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 الحالة في جنوب السودان   
   

 األمين العامتقرير    
  

 مقدمة  - أوال   
المس ا رموجبـ  الييـب رة ـب    ، الـ   مـد (2021)  2567يقـد  ذـ ا التقر ر المب رقرام مس ا األم    - 1

األمي  الةا  الط ب  ل   2022آذام/مامس   15األمم المتحدة في جنوب الســـــــــو األ )رة ب األمم المتحدة(  ل  
يومـا  ال طيي التقر ر التيوما  الســـــــــــــــاااـــــــــــــــاب الاألمنـاب الالحـاـلب    90أأل يقـد  ققر را ال  قنيـي  اليـيب البةـ ب  ـ  

  2021أي ول/اــــــ تم ر   1اإلنســــــاناب القالب ققوا اإلنســــــاأل الالتقد  المحرال في قنيي  الييب البة ب في اليترة م  
  2021قشر   ال اني/نوفم ر   30 ل  

بة ب قنيي  الرؤ ب اياــــــــــتراقاساب التي قمتد ال   عبى اــــــــــنوا  ال   النحو ال   ط ب   القواصــــــــــ  ال - 2
في ذـ ا الدــــــــــــــد ، قنتـق  البةـ ب  ل  مرقـ ب جـدـيدة م  المشــــــــــــــام ب    ال (2021) 2567  همس ا األم  في قرام 

ــاب  الالبالة ال   ذلح، الم  النسا  ــاااــــ ــب  في نق  أمبةب مواق  لحمايب المدنيي  الســــ ــ   مســــ ، الزال  م  أصــــ
البة ب قر يزذا ال   مناطق ايضـــــــيراب في جما  أنحا  ال  د قيا قاوأل الحاجب  ل  الحمايب ال   أ ـــــــدذا، 
الال   اياــتقرام الالتوةاب الالمشــام ب الســاااــاب، رالتزام  م   الا ة مةايرة القدما  الالموام  ري  الناصــر البة ب 

 ا ة التنق  الالشراكا  الالتنسيق الايرتاام صوب ال  

  
 التطورات السياسية الرئيسية  - ثانيا  

ــيي   في  أقرال - 3 ــر ةي الوطني اينتقالي، من   الا ة قشـ ــ يب  30المس ا التشـ آب/أغســـيا، ققدما ضـ
نبفا  القائمب ري  األطراف رشـــــفأل  اي    لنتاسب رســـــ ب التف ير في قشـــــيي  منت ل ال ساأل المتندـــــدـــــب  

 القشيي  ال ساأل  الذ ا ما أالاا الرقارب التشر عاب الأاير ال  التف ر في  قرام قشر ةا  رالطب أذماب  

اـــــــــ يا  ير، قشـــــــــيي  أال ـــــــــا  في المسالا   جنوب الســـــــــو األ، البةد فترة قف ر طو  ب، أالا  مئاا - 4
في    اياــــــــــتوائاب التشــــــــــر عاب ل وييا  القةيينتم في الييا  الاــــــــــت اياــــــــــتوائاب الالبحيرا  الأالالي الني  الغرب

ــر   ال اني/نوفم ر 6 ــتوائابال ،  قشــ ــرا اياــ ــمال رحر الطزال في الييا   ــ ــر     17في    الالاماب الجونق ي ال ــ قشــ
قشــــيي  المس ا التشــــر ةي     اللم يتم رةد  الا ةقشــــر   ال اني/نوفم ر  26الوقدة في  ال اني/نوفم ر، الفي الييب

 غرب رحر الطزال ب في اليي 
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ا ال     - 5 األقزاب    ائتبف  أي ول/اــــــــــــــ تم ر، قم قــ  النبف ري   16مــدا  ــب الرئاا  ير في  الالييــ 
الســــــــــــــاـااــــــــــــــاـب األ رل رشـــــــــــــــفأل  ا اـب ققـااــــــــــــــم مقـاالـده ال رلمـاناـب  الفي القـ  يقق، الي  الرئاا  ير في  

أال ـا  في   8في المس ا التشـر ةي الوطني اينتقالي،  ما الي   ايئتبف ال ـوا م   28أي ول/اـ تم ر  17
 يا   مس ا الوي

قشــــــــر   األالل/أكتوبر، ااــــــــتةرا مس ا الوالما  الاالتمد مشــــــــرال  قانوأل الم اب صــــــــااغب   18الفي  - 6
الم  ،   المةا  قشــــيي     البمسر  أأل يبا ــــر المس ا التشــــر ةي الوطني اينتقالي2020/2021  الداــــتوم ل يترة

قشــــــــر     18الفي    اــــــــتتم مناقشــــــــب مشــــــــرال  القانوأل الم  المتوق  أأل يوج  الم اب صــــــــااغب الداــــــــتوم الدائم 
   (2021 رداطتتا المةدلب في الا ) 2011المال لةا  األ قدر ف األالل/أكتوبر، أقر المس ا لوائح

ــباب التارةب ل حر ب الشــــة اب لتحر ر الســــو األ في  - 7 الفي   مب ألقاذا أما  اجتما  الراريب الوطناب ل شــ
يتم   في  جرا  انتنارا   يمقراطاب    أي ول/اــــــ تم ر،  ــــــد  الرئاا  ير ال   أأل التدف النتائي  11جوبا في 

 قرة النز تب الذا  مدداقاب، ال الا الشباب  ل  اياتةدا  ل حمب  الس ماب الالمشام ب ال   المستول الشة ي  

 
ط      لتسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان تنفيذ االتفاق المنشَّ

ــت   أي ول/اــــــ تم ر، اقتي  جنوب الســــــو األ رمرالم عبى اــــــنوا   12في  - 8 ال   قوقا  ايقياا المنشــــ
المستم  أال ـــــــــا   الأالرب المستم  الداللي الالزالما  الدينيوأل ال   لتســـــــــو ب النزا  في جمتوم ب جنوب الســـــــــو األ

ــاما  األقيا  المتة قب  الا  المدني ال  ق قتم  الا  قاي  التف ير القساالال الموااليد النتائاب لتنيي  ايقياا، الي اــــ
   رالترقيبا  األمناب اينتقالاب 

قشر   األالل/أكتوبر، اجتمة  الرئااب م  مؤاا  اآللاا  األمناب الناقش  المسائ  المتد ب   7الفي   - 9
ت راألم  في ايقياا ، رما في ذلح قنر ج القوا  الموقدة البالمب  القت  اآلأل، البالرغم م  التيمينا  المنشــــــ 

يتحقق أ  ققـد  م موس  الطل ـب  ل  البة ـب ققـديم  الةـديـدة رقرب  نشــــــــــــــا   ايـ  قاـا ة موقـد الفر ـد،  ي أنـ  لم  
ــ   ــارا   ل  مراكز التدم ب الـــــــــــــــــــــ الذي  يوة أاللاب ق   التوقيد   ،18المســـــــــاالدة في نق  أفرقب مراجةب الحســـــــ

 الافق  البة ب ال   ققديم المساالدة اللا  الز اما  لم ق دأ رةد    القد

ــر   األالل/أكتوبر، أعام ايجتما    28الفي  - 10 ــد قشــ ــتر ب ل رصــ ــر ال   القدق  ال سنب المشــ ــ  الشــ التااــ
الالتقيام المةا  قشـــــــيي تا الشـــــــواغ   الا  الد   قراال ققد  في قنيي  الترقيبا  األمناب اينتقالاب، الي اـــــــاما قوقيد 
القوا  النشـرذا، الالم اب نز  السـب  الالتسـر ح الدالا ة اإل ماو  ال ال  ال سنبل المشـتر ب قيومبو الوقدة الوطناب  

يبن الم ــ  ــام   القواني  البالطب األذماب ال   شـــــــــــ ــتامال دقاقب  ل  التةسي  رالموافقب ال   مشـــــــــــ الموام  المالاب ياـــــــــــ
 الترقيبا  األمناب اينتقالاب  

قشــــــــــــــر   ال ـاني/نوفم ر، مبت الرئاا  ير   29في   مـب لـ  أمـا  منتـدل المحـافلي  الـ   اللقـد في  ال  - 11
اينتقالاب رحلر قوم د األاـــــــــــ حب  ل  جنوب الســـــــــــو األ الااـــــــــــتمرام  قاي  التف ر في قنيي  الترقيبا  األمناب

النبف رشــفأل  اي  الااا ة الالســايرة النســب ققااــم القوا  الموقدة البالمب  ال الا جماالب اــان   يسيديو  ل  
 اات ناف محا عا  مالما ل سب  م  األطراف غير الموقةب 
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 جيش الشعبي لتحرير السودان االنشقاق في الجناح المعارض في الحركة الشعبية/ال   

ــامه    19في  - 12 ــتشـ ــ تم ر، أال   الرئاا  ير أن  أذأل لمسـ ــي ل م  القومي،أي ول/اـ قو  غاق واك   الرئااـ
رالتياالا م  فدــــــــــــــي   ي  قوانق التار  ل سنا  المةاما في الحر ب الشــــــــــــــة اب/السا  الشــــــــــــــة ي لتحر ر 

نق، السنرال اـــــــايموأل قاقو ج  الالل، ااـــــــتةدا  أي ول/اـــــــ تم ر، أكد قائد فدـــــــي   ي  قوا 22الســـــــو األ  الفي 
ا، في   السمـاالـب ل ـد ول في ميـاالضــــــــــــــا  م  الحيومـب أال م  التي ـب الحيوماـب الـداللاـب المةناـب ـرالتنماـب  اليققـ 

ــي   ي  قوانق السنرال قاقو ج  2 ــو األ، التق  الةاما فدـــــــــ ــر   األالل/أكتوبر، القح  مالايب قيومب الســـــــــ قشـــــــــ
ــوأل   الالسنرال ــو األ رااا ة قو  غاق واك في النرطو   الأكد أاللوني روفد م جونســ ــة اب لتحر ر الســ   الحر ب الشــ

ايجتما  ااـتةدا  اليدـي  ل مشـام ب في السولب المق  ب م  المحا عا  الراـماب م  الحيومب في  طام الاـاطب  
ي   الا   قشــــــــــــــر   األالل/أكتوبر، نشــــــــــــــر اليدــــــــــــــي  المقب موق 3  الفي  التي ب الحيوماب الداللاب المةناب رالتنماب

ت المحا عا  التي  الي فيتا  ل  قنيي  ايقياا ــ  ــاما الترقيبا  األمناب اينتقالاب  المق   جماالا   المنشــ ، الي اــ
المستم  المدني رت ا التيوم روصـــي  اـــ يب لتســـو ب الملالم الســـاااـــاب  ا   المةامضـــب القحر ا  يساراا نحو  

 قنيي  ايقياا  

مةاما في الحر ب الشــــــة اب/السا  الشــــــة ي لتحر ر الســــــو األ أأل الفي الق  يقق، ذ ر السنا  ال - 13
نتتح  ــــرالت ايقياا التي قحلر قطيير  اايجتما  ري  الحر ب الشــــة اب لتحر ر الســــو األ الفدــــي   ي  قوانق  

 الققو      أأل أقد طرفي ايقياا يشس  ال   اينشقاا ال  المةامضب إلضةاف قنيي  ايقياا   الالالما الوي 

  قفج   المحا عا  ري  الحر ب الشـــــــــة اب لتحر ر الســـــــــو األ الفدـــــــــي   ي  قوانق رســـــــــ ب الفي قي  - 14
ايضــيرارا  الســاااــاب في الســو األ، مفل السنرال قاقو ج اقترا  الحر ب الشــة اب رنق  المحا عا   ل  جوبا  

   قشر   ال اني/نوفم ر  8الأفيد رفأل السنرال قاقو ج قد الا   ل  المقينص في 

 
 إلقليمية الّتطورات ا   

القة  جنوب  ،قشـر   األالل/أكتوبر، قا  الرئاا  ير رز امة ماـماب  ل  مدـر  11 ال 10الفي يومي  - 15
 الدة اقياقا  في مساي  الر  الالتسامة الالدناالب   تاالسو األ المدر  بل

قشــر   األالل/أكتوبر، أصــدم  الالامة   25الفي أالقاب اينقبب الةســير  ال   الق  في الســو األ في  - 16
  الأالرب  الوالامة في   ال المتا ال ار  ل ال  د م  الســـــــــو األ  راانا أكد  فا  ق ـــــــــام  الالتةاالأل الداللي  لنامجابا

قشــــــــر   األالل/أكتوبر،  31ال ااأل ال  عقتتا في أأل يتن  القا ة الســــــــو انيوأل أف ــــــــ  القراما  لشــــــــة تم  الفي  
أأل قو  غاق واك اــــــافر  ل  النرطو  إليدــــــال ماــــــالب م  الرئاا  ير يحا فيتا القا ة   ل والامة  ال أ ــــــام 

 السو انيي  ال   قسو ب  بفاقتم ال  طر ق الحوام  

 
 الحالة االقتصادية   

رقي الند نحو  ال  اـــــــــةر الدـــــــــرف األجن ي  رما في ذلحظ   قالب ايقتدـــــــــا  الا ي مســـــــــتقرة،  - 17
ــو اني لا   اليم 400 مرا جائحب    الال   الرغم م  بمر يا األ م   اليما  الوييا  المتحدة  جنا  جنوب اــ

ل اينتةـا.  ال ـاأل م  المقرم أأل (،  ــــــــــــــتـد التـداالل في جما  أنحـا  ال ب  رة19-فيرالس  ومالنـا )كوفيـد
قشــــــر   األالل/أكتوبر، الةم  رلغبا الحدال  م  الســــــو األ ال   ااــــــتمر لمدة القد م  الزماأل،   1ينتتي، في  

