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  )٢٠١٣ (٢١٣٢القرار     
 / كــانون األول٢٤ املعقــودة يف ٧٠٩١الــذي اختــذه جملــس األمــن يف جلــسته       

  ٢٠١٣ديسمرب 
  

  ،إن جملس األمن  
 عن بالغ االنزعاج والقلق من سرعة تدهور الوضع األمين واألزمة اإلنـسانية             إذ يعرب   
 القــادة اتــسبب فيهــالــرتاع الــسياسي ومــا أعقبــه مــن أعمــال عنــف وب الــسودان نتيجــة يف جنــ

  السياسيون للبلد، 
ديـــــسمرب / كـــــانون األول٢٠ و ١٧ إىل بيانيـــــه الـــــصحفيني املـــــؤرخني وإذ يـــــشري  

 ٢١٠٩ و )٢٠١٢ (٢٠٥٧ و )٢٠١٢ (٢٠٤٦ و )٢٠١١( ١٩٩٦ قراراتــــه الــــسابقة وإىل
 ٢٠١٣مرب ديــس/ كــانون األول٢٣، وإذ حيــيط علمــا برســالة األمــني العــام املؤرخــة  )٢٠١٣(
)S/2013/758(،  

 تأكيد التزامه القوي بسيادة مجهورية جنوب الـسودان واسـتقالهلا ووحـدهتا             وإذ يعيد   
  وسالمتها اإلقليمية،

 أعمال القتال والعنف الـدائرة يف مجيـع أحنـاء البلـد، الـيت تـستهدف املـدنيني                   وإذ يدين   
 عرقية معينة وغريها من األهايل، واليت أسـفرت عـن وقـوع مئـات القتلـى واملـصابني                   ومجاعات

  وعشرات اآلالف من املشردين داخلياً،
 كذلك انتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان اليت أُفيـد بـأن مجيـع األطـراف               وإذ يدين   

حماسـبة  ترتكبها، مبا فيها اجلماعات املـسلحة وقـوات األمـن الـوطين، وإذ يـشدد علـى وجـوب                    
  املسؤولني عن انتهاكات القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان،
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ــم  وإذ يرحــب   ــة األم ــدرة بعث ــز ق ــى      بتعزي ــسودان عل ــوب ال ــة جن املتحــدة يف مجهوري
  التحقيق يف مسائل حقوق اإلنسان بدعم من مفوضية حقوق اإلنسان،

 الـيت حظيـت    ومية الدولية املعنية بالتنميـة    احلك مببادرة الفريق الوزاري للهيئة      وإذ يشيد   
بتأييــد األمــم املتحــدة واالحتــاد األفريقــي واهلادفــة إىل فــتح بــاب احلــوار بــني القــادة الرئيــسيني    

   مجيع األطراف على التعاون مع هذه املبادرة، وإذ حيثوالتوسط بينهم،
جنــوب هوريــة مج بــاخلطوات الفعالــة الــيت تتخــذها بعثــة األمــم املتحــدة يف  وإذ يــشيد  

ــوفري املــأوى داخــل مبانيهــا للمــدنيني احملاصــرين وســط املعــارك       ــها، ولت ــذ واليت الــسودان لتنفي
  وتقدمي أشكال أخرى من املساعدة هلم،

بأشــد العبــارات اهلجمــات والتهديــدات الــيت اســتهدفت مــوظفي البعثــة         يــدينوإذ   
املبـاين التابعـة لألمـم املتحـدة         مجيع األطراف باحترام حرمة      وإذ يطالب املتحدة،   ومرافق األمم 

 يف مرافـق األمـم املتحـدة،      املـتجمعني    عن ممارسـة أيـة أعمـال عنـف ضـد األشـخاص               واالمتناع
ــرر وإذ ــصدد  يكـ ــذا الـ ــه يف هـ ــو، يف    إدانتـ ــة يف أكوبـ ــيم البعثـ ــى خمـ ــن علـ ــذي شـ ــهجوم الـ  للـ
ي ديسمرب، والذي أسفر عن مقتل هنـديني مـن حفظـة الـسالم وإصـابة هنـد       /األول كانون ١٩

إصابة أخـرى يف صـفوف األفـراد الـذين يلتمـسون احلمايـة        ٢٠يقل عن  ال آخر، إضافة إىل ما  
  البعثة، من

زالـت تـشكل خطـراً يهـدد الـسالم واألمـن         أن احلالة يف جنوب السودان ماوإذ يقرر   
  الدوليني يف املنطقة،

    مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف  
  لقتال وفتح باب احلوار فوراً؛ل الوقف الفوري  إىليدعو  - ١  
 مجيــع األطــراف بــأن تتعــاون تعاونــا تامــا مــع بعثــة األمــم املتحــدة يف   يطالــب  - ٢  
يكـون    أنـه لـن    ويؤكـد جنوب السودان لدى تنفيذ واليتها، وال سيما محاية املدنيني،          مجهورية  

 أو أي اعتـداءات  يـذ واليتـها  هناك تسامح مع أي جهود ترمي إىل تقويض قدرة البعثة على تنف           
  ؛على موظفي األمم املتحدة

 التوصية اليت قدمها األمني العام بزيادة القوام العام للبعثة مؤقتاً من أجـل              يؤيد  - ٣  
  دعم جهودها يف جمايل محاية املدنيني وتقدمي املساعدة اإلنسانية؛

يت ميليهـا الوضـع،      لذلك أن تتألف البعثة، بالنظر إىل الظروف العاجلة الـ          يقرر  - ٤  
 فرد من مجيـع الرتـب، ومـن عنـصر للـشرطة، يـشمل             ١٢ ٥٠٠يف حدود   من عنصر عسكري    

 إىل األمـني    ويطلـب  فرداً،   ١ ٣٢٣ويكون قوامه يف حدود     وحدات الشرطة املشكّلة املالئمة،     
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 العام أن يبقي املستويات اجلديدة للقـوات وأفـراد الـشرطة يف البعثـة قيـد االسـتعراض املـستمر،                   
 يوما عن اخلطـوات املتخـذة       ١٥يقدم تقريرا إىل اجمللس يف غضون        إىل األمني العام أن      يطلبو

   يوما على األقل؛٣٠لتنفيذ هذا القرار وأن يوافيه بعد ذلك بتقرير كل 
 التعــاون بــني البعثــاتلتيــسري  لألمــني العــام باختــاذ اخلطــوات الــضرورية يــأذن  - ٥  

 ر يف اجمللـس، تيـسري تكـوين القـوات واألصـول التكميليـة،             وعند الضرورة ورهناً مبزيد من النظ     
، من أجل بلوغ املستويات اجلديدة للقوات وأفراد الشرطة يف حـدود الـسقف اإلمجـايل                ويأذن

نقل القوات والعناصر الداعمـة واملـضاِعفة للقـوة،        بأن جيري مؤقتا    ،  ٤للقوات احملدد يف الفقرة     
بعثة منظمة األمم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار         اصة  وخ من بعثات أخرى،     ،على النحو املناسب  

 العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمـم املتحـدة يف دارفـور     ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية     
وبعثـة األمـم   عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار             و قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيـي      و

املـساس بـأداء الواليـات املنوطـة      ة البلـدان املـسامهة بقـوات ودون   رهناً مبوافقـ  املتحدة يف ليربيا،    
  ببعثات األمم املتحدة تلك؛ 

ــها،      حيــث  - ٦   ــة ومن ــل إىل البعث ــشر والنق ــسري الن ــى تي ــة عل ــدول األعــضاء املعني  ال
املتحـدة مـن أجـل حـشد القـوات           ويشجع مجيع الدول األعضاء على االسـتجابة جلهـود األمـم          

  املوارد؛ وتعبئة
  . أن ُيبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٧  

  


