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 نيسـم    1 مـن  الفتـرة  )يشـل   السـباا   جنـب   عـن  العـم   األمني تقرير  
 (2016 حزيرا  يبنيه 3 إىل أبري 

   
   مقدمة - أوال 

ــر هــ ا ُيقــد  - 1 ــرا  علــا التقري ــس بق ــ   (2015) 2252 األمــن جمل ــُس مــد ا ال  اجملل
 ،2016 متبز يبليــه 31 حــى )البعثــة( الســباا  جنــب  يف املتحــدة األمــم بعثــة واليــَة مببجبــه
ــ  ــه وطل ــد  أ  إيل في ــم 60 كــ  أق ــرا يبم ــة عــن تقري ــ  حمل ــة تنفي ــة والي  يغطــ هــب و. البعث

 تبصــيم   ويتضــلن  ،2016 حزيرا  يبنيــه  3 إىل نيســم  أبري   1 مــن  احلمصــلة  التطــب ا  
 .البعثة والية جتديد بشأ 
  

   واألمنية السيمسية التطب ا  - ثمنيم 
 

  السا  عللية  
 الـاا   حـ   اتفمق تنفي  صب  ملحبظ تقد  أحرز ،(S/2016/341) يل تقريرآخر  من  - 2
 يف املعـم    اجلنـم   ئيس  جببم إىل عما نيسم  أبري ، 26 ف ف .السباا  جنب  مجهب ية يف

 مـــن أســـبب  بعـــد مشـــم ، كم يـــ الســيد  الســـباا ، لتحريـــر الشـــعي الشـــعبية اجلي  احلركــة 
 جنــب  لــرئيس األول النمئــ  ببصــفه الــيلني وأاى أمنــه، تفمصــي  بشــأ  املكثفــة املفموضــم 
ــد .الســباا   وزعلــمء اينيــب  وزعلــمء حكبميــب  مســلولب  الــيلني أااء مراســم شــهد وق
 نبـي   للـرئيس،  األول النمئـ   ألقمهـم  الـ   املاحظـم   ويف .الـدويل  اجملتلع وممثلب حملية جمتلعم 
 واالقتصــما األمــي البضــع اســتقرا  حتقيــ  ومنــهم ،البلــد تباجــه الــ  العمجلــة التحــديم  جملــ 
 البطنيـة  املصـمحلة  وكفملـة  واحلضـرية،  الريفيـة  البيئـم   يف لللحتـمجني  اإلنسـمنية  اإلغمثـة  وتبفري

 بمعتبم هـم  مشـم   سـيد ال بعـباة  جمنبـه  مـن    ح ـ  فقـد  كـري سلفم  الرئيس أمم .اجلرا  تضليدو

http://undocs.org/ar/S/RES/2252(2015)
http://undocs.org/ar/S/2016/341
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 املعمنـمة  عـن  شـع  ال إىل اعتـ    كلـم  .واالسـتقرا   السـا   وعـباة  األهليـة  احلـر   بنهمية إي انم
   .واية بطريقةالسا   بمتفمق املتصلة املعلقة املسمئ  مجيع حب  وتعهد احلر  سببتهم ال 
اآلخـرين  الرئيسـيني  وبمإلضمفة إىل النمئ  األول للرئيس، عما إىل جببم عدا مـن القـماة    - 3
 اجلنم  املعم   يف احلركة الشعبية اجلي  الشـعي لتحريـر السـباا ، مبـن فـيهم نمئـ   ئـيس        يف

وسـب    .، ألفريـد الاو غـب ، و ئـيس هيئـة األ كـم  العممـة، سـيلب  غـمتبي  اوال        ه ا اجلنـم  
مـن   1 370املرحلة األوىل من الترتيبم  األمنية االنتقملية، ال  مشلت وصبل  هلالء إجنمُز عباَة
ــر ــمبعني  أف ــن الت ــر الســباا ،     لاا األم ــم   يف احلركــة الشــعبية اجلي  الشــعي لتحري ــم  املع لجن
وجملس استعرا  الدفم  االستراتيج  واألمن، وإعـماة   املشتركة املتكمملة الشرطة ممثلب فيهم مبن

غــري أ   .كيلــبمترا خـم و جببـم   25نشـر قـبا  اجلــي  الشـعي لتحريـر الســباا  علـ  مسـمفة       
إعماة انتشم  اجلي  الشعي لتحريـر السـباا ، مبـم يف  لـد عـدا القـبا  ومباقعهـم،        التحق  من 

 .حتديم أمم  آلية  صد وقف إطاق النم  والترتيبم  األمنية االنتقملية طر يزال ي ال
ــرئيس أصــد  نيســم  أبري ، 28 ويف - ٤ ــم رســب امل ال ــيني القمضــ  2016 222  ق  بتع
. السـا   التفـمق  وفقـم  انتقمليـة،  وطنيـة  وحـدة  حكبمـة  لتشكي  وز اء نبا  ومثمنية وزيرا 30
 الفتـرة  بدايـة  معلنـة  نيسـم  أبري ،  29 يف مهممهم االنتقملية احلكبمة تسللت الح ، وقت ويف

 قممــتالســا ،  اتفــمق يف الــبا اة الســلطة تقمســم لصــيغة وفقــمو. شــهرا 30 ومــد م االنتقمليــة
 نييبتعـ  االنتقمليـة  احلكبمة يف البزا ية املنمص  من املمئة يف 53 نسبة هلم خصص ال  احلكبمة

وشـلو    والـدفم  والتجـم ة والتططـيا االقتصـما ،     اململيـة،  الشـلو   وز اء منـهم  وزيرا، 16
ــدام  ارــم بني،   ــنق ــبم ال واألم ــم  أ  حــني يف ،ق ــم   اجلن  الشــعبية اجلي  احلركــة يف املع

 وز اء، 10 عـني  الـبزا ا ،  من املمئة يف 33 نسبة له خصصت   ال السباا  لتحرير الشعي
 األحـزا   أمـم . وارمفظة عل  احليمة الربية والداخليةوالصنمعم   والتعدين بترولال وز اء منهم

 نفعـي   الـبزا ا ،  مـن  املمئة يف 7 هلم خصصت ال ين السمبقب ، وارتجزو  األخرى السيمسية
ــهلم   ــرينكــ  من ــوزي ــت ع األخــرى السيمســية مألحزا : ف ــرين ــس شــلو   وزي ــبز اء جمل  ال
ــة ــة    والز اع ــب ة احليباني ــيمحة والث ــم  والس ــني   ،والغمب ــم ع ــمبقب  ارتجــزو بينل ــر   الس وزي
 الـ   هـ   وحـدهم  واحلكبمـة  .والطـرق واجلسـب    والنقـ  والتعـمو  الـدويل،    اخلم جيـة  الشلو 
 اتفـمق  يف عليـه  املنصـب   النحـب  علـ   املرأة، متثي  من املمئة يف 25 نسبة حتقي  شرط استبفت
 الشـعي  الشـعبية اجلي   احلركـة  يف املعم   اجلنم   شحو .نسمء أ بع  شحت حيث ،السا 
 ارتجــزو ال و األخــرى السيمســية األحــزا  ترشــح مل حــني يف امــرأتني، الســباا  لتحريــر
 .امرأة أ  السمبقب 
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ــ  ضــلت  ) الرئمســة اجتلمعــم  وخــال - 5 ــرئيسال ــ  ال ــرئيس األول والنمئ ــ  لل  ونمئ
 حزيرا  يبنيـه،  3 و حزيرا  يبنيـه  1 و أيم  مـميب  31 يف املعقـباة  إيغـم(  واينجـيلس   الرئيس
 الطـبا ،،  حملـة   فـع  تومشل. السا  اتفمق تنفي  يف قدمم املض  بغية القضميم من عدا نبق 

ــراو ــع احلــر  وأســرى السيمســيني ارتجــزين عــن واإلف ــبا ، وجتلي ــيني الق  نستشــم يامل وتع
 الـبز اء  جملـس  قـرا   الرئمسـة  قـر  وأ. االنتقمليـة  البطنية التشريعية اجللعية وتشكي  ،مسينيالرئ

 ومنطقـة  الكـربى  االسـتبائية  املنطقـة  يف التجليـع  منـمط   بإنشمء والقمض  أيم  مميب 27 املل خ
ــة وكلفــت .الكــربى النيــ  أعــميل منــمط  إىل بمإلضــمفة الكــربى، الغــزال حبــر العســكرية  اللجن

ــم  إطــاق لبقــف املشــتركة ــميري ببضــع الن ــد مع ــع لتحدي  الكــربى االســتبائية املنطقــة يف املباق
 السـباا   لتحريـر  الشـعي  الشعبية اجلي  احلركة يف املعم   اجلنم  قبا  وجبا من والتحق 

ــزال حبــر منطقــة يف ــ  أيضــم واتفــ  .الكــربى الغ ــة تقــب  أ  عل ــم  إطــاق وقــف  صــد آلي  الن
   .جببم يف السا  نز  من التحق  بإجنمز االنتقملية األمنية والترتيبم 

 بصــب ة  ئمســيني مستشــم ين لعشــر الــرئيس تعــيني مــن حــزا األ الســتيمء واســتجمبة - 6
ن واألمـ  ارلـ ،  احلكـم و العسـكرية،  الشـلو   تشـل   هلـم  مهم  وإسنما أيم  مميب ٤ يف انفرااية
 والشـلو   الدينيـة،  والشـلو   ،ةوالز اعـ  القمنبنيـة،  والشـلو   االقتصـماية،  والشـلو   والتعليم،
ــرئيس خــم  مستشــم  عــن فضــا اخلمصــة،  حــ  إىل الرئمســة تبصــلت ،للــرئيس ومبعــب  لل

 العشـرة  املستشـم ين مـن   هـلالء سـيتألف  و.  ئمسـيم  مستشـم ا  19 تعـيني  علـ   فبافقت  قتباف
 الشـعبية اجلي   احلركـة  يف املعـم    اجلنـم    شـحهم  مرشـحني  6 و الـرئيس،   شـحهم  ال ين
 .السمبقب  ارتجزو و األخرى السيمسية األحزا  همت شح مرشحني 3 و الشعي

. االنتقمليـة  البطنيـة  التشـريعية  اجللعيـة  بتشـكي   التعجيـ   علـ   أيضـم  الرئمسـة  وافقتو - 7
ــم ــ   وحتقيقـ ــة، هلـ ــر  الغميـ ــة جـ ــ  املبافقـ ــمء علـ ــرة األعضـ ــ ين العشـ ــهم الـ ــرئيس عينـ  يف الـ

. املتــبفني الربملـم   أعضــمء حمـ   ليحلــبا أيم  مـميب  23 يفالحقــم  الـيلني  وأاوا نيسـم  أبري   27
. املعنيــة الــدوائر مـع  التشــمو  بعـد  الرئمســة للهـم متبف فســ املتبقيـة،  الســتة الشـمغرة  املقمعــد أمـم 

 األول  كــــمنب  يف الـــاا   انتـــهمء  بعـــد  مقمعـــدهم  تركــــبا الـــ ين  الربملـــم   أعضـــمء  ومجيـــع 
 اخلــاف تســبية جــر  أيم  مــميب، 30 ويف. فــب   بــأثر إليهــمم أيضــ أعيــدوا 2013 ايســلرب
 السيمســية لألحــزا  املطصصــةاجلــدا يف املقمعــد  عشــر الســبعة الربملــم  أعضــمء تعــيني بشــأ 
 .بملتنليـة  املعنيـة  الدولية احلكبمية واهليئة والتقييم للرصد املشتركة اللجنة من بتدخ  ،األخرى

والغمبـم  والسـيمحة والثـروة     الز اعـة  وزيـر  األخـرى،  السيمسـية  األحزا  حتملف  زعيلم اتف و
 الـبز اء  جملس شلو  وزير، وأكبل ال  الدكتب  البطي، التحملف وزعيماحليبانية والسلكية 

 األخـرى  السيمسـية  األحزا  ممثلب تألفي أ  عل  لبمب و، إيليم مم تن البطي، الربنممج وزعيم
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 النـدوة   وحضـر  السا  اتفمق عل  وقعت ال  عشر االثياألطراف  من االنتقملية اجللعية يف
 اخللسـة  حـزا  األو ،201٤ حزيرا  يبنيـه  يف أبمبـم،  أايـس  يف عقـد   الـ   األطراف املتعداة
 يف التـأخري  اسـتلر  هأنـ  غـري . االتفـمق  علـ   تبقـع  مل ولكنـهم  النـدوة  ممثلبهـم  حضـر  ال  األخرى
 علـ   األحـزا   بـني  اخلـاف  بسـب   التقريـر  هـ ا  إعـداا  وقـت  حـى  االنتقملية اجللعية تشكي 
   .السيمسية انتلمءا م غريوا ال ين األفراا واستيعم  اجللعية  ئيس انتطم  إجراءا 

 
 األخرى السيمسية التطب ا   

 احلكبميـة  غـري  املنظلـم   قـمنب   اعتلـما  عـن  فيـه  أبلغـت  الـ    السـمب   بتقرير  إحلمقم - 8
 ووزا ة الســـباا  جنـــب  يف والـــتعلري اإلغمثـــة جلنـــة مـــع نمقشـــم امل تتباصـــ  ،2016 لعـــم 

