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آب/أغسـسس   12تقرير األمني العام عن جنوب السـواا  لللتتـرة مـن      

 (2016تشرين األول/أكتوبر  25إىل 
  
 مقدمة - أوال 

 فيـ  الـذ  مـدا اسلـس     (2016ل 2304هذا التقرير مقدم عمال بقـرا  جملـس األمـن     - 1
، وطلـ   2016كانو  األول/ايسـم    15والية بعثة األمم املتحدة يف جنوب السواا  حىت 

يوما تقريرا عن حالة تنتيذ واليـة الععثـةو وييسـل التقريـر التسـو ا  الـ         90في  أ  أقدم كل 
ــن    ــرة م ــوبر   25آب/أغســسس إىل  12حــد يف يف التت ، ويتضــمن 2016تشــرين األول/أكت

اق حـل الـعايف يف ورو يـة جنـوب السـواا  واملرـام صا  ال ـلةو        مالحظا  بشأ  تنتيذ اتتـ 
قـدم  وسيتم إطاليف جملـس األمـن علـق تقريـر مـاق مسـتقل عـن التقيـيم االسـتراتي ل للععثـة ي          

   و(S/2016/951ل الععثة مستقعال يف جنوب السواا عمل توصيا  بشأ  
  

 التسو ا  السياسية واألمنية   - انيا  
 عملية السالم

آب/أغســسس، أحــرد تقــدم   12يف  (2016ل 2304جملــس األمــن  منــذ اذــاص قــرا   - 2
ــذ العناصــر الرايســية يف اتتــاق الســالمو و    ــيف هامشــل  ــو تنتي ــة  عمل حكومــة الوحــدة الوطني

الترتي  السياسل احلايل حيـ  ممـل تابـا  اينـي قـا       تعزيز لق عأعيد تشكيلرا االنتقالية ال  
صتة الناا  األول للرايس و ايس اجلناح املعا ض يف احلركـة الشـععية/اجليا الشـعت لتحريـر     
السواا ، وقد قاا هبـذ  ال ـتة التعاقـدا  الـ  أجركـا حكومـة الوحـدة الوطنيـة االنتقاليـة مـ            

أيلول/سعتم ، علق إ ر إعااة تشكيل جملـس الـود اء    9ركاء الدولينيو ويف بلدا  املنسقة والش
من األعضـاء اجلـدا    15واجلمعية التشريعية الوطنية االنتقالية، قام الناا  األول للرايس بتعيني 
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يف الل نــة املشــتركة للرصــد والتقيــيم ليحلــوا اــل األعضــاء الــذين رثلــو  اجلنــاح املعــا ض يف   
 /اجليا الشعت لتحرير السواا و  احلركة الشععية

، أصـد  جملـس السـلم واألمـن التـاب  لالألـاا األفريقـل        2016آب/أغسسس  11ويف  - 3
اهليئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة     بيانا يؤيد في  قرا  مـؤرر القمـة االسـتثناال الثـاذ الـذ  عقدتـ        

، ويش    يـا  مشـا  علـق    2016آب/أغسسس  5املوسعة يف أايس أبابا يف  (إيياابالتنمية ل
التنحـل بييـة   عنـد  تابـا  اينـي قـا     بالعـاا ة الـ  قـام هبـا     االنضمام إىل عملية السالم ويرحـ   

 العواة إىل الوض  السابيو
آب/أغسسس، عند افتتاح اجلمعية التشريعية الوطنية االنتقاليـة، الـ  أنشـئيف     15ويف  - 4

عــن التزامــ  بالتعــاو  إىل الــرايس ســلتا كــ  أشــا  الم، مبوجــ  الت ــل األول مــن اتتــاق الســ
ــرايس األول كثــ   اجلديــد يف جمــال تنتيــذ اتتــاق الســالم، وأوجــز التــداب  صا     مــ  نااــ  ال

األولويــة مبــا يف صلــ ع بــدء عمليــة شــاملة لتوحيــد األحــزاب السياســية  وتســري  ا جــراءا      
بــا   والتخســيال  صــالحا  يف القســايف االنتخابيــة االنتقاليــة مــن أجــل تيســ  إجــراء االنتخا
  وإنشــاء جلنــة للتحقيــي يف انــداليف 2017األمــا املقــر  الشــرويف فيرــا يف كــانو  الثاذ/ينــاير 

 و  2016أعمال العنف يف جوبا يف رود/يولي  
أيلول/سعتم ، يف متام الزيا ة ال  قـام هبـا وفـد مـن جملـس األمـن إىل جنـوب         4ويف  - 5

مشـتركا، أعربـيف فيـ      بيانـا ء اسلس وحكومة الوحدة الوطنية االنتقاليـة  السواا ، أصد  أعضا
ــالح      ــة ا صـ ــيما مسـ ــالم، وال سـ ــاق السـ ــذ اتتـ ــق تنتيـ ــميمرا علـ ــن ت ـ ــة عـ ــر  احلكومـ لانظـ

S/2016/776)و  ، املرفي 
ـــ  23إىل  20ويف التتــــرة مــــن  - 6 ــعتم ، عقــــد اجلنـ ــة أيلول/ســ اح املعــــا ض يف احلركــ

ــ  السياســل يف          ــا ملكتع ــا  مشــا  اجتماع ــااة  ي ــر الســواا  بقي الشــععية/اجليا الشــعت لتحري
، يف ولـة أمـو ، بااانـة    املكتـ  السياسـل  اخلرطومو ويف القرا  ال اا  يف هناية االجتمايف، قـام  

السـالم وبتنتيـذ     وأعـرب عـن التزامـ  باحيـاء اتتـاق      ،تعيني تابا  ايني قا  نااعـا أوال للـرايس  
واعا الل نة املشتركة للرصد والتقييم ومؤسساكا االنتقاليـة إىل تعليـي األنشـسة     ،بشكل كامل

وح  علق النشـر السـري     ،إىل حني عواة احلكومة االنتقالية للوحدة الوطنية وإعااة تشكيلرا
واعـا القـرا  أيضـا    لقوة احلماية ا قليمية، فضال عن جتريد وي  املـد  الرايسـية مـن السـالحو     

إىل إعااة تنظيم اجلناح املعا ض يف اجليا الشعت لتحريـر السـواا  مـن أجـل مـوض مقاومـة       
 مسلحة ضد احلكومةو

أيلول/سـعتم  علـق هـاما اجلمعيـة العامـة يف نيويـو  ،        23، يف وبالتزامن مـ  صلـ    - 7
ا يف العمليــة ُعقــد اجتمــايف ودا   ملناقشــة التحــديا  احلاليــة وأفضــل الســعل للمضــل قــدم        
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الشــركاء ا قليمــيني والــدوليني األساســيني يف عمليــة الســالم يف   ، مبشــا كةالسياســية يف العلــد
االضساليف بعملية سياسية شـاملة، تضـم    أمهيةو واتتي الشركاء با وايف علق جنوب السواا 

ــاح املعا ضــة يف احلركــة الشــععية لتحر      ــر الســواا  وجن ــر ممــثلني عــن احلركــة الشــععية لتحري ي
الســواا  لمــن امتيــا  املعا ضــة(، فضــال عــن ســاار أشــكال املعا ضــة املســلحة وغــ  املســلحة  
ومنظمـا  استمـ  املـدذ مبـا يتسـي مـ  اتتــاق السـالم باعتعـا   السـعيل العملـل الوحيـد  هنــاء            
القتال وعواة جنوب السواا  إىل مسا  إحالل السالم واالستقرا  علق  و مسـتدامو وشـ     

فيسـتو  موغـا ،    اسـابق بوتسـوانا   ايس و ايس الل نة املشتركة للرصد والتقييم  املشا كو 
ألتـا عمـر كونـا  ،     اسـابق مـايل   اـيس  وواملمثل السامل لالألاا األفريقل يف جنوب السواا  

علــق أ  يعــزدا علــق وجــ  االســتع ال ا راطرمــا مــ  ويــ  األطــرا  لالتتــاق علــق طرااــي     
ــل الشــامل يف امل  ــة    ملموســة للتمثي ــ  تكمــن يف صــل  عملي ــا  السياســية ال ؤسســا  والعملي
وهـل عمليـة مراجعـة الدسـتو ، والعمليـة االنتخابيـة، والعدالـة،         -السالم يف جنوب السـواا   

وعمليا  امل احلة والتعايف الوطا، فضال عن إصالح قسـايف األمـن ونـزيف السـالح والتسـري       
وقعة علـق اتتـاق السـالم إىل التعامـل بشـكل      وإعااة ا اماجو واعا الشركاء وي  األطرا  امل

األمــم مــ  بنــاء واســتعاقل مــ  الل نــة املشــتركة للرصــد والتقيــيم واالألــاا األفريقــل وكــذل     
ــذ اتتــاق الســالمو ويف     أيلول/ســعتم ، أصــد  جملــس الســلم    19املتحــدة مــن أجــل اعــم تنتي

وا  السياسل هو السـعيل الوحيـد   واألمن التاب  لالألاا األفريقل أيضا بيانا شدا في  علق أ  احل
 و  ، املرفي(S/2016/868لانظر  إىل حل العايف يف جنوب السواا 

، كــر  الــرايس والشــركاء، مــالل اجتمــايف الل نــة      تشــرين األول/أكتــوبر  19يف و - 8
املشــتركة للرصــد والتقيــيم، تأكيــد أمهيــة اســتيعاب اجلميــ  وضــرو ة رثيــل ويــ  األطــرا  يف  

لتنتيذ اتتـاق السـالمو بيـد أ  مسـألة االسـتيعاب       أساسياالعملية السياسية، باعتعا  صل  شرطا 
ل مشــروعية املؤسســا  االنتقاليــة   السياســل ال تــزال بــدو  حــل يف هــذ  املرحلــة، وال تــزا      

 بتشكيلترا احلالية موض  ش و
 

 التسو ا  السياسية األمرى
إىل  28ديــااة عـــدا الواليــا  مـــن   تشــرين األول/أكتـــوبر، قــر   الرااســـة    18يف  - 9

والية، وعينيف الناا  األول للرايس ليترأ  جلنة تعـ  بانشـاء الواليـا  وضـعال احلـدوا،       30
مبوجـ    لول وشرق النيل اللـتني أنشـئتا  يال  ال  أامليف علق حدوا وصل  الستعراض التعد

يــزال إنشــاء  و وال2015ين األول/أكتــوبر تشــر 2املــؤ    36/2015 قــم  لمــر التأسيســاأل
 الواليا  يف انترا  التتاق السالم يشكل م د ا للخال و
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 التسو ا  االقت ااية  
يل، علق الرغم من حـدو  ديـااة طتيتـة    ال تزال م اا  ا يرااا  العامة تواج  عراق - 10

يف أسعا  النتال العاملية، وصل  بسع  استمرا  انعدام األمن يف املناطي املنت ة للـنتال، وسـرعة   
أيلول/ســعتم ، أقــر جملــس الــود اء   30ا تــاض القيمــة النقديــة جلنيــ  جنــوب الســواا و ويف  

 امليزانية الوطنية للسنة املاليـة  بليو  جني  من جنيرا  جنوب السواا  يف 22.3إيرااا  مبعلغ 
و وعلــق الــرغم مــن أ  تقــديرا  ا يــرااا  بليــيف أكثــر مــن ضــعف ميزانيــة   2016-2017

صلـ  املعلـغ    يف املااة من 10السنة املالية السابقة جبنيرا  جنوب السواا ، فاهنا مل تعلغ سوى 
ألقيـي االسـتقرا ، مبـا يف    بدوال ا  الواليا  املتحـدةو وأعلـن وديـر املاليـة سلسـلة مـن تـداب         

صل  جتميد وي  التعيينا  اجلديدة يف املؤسسا  العامـة باسـتثناء املؤسسـا  اجلديـدة املنشـأة      
يف املااـة   15.4امليزانية بشكلرا احلـايل سـوى نسـعة    توقعا  مبوج  اتتاق السالمو وال ُتظرر 

لف املقدمـة مـن شـركة    لُسمن ا يرااا  ال افية بعد تسديد املدفوعا  املستحقة للسواا ، وا
الــنتال واملعــالغ املســتحقة للواليــا  املنت ــة للــنتال واستمعــا  افليــة، وهــل ال تكتــل لتيسيــة   

ــا ، و ــل  قــد  ياملرتع ــزال كــل مــن التضــخم      42أهنــا رث ــة مــن جممــويف ا نتــاقو وال ي يف املاا
احلكوميــة  وا تــاض قيمــة العملــة واســتمرا  متــأمرا  املرتعــا  يقــوض إىل حــد بعيــد املرــام   

يف  682.1نسـعة  باملؤشر السنو  ألسـعا  املسـترلكني   داا والقد ة الشرااية لألسر املعيشيةو و
، وفقـا ملـا أفـاا بـ  املكتـ       2016إىل أيلول/سـعتم    2015 أيلول/سـعتم  التترة من املااة يف 

