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   )    ٢٠١٣   (    ٢١٠٩       القرار     
      ٢٠١٣      يوليه  /     متوز  ١١            املعقودة يف     ٦٩٩٨                           الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

    
   ،           إن جملس األمن  
ــه الــــــسابقة             إذ يــــــشري         ٢٠٥٧  و   )     ٢٠١٢   (    ٢٠٤٦  و   )     ٢٠١١   (    ١٩٩٦                                 إىل قراراتــــ

) ٢٠١٢    ( ،   
  ا                                                                     التزامه القوي بسيادة مجهورية جنوب السودان واستقالهلا وسـالمته                         وإذ يعيد تأكيد    

                          اإلقليمية ووحدهتا الوطنية،
                                                                          بقيــام حكومــة مجهوريــة جنــوب الــسودان بإنــشاء املؤســسات احلكوميــة            وإذ يرحــب  

ّ                                                          واجمللس التشريعي الوطين، وإذ يرحب كذلك بسّن تـشريعات وطنيـة منـها قـانون االنتخابـات                                                        
                                                      الوطين وقانون األحزاب السياسية وقانون الطاقة والتعدين،

ــا    ــانون اإل                 وإذ حيــيط علم ــنفط                  بق ــانون ال ــشأهنا وبق ــساءلة ب ــة وامل ــة احلكومي                                                                  دارة املالي
            وإذ يـشدد                                                                                          وقانون املصارف إضافة إىل برنامج الرئيس سلفا كـري مـن أجـل مكافحـة الفـساد،                  

                                            ً                         على ضرورة أن تتخذ حكومة جنوب السودان مزيداً من اخلطوات للتصدي للفساد،
                        عم بالرخـاء االقتـصادي                                             بـأن يـرى جنـوب الـسودان دولـة تـن                              وإذ يلتزم التزاما راسخا   

                                                   وتعيش جنبا إىل جنب مع السودان يف سالم وأمن واستقرار،
                                       ّ                                              ضرورة تنفيذ أنـشطة األمـم املتحـدة علـى حنـو مّتـسق يف مجهوريـة جنـوب                             وإذ يؤكد   

                                                                                                   السودان، األمر الذي يقتضي توضـيح األدوار واملـسؤوليات والتعـاون بـني بعثـة األمـم املتحـدة               
                                                                    م املتحــدة القطــري علــى أســاس امليــزة النــسبية لكــل منــهما،                                    يف جنــوب الــسودان وفريــق األمــ 

                                                                                            ضــرورة إقامــة تعــاون مــع ســائر اجلهــات الفاعلــة املعنيــة يف املنطقــة، مبــا يف ذلــك         يالحــظ    وإذ
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                                                                                            العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور، وقوة األمم املتحدة األمنيـة املؤقتـة       
                                                   تحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،                         ألبيي، وبعثة منظمة األمم امل

                                                                                  ضــرورة بنــاء شــراكات أقــوى وواضــحة املعــامل فيمــا بــني األمــم املتحــدة               وإذ يؤكــد  
                                                                                                والوكاالت اإلمنائية والشركاء الثنائيني واجلهات الفاعلة األخرى املعنيـة واملؤسـسات اإلقليميـة             

ــة  ــة الدوليـ ــة واملؤســـسات املاليـ ــة هتـــدف إىل                                                    ودون اإلقليميـ ــتراتيجيات وطنيـ ــة تنفيـــذ اسـ                                                       ، بغيـ
                                                                                                             مؤسـسات فعالـة قوامهـا إمـساك العناصـر الوطنيـة بزمـام األمـور وحتقيـق النتـائج وااللتـزام                           بناء

                    باملساءلة املتبادلة،
                                                                          إزاء تزايد نشوب النــزاع وأعمـال العنـف وتـأثري ذلـك علـى                                      وإذ يعرب عن االستياء     

                                                                   احلالة األمنية واإلنـسانية يف أجـزاء مـن جـونقلي مبـا يف                                                    املدنيني، وال سيما التدهور امللحوظ يف     
ــة           وإذ يالحــظ                                                                            ذلــك ســقوط أعــداد كــبرية مــن القتلــى يف صــفوف املــدنيني وتــشريدهم،               أمهي

                                                                                                               التعاون واحلوار املتواصـلني مـع اجملتمـع املـدين يف سـياق تثبيـت اسـتقرار احلالـة األمنيـة وكفالـة                       
              محاية املدنيني،

                                                           جه من جراء استمرار انتهاكات حقوق اإلنسان اليت تـشمل                            عن بالغ انزعا            وإذ يعرب   
                                                                                           ضمن أمور أخرى االعتقال واالحتجاز التعسفيني والتعـذيب وحـاالت اإلعـدام بغـري حماكمـة،              
                                                                                                  وكذلك هنب املمتلكـات، علـى أيـدي مجاعـات مـسلحة ومؤسـسات أمنيـة وطنيـة، وال سـيما                     

                                 سلطات علـى حماسـبة املـسؤولني                                                                           مناطق واقعة يف والية جـونقلي، ومـن جـراء عـدم قـدرة الـ                 يف
          عن ذلك، 

               والثـاين يف        ٢٠١١         فربايـر    /         شـباط    ١١                                             إىل البيانني الرئاسيني املؤرخ أحـدمها يف                 وإذ يشري   
                                                              ، اللذين أكدا أن امتالك العناصر الوطنية زمام األمور وحتملها          ٢٠١٢       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٠

                                        ملسؤولية الرئيسية عن حتديد األولويـات                                                             املسؤولية أمران أساسيان إلحالل السالم املستدام، وأن ا       
                                     إمنا تقع على عاتق السلطات الوطنية،       النـزاع                                         ورسم االستراتيجيات لبناء السالم بعد انتهاء 

                             الـذي أقـر بـأن الـدول         ٢٠١٣        فربايـر   /        شـباط   ١٢                            إىل البيان الرئاسي املـؤرخ          وإذ يشري   
ــرام و     ــة املــدنيني وعــن احت ــسية عــن محاي ــسان                    ً                                                         هــي املــسؤولة مــسؤوليةً رئي                         ضــمان حقــوق اإلن

                                                                                               الواجبة جلميع األفراد املوجودين يف إقليمها واملشمولني بواليتها وذلك على حنو ما تنص عليـه               
                                 ُ           ً                                                                أحكام القانون الدويل ذات الـصلة، وأُكـد فيـه جمـدداً أن األطـراف الـضالعة يف النــزاع املـسلح                      

ُ        املــدنيني، وُحثــت       ٌ                                                                           مــسؤولةٌ مــسؤولية رئيــسية عــن اختــاذ كــل اخلطــوات املمكنــة لكفالــة محايــة             
ُ                                األطـــراَف يف النــــزاع املـــسلح علـــى تلبيـــة االحتياجـــات األساســـية للمـــدنيني، وأدينـــت مجيـــُع                                                                  َ      
                                                                                                 انتــهاكات القــانون الــدويل املرتكبــة يف حــق املــدنيني وال ســيما االســتهداف املتعمــد للمــدنيني   

