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  )٢٠١٠ (١٩١٩القرار     
      ٢٠١٠أبريل / نيسان٢٩ املعقودة يف ٦٣٠٤الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

  إن جملس األمن،  
  السودان، الرئاسية املتعلقة باحلالة يف ه إىل مجيع قراراته وبياناتيشريإذ   
بــشأن محايــة ) ٢٠٠٩ (١٨٩٤و ) ٢٠٠٦ (١٦٧٤ قراراتــه الــسابقة وإذ يعيــد تأكيــد  

 جمــددا، يف مجلــة أمــور، األحكــام ذات الــصلة  اللــذين يؤكــداننيني يف الرتاعــات املــسلحة، املــد
 ١٨٨٢و  ) ٢٠٠٥ (١٦١٢الواردة يف الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر القمـة العـاملي لألمـم املتحـدة، و                  

ـــة مــوظفي ) ٢٠٠٣ (١٥٠٢بــشأن األطفــال يف الرتاعــات املــسلحـة، و  ) ٢٠٠٩( بــشـأن محايـ
) ٢٠٠٨ (١٨٢٠ و) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ية ومـــــوظفي األمـــــم املتحـــــدة، و املـــــساعدة اإلنـــــسان

  بشأن املرأة والسالم واألمن،) ٢٠٠٩ (١٨٨٩ و )٢٠٠٩ (١٨٨٨ و
ــة األ  وإذ حيــيط علمــا    ــام عــن بعث ــر األمــني الع ــؤرخ    بتقري ــسودان امل مــم املتحــدة يف ال

لـرتاع املـسلح    املتعلق باألطفال واه إىل تقريروإذ يشري، )S/2010/168 (٢٠١٠أبريل  /نيسان ٥
وإذ حيـيط   ، مبـا يف ذلـك توصـياته،         )S/2009/84 (٢٠٠٩فربايـر   / شباط ١٠يف السودان املؤرخ    

 / آب ٢٩املـؤرخ   ) S/2007/520(  بـالتقرير املتعلـق باألطفـال والـرتاع املـسلح يف الـسودان             علما
ن  إىل االسـتنتاجات الـيت أقرهـا الفريـق العامـل التـابع جمللـس األمـ                 وإذ يـشري  ،  ٢٠٠٧أغسطس  

  ،)S/AC.51/2009/5(املعين باألطفال والرتاع املسلح يف السودان 
ــد    ــد تأكي ــة،     وإذ يعي ــه واســتقالله وســالمته اإلقليمي ــسودان ووحدت ــسيادة ال ــه ب  التزام

  وبقضية السالم واالستقرار واألمن يف كامل املنطقة،
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ينـاير  /اينون الثـ  كـان  ٩التفاق الـسالم الـشامل املـؤرخ         أمهية التنفيذ الكامل     وإذ يؤكد   
، مبــا يف ذلــك خاصــة، أمهيــة بــذل املزيــد مــن اجلهــود جلعــل الوحــدة أمــرا مرغوبــا فيــه    ٢٠٠٥

 من خـالل اسـتفتاء      هسرير املصري الذي يتعني أن ميار     واحترام حق شعب جنوب السودان يف تق      
  ،املقبللتحديد وضعه 

د الثقـة    توطيـ   جهـود  دعم األمم املتحـدة واجملتمـع الـدويل       ت على ضرورة أن     وإذ يشدد   
  املتبادلة بني الطرفني،

باعتبـار   ،أبريـل /باالنتخابات اليت أجريت علـى نطـاق البلـد يف نيـسان           وإذ حييط علما      
 وإذ يـشيد مبـن يعملـون يف الـسودان           تنفيـذ اتفـاق الـسالم الـشامل،       أن االنتخابات مـن عناصـر       

  على حتقيق الدميقراطية،
لطـرفني يف اتفـاق الـسالم       سـيلزم ل  ء،   بأنه بصرف النظر عـن نتـائج االسـتفتا         وإذ يسلّم   
مناقشة املسائل احلامسة بطريقة سلمية وبّناءة، وبـأن األمـم املتحـدة واالحتـاد     أن يواصال  الشامل  

