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 تقرير األمني العام عن جنوب السودان  
 (2016آذار/مارس  31إىل  2016شباط/فرباير  3)للفترة من   

  
 مقدمة -أوال  

ــرار جملــس األمــن      - 1 ــر عاــجم سق ــُس   (2015) 2252ُيقــدم اــلا التقري ــلم مــدجملد ا ل ال
، وطلـ  فيـه   2016متوز/يوليـه   31مبوجبه واليَة سعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان حـ   

يوما تقريرا عن حالة تنفيل والية البعثة. ويعرض اـلا التقريـر مـا ادـت د      60إيل أن أقدم كل 
، (S/2016/138) 2016شــباط/فرباير  9معلومــام منــل  ــدور تقريــرم الســاس ، املــ ر    مــن 

ــن    ــرة املاتـــــدة مـــ ــاوط الت ـــــورام املســـــت دة يف الفتـــ ــباط/فرباير إىل  3ويتنـــ  آذار/ 31شـــ
 .2016 مارس

  
 الت ورام السيادية -ثانيا  

على الرغم من البداية الواعدة ستنفيل اتفاق حـل  الـعايف يف وروريـة جنـوب السـودان       - 2
دُتبشر هبا إثر و وط أعضاء الفريـ  املتقـدم لل نـامل املعـارض يف ا ركـة الشـعبية/ا ي        االيت 

، ال يـااط التقـدم العـام يف    2015 الشعيب لتحرير السودان إىل جوسـا يف كـانون األوط/ديسـارب   
تعني إنشــــاء ح ومــــة الوحــــدة تنفيــــل اتفــــاق الســــجمم متــــال را عــــن موعــــد ، وال يــــااط يــــ

 االنتقالية. الوطنية
 

 عالية السجمم يف جنوب السودان  
يف   ـــوة مراـــة يـــو تشـــ يل ا  ومـــة االنتقاليـــة، عـــييفن الـــر يُس دـــالفا كـــ ، يف   - 3
شباط/فرباير، زعيَم ا نامل املعارض يف ا ركـة الشـعبية/ا ي  الشـعيب لتحريـر السـودان،       11

يفـا   رياك مشار نا با للر يس األوط  نوب السودان، وعييفن نا   الر يس ا ـايل   جـياس وا  إي
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مشــار ستعيينـه، فقــد أكــد يف الوقــ   الســيد نا بـا  لــر يس ا  ومــة االنتقاليــة. ويف حـني رحيفــ    
 نفسه أن عودته إىل جوسا دتعتاد على تنفيل الترتيبام األمنية االنتقالية املتف  عليرا.

أ در الر يس سيانا   حفيا  أعلن فيه أنه أجـر  مشـاورام    شباط/فرباير، 12ويف يوم  - 4
مع زعااء املعارضـة السيادـية، مبـن فـيرم اوت ـاون السيادـيون السـاسقون وزعاـاء األحـااب          
السيادية األ ر ، يف ما يتعل  ستش يل ا  ومة االنتقاليـة، ودعـا نا ـ  الـر يس األوط املعـيجملن      

تقـد   واط/فرباير سّـرض تشـ يل ا  ومـة االنتقاليـة،     شـب  19لجمنضاام إليـه يف جوسـا يف يـوم    
السـيد  أمساء وزرا ه املرشحني للح ومة. ومع ذلك، وح  وق  إعداد اـلا التقريـر، ي ي ـل    

ذكر أنه لن ُيبلِّغ رمسيا  عن أمساء وزرا ـه املرشـحني للح ومـة إال  عنـد     قد مشار إىل العا اة، و
 و وله إىل جوسا.

شــباط/فرباير، أعلــن م تــ  الــر يس أن   12نفســه، ال ــادر يف  ويف البيــان ال ــحف  - 5
نقل القـوام ا  وميـة إىل  ـارو جوسـا ادـتعدادا  لعـودة القـوام التاسعـة لل نـامل املعـارض يف           
ا ركة الشعبية/ا ي  الشعيب لتحرير السودان، مبا يف ذلك ا راس الشخ يني لنا   الـر يس  

ــدم  ــار    شــباط 23. ويف ااألوط، ق ــع شــوطا  متق ــل إطــجمق الن ــةد ر ــد وق /فرباير، َأسلّــ  آلي
والترتيبام األمنية االنتقالية الل نَة املشتركَة للر د والتقيـيم أاـا ساشـرم ر ـَد والتحقـَ  مـن       
انسحاب القـوام ا  وميـة مـن جوسـا. وعاـجم  سالح ـام اتفـاق السـجمم، وحاملـا ت كـد الل نـةد            

واقـع مايـع القـوام، تقـوُم آليـةد ر ـد وقـل        العس رية املشتركة لوقل إطجمق النـار أمـاكَن م  
إطجمق النار والترتيبام األمنيـة االنتقاليـة سر ـد املواقـع، إضـافة إىل مراقبـة وقـل إطـجمق النـار          

آذار/مارس، ذكـر ر ـيس األركـان العامـة لل ـي  الشـعيب لتحريـر السـودان أن          2الدا م. ويف 
ا، وأن الوحـدام املتبقيـة دـوُ ُتنقـل     الّالبية العظاى من القوام ا  وميـة انتقلـ  مـن جوسـ    

إىل مواقع  ارو العا اة حاملا تد ل الترتيبام األمنية االنتقالية حييفا النفاذ. ومع ذلـك، فقـد   
أعرس  آليةد ر د وقل إطجمق النار والترتيبام األمنية االنتقالية يف التقرير اللم قدديفمتـه  ـجمط   

آذار/مـارس عـن قلقرـا إزاء     24يـيم، املعقـود يف   االجتاايف الساسع لل نة املشتركة للر د والتق
التال   يف عالية التحق  من املواقع والتقدم الب  ء يف نقل كل من القوام ا  وميـة وقـوام   

 املعارضة إىل مواقع الت ايع.
و جمط الفتـرة املشـاولة سـالتقرير، رك ـام الل نـةد املشـتركة للر ـد والتقيـيم والل نـةد           - 6

لوقــل إطــجمق النــار أيضــا  يف اجتااعاتاــا علــى تنفيــل الترتيبــام األمنيــة    العســ رية املشــتركة
عارضـة  فـردا  مـن قـوام امل    1 370االنتقالية، مبا يف ذلك نقل الدفعة األوىل البالغ عدد أفراداا 
آذار/مارس، سعـد أن قامـ  سعثـة     24إىل جوسا. وسدأم قوام املعارضة سالو وط إىل جوسا يف 

الشرطة التاسعني للاعارضة جـوا   أفراد وب السودان سنقل الدفعة األوىل من األمم املتحدة يف جن
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سشـ ل شـبه يـوم ،    و ـوط القـوام   من ساقاك إىل جوسا عرب مل اط، ومنل ذلك ا ـني ادـتار   
جماوعــة مــن الــرحجمم ا ويــة الــيت دــييفرتا البعثــة ســاالقتران مــع رحــجمم ماريــة           سوادــ ة 

ثيوسيـا علـى نقـل األدـلحة الثقيلـة التاسعـة للاعارضـة إىل        مستالجرة. ويف الوق  نفسه، وافق  ا
 جوسا حاط متركا القوام فيرا.

شباط/فرباير، زرُم جنوب السودان، حيـ  التقيـُ  الـر يس وشـديفدُم علـى       25ويف  - 7
نتقاليـة، ودـلت ُ  الضـوء    اال ومـة  ا ا اجة امللحة لتنفيل اتفاق السجمم، مبـا يف ذلـك تشـ يل    

 ومة يف محاية مواطنيرا. ويف جوسا، زرُم أيضا  موقعا   اايـة املـدنيني تاسعـا     على مس ولية ا 
، والتقيـ  مـع عـدد مـن     يف املدردـة املوجـودة يف املوقـع    لألمم املتحدة، وحتـدثُ  مـع ال ـجمب   

ا رام الفاعلة اإلنسانية التاسعة لألمم املتحدة وغ اا من ا رام. و ـجمط فتـرة وجـودم يف    
للـر يس املعـييفن. وقـد شـ يفعته علـى       األوطيضـا عـن طريـ  افـاتل مـع النا ـ        جوسا، حتـدثُ  أ 

 العودة إىل جوسا، ودل  ُ  الضوء على ا اجة املادة لتنفيل اتفاق السجمم يف الوق  اودد.
آذار/مـارس،   4ويف ت ور إجيايب آ ـر، شـرتدم الل نـةد املشـتركة للر ـد والتقيـيم يف        - 8

أل ــر ، ستوافــ  ا،راء، هثليرــا إىل امل دســام الــيت يــن  عليرــا  ا تيــار األحــااب السيادــية ا
اتفاق السجمم، مبا يف ذلك الل نـة املشـتركة للر ـد والتقيـيم، وآليـة ر ـد وقـل إطـجمق النـار          
والترتيبام األمنية االنتقالية، والل نة الوطنية املعنية ستعـديل الددـتور، وجملـس إدارة ال ـندوق     

 توزيع دـبعة عشـر مقعـدا  يف ا اعيـة التشـريعية الوطنيـة االنتقاليـة        اخلاص إلعادة اإلعاار. ومت
 اليت  ادق  أيضا على اتفاق السجمم. حاابسني األ

شباط/فرباير، َأجناْم الل نةد الوطنية املعنية ستعديل الددـتور  ـياغَة التعـديجمم     9ويف  - 9
ع التعــديجمم الددــتورية الددــتورية اوــددة. وأجنــَام أيضــا   ــياغة القــانون الــلم جييــا وضــ   

موضــع التنفيــل، وأعــديفم قا اــة ســالقوانني ا اليــة الــيت تت لــ  التعــديل مــن أجــل تنفيــل اتفــاق  
السجمم، مبا يف ذلك القوانني املتعلقة سالقوام املسلحة، واألجراة األمنيـة و ـدمام ال ـوار .    

ب  عـدم وجـود   شـباط/فرباير، أاـا عل قـ  أنشـ ترا سسـ      21ورغم ذلـك، أعلنـ  الل نـة، يف    
ــر         ــارض يف ا ركــة الشــعبية/ا ي  الشــعيب لتحري ــامل املع ــة وا ن ــني ا  وم ــاق ديادــ  س اتف

ــع قضــايا، اــ      ــرامل إحــدا    )أ( الســودان، سشــالن أرس ــةو و 28اقت ــة   )ب( والي عــدد وطريق
مــلء املنا ــ  الشــاغرة يف ا اعيــة التشــريعية الوطنيــة و    )و( ا تيــار مستشــارم الر ادــةو و 

ر ر يس ا اعية التشريعية الوطنية االنتقالية. ووافق  الل نة ساإلوايف علـى إحالـة   ا تيا )د( و
 القضايا العالقة إىل ح ومة الوحدة الوطنية االنتقالية لد  تش يلرا.
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 الت ورام السيادية األ ر   
املعارضــة، وكــللك الل نــة املشــتركة للر ــد والتقيــيم البيــان   قــادة وا  ومــة أيجملــدم  - 10

جملـس وزراء افيةـة ا  وميـة الدوليـة املعنيــة      2016كـانون الثا /ينـاير    31الـلم أ ـدر  يف   
الــلم حــ ت فيــه  واملعقــودة يف أديــس أساســا   االدــتثنا ية اخلامســة واخلاســني يف دورتــه سالتنايــة 

ــر التالدــيس         ــل أم ــة إىل تفعي ــن االجــراءام الرامي ــد م ــ  ا ــاذ ماي ــى تعلي َُ عل ــُس األطــرا ا ل
(. ورغـم  36/2015)األمـر ذو الـرقم    واليـة  28( القاضـ  سححـدا    36/2015) قمالر ذم

زيادة التوترام يف سعـ  أيـاء البلـد، ال دـياا     فضى إىل فقد ادتار تنفيل الا األمر، ها أذلك 
 يف من قة أعايل النيل ال رب .

