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 تقرير األمني العام عن جنوب السودان  

 (2016شباط/فرباير  2إىل  2015تشرين الثاين/نوفمرب  10)للفترة من   
  

 مقدمة - أوال 

ــرا  جملــس األمــن      - 1 ــر عمــجم سق ــس  2015) 2252ُيقــدم اــلا التقري ــلم مــدد ا ل ( ال
، وطلــ  2016متوز/يوليــو  31مبوجبــو واليــة سعثــة األمــم املتحــدة و جنــوب الســودان  ــ   

ــو ــة   60إيل أن أقــدم  ــ   في ــرا عــن  ال ــر   يومــا تقري ــةض ويعــرت اــلا التقري ــة البعث تنفيــل والي
ــا ــن   م ــ        اســت د م ــرم الســاس ، امل ــل  ــدو  تقري ــام من ــاين/نوفمرب   23معلوم تشــرين الث

2015 (S/2015/902  ويتناول التطو ام املست دة و الفترة املمتدة مـن ،)تشـرين الثـاين/   10 
 ض2016شباط/فرباير  2إىل  2015نوفمرب 

  
 التطو ام السياسية - ثانيا 

علــا الــرنم مــن  ــدوت سعــ  التطــو ام ايذاسيــة و تنفيــل اتفــا   ــ  الــ ا             - 2
ــل ا فيســتو        و ــوب الســودان، الــس جــانم أساســا مــن بــجمل اسهــود الــس س ــة جن مجهو ي

تقيـيم،  ـان اـلا التقـدم     مونام،  ئيس سوتسوانا السـاس ،  ئـيس الل نـة املشـتر ة للر ـد وال     
 سطيئا واو ال يزال يواجو حتديام  بريةض

 
 عملية السالم يف جنوب السودان  

 انون األول/ديسمرب، وو أعقاب سلسلة من املفاوضام الـس يسرـراا  ئـيس     21و  - 3
الل نــــة املشــــتر ة للر ــــد والتقيــــيم والشــــر ان الــــدوليون، و ــــل  أول جمموعــــة م لفــــة 

أعضان الفري  املتقدم لل ناح املعا ت و احلر ـة الشـعبية/اسيا الشـع     عضوا من  163 من
ــادة ت  ــودان، سقيـ ــا   التحريـــر السـ ــبري املفاوضـــني و ئـــيس الوفـــد، إىل جوسـ ســـان دينـــ  قـــام،  ـ

http://undocs.org/ar/S/2015/902
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عضـوا   78طائرتني من ساقاك، والية أعايل الني ض وو ل  جمموعـة ثانيـة م لفـة مـن      منت علا
 عضوا و جوساض 241، ليل  العدد ايمجايل إىل  انون األول/ديسمرب 31إىل جوسا و 

ــد        - 4 ــلم عقـ ــيم الـ ــد والتقيـ ــتر ة للر ـ ــة املشـ ــا مل لل نـ ــا  االفتتـ ــر االجتمـ ومل حيضـ
تشــرين الثــاين/نوفمرب إال احل ومــة وا ت ــزون السياســيون الســاسقون، ساســتثنان ساقــان    27 و

إىل منلـبوض ول ـن، سعـد و ـول     أموم، األمني العـام للحر ـة الشـعبية لتحريـر السـودان املعـاد       
فري  اسناح املعا ت و احلر ة الشـعبية/اسيا الشـع  لتحريـر السـودان، ُعقـد أول اجتمـا        

 ـانون األول/ديسـمربض ومنـل  لـني احلـني،       22لل نة املشتر ة حبضـو   ـجم طـرو الـ ا  و     
رض واســـتنادا شـــباط/فرباي 2 ـــانون الثاين/ينــاير و   12اجتمعــ  الل نـــة املشــتر ة مـــرتني و   

ــة العســ رية        إىل ــن الل ن ــا مل ل ــ  م ــد االجتمــا  االفتت ــة، ُعق ــرح لل ن ــزمق املقت اســدول ال
 ـانون األول/ديسـمرب،    23املشتر ة لوقف إطجم  النا  والل نة الوطنيـة لتعـدي  الدسـتو  و    
ض  ـانون األول/ديســمرب  24وآلليـة   ـد وقـف إطـجم  النــا  والترتيبـام األمنيـة االنتقاليـة و        

عــن التقــدم ا ـــرز و تفعيــ  اـــل      معلومــام إضـــافية أدنـــا   58إىل  56الفقــرام   وتــرد و 
 امل سسام االنتقاليةض

الربملان  شحهم  عضوا إضافيا و 50 انون الثاين/يناير، عيرن الرئيس سلفا  ري  7وو  - 5
معيـة التشـريعية   اس اسناح املعا ت و احلر ة الشعبية/اسيا الشع  لتحرير السـودان للعمـ  و  

الوطنية االنتقاليةض وو نفس التا يخ، اتف  الطرفان علا توزيع منا   الـوز ان ونـواب الـوز ان    
ينـاير، و االجتمـا  الثالـل لل نـة       انون الثاين/ 12و   ومة الو دة الوطنية االنتقاليةض وو 

ة الشـعبية/اسيا الشـع    املشتر ة للر د والتقييم، اتفق  احل ومة واسنـاح املعـا ت و احلر ـ   
 ضلتحرير السودان علا ترشيح وز ان سعد مرو  يومني

 28القاضـمل سح ــدات  والـرئيس سـلفا  ـري     سشـنن األمـر اللـاد  عـن     تنـاز  نـري أن ال  - 6
 ــانون  22واليــة قــوت اــلا الــزبم ومل تشــ ل    ومــة الو ــدة الوطنيــة االنتقاليــة حبلــول    

 ــانون  13و اســدول الــزمق لل نــة املشــتر ةض وو   ــان متــوبا  الثاين/ينــاير علــا اــو مــا 
ــا ت و احلر ــة الشــعبية/اسيا الشــع          ــاح املع ــيم اسن ــاك مشــا ، زع ــو  ي ــاير، وجر الثاين/ين

 28 ئيس الل نة املشـتر ة أشـا  فيهـا إىل أن ا ي ـ  امل لـف مـن        لتحرير السودان،  سالة إىل
 ا  و مجهو ية جنوب السـودان( ومـن شـننو    والية ميث  انتها ا التفا  السجمم )اتفا     ال