 السو األ   لا   الا ة فتحتا قف ر  رس ب الحال األمناب في
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ب اإلنمائاب الوطناب  ما أمجئ قنيي  اياــــــــــــتراقاسا  2021/2022القف ر  قرام الميزاناب الوطناب ل يترة   - 18
في المائب م    65المنقحب  الااــتمر  التحديا  رالنلر  ل  أأل الديوأل التسام ب الالســ ل النيياب يشــيبأل نحو 

الدي  الةا  ل   د  الم  أج  الحياظ ال   اينتةا. ايقتدــا  ، اــيتةي  ال   الحيومب مواصــ ب اإلصــبقا   
 نيي  ااتراقاساب  صب  اإل امة المالاب الةامب  الق  التي ردأقتا رالية  في مسال المالاب الةامب

  
 الحالة األمنية  - ثالثا  

ــاما في الييا  أالالي الني ،  - 19 ي يزال جنوب الســــو األ يشــــتد نزاالا ال   الدــــةيد  الأل الوطني، الي اــ
اليدــائ ، الالوقدة، الجونق ي، الالاماب، الالبحيرا ، الالاــت اياــتوائاب، الغرب اياــتوائاب، قيا أ ل القتال ري  

ــبح المدنيوأل   الالتنافا  ا   الابائ  الفاما رينتا، الانةدا  األم ، الندمة الموام ،  ل  قفجاج النزا  الالةنل  الأصــــ
ــتوائاب   ــامك فيتا جماالا  غير موقةب ال   ايقياا في الوييا  اياــــــــ ــتباكا  التي قشــــــــ متد ي  نتاسب لب ــــــــ

ف ل سر مـب، الالاجتـ  قتـدـيدا  ـرالتةرا  اذـدأ لحيومـاب  الظـ   ال ـاي  األمم المتحـدة الالمنلمـا  اـلداللـاب غير ا
ل ةنل م  جانب الشـــــــــباب في الييا  أالالي الني ، الجونق ي، الغرب اياـــــــــتوائاب رســـــــــ ب ايفتقا   ل  فر   

 الةم  

 
 منطقة أعالي النيل الكبرى   

ــا   ا   السنا  المةاما في الحر ب الشـــة - 20  اب/السا   قواصـــ  الحالب في أالالي الني  قفعرذا راينقسـ
الشـة ي لتحر ر السـو األ  البينما ردا أأل قدة القتال قد  ي  ري  السنا  المةاما في الحر ب الشـة اب/السا   

ــتباكا  المتيرقب  الفي    أي ول/ 13الشــــة ي لتحر ر الســــو األ الفدــــي   ي  قوانق التار  ل ، فقد ااــــتمر  اي ــ
ــتبح السانباأل في  وممو ، ال   رةد قوالي   ــ تم ر، ا ــــــــ ــير ال  القو    ي  25اــــــــ  ومترا م  المقينص، ما أاــــــــ

فدـي   ي  قوانق  الي يلةرف الد  اإلصـارا  التي القة  في صـيوف    صـيوف  صـارب في  65يق  ال    ي ما
قطيير  أالق  السنا  المةاما في الحر ب الشــــة اب/السا  الشــــة ي لتحر ر الســــو األ   ما أأل قاي  الةنل 

لقوا  ال  السنا  المةاما في الحر ب الشـــــــــة اب/السا   أي ول/اـــــــــ تم ر، انشـــــــــق  رةل ا 7الوي ا   فيي  
 ي    الشـة ي لتحر ر السـو األ المتمر زة في قر ب نيتو  )ال   رةد ر ـةب  ي ومترا  م  الناصـر(  ل  فدـي 

قوانق النلق    ل  مندينق، البةد ذلح قام  رةل الةناصــــر م  السا  األرال، التي قدالم ذاي  المنشــــقي ،  
قبق  م  قوا  السنا  المةاما في الحر ب الشــــة اب/السا  الشــــة ي لتحر ر الســــو األ  رلطبا النام ال   ما 

قشــــــر   األالل/أكتوبر، ا ــــــتبي  قوا  السنا  المةاما  6في قاالدة نيتو   الفي قا عب منيدــــــ ب القة  في 
في الحر ب الشـــــة اب/السا  الشـــــة ي لتحر ر الســـــو األ م  المنشـــــقي  النتا في الندنق، ال   طول الحدال  ري  
أالينق الأكوبو، رةد فشـــ  محاالي   الا قتم  ل  صـــيوفتا  الالقة  أي ـــا ا ـــتباكا  في لونطوقشـــوك، في اليترة 

أي ول/اــــــــ تم ر، ري  السنا  المةاما في الحر ب الشــــــــة اب/السا  الشــــــــة ي لتحر ر الســــــــو األ  7 ل   6م  
 الشة ي لسنوب السو األ الالمنشقي  الن  رااا ة السنرال قوماس قو   ينق، ال   ان م  ل  قوا  الدفا  

ري  الحيومب الالسنا  المةاما في الحر ب الشـــــة اب/السا    الفي الييب الوقدة، قدـــــاالد  التوقرا  - 21
الشـــــة ي لتحر ر الســـــو األ رشـــــفأل التةيينا  الســـــاااـــــاب الالحدـــــول ال   الموام  الاإليرا ا   الب ط  المشـــــا ا   
المتدـــــ ب رالتةيي  في مايندي  ذمالقتا قينما قحول   ل  ا ـــــتباكا  ري  قوا  األم  التارةب لميوا مقاطةب  

أي ول/ا تم ر   30ال   29المةاما في الحر ب الشة اب/السا  الشة ي لتحر ر السو األ في  مايندي  الالسنا 
قشــــر   األالل/أكتوبر، ا ــــتبي  قوة الحمايب التارةب لميوا مقاطةب  وا القوا  السنا  المةاما في   6الفي 
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 - يي  في روم الحر ب الشــــة اب/السا  الشــــة ي لتحر ر الســــو األ التي  ان  قرافق قوامب لنق  الر اب المدن 
  ناامالب رس ب قحدي   يرا ا  م  التسام الم اب القوامب 

ــة ي لتحر ر  - 22 ــة اب/السا  الشــــ ــف  قوقرا   ا   السنا  المةاما في الحر ب الشــــ الفي جونق ي، نشــــ
ــي   ي  قوانق  الفي  ــقاا فدـــ ــ ب انشـــ ــو األ رســـ ــطيرة م  السنا    26الســـ ــ تم ر، أال ن  مسموالب صـــ أي ول/اـــ

الشـــــة اب/السا  الشـــــة ي لتحر ر الســـــو األ في ريير  انشـــــقاقتا ال  فدـــــي   ي  قوانق    المةاما في الحر ب
الانتق    ل  قر ب راماقاا  في مقاطةب أالمالم، قيا ا تبي  م  السنا  المةاما في الحر ب الشة اب/السا   

ي  أي ول/اـ تم ر  ال ـتد  جونق ي أي ـا ذسما  متارمة ال   نياا ضـيق ف  30الشـة ي لتحر ر السـو األ في  
  نلس    ل  جماالب الموملي   القو ح، البوم،  النييرالل،  مقاطةا   اك، الأكوبو، الأالمالم،

 
 منطقة االستوائية الكبرى   

ظ   ج تب النب  الوطني نشــيب في جنوب الاــت اياــتوائاب  ذ  ــام   في األالمال التسوماب،  - 23
األق  ري  ما يزالم أنتا الناصــــر م  ا ــــتباكا  ال    10الاي تياف  الالقة    الالتسنيد القســــر ، الالم ــــايقب،

قوا  ج تــب النب  الوطني، القوا  الــدفــا  الشــــــــــــــة ي لسنوب الســــــــــــــو األ، الالسنــا  المةــاما في الحر ـب  
ــتب  في انتمائتم  ل  ج تب النب  الوطني نقيب   الشـــة اب/السا  الشـــة ي لتحر ر الســـو األ  الذاجم جنو  يشـ

  قشـــــــر   األالل/ 20ال   19أي ول/اـــــــ تم ر ال   16و، في ياـــــــ  -قيتا  أمناب في لوقايا، ال   طول طر ق يي  
أكتوبر   ما ا ـــــتبي  قوا  ج تب النب  الوطني القوا  الدفا  الشـــــة ي لسنوب الســـــو األ مرا  الديدة في  

 جما  أنحا  الييب الات اياتوائاب الالييب غرب اياتوائاب 

طم رة، رس ب النزا  ري  اليدائ   التوقرا  الأالمال الةنل الييب غرب اياتوائاب، الي ااما ااتمر ال  - 24
ــتبي  القوا  الموالاب ل وا  جاما ناندال  ــائ  المســــ حب الموالاب ل بايندا  الا ــ المســــ حب الموالاب ل الاند  الاليدــ
الالناصـر م  السنا  المةاما في الحر ب الشـة اب/السا  الشـة ي لتحر ر السـو األ، مدالومب م  المي اشـاا  

اال ـا  متةد ة  الااـتلتدف   ـندـاا  رامالة م  المسموالتي  الةرقيتي  رتسما   المسـ حب المرقبيب رتا، في من 
 ييرة  فيي يــام يو، قةرا ل تسو  منزي مئاا ر ــديــب يــام و الالال ر اإلالب  في الوييــب   مــا قةرا ل تسو  

ضـــافب  ل  منزل السنرال ناندال في يام يو المدماـــب م نز  ايرتدائاب في طم رة، التي اقت تتا قوا  ناندال  الباإل
ــباب مســـ حوأل موالوأل  14ال   13ذلح، قةرا مو ب السنرال ناندال في  ــب   ـ قشـــر   األالل/أكتوبر لامي  ندـ

 ي ومترا   5السنا  المةاما في الحر ب الشــــــة اب/السا  الشــــــة ي لتحر ر الســــــو األ في ماراييو، ال   رةد 
ــر   األالل/أكتوبر، البةد قد   لسنب ا تاام مس ــترك، ردأ  القوا   م  طم رة  الفي نتايب قشــــ  ا الدفا  المشــــ

المتناالئب في اينتقال  ل  مر ز التدم ب في مر د ، رينما الّق  السنرال ناندال الالةام المي اشـــاا الموالاب ل بايندا 
قشـــر   األالل/أكتوبر م  رة قياذم ق زمتما رااـــتةا ة الســـب  الاياـــتقرام في طم رة  الفي   27أنسي و  افيدال في 

قشــــر   ال اني/نوفم ر، مصــــد فر ق   4كتوبر، الصــــ  السنرال ناندال النائب   ل  جوبا  الفي قشــــر   األالل/أ 30
الموالاب قوا   الجنديا م    484قار  آللاب الرصـــــــد الالتحقق م  القل  طبا النام الالترقيبا  األمناب اينتقالاب 

األ،  ل  جانب نحو   سنرال ناندال في مقر اليرقب الســــــــــا اــــــــــب التارةب لقوا  الدفا  الشــــــــــة ي لسنوب الســــــــــو ل
السنا  المةاما في الحر ب الشــة اب/السا  الشــة ي لتحر ر الســو األ في مر ز التدم ب   قوا   جنديا م  88

 في مر د  
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ــااا األمني في منيقب قونج الا رل  - 25 ــاير ال   الســــــــ  الماٌ  م  التسما  اينتقاماب ري   (الاماب) اــــــــ
المســ حب م  مام ال لو )مقاطةب قونج الشــمالاب( الالةشــائر اليرةاب التارةب ل ديناا المتحاليب  راذر  - الديناا لو

راقوك الالةوأل )مقاطةب قونج الشــــــــــــــرقاب( م  جتب، ال يناا لوانسانق  -مةتا الذي عاح، الأكوك، الأ الم، الأروك  
ــرقاب( م  جتب أ رل  الفي  ــر   األالل/أكتوبر، الق  قتال في  اكوا  ر  3)قونج الشــــــ ــباب لوانسانق قشــــــ ي   ــــــ
ــباب لو ــتقيب  ـــ ــير ال  مقت  أك ر م   - العاح م   اكوا ، ااـــ ــا  الفي   30راذر الأاـــ ــر     16 ـــــندـــ قشـــ

مســــــ حوأل في مام ال لو، ال   أاــــــرة الال ر الةم  الالندمب الةامب في  لوانسانق الاألالل/أكتوبر، االتدل  ــــــباب  
ــر 20راذر(  الفي  - الييب الاماب )لو ــر   األالل/أكتوبر، أط ق الناصــــــ راذر النام ال   مج ي   - م  لو قشــــــ

م  لوانسانق القت وذما  بل ذسو   ـــــنوه ال   مرارت ناانطوم ل ما ـــــاب في مح اب راالنج، قونج الشـــــرقاب  الفي  
راذر   -  قشـــر   األالل/أكتوبر، ذاجم  ـــاب مســـ ح مشـــتب  ر  م  لوانسانق موقةا لمرارت الما ـــاب يتب  لو 25

قشــــر   األالل/أكتوبر،  31 ل   29الدصــــارب آ ر  الفي اليترة م  في قر ب مانطني، ما أاــــير ال  مقت   ــــاب  
ــ حب في قونج الا رل ري  ــتباكا  مسـ راذر، قت  فيتا ما ي يق    -  لوانسانق العاح اللو جماالا   القة  الدة ا ـ

  ندا   24ال   

 ـــرا  ال  ـــمال  تي  الأع ر الةنل المح ي المتدـــ  رالما ـــاب في البحيرا  ال   مقاطةب  و  ي  المقاطة - 26
ــ حي  القوا  األم  في   7 ل   5الم اح  الفي اليترة م   م  ــتباكا  ري  مدنيي  مســــــ ــ تم ر، القة  ا ــــــ أي ول/اــــــ