                                                                  وشن اهلجمات العشوائية وغري املتناسبة إضافة إىل العنف اجلنسي واجلنساين، 
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                                                                             ضرورة اتباع هنج شامل ومتكامل حمددة أولوياته من أجل توطيد الـسالم،                    يؤكد    وإذ  
                                                                                                    يعــزز االتــساق بــني األنــشطة الــسياسية واألمنيــة واإلمنائيــة وأنــشطة حقــوق اإلنــسان وســيادة     

ـــزاع،     ــة لنــشوب الن ــشدد                                                           القــانون ويتــصدى لألســباب اجلذري ــة            وإذ ي                               علــى أن األمــن والتنمي
                                                             يعـزز كـل منـهما اآلخـر ويـشكالن وسـيلة أساسـية إلحـالل                                             عنصران مترابطان بـشكل وثيـق و      

                السالم املستدام،
                                                             بــشأن احلالــة اإلنــسانية اآلخــذة يف التــردي، مبــا يف ذلــك                               وإذ يعــرب عــن بــالغ القلــق  

                                                                                                  التشريد الواسع النطاق لألشخاص وتفشي انعـدام األمـن الغـذائي يف جنـوب الـسودان بـسبب                  
                                                      ل، والنـزاع الذي تشهده واليتا جنوب كردفـان والنيـل                                               النـزاع الداخلي والعنف فيما بني القبائ     

                                                                                            األزرق يف السودان، وانعدام األمن على طول منطقة احلدود بني السودان وجنـوب الـسودان،               
                                                     إضافة إىل العوائق اليت تعرقل إيصال املساعدة اإلنسانية، 

               املتحـدة يف                                                                             عن بالغ القلق إزاء القيود املفروضة على تنقل أفراد بعثة األمـم                     وإذ يعرب   
                                                   مجيع اهلجمات اليت تعرض هلا موظفـو األمـم املتحـدة           ويدين                                 جنوب السودان يف مناطق معينة،      

                                                                       موظفا وإصابة آخـرين وتـشمل إسـقاط اجلـيش الـشعيب لتحريـر                 ١٧                         ومنشآهتا وأدت إىل مقتل     
      َ     واهلجـوَم      ٢٠١٢         ديـسمرب    /             ً                                                           السودان طائرةً مروحية تابعة لألمـم املتحـدة يف شـهر كـانون األول             

ُ                              ي ُشن على قافلة برية يف شهر نيسان    الذ                            حكومـة جنـوب الـسودان              وإذ يـدعو   ،     ٢٠١٣      أبريل  /  
                                                              إىل استكمال حتقيقاهتا بشكل سريع وواف وإىل تقدمي اجلناة إىل العدالة،

         علـى              وإذ يؤكـد                                                                          إىل البيانات السابقة بشأن بناء السالم بعد انتـهاء النــزاع،                     وإذ يشري   
                         علـى تـوفري اسـتجابة              وإذ يـشدد                           را حامسا يف بنـاء الـسالم،                                   أمهية بناء املؤسسات باعتبارها عنص 

                               ً                                                                        وطنيـة ودوليـة أكثـر فعاليـة ومتاسـكاً بغيـة متكــني البلـدان اخلارجـة مـن النــزاع مـن االضــطالع            
                                                                                                   باملهام احلكومية األساسية، مبا يف ذلك إدارة النـزاعات السياسية بالوسائل الـسلمية واسـتخدام              

                                           امتالك العناصر الوطنية ناصية هذه العملية،                               القدرات الوطنية املتاحة لكفالة 
                                                                                إىل املسؤولية اليت تقع بشكل أساسي على عـاتق حكومـة جنـوب الـسودان                        وإذ يشري   

                                   علـى الـدور احليـوي الـذي                    وإذ يـشدد                                                                وتقتضي منها توطيد الـسالم ومنـع العـودة إىل العنـف،             
                      ً    الشركاء الدوليني، وصـوالً                                                                       تقوم به األمم املتحدة لدعم السلطات الوطنية، بالتشاور الوثيق مع         

                                                                                                     بالتايل إىل مزيد من التوطيد لشراكة املنظمة مع السلطات الوطنيـة مـن أجـل تنفيـذ اسـتراتيجية              
ــوطين، مبــا يــشمل إرســاء املهــام        ــصعيد ال ــسالم علــى ال ــاء ال ــدعم أولويــات وخطــط بن ــة ل                                                                                                          فعال

                  م حقـوق اإلنـسان                                                                                 احلكومية الرئيسية وتوفري اخلدمات األساسية وبـسط سـيادة القـانون واحتـرا           
                                                                                   وإدارة املوارد الطبيعية وتطوير قطاع األمن ومعاجلة مشكلة بطالة الشباب وتنشيط االقتصاد،
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                                                                                          بأمهيـة دعـم جهـود بنـاء الـسالم مـن أجـل إرسـاء أسـس التنميـة والـسالم                              وإذ يعترف   
    فية                                                                 ، يف هـذا الـسياق، التـأثري املـستمر للميزانيـة التقـش                                             وإذ يالحظ مـع بـالغ القلـق                  املستدامني،  

                                                                                                         على جهود بناء الـسالم تلـك، يف حـني يالحـظ أيـضا التـدابري الـيت تتخـذها حكومـة مجهوريـة                        
َ                                                جنوب السودان ملوازنة اإليرادات والنفقات ويؤكد الدوَر اهلام الذي ميكن أن تؤديـه عائـدات                                                                

                                    النفط بالنسبة القتصاد جنوب السودان،
                            ملتــاحني، وال ســيما النــساء                                                      بــضرورة توســيع وتعميــق جممــع اخلــرباء املــدنيني ا          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

ــة جنــوب ا      ــسالم جلمهوري ــاء ال ــة احتياجــات بن ــة لتلبي ــة حــشد اخلــربات املطلوب ــسودان                                                                                            لكفال          ل
       ً      ً حكومةً وشعباً،

  )     ٢٠١١   (    ١٩٩٨  و   )     ٢٠٠٩   (    ١٨٨٢  و   )     ٢٠٠٥   (    ١٦١٢                  إىل قراراتـــــه             وإذ يـــــشري  
ــية املؤرخــــــــة     )     ٢٠١٢   (    ٢٠٦٨  و ــه الرئاســــــ ــسان  ٢٩                                                      وإىل بياناتــــــ       ٢٠٠٩              أبريــــــــل  /               نيــــــ
) S/PRST/2009/9 (   ــران  ١٦  و ــه  /          حزي ــران  ١٧  و   ) S/PRST/2010/10   (    ٢٠١٠        يوني ــه  /          حزي         يوني

٢٠١٣    )   S/PRST/2013/8 (      بتقـارير األمـني                 ً       وإذ حيـيط علمـاً                          والنــزاع املـسلح،                     بشأن األطفـال                     
      ٢٠٠٧          أغــــسطس  /    آب  ٢٩                                                                             العــــام عــــن األطفــــال والنـــــزاع املــــسلح يف الــــسودان املؤرخــــة  