ــل  ــ بر تنفي ــة التشــريعية     19ض وو  أن ي ــرم دو ة مشــتر ة لل معي ــاين/نوفمرب، أق تشــرين الث
وجملــس الواليــام تعــديجمم دســتو ية تــزال مبقتضــااا مجيــع ايشــا ام إىل   االنتقاليــة الوطنيــة 

ئيس مبوجبـها  ـجم يام    ون جنوب السودان يتنلف من عدد حمدد مـن الواليـام وميـنح الـر    
 ــانون األول/ديســمرب، أقــر  15تعــيني   ــام وأعضــان و ا ــالس التشــريعية للواليــامض وو  
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 ـانون األول/ديسـمرب، أد ـدم  مرسـومان  ئاسـيان       24التعـديجمم، وو   جملس الواليام اـل  
  ا مـا  28قضيا سحعفان عشـرة مـن   ـام الواليـام واحل ـام املـ قتني مـن منا ـبهم وتعـيني          

ــودان       ــر السـ ــع  لتحريـ ــعبية/اسيا الشـ ــة الشـ ــا ت و احلر ـ ــاح املعـ ــرب اسنـ ــداض وأعـ جديـ
وا ت زون السياسيون الساسقون والتحالف الوطق لأل زاب السياسـية املعا ضـة مجـيعهم عـن     

 والية، وتعيني   ام جدد، والتنثري ا تم  و تنفيل اتفا  السجممض 28القل  إزان إنشان 

ــاير، ســافر   ــانو 19وو  - 7 ــاح     38ن الثاين/ين ــدم لل ن ــ  املتق عضــوا مــن أعضــان الفري
ــا  ة        ــاك للمشــ ــودان إىل ساقــ ــر الســ ــع  لتحريــ ــعبية/اسيا الشــ ــة الشــ ــا ت و احلر ــ املعــ

ــو و   و ــددا قيادتـ ــاو ام عقـ ــا ت    21و  20مشـ ــاح املعـ ــر  اسنـ ــايرض و ـ ــانون الثاين/ينـ  ـ
 البيـان الـلم أ ـد   سعـد املشـاو ام،      احلر ة الشـعبية/اسيا الشـع  لتحريـر السـودان و     و
 انون الثاين/يناير، التن يد علا موقفـو القائـ  سضـرو ة التقيرـد سشـروط اتفـا  السـجمم         22 و

)اتفا     ال ا  و مجهو يـة جنـوب السـودان(، الـلم يقـوم علـا أسـا  اي ـ  مـن عشـر           
الشــعبية/اسيا واليــامض وسعــد يــومني، أضــاا  ــبري مفاوضــمل اسنــاح املعــا ت و احلر ــة    

الشع  لتحرير السـودان قـائجم إنـو و  ـال مل ُتعـد احل ومـة النرـر و قرا اـا القاضـمل سحنشـان           
والية، سيحي  اسناح املعا ت و احلر ة الشعبية/اسيا الشع  لتحرير السـودان املسـنلة    28

س السـلم واألمـن   إىل الوسطان وإىل الل نة املشتر ة للر د والتقييم الختـا  قـرا  أو إسـجمل جملـ    
 التاسع لجمحتاد األفريقمل وجملس األمن ساألمرض

وز ان با جيــة البلــدان األعضــان و ا يئــة      ضــروســعيا إىل اوــرو  مــن املــنز ،     - 8
ا يئة الـلم   واومسني  لس وز ان ةاوامس ةاالستثنائي الدو ةاحل ومية الدولية املعنية سالتنمية 

ااما م متر قمة االحتاد األفريقمل و أديـس أساسـاض    علا ،يناير انون الثاين/ 31و  30و  عقد
تنفيـل اتفـا  السـجمم     وقدم  ئيس الل نة املشتر ة للر د والتقييم، تقريرا عن التقـدم ا ـرز و  

ودعا جملس السـلم واألمـن التـاسع لجمحتـاد األفريقـمل وجملـس األمـن إىل تن يـد التزامهمـا سـدعم           
 جممضالل نة املشتر ة واتفا  الس

ــا        - 9 ــني سيانـ ــد  لـ ــة سعـ ــة سالتنميـ ــة املعنيـ ــة الدوليـ ــة احل وميـ ــس وز ان ا يئـ ــد  جملـ وأ ـ
علــا تشــ ي    ومــة الو ــدة الوطنيــة االنتقاليــة دون مزيــد مــن التــنبري، وتنفيــل     فيــو  ــّل

الترتيبام األمنية االنتقالية، ودعا   ومة جنوب السودان إىل تعلي  تفعيـ  الواليـام اسديـدة    
ّ ن سنة  دود وطنيـة شـاملة لل ميـع وقائمـة علـا املشـا  ة مـن إعـاز اسـتعرات          إىل  ني مت

للواليام و دوداا املقتر ةض وسعد يومني، أيد جملس السـلم واألمـن التـاسع لجمحتـاد األفريقـمل،      
اللم اجتمع علا مستوى  ؤسان الدول واحل ومـام، تو ـية ا يئـة احل وميـة الدوليـة املعنيـة       

السـودانض وقـدم  ئـيس الل نـة املشـتر ة أيضـا إ اطـة إىل جملـس السـلم           سالتنمية سشنن جنوب
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اتفـــا  الســـجمم يواجـــو بطـــر أن يلـــبح نـــري فعـــال و اســـتعادة الســـجمم ”واألمـــن وقـــال إن 
واالســتقرا  و األجــ  الطويــ  إ ا مل يبــلل الطرفــان وا تمــع الــدويل جهــودا متضــافرة ملعاســة 

قبـ    من ا  إجرانام  اةمة، سوان من قب  الطرفني أوض ودعا إىل اخت“احلالة علا وجو السرعة
 اسهام الضامنة الدولية وأ دقان جنوب السودانض

شباط/فرباير، أيد االجتما  الراسع لل نة املشتر ة للر د والتقييم قـرا  جملـس    2و و - 10
لترتيبــام وز ان ا يئــة احل وميــة الدوليــة املعنيــة سالتنميــة، واختــل قــرا ا سشــنن تسلســ  تفعيــ  ا   

األمنيــة االنتقاليــةض ومنــل  لــني احلــني، قــام مجيــع األطــراا و جنــوب الســودان، الشــري ة و   
عملية السجمم، مبا فيها احل ومة، واسنـاح املعـا ت و احلر ـة الشـعبية/اسيا الشـع  لتحريـر       