 مقاطةب  را مالم اح المقاطةب  و  ي ، أاير  ال  مقت  قسةب أ نا  م  رينتم جندياأل 

  
 الحالة اإلنسانية  - رابعا  

ااــــتمر  ال ا ــــانا  الوااــــةب النياا الالةنل المســــتمر الما قبه م  نزال ، في قةميق ايقتااجا    - 27
 نص م  ال ا انا   القد فر    850 000اإلنساناب في جنوب السو األ  المن  أيام/مايو، ق رم ما يقدم رــ 

ــ     م  مـنااللتم رةـد أأل غمر  المـااه مستمةـاقتم المح ـاب، اللسـفالا  ل  مـناطق أال   أال  تمرة ــــــــــــــ   ل  منشــــــــــــ
ــانا  الالمشــــــر الأل في   مستمعاب  ، روييب الوقدة، م  قالب يرع  لتا  “رانتيو”ال ةاني المت ــــــرمالأل م  ال ا ــــ

 ــــــنص  ــــــيب  م  أ ــــــيال المســــــاالدة  الظ    310  000 قشــــــر   ال اني/نوفم ر، قوالي 12ق ق ، قت   دفق
ــاناب  ال  ــتسارب اإلنسـ ــاا أما  ققديم اياـ ــول الما   يم   قحديا مئاسـ ــتمرة لت  اب الوصـ ال   الرغم م  الستو  المسـ

ايقتااجا  اليوم ب ل  ــــنا  المت ــــرم   م  ال ا ــــانا ، فلأل مســــتول ايقتااجا  مرقي  المتنو   الذناك  
 قاجب الاج ب  ل  الموام  الالتمو   

ــانا   ل  مناطق قلةت ر  - 28 ــتمر نزال  رةل السماالا  رســـ ب ال ا ـ ــارقب، ااـ ــنوا  السـ الال   غرام السـ
ــوب المااه،   قق يديا ــ ب امقيا  منســــــــ مرقبيب رسماالا  أ رل  الفي ر دة رانتيو، ألج ر الناس ال   اينتقال رســــــــ

 قد ياجج التوقرا  رشفأل الحقوا في األماضي   ما

الي قزال قالب األم  الط ائي غير مســــــتقرة  الم  غمر ال ا ــــــانا  األماضــــــي الزماةاب الالمحاصــــــي    - 29
را الحـالـب  ل  مزـ د م  التـدذوم  القـد أ ل انةـدا  األم  الطـ ائي المتزاـيد الـقدميرذـا، ف مـب اقتمـال في أأل قتة

الالمرا الضةل فر  الحدول ال   المااه النلايب الالنلافب الدحاب الالدرف الدحي  ل  ال ا ة مستو ا  
قام  أال مرض    480 000م يوأل طي  ال   1,4او  التط يب لدل األطيال  الأل ا  النامسب  ال قدم أأل نحو  

   2013الذو أك ر مقم من  الا   - 2021  او  التط يب الحا  البحاجب ل ةبو في الا  يةانوأل م



S/2021/1015  

 

21-17512 7/22 

 

 ـــــــــــــنص    80  000الأ ل الةنل ال   الدـــــــــــــةيد  الأل الوطني في طم رة  ل  نزال  ما يقدم رنحو  - 30
القســــــّ    المةامك في مقاطةتي  ليناا ال ي الواقةتي  في الييب الاــــــت اياــــــتوائاب في نزال  الناس  ل  المناطق  

  لمحايب الال  داأل المساالمة ا

ــاناب  فيي اليترة ري    - 31 ــاالدا  اإلنســــــ ــال المســــــ ــةوبب رمياأل  يدــــــ ــ تم ر   1الي يزال م  الدــــــ أي ول/اــــــ
 رما في ذلحقا عب قةرضـــــــــ  لتا المســـــــــاالدا  اإلنســـــــــاناب،   89قشـــــــــر   ال اني/نوفم ر، أر   ال  القو    5 ال

ــارق  الأج ر  في المائب 47قوا ى نتب، أ  رز ا ة قدمذا   5 كمينا ال 13 ــمولب رالتقر ر الســ مقامنب راليترة المشــ
م  المـــال اإلغـــاعـــب م  ري وم الغومومالك في جونق ي، الطم رة في الييـــب غرب   82انةـــدا  األم  ال   نقـــ   
 قشر   ال اني/نوفم ر    5أي ول/ا تم ر  ل   1اياتوائاب في اليترة م  

نســاناب، رما في ذلح نتب القدمير اإلمدا ا   الااــتمر  اينتتاكا  المتدــ ب رليدــال المســاالدا  اإل - 32
اإلنســـاناب، ما أعر قفعيرا   يرا ال   قدمة الةام ي  في مسال األنشـــيب اإلنســـاناب ال   اياـــتسارب ل ال  الحاجب   
ــاني القة اقـ    الي قزال ذـناك قتـدـيدا  الـقد ب  قـائمـب في الةم ـاا ، الذـ ا مـا يا    ل  قةيـي  الةمـ  اإلنســــــــــــ

ي أط قتتا مسموالا  الشــــباب  ل  قة يق األنشــــيب اإلنســــاناب غير المنق ة ل حااة في ري وم  أ   التتديدا  الت ال 
المنح القونج في األ ـتر األ يرة  الم   بل المشـام ب ال   مسـتو ا  منت يب، اـح   مسموالا  الشـباب في  

ــت ناف غير ال مشــــــــــــرالت  ري وم الالرنح التتديدا  التي  ان  أط قتتا ضــــــــــــد المال اإلغاعب الالافق  ال   اياــــــــــ
طنا م  اإلمدا ا    121أي ول/اـ تم ر، ذوجم  قاف ب مسـاالدا   نسـاناب قحم    17في ال ل ةم اا  اإلنسـاناب  

أ ل اــــــــــــــو  أقوال اليرا التي قيــاقمــ  ريةــ  األميــام الطز رة في ذــ ه األعنــا ،  ال    الطــ ائاــب في مقــاطةــب يي
الال ا ـــــــــانا   ل  صـــــــــةوبا  في الوصـــــــــول  ما أريف  م  قوفير اياـــــــــتسارب في المناطق المت ـــــــــرمة م  

 ال ا انا   

الال      اب األميام المااه ال ا ـــــــــــــانا ، ي يزال  ير اإلصـــــــــــــارب رالمبم ا الغيرذا م  األمراا   - 33
  ،2021منـ  رـدايـب الـا   ،  الما ـدة  Eقيةـا  الالةـد  التراكمي لحـاي  التتـاب الا ـد م  النو   المنقولـب رـالمـا  مر 

ــر ي   ا  اا، ذو ــوأل في منام رانتيو ل مشــ ــنا  ال ي  يعاشــ ــارب   1 136 لدل األ ــ قاي    5   ل  جانب صــ
ي  الظ  جنوب الســـــــو األ في قاي  بالفاة  القةم  المنلما  اإلنســـــــاناب ال   اياـــــــتسار  لب قفذب قتوا  الّتيشـــــــّ

  غير أأل منلمب الدــحب الةالماب أررال  محدال يب القدمة ال    19-قاي  اإلصــارب ريوفيد ز ا ة فيقحســبا ل
ا ذو  البأل  التةام  م  الب  ايقتااجا  المتزايد لدل المرضــ  الماامي  في المشــافي  الما أعام الق ق مسد  

  قشر   األالل/أكتوبر  8اطاب المساالمة في ال  قيشي مرا فيرالس  ي وي صدم في جمتوم ب الاونطو الديمقر 

الفي اليترة ري   انوأل ال اني/يناير الأي ول/اـــــــــ تم ر، قلدم  المســـــــــاالدة اإلنســـــــــاناب ال دما  الحمايب  - 34
ــر   ال اني/نوفم ر، قم قفمي  م      30مبيي   ـــنص  البح ول   4,7يقرب م   لما م اام  اليم م   1,13قشـ

   2021ي وب لنيب اياتسارب اإلنساناب لةا  م اام  اليم الم 1,68أص  م    
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 تنفيذ المهام المقررة للبعثة  - خامسا   

ط وعملية السالم   -ألف     دعم تنفيذ االتفاق المنشَّ

النائب  ر ل مســااليتما الحميدة الالةم  م  األطراف الأصــحاب   ل مم المتحدة مم   النا الالاصــ    - 35
المدــ حب لمةالسب المســائ  األاــااــاب المة قب في قنيي  ايقياا  الفي ذ ا الدــد ، قرأاــ  رة ب األمم المتحدة 

التي ب الحيوماب الداللاب المةناب أي ول/اــــــــ تم ر الفدا  اللاا ماليا م  مم  ي  ال    16الســــــــو األ في   في جنوب
، الال سنب المشــــــتر ب ل رصــــــد الالتقيام المةا  قشــــــيي تا، الدعيوباا، الأالغندا، الجي وقي، الالســــــو األ، ال يناا،  نمابرالت 

الالنرال ج، المنســـق الشـــاالأل اإلنســـاناب رالناارب  ل  يام يو الطم ومة، الييب غرب اياـــتوائاب، لنز  فتي  التوقرا   
الحيوماب الالمح اب الالمدنيي  المشــر ي  الفر ق مس ا    ال يالب ققديم ااــتسارب متمااــيب  الالتق  الوفد رالســ يا 

أي ول/اــ تم ر، ق م الوفد في رااأل صــحيي مشــترك م  أأل الد  اقناذ  19الدفا  المشــترك في المنيقب  الفي 
الحيومب أ   جرا  الاج  إلنتا  القتال، اـيا    ل   ير ال ـاح يتم   في قدالى مز د م  التدـةيد  ال ـد  

ــاما الوفد ال   أن  ي يمي    ، الي اـــــــــ ــباب الس م ب ل نزا   ي م   بل قنيي  ايقياا قنيي  ا  امب  مةالسب األاـــــــــ
 مس ا القوقيد القوا  النشرذا، ال الا الحيومب  ل  قنيي  التوصاا  التي أصدمذا 

قشـــــــر   األالل/أكتوبر، ااـــــــت ـــــــاف  رة ب األمم المتحدة منتدل  1 الأي ول/اـــــــ تم ر   30 يوميالفي  - 36
ال   مدل يومي  رشـفأل  الم المستم  المدني أعنا  الةم اب اينتناراب  الناق  المنتدل اإلطام  ل مستم  المدني 

اينتناري لسنوب الســـو األ، رما في ذلح التشـــر ةا  الرئاســـاب الالتياال  ري  الم اب صـــااغب الداـــتوم الالةم اب 
داقاب، القوقي  الةم اا  اينتناراب، الالمتي با  الاياــــــــتراقاساا  البالمب إلجرا  انتنارا  اــــــــ ماب ذا  مدــــــــ 

اينتناراب القســــ ســــ تا، الاياــــتراقاساا  الراماب  ل  قةز ز المشــــام ب الســــاااــــاب ل مرأة، النلرة الامب ال    طام  
 المساالدة اينتناراب التي ققدمتا األمم المتحدة 

  التميي  ”أي ول/اــــــــــــــ تم ر، نلمـــ  رة ـــب األمم المتحـــدة الالمنلمـــب المح اـــب غير الحيوماـــب    7الفي   -37
، ق قب الم  قشـــاالم ب ألصـــحاب المدـــ حب ااـــتطرق  يومي  رشـــفأل “المستمةي م  أج   الا ة التفذي  الالتنماب

مشـــرال  قانوأل الم اب صـــااغب الداـــتوم  الاللقد  ج ســـا  متارةب، رتاســـير م  ررنامج مصـــد المراقبب المشـــام ب  
ــ تم ر 30 فيمنلمب غير قيوماب مح اب،  ،الديمقراطاب في جنوب الســـو األ ياـــتةراا المبقلا    أي ول/اـ

الالضــ  التةديب  المقترقب في صــاطتتا النتائاب  الالزال الحدعاأل م  فتم مشــرال  القانوأل، الااــتةرضــا ندــ ، 
القد ا ال طرا  النقات الد ول  ل  اإلصــــــــبقا ، القمن ــــــــا ال  قوصــــــــاا   ل  المس ا التشــــــــر ةي الوطني 

ــفأل التةديب  المحتم ب  الفي  ــر   ال اني/نوفم ر،  الم    17 ال 16اينتقالي رشــــــــــ منلمب األمم المتحدة قشــــــــــ
البة ب األمم المتحدة في الســـــو األ اقحا  صـــــحييي جنوب الســـــو األ في القد   (اليونســـــيول ترباب الال قافب الالة م )

م  الةام ي  في مسال الاائت اإلالب  رشفأل الم اب صااغب الداتوم ال تارب   35ق قب الم  ل نا  القدما  لدل  
قميي   ”قشــــــــــــــر   ال ــاني/نوفم ر،  المــ  البة ــب المنلمــب غير الحيوماــب    26ال    25في  ال   رلمــاناــب التقــام ر ال  

في   مصــد المراقبب المشــام ب الديمقراطاب في جنوب الســو األ  البرنامج “المستم  م  أج   الا ة التفذي  الالتنماب
شـباب  القد ناقش    ـندـا م  ال رلمانيي  الال 94القد ق قب الم  رشـفأل  طام  اـتوم   ـرالي الفةال لـــــــــــــــيائدة  

 ق قب الةم  الم اب صااغب الداتوم الاألاللو ا  التشر عاب ل شباب 

ــتر   رة ب األمم المتحدة البرنامج األمم المتحدة اإلنمائي   27 ال  26الفي  - 38 ــر   األالل/أكتوبر، ا ــ قشــ
ي اـااا اليترة في قنلام منتدل ل قزاب السـاااـاب ناق  فا  القا ة السـاااـيوأل التحديا  الالير  الاألاللو ا  ف