ملتعلـــ  شـــباط/فرباير، أقـــريفم ا اعيـــةد التشـــريعية الوطنيـــة مشـــرويَف القـــانون ا   2ويف  - 11
ساملنظاــام غــ  ا  وميــة ومشــرويَف القــانون املتعلــ  سل نــة اإلغاثــة وإعــادة التالايــل، اللــلْين    

إطــارا  مشـروعا القــانونني اـلين   شــباط/فرباير. وأنشـال   11وقعراـا الـر يس فال ــبحا قانونـا  يف    
 تنظيايا  جديدا  للانظاام غ  ا  ومية، يشال إ داَر شرادام تس يل دنوية فـا، وإعاـاطَ  
إجراءام تشّيلية ومالية جديـدة ناماـة لعالـرا، وفـرَض قيـود  علـى النسـ  املةويـة للاـومفني          
الدوليني العاملني فيرا. وقد أعرس  سعـ  ا رـام املايـة، والوكـاالم اإلنسـانية، واملنظاـام       

ترتـ  علـى القـانون ا ديـد     يمي ـن أن  األثر السليب الـلم  غ  ا  ومية الدولية عن قلقرا إزاء 
  عالياتا، ودع  إىل ادتعراضه.يف
 

 الت ورام االقت ادية  
ادــتار االافــاض يف قياــة جنيــه جنــوب الســودان واالرتفــايف يف نســبة التضــخم. ويف  - 12
آذار/مـــارس، شـــرد دـــعر ال ـــرُ الرمســـ   نيـــه جنـــوب الســـودان اافاضـــا  يف قياتـــه   30
لفتـرة املشـاولة سـالتقرير السـاس ، أم     مقارنة مع قياته يف امن قياته يف املا ة  50يقرب من  مبا

جنيرا  مقاسل الدوالر الواحد من دوالرام الواليام املتحـدة. وَأسلـغ امل تـ      32إىل أكثر من 
ح ــاء عــن حــدو  زيــادة دــنوية يف الــرقم القيادــ  ألدــعار الســلع االدــترجمكية    إلالــوطل ل

ــباط/فرباير   ــبترا يف شـ ــا  202.5سلّـــ  نسـ ــة. وقـــد أديفم ا،ثـ ــن  يف املا ـ ــة عـ ــة الناوـ ر ا تاعـ
االافاض يف قياة العالة، وارتفايف نسبة التضخم، والتال ر يف دفـع رواتـ  املـومفني العـاملني     

ــد الســ ان مشــقة قا     ــام واخلــاص، إىل ت بيف ــع    يف الق ــاعني الع ــوترام يف وي ــية، ونشــوب ت د
 البلد. أياء
جنـوب  النقـد الـدويل   شباط/فرباير، زار وفٌد مـن  ـندوق    24إىل  10ويف الفترة من  - 13

، واجتاع مع كبار املس ولني ا  ـوميني، مبـن فـيرم ظـافب البنـك املركـام. واتضـ         السوداَن
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أم مبلـغ   2016عـام  يف  جمط املناقشام أن جنوب السودان لن ي س  من إيـرادام الـنف    
ــدفوعام        ــة م ــادة جدول ــة إلع ــود ا اري ــن ا ر ــالرغم م ــه مــا  الســودان. وس  إذا أوىف سالتاامات

 حراز أم تقدم يف الا ا اط.إال لة سالنف  إىل السودان، ي يبلتغ عن  اإليرادام ذام
  

 ا الة األمنيجملة - ثالثا  
مل   ا الة األمنييفة متـوترة يف ويـع أيـاء البلـد، و ا ـة يف أعـايل النيـل وغـرب  ـر           - 14

لبعثة يف مل اط سـني أفـراد مـن    أعااط عنل يف موقع محاية املدنيني التاسع لوقد اندلع  الّااط، 
ــل       ــدين ا و قبيلــة الشــلوك، ويف مدينــة واو، وقي ــة ال ــا وقعــ  ســني القــوام ا  وميــة     إقبيل ا

ــور       ــة. ويف جــونقل ، انــدلع قتــاط ســني أفــراد مــن عشــ   سيب ــة افوي وواعــام مســلحة جمرول
قـع محايـة   اموأحـد  أشخاص من املشـردين دا ليـا  يف   وقع  اشتباكام سني وسوتشاال، يف حني 

 للبعثة يف جوسا. وارتفع  حدة التوترام أيضا يف غرب االدتوا ية. ةاملدنيني التاسع
 

 من قة أعايل النيل ال رب   
نتي ــة يف أعــايل النيــل، ال تــااط حــدة التــوترام ســني قبــيليت الــدين ا والشــلوك مرتفعــة   - 15

. ةاملعارضــقــوام لوك يف وعنا ــر مــن قبيلــة الشــ القــوام ا  وميــة املواجرــام املباشــرة ســني 
تااط القـوام ا  وميـة وقـوام املعارضـة علـى مقرسـة مـن سعضـراا سعضـا، و ا ـة علـى             وال

وجـود  فضـجم عـن   تقارير عن وقويف مناوشام سينـراا،  و وال تااط ترد الضفة الّرسية لنرر النيل
ن الت ـعيد  م شرام تدط على أن ال رفني كليراا حيشدان قوامها، يف ما يبدو، متريـدا  ملايـد مـ   

 يف األعااط العدا ية.
وت اعدم التوترام سني أفراد من قبـيليت الـدين ا والشـلوك إىل حـد انـداليف مواجرـة        - 16

 شــباط/ 18 و 17يــوم  يف مســلحة سينــراا يف موقــع محايــة املــدنيني التــاسع للبعثــة يف مل ــاط  
لـة وفـاة علـى    حا 25ضـحية، سينـرم    144فرباير، هـا أد  إىل وقـويف مـا ال يقـل عـددام عـن       

األقل. وتش  التقارير إىل أن القتاط سدأ سني جماوعام مـن شـباب قبـيليت الشـلوك والـدين ا يف      
ــباط/فرباير. ويف  17 ــني       18ش ــددام س ــراومل ع مــن  100و  50شــباط/فرباير، د ــل مــا يت

ام كانوا يرتدون الام الرمس  لل ـي  الشـعيب لتحريـر السـودان، إىل     إالعنا ر املسلحة، ُيقاط 
املشــردون دا ليــا  مــن قبــيليت األشــخاص موقــع محايــة املــدنيني، واــاووا املنــاط  الــيت يق نــرا  

الشلوك والنوير، وأحرقوا اخليام وابـوا املاتل ـام، ودميفـروا املبـا  واملرافـ  التاسعـة للوكـاالم        
كاا ُدميفرم ثجم  مدارس ومستشـفيان. وسعـد تـد ل قـوام حفـب السـجمم التاسعـة         اإلنسانية.

يف افـدوء  م ا الـة فيـه إىل   وقـع، وعـاد  املعثة يف نفس اليوم، انسحب  العنا ر املسلحة مـن  للب
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شـخاص املشـردين   شـخ  مـن األ   30 000فرباير. وآو  مـا يايـد عـددام عـن      شباط/ 19
تاسعـة للبعثـة، يف حـني انتقـل     اللوجسـتية  القاعـدة  الدا ليا من قبيليت الشلوك والنـوير إىل دا ـل   

شخ  من األشخاص املشردين دا ليا من قبيلة الـدين ا إىل سلـدة    6 000ـ يقدر عددام س ما
مل اط. وُتقدم البعثة الدعَم إىل الشركاء يف ا اط اإلنسـا  إلعـادة سنـاء املرافـ  دا ـل املوقـع،       

يف سلـدة مل ـاط. وأكالـ      سيناا توفر أيضا قوة محاية للتوزيع العام لألغلية دواء يف املوقع أو
قــا أوليــا يف ا ــاد ، أو ــى ســحجراء حتقيــ  شــامل يف ا ــاد . ويف اــلا ال ــدد،    البعثــة حتقي

ديتوىل جملس حتقي  سقيادة  من مقر األمم املتحدة، تقييَم ادـت اسة البعثـة لألزمـة، ولقـد أمـرُم      
سـحجراء حتقيــ   ــاص للنظـر يف الظــروُ الــيت أديفم إىل اـلا ا ــاد  والــدور الـلم قامــ  ســه     

 ة فيه. وسعد ذلك دوُ ُتقدم إىل جملس األمن إحاطة عن النتا ج.خمتلل ا رام املشارك

ووا ل ا نراط شوط ثون، ا ـاكم املعـني حـديثا لواليـة شـرق النيـل املنشـالة مبوجـ           - 17
ــرقم أمــر التالدــيس ــة    36/2015 ذم ال ــدة ح ــرا مــن قبيل ــه ا دي ، تعــيني مســ ولني يف إدارت

ــيليت الشــل         ــر الــلم أ ــب  م ــدر قلــ  ألعضــاء قب ــدين ا، واــو األم  21ك والنــوير. ويف وال
وأكـد أنـه لـن يسـا       “مرنددـو العنـل  ”شباط/فرباير، و ل ا اكم الشلوك والنـوير سـالام   

آذار/مـارس   15أعلـن الـر يس يف    فم ساإلقامة يف شرق النيل. وردا على التـوترام املت ـاعدة،  
غـرب  الـدين ا مـن واليـيت    املنـتاني لقبيلـة   غـ   املومفني عقود أنه ألّى قرار ا نراط ثون سحااء 

 الشر  االجتااع .توديع النيل والمور، مش ا إىل ما تن وم عليه ال  السيادة من   ر 
ر تقـارير غـ  م كـدة أن    وزادم أيضا  التوترام يف من قة سيبـور ال ـرب ، حيـ  تقـد      - 18

نوير قتلوا وجرمل عـدد غـ  معـروُ أثنـاء اشـتباكام       - من قبيلة لووشخ   100أكثر من 
شــباط/فرباير. ويف سومــا )املعروفــة  14إىل  8جــوم يف الفتــرة مــن   ابمــع قبيلــة املــوريل يف دــ 

يل سـني  داسقا سادم من قة سيبور اإلدارية ال رب (، ت اعدم حـدة التـوترام يف  ـفوُ املـور    
األن ـار املســلحني للحــاكم املعــني حــديثا، ساســا ميـدان، وقــوام ف ــيل كــوسرا التــاسع للحركــة   
الدميقراطية  نـوب السـودان/جي  دفـايف جنـوب السـودان، الـيت تـدعم املـدير السـاس  ملن قـة           

 شـباط/فرباير، انـدلع القتـاط سـني ا اـوعتني يف      21سيبور اإلدارية ال رب ، ديفيد ياو ياو. ويف 
سيبور. وتلقى عشرام ا رحى العجمو ال يب يف قاعدة البعثـة، سيناـا تـويف طفـل نتي ـة إ ـاسته       

شخ ا مـن املشـردين دا ليـا إىل جـوار      2 332جبرومل من جراء إطجمق النار عليه. و ال يو 
مـن املشـردين    300قاعدة البعثة. وسيناا ادأ التوتر واالقتتـاط، توا ـل البعثـة محايـة أكثـر مـن       

آذار/مـارس، زار وفـد مـن ا  ومـة الوطنيـة سيبـور للتودـ  سـني          4ا يف سلدة سيبور. ويف دا لي
آذار/مــارس، انــدلع القتــاط ســني قبــيليت األنــواك يف  21القــوام ا  وميــة وف ــيل كــوسرا. ويف 
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مقــاطعيت لــاط سوتشــاال وجنــوب سوتشــاال، وأفيــد عــن مشــاركة جنــود مــن ف ــيل كــوسرا يف   
 ا الة متوترة. ما زال و .شريد ا،الُ من املدنينيالقتاط. وأدفر ذلك عن ت

غارام عنيفـة لنـر  املاشـية يف مقاطعـام ماينـدي  وميـوم       ُشن  ويف والية الوحدة،  - 19
التـوترام سـني القـوام     مـا زالـ   وكوش، ويرج  أن تستار سسب  اف رة املومسية للااشية. و

ــا. ويف مقاطعــة لــ ،     شــ لت ةاملعارضــقــوام ا  وميــة و ــانتيو ورس ون شــواغل أمنيــة حــوط س
أفادم أيضا م ادر كل من ا  ومة وا نامل املعارض يف ا ركة الشـعبية/ا ي  الشـعيب عـن    

الشباب شـنيف  غـارام   مسلحة من تداور ا الة األمنية. ويف مقاطعة كوش، أفيد أن واعام 
يف  ـفوُ املـدنيني،    إ ـاسام وقـويف  ن لنر  املاشية أدم إىل شن غارام انتقامية أدفرم عـ 

للاركبام سالقرب مـن  ُنِ  تَِ آ رين يف كاني  12أشخاص وجرمل  10سيناا أفيد عن مقتل 
فيـد أن  الـيت أد آذار/مـارس،   6آذار/مارس. وأدفرم غارام ا  املاشية يف  13سلدة كوش يف 

ني مـن مقاطعـة   ا ي  الشعيب لتحرير السودان نفلتا ساالشتراك مـع شـباب مسـلح   من عنا ر 
كوش، عن مقتل دبعة جنود ح وميني يف مقاطعة مايندي  علـى يـد قـوام املعارضـة. وأفيـد      

على ال ريـ  املـ دم إىل سلـدة م مـ  يف مقاطعـة لـ        آذار/مارس  27ُنِ  تَِ يف أن كاينا آ ر 
وقـوام  تضع كل من القوام ا  وميـة  أدفر عن وقويف مخس إ اسام لل  حاليت وفاة. وو

 ، ر سشن اف وم.على ال رُ الوم الضة املعار
 

 من قة  ر الّااط ال رب   
يف واليــة غــرب  ــر الّــااط، ادــتارم االشــتباكام املتق عــة ســني القــوام ا  وميــة    - 20

التـــوترام شـــديدة يف ا تاعـــام اوليـــة يف مدينـــة واو حـــدة وا ااعـــام املســـلحة، وملـــ  
شــباط/فرباير يف واو ســني قبــيليت الــدين ا  1يف  ام الــيت وقعــ وحوفــا. ويف أعقــاب االشــتباك