 أ جـأ   ة املـ كب  لجنـة ال أ  من الرغم وعل . تنفي   بشأ  الكبا   وا ء اإلنسمنية الشلو 
 شـهر  مـن  مـم  وقـت  يف ئـه بد بتبقـع  اإلنسـمين  اجملـمل  يف العـمملب   ُأبلـ   أيم  مميب، 10 يف التنفي 
   .يبنيه/حزيرا 

 وفقــم ارليــة، واإلاا ا  الباليــم  إاا ا  تشــكي  اســتلر الباليــم ، مســتبى وعلــ  - 9
 حـزا  األ تأييـد  مـن  الـرغم  علـ   (2015 36 ) قـم  واليـة  28 إنشـمء  بشـأ  تأسيس  ال لألمر
 املشــتركة واللجنــة بملتنليــة املعنيــة الدوليــة احلكبميــة اهليئــة أصــد ته الــ    تنفيــ وقــف  ألمــر

 شــمملة وطنيــة حــدوا جلنــة جمنــ  مــن الباليــم  حــدوا تســبية انتظــم  ويف والتقيــيم للرصــد
 يف جديـدة  مقمطعـم   إنشمء بشأ  منفصا أمرا الرئيس أصد  نيسم  أبري ، 17 ويف. للجليع
 والقـد ا   اململيـة  املـبا ا  عل  املفروضة القيبا تزايد إىل األمر تنفي  مباصلة وأا . والية 28
غـري أ   . املـبا ا  وتقمسم املقمطعم  مقم  ومبقع احلدواية، املنمزعم  بسب  قبليةال التبترا و

 عــدا اسـتعرا   بغيـة  عضـبا  15 مـن  جلنـة  إنشـمء  علـ   ،حزيرا  يبنيـه  1 يف، وافقـت  الرئمسـة 
 أعضـمء  أ بعـة  اللجنـة  وستضـم . قـدمم  املضـ   سـب   بشأ  تبصيم  وتقدمي وحدواهم الباليم 

يف احلكبمــة، وثاثــة أعضــمء مــن اجلنــم  املعــم   مــن   الســباا  لتحريــر الشــعبية احلركــة مــن
 مــن اثــنني وعضــبين الســمبقني تجــزينار مــن واحــد اوعضــب  اجلي  الشــعي،الشــعبية احلركــة
 )النـرويج  الثاثيـة  اجمللبعـة  مـن  فـيهم  مبـن  اولـيني،  ممـثلني  ومخسـة  األخـرى  السيمسية األحزا 
مجهب يـة  و (األمريكيـة  املتحـدة  والباليم  ليةلربيطمنيم العظل  وأيرلندا الشلم املتحدة واملللكة
 .أعلمهلم إلجنمز يبمم 30 تشكيلهم بعد اللجنة أمم  وسيكب . أفريقيم وجنب املتحدة  تاانيم
 

 االقتصماية التطب ا   
 إىل العـممل   الصـعيد  علـ   الـنفا  أسـعم   تـدين فقد أاى  .مز ية االقتصماية احلملة ظلت - 10

 إىل واسـتنماا  .السـباا   جنـب   بنـد  يف األجنبيـة  العلـا   مـن  لاحتيمطيـم   شديد استااف
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 مـدى  علـ   االسـتهاك  ألسـعم   القيمسـ   الـرقم  يف الزيـماة  بلغـت  لإلحصمءا ، البطي املكت 
ــة يف 2٤5 شــهرا 12 ــة يف 266 و 2016 آ ا  مــم   يف املمئ  ،2016 نيســم  أبري  يف املمئ
 البقـبا  نقـص  حـمال   ظهـب   جتدا وقد. الغ ائية املباا أسعم  ا تفم  إىل أسمسم ُيعزى مم وهب

 جنـب   انضـلم   شـأ   ومـن . أشـهر  ثاثـة  ملـدة  اآل  املدنية اخلدمة مبظف  مرتبم  افع وتأخر
 ومبافقــة ،2016 األول أكتــببر تشــرين يف املتبقــع أفريقيــم، شــرق مجمعــة إىل  مسيــم الســباا 
 .والطبي  املتبسا األجلني يف االقتصما آفمق حيسن أ  اإليرااا  هيئة قمنب  عل  الربملم 

  
 األمنية احلملة -ثملثم  

ــزال ال - 11 ــة ت ــة احلمل ــبترة األمني ــميل يف مت ــ  أع ــمط  ويف الني ــزال حبــر من ــع الكــربى الغ  م
 اهلجـب   تعـزى يف جمنـ  منـهم إىل    ألسـبم   وجـبنقل ،  ببمم يف قبليةال التبترا  شدة استلرا 
 مقمطعـة  يف املسـلحة  االشـتبمكم   واشـتد   .بإثيببيـم  غـممبيا  منطقة يف احلدوا عرب وقع ال  
 احلركــة يف املعــم   واجلنــم  الســباا ، لتحريــر الشــعي اجلــي  بــني الغــزال، حبــر غــر  واو

 ســتبائيةاال املنطقـة  ويف .جمهبلـة  مسـلحة  وجملبعـم   السـباا   لتحريـر  الشـعي  الشـعبية اجلي  
  لـد  وصـمح   مسـلحة،  مجمعـم   فيهـم  شـم كت  عنـف  أعلـمل  عـن  اإلباغ استلر الكربى،
 .املدنيني ومضميقة األ اض  عل  االستياء عن تقم ير و وا

 

 الكربى الني  أعميل منطقة  
ــني السيمســ  املــأزق اســتلر - 12 ــةاملعي  ســلطم  ب ــمبع كــببرا وفصــي  ببمــميف  حــديثم ن  الت

 خمـموف  وجـبا  مـع  السباا ، جلنب الدميقراط    اجلي السباا   جلنب  الدميقراطية للحركة
  الســباا جنــب  كنــمئس جملــس حــمول أبريــ ،/نيســم  أوائــ  ويف .بيبــب  يف الــاا  جتــدا مــن

 مـم   /آ ا  هنميـة  يف بـدأ  الـ    القتـمل  حـدة  خفَّـت  ، لـد  غضب  ويف .األطراف بني التبسا
 مبشـم كة  وأفيـد  جـبنقل ،  يف ببتشـمال  وجنـب   ببتشـمال  مشـمل  مقـمطع   يف األنباك قبيل  بني

 بنحــب يقــد  مــم فــإ  والــتعلري، اإلغمثــة جلنــة وحســ . هفيــ مــب يل قبيلــة وأفــراا كــببرا فصــي 
 إىل منـهم  كـثريو   هر  حيث القتمل، بسب  شراوا ببتشمال مشمل من املدنيني من 22 000
 .  إلثيببيم املتممخة بيم  منطقة
 مـب يل  قبيلـة  إىل تنتلـ   أهنـم  زعميُـ  مسـلحة  عنمصر عرب  ببتشمال، يف القتمل وبتبقف - 13

 نيسـم    15 يف إثيببيـم  غـر   يف غـممبيا  منطقة يف قرية 13 وهممجت السباا  جنب  حدوا
 آخـ ين  )ببمـم(  ليكبانقـبل  إىل وعـماوا  مـدنيم  186 قتلبا املهممجني أ  التقم ير وأفما . أبري 
 وعـرب  . املمشـية   ؤو  مـن  ومئـم   املطـتطفني  اإلثيـببيني  األطفـمل  من 100 من أكثر معهم
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 أجـ   مـن  ببتشـمال  وجنـب   ببتشـمال  مشـمل  مقمطعـم   إىل فـب ا  اإلثيببيـة  البطي الدفم  قبا 
ونمئ  وزيـر الـدفم ،    كببرا فصي  قمئد سمفر أيم  مميب، 10 ويف. املطتطفني األطفمل استعماة

 .ديـدة اجل ببمـم  مع الزعلـمء التقليـديني وإاا ة   الستعماة عاقم  طيبةإىل قلروك  ،ايفيد يمو يمو
وحمكم والية ببمـم، بمبـم ميـدا ، وزعلـمء قبيلـة املـب يل التقليـديني         وأفيد بأ  نمئ  وزير الدفم 

 .يعللــب  معــم مــن أجــ  اســترجم  بعــط األطفــمل املططــبفني مــن مقــمطع  بيبــب  وليكبانقــبل 
   .طفا 78حزيرا  يبنيه، مت استرااا  3وحى 
 يف قتـمل  انـدلع  اهلـدوء،  مـن  أسـمبيع  عـدة  مـرو   مـن  الـرغم  وعلـ   البحـدة،  والية ويف - 1٤
 ومـدنيني  ببجلـمن   مـمثيب  اللباء بقيماة السباا  جنب  حترير جي  جنبا بني نيسم  أبري  13

 علــ  ضــحميم 10 ســقبط عــن التقــم ير أفــما  وقــد. مــميب  مبقمطعــة بميــم   يــد يف مســلحني
 النيــ ، أعــميل واليــة يف همائــة تــزال ال احلملــة أ  مــن الــرغم وعلــ  ، لــد غضــب  ويف. األقــ 
ــة تلقــت ــم ير البعث ــدة تق ــبا  حشــد عــن متزاي ــر الشــعي اجلــي  ق ــم  الســباا ، لتحري  واجلن
 .للني  الغربية الضفة طبل عل  السباا  لتحرير الشعي الشعبية اجلي  احلركة من املعم  

 
 منطقة حبر الغزال الكربى  

تعـر   تدهب   احلملة األمنيـة يف غـر  حبـر الغـزال، مـع اسـتلرا  و وا تقـم ير عـن          - 15
اجلـي  الشـعي لتحريـر    قـبا    سلحة بـني ماشتبمكم  وقب  ، وم ضميقمل واو بلدةاملدنيني يف 
ر السـباا   والقبا  التمبعة للجنم  املعم   يف احلركة الشـعبية اجلي  الشـعي لتحريـ   السباا  

ــة واو. ــعي     5 ويف يف مقمطعـ ــي  الشـ ــزا  للجـ ــبا تعزيـ ــة وجـ ــت البعثـ ــم  أبري ، الحظـ نيسـ
 Mi-17السباا  يف منطقة واو، مبم يف  لد نشر طمئرا  هليكببتر هجبميـة مـن طـراز     لتحرير

وتلقـت البعثـة    .طـم  املمن قبا  اجلـي  الشـعي يف   فرا  300إىل  200 حنبووجبا  Mi-24 و
 اجلي  الشــعي املعــم   يف احلركــة الشــعبيةنــم  باقــع اجلتقــم ير عــن القصــف اجلــب  مل أيضــم

 و ا ، وتـمليني تلر القتـمل خـال اليـبمني ال   واس .لتحرير السباا  يف نبفكبنغب ونغب سلبنغب
لبكـب  باملنـمط  اريطـة    امـر   بينلـم كـا اجلـمنبني،    يففماحـة  بشرية تقم ير عن وقب  خسمئر 

ــدمريا كــمما    ــب و ت ــبا     .لبكــب ومب ــت الحــ ، جــرى تشــريد اآلالف وظل ــئنيويف وق يف  خمتب
ومل تـــتلكن آليـــة  صـــد وقـــف إطـــاق النـــم    .(أانـــم  32و  20 نياألاغـــمل )انظـــر الفقـــرت

إىل املبقع للتحق  من تلد التقم ير، بسـب    االنتقملوالترتيبم  األمنية االنتقملية حى اآل  من 
 .القيبا األمنية واللبجستية

أيم  مـميب، تلقـت البعثـة أيضـم تقـم ير عـن وقـب  اشـتبمكم  عنيفـة بــني          ويف منتصـف   - 16
عنمصــر تمبعــة للجنــم  املعــم   يف احلركــة الشــعبية اجلي  الشــعي لتحريــر الســباا  وحركــة   

 ،كيلــبمترا جنــب  بلــدة  اغــم  75علــ  بعــد مــم يقــم    زبري الــالعــدل واملســمواة جنــب  امي  
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وبمإلضــمفة إىل  .فماحــة بشــرية كبــد  خســمئرأ  حركــة العــدل واملســمواة تزعلــت تقــم ير و
 لد، فإ  احلملة األمنية يف والية غـر  حبـر الغـزال ال تـزال تتـأثر سـلبم ببجـبا مسـلحني مـن          

اجلـي  الشـعي   قـبا   يزعم أهنـم حيظـب  بـدعم مـن     ال ين همجرين من وا ا ، املمشية امل عمة 
   .حمليم ةلتحرير السباا  املنتشر

 
 الكربىستبائية املنطقة اال  

ظلت احلملة األمنية متبترة يف والية وسا االسـتبائية، مـع اسـتلرا  و وا تقـم ير عـن       - 17
عنف تشم ك فيهم مجمعم  مسلحة، فضا عن االستياء علـ  األ اضـ ، وهنـ     أعلمل وقب  
تزايــد وجــبا ب تفيــدوتلقــت البعثــة تقــم ير مــن مصــما  يف اجملتلــع ارلــ   .تهمومضــميق املــدنيني

ويف  .عل  الطرق امللاية إىل مب وبـب وتب يـت وكميـم    ال  تشن اجللمعم  املسلحة واهلجلم 
طريــ   أثنــمء عبــب  نيســم  أبري ، نصــ  كلــني لفريــ  تــمبع ملنظلــة غــري حكبميــة اوليــة  12
مجمعــة مســلحة جمهبلــة )انظــر مب وبــب، وقتــ  اثنــم  مــن املــبظفني الــبطنيني علــ  يــد   - يــم 

املنــدا   وبــم   يف بلــدة  قبــيل بــني  قبلــ أيم  مــميب، انــدلع عنــف  7يف و .(أانــم  21 الفقــرة
ــة تري  ــة  الســلطةحــبل  كيكــميممنغــمال مبقمطع ــ  ااإلاا ي ــدة،لعل ــة    بل ــ  أ بع ــم أســفر عــن مقت مم

ني للجــي  الشــعي لتحريــر تــمبعاثــة مــن حــرا  حــمكم واليــة جببيــد أشــطم  مــن بينــهم ث
 ومـن  لـد مـزاعم تفيـد    ي  الشـعي بم تكماـم،   قيم  اجلـ  يزعمووقعت عدة حباا   السباا .

