
*S/RES/2327 (2016) األمــم املتحـدة

  

 

 Distr.: General جملس األمن

16 December 2016 

 

 

 

 

16-22361 (A) 

*1622361*  

  )٢٠١٦( ٢٣٢٧القرار     
  

 كـانون األول/  ١٦الـيت عقـدها يف    ٧٨٤٠الذي اختذه جملس األمن يف جلسـته      
 ٢٠١٦ديسمرب 

  
  ،إن جملس األمن  

 ٢٠٥٧و  )٢٠١٢( ٢٠٤٦و  )٢٠١١( ١٩٩٦إىل قراراته السابقة  إذ يشري  
 )٢٠١٤( ٢١٨٧و  )٢٠١٤( ٢١٥٥و  )٢٠١٣( ٢١٣٢و  )٢٠١٣( ٢١٠٩و  )٢٠١٢(

 ٢٣٠٢و  )٢٠١٥( ٢٢٥٢و  )٢٠١٥( ٢٢٤١و  )٢٠١٥( ٢٢٢٣و  )٢٠١٥( ٢٢٠٦و 
 S/PRST/2014/16وإىل البيانات الصادرة عن رئيسه  )٢٠١٦( ٢٣٠٤و  )٢٠١٦(
  ،S/PRST/2016/3 و S/PRST/2016/1و  S/PRST/2015/9و  S/PRST/2014/26 و

التزامه القوي بسيادة مجهورية جنوب السودان واستقالهلا وسـالمتها   وإذ يعيد تأكيد  
ــة،   ــدا الوطنيـ ــة ووحـ ــادئ   وإذ يشـــرياإلقليميـ ــة مبـ ــوار   إىل أمهيـ ــن اجلـ ــدخل وحسـ ــدم التـ عـ

  ،اإلقليمي  والتعاون

إزاء األزمـة السياسـية واألمنيـة    املتزايـدين شـدة    وإذ يكرر اإلعراب عن جزعه وقلقه  
واالقتصـادية واإلنســانية يف جنـوب الســودان، الـيت جنمــت عـن النـــزاع السياسـي داخــل احلركــة      
الشعبية لتحرير السودان ومـا أعقبـه مـن عنـف تسـبب فيـه قـادة البلـد السياسـيون والعسـكريون           

عسـكري   اك حـل على أنه ال ميكن أن يكون هنـ  وإذ يشدد، ٢٠١٣منذ كانون األول/ديسمرب 
ــا   ــيط علمـ ــودان، وإذ حيـ ــة جنـــوب  ”للحالـــة يف جنـــوب السـ ـــزاع يف مجهوريـ ــل النـ ــاق حـ باتفـ

 (االتفاق) بوصفه إطار السالم الدائم واملصاحلة والوئـام الـوطين يف جنـوب السـودان،    “ السودان
ــذ الكامــل ويف الوقــت  أن يعيــدوا تأكيــد التــزامهم ب  جبميــع أصــحاب املصــلحة  وإذ يهيــب التنفي

  
  

 .٢٠١٦األول/ديسمرب كانون  ٢٨عيد إصدارها ألسباب فنية يف أُ  *  
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  ،العمل على مواصلة ويشجعباإلجراءات املتخذة يف هذا الصدد،  وإذ ينوهسب لالتفاق، املنا

ــؤرخ   وإذ يشــري   ــه الصــحفي امل ــاين/نوفمرب   ١٨إىل بيان ــف   ٢٠١٦تشــرين الث بشــأن العن
إزاء تصـاعد  ، يف هـذا الصـدد،   هجزعـ  وإذ يعـرب عـن بـالغ   العرقـي واحلالـة يف جنـوب السـودان،     

ــات االســتوائية،  العرقــي، العنــف  ــع اهلجمــات علــى املــدنيني،   وال ســيما يف والي ــدين بقــوة مجي وي
، ونشـر خطـاب الكراهيـة والتحـريض علـى      ضـد مجاعـات عرقيـة بعينـها     ةاملوجهـ وعمليات القتـل  

عن بالغ قلقه إزاء إمكانية أن يتحول ما بدأ كرتاع سياسي إىل حـرب   وإذ يعرب كذلكالعنف، 
  ،ديينغ  املستشار اخلاص املعين مبنع اإلبادة اجلماعية، أداماىل ذلك عرقية صرحية، مثلما أشار إ

أحنــاء البلــد، ســائر إزاء احلالــة األمنيــة املتــوترة واهلشــة يف  يعــرب عــن بــالغ القلــقإذ و  
ــا ــر        مب ــا اجلــيش الشــعيب لتحري ــيت شــارك فيه ــف ال ــك املواجهــات املســلحة وأعمــال العن يف ذل

ــلحة،     ــودان، واجلماعـــات املسـ ــر السـ ــعيب لتحريـ ــارض يف اجلـــيش الشـ الســـودان واجلنـــاح املعـ
ــال الــيت    يــدين وإذ ــارات أعمــال القت ــا شــهدا بأشــد العب جنــوب الســودان يف الفتــرة  يف جوب
مبــا يف ذلــك اهلجمــات املوجهــة ضــد املــدنيني ومــوظفي    ،٢٠١٦يوليــه  متــوز/ ١١إىل  ٨ مــن

ــدمي املســاعدة اإلنســانية واألصــول         ــاملني يف جمــال تق ــا والع ــا وممتلكا ــم املتحــدة ومبانيه األم
االشتباكات اليت جـرت يف موقـع محايـة املـدنيني      وإذ يدين كذلك، املخصصة للعمل اإلنساين

، ٢٠١٦ شــــباط/فرباير ١٨و  ١٧يف  التــــابع لألمــــم املتحــــدة يف ملكــــال جبنــــوب الســــودان
  مجيع األطراف بالطابع املدين ملواقع محاية املدنيني يف جنوب السودان، يذكر  إذو

إىل أن اجلهات، من أفراد أو كيانات، اليت تكـون مسـؤولة عـن اإلجـراءات      وإذ يشري  
طئـة عليهـا   أو السياسات اليت ـدد السـلم أو األمـن أو االسـتقرار يف جنـوب السـودان أو املتوا      

املشاركة فيها بصورة مباشرة أو غري مباشرة، معرضة لفرض جزاءات حمـددة اهلـدف عليهـا     أو
 ٢٢٩٠، )٢٠١٦( ٢٢٨٠، و )٢٠١٦( ٢٢٧١، و )٢٠١٥( ٢٢٠٦عمـــــــال بـــــــالقرارات 

ــم املتحــدة        )٢٠١٦( ــات األم ــى بعث ــذين يشــاركون يف اهلجمــات عل ــراد ال ــك األف ــا يف ذل ، مب
الم األخــرى أو العــاملني فــظ الســ، أو عمليــات حمبختلــف أشــكاله الوجــود األمــين الــدويل أو
  إىل استعداده لفرض جزاءات حمددة اهلدف، يشريإذ وجمال تقدمي املساعدة اإلنسانية،   يف

ــيط علمــا    ــة بالتنميــة        وإذ حي ــة الدوليــة املعني ــدا اهليئــة احلكومي ــاملقررات الــيت اعتم ب
ل الســالم الــدائم ، مبــا فيهــا االلتــزام اجلمــاعي املتواصــل يف املنطقــة بالســعي إىل إحــال يغــاد)اإل(

واألمن واالسـتقرار يف جنـوب السـودان، بوسـائل منـها النشـر السـريع والتفعيـل الكامـل لقـوة           
مبوافقـة حكومـة الوحـدة الوطنيـة االنتقاليـة علـى نشـر هـذه          حييط علمـا إذ واحلماية اإلقليمية، 

الوحدة الوطنيـة   يف البيان املشترك بني جملس األمن التابع لألمم املتحدة وحكومة ةالقوة الوارد
 تشـرين الثـاين/   ٣٠املؤرخـة  رسالته ، وكذلك يف ٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ٤االنتقالية الصادر يف 
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ــوفمرب  ــثإذ و،  ٢٠١٦نـ ــا،       حيـ ــذ التزاماـ ــى تنفيـ ــة علـ ــة االنتقاليـ ــدة الوطنيـ ــة الوحـ حكومـ
باالستعداد الـذي أعربـت عنـه هلـذا الغـرض الـدول األعضـاء يف املنطقـة مـن أجـل            يرحب إذو

  زيادة مسامهاا بالقوات يف بعثة األمم املتحدة يف مجهورية جنوب السودان (البعثة)،

، يف هــذا الصــدد، إىل تنشــيطها وإىل وإذ يتطلــعأســبقية العملــة السياســية،  وإذ يؤكــد  
تسـوية السـلمية للـرتاع يف جنـوب السـودان، اسـتنادا إىل       وضع اسـتراتيجية سياسـية واضـحة لل   