 الوطا لإلح اء يف جنوب السواا و  
  

 احلالة األمنية   - الثا  
احلالة األمنية متقلعة يف جوبا واملناطي افيسة هبـا منـذ انـداليف أحـدا  العنـف      ال تزال  - 11

ل التتــرة املشــمولة بــالتقرير، يف رود/يوليــ ، يف حــني اســتمر تــرا  احلالــة األمنيــة عمومــا مــال 
سيما يف وسال االستوااية حي  قاميف القوا  احلكومية مبتابعة أعضاء جناح املعا ضـة يف   وال

أ  اجلـيا الشـعت لتحريـر    بـ /اجليا الشـعت لتحريـر السـواا و وتتيـد التقـا ير      احلركة الشـععية 
السواا  حا ب واعا  املعا ضة املسـلحة يف منسقـة االسـتوااية الكـ ى ومنسقـة غـرب  ـر        
اليزالو وقد ترت  علق العديد من هذ  األحدا  سقوط عدا كع  مـن الضـحايا واسـتردا     

يف مشـال الوحـدة وأعـايل النيـل ويف شـرق جـونقلل حيـ         يضـا  أتزايد انعدام األمـن  واملدنينيو 
اشــتعكيف قــوا  اجلــيا الشــعت لتحريــر الســواا  وقــوا  جنــاح املعا ضــة يف اجلــيا الشــعت  
لتحرير السواا  يف كث  من األحيا  نتي ة لتي  التحالتا  بني القااة افلـينيو وأا  أعمـال   

ســتوااية والــ  تــزااا شــناعترا إىل تتــاقم     العنــف الــ  ترتكــ  ضــد املــدنيني يف واليــا  اال     
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يـؤا  تنـامل اخلسـاب     لعرقية يف ويـ  أ ـاء العلـدو وقـد    العالقا  اهلشة القاامة بني السوااف ا
ومسـاب الكراهيـة مـالل تشـرين األول/أكتـوبر إىل ديـااة التحـريق واالسـتقساب،          السااتل

 وإىل تتاقم انعدام األمن يف العلدو
 

 ك ى  منسقة االستوااية ال
لتحريــر الســواا  ال تــزال احلالــة األمنيــة متــوترة، يف قــل قيــام قــوا  اجلــيا الشــعت    - 12

بعمليا  ه ومية ضد عناصر املعا ضـةو ويف أوااـل أيلول/سـعتم ، تتيـد التقـا ير بـأ  اجلـيا        
الشعت قام بعملية ق ف جو  بالقرب من منسقـة يـا ، وبأنـ  شـن ه مـا  واسـعة النسـاق        

لمعا ضة بالقرب من يـا  ولينيـا وونـدو وبا، يف وسـال االسـتواايةو وتتيـد       تابعة لضد عناصر 
التقــا ير بــأ  القــوا  احلكوميــة الــ  أوفــد  إىل املنسقــة قامــيف بــاحراق منــادل يف لينيــاو ويف   
لوبونو  بوسال االسـتوااية، أا  مواجرـا  بـني  عـاة املاشـية مـن اينكـا بـو  الـذين مظـو            

وعناصـر مـن املعا ضـة مـن      ،ريـر السـواا  وشـعاب الـيني مـن جرـة      بدعم اجليا الشـعت لتح 
سكا  افليني، أطلي جنـوا تـابعو    للإىل تشريد مدنيني وتدم  ممتلكاكمو ووفقا  ،جرة أمرى

لل ــيا الشــعت لتحريــر الســواا  النــا  علــق مــدنيني حــاولوا التــرا  مــن بلــدة يــا  وقتلــوهم، 
 مقاطعة مو وبوو وُعرقل عمل الـدو يا  الـ  تسـي رها    وقاموا مبضايقة مدنيني يف بلدة كايا يف

الععثة إىل املناطي املتضر ة من العايف يف وسـال االسـتوااية بتعـل اسـتمرا  القتـال والقيـوا علـق        
احلركة ال  تترضرا قـوا  األمـن احلكوميـةو ومـالل التتـرة املشـمولة بـالتقرير، جـرى تـأم           

 سال االستواايةو  سع  او يا  أو ُمنعيف من الدمول إىل و
ــر الســواا     27ويف شــرق االســتوااية، يف  - 13 آب/أغســسس، قــاا اجلــيا الشــعت لتحري

أ  بـ عمليا  عسكرية ك ى ضد عناصر من املعا ضة يف منسقة جعال إفووتو، وتتيد التقا ير 
من جنوا اجليا الشعت وجند  واحد علق األقل تـاب  للمعا ضـةو    11صل  أستر عن مقتل 

ين األول/أكتوبر، يف أعقاب اهل وم الذ  وق  علق قافلة متـوض مقاطعـة الفـو ،    تشر 9ويف 
أشخاق، من بينرم سـتة مـن جنـوا اجلـيا الشـعت، ُيـزعم أ  حـاكم إرـاتونغ          10حي  قتل 

مسؤويل الواليـة وقـااة   من  14( أمر باحت اد 36/2016  قم لال  أنشئيف باألمر التأسيسل
 استمعا  افلية، وقد ُأفرج عنرم الحقاو

وال يزال انعدام األمن علق طول السرق الرايسية يف منسقـة االسـتوااية الكـ ى يععـ       - 14
 تنيمــركعأيلول/ســعتم ، قــام  جــال مســلحو  جمرولــو اهلويــة بــاحراق   10تــل فعلــق القلــيو 

كيلــومترا  إىل  7بــني نيمــويل وجوبــا، علــق ُبعــد   للــنتال، علــق السريــي الرابســة  تنيصــرر ي
تشــرين األول/أكتــوبر،  10و  7يف التتــرة بــني و الشــمال مــن بلــدة نيمــويل مبقاطعــة بــاق  و 

بـني جوبـا   الرابسـة  أستر  كماان ُن ـعيف حلـافال  الركـاب والسـيا ا  علـق طـول السريـي        

http://undocs.org/ar/A/RES/35/201
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لق، وقيـل إ  تلـ  الكمـاان    بني جوبا ونيمويل عن سقوط عدا من القتالرابسة ويا  والسريي 
تشـرين األول/أكتـوبر، ُقتـل موقـف واحـد       10ويف  كانيف تسترد  أفرااا من قعيلة الدينكاو

تــاب  ملنظمــة غــ  حكوميــة يف جممةــ  املنظمــة، أ نــاء القتــال الــذ  اا  حــول بــوا ، يف شــرق    
ة من املنسقـة يف  من العاملني يف جمال تقدمي املعون 10االستوااية  وقد مت يف وقيف الحي إجالء 

  ضـد مركعـة تابعـة ملنظمـة غـ       قـ تشـرين األول/أكتـوبر، أاى ه ـوم و    14ويف  اليوم التـايلو 
 حكومية ألمل عالما  واضحة إىل قتل أحد العاملني يف جمال تقدمي املعونةو  

تشـــرين األول/أكتـــوبر يف جوبـــا، ومـــالل مســـاب ألقـــل مبناســـعة تســـ يل  19يف و - 15
ر السـواا  كحـزب مـن األحـزاب السياسـية الرعيـة، عـزا الـرايس حالـة          احلركة الشععية لتحري

ــة االســتوااية الكــ ى إىل التحــريق السياســلو وهــدا بشــن         ــ  تســوا منسق ــن ال ــدام األم انع
 عمليا  عسكرية بنتس  لقم  أعمال العنف يف املنسقةو

 
 منسقة أعايل النيل الك ى  

متقســ  بــني اجلــيا الشــعت لتحريــر الســواا   يف أعــايل النيــل، اســتمر القتــال بشــكل   - 16
ــر الســواا  يف الناصــر يف شــرر  آب/أغســسس       ــا ض يف اجلــيا الشــعت لتحري ــاح املع واجلن

تشرين األول/أكتوبر، قام اجلـيا الشـعت لتحريـر السـواا  واجلنـاح       14وأيلول/سعتم و ويف 
مكثـف، مبـا يف صلـ      املعا ض يف اجليا الشعت لتحرير السـواا  بتعـاال إطـالق النـا  بشـكل     

قذااف اهلاو  والقنابل ال ا ومية يف وا جو  وليلـو علـق الضـتة اليربيـة للنيـلو وقـد و ا        
 تقا ير متضا بة بشأ  اجلرة ال  بدأ  القتالو

ــذ   - 17 ــدة لــ        9ويف الوحــدة، من ــة يف بل ــة األمني ــوبر، تــدهو   احلال تشــرين األول/أكت
قتــال بــني قــوا  املعا ضــة واجلــيا الشــعت لتحريــر مبقاطعــة لــ  بد جــة كــع ة، حيــ  أاى ال

السواا  إىل فرا  العديد من املدنيني مـن القـرى اسـاو ة إىل املسـتنقعا  افيسـةو وقـد الـتمس        
عدا كع  من املشراين اامليا من املناطي املتضر ة من العايف احلماية والعالج السـت يف موقـ    

يوو واســتمر القتــال بــني اجلــيا الشــعت لتحريــر الســواا    محايــة املــدنيني التــاب  للععثــة يف بــانت 
واملعا ضة املؤيدة ملشا  يف العديد من املواقـ  يف ويـ  أ ـاء مقاطعـة لـ ، ممـا أاى إىل سـقوط        

بـأ  املعا ضـة تسـيسر ا       اجلنوبيـة  ليـتا واليـة  عدا غ  معرو  من الضحاياو وأقـر حـاكم   
كــع  مــن املــدنيني، معظمرــم مــن النســاء       وأاو و ونتي ــة لــذل ، اأب عــدا   بيلينــغعلــق 

واألطتال، علق التما  الل وء يف املنسقة افاصية لقاعدة العمليـا  املؤقتـة للععثـة يف بلـدة لـ و      
 و  قاعدةالمن املشراين اامليا يف  700تشرين األول/أكتوبر، كا  هنا  أكثر من  23ويف 
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يس هيئــة األ كــا  العامــة لل ــيا  نااــ   اــب ــتت  وأا  اســتقالة بــابيا مونيتويــل،   - 18
ــو ، يف     ــ  املعن ــر الســواا  لشــؤو  التوجي ــد   7الشــعت لتحري ــوبر، إىل تزاي تشــرين األول/أكت

ال  ينحد  منرا وال سيما يف صتو  القـوا  اخلاصـة    الوحدة، يفالتوترا  يف مقاطعة ميوم، 
ــر الســواا ، الــ  كــا  قــد أنشــأها يف العدا    ــة التابعــة لل ــيا الشــعت لتحري ــل الســيد ي مونيتوي

بوصترا جيا ألرير جنوب السواا ، إال أهنا ذض  حاليـا لقيـااة اللـواء مـا يو بوجلـانيو وقـد       
تؤ ر هذ  التوترا  علق العالقا  بـني السوااـف وااملـرا يف مقـاطع  ميـوم و بكونـا، حيـ         

ــد يــؤا  صلــ  إىل      ــد القــااة السياســيو  والعســكريو  النظــر يف انتمــاءاكم، وق يف  ســامانقيعي
 طااتة بول النويروصتو  

آب/أغسـسس، قـام شـعاب النـوير،      19ويف جونقلل، يف بـاجو ، مبقاطعـة او ، يف    - 19
بدعم من عناصر تابعـة لل نـاح املعـا ض يف اجلـيا الشـعت لتحريـر السـواا ، مبراوـة مواقـ           

 130مـا يقـرب مـن     مقتـل ، وتتيد التقا ير أ  صل  أستر عن لتحرير السواا  لل يا الشعت
مـن الضـحايا يف صـتو  اجلـيا الشـعتو وتتيـد التقـا ير         23من عناصر املعا ضـة، وسـقوط   

، فّر عدة آال  من املدنيني من باجو  إىل منـاطي املسـتنقعا ، وهـل    الداار أن  نتي ة للقتالب
ــ         ــن الناا ــ ، أعل ــة او و ويف غضــو  صل ــدييف يف مقاطع ــل وأيول ــيف وبايوي ــاب وباايي بوكت

ي لقااــد ف ــيل كــوبرا التــاب  للحركــة الدرقراطيــة/اجليا الــدرقراطل جلنــوب الســواا ، الســاب
ــذ          ــدم تنتي ــ  بســع  ع ــو ، انشــقاق ف ــيل  لينضــم إىل املعا ضــة، وصل ــد بســر ، يف بيع مال

، ال  تضـمنيف ا امـاج الكامـل جلنـوا     2014احلكومة لألحكام الرايسية التتاق السالم لعام 
عت لتحريـر السـواا و وكانـيف احلكومـة قـد بـدأ  بالتعـل عمليـة         ف يل كوبرا يف اجليا الشـ 

من اجلنوا السـابقني يف ف ـيل كـوبرا يف بيعـو  يف اجلـيا الشـعت        200ا اماج، حي  ُأامج 
 بـدأكا لتحرير السواا و وقد يردا هـذا التسـو  معـاا ا  امل ـاحلة اجلا يـة بـني السوااـف الـ          