والفرتيــ ، أدــفرم ال اــا ن الــيت ن ــبترا ا ااعــام املســلحة واف اــام الــيت شــنترا علــى     
سـني واو وسازيـا وسـني واو وسسـيليا عـن تـداور ا الـة         املاتديناملواقع ا  ومية على ال ريقني 

ل ـرد  نفـلتا  ة إىل سلـدة واو مـن عاليـة    شباط/فرباير، عادم القوام ا  ومي 17األمنية. ويف 
يف سسيليا وسّار، وياعم أاـا سـدأم سـحطجمق النـار سشـ ل متق ـع       املوجودة ا ااعام املسلحة 

 وا  املاتل ام وضرب املدنيني.
وتش  سع  التقارير غ  امل كدة إىل أن القوام ا  ومية ادتردف  أيضا أفراد قبيلـة   - 21

ــوا   ــلين اتارا ــ ، ال ــتباكام، قد    الفرتي ــاب االش ــدنيني يف واو. ويف أعق ــل مبضــايقة الســ ان امل ت
سلـغ عـن ارتفـايف حـاد     . ويف األداسيع التالية، أدجبرومل آ رينشخ ا  25شخ ا وأ ي   11

يف أعاــاط القتــل يف سلــدة واو وحوفــا. ونفــى حــاكم واليــة واو ونا ــ  قا ــد الفرقــة اخلامســة   
يف اف اــام الــيت وججملرــا اللــوم سشــالاا  ا  وميــة القــوام التاسعــة للقــوام ا  وميــة مشــاركة 
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ــر الســودان. واديف   ــا أيضــا أن االشــتباكام وقعــ   ألفــراد يرتــدون زم ا ــي  الشــعيب لتحري عي
قيـام القـوام ا  وميـة    تقـارير عـن   ما زال  تـرد  نتي ة للانازعام اإلثنية القا اة. ومع ذلك، 

عـن سلـدة   سعيـدا  م مراس  جديدة فا سالعااط ا  ومضايقام ويعتقد أن قوام املعارضة ا ل
سعال انتقام . ويف منت ل آذار/مارس، أفادم تقـارير عـن وقـويف    واو وأاا ي تقم ح  ا،ن 

سـالقرب مـن    ةوعنا ر مسلحة أفيـد أاـا مـن قـوام املعارضـ     القوام ا  ومية قتاط عنيل سني 
واداعــ  أن  .اوجنــوب غــرب سلــدة وكيلــومترا  61حــوايل الــيت تقــع علــى سعــد  نّــور أومبــو، 

 مـن إنشـاء موقـع للت ايـع يف من قـة  ـر الّـااط        ةاملعارضـ قوام اوط منع القوام ا  ومية حت
ي ت كــداا سعــد سعثــة األمــم املتحــدة يف وروريــة   ةاملعارضــقــوام . سيــد أن مشــاركة ال ــرب 

 جنوب السودان أو آلية ر د وقل إطجمق النار والترتيبام األمنية االنتقالية.
احتـدام االشـتباكام القبليـة    نتي ة واراب، تداورم ا الة األمنية يف تونج والية ويف  - 22

ــونج. ويف       ــونج وشــرق الت ــوب الت ــر  املاشــية، ال دــياا يف مقــاطعيت جن والّــارام العنيفــة لن
للااشـية   مرس ـا شباط/فرباير، ااو  جماوعام يديفعى أاـا مـن ميـوم أسـون يف ثيـ  سيـام        25
قتـيجم ودـبعة جرحـى. ويف     12ا أدـفر عـن وقـويف    هـ جن  يف شـرق التـونج،   لقبيلة لواك  اتاسع
ونليـ  سيـام، شـرق التـونج، سنـر  املاشـية مـن        مـن  شباط/فرباير، قام مّ ون يديفعى أاـم   26
تلـوا أثنـاء اف ـوم. ويف    مـن املّ يـن علـى املاشـية قد     11واد للااشـية يف قـوك. وأفيـد أن     مرس 

سـني قبيلـة   ام وقعـ   شخ ـا نتي ـة الشـتباك    85سـو علـى   غضون ذلك، أفيد عن مقتـل مـا ير  
سانيار من تايبتياب سالتحالل مع الريك من شرق التونج، وواراب، وقبيلـة الـوام مـن سـاغور،     

 مقاطعة كويبي  يف البح ام.
ــرة      - 23 ويبــدو أن الــبح ام تــنعم سفتــرة مــن افــدوء النســيب، علــى الــرغم مــن تــاامن الفت

العاعـام. ومي ـن   ي ـاحبه عـادة نشـوب    دء مودم ا رة املاشية الـلم  املشاولة سالتقرير مع س
أن يعا  ذلك إىل زيادة الدور اللم يض لع سـه الاعاـاء التقليـديون يف الودـاطة يف العاعـام      
اولية، واملايد من املشاركة املستارة من قبل السل ام ا  ومية، والـدعم املسـتار مـن البعثـة     

أقـار   -لك، فحن مبادرة السجمم سني عشـا ر روب وكـوي  ودين ـا    فل  اإلجراءام. ونتي ة لل
الفرعيــــة ال تــــااط قا اــــة، وقــــد اارطــــ  قبيلتــــا غــــو  وثوييــــك يف رمبيــــك الشــــرقية يف   

 م ا ة. عالية
 

 املن قة االدتوا ية ال رب   
شرد املن قـة االدـتوا ية ال ـرب  نااعـا مسـتارا سـني قـوام األمـن وجماوعـام ظليـة           ت - 24
ربم سني حركـة  املرمس  السجمم ال التنفيل اتفاُق . وي يد ل حيَاةى أاا متحالفة مع املعارضُيديفع

يرمـ  إىل   الـلم ، و2015التحرير الوطل  نوب السودان وا  ومة يف تشرين الثـا /نوفارب  
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إااء العنل يف مقاطعيت مريـدم ويـامبيو يف واليـة غـرب االدـتوا ية. وتفيـد تقـارير سـالن ذلـك          
إىل تردد سع  كبار ضباط ا ي  الشعيب لتحرير السودان، من سينـرم قـادة ظليـون، يف     يعا 

التعامل مع ا ركة، وذلك على الـرغم مـن ادـتارار ا ـوار سـني املسـ ولني ا  ـوميني وقيـادة         
ا ركة. وي تتو ل ا  ومة إىل اتفاق هاثل مع ا برة الوطنيـة لشـع  جنـوب السـودان ألن     

تالييداا لل نامل املعارض يف ا ركة الشعبية/ا ي  الشعيب. ويف غضون ذلـك،   األ  ة أعلن 
يف آذار/مــارس، أ ــدرم آليــة ر ــد وقــل إطــجمق النــار والترتيبــام األمنيــة االنتقاليــة تقريــرا  

قام  مبراوة قر  ك اء من ا وم قرب سيـام سـارم  ـارو    ا  ومية قوام ال  إىل أن  لد
 ــرق منــازط ومــدارس ومرافــ   ــحية، وتشــريد عشــرام مونــدرم، حيــ  أفيــد عــن قيامرــا 

 املدنيني. ا،الُ من
ويف والية ود  االدتوا ية، مل  التوترام مرتفعة سني القوام ا  ومية وا تاعـام   - 25

اولية يف أوا ل شباط/فرباير سيناـا شـن  القـوام ا  وميـة ا ومـا ضـد العنا ـر املسـلحة يف         
. وأفيد أن القوام ا  وميـة وا ـل  حـرق منـاط      (كاتيّ م سوماناحية كاتيّ م اإلدارية )

يف كاتيّ م، حي  ُزعم أاا قتل  مـدنيني يف ظاولـة لـت ر  املن قـة مـن ا ااعـام املسـلحة        
ــاط  يف     ةاملرتب ــة ساملعارضــ  ــدة من ــدم االشــتباكام يف ع ــللك، امت ــو . ونتي ــة ل ــام يف دول سي

قليــل مــن الن ــامل يف تنفيــل اتفــاق    دــو  قــدر يتحقــمقاطعــة جوســا. ويف الوقــ  نفســه، ي  
ــوا ، وأفيـــد أن املـــدنيني 2015ونـــدوروسا للســـجمم املوقـــع يف كـــانون األوط/ديســـارب   مـــا زالـ

ونـدوروسا.  يتعرضون للاضـايقة وانعـدام األمـن، سيناـا مـا زالـ  املظـاار العسـ رية دـا دة يف          
الــيت رية يف ونـدوروسا،  وعقـدم القـوام ا  وميـة العـام علـى تودــيع ن ـاق قواعـداا العسـ         

ــة   ــا املعارضـ ــدم فيرـ ـــ  تواجـ ــااط ا ال ــ . وال تـ ــ  الوقـ ــل سعـ ــتقرة  منـ ــة مسـ ــة الراانـ ة األمنيـ
 اشة. ول نرا
آذار/مـارس،   19ووقع  أيضا تـوترام إثنيـة يف مواقـع محايـة املـدنيني يف جوسـا. ويف        - 26

مـا ي ـل إىل   ا ارك فيرـ عنـل شـ  أعاـاط  قـع إىل  ااملوأحـد  قتاط سني رجلني يعيشـان يف  الت اعد 
شــخ  مــن منــاط  خمتلفــة يف املوقــع حيالــون املناجــل والع ــ ، هــا أدــفر عــن إ ــاسة     400
خبـرق  من املشردين دا ليـا   200حوايل قام أشخاص وقتيل واحد، سيناا  110يقل عن  ال ما

الوضـع،  رد ـة  وتـد ل  البعثـة لت  ، ود لـوا إليـه عنـوة.     اع دار األمم املتحـدة مباوي  ا دار 
 مثانية من أفراد وحدام الشرطة املش لة أ يبوا جبرومل طفيفة.ل ن 
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 ا الة اإلنسانية -راسعا  
يف الفتــرة مــن شــباط/فرباير إىل آذار/مــارس، تفاقاــ  األزمــة اإلنســانية يف جنــوب         - 27

يف األمـاكن  السودان من حي  ا  م والن ـاق واإل ـامل. وت ـاعد التـوترام يف العديـد مـن       
واليـة،   28الفعل  ألمر التالدـيس ال ـادر عـن الـر يس سحنشـاء       ت بي البلد سسب  الويع أياء 

وامتد القتاط إىل مناط  كان  يف السـاس  تعتـرب مسـتقرة. وتسـبب  االشـتباكام الـيت انـدلع         
يف شباط/فرباير يف موندرم وواو وسيبـور ومل ـاط يف وفـاة أشـخاص وتشـريد آ ـرين، وأدم       

 نسانية واحتياجام ا ااية.إىل زيادة االحتياجام اإل
د، مبــا يف يالعنــل وتشــرأعاــاط ويف مدينــة واو وحوفــا، وردم تقــارير متوا ــلة عــن  - 28

شــخ  يف حاجــة مادــة إىل   8 000ذلــك يف مبــورو، حيــ  أفيــد عــن وجــود مــا يقــدر ســـ    
، ادـتار و ـوط املشـردين دا ليـا مـن األجـااء       2015املساعدة. ومنل كانون األوط/ديسـارب  

يف الفتـرة  ية والّرسيـة مـن واو إىل البلـدة واملنـاط  اوي ـة هبـا. ووقـع املايـد مـن التشـريد           ا نوس
مـن املشـردين    37 000، حي  يقدر أن 2016سني كانون الثا /يناير وشباط/فرباير املاتدة 

املتـالثرة سـالعايف يف املن قـة. وال يـااط و ـوط       األمـاكن دا ليا و لوا إىل سلدة واو من خمتلـل  
ام الفاعلة اإلنسانية إىل املنـاط  املتضـررة مـن الـعايف يف البلـدة و ارجرـا يشـ ل حتـديا.         ا ر

جنــوب نق ــة تفتــي  ســارم عــن حــرق شــنته القــوام ا  وميــة ويف مونــدرم، أدــفر ا ــوم 
 منازط ومدارس ومراف   حية، و لتل عشرام ا،الُ من املشردين.

 ـجمط الفتـرة   سيةة عال مقدم  املساعدة اإلنسانية ظفوفـة س ـعوسام جسـياة    مل  و - 29
تـل أرسعـة مـن    من شباط/فرباير إىل آذار/مارس وحـداا، قد املاتدة ف  الفترة فاملشاولة سالتقرير. 