اإلطــار الــذي يــوفره االتفــاق، بــدعم يقدمــه األمــني العــام لألمــم املتحــدة باســتخدام مســاعيه     
، ممثله السامي، ألفـا عمـر كونـاري   احلميدة، وبالتعاون الوثيق مع االحتاد األفريقي، مبا يف ذلك 

شــتركة للرصــد والتقيــيم (اللجنــة املشــتركة) فيســتوس  رئــيس اللجنــة املمبــا يف ذلــك يغــاد، اإلو
 األطـراف إىل عمليـة سـالم شـاملة    ودفـع   يـة عمال القتالاألوقف سعيا إىل التوصل إىل موغاي، 

  وإىل تنفيذ االتفاق،

ــي        وإذ يرحــب   ــاد األفريق ــابع لالحت ــن الت ــس الســلم واألم ــة وجمل ــدان املنطق ــالتزام بل ب
ة يف جنــوب الســودان مــن أجــل معاجلــة األزمــة السياســية  واإليغــاد مبواصــلة التعــاون مــع القــاد

ــادرة إىل التعــاون،   وإذ يشــجعالراهنــة،  ، يف هــذا الصــدد،  وإذ حيــيط علمــاعلــى مواصــلة املب
مــؤمتر القمــة االســتثنائي التاســع والعشــرين لرؤســاء الــدول واحلكومــات    بالبيــان الصــادر عــن  

  مية،األعضاء يف اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتن

أمهيــة التعــاون والتواصـل الفعــالني مــع اتمعــات   يؤكـد إذ وعمــل البعثــة، ب يشـيد  وإذ  
احمللية، ومع اجلهات الفاعلة يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسـانية، بوسـائل منـها التواصـل املنـتظم      
خبصوص التهديدات األمنية وما يتصـل ـا مـن معلومـات، سـواء داخـل مواقـع محايـة املـدنيني          

  ارجها، كيما تؤدي البعثة واليتها املتعلقة حبماية املدنيني،خ  أو

تكــون مكملــة  ميكــن يف كــثري مــن األحيــان أن  محايــة املــدنيني العــزلبــأن  وإذ يســلم  
ــود الراميــة إىل   ــة احلمايــة، ال ســيما ردع ا   للجه رتكــاب العنــف اجلنســي واجلنســاين    بنــاء بيئ

املــدنيني، ويشــجع البعثــة علــى أن تقــوم، حســب االقتضــاء، وعنــدما يكــون ذلــك ممكنــا،   ضــد
تقنيات محاية املدنيني لتعزيز قـدرا علـى محايـة    باستكشاف الكيفية اليت ميكن أن تستخدم ا 

  متشيا مع توصية األمني العام لألمم املتحدة،املدنيني، 

تقاليـــة إعاقـــة عمـــل البعثـــة، االنمواصـــلة حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة  وإذ يـــدين بشـــدة  
ذلك فرضها قيودا شديدة على حرية احلركة ووضعها عقبات لعرقلة العمليـات الـيت تقـوم     يف مبا

  ،ا البعثة وهو األمر الذي ميكن أن يشكل انتهاكاً اللتزاماا مبوجب اتفاق مركز القوات
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لقــانون اات مجيــع انتــهاكات وجتــاوزات حقــوق اإلنســان وانتــهاك   وإذ يــدين بشــدة  
أعمال القتل خارج نطاق القضاء، والعنف املوجـه ضـد مجاعـات    ذلك  الدويل اإلنساين، مبا يف

عرقيــة بعينــها، واالغتصــاب وغــريه مــن أشــكال العنــف اجلنســي واجلنســاين، وجتنيــد األطفــال   
ــال      ــاالت االعتقـ ــري، وحـ ــاء القسـ ــاالت االختفـ ــاف، وحـ ــاالت االختطـ ــتخدامهم، وحـ واسـ

ــاز التعســـ  ــدنيني،      واالحتجـ ــكان املـ ــوب السـ ــب يف قلـ ــث الرعـ ــادف إىل بـ ــف اهلـ فيني، والعنـ
ــتهداف  ــاءواسـ ــادة       أعضـ ــدارس ودور العبـ ــى املـ ــن علـ ــيت تشـ ــات الـ ــدين، واهلجمـ ــع املـ اتمـ

ــع          ــها مجي ــيت يرتكب ــا، وال  ــرتبطني ــراد امل ــم املتحــدة واألف ــوظفي األم ــى م واملستشــفيات وعل
مــن الوطنيــة، إىل جانــب التحــريض علــى  األطــراف، مبــا فيهــا اجلماعــات املســلحة وقــوات األ  

ــهاكات،    ــذه التجــاوزات واالنت ــدين كــذلك ارتكــاب ه ــدين     وإذ ي ــه اتمــع امل ــرض ل ــا يتع م
 وإذ يشـدد والعاملون يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية والصحفيون من مضايقة واسـتهداف،  

تـهاكات وجتـاوزات   على وجوب حماسبة املسؤولني عن انتهاكات القانون الدويل اإلنسـاين وان 
حقــوق اإلنســان، وعلــى أن حكومــة الوحــدة الوطنيــة االنتقاليــة جلنــوب الســودان تتحمــل          
املسؤولية الرئيسـية عـن محايـة سـكاا مـن اإلبـادة اجلماعيـة وجـرائم احلـرب والـتطهري العرقـي            

  واجلرائم ضد اإلنسانية،

مني العام املعنية بـالعنف  املمثلة اخلاصة لألما استنتجته إزاء  يعرب عن بالغ القلقوإذ   
مـن أن أطـراف الــرتاع يسـتخدمون العنـف اجلنســي بشـكل ممنــهج      اجلنسـي يف حـاالت الــرتاع   

يف جنـوب  وعلى نطاق واسع كتكتيك ضد السكان املـدنيني، ال سـيما ضـد النسـاء والفتيـات      
  السودان،

على احلاجة امللحة بشكل متزايد إىل إاء اإلفالت من العقـاب يف جنـوب    وإذ يشدد  
على أمهية املسـاءلة   يشدد كذلكإذ ومرتكيب هذه اجلرائم إىل العدالة، مجيع وتقدمي  ،السودان

  واملصاحلة وألم اجلراح يف وضع حد لإلفالت من العقاب وضمان إحالل السالم الدائم،

ئط اإلعـالم لنشـر خطـاب الكراهيـة وتوجيـه رسـائل       استخدام وسـا  وإذ يدين كذلك  
انتشـار  يف كـبري  حترض على ممارسة العنف ضد مجاعات عرقيـة بعينـها، ممـا قـد يكـون لـه دور       

ـــزاع،     ــاقم الن ــاعي وتف ــف اجلم ــدعوالعن ــورا      وإذ ي ــدين ف ــوب الســودان إىل أن ت ــة جن حكوم
بوسائل منـها  ، التصاحل وتكافح تصاعد خطاب الكراهية والعنف العرقي، وتشجع شعبها على

  إقامة عملية للعدالة واملساءلة،

ــا    ــوب       وإذ حيــيط علم ــوق اإلنســان يف جن ــة حق ــة حبال ــارير املتعلق ــام بالتق ــع االهتم م
السودان الصادرة عن البعثة واألمني العام، وكذلك بتقريـر جلنـة االحتـاد األفريقـي للتحقيـق يف      

الغ القلـق لكـون بعـض التقـارير، مبـا فيهـا       عن بـ  وإذ يعربجنوب السودان، والرأي املستقل، 
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ــاد األفريقـــي للتحقيـــق يف جنـــوب الســـودان،   تشـــرين  ٢٧الـــذي نشـــر يف  تقريـــر جلنـــة االحتـ
ــة تــدفع إىل االعتقــاد بوقــوع جــرائم   أشــارت إىل  ،٢٠١٥األول/أكتــوبر  أن مثــة أســبابا معقول

نظـر علـى النحـو    يف أن ي يشـدد علـى األمـل الـذي حيـدوه     إذ وحرب وجرائم ضد اإلنسـانية،  
الواجــب يف هــذه التقــارير وغريهــا مــن التقــارير املوثوقــة يف إطــار أي آليــات للعدالــة االنتقاليــة  

أمهيـة   وإذ يؤكـد واملصاحلة جلنوب السودان، مبا فيهـا تلـك اآلليـات املنشـأة مبوجـب االتفـاق،       
جلنــوب  لكــي تســتخدمها يف ايــة املطــاف احملكمــة املختلطــة       مجــع األدلــة واحلفــاظ عليهــا   

  ،على بذل اجلهود يف هذا الصدد وإذ يشجعالسودان، 

 ،مليـون مشـرد   ٢,٩٤نـاهزت  إزاء أعـداد املشـردين، الـيت     قلقـه بـالغ  وإذ يعرب عـن    
يواجهـون انعـدام   شـخص  ماليـني   ٤,٨ ـوإزاء تفاقم األزمة اإلنسانية، مبـا يف ذلـك مـا يقـدر بـ     