 مؤمرا سلسا  بيعو و  
 

 ال الك ىمنسقة  ر اليز
قيـام  جـال   بال تزال احلالة األمنية متوترة يف غرب  ر اليزال، حي  ترا تقا ير تتيد  - 20

أا  االشـتعاكا   قـد  مسلحني يرتدو  الـز  الرعـل بقتـل املـدنيني ومضـايقترم وترهيعـرمو و      
ال  وقعيف جنوب وجنوب غرب بلدة واو يف غرب  ـر اليـزال، بـني اجلـيا الشـعت لتحريـر       

إىل مضايقة شديدة للمدنيني علق يد قوا  األمـنو وعلـق    ،ا  وعناصر موالية للمعا ضةالسوا
ــ  قــدمرا    ــرغم مــن الضــمانا  ال ــ  أنشــئيف مبوجــ  األمــر التأسيســل   حــاكمال   قــم واو لال

(، قليف الععثة واملنظما  ا نسانية تواج  القيوا املتروضة علق إمكانيـة الوصـول   36/2015
ــة واوو ويف  ــة      17إىل مقاطع ــأ  عناصــر تابع ــة ب ــة الععث أيلول/ســعتم ، ألبليــيف الســلسا  افلي



 S/2016/950 

 

8/26 16-19380 

 

ــر      للمعا ضــة تنشــال يف بلــدة واو وحوهلــا قامــيف مبراوــة مواقــ  تابعــة لل ــيا الشــعت لتحري
كيلومترا جنوب العلـدةو ووفقـا للسـلسا  افليـة،      75السواا  يف باديا بيام، علق بعد حوايل 

 16قد استوليف علـق باديـا وبوسـ  ، علـق بعـد حـوايل        كانيف املعا ضة وواعا  موالية هلا
 23كيلـــومترا جنـــوب بلـــدة واوو وقـــد تســـع  القتـــال يف تشـــريد املزيـــد مـــن املـــدنينيو ويف  

أيلول/سعتم ، ُأبلغ عن وقويف مزيد من االشتعاكا  يف منسق  بقا ة وبرجنـل، جنـوب غـرب    
 اجلـيا الشـعت لتحريـر السـواا      بلدة واو، يف حني تتيد تقا ير أ  قـوا  اجلنـاح املعـا ض يف   

واجلماعا  املوالية هلا اشتعكيف مـ  قـوا  اجلـيا الشـعت لتحريـر السـواا  يف بوسـ  و ويف        
نتس الوقيف، اكم مدير اااـرة األمـن الـوطا يف واو الععثـة باستضـافة عناصـر تابعـة للمعا ضـة         

ح  املــدير مؤقتــا إمكانيــة لقاعــدة الععثــة يف واوو وقــد ســ  افاصيــةاملســلحة يف منسقــة احلمايــة 
وصــول او يــا  الععثــة إىل بعــق املنــاطي يف مقاطعــة واو بســع  األعمــال العداايــة اجلا يــةو    
وعالوة علق صل ، ألييف جلنة أمن الوالية القرا  السابي فمنحيف الععثة حرية احلركـة، مشـ ة   

 إىل أ  حكومة الوالية ليس مبقدو ها أ  تضمن أمن او يا  الععثةو
 

 عا  األمنية االنتقاليةالترتي
أيلول/ســعتم ، نظمــيف الل نــة املشــتركة للرصــد والتقيــيم حلقــة عمــل   22و  21يف  - 21

بشأ  الوقف الداام  طالق النا  والترتيعـا  األمنيـة االنتقاليـة، وفقـا للتكليـف ال ـاا  بقـرا         
و وقد  كز  حلقة العمل علـق املرـام الـ  ُيحتمـل أ  تضـسل       (2016ل 2304جملس األمن 

هبا قوة احلماية ا قليمية بشأ  اسـتعراض الترتيعـا  األمنيـة االنتقاليـة، ومسـال مواقـ  ا يـواء،        
لــدفايف واألمــن االســتراتي ينيو بيــد أ  لاســتعراض إجــراء وتوحيــد القــوا ، والتســو ا   ــو 

ق ق لقوام قوا  األمن ال  ستعقق يف جوبـا ونـويف تلـ  القـوا      احلد األتتناول املناقشا  مل 
 18وأسلحترا يف إطا  الترتيعا  األمنية اجلديدةو واُتتي أ نـاء اجتمـايف الرااسـة الـذ  ُعقـد يف      

تشرين األول/أكتوبر علق إنشاء أ بعة مواق  لت مي  قوا  اجلناح املعا ض يف اجليا الشـعت  
 تواايةو  لتحرير السواا  يف منسقة االس

  
 احلالة ا نسانية   - ابعا  

مالل التتـرة املشـمولة بـالتقرير، ادااا  األدمـة ا نسـانية يف جنـوب السـواا  حـدة          - 22
وانتشا ا من جراء العاعا  املسلحة يف أ اء عديدة من العلد، مما أاى إىل تتاقم انعـدام األمـن   
اليذاال وت اعد األدمة االقت اايةو واضسر عشرا  ا ال  من املـدنيني يف ويـ  أ ـاء العلـد     

القتـال الـداار، ال سـيما يف مـنقس  االسـتوااية الكـ ى والوحـدةو         نتي ةترا  من ايا هم إىل ال
شـخ  ات ـزين يف يـا  بسـع       100 000 ـو  كـا   منت ف تشـرين األول/أكتـوبر،   يف و
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وجوا نقاط تتتيا وجرا  مسلحة حول العلـدة وفقـا  فـااة دعمـاء الكنيسـة افليـةو وأجـ         
، وقـد   أجزاء من الوحدة علق التمـا  املـالص يف منـاطي املسـتنقعا     أيضا جتدا القتال يف الناَ 

 و  سافر العديد منرم مسافا  طويلة س ا علق األقدام
شـخ ،   323 200يف رود/يوليـ ، فـر أكثـر مـن     انـدلعيف  ومنذ أحدا  العنف ال   - 23

ــال،    ــن النســاء واألطت ــا معظمرــم م ــدا  اســاو ة، مب ــة  إىل العل ــدا وورو ي ــا أوغن ــو  فير الكوني
و ويف آب/أغسسس، وصـل مـا   ت اعد العنف يف جنوب السواا  هربا من الدرقراطية وإ يوبيا

مــن ســكا  جنــوب الســواا  يوميــا إىل أوغنــدا، وقــد ا تتــ  هــذا الــرقم يف    1 600متوســس  
شـخ ، وقـل مرتتعـا يف تشـرين األول/أكتـوبر حيـ  بلـغ         2 800سعتم  لي ـل إىل  /أيلول
مـن ملتمسـل    42 700أيلول/سـعتم ، وصـل مـا يقـرب مـن       3 شـخ و ومنـذ   2 400 و 

جتدا القتال والت نيد القسر  وانعـدام    ة الل وء والالجئني من جنوب السواا  إىل إ يوبيا 
أصـع    هـذ  التـنقال ،  األسعاب الرايسية لتـرا همو وبسـع    ، معت ين صل  من األمن اليذاال

مـن مليـو  شـخ ، وهـو مـا جعـل جنـوب        جممويف عدا الالجئني من جنوب السـواا  أكثـر   
مـن حيـ     ،وأفيانستا  وال ومال ةسو ياجلمرو ية العربية البعد ، السواا   اب  بلد يف العامل

 ونيالجئضخامة عدا ال
تــل آب/أغســسس، فلل ــزيفو  ةانعــدام األمــن اليــذاال يف العلــد مــث  يا مســتو يفوقلــ - 24

 10س ليف أسـعا  املـواا اليذاايـة األساسـية ا تتاعـا قياسـيا يف جوبـا، وواو، وأويـل، ونـاهز           
إىل عـواة   اأضعا  متوسال اخلمس سـنوا و ويعـزى اال تتـايف اهلااـل يف أسـعا  األغذيـة أساسـ       

سـواقو  ا مدااا  يف معظـم األ  لالعايف جمداا يف جوبا وحوهلا مما أاى إىل تعسيل الت ا ة وتقلي
ــذ  بلــغ ص وتــ  بــني شــرر  حزيرا /يونيــ             ــد حــد  صلــ  يف أعقــاب موســم اجلــدب ال وق

أ  أكثـر مـن شـخ  مـن كـل  ال ـة        ،ماليـني شـخ    4.8ورود/يولي ، عنـدما أصـع  حـوايل    
شكل حاا من انعدام األمن اليـذاال حسـ  التقـديرا و    بيعانو   ،أشخاق يف جنوب السواا 

أصـل  مـن   7املااـة يف   يف 15اا العام عتعة السوا   ونسعترا وجتاود  معدال  سوء التيذية احل
يف املااــة( ومشــال  ــر  26.2واليــا ، وبليــيف حــوايل ضــعف عتعــة الســوا   يف الوحــدة ل  10

يف املااة(و ويف غضو   ال  سنوا ، ا تتعيف نسعة سـوء التيذيـة احلـاا الـوميم      33.3اليزال ل
 يف املااةو 150بني األطتال او  سن اخلامسة بأكثر من 

وتواصــل تتشــل أوبئــة الكــول ا واملال يــا واحل ــعة والكــالدا ، وكــث ا مــا تســععيف يف  - 25
مليو  إصابة باملال يا، وهـل   1.74تشرين األول/أكتوبر، ُس  ليف أكثر من  9وفيا و وحىت 

ما داليف رثل السـع  الرايسـل لالعـتالل والوفيـا  بـني األطتـال او  سـن اخلامسـة يف ويـ           
اء جنوب السـواا و وكـا  عـدا حـاال  ا صـابة بـالكول ا املسـ ةلة أعلـق أيضـا ممـا كـا             أ 
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ــا حــاال  ا صــابة           ــدةو أم ــ  جدي ــرض يف مواق ــذا امل ــد انتشــر ه ــ  يف الســنة الســابقة، وق علي
حالة، وهو مـرض مـدا   مميـيفو ومنـذ بدايـة السـنة،        2 400قد فاقيف فبالكالدا  املس ةلة، 
حالة وفاة، مت ا بـال    19إصابة باحل عة، من بينرا ما ال يقل عن  1 780ُس  ليف أكثر من 

 عنرا يف وي  أ اء العلدو  
وما داليف اجلرا  التاعلة ا نسانية تواج  ألديا  تعرقـل جرواهـا الراميـة إىل تقـدمي      - 26

املعونة إىل َمن هـم يف أمـس احلاجـة إليرـاو وقـد تضـمنيف هـذ  التحـديا  ديـااةل انعـدام األمـن            
وأعمـال القتـال، والقيـوا املتروضـة علـق التنقــل والعراقيـل الع وقراطيـةو وقـد أبليـيف اجلرــا           

حاا ـا يف آب/أغسـسس    89التاعلة ا نسانية عن التعّرض حلواا  من هذا القعيل بلغ عداها 
حاا ــا يف أيلول/ســعتم ، ممــا يعكــس ديــااة كــع ة مقا نــة مبتوســال احلــواا  الشــررية    81و 

حاا ـاو وبسـع  أعمـال القتـال الـ  اا         63ل الن ف األول من السنة العـالغ  املس ةلة مال
مـن العـاملني يف    62يف الوحدة يف شرر أيلول/سعتم ، اضسر  املنظمـا  ا نسـانية إىل نقـل    

جمال تقدمي املعونة من مقاطع  كوش و بكونا، مما أّ ر علق إي ال املساعدا  الالدمـة  نقـاص   
ــال     65 000األ واح إىل  ــاملني يف اسـ ــن العـ ــة أشـــخاق مـ ــل  ال ـ ــةو وُقتـ شـــخ  يف املنسقـ

ــة يف الن ــف األول مــن تشــرين     ا نســاذ يف آب/أغســسس، وأ بعــة يف أيلول/ســعتم ، و ال 
من هـذ  الوفيـا  أ نـاء أااء عّمـال املعونـة مرـامرم       حالتا   يفو وقد وقع2016األول/أكتوبر 

ــاك   ــزال الظــرو  افيســة بوف ــةو وال ت ــد    الرعي ــيف نتســ ، كــا  لتزاي ــيو ويف الوق ــد التحقي م قي
ــا          ــق العملي ــع  عل ــأ   ك ــة ت ــة بالكراهي ــا  املتعم ــة واخلساب ــدواف  العرقي ــا  صا  ال اخلساب

 90ا نسانية يف تشرين األول/أكتوبر، وال سيما يف مشـال  ـر اليـزال، حيـ  ُنقـل أكثـر مـن        
املسـاعدا  ا نسـانية املقدةمـة إىل    موقتا ألسعاب تتعلي بسالمترم، مما أاى إىل تقلي  ح ـم  