  هاما يف دعم هذا احلوار وتعزيزه،األفريقي واملنظمات اإلقليمية األخرى ميكن أن تؤدي دورا 
االلتزام املتواصل من جانب البلـدان  وبعمل بعثة األمم املتحدة يف السودان       بيشيد  وإذ    

  الشامل وهلذه البعثة،السالم املسامهة بالقوات وبأفراد الشرطة دعما التفاق 
 وخباصـة فريـق التنفيـذ الرفيـع املـستوى           ،عمل االحتاد األفريقي يف الـسودان     بيشيد  وإذ    

هتمام علـى التـرابط     التابع لالحتاد األفريقي بشأن السودان، وبالدور الذي يقوم به يف تركيز اال           
القائم بني الرتاعات يف الـسودان ويف مـساعدة األطـراف الـسودانية علـى معاجلـة هـذه املـسائل                     

ئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة وغريهـا مـن اجلهـات                معاجلة شاملة، وذلك إىل جانـب اهلي      
  ،الفاعلة اإلقليمية

  والتقييم، صدمفوضية الرالعمل املتواصل الذي تضطلع به بيشيد وإذ   
يف وجـه   يقـف   أشـكاله الـيت يرتكبـها أي طـرف          مجيـع    مجيع أعمال العنف و    وإذ يدين   
 آثارهـا علـى الـسكان       وإذ يـشجب  عرقلـهما،   ي أو   السـتقرار يف الـسودان ويف املنطقـة       السالم وا 

 بالتزاماهتـا مبوجـب    مجيـع األطـراف إىل التقيـد         وإذ يـدعو  املدنيني، وال سيما النساء واألطفال،      
  نون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان،القا

ملـدنيني يف  ا  للـسكان  األمهيـة املتواصـلة لتقـدمي املـساعدة اإلنـسانية واإلمنائيـة       وإذ يؤكد   
وإذ يــشجع جهــود التأهــب الــشامل مــن جانــب األمــم املتحــدة حتــسبا  كامــل أحنــاء الــسودان، 

 املـساعدة اإلنـسانية واإلمنائيـة يف اجلنـوب خـالل      ، مبا يف ذلك احلاجة إىل زيادةلالستفتاء املقبل 
، واحلاجـة إىل التعـاون       االتفـاق  بعـد فتـرة   فيمـا   ما تبقى من فترة تنفيـذ اتفـاق الـسالم الـشامل و            
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اإلنـــسانية، املـــساعدة املـــستمر فيمـــا بـــني األطـــراف يف االتفـــاق واألمـــم املتحـــدة ومنظمـــات  
يــع التعهــدات بتقــدمي الــدعم  والوفــاء جبمعلــى دعــم تنفيــذ االتفــاق  اجلهــات املاحنــة  حيــث وإذ
  واملادي، املايل

ضـرورة إمتـام    يؤكـد   وإذ   امسـة، قد بلغ مرحلـة ح    اتفاق السالم الشامل     بأن   وإذ يسلّم   
  مجيع مهام التنفيذ املتبقية مبوجب االتفاق،

سـائر  الـسودان و    بني بعثة األمـم املتحـدة يف        فيما تعاون بزيادة واستمرار ال   وإذ يرحب   
فيمـا بينـها    ملعلومـات   تبادل ا ة استمرار    أمهي وإذ يؤكد  التابعة لألمم املتحدة يف املنطقة،       البعثات

عـــات امنـــشطة امليليــشيات واجل علــى التـــصدي للتهديــدات اإلقليميـــة مــن قبيــل أ    للمــساعدة  
  للمقاومة، اعات مثل جيش الربوليس احلصر، مجاملثال املسلحة، مبا فيها على سبيل 

  واألمن الدوليني،السالم يف السودان ال تزال تشكل خطرا يهدد  أن احلالة وإذ يقرر  
أبريــل / نيــسان٣٠ متديــد واليــة بعثــة األمــم املتحــدة يف الــسودان حــىت   يقــرر  - ١  
  لفترات أخرى حسب االقتضاء؛جتديدها ، بنية ٢٠١١