إىل املساعدة، وإزاء وجـود نصـف أطفـال    شخص حيتاجون األمن الغذائي احلاد، وستة ماليني 
على املسؤولية اليت يتحملها مجيع أطراف الـرتاع عـن املعانـاة     وإذ يشددالبلد خارج املدرسة، 

اهلائلة لشعب جنوب السودان، مبا يف ذلك تدمري أو إتالف سبل العـيش واألصـول اإلنتاجيـة،    
، والشـركاء، واجلهـات املاحنـة علـى     علـى الوكـاالت اإلنسـانية التابعـة لألمـم املتحـدة       وإذ يثين

  تبذله من جهود لتقدمي الدعم إىل السكان بشكل عاجل ومنسق،  ما

عــن القلــق إزاء العراقيــل الــيت تعــوق ــا مجيــع األطــراف حركــة املــدنيني     وإذ يعــرب  
وحركة اجلهات الفاعلـة يف جمـال تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية لتحـول دون وصـوهلا إىل املـدنيني         

ــاجني ــة  أن  وإذ يشــري إىل ضــرورة  للمســاعدة، احملت ــيح كاف ــرتاع وتيســر، وفقــا    تت ــراف ال أط
لألحكـــام ذات الصـــلة مـــن القـــانون الـــدويل ومبـــادئ األمـــم املتحـــدة التوجيهيـــة للمســـاعدة   

املعاملـة اإلنسـانية والرتاهـة واحليـاد واالسـتقاللية، الوصـول الكامـل واآلمـن         ها اإلنسانية، مبا في
إيصال املساعدات اإلنسانية يف حينـها  وغاثة واملعدات واللوازم الغوثية وظفي اإلملدون عراقيل 

  إىل مجيع احملتاجني، وال سيما منهم املشردون داخليا والالجئون،

العـاملني يف جمـال تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية واملرافـق       علـى  مجيـع اهلجمـات    وإذ يـدين   
، ٢٠١٣منـذ كـانون األول/ديسـمرب     فـردا  ٦٧اإلنسانية اليت أسفرت عن وفاة ما ال يقـل عـن   

العـاملني يف  علـى  واهلجمـات   ٢٠١٦متوز/يوليـه   ١١مبا يف ذلـك اهلجـوم علـى جممـع تـريان يف      
مضـايقة  يف حـاالت  اجتاهـا متصـاعدا    قلـق مـع ال وإذ يالحـظ  املستشـفيات،  على اال الطيب و

اهلجمــات علــى بــأن شــن  يــذكرإذ و، العــاملني يف جمــال تقــدمي املســاعدة اإلنســانية  وختويــف 
العاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية وعلى املواد اليت ال غىن عنها لبقـاء السـكان املـدنيني    

  على قيد احلياة قد ترقى إىل انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين،
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لإلجــراءات الــيت اختــذها أفــراد حفــظ الســالم التــابعون   وإذ يعــرب عــن بــالغ تقــديره  
ملســامهة بقــوات عســكرية وأفــراد شــرطة حلمايــة املــدنيني، مبــن فــيهم الرعايــا    للبعثــة والبلــدان ا

األجانــب، مــن خطــر العنــف الــذي يهــدد ســالمتهم البدنيــة، ولتحقيــق اســتقرار احلالــة األمنيــة  
  مواقع البعثة وخارجها،داخل 

مبا يواجه البعثة من حتـديات كـبرية مـن حيـث املـوارد والقـدرات يف سـبيل         وإذ يسلم  
للجهـود املتواصـلة الـيت تبـذهلا البعثـة مـن أجـل ضـمان          يعـرب عـن تقـديره   إذ واليتها، تنفيذ و

يف الوقـت نفسـه أمهيـة إجيـاد حلـول       ويؤكـد هـا،  سالمة املشردين داخليـا الـذين حيتمـون مبواقع   
مســتدامة للمشــردين داخليــا، مبــا يتماشــى مــع املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بالتشــرد الــداخلي،     

بأساليب منها املبادرة إىل نشـر القـوات   ها، دد ضرورة توسيع نطاق وجوديف هذا الص ويؤكد
  مناطق التشرد والعودة واإلدماج احمللي،ليشمل وتسيري الدوريات، 

علــى أمهيــة ســيادة القــانون بوصــفها أحــد العناصــر الرئيســية ملنــع نشــوب    وإذ يشــدد  
  الرتاعات، وحفظ السالم، وتسوية الرتاعات، وبناء السالم،  

ــدد   ــات   وإذ يشــ ــى أن العقبــ ــأداء علــ ــول دون  الكــ ــيت حتــ ــذالالــ ــام تنفيــ ــرارل التــ   لقــ
ــك القــرار        )٢٠٠٠( ١٣٢٥ ــن، مبــا يف ذل ــرأة والســالم واألم ــة بشــأن امل ــرارات الالحق ، والق
وضــمان مشــاركتها وكفالــة  ، ال يذللــها إال االلتــزام الراســخ بــتمكني املــرأة  )٢٠١٥( ٢٢٤٢

، واتسـاق املعلومـات واإلجـراءات، وتـوافر     ةوتضافر جهود القيـاد حقوق اإلنسان الواجبة هلا، 
  الدعم من أجل بناء أسس إشراك املرأة يف عملية صنع القرار جبميع مستوياا،  

زاء التهديد باإلضرار باملنشآت النفطيـة وشـركات الـنفط    إ وإذ يعرب عن بالغ القلق  
  وموظفيها، وحيث مجيع األطراف على كفالة أمن البنية التحتية االقتصادية،

إزاء اخلطـر الـذي    يعرب عن بـالغ القلـق  إذ و، )٢٠١٣( ٢١١٧إىل قراره  وإذ يشري  
ــدد الســال  ــري املشــروع لألســلحة الصــغرية       يته ــل غ ــوب الســودان نتيجــة للنق ــن يف جن م واألم

  واألسلحة اخلفيفة وتكديسها املزعزع لالستقرار وإساءة استخدامها،

  أمهية أن تكفل البعثة أمن عملياا اجلوية يف جنوب السودان، وإذ يكرر تأكيد  

جلماعـات األخـرى   هجمـات القـوات احلكوميـة وقـوات املعارضـة وا      وإذ يدين بشدة  
على أفراد ومرافق األمم املتحدة واهليئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة، مبـا يف ذلـك حادثـة         
 إسقاط اجليش الشعيب لتحرير السودان لطائرة عمودية تابعـة لألمـم املتحـدة يف كـانون األول/    

ــة لألمــم املتحــدة يف ن      ٢٠١٢ديســمرب  ــه قافلــة تابع ــذي تعرضــت ل يســان/أبريل ، واهلجــوم ال
، ٢٠١٣، واهلجوم الذي تعرض له معسكر البعثة يف أكوبـو يف كـانون األول/ديسـمرب    ٢٠١٣
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وحادثــة إســقاط مجاعــات مســلحة غــري حمــددة اهلويــة لطــائرة عموديــة تابعــة لألمــم املتحــدة يف  
ــطس  ــابع     ٢٠١٤آب/أغســ ــق تــ ــد والتحقــ ــق للرصــ ــاز فريــ ــف واحتجــ ــاد يف ل، وتوقيــ إليغــ
باالسـتيالء  وات معارضة باعتقال واحتجاز أفراد تابعني للبعثة و، وقيام ق٢٠١٤آب/أغسطس 

الـذي  ، واهلجـوم  ٢٠١٥معدات تابعة هلا يف واليـة أعـايل النيـل يف تشـرين األول/أكتـوبر      على 
الـذي تعـرض لـه     ، واهلجـوم ٢٠١٦موقع محايـة املـدنيني يف ملكـال يف شـباط فربايـر      تعرض له 

واهلجـوم الـذي تعـرض لـه جممـع تـريان،       ، ٢٠١٦موقع محاية املدنيني يف جوبـا يف متـوز/ يوليـه    
واحتجاز واختطاف موظفني تابعني لألمـم املتحـدة وأفـراد مـرتبطني ـا، واهلجمـات املتكـررة        
اليت تتعرض هلا معسكرات البعثة يف بور وبانتيو وملكال وملوط، واختفاء ثالثـة مـن املـوظفني    

األمم املتحدة وأحد املتعاقدين الوطنيني الـذي تقـف وراءه علـى مـا قيـل      نتسبني إىل  املالوطنيني
ــام،     ــر الســودان ووف ــوات اجلــيش الشــعيب لتحري ــوب الســودان أن   وإذ يهيــبق حبكومــة جن

  تستكمل التحقيق يف هذه اهلجمات بشكل سريع وواف وأن حتاسب املسؤولني عنها،

ــا    ــواردرســائل الب وإذ حيــيط علم ــن ال ــام  ة م ــني الع ــرة  األم ــا للفق ــرار  ١٦وفق ــن الق   م
ــؤرخني   )٢٠١٦( ٢٣٠٤ ــام املــ ــني العــ ــري األمــ ــاين/نوفمرب   ١٠وبتقريــ ــرين الثــ  ٢٠١٦تشــ