) S/2007/520 (   ــباط  ١٠  و ــر  /             شـــــ ــوز ٥  و   ) S/2009/84   (    ٢٠٠٩             فربايـــــ ــه  /            متـــــ       ٢٠١١             يوليـــــ
) S/2011/413(                 بـشأن األطفـال                        ّ                                                        ، وباالستنتاجات اليت أّيـدها الفريـق العامـل التـابع جمللـس األمـن                 

                             والفريــق العامــل التــابع    ) S/AC.51/2009/5    و S/AC.51/2008/7 (                                والنـــزاع املــسلح يف الــسودان  
   ، )S/AC.51/2012/2 (                                                   جمللس األمن بشأن األطفال والنـزاع املسلح يف جنوب السودان 

  )     ٢٠٠٦   (    ١٦٧٤  و   )     ٢٠٠٠   (    ١٢٩٦  و   )     ١٩٩٩   (    ١٢٦٥            قراراتــه                   وإذ يعيــد تأكيــد  
       بــشأن   )     ٢٠٠٣   (    ١٥٠٢                                         ايــة املــدنيني يف النـــزاعات املــسلحة، و         بــشأن مح  )     ٢٠٠٩   (    ١٨٩٤  و 

                                                 محاية موظفي املساعدة اإلنسانية وموظفي األمم املتحدة،
  )     ٢٠٠٩   (    ١٨٨٨  و   )     ٢٠٠٨   (    ١٨٢٠  و   )     ٢٠٠٠   (    ١٣٢٥            قراراتــه                   وإذ يعيــد تأكيــد  

                                  بــشأن املــرأة والــسالم واألمــن،    )     ٢٠١٣   (    ٢١٠٦  و   )     ٢٠١٠   (    ١٩٦٠  و   )     ٢٠٠٩   (    ١٨٨٩  و 
                                                                                       ضـرورة مـشاركة املـرأة بـصورة كاملـة وفعالـة وعلـى قـدم املـساواة يف مجيـع                                   وإذ يكرر تأكيد  

                                                                                               مراحل عمليات السالم نظرا ملا تنهض به من دور حيوي يف منع نشوب النــزاعات ويف حلـها                  
                                                              الدور الرئيسي الذي ميكن أن تنهض به املرأة يف إعـادة                               وإذ يؤكد من جديد                     ويف بناء السالم،    

                                   علــى ضــرورة إشــراكها يف وضــع            وإذ يــشدد                    مرحلــة التعــايف،                              التجــانس إىل نــسيج اجملتمــع يف
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ــا           ــا واحتياجاهت ــات نظره ــن أجــل أخــذ وجه ـــزاع م ــهاء الن ــد انت ــا بع ــتراتيجيات م ــذ اس                                                                                                             وتنفي
         احلسبان،  يف

                                                                                   بأمهيـــة االســـتفادة مـــن أفـــضل املمارســـات والتجـــارب الـــسابقة والـــدروس           وإذ يقـــر  
                                       بلدان املسامهة بقوات وبأفراد شـرطة،                                                           املستخلصة من البعثات األخرى، وال سيما من جانب ال        

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

                            ان وحكومة جنوب الـسودان                                                   إىل االلتزامات اليت تعهدت هبا حكومة السود               وإذ يشري   
                                       بني حكومة السودان واحلركـة الـشعبية        ٢٠١١       يونيه   /         حزيران   ٢٠    ٍّ                        يف كلٍّ من االتفاق املربم يف       

ــة أبيـــي، واالتفـــاق املـــربم يف                                                                                                                 لتحريـــر الـــسودان بـــشأن الترتيبـــات املؤقتـــة إلدارة وأمـــن منطقـ
            د واآلليـة                                                                          يونيه بني حكومة السودان وحكومة جنوب السودان بـشأن أمـن احلـدو             /      حزيران   ٢٩

                            بـني حكومـة الـسودان           ٢٠١١         يوليـه    /        متـوز    ٣٠                                                 السياسية واألمنية املشتركة، واالتفاق املـربم يف        
                                                                                                    وحكومــة جنــوب الــسودان بــشأن بعثــة دعــم رصــد احلــدود، ومــذكرة التفــاهم املربمــة يف           

                                                                                  بــــشأن عــــدم االعتــــداء، واتفاقــــات أديــــس أبابــــا املربمــــة يف           ٢٠١٢          فربايــــر  /        شــــباط   ١٠
                                                                    بــني مجهوريــة الــسودان ومجهوريــة جنــوب الــسودان، والقــرارات       ٢٠١٢        ســبتمرب  /       أيلــول   ٢٧

                                                                   يف إطار اآللية السياسية واألمنية املشتركة، ومصفوفة التنفيـذ              ٢٠١٣      مارس   /       آذار  ٨           املتخذة يف   
   ،    ٢٠١٣     مارس  /      آذار  ١٢          املعتمدة يف 

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

                                                         ً                                                     والسودان، واملسائل العالقة من اتفـاق الـسالم الـشامل تـؤثر سـلباً علـى حالـة األمـن، يف حـني                        
   ،    ٢٠٤٦                                                                 يالحظ أيضا حدوث اخنفاض يف مستوى العنف يف منطقة احلدود عقب اختاذ القرار 

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

                                           مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،         وإذ يتصرف  
                                                                       متديد والية بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان علـى النحـو املـبني يف            يقرر  -   ١  
   ؛ ٤   ٢٠١      يوليه  /     متوز  ١٥      لغاية   )     ٢٠١١   (    ١٩٩٦            من القرار  ٣       الفقرة 

                                                 َ   َّ                          إىل األمــني العــام أن يواصــل، عــن طريــق ممثلــه اخلــاص، إدارةَ دفَّــة              يطلــب  -   ٢  
َ                                       العمليات يف بعثٍة لألمم املتحدة يف جنـوب الـسودان تتـسم بالتكامـل، وتنـسيَق مجيـع األنـشطة                                                                      ٍ              
                                                                                                      اليت تضطلع هبا منظومة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة جنـوب الـسودان، ودعـم اتبـاع هنـج دويل                      
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                                                                            اب السالم يف مجهورية جنوب السودان، مع احترام مبـادئ األمـم املتحـدة                                 متماسك إزاء استتب  
َ                                                               التوجيهية يف جمال املـساعدة اإلنـسانية مبـا فيهـا احتـرام الِقـَيم اإلنـسانية وعـدم االحنيـاز واحليـاد                         ِ                                                  

             واالستقاللية؛
                                                                                 األولوية املوالة حلماية املدنيني وحتـسني البيئـة األمنيـة يف سـياق املهـام                    يالحظ  -   ٣  

ــسودان مبقتــضى القــرار      امل ــة األمــم املتحــدة يف جنــوب ال        وحيــث  ،  )    ٢٠١١   (    ١٩٩٦                                                                      نوطــة ببعث
                                                      علـى ضـرورة أن تقـوم البعثـة بتركيـز االهتمـام              ويـشدد                                               البعثة علـى نـشر أصـوهلا وفقـا لـذلك،          