هــا رفــع العــدد اإلوــايل  -ثجمثــة يف مل ــاط وواحــد يف أكوســو  -العــاملني يف ا ــاط اإلنســا  
. وواجـه الشـركاء   شخ ـا  49تقد  املعونة اللين قتلوا منل سداية األزمـة إىل   للعاملني يف جماط

يف جماط املساعدة اإلنسانية جماوعة من العوا  ، مبا يف ذلـك انعـدام األمـن، واألعاـاط العدا يـة      
الفعلية، والعقبام الب وقراطية، والقيود اللوجستية. وما زالـ  ا بايـام غـ  القانونيـة ُتفـرض      

فل املساعدة اإلنسانية عند نقاط التفتي  على طوط طرق النقل الر يسـية، حيـ  أفيـد    على قوا
ي ـل إىل   من نقاط التفتي  سني جوسا وسـانتيو، وعـن جبايـة مـا     60إىل  50عن وجود ما سني 

تقريبــا مــن كــل شــاحنة علــى طــوط ال ريــ .  مــن دوالرام الواليــام املتحــدة دوالر  1 000
علــى ويــع املســتويام، مــل و ــوط املســاعدام  لــيت أدجريــ  اوعلــى الــرغم مــن املفاوضــام 

اإلنسانية إىل واو شلوك وواو مقيدا يف شباط/فرباير وآذار/مارس، وإن كـان الو ـوط إىل واو   
يف األشــرر األ ــ ة، الــلم وقــع قــد ادــُت نل يف منت ــل آذار/مــارس. وأثنــاء القتــاط   شــلوك

اإلفـادام املسـتقاة   . وادـتنادا إىل عينـة مـن    رب  أ وط املساعدة اإلنسانية وتضررم وُدم رمُن
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ــن  ــن        16م ــه أكثــر م ــا قيات ــد م ــة إنســانية، فدِق دوالر مــن دوالرام  يــنيمجم 5.2جرــة فاعل
ــاط       ــاء القتـ ــانية أثنـ ــام اإلنسـ ــوط واملخاونـ ــن األ ـ ــدة مـ ــام املتحـ ــدا ر الواليـ ــرر  الـ ــل شـ منـ

ضـام امل ثفـة علـى    . وادـتارم املفاو فقـ  أيلوط/دبتارب يف مل ـاط وسيبـور غـرب االدـتوا ية     
التنقـل سـرا   سشالن و وط املساعدام اإلنسانية. وقد جنح  منظاة إنسـانية يف   ويع املستويام

أدفر عن مايد من عاليام إي اط املسـاعدام املجم اـة التوقيـ      خل وط يف جونقل ، هاعرب ا
 والفعالة من حي  الت لفة إىل األشخاص املتضررين من العايف.

ادتارار األعااط القتالية، تفاقم  جمط الفتـرة املشـاولة سـالتقرير ا ـويف      وساإلضافة إىل - 30
يف أثناء فترة ش  الّلاء. ويرد يف التحدي  األ ـ  للت ـنيل املت امـل ملراحـل األمـن الّـلا         
عن الفترة املاتدة من كانون الثا /يناير إىل آذار/مارس أن عدد األشخاص اللين ملـوا  اجـة   

ــة و ــل إىل  مادــة إىل املســاع  ــو  شــخ ، أم حــوايل    2.8دة الّلا ي ــن   25ملي ــة م يف املا 
يف املا ـة عاـا كـان عليـه عـددام يف نفـس الفتـرة مـن عـام           12د ان البلد، أم سايادة سنسـبة  

ــلين مــا   40 000. ويضــاُ إىل ذلــك وجــود مــا ال يقــل عــن   2015 ــوا  شــخ  مــن ال زال
املاتــدة ســني أن الفتــرة النظر إىل ســالقلــ  سوجــه  ــاص اــلا يــدعو إىل يعــانون مــن الضــعل. و

تعق  مودم ا  اد اللم يتوقع أن ي ون فيه األمـن الّـلا     وآذار/مارس يناير كانون الثا /
يف أفضل حاالته. وساإلضافة إىل الواليام املتـالثرة سالفعـل، امتـد انعـدام األمـن الّـلا   ليشـال        

  ومنرا مناط  يف لاط  ـر الّـااط   مناط  كان  تتاتع يف الساس  سقدر نسيب من األمن الّلا 
وواراب. وقد زادم ا الة االقت ادية املتـداورة سسـرعة مـن ارتفـايف مسـتويام انعـدام األمـن        
الّلا   املرتفعة أ جم سدرجة مث ة لل ايف، وال دياا سني فقراء املناط  ا ضرية. فقـد تـالثرم   

ــة املســتوردة سشــدة ألن  األدــر الــيت تعتاــد يف املنــاط  ا ضــرية علــى العاــل املــالجور     واألغلي
ــايف       ــدرتا الشــرا ية يف حــني أد  ارتف ــي  ق ــة أد  إىل تقل االافــاض املتســاريف يف قياــة العال
معــدط التضــخم وت ــاليل الوقــود والنقــل إىل زيــادة يف أدــعار الســلع األدادــية، مبــا يف ذلــك   

ة املســترلك إىل النفقـام الـدنيا لسـل    2016األغليـة وامليـا  النظيفـة. وو ـل  يف آذار/مـارس      
جنيرـا مـن جنيرـام جنــوب السـودان، واـو رقـم غــ  مسـبوق يقـارب أرسعـة أمثــاط           5 994
 .  2015كان عليه يف كانون الثا /يناير  ما
ووا ــل شــركاء العاــل اإلنســا  تودــيع ن ــاق ادــت استرم رغــم تاايــد االحتياجــام   - 31

مسـاعدة   2016عـام   ل سدايـة والتحديام اليت تواجـه عاليـاتم. وو ـل عـدد الـلين تلقـوا منـ       
غلا ية وادتفادوا من اخلـدمام اإلنسـانية األ ـر  إىل أكثـر مـن مليـون شـخ . وقـدم  يف         

شـخ  مت نـرم مـن الو ـوط      352 400املناط  افشة واملتالثرة من العايف مساعدة إىل قراسة 
ــا  ظســنة، وح ــل    ــة و   58 400إىل م ــادر مي ــواد تعلياي ــى م ــل عل  24 000دــتقبل أدطف
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عاليـة   66 400يف املستشفيام لعجمجرم من حاالم دوء التّليـة ا ـاد، وأجريـ     شخ  
كشل  ح . واغتنم الشركاء فترة مودم ا فاُ لتخاين املعونام مسبقا يف منـاط  ظـددة   

إي افا إليرا، حيثاا أم ن، وخبا ة إىل املناط  اليت يتعلر الو وط إليرـا سـرا  ـجمط مودـم      أو
س، سلغ مقدار اإلمدادام اليت مت  اينرا مسبقا يف تلك املناط  ما يايـد  األم ار. ويف آذار/مار

 طن مترم من املواد الّلا ية(.   42 500طن مترم )منرا  46 000عن 
، اناك حاجة مادة إىل التاويل لتتسىن االدـت اسة ألشـد   اورز وعلى الرغم من التقدم - 32

نســبة ملــ  األروامل. وحــ  آذار/مــارس،  االحتياجـام إ احــا واالحتياجــام الجمزمــة إلنقـاذ  
. فقـ   يف املا ة 9يف حدود  2016االدت اسة اإلنسانية ذام األولوية امل لقة لعام   ة متويل 

و جمط الفترة املشاولة سالتقرير، سدأ شركاء العال اإلنسـا  يلاسـون أثـر الف ـوة يف التاويـل      
وا إىل إغـجمق سعـ  املرافـ  سسـب      على العاليام اإلنسانية، حيـ  أفـاد سعضـرم سـالام اضـ ر     

 نق  التاويل.  
  

 تنفيل مرام البعثة وفقا ألولوياتا املعدلة - امسا  
 محاية املدنيني -ألل  

شردم الفترة املشـاولة سـالتقرير ارتفاعـا متوا ـجم يف أعاـاط العنـل ضـد املـدنيني يف          - 33
 . ويف حاالم كث ة، يبـدو  غرب  ر الّااط وغرب وود  االدتوا ية وأعايل النيل، وجونقل

ال مي  س لة للعايف السياد  األداد ، وإمنا يدط على تنام  امـا  مـث  للقلـ     الا العنل أن 
 أفرزته حالة العنل واالنفراط اليت أ بح  دا دة سني القبا ل.  

ــة        - 34 ــة  ااي ــرا املتعلق ــل مرات ــة مســتويام يف تنفي ــايف اــج ذم ثجمث ــة اتب ووا ــل  البعث
. فف  إطار املستو  األوط املتاثل يف ا اايـة مـن  ـجمط ا ـوار واملشـاركة السيادـية،       املدنيني

مســاعيرا ا ايــدة  ــ  ويــع األطــراُ علــى وقــل    نــوب الســودان ســلل  هــثليت اخلا ــة 
ــادة          ــر يس ودــا ر الق ــرا لل ــك مقاسلت ــد لــل ذل ــدنيني. وق ــة امل ــة محاي ــة وكفال األعاــاط العدا ي

ترا ملاـثلني مـن ا نـامل املعـارض يف ا ركـة الشـعبية/ا ي  الشـعيب        ا  وميني، وكللك مقاسل
على ال عيدين الـوطل واولـ ، وذلـك سّيـة التشـ يع علـى إجـراز تقـدم  ـوب تنفيـل اتفـاق            

 السجمم والدعوة إىل رفع القيود اليت تعوق إم انية الو وط إىل سع  األماكن.  
يف جمــاالم إدارة العاعــام وسنــاء الســجمم  ووا ــل  البعثــة أيضــا سنــاء القــدرام اوليــة - 35

والودــاطة، وتيســ  ا ــوار ســني القبا ــل علــى املســتو  اولــ ، والــدعوة يف آن معــا إىل زيــادة   
مشاركة املـرأة يف منـع نشـوب العاعـام ويف مبـادرام سنـاء السـجمم. و ـجمط الفتـرة املشـاولة           
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الســل ام الوال يـة والســل ام  حلقــة تـدري  للـ     16سـالتقرير، نظاـ  البعثــة مـا جماوعـه     
التقليديــة واألحــااب السيادــية، ومنظاــام ا تاــع املــد  واملعلاــني واملستشــارين األقــران         

 والنساء والشباب ومريب املاشية واملشردين دا ليا وا تاعام اولية عاوما.  
ويف إطار املستو  الثـا  املتعلـ  سا اايـة مـن األذ  ا سـدم، وا ـل  البعثـة تـوف           - 36

ــن       ــر م ــدنيني إىل أكث ــة امل ــا الســتة  ااي ــة يف مواقعر ــة البدني ــن املشــردين   190 000ا ااي م
سـانتيو  املوقـع ال ـا ن يف   دا ليا. ويف وق  إعداد الا التقرير، سلغ عدد املـدنيني املوجـودين يف   

جوسـا )واليـة ودـ     املوقـع ال ـا ن يف   شخ ، وسلـغ عـددام يف    116 000وحدة( )والية ال
املوقـع ال ـا ن يف   شـخ ، وسلـغ عـددام يف     28 000االدتوا ية( ما يقل سفارق طفيـل عـن   
شـخ . وتباطـال يف أوا ـل آذار/مـارس تـدف        40 000مل اط )والية أعايل النيـل( أكثـر مـن    

عنــدما يف كــانون الثا /ينــاير انتيو سعــد أن سلــغ أق ــا  يف ســال ــا ن وقــع املالوافــدين ا ــدد إىل 
شــخ  مــن  1 000و ــل عــدد الوافــدين ا ــدد كــل أدــبويف إىل اــلا املوقــع إىل أكثــر مــن  

املشردين دا ليا، ويعـا  اـلا التبـاط  إىل ادـتةناُ تقـد  اخلـدمام اإلنسـانية يف سلـدة سـانتيو          
ضون ذلك، غادر عـدة مةـام مـن    ويف أماكن أ ر  من ود  وجنوب والية الوحدة. ويف غ

املشردين دا ليا موقع  ا ااية يف سانتيو ومل اط علـى إثـر عـودة شـركاء العاـل اإلنسـا  إىل       
سلد  سانتيو وواو شلوك. فقـد كـان التحسـن النسـيب الـلم طـرأ يف األمـاكن الـيت قـدموا منـرا           

فـرص عـي     ثـا  عـن   عامجم داام يف رجوعرم إليرا، سيناا دافر سعضرم ا، ـر إىل السـودان   
 وتعليم أفضل.  