رم  فيتم ال ــــــوا ) 90اينتقالاب، رما في ذلح  الم األقزاب الســــــاااــــــاب في الرقارب الالتنيي   القداالل أك ر م  
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امرأة( يم  وأل األقزاب السـاااـاب الالمنلما  المدناب الوطناب ال الأل الوطناب الأصـدمالا ربغا رشـفأل المسـائ    17
 المالاب، الالةدالب اينتقالاب  الرئاساب المتة قب رالحو مب، الاألم ، الاإل امة

ال ســــــــــــر  رة ب األمم المتحدة منتديا  الحاكم التي جمة  ري  المســــــــــــااللي  التنيي يي  في الوييا   - 39
 ما يســــــرقتا، رالتةاالأل م  أي ول/اــــــ تم ر(،   25-23المم  ي المستم  المدني الالنســــــا  الالشــــــباب في الاماب )

أي ول/اــــــــــــــ تم ر(  الفي الاماب، صــــــــــــــا     16-14)  ال ي وم الا رل     امـ بررـنامج األمم المتحـدة اإلنمـائي، في  
المشــــــام وأل العاقب ااــــــتراقاساب ل ةم  رشــــــي  قةاالني ال   األاللو ا  الرئاســــــاب المتم  ب في األم ، الالحو مب، 
الاــاا ة القانوأل  الفي   ام ب ال ي وم الا رل، الضــ  المشــام وأل ااــتراقاساا  ل تدــد  ل ةنل اليائيي المتارم  

ر  رة ب األمم المتحدة ق قب الم  ل نا  القدما   الا تياف   األطيال الاـــــرقب الما ـــــاب  الفي الييب جونق ي، يســـــّ
ــ يا  الوييب المةينب قدي ا نحو المبا ل التوجيتاب ل حيم المح ي،   15في  ــر   األالل/أكتوبر لتوجا  اـــــــــ قشـــــــــ

 ب التنيي يب ل وييب  الالنلا  البمر ز  ل حيم المح ي، الا يا  الالظائل المسالا التشر عاب، الالس ي

ــاف  رة ب األمم  - 40 ــاب لحيوما  الوييا ، ااــــــــت ــــــ ــاااــــــ القةز ز ا لةبقا  الم  أالعق ري  الااانا  الســــــ
قشر   ال اني/نوفم ر     3  ال 2المتحدة مةتايا لمدة يومي  ل س يب التنيي يب لوييب الات اياتوائاب في جوبا في  

ــاا ة ام  11رم  فيتم مشـــام ا ) 31الناق  ما مسموال    رأة( رنا  قوافق في اآلما  أعنا  الةم ، ال يالب األم  الاـ
الةنل السنســــاني، القةز ز القدما  الققديم الندما  ال   الدــــةيد   الحد م القانوأل، القمايب ققوا اإلنســــاأل، ال 

راانا يحد  اآلفاا    المشــــــام وأل  الأصــــــدم  المح ي، الااــــــتةراا النلا  ال ــــــر  ي المح ي الد امة األموال الةامب
 ق  اب   المست 

قشــــــــــــــر   الـ اني/نوفم ر، القـد  الالامة الشــــــــــــــاالأل ال رلمـانـاب البةـ ب األمم  18 ل     16الفي اليترة م    - 41
المتحدة ق قب الم  لمدة عبعب أيا  رشـفأل قنسـيق الةم  الموا مت  ري  الالما  الداللب الالالما  الوييا  الغيرذم م  

ــام ا، م  رينتم   60كبام الموظيي   البحا أك ر م   ــا ،  8مشــ ــاالأل   نســ في الدــــب  القائمب ري  الالامقي الشــ
 ال رلماناب، الالةدل الالشاالأل الداتوم ب 

م  مناقشـا  المائدة المسـتديرة في  ذاالب مرايا، الزال  رة ب األمم المتحدة  11الم   بل ااـت ـافب   - 42
ــتقرام ا ــاالاة الاياـ ــارا  ال رلماناا ، ال ـــسة  عقافب الســـب  م   بل المسـ ــاب ل شـ ــاااـ   يجتمااليالمشـــام ب السـ

ــب ، الاينتنارا ، الالميزاناب الوطناب، الالقواني    ــ  رةم اا  رنا  الســـــــــ ــااقا  قتدـــــــــ ال ننرت المواطنوأل في اـــــــــ
 المقترقب لمن  الةنل السنساني، ال  لح  الم رة ب األمم المتحدة القفعيرذا 

 
 حماية المدنيين وتخفيف حدة النزاعات القبلية   -باء   

ل تتديدا  الموجتب ضـد المدنيي  م   بل النشـر اياـتباقي لقوة قيلب   قدـّد  رة ب األمم المتحدة - 43
ــتمرام ايقدـــــاي  م  القا ة الةســـــير ي    الســـــب  المتنق ب، الدنزالتا رشـــــي  محيم، الدظتام الجو  قو  لتا، الااـــ
الالســــاااــــيي ، المبا ما  قســــو ب النزاالا  ال   مســــتول المستمةا  المح اب، الققديم الدالم لمااــــســــا  اــــاا ة 

قاالدة   24قانوأل الالةدالب، الغير ذلح م  األنشـــيب ال رنامساب  ال بل اليترة المشـــمولب رالتقر ر،  ان  ذناك  ال
 الم اا  ماقتب قيد التشطي   

الطبقــ  رة ــب األمم المتحــدة نتســا متاــامب ال   نيــاا البة ــب لمةــالســب رام النزا  في الييتي  غرب  - 44
اياــــــــــتوائاب الالاماب  الفي طم رة، روييب غرب اياــــــــــتوائاب، الزال  البة ب قاالدة الم ااقتا الماقتب لتوفير ما    

ال ر وماايتتا الوقائاب م  أصحاب    أمني القاسير  يدال المساالدة اإلنساناب  ال  ي  البة ب مشام تتا السااااب
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ــ ، نلم  البة ب منتدل  ــو ب النزاالا   الفي الوق  نيســــ ــ حب في جوبا، ردالم م  المبا ما  المح اب لتســــ المدــــ
ألصـحاب المدـ حب في يام يو يتدف  ل  الحد م  التوقرا  في طم رة  ال األ م  ري  المشـام ي  أال ـا  في  

الق ــــــر    ال ــــــباب، ال ــــــيوا، الالالما   ينيوأل  المستم  المدني، الأال ــــــا  فيقيومب الوييب، المؤاــــــا  قبائ ، 
 امرأة  12 ندا في المسمو ، م  رينتم  30المنتدل 

الفي قونج روييــب الاماب، قط  ــ  رة ــب األمم المتحــدة ال   التحــديــا  المنــا اــب الســــــــــــــي ــب الالتحــديــا    - 45
ــف  ميتبا لقاالدة الةم اا  الماقتب في مام ال لو   ــول الأنشــ ــ ب رالوصــ ــت ري  المتدــ ــالحب الالتواــ م  أج  المدــ

المستمةا  المح اب المتناالالب في قونج الشــمالاب ال ــرا التونج  الميّقن  قاالدة الةم اا  الماقتب م  المشــام ب 
م  المستمةا  المح اب المساالمة الالفر  الســــــبمب لتا، رما في ذلح الشــــــر ا  في مسال األنشــــــيب اإلنســــــاناب  

ــاالد الجو  ــر ا  المح يي ، اــ ــر ي   ا  اا، المّي   قاالدةال   الالفقا ل شــ ال   رنا  ال قب ري  المستم  المح ي الالمشــ
 م   الا ة افتتا  مدماب ارتدائاب رةد  غبقتا رس ب انةدا  األم    

الالاصـــ   رة ب األمم المتحدة أي ـــا قةز ز الحوام الشـــام  الالمدـــالحب الالتمااـــح ايجتماالي الالوئا    - 46
ــةيد  الأل الوطن  ــد ، القد  البة ب ري  األ ياأل ال   الدــــــــــ منتديا   الق قا  الم  ال م   31ي  الفي ذ ا الدــــــــــ

الوييا ، ال   مســـــــــتول الداللب ال  رامج ل نا  القدما  ل مستمةا  المح اب، الالســـــــــ يا   المستمعاب ال الحواما   الال 
 ي مشـــــــام  1 804  الالشـــــــباب  الااـــــــتيا  م  ذ ه األنشـــــــيب ما مسموال  ،النســـــــا القائدا  الالالاما  الابائ ، ال 

  امرأة(  521  رينتم )م 

السـ يا  المح اب في ايضـيب  رمسـاالليتتا ال  قمايب المدنيي   الفي  األمم المتحدة ال الم  رة ب - 47
أي ول/ا تم ر، نلم  البة ب ماقمرا في مقاطةب مومالبو، روييب الات اياتوائاب، رشفأل   24 ل    22اليترة م   

في اليترة م    ،  الفي الييــب الوقــدة، قــامــ  البة ــبقةز ز  الم الســــــــــــــ يــا  المح اــب في   امة النزاالــا  المح اــب
ــ تم ر  ل   27 ــر   األالل/أكتوبر 14أي ول/اــــ ــير عبعب منتديا  لمدما  المح اا   ،قشــــ  ،الالالما  الابائ ، رتاســــ

الالشــــباب الالقا ة الدينيي  م  مقاطةا   وا الغي  المالبيونا، اقن  فيتا  م  قاا ا  المستم  المدني، الالنســــا 
 24  ال 23ا  رشـــفأل التمااـــح ايجتماالي الالســـاااـــي، الالحو مب، المن  الةنل اليائيي  الفي المشـــام وأل قرام 

ــفأل الســــــب  في مقاطةب الولو، روييب البحيرا ، قيا االتمد   ــ تم ر، يســــــر  البة ب  جرا  قوام رشــــ أي ول/اــــ
القدال   المستمةا  المح اب المتناالالب قوصـــــــاا  لتســـــــو ب نزا  طو   األمد رشـــــــفأل ق ـــــــايا امتبك األماضـــــــي  

 الممت اا   

ــباب الال   نحو فةال المسد في النيب  ر  فاما يتة قالقد الزال  البة ب جتو ذا   - 48 ــام ب الاام ب ل شـ المشـ
قشـــــــــر   األالل/أكتوبر، نلم  البة ب البرنامج األمم المتحدة اإلنمائي   6 ال 5المتة قب رالســـــــــب  الاألم   الفي  

  امة النزاالا  الالحوام لتةز ز التمااـح ايجتماالي البنا     منتدل ل نا  القدما  يقحا   ـباب الييب الاماب رشـفأل
الســـــب   الالضـــــ  المشـــــام وأل ااـــــتراقاساا  لتوةاب األقراأل في مرارت الما ـــــاب لمن  قارام أالمال الةنل  فيي  

ــالحب في الاماب   27 ل   25اليترة م   ــر   األالل/أكتوبر، نلم  البة ب الال رنامج اإلنمائي منتدل ل مدـــــــ قشـــــــ
  الالق  المشــــام وأل راذر - أيا  ل تن اف قدة الةنل اليائيي ري  مستمةا  عاح اللوانسانق اللو ااــــتمر عبعب

ال   رااأل يحد  اإلجرا ا  التي يتةي  اقناذذا في الحال الفي األمدي  المتواـــــــت الاليو   قةز ز ا ل ســـــــب  في  
طــالبــا  80ق قــب نقــا. ري   قشــــــــــــــر   األالل/أكتوبر، نلمــ  البة ــب في الييــب أالــالي النيــ     28المنيقــب  الفي  
امرأة( م  موق  قمـايـب المـدنيي  الب ـدة م اـال، النـاقشـــــــــــــــ   الم السما  في قةز ز    40م  رينتم  المـدماـــــــــــــــا )

 المح ي   السب 
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 17  375)م  رينتم   ندا   34  056قوفير الحمايب الما يب لما الد ه  األمم المتحدة الالاص   رة ب - 49
ال  ال سر  التنيات قالا ا إلالا ة قســـماب الموق  يقق ا لادـــبح مناما امرأة( في موق  قمايب المدنيي  في م ا

 ل مشر ي   ا  اا  

الالاصــــ   رة ب األمم المتحدة  المتا لمواق  قمايب المدنيي  الســــارقب المةا ة قســــميتتا في روم الجوبا  - 50
المح ـاب م  الالاال الـبانتيو  الالاجتـ  ـرانتيو قحـدـيا  مرقبيـب رزـ ا ة الـد  الســــــــــــــيـاأل قـيا اــــــــــــــةـ  المستمةـا  

ــيب رنا  القدما ، م  ق ي   ــاني  القلدم  أنشــ ــول ال   الدالم اإلنســ ــانا  ل حدــ ــرمة م  ال ا ــ المناطق المت ــ
المشومة التقناب الق قا  الةم  التدم  اب،  ل  لسنب اإلغاعب الالتةمير، الجتاال الشرطب الوطناب لسنوب السو األ، 

اا، الذلح لايالب ققديم الندما  اإلنســـــــــــــاناب ال دما   لمشـــــــــــــر ي   ا  ال ي  يم  وأل ا القا ة المستمةا  المح اب
الحمايب  الأل الوائق  القةاالن  البة ب أي ـا م  الو اي  اإلنسـاناب ال   نز  فتي  التوقر ري  المشـر ي   ا  اا 
ــاني القب قن ال قدــــــص اإلالا ــــــب في موق  قمايب المدنيي  في   الالستا  الياال ب في مسال الةم  اإلنســــ