                                                                                                           الكايف على جهـود بنـاء القـدرات يف هـذا اجملـال، ويرحـب بوضـع اسـتراتيجية حلمايـة املـدنيني                       
                                                                                 االسـتجابة املبكـرين ويـشجع البعثـة علـى تنفيـذمها، ويطلـب إىل األمـني                                         واستراتيجية لإلنـذار و   

ٍ                                                         العــام أن يــدرج يف تقــاريره املقدمــة إىل اجمللــس معلومــاٍت عــن التقــدم احملــرز يف تنفيــذ هــاتني                                                    
               االستراتيجيتني؛

  ‘  ٥ ’  )  ب   ( ٣                                                                أن والية البعثة املتعلقة حبماية املدنيني حسبما يرد يف الفقرة            يؤكد  -   ٤  
                                                                  تــشمل اختــاذ اإلجــراءات الالزمــة حلمايــة املــدنيني املعرضــني خلطــر   )     ٢٠١١   (   ٩٩٦ ١              مــن القــرار 

   ؛                                              العنف البدين الوشيك بصرف النظر عن مصدر هذا اخلطر
َ      ُ                                          باجتــاه نيــة األمــني العــام إىل أن تعيــَد بعثــةُ األمــم املتحــدة يف جنــوب          يرحــب  -   ٥                                  

                             ايف لكـي يتـسىن التركيـز                    َ       ِ                  ِ                           السودان تشكيلَ انتشارِها العسكري وانتشارِ أصوهلا على أساس جغر        
           البعثـة         ويـشجع                                                                                   على املناطق شديدة اخلطر غـري املـستقرة واحتياجـات احلمايـة املرتبطـة بـذلك،             

                                                                                                   علــى اإلســراع ببــذل هــذه اجلهــود، ويعــرب يف هــذا الــصدد عــن انزعاجــه مــن جــراء التــدهور  
ــة جــونقلي، ويطلــب إىل األمــني العــام أن     ــة يف أجــزاء مــن والي ــة األمني ــراهن يف احلال ــه                                                                                             ال            يوافي

                                                مبعلومات عن تلك اجلهود يف تقاريره املقدمة إىل اجمللس؛
                                                                                            علـى أمهيـة اجلهـود الـيت تبـذهلا البعثـة مـن أجـل دعـم التـسوية الـسلمية                         يشدد  -   ٦  

                                                                            للرتاعات باعتبار ذلك جزءا من واليتها وإىل جانب أنشطة إدارة األزمات اليت تنفذها؛
                                      سودان أن تضطلع بقـدر أكـرب مـن                                              دعوته إىل حكومة مجهورية جنوب ال          يكرر  -   ٧  

                                                                                  املسؤولية جتاه محاية رعاياها املدنيني، ويشجع يف هذا الصدد على توطيد التعاون مع البعثة؛
                                                                                    للبعثة باسـتخدام مجيـع الوسـائل الالزمـة، يف حـدود قـدرهتا ويف منـاطق                      يأذن  -   ٨  

               بني يف الفقــرات                                                                                      نــشر وحــداهتا، لالضــطالع بواليــة تــوفري احلمايــة املنوطــة هبــا علــى النحــو املــ    
   ؛ )    ٢٠١١   (    ١٩٩٦          من القرار   ‘  ٦ ’  )  ب   ( ٣    ، و  ‘ ٥ ’  )  ب   ( ٣    ، و  ‘ ٤ ’  )  ب (  ٣

                                                                              إىل الدور املنوط بكل من قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي واآللية                يشري  -   ٩  
         بـأن                 وحيـيط علمـا      ،      ٢٠٢٤                                                                                   املشتركة لرصـد احلـدود والتحقـق منـها علـى حنـو مـا يبينـه القـرار                    
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                                                                                 قوة األمنية املؤقتة واآللية املشتركة قد بادرت األطراف إىل تفعيلها مبا يتفـق                                  املهام املوكلة إىل ال   
   ؛    ٢٠٥٧            من القرار  ٦                         مع الطلب الوارد يف الفقرة 

                                                                     حكومة مجهورية جنوب السودان ومجيع األطراف املعنية بأن تتعـاون                يطالب  -    ١٠  
                               غ املنوطـة هبـا، وال سـيما                                                                                       تعاونا تاما إزاء نشر البعثة وعملياهتا ومهـام الرصـد والتحقـق واإلبـال             

                                                                                                 من خالل ضمان سالمة موظفي األمم املتحـدة وكـذلك األفـراد املـرتبطني هبـا وضـمان أمنـهم                    
                                                                                 وحرية حتركهم دومنا أي قيود يف مجيع ربوع مجهورية جنوب السودان، ويطالب كـذلك بـأن       

         الـيت                     مجيـع اهلجمـات                  يـدين بقـوة                                                                         متتنع احلكومة عـن تقييـد حتركـات البعثـة، ويف هـذا الـصدد،                
ــر الــسودان طــائرةً       ــة وموظفيهــا مبــا فيهــا إســقاط اجلــيش الــشعيب لتحري                                                                          ً                              تــستهدف جنــود البعث

                    إىل إجـراء حتقيـق          ويـدعو   ،     ٢٠١٢        ديـسمرب   /                                                مروحية تابعة لألمم املتحدة يف شهر كانون األول       
ــاة مــن             ويطالــب                               ســريع وواف يف هــذه اهلجمــات،   ــدم تكــرار حــدوثها وعــدم متكــني اجلن                                                         بع

                  اإلفالت من العقاب؛
                                                                               مببادرة بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان إىل القيـام حبملـة توعيـة                   يرحب  -    ١١  

                                                                     البعثــة علــى أن تعمــل، يف حــدود قــدراهتا املتاحــة، علــى وضــع         ويــشجع                        يف مجيــع أحنــاء البلــد، 
                                                                                                استراتيجية فعالة لالتصال اجلماهريي ومواصلة تطـوير تواصـلها مـع اجملتمعـات احملليـة لتحـسني              

                                                      ثة، بطرق منها االستعانة مبساعدي االتصال اجملتمعي واملترمجني؛             فهم والية البع
ــب  -    ١٢   ــة            يهي ــراد إىل مجهوري ــع األف ــل مجي ــلَ تنقّ ــةً أن تكف ــضاء كاف ــدول األع                    ً        َ    ّ                                             بال

                                                                                                       جنوب الـســودان ومنـها حبريـة وبـسرعة ودومنـا عوائـق، وكـذلك بالنـسبة إىل املعـدات واملـؤن                  
                                                       ركبـات وقطـع الغيـار، الـيت يكـون اسـتخدامها                                                                واإلمدادات وغريها مـن الـسلع، مبـا يف ذلـك امل           

        ً                           مقصوراً على البعثة ومهامها الرمسية؛
                                                                         جبميع األطراف أن تسمح، وفقا ألحكام القانون الـدويل ذات الـصلة،                 يهيب  -    ١٣  