ــر      ب ــبا  اجلــي  الشــعي لتحري ــم  نشــر ق ــه  ارمصــي  ومضــميقة املــدنيني يف أعقــم  عللي ن
وافعت حماثة إطاق النـم  الـ     .السباا  يف مقمطعة جببم يف إطم  الترتيبم  األمنية االنتقملية

( أانـم   21م  مـميب )انظـر الفقـرة    أي 15أسفر  عن مقت  أحـد علـمل املسـمعدة اإلنسـمنية يف     
ــة إىل   ــمااةمنظلــم  اجملتلــع املــدين ارلي ــر الســباا    ب املن ملنقــ  الفــب   للجــي  الشــعي لتحري

منـ    شـهد  اسـتقرا ا  ولكنـهم   يف جببـم  ويف البقـت نفسـه، ظلـت احلملـة متـبترة      .خم و يم 
 .للرئيس وصبل النمئ  األول

ــة غــر  االســتبائية، و  - 18 ــب    ركــةاحلكبمــة وحقعــت ويف والي ــبطي يف جن ــر ال التحري
نيســم  أبري  يف أعقــم  وســمطة يســرهم اجمللــس الــديي للســا ،    2الســباا  اتفــمق ســا  يف 

يف احلركـة  ويـنص االتفـمق علـ  إامـمو أعضـمء       .بدعم من البعثة، ومسمعدة حـمكم جبـباو   
ويف  .ا  املنظلـة أو غريهـم مـن القـب   جهـمز الشـرطة البطنيـة جلنـب  السـباا       واجلي  الشعي 

البقــت نفســه، أحــرز تقــد  حمــدوا يف املفموضــم  بــني احلكبمــة ومجمعــم  الشــبم  املســلحة   
تزيـد علليم ـم    اجلبهة الشعبية البطنية جلنـب  السـباا   وتفيد التقم ير بأ   .األخرى يف املنطقة

ويف طريـ    مقمطعـة يـممبيب،   ، انغب - أبل  عن حباا  منسببة إىل اجللمعة يف يليف املنطقة، و
 هنـ   حـباا   وأبلـ  عـن   .وقب  اشتبمكم  مع اجلي  الشعيبل  عن نمغريو تممبب ا، حيث ُأ
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املركبم  التجم ية واإلنسمنية ونص  كلمئن هلم يف مقمطعة شرق كمببيتم، وشرق االسـتبائية،  
لجنـــم  املعـــم   يف احلركـــة   ويعتقـــد أهنـــم نفـــ   علـــ  أيـــد  عنمصـــر مســـلحة تمبعـــة ل       

 وأبل  أيضم عن انعدا  األمـن علـ  طـبل طريـ  جببـم      .الشعي لتحرير السباا  اجلي  الشعبية
 يرتدو  الز  الرمس  بإيقمف املركبم  حتت  ديـد السـا ،   ني جمل مسلح يم نيلبيل، وق -

   .ويزعم أ  هلم صلة بنشر جنبا اجلي  الشعي يف املنطقة
  

 احلملة اإلنسمنية -  ابعم 
شديدة مـن حيـث احلجـم والنطـمق      وأيم  مميب، ظلت احلملة اإلنسمنيةيف نيسم  أبري   - 19

وظلت احليمة ال تطمق بملنسبة للعديد مـن املـدنيني مـن جـراء اجتلـم  عـدة عبامـ          .واإلحلم 
ئ ، ، وتزايــد انعــدا  األمــن الغــ امســمبقكمنــت مســتقرة مــن البلــد  متثلــت يف القتــمل يف منــمط 

   .ةياإلنسمن نشطةاأل متبي وتدهب  االقتصما، وفجبا  
اإلنسـمين يف البصـبل إىل مبـب و يف غـر  حبـر       العلـ  شركمء ويف نيسم  أبري ، جنح  - 20

ــمين نبفلرب     ــ  تشــرين الث ــرة من ــزال ألول م ــيم    21ويف  .2015الغ نيســم  أبري ، أجــر  تقي
حنـب  اسـتفما خاهلـم    مع جهبا االستجمبة اإلنسمنية املشتركة بني البكمال ، ال  تزامنإنسمين 
أيم  مـميب، أجـر  تقيـيم مشـترك بـني البكـمال         20ويف  .من املتضر ين مـن الـاا    7 000

منطقة بغم   الكربى خم و بلـدة واو يف مباقـع تعـ   البصـبل إليهـم ألكثـر مـن         يفاإلنسمنية 
وتشري النتمئج األولية إىل تدمري واضـح للللتلكـم  املدنيـة وسـب  العـي ، وهنـ         .سبعة أشهر
وأبلـ  أيضـم عـن معـدال  مرتفعـة       .صبل اجملتلعية، مث  املدا   واملرافـ  الصـحية  وختري  األ

وأفما  اجملتلعـم  ارليـة املتضـر ة أ  الغـ اء واملـأوى واملـباا غـري         .للعنف اجلنس  واجلنسمين
 .احتيمجم م  ا  األولبية متث الغ ائية، واملدخا  الز اعية 

اإلنسمنية تباجه حتديم  تعبق سري علليم م، كـم    وظلت اجلهم  العمملة يف اجملمال  - 21
 .من بينهم انعدا  األمن، واحتدا  األعلمل القتملية، والعقبم  البريوقراطيـة، والقيـبا اللبجسـتية   

تتعلــ  ببصــبل املســمعدة يف أيم  مــميب  محماثــ 78 ببقــب  اإلنســمين العلــ وأفــما الشــركمء يف 
 .يف شــبمط فرباير 62 يف آ ا  مــم   وحماثــم  نيبســتحماثــم يف نيســم  أبري ، مقم نــة   ٤8 و

يف  73األصـبل اإلنسـمنية نسـبة    أو  ويف أيم  مميب، مث  العنف ضد العمملني يف اجململ اإلنسـمين 
ويف نيسـم  أبري ، أاى احتـدا  أعلـمل القتـمل يف واليـة       .  عنـهم املمئة من مجيـع احلـباا  املبلَّـ   

وقـع  نيسـم  أبري ،   12ويف  .أوالنـ   مقمطعـة  مـن  مـن علـمل اإلغمثـة    17أعميل الني  إىل نقـ   
أثنـمء عبـب      إلجـراءا  املتعلقـة بمأللغـم    ااائـرة   فري  تمبع ملنظلة غري حكبمية اولية يعل  مع

وزعلـت تقـم ير أهنـم اسـتهدفت     كلني نصبته مجمعة مسلحة جمهبلة يف مب وبب،  - طري  يم 
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يف أوائ  أيم  مميب، قت  مبظـف مـن جنـب     و .اثنني من املبظفني السباانيني اجلنببيني تقتلو
ــباا  ــة     السـ ــة الدوليـ ــري احلكبميـ ــم  غـ ــدى املنظلـ ــدى إحـ ــ  لـ ــم  ويف يعلـ ــه يف جببـ يف مالـ

أيم  مميب، قتـ  سـمئ  شـمحنة تسـتأجرهم إحـدى وكـمال  األمـم املتحـدة يف كلـني علـ             10
  بينلـم كمنـم   أيم  مميب، أطل  النم  عل  طبي  و اهبة يف يم 15تب يت  ويف  - طري  مقب 

  لـد جبراحهـم بعـد    رةمتـأث  ت الراهبـة وتبفيـ سعمف حتل  عامة سيم ا  اإلسعمف سيم ة إ يف
 ويبلــ  العــدا اإلمجــميل للعــمملني يف جمــمل تقــدمي املعبنــة الــ ين قتلــبا منــ  كــمنب  األول   .أيــم ب

   شطصم. 55 يف البقت احلميل 2013 ايسلرب
 .وأبلـ  عـن حـدو  تـدهب  يف بعـط اجملـمال       وظلت حملـة األمـن الغـ ائ  خطـرية،      - 22

علـ  نطـمق واسـع مـع      اجلد ملبسم  وتشري النتمئج األولية للتقييلم  األخرية إىل بداية مبكرة
من الغ ائ  علـم كمنـت   يعمنب  من انعدا  شديد يف األ األشطم  ال يناحتلمل ا تفم  أعداا 

مظـمهر التـدهب     بـرز أ احـ  وُت .للتص  إىل أعل  معدال م من  االسـتقا  2015 عليه يف عم 
يف منطق  حبر الغزال الكـربى واالسـتبائية، و لـد بسـب  ضـعف إمـدااا  السـبق وا تفـم          

يف أجـزاء  الـ  حصـلت   التحسـينم  اهلممشـية   أمـم   .ارمصي  يف بعط املنـمط   ضعفاألسعم  و
ملسـمعدة  بل اوصـ سـب   إىل حتسـني  منـهم  كـبري   يف جمن عزى ُتفمن منطقة أعميل الني  الكربى 

 .املقبـــ  اجلـــد ضـــرو ة اســـتلرا  الـــدعم وتبســـيع نطمقـــه يف مبســـم اإلنســـمنية، ممـــم يلكـــد 
   .تثري قلقم بملغم زالت حملة السكم  يف والية البحدة ومم
 آثم  نقـص الغـ اء، واسـتلرا  حملـة انعـدا  األمـن والتـدهب  االقتصـما         وأاى تضمفر  - 23

ووفقـم ملـم أفـما  بـه      .السباا  إىل البلدا  اجملمو ةلألشطم  من جنب   كبري نزو أيضم إىل 
ــر مــن    ــة اإلنســمنية، فــر أكث ــببينيمــن الســباان 115 000اجلهــم  الفمعل ــدا   يني اجلن إىل البل

ويشـل  هـ ا العـدا     .2016يف الفتـرة مـن كـمنب  الثمين ينـمير إىل منتصـف أيم  مـميب        اجملمو ة
ملرغم مـن أ  معظـم البافـدين    بـ . وباا ال ين وصلبا إىل السـ من األشطم   70 000حبايل 

 .كمنبا من مشمل حبر الغزال، سـج  أيضـم وفـبا الـبعط مـن واليـة غـر  حبـر الغـزال ووا ا          
ــاو     ــن ال ــدة م ــمط جدي ــ  عــن أج ــم     وأبل ــة أفريقي ــة ومجهب ي ــب الدميقراطي ــة الكبنغ إىل مجهب ي

وافــد،  11 000و  12 000البســط ، حيــث بلــ  عــدا البافــدين اجلــدا إىل هــ ين البلــدين  
 .وأوغندا شرق االستبائية إىل كينيموالية من  حمال  نزو وسجلت أيضم  .عل  التبايل

باجـه  تمق اسـتجمبتهم  غـم التحـديم  الـ      وواص  شركمء العل  اإلنسمين تبسيع نط - 2٤
احللميـة   يف جمـمل ، مت إيصمل املسمعدا  اإلنسمنية واملسـمعدة  2016ومن  بداية عم   .علليم م

مليـب  شـطص تلقـبا     1.٤7ويشل  ه ا العدا أكثر مـن   .مليب  شطص 2.36أكثر من إىل 
ــة    ــم       مشطصــ 83٤ 551 ومســمعدا  غ ائي ــ  مصــما  مي ــبا املســمعدة يف احلصــبل عل تلق
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ــنة   ــم (  39) طفـــا 285 057و حمسـ ــن الفتيـ ــهم مـ ــة منـ ــلب  علـــ   يف املمئـ ــيم  الحيصـ تعلـ
 .مـــن ســـبء التغ يـــة مت عاجهـــم ينالـــ األطفـــمل و مـــن احلبامـــ  واملرضـــعم  1٤8 560 و
ــهتقـــدمي  ومت ــم جملبعـ ــة،    23٤ 621 مـ ــملاا  واهلشـ ــأثرة بـ ــم ة صـــحية يف املنـــمط  املتـ استشـ

امـرأة أخـرى علـ  خـدمم  الرعميـة السـمبقة للـبالاة، ومت تـبفري املسـمعدة           8 360ت وحصـل 
امـرأة.   185اإلجهـم  لــ    وتبفري خـدمم  الرعميـة بعـد   امرأة  1 580 لم قد  البالاة لـ أثنمء

املعبنـم  مسـبقم يف منـمط  حمـداة      اإلنسمين فترة مبسم اجلفمف لتطـزين  العل شركمء واغتنم 
إيصــمهلم، حيثلــم أمكــن، وخمصــة يف املنــمط  الــ  يتعــ   البصــبل إليهــم بــرا خــال مبســم     وأ

، لتطفيــف مــن احتلــمل تفشــ  الكــبلريا    وحرصــم علــ  ا بســم األمطــم   وحتسُّــبم مل .األمطــم 
لـباز  النظمفـة   التطـزين املسـب  للـباز  الصـحة و    مـن جهـبا   م أيضـ  ميناإلنسـ العلـ   شركمء  زاا

   .الصحية يف مجيع أحنمء البلد
 2016ومتـبل خطـة االسـتجمبة اإلنسـمنية لعـم        .عقبة كأااءزال التلبي  يشك   ومم - 25