 ةا ة قسميتتا   م اال الفي المواق  الم

البغاب من  السرائم البنا  ال قب القةز ز اـــــبمب الأم  مواق  المشـــــر ي   ا  اا، القتي ب ري ب آمنب لةو ة  - 51
ــرطب األمم المتحدة ــي ر   ـــــــــ ــر ي   ا  اا رحر ب الال   نحو طوالي المدمالس البي   رامب، اـــــــــ  1  104 المشـــــــــ

 2  002 ر   ـــــرطب األمم المتحدة أي ـــــامنســـــقب م  جتاال الشـــــرطب الوطناب لسنوب الســـــو األ  الاـــــي   ا  الم  
 الم ب طو  ب المدة،  88  الم ب قدـــــــــيرة المدة، ال 129   الم ب ل نا  ال قب الايطم ناأل، ال  765 الم ب،  ـــــــــم   

م  ق ح الدالم ا  ق ـــــــــــم  1 081  الم ب رامالة ل عااأل روضـــــــــــو   ال ان  957  الم ب جو ب  يناماب، ال  63 ال
  رطاا  في صيوفتا 

ن  الم ا  - 52 ــت مام الموام   القد مي  ب  الا ة قســـــــــماب مواق  قمايب المدنيي   ـــــــــرطبو األمم المتحدة م  ااـــــــ
ا في األنشــــــــــــــيــب التــدم  اــب الق قــا  الةمــ  الالنيــامة المستمعاــب، رمــا في ذلـح قوفير الـدالم في الضــــــــــــــ   مســد  

لمتحدة الســاااــا  اياــتراقاساب جتاال الشــرطب الوطناب لسنوب الســو األ  القحااقا ل لح، ي قزال  ــرطب األمم ا
منافر الشـرطب الواقةب رالقرب م  مواق  قمايب المدنيي   ال  قتشـامك مواقةتا م  جتاال الشـرطب في جما  مراكز

 المةا  قسميتتا في روم الالاال الجوبا البانتيو   

، القةز ز الةبقـا  ري   لسنوب الســــــــــــــو األ  البغاـب مةـالسـب ق ـب الموام  في جتـاال الشــــــــــــــرطـب الوطناـب - 53
المح اب الالشــــــــرطب، الالتدــــــــد  ل سر مب الاليوضــــــــ  الةامب، ضــــــــاالي   ــــــــرطب األمم المتحدة م  المستمةا  

لسنب في اليترة المشـمولب    177جتو ذا إلنشـا  لساأل البقا  مستمعاب ل شـرطب، ما أ ل  ل  ال ا ة الد ذا م   
 لسنب قالاا   193رالتقر ر السارق  ل  

ــير  رة ب األمم المتحدة   - 54 ــم 42 229الاــــ ــيرة المدة، ال  1  634    الم ب،  ــــ  الم ب  548 الم ب قدــــ
يّقر ما مسموال    27 الم ا  جو ب  يـنامـاب، ال   205طو ـ ب المـدة، ال   الم ب في مواق   637 الم ب نتر ب  الاــــــــــــــل

 في المائب م  الدالم ا  ي م السير ا  م  قيلب السب     11,4قمايب المدنيي  القولتا  ال األ ما يقرب م  

متمـب إلريـال اـل  ـائر المتيسرة   98الفي جما  أنحـا  ال  ـد، نيـ    ائرة اإلجرا ا  المتة قـب ـراأللطـا    - 55
ــرطب الوطناب ــالح لبة ب، الجتاال الشـ ــو األ  لدـ ــير  ال   الياب  لسنوب السـ  1  643، الالمستمةا  المح اب، أاـ

قيةـب م  اـل  ـائر  22قيةـب م  اـل  ـائر غير المنيسرة  الفي نطولير ، رويـيب الاــــــــــــــت اياــــــــــــــتوائـاب، ألريـ   
، الذي قم ب الالماب قتدف “أما آمنب”قدى   في  طام ط قب ذ يرة ل اــــــــ حب الدــــــــطيرة 5 866المتيسرة ال  

ــام وأل   ل  قحو   ققول األلطا   ل  مبالب  الاقتياي  رالم ةب ال   قم قيتيره قدي ا م  األلطا ، نّلم المشــــــــ
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أي ول/اـــــ تم ر  الالفر  الدائرة أي ـــــا أنشـــــيب التوةاب   30  م  مدماـــــب نطولير  ايرتدائاب مباماة لارة القد  في
 م  المشر ي   ا  اا في م اال   1 517 رمناطر ال  ائر المتيسرة ليائدة

ا ل   ائر المتيسرة القام  رلالالتتا الدريالتا  - 56 ا مســــــــــــح  الأجر   ائرة اإلجرا ا  المتة قب راأللطا  أي ــــــــــــ 
نسـاني الاإلنمائي، لدـالح جتا  منتا مسـتشـي  في لير الميتب ااـتسارب لي ب الستا  الياال ب في المسال اإل

ــاماب ل مم المتحدة لشــــاالأل البج ي  في رانتيو  الفي لير، قم  ــاب الســ ميداني جديد الأماك   قامب قارةب ل ميوضــ
ط قب ذ يرة ل اـــــــــــــ حب الدـــــــــــــطيرة، قد قتا المستمةا  المح اب  الأالال    38ما ة متيسرة ال   21 الالب الدريال  

عبعب موا  متيسرة الأري تتا رنا  ال   ط ب ررنامج األغ يب الةالمي  بل قســـيير  الم ب م  قوم    ل  الدائرة 
 ك و تا   

 
 سيادة القانون والمساءلة -جيم   

رغاب التشـــــــــسا  ال   المســـــــــا لب القةز ز ققوا المحاكمب الةا لب الالمســـــــــاذمب في الحد م  التوقرا   - 57
ة الدالم ل محاكم الناصـب في قونج الا رل، المالم اح، ال رالل، ال و  ي  في  اليائ اب، قدم  رة ب األمم المتحد

، رما في ذلح ايغتدــــــــــاب، الالقت  القدــــــــــد، “القياةاب”المحاكمب ال  السرائم النييرة المتدــــــــــ ب رالنزاالا  
   ق اب 188أك ر م   الالسرقب، الاألذل النيير  الدجماي، فد   ذ ه المحاكم في

ــا ، البغاب قوطيد قدمة الس - 58 ــائي  امو المناطق الح ـــــر ب القةز ز  مياناب ال سو   ل  الق ـــ تاال الق ـــ
مصــــــــــد  رة ب األمم المتحدة طوال  ــــــــــتر قشــــــــــر   ال اني/نوفم ر الستا  الياال ب في مسال الةدالب المح اب  
  القـدمـ  لتـا الن رة الينـاب التقنـاب م   بل نشــــــــــــــر محـاكم متنق ـب ـردالم م  ررـنامج األمم المتحـدة اإلنمـائي في

   ماراأل ال  و تا 

الالاصـــ   رة ب األمم المتحدة النتوا رمشـــرال  الدـــندالا اياـــت ماني المتةد  الشـــر ا  ل مدـــالحب   - 59
الاياـــتقرام الالمرالنب في جنوب الســـو األ رتدف التن اف م  الةنل المتدـــ  رالما ـــاب في المناطق الحدال يب  

قشــــــــــــر   األالل/أكتوبر، نلم  البة ب ق قب   8   ل 4في الييب غرب رحر الطزال الالييب الاماب  فيي اليترة م  
الم  ال   مدل  مســــــــــب أيا  لتنماب المتاما  في مسال التحقيق الالمقاضــــــــــاة  القد أاــــــــــير  ق قب الةم  ال  
ــايا   قيو ر قدمة المدالي  الةامي  الالمحققي  المحامي الدفا  ال    جرا  قحااقا  المحاكما  فةالب في الق ـــــــــــ

 الناصب المشتر ب  التي ق   فيتا المحيمب المتنق ب 

أي ول/اـــــ تم ر،  الم  رة ب األمم المتحدة مدير ب الق ـــــا  الةســـــير  التارةب لقوا   16 ال  15الفي  - 60
  م  المشـــــاالم   الةدليي   31الدفا  الشـــــة ي لسنوب الســـــو األ في القد ماقمر ياـــــتنب  المة وما  ليائدة  

يي، البانتيو، المر د ، البوم، الالرنح، الجوبا،  )م  رينتم امرأقاأل(  ـــــــــام وا في المحاكم الةســـــــــير ب الةامب في
ال     امة الق ــــايا الالتحااقا ، النشــــر مز د م    ابقدم      الما  الم اال  الط ب المشــــام وأل م  البة ب قاســــير

المحاكم الةسـير ب  ل  مناطق ايضـيراب الرئاسـاب، قيا ألر   ال  القو  أالمال النل جنسـي المرقبت رالنزا   
 م  مدير ب الق ا  الةسير  ال   قنيي  ذ ه التوصاا  الاتواص  البة ب الةم  

الفي  ـــراكب م  ال سنب المشـــتر ب ل رصـــد الالتقيام المةا  قشـــيي تا،  الم  رة ب األمم المتحدة مس ا   - 61
ــتراقاسي ل دفا  الاألم   ــتةراا اياــ ــب    م  أج قدما   الير ق فياياــ ــاااــ ــاطب النتائاب إلطامة ل ســ ــ  الدــ الضــ

قشـــــــر   األالل/أكتوبر  ال ل  ااـــــــتامال الم اب اياـــــــتةراا   7 ال 6الم  القد  في   األمناب م   بل ق قب
ت  نقيب مرجعاب مئاســــــــاب لتنيي  ايقياا قشــــــــر   ال اني/نوفم ر، قدم  البة ب أي ــــــــا  قاطب   23الفي     المنشــــــــ 
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ةم اب ل مس ا، رااا ة الال ر الدفا ، الألال ــــا  الســــ ح الدر ومااــــي، رشــــفأل ااــــتراقاساب البة ب المتة قب ردالم ال
 التي ي ي   رتا جنوب السو األ إلصب  قيا  األم   بل اليترة اينتقالاب 

 
   تهيئة الظروف المواتية إليصال المساعدات اإلنسانية -دال   

ــاالدة المنق ة ل حااة ) - 62 مام ال في الف ر النشـــــــر المرأل لقواالد الةم اا  الماقتب مل ب أمناب لتوفير المســـــ
نا  ال قب لدل المسـتييدي  م  ال رمسب المح اب ل دـ ب التي قربت ري  السـب  الالشـاالأل لو، الاماب(، الأاـير ال  ر 

اإلنســـــــــــــــاني الالتنماـب )مقـاطةـب  وا، الييـب الوقـدة(، الأالجـد اللرالف المبئمـب لةو ة المســـــــــــــــاالـدة التي  ـانـ   
 مقاطةب طم رة، الييب غرب اياتوائاب(  في اح   اارقا رس ب النزا  ) قد

ــيب - 63 ــاالدة ال يالب قمايب الةام ي  في مسال األنشــ ــال المســ ــي ر  البة ب   البغاب  الم  يدــ ــاناب، اــ اإلنســ
رة ب  1 421  الم ب قدــــــــــــــيرة المدة  الالفر  الحمايب الةســــــــــــــير ب لما الد ه 292 الم ب طو  ب المدة، ال  281

م   الم ا  الحمايب الةسـير ب لدالم القواف  الالشـر ا  في مسال الةم    35متاام ب  الدضـافب  ل  ذلح، اـّير  
ــاني، رمــا في ذلــح المنلمــا  غير الحيوماــب  الفي   أي ول/اــــــــــــــ تم ر،  المــ  البة ــب ال ــالــب قــارةــب   9اإلنســـــــــــــ

المتحدة رالنق  السو  ل موا  غير الط ائاب  ل  المناطق المت ـرمة م  ال ا ـانا  في مقاطةب مايندي ،  ل مم
م  المح اا  المت ـــــرمة م  ال ا ـــــانا  في رناسام،  16ال   جرا  ققيام لبقتااجا  اإلنســـــاناب في  ف ـــــب  

 روييب الوقدة  

البغاب  يدـال الندما  اإلنسـاناب رفقدـ  قد ممي ، نسـق   ـرطب األمم المتحدة م  جتاال الشـرطب   - 64
ــبب في منامي جوبا الالاال ل مشـــــر ي    16الوطناب لسنوب الســـــو األ في  ا  اا، م   بل الم اا  نشـــــر منااـــ

عارتب، القسـيير  الم ا  متنق ب  يناماب قول مواق  األقداى  الفي منااـ تي ، الفر   ـرطب األمم المتحدة األم  
 لدل الااا  رالةم اا  اإلنساناب لتوال   األغ يب  ا   موق  قمايب المدنيي  في م اال 

 
 رصد انتهاكات حقوق اإلنسان والتحقيق فيها -هاء  

ــ با ال   قالب ققوا اإلنســـــاأل الالحمايب، منتا قوا ى   145الع ق  رة ب األمم المتحدة  - 65 قا عا أعر  اـــ
القت ق التةسـيي، الاإلالداما   امو نياا الق ـا ، الاإلصـارا ، الالم اا  اي تياف، الالةنل السنسـي المرقبت 

ـلب(، الالتةـ ـيب الاــــــــــــــو  المةـامـ ب، ـرالنزاالـا ، الايالتـقال الايقتسـاال التةســــــــــــــ ـااأل )رمـا في ذـلح ايقتسـاال ـرالو ـا
 صــارب   353الالتسنيد الةســير  القســر ، النتب الممت اا  المدناب القدميرذا  الأاــير  ذ ه الحوا ى ال  القو   

ــيوف المدنيي  ) ــب  13امرأة ال  17جر حا (، م  رينتم   145ال    قت   208في صــــــــ م  ذ ه  82أطيال  النلســــــــ
ل  مي اشـــــــــــــــاا  األالاـند  الالـبايـندا التي يزالم أنتـا مرقبيـب  قـا ـعا   27 ؛ الذ ـابالحوا ى  ل  المي اشـــــــــــــــاا  األ