الثـة أشـهر    إىل األمـني العـام أن يواصـل تقـدمي تقريـر إىل اجمللـس كـل ث                يطلب  - ٢  
احتــرام وقــف مــدى الــشامل و والتقــدم احملــرز يف تنفيــذ اتفــاق الــسالم  واليــة البعثــةعــن تنفيــذ 

  النار؛ إطالق
معلومـات تـشمل    تقـاريره الفـصلية     يف  يدرج   إىل األمني العام أن      يطلب أيضا   - ٣  

االسـتفتاء واالسـتطالع الـشعيب،      ا البعثـة لـدعم عمليـات        خطة مفصلة للتدابري اليت تتخـذه     ) ١(
 ؛٢٠١٠ أدنــاه، مبــا يف ذلــك الــدروس املــستفادة مــن انتخابــات عــام ٧فقــرة يتمــشى مــع ال مبــا
احملـرز مـن    تقـدم   الاألمم املتحدة مـع األطـراف يف اتفـاق الـسالم الـشامل و             تواصل  حالة  ) ٢( و

االسـتفتاء، وحـسب    فيمـا بعـد     األطـراف فيمـا خيـص املهـام احلامسـة الـيت يـتعني إجنازهـا                 جانب  
البعثــة بالتــشاور مــع األطــراف    لتخطــيط الــذي تقــوم بــه    ا) ٣(االقتــضاء، معلومــات بــشأن   

  ؛يتصل بوجود األمم املتحدة يف السودان بعد الفترة االنتقالية فيما
ذلك وأثر   إزاء استمرار الرتاع والعنف على الصعيد احمللي         يعرب عن استيائه    - ٤  

كامـل سـلطتها    استخدام البعثة ل  أمهية   يشدد على ويف جنوب السودان،    وخباصة  على املدنيني،   
ــه    أجــل اختــاذ مــن) ٢٠٠٥( ١٥٩٠ مــن القــرار ١٦يف الفقــرة وقــدراهتا، وفقــا ملنــصوص علي

الفاعلـة يف جمـايل     والعناصـر    للـسكان املـدنيني،       أفـضل  اإلجراءات الالزمـة لتـوفري ظـروف أمنيـة        
ــسانية   ــساعدة اإلن ــة امل ــف الوشــيك،      واإلمنائي ــم املتحــدة املعرضــني خلطــر العن ــوظفي األم ، وم

محايــة ، )٢٠٠٦ (١٦٦٣ لقــرار يف ا املعتــرف بــهنحــوال أن هــذه الواليــة تــشمل، علــى دويؤكــ
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 ،ملــسلحةالالجــئني واملــشردين والعائــدين وســائر املــدنيني مــن أنــشطة امليليــشيات واجلماعــات ا
  جيش الرب للمقاومة؛ال احلصر مجاعات مثل املثال على سبيل فيها  مبا

 مــع غريهــا مــن بعثــات ق االســتراتيجياتبتنــسي دعوتــه للبعثــة أن تقــوميكــرر   - ٥  
ــدنيني      ــة امل ــصلة حبماي ــق باملعلومــات املت ــة فيمــا يتعل ــم املتحــدة يف املنطق  وذلــك يف ضــوء  ،األم

تقــاريره ضمِّن  إىل األمــني العــام أن يــ ويطلــباهلجمــات الــيت يــشنها جــيش الــرب للمقاومــة،   
يف األمـم املتحـدة   ن بني بعثات   عن بعثة األمم املتحدة يف السودان معلوماٍت عن التعاو        الفصلية  

  تهديدات جيش الرب للمقاومة؛جمال التصدي ل
 ،اســتراتيجية حلمايــة املــدنينيأن تنفــذ علــى كامــل نطاقهــا البعثــة مــن يطلــب   - ٦  

شامل يف مجيع أحناء منطقة البعثة، مبا يف ذلـك تطبيـق آليـات تـسوية الرتاعـات                  وذلك على حنو    
رتاعـات  املعرضـة بـشدة خلطـر نـشوب ال        نـاطق   املوجودهـا يف    البعثـة علـى تعزيـز        وحيثالقبلية،  