ووا ل  البعثة جروداا الرامية إىل تودـيع ن ـاق محايـة املـدنيني إىل  ـارو قواعـداا        - 37
وذلك سالتنسي  مع ا رام الفاعلة املعنية ستقد  املساعدة اإلنسـانية وتـوف  ا اايـة يف    ، الثاستة

جنوب واليـة الوحـدة املسـامهة يف حتقيـ      ويع أياء البلد. وتوا ل قاعدة العاليام امل قتة يف 
االدتقرار يف من قة ل  املتنازيف عليرا يف الساس ، سيناـا توا ـل أيضـا قاعـدة العاليـام امل قتـة       
يف مونـــدرم تـــوف  ا اايـــة املباشـــرة للاشـــردين دا ليـــا املعرضـــني للخ ـــر جـــراء ادـــتارار   

يــة. وقــد ُعــازم ساملثــل قاعــدة  االشــتباكام ســني القــوام ا  وميــة وا ااعــام املســلحة اول 
عاليام السرايا يف قاعدة يامبيو سنشر دـرية أ ـر  فيرـا مـن ال تيبـة االحتياطيـة التاسعـة لقـوة         
ــلين شــردوا  ــجمط االشــتباكام         ــا، ال ــة للاشــردين دا لي ــة البدني ــوف  ا ااي ــرض ت ــة سّ البعث

 عد العنل.ااأل  ة، وللحيلولة دون ت 
ــة أيضــا مــن   وكث ّّ - 38 ــة    فــ  البعث ــى احتاــاالم عالي ــيت تن ــوم عل ــاط  ال وجوداــا يف املن

سنشوب نااعام فيرا. وشـردم واليـام جـونقل  وشـرق االدـتوا ية والـبح ام، ارتفاعـا يف        
االشـتباكام الـيت   كاـا أدم  حاالم التوتر والعاعام سني القبا ل املضيفة والرعـاة املرـاجرين.   
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إضـافة  م املساعدة على تد ة األوضـايف. و زيادة عدد دورياإىل نشب  دا ل من قة واو سازيا 
إىل الواليــام االدــتوا ية، يــرج  أن تت لــ  من قــة  ــر الّــااط ال ــرب  تودــيع دا ــرة وجــود  
قـدرة االت ــاط التاسعــة للبعثــة مــن أجــل التخفيـل مــن ارتفــايف حــدة التــوترام والعاعــام ســني   

 القبا ل والقوام ا  ومية.  
من املـدنيني   94 504إلجراءام املتعلقة ساأللّام لفا دة وقدم  دا رة األمم املتحدة ل - 39

دورام توعيــة مبخــاطر خملفــام ا ــرب ق ــد محايتــرم منــراو وتلقــى عــدد آ ــر مــن مــومف    
إحاطـام سشـالن تـداس  السـجممة مـن       اشخ ـ  513البعثة والعاملني يف ا اط اإلنسا  جماوعـه  

ــل   ــاير، أجــر  26األلّــام األرضــية. ومن ــام   كــانون الثا /ين ــرة اإلجــراءام املتعلقــة ساأللّ م دا 
حتقيقام يف دـتة حـواد  انف ـار ألّـام أرضـية أودم  يـاة طفـل يف واليـة شـرق االدـتوا ية           
وإ اسة عشرة أطفاط آ رين وشخ ـني سـالّني. وساإلضـافة إىل ذلـك، قامـ  الـدا رة يف إطـار        

ام يف سيبـور وسلـدة سيبـور،    ادت اسة عاجلة لفا دة موقع محاية املدنيني يف مل اط ومرب  ال ا ر
سحجناز عاليام مس  لألماكن اوتالة للاتف رام وإزالة اـل  املتف ـرام دعاـا لل رـود الـيت      

 تبلفا البعثة وا رام املعنية سالعال اإلنسا  الدتةناُ أنش ترا.  
وادتار اإلسجمغ عـن نشـوب تـوترام وأعاـاط عنـل سـني أفـراد القبا ـل دا ـل مواقـع            - 40

دنيني ويف املناط  اوي ة هبا، لل  أعااط عنل جنس  وعنل قا م على أداس نـويف  محاية امل
آذار/مـارس و ـل عـدد مـا أسلـغ عنـه مـن         10ا نس، وعن وقويف حواد  أمنية أ ـر . ويف  
حادثـة للـ  اعتـداءام وأعاـاط دـ و       276ا واد  األمنية اليت حدث  يف تلك املواقع إىل 

عيل، وأعاـاط قتـل، وحرا ـ ، واغت ـاب، وإطـجمق نـار،       وا ت اُ أطفاط، وأعاـاط عنـل مـ   
ــاء مفاداــا أن      إضــافة إىل تريــ  أ ــناُ غــ  مشــروعة إىل دا ــل تلــك املواقــع. ووردم أنب
أشخا ا من املشردين دا ليـا اعتـدوا يف سـانتيو وجوسـا علـى مـومف  األمـم املتحـدة، وخبا ـة          

ــى أدــاس ظلــ      ــم عل ــد معر ــراد شــرطترا وا ــراس املتعاق ــى أف  . وتوا ــل كــللك ضــلويف   عل
أشــخاص مــن املشــردين دا ليــا يف دــرقة هتل ــام شخ ــية ملــومف  األمــم املتحــدة ومعــدام 

 هلوكة لألمم املتحدة.  
وال تــااط البعثــة تــدير يف مواقــع محايــة املــدنيني يف جوســا وســانتيو ومل ــاط وســور ثجمثــة  - 41

م دا ـل اـل  املواقـع. و ـجمط     مراف  احت از حتت ا فيرا من يرت   حواد   ل ساألمن العـا 
شخ ـاو منـرم    92الفترة املشاولة سالتقرير، و ل جماويف اللين احت اوا يف تلك املرافـ  إىل  

شخ ـا ال ياالـون ظت ـاين     24آذار/مـارس، مـن سينـرم     30شخ ا احت اوا فيرـا منـل    58
يف مواقـع   فيرا منل فترام طويلـة حيـ  إاـم ميثلـون   ـرا أمنيـا متوا ـجم علـى سقيـة املقـياني          

 محاية املدنيني.  
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كيانـام  ويف إطار املستو  الثال  املتعل  ستريةـة سيةـة ت فـل ا اايـة، عقـدم البعثـة و       - 42
جنـوب السـودان اجتااعـا وضـع      غاثة إعادة التالايل ومنظاة إاإلغاثة واألمم املتحدة، و نة 

لف ـل الثالـ  مـن اتفـاق     فيه ادتراتي ية إطارية مشتركة حتدد املباد  األدادـية لـدعم تنفيـل ا   
ــا        ــودة وإعــادة إدمــاو املشــردين دا لي ــه سع ــ  من ــ  املتعل ــد ا ان ــى وجــه التحدي الســجمم، وعل
والجمجةني سعد إنشاء ا  ومة االنتقاليـة. وتقـوم البعثـة أيضـا ستنسـي  أنشـ ة فرقـة العاـل الـيت          

ــا والتاـــ     ــيتم إطـــجميف األطـــراُ عليرـ ــتراتي ية الـــيت دـ ــة االدـ ــياغة وثيقـ اس تع ـــل علـــى  ـ
 فا. تالييدام

 
 ر د حقوق اإلنسان والتحقي  سشالاا -ساء  

على الرغم من التعردام املت ررة اليت قـدمرا كـجم ال ـرفني مـن أجـل محايـة املـدنيني،         - 43
ام وطلبـام قويـة   وإااء أعااط العنل ومعاقبة مرت بيرا، وما  در عن جملس األمن مـن نـداء  

إىل القيام سللك، ليس اناك أم دليل علـى وجـود أم جرـود حقيقيـة مـن جانبـراا       تدعو فيرا 
ــالعايف، ومقاضــاة       ــوق اإلنســان املت ــلة س ــراكام والت ــاوزام اخل ــ ة  ق ــ  يف االنت للتحقي
ومعاقبة مرت يب ال  االنتراكام اليت تتوفر يف سعضـرا ويـع أركـان جـرا م ا ـرب. وهـا يـث         

القتل  ارو ن ـاق القضـاء وا ـاالم املتعلقـة سقتـل مـدنيني واـم        القل  سوجه  اص ادعاءام 
ران االحت از على يد القـوام ا  وميـة يف يـامبيو، ومنـرا مخـس حـاالم أسلـغ عنـرا  ـجمط          

. وال تااط القيود اليت تفرضرا السـل ام اوليـة والقـوام ا  وميـة علـى      2016شباط/فرباير 
ام املـدعى أاـا ارت بـ  يف واو، مبـا يف ذلـك قتـل       حرية التنقل تعوق التحقيقـام يف االنتـراك  

مــدنيني علــى أيــدم القــوام ا  وميــة يف منت ــل شــرر شــباط/فرباير. وهــا يــث  القلــ  أيضــا  
االدعاءام ستعرض مدنيني للضرب واالحت ـاز التعسـف  علـى يـد القـوام ا  وميـة أو أفـراد        

نــدلع  يف سيبــور يف منت ــل مســلحني جمرــويل افويــة يف أحــدا  تت ــل ساالشــتباكام الــيت ا  
/ شباط/فرباير سني القوام ا  ومية وف يل كوسرا التاسع للحركة الدميقراطية  نـوب السـودان  

. وقد وقعـ  اـل  األحـدا  سعـد تعـيني دـل ام مدنيـة جديـدة         جي  دفايف جنوب السودان
ــرقم    ــر التالدــيس ذم ال ــا أن وجــد     36/2015مبوجــ  أم ــ  علير ــوترام ترت ــار ت ــلم أث ، ال

نيون أنفسرم يف مرمى تبادط إطجمق النار، األمـر الـلم أد  إىل دـقوط سعضـرم سـني قتيـل       املد
 وجري . وتوا ل البعثة وع املعلومام سشالن ال  االدعاءام.  

وقد مل العنل القبل  وأثر  على الس ان املدنيني م در قل ، حي  أفـادم التقـارير    - 44
م إىل ارت ـاب انتـراكام أ ـر   قـوق     سالن ادت اسة قوام األمـن قـد أدم يف سعـ  ا ـاال    

اإلنســان. وتشــال ا ــواد  املــث ة للقلــ  ادعــاءام م دااــا أن القــوام ا  وميــة عاــدم يف  
شباط/فرباير يف أثناء ظاولترا ادتعادة ق يع من املاشية املسروقة إىل إضـرام النـار يف منـازط،     8
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ا ية يف مقاطعـة اي وتـوس، يف   ودرق  أعدادا من رؤوس املاشية، وأطلق  النـار س ـورة عشـو   
 والية شرق االدتوا ية، واو ما أدفر عن مقتل شخ ني وإ اسة شخ  آ ر.  

و جمط الفتـرة املشـاولة سـالتقرير، ادـتارم انتـراكام حريـة التعـب . فقـد احت ـام           - 45
يوما جوزيل أفندم، واو  حف  من جريدة التعب  الـيت ت ـدر    52دا رة األمن الوطل ملدة 

ة العرسية دون أن توجه تاـة إليـه أو أن يسـا  لـه سرؤيـة ظـام، وذلـك عقـ  قيامـه سنشـر           ساللّ
مقــاط ر ــ  أنــه ينتقــد األداء السيادــ  واالقت ــادم للح ومــة. وقــد أطلــ  دــرامل أفنــدم يف     

شباط/فرباير، ول ن ا ت فه جمرولون يف وق  الح  وتعرض لضرب مربمل يف الفترة مـن   19
اــلا التقريــر موجــودا يف م ــان آمــن. وقــ  إعــداد  يــااط حــ  آذار/مــارس. واــو ال 8إىل  4

ومعلوم أن اناك ما ال يقل عن ثجمثة  ـحفيني آ ـرين معرضـني للخ ـر، مـن الـلين دـب  أن        
تعرضــوا يف ا،ونــة األ ــ ة لجمحت ــاز وأ لــ  قــوام األمــن أو أشــخاص جمرولــون دــبيلرم،   

 كانوا تلقوا تديدام سالقتل.   أو
ك، ال تـااط انـاك حتـديام كـب ة يف جمـاط إقامـة العـدط وفقـا للاعـاي           وإضافة إىل ذلـ  - 46

ــاء علــى أوامــر       ــة واالحت ــاز سن ــة  قــوق اإلنســان. وملــ  حــاالم االحت ــاز سالوكال الدولي
 ادرة من ظاكم عرفية غ  خمولة دل ة إ دار أوامر احت از شـاغجم ر يسـيا. ويف الـبح ام    

ايف االحت ـاز دون املسـتو  امل لـوب، حيـ  ت ـتب      ولاط  ر الّااط، لـوحب أيضـا أن أوضـ   
ــد       ــة جبرــود لتحدي ــتني. واضــ لع  البعث ــاوت اين يف اــاتني املن ق أمــاكن االحت ــاز سشــدة س
ــااط، مــع ادــتردافرا        ــراك يف لــاط  ــر الّ ــويف مــن االنت ــا العــايل فــلا الن ــاط  ذام التركي املن

ليـة. وإضـافة إىل ذلـك، توا ـل      للتد ل لتالمني اإلفراو عـن اوت ـاين وتوعيـة السـل ام او    
التقــارير الــيت تفيــد ساحت ــاز مــدنيني مــن قبــل دا ــرة األمــن الــوطل وقــوام ح وميــة أ ــر ،   

سعــ  ا ــاالم إىل مســتو  اال تفــاء    و ــل  يف  ذلــك يف يــامبيو ومل ــاط، حيــ      يف مبــا
ــراحه         ــجمق دـ ــتوا ية وإطـ ــرب االدـ ــة غـ ــاس  لواليـ ــاكم السـ ــاز ا ـ ــ  احت ـ ــرم. وعقـ القسـ

وإعادة القب  عليه واحت از  من قبل دا رة األمـن الـوطل يف جوسـا     2015أغس س آب/ يف
ــرة      2015كــانون األوط/ديســارب   22يف  ــن االحت ــاز طــواط الفت ــل ا ــاكم الســاس  را ، م

 املشاولة سالتقرير.  
وأفــادم تقــارير سوقــويف حــواد  للعنــل ا نســ  يف واليــام أعــايل النيــل والوحــدة      - 47

ارتب ــ  يف كــث  مــن األحيـان ستاايــد األنشــ ة اإلجراميــة وغــارام اــ   وودـ  االدــتوا ية،  
املاشية، اليت تقوض النسيج االجتااع  افـ  سالفعـل. ويف الواليـام االدـتوا ية وواليـة غـرب       
 ر الّااط، ال تااط ا ااعام املسلحة ترت   انتراكام وماوزام    ة  قوق اإلنسـان،  

والية لاط  ر الّـااط، أنشـالم ا ااعـام النسـا ية شـب ام       مبا يف ذلك العنل ا نس . ويف
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تنبيه ظلية يف دبع ظليام يف مقاطعة شرق أويل هبدُ حتسني اإلسجمغ واالدـت اسة يف الوقـ    
 املناد  للعنل ا نس  وا نسا .  