قوا ى  ل  جتـاال األم    5  ال  ،قـا عـا  ل  قوا  الـدفـا  الشــــــــــــــة ي لسنوب الســــــــــــــو األ  17  رـفطراف النزا ؛ ال
 ،قوا ى  ل  السنـا  المةـاما في الحر ـب الشــــــــــــــة اـب/السا  الشــــــــــــــة ي لتحر ر الســــــــــــــو األ  54ال    ،الوطني

ــو األ  الظ  ذناك  2ال   ،وطنيقوا ى  ل  ج تب النب  ال 4 ال  ل  جتاال الشــــــــــــرطب الوطناب لسنوب الســــــــــ
 قوا ى لم قحد  رةد الستب المسااللب النتا  عبعب

ــاا  األذ ابالظ   التسما  التي قني ذا ال - 66 المدـــدم الرئاســـي ل ةنل ال   يةاني من  الســـياأل    مي اشـ
في المائب م  اإلصـــــارا  في صـــــيوف المدنيي   غير أأل الةنل  87المح يوأل،  ذ قســـــ    ق ح التسما  في  

ال   قشــــامك فا  أطراف النزا  المي اشــــاا  األالاند  الالبايندا في طم رة ي يزال يشــــي  قتديدا   يرا ل مدنيي ؛  
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، ف ـــــب ال  ااـــــتمرام قشـــــر د الناس، النتب الممت اا  المدناب ال   األق   ضـــــحاب  65أاـــــير ال  اـــــقوت   ذ
 القدميرذا   

الالاصـــــــــــــــ   رةـ ب األمم المتحـدة الةمـ  م  المســــــــــــــااللي  الحيوميي  ال   قنيـي  ـقدارير ـقانونـاب رتـدف  - 67
م   عبىالتدــــــــــــــد  ل ةنل المح ي، رمـا في ذـلح نشــــــــــــــر محـاكم متنقـ ب  الال   الرغم م  ذـلح، العـق  البةـ ب  

بة ب أي ـــــــا  الدا    الأكد  الال ما في الييب الاماب  الم اا  اإلالدا   امو نياا الق ـــــــا  في الييب البحيرا 
ــ ب محدال يب   ــاما رســ ــسيني  محيومي  راإلالدا  في الاال  ال ل  قنيي  القوبا  اإلالدا  أمرا م يرا ل ق ق، ي اــ اــ
قدمة النلا  الق ـــــــــــــائي ال   ايمت ال التا  لمةايير المحاكمب الةا لب  الالاصـــــــــــــ   البة ب  الم مقدمي المااالمة 

   ال يتم م  المحيومي  راإلالدا   الق ائاب ال ي  يم  وأل األقداى الغيرذم م  المدال

ال سـر  البة ب أي ـا الم اب اإلفراو الالتةقب اللم الشـم  فاما يتدـ  رف ـنا  منتييي  ي    الد ذم  - 68
طيب( اقتسزذم أفرا  م  مستمةــا  موملي ال يناــا الالنو ر في جونق ي الد امة    16امرأة ال    11منتييــا )  27

ــاأل ردالم ال ي وم الا رل، الذلح في  طام مشـــرال  مســـتم ــاماب لحقوا اإلنسـ ــاب األمم المتحدة السـ ر رااا ة ميوضـ
، ما أ ل  ل   طبا اـــــــرا   لسنوب الســـــــو األ م  الدـــــــندالا اياـــــــت ماني ل مدـــــــالحب الاياـــــــتقرام الالمرالنب

   2021منتييا من  آذام/مامس  127

ا الرـقاـرب ال   الااــــــــــــــتمر  رةـ ب األمم المتحـدة في ق قي قـقام ر قيـيد راـاا  جتـاال األم  الوطني رير  - 69
ــايقتتم الاالتقالتم   ــيا  الغيرذم م  المدنيي  ال ي  يةّ رالأل ال  آما  قنتقد الحيومب، الم ـــــــــ ــحييي  الالنشـــــــــ الدـــــــــ

م  الدـــــــــحييي  الالمدافةي  ال  ققوا اإلنســـــــــاأل ل تتديد   16الاقتساالذم قةســـــــــ اا  القد قةرا ما ي يق  ال  
ــيي  الأ ــيتتم المتناب   ما   الأايالتقال التةســ ــ ب أنشــ ــة ي ايقتساال رســ يقق  الحيومب ما د  ايئتبف الشــ

قشــر   األالل/أكتوبر قوجيتا رتسميد األصــول المالاب المح اب لنمسـب   6م  أج  الةم  المدني، الأصــدم  في  
قشــــــــــــــر   ال ـاني/نوفم ر،  ي أأل ذلـح   29ال ـاأل م  المقرم النرالو في قلـاذرة طوال يو   م  قـا ة ايئتبف   

 ا  ضد أال ا  ايئتبف يحدى، في   م ااتمرام المداذم لم

 ــندــا م  األ ــنا  المةنيي  في  74 225   المة ل نا  القدما  لما مسموال   144النلم  البة ب   - 70
امرأة(، رينتم أفرا  م  قوا  األم ، المسااللوأل م  الوييا ، القا ة مستمةيوأل الالالما    1  381  م  رينتمال  د )

ق قب  قنلام مم  ي المستم  المدني  ال ــــــم  ذلح  قبائ ، المنلما  نســــــائاب ال ــــــباراب، الأ ــــــنا  آ رالأل م 
مواصـــــ ب قوفير  ضـــــافب  ل  اياـــــتةراا الدالم  الشـــــام ،  تة ق ر الم  ل تحقق م  صـــــحب التقر ر الوطني الم

قشــــــر   ال اني/نوفم ر، القد  ال سنب المةناب  4ال  د الالوييا   الفي   ال   نيااالدالم ل ساأل ققوا اإلنســــــاأل  
تمييز ضـــــــــــد المرأة قواما قياال اا ل نلر في التقر ر األاللي التةاذد  لسنوب  رالق ـــــــــــا  ال   جما  أ ـــــــــــيال ال

الســــــــــو األ، ال   أالد ردالم ققني م  البة ب، ما م   أالل مشــــــــــام ب م  نوالتا ل   د م  ذي ب  اللاب م  ذي ا  
 مةاذدا  ققوا اإلنساأل 

حقوا اإلنســــاأل ق   أأل ر   ذا  الدــــ بققياما لمناطر اــــاااــــب ر ل الةنايب الواجبب  17الأجر  البة ب  - 71
ققد  المســـاالدة في مسال الســـير الالمســـاالدة الما يب  ل  القوا  األمناب غير التارةب ل مم المتحدة  الما لتنيي   

 الم اب السب  
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 األطفال والنزاع المسلح   

ا ال 70انتتاكا  ييرا ضــد    481 بل اليترة المشــمولب رالتقر ر، قم التحقق م  القو   - 72 رنا    10 اللد 
ــتندامتم م  ق   القوا  الموالاب ل سنرال جاما ناندال 54  ما مسموال  القم قسنيد ا البنتي  الااـــــــــــ اللد،  18)  اللد 

 مسب  (  النلسب قت   أالي  10رنتاأل(، الالسنا  المةاما في الحر ب الشة اب/السا  الشة ي لتحر ر السو األ )
( أال ظ   الأل نســبب  ل  جتب مةينب 1 ل  قوا  الدفا  الشــة ي لسنوب الســو األ )  البنتي   اللدي القشــو    أالي 
(، 1 سنرال جاما نـانـدال الجنـاة مستولي التو ـب )ل  الموالاـب  قوا الال  قبـا ل إلطبا النـام ري      نسمـ   األنتـ 

ــ ح ) ــباب مســـــ ال  ل  أ  (1البي  السنا  المةاما في الحر ب الشـــــــة اب/السا  الشـــــــة ي لتحر ر الســـــــو األ ال ـــــ
  ال ان  ذناك رنتاأل ناجيتاأل م  ايغتداب المنسوب  ل  قوا  الدفا   (6الق ائل المتيسرة م  رقايا الحرب )

م  جـــانـــب السنـــا  المةـــاما في الحر ـــب    ألاتـــ (  الا تييـــ  رن 1الج تـــب النب  الوطني )  (1)  الشــــــــــــــة ي
 لوطني ج تب النب  ابن  الاقدة م  جانب ال  ،الشة اب/السا  الشة ي لتحر ر السو األ

ا، ال  20القم التحقق م  اينتتــاكــا  في الييــب غرب اياــــــــــــــتوائاــب ) - 73 رنــا (، الالييــب البحيرا     4  اللــد 
ا(، 18) ا(، الالييب غرب رحر الطزال ) 16الالييب الني  األال   )  اللد  الالييب الاـــــــــــت اياـــــــــــتوائاب   أالي (، 10اللد 
  القم التحقق م  القو  ذسو  الاقـد ال   ل ـنا (م  ا 2 أالي  ال  4الاليـيب جونق ي )  رـنا (،  4   الاقـد، الاليأ 3)

 مستشي   نت  ج تب النب  الوطني في الييب الات اياتوائاب 

ال الما لتنيي   يب الةم  الشام ب إلنتا  المن  جما  اينتتاكا  السسامب ضد األطيال، قدم  رة ب  - 74
م  رينتم  )  امشــــــــــــــــام ـــ    573د ه  ل نـــا  القـــدما  ال   قمـــايـــب الييـــ  لمـــا الـــ   اـــبقـــدم    المة    11األمم المتحـــدة  

نسـا (  ال الم  البة ب أي ـا قشـيي  ال سنب التقناب  4م  رينتم  م  قا ة اليرا ) 60امرأة(، رم  في ذلح  102
 أي ول/ا تم ر   14 ال 13ل وييب في   ام ب ال ي وم الا رل رشفأل  يب الةم  الشام ب في 

 م  رينتممشــــــــــــام ا ) 2 373 يب اليي  ليائدةج ســــــــــــب ل توةاب رحما 47النلم  رة ب األمم المتحدة  - 75
م  أفرا    1  664 امرأة(، ال 221م  رينتم  فر  م  قوا  األم  الحيومـاب ) 601امرأة( رم  في ذـلح    1 055

ــافـب  ل  امرأة   41م  رينتم  )  ي قيومي   ي موظي 108امرأة(، ال  793م  رينتم  المستم  المح ي ) (  الـباإلضــــــــــــ
اجتماالا ألغراا الدالوة م  القوا  المســــ حب الالمســــااللي  الحيوميي  رشــــفأل الشــــواغ  المتة قب   55ذلح، اللقد  

ا مرقبيي  رقوا  الدفا  الشــة ي   18رحمايب اليي   الفي الييب البحيرا ، أاــير  الستو  ال  قحديد ذو ب  اللد 
 لسنوب السو األ في عانا  راندا   

 
 ي المرتبط بالنزاعات العنف الجنس   

ما الال  رة ب األمم المتحدة قبقظ مســــتو ا  مق قب م  أالمال الةنل السنســــي التي قرقا تا أطراف   - 76
الغيرذا م  الةناصــــر المســــ حب ال ــــالةب في أالمال الةنل ال   الدــــةيد المح ي   الالمي اشــــاا  األذ ابالنزا   

نـاجاـا، م  رينتم    15ت رـالنزاالـا ، انيو  ال    م  قوا ى الةنل السنســــــــــــــي المرقب   15القحققـ  البة ـب م   
(، 9الــامــا، لبغتدـــــــــــــــاب )  47  ال  7رنــا  الاللــد الاقــد  القةرا ال ــــــــــــــحــايــا الــ ي  قراالقــ  أالمــامذم ري    5

  (1)الالتةر  القســـــــر     (1)، الالتتديد رايغتدـــــــاب (1)(، المحااللب ايغتدـــــــاب  3الايغتدـــــــاب السماالي )
 ل   اعناألالوطني، ال  جتاال األم  ل  اعناأل سنوب السـو األ، ال قوا ى  ل  قوا  الدفا  الشـة ي ل  اـبةبالنلسـ   

 ل  السنا  المةاما في الحر ب الشــــــة اب/السا  الشــــــة ي  الاقدجتاال الشــــــرطب الوطناب لسنوب الســــــو األ، ال 
 ا  ملم قحد  رةد الستب المسااللب النت قا عاأل ل  جماالا  مس حب أ رل  الظ  ذناك    الاقدلتحر ر السو األ، ال 
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م  قوا ى الةنل السنســــــي المرقبت رالنزاالا   21م   العق  البة ب القحقق  ل  ذلح،    الباإلضــــــافب - 77
ــمولب رالتقر ر،  التي  ــ    7 رنا  ال 5ناجاا، م  رينتم    63  انيو  ال  القة  ق   اليترة المشــــــــــ مجال  النلســــــــــ

 عبعبال  ،قوا  الدفا  الشـــة ي لسنوب الســـو األ المي اشـــاا  األذ اب، ال مســـب  ل  حوا ى  ل ال قســـةب م  ذ ه
 قحد  رةد الستب المسااللب النتا   قوا ى لم عبعبالوطني  الظ  ذناك  جتاال األم  ل  

رة ب األمم المتحدة لسنب   قشــــــــــــر   ال اني/نوفم ر، أط ق  الحيومب ماــــــــــــماا، ردالم ققني م  8في ال  - 78
التدــــد  ل ةنل السنســــي المرقبت رالنزاالا  التي قتفلل التنيي  المشــــتر ب لنيب الم  القوا  المســــ حب رشــــفأل 

م  قوا  الدفا  الشـــــــة ي لسنوب الســـــــو األ الالسنا  المةاما في الحر ب الشـــــــة اب/السا  الشـــــــة ي لتحر ر 
 السو األ القحالل المةامضب في جنوب السو األ  