 مليـب  اوال  مـن   899.6فجـبة يف التلبيـ  قـد هم     سـفر عـن  يف املمئة فقـا، ممـم ي   30بنسبة 
 .اوال ا  الباليم  املتحدة

  
 ألولبيم  املعدلةلوفقم  ال  صد  ام تكليفهم  املتنفي   - خممسم 

 محمية املدنيني   -ألف  
 .املتعلقة حبلمية املـدنيني  واليتهمواصلت البعثة اتبم  هنج    ثاثة مستبيم  يف تنفي   - 26

محللمية من خال احلـبا  واملشـم كة السيمسـية، اسـتطدمت     املتعل  بويف إطم  املستبى األول، 
ممثل  اخلمصة مسمعيهم احلليدة لتيسـري الـدعم املسـتلر مـن الشـركمء اإلقليلـيني والـدوليني مـن         

ــمق    ــ  اتف ــ  تنفي ــرة   عللــتو الســا أج ــم  بصــب ة مبمش ــ  إقن ــبطنيني   عل تعزيــز بالنظــراء ال
 .التنق  حرية
ــة  و - 27 ــمء اأيضــم واصــلت البعث ــمء الســا     بن ــة الازمــة إلاا ة الااعــم  وبن لقــد ا  ارلي

مشــم كم، ميثلــب  ســلطم  الدولــة   1 150حلقــة علــ  ألكثــر مــن   13نظلــت فوالبســمطة، 
والسلطم  التقليدية، واألحزا  السيمسية ومنظلم  اجملتلع املـدين ومـرا املمشـية واجملتلعـم      

علـ    هـبا يف حـ  نزاعـم  طبيلـة األمـد     البحريا ، سممهت هـ   اجل  والية ويف .ارلية علبمم
انعـدا    صـمحبة املصـلحة   ويف والية غر  االسـتبائية، نمقشـت اجلهـم  ارليـة     .املبا ا يف تبن 

أخرى علـ  تعزيـز او    . ويف البقت نفسه،  كز  برامج جببم - األمن عل  طبل ممر يممبيب
املشـم كب  يف منمقشـة ممئـدة     أكـد وقـد   .النسمء ببصفهن من بنمة السـا  يف جمتلعـم ن ارليـة   

مســتديرة  كــز  علــ  القيــماة والدميقراطيــة والتطفيــف مــن حــدة الااعــم  يف أويــ ، بباليــة  
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الـبطي، وكـ لد    تضـليد اجلـرا  علـ  الصـعيد    ة ومشمل حبر الغزال، ضرو ة الصـفح واملصـمحل  
يـة يف مباقـع   احلـباا  األمن  آثـم   وللتطفيـف مـن   .أمهية اجلهبا املب ولـة ملنـع نشـب  الااعـم     
مـن   60نظلت البعثة أيضم حلقة علـ  لفمئـدة    ،محمية املدنيني التمبعة للبعثة واملنمط  اريطة ام

م يف التعـمو  البنـمء مـع    املنـبط اـ   دو بملـ قماة اجملتلع ارل  يف أعـميل النيـ  مـن أجـ  تبعيتـهم      
 .اوائر تقدمي املسمعدة اإلنسمنية وخدمم  احللمية يف املبقع

ــمين،    - 28 ــ  حبويف إطــم  املســتبى الث ــدين،     املتعل ــف الب ــر العن ــدنيني املعرضــني خلط ــة امل لمي
يف ستة مباقـع تمبعـة للبعثـة     من املشراين ااخليم 169 983نحب ل لميةتبفري احلواصلت البعثة 

 98 653أكــرب هــ   املباقــع   مشلــت، 2016حزيرا  يبنيــه  3وحــى  .علــ  الصــعيد الــبطي 
ومت  .يف ملكــمل ٤0 ٤٤8 يف جببــم  وااخليــم  امشــرا 27 959 يب  ويف بــمنت مشــراا ااخليــم

اـم العنصـر    للباقع من خال جهـبا التبعيـة الـ  قـم     لالتطفيف من وقع التهديدا  اخلم جية 
 البجـبا ومت تعزيز األمن الداخل  من خال  .إنشمء أبراو مراقبة إضمفيةوالبعثة،  يف العسكر 
وخـال   .لبعثـة، حسـ  االقتضـمء   ل  العسـكر  عنصـر ملب معـززة شرطة األمـم املتحـدة،   املستلر ل

ويبجـــد حمليـــم  .باقـــعامليف  مأمنيـــ ماثـــمح 398الفتـــرة املشـــلبلة بـــملتقرير، أبلـــ  عـــن وقـــب  
   .حمتجزا يف ثاثة مراف  احتجمز يف جببم وبمنتيب وملكمل 37
يف أعقــم   وعللــت البعثــة أيضــم علــ  حتســني األمــن يف مبقــع احللميــة يف ملكــمل         - 29

شــبمط فرباير، مـن خــال التططــيا للطــبا ،   18و  17 يــبم احلـباا  األمنيــة الــ  وقعـت   
ة. كلـم اسـتلر تأهيـ  املباقـع،     بمالشتراك مع اجلهم  الفمعلـة اإلنسـمنية وقـماة اجملتلعـم  ارليـ     

ــم  إصــا  وحتصــني اهليمكــ  األسمســية لأل    مبــم ــد عللي ــما .  يف  ل ــة  ومــن امل ســمعد  البعث
شـراين ااخليـم مـن قبـيل  الشـلبك      املعلـ  نقـ  مـن تبقـ  مـن      أيضـم   اإلنسـمين  العلـ   شركمءو

 .احللمية بجستيم  التمبعة للبعثة إىل مبقعمن قمعدة اللشطص  22 000والنبير وعداهم 
ــع وخــم و - 30 ــة،احل مباق ــةل العســكر العنصــر  زاا لمي ــن لبعث ــة م  ااخــ  التباصــ  عللي

 انطاقـم  القطمعـم   حسـ   او يـم   تسـيري  خـال  مـن  سـيلم  وال الاا ، من املتضر ة املنمط 
 اجلبيــة والــدو يم  املــدة الطبيلــة الــدو يم  وســمعد . وملقتــة اائلــة علليــم  قباعــد مــن

 العنصـــر يســـتطد   لـــد، علـــ  وعـــاوة. اجلغرافيـــة تـــهتغطي نطـــمق تبســـيع يف أيضـــم املتنقلـــة
 ويف. ارتللـة  التـبتر  منـمط   يف او يـم   لتسـيري  للتططـيا  املبكـر  اإلنـ ا   لشـرا  م العسكر 

 حتديـد  أجـ   مـن  اإلنسـمنية  احللميـة  جمـمل  يف الشـركمء  مـع  كثـ   عـن  البعثـة  تعلـ   ولري، بمنتيب
 شـرق  إىل منتظلة  اجلة او يم  وجتر  للططر، عرضة املدنيب  فيهم يكب  ال  التبتر مباقع
 البعثـة  أنشـأ  . األمـن  لتحسـني  لـري  مـن  بملقر  ليلية واو يم  بمنتيب يف احللمية مبقع وغر 
 .  املدنيني أمن لتحسني ملكمل بلدة يف أمممية علليم  قمعدةأيضًم 
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 تبسـيع  عل  التركيز البعثة تباص  ،واقية بيئة تهيئةب املتعل  الثملث، املستبى إطم  ويف - 31
 بيئـة   يئـة  علـ   تشـجيع الو الثقـة  بنـمء  أجـ   مـن  لميـة احل مباقع خم و إىل احللمية أنشطة نطمق
 النمئـ   مـع  أيم  مـميب  6 يف ةاخلمصـ   ممـثل  تاجتلعـ   لد، إىل وإضمفة. الطبعية للعباة مباتية
. إامـمجهم  وإعـماة  ااخليـم  لللشـراين  الطبعيـة  العـباة  ملنمقشـة  طلبـه،  عل  بنمء للرئيس، األول
 ووزا ة املتحـدة  األمـم  بـني  البثيـ   التعـمو   للرئيس األول النمئ  طل  املسألة، خلطب ة ونظرا

 ، لــد غضــب  ويف. اإلامــمو وإعــماة العــباة أجــ  مــن إطــم  وضــع بشــأ  اإلنســمنية الشــلو 
 وبـب   بـمنتيب  يف احللمية مباقع طبعم غما وا ااخل  مشرا 20 000 حبايل بأ  تقم ير أفما 
ــم ــمنتيب، فــ ف. وجبب ــم املشــراين مــن 10 000 مــن يقــر  مــم غــما  ب ــة، مبقــع ااخلي  احللمي
 حتســن حــدو و املبقــع، خــم و واحللميــة اإلنســمنية املســمعدة خــدمم  اســتئنمف بســب   مبــم

 ويف. األمطـــم  مبســـم قبـــ  ارمصـــي  ز اعـــة احلمجـــة إىل وكـــ لد األمنيـــة، احلملـــة يف نســـي
 ااخليـم  مشـراين  206 عـباة  تيسري يف “احللبل بإجيما املعي العمم  الفري ” اشترك جبنقل ،

العباة الطبعية املسـتدامة، ينـمق    علليم   اعم أج  منو. أكببب إىل بب  يف لميةاحل مبقع من
فريـ  األمـم املتحــدة القطـر  للعلــ  اإلنسـمين اسـتجمبة متعــداة األبعـما، تشــل  اعـم مبــما ا         

   .اإلنعمش املبكر وحتقي  استقرا  اجملتلعم  ارلية
 

   بشأهنم والتحقي  نسم اإل حقبق  صد - بمء 
 حقـبق  وجتـموزا   انتـهمكم    صـد  البعثـة  واصـلت  بـملتقرير،  املشـلبلة  الفتـرة  خـال  - 32

 عنـهم،  واإلبـاغ  منـهم  والتحقـ   فيهـم  والتحقيـ   اإلنسـمين  الـدويل  القـمنب   وانتـهمكم   اإلنسم 
 مقمطعــة يف التطــب ا  وكمنــت. املســمءلة ألغــرا  الســمبقة االنتــهمكم  تبثيــ  اــدف و لــد
 بـني  العنيـف  القتـمل  مـن  حـمال   عدة وقعت إ  خم ، قل  مثم  الغزال، حبر غر  ببالية واو

 لتحريـر  الشـعي  الشـعبية اجلي   احلركـة  يف املعـم    واجلنـم   السـباا   لتحريـر  الشـعي  اجلي 
  لـد  يف مبـم  انتـهمكم ،  وقـب   عـن  تقـم ير  صـمحبتهم  ونيسـم  أبري ،  آ ا  مـم    يف السباا 
 الـ   والقيـبا  الفعليـة  العدائيـة  األعلمل ظلتو. واو بلدة خم و ملدنينيا ومضميقة قت  علليم 
 لتحريـر  الشـعي  اجلـي   يفرضه   ال احلركة حرية تقييد  لد يف مبم املباقع، إىل البصبل تعي 

 تيســري أيم  مــميب، 5 ويف. االنتــهمكم  يف التحقيــ  إىل الراميــة البعثــة جهــبا تعرقــ  الســباا ،
 موجنيســـ وبرينجـــ  ونمتـــمبب والبقـــم ة بميـــم  وجنـــب  واو عـــرب اهلل فـــرو إىلالبصـــبل  لبعثـــةل

 نياملـدني  معظـم  هجـر  وقـد . السـباا   لتحرير الشعي اجلي  قبا  انسحم  عق  ونغبااكمال
 قـد  السـباا   لتحريـر  الشـعي  اجلـي   جنـبا  أ  إىل أشـم وا  السـكم   بعـط  لكـن  املنـمط ،  ه  

 ممتلكـم   وحـرق  والنـه   مـدنيني  قتـ    لد يف مبم اإلنسم ، حلقبق خطرية انتهمكم  ا تكببا
 املنـمزل  معظـم  وأ  بميـم   مبمب  هجروا املدنيني أ  البعثة الحظت أيم  مميب، 10 ويف. مدنية
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 مبمــب  يف الســباا  لتحريــر الشـعي  للجــي  مكثــف وجـبا  ولــبح . إحراقهــم أو ختريبـهم  مت
 والشـهبا  الضـحميم  مـع  مقـمبا   إجـراء  خال من املعلبمم  مجع البعثة وواصلت. وببسري 
 بلــدة ااخــ  مزعبمــة انتــهمكم  يف والتحقيــ  واو، مقمطعــة يف  لــد يف مبــم أخــرى، ومصــما 

 .  للدنينيل السباا  لتحرير الشعي اجلي  ومضميقة قت   لد يف مبم واو،
 وفقـمً  العـدل  إقممـة  تباجـه  الـ   التحـديم   اسـتلر  خال الفترة املشـلبلة بـملتقرير،   و - 33

 واحتجــمز وتعســف ، مطــبل حتجــمزا حــمال  لبحظــت إ . الدوليــــة اإلنســــم  حقــبق ملعــميري
 احتجـمز و ،جـرائم  تشـك   ال أفعـمل  بسـب   واحتجـمز  ،مترايـة  ظـروف  يف واحتجمز ،بملبكملة

 بملسـجن،  عقببـم   إلصـدا   القمنبنيـة  السلطة إىل تفتقر ال  العرفية ارمكم من أوامر عل  بنمء
 يف وغمنييـ   الـبحريا ،  واليـة  يف و ومبيـد  وكباجـبك  جببـم  يف االحتجـمز  مراف  يف سيلم ال