)S/2016/950 و S/2016/951،والتوصيات الواردة فيهما (  

أن احلالة يف جنوب السودان ما زالت تشـكل خطـراً يهـدد السـالم واألمـن       وإذ يقرر  
  الدوليني يف املنطقة،

  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وإذ يتصرف  

مجيـــع األطـــراف بـــالوقف الفـــوري للقتـــال يف مجيـــع أحنـــاء جنـــوب   يطالـــب  - ١  
قادة جنوب السودان بتنفيـذ وقـف إطـالق النـار الـدائم املعلـن عنـه         ويطالب كذلكالسودان، 

، ٢٠١٦متوز/يوليــه  ١١يف االتفــاق وعمليــات وقــف إطــالق النــار الــيت دعــوا إليهــا تباعــا يف    
وكفالة التنفيذ الكامل للمراسيم واألوامر الالحقة اليت توعز إىل قـادم بالسـيطرة علـى قـوام     

  ومحاية املدنيني وممتلكام؛

حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة االنتقاليـــة يف جنـــوب الســـودان بالتقيـــد    يطالـــب  - ٢  
بااللتزامــات املنصــوص عليهــا يف اتفــاق مركــز القــوات املــربم بــني حكومــة جنــوب الســودان     

حكومــة  ويطالــب كــذلكواألمــم املتحــدة، والكــف فــورا عــن عرقلــة البعثــة يف أداء واليتــها،  
ورا عـن عرقلـة اجلهـات الفاعلـة اإلنسـانية الدوليـة والوطنيـة        فكف الوحدة الوطنية االنتقالية بال

تيسري حرية احلركة آللية رصد وقـف إطـالق النـار والترتيبـات     بساعدة املدنيني، ويف مسعاها مل
حكومة الوحدة الوطنية االنتقالية إىل اختاذ اإلجراءات الالزمـة لـردع    ويدعواألمنية االنتقالية، 
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عمـال عدوانيـة أو أعمـال أخـرى تعيـق البعثـة أو اجلهـات الفاعلـة         وحماسبة املسؤولني عـن أي أ 
  اإلنسانية الدولية والوطنية؛

 ٢٢٠٦، كمــا يـــربهن علــى ذلـــك اعتمــاده القـــرارين    يعــرب عــن اعتزامـــه    - ٣  
، النظر يف مجيع التدابري املناسبة ضد األشـخاص الـذين يقومـون    )٢٠١٦( ٢٢٩٠و  )٢٠١٥(

إىل معــايري حتديــد اجلهــات  ويشــري، وأمنــه بأعمــال تقــوض ســالم جنــوب الســودان واســتقراره
علـى حرمـة   ويؤكـد  ، )٢٠١٥( ٢٢٠٦مـن القـرار    ٧اخلاضعة للجـزاءات، املفصـلة يف الفقـرة    
ــم املتحــدة،     ــة لألم ــة التابع ــع احلماي ــاألخص مواق ــراد     ويشــدد ب ــن األف ــى أنّ املســؤولني، م عل

أفراد البعثة ومبانيها وعلى أي من العاملني يف جمـال تقـدمي   والكيانات، عن شن اهلجمات على 
ــذه اهلجمــات، ب     ــري   املســاعدة اإلنســانية أو الضــالعني أو املشــاركني يف ه صــورة مباشــرة أو غ

  قد يستوفون املعايري اليت حتدد خضوعهم للجزاءات؛مباشرة، 

بــإعالن حكومــة الوحــدة الوطنيــة االنتقاليــة إجــراء حــوار وطــين   حيــيط علمــا  - ٤  
وطـين مفتـوح وشـامل    سياسـي  مجيـع األطـراف علـى املشـاركة يف حـوار       بقـوة  حيـث وشامل، 

صــاحلة واحلكــم الرشــيد، بطــرق منــها املشــاركة  للجميــع يهــدف إىل حتقيــق الســالم الــدائم وامل
الكاملة والفعالة للشباب والنساء والطوائف املتنوعة واجلماعات الدينية واتمـع املـدين ومجيـع    

أن يكــون للمــرأة متثيــل ودور قيــادي األطــراف إىل ضـمان  مجيــع  ويــدعواألحـزاب السياســية،  
كامل وفعال يف مجيـع جهـود تسـوية الرتاعـات وبنـاء السـالم، بوسـائل منـها تقـدمي الـدعم إىل           

اجلهود اليت تبذهلا اللجنة املشـتركة للرصـد والتقيـيم،     ويشجعمنظمات اتمع املدين النسائية، 
  ؛يغاد، واالحتاد األفريقي واألمم املتحدة من أجل دعم تنفيذ االتفاقاإلو

  ؛٢٠١٧كانون األول/ديسمرب  ١٥الية البعثة حىت متديد و يقرر  - ٥  

زيادة إمجايل مستويات قوات البعثة عن طريـق احتفاظـه بسـقف أقصـى      يقرر  - ٦  
ــه  ــهم   ١٧ ٠٠٠قوام ــرد، بين ــرد  ٤ ٠٠٠ف ــوات     ف ــادة ســقف ق ــة، وزي ــة اإلقليمي ــوة احلماي لق

الشـرطة  مـن أفـراد الشـرطة، مبـن يف ذلـك فـرادى ضـباط         ٢ ١٠١الشرطة لتصل قوامـا أقصـاه   
إىل األمـني العـام اختـاذ     ويطلـب ضابطا من ضباط السجون،  ٧٨ووحدات الشرطة املشكلة و 

  بتكوين القوات والعتاد؛اخلطوات الالزمة للتعجيل 

للبعثـة باسـتخدام    ويـأذن أن تتمثـل واليـة البعثـة يف تأديـة املهـام التاليـة،        يقرر  - ٧  
  مجيع الوسائل الالزمة لتأدية هذه املهام:

  املدنيني:محاية   (أ)  
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محايـة املـدنيني املعرضــني خلطـر العنـف البــدين، بغـض النظـر عــن مصـدر هــذا          ‘١’  
العنف، يف حدود قدراا وداخل مناطق انتشـارها، ومحايـة النسـاء واألطفـال     
بصفة خاصة، بطرق منها مواصلة االستعانة مبستشاري البعثة يف جمـايل محايـة   

  املرأة ومحاية الطفل؛

األجانـب، وال سـيما مـن    الرعايـا  ال العنف ضد املدنيني، مبـن فـيهم   دع أعمر  ‘٢’  
مـع إيـالء اهتمـام    بصـورة نشـطة،   خالل النشـر االسـتباقي وتسـيري الـدوريات     

خاص للمشردين داخليا، مبن فيهم على سبيل املثال ال احلصر املوجـودون يف  
ملــدافعني مواقــع احلمايــة وخميمــات الالجــئني، وللعــاملني يف اــال اإلنســاين وا 

عــن حقــوق اإلنســان، وحتديــد التهديــدات الــيت تســتهدف الســكان املــدنيني    
ــها الت   ــتظم مــع الســكان  واصــل وحــاالت تعرضــهم للــهجمات، بطــرق من املن

املدنيني والعمل عن كثب مع منظمات املساعدة اإلنسـانية وحقـوق اإلنسـان    
ــك      ــا يف ذل ــرتاع، مب ــاطق املعرضــة بشــدة ألخطــار ال ــة يف املن ، حســب والتنمي

العبادة واملستشـفيات واملنشـآت النفطيـة، وال سـيما     دور االقتضاء، املدارس و
عــن تــأمني هــذه األمــاكن  عنــدما تعجــز حكومــة مجهوريــة جنــوب الســودان  

  ؛تقوم بتأمينها  ال  أو

تنفيذ استراتيجية لإلنذار املبكـر علـى كامـل نطـاق البعثـة، مبـا يف ذلـك اتبـاع           ‘٣’  
املعلومــات والرصــد والتحقــق واإلنــذار املبكــر وتعمـــيم      ــج منســق جلمــع    

املعلومـــات، ومبـــا يشـــمل آليـــات للتصـــدي، مبـــا يف ذلـــك آليـــات التصـــدي   
ــهاكات      ــى انتـ ــوي علـ ــد تنطـ ــيت قـ ــدنيني الـ ــد املـ ــات ضـ ــدات واهلجمـ للتهديـ

اإلنساين، فضـال عـن    الدويل وجتاوزات حلقوق اإلنسان أو انتهاكات للقانون
ــوع مزيــ   ــم    التأهــب الحتمــال وق ــراد األم ــيت تســتهدف أف ــن اهلجمــات ال د م

  املتحدة ومرافقها؛

  صون السالمة واألمن العامني ملواقع محاية املدنيني التابعة للبعثة وداخلها؛  ‘٤’  