  ؛على حنو متواترالدوريات تسيري  بسبل منها ،ليةاحمل
ــشري   - ٧   ــضمنه إىل يـ ــا يتـ ــشامل   مـ ــسالم الـ ــاق الـ ــنص   اتفـ ــن الـ ــراء  مـ ــى إجـ علـ

ــة إىل  مواصــلة اجلهــودعــنمــسؤولية األطــراف إىل ، واالســتفتاءات  أمــرا  الوحــدةجعــل الرامي
لقيـام  لمتأهبـة   أن تكـون البعثـة   ويطلـب ، األنـشطة  البعثـة هلـذه   دعم كد جمددا ويؤ،  مرغوبا فيه 

دعــم مــن أجــل  ،حــسب الطلــب ،تقــدمي املــساعدةبــدور قيــادي يف اجلهــود الدوليــة املبذولــة ل 
 بالتـشاور مـع     ،مبـا يف ذلـك    ،  ٢٠١١ يف عـام     ين املزمـع إجراؤمهـا    ستفتاءلالاألعمال التحضريية   

ــدول األعــضاء الــيت   ــوافر لــ ال ــذلك تقــدمي القــدرة علــى  ديها تت ــدعم واالســتعداد ل ، أداء دور ال
 اجملتمـع الـدويل     وحيـث استشاري فيمـا يتعلـق بالترتيبـات األمنيـة الالزمـة إلجـراء االسـتفتاءين،                

املــساعدة التقنيــة واملاديــة، مبــا فيهــا قــدرات مراقبــة االســتفتاءات، بنــاء علــى طلــب تقــدمي علــى 
  ؛واالستطالع الشعيبالستفتاء عمليات ااملختصة لدعم السلطات السودانية 

ــسالم       يؤكــد   - ٨   ــاق ال ــع عناصــر اتف ــسريع جلمي ــل وال ــذ الكام ــة التنفي ــى أمهي  عل
 للـسالم يف شـرق   ٢٠٠٦أكتـوبر  /دارفور، واتفـاق تـشرين األول  ب، واالتفاقات املتعلقة   الشامل

ــسودان،  ــبويالـ ــراف جب هيـ ــع األطـ ــا  حت  أنميـ ــرم التزاماهتـ ــتـ ــات وهبـ ــا  تتأن ذه االتفاقـ ــد هبـ قيـ
  إبطاء؛ دون

إىل البعثـــة أن تواصـــل، يف حـــدود واليتـــها وقـــدراهتا احلاليـــة، تقـــدمي يطلـــب   - ٩  
املساعدة إىل األطراف، حسب الطلب، يف تنفيـذ مجيـع عناصـر اتفـاق الـسالم الـشامل، مبـا يف                     

حمكمة التحكـيم   ها، وتنفيذ قرار    أعضائ وتعيني   االستطالع الشعيب ذلك إنشاء جلان االستفتاء و    
 بــشأن أبيــي وتعلــيم احلــدود بــني الــشمال واجلنــوب وتقاســم الثــروات،        الهــاييف الدائمــة 

  ييت جنوب كردفان والنيل األزرق؛الرتاع يف والوحل والترتيبات األمنية، 
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 الـيت ُتجـرى بـشأن     القـدرات العـسكرية       تقيـيم  مرار استعراضـات   باست يرحب  - ١٠  
يف ومنعــا لنــشوبه لعنــف ردعــا لســليم ومــرن علــى حنــو لبعثــة أمهيــة نــشر اويؤكــد نــشر البعثــة، 
نــشر ة ل إجــراء استعراضـات منتظمــ ويطلــب،  العنــفخلطـر املــدنيون فيهــا يتعـرض  املنـاطق الــيت  

 ومحايــة هلــا دعــم تنفيــذ اتفــاق الــسالم الــشامليتــيح لــضمان أن تكــون يف أفــضل وضــع البعثــة 
  ؛املدنيني املعرضني خلطر العنف الوشيك