ــباط/فرباير، أنشــال   2ويف  - 48 ، ريــاك مشــار، فرقــة عاــل تتــاللل مــن      ةاملعارضــزعــيم ش
املستو  من اإلدارة العس رية وإدارة االت ـاالم وإدارة العـدط ومـن ا تاـع      عضوا رفيع 11

ــل    ــى تنفي ــ   املــد ، لإلشــراُ عل ــبجمغ األحــادم ا ان ــع يف ال ــل   2014املوق للت ــدم للعن
شـباط/فرباير، قـام م تـ  املاثلـة اخلا ـة       5و  4ا نس  املرتب  سالنــااعام. ويف الفتـرة سـني    

عنل ا نسـ  يف حـاالم النــاايف وفريـ  اخلـرباء املعـل سسـيادة القــانون        لألمـني العـام املعنيـة سـال    
والعنل ا نس  يف حاالم العايف، سالتعاون مـع البعثـة، ستنظـيم مشـاورة ألعضـاء فرقـة العاـل        
لتحسني فرارم للعنل ا نس  املرتب  سالعاعام، وأدوارام ومسـ ولياتا، ومـن أجـل حتديـد     

ة. واتفــــ  علــــى أن يعــــني ا نــــامل املعــــارض يف ا ركــــة  األنشــــ ة الر يســــية ذام األولويــــ
ــر الســودان   مســ وط ات ــاط للعنــل ا نســ  وأن ينشــ     200الشــعبية/ا ي  الشــعيب لتحري

وحدة  ا ة للتحقي  والتوثي  ملعا ة االدعـاءام ذام امل ـداقية سـالعنل ا نسـ  يف املنـاط       
ية اليت حددم تعايم أوامر القيـادة  اليت تسي ر عليرا املعارضة. وتضان  األنش ة ذام األولو

التسلسـل القيـادم لل نـامل املعـارض يف     مـن  ـجمط   اليت حتظر ارت اب جـرا م العنـل ا نسـ     
ا ركة الشعبية/ا ي  الشعيب لتحرير السودان وتعايا مديريـة القضـاء العسـ رم علـى النحـو      

إال أنـه ال توجـد حـ     اللم مي نرا من التحقي  يف جرا م العنل ا نس  ومقاضـاة مرت بيرـا.   
ا،ن أدلة على أم جرود  ـادقة اضـ لع  هبـا األطـراُ للتحقيـ  يف العنـل ا نسـ  املـرتب          

 سالعاعام وظاكاة مرت بيه ومعاقبترم.  
و جمط الفترة املشاولة سالتقرير، عقدم البعثة دورة تدريبيـة مـدتا مخسـة أيـام سشـالن       - 49

ــا عــدد   العنــل ا نســ  وإدارة قضــايا العنــل ا ن  ــرم  مــن أفــراد ال 32ســ  مل شــرطة، مــن سين
امرأة، من الشرطة الوطنية يف رمبيك سوالية الـبح ام. وذكـر أن إم انيـة  ـوء الضـحايا       19

إىل العدالــة وافتقــار الشــرطة الوطنيــة إىل القــدرام واملعــدام مهــا مــن ســني العوامــل الــيت تعــوق  
ضــا تعــرض النســاء للاااردــام التقليديــة  املعا ــة الفعالــة لقضــايا العنــل ا نســ . وادــتار أي 

ــاواو القســرم، وادــتار  ــوؤان إىل      ــاواو املب ــر وال الضــارة، مــن قبيــل زواو األطفــاط وال
 آليام للت اوب لدعم أدرام، مثل االشتّاط سا نس من أجل البقاء.  

ــالتقرير، دــ ل     - 50 ــرة املشــاولة س ــ  سارت ــاب    105و ــجمط الفت حــواد  م كــدة تتعل
طفـجم، وذلـك مـن  ـجمط آليـة       3 260 احادثا غ  م كد تضرر منر 22  ة و انتراكام  

الر د واإلسجمغ يف جنوب السودان. وال تااط ا ـواد  املبلـغ عنـرا املتعلقـة ست نيـد األطفـاط       
ضان  فوُ القوام/ا ااعام املسـلحة م ـدر قلـ ، مـع سلـوغ جماـويف ا ـواد  امل كـدة         
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 ــبيا  ــجمط الفتــرة املشــاولة  180واد ، وتضــرر حــ 9حادثــا وا ــواد  غــ  امل كــدة  28
مدردـة   40سالتقرير. وعجموة على ذلك، أفادم تقارير وردم سنراية شـباط/فرباير سادـتخدام   

 يف ويع أياء جنوب السودان يف األغراض العس رية.  
 

 تيةة الظروُ امل اتية إلي اط املساعدام اإلنسانية -جيم  
مـع م تـ  تنسـي  الشـ ون اإلنسـانية يف جوسـا والشـركاء         من  ـجمط التعـاون الوثيـ     - 51

اوليني العاملني يف ا اط اإلنسا  واملاـثلني يف الق اعـام، وا ـل  البعثـة تقيـيم دـبل تعظـيم        
التالث  املتولد عـن تسـي  الـدوريام وعاليـام التوا ـل يف تيسـ  إي ـاط املسـاعدة اإلنسـانية.          

عايف املسل  والقيود علـى التنقـل الـيت تفرضـرا ا ااعـام      وقد حاط انعدام األمن الناجم عن ال
املسلحة يف والية غرب  ر الّااط والواليام االدتوا ية ويف من قـة أعـايل النيـل ال ـرب  دون     

 إي اط املساعدة اإلنسانية إىل املدنيني أو تع يلرا.  
 و ــجمط الفتــرة املشــاولة ســالتقرير، اضــ لع  البعثــة مبرــام  اايــة القــوة سلــغ عــدداا     - 52
مراة وذلك لتالمني عايجمم إدقاط األغلية من ال ـا رام وحتركـام القوافـل الربيـة      2 364

ودــفن النقــل النرريــة وغ اــا مــن األنشــ ة اإلنســانية. وقامــ  البعثــة، سالتنســي  مــع الفريــ      
االدتشارم املد  العس رم وم ت  تنسي  الشـ ون اإلنسـانية، سوضـع   ـة للعاليـام الـيت       

اعلــة اإلنســانية يف مودــم ا فــاُ املتوقــع. ودــتوفر البعثــة محايــة القــوة    دــتنفلاا ا رــام الف
للاواقع/ال رق املقرر ادتخدامرا كاجمذ أ   لتنفيل عاليام إنسانية، ودـتليب أيضـا ال لبـام    

 املتعلقة ساألزمام يف حاالم ال وار .  
ــة      - 53 ــام سنشــر أفرق ــة ساأللّ ــم املتحــدة لإلجــراءام املتعلق ــرة األم لإلجــراءام  وقامــ  دا 

املتعلقة ساأللّام ملس  وت رـ  ال ـرق ومرـاس  ال ـا رام ومواقـع ابـوط ال ـا رام العاوديـة،         
يتي  للبعثة إم انية الو وط وإم انية إي اط املعونة اإلنسانية. وقام  الدا رة  جمط الفتـرة   ها

ــاير إىل  26مــن  ــومترا مــن ا 454آذار/مــارس مبســ  وت رــ    29كــانون الثا /ين ل ــرق كيل
ــ   ــ الللـ ــن   ريـ ــدة مـ ــ   املاتـ ــ    وكاديـ ــاطع كاديـ ــورم، وتقـ ــوا  سـ ــاطع  -يـ ــ ، وتقـ  لـ
لّاــا أرضــيا  298متــرا مرسعــا مــن األراضــ  وتــدم    7 899 844وت رــ   ،رايــر - ســانتيو

طلقـة ذ ـ ة لألدـلحة ال ـّ ة.      24 975من خملفام ا ـرب مـن املتف ـرام و     5 649 و
شباط/فرباير من التحق  مـن ال ـرق الرافـدة يف واليـة      9وعجموة على ذلك، انتر  الدا رة يف 

 غرب  ر الّااط وتقييارا من أجل سرنامج األغلية العامل .  
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 دعم تنفيل اتفاق السجمم -داط  
ــدعم املقــدم مــن        - 54 ــل اتفــاق الســجمم، سســبل للــ  تنســي  ال ــة دعــم تنفي وا ــل  البعث

سـجمم. وتوا ـل هـثليت اخلا ـة عقـد منتـد        الشركاء الدوليني وتبادط املعلومام عـن عاليـة ال  
ــة املشــتركة للر ــد        ــل كــل اجتاــايف لل ن ــوب الســودان وأ ــدقا ه قب ــدوليني  ن للشــركاء ال

شــباط/فرباير، شــارك  البعثــة يف االجتاــايف األوط  18والتقيــيم لتعايــا الــدعم  روداــا. ويف 
دتـه الواليــام املتحــدة  يف نــ ويب، الــلم عقاملشــتركة للر ــد والتقيـيم،  لفريـ  شــركاء الل نـة   

كانون الثا /يناير عن جملس السلم واألمـن التـاسع    29األمري ية وكينيا وفقا للبيان ال ادر يف 
علـى عـودة   فيـه فريـ  الشـركاء    لجمحتاد األفريق . و در سيان مشـترك عقـ  االجتاـايف حـ      

 رياك مشار ودرعة تش يل ا  ومة االنتقالية.
ــة   - 55 ــة لل ن ــيم املشــوقــدم  البعث قــدرا كــب ا مــن الــدعم اللوجســيت   تركة للر ــد والتقي

واملساعدة يف جماط التخ ي  لبدء تنفيل ترتيبام األمـن االنتقاليـة املتفـ  عليرـا، مبـا فيرـا عـودة        
قــوام األمــن التاسعــة لل نــامل املعــارض يف ا ركــة الشــعبية/ا ي  الشــعيب لتحريــر الســودان.    

فـردا مـن قـوام     1 370ين علـى املسـاعدة يف نقـل    ووافق  البعثة إىل جان  الشـركاء ا، ـر  
ا نامل املعارض يف ا ركة الشـعبية/ا ي  الشـعيب لتحريـر السـودان مـن أمـاكن خمتلفـة دا ـل         

آذار/مــارس، أجنــام البعثــة عاليــة النقــل ا ــوم األوىل   24جنــوب الســودان إىل جوســا. ويف 
وسـا، مبـن فـيرم الضـباط الـلين      إىل ج ةضاس ا رفيـع املسـتو  مـن ضـباط املعارضـ      22عدد   ملا

قيادة الشرطة املت املـة املشـتركة وجملـس ادـتعراض الـدفايف االدـتراتي   واألمـن.        ديش لون 
ــة       ــة وال ــا رام الت اري ــام النقــل ا ــوم سادــتخدام كــل مــن طــا رام البعث وتوا ــل  عالي

 لـوط  املستالجرة س ورة شبه يومية، حسباا تسا  حالة ال قس، ويتوقـع أن ي ـل إىل جوسـا    
فردا من قـوام ا نـامل املعـارض يف ا ركـة الشـعبية/ا ي  الشـعيب        780نيسان/أسريل يو  5

لتحرير السودان. وداعدم البعثة أيضا يف توف  سعـ  املعـدام افنددـية الثقيلـة لتنفيـل سعـ        
ــة      ــارض يف ا ركـ ــامل املعـ ــة لل نـ ــ رام الثجمثـ ــع املعسـ ــية يف مواقـ ــية األدادـ ــاط افنددـ األعاـ

/ا ي  الشــعيب لتحريــر الســودان يف جوســا، وإجــراء تقيياــام لعاليــام إزالــة األلّــام، الشــعبية
و ــاين األدــلحة الفا ضــة يف جوســا. وتقــوم البعثــة حاليــا أيضــا سالتنســي  مــع الشــرطة الوطنيــة 
لدعم الشرطة املت املـة املشـتركة وحـددم الـدعم التـدرييب الـلم مي ـن تقدميـه مب ـرد تفعيـل           

   افيةة امللكورة.
ــة         - 56 ــام األمني ــار والترتيب ــل إطــجمق الن ــة ر ــد وق ــدعم ،لي ــد  ال ــة تق ووا ــل  البعث