                                                                                                       بوصول موظفي اإلغاثـة الكامـل واآلمـن دومنـا عراقيـل إىل مجيـع احملتـاجني وبإيـصال املـساعدة                     
                            إىل املشردين داخليا والالجئني؛                        اإلنسانية إليهم، وال سيما 

                                                                          مجيــع األطــراف بــالكف فــورا عــن مجيــع أشــكال العنــف وانتــهاكات           يطالــب  -    ١٤  
                                                                                     وخروقاهتا املرتكبة حبق السكان املـدنيني يف جنـوب الـسودان، وال سـيما العنـف                           حقوق اإلنسان 

                                                                                          اجلنساين، مبا يف ذلك االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي، وكـذلك مجيـع االنتـهاكات                
                                                                                                    وأشكال اإليذاء املوجهة ضد األطفال باملخالفة للقانون الدويل املنطبق، من قبيـل جتنيـد األطفـال                

                                                                                 تلهم وتشويههم واختطـافهم ومهامجـة املـدارس واملستـشفيات، ويـدعو إىل التعهـد                      واستغالهلم وق 
   ؛    ١٩٦٠                                                               بالتزامات حمددة ومقيدة بإطار زمين ملكافحة العنف اجلنسي وفقا للقرار 
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                               ً         ُ                                     بإنـــشاء حكومـــة جنـــوب الـــسودان جملـــساً للتحقيـــق ُيعـــىن بـــإجراء         يرحـــب  -    ١٥  
ٍ                      التحقيقات يف مزاعم وقوع انتهاكاٍت وخروقات حلقوق                                 باحلكومـة أن حتقـق           ويهيب        اإلنسان                                

                                               ُ                    يف تلك املزاعم من خالل عملية تتسم بالشفافية وأن ُتخضع اجلناة للمساءلة؛
          ِ                                                                      بوضـع سياسـِة بـذل العنايـة الواجبـة يف مراعـاة حقـوق اإلنـسان،                             حييط علمـا    -    ١٦  
     إىل        ويطلــب                                                                            بعثــة األمــم املتحــدة يف جنــوب الــسودان علــى تنفيــذها بــشكل كامــل،         ويــشجع
                                                                          لعام أن يدرج التقدم احملرز يف تنفيذ تلك السياسة ضمن تقاريره املقدمة إىل اجمللس؛      األمني ا

                                                                             بالتقـــدم احملـــرز يف جمـــال تـــسريح األطفـــال اجلنـــود وبقيـــام حكومـــة        يرحـــب  -    ١٧  
                                             بتوقيع خطة عمـل إلهنـاء جتنيـد األطفـال            ٢٠١٢      مارس   /       آذار   ١٢                          مجهورية جنوب السودان يف     
                                                                      ق سراح مجيـع األطفـال احملتجـزين لـدى اجلـيش الـشعيب لتحريـر                                                يعاد فيها تأكيد االلتزام بإطال    

                                                                                            بالتدابري اليت اختـذهتا حكومـة جنـوب الـسودان لتنفيـذ خطـة العمـل املـذكورة،                       ويقر          السودان،  
                                                        إىل بعثة األمـم املتحـدة يف جنـوب الـسودان أن                  ويطلب                                  إىل مواصلة تنفيذ تلك اخلطة،            ويدعو

ــسودان يف هــذا الــصدد،                                             تقــدم املــشورة واملــساعدة إىل حكومــة مجهو  ــة جنــوب ال          ويطلــب                                          ري
                                                                                            إىل األمــني العــام أن يعــزز محايــة الطفــل يف ســياق أنــشطة منظومــة األمــم املتحــدة يف          كــذلك

                                                                                             مجهورية جنوب السودان بسبل منـها مواصـلة نـشر املستـشارين املعنـيني حبمايـة األطفـال، وأن           
                              الذي تقوم بـه فرقـة عمـل             بالعمل      ويرحب                                                 يكفل استمرار الرصد واإلبالغ عن حالة األطفال،        

   ؛                            واملعنية بآلية الرصد واإلبالغ ١   ٢٠١      سبتمرب  /               ُ                   األمم املتحدة القُطرية املنشأة يف أيلول
ــر  -    ١٨   ــسعة صــكوك             يق ــضمام إىل ت ــى االن ــق عل ــوطين واف ــوزراء ال ــس ال ــأن جمل                                                                                ب

                   حكومــة مجهوريــة        ويــشجع                                                                   وبروتوكــوالت اختياريــة دوليــة أساســية تتنــاول حقــوق اإلنــسان، 
                                                                                      دان على التصديق على املعاهدات واالتفاقيـات الدوليـة الرئيـسية األخـرى حلقـوق                        جنوب السو 

                                                                                                  اإلنسان ووضعها موضع التنفيـذ، مبـا يف ذلـك الـصكوك املتعلقـة بالنـساء واألطفـال والالجـئني               
                                                                       إىل البعثة ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان واجلهـات الفاعلـة                ويطلب                وعدميي اجلنسية،   
                                                                             ألمم املتحدة أن تقدم املشورة واملـساعدة حلكومـة مجهوريـة جنـوب الـسودان                             األخرى التابعة ل  
              يف هذا الصدد؛

ــالغ القلــق    -    ١٩                                                            إزاء اإلجــراءات الــيت اختــذهتا احلكومــة لطــرد أحــد                                يعــرب عــن ب
                                                                                                   موظفي حقوق اإلنسان العـاملني يف بعثـة األمـم املتحـدة يف جنـوب الـسودان وحيـث احلكومـة                     

                                                                               احلكومـة علـى أن متتثـل يف تـصرفاهتا االلتـزام الـذي تعهـدت بـه                        وحيـث                             على إلغاء هذا القـرار،      
                                                                                                                     مؤخرا بـشأن توطيـد التعـاون مـع البعثـة فيمـا يتعلـق باملـسائل املرتبطـة بتعزيـز حقـوق اإلنـسان                         

                                   ومحايتها وبكفالة أمن موظفي البعثة؛
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ــالغ القلــق    -    ٢٠   ــد، ال ســيما يف منطقــة الواليــات                               يعــرب عــن ب                                                          إزاء العنــف املتزاي
                                                                                 لــيت تــشمل واليــات الــبحريات والوحــدة وواراب ويف واليــيت جــونقلي وغــرب حبــر             الــثالث ا

                                                                                                         الغزال، وما نشأ عنـه مـن فقـد ملئـات األرواح وحـوادث اختطـاف للنـساء واألطفـال وتـشريد                      
                                         يف هــذا الــصدد علــى ضــرورة معاجلــة         ويــشدد                                              واســع النطــاق لعــشرات اآلالف مــن املــدنيني،  

            السودان؛                                 األسباب اجلذرية للعنف القبلي يف جنوب
                                                                             حبكومة مجهورية جنوب الـسودان أن تتخـذ التـدابري مـن أجـل حتـسني                     يهيب  -    ٢١  