ــف اجلنســي    ‘٥’   ومنعــه يف حــدود قــدراا وداخــل منــاطق     واجلنســاين ردع العن
لألمـني العـام   مـن التقريـر اخلـاص     ٤١انتشارها، على النحـو املـبني يف الفقـرة    

  )؛S/2016/951( ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠املؤرخ 

بذل املساعي احلميدة، وبناء الثقة، وتيسري الدعم املقـدم السـتراتيجية احلمايـة      ‘٦’  
ــا يف        ــال، مب ــق بالنســاء واألطف ــا يتعل ــة، وال ســيما فيم ــا البعث ــيت تتبعه ــك ال ذل

ــف       ــني الطوائـ ــات بـ ــوب الرتاعـ ــع نشـ ــاعدة يف منـ ــة إىل املسـ ــاعي الراميـ املسـ
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والتخفيــف مــن حــدا وحلــها مــن أجــل تشــجيع مصــاحلة حمليــة ووطنيــة          
مستدامة باعتبار ذلك جزءا أساسـيا مـن أنشـطة منـع العنـف وبنـاء الدولـة يف        

  األجل الطويل؛

اف بالعودة اآلمنـة والطوعيـة   املساعدة على يئة بيئة آمنة تسمح يف اية املط  ‘٧’  
للمشردين داخليا والالجئني، وذلك بوسائل منها رصد أجهزة الشرطة لـدى  
تنفيذها لألنشـطة ذات الصـلة الـيت تركـز علـى احلمايـة، مثـل التوعيـة بقضـايا          
العنــف اجلنســي واجلنســاين، والتأكّــد مــن احترامهــا حلقــوق اإلنســان وذلــك    

مـع سياسـة األمـم املتحـدة املتعلقـة ببـذل        بالتنسيق، كلما كـان األمـر متوافقـا   
العناية الواجبة يف مراعاة حقوق اإلنسان وممتثال هلـذه السياسـة بالكامـل، مـع     
ــة       ــة محاي ــزا لعملي ــاتمع املــدين تعزي ــة ب هــذه األجهــزة ومــع األطــراف الفاعل

  املدنيني؛

  :حقوق االنسانالرصد والتحقيق يف جمال   (ب)  

ــهاكات    ‘١’   ــاوزات وانت ــدويل      رصــد جت ــانون ال ــهاكات الق ــوق اإلنســان وانت حق
منـتظم،  واإلنساين والتحقيق فيها والتحقق منها واإلبـالغ عنـها بشـكل علـين     

مبــا يف ذلــك األفعــال الــيت يحتمــل أن تشــكل جــرائم حــرب أو جــرائم ضــد     
  اإلنسانية؛

رصد االنتهاكات والتجاوزات املرتكبة ضد األطفال والنساء والتحقيـق فيهـا     ‘٢’  
حقق منها واإلبالغ عنها بشكل حمدد وعلـين، مبـا يف ذلـك مجيـع أشـكال      والت

يف النـزاعات املسـلحة، وذلـك مـن خـالل التعجيـل       اينالعنف اجلنسي واجلنس
ـــزاع        ــف اجلنســي املرتبطــة بالن ــال العن ــة برصــد أعم ــات املتعلق ــق الترتيب بتطبي
ــهاكات       ــد االنتـ ــة رصـ ــز آليـ ــالل تعزيـ ــن خـ ــها، ومـ ــالغ عنـ ــها واإلبـ  وحتليلـ

  والتجاوزات اليت ترتكب ضد األطفال واإلبالغ عنها؛

، والتحقيــق خطــاب الكراهيــة والتحــريض علــى العنــف نشــر رصــد حــوادث   ‘٣’  
اخلـاص املعـين مبنـع    األمـم املتحـدة   بالتعاون مع مستشار  فيها، واإلبالغ عنها،

  ؛اإلبادة اجلماعية

نخرطة يف رصـد انتـهاكات   التنسيق مع اآلليات الدولية واإلقليمية والوطنية امل  ‘٤’  
وتـوفري الـدعم الـتقين هلـا،      ،واإلبـالغ عنـها   ،حقوق اإلنسـان، والتحقيـق فيهـا   

  حسب االقتضاء؛
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  :يئة الظروف املواتية إليصال املساعدات اإلنسانية  (ج)  

اإلسـهام، بالتعــاون الوثيــق مــع اجلهـات الفاعلــة اإلنســانية، يف يئــة الظــروف     ‘١’  
إليصـال املسـاعدات اإلنسـانية، وذلـك إلتاحـة اـال لوصـول        األمنية املواتيـة  

العاملني يف جمال اإلغاثة إىل مجيع احملتاجني يف جنوب السودان بشـكل سـريع   
وآمن ومن دون عوائـق، وإيصـال املسـاعدات اإلنسـانية يف الوقـت املناسـب،       
ــال    ــا والالجـــئني، ويشـــري إىل ضـــرورة االمتثـ ــيما إىل املشـــردين داخليـ وال سـ

ــم املتحــدة       لأل ــادئ األم ــرام مب ــدويل واحت ــانون ال ــن الق حكــام ذات الصــلة م
التوجيهية يف جمال املساعدة اإلنسانية، مبا يف ذلك املعاملـة اإلنسـانية والرتاهـة    

  واحلياد واالستقاللية؛

ــهم،        ‘٢’   ــة تنقّل ــراد املــرتبطني ــا وحري ــة أمــن مــوظفي األمــم املتحــدة واألف كفال
  منشآا ومعداا الالزمة لتنفيذ مهام الوالية؛ حسب االقتضاء، وضمان أمن

  :دعم تنفيذ االتفاق  (د)  

  الضطالع، يف حدود قدراا، باملهام التالية دعما لتنفيذ االتفاق:ا  

تقــدمي الــدعم لتخطــيط ترتيبــات أمنيــة انتقاليــة متفــق عليهــا ووضــعها، مبــا يف     ‘١’  
  ذلك دعم مركز العمليات املشتركة؛

م، بالتنسـيق مـع فريـق األمـم املتحـدة القطـري، حسـب االقتضـاء،         تقدمي الدع  ‘٢’  
ألعمال اللجنة الوطنية لتعديل الدستور، ودمج االتفاق يف الدسـتور االنتقـايل   

  جلمهورية جنوب السودان، بناء على طلب من أطراف االتفاق؛

ــة إعــداد           ‘٣’   ــري، لعملي ــم املتحــدة القط ــق األم ــع فري ــدعم، بالتنســيق م ــوفري ال ت
ــة،    الدســ ــاء علــى طلــب مــن حكومــة الوحــدة الوطنيــة االنتقالي تور الــدائم، بن

ومتشيا مع االتفاق، مبا يف ذلك تقدمي املساعدة التقنية للجنـة الوطنيـة ملراجعـة    
الدسـتور يف عمليـة الصــياغة وتـوفري الــدعم إلجـراء املشــاورات العامـة خــالل      

  الدستور؛إعداد عملية 

اتيجية لالضطالع باألنشـطة املتصـلة بـرتع    مساعدة األطراف على وضع استر  ‘٤’  
  السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وبإصالح قطاع األمن؛

املشاركة يف آلية رصد وقف إطالق النار والتـدابري األمنيـة االنتقاليـة ودعمهـا       ‘٥’  
ــواء      ــة يف رصــد فصــل القــوات وجتميعهــا وتــوفري اإلي يف تنفيــذ واليتــها املتمثل
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ع االتفــاق، مبــا يف ذلــك دعــم تــوفري العناصــر األمنيــة  املؤقــت هلــا مبــا يتســق مــ
  املتنقلة والعناصر األمنية املكرسة حلراسة املواقع الثابتة؛

  يف أعمال اللجنة املشتركة للرصد والتقييم ودعمها؛بنشاط املشاركة   ‘٦’  

حســب االقتضــاء، إىل جلنــة االنتخابــات الوطنيــة،  ،تقــدمي املشــورة واملســاعدة  ‘٧’  
  مع أعضاء فريق األمم املتحدة القطري، مبا يتسق مع االتفاق؛ بالتنسيق

دعم إنشاء وتفعيل قوة شرطة متكاملة مشتركة شاملة للجميع، بالتنسيق مـع    ‘٨’  
تقــدمي الــدعم يف جمــال   مــن خــالل  أعضــاء فريــق األمــم املتحــدة القطــري،     

يف  التـدريب واملسـاعدة االستشــارية، متاشـيا مــع سياسـة بــذل العنايـة الواجبــة     
مراعـــاة حقـــوق اإلنســـان، ألغـــراض منـــها وضـــع وتنفيـــذ منـــاهج التـــدريب  

  والتخطيط االستراتيجي؛

ــراره  يشــري  - ٨   ــد ، )٢٠١٣( ٢٠٨٦إىل ق ــد تأكي ــادئ األساســية حلفــظ   ويعي املب
ــان رئيســه       ــرد يف بي ــا ت ــى حنــو م ــة    S/PRST/2015/22الســالم، عل ــادئ موافق ــك مب ــا يف ذل ، مب