 .  البحدة والية يف بنيجم  مقمطعة
 مشـــمل ففـــ . خمتلفـــة مباقـــعظـــمهرة يف  مســـة سيمســـية بـــدوافع االعتقـــمال  وكمنـــت - 3٤
 بــني لللعم ضــة مزعبمــم مليــدا 18 عــن يقــ  ال مــم علــ  القــبط ألقــ  بأنــه أفيــد الغــزال، حبــر
ــم  مــميني مــم  يف نيســم  أبري  11 و 9 ــة أويــ  مقمطعــة يف بمي  يف احتجــمزهم جــرىو اجلنببي

 بينلـم  نيسـم  أبري   12 يف حمتجـزين  سـبعة  نعـ  األقـ   عل  اإلفراو مت إنه وقي . الشرطة خممفر
 مـن  بـملقر   السباا  لتحرير الشعي للجي  تمبع عسكر  احتجمز مرف  إىل حمتجزا 11 ق ُن

 إ  وقيـ   إلـيهم،   ـم  تبجيـه  او  11 الــ  ارتجـزين  عـن  اإلفـراو  مت أيم  مميب، 17 ويف. أوي 
 املعمملـة  لسـبء  باوتعرضـ . السيمسـ   النشـمط  مزاولة عن همبممتنمع مشروطم كم  عنهم اإلفراو

 تـمبعني  جنـبا  اعتـداء  عـن  علبمـم  امل جبلـع  البعثة قممت االستبائية، وسا والية ويف. سديةاجل
 أ  بعـد  نيسـم  أبري ،  22 يف بميـم    جمف يف عم  مد  عل  السباا  لتحرير الشعي للجي 
 املــ كب  اجلـي   ألقــ  حمتجـزا  11 بـني  مــن سـبعة  ســرا  إطاقبـ  األالـة،  غيــم  بسـب   أمـر، 

 ووضــع. الــدينكم مــن شــبم  علــ  مزعــب  هجــب  بســب  آ ا  مــم   27 يف علــيهم القــبط
 نيسـم  أبري ،  27 ويف. الشـرطة  لـدى  أخـرى  مـرة  االعتقـمل   هن  لد بعد السبعة ارتجزو 

 بمكبسـب و،  جبزيـف  ،االسـتبائية  غـر   لباليـة  السـمب   احلمكم عن البطي األمن جهمز أفرو
 .2015 ايسلرب األول  كمنب  22 من  إليه  مسية  لة تبجيه او  احتجمز  بعد
 مـال  مـن  مـمل  بسـرقة  آخـرين  ثاثـة  مـع  متـهم  سـنة  1٤ علـر   طفـ   تبيف بأنه وأفيد - 35
 علـ   املعمملـة  لسـبء  تعـر   أ  بعد و لد أيم  مميب، 15 يف وا ا ، تب ايل، مقمطعة يف عقيد
 منـ   اجلنـبا هـلالء   علـ   القـبط  ومت. السـباا   لتحريـر  الشـعي  للجي  تمبعني جنبا مخسة يد

 الشــعي اجلــي  مــن األقــ  علــ  جنــديني وضــع مت بأنــه أفيــد نفســه، البقــت ويف. احلــني  لــد
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 جمـمل  يف العـمملني  أحـد  علـ   النـم   إطـاق  بسـب   العسـكر   االعتقـمل   هـن  السـباا   لتحريـر 
 .  الشرطة إىل بعد لهلميتسل يتم ومل. يم  يف أيم  مميب 15 يف اإلنسمنية املسمعدة

 أيم  مـميب،  9 ففـ  . التعبري حرية انتهمكم  استلر  بملتقرير، املشلبلة الفترة وخال - 36
 التمبعـة  “االسـتبائية  شـرق  صب ” اإل اعة حمطة يف مبظفني أ بعة البطي األمنجهمز  احتجز
ــة ــدة للدولـ ــمعم  لعـ ــ . سـ ــراو وقبـ ــهم اإلفـ ــة، عنـ ــ يرهم مت بكفملـ ــن حتـ ــث مـ ــ ء أ  بـ  شـ
 .  احلكبمة ينتقد
 واالجتلمعيـة،  االقتصـماية  احلقـبق  ومحميـة  بتعزيـز  تتعل  شباغ  عن أيضم اإلباغ ومت - 37
 عـن  أبِلـ   فقـد . العي  كس  سب  عل و األ اض  عل  بمحلصبل املرتبطة احلقبق  لد يف مبم

 يف  لـد  يف مبم قسر ،ال خاءاإل ا جة إىل ص ي  مبم األ اض ، ملكية بمنتزا  تعل ت ااعمءا 
 أفيـد  الغـزال،  حبـر  مشـمل  واليـة  ويف. جببـم  مقمطعـة  يف للتجليـع  مباقع إنشمء فيهم جير  منمط 

 أويـ ،  بلـدة  من منطقة يف ونيسم  أبري  آ ا  مم   يفال  أجريت  األ اض  مسح علليةأ  ب
 املنطقـة  إىل عمئـدا  النسمء ال طرا إىل أيضم تلا  قد العممة، اخلدمم  بتبفري الظمهر يف تتعل و

 يف ،شـرطة  ضـبمط  قـم   ،أويـ   بلـدة  أمـمكن أخـرى يف   ويف. االقتصما  الضعف من يعمننيممن 
 إغــاق علــ  وإجبــم هم ارلــيني التجــم  لتطبيــف انفراايــة إجــراءا   ممختــب نيســم  أبري ، ٤

 منـــ  الشـــرطة مرتبـــم  افـــع عـــد  إىل االنتبـــم  لفـــت بغيـــة وجيـــز لبقـــت التجم يـــة حما ـــم
 الضــملعني الضــبمط ضــد املتطــ ة التأايبيــة التــدابري برصــد البعثــة وتقــب . 2015 شــبمط فرباير

 .   لد يف
  صـد  أمـم   عقبـة  تشـك   األمـمكن  إىل والبصبل احلركة عل  املفروضة القيبا وظلت - 38

ــمط  بعــط يف فيهــم والتحقيــ  اإلنســم  حقــبق انتــهمكم   االســتبائية، الباليــم  ففــ . املن
 البصـبل  مـن  واألمـن،  اإلنسـم   حقـبق  حملـة  رصدت ال  للبعثة، التمبعة املتكمملة األفرقة نعتُم

 ويـم ،  جببـم  بـني  الرابطـة  الطريـ   عـرب  ومب وبـب  يم  مقمطع  إىل نيسم  أبري  6 و 5 يبم 
 نيسـم  أبري ،  11 ويف. السـمب   بـملتقرير  املشـلبلة  فتـرة ال منـ   والرابعـة  الثملثـة  تنيلللـر  و لـد 
 وهـب  األخـرية،  األشـهر  يف الثمنيـة  لللـرة  إيكبتـب   مقمطعـة  إىل السفر من للبعثة تمبع فري  ُمنع
 الشـعي  اجلـي   ا تكبـهم  اإلنسـم   قـبق حل بمنتـهمكم   تتعل  ااعمءا  يف التحقي  او  حمل مم

 حملـة  رصـد ل لبعثـة  السـلم   ارليـة  السـلطم    فضت نيسم  أبري ، 26 ويف. السباا  لتحرير
 متبـب ا  قمطعـة مب يببـب،  وسـب    متبـب ا  إىل بملبصـبل  املتحـدة  األمـم  لبعثة تمبعة اإلنسم  حقبق
 تبجيـه  عقـ   اإلنسـم ،  حقـبق  حملـة  لرصد وممسيم يممبيب إىل البصبل من البعثة منع واستلر
 أيـم    11 يف (2016 36  قـم  التأسـيس  أمـر  مببجـ   )املنشأة غبباو  والية حمكم أصد  
 ارلـ   حلكمبـم ة املكلفـ  الدولـة  ةوزير تالتزم حزيرا  يبنيه، 2 ويف. البعثة او يم  حيظر مميب
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 التقريـر،  هـ ا  كتمبـة  وقـت  يف ولكـن  اإلنسم ، حقبق  صد أنشطة عل  املفروضة القيبا برفع
 .  االلتزا  ا ا البفمء من التحق  بعد يتم مل
 سلسـلة  تنظـيم  يف كبمـة احل بـدأ   أيم  مميب، 9 و نيسم  أبري  25 مم بني الفترة ويف - 39
 الـتقي  العممـ   الفريـ   أعضـمء  لفمئدة بملااعم  املتص  اجلنس  العنف بشأ  العل  حلقم  من

 اجلنسـ   لعنـف ا بشـأ   املشترك البيم  تنفي  عل  لإلشراف رئيسال مكت  أنشأ  ال   املشترك
 احلكبمـة  ةاسـتراتيجي  إطم  يفو. 201٤ األول أكتببر تشرين يف وقعه ال   بملااعم  املتص 
 للتشـمو   وطنيـة  عل  حلقة تنظيم أج  من املتحدة األمم من املسمعدة طلبت بملتنفي ، اخلمصة
 رائمجلـ  التصـد   علـ   العـمملني  املعنـيني  املصلحة أصحم  ك  مجع بغية الازمة التدابري وإقرا 
 حــمال  يف اجلنســ  بــملعنف املعنيــة اخلمصــة  ممــثل قممــت أيم  مــميب، 9 ويف. ســ اجلن العنــف
 املفـت   عـن  فضـا  للـرئيس،  األول والنمئـ   الـرئيس،  مـع  واجتلعـت  جببـم،  إىل بزيـم ة  الاا 
 للتصـد   للتنفيـ   خطتيهلم امج إىل واملعم ضة احلكبمَة اعت  حلتهم، وخال. للشرطة العم 

ــف ــيم بملااعــم  املتصــ  اجلنســ  للعن ــع متمش ــم  م ــد  السيمســ  النظ ــت اجلدي  احلكبمــة وحث
 عــن املســلولني األفــراا واسـتبعما  اجلنســ   العنــف جــرائم عـن  املســمءلة ضــلم  علــ  االنتقمليـة 
 مـن  البطنيـة،  املسـلحة  القـبا   تشـكي   إعـماة  أثنمء اجلنس  والعنف اإلنسم  حقبق انتهمكم 

 .  فرز عللية إجراء خال
 أطفــمل، 1 605 منــهم تضــر  حماثــم 8٤ عــن أبِلــ  االســتعرا ، قيــد الفتــرة وخــال - ٤0
 احلــباا  هـ    مــن 62 مـن  واإلبـاغ  الرصــدآليـة  ب املعنيــة القطريـة  العلـ   فرقــة حتققـت  بينلـم 
ــر  ــهم تضـ ــا 1 139 منـ ــك . طفـ ــع وشـ ــبل منـ ــمعدة وصـ ــمنية املسـ ــد اإلنسـ ــمل وجتنيـ  األطفـ

ــة واســتطدامهم ــهم، املتحقــ  احلــباا  غملبي ــ و من ــهم الكــثري عــن أبِل ــم  يف من  جــبنقل  والي
 خلطـة  الشـعي  الشـعبية اجلي   احلركـة  يف املعـم    اجلنم  اعتلما وبعد. الني  وأعميل والبحدة
ــ  ــمنب  يف عل ــمء 2015 األول ايســلرب ك ــع إلهن ــد ومن ــمل جتني ــهم واســتطدامهم األطف  وقتل

 تسـريح  يـتم  مل أنـه  مـع و. األطفـمل  لتسـريح  حلللة اإلعداا يف املتحدة األمم بدأ  وتشبيههم،
  فيعـ   نيمنسـقَ  الشـعي  الشـعبية اجلي   احلركـة  يف املعـم    اجلنـم   عـني  فقد  مسيم، طف  أ 

. املتحـدة  األمـم  مـع  للتعـمو   مـدين،  واآلخر عسكر  أحدمهم األطفمل، حبلمية معنيني املستبى
 السـباا   لتحرير الشعي واجلي  املتحدة األمم بني مشترك فري  شر  ،2016 أيم  مميب ويف
 ومت صـبيم  22 ُسـج   اآل  وحـى . مبيتـه ه مـن  والتحق  اجلي  ا ا املرتبطني األطفمل فرز يف

 أســرهم أثــر اقتفــمء علليــة تتباصــ و بــمنتيب يف الســباا  لتحريــر الشــعي اجلــي  مــن تســرحيهم
 بعثـم   عقـ   مد سـتني أخلـت   املسلحة واجللمعم  القبا أ   من التأكد ومت. ام مشلهم ومل

 .املتحدة األمم أوفد م ال  التحق 
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   اإلنسمنية املسمعدا  إليصمل امللاتية الظروف  يئة - جيم 
 الشـلو   تنسـي   مكت  مع البثي  التعمو  خال ومن بملتقرير، املشلبلة الفترة خال - ٤1

ــم يف اإلنســمنية ــيني اإلنســمين العلــ  وشــركمء جبب ــر القطمعــم ، يف وامللــثلني ارل ــراا وف  األف
 القبافـ   وحتركـم   الطـمئرا   مـن  األغ ية إسقمط لعلليم  لميةاحل للبعثة التمبعب  العسكريب 

 العسـكرية  القـبا   وفر ـم  الـ   احللمية مكنتو. األخرى اإلنسمنية األنشطة من والعديد الربية
 .اإلنسمنية املسمعدا  إيصمل أج  من الظروف حتسني من أيضم الرئيسية اإلمداا لطرق
 الازمـة  الظـروف   يئة يف  ئيسيم او ا تلا  بمأللغم  املتعلقة إلجراءا ا اائرة وظلت - ٤2