االنتقاليــة، رغــم أن ا،ليــة ال تــااط مقيــدة سســب  ظدوديــة القــدرام، الــيت تعــوق قــدرتا علــى  
إعــداد تقــارير التحقيــ  يف الوقــ  املنادــ . ومتاــع البعثــة كــل أدــبوعني مــع ا،ليــة، وجيــرم  
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سرحـ    ّة النرا ية مللكرة تفاام جديدة سشالن الـدعم املقـدم مـن البعثـة. ومـا     حاليا وضع ال ي
البعثة أيضا توفر محاية القوة واإليـواء وغـ  ذلـك مـن  ـدمام الـدعم املعيشـ  ألفرقـة الر ـد          

وقـل  سانتـراكام  والتحق  التاسعة لآللية  ـجمط التحقيقـام الـيت مـر  يف االدعـاءام املتعلقـة       
مــن مواقــع الت ايــع. وال يــااط مــن التحــديام الر يســية الــيت تواجررــا  إطــجمق النــار والتحقــ  

األمـن الـوطل يف    م دا ـرة آذار/مـارس، احت ـا   16ا،لية القيود املفروضـة علـى التنقـل. ففـ      
يــامبيو فريقــا للتحقيــ  تاسعــا لآلليــة. وعنــدما اجتاعــ  البعثــة مــع حــاكم الواليــة سشــالن اــل     

ية عن انتشار الفري  وادتنتج سناء على ذلك أن الفري  كـان  املساللة، أن ر تلقيه أم ردالة رمس
يقيم يف يامبيو دون إذن. وقد أدطل  درامل الفري  يف اليوم التايل وأعيد نشـر  يف يـامبيو سنرايـة    

 .  مالفري   جمط فترة احت ازاأعضاء الشررو إال أن البعثة ُمنع  من الو وط إىل 
 

 املسا ل الشاملة لعدة ق اعام  
مــن منتــديام  13 ــجمط الفتــرة املشــاولة ســالتقرير، عقــدم امل اتــ  امليدانيــة للبعثــة    - 57

السـجمم النسـا ية، سّيـة حتديــد املنظـورام النسـا ية مـا  عاليــة السـجمم. وادـتخدم قـرار جملــس          
لتحليــل املنظــورام النســا ية مــا  مشــاركة املــرأة يف عاليــة الســجمم،   (2000) 1325األمــن 

ومنــع العنــل ا نســ  وا نســا ، ومحايــة حقــوق املــرأة. وتشــ  النتــا ج األوليــة إىل حــدو     
انت ادــة يف امل ادــ  الــيت حتققــ  يف جمــاط مشــاركة املــرأة، سســب  الــتّ ام يف ا  ومــام   

  ومة االنتقالية.  اولية وحاالم التال   يف تش يل ا 
والتحليـل   ،قوة البعثة سرناجمرا لتناية القدرام يف جماط املرأة والسـجمم واألمـن  جنام وأ - 58

 ا نسـانية، ومسـ ويل تنسـي  الشـ ون ا نسـانية     يف جماط محاية مستشـاريرا للشـ ون   ا نسا  
ـّـ لــديرا رب. وشــارك  ، وعنا ــر الــتا ني التــاسعني فــا يف ق اعاتــا يف ا نــوب والشــرق وال

للاسـاواة سـني ا نسـني ومت ـني     البعثة أيضا يف الدعم املنس  الـلم تقـود  ايةـة األمـم املتحـدة      
 ملرأة من أجل االحتفاط ساليوم الدويل للارأة.ا

ودــامه  البعثــة أيضــا يف حتســني فرــم ا ارــور لواليــة البعثــة واتفــاق الســجمم وعاــل   - 59
اتا. وقدم  البعثة لل نة دعاـا سـالفجمم الفيـديو وال ـور     الل نة املشتركة للر د والتقييم ووالي

الفوتوغرافيــة ملســاندتا يف العاــل الــلم تقــوم ســه، مبــا يف ذلــك الايــارام امليدانيــة واملقــاسجمم    
ــدة      ــم املتحـ ــة لألمـ ــا التاسعـ ــة مرايـ ــدم  إذاعـ ــام. وقـ ــتوس موغـ ــرا فيسـ ــع ر يسـ ــية مـ الشخ ـ

وإعجمنـام اخلـدمام العامـة الـيت تتضـان       متسـقة لل رـود املبلولـة لـدعم اتفـاق السـجمم       تّ ية
 ردا ل دجمم.  

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)


S/2016/341 
 

 

16-05746 21/27 

 

واارط  البعثة يف أنش ة لبناء القدرام يف جماط ف وس نق  املناعـة البشـرية/اإليدز    - 60
موجرـــة إىل املـــومفني ويف أنشـــ ة للتوعيـــة ساالشـــتراك مـــع فريـــ  األمـــم املتحـــدة الق ـــرم.   

تــدري  لي ــبحوا معلاــني يف ســرامج  امــرأة( ال 11مومفــا إضــافيا )مــن سينــرم   54وادــت ال 
تثقيل األقران يف جماط ف وس نق  املناعة البشرية/اإليدز يف مل اط ورمبيك. وقـدم  أيضـا   
ــدد         ــا عــ ــرية/اإليدز ملــ ــة البشــ ــ  املناعــ ــ وس نقــ ــة سفــ ــة للتوعيــ ــة وواعيــ دورام تعريفيــ

علـى  امـرأة(   102مومفا )مـن سينـرم    324امرأة(، وح ل  824مومفا )من سينرم  3 774
ــة، وتلقــى مخســة مــن املــومفني الــلكور      ــارام الســرية ال وعي  ــدمام االدتشــارام واال تب
عجمجا وقا يا سعد التعرض لف وس نق  املناعة البشرية. وعلى ال ـعيد اخلـارج ، نظـم فريـ      
األمـم املتحــدة املشـترك املعــل سفــ وس نقـ  املناعــة البشــرية/اإليدز حلقـام عاــل يف مل ــاط     

املـدنيني، مـدة الواحـدة منـرا مخسـة أيـام،       محايـة  ا ااية اليت توفراا البعثة ملواقـع  وسانتيو سشالن 
مـــن املشـــردين دا ليـــا وقـــادة ا تاعـــام اوليـــة والقيـــادام النســـا ية   3 935ادـــتفاد منـــرا 

مـــن املشـــردين دا ليـــا  75امـــرأة(. ومـــن إوـــايل اـــلا العـــدد، ح ـــل  1 155سينـــرا  )مـــن
ــرم  )مــن ــة، وتلقــى   امــرأة( علــى  ــد  14سين ــارام الســرية ال وعي مام االدتشــارام واال تب

متعاقد دويل واحد عجمجا وقا يـا سعـد التعـرض لفـ وس نقـ  املناعـة البشـرية. وسالتعـاون مـع          
اثنتني من املنظاام ا تاعيـة الشـباسية يف موقـع محايـة املـدنيني يف مل ـاط ومـع اإلذاعـة اوليـة،          

مـن   139نقـ  املناعـة البشـرية/اإليدز ادـتفاد منـرا      نفلم أنش ة توا ـلية للتوعيـة سفـ وس    
 (.  الفتياممن  84 الشباب املشردين دا ليا )منرم

  
 مجمك مومف  البعثة وحالة نشرام -داددا  

مومفـا منـرم    2 563آذار/مارس، سلغ القـوام الفعلـ  ملـومف  البعثـة املـدنيني       31يف  - 61
 من مت وع  األمم املتحدة.   435و  ،مومفا وطنيا 1 287و  ،مومفا دوليا 841
مـن األفـراد    11 745منـرم  فـردا ،   12 288، سلغ قوام قـوة البعثـة   التاريخ نفسه يفو - 62

. و لـوط  نيمـن ضـباط االت ـاط العسـ ري     183و  ،من ضباط األركـان  360 و ،العس ريني
ية األ ــلية. نشــر القــوام اإلضــاف ىنتــرا، وســللك ةالّانيــال تيبــة آذار/مــارس، انتــرى نشــر  7

جنــدم، ونشــر  300انددــية إضــافية يبلــغ قوامرــا مــا يقــرب مــن   ةوتتوقــع البعثــة نشــر قــدر 
من األفراد املشاة. وال تـااط   150من املستو  الثا ، إضافة إىل  فردا للعال يف مستشفًى 65

، واـ  منظومـام   مـن ال ـا رام غـ  املالاولـة وغـ  املسـلحة      ا  ومة ترف  نشـر منظومـام   
ألمهية يف تعايا آليام اإلنلار واالدت اسة املب رين اليت تسـتخدمرا البعثـة يف االضـ جميف    سالّة ا

 سواليترا املتعلقة  ااية املدنيني.  
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مـن القـوام املـالذون    شـرطيا    1 244آذار/مارس أيضا، سلغ قوام شرطة البعثـة   31ويف  - 63
مــن  693و  ،نمــومف  الســ ومــن  55و  ،شــرطيا 449، منــرم شــرط  2 001ســه البــالغ 

تشـال  إضـافية مـن الشـرطة    قـدرة  لة. وتتوقـع البعثـة أن يـتم نشـر     أفراد وحدام الشرطة املش  
، ريثاـا  املتعاقـدين س ـفترم الشخ ـية    الشـرطة مـن  لة وأفراد من وحدام الشرطة املش   امايد

 ت كد البلدان املسامهة سقوام شرطة نشر األفراد، ورانا سو وط املعدام املالوكـة للوحـدام  
 أماكن اإلقامة املنادبة. دعداوالقدرة اللوجستية التاسعة للبعثة الجمزمة إل

الواردة يف تقرير األمـني العـام املقـدم عـن التـداس  اخلا ـة للحاايـة         و ياموحتقيقا للت - 64
من فرقة العال املتخ  ـة املعنيـة    كٌل(، يوا ل A/69/779ا نسيني )واالنتراك من االدتّجمط 

 للبعثـة  نيساالدتّجمط واالعتداء ا نسيني والفري  االدتشارم املعل سالسلوك واالنضـباط التـاسع  
إنفـــاذ ديادـــة عـــدم التســـام  إطجمقـــا إزاء االدـــتّجمط واالعتـــداء ا نســـيني. وعقـــد الفريـــ    

الدتعراض اإلح ـاءام املتعلقـة    آذار/مارس سر ادة هثليت اخلا ة 10االدتشارم اجتااعا يف 
ا نســيني. وأسرمــ  البعثــة أيضــا مــلكرة تفــاام مــع ا رــام االنتــراك سادعــاءام االدــتّجمط و

التاسعة للبعثة هبـدُ كفالـة امتثافـا ألرفـع معـاي       املبا  الفاعلة يف ا اط اإلنسا  العاملة دا ل 
 السلوك املعاوط هبا يف املنظاة.

ا نســيني يف جنــوب واالنتــراك معنيــة سا اايــة مــن االدــتّجمط   وأنشــة  فرقــة عاــل - 65
السودان لتيس  تنفيل ويع جوان  نشـرة األمـني العـام املتعلقـة سالتـداس  اخلا ـة للحاايـة مـن         

دة فرقة العال كـل مـن   (. وديشترك يف ر اST/SGB/2003/13االدتّجمط واالنتراك ا نسيني )
مرامرـا حتـ  إشـراُ     م ندوق األمم املتحدة للس ان وايةة األمـم املتحـدة للاـرأة، ودـت د    

نا   هثليت اخلا ة/منس  الش ون اإلنسانية/املنس  املقيم/املاثل املقيم، ودـتقدم تقاريراـا إىل   
 هثليت اخلا ة عن طري  فري  األمم املتحدة الق رم.  