                                                                                                       مشاركة املرأة يف معاجلة املـسائل العالقـة مـن اتفـاق الـسالم الـشامل وترتيبـات مرحلـة مـا بعـد              
                                                                                                          االستقالل ولتعزيـز اخنـراط نـساء جنـوب الـسودان يف صـنع القـرارات العامـة علـى املـستويات                      

                                                                                       منــها تــشجيع اضــطالع املــرأة بــأدوار قياديــة، وضــمان التمثيــل املالئــم للمــرأة يف     ً           كافــةً، بــسبل 
                                                                                                      عملية تنقيح دستور جنوب الـسودان، وتـوفري الـدعم للمنظمـات النـسائية، ومناهـضة املواقـف                  

                                                                       اجملتمعية السلبية إزاء قدرة املرأة على املشاركة على قدم املساواة مع الرجل؛
                                             ب الـسودان أن تكـافح اإلفـالت مـن العقـاب                                بـسلطات مجهوريـة جنـو        يهيب  -    ٢٢  

                                                                                             وحتاســب مجيــع مــرتكيب انتــهاكات حقــوق اإلنــسان والقــانون اإلنــساين الــدويل، مبــا يف ذلــك   
                                                                                                          االنتهاكات اليت ترتكبـها مجاعـات مـسلحة غـري مـشروعة أو عناصـر مـن قـوات األمـن التابعـة                       

ــسي، وخاصــ       ــف اجلن ــع ضــحايا العن ــضمن جلمي ــسودان، وأن ت ــوب ال ــة جن ــساء                                                                                    جلمهوري            ة الن
                                                                                               والفتيات، التمتع باحلماية اليت يكفلها القانون وبإمكانية اللجوء إىل القضاء علـى قـدم املـساواة      

          مع غريهم؛
                                                                     حبكومــة مجهوريــة جنــوب الــسودان أن تــضع حــدا لالحتجــاز املطــول       يهيــب  -    ٢٣  

                                                                                                والتعــسفي، وأن تنــشئ نظــام ســجون يتــسم بالــسالمة واألمــن واإلنــسانية، وذلــك اســتنادا إىل  
                                                                                                    ملــشورة واملــساعدة التقنيــة املقدمــة مــن الــشركاء الــدوليني وبالتعــاون معهــم، ويف هــذا الــصدد  ا

                                                                                               حيث حكومة مجهورية جنوب السودان على إبداء مزيد من التعاون مع بعثة األمـم املتحـدة يف                 
                                            إىل البعثة أن تقدم، مـع اجلهـات الفاعلـة         ويطلب                                          جنوب السودان من أجل حتقيق هذا اهلدف،        

                                                                                        ابعة لألمم املتحـدة، املـشورة واملـساعدة إىل حكومـة مجهوريـة جنـوب الـسودان يف                           األخرى الت 
           هذا اجملال؛

                                                                        إىل حكومة مجهورية جنوب السودان أن تصقل االسـتراتيجية الوطنيـة                يطلب  -    ٢٤  
                                                                                                      لــرتع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج وأن تنفــذها بالكامــل، مبــا يف ذلــك لفائــدة النــساء     

                                            زع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج         ـ                                            تعجـل بتنفيـذ برنـامج فعـال لنـ                              واألطفال اجلنود، وأن  
                                                                                            بصورة متسقة، ويطلب إىل البعثة أن تواصـل العمـل عـن كثـب مـع حكومـة جنـوب الـسودان            
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                                                                                    ً               وبالتنسيق مع مجيع اجلهات الفاعلة املعنية التابعة لألمم املتحدة وسائر الشركاء الدوليني دعمـاً              
               إعادة اإلدماج؛                           لعملية نزع السالح والتسريح و

                                                               من البعثة أن تنسق مع حكومة مجهورية جنوب الـسودان وتـشارك يف        يطلب  -    ٢٥  
                                                                                                        اآلليات اإلقليمية للتنسيق واملعلومـات بغيـة حتـسني محايـة املـدنيني ودعـم جهـود نـزع الـسالح                     
                                                                                                     والتسريح وإعادة اإلدماج يف ضـوء اهلجمـات الـيت يـشنها جـيش الـرب للمقاومـة يف مجهوريـة                     

ــة األمــم           ويطلــب     دان،              جنــوب الــسو                                                                           إىل األمــني العــام أن يــدرج يف تقــاريره الفــصلية عــن بعث
ــة        ــة، والعملي ــادل املعلومــات فيمــا بــني البعث ــاون وتب ــسودان مــوجزاً للتع ــوب ال                            ً                                                                              املتحــدة يف جن
                                                                                                    املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــور، وبعثــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق   

                                                                             الكونغـــو الدميقراطيـــة، والـــشركاء اإلقليمـــيني والـــدوليني، يف ســـياق                          االســـتقرار يف مجهوريـــة
                                    التصدي لتهديدات جيش الرب للمقاومة؛

                                                                                       لألمني العـام باختـاذ اخلطـوات الـضرورية لكفالـة التعـاون بـني البعثـات،                      يأذن  -    ٢٦  
ــرة       ــوات احملــدد يف الفق ــوام الق ــسقف اإلمجــايل لق ــأذن، يف حــدود ال ــرار   ١                                                                          وي ــن الق       ١٩٩٦                 م

                                                                                                  بإجراء عمليات النقـل املناسـبة للقـوات وعناصـر متكينـها ومـضاعفتها مـن البعثـات                    ، )    ٢٠١١ (
           ً                                                                                          األخــرى، رهنــاً مبوافقــة البلــدان املــسامهة بقــوات ودون املــساس بــأداء الواليــات املنوطــة هبــذه    

                              البعثات التابعة لألمم املتحدة؛
ــة          يالحـــظ  -    ٢٧   ــادة القـــدرات العملياتيـ ــود لزيـ ــة إىل بـــذل مزيـــد مـــن اجلهـ                                                                                    احلاجـ

                                                              للوحدات العسكرية ووحدات الشرطة حىت تبلغ املستويات املتفق عليها؛
                                                                                جبــسامة الظــروف املعيــشية الــصعبة الــيت يتــأثر هبــا أفــراد حفــظ الــسالم   م   ّ   يــسلّ  -    ٢٨  

                                   اإلجــراءات الــيت جيــري اختاذهــا         ويالحــظ                                                        التــابعني لبعثــة األمــم املتحــدة يف جنــوب الــسودان،   
                                                                م علـى مواصـلة اختـاذ التـدابري املتاحـة لـه لتـصحيح هـذا                       األمني العا     وحيث                     للتصدي هلذه احلالة،    

                                           الوضع وحتسني قدرة البعثة على تنفيذ واليتها؛ 
                                                                                 علــى أمهيــة تنفيــذ مهــام بنــاء الــسالم املنوطــة بالبعثــة مبوجــب واليتــها،       يــشدد  -    ٢٩  

                                                                                       باملنجزات ذات األولوية املتوخى حتقيقها يف جمال بناء السالم على حنو ما يـرد يف                         وحييط علما 
                                                                                                            تقارير األمني العام األخرية وبالـدعم املقـدم مـن صـندوق األمـم املتحـدة لبنـاء الـسالم يف تلـك                       