 وإزالـة  املسـم ا ،  حملة وتقييم املسح، بعلليم  القيم  خال من اإلنسمنية املسمعدا  إليصمل
 الطــرق، مـن  كيلـبمترا  ٤37 بتقيــيم الـدائرة  قممـت  بـملتقرير،  املشــلبلة الفتـرة  طـال ف. األلغـم  
ــم ــ   لـــد يف مبـ ــرابا الطريـ ــني الـ ــري بـ ــاأ  طهـــر و  ومبيـــد،و لـ ــ   ضـ ــمحتهم تصـ  إىل مسـ

 الـ خمئر  مـن  قطعـة  3 ٤62 و أ ضـيم،  لغلـم  ٤18 بتـدمري  وقممت مربعة أمتم  ٤ 501 008
ــري ــة 28 098 و املنفجــرة، غ ــن قطع ــمئر م ــلحة  خ ــري ويف. الصــغرية األس ــمنتيب، ل ــت وب  قمم

. مد سـيم  مبقعـم  31 مـن  أكثـر  وتطهـري  مبسـح  اإلنسـمين،  العلـ   شـركمء  مـع  بملتعـمو   ،الدائرة
 بـمنتيب  يف اوليـة  حكبميـة  غـري  منظلـم   أجـ   من آبم  مباقع وتطهري مبسح الدائرة قممت كلم

 بعلليــم  القيــم  خــال ومــن. النظيفــة امليــم  إىل اآلمــن البصــبل إمكمنيــة عماةالســت ومبنــد  
 مـن  لـتطلص للحمجـة إىل ا  طم ئـة  اسـتجمبة  الـدائرة  قدمت الطمئرا ، مهبا يف والتطهري املسح

 أيضــم الــدائرة ونشــر . األخــرية اآلونــة يف بيبــب  يف وقــع الــ   القتــمل بعــد املتفجــرة الــ خمئر
 املتحـدة  األمـم  شـرطة أفراا  ملسمعدة جببم يف املدنيني محمية مبقع يف املتفجرا  كشف كا 

 قنبلـة  حلـما   الـدائرة  اسـتجمبت  نيسـم  أبري ،  25 ويف. األسـلحة  وإزالـة  البحـث  علليم  يف
 قـدمت  كلـم . بـمنتيب  يف البعثـة  جمللع اإلنسمين املركز ااخ  حموية واخترقت ضربت صم وخية
ــدائرة ــة او ا  ال ــدنيم 76 ٤86 إىل املطــمطر بشــأ  تثقيفي ــن الســامة بشــأ  م وإحمطــ م  م
 .اإلنسمين اجململ يف وعمما البعثة مبظف  من مبظفم ٤25 إىل األ ضية األلغم 

 
 اعم تنفي  اتفمق السا    -اال  

خال الفترة املشلبلة بملتقرير، ب لت ممثل  اخلمصـة مسـمعيهم احلليـدة، بملتنسـي  مـع       - ٤3
 ئيس اللجنة املشتركة للرصد والتقييم، فيستب  مبغـم ، وامللثـ  السـمم  لاحتـما األفريقـ ،      

مشـم  وغـري  مــن قـماة اجلنـم  املعــم   يف       يـمك تيسـري عــباة  مــن أجـ   ألفـم علـر كبنـم  ،    
ويف الفتـرة   .كبمـة االنتقمليـة  احلاحلركة الشعبية اجلي  الشعي إىل جببم، وتسن   بـ لد إنشـمء   

نيسم  أبري ، قدمت البعثة، بملتنسي  مع اللجنة املشـتركة للرصـد    10آ ا  مم   إىل  2٤من 
بم  األمنية االنتقمليـة، بطـرق منـهم تـبفري النقـ       والتقييم، الدعَم لتنفي  املرحلة األوىل من الترتي
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جنــديم مــن جنــبا اجلنــم  املعــم   يف احلركــة الشــعبية اجلي  الشــعي  360إىل جببــم لفمئــدة 
جملـس اسـتعرا  الـدفم  االسـتراتيج      ممثلـ    جنـديم، وكـ لد لفمئـدة    1 370عـداهم  البمل  
وبمإلضـمفة إىل  لـد،    .املشـتركة  ضمبطم ليدعلبا إنشمء جهمز الشـرطة املتكمملـة   22و  واألمن

قــدمت البعثــة الــدعَم اللبجســ  يف جمــمل إاا ة الــرحا  اجلبيــة يف ملكــمل وتزويــد املركبــم  
تنقـ  اجلنـبا    لكـ  والزوا ق التمبعة للجنم  املعم   يف احلركة الشعبية اجلي  الشعي بملبقبا 

 جمـمل مكمفحـة  وقدمت البعثة أيضم اعلم هندسـيم كثيفـم وخـدمم  يف     .من كملداك إىل ملكمل
وتعل  البعثة حمليـم مـع اللجنـة     .القمامةقبا  الاأللغم  لتحضري ثاثة مباقع يف جببم الستقبمل 

 .لتيسري تنفي  املرحلة الثمنية من الترتيبم  األمنية االنتقملية
ترتيبـم  األمنيـة االنتقمليـة، واصـلت     ويف إطم  اعم آليـة  صـد وقـف إطـاق النـم  وال      - ٤٤

ــبفري احللميــة بباســطة القــبا  والــدعم اللبجســ     اآلليــة لتيســري علليم ــم. ففــ      هلــالبعثــة ت
 .مركبـة اعلـم لباليتـهم    2٤نيسم  أبري ، وافقـت البعثـة علـ  تزويـد اآلليـة مبـم يصـ  إىل         2٤

نشمء  فري  آخـر للرصـد والتحقـ     وخال الفترة املشلبلة بملتقرير، قدمت البعثة الدعم أيضم إل
يف تب يت ببالية شرق االسـتبائية، ونقـ ف فريـ  للرصـد والتحقـ  مـن أويـ  بباليـة مشـمل حبـر           

وأصبحت تسعة أفرقة للرصـد والتحقـ  تـلا  عللـهم      .الغزال إىل واو ببالية غر  حبر الغزال
ــب  الســباا     ــع أحنــمء جن ــري .اآل  يف مجي ــ  تعتــر  البصــ    غ بل إىل املباقــع أ  املعبقــم  ال

والعراقيــ  البريوقراطيــة مــم زالــت تعرقــ  أنشــطة الرصــد والتحقــ  خــم و منطقــة أعــميل النيــ     
أيم  مميب، ألقت السلطم  ارلية القبط عل  قمئـد فريـ     20 ، وهبفف  وقت قري  .الكربى

وال يزال عـد  كشـف احلكبمـة عـن املعلبمـم  بشـأ         .الرصد والتحق  يف تب يت واحتجزته
   .ا  ُيعي  التحق  من تنفي  الترتيبم  األمنية االنتقملية اخلمصة جبببمالقب
أيم  مميب، بدأ مركـز العلليـم  املشـتركة، املكلمبـف مبهلـة فـط الااعـم  يف         16ويف  - ٤5

ــه األسمســية   ســيمق ــم، علليمت ــبا  األمــن يف جبب اعــم علليــم  هــ ا  مــن أجــ  و .علليــم  ق
ويعل  شـركمء اللجنـة املشـتركة     .شرطة األمم املتحدة أفرااالبعثة أ بعة من  نقلت إليهاملركز، 

الـــدعم اللبجســـ  واملـــما . ففـــ   للرصــد والتقيـــيم أيضـــم علـــ  تقـــدمي أشـــكمل أخــرى مـــن  
أيم  مميب، أصد  وزير الداخليـة تعليلـم  بإنشـمء فريـ  اإلاا ة املشـتركة الـ   سيشـرف         2٤

، علـ  التـبايل   حزيرا  يبنيـه  3ميب و أيم  مـ  26ويف  .عل  جهـمز الشـرطة املتكمملـة املشـتركة    
عل  وضع مبما، تبجيهية تتعل  بعلليم  جهمز الشـرطة   اجتلع فري  اإلاا ة املشتركة واتف 
تد ي  بمسـتطدا  املرافـ  املبجـباة يف أكمامييـة الشـرطة يف      الاملتكمملة املشتركة، وأوص  ببدء 

الســلطِة املطبلــة جلهــمز   تســبية اخلــاف املســتلر بــني األطــراف بشــأ   مــن أجــ  و .الرجــمف
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فريـ  اإلاا ة   يكـب  بزير بـأ   الـ م ومهمِمه، أَمـر  هلالشرطة املتكمملة املشتركة واجلهِة ال  خيضع 
   .مبمشرة مسلوال أمممهاملشتركة 

وواصــلت ممــثل  اخلمصــة أيضــم بــ ل اجلهــبا لتيســري تنســي  الــدعم الــدويل املقــد  إىل    - ٤6
نيسـم  أبري ، عَقـَد  اجتلمعـم      29تشكي  احلكبمـة االنتقمليـة يف    عل  إثرف .عللية السا 

لألعضمء الدوليني واإلقليليني يف اللجنة املشتركة للرصد والتقييم ادف مباصـلة  صـد التقـد     
وخال ه   االجتلمعـم ، اقتـر  الشـركمء     .اررز وتنسي  العل  مع احلكبمة املشكمبلة حديثم

الدعميـة السـلبية الـ  قـد      ةمراقبمشلت كبمة االنتقملية، واحلإىل  ةأسمسيالدوليب  تبجيه  سمئ  
إىل إتمحـة فـر  إيصـمل املسـمعدا  اإلنسـمنية       ، والـدعبةَ والتصـد  هلـم   تقب  علليـة السـا   

ــ ، و ــدوليني يف   علــ   تشــجيَعالاو  عبائ ــة االقتصــماية  ا معمجلــةالتنســي  مــع الشــركمء ال ألزم
 .فعي  امللسسم  األمنية االنتقمليةإىل التعجي  بت البطنية، والدعبَة

 
 املسمئ  الشمملة - همء 

تتبجيـم   ءنيسم  أبري ، عقد  البعثـة منتـدى نسـمئيم وطنيـم بشـأ  السـا ، جـم        21يف  - ٤7
، 2016 2015يف عـــمم  منتـــدى نســـمئيم بشـــأ  الســـا  علـــ  الصـــعيد الـــبطي   16لعقـــد 

ــر مــن   ملــرأة يف علليــم  الــ   تلايــه ام  وأبــرز املنتــدى الــدو  اهلــ  .امــرأة 700مبشــم كة أكث
 .الســا ، ومحميــة النســمء والفتيــم  مــن العنــف اجلنســ  واجلنســمين، ومنــع نشــب  الااعــم     

 اجلنســني بــني لللســمواة املتحــدة األمــم هيئــةنظمبلــت نســمء جنــب  الســباا ، بــدعم مــن  كلــم
أيم  مــميب،   26و  25 ، مــلمترا وطنيــم نســمئيم بشــأ  الســا  مدتــه يبمــم  يف      املــرأة ومتكــني

تعزيز التعمو  فيلـم بـني الشـبكم  واملنظلـم      هب ه من دفاهلمشم كم، وكم   530استقط  
يف مشم كة شمملة وبـرو  مـن املسـلولية    النسمء متكِّن من مشم كة النسمئية، ووضع آلية فعملة 

   .السا تنفي  اتفمق 
الـ   تقدمـه يف تنفيـ      وعللت البعثة أيضم عل  تعزيز فهم اجللهب  لباليتهم، والدعم - ٤8

اتفمق السا ، ومم تقب  به من أنشطة  ا  صلة بمللجنة املشتركة للرصـد وبآليـة  صـد وقـف     
ــة   ــة االنتقملي ــم  األمني ــم  والترتيب وبمإلضــمفة إىل اإلحمطــم  الصــحفية األســببعية،    .إطــاق الن

لفمئـدة اجملتلـع   اضطلعت البعثة بأنشطة تبعبية يف مجيع املكمتـ  امليدانيـة، ونظلـت منمسـبم      
بملسـا  وتبزيـُع    أسمسـية تتعلـ   املدين واجملتلعم  ارلية يف جببم، حيث جـرى تبـماُل  سـمئ     

ــأ بع لغـــم    ــه،  .نســـن مـــن اتفـــمق الســـا  بـ ــة   وفـــر ويف البقـــت نفسـ ــم التمبعـ ــة مرايـ إ اعـ
 يبمية لتنفي  عللية السا .إعامية املتحدة تغطية  لألمم
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ركـز علـ  التبعيـة بفـريو      تأنشـطة  اضـطلعت البعثـة ب  بعثـة،  ويف مجيع أحنـمء منطقـة ال   - ٤9
ــ  خــدمم  االستشــم ا  والفحــب  الطبعيــة والســر ية         ــص املنمعــة البشــرية اإليدز، وعل نق

ــدنيني والعســكريني    ــة امل ــراا البعث ــع أف ــم، أكلــ    .مســتهدفًة مجي ــم آخــر مــن   2٤ويف جبب مثقِّف
 .رية اإليدز تـد يَبهم )ومنـهم مخـس نسـمء(    فـريو  نقـص املنمعـة البشـ    يف جممل املثقِّفني األقرا  

امرأة( تـد يبم للتبعيـة    2٤0فراا من حفظة السا  )منهم  2 7٤7 لد، تلقمب  بمإلضمفة إىل و
فــراا )منــهم مخــس نســمء( خــدمم     39بينلــم تلقمبــ   بفــريو  نقــص املنمعــة البشــرية اإليدز، 
قمبـ  ثاثـة أشـطم  )منـهم     وبمإلضـمفة إىل  لـد، تل   .االستشم ا  والفحب  الطبعية والسر ية