ــااليرحــب  - ١١   ــب األ   ب ــن جان ــستمر م ــشامل   طــراف لتزام امل ــسالم ال ــاق ال يف اتف
ــفيمــا  التعــاون مواصــلةعلــى وحيــث ، بالعمــل معــا يف االضــطالع مبــسؤولياهتا مــن أجــل  ها بين

ــذ مواصــلة  ــاقاالتنفي ــدعو ؛ تف ــاون  االاألطــراف يف وي ــا كــامال  تفــاق إىل التع ــع  تعاون مــع مجي
  تنفيذ والياهتا؛يف  املتحدة عمليات األمم

 عن قلقه إزاء القيـود والعراقيـل املفروضـة علـى أفـراد البعثـة                يعرب من جديد    - ١٢  
علـى  قـدرة البعثـة علـى أداء واليتـها          علـى   تلك القيود والعراقيـل     لالسليب  التأثري  ها، وإزاء   ادوعت

بـأن تـوفر للبعثـة حريـة     تعـاون  البـذل  مجيـع األطـراف إىل   يف هذا الصدد  يدعووالوجه الفعال،  
منطقـة  يف  تـضطلع هبـا     يف عمليـات الرصـد والتحقـق الـيت          مقيـد   كامل وغـري    ى حنو    عل الوصول

واليتـها  وفقـا ل   البعثـة،    وحيثمسؤوليتها مع التركيز بشكل خاص على الرصد يف منطقة أبيي؛           
 ، علـى أن تتـشاور مـع األطـراف، وأن تنـشر     وقـدرات مـن وسـائل   يتـوافر لـديها    ويف حدود ما    

حتــسني الظــروف الــرتاع ونــشوب جهــود منــع لتحــسني  أبيــييكفــي مــن األفــراد يف منطقــة  مــا
   للسكان املدنيني؛يةمناأل

ويهيـب  صحة السكان املدنيني يف السودان ورفاههم؛       بشأن   يعرب عن قلقه    - ١٣  
األمم املتحدة وحكومـة الوحـدة الوطنيـة        املوقع بني   البيان  واتفاق السالم الشامل    باألطراف يف   

مــوظفي املــساعدة الــدعم واحلمايــة جلميــع  أن تــوفر ، ٢٠٠٧مــارس / آذار٢٨يف اخلرطــوم يف 
حكومـة الـسودان    وحيـث   ؛  يف الـسودان  اإلنـسانية   املـساعدة   عمليـات   وأن تيسر مجيع     ةاإلنساني

مجيـــع  يف علـــى مواصـــلة العمـــل مـــع األمـــم املتحـــدة لكفالـــة اســـتمرار املـــساعدات اإلنـــسانية 
  ؛السودان أحناء

 منطقـة مـا مـن الـسودان يـؤثر علـى الرتاعـات               يف ينشبأي نزاع   أن  ينوه إىل     - ١٤  
لواليتـها  طبقـا   ،  تتعـاون تعاونـا وثيقـا     ومن مث حيـث البعثـة علـى أن          ه،  الدائرة يف مناطق أخرى ب    

احلالية، مع مجيع كيانـات األمـم املتحـدة العاملـة يف املنطقـة، مبـا يف ذلـك فريـق دعـم الوسـاطة                         
غـريه مـن اجلهـات املعنيـة، حبيـث يـسهم تنفيـذ        املشترك بني االحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة و          

ــات يف دعــم    ــات تلــك اهليئ ــق اهلــ والي ــل يف إحــالل دف حتقي ــام املتمث ــسودان  الع ــسالم يف ال  ال
  ؛املنطقة ويف
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األثر الضار النتشار األسلحة، وال سيما األسـلحة الـصغرية، علـى أمـن      يدرك    - ١٥  
تقـدمي  يف جمـال   على مواصـلة جهودهـا   البعثةويشجع  الرتاع املسلح،   تأجيج  املدنيني من خالل    

 بسبل منـها علـى      ،املساعدة إىل حكومة جنوب السودان فيما يتعلق بعملية نزع سالح املدنيني          
 الرتاعـات بـني الطوائـف ورصـد      نشوبوجه اخلصوص تعزيز قدرة السلطات احمللية على ردع  