واليـة  السودان، وا ت زون السياسيون الساسقون، والتحالف الوطق لأل زاب السياسية نـري امل 
 للح ومة سح دا  سيانام عامة أيدم فيها سيان ا يئة احل ومية الدولية املعنية سالتنميةض

 
 التطورات السياسية األخرى  

و أعقاب القـرا  الـلم اختـل  جملـس التحريـر الـوطق التـاسع للحر ـة الشـعبية لتحريـر            - 11
، قـام الـرئيس  ـري، سلـفتو     السودان منتلف تشرين األول/أ توسر حب  األمانة العامـة للحـزب  

 ئيس احلر ة الشـعبية لتحريـر السـودان، سحعـادة اي لـة وتشـ ي  مـجمك األمانـة مـن املـو فني           
 ـانون الثاين/ينـاير، عقـدم احلر ـة الشـعبية       9إىل  7تشرين الثاين/نوفمربض وو الفترة مـن   و

 ام الـس اُتفـ  عليهـا    لتحرير السودان م مترا وطنيا استثنائيا، استعرت فيـو املنـدوسون اي ـجم   
و احلــوا  الــدابلمل حلــزب احلر ــة الشــعبية لتحريــر الســودان وأقــروا دســتو ا وسيانــا معــدلني     
للحزبض وُمّث  و امل متر اسناح املعـا ت و احلر ـة الشـعبية/اسيا الشـع  لتحريـر السـودان       

مان اتفــا  إعــادة وا ت ــزون السياســيون الســاسقون، سايضــافة إىل اسهــتني املشــتر تني و ضــ
ومهــا  زســا تشــاما تشــا   )اتفــا  أ وشــا(، تو يــد  ــفوا احلر ــة الشــعبية لتحريــر الســودان  

ماسندوزم وامل متر الوطق األفريقـمل مـن ت انيـا وجنـوب أفريقيـا،ض نـري أن اسنـاح املعـا ت و         
/ينـاير   ـانون الثاين  9احلر ة الشعبية/اسيا الشع  لتحرير السودان أشا  و سيـان أ ـد   و   

 تو يد احلزب مل ي تم  سعد وإىل أنو يد   دستو  احلزب لليانة موقفوض أن إىل

التغــيري  - ــانون الثاين/ينــاير، قــام  ــزب احلر ــة الشــعبية لتحريــر الســودان         8وو  - 12
الدميقراطمل، واو  زب املعا ضة الرئيسمل و الربملان، ستغيري اةمو إىل  ـزب التغـيري الـدميقراطملض    

 انون الثاين/يناير، أقدم ديفيد ياو ياو، زعيم فلي   ـوسرا التـاسع للحر ـة الدميقراطيـة      11وو 
وب السودان/جيا دفا  جنوب السودان علا االنضمام  ةميـا إىل احلر ـة الشـعبية لتحريـر     سن

الـلم أ ـد   جملـس األ ـزاب السياسـية      عن عمليـة تسـ ي  األ ـزاب    ايعجمن  وسعدالسودانض 
 ضأ توسر، قدم  تسعة أ زاب سياسية وثائقها إىل ا لس سغرت التس ي  و تشرين األول/
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 االقتصاديةالتطورات   

و أعقاب سيان أدىل سو وزير املالية والتخطيط االقتلادم، استعي  عـن سـعر اللـرا     - 13
جنيو من جنيهـام جنـوب السـودان مقاسـ  دوال  الواليـام املتحـدة        2.96الرةممل الثاس  واو 

 ــانون األول/ديســمرب سســعر  ــرا عــائمض ومنــل  لــني احلــني، تغــري   15و منتلــف الليــ  و 
جنيهـا مـن جنيهـام جنـوب السـودان مقاسـ         21.00إىل  18.50قيمة أولية قد اا السعر من 

 ـــ  دوال  مـــن دوال ام الواليـــام املتحـــدةض وسايضـــافة إىل  لـــني، أجـــرم احل ومـــة عـــددا  
ــادة       مــن ــود وفــرت زي ــام الوق اي ــجم ام االقتلــادية، مبــا و  لــني اوفــ  التــد ذمل يعان
 النـاجم عـن  الع ـز ال ـبري    نـم  السودان اينفـا    سوم اسما كض ومع  لني، وا   جنوب  و

ــةض و ــاوز     ــنفط العاملي ــنفط وأســعا  ال ــرادام ال ــة و  100التضــخم  م نســبةاخنفــات إي و املائ
ــاير،  ــا  ــوافر      ــانون الثاين/ين ــنثري  و ت أثــر و الت ــا ة وأســعا  الســلع األساســية، إضــافة إىل ت
 ضإىل زيادة تفاقم انعدام األمن الغلائمل و البلد ىأداملنا  االقتلادم  الوقود وامليا ض ويبدو أن

  
 احلالة األمنية - ثالثا 

سينما  ان  منطقة أعايل الني  ال ربى و الساس  مر ز العنف وانعـدام األمـن و الـ ا ،     - 14
 ضتنبل اآلن أمناط جديدة سالرهو ، ال سيما و واليس نرب االستوائية ونرب حبر الغزال

 
 أعايل النيل الكربىمنطقة   

 ل  احلالة متوترة و والية الو ـدة و تشـرين الثـاين/نوفمرب مـن جـران أعمـال قتـال         - 15
  ـو  نشب  سني قـوام احل ومـة وقـوام املعا ضـة سلـو ة  ئيسـية و مقاطعـام  وس ونـا و        

ولـريض وو منتلـف تشـرين الثـاين/نوفمرب، دا م أعمـال قتـال و نانـدو  ولـوال وسيـو وســوت          
تشرين الثاين/نوفمرب، نشـب  أعمـال    16شخلاض وو  18 مقت مقاطعة لري،  ا أسفر عن  و

تشــرين  26و هنيالــديو، مقاطعــة  وس ونــاض وو  املعا ضــةوقــوام  احل ومــةقتــال ســني قــوام 
سـا  وم علـا عـدة قـرى       ـو  الثاين/نوفمرب، أفادم التقـا ير عـن قيـام شـباب مسـلحني مـن       

ومنــل أوائــ   ــانون األول/ديســمرب، اتســم  احلالــة األمنيــة    ض ــو انــدو ، مقاطعــة ق ــول 
 سا دون النس  سسب  االتفاقام ا لية سني مس ويل احل ومة واملعا ضةض

علــا الضــفة الغرسيــة  اعلــا مواقعهــ القــوام احل وميــةوو واليــة أعــايل النيــ ،  ــاف   - 16
نوفمرب، أفــادم تقــا ير ســنن تشــرين الثــاين/ 25و  24للنيــ  و ليلــو ووا جــوك وديتــان ض وو 