تل  املنسقةو أما يف غرب  ر اليزال، فال يزال الشركاء يف اسـال ا نسـاذ يواجرـو  عقعـا      
ألول او  وصوهلم إىل املناطي الواقعة ما ج بلدة واو، حي  ُيعتقـد أ  عشـرا  ا ال  مـن    

ا ال  ُأجرييف مـ  السـلسا  افليـة    األشخاق ال يزالو  مشّراين،  غم املتاوضا  املتةتلي علير
تشـرين األول/أكتـوبر، أصـد  الـرايس مرسـوَمني  نشـاء جلنـة الرقابـة          15وقوا  األمنو ويف 

الرفيعة املستوى للعمل ا نساذ تضم تسعة أعضـاء ويرأسـرا وديـر شـؤو  جملـس الـود اء مـن        
 أجل كتالة وضما  إي ال املساعدا  ا نسانية او  عوااي أو قيواو

وواصليف اجلرا  التاعلة ا نسانية توسي  نسـاق اسـت ابترا لالحتياجـا   غـم تلـ        - 27
التحديا و ويف حدوا هناية آب/أغسسس، مت تقـدمي املسـاعدا  ا نسـانية وتـوف  احلمايـة إىل      

مليــو  شــخ  تلقمــوا مســاعدا   2.3ماليــني شــخ ، مــن بينــرم أكثــر مــن  3.4أكثــر مــن 
كمنوا من احل ول علق م اا  ميا  اسةنة، كما تلقـق حـوايل   مليو  شخ  ر 1.6غذااية، و 
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عـالج أكثـر   تقلـق ال يف املااة منرم من التتيا ( مواا تعليميـة، يف حـني    40طتل ل 164 400
سوء التيذيـةو ويف املنـاطي املتـأ رة     من آ ا من األطتال واحلوامل واملرضعا   366 000من 

 حلوكشٍف ص 619 000بالعايف واهلشة، ُأجر  
ويف الوقيف نتس ، قل النق  يف التمويل يشكل ألديا من ولة التحـديا ، حيـ  مت    - 28

يف املااـة فقـال، ممـا تـر  نق ـا قـد          63بنسـعة   2016رويل مسة االست ابة ا نسـانية لعـام   
 مليو  اوال و   496

  
 تنتيذ املرام ال  صد  هبا تكليف وفقا لألولويا  املعدلة   - مامسا 

 محاية املدنيني   -ألف  
واصليف الععثة اتعايف هنج ص   ال ة مستويا  يف تنتيذ واليترا املتعلقة  ماية املـدنينيو   - 29
تل إطا  املستوى األول، املتعلي باحلماية من مالل احلوا  واملشـا كة السياسـية، اسـتخدميف    ف

ء ا قليمـيني والـدوليني   ممثل  اخلاصة مساعيرا احلميدة لتيس  الدعم املستمر املقّدم من الشـركا 
 من أجل تنتيذ اتتاق السالم وإقنايف النظراء الوطنيني معاشرًة بتعزيز حرية التنقلو  

مشـا كا مـالل    658حلقـة عمـل يف جمـال إاا ة العاعـا  لتااـدة       11ونّظميف الععثـُة   - 30
ليــة املت ــلة التتــرة املشــمولة بــالتقرير مــن أجــل مواجرــة التــوترا  املســتمرة، وبنــاء القــد ا  اف 

بتسوية العاعا ، وشرح والية الععثة مبـا يف صلـ  عمليـة النشـر املقـر ة لقـوة احلمايـة ا قليميـةو         
ــعاب        ــديو  وش ــاء تقلي ــا  ودعم ــة ويف املقاطع ــل مســؤولو  يف الدول ــا  العم وشــا   يف حلق
ــعايفو       ــادحو  بســع  ال ــرم ن ــة، مــن بين ــو  عــن استمعــا  افلي ــو ، وممثل  ونســاء ودعمــاء الي
ووّفر  حلقا  العمل منابَر ملناقشـة العوامـل املؤج ـة للعاعـا  افليـة و  ـاا آليـا  تقليديـة         
لتسوية العاعا و ويف يامعيو، يف غـرب االسـتوااية، أوصـق املشـا كو  بتوعيـة اجلمرـو  بأمهيـة        

ععثـة  السالم، وتدمل كّل من اجلرا  التاعلة من الدول ومن غ  الدول، وتو يي التعـاو  بـني ال  
 ومنظمــا  استمــ  املــدذ بوصــترا اســتراتي يا  حلــل الــعايفو ويف برميــا  ونيــامالل وو وا  يف
مشال  ر اليزال، سعيف الععثُة، بالتعاو  مـ  اهليئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة، إىل ألسـني        

ولــدو  الوســاطة الــذ  تضــسل  بــ  اهليئــة   (2016ل 2304فرــم اجلمرــو  لقــرا  جملــس األمــن  
احلكومية الدوليةو ويف العح ا ، أجر  الععثة حـوا  سـالم بـني عشـ ة انكـا  وب املقيمـة يف       

و ويف الوحـدة، وعـيف الععثـُة    “مانتانيا ”وعش ة اينكا كووا  املقيمة يف بايام  “ميوم”بايام 
ــا، إىل    ــانتيو و بكون ــن ب ــعابا م ــن أجــل        ش ــدنيني م ــة امل ــ  محاي ــادحني يعيشــو  يف موق ــ  ن جان

معـاا ا   عـدء  ترق املتاحة للحوا  بني العشاارو ونتي ة لذل ، التـزم املشـا كو  ب  الاستكشا  
سالم مشتركة، تشمل تنظـيم مسـ ا  وعقـد اجتماعـا  مـن أجـل السـالم يف بـانتيو و بكونـا          

http://undocs.org/ar/S/RES/2304(2016)


 S/2016/950 

 

12/26 16-19380 

 

ابــا  املتعمــة بالكراهيــة وســرقة املاشــية هبــد  الت ــد  للعوامــل املؤج ــة للعاعــا  مثــل اخلس 
 واالغت اب والنةزعا  القعليةو

ــدذ،         - 31 ــف الع ــدنيني املعرضــني خلســر العن ــة امل ــي  ماي ــاذ، املتعل ويف إطــا  املســتوى الث
شخ ـا مـن املشـراين اامليـا يف سـتة مواقـ         206 842واصليف الععثة توف  احلماية حلـوايل  

ــة املــدنيني تابعــة للععثــة  ــق ال ــعيد الــوطاو ويســتوع  أكــ  موقــ ، وهــو     حلماي موجــواة عل
 38 874شخ ــا، يف حــني تســتوع  مواقــ  أمــرى حــوايل  103 494موجــوا يف بــانتيو، 

ــا، يف وســال االســتوااية  و     ــايل النيــل      33 052شخ ــا يف جوب ــال، يف أع شخ ــا يف ملك
ــل  و   700 و ــايل النيـ ــوط، يف أعـ ــخ  يف ملـ ــونق  2 004 شـ ــو ، يف جـ ــخاق يف بـ لل  أشـ
شخ ا يف واو، يف غرب  ر اليـزالو أمـا اجتـا  ميـاا ة النـادحني املواقـَ  طوع ـا،         28 520 و

، فقــد انقلــ  مــالل األشــرر القليلــة املاضــية 2016 الــذ  لــوحا يف الن ــف األول مــن عــام
ــ    بســع  انــداليف أعمــال العنــف يف واو  ــ ، ويف جوبــا يف رود/يولي اســتئنا  ويف حزيرا /يوني

واقـ  ديـااة   تل  امليف الوحدةو ويف تل  التترة، س ل عدا النادحني املقيمني يف أعمال القتال 
 شخ و   40 000تتوق 
حاا ـا أمنيـا يف مواقـ  محايـة      637ومالل التترة املشمولة بـالتقرير، ُأبلـغ عـن وقـويف      - 32

واقــ  املوجــواة يف املشخ ــا ات ــزا يف  ال ــة مرافــي احت ــاد يف  40املــدنينيو ويوجــد حاليــا 
جوبا وبانتيو وملكالو وتتزايـد األمسـا  افدقـة بـاألمن والسـالمة اامـل موقـ  بـانتيو بشـكل          

يف حشـد الــدعم ملختلـف ف ــاال اجلنـاح املعــا ض يف    تشــا   واعـا   وجــوا مـاق بسـع    
اجلــيا الشــعت لتحريــر الســواا  يف املوقــ  وحولــ ، ووصــول مقــاتلني نشــسني إىل املوقــ  مــن   

طي اساو ةو وللتختيف من احتمال وقويف أعمـال عنـف ومـن حـدة التـوترا  السااتيـة يف       املنا
، عزد  الععثة التداب  األمنية والرساال املوّجرة إىل السكا ، مبـا يف صلـ  إىل قـااة    بانتيوموق  

استمعا  افليـة بشـأ  السـاب  املـدذ ألمـاكن عمـل الععثـة، وبشـأ  سياسـترا املتمثلـة يف عـدم            
 تسام  إطالقا م  التععئة السياسية والعسكرية اامل مواق  الععثة وحوهلاو  ال

ومت التختيف من حدة الترديدا  يف افيال املعاشر للمخيما  بتضـل جرـوا التوعيـة     - 33
ال  قام هبا العن ر العسكر  يف الععثة، وبتضل إنشاء أبراج مراقعـة جديـدةو ومت تعزيـز األمـن     

مـم املتحـدة باسـتمرا ، الـ  عزدهـا العن ـر العسـكر  يف الععثـة عنـد          الداملل بنشر شـرطة األ 
احلاجة، وكذل  باجراء عمليا  تتتيا منتظمة للمواا املررةبة ومن بينرا األسلحةو ويف إطـا   
املساعل الرامية لتعزيز سالمة وأمن املشراين اامليا الـذين يلتمسـو  الل ـوء إىل مواقـ  محايـة      

  استمعــا  افليــة اســاو ة، قــر   الععثــُة إنشــاء منسقــة ماليــة مــن   املــدنيني يف جوبــا وكــذل
مترو وقد شّكل التواصـل املسـّول مـ      200األسلحة حول ايال اا  األمم املتحدة يعلغ طوهلا 
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النظراء األمنيني املعنيني والتنسيي معرم، مبا يف صلـ  جرـاد الشـرطة الوطنيـة جلنـوب السـواا        
 سواا  وم  استمعا  افلية، عن را  ايسيا لتنتيذ هذ  املعاا ةو  واجليا الشعت لتحرير ال

ويف إطا  املستوى الثال ، املتعلي بتريئة بيئة واقية، تواصل الععثة التركيز علق توسـي    - 34
نساق أنشسة احلماية إىل ما ج مواق  احلمايـة مـن أجـل بنـاء الثقـة والتشـ ي  علـق كيئـة بيئـة          

ــة للعــواة السوعيــ  ــة     مواتي ــة مــن عملي ــة، داا العن ــر العســكر  للععث ــ  احلماي ةو ومــا ج مواق
التواصــل اامــل املنــاطي املتضــر ة مــن الــعايف، وال ســيما مــن مــالل تســي  او يــا  حســ    
القساعا  انسالقـا مـن قواعـد عمليـا  ااامـة ومؤقتـةو واسـتخُدميف مؤشـرا  ا نـذا  املعكـر           

افتملةو ويف ناصر يف أعايل النيـل، ويف لـ  يف   أيضا للتخسيال لتنظيم او يا  يف مناطي التوتر 
عمـل الععثـُة عـن كثـ  مـ  الشـركاء يف       تمعا   اا   يف شرر آب/أغسسس، مبا أ  الوحدة، 

ألديد املواق  ال  يكو  املدنيو  فيرا معرضني للخسر وإجـراء  من أجل  جمال احلماية ا نسانية
او يــا   اجلــة يف تلــ  املواقــ و وعحــيف الــدو يا  الليليــة الراجلــة وعلــق مــ  مركعــا ،    

 ومعظمرا يف املنسقة افيسة مبواق  احلماية، بتعزيز السالمة من مالل  ايف أعمال العنفو  
وأغلعيتـرم مـن النسـاء والتتيـا ، يف اكتظـا       وقد تسع  تدفي األشخاق املشراين،  - 35

يف املخيما  وحوهلا مما أاى إىل ديـااة احتمـال تعرضـرن للعنـف اجلنسـلو وتعرضـيف النسـاء        
ــاء        ــدما كــّن  لــ  اليــذاء وامل ــا عن ــا  عيل والتتيــا  أيضــا هل مــا  نتــذها  جــال يرتــدو  دي

نسـاذ الـذ  تتعـرض لـ      ماصة يف واو ملكافحة العنـف اجل  ا او يوحدة واحلس و وأنشئيف 
هذ  او يـا  يف النـرا  والليـل وجتيـ  فـو ا يف حالـة تلقـل        وحدة الدو يا  النساءو وُت ر  

أيلول/ســعتم ،  23أ  بالغــا  عــن أعمــال عنــف تســترد  النســاءو وإضــافة إىل صلــ ، يف   
فليـة  الععثُة سلسـلة مـن املشـا ي  السـريعة األ ـر املكّرسـة لتنتيـذ أنشـسة مـ  استمعـا  ا           بدأ 