وُأجريـت أنشـطة التبعيــة    .امـرأة واحـدة( العــاو البقـمئ  الـ   يقــد  بعـد التعـر  للفــريو       
ونظلـت البعثـة حلقـ م علـ       .العممة بملتعمو  مع جهم  أخـرى مـن جهـم  العلـ  اإلنسـمين     

مبظفــم  7٤لللــبظفني الــبطنيني العــمملني يف مباقــع محميــة املــدنيني يف ملكــمل وبــمنتيب  وتلقمبــ   
( من وكمال  غري حكبميـة خمتلفـة يف ملكـمل وبـمنتيب تـد يبًم بشـأ        واحدة وطنيم )منهم امرأة

ــة البشــرية اإليدز   ــريو  نقــص املنمع ــة      .ف ــريو  نقــص املنمع ــة بف ــة أيضــم بملتبعي وقممــت البعث
 .امـــرأة( يف مباقـــع محميـــة املـــدنيني 5٤8مـــدنيم )منـــهم  3 129البشـــرية اإليدز يف صـــفبف 
، مــن تبعيــة أشــطم  يقــد   أ  ةاملتباصــل ةاألســببعي ةاإل اعيــ امجومتكمبنـت البعثــة، بفضــ  الــرب 

ــ    ــداهم يبلـ ــهم   67 137عـ ــم )منـ ــة     33 003شطصـ ــص املنمعـ ــريو  نقـ ــأ  فـ ــمء( بشـ نسـ
 .البشرية اإليدز

  
 الحتيمطيةوحملة نشر القد ة ا بظفنياملماك  - سماسم 

مبظفــم،  2 581البعثــة املــدنيني مــم جملبعــه  مــبظف  حزيرا  يبنيــب، بلــ  قــبا  3يف  - 50
متطبعــــم مــــن متطــــبع   ٤25 و ني وطنــــينيمــــبظف1 306مبظفــــم اوليــــم و  850منــــهم 
   .املتحدة األمم
 11 750راًا، منــهم فــ 12 298مــم جملبعــه العســكريني مــن وبلــ  قــبا  قــبة البعثــة  - 51

شـر  ُتنالبعثـة أ   وتتبقـع   .ضمبا اتصمل عسكر  187ضمبا أ كم  و  361 فراا عسكريم و
فـراا، وأ  ُينشـأ مستشـف  مـن      379 ستشـل  مـم يصـ  إىل   ، إضـمفية  تد جييم قد ا  هندسـية 
شـرطيًم مـن القـبا  املـأ و  بـه البـمل         1 ٤75وبل  قبا  شرطة البعثة  .املستبى الثمين يف بمنتيب

مـن أفـراا    829مـن مـبظف  السـجب ، و     55شـرطة و   ضمبا 591شرط ، منهم  2 001
فــراا  70ويف إطـم  زيــماة العــدا األقصــ  ألفـراا الشــرطة، ُأ ســ     .لشــرطة املشــكمبلةوحـدا  ا 

أفـراا   103آخر من أفراا وحدا  الشرطة املشكمبلة من  وانـدا إىل ملكـمل يف آ ا  مـم  ، و    
وجتـــر   .مـــن أفـــراا وحـــدا  الشـــرطة املشـــكمبلة مـــن غمنـــم إىل بـــمنتيب يف أيم  مـــميبإضـــمفيني 
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االستعدااا  لنشر وحدة شرطة مشكمبلة أخرى من  واندا إىل جببم، ووحدة أخرى مـن غمنـم   
فـراا مـن أفـراا الشـرطة )املـد بني املتطصصـني(        7٤وحـى تم خيـه، ُنشـر مـم عـدا        .إىل بمنتيب

 .املمئة املقر ين لتد ي  جهمز الشرطة املتكمملة املشتركة
لعــد  م املتحــدة لت البعثــة تنفيــ  سيمســة األمــوخــال الفتــرة املشــلبلة بــملتقرير، واصــ - 52

إىل   يف تقريــر وا اةالتســممح إطاقــم مــع االســتغال واالنتــهمك اجلنســيني، وأهــداف أخــرى  
ــة  ــة العمم ــة مــن االســتغال     اجللعي ــدابري اخلمصــة للحلمي ــهمك اجلنســ   اجلنســ  بشــأ  الت واالنت

(A/69/779).          وحتقمبــ   لــد مــن خــال فرقـــة العلــ  الدائلــة املعنيــة بمالســتغال واالنتـــهمك
وأبرمـت البعثـة أيضـم     .اجلنسيني والفري  االستشم   املعي بملسلبك واالنضبمط التمبعيمن للبعثـة 

م كرة تفمهم مع منظلم  غري حكبمية تعل  انطاقـم مـن مبـمين البعثـة، مبـم يفـر  عليهـم أ         
يـع حـباا  سـبء السـلبك، وال سـيلم حـباا  االسـتغال واالنتـهمك اجلنسـيني          تبل  البعثة جبل

وسيلكمبن  لد البعثة من إجراء التحقيقم  بشأ  اجلنـمة املزعـبمني    .ال  يتب ط فيهم مبظفبهم
 .نيسـم  أبري   1٤واسـته مب فريـ  االسـتجمبة الفب يـة التـمبع للبعثـة عللـه يف         .حس  االقتضمء

الــ  ُيــد ع   نســينياجلنتــهمك الســتغال واالمملة وفب يــة حلــمال  اوســيبفر الفريــ  اســتجمبة شــ
   .فيهممبظف  بعثة األمم املتحدة تب ط 

  
االنتــهمكم  املطلــة بمتفــمق مركــز القــبا ، والقــمنب  الــدويل اإلنســمين،    - سمبعم 

 وأمن مبظف  األمم املتحدة
انتـهمكم التفـمق مركـز القـبا ،      33خال الفتـرة املشـلبلة بـملتقرير، سـجلت البعثـة       - 53

 .متثَّــ  يف فــر  قيــبا علــ  حركــة مــبظف  البعثــة والشــركمء املــرتبطني اــم  انتــهمكم  23منــهم 
بـدفع الضـرائ ،     تعرضـت هلـم مبـمين البعثـة ومعـدا م، ومطملبـم        احلـباا  انتـهمكم  مشلت و

ومن االنتـهمكم  األخـرى    .العلليم  اجلبية والربية عرقلةاملتحدة، وممتلكم  األمم  ةومصما 
تنفي  والية البعثة، واهلجبُ  املبمشـر علـ  األشـطم  الـ ين يلتلسـب  احللميـة يف مباقـع         عرقلة

ــيهم          ــداء عل ــة واحتجــمزهم واالعت ــبظف  البعث ــ  م ــبط عل ــمءع الق ــدنيني، وإلق ــة امل ــة حللمي البعث
   .َكبت وكمالٌ  حكبمية االنتهمكم  املبل  عنهموقد ا َت .و ديدهم وسرقتهم

أسـلحة  بنيسـم  أبري  جملـع البعثـة     26و  25مجمعـة مسـلحة يف    قصـفت ويف بمنتيب،  - 5٤
لع، فأحلقـت أضـرا ا حبمويـة سـكنية     اجملصغرية وقنمب  صم وخية، وسقطت قنبلتم  منهم ااخ  

ين ااخليم املبجـباين يف مبقـع   كمنت تبجد يف املركز اإلنسمين، وأصمبت  صمصٌة أحد املشرا
 .ه ا اهلجب مل ُتعرف اوافع و .احللمية

http://undocs.org/ar/A/69/779
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وُألق  القبط مرة أخرى علـ  مـبظفيمن مـن مـبظف  البعثـة الـبطنيني ج ُأفـرو عنـهلم          - 55
 آ ا   8يف  يف املــــرة األوىلنيســــم  أبري ، بعــــد أ  ُألقــــ  القــــبط عليهلــــم   22بكفملــــة يف 

ــم   ــهلم يف   2016 م ــرو عن ــم  آ ا 15ج أف نيســم  أبري ، وج هــت إليهلــم   25ويف  .  م
إاا ة التحقيقم  اجلنمئية يف جهمز الشرطة البطنية  لة احلصبل عل  جنسية جنب  السـباا   

وال يـزال ثاثـة مـبظفني وطنـيني آخـرين تـمبعني للبعثـة  هـن االحتجـمز،           .عن طري  االحتيمل
ــهم يف كــمنب  األول اي     ــنني من ــ  اث ــبط عل ــ  الق ــث يف   2013ســلرب بعــد أ  ُألق ــ  الثمل وعل

ومل ُيسـلح   .ومل تبج ـه ا ممـم  إىل أ  مـن املـبظفني املعـتقلني      .201٤تشرين األول أكتببر 
   . هن االحتجمزالثاثة ال ين ال يزالب  بظفني بمملللبعثة بمالتصمل 

مالنتـهمكم  بباسـطة مـ كرا  شـفبية وأثنـمء      باحلكبمة املضيفة  إباغوتباص  البعثة  - 56
علــ  مصــفبفة  أيضــًم وجيــر  إطــا  احلكبمــة .جتلمعــم  املعقــباة مــع املســلولني املعنــيني اال

 .شهرية بمحلباا  ال  تقع
  

 اجلبان  اململية   - ثممنم 
 إمجمليـــــه بـــــمء مبلغـــــــم 260 69خصصـــــت اجللعيـــــة العممـــــة، مببجـــــ  قرا هـــــم  - 57
إىل  2015متبز يبليـه   1اوال  لتغطية نفقـم  البعثـة خـال الفتـرة مـن       1 085 769 200
االشـتراكم  املقـر ة غـري     بلغـت ، 2016 هحزيرا  يبنيـ  9وحـى   .2016حزيرا  يبنيه  30

ــة   ــب  اوال  289.٤املســداة للحســم  اخلــم  للبعث االشــتراكم  املقــر ة غــري   بلغــتو .ملي
 .مليـب  اوال   2 279.٤ هجملبعـ مـم   التـم ين نفسـه  املسداة جلليع علليم  حف  السا  يف 

 نيســـم   30وُســد ا  تكــمليف القــبا  ووحــدا  الشــرطة املشــكمبلة للفتــرة امللتــدة حــى          
، بينلــم ُســد ا  تكــمليف املعــدا  املللبكــة للبحــدا  عــن الفتــرة امللتــدة حــى  2016 أبريــ 
 .، وفقًم جلدول السداا الفصل 2016آ ا  مم    31
  

 املاحظم  والتبصيم  - تمسعًم 
ــة     وتشــك  - 58 ــم وتشــكي  حكبمــة البحــدة البطني عــباة النمئــ  األول للــرئيس إىل جبب

وبمختـم  هـ   اخلطـبة اهلممـة الـ        .نيسم  أبري  معللم بم زا يف علليـة السـا    29االنتقملية يف 
 .باا طمل انتظم هم، فتح الرئيس والنمئ  األول للـرئيس فصـا جديـدا يف تـم ين جنـب  السـ      

وإنــي أ حــ  بملــدعبا  اإلجيمبيــة الــ  وجهتــهم مجيــع األطــراف مــن أجــ  الســا  والبحــدة    
البطنية واملصمحلة من  تشكي  احلكبمة االنتقمليـة، وأحـث األطـراف علـ  أ  تلتـز  يف األخـري       

وإ  اللجنـة املشـتركة    .اإلبطـمء بملتنفي  الكمم  التفـمق السـا ، نصـم و وحـم، او  مزيـد مـن       

http://undocs.org/ar/A/RES/69/260
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والتقيــيم واهليئــة احلكبميــة الدوليــة املعنيــة بملتنليــة واالحتــما األفريقــ  واألمــم املتحــدة    للرصــد 
 يف السا ، ال ين عللـبا بـا كلـ  مـن أجـ  اعـم التبصـ  إىل        ني واإلقليلينيوالشركمء الدولي

ح  سـلل  للصـرا ، كلـهم ملتزمـب  بـدعم قـماة جنـب  السـباا  وشـعبه يف تنفيـ  االتفـمق            
 .تنفي ا كمما

ــمع        - 59 ــ  واالجتلـ ــتقطم  السيمسـ ــمنية واالسـ ــمة اإلنسـ ــدمم  واملعمنـ ــم الـ ــد حجـ ويلكـ
والتــدهب  االقتصــما  الــ   عــمو منــه جنــب  الســباا  خــال الســنتني والنصــف املمضــيتني    

اسـتلرا  منـمخ عـد  الثقـة بـني       ُيتبقـع ومـع أنـه    .احلمجة العمجلـة إىل حتقيـ  االسـتقرا  يف البلـد    
ــثا   ــ  مــدى ال ــة أ  تتجــموز     األطــراف عل ــة االنتقملي ــ  احلكبم ــة، فيجــ  عل ثني شــهرا القمام

وجي  عليهم أ  تقـبا جبـرأة اإلصـاحم  األسمسـية الـبا اة يف اتفـمق السـا ،         .العقبم  تلد
  وصيمغة اسـتب  اائـم والتصـدي  عليـه      2011يف  لد إاممجه يف الدستب  االنتقميل لعم   مبم

  وإجــراء اإلصــاحم  االقتصــماية الرئيســية   ووضــع خريطــة طريــ  إلصــا  القطــم  األمــي 
وحتقيقـم هلـ   الغميـة، أ حـ  بـمعتزا  احلكبمـة        .وإنشمء امللسسم  الازمـة للعدالـة واملصـمحلة   

وأشـجعهم علـ  اعتلـما هنـج      .االنتقملية وضع خطة عل  حمداة زمنيم مـن أجـ  تنفيـ  االتفـمق    
حــزا  السيمســية األخــرى  شــمم  وضــلم  إشــراك مجيــع أصــحم  املصــلحة، مبــم يف  لــد األ   