ع الـسالح ميكـن     عمليـات لـرت   حـدوث   مبادرات الرتع القسري لسالح املدنيني للحيلولـة دون         
  أن تؤدي إىل تفاقم حالة انعدام األمن يف جنوب السودان؛

وســائلها يف إطــار واليتــها احلاليــة ويف حــدود   أن تواصــل،  إىل البعثــةيطلــب  - ١٦  
الطلب، إىل اللجنـة التقنيـة املخصـصة        حسب  ،   الدعم التقين واللوجسيت   ميتقد وقدراهتا الراهنة، 
 حــدود  تعلــيممــن عمليــة  عــاجال  األطــراف علــى االنتــهاء   مــساعدة  بغيــة  ،املعنيــة باحلــدود 

  ، وفقا التفاق السالم الشامل؛١٩٥٦اجلنوب لعام /الشمال
قوام الشرطة املدنيـة    ، ويف حدود    واليتهاطبقا ل  البعثة على أن تواصل،      يشجع  - ١٧  

نون تعزيـز سـيادة القـا     يف  الـشامل   اتفاق السالم   يف  طراف  األاملأذون به، بذل جهودها ملساعدة      
ــادة هيكلــة   ــع أحنــاء الــسودان،     مرافــق وإع وال ســيما يف اجلنــوب  الــشرطة والــسجون يف مجي

ــث ــوظفيب يف تــدرياملــساعدةو، املتطــورةشرطة مرافــق الــ ُيفتقــر إىل  حي  الــشرطة املدنيــة   م
  وموظفي السجون؛

مــع القــوات املــسلحة الــسودانية  علــى حنــو وثيــق  العمــل علــى  البعثــة يــشجع  - ١٨  
 والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج،  نــزع الــسالحتنــشيط عمليــةلتحريــر الــسودان لواجلــيش الــشعيب 

نــزع تنفيــذا ألحكــام الطــوعي ومجــع األســلحة وتــدمريها  واملــساعدة يف جهــود نــزع الــسالح  
ولكفالـة تـوافر   تفـاق الـسالم الـشامل؛     املنـصوص عليهـا يف ا     السالح والتسريح وإعادة اإلدماج     

 ممـا يـساعد علـى تعزيـز الـدعم التمـويلي املـستمر              ، املناسب التوقيتبرامج اإلدماج املستدام يف     
ن املقدم من اجلهات املاحنة من أجل مرحلة إعادة اإلدماج، والقيام مـع الـسلطات احملليـة          واحملسَّ

ووكــاالت األمــم املتحــدة وبراجمهــا وصــناديقها بتنــسيق مبــادرات تعــزز عمليــة نــزع الــسالح    
كـذلك   وحيـث ص االقتـصادية لألفـراد املعـاد إدمـاجهم،          والتسريح وإعادة اإلدماج بإجيـاد الفـر      

علـى االســتجابة لنـداءات املـساعدة يف عمليـة نــزع الـسالح والتـسريح وإعــادة       اجلهـات املاحنـة   
جبميع االلتزامـات   تفي  أن  باجلهات املاحنة    ويهيبيف مرحلة إعادة اإلدماج،     وخباصة  اإلدماج،  

  يف هـذا الــسياق بـضرورة تقـدمي املــساعدة    علمـا وحيـيط املــساعدة، بتقـدمي    املتعلقـة والتعهـدات 
  لية املتضررة من الرتاع؛اجملتمعات احمليف  الضحايا إىلأيضا 

باعتماد اجليش الشعيب لتحرير السودان خطة عمل مـن أجـل اإلفـراج         يرحب    - ١٩  
 عــن مجيــع األطفــال الــذين ال يزالــون مــرتبطني بقواتــه؛ وحتقيقــا هلــذا  ٢٠١٠حبلــول هنايــة عــام 