املضيتة ال  تعيا بالقرب من مواق  محاية املدنيني، من أجـل كيئـة الظـرو  املالامـة للعـواة،      
 وتعزيز األنشسة الرامية للتختيف من حدة العاعا  يف مناطي التوتر افتملةو  

 
  صد حقوق االنسا  وإجراء ألقيقا  بشأهنا   -باء  

يف الععثـة  صـد انتـراكا  وجتـاودا  حقـوق      مـالل التتـرة املشـمولة بـالتقرير، واصـل      - 36
ــ        ــي فيرــا، مبــا يف صل ــرا والتحقي ــدويل ا نســاذ والتحقــي من ــراكا  القــانو  ال ا نســا  وانت
ــ و       ــا يف شــرر رود/يولي ــال الــ  اا   يف جوب ــ  وقعــيف يف مضــم أعمــال القت ــراكا  ال االنت

عـيف علـق أيـد  جنـوا اجلـيا      و غم املزاعم بأ  معظم االنتراكا  ال  وّ قترا الععثة قـد ا ُتك 
الشعت لتحرير السواا  وضعاط الشرطة وأفراا من ااارة األمن الـوطا، فـا  القيـوا املتروضـة     
علق ألّركا  الععثة مل تسم  هلا بأ  توّ ي ب و ة شاملة االنتراكا  املرتكعـة يف املنـاطي الـ     

ماعــا  املســلحةو وقــد ينشــال فيرــا اجلنــاح املعــا ض يف اجلــيا الشــعت لتحريــر الســواا  واجل 
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تضــمنيف االنتــراكا  املو مقــة مــالل التتــرة املشــمولة بــالتقرير قتــلل مــدنيني وحــاال  تعــذي    
ــالعايف، مبــا يف صلــ  حــاال  اغت ــاب واغت ــاب وــاعل،       وأعمــال عنــف جنســل مت ــلة ب
واعتقــال واحت ـــاد تعســتّيني، وتشـــريد قســر  للســـكا ، ومضــايقا ، وذويـــف، وهنـــ ،     

 حلرية ال حافةو   وكذل  انتراكا 
ويف الوقيف نتس ، سامهيف االشتعاكا  املسّلحة ال  وقعيف يف أجزاء كث ة مـن العلـد    - 37

ــو ، يف وســال         ــة لوبون ــ  اا   يف مقاطع ــا   ال ــا املع ــوق ا نســا و أم ــة حق ــدهو  حال يف ت
ن االســتوااية، يف شــرر أيلول/ســعتم  بــني ُمــرا املاشــية والــ  ُيــزعم أهنــا حظيــيف بتعزيــزا  مــ 

اجليا الشعت لتحرير السواا  ومن شّعا ، فقد أستر  عـن مقتـل مـا ال يقـل عـن ا ـا عشـر        
مدذ، بسع  إضـرام الـن ا  يف املنـادل وهنـ  املاشـية،       5 000شخ ا وعن تشريد أكثر من 

وال سيما يف قري  سنديرو ومو سا و وُأبلييف الععثة أيضـا عـن ا تكـاب انتـراكا  جسـيمة،      
قتل وهنـ  للماشـية واملمتلكـا ، علـق أيـد  أفـراا اجلـيا الشـعت لتحريـر          من بينرا عمليا  

ــسس       ــرر  آب/أغســـ ــسسو ويف شـــ ــرر آب/أغســـ ــدة يف شـــ ــ ، يف الوحـــ ــواا  يف لـــ الســـ
عن تعـّرض مـدنيني للقتـل واالغت ـاب واالمتسـا  وعـن جتنيـد         أنعاءوأيلول/سعتم ، و ا  

 قسر  لألطتال يف مناطي من بينرا غوييف يف الوحدةو
يف أوامر أيلول/سعتم ، أبلييف م ـااُ  الععثـةل بـأ  اجلـيا الشـعت لتحريـر السـواا         و - 38

ــزَعم أ       ــة شــرق االســتواايةو وُي ــالوا  يف والي نشــر املزيــد مــن القــوا  يف بــاجو  وأياســل وب
ــدا  ،        ــا ، واحــتالل م ــل حيوان ــر  ممتلكــا  وقت ــام بن ــر الســواا  ق اجلــيا الشــعت لتحري

نشـر   قال عدا من الرجـال الـذين ُنقلـوا إىل أمـاكن جمرولـةو و     واغت اب نساء وفتيا ، واعت
املد سـة االبتداايـة يف    يفيف بيام باجو  حي  احتلـ   ا وبالواول يف قوا  اجليا الشعت أيضا 

تشـرين األول/أكتـوبر ُجثـ  عـدة      2باجو و وأبلغ شاهد واحد علق األقل الععثةل أنـ   أى يف  
نـاء املواجرـة الـ  اا   بـني اجلـيا الشـعت لتحريـر السـواا          ُقِتلـوا أ  الـذين  قتلق من املـدنيني  

علـق السريـي الرابسـة     ةلقـا ، وكانـيف تلـ  اجلثـ  م   أيلول/سـعتم   30واجلماعا  املسلحة يف 
 و  بني باجو  وأياسل

إىل أ  القتـال بـني اجلـيا الشـعت     أنعاء ويف بداية شرر تشرين األول/أكتوبر، أشا    - 39
املعا ضـــة الـــذ  اا  يف يـــا  قـــد تســـع  يف ا تكـــاب انتـــراكا  لتحريــر الســـواا  وقـــوا   

وجتاودا  مما لةو ووّ قـيف الععثـة إصـابا  يف صـتو  املـدنيني عقـ  املعـا   الـ  اا   بـني          
اجليا الشـعت لتحريـر السـواا  واجلنـاح املعـا ض يف احلركـة الشـععية/اجليا الشـعت لتحريـر          

إىل أنعـاء  أكتوبرو ومـالل االشـتعاكا ، أشـا      تشرين األول/ 14السواا  يف أعايل النيل يف 
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إطالق سععة قذااف هاو  علق بلدة واو شل ، أصابيف أ بعـة منـرا منـاطي مدنيـةو ومـن بـني       
 مخسة مدنيني، من بينرم امرأة وطتلومثة فراا، كا   33امل ابني العالغ عداهم 

مة حلقــوق ا نســا  ومــالل التتــرة املشــمولة بــالتقرير، وّ قــيف الععثــُة انتــراكا  جســي - 40
ُيزعم أهنا ا ُتِكعيف علق أيد  جنوا اجليا الشعت، وتتضـمن هـذ  االنتـراكا  قتـل املـدنيني،      
واالغت اب أو االغت اب اجلماعل، والنر و وأجر  الععثة مقـابال  مـ  سـيف نسـاء ُيـزعم      

طعـة  أّنُرّن تعرضن لالغت اب اجلماعل من ِقعل جنـوا اجلـيا الشـعت لتحريـر السـواا  يف مقا     
آب/أغســسسو وقــد ُأجــ  بعضــرن علــق العــيا مــ  اجلنــاة، بينمــا   9ماينــدييف يف الوحــدة يف 

ُسلِّميف نساء أمريا  إىل جنوا آمـرين كـرة وا اغت ـاهبنو وتلقـيف الععثـة بالغـا  أيضـا عـن         
آب/أغسسس علق أيد  جنوا اجليا الشعت لتحريـر السـواا     18اغت اب وقتل مدنيني يف 

أيلول/سـعتم ، أشـا   مـزاعم إىل     27ة لينيـا يف وسـال االسـتواايةو  ويف    يف قرية بو   مبقاطع
أ  جنواا من اجليا الشـعت يرتـدو  مالبـس مدنيـة قـاموا باغت ـاب  ـال  نسـاء يف مقاطعـة          

أيلول/ســعتم ، ح ــليف الععثــة أيضــا علــق معلومــا  تتيــد بــأ     30غويــيف يف الوحــدةو ويف 
اا من مليشيا مسّلحة وصلوا إىل اينـغ اينـغ يف   جند  من اجليا الشعت وأفرا 1 000حوايل 

الوحدة، وقيل إهنـم قـاموا  ـرق وتـدم  افاصـيل وهنـ  املمتلكـا و وأمـ   م ـااُ  الععثـةل           
تشرين األول/أكتوبر، قيل أ  جنوا اجلـيا الشـعت لتحريـر السـواا       14و  13أن  يف بأيضا 

ايا علـق املـدنيني، وهنعـوا ممتلكــاكم،    هـاووا سـيف قـرى يف بيــام ماتـانيل، وأطلقـوا النـا  عشــوا      
ــن     ــل ع ــا ال يق ــوا م ــال    40وأحرق ــة إىل مري ــيف الععث ــعالو وصهع ــد  - م ــيف ومي ــأاه - تي ا ، ي
 وأكد  وقويف اهل ومو

وح ليف الععثة أيضا علق معلوما  بشـأ  ه مـا  نّتـذها مسـلحو  جمرولـو اهلويـة        - 41
لسريـي الرابسـة بـني يـا  وجوبـا      تشرين األول/أكتوبر استردفيف مدنيني مسافرين علـق ا  8يف 

مـدنياو وكانـيف أغلعيـة الضـحايا      20يف وسال االستواايةو وأبلييف م اا  عن مقتل أكثر مـن  
من النادحني، والعديد منرم من النساء واألطتال، وقد ُقتلوا بسـع  اوافـ  عرقيـةو ويف وسـال     

ق السريـي الرابسـة   االستوااية، ُدعم أ   جاال مسلحني هاووا  ال  حافال  تنقل مدنيني علـ 
تشـرين األول/أكتـوبرو وُدعـم أ  املـدنيني قـد ُأِمـذوا إىل األحـراش         10بني جوبا ونيمـويل يف  

تشـرين   18وتعّرضوا للسل ، كما أضرم املرـاوو  النـا  يف حافلـة واحـدة علـق األقـلو ويف       
، كانـيف  األول/أكتوبر، ُعِثر علق جث  تسعة مـدنيني يف مقاطعـة منيـاال، يف وسـال االسـتوااية     

 عليرا عالما  تعذي  من بينرا جروح بسواط  وكذل  جروح ناوة عن طلقا  نا يةو
إىل الععثة عن حاال  جتنيد قسر  للمـدنيني، مـن بينـرم أطتـالو     أنعاء وتواصل و وا  - 42

يف مقاطعـة   وتاوشـابا آمـر يف  وكوا نـ    25وأبلغ  جٌل الععثةل بأن  تعرض للتوقيف إىل جان  
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غوييف، يف الوحدة، يف أيلول/سعتم  علق أيد  عناصر تنتمل للت يل املوايل لتابا  اينـي مـن   
اجلناح املعا ض يف احلركة الشععية/اجليا الشعت لتحرير السواا ، ولكن  رّكن مـن التـرا  يف   

عثـةل بأنـ    أيلول/سـعتم ، يف حـاا  آمـر، أبلـغ أحـد املشـراين اامليـا الع        21اليوم نتس و ويف 
ُمســف إىل جانــ   ال ــة مــدنيني آمــرين بــالقرب مــن موقــ  محايــة املــدنيني يف بــانتيو وبــأهنم    
ُأِمـــذوا إىل أحـــد معســـكرا  اجلنـــاح املعـــا ض يف احلركـــة الشـــععية/اجليا الشـــعت لتحريـــر   
الســواا ، وكــذل  إىل مقاطعــة غويــيف، حيــ  مت تقيــيم مــ اكم العســكريةو وُدعــم أ  أحــد   

ُأمذ إىل كويرغيا للقيـام باملزيـد مـن التـد يعا  العسـكرية، بينمـا ُأطلـي سـراح          املختسلتني قد
 أيلول/سعتم و   22الثال ة ا مرين يف 

أيلول/ســعتم ،  5والحظـيف الععثــة فـرض مزيــد مــن القيـوا علــق حريــة التعـع و فتــل      - 43
قال ُنشـر  بسع  م “الوحدة”احت ز  الشرطة الوطنية جلنوب السواا   ايَس ألرير صحيتة 

 جـا و ويف غـرب   يف آب/أغسسس انتقد مما سا  الت نيد املتععة يف أكاارية شـرطة   29يف 
ــد يف         ــاا ة العلـ ــق ميـ ــامعيو علـ ــة يـ ــال  يف مقاطعـ ــا  يعمـ ــحتيا  إصاعّيـ ــ  صـ ــتوااية، ُأجـ االسـ
أيلول/سعتم  موًفا من أ  يعتقلرم ضـعاط اااـرة األمـن الـوطا الـذين ُدِعـم أهنـم وجةرـوا هلمـا          

ــالترويج مل ُتر ــةو ويف   خسســا مــا ب ــن    14حكومــا  غربّي ــرُة األم أيلول/ســعتم ، أغلقــيف ااا
بشـأ  تقريـر يـزعم تتشـل التسـاا       مقالـة ، بسـع  نشـر   “مرآة األمة”الوطا ال حيتة اليومية 