، مبــا و  لــني قــرب تونغــا، و  مواقــع املعا ضــة و مقاطعــة سانيي ــان  اامجــ قــوام احل ومــة
جــونقلملض وو أوائــ   ــانون  واليــة ، و ــللني و بــو  فلــو  و  ــال   أواشــمل وتو رينيــان



 S/2016/138 

 

6/27 16-01726 

 

حتر ـ     األول/ديسمرب، أفيد سنن قوام اسيا الشع  لتحرير السـودان و مقاطعـة سانيي ـان   
اسنـود   او اسنوب عرب هنر السوساط و ما يان علا احلدود مع جـونقلمل و ّ ـزم مزيـدا مـن    

 واملعدام الثقيلة علا الضفة الغرسية للني ض

وتداو م احلالة و جونقلمل، ال سيما و سلدة سيبو ، و هنايـة  ـانون األول/ديسـمرب     - 17
 ا مـا لواليـة سومـا اسديـدة املقتر ـةض       و أعقاب تعيني نائ   ـا م واليـة جـونقلمل السـاس     

وو أوابر  ـانون الثاين/ينـاير، أ ـد   ـا م واليـة سومـا أمـرا توجيهيـا أقـال سـو  ئـيس إدا ة            
منطقة سيبو  ايدا ية ال ـربى سالنياسـة،  ـا زاد مـن  ـدة التـوترام دابـ  فلـي   ـوسرا التـاسع           

دان وقبيلــة مــو يل، وتســب  للحر ــة الدميقراطيــة سنــوب الســودان/جيا دفــا  جنــوب الســو
 سالتايل سازدياد انعدام األمن و سلدة سيبو  وفرا  املدنينيض

 
 ستوائية الكربىاملنطقة اال  

و والية نرب االستوائية،  ل  التوترام شـديدة سسـب  االشـتبا ام اسا يـة املبلـ        - 18
ميليشــيا  ومجاعــام مســلحة، مبــا فيهــا     قــوام احل ومــة عــن  ــدوثها و عــدة منــاط  ســني     

، و ر ــة التحريــر الــوطق سنــوب الســودان، واسبهــة الوطنيــة الشــعبية سنــوب   ‘‘ســويز آ و’’
قـوام   السودانض ومنـل هنايـة تشـرين الثـاين/نوفمرب،  ـدث  زيـادة  ـبرية و االشـتبا ام سـني         

أدى إىل وقـو  عـدد نـري     ويـامبيو،  ـا   تـامبو ا وشباب مسلحني و مقاطعام إيزو و احل ومة
لجمطـجم  علـا مزيـد     41الفقـرة   انرـر اي اسام وعدد  ـبري مـن  ـاالم التشـريد )     حمدد من

من املعلومام(ض و ل  احلالة و مقاطعة يـامبيو نـري مسـتقرة، مـع اسـتمرا  و ود تقـا ير عـن        
وقــو  أعمــال ســطو مســلح وقتــ  وابتطــاا، مبــا و  لــني عــدة ا مــام علــا أفــراد جهــاز  

قـوام   ـانون الثاين/ينـاير، وقـع قتـال عنيـف سـني        21 الشرطة الوطنيـة سنـوب السـودانض وو   
وشباب مسلحني تـاسعني حلر ـة التحريـر الـوطق سنـوب السـودان و يـامبيو،  يـل          احل ومة

مـدين إىل جممـع للمنرمـام     7 000شخلـا، و  ـني سـن أ ثـر مـن       15 قت  ما ال يقـ  عـن  
سـودانض وتوا ـل  اسهـود    جبانـ  قاعـدة سعثـة األمـم املتحـدة و جنـوب ال       نري احل ومية يقع

الس تبل ا احل ومة يسرام اتفاقام سجمم مع اسماعـام املسـلحةض وعلـا الـرنم مـن أن الـ ا        
وانعدام األمـن و اـل  املنطقـة نـري مـرتبطني سالضـرو ة سـال ا  علـا اللـعيد الـوطق و اـل             

وضـا  األمنيـة وانتشـا     املر لة، فهما يتسببان و نشون خماطر  برية تتمث  و زيادة تداو  األ
 انعدام األمن و مجيع أاان البلدض

مقاطعـة إي وتـو  و منتلـف     و سادم  الة من التوتروو والية شر  االستوائية،  - 19
انـدلع سسـب  عمليـة     إنو وشباب، قي  قوام احل ومةتشرين الثاين/نوفمرب و أعقاب قتال سني 

ض وو دم أيضـا تقـا ير عــن عـدة  مــائن نلـبها مســلحون     قـوام احل ومــة هبــا   تفتـيا قامـ  
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تو يـ ، بّلفـ  مـا     - نيمـويل وجوسـا   - جمهولون يرتدون الزم العس رم علا طريَقمل جوسا
ــ  عــن   ــهم     18ال يق ــن سين ــن اوســائر البشــرية، م ــني، تلــاعدم    7م ــاض وو نضــون  ل قتل

ــة لوسونــوك، مبقاطعــة جو    ــة وســط االســتوائية، و حملي ــا، عقــ  اشــتبا ام  التــوترام و والي س
ــة دين ــا،       ــون إىل قبيل ــية ينتم ــمل ماش ــني مرسر ــدلع  س ــا ام     وو دمان ــو  ن ــد سوق ــا ير تفي تق

 وعمليام قت  وابتطاا و منتلف  انون الثاين/ينايرض
 

 منطقة حبر الغزال ال ربى  
ــزال      - 20 ــر الغـ ــرب حبـ ــة نـ ــة و واليـ ــداو م احلالـ ــالتقرير، تـ ــمولة سـ ــرة املشـ بـــجمل الفتـ
ــل   ــبريض  ــد إىل ــنن مجاعــام     30فمن ــد س ــاين/نوفمرب، و دم تقــا ير متعــددة تفي تشــرين الث

ــر      ــزعم أن  ــا  ــجمم ساسنــاح املعــا ت و احلر ــة الشــعبية/اسيا الشــع  لتحري مســلحة، ُي
الســودان، شــن  ا مــام علــا حمليــام و ا ــا  نــرب سلــدة واو وســالقرب منــهاض وقيــ  إهنــا  