                                                                                              إىل األمـني العـام مواصـلة موافـاة اجمللـس مـن خـالل تقـاريره املنتظمـة بـآخر                           ويطلب        اجملاالت،  
   دة                                                                                            التطورات فيما يتعلق بالتقدم الذي حترزه منظومة األمم املتحدة يف دعمهـا لتنفيـذ مهـام حمـد        

                                                                                                           من مهـام بنـاء الـسالم، وال سـيما إصـالح قطـاع األمـن، والتطـوير املؤسـسي جلهـاز الـشرطة،                        
                                                                                                  ودعم بسط سيادة القانون وقطاع العدالة، وبنـاء القـدرات يف جمـال حقـوق اإلنـسان، وتفعيـل               
                                                                                                        اإلنعــاش املبكــر، وصــوغ الــسياسات الوطنيــة املتعلقــة بالقــضايا الرئيــسية يف جمــايل بنــاء الدولــة   
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                                                                                                  ة، وهتيئــة الظــروف املواتيــة لتحقيــق التنميــة، مبــا يتماشــى مــع األولويــات الوطنيــة ومــن            والتنميــ
                                                                                             منطلــق احلــرص علــى املــسامهة يف وضــع إطــار مــشترك لرصــد التقــدم احملــرز يف هــذه اجملــاالت؛ 
                                                                                                        ويــشدد علــى املزايــا الــيت حيققهــا التعــاون الوثيــق والتــام بــني البعثــة وحكومــة مجهوريــة جنــوب 

                                                       مم املتحدة القطري وجمتمع املاحنني لغرض جتنب ازدواجية اجلهود؛                السودان وفريق األ
                        َ         ٍ                                               بــاعتزام األمــني العــام إجــراَء اســتعراضٍ مــشترك للميــزة النــسبية الــيت         يرحــب  -    ٣٠  

           ٌّ                                                                 ً                       يتمتع هبا كلٌّ من بعثة األمم املتحدة يف جنوب الـسودان وفريـق األمـم املتحـدة القطـري دعمـاً                 
                                                                        األمـني العـام أن يقـدم إليـه معلومـات عـن نتـائج هـذا                       إىل        ويطلـب                              لبسط سلطة الدولة املدنية،     

                         ، ويتطلـع إىل النظـر          ٢٠١٤        مـارس    /                                                             االستعراض يف تقريره الدوري املـتعني تقدميـه يف شـهر آذار           
                                                                        يف تلك النتائج لكفالة تنفيذ والية البعثة بأقصى قدر من الكفاءة والفعالية؛

                            اجمللس عن اجلدول الـزمين                                                     إىل األمني العام أن يواصل تقدمي تقارير إىل            يطلب  -    ٣١  
                                                                                                       املتوقـع لنــشر مجيــع عناصــر البعثــة، مبــا يف ذلـك حالــة املــشاورات مــع البلــدان املــسامهة بقــوات   
                                                                                                       وبـأفراد شــرطة وحالــة نــشر عناصــر الــتمكني األساســية وأعمــال إنــشاء البنيــة األساســية املاديــة  

                              ن يقدم تقريـرا إىل اجمللـس                                                                             للبعثة وتأثري ذلك على نشر البعثة، ويطلب كذلك إىل األمني العام أ           
                                                 عن اجلدول الزمين املتوقع الستكمال مالك موظفي البعثة؛

                                                                           باملناقشات اجلارية بني البعثـة ومجهوريـة جنـوب الـسودان لتنقـيح                       حييط علما   -    ٣٢  
      أن        إليـه          ويطلـب    ،   )S/2012/486 (                                                                وحتديث املعايري املرجعية اليت حددها األمني العـام يف تقريـره            

                                                       علم بصورة منتظمة بالتقدم احملرز يف سياق تقاريره الدورية؛              يبقي اجمللس على 
                                                                   الثغــرة االســتراتيجية الــيت تعــاين منــها البعثــة يف حتركاهتــا                       يالحــظ مــع القلــق   -    ٣٣  

                                                                                               وحاجتــها املاســة واملــستمرة إىل القــدرات يف جمــال الطــريان وغــري ذلــك مــن األصــول الداعمــة  
ــة العــسكرية وقــدرات النقــل النــهري،                                                        لقــدرهتا علــى التحــرك، مبــا يف ذلــك الطــائرات امل                                                   روحي

     إىل        ويطلــب                                                                           بالــدول األعــضاء أن تــضاعف جهودهــا لتزويــد البعثــة بوحــدات جويــة،        ويهيــب
ٍ                                                       األمني العام أن يضمِّن تقاريره املنتظمة معلوماٍت عن اجلهود املتعلقة بتكوين القوات وعـن أي                                        ِّ                 

            ية احليوية؛                                                      استراتيجيات أخرى ميكن االستعانة هبا لسد هذه الثغرة العسكر
                                                                                على ما يساوره من قلق بـشأن سـالمة مـوظفي بعثـة األمـم املتحـدة يف                     يشدد  -    ٣٤  

                                                                                                    جنــوب الــسودان وأمنــهم، ويرحــب بــالتزام قــادة البعثــة بوضــع وتنفيــذ ممارســات احترازيــة يف  
                                                                                                   جمايل السالمة واألمن والتزامهم مبواصلة حتسينها، ويؤكـد أمهيـة تطبيـق تلـك املمارسـات علـى                  

        ويـربز                                                                                      فعال مبا فيها إجراءات سالمة الطريان املتعلقـة بالطـائرات املروحيـة املدنيـة،                          حنو متسق و  
                                                                                                             ضـــرورة أن تتـــوافر للبعثـــة مجيـــع القـــدرات واملـــوارد املالئمـــة لتمكينـــها مـــن إجنـــاز واليتـــها،  

                                                                                 لقدرات التنقل واالستطالع واملراقبة واإلنذار املبكـر واالسـتجابة الـسريعة وكـذلك           ما      ويؤكد
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                                                                                                 صول دون معوقات إىل مجيع املنـاطق املتـأثرة بالنــزاع مـن أمهيـة حيويـة بالنـسبة إىل                                إمكانية الو 
                                               مهام محاية املدنيني املنوطة بالبعثة مبوجب واليتها؛ 

                                                                                بإبرام اتفاق مركـز القـوات مـع حكومـة مجهوريـة جنـوب الـسودان،                     يرحب  -    ٣٥  
     ّ                 ليت وثّقها األمني العـام                                             لالنتهاكات اخلطرية ألحكام اتفاق مركز القوات ا              ويعرب عن األسف 

                                                 باحلكومة املضيفة أن متتثل اللتزاماهتا يف هذا الصدد؛     ويهيب           يف تقاريره، 
                                                                               علــى ضــرورة أن تعمــل األمــم املتحــدة واملؤســسات املاليــة الدوليــة              يؤكــد  -    ٣٦  