علق نساق واسـ  يف احلكومـة، حسـ  االاعـاءا و وأكـد  الععثـُة مضـويف وسـاال ا عـالم          
  بايتاا أفراا من ااارة األمن الـوطا إىل مرافـي السعاعـة يف جوبـاو     للرقابة قعل النشر مبا يف صل

ال ـاا ة بالليـة العربيـة بعـد أ       “املوقـف ”وقد ُعثر علق أحد ال حتيني العاملني يف صـحيتة  
 تشرين األول/أكتوبرو 10تعّرض للضرب املّ ح يف مق ة يف جوبا يف 

ــا ال يقــ    - 44 ــغ م ــة أعضــاء يف منظمــا    ويف منت ــف شــرر أيلول/ســعتم ، أبل ل عــن  ال 
أهنم تلّقوا كديـدا  ألهنـم حضـروا اجتماعـا مـ  وفـد جملـس األمـن الـذ           باستم  املدذ الععثةل 

ــل أيلول/ســعتم و ويف    ــا يف أواا ــدذ      20دا  جوب ــل استمــ  امل ــغ أحــُد ممثل أيلول/ســعتم ، أبل
رفية لـععق املنظمـا  ألهنـا تشـتع      الععثةل يف يامعيو أ  ااارة األمن الوطا ترصد احلسابا  امل 

 يف أ  هذ  املنظما  تتلقق معالغ مالية لتعزيز امل احل اليربّية، وكذل  م احل األمم املتحدةو
ومالل الزيا ا  ال  قاميف هبا الععثـة إىل مراكـز الشـرطة والسـ و  يف  تلـف أ ـاء        - 45

ــُة املئــا  مــن حــاال  االحت ــاد املســّول وا    لتعســتل فضــال عــن حــاال   العلــد، ســ ليف الععث
االحت اد بالوكالة، وصل  غالعا يف قرو  قاسـية، وقـد كـا  بعـق افت ـزين مـن األطتـالو        
ووّ قيف الععثة أيضا سع  حاال  وفاة أ نـاء االحت ـاد يف سـ ن تو يـيف يف شـرق االسـتوااية،       
ــرة املشــمول      ــزعم أهنــا ناوــة عــن أمــراض ُتعــزى إىل ســوء قــرو  االحت ــادو ومــالل التت ة ُي
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بالتقرير، ُمنعيف الععثة من الدمول إىل أماكن ُيزعم أن  قد وقعـيف فيرـا انتـراكا  وجتـاودا ،     
مبا يف صل  يف يا  يف شرَر  أيلول/سعتم  وتشـرين األول/أكتـوبرو ُومنتعـيف الععثـة أيضـا مـن       

أيلول/سـعتم و واسـتمر منـ  الععثـة      1الدمول إىل مركز شـرطة نـزا ا يف غـرب االسـتوااية يف     
الدمول إىل مرافـي االحت ـاد التابعـة لـداارة األمـن الـوطا، حيـ  ُيـزعم أ  عـدة مـدنيني           من 

 اتَ زين فيراو  
 2 177حاا ا تضـر  منـرا    76ومالل التترة املشمولة بالتقرير، مت تو يي ما جمموع   - 46

فتـاة( مـن مـالل آليـة الرصـد وا بـال  عـن         958 فـىت و  1 219طتال يف جنوب السـواا  ل 
و ووّجرـيف معظـم احلـواا  املعلمـغ عنـرا      يف حاال  الـعايف  راكا  اجلسيمة حلقوق الستلاالنت

أصــــابَ  االكــــام إىل اجلــــيا الشــــعت لتحريــــر الســــواا  وإىل اجلنــــاح املعــــا ض يف احلركــــة  
الشععية/اجليا الشعت لتحرير السواا  باعتعا مهـا املسـؤوللي ن عـن ا تكـاب هـذ  االنتـراكا و       

ل واستخدامرم من ِقعـل أطـرا  الـعايف لتعزيـز صـتوفرا أكثـَر االنتـراكا         وكا  جتنيد األطتا
ــالتقرير ل     ــرة املشــمولة ب ــة تكــرا ا مــالل التت ــة 60املو مق ــن احلــواا   يف املاا ــ   م ــل صل (، وتل

ــف اجلنســل ل   ــراض      11حــواا  العن ــدا   واســتخدامرا ألغ ــق امل ــة(، واهل مــا  عل يف املاا
ــر  7عســكرية ل ــيف االنت ــة(و ومشل ــرا األطتــال امتســا     يف املاا ــ  تضــر  من اكا  األمــرى ال
ــال      ،األطتــال ــاء القت ــن ا  أ ن ــاال إطــالق ال ــذين  ــدو  أنتســرم وســال تع ــل األطتــال ال  ،وقت
واهل مـا  علـق املستشــتيا و ونظـرا للقيــوا     ،ومنـ  إي ــال املسـاعدا  ا نســانية   ،والتشـوي  

ملكال وجوبا، مل تتمّكن الععثـة مـن   األمنية واحلواجز ال  عرقليف إمكانية الوصول إىل بانتيو و
 76أصـل  مـن   ،فتـاة(  331 فـىت و  521طتـال ل  852تضر  منرا  ،حاا ا 63ي إال من التحّق

 حاا ا مت ا بال  عنرا مالل التترة املستعرضةو
مضـايقة املـدنيني يف مواقـ  احلمايـة التابعـة      يف استمر اجليا الشعت لتحرير السـواا   و - 47

االعتداءا  علق النساء والتتيا  املشـراا و وتنتشـر حـواا  العنـف      للععثة وتواصل حدو 
اجلنسل واجلنساذ، مبا يف صل  العنف اجلنسل املت ل بالعايف، علـق نسـاق واسـ  او  وجـوا     

يف الععثــة حــواا  عنــف مســاءلة أو إعمــال حلقــوق الضــحايا يف االنت ــا  واجلــ و وقــد و قمــ
ضـحية،   90ة اغت ـاب مشلـيف مـا ال يقـل عـن      جنسل، واغت اب، واغت اب واعل، وااول

طتــالو وأفيــد بــأ  جنــوا اجلــيا الشــعت لتحريــر الســواا  ا تكعــوا  21منــرم مــا ال يقــل عــن 
وشـعانا   “ميليشيا  مسلحة جمرولـة اهلويـة  ”غالعية احلواا ، علق الرغم من أن  دعم أيضا أ  

وعلق الرغم من أ  قـد ة  مسلحني كانوا مسؤولني عن أعمال العنف اجلنسل املت ل بالعايفو 
ن مـن الوصـول إىل   الععثة علق تو يي التقا ير والتحقي منرا كانيف ادواة بسـع  عـدم الـتمك    

املناطي ال  تنشال فيرا املعا ضة، ُدعم أ  اجلناة كانوا مـن اجلنـاح املعـا ض يف اجلـيا الشـعت      
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السـواا  امتسـف   لتحرير السواا  يف مخس حاال  اداةو ودعم أ  اجلـيا الشـعت لتحريـر    
 و  2016امرأة، منرن طتلتا  علق األقل، يف جوبا يف شرر أيلول/سعتم   25حوايل 
، امتتمــيف الل نــة املعنيــة  قــوق ا نســا  يف جنــوب   2016أيلول/ســعتم   15ويف  - 48

ــس حقــوق ا نســا        ــأها جمل ــرا   الســواا ، الــ  أنش آصا /مــا    23املــؤ    31/20يف ق
سعوعا إىل جنوب السواا و وأصـد  املتوضـو  بيانـا يف جوبـا أشـا وا      ، ديا ة امتد  أ2016

فيــ  إىل اجتماعــاكم مــ  املســؤولني احلكــوميني، واستمــ  املــدذ، وقــااة استمعــا  افليـــة،          
واملشراين يف جوبا وبانتيوو وعلق وج  اخل وق، أعرب املتوضـو  عـن قلقرـم الشـديد إداء     

  احليـز املتـاح لل ـحتيني وأفـراا استمـ  املـدذ الـذين        استمرا  ت اعد العنف اجلنسل، وتقلـ 
يتعرضو  للتخويف واملضايقة، فضال عن استمرا  ا فال  مـن العقـاب وانعـدام املسـاءلة عـن      

 اجلراام اخلس ة وانتراكا  وجتاودا  حقوق ا نسا و  
ــواغل إداء   - 49 ــاعد الشـ ــاب ت ـ ــد ويف أعقـ ــة  تزايـ ــاب الكراهيـ ــةمسـ ــدى   العرقيـ ــق مـ علـ

تشـرين   25األسعوعني السابقني، حذ  املتـوض السـامل حلقـوق ا نسـا  يف بيـا  صـحتل يف       
ومسـاب الكراهيـة والتحـريق علـق العنـف       العرقـل حدة اخلساب  ديااةاألول/أكتوبر من أ  

ضد واعا  عرقية معينة يف جنوب السواا  أمـر بـالغ اخلسـو ة وركـن أ  يسـتر عـن فظـاا         
 كع  استم  افلل والقااة السياسيو  واح  علق أعلق املستويا وواعية إ  مل َي

 
 كيئة الظرو  املؤاتية  ي ال املساعدا  ا نسانية   -جيم  

أاى انداليف القتال يف العديد من املواق  يف وي  أ ـاء العلـد إىل تقـويق اجلرـوا الـ        - 50
تعذهلا الععثة لتسي  الدو يا  واعم إي ال املساعدة ا نسانية يف املواق  ال  ي ـع  الوصـول   
إليرــا، ال ســيما يف منسقــة االســتواايةو وكــث ا مــا عرقلــيف الســلسا  األمنيــة افليــة الــدو يا   

الـ  ُأبلـغ عـن     املنـاطي قر ة للععثة الـ  اسـتردفيف تقيـيم حالـة السـكا  افلـيني املشـراين يف        امل
القتـال الـداار يف    نتي ـة حدو  عنف فيراو ويف الوحدة، انسح  الشركاء يف اسال ا نسـاذ  

الععثـة  ركنـيف  و وم  صلـ ،  “ما بعد بانتيو”مواق   ايسية، مبا فيرا مناطي تشملرا استراتي ية 
للظرو  ا نسانية امللحة من مالل تنسيي الدو يا  ال  تسـ ها   ةاالست ابحاال  من اعم 

ملسافا  طويلة م  الشركاء يف اسال ا نساذ ويف جمال احلماية لتعزيـز األمـن أ نـاء نقـل مـواا      
املساعدة من مستوايف املسـاعدا  ا نسـانية وتوديـ  املسـاعدة املنقـذة للحيـاة علـق استمعـا          

فلية الضعيتةو وقام األفراا العسـكريو  التـابعو  للععثـة، بالتعـاو  الو يـي مـ  مكتـ  تنسـيي         ا
الشــؤو  ا نســانية يف جوبــا والشــركاء افلــيني يف اســال ا نســاذ واملمــثلني يف القساعــا          
املختلتة، بتوف  احلمايـة بواسـسة القـوا  لعمليـا  إسـقاط األغذيـة مـن السـاارا  وألركـا           
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نشـاطا مـن    2 153جمموعـ    ل  مبـا اضـسُ ، إص فل والعديد من األنشـسة ا نسـانية األمـرى   القوا
 و  مالل التترة املشمولة بالتقرير أنشسة احلماية

أيلول/سـعتم  اجتمـ  قااـد قـوة الععثـة مـ  بـول مـالوني،          27وبا ضافة إىل صل ، يف  - 51
ل علق تأكيد منـ  بـأ  القيـوا     ايس أ كا  اجليا الشعت لتحرير السواا ، وركن من احل و

االسـتوااية   املتروضة علق عمليـا  ألليـي طـاارا  اهلليكـوبتر التابعـة لألمـم املتحـدة يف وسـال        
القيوا املتروضـة سـابقا علـق أفـراا الععثـة       ف  وأماكن أمرى سترف  بأ ر فو  ، با ضافة إىل 

 ومركعاكاو  
األشــد إحلاحــا التركيــز علــق مرامرــا   جــراءا  املتعلقــة باألليــام مــناوركنــيف اااــرة  - 52
املنقذة للحياة، حي  قدميف أفرقة االست ابة السريعة التابعة هلا الدعم الـتقا واملعلومـا  إىل   و

اجلرا  التاعلة يف اسال ا نساذ مـن أجـل إتاحـة إي ـال املسـاعدة ا نسـانيةو وبا ضـافة إىل        
 157إدالـة وتـدم    ت ـلة هبـا مـ     و فـ  القيـوا امل  متـرا مربعـا    218 465صل ، جـرى مسـ    

 قسعة من صماار األسلحة ال ي ةو 820مسرا من أمسا  املتت را  و 
  

 اعم تنتيذ اتتاق السالم   - اال 
األمـم املتحـدة، لـدعم     كيانـا  بذليف ممثل  اخلاصـة مسـاعيرا احلميـدة، بالتنسـيي مـ        - 53