ــود اسماعــام املســلح   ّلب ــني جن ــام س ــةة فــ  وفي ــا الســوان و  واحل وم ــر  ا    عل ــدت مل ف سل
 ــانون األول/ديســمرب،   6و شــن ضــرسام جويــة و      قــوام احل ومــة شــرعوومبــو وض 
ــا و  وأ ســ   ــن جوس ــزام أ ضــية إىل واو م ــس تعزي ــزال ا ــاو تني،   والي وا اب و ــال حبــر الغ

ّقـف االشـتبا ام   استهدا هبا مناط  حمليام سسيليا وسغا م وسازيا و مقاطعة واوض و نـم تو 
ــول  ــوترة    9حبل ــة  لــ  مت ــحن احلال ــدة واوض  و حمــيط  ــانون األول/ديســمرب، ف ــ  عــدد  وسل سل

شخص، سينمـا ال يـزال عـدد     17 000األشخاص املشردين دابليا املس لني و البلدة  وايل 
وقـام  جهـاز األمـن الـدابلمل الـوطق      األدنالض وو نضون  لني، فرتو جمهول منهم خمتبئا 

 و مناسبام عديدة قيودا علا حترك البعثة او سلدة واو وضوا يها القريبةض احل ومة
شـر   وا اب، أدى نشـوب نـزا  علـا سـب  اسـتغجمل املراعـمل و مقاطعـة         والية وو - 21

شخلـاض وو واليـة الـبحريام،     94تونج احلدودية إىل إ را  قرى وتشـريد مـدنيني ومقتـ     ال
 ـانون الثاين/ينـاير، سـني عشـريت مل وام وسانيـا        6 و 5 يوممل قتال و  ادثني منفللني نش 

شخلـاض وو نضـون    62نقـوك و مقاطعـة  ويبيـ ،  ـا أدى إىل إ ـاسة       -من قبيلـة دين ـا   
 لني، مّ ن التوقيع علا اتفا  للسجمم و  انون األول/ديسمرب الشـباب املنـتمني إىل عشـريت مل    

قا  من التنقـ  حبرريـة و أ اضـمل  ـ  منـهما للمـرة       أ - وب و ويمل الفرعيتني من قبيلة دين ا 
األوىل منل س  سنوامض نري أن احلالة ال تزال متقلبة وسـوا تتطلـ  اسـتمرا  أفـراد ا تمـع      

 ا لمل وسلطام الواليام و دعمهاض
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 احلالة اينسانية - اسعا  
 شخصض ويشـم   لـني  مليون  2.3 اوز عدد األشخاص اللين شرردام ال ا   اليا  - 22

شـخص   199 000مليون شخص من املشـردين دابليـا، يقـيم منـهم أ ثـر مـن        1.69العدد 
شخلـا الل ـون و سلـدان     648 719و ستة مواقع حلماية املدنيني تاسعة للبعثة، فيمـا يلـتمس   

ــال      ــاين/نوفمرب، لــ  القت ــل تشــرين الث ــدائر جمــاو ةض ومن ــتوائية آالا   ال ــة نــرب االس و والي
 شخص علا األق  عربوا احلدود الدوليةض 15 000ص علا الفرا ، منهم األشخا

و شــف آبــر تقيــيم و إطــا  التلــنيف املت امــ  ملرا ــ  األمــن الغــلائمل واحلالـــة           - 23
عــن زيــادة  ــبرية و  الــة انعــدام األمــن الغــلائمل    2015اينســانية أدجــرم و أيلول/ســبتمرب  

مجميـني شـخص    3.9،  يـل أ ـبح أ ثـر مـن     2014وسون التغلية سش    اد مقا نًة سعام 
ــوسر          ــدض و ــ  تشــرين األول/أ ت ــان البل ــع أا ــلائمل احلــاد و مجي ــن الغ ــدام األم ــون انع يواجه

شخص و واليـة الو ـدة اسنوسيـة يعـانون نقلـا       40 000، ساد االعتقاد سنن  وايل 2015
مـن التلـنيف املت امـ (ض     5 ر لـة ا اعـة والوفـاة )امل  و ادا و الغـلان، أدى إىل انتشـا  العـوز    

وإضافًة إىل اشتداد تداو  الوضع سالنسبة ألضعف الفئام الس انية، امتد نطـا  انعـدام األمـن    
 منطقـة  الغلائمل إىل مناط   ان  ُتعتـرب و السـاس  متمتعـًة سـاألمن الغـلائمل نسـبيًا، مبـا و  لـني        

 البحريام و ال حبر الغزال ووا ابضواليام االستوائية ال ربى، و
وتوا ــ  انتشــا  األمــرات الــس مي ــن الوقايــة منــها،  يــل أدم إىل  ــاالم اعــتجمل   - 24

،  يــل 2015شــّ ل  املجم يــا الســب  الرئيســمل ملــا أدسلــ  عنــو وفيــام بــجمل عــام  ووالوفــاةض 
شخلـًاض وشـهدم السـنة     1 340 اوز عدد امللـاسني سـاملرت مليـون مل شـخص، تـُوو منـهم       

مرت احللبة و مواقع لاية املـدنيني و مقـاطعت مل سـانتيو     نفسها مخس  االم م  دة لتفشمل
امللـاسني   وجوسا، وو مواقع دوك وولو ويامض ومـا زال الـ ا  والتشـريد وتعـّل  الو ـول إىل     

ســ   إن  يــل ،مــن املســائ  الــس تعيــ  اسهــود املبلولــة لضــمان  و ــا  ــدمام التحلــني   
ضـد   الدنيا املطلوسة تحلنيالنسبة  تس  مقاطعة و جنوب السودان  79مقاطعام فقط من 

تلــني  و املائــة مــن 20مقاطعــة علــا أقــ  مــن  26 تســ  و املائــة، فيمــا  80 البالغــةاحللــبة 
 000أدجرم أ ثـر مـن   ، 2015و عام معرمها و منطقة أعايل الني  ال ربىض وويقع ، النسبة
لني مـن بـجمل سعثـام    عملية حتلني و أ ع  املناط  من  يل سب  الو ول إليها و  230

طفــ  دون ســن اوامســة ال يزالــون     400 000االســت اسة الســريعة املوفــدةض نــري أن اــو     
 معرضني وطر اي اسةض