 
 المرأة والسالم واألمن -  واو 

ينتقالي،  الم  رة ب األمم المتحدة مشــــام ب المرأة لمس ا التشــــر ةي الوطني ااالقب  الا ة قشــــيي   - 79
أي ول/اـ تم ر، نلم  البة ب ق قب الم  قوجيتاب   2 ال 1في الةم اب التشـر عاب الالم اب صـااغب الداـتوم  فيي  

 ـــارب م  أال ـــا  ال رلماأل راإلجرا ا    20في جوبا م   ـــبيب قميي  المرأة في جنوب الســـو األ لتةر ف نحو  
قشــــر   األالل/أكتوبر، يســــر  البة ب   22 ال 21 ال 8  ال 7  التي ييبقتا المس ا  الفي التشــــر عاب الالمماماــــا

ــا  ال رلماأل رالتنســــــيق م  فر ق مصــــــد المناصــــــرة المرأة الالســــــب    120القد ق قتي الم  لنحو  امرأة م  أال ــــ
ــاني  الفي    قشــــــر    15 ال  14الاألم  في جنوب الســــــو األ رشــــــفأل الحو مب الالااا ة المرااليتي  ل منلوم السنســــ

ــا  ال رلمـاأل ال   40السم  ري    في  الير قاألالل/أكتوبر،  المـ  البةـ ب   م  قـا ة المستم   30امرأة م  أال ــــــــــــ
المدني لتةز ز مشـــــــــام تت  في الم اب صـــــــــااغب الداـــــــــتوم الد ماو المنلوما  السنســـــــــاناب في جدالل األالمال  

 التشر ةي   

ــ   رة ب األمم المتحدة  الم قنيي  األقيا  المتة قب رال - 80 ــاناب م  ايقيااالالاصــــــــ ت سنســــــــ ــ    فيي المنشــــــــ
أي ول/ا تم ر، يسر  البة ب القد ق قب الم  ااتشام ب في غرب رحر الطزال لتةز ز متاما  الدالوة  28 ال 27

 ل    28فذداف اإلجرا  اإليساري  الفي اليترة م   ر  فاما يتد لدل الااا ا  النسائاب الالمدافةي  ال  السنسي   
م   بام ضـــــــــــبات جتاال الشـــــــــــرطب الوطناب لسنوب   54ق قب الم  ليائدة  أي ول/اـــــــــــ تم ر، نلم  البة ب 30

امرأة( م  مقر جوبا ال ما الييا  رتدف قةز ز المســــاالاة ري  السنســــي  الاياــــتسارب    20رم  فيتم الســــو األ )
 ريةالاب ل ةنل السنسي الالسنساني  

ــاالاة ري  السنســــــــــي  القميي  المرأة  ذي ب األمم المتحدة  ل  جانبال الم  رة ب األمم المتحدة،  - 81 ل مســــــــ
البرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، طوال  ــــتر قشــــر   األالل/أكتوبر، قنيي  مشــــرال   (ل مرأة  )ذي ب األمم المتحدة

رشــــفأل قةمام مراالاة المنلوم السنســــاني في  صــــب  قيا  األم  م   بل قوفير الن رة التقناب ل تدم ب ال   
ــو األ في مالم اح ال واجوك البانتيو  الفي مراال ــاني ل قوا  النلاماب لسنوب الســــــ  15  ال 14اة المنلوم السنســــــ

ــ تم ر، يســــــــر  البة ب مبا مة ل نا  القدما  م  أك ر م    ــاأل  50أي ول/اــــــ ــح اا المدافةا ال  ققوا اإلنســــــ صــــــ
ــاب الم(مجب 15 امرأة ال 35) المحاماا ــاااـــــــــ ــام ب الســـــــــ ــتراقاساا  لتةز ز المشـــــــــ سديب ل مرأة ال   ، قد الا ااـــــــــ

 الدةيدي  الوطني ال الأل الوطني  
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 مالك موظفي البعثة، وحالة النشر، والسلوك واالنضباط   - سادسا  

ــاني/نوفم ر  30في   - 82 ــبقشــــــــــــــر   ال ـ ــدنيي  في البة ـ ــد  الموظيي  المـ ــا، منتم   2  644  ، ر   الـ موظيـ
 نســـــــــــــــا   207م  رينتم  يــا الطناــا  موظ  1  362في المــائــب(، ال    28)  امرأة   239م  رينتم  موظيــا  اللاــا   852

 في المائب(  41) امرأة  164م  رينتم  فر ا  م  متيوالي األمم المتحدة  396في المائب(، ال  15)

فر (، منتم   2 101فر ا )م  أصــــــــــــــ  الد  األفرا  المفذالأل رتم البال   1  440الب   قوا  الشــــــــــــــرطب   - 83
فر ا م  القدا  الشــرطب المشــي ب   865مائب(، ال في ال 39امرأة ) 213م  رينتم  فر ا م  أفرا  الشــرطب   544

   امرأة   16  م  رينتمموظيــا م  موظيي  ــــــــــــــاالأل الســــــــــــــسوأل    31في المــائــب(، ال    24)  امرأة   212م  رينتم  
 في المائب(  52)

 13 902 فر ، ر   قوا  قوا  رة ب األمم المتحدة  17  000الم  أص  قوا  القوا  المفذالأل ر  البال   - 84
في المائب(،  23)  امرأة  50م  رينتم  م  ضـــــــــبات ايقدـــــــــال الةســـــــــير   222م  األفرا  الةســـــــــير ي ، منتم 

م  أفرا  الوقدا    13 255في المائب(، ال   19) امرأة  76م  رينتم  م  ضــــــبات األم األ الةســــــير ي     425 ال
 في المائب(  5) امرأة  721م  رينتم  الةسير ب 

الة م   يب الةم  م  أج  قيظ الســــــب ، الاصــــــ   رة ب األمم المتحدة  - 85 القمشــــــاا م  الدــــــاطب المةز 
قةز ز مســا لب قيلب الســب  م   بل قحديا اــسبقتا ل مناطر المرقبيب رســو  الســ وك ال يت الم تا م  

آلـاا  الشــــــــــــــيـاالل  بل الـ اما  مـيدانـاب  ل  الاال ال واجوك الم اـال  ال  يـ  البةـ ب جتو ذـا الرامـاب  ل  قةز ز  
ــ   منتاالمستمعاب،  ــر ا  الدا  يي  الالنامجيي  في    رســــــــ التةر ف رتا أك ر الال ا ة  رراال الدالم المقد  م  الشــــــــ

ايضـــيب  رفنشـــيب التوةاب، م   بل  نشـــا  من ر لواـــائت التواصـــ  ايجتماالي لتبا ل المة وما  المتة قب 
 لاا   ق ح اآلتاك السنسيي ( فاما ري  األال ا  في رالس وك الاين بات )ي ااما رشفأل اياتطبل الاينت 

ــ وك غير  - 86 ــ ب راقتماي  الســ ــب المة وما  المتدــ ــب المتّبةب، جلّتز  في الوق  المنااــ ــاااــ الالفقا ل ســ
ا الا   34س   قشــر   ال اني/نوفم ر، اــل  30أي ول/اــ تم ر ال  1المرضــي ال/أال اــو  الســ وك  الفي اليترة ري   

ــايا  الأل أ  ا الا ا  راياـــتطبل السنســـي  الظ  جما  ال ـــحايا مم   قةرضـــوا لما في نلا  قتب    امة الق  ـ
اـــــ ق اإلرب  الن  م  الحوا ى المّدالاة لباـــــتطبل أال اينتتاك السنســـــيي  يت قوأل الدالم م    يرة الموظيي  

 المةناب رحقوا ال حايا في جنوب السو األ 

  
ت والقانون الدولي اإلنسااااني وأمن موظفي  االنتهاكات المخلة باتفاق مركز القوا  - سابعا  

 األمم المتحدة 

الاصـ   رة ب األمم المتحدة الالحيومب  قراال ققد    ير في قحسـي  ايقدـال الالتنسـيق الموما قاسـير ا  - 87
لةم اا  البة ب، الي اـاما قر ب قنق   الم ا  البة ب  الفي ذ ا الدـد ، اللقد ايجتما  التنسـاقي الرفا  المسـتول  

قشــر   األالل/أكتوبر لتقيام التقد  المحرال قت  اآلأل فاما يتة ق رحر ب البة ب في التنق   الأ     21في   ال الا
 ذ ه المبا ما   ل  اننياا الد  قاي  من  الوصول التي قاعر ال    الم ا  البة ب   

يم   ما  قا ى انتتاك يقياا مر ز القوا ، الذو  27قشـر   ال اني/نوفم ر، اـس   البة ب   30الفي  - 88
ــا رالمقامنب م  ــارق البال     اننياضـــــ ــمولب رالتقر ر الســـــ انتتاكا  الم  ري     62الةد  المســـــــس   بل اليترة المشـــــ

  ري  انتتـاكـا  قيو ا ال   التنقـ  فرضــــــــــــــتتـا قوا  األم  الحيوماـب   عمـاناـبمسمو  الـد  اينتتـاكـا ،  ــــــــــــــم ـ   
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ــر     ــ تم ر القشــ ــ ب  ذلح  الم  ري   نوفم ر/ال انيأي ول/اــ ــ تم ر رســ ــب قوا ى في أي ول/اــ الةد ، القة   مســ
ــد في نق  قحر ا  البة ب  ل  قوا  األم  الحيوماب الموجو ة في نقات  ــتر ب ل تحقق الالرصــــ قف ر اآللاب المشــــ
التيتا   ال األ أقد القيو  في قشــر   األالل/أكتوبر يتة ق ررفل قوفير ضــمانا  اــبمب الييراأل لرق ب جو ب  

 رةب ل بة ب في قوم   روييب  را اياتوائاب  قاإلجب  المداري  

مح لدائرة اإلجرا ا  المتة قب راأللطا  رنشـر أفرقب ال   طول   - 89 في الييب الاـت    اليرا البةد التف ير، اـل
قشــــــــــــــر      19،  ذ ملفةــ  آ ر القيو  ال   طول الير ق الما   م  جوبـا  ل  يي النامولي في  اياــــــــــــــتوائاــب
    ال اني/نوفم ر

المةاما في الحر ب الشـة اب/السا  الشـة ي لتحر ر   مون  فيتا السنا ل   عبى قاي البة ب    الاـس   - 90
الســو األ الالناصــرل م  المي اشــاا  المســ حب البة بو م  الوصــول  ل  مناطق يســاير ال يتا السنا  المةاما، 

 ما أالاا قدمة البة ب ال   مصد قالب ققوا اإلنساأل الالتحقيق فيتا في ق ح المناطق 

الي يزال ميـــاأل الجو  اعني  م  موظيي األمم المتحـــدة الوطنيي   ـــاأل قـــد أللقي الابل ال يتمـــا في  - 91
 م  12مستوي  ال بل اليترة المشــــــــــــــموـلب ـرالتقر ر، االتـق  الـناصــــــــــــــر م  قوا  األم  الحيومـاب  2014 الـا 
  ال يتــا في اقيــاا تــارةي  ل بة ــب  الأل  رب  البة ــب ال الأل اقبــا  اإلجرا ا  المندــــــــــــــو الوطنيي   الموظيي   ال

الموظيي    أقـــد الشــــــــــــــر م مر ز القوا  المتة قـــب رـــاالتقـــال الموظيي  أال اقتســـاالذم  القـــد ألفرو رييـــالـــب ال   
 األ قد االتق    مذ  ايقتساال ذناك موظل الطني  ي يزال  م  االتقالتم، لا   اـبةب أيا الموقوفي  في غ ـوأل 

با  اإلجرا ا  المندـــــــــو  ال يتا في اقياا   الدأل االتقال الاقتساال أفرا  البة ب  الأل اق آب/أغســـــــــيا  18في 
مر ز القوا  ياعر في قدمة البةـ ب ال   قحـديد أماك  الجو  موظييتـا ال قوا التزا  الحيومب ريـيالب ريـ ب مواقـاب 

 لموظيي البة ب ل ةم   الأل الوائق  الما لسنوب السو األ قيومب ال عبا 

ــ   رة ب األمم المتحدة  رب  الحيومب راينتتاكا  - 92 ــاي    الالاصـ ــيو ب الايقدـ م   بل الم  را  الشـ
 المنتلمب  القم أي ا  طب  الحيومب ال   مديوفا   تر ب ل حوا ى يتم  الدا ذا لتلقد    ل  مس ا األم   

  
 أداء وسالمة العناصر النظامية وأمنها  - ثامنا  

وقدا   اعنتاأل م  التقر ر )القدا  قمييناب قارةب لقوة البة ب  بل اليترة المشــــــمولب رال اــــــب قم ققيام   - 93
ــي ب  ال ــتول ال اني، الفدــ ــتلام  لي اب م  المســ ــب التارةب ل قوة(  القد ااــ ــتندا  تقام ر ر ال  وقو ، الالقدة ذنداــ ااــ

أ الا  ال   اإلنترـن ، ال سر  قـالـاا  الـدا  ققر ر الاقـد  الغيـ  التقيامـا  مسـاي  م  ق ـي  فتم الويـيب الققـديم 
ــبات، الاإلمدا  رمقوما  البقا  الالدــــــحب  الملنح الدالم لتا، الالااا ة الالتحيم، الال عبى القدا    تدم ب الاين ــــ