انتقاليــة شــاملتني لل ميــ ، ومهــا  أااء حكومــة وحــدة وطنيــة انتقاليــة ووعيــة تشــريعية وطنيــة   
جرــادا  عــامال  نــ  اتتــاق الســالم علــق إنشــاارماو وبــذليف أيضــا مســاعيرا احلميــدة حلــ   
القيااة السياسية علق االلتزام جمداا باتتاق السـالم باعتعـا   الوسـيلة الناجعـة الوحيـدة لتحقيـي       

التشـ ي    يف جرواهـا لـ السالم يف جنوب السواا ، وللتشديد علق أولوية احلل السياسلو ومش
علق احلوا  السياسل بني وي  أصـحاب امل ـلحة يف جنـوب السـواا  مـن أجـل تنتيـذ اتتـاق         

 السالم، مبا يف صل  عواة وي  أصحاب امل لحة إىل عملية السالمو  
وواصــليف ممــثل  اخلاصــة أيضــا بــذل جرواهــا مــن أجــل تيســ  تنســيي الــدعم الــدويل   - 54

الل عقــد االجتماعــا  التحضــ ية للشــركاء الــدوليني يف الل نــة املقــدم لعمليــة الســالم مــن مــ
املشتركة للرصـد والتقيـيم مـن أجـل تـوف  اتـل ل ـياغة مواقـف مشـتركة وتوصـيا  متسـقة            

 بشأ  تنتيذ اتتاق السالمو  
ويف إطا  اعم آليـة  صـد وقـف إطـالق النـا  والترتيعـا  األمنيـة االنتقاليـة، واصـليف           - 55

ية بواسسة القوا  والـدعم اللوجسـ  لتيسـ  عمليـا  هـذ  ا ليـة وافتتحـيف        الععثة توف  احلما
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ــًا ــدًا موقع ــة       جدي ــني اهليئ ــدة ب ــد ُأبرمــيف مــذكرة التتــاهم اجلدي ــة يف واوو وق ــ  األفرق مــن مواق
 رصد يف آب/أغسسسو  الاحلكومية الدولية املعنية بالتنمية والععثة بشأ  اعم آلية 

مركــز العمليــا  املشــتركة لل نــة اســتئنا  عمــل أيلول/سـعتم ، اتتــي علــق   29ويف  - 56
املشتركة للرصد والتقييم يف جوبا يف أقرب وقيف ممكنو وكا  مركـز العمليـا  املشـتركة قـد     
توقــف عــن العمــل مــالل األدمــة الــ  وقعــيف يف رود/يوليــ و ومــن أجــل اعــم عمليــا  هــذا    

 من أفراا شرطة األمم املتحدةو   املركز، نقليف إلي  الععثة أ بعة
 

 املساال الشاملة   -هاء  
يف ضــوء االنتشــا  الواســ  للعنــف اجلنســل والعنــف اجلنســل املت ــل بــالعايف، تســعق    - 57

الععثة إىل تعزيز محاية النسـاء والتتيـا ، مبـا يف صلـ  مـن مـالل تعزيـز أعمـال الـدو يا  الـ            
ملناطي ال  تكو  فيرا النساء والتتيـا  أكثـر عرضـة    تس ها قوا  األمم املتحدة، ال سيما يف ا

للخسرو وحثيف الععثة  ايس أ كا  اجليا الشـعت لتحريـر السـواا  علـق اذـاص تـداب  وقاايـة        
ــااة        ــة أيضــا مــ  ق ــاة إىل املســاءلةو وتعمــل الععث ــة اجلن ــا  وإحال لضــما  ســالمة النســاء والتتي

تنسـيي حراسـة أفـراا حتـا السـالم للنسـاء       لـق  عاستمعا  افليـة والشـركاء يف جمـال احلمايـة     
والتتيا  ال ي ا  اللوايت تياا   مواق  محاية املدنينيو وبا ضافة إىل صل ، شـا كيف الععثـة   

أيلول/ســعتم  يف حــوا   فيــ  املســتوى ملــدة يــومني بشــأ  مســة عمــل جنــوب    28و  27يف 
و واسترشـد احلـوا  بقـرا     2020-2015السواا  الوطنية بشأ  املرأة والسالم واألمن للتترة 

املرأة والسالم واألمـن، حيـ  رثلـيف أهدافـ  يف ألديـد      ( املتعلي ب2000ل 1325جملس األمن 
ووضـ  منظـو     ،است ابا  احلكومة للت د  لإلفال  من العقاب واعم الضحايا والناجيا 
ا ا  وتوعيـة الـود   ،مشتر  بشأ  التحديا  واستكشا  أفضـل السـعل الكتيلـة بالت ـد  هلـا     

احلكوميــة الرايســية بشــأ  ضــرو ة إامــاج تــداب  شــاملة حلمايــة النســاء والتتيــا  مــن العنــف   
 اجلنسل والعنف اجلنساذ يف أوقا  العايف والسالم علق حد سواءو

وسعيف الععثة أيضـا إىل تعزيـز فرـم اجلمرـو  لواليتـرا واعمرـا لتنتيـذ اتتـاق السـالمو           - 58
علـق  ل ااسرنشر ال اال  االستراتي ية ال  ألدةا فيرا أاوا  وقاميف الععثة ب ياغة و ااي االت

ــاط         اجلمرــو  ــ  الرســاال الرايســية، والنشــرا  ال ــحتية، واملق ــا يف صل ــة، مب ــرامج التوعي وب
ا صاعيــة، وا حاطــا  ال ــحتية، مــن أجــل توضــي  وشــرح مســؤوليا  الععثــة والقيــوا الــ     

رود/يوليـ و ووفـر    الـ  وقعـيف يف   دمـة  األل عمليف يف نساقرا وا جراءا  الـ  اذـذكا مـال   
إصاعة مرايا تيسية يومية للمسـاال املواضـيعية، مبـا يف صلـ  علـق سـعيل املثـال ال احل ـر عمليـة          

يواصـل  السـالمو و  ألقيـي رود/يوليـ  لـن تعرقـل    ال  وقعـيف يف  دمة األالسالم، للتأكيد علق أ  
الـذ  تعثـ  إصاعـة مرايـا إلقـاء الضـوء        “ملرأةسلسة ا”ال نامج ا صاعل املخ   للمرأة املعنو  
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السالم واألمنو ونظمـيف املكاتـ  امليدانيـة املعنيـة بالتوعيـة       جمايل علق الدو  القياا  للمرأة يف
مناســعا  للتوعيــة لتااــدة استمــ  املــدذ وأفــراا استمعــا  افليــة، مبــا يف صلــ  يف أوســاط          

 استمعا  افلية للمشراينو
ــدمي مــدما        وواصــليف ا - 59 ــدد وتق ــة العشــرية وا ي ــ و  نقــ  املناع ــة بت ــة التوعي لععث

االستشا ا  والتحـوق السوعيـة والسـّرية، مسـتردفة ويـ  املـدنيني واألفـراا النظـاميني علـق          
نساق الععثةو وتواصليف التوعية العامة ملوقتل األمم املتحدة وعامة اجلمرـو  عـن طريـي إصاعـة     

مـم املتحـدة وصـناايقرا وبراجمرـا األمـرىو ويتضـمن ال نـامج        مرايا بالتعـاو  مـ  وكـاال  األ   
التوعيــة بتــ و  نقــ  املناعــة العشــرية وا يــدد  “كــالم صــري ”ا صاعــل األســعوعل املعاشــر 

و ساال توعية بشأ  األمراض املنقولة عن طريي االت ال اجلنسـل والوقايـة وآليـا  التكيـفو     
شخ ــا، منــرم  308 166يــة مــا يقــد  بنحــو ومــن مــالل هــذا ال نــامج، قامــيف الععثــة بتوع

 و  امرأة 153 724
  

 مال  املوقتني وحالة نشر القد ة االحتياطية   - ااسسا 
موقتـا، وهـو    2 543تشرين األول/أكتوبر، بلغ قوام موقتل الععثـة املـدنيني    25يف  - 60

ــا و  832يشــــمل  ــا اوليــ ــا و  1 317موقتــ ــا وطنيــ ــا مــــن متســــوعل   349موقتــ متسوعــ
 املتحدةو   األمم
فـراا عسـكريا    11 743رم منـ أفراا،  12 304وبلغ قوام قوة الععثة من العسكريني  - 61
عـن القـوام    696بــ  اسمـويف  قـل  يضـابال ات ـال عسـكر و و    194ضابال أ كا  و  367 و

ي ـل   ، وهو ما يشكل ف وة ستيلي إىل حد كع  بالنشر املقعـل ملـا  13 000املأصو  ب  العالغ 
ندسني واملوقتني السعيني، الذين سيقدم الكث  منرم الدعم  نشاء مستشـتق  من املر 379إىل 

 من املستوى الثاذ يف بانتيوو  
 2 001القـوام املـأصو  بـ  العـالغ     أصـل  شـرطيًا مـن    1 459وبلغ قـوام شـرطة الععثـة     - 62

 مـن مـوقتل السـ و ،    55من أفراا الشرطة املقدمني مـن احلكومـا  و    576شرطل، منرم 
من أفراا وحدا  الشرطة املشّكلةو ومن بني أفـراا الشـرطة املقـدمني مـن احلكومـا        828و 

غـراض  فـرا املقـر  نشـرهم أل    100فـراا جـزءا مـن الــ      43، يشـكل  فـرااً  576العالغ عداهم 
أنشــسة الشــرطة املتكاملــة املشــتركةو بيــد أ  ويــ  أفــراا الشــرطة املقــدمني مــن احلكومــا  يف  

واقــ  محايــة املــدنيني للتعــويق عــن الــنق  يف األفــرااو وجتــر         ميف جوبــا ينشــرو  مؤقتــا   
جوبـا ووحـدة أمـرى مـن غانـا       يفاالستعدااا  لنشر وحدة شرطة مشّكلة أمرى من  وانـدا  

مــن أفــراا وحــدة الشــرطة املشــكلة الروانديــة يف   فــراًا 160بــانتيوو ومــن املتوقــ  أ  ي ــل  يف
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فراا آمرين مـن األفـراا اليـانيني يف     170 و ومن املقر  أ  ينشر2016كانو  األول/ايسم  
و بيــد أ  التــأم  يف ح ــول املــوقتني اجلــدا علــق الت ــا ي  مــن   2017كــانو  الثاذ/ينــاير 

ودا ة اخلا جيــة يــؤ ر ســلعا يف اجلــدول الــزما للنشــرو وقــد أســتر التــأم  يف مــن  تأشــ ا      
كومـا  يف عنتـيت ألكثـر    مـن أفـراا الشـرطة املقـدمني مـن احل      23الدمول عن تقس  السعل بـ 

ــر  أ  ي ــل    ــن املق ــن شــررينو وكــا  م ــن     60 يف اسمــويف م ــراا الشــرطة املقــدمني م ــن أف م
احلكوما  بني رود/يوليـ  وآب/أغسـسس، ولكـن بسـع  عـدم إصـدا  ت ـا ي  الـدمول، ال         

ثـل،  ني مـن احلكومـا و وبامل  تستسي  الععثة التنعؤ بعمليا  التناوب املقعلة ألفراا الشرطة املقدم
تشرين األول/أكتوبر، رن  األفـراا العسـكريو  التـابعو  لألمـم املتحـدة مـن الـدمول         18منذ 

مسـا  جوبـا الـدويل لعـدم ح ـوهلم علـق ت ـري          إىلإىل جوبا و ر  ترحيلرم عند الوصول 
سـاعة مـن وصـوهلمو وتسعـي هـذ  القاعـدة ا   علـق العلـدا           72أما من ودا ة الـدفايف قعـل   

الــذاهعني يف اجلنــوا  ، وعلــق ضــعاط األ كــا  وضــعاط االت ــال العســكريني و املســامهة بقــوا
 إجادة من منسقة الععثةو

مـن األمـني العـام إىل    ومن أجل تنتيـذ األحكـام الـوا اة يف تقريـر األمـني العـام املقـدم         - 63
ــة   ــة العام ــرا  اجلنســل      اجلمعي ــة مــن االســتيالل اجلنســل واالنت ــداب  اخلاصــة للحماي بشــأ  الت

والتريــي االستشــا   املعــا بالســلو  واالنضــعاط   ترغــة (، واصــليف فرقــة عمــل مت A/69/779ل
التاب  للععثة إنتاص سياسة عدم التسام  إطالقا إداء االستيالل واالنتراكا  يف الععثةو وانتـريف  

تعلم ا لكتـروذ بشـأ  منـ  االسـتيالل     للـ امـل  برنـامج إلز  بدءالععثة أيضا من العمل الرامل إىل 
 واالنترا  اجلنسيني لتاادة وي  أفراا الععثة، مبن فيرم املديرو  والقااةو

  
االنتــراكا  املخلــة باتتــاق مركــز القــوا ، والقــانو  الــدويل ا نســاذ،    - سابعا 