وما زال  سيئة عم  مقدممل املساعدة اينسـانية حمفوفـة سلـعوسام جسـيمةض فحمجـااًل،       - 25
 ـوادت   909نية إىل و   ما أدسل  عنـو مـن احلـوادت املتعلقـة سسـب  إيلـال املسـاعدة اينسـا        
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ــا عــدداا و عــام   2015عــام  و ــد عل ــا يزي ــال   2014، أم م ــاض ومــن تلــني   779الب  ادث
 ادثــا علــا عنــف موجرــو ضــد مــو فمل   516، انطــوى 2015عــام احلــوادت املبلــ  عنــها و 

البــال   2014أ ـول تقــدمل املسـاعدة اينســانية، أم مـا يزيــد علـا عــدد احلـوادت و عــام       أو
ا   ا ت اب العنف املوجو ضـد عمـال ومرافـ  املسـاعدة اينسـانية،  يـل        ادثاض وتو  466

عامجم من عمال املعونة وأ بح عدة عمال آبـرين و عـداد املفقـودين     43قدت  ما ال يق  عن 
ض ويتسـب  انعـدام األمـن الـلم     2013أو اسر ا منل أن سدأ ال ا  و  انون األول/ديسمرب 

ة و جوسا و بسائر فاد ة تطـال أ ـول املنرمـام اينسـانية     يواجو مقدممل املساعدة اينساني
، تعرضــ  جمرمعــام منرمــام نــري   وميــة ملــا جمموعــو 2015وتقــورت عمليادــاض ففــمل عــام 

 ادثـا آبـر    11عملية سطو مسلح وقعـ  و مجيـع أاـان البلـد، فيمـا أدسلـ  عـن وقـو           123
 ض2016الا القبي  منل  انون الثاين/يناير  من
ال  الرـروا اللـعبة، متّ نـ  جهـام تقـدمل املسـاعدة اينسـانية، حبلـول          لرنم منساو - 26

مجميـني شـخص و مجيـع أاـان      4.4هناية تشرين الثاين/نوفمرب، من إيلال املعونة إىل أ ثـر مـن   
جنوب السودان، مبا و  لني و سع  املناط  النائيةض وو أعقاب مفاوضام م ثفة سشـنن سـب    

لتحسرــن الــس طــرأم و جمــال األمــن، مبــا و  لــني مــن بــجمل الوجــود  الو ــول وسعــ  أوجــو ا
العســ رم للبعثــة، أعــادم جهــام تقــدمل املســاعدة اينســانية إقامــة وجــود  ــا و منطقت ــمل لــري    
وثونيو  و أوائ   انون األول/ديسمرب،  يل مت ن  من توفري األنلية وجمموعة املواد الجمزمـة  

شـخص، وتقـدمل    31 500املطبخ، و لني ملسـاعدة أ ثـر مـن     الناموسيام وأدوام للبقان، مث 
ــأل واح، وأجــرم و نضــون  لــني مشــاو ام و     ــوالدة املنقــلة ل جمــال  جمموعــة مســتلزمام ال

 ضاللحة واضطلع  سح جمح اآلسا  ووضع الربامج  ام القيمة الغلائية وسننشطة احلماية
تخطــيط ملوســم اسفــاا،  وانلــ  أيضــا ااتمــام مقــدممل املســاعدة اينســانية علــا ال   - 27
سيما التخزين املسب  لإلمدادام قب   لول الفل  املطـريض وسـيتعني نقـ  مـا ُيقـدر  سنحـو        وال

ــرم   75 000 ــرب   طــن مت ــ  ال ــدادام عــن طري ــن ايم ــة  م ــرة األشــهر الثجمث ــدة  ــ  و فت  املمت
ــ ثر انعــدام األمــن، وال ســيما علــا امتــداد أ ــد طــر  ايمــداد     وض 2016 نيســان/أسري  قــد ي

 الرئيسية العاسرة لوالية نرب االستوائية، تنثريا  بريا و عملية التخزين املسب ض
الـس أعلـن عنـها     2016جنوب السودان لعـام  و وو إطا  بطة االست اسة اينسانية  - 28
سليـون دوال  لتلبيـة    1.31 انون الثاين/ينـاير، حيتـا  شـر ان املسـاعدة اينسـانية إىل مبلـ         و

مجميـني   6.1مجميني نسمة للخطـر مـن  ـوايل     5اال تياجام الس تعررت  ياة أ ثر من  أمس
 لحماية واملساعدة و مجيع أاان جنوب السودانضلنسمة حيتاجون 
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 تنفيل مهام البعثة وفقا ألولويادا املعدَّلة -بامسا  
 لاية املدنيني - ألف 

و تنفيـل واليـة لايـة املـدنيني املنوطـة      وا ل  البعثة اتبـا  هنـج  م ثجمثـة مسـتويام      - 29
هباض ففمل إطا  املستوى األول، احلماية من بجمل احلوا  واملشا  ة، استعان  البعثـة ساملسـاعمل   

ــو        ــا جمموع ــد عقــدم م ــام سطــر  شــ ض وق ــني الع ــدة لألم ــع ســلطام    122احلمي اجتماعــا م
 تعزيـز احلـوا  والسـجمم    أبـرى ترمـمل إىل  جهـام  الواليام والسـلطام ا ليـة وا تمـع املـدين و    

وامللاحلةض وتوّقع البع  منها عودة  ثلمل اسنـاح املعـا ت و احلر ـة الشـعبية/اسيا الشـع       
لتحريــر الســودان إىل الواليــام وعــزز اخنــراط اسهــام الفاعلــة ا ليــة وأ ــحاب امللــلحة         

ة لسـلطام   لقـة عمـ  و جمـال إدا ة ال اعـام موجهـ      27عملية السجممض ونرمـ  البعثـة    و
ــدينيني، والنســان، والشــباب،       ــ ، والزعمــان ال ــة، وزعمــان القبائ ــام والســلطام التقليدي الوالي
ــة        ــع لاي ــا، دابــ  مواق ــمل املاشــية، واألشــخاص املشــردين دابلي واملعلمــني، والطــجمب، ومرسر

 املدنيني وبا جهاض
ــتوائية،       - 30 ــر الغــزال ووســط االس ــمل نــرب حب ــجمت  ل  نرمــ وو واليت  ــة ث قــام البعث

تعــزز مشــا  ة املــرأة و احلــوا  ســني القبائــ ، سينمــا قــدم  و واليــة الــبحريام ال ــربى   عمــ 
الدعم ألنشطة للة السجمم الـس سـدأاا احتـاد شـباب الـدين ا للمسـاعدة و تسـوية الـ ا  سـني          