   .ومنظلم  اجملتلع املدين، يف افع عجلة السا  قدمم
ومــن أجــ   يئــة منــمخ مــن الثقــة واألمــن الــاز  لتنفيــ  اتفــمق الســا ، أحــث مجيــع     - 60

ــم علــ  النحــب            ــماة نشــر قبا  ــا  الســا  يف جببــم وإع ــد بملتزامم ــم ب ــراف علــ  التقي األط
والسـلم  آلليـة  صـد وقـف إطـاق النـم  والترتيبـم  األمنيـة          املنصب  عليه يف اتفمق السـا  

ي أحـث  نواآل  وقـد مت تشـكي  احلكبمـة االنتقمليـة، فـإ      .االنتقملية بملتحق  من إعماة انتشم هم
الرئيس والنمئ  األول للرئيس عل  أ  يقنع ك  منهلم أنصم   مبلم سة ضبا الـنفس وإظهـم    

ألمنيــة وغريهــم أو الااعــم  النممجــة عــن تنفيــ  اتفــمق  حســن النيــة يف التعممــ  مــع التحــديم  ا
   .السا  ومعمجلة مجيع املسمئ  املعلقة من خال احلبا  واحللبل التبفيقية

كلــم أحــث احلكبمــة االنتقمليــة علــ  التعجيــ  بإنشــمء امللسســم  االنتقمليــة الرئيســية    - 61
تركة وإنشـمء فريـ  اإلاا ة   ويف هـ ا السـيمق، أ حـ  بتشـغي  مركـز العلليـم  املشـ        .وتفعيلهم

وأحث الطرفني عل  العل  بسرعة علـ  تفعيـ  الشـرطة املتكمملـة      .املشتركة يف اآلونة األخرية
ــمط  انتشــم هم     ــة واألمــن يف من ــمء الثق ــ     .املشــتركة، لكــ  تســهم يف بن ــ  ممثل ــي أيضــم عل وأث

األحزا  السيمسية األخرى لتعموهنم، حتت  عمية اللجنة املشتركة للرصـد والتقيـيم، مـن أجـ      
ت لي  العقبم  املتعلقة بتلثيلهم يف اجللعية التشريعية البطنية االنتقملية وغريهـم مـن امللسسـم     

وسـتكب    .بـة لللضـ  قـدمم   وهـ   الـرو  التبفيقيـة جتسـد الشـروط املطلب      .واآلليم  االنتقملية
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ــد         ــة او  مزي ــة االنتقملي ــة وإنشــمء اجللعي ــيس اجللعي ــم   ئ ــ  بمختي ــة هــ  التعجي اخلطــبة التملي
   .التأخري من
وعل  الـرغم مـن التطـب ا  السيمسـية اإلجيمبيـة األخـرية، فـإ  العنـف القبلـ  والعنـف            - 62

الغـزال ووسـا وشـرق    ال   ترتكبه أطراف الاا  مستلر يف أجزاء من جبنقل  وغـر  حبـر   
فيجـ  وقـف األعلـمل     .االستبائية، مع مم يترت  عل   لد من عباق  وخيلة علـ  املـدنيني  

واليـة،   28وأخشـ  أ  يكـب  اسـتلرا  تنفيـ  األمـر التأسيسـ  املتعلـ  بإنشـمء          .العدائية فـب ا 
ابري وأحيا عللـم بملتـد   . غم صدو  أمر متف  عليه ببقفه، هب السب  يف تأجيج العنف القبل 

ويف  .ال  اختـ  م احلكبمـة االنتقمليـة يف اآلونـة األخـرية السـتعرا  عـدا الباليـم  وحـدواهم         
غضب   لد، جي  وقف تنفي  األمر، وإال فسيسهم يف تقبيط املكمسـ  اهلشـة الـ  حتققـت     

   .يف عللية السا  حى اآل 
بصـبل الـ  تسـتهدف    ويسم وين قل  علي  إزاء القيبا املفروضة عل  التنق  وسب  ال - 63

 مـــبظف  البعثـــة والـــ  تســـتلر بـــا هـــبااة وإزاء اســـتلرا  اهلجلـــم  علـــ  جملعـــم  البعثـــة، 
وإنــي أشــعر بــمجلز  أل  مــبظف  األمــم  .مبــم يف  لــد مــم حــد  يف اآلونــة األخــرية يف بــمنتيب 

يزالــب  يبضــعب   هــن االحتجــمز املطــبل، وأاعــب احلكبمــة االنتقمليــة إىل ضــلم      املتحــدة ال
اجللمعـم  املسـلحة إىل أهنـم جيـ       ك ه ومرة أخرى أنبِّ .فراو الفب   وغري املشروط عنهماإل

عليهم أ  تكـف عـن اسـتهداف مـبظف  األمـم املتحـدة أو منشـآ م، مبـم يف  لـد مباقـع محميـة            
وستباص  البعثة، من جمنبهم، بـ ل جهباهـم    .فه   األعلمل قد تشك  جرائم حر  .املدنيني

جلة وختفيف األسـبم  ارتللـة النعـدا  األمـن يف مباقـع محميـة املـدنيني وحبهلـم،         الرامية إىل معم
   .وال سيلم يف جببم وملكمل وبمنتيب

ــمل         - 6٤ ــ  ب ــب  الســباا  مصــد  قل ــة يف جن ــمنية األليل ــة اإلنس ــزال احلمل وأحــث  .وال ت
أجــ   ســد الفجــبة يف متبيــ  النــداء اإلنســمين مــن لاجلهــم  املمحنــة علــ  أ  تضــمعف جهباهــم 
ــد مبلغهــم عــن    ــبل أ  تظــ    .مليــب  اوال  899.6جنــب  الســباا  الــ  يزي ومــن غــري املقب

العلليم  اإلنسمنية تباجه عراقي  منع البصـبل والقيـبا املفروضـة علـ  حريـة التنقـ  والعنـف        
وجيـ    .من علمل اإلغمثة يف جنب  السباا  من  بداية األزمـة  55قت  ويهبلي أ  ُي .املستلر

علــ  مجيــع األطــراف أ  تســلح للجهــم  الفمعلــة اإلنســمنية حبريــة القيــم  بعللــهم او  عبائــ   
فـإ  إعمقـة تقـدمي املعبنـة املنقـ ة للحيـمة انتـهمك للقـمنب  الـدويل اإلنسـمين،            .التهديد بملعنف أو
 .متنع شع  جنب  السباا  من احلصبل عل  املسمعدة ال  متس حمجته إليه ه و

ج  حتقي  السا  املستدا ، جي  عل  احلكبمة االنتقملية أ  تكف  أيضم احتـرا   ومن أ - 65
حقبق اإلنسم  واملسمءلة عن انتهمكم  حقبق اإلنسم ، مبـم يف  لـد عـن طريـ  إنشـمء مجيـع       
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ــمق الســا       ــة مببجــ  اتف ــة االنتقمليــة املطلبب ــم  العدال وأ حــ  بمملنمقشــم  اجلم يــة يف    .آلي
  بشأ  طرائ  إنشمء حمكلة خمتلطة، حسبلم اتفقت عليـه األطـراف يف   مفبضية االحتما األفريق

ويف ه ا الصدا، تظ  األمم املتحدة مستعدة لتقدمي املسمعدة التقنيـة إىل االحتـما    .اتفمق السا 
   .األفريق  واحلكبمة االنتقملية من أج  إنشمء اركلة

إلجنــمزا  اهلمئلــة الــ  حققتــهم  ثــي علــ   ئــيس اللجنــة املشــتركة للرصــد والتقيــيم ل وُأ - 66
ثـي علـ  امللثـ     كلـم أُ  .اللجنة وأعيد تأكيد اسـتلرا  اعـم األمـم املتحـدة للجهـبا الـ  يبـ هلم       

اخلم  لاحتما األفريق  والشركمء الدوليني اآلخرين ملـم بـ لب  مـن جهـبا يف تقـدمي الـدعم يف       
الســا  قــدمم يف الشــهرين جمــمل البســمطة وممم ســة الضــغا البنــمء علــ  األطــراف لــدفع عجلــة 

ويف ه ا املنعطف احلمسم، ال بد من اعلنم اجللمع  من أج  طلأنـة شـع  جنـب      .املمضيني
وإنــي أشــجع اجملتلــع الــدويل علــ  تقــدمي الــدعم  .الســباا  بــأ  الســا  املســتدا  قريــ  املنــمل

كبمـة االنتقمليـة إىل   وأهيـ  بمحل  .املعنب  واملما  واملميل إىل احلكبمـة االنتقمليـة املنشـأة حـديثم    
ــز الشــفمفية           ــة لتعزي ــم  الازم ــن أجــ  إنشــمء امللسســم  واآللي ــدويل م ــع ال ــع اجملتل ــ  م العل

وستباصــ  األمــم  .واملســمءلة وتيســري التلبيــ  مــن اجلهــم  املمحنــة بغيــة تنفيــ  اتفــمق الســا    
اعـم اويل   املتحدة العل  مع املنطقة وغريهم من أعضمء اجملتلـع الـدويل مـن أجـ  تعزيـز تقـدمي      

 .مطرا ومنس   ومتس  لعللية السا 
 تشـــرين الثـــمين    23ويف تقريـــر  اخلـــم  عـــن اســـتعرا  واليـــة البعثـــة املـــل خ        - 67

(، أوصـيت بمتبـم  هنـج تـد جي  يف حتديـد او  البعثـة يف جنـب         S/2015/899) 2015 نبفلرب
ــتند إ  ــة الســا       الســباا ، يس ــد  عللي ــد وتق ــم  يف البل ــة العللي ــتظم لبيئ ــيم من ــرا  .ىل تقي ونظ

للتطب ا  السيمسية األخرية والتجديد املقبـ  لباليـة البعثـة، قـم  وكيـ  األمـني العـم  لعلليـم          
ــب  الســباا  يف    ــم ة إىل جن ــة    13حفــ  الســا  بزي ــة البعث ــ  والي ــيم تنفي ــه لتقي حزيرا  يبني

وشــعر  بملتشــجيع علــ  حنــب خــم  ملنمقشــته الصــرحية  .الســا والبقــبف علــ  تنفيــ  اتفــمق 
وشـعر  بمال تيـم  عنـدمم عللـت أ  احلكبمـة       .والبنمءة مع الرئيس بشـأ  سـب  املضـ  قـدمم    

االنتقملية تد ك متممم التحديم  السيمسية واألمنية واالقتصماية ال  سيتعني عليهم التغل  عليهـم  
 .  إ سـمء اعـمئم السـا  املسـتدا  يف جنـب  السـباا       خال الشـهب  الـثاثني املقبلـة مـن أجـ     

ويف ه ا السـيمق، أ حـ  بـملتزا  الـرئيس بتحسـني البيئـة الـ  تعلـ  فيهـم البعثـة والشـركمء يف            
العل  اإلنسمين، مبـم يف  لـد إتمحـة إمكمنيـة البصـبل وحريـة التنقـ ، ومهـم أسمسـيتم  لـدعلنم           

 لـم بشـأ  املركبـم  اجلبيـة غـري املسـلحة       كلـم شـجعتي حمماثم   .املتباص  للحكبمـة والشـع   
ــة        ــني الســلطم  الكبنغبلي ــم  ب ــمال املعلبم ــة تب ــم إمكمني ــ  نمقشــم خاهل ــة التشــغي ، ال وال اتي
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والســباانية اجلنببيــة بشــأ  قــد ة تلــد الــنظم علــ  مســمعدة البعثــة يف محميــة املــدنيني والعلــ   
   .كراا  لللطربني

 فـإ  وعل  الرغم من التطب ا  امل كب ة أعا ، وكلـم  كـر  يف تقريـر  املرحلـ ،      - 68
احلملة السيمسية واألمنية واإلنسمنية وحملة حقبق اإلنسـم  يف البلـد ال تـزال متقلبـة ومـم زالـت       

تنته  يف سـ وبـملنظر إىل أ  واليـة البعثـة     .أولبيم ـم  بعـد امللسسم  االنتقملية البليدة مل تبضـح  
، فــإين أوصــ  بشــدة بتلديــدهم ملــدة ســتة أشــهر، وهــ  فتــرة سيتســ     2016 يبليــه متبز 31

خاهلم للبعثة ولللقر تنفي  املرحلة الثمنيـة مـن حتديـد الـدعم الـ   ميكـن للبعثـة تقدميـه لتبطيـد          
ويف ضـبء   .السا  واألمن يف جنب  السباا ، مع إياء االعتبم  الباجـ  لألولبيـم  البطنيـة   

تنفي  اهليك  األمي االنتقميل، سـُتجرى أيضـم ا اسـة مفصـلة للقـد ا        حنبية التطب ا  اإلجيمب
العســــكرية والشــــرطية بغيــــة حتديــــد النطــــمق الكممــــ  للــــدعم الــــ   حتتمجــــه امللسســــم    

 .االنتقملية األمنية
وأخريا، أوا أ  أعر  عن امتنمين للبعثة وملبظف  فري  األمم املتحدة القطـر ، الـ ين    - 69

وأخــص بملشــكر ممــثل   .ميــة آالف املــدنيني وتيســري تقــدمي املســمعدة اإلنســمنيةعللــبا علــ  مح
اخلمصة عل  قيما م النلب جية، وك لد البلدا  املسـممهة بقـبا  وبـأفراا شـرطة، الـ  وفـر        

 .للبعثة مم يلز  من األفراا النظمميني واألصبل
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