 وأمن موقتل األمم املتحدة
انتراكا التتاق مركز القوا  مالل التترة املشمولة بـالتقرير، رّثـل    46س ليف الععثة  - 64
انتراكا منرا يف قيوا فرضيف علق تنقل موقتل الععثة واملتعاقدين العـاملني يف مرـام تتعلـي     29

ح ــريا بواليــة الععثــةو ومشلــيف احلــواا  كديــدا  تعــرض هلــا أفــراا الععثــة ومعانيرــا، وااولــة 
صاعية  صاعة مرايا، وفرض شروط اهل رة اجلديدة علق امـول مـوقتل   الرقابة علق ال امج ا 

العمليـا  اجلويـة   يف الععثة إىل جنوب السواا ، وم ـاا ة ممتلكـا  األمـم املتحـدة، والتـدمل      
ــادهم       ــة واحت ـ ــوقتل الععثـ ــق مـ ــعق علـ ــاء القـ ــرى إلقـ ــراكا  األمـ ــيف االنتـ ــةو ومشلـ وال يـ

 االعتداء عليرم وكديدهمومضايقترم وو

http://undocs.org/ar/A/69/779
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وقــل  ال ــة مــوقتني وطنــيني تــابعني للععثــة  هــن االحت ــاد او  توجيــ  كــم إلــيرم،    - 65
وعلــق الثالــ  يف  2013كـا  قــد ُألقــل القـعق علــق ا ــنني منــرم يف كـانو  األول/ايســم     و

و ومل يســـم  للععثــة أيضـــا  ومنعــيف الععثـــة مــن االت ـــال هبــم    2014تشــرين األول/أكتـــوبر  
و ويف الوقـيف نتسـ ،   2015 ـزين منـذ كـانو  األول/ايسـم      باالت ال باملوقتني الثال ة افت

اجلــيا الشــعت لتحريــر الســواا  واجلنــاح املعــا ض يف اجلــيا الشــعت لتحريــر  كــل مــن كــا  
السواا  مسؤولني عن الترديدا  ال  تعرض هلا موقتو الععثة ومعانيرا مالل التترة املشـمولة  

صــر، يف أعـايل النيــل، تعـاال لوابــل مـن قــذااف    أيلول/سـعتم  يف النا  5وقــ  يف وقـد  بـالتقريرو  
اهلــاو  وإطــالق النــا  مــن أســلحة  قيلــة العيــا  بــني اجلــيا الشــعت لتحريــر الســواا  واجلنــاح  
املعــا ض يف اجلــيا الشــعت لتحريــر الســواا ، با ضــافة إىل إطــالق نــا  مــن أســلحة صــي ةو   

امليا  التابعـة لقاعـدة عمليـا      ومالل تعاال إطالق النا ، أصابيف  صاصة طااشة اسة معاجلة
إحدى سـرايا الععثـةو وتواصـل الععثـة إبـال  احلكومـة هبـذ  االنتـراكا  مـن مـالل مـذكرا             
شتوية ويف االجتماعا  املعقواة م  املسـؤولني املعنـينيو و ـر  إطـاليف احلكومـة أيضـًا علـق        

 م توفة شررية باحلواا  ال  تق و
  

 اجلوان  املالية -  امنا 
ــة،   م - 66 ــة العام ــا يف   ــيف اجلمعي ــؤ    70/281قرا ه ــا   17امل ــ ، معلي حزيرا /يوني

ــد    ــرة مــن    1 081 788 400ق ــة للتت ــق الععث ــ   1اوال  لإلنتــاق عل إىل  2016رود/يولي
تراكا  ، بليـــيف االشـــ 2016تشـــرين األول/أكتـــوبر   24و ويف 2017حزيرا /يونيـــ   30

مليو  اوال و وبلييف االشتراكا  املقـر ة غـ     168.9املقر ة غ  املسداة للحساب اخلاق 
مليـو  اوال و   2 159.3املسداة جلمي  عمليا  حتا السالم يف التـا ي  نتسـ  مـا جمموعـ      

ــرة املمتــدة حــىت       رــود/ 31وســدا  تكــاليف القــوا  ووحــدا  الشــرطة املشــكلة عــن التت
ا ســدا  تكــاليف املعــدا  اململوكــة للوحــدا  عــن التتــرة املمتــدة حــىت  ، بينمــ2016 يوليــ 
 ، وفقا جلدول السداا الت للو2016حزيرا /يوني   30
  

 املالحظا  - تاسعا 
، مـن التـدهو  احلـاا    مـا أشـعر بـ    انزعاج بالغ، علق  و األمن بجملس  يشعرينعيل أ   - 67
احلالـة  فو يف التوضـق العلـد  وقويف لللياية قل من االحتمال احلقيوحلالة يف جنوب السواا ، يف ا

التـوترا  العرقيـة وانتـراء موسـم األمسـا  يف تشـرين       كـل يـومو وسـتزيد     تـدهو اً تزااا األمنية 
يقـف علـق شـتا حتـرةو     و والواق  املرير هو أ  جنوب السـواا   من تتاقم العنف الثاذ/نوفم 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/281
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ــد ســعيل وال ــة  الوحي ــويف كا   ــتاليف وق ــو     ل ــف الت ــو الوق ــواة غــ    ه ــة والع لألعمــال القتالي
 املشروطة إىل التنتيذ الكامل لوقف إطالق النا و

التـرا  إىل مـدى   وقد حذ   مرا ا وتكرا ا مـن أ  جنـوب السـواا  يتعـرض خلسـر       - 68
إىل السـلسة عـن   السـاعو   العايف، وأعربيف عـن أسـتل لوعـوا االسـتقالل الـ  بـداها        يف أبعد

عــن  اوسياســي االسياســية والعســكرية للعلــد مســؤولة أمالقيــ طريــي العنــفو وأكــر  أ  القيــااة
تنحية مالفاكا الشخ ية ألقيقا مل احل السـكا و وال يوجـد حـل عسـكر  للت ـزي السياسـل       

و وال ركـن عكـس مسـا  هـذ  االجتاهـا  املـث ة للقلـي        الذ  يشرد  العلـد  والعسكر  الراهن
الكامـل التتـاق حـل الـعايف يف ورو يـة       إال بعملية سياسـية شـاملة لل ميـ  تسترشـد بالتنتيـذ     

 جنوب السواا و
ــة   -69 ــد او  موا بـ ــد أكـ ــا كو  يف وقـ ــيني   املشـ ــركاء ا قليمـ ــودا   للشـ ــايف الـ االجتمـ

، املعقــوا علــق هــاما اجلمعيــة والـدوليني األساســيني يف عمليــا  الســالم يف جنــوب السـواا   
ــة ــعتم   العام ــرة   2016يف أيلول/س ــذا التقر  7لانظــر التق ــن ه ــة ل  م ــة العالي ــر(، األمهي ــة ي عملي

سياسية شاملة، يشا   في  ممثلو احلركة الشععية لتحرير السـواا  واجلنـاح املعـا ض يف اجلـيا     
إعـااة  يف الشعت لتحريـر السـواا  لالـذين ذتـا هم املعا ضـة( وأصـحاب امل ـلحة ا مـرو ،         

ح ـول  ضـما    إىلملحـة  جنوب السواا  إىل مسا  السـالمو ويف هـذا ال ـدا، هنـا  حاجـة      
املمثــل الســامل  ، والســيد كونــا  ، اــيس الل نــة املشــتركة للرصــد والتقيــيمالســيد موغــا ، 

 ولتنتيذ والية كل منرما الدعم الالدم، علق لالألاا األفريقل يف جنوب السواا 
استئنا  اجلروا الراميـة إىل تنتيـذ اتتـاق السـالم، الـ  يـدل عليرـا تن ـي           ح  بوأ - 70

وقـف إطـالق النـا  الـداام     املتعلقـة ب حلقة العمـل  استضافة التشريعية الوطنية االنتقالية واجلمعية 
الل نـة املشـتركة للرصـد والتقيـيمو ومـدوذ      يف جوبـا مـن جانـ     والترتيعا  األمنية االنتقاليـة  

ــة     األمــل يف أ  ُيشــَر  ويــ  أصــحاب امل ــلحة، اامــل جنــوب الســواا  وما جــ ، يف عملي
 الستقرا  والنمو والتنميةووام ااأسس  تض سالم 
وأ ح  بالتزام حكومة الوحدة الوطنية االنتقالية باعااة حرية التنقل للععثـة واجلرـا     - 71

ال ـا مة  الوصـول  التاعلة يف اسال ا نساذو وم  صلـ ، أشـعر جبـزيف شـديد إداء عـدا قيـوا       
لـدو يا  والعمليـا  ا نسـانية،    الععثـة، مبـا يف صلـ  العراقيـل الـ  تواجـ  ا      تواجـ   ال  ال تزال 

حكومة الوحـدة الوطنيـة االنتقاليـة    ح  وعدم السماح ملوقتل األمم املتحدة بدمول العلدو وأ
التزامرا وحسن نيترا من مـالل ا دالـة التو يـة هلـذ  العوااـي الـ  رنـ  الععثـة مـن          علق إقرا  

، وبـالنظر إىل العوااـي   السـابي و وعستا علق تقريـر   املوكولة إليرااالضساليف باملرام األساسية 
الععثة يف أااء واليترا، أكـر  اعـويت املوجرـة إىل جملـس األمـن أ  ينظـر       تواجررا املستمرة ال  
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مبا يف صلـ  فـرض    ،(2016ل 2304علق وج  السرعة يف التداب  املناسعة املذكو ة يف القرا  
 حظر علق األسلحةو

ــدهو   ونظــرا  - 72 ــ      الســتمرا  ت ــة مبكــا  أ  توقــف وي ــة العامــة، مــن األمهي ــة األمني احلال
اجلرا  التاعلة السياسية والعسكرية ت عيد األعمـال القتاليـة علـق التـو  يف ويـ  أ ـاء العلـد        

 وتكتل بقاء القوا  التابعة لكل منرا أليف السيسرةو  
زايـد  اخلساب العرقـل ومسـاب الكراهيـة، وهـو ت    زايد استعمال عر باجلزيف حيال توأش - 73

ينسو  علق مسر تأجيج العنـف وتتتيـيف استمعـا  افليـةو وأاعـو حكومـة الوحـدة الوطنيـة         
االنتقالية إىل التحقيي فو ا يف ويـ  أفعـال التحـريق علـق العنـف ضـد اجلماعـا  ا  نيـة مـن          

 رمالسياســل أو  تعــ هم، ب ــر  النظــر عــن انتمــاءعــن صلــ  ااســعة املســؤولنيأجــل ضــما  
 العسكريةو  

الـ  انـدلعيف    قعـل أعمـال العنـف   فو جنوب السـواا   إداء معاناة شع أشعر باجلزيف و - 74
مـا يقـرب مـن    ، أ  ماليني شخ  6.1، أشا   التقديرا  إىل أ   و 2016يف رود/يولي  

 2.3ساعدة ا نسانيةو وقـد أجـ  أكثـر مـن     كانوا يف حاجة ماسة إىل امل ،ن ف عدا السكا 
مليـو  شـخ     1.6مليو  شخ  علق الترا  من ايا هم بسع  العايف، من بينرم أكثر مـن  

مـن املشـراين يف مواقـ  محايـة      متزايـداً  نستضـيف عـدااً  ما داليف الععثـة  من املشراين ااملياو و
 و  ااملدنيني التابعة هل

 ير ال  تتيد بانتشا  أعمال العنف اجلنسـل، مبـا يف   ومما يث  اجلزيف بشكل ماق التقا - 75
صل  اغت اب النساء والتتيا  ال ي ا ، ال  ترتكعرا قوا  منظممة وميليشـيا  مرتعسـة هبـا    
وواعا  مسلحة أمرى، يف بعق األحيا  بالقرب من مواق  احلمايـةو وممـا يـث  السـخال أ      

أنتسـرم باغت ـاهبن وقتلـرنو     رموأمنـ نيني املـد يقوم األشخاق املكلتو  باحلتا  علـق سـالمة   
فال ركن ألقيـي السـالم    و   علق احلكومة أ  ألاس  وي  اجلناة عن هذ  اجلراام املروعةو

 الداام إىل يف قل العدلو  
ــي األمــم      - 76 ــة وملــوقتل فري وأمــ ا، أوا أ  أعــرب عــن مــال  تقــدير  وامتنــاذ للععث

محاية عشرا  آال  املدنيني وتيس  تقـدمي املسـاعدة    املتحدة القسر ، الذين يعملو  من أجل
ــا وشــ اعترا         ــق قيااك ــو ، عل ــ  ل ــني ما غريت ــثل  اخلاصــة، إل ا نســانيةو وأمــ  بالشــكر مم
وتعاطترا، وكـذل  العلـدا  املسـامهة بقـوا  وبـأفراا شـرطة، الـ  وفـر  للععثـة مـا يلـزم مـن             

 األفراا النظاميني واألصولو

http://undocs.org/ar/S/RES/2304(2016)
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