره المقدمة إلى المجلس معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ هاتين الاستراتيجيتين؛
	4 - يهيب بحكومة جمهورية جنوب السودان أن تضطلع بمسؤولية أكبر في حماية رعاياها المدنيين، ويشجع في هذا الصدد على التعاون مع البعثة؛
	5 - يأذن للبعثة باستخدام جميع الوسائل اللازمة، في حدود قدرتها وفي مناطق نشر وحداتها، للاضطلاع بولاية توفير الحماية المنوطة بها على النحو المبينفي الفقرات 3 (ب) ’4‘، و 3 (ب) ’5‘، و 3 (ب) ’6‘ من القرار 1996 (2011)؛
	6 - يطلب إلى البعثة، ريثما يتم تفعيل الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها، واللجنة المخصصة التابعة للآلية السياسية والأمنية المشتركة، حسبما طلب القرار 2046 (2012)، أن تراقب وتبلغ عن أي تدفق عبر الحدود مع السودان للأفراد والأسلحة والأعتدة ذات الصلة؛
	7 - 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، وفي هذا الصدد، يدين بقوة أي هجمات على جنود البعثة وموظفيها، ويطالب بعدم تكرار حدوث هذه الهجمات؛
	8 - 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؛
	9 - 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؛
	10 - يطالب جميع الأطراف 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 العنف الجنسي، وكذلك جميع الانتهاكات وأشكال الإيذاء الموجهة ضد الأطفال في انتهاكٍ للقانون الدولي المنطبق، من قبيل تجنيد الأطفال واستخدامهم، وقتلهم وتشويههم عمدا، واختطافهم، والاعتداءات على المدارس والمستشفيات، ويدعو إلى التعهد بالتزامات محددة ومقيدة بإطار زمني لمكافحة العنف الجنسي وفقا للقرار 1960؛
	11 - يرحب بمبادرة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان إلى القيام بحملة توعية في جميع أنحاء البلد، ويشجع البعثة على القيام، في حدود مواردها القائمة، بمواصلة تطوير تواصلها مع المجتمعات المحلية لغرض تحسين فهم ولاية البعثة؛
	12 - يرحب بقيام جمهورية جنوب السودان في 12 آذار/مارس 2012 بتوقيع خطة عمل جديدة لإنهاء تجنيد الأطفال تعيد تأكيد الالتزام بإطلاق سراح جميع الأطفال المحتجزين لدى الجيش الشعبي لتحرير السودان، ويقر بالتدابير التي اتخذتها حكومة جنوب السودان لتنفيذ خطة العمل الجديدة، ويدعو إلى مواصلة تنفيذ خطة العمل تلك، ويطلب إلى بعثة الأمم المتحدة في 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، ويرحب بالقيام في أيلول/سبتمبر 2011 بإنشاء فرقة عمل الأمم المتحدة القطرية المعنية بآلية الرصد والإبلاغ؛
	13 - 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 البعثة، والجهات الفاعلة الأخرى التابعة للأمم المتحدة، تقديم المشورة والمساعدة لحكومة جمهورية جنوب السودان في هذا الصدد؛
	14 - يعرب عن بالغ القلق إزاء العنف الطائفي الذي اندلع في ولاية جونغلي في 18 آب/أغسطس 2011 وفي الفترة بين 23 كانون الأول/ديسمبر 2011 و 4 شباط/فبراير 2012، وما نشأ عنه من فقد لمئات الأرواح، وحوادث اختطاف النساء والأطفال، والتشريد الواسع النطاق للمدنيين، ويقر بالجهود التي تبذلها حكومة جنوب السودان في مواجهة هذه الحوادث ولحماية المدنيين، ويشدد في هذا الصدد على ضرورة معالجة توصيات المؤتمر الجامع للسلام في جونغلي وتقرير حقوق الإنسان الذي وضعته البعثة بشأن هذه الاعتداءات، وبخاصة بدء لجنة التحقيق في أعمالها بطريقة مستقلة ومحايدة؛
	15 - 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، وضمان التمثيل الملائم للمرأة في عملية تنقيح دستور جنوب السودان، وتوفير الدعم للمنظمات النسائية، ومناهضة المواقف المجتمعية السلبية إزاء قدرة المرأة على المشاركة على قدم المساواة مع الرجل؛
	16 - 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؛
	17 - 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 جنوب السودان، والجهات الفاعلة الأخرى التابعة للأمم المتحدة، أن تقدم المشورة والمساعدة لحكومة جمهورية جنوب السودان في هذا الصدد؛
	18 - يطلب من حكومة جمهورية جنوب السودان أن تنفذ بالكامل الاستراتيجية الوطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وأن تعجل بتنفيذ البرنامج الجاري لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بصورة متناسقة، ويطلب إلى البعثة أن تعمل بصورة وثيقة مع حكومة جنوب السودان وبالتنسيق مع جميع الجهات الفاعلة المعنية التابعة للأمم المتحدة وسائر الشركاء الدوليين دعما لعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؛
	19 - 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؛
	20 - يأذن للأمين العام باتخاذ الخطوات الضرورية لكفالة التعاون بين البعثات، ويأذن، في حدود السقف الإجمالي للقوات المحدد في الفقرة 1 من القرار 1996 (2011)، بنقل القوات على النحو المناسب من البعثات الأخرى، رهناً بموافقة البلدان المساهمة بقوات ودون المساس بأداء الولايات المنوطة بهذه البعثات التابعة للأمم المتحدة؛
	21 - يشدد على أهمية تنفيذ المهام المتعلقة ببناء السلام في سياق ولاية البعثة، ويكرر طلبه بأن تقدم البعثة تقريرا إلى المجلس بشأن خطة للدعم الذي تقدمه منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد، وأن تبقي المجلس على علم بآخر التطورات من خلال التقارير المنتظمة التي يقدمها الأمين العام عن التقدم المحرز بشأن الدعم الذي تقدمه منظومة الأمم المتحدة حيال مهام محددة من مهام 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، ويشدد على المزايا التي يحققها التعاون الوثيق والتام بين البعثة وحكومة جمهورية جنوب السودان وفريق الأمم المتحدة القطري ومجتمع المانحين لغرض تجنب ازدواجية الجهود؛
	22 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم تقارير 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 تعيين الأخصائيين الملائمين في الوقت المناسب لملء الشواغر في العنصر المدني، يطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى المجلس عن الجدول الزمني المتوقع لتنفيذ ملاك الموظفين المدنيين؛
	23 - يلاحظ المعايير المرجعية التي حددها الأمين العام في تقريره (S/2012/486) في إثر مشاورات مع حكومة جمهورية جنوب السودان، ويطلب إليه أن يبقي المجلس على علم بصورة منتظمة بالتقدم المحرز أثناء الفترة التي يقدم فيها تقاريره الدورية؛
	24 - يلاحظ مع القلق حاجة البعثة الماسة إلى طائرات هليكوبتر عسكرية، ويهيب بالدول الأعضاء مضاعفة جهودها لتزويد البعثة بوحدات جوية، ويطلب إلى الأمين العام أن يضمِّن تقاريره المنتظمة معلومات عن الجهود المتعلقة بتشكيل القوات؛
	25 - 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؛ ويشدد على المزايا التي يحققها التعاون الوثيق والتام بين الأطراف من أجل تجنب ازدواجية الجهود، ولكفالة تكليف الذين يتمتعون بميزة نسبية بشأن مهام معينة بأداء هذه المهام، ويطلب إلى الممثل الخاص للأمين العام تمثيل منظومة الأمم المتحدة لدى الآليات والعمليات المعنية بالمساعدة الدولية؛
	26 - يشجع الأمين العام على المضي قدما بالأفكار الواردة في التقرير المستقل للفريق الاستشاري الرفيع المستوى المعني بالقدرات المدنية في أعقاب النزاعات، التي يمكن إعمالها في جمهورية جنوب السودان؛
	27 - 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؛
	28 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ التدابير الضرورية لكفالة امتثال بعثة الأمم المتحدة في 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 لإذكاء الوعي قبل مرحلة نشر القوات، وغيرها من الإجراءات لضمان المساءلة التامة في حالات إتيان أفراد قواتها سلوكا من هذا القبيل؛
	29 - 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 جنوب السودان، وكذلك حكومة جمهورية جنوب السودان على معالجة هذه المسائل بشكل فعال؛
	30 - 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، ضمن إطار البعثة؛
	31 - يرحب بإبرام اتفاق مركز القوات مع حكومة جمهورية جنوب السودان، ويطلب من الحكومة المضيفة الامتثال لالتزاماتها في هذا الصدد؛
	32 - يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.