                                                                                                   والشركاء الثنـائيون ومتعـددو األطـراف بـشكل وثيـق مـع حكومـة مجهوريـة جنـوب الـسودان                 
ــساق املــسا  ــة ات ــة جنــوب                              لكفال ــا يف ذلــك خطــة تنمي ــة، مب ــات الوطني ــة مــع األولوي                                                                                 عدة الدولي

                                                                                                  السودان، وتيسريها تقدمي الدعم يف اجملـاالت ذات األولويـة مبـا يلـيب االحتياجـات واألولويـات                  
                               علــى املزايــا الــيت حيققهــا        ويــشدد                                                            احملــددة يف جمــال بنــاء الــسالم يف مجهوريــة جنــوب الــسودان؛ 

                                                             ألطراف من أجل جتنب ازدواجية اجلهود وضمان تكليف األطـراف                                        التعاون الوثيق والتام بني ا    
                                        إىل املمثـل اخلـاص لألمـني العـام                 ويطلـب                                                             اليت تتمتع مبيزة نسبية مبهام تتناسب مع ميزهتـا هـذه،            

                                                                              مواصلة متثيل منظومة األمم املتحدة لدى اآلليات والعمليات املعنية باملساعدة الدولية؛
                                                            سـة األفكـار الـواردة يف التقريـر املـستقل للفريـق                                       األمني العام علـى درا         يشجع  -    ٣٧  

                                                                                               االستشاري الرفيع املستوى املعين بالقدرات املدنية يف أعقاب النـزاعات، اليت ميكن تنفيـذها يف              
                      مجهورية جنوب السودان؛

                                                                         إىل األمني العام، بوجه خاص، أن يستغل إىل أقصى حد ممكـن مـا قـد                  يطلب  -    ٣٨  
َ            يتـوافر مـن فـرصٍ تتـيح تـشاُرَك        ُ                                                                       العناصـر املناســبة مـن البعثـة مـع نظرائهـا مـن مجهوريـة جنــوب                     ٍ         

              ٍ            ً                                                                                        السودان يف موقعٍ واحـد تعزيـزاً لبنـاء القـدرات الوطنيـة؛ وأن يغتـنم الفـرص للتـبكري جبـين مثـار                         
                                                                                                        السالم عن طريق إمتام املشتريات حمليا والعمل من نـواح أخـرى علـى تعزيـز مـسامهة البعثـة يف                     

                         االقتصاد إىل أقصى حد ممكن؛
                                                                                   إىل األمني العام أن يواصل اختاذ التدابري الضرورية لكفالـة امتثـال بعثـة                   يطلب  -    ٣٩  

                                                                                                  األمم املتحدة يف جنوب السودان بشكل تــام لسياســة األمم املتحدة املتمثلة يف عـدم التـسامح                
       وحيـث                                                                                              إطالقا إزاء االستغـالل واالعتداء اجلنسييـن وإبقـاء جملـس األمـن علـى علـم تـام بـذلك،               

                                                                                               املسامهة بقوات على اختاذ إجـراءات وقائيـة مالئمـة تـشمل التـدريب التوعـوي الـسابق                           البلدان  
                                                                                                      للنشر، وغريها من اإلجراءات الرامية إىل ضـمان املـساءلة التامـة يف حـاالت إتيـان أفـراد قواهتـا               

       ً               سلوكاً من هذا القبيل؛
ٍ                       أمهية أن يتوافر يف البعثات املنشأة بتكليٍف من جملـس ا                         يؤكد من جديد    -    ٤٠         ألمـن                                        

      ١٣٢٥    ُ                                                                                          اخلـــربةُ والتـــدريب املناســـبان يف املـــسائل اجلنـــسانية وذلـــك وفقـــا ألحكـــام القـــرارات  
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                                إىل ضــرورة التــصدي الســتخدام       ويــشري  ،  )    ٢٠١٣   (    ٢١٠٦  و   )     ٢٠٠٨   (    ١٨٢٠  و   )     ٢٠٠٠ (
                                                 بتعـيني مستـشارين لـشؤون محايـة املـرأة                ويرحب                                              العنف ضد املرأة والفتاة كأداة لشن احلرب،        

ــرارات   ــا للقـــــــ       ٢١٠٦  و   )     ٢٠١٠   (    ١٩٦٠  و   )     ٢٠٠٩   (    ١٨٨٩  و   )   ٠٩  ٢٠   (    ١٨٨٨                                 وفقـــــــ
ٍ                                                         إىل األمني العام أن يضع ترتيبـاٍت للرصـد والتحليـل واإلبـالغ عـن العنـف                       ويطلب   ،   )    ٢٠١٣ (                             

                                                                                                       اجلنــسي املتــصل بالنـــزاع، مبــا يف ذلــك االغتــصاب يف حــاليت النـــزاع املــسلح ومــا بعــد انتــهاء     
                     ، حـسب االقتـضاء،      )    ٢٠٠٩   ( ٨   ١٨٨                                                                 النـزاع وغريمها مـن احلـاالت ذات الـصلة بتنفيـذ القـرار              

                                                                                 بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان، وكـذلك حكومـة مجهوريـة جنـوب الـسودان               ويشجع
                                 على معاجلة هذه املسائل بشكل فعال؛

                                                                  إىل األمني العام أن ينظر يف االحتياجات املتصلة بفريوس نقـص املناعـة         يطلب  -    ٤١  
                                          بشرية واملتأثرين به واملعرضني لإلصـابة بـه،                                             البشرية لألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة ال 

        يـشجع                                                                                       مبن فيهم النساء والفتيات، لدى إجناز املهام الصادر بشأهنا تكليف، ويف هـذا الـسياق،          
                                                                                                   علــى أن جيــري، حــسب االقتــضاء، إدمــاج الوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية وتــوفري    

                                     ة، مبا يف ذلك إسداء املـشورة الطوعيـة                                                    العالج والرعاية والدعم يف هذا اجملال ضمن أعمال البعث 
                               والسرية وتوفري برامج االختبار؛ 

                                                                               إىل بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان، مبـا يتـسق مـع واليتـها ويف                     يطلب  -    ٤٢  
ٍ                                                            حــدود قــدراهتا احلاليــة، أن تكــون علــى أمت اســتعداٍد للقيــام بــدورها يف تنــسيق اجلهــود الدوليــة                                           

                              ، مبـا يف ذلـك بالتـشاور            ٢٠١٥              ُ                 ة ذات مصداقية ُتجرى يف عام           ً                        دعماً للتحضري النتخابات وطني   
                                                                                                       مع حكومة جنوب السودان والدول األعـضاء الراغبـة يف تـوفري الـدعم والقـادرة علـى تقدميـه؛                    
ــم املتحــدة         ــَق األم ــسودان وفري ــوب ال ــم املتحــدة يف جن ــةَ األم ــة وبعث ــسلطاِت الوطني َ                                           وحيــث ال                                 َ               ِ           

                                       ادرة سريعا إىل بذل اجلهود يف هذا الصدد؛                                       القطري والشركاء الدوليني املعنيني على املب
   .                              إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي    يقرر  -    ٤٣  

  