طبقـا  ، تقـوم البعثـة أن  مـن  ويطلـب  املقـرر هلـا،   املوعـد  إىل تنفيذ هـذه اخلطـة يف        يدعو  ف،  اهلد
مـع التركيـز بوجـه خـاص علـى محايـة األطفـال              ذات الـصلة و   واليتها وبالتنسيق مع األطـراف      ل
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اجملندين يف القوات املسلحة واجلماعات املسلحة واملشاركني فيها وعلى اإلفراج عنهم وإعـادة              
جمللـس التنـسيق الـوطين لنــزع الـسالح والتـسريح وإعـادة        زيـادة دعمهـا     ب،  أسـرهم إدماجهم يف   

تقــوم أن و، اإلدمــاج وللجــنيت نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج يف الــشمال واجلنــوب
   عملية إعادة اإلدماج؛رصد بأيضا 

 باســتمرار عمليــات العــودة املنظمــة للمــشردين داخليــا والالجــئني إىل يرحــب  ‐ ٢٠  
البعثة، يف حدود واليتـها وقـدراهتا ومنـاطق         من   ويطلبناطق الثالث وإىل جنوب السودان،      امل

، املــستدميةلتيــسري العــودة اآلخــرين الــشركاء األمــم املتحــدة و، أن تنــسق مــع  احلاليــةانتــشارها
  ؛واحلفاظ عليهاالالزمة لذلك بسبل منها املساعدة على هتيئة الظروف األمنية 

ر احلاســـم الـــذي تقـــوم بـــه مفوضـــية الرصـــد والتقيـــيم يف علـــى الـــدويؤكـــد   - ٢١  
 مجيـع األطـراف علـى       وحيـث ؛   ورصـد هـذا التنفيـذ      اإلشراف على تنفيذ اتفاق الـسالم الـشامل       

  تنفيذ توصياهتا؛على التعاون الكامل مع املفوضية و
الـذي   وضـع أهـداف عمليـة قابلـة للتحقيـق، يقـاس عليهـا التقـدم                  أمهية يؤكد  - ٢٢  

 ةريره الفـصلي ا تق كل تقرير مننّمذا الصدد إىل األمني العام أن يض       يف ه  ويطلب؛  البعثةحترزه  
أي هلــذا التقــدم، وكــذلك وتقييمــا يف بلــوغ النقــاط املرجعيــة احملــددة لتقــدم احملــرز عــن اإفــادة 

  بشأن تشكيل البعثة؛تترتب على ذلك توصيات 
ــش  ‐ ٢٣   ــىجع ي ــام  عل ــة القي ــصفة دوري ــوم ا   ب ــات بتحــديث واســتعراض مفه لعملي

مــع أحكــام واليــة البعثــة املنــصوص يتــسق اتــساقا تامــا بالبعثــة، مبــا اخلاصــني وقواعــد االشــتباك 
ــصلة،     ــرارات جملــس األمــن ذات ال ــا يف ق ــام  ويطلــب عليه ــادة إىل األمــني الع جملــس األمــن  إف

اهيم املفـ قياسـا إىل    عن التقدم احملرز    من تقاريره الفصلية    والبلدان املسامهة بقوات يف كل تقرير       
عـن احلالـة األمنيـة      وحمـددة    يف التقرير ذاته مبعلومات مـستكملة         األمن والقواعد، وتزويد جملس  
  ؛يف منطقة مسؤولية البعثة

لكفالـة االمتثـال التـام      الالزمـة    إىل األمني العام أن يواصل اختاذ التدابري         يطلب  - ٢٤  
ح مطلقــا إزاء االستغـــالل البعثــة لــسياسة األمــم املتحــدة القائمــة علــى عــدم التــساممــن جانــب 

 البلـدان املـسامهة   وحيـث اجلنسي واإليذاء اجلنسي، وإبقـاء جملـس األمـن علـى علـم تـام بـذلك،         
عيـة قبـل مرحلـة      التدريب هبدف التو  ، مبا يف ذلك     الئمةاملوقائية  الجراءات  اإلبقوات على اختاذ    
  مـن  أفـراد  تـورط ت   مـن اإلجـراءات لـضمان املـساءلة التامـة يف حـاال              ذلك نشر القوات، وغري  

  قواهتا يف مثل هذا السلوك؛
   . إبقاء هذه املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٢٥  

  