امض وو مقاطعـة شـر  التـونج سواليـة وا اب، دعمـ  البعثـة بطـة         عشائر  وب و ويمل وسا
 ومة ا لية ا دا منها تعزيز السجممض وو الوق  نفسو، وفرم البعثـة، و منتلـف   سقيادة احل

تشرين الثاين/نوفمرب، الدعم ملشـا  ة الزعمـان الـدينيني مـن جوسـا ويـامبيو و جهـود الوسـاطة         
 م و مقاطعــة مونــد وقــوام احل ومــةالعنف ســني القبائــ  لتهدئــةالــس قــادم إىل إســرام اتفــا  

سواليــة نــرب االســتوائيةض وقــد التــزم اسانبــان سوقــف األعمــال العدائيــةض وو واليــة نــرب          
االستوائية أيضا، وا ل  البعثة دعم عملية السجمم ا ليـة سـني  ر ـة التحريـر الـوطق سنـوب       
الســـودان واحل ومـــةض وو واليـــة جـــونقلمل، وا ـــل  البعثـــة العمـــ  مـــع أ ـــحاب امللـــلحة  

ول علا املعلومام املتعلقة ساينلا  املب ـر واملسـاعدة و تقيـيم بيـا ام     الرئيسيني هبدا احلل
 تسوية التوترام املستمرة سالطر  السلميةض

أيضــا ساملســاعمل احلميــدة لألمــني سنــوب الســودان وقيــادة البعثةاوــاص   ثلــملواســتعان  - 31
 ضا لاية املدنينيعلا وقف القتال وعل ةوالوطني ة، حلل األطراا ا ليعلا او م ثفالعام 
أ ثــــر  ال يــــزالوو إطــــا  املســــتوى الثــــاين مــــن اوطــــة، تــــوفري احلمايــــة املاديــــة،   - 32
شخص مـن املشـردين دابليـا يتلّقـا تلـني احلمايـة دابـ  سـتة مواقـع حلمايـة            199 000 من
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 122 000 انون الثاين/يناير، سل  عدد املستفيدين أ ثـر مـن    28املدنيني تاسعة للبعثةض و   
شخص و جوسا )والية وسـط   28 000ص و سانتيو )والية الو دة(، وأقّ  شيئا ما من شخ

شــخص و مل ــال )واليــة أعــايل النيــ (ض وبــجمل الفتــرة    45 000االســتوائية(، وأ ثــر مــن  
املشــمولة ســالتقرير، أدى متــادم العنا ــر املســلحة و ا ت ــاب أعمــال العنــف و وســط واليــة   

شـخص تقريبـاض وعـم     22 000و عـدد املشـردين دابليـا قـد اا     الو دة وجنوهبا إىل زيـادة  
نقـص   لـني   و عن  لني اشتداد اال تياجام املتعلقة ساحلماية املادية واملسـاعدة اينسـانية، مبـا   

سعـ  املشـردين مواقـع احلمايـة و     نـاد   و وسط واليـة الو ـدةض وو نفـس الوقـ ،      األنلية
 ًة لتحسرن األمن أو لغرت السفر إىل السودانضنتي طوعا واليت مل الو دة وأعايل الني  

(،  ثفـ  البعثــة وجوداـا و املنــاط  املعررضـة سشــدة    2015) 2252القرا  ســ وعمـجم  - 33
 4 437وطر استمرا  الـ ا  والـس تضـم  معـام  ـبرية للمشـردين دابليـا، و لـني ستسـيري          

دو يــة  15 ينامي يــة ودو يــة جويــة د 33 دو يــة طويلــة املــدة و 545 دو يــة قلــرية املــدة و
إىل إنشــان قواعــد عمليــام  “2 -الو ــدة ”هنريــة منــل تشــرين الثــاين/نوفمربض وقــادم عمليــة 

م قتـــة و مقاطعـــة لـــري سواليـــة الو ـــدة، ترمـــمل إىل  د  العنـــف وتيســـري تقـــدمل املســـاعدام  
اـان  اينسانيةض وأسهم  قاعدة العمليام و لري و زيادة  ـبرية و عـدد الـدو يام و مجيـع أ    

املنطقــةض ومل تــرد أم تقــا ير عــن ا ت ــاب اسماعــام املســلحة العتــدانام علــا املســتفيدين     
مسـتفيد   45 000سعـداا، والـلين  ـاوز عـددام      وأاملعونة بجمل عملية توزيـع األنليـة    من
توا   البعثة مساعمل التخفيف مـن  ـدة   ومقاطعت مل لري وثونيو  و  انون األول/ديسمربض  و

بـجمل تسـيري دو يـام     منية اوا جية ا دقة ساملقيمني و مواقع لايـة املـدنيني مـن   األبطا  األ
، مبــا و  لــني سالنســبة و املنــاط  ا يطــة ســاملواقع قــد  مــن الســجممة تــوفريحمــددة األاــداا، و

 للنسان والفتيام الجميت يغاد هنا ملما سة أنشطة  س  الرز ض
وتوا    ايسجمل عن  وادت التوتر والعنف سني القبائ ، مبـا و  لـني العنـف اسنسـمل      - 34

 الفتـرة  اض فخـجمل  و ـ واسنساين، ونري  لني من احلوادت األمنية داب  مواقع لاية املدنيني و
 ادثـا أمنيـا و تلـني املواقـع،  لـ  أعمـال        531، و دم تقا ير عن وقو  املشمولة سالتقرير

  ودديــدام سالقتـ  وبطـف وإطـجم  نــا  وتف ـري وإضـرام  رائـ  وعنــف       مسـلح وقتـ   سـطو 
ــدمل املســاعدة اينســانية         ــاملني و جمــال تق ــد ضــد الع مــ يل وانتلــاب وتونــ  مســلح وددي
ومو فمل البعثةض فقد أ ي  ستة شرطيني من أفراد شرطة البعثة جبـروح أثنـان قيـامهم سننشـطة     

املوجـودة و مقاطعـام سـانتيو وسـو  وجوسـاض وسـعيًا         ف  السجممة واألمن العـامرني و املواقـع  
التخفيف من  دة ال  احلوادت، اتبع  البعثة و سراجمهـا املتعلقـة ساوفـا ة ا تمعيـة هن ـا       إىل

مت امجم، ستعاون وثي  مع مجاعام اوفا ة املدنية ا ليـة، مـن بـجمل عقـد  ـوا ام جمتمعيـة،       
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ست اسة السريعة حلاالم الطـوا   وللحـوادتض ونّفـل    وتسيري دو يام  ف  النرام العام، واال
أفــراد شــرطة البعثــة أيضــا عمليــام تفتــيا يوميــة عــن األ ــناا ا رــو ة  األســلحة واملــواد   