األطراف واحلياد واالمتناع عن اسـتخدام القـوة إال يف حالـة الـدفاع عـن الـنفس والـدفاع عـن         
بأن واليـة كـل بعثـة مـن بعثـات حفـظ السـالم حتـدد وفقـاً الحتياجـات البلـد             ويسلمالوالية، 

  ؛عين وأوضاعهامل

ــع         - ٩   ــاون م ــوب الســودان وســالمته، بالتع ــأمن شــعب جن ــهوض ب ســعياً إىل الن
أن تسـتمر البعثـة يف    يقـرر حكومة الوحدة الوطنية االنتقالية، ويئة بيئة مواتية لتنفيذ االتفاق، 

 لقـوة احلمايـة اإلقليميـة باسـتخدام مجيـع الوسـائل الالزمـة،        ويـأذن احتـواء قـوة محايـة إقليميـة،     
، من أجل تنفيـذ واليـة   نشطةيف ذلك اختاذ إجراءات حازمة عند االقتضاء وتسيري دوريات  مبا

  قوة احلماية اإلقليمية، بغية حتقيق ما يلي:

تيســري شــروط التنقــل بأمــان وحريــة إىل جوبــا وخارجهــا ومــا حوهلــا، مبــا يف    ‘١’  
ط ذلك مـن خـالل محايـة وسـائل الـدخول إىل املدينـة واخلـروج منـها وخطـو         

  االتصال والنقل الرئيسية يف جوبا؛

الرئيسية اليت هـي   جوبا محاية املطار لضمان استمرار تشغيله، ومحاية منشآت  ‘٢’  
ضــرورية لرفــاه الســكان يف جوبــا، علــى النحــو الــذي حــدده املمثــل اخلــاص    

  لألمني العام؛

ــا تعــد          ‘٣’   ــة أ ــباب معقول ــد ألس ــة يعتق ــة أي جه ــة مبواجه ــورا وبفعالي ــام ف  القي
ــة املــدنيني التابعــة لألمــم      ــع محاي هلجمــات أو تشــارك يف هجمــات ضــد مواق
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املتحـدة، وغريهــا مــن املبــاين التابعــة لألمـم املتحــدة، ومــوظفي األمــم املتحــدة   
  أو املدنيني؛ ،واجلهات الفاعلة اإلنسانية الدولية والوطنية

عاجلـة احلالـة الـيت    ملناسـبة،  املتـدابري  الاعتزام جملس األمن النظر يف اختـاذ   يؤكد  - ١٠  
يف ، )٢٠١٦( ٢٣٠٤ القـرار مرفـق  يف ذلـك التـدابري املبينـة     مبـا يف تتطور يف جنوب السـودان،  

تعـوق تفعيـل قـوة احلمايـة اإلقليميـة أو عراقيـل تعـوق        تشـغيلية  عراقيل سياسـية أو  حال وجود 
وسـائر أطـراف    واليتها بسبب إجراءات تتخذها حكومة الوحدة الوطنية االنتقاليـة لأداء البعثة 

  ؛الرتاع يف جنوب السودان

على أن محايـة املـدنيني جيـب أن حتظـى باألولويـة عنـد اختـاذ القـرارات          يشدد  - ١١  
دة أن واليـة بعثـة األمـم املتحـ     ويؤكـد املتعلقة باستخدام القدرات واملوارد املتاحة لدى البعثـة،  

تشـمل سـلطة اسـتخدام مجيـع     أعـاله   ٩و  ٧تني يف جنوب السودان بصيغتها الـواردة يف الفقـر  
الوسائل الالزمة حلماية موظفي األمم املتحدة ومنشآا ومعداا لـردع العنـف، وال سـيما مـن     

، حلمايــة املــدنيني مــن التهديــدات، بصــورة نشــطةدوريات الــخــالل النشــر االســتباقي وتســيري 
عــن املصــدر، ويئــة الظــروف املواتيــة إليصــال املســاعدة اإلنســانية مــن جانــب  بصــرف النظــر

علــى أن هــذه اإلجــراءات  ويشــدداجلهــات الفاعلــة الدوليــة والوطنيــة، ودعــم تنفيــذ االتفــاق،  
تشمل، على سبيل املثال ال احلصر ويف حدود قدرات البعثة وداخل منـاطق انتشـارها، الـدفاع    

وإقامة املناطق احمليطة باملواقع اليت ال تسـتخدمها أي قـوات ألغـراض    عن مواقع محاية املدنيني، 
عدائية، والتصدي لألخطار اليت دد املواقع، وتفتـيش األفـراد الـذين حيـاولون دخـول املواقـع،       
واالستيالء على األسلحة اليت يف حوزة األفراد الذين هم داخل تلك املواقع أو الـذين حيـاولون   

ــاد اجلهـــ  ــا، وإبعـ ــا إىل    دخوهلـ ــة املـــدنيني ومنـــع دخوهلـ ــن مواقـــع محايـ ــة املســـلحة مـ ات الفاعلـ
  املواقع؛  هذه

ــة     يطلــب  - ١٢   إىل املمثــل اخلــاص لألمــني العــام أن يتــوىل إدارة دفــة عمليــات البعث
املتكاملة وتنسيق مجيع األنشـطة الـيت تضـطلع ـا منظومـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة جنـوب          

ميـدة لقيـادة منظومـة األمـم املتحـدة يف جنـوب السـودان مـن         السودان، وأن يبـذل مسـاعيه احل  
ــة األخــرى، فضــال عــن        ــة املشــتركة واالحتــاد األفريقــي واجلهــات الفاعل أجــل مســاعدة اللجن

ويؤكــد مــن علــى ذلــك،  ويشــجعهاألطــراف، يف تنفيــذ االتفــاق وتعزيــز الســالم واملصــاحلة،   
ــد ــه األمــم امل    جدي ــذي تؤدي ــدور احلاســم ال تحــدة، بالتنســيق مــع املنظمــات   يف هــذا الصــدد ال

احلوار السياسـي بـني األطـراف واإلسـهام يف     النهوض باإلقليمية واجلهات الفاعلة األخرى، يف 
دعــم تنفيــذ حكومــة عمليــة ســالم شــاملة ويــة ودفــع األطــراف إىل حتقيــق وقــف األعمــال القتال
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قيق هـذه الغايـة مـع    مواصلة تعزيز عملها من أجل حتالوحدة الوطنية االنتقالية التفاق شامل، و
  رئيس اللجنة املشتركة واملمثل السامي لالحتاد األفريقي يف جنوب السودان ويف املنطقة؛

إىل األمــني العــام أن يعطــي األولويــة للنشــر الكامــل ألفــراد البعثــة، يف   يطلــب  - ١٣  
حدود القوة املأذون ا للعنصـر العسـكري وعنصـر الشـرطة، مبـا يف ذلـك الطـائرات العموديـة         
ــتمكني       ــة التشــغيل، وعناصــر ال ــة غــري املســلحة الذاتي ــات اجلوي ــة واملنظوم  العســكرية التكتيكي

  ية؛لقوة احلماية اإلقليمالالزمة 

إىل البعثة أن تراعي متاما االعتبارات اجلنسـانية بوصـفها مسـألة شـاملة      يطلب  - ١٤  
طوال فترة واليتها، ويؤكد من جديد أمهية اخلربة والتدريب املناسبني يف املسائل اجلنسـانية يف  
مجيع البعثات الصادر ا تكليف مـن جملـس األمـن، ويشـجع كـذلك البلـدان املسـامهة بقـوات         

العنصـر العسـكري وعنصـر الشـرطة     شرطة على اختاذ تدابري لنشـر مزيـد مـن النسـاء يف     وأفراد 
  والعنصر املدين للبعثة؛

إىل البعثة أن تستمر يف تكثيف وجودهـا وتكثيـف الـدوريات النشـطة      يطلب  - ١٥  
اليت تسيرها يف املناطق املعرضة بشدة ألخطار النــزاع، ويف منـاطق التركّـز الشـديد للمشـردين      

مجيـع  خليا والالجئني، باالستعانة بوسائل منها االسترشـاد باسـتراتيجيتها لإلنـذار املبكـر، يف     دا
وعلى املسارات الرئيسية حلركة السـكان، وأن توسـع نطـاق وجودهـا، بوسـائل منـها       ، املناطق

النشر االستباقي وتسيري الـدوريات، ليشـمل منـاطق التشـرد والعـودة وإعـادة التـوطني، وإعـادة         
ــة       اإلدمــا ــة والطوعي ــة املطــاف العــودة اآلمن ــة كــي تتســىن يف اي ــة آمن ــز بيئ ج، مــن أجــل تعزي