  
مـومف    اتفاق مركا القوام والقـانون اإلنسـا  الـدويل وأمـنُ     اُمانتراك - داسعا 

 األمم املتحدة
انتـراكا التفـاق مركـا القـوام،      32 جمط الفتـرة املشـاولة سـالتقرير، دـ ل  البعثـة       - 66
منرا يف فرض قيود على حركة مومف  البعثة والشركاء املرتب ني هبا. وللـ  سعـ     19متثل 

فــا مبــا  البعثــة ومعــداتا وعالياتــا ا ويــة أو الربيــة. وللــ     تعرضــ  ا ــواد  انتــراكام 
ــا   اال ــرا   ســـدفع نتـــراكام األ ـــر  م البـــة مـــومف  البعثـــة واملتعاقـــدين معرـ ردـــوم أو ضـ
مشروعة، وم ادرة هتل ام أحد املتعاقـدين، واعتـداءام وتديـدام ومضـايقام تعـرض       غ 

 ح ومية.   اكام املبلغ عنرا وكاالٌمب  االنترَ فا مومفو األمم املتحدة. وقد ارَت

http://undocs.org/ar/A/69/779
http://undocs.org/ar/ST/SGB/2003/13
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فرو عن مومل وطل مـن مـومف  البعثـة سعـد اعتقالـه      ، أد2016شباط/فرباير  4ويف  - 67
، شـري ة أن حيضـر أدـبوعيا إىل مقـر     2015واحت از  دون توجيه تاـة إليـه منـل متوز/يوليـه     

حـه مرلـة مـدتا أدـبوعان     نإدارة التحقيقام ا نا ية التاسعة للشرطة الوطنية. وعلى الرغم من َم
نيســان/أسريل. وألقــ   4ســتالنل إلاامــه سا ضــور أدــبوعيا يف  للوفــاء سالتااماتــه يف عالــه، ديُ 

دا ــرة التحقيقــام ا نا يــة يف جوســا القــب  علــى مومــل وطــل آ ــر مــن مــومف  البعثــة يف     
آذار/مــارس وأدم إىل وفـاة شخ ـني. وال يـااط التحقيــ      25دـ  وقعـ  يف    ةأعقـاب حادثـ  

جاريا. وال يااط ثجمثة مومفني وطنيني آ ـرين تـاسعني للبعثـة راـن االحت ـاز، سعـد        ةيف ا ادث
وعلـى الثالـ  يف تشـرين     2013لق  القـب  علـى اثـنني منـرم يف كـانون األوط/ديسـارب       أن أد

من املومفني الـلين ألقـ  علـيرم القـب ،     واحد . وي توجه أم تم ألم 2014األوط/أكتوسر 
عثة من حتديد مواعيد لايـارتم واالطـجميف علـى أحـوافم منـل الايـارة األ ـ ة يف        وي تتا ن الب

 .  2015كانون األوط/ديسارب  18
وتوا ل البعثة توجيه إ  ارام إىل ا  ومة املضيفة سشالن ال  االنتـراكام سوادـ ة    - 68

غ ا  ومــة أيضــا بَلــمــلكرام شــفوية وأثنــاء االجتااعــام املعقــودة مــع املســ ولني املعنــيني. وُت
 لحواد .لمب فوفة شررية 

إجراميـة يف ويـع أيـاء ودـ       ـواد   أيضا عن تعرض مومف  األمم املتحـدة   سلَغوأد - 69
االدتوا ية، وال دياا يف جوسا. وال يااط مومفـو األمـم املتحـدة والعـاملون يف ا ـاط اإلنسـا        

ســل  وخمــاطر اقتحــام جماعــام عرضــة للحــواد  اإلجراميــة يف الشــواريف وعاليــام الســ و امل
واللـلين وقعـا يف كـل مـن مـوقع       إىل املـوم  الللين أدييفـا   يناخل  ا ادثني اإلقامة، إضافة إىل 

 آذار/مارس.   20و  19ويف جوسا يف  ،شباط/فرباير 18و  17يف مل اط يف  ،محاية املدنيني
  

 ا وان  املالية - ثامنا 
حايران/يونيــه  25سـاء املـ ر     69/260راـا     ـ  ا اعيـة العامـة، مبوجــ  قرا    - 70

دوالر لتّ يــة نفقــام البعثــة  ــجمط الفتــرة مــن    1 085 769 200، مبلّــــا إواليــه 2015
، سلّــ  2016حايران/يونيــه  17. ويف 2016حايران/يونيــه  30إىل  2015متوز/يوليــه  1

رة غـ  املسـددة للحسـاب اخلـاص لبعثـة األمـم املتحـدة يف جنـوب السـودان          االشتراكام املقـر 
مليــون دوالر. وسلــغ جماــويف االشــتراكام املقــررة غــ  املســددة عــن ويــع    414.7قــدر   مــا

مليـون دوالر. وُدـددم ت ـاليل     2 593.6عاليام حفب السجمم يف ذلك التاريخ ما قـدر   
، سيناـا  2016كـانون الثا /ينـاير    31اتـدة حـ    لة للفترة املالقوام ووحدام الشرطة املش  

http://undocs.org/ar/A/RES/69/260
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ــرة املاتــدة حــ        كــانون األوط/ 31ُدــددم ت ــاليل املعــدام املالوكــة للوحــدام عــن الفت
 ، وفقا   دوط السداد الف ل .  2015ديسارب 

  
 املجمحظام والتو يام -تادعا  

  املـجمذ  فأسواهبـا لتـو  منل نشوب العايف قبل ما يايد عن دنتني، فتح  األمـم املتحـدة    - 71
ال يــااط يـــو  وا،مــن للاــدنيني املعرضـــني ملخــاطر سدنيـــة وشــي ة وأنقـــلم آالُ األروامل.     

معس رام األمم املتحـدة، وإ  أايـ  جبايـع األطـراُ     يف  حاليا شخ  حيتاون 200 000
 أن حتترم ال اسع املد  اللم تتسم سه تلك املواقع.  

 18و  17اندلع  يف موقع محاية املـدنيني يف مل ـاط يف   وإ  أدين أعااط العنل اليت  - 72
ـــ     ــرار س ــاق أضـ ــوا   وإىل إ ـ ــ ل عشـ ــدنيني سشـ ــل مـ ــيت أدم إىل قتـ ــباط/فرباير، والـ راف  املشـ

نسانية، هـا تسـب  يف التوقـل عـن تقـد   ـدمام حيويـة. وعنـد االنتـراء مـن التحقيـ  يف            اإل
اذ تـداس  للحيلولـة دون ت ـرار    ن عنـرا وجيـ  ا ـ   و  املسـ ول تلك األحـدا ، جيـ  أن حيادَـ   

ر ويـع األطـراُ سـالن اف اـام املتعاـدة الـيت       أذك ـ إ  أعااط عنل م دفة من اـلا القبيـل. و  
مشـاركترم يف ارت اهبـا   تثُبـ   تشن على مراف  األمـم املتحـدة تشـ ل جـرا م حـرب وأن مـن       

 دياثلون أمام اواكم الدولية.  
يف واو وسيبــور ومنــاط  أ ــر  مــن القبلــ   عنــلوتشــ ل التقــارير املتعلقــة ست ــاعد ال - 73

تـلك   ـار  سادـتارار اشاشـة ا الـة األمنيـة رغـم توقيـع          اـ  البلد مدعاة للقلـ  العايـ ، و  
ــع         ــورا عــن وي ــع األطــراُ والعنا ــر املســلحة أن ت ــل ف ــ  جباي ــاق الســجمم. وإ  أاي اتف

 تبادط إطجمق النار.   اوا رين ود العاليام العس رية وأن تضع حدا ملعاناة املدنيني 
ــون         - 74 ــانية األ ــر  يواجر ــة اإلنس ــام الفاعل ــة وا ر ــومف  البعث وأالحــب جبــايف أن م

علــى ال رقــام االضــ جميف ساملرــام املنوطــة هبــم سســب  ا ــواجا   متــنعرم مــن سانتظــام عراقيــل 
ــاازام      ــيني استـ ــ ولني األمنـ ــاوالم املسـ ــاتم، وظـ ــة علـــى حتركـ ــود املفروضـ ــن القيـ ــا مـ وغ اـ

قترم أو حرماام من حرية التنقل. ورغم ادعاء ا  ومة  ـجمُ ذلـك، فـح  أعتقـد أن     ومضاي
اإلفجمم من العقاب أمر مق ود وليس جمرد نتي ـة لتاايـد   ونشوء ال  البيةة املتساة سالتراي  

ــالر يس    كــ  أن يتــد ل شخ ــيا يف اــل  املســاللة   دــالفا اإلجــرام. وإ  أايــ  مــرة أ ــر  س
ُ  الن ال  األفسر  وأذك  إذ حترمـه مـن املعونـة     ،عاط تضر سشع  جنوب السودان يف اايـة امل ـا

 وا ااية اللتني او يف أمس ا اجة إليراا.  
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وتدد التال  ام ا ا لة يف تنفيل اتفاق السـجمم سـالعودة جبنـوب السـودان إىل الـعايف       - 75
لاودـا  ـوب   حتـرز األطـراُ تقـدما فوريـا وم       الشامل الوادع الن اق. وقد حان الوق  ل

النا ـ   ستش يل ا  ومة االنتقالية والتفعيل ال امل للترتيبام األمنية املتف  عليرا. وإ  أاي  
ن للر يس، رياك مشار أن يعـود إىل جوسـا علـى دـبيل األولويـة، وأايـ  سا  ومـة        األوط املعيجمل

 أن توا ل نقل قواتا إىل  ارو جوسا متشيا مع اتفاق السجمم.  
  الل نــة املشــتركة للر ــد والتقيــيم علــى موا ــلة دعارــا ورعايتــرا لتنفيــل  وإ  أحييفــ - 76

اتفاق السجمم. وأثل أيضا علـى األحـااب السيادـية األ ـر  علـى ماوزاـا اخلجمفـام القا اـة         
فيرــا ا اعيــة التشــريعية  ، مبــااأل ــر  انتخــاب هثليرــا يف الل نــة ويف امل دســامعلــى سينــرا و

الـدوط األعضـاء يف افيةـة ا  وميـة     دوط وح ومام داء ؤوأح  كللك رالوطنية االنتقالية. 
الدولية املعنية سالتناية على عقد م متر قاة يف جوسا لتقد  كامل دعارم السيادـ  إىل ا رـود   

 الر يس موغام يف ال  املرحلة ا رجة.  يبلفا  اليت
عــن ، فياــا يبــدو، تقاليــةمــن امل دســام االن عــدد توقــل وإ  أشــعر خبيبــة األمــل إزاء  - 77

ا ا ـل يف تشـ يل ونشـر الشـرطة املت املـة       . ويظل مـن دواعـ  القلـ  التـال  ُ    العاافاالقيام س
االدـتراتي    جملـس ادـتعراض الـدفايف    ويف التفعيل التام ملركا العاليام املشـتركة و  ،املشتركة

والل نـة   ،عـة الددـتور  راجاملعنيـة مب واألمن. ويف غضون ذلك، جي  أيضا إنشاء الل نة الدا اة 
و نــة ا قيقــة وامل ــا ة والتعــايف سّيــة إحــراز تقــدم ديادــ  يف الوقــ   ،الوطنيـة لجمنتخاســام 

االنتـراكام ا سـياة  قـوق    ضـحايا  املناد  واالض جميف ساملراـة افامـة املتاثلـة يف إن ـاُ     
ء واألطفـاط. وأحـ    اإلنسان اليت وقع  أثناء العايف، مبا فيرا االنتراكام اليت ادتردف  النسا

أيضا على إشراك ا تاع املد  وا اوعام النسـا ية وأ ـحاب امل ـلحة الر يسـيني ا، ـرين،      
عالية السجمم. وتظل األمم املتحدة على ادـتعداد  ترديخ اللين ال سد من مشاركترم من أجل 

اون الوثيـ   لتقد  الدعم إىل ويع األطراُ وأ حاب امل لحة يف تنفيل االتفاق، وذلـك سالتعـ  
 الدوليني.   والشركاء ،واالحتاد األفريق  ،مع افيةة ا  ومية الدولية املعنية سالتناية

ــان ال ــادر يف   مــرة أ ــر   أعــرب أن ود أو - 78 ــدم للبي ــاير   31عــن تاليي كــانون الثا /ين
يف  واليـة  28افيةـة ا  وميـة الدوليـة املعنيـة سالتنايـة، أن إنشـاء        فيـه جملـس وزراء   رباللم اعتـ 

الـر يس علـى تعليـ  تنفيـل األمـر إىل      فيـه   وحـ ت  ،جنوب السودان يتعـارض مـع اتفـاق السـجمم    
 حني إنشاء الل نة املقترحة الدتعراض ا دود الوطنية.  

وتواجه ورورية جنوب السودان حتديام اا لة يف ا رود اليت تبلفا من أجـل حتقيـ     - 79
ألن   ـة االدـت اسة اإلنسـانية  نـوب السـودان      مايد من األمـن واالدـتقرار لشـعبرا. ونظـرا     
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علـى أن يـربان   مرة أ ر  يف املا ة، فح  أح  ا تاع الدويل  9إال سنسبة حاليا يتم متويلرا  ي
 على التاامه سحنقاذ األروامل يف جنوب السودان سالس  قدما على دبيل السجمم.  

األمــم املتحــدة يف جنــوب أود أن أعــرب عــن  ــال  امتنــا  ملــومف  سعثــة   ،و تامــا - 80
وفريــ  األمــم املتحــدة الق ــرم، الــلين م نــ  جرــودام الدؤوســة مــن محايــة آالُ   الســودان 

املدنيني املرددين سالعنل البد ، ويسرم تقـد  املسـاعدة اإلنسـانية، ووا ـل  إحـراز التقـدم       
 ر هــثليت اخلا ــة، إلــني مارغريتــه لــوم، علــى قيادتــا  يف تنفيــل اتفــاق الســجمم. وأ ــ  سالشــ 

القديرة، وكللك البلدان املسامهة سقوام وسالفراد شرطة، اليت وفرم للبعثة ما يلام مـن األفـراد   
سالشـركاء اإلنسـانيني اولـيني والـدوليني علـى      س ل إ ـجمص  النظاميني واأل وط. وأشيد أيضا 
شع  جنوب السـودان علـى الـرغم مـن مواجرـة حتـديام        تفانيرم يف تقد  املعونة ا يوية إىل

 .تشّيلية اا لة
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