 املهررسة الس قد ت دم إىل انعدام األمنض
وما زال  البعثة تتوىل تشغي  ثجمثـة مرافـ  ا ت ـاز و مواقـع لايـة املـدنيني و جوسـا         - 35

ـو ومل ال وســو  اوا ة مبـرت   احلـوادت املخّلـة سـاألمن العـام و تلـني املواقـعض فحـ          وسانتيـ
شخلـاض وو  ـانون األول/ديسـمرب، تقـر  توقيـف       37شـباط/فرباير، سلـ  عـدد ا ت ـزين      2

تشغي  مرف  اال ت از املوجود و موقع لاية املدنيني و سو  ألن  الة األمن العـام و املوقـع   
ا ت ــاهبم  سـتدعيوض ووفقــا لإلطـا  املتفـ  عليــو، تقـوم البعثـة سح الــة األفـراد املشـتبو و       مل تعـد ت 

ــةض وو      ــدنيني إىل الســلطام الوطني ــة امل ــع لاي ــاير،   2جــرائم بطــرية و مواق  ــانون الثاين/ين
سّلم  البعثة مشتبها سو من مرف  جوسا إىل جهاز الشرطة الوطنيـة سنـوب السـودانض وبـجمل     

شخلا آبرين اعُتربوا بطـرًا علـا األمـن مـن مجيـع مواقـع        11مولة سالتقرير، طدرد الفترة املش
لاية املدنينيض وو مجيع تلني احلاالم، دأس  البعثة علا إجران تقييم مفل  لألبطـا  يسـتند   
إىل  قو  اينسان ت  د فيو أن األشخاص املعنيني نري مهدردين  طر التعرت لـأل ى بـا     

 املوقعض
  دائــرة األمــم املتحــدة لإلجــرانام املتعلقــة ساأللغــام، سو ــفها جــزنا ال يت ــزأ   قامــو - 36
فريقــا مــن أفرقــةد إزالــة األلغــام ملســح  43سعثــة األمــم املتحــدة و جنــوب الســودان، سنشــر  مــن

وتطهري طر  ومهاسط طائرام ومواقـع  بـوط املرو يـام، يتا ـة و ـول التعزيـزام األمنيـة        
بجمل الفترة املشمولة سالتقرير، مت مسح وتطهـري طرقـام يبلـ  طو ـا     واملساعدام اينسانيةض و

يوم،  ـا ةمـح للبعثـة سح مـال إ ـجمح      انتيو ومـ ا يلومترا، تشم  الطري  الس ترسط سني س 637
الطر  وأتاح عبو  إمدادام البعثة وقواف  الوقود سنمان، وامل مسنلة ضرو ية لضمان تشـغي   

 ـانون الثاين/ينـاير،    25تشـرين الثـاين/نوفمرب إىل    10لفتـرة مـن   نتيوض وو ااقاعدة البعثـة و سـ  
لغمــا  441متــرا مرســــعام ودمــــرم    1 194 396طهرــرم الــدائرة منطقــة تبلــ  مســا تها     

قطعــة مــن األســلحة    14 657مــن املتف ــرام مــن خملفــام احلــرب و      4 002أ ضــيا، و 
ــة املــدنيني مــن املتف ــرام مــن خمل    ــلبائرض وحلماي ــدائرة   اللــغرية وال فــام احلــرب، نرمــ  ال

فـ ،   25 512مـدنيني )  80 410دو ام توعية ساملخاطر النامجة عن ال  املتف رام لفائدة 
ــاة، و 21 072 و ــجم، و 17 185 فتـ ــ      16 641  جـ ــاو يبلـ ــدد إضـ ــتمع عـ ــرأة(ض واسـ امـ

ــداسري         419 ــاملني و ا ــال اينســاين إىل إ اطــام سشــنن ت ــة والع ــو فمل البعث ــن م شخلــا م
،  ققـ  دائـرة ايجـرانام    2015ة من األلغام األ ضيةض ومنل  ـانون األول/ديسـمرب   السجمم

املتعلقة ساأللغام و ستة  وادت من سينها  ادت ناجم عن انف ـا   بـائر نـري منف ـرة أسـفر      



S/2016/138 
 

 

16-01726 13/27 

 

عن مقت    ر سال  و تر ا ا، سوالية وسط االستوائية، وو  ادت وقـع بـا   موقـع لايـة     
وقـع، ا تفـع   املدى حبياة ستة أشـخاصض ونتي ـة لوقـو   ـادت آبـر و      املدنيني و مل ال وأو

 جرحياض 23العدد ايمجايل لل ر ا من املدنيني إىل 
سـامه  البعثـة و اسهـود     -واو ديئة سيئة توفر احلمايـة   -وو إطا  املستوى الثالل  - 37

أجـ  إجـران استقلـان    املشتر ة مع شر ان فري  األمـم املتحـدة القطـرم و جمـال احلمايـة مـن       
سشــنن نوايــا الســ ان املشــردين ملعرفــة مــا إ ا  ــانوا يرنبــون و العــودة إىل أما نــهم األ ــلية    

تغــيري أمــا ن إقامتــهمض و شــف  النتــائج األوليــة املســتمدرة مــن استقلــان مواقــع لايــة     و أو
 ة وعلا بـدمام املدنيني الستة أن املشردين يعتربون توفر األمن وإم انية احللول علا األنلي

اللــحية مــن العوامــ  الرئيســية الــس قــد تتــيح العــودة إىل التعــايا الســلممل و املنــاط     الرعايــة
املفضرلة للعودة أو لتغيري أما ن إقامتهمض وأ هرم النتـائج أيضـا أن املشـردين ير بـون ساتفـا       

ادام الســجمم )اتفــا   ــ  الــ ا  و جنــوب الســودان( وستنفيــل ض وأعــرب الــبع  عــن اســتعد 
للعودة أو لجمنتقال إىل املناط  املفضلة إ ا  للوا علا دعم علا ش   مسـاعدام علـا البـدن    
من جديدض وسنان علا ال  النتائج، ستقوم البعثة سالتنسي  مع الشر ان علا وضع بطـة عمـ    

 مشتر ة لتهيئة الرروا املجمئمة للعودة وإعادة التوطني وإعادة ايدما  سش   مستدامض
 

   د  قو  اينسان والتحقي  و