  مجب ممتاال    مجب أال   م  المتوات لدل ققيامتا،  ما منح   ما القدا  أ رل 

 ــرطب مشــي ب    أمب  القدا ، قم ققيام  قشــر   ال اني/نوفم ر 30أي ول/اــ تم ر  ل   1اليترة م   الفي - 94
ملرضـــــــــــــــا ا  القـناالل التقيام مـدل القـدمة    ا امرأة(  ال ـاأل ققيام أ ا  الوقـد 212تم  )م  رين فر ا   848ميوـنب م   

التشــــــــطي اب الال وجســــــــتاب ال   أ ا  المتا  المفذالأل رتا المســــــــتو ا  األ ا  المرقبيب رتا  الالجد أأل ذناك رةل 
 أالج  القدوم في أ ا  المةدا  المم و ب ل وقدا ، غير أأل ذلح ي يةرا أ ا ذا الةا  ل نير  
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القاعر م ــايقب موظيي األمم المتحدة الاإلجرا  الةا  ال   قيلب الســب  في مسال الســبمب الاألم ،  - 95
ــات م   بل التياالب  م  أجتزة األم  الحيوماب، القةز ز قدارير   ــد  ل  رنشـــــ ــ  البة ب التدـــــ الذو ما قواصـــــ

ــمولب رال س    بل اليترة المشــــــ ــل قا عب م  ذ ا الق ي   52تقر ر  األم  الما  ، الالتدم ب األمني  الدجماي، اــــــ
 منتا موجتب  ل  أفرا  نلاميي (   10)

  
 مالحظات وتوصيات  - تاسعا  

في ال  رل الســـــــــنو ب ال ال ب ايقياا المنشـــــــــت لتســـــــــو ب النزا  في جمتوم ب جنوب الســـــــــو األ، أ الو  - 96
األطراف  ل   ظتـام التزامتـا المســــــــــــــتمر ـرايقـياا اـل   يلـ   ر يـب الير ق الوقـيدة الـقارـ ب ل تي يق م  أج   

ــة ــةر رالتياؤل  الا  التقد  المحرال قت  اآلأل، فلنني أ ـــ الق ق  الا  الد  الوفا   ر ر  قوطيد الســـــب   الفي قي  أ ـــ
رموااليد مرجعاب البقا  متا  قااــــــــمب  الأل قنيي ، الي اــــــــاما ما يتة ق منتا راإلصــــــــب  الداــــــــتوم  الالترقيبا   
األمناب اينتقالاب  الجنوب الســـــــــو األ ال   ااـــــــــتةدا  إلقراال ققد    ير في قنيي  ايقياا  ذا ما قناالل ال رنامج  

رفنتا اـــــتتن ذا لتنيي    التفكيدالحيومب   رم  يوا    أي ـــــا  تن ال التشـــــر ةي المندـــــو  ال ا  في ايقياا، 
الترقيـبا  األمنـاب اينتقـالـاب  الـبالـتالي، أقـا الرـئااــــــــــــــب ال   التةسـي  رتوقـيد قـاا ة القوا  فوما القنر ج القوا   

 الموقدة البالمب  

ــتراقاساب لمس ا األم  التي قم - 97 ــ  رة ب األمم المتحدة قنيي  الرؤ ب اياــ ــنوا  القواصــ تد ال   عبى اــ
مدـــــداقاب الاـــــ ماب   رغاب قحقيق أاللو ا  الييت  الرئاســـــاب، رما في ذلح  الم  جرا  انتنارا  قرة النز تب الذا 

ــب  ــاراــ ــا  اينتنــ ــاجــ ايقتاــ ققيام  ــائج  نتــ ــا م   ــ ا الدــــــــــــــــــد ، القمشــــــــــــــاــ ــب  الفي ذــ ــالاــ اليترة اينتقــ ــب  ــايــ نتــ في 
(،  S/PRST/2021/20قشر   األالل/أكتوبر ) 27(، البااأل مئاا مس ا األم  الماما S/2021/661)انلر
لنشـــــا  فر ق متاام  ل مســـــاالدة اينتناراب، لاقد   الما ققناا مبيرا ل حيومب في  جرا   ر مم  ي النا    اـــــاقو 

 سما  الذا  مشرالةاب  الم اب انتناراب  ام ب ل 

الدنني أقر رستو  مس ا الوالما  ياـــــتةراا الاالتما  مشـــــرال  قانوأل الم اب صـــــااغب الداـــــتوم ل يترة  - 98
  الاـاةم  مشـرال  القانوأل ذ ا، رةد أأل يقره المس ا التشـر ةي اينتقالي، ال   ااـتتبل القوجا   2020/2021

ــاا إل ــااـــ ــااغب  اـــــتوم  ائما، الذ ا ما يم    ـــــرطا أاـــ جرا  اينتنارا   الل لح، أ الو األطراف  ل  الم اب صـــ
ــا  اإلطام القانوني ل دف   ــاب، رما في ذلح  نشـــــ ــر ةا  الرئاســـــ ــن  ل  النلر في التشـــــ قيةي  المس ا قت  يتســـــ
رالةم اب التح ـــــير ب لبنتنارا   الأقا األطراف أي ـــــا ال    نشـــــا  مسالا قشـــــر عاب ل وييا  المااـــــســـــا   

المائب  في 35 ب جتو ذا الراماب  ل  الوصـــــول رحدـــــب المرأة  ل  نســـــبب أ رل ل حو مب، الأط ب  ليتا مواصـــــ 
ت قسبما ينص ال ا  ايقياا    المنش 

المغم  ةوم  رالتياؤل  الا  صمو  القل  طبا النام الدائم ال   نياا الاا ،  ي أأل الدداما  في  - 99
ــتوائاب الالةنل اليائيي في أماك  أ رل، ف ــــــــب ال    ــائ   الوييا  اياــــــ ــا  المةزاللب فاما ري  فدــــــ المناال ــــــ

ت  السنا  المةاما في الحر ب الشــة اب/السا  الشــة ي لتحر ر الســو األ يمي  أأل قةرق  قنيي  ايقياا    المنشــ 
الأ الو فدـائ  السنا  المةاما في الحر ب الشـة اب/السا  الشـة ي لتحر ر السـو األ  ل  قسـو ب  بفاقتا م  

ــد    بل الحوام  الأمقب رستو  الو  ــاطب التي ق  لتا التي ب الحيوماب الداللاب المةناب رالتنماب في ذ ا الدـــــــ اـــــــ
 الأقرّقب أأل قواص  ما ققدم  م   الم 

https://undocs.org/ar/S/2021/661
https://undocs.org/ar/S/PRST/2021/20
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أأل التيوما  اإلق اماب قد قحول اينتباه ال  الحالب في جنوب السـو األ، التي قتي ب مشـام ب   الأل مك - 100
اب اآل  ة في التاشــل في الســو األ الدعيوباا الاألعر  اللاب مســتدامب  ال ســاالمني رال  الق ق  الا  األالما  الســاااــ 

المحتم  لمز د م  التنقب  الســياناب ال ر قدال  جنوب الســو األ، قيا قواــ  رالية  نياا الستو  اإلنســاناب  
م يوأل م  المشــــــــــــــر ي   ا  ـاا  القاعر ذـ ه   1,7  يجئ الطـاـلب لسو ، ال 326 000م  أجـ  ق  ـاب اقتـااجـا   

ــا ال   ال ــدة أي ـ ــاب  األالما  رشـ ــاااـ تي ب الحيوماب الداللاب المةناب رالتنماب التي ي قزال في صـــدامة الةم اب السـ
 في جنوب السو األ 

ال تةرا جنوب الســــو األ ل  ا ــــانا  النتر ب الال ا ــــانا  المياج ب، التي  ان  م  الطزامة الالشــــدة   - 101
  ير م  فر  اينتةا. ق   أأل ل سـنب ال ال ب ال   التوالي رحيا أأل المستمةا  المت ـرمة منتا فقد  رشـي  

  846 000قداذمتا اللواذر المنا اب التالاب  القد أعر  قالب اليوامل الناجمب ال  ال ا ــانا  ذ ا الةا  ال   
 ـــــــنص، ما أ ل  ل  قشـــــــر  جماالي جديد الاـــــــاذم في ال ا ة انةدا  األم  الط ائي الاألمراا المنقولب رالما  

ياف الال ا ــانا  التي اال ا  قواقرذا في الســنوا  األ يرة  ــدة ضــةل  القياقم اــو  التط يب  القللتر موجا  الس
ــب  الاألم  التي يز د م   ــو األ في مواجتب قطير المناا، م  ما يترقب ال   ذلح م  آعام ال   السـ جنوب السـ
قـدقتـا التنـافا ال   الموام  اآل ـ ة في النيـا   الأعني ال   الستو  التي ي ـ لتـا متنـداــــــــــــــو رة ـب األمم المتحـدة  

ــا   ــانا   الأالج  الشـــــــــير أي ـــــــ النما     في الييب الوقدة، الال ي  لم يفلوا جتدا لحمايب ر دة رانتيو م  ال ا ـــــــ
ل ستـا  المـانحـب ال   مـا ققـدمـ  م   الم لت  اـب متي بـا  اإلغـاعـب اليوم ـب الأنوّقه رتندــــــــــــــاص قيومـب جنوب  

دة التدف التي قس    ري  الحيومب  مبيي   اليم لإلغاعب م  ال ا ـــــانا   الأنوّقه   لح روق 10الســـــو األ م     
الاألمم المتحـدة الالـدالل األال ـــــــــــــــا  الالمنلمـا  غير الحيوماـب الالمستم  المـدني لتةز ز التةـاالأل اإلنســـــــــــــــاني 

ــتسارب السماةاب لتياقم انةدا  األم  الالنزا  ــ مي رغاب التن اف م  آعام المناا الاياـــــــــــ  ا      الاإلنمائي الالســـــــــــ
  الابائ  الفاما رينتا

يزال ايقساه المتزايد ل تتديدا  الالتسما  التي قشــنتا جماالا  الشــباب ال   الةام ي  في مسال  الي  - 102
ذ ا الةدا  النزا  الةرقي اجج األنشــــــــــــــيب اإلنســــــــــــــاناب القةيي  ررامج المةونب ي ير الق ق، الي اــــــــــــــاما الندما ي 

مناب الطيدة رفنتا في  الاليائيي  ال سب أأل قاوأل لدل الستا  الياال ب في مسال الةم  اإلنســــــــاني ضــــــــمانا  أ
مفم  م  األذل  الفي الوق  نيســـــــــ ، قا د ذ ه التيوما  الحاجب  ل   قاقب فر  مسديب في التة ام الاـــــــــ    
ــتمرة القوافز محدال ة ال نبطي أأل يمتنةوا ال   ــا يب مســ ــباب ال ي  يواجتوأل مدــــاالب اقتدــ العا  المنتسب ل شــ

 قسو ب ملالمتم رااتندا  الةنل  

أل رة ب األمم المتحدة الالحيومب الاصــ تا  قراال ققد    ير في قحســي  ايقدــاي   الما يشــسةني ذو أ - 103
الالتنســــــيق الموما قاســــــير ا لةم اا  البة ب، الي اــــــاما قر ب قنق   الم ا  البة ب، األمر ال   أ ل  ل  اننياا 

لتا ك ير في الد  قاي  من  الوصـــــــــــول  غير أأل الق ق يســـــــــــاالمني رشـــــــــــفأل التتديدا  األمناب التي يتةرا  
الشــر ا  في المسال اإلنســاني، الالتي قاعر ال   قدمقتم ال    يدــال المســاالدا   ل  المحتاجي   الدنني أ ي  
التسما  ال   القواف  اإلنســــاناب النتب القدمير األصــــول الاإلمدا ا  اإلنســــاناب  الأ الو الحيومب  ل  محااــــبب  

اناب قسنب ا لحدالى قوقل في  يدــال المةونب السناة القوفير الحمايب البالمب ل ةام ي  في مسال األنشــيب اإلنســ 
 المنق ة ل حااة   
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ــ  رالنزا  الغير ذلح  - 104 ــا  الا  التقام ر التي قييد روقو  قاي  النل جنســـي متدـ ــاالمني الق ق أي ـ ال سـ
ــا  الم     النتا في   ــاأل، رما في ذلح الم اا  اإلالدا   امو نياا الق ــــ م  اينتتاكا  النييرة لحقوا اإلنســــ

  الأقـا الحيومـب القيومـا  الويـيا  ال   التمســــــــــــــح رســـــــــــــــاا ة القـانوأل الالمةـايير الاليـيب الاماب  حيرا الب   اليـيب
التي الق  ال يتا جنوب الســـــــــو األ  الفي قي  يشـــــــــر  الالوام ة في ايقياقا  الداللاب  الالقواالد المتيق ال يتا  اللاا 

ف الســــــــ يا  القحتر   جنوب الســــــــو األ في التح ــــــــير إلجرا  انتنارا  قرة النز تب، م  ال ــــــــرالم  أأل قةتر 
 الحاجب  ل  قر ب التة ير الالحيز الساااي إلجرا  قوام الطني ميتو  رشفأل مستق   ال ب   

الأ يرا، أالرب ال  ققدير  الةميق ل   داأل المســــــــاذمب رقوا  البففرا  الشــــــــرطب، الأ ــــــــيد رالستو  التي  - 105
ــا  في التي ب الحيوماب الداللاب المةناب  ــا  الدالل األال ـــ ــير  ي  لتا مؤاـــ رالتنماب الايقحا  األفر قي  الأالج   ـــ

لمم  ي النـا ، نايويس ذـايســــــــــــــم، الل فرا  النلـاميي  الالمـدنيي  الـتارةي  لبةـ ب األمم المتحـدة، اللير ق األمم 
 المتحدة القير ، ال ي  الاص وا الةم  ال   قحقيق السب  القحسي  ظرالف الحااة في جنوب السو األ 
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