للمشردين داخليا والالجئني، وأن جتري استعراضات منتظمـة النتشـارها اجلغـرايف للتأكـد مـن      
  متركز قواا يف أفضل موقع يسمح هلا بتنفيذ واليتها؛

إىل األمني العـام أن يتخـذ    ويطلب كذلك )٢٠١٦( ٢٢٧٢إىل القرار  يشري  - ١٦  
التدابري الالزمة لكفالة امتثال البعثة امتثاال تاما لسياسة األمم املتحدة لعدم التـهاون إطالقـا مـع    

ل التقـارير القطريـة املنتظمـة    االستغالل واالعتداء اجلنسيني وإبقاء الس على علم تام من خال
مـا يتعلـق   فياليت يقدمها إىل الس عن التقدم الذي أحرزته البعثة يف هذا الصـدد، مبـا يف ذلـك    

  ؛)٢٠١٦( ٢٢٧٢بتنفيذ القرار 

ت أمنيـة غـري تابعـة    البعثة على أن تكفل امتثال أي دعم يقـدم إىل قـوا   يشجع  - ١٧  
لألمم املتحدة امتثاال صارما لسياسة بذل العناية الواجبة يف مراعاة حقوق اإلنسان عنـد تقـدمي   

  دعم األمم املتحدة إىل قوات أمنية غري تابعة لألمم املتحدة؛
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إىل البعثة أن تسـاعد، يف حـدود املـوارد املتاحـة، اللجنـة املنشـأة عمـال         يطلب  - ١٨  
 حيـث ووفريـق اخلـرباء املنشـأ مبوجـب القـرار نفسـه؛        )٢٠١٥( ٢٢٠٦لقـرار  من ا ١٦بالفقرة 

ــة واإلقليميــــة         ــات الدوليــ ــافة إىل املنظمــ ــدول األعضــــاء، إضــ ــع الــ ــراف ومجيــ ــع األطــ مجيــ
دول األعضـاء  اإلقليمية، على ضمان التعاون مـع فريـق اخلـرباء، وحيـث كـذلك مجيـع الـ        ودون

ــوهلم دون عـــائق           ــة إمكانيـــة وصـ ــرباء وإتاحـ ــراد فريـــق اخلـ ــالمة أفـ ــى ضـــمان سـ ــة علـ املعنيـ
ــرباء      إىل ــق اخلــ ــىن لفريــ ــع، ليتســ ــائق واملواقــ ــخاص والوثــ ــاألخص إىل األشــ ــدهم، وبــ مقاصــ

  بواليته؛  االضطالع

ــدين   - ١٩   ــة      ي ــراد البعث ــيت اســتهدفت أف ــدات ال ــارات اهلجمــات والتهدي بأشــد العب
أن هـذه اهلجمـات قـد تشـكل      ويؤكـد إليغـاد،  لمم املتحدة وكـذلك املرافـق التابعـة    ومرافق األ

مجيع األطـراف بـاحترام حرمـة     ويطالبانتهاكات التفاق مركز القوات و/ أو جرائم حرب، 
منشآت األمم املتحدة وبالكف واالمتناع فورا عن القيـام بـأي أعمـال عنـف ضـد األشـخاص       

على أن حكومة الوحـدة الوطنيـة االنتقاليـة     ويكرر التأكيدحدة، املتجمعني يف مرافق األمم املت
بـاإلفراج الفـوري واآلمـن عـن مـوظفي       ويطالب كـذلك ملزمة بشروط اتفاق مركز القوات، 

  األمم املتحدة واألفراد املرتبطني ا احملتجزين واملختطفني؛

ــدين  - ٢٠   ــيت جــرت يف ملكــال يف شــباط/فرباير    ي ــال و ٢٠١٦االشــتباكات ال القت
األمم املتحدة على االسـتمرار يف اسـتخالص    وحيث، ٢٠١٦جوبا يف متوز/يوليه الذي شهدته 

الدروس املستفادة وإجراء اإلصالحات على نطاق البعثة لتمكينها من تنفيذ واليتـها علـى حنـو    
أفضــل، وال ســيما فيمــا يتعلــق حبمايــة املــدنيني، وحتســني التسلســل القيــادي يف البعثــة، وزيــادة  

عاليـــة عمليـــات البعثـــة، وتعزيـــز ســـالمة وأمـــن املـــوظفني، وتعزيـــز قـــدرة البعثـــة علـــى إدارة   ف
  املعقدة؛  احلاالت

أن تسـتمر البعثـة يف اختـاذ مـا يقتضـيه احلـال مـن تـدابري مـن أجــل           يكـرر طلبـه   - ٢١  
  إىل الس تقريرا ذا الشأن؛ كفالة أمن عملياا اجلوية يف جنوب السودان، وأن تقدم

بأشد العبارات اإلغارة على املعونـة اإلنسـانية وبـها، مبـا فيهـا األغذيـة       يدين   - ٢٢  
مجيع األطراف بالسـماح، وفقـا    ويطالبوالدواء، وكذا املباين مبا فيها املستشفيات واملخازن، 

لألحكام ذات الصلة من القانون الدويل ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية للمسـاعدة اإلنسـانية   
ــاد واالســتقالل    يف حــاالت  ــة اإلنســانية والرتاهــة واحلي ــا فيهــا املعامل ، بالوصــول يةالطــوارئ، مب

السريع واآلمن ودون عوائق للعاملني يف جمال اإلغاثة، واملعـدات واللـوازم، والسـماح بإيصـال     
املساعدة اإلنسانية، يف وقتـها، إىل مجيـع احملتـاجني يف مجيـع أحنـاء جنـوب السـودان، وال سـيما         

دين داخليا والالجئني، ويؤكد أن أي عمليات عودة، أو غريهـا مـن احللـول الدائمـة،     إىل املشر
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للمشردين داخليا أو الالجئني جيب أن تتم على أساس طوعي مستنري ويف ظل ظروف تصـون  
  كرامتهم وسالمتهم؛

مجيــع األطـــراف بـــأن توقــف فـــورا مجيــع أشـــكال العنـــف     يطالــب كـــذلك   - ٢٣  
ــهاكات القــانون الــدويل اإلنســاين، مبــا يف ذلــك    وانتــهاكات وجتــاوزات حقــوق ا  إلنســان وانت

كسـر  ، مـن أجـل   االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي واجلنساين، وأن حتاسـب اجلنـاة  
  حلقة اإلفالت من العقاب السائدة؛

مجيع انتـهاكات القـانون الـدويل السـاري، مبـا يف ذلـك القـانون الـدويل          يدين  - ٢٤  
جتـاوزات حقـوق اإلنسـان الدوليـة الـيت ترتكبـها مجيـع أطـراف الـرتاع،          اإلنساين وانتـهاكات و 

األطراف على تنفيذ االسـتنتاجات وااللتزامـات املبينـة يف     وحيث بقوةسيما ضد األطفال،  وال
ــرار  ٢٥الفقـــرة  ــاء ارتكـــاب االنتـــهاكات   )٢٠١٥( ٢٢٥٢مـــن القـ ــد بإـ ــاوزات ضـ والتجـ

  األطفال، مبا يف ذلك اإلفراج الفوري عن مجيع األطفال اندين يف صفوفها؛

املعــارض واجلماعــات  هاجلــيش الشــعيب لتحريــر الســودان وجناحــ حيــث بقــوة  - ٢٥  
ــد   املســلحة األخــرى   ــى أن حتــول دون ارتكــاب مزي ــن عل ــف اجلنســي،  جــرائم م  وحيــثالعن

حكومــة الوحــدة الوطنيــة االنتقاليــة واجلــيش الشــعيب لتحريــر الســودان/ اجلنــاح املعــارض علــى  
تنفيذ االلتزامات وخطط العمل املشـتركة واالنفراديـة الـيت قدمتـها بشـأن منـع العنـف اجلنسـي         
املتصل بالرتاعات مع التركيز على الوقايـة، واملسـاءلة، وتعزيـز املسـاعدة املقدمـة إىل الضـحايا،       

إصـدار أوامـر قياديـة حمـددة بشـأن منـع       على قيادة اجليش الشعيب لتحرير السودان  ث بقوةوحي
حكومــة الوحــدة الوطنيــة االنتقاليــة بــأن تبــدي    ويطالــبالعنــف اجلنســي املتصــل بالرتاعــات،  

  خطوات ملموسة حملاسبة اجلناة املوجودين يف صفوفهما على جرائم العنف اجلنسي؛

ــة تقصــي احلقأن  يؤكــد  - ٢٦   ــق الســالم يف جنــوب     واملصــاحلةيق ــيان لتحقي أساس
، علـــى النحـــو جلنـــة احلقيقـــة واملصـــاحلة وألم اجلـــراحيف هـــذا الصـــدد أن  ويؤكـــدالســـودان، 

املنصوص عليه يف االتفاق، جزء أساسي يف عملية بناء السـالم يف جنـوب السـودان، مـن أجـل      
  سالم واملصاحلة الوطنية وألم اجلراح؛قيادة اجلهود الرامية إىل حتقيق الوئام الوطين، وحتقيق ال

باخلطوات اليت اختـذها االحتـاد األفريقـي مـن أجـل إنشـاء احملكمـة         حييط علما  - ٢٧  
وكـذلك  املختلطة جلنوب السودان على النحو املنصوص عليه يف الفصل اخلامس من االتفـاق،  

الـيت وجههـا االحتـاد     بالدعوة الرمسيـة  ويرحببالعمل الذي قامت به األمم املتحدة حىت اآلن، 
املسـاعدة التقنيـة مـن أجـل إنشـاء احملكمـة املختلطـة جلنـوب         األفريقي إىل األمم املتحدة لتقـدمي  

ــة إىل مفوضــية االحتــاد      يطلــبوالســودان،  ــوفري املســاعدة التقني إىل األمــني العــام أن يواصــل ت
ختلطـة جلنـوب السـودان    األفريقي وإىل حكومة الوحدة الوطنيـة االنتقاليـة يف إنشـاء احملكمـة امل    
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وتنفيذ اجلوانب األخرى من الفصل اخلامس مـن االتفـاق، مبـا يف ذلـك مـا يتعلـق بإنشـاء جلنـة         
  احلقيقة واملصاحلة وألم اجلراح؛

املضــي قــدما بســرعة وشــفافية صــوب   إىل حبكومــة جنــوب الســودان   يهيــب  - ٢٨  
جتــاوزات حقــوق اإلنســان يف االدعــاءات املتعلقــة بانتــهاكات واجلاريــة اســتكمال التحقيقــات 

يتماشـــى مـــع االلتزامـــات الدوليـــة الواقعـــة عليهـــا، ويشـــجعها علـــى نشـــر التقـــارير عـــن    مبـــا
  ؛التحقيقات  هذه

حبكومة جنوب السودان، مـع اإلحاطـة علمـا يف الوقـت نفسـه       يهيب كذلك  - ٢٩  
ت من الفصل اخلامس من االتفاق، أن حتاسب مجيع املسـؤولني عـن انتـهاكا    ٢-٢-٣بالفقرة 

وجتاوزات حقوق اإلنسان وانتهاكات القانون الدويل اإلنساين، وتكفل حصول مجيـع ضـحايا   
ــة للّجــوء إىل       العنــف اجلنســي علــى محايــة متســاوية حتــت مظلــة القــانون وعلــى فــرص متكافئ

، القضــاء، ومحايــة متتــع النســاء والفتيــات باملســاواة يف احتــرام حقــوقهن يف هــذه العمليــات         
ابري شاملة يف جمال العدالة االنتقالية، مبـا يشـمل احملاسـبة وتقصـي احلقيقـة      أن تنفيذ تد ويالحظ

  ؛والتعويض، أمر أساسي لألم اجلراح وحتقيق املصاحلة

اهلجمات اليت استهدفت املنشآت النفطيـة وشـركات الـنفط وموظفيهـا      يدين  - ٣٠  
مجيع األطراف على كفالة أمـن البنيـة    وحيثوأية أعمال قتال يف املناطق احمليطة ذه املنشآت، 

  التحتية االقتصادية؛
  

  التقارير

يومــا عــن  ٣٠إىل األمــني العــام تقــدمي معلومــات تفصــيلية يف غضــون  يطلــب  - ٣١  
تشكيل القوات، وإعادة هيكلـة قـوة البعثـة، والـدعم اللوجسـيت وعناصـر الـتمكني، واملـوظفني         

إذا كانت حكومة الوحـدة الوطنيـة االنتقاليـة قـد     املدنيني من أجل تنفيذ الوالية، وكذلك عما 
وائـق  حافظت على موافقتها من حيث املبدأ على نشر قوة احلمايـة اإلقليميـة وال تفـرض أي ع   

سياسية أو تشغيلية حتول دون تفعيل قوة احلماية اإلقليمية أو تعـوق اضـطالع البعثـة بواليتـها،     
وأن يقـــدم تقييمـــا حمـــدثا يف امليـــدان، إىل األمـــني العـــام أن يســـتعرض االحتياجـــات  ويطلـــب

لعمليــات قــوة احلمايــة اإلقليميــة ونشــرها واحتياجاــا املقبلــة، فضــال عــن أي عوائــق سياســية    
تشغيلية حتول دون تفعيل قوة احلماية اإلقليمية أو عراقيـل تعـوق اضـطالع البعثـة بواليتـها،       أو

  ؛ا بعد ذلكيوم ٣٠يوما من تاريخ اختاذ هذا القرار، وكل  ٣٠يف غضون 

إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل الــس تقريــرا عــن تنفيــذ واليــة البعثــة،  يطلــب  - ٣٢  
يف ذلك قوة احلمايـة اإلقليميـة التابعـة للبعثـة، فضـال عـن تقـدمي تقريـر عـن التقـدم احملـرز يف             مبا
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أعـاله،   ١٧تنفيذ سياسة بذل العناية الواجبـة يف مراعـاة حقـوق اإلنسـان كمـا جـاء يف الفقـرة        
الوفـاء مبهـام محايـة املـدنيني     مـن أجـل   ومعلومات مسـتكملة عـن الكيفيـة الـيت تعمـل ـا البعثـة        

املوكلـة إليهـا، مبـا يف ذلـك علـى ســبيل املثـال ال احلصـر منـاطق الـدوريات اجلديـدة وعمليــات           
معـة  أعاله، والنظـر يف املسـائل اجلنسـانية بوصـفها مسـائل جا      ١٥النشر االستباقية وفقا للفقرة 

توصـــيات بشـــأن عـــرض أعـــاله، و ١٤جلوانـــب متعـــددة مـــن الواليـــة، كمـــا ورد يف الفقـــرة  
تقريـر خطـي   يف  اخلطوات الالزمة لتكييف البعثة مع احلالة امليدانية وزيادة كفاءة تنفيذ واليتها

  يوما بعد ذلك؛ ٩٠يوما من تاريخ اختاذ هذا القرار، وكل  ٩٠شامل يقدم يف غضون 

إىل األمــني العــام ويطلــب ، )٢٠١٦( ٢٣٠٤مــن القــرار  ٦فقــرة إىل ال يشــري  - ٣٣  
أن يستمر يف التشاور مع البلـدان املسـامهة بقـوات والبلـدان املسـامهة بـأفراد شـرطة، مـن أجـل          
تعزيز سالمة موظفي البعثة وأمنهم لتمكني البعثة مـن تنفيـذ واليتـها بفعاليـة يف ظـل بيئـة أمنيـة        

ام إىل جملــس األمــن التقــارير الــيت يرفعهــا بانتظــإىل األمــني العــام أن يقــدم يف  ويطلــبمعقــدة، 
معلومــات عــن اخلطــوات املتخــذة لتعزيــز ســالمة مــوظفي األمــم املتحــدة وأمنــهم، ومعلومــات  

، مبـا يف ذلـك   بشكل أفضل مـن تنفيـذ واليتـها   البعثة ات اهلادفة إىل متكني صالحاإلكذلك عن 
ــى إدار        ــة عل ــدرة البعث ــز ق ــة، وتعزي ــات البعث ــة عملي ــادة فعالي ــادي، وزي ة حتســني التسلســل القي

  أعاله؛ ١٨احلاالت املعقدة، على النحو املشار إليه يف الفقرة 

أشـهر مـن اختـاذ هـذا القـرار،       ٦إىل األمني العام أن يقـدم، يف غضـون    يطلب  - ٣٤  
، والعـودة إىل مسـار احلـوار    القتاليـة استعراضا للتقدم الذي أحرزته األطراف يف وقف األعمال 

  لتوصية بأي تعديالت الزمة على والية البعثة؛وحتقيق الشمول داخل احلكومة، فضال عن ا

الـيت يرفعهـا إليـه بانتظـام     تقـاريره  من خالل إىل األمني العام أن يقدم،  يطلب  - ٣٥  
 ويـدعو أعـاله،   ٢٧الفقـرة   يا مـع يوما، معلومات بشأن املساعدة التقنية املقدمـة متاشـ   ٩٠كل 

التقــدم احملــرز يف إنشــاء ومــات املتعلقــة باملعلاالحتــاد األفريقــي إىل أن يطلــع األمــني العــام علــى  
عـن اعتـزام    ويعرباألمني العام يف تقريره، ا كي يسترشد املختلطة جلنوب السودان احملكمة 

إنشـاء  يف سـبيل  جملس األمـن، بعـد تلقـي تقـارير األمـني العـام، إجـراء تقيـيم لألعمـال املنجـزة           
  احملكمة املختلطة، متشيا مع املعايري الدولية؛

  أن يبقي املسألة قيد نظره. يقرر  - ٣٦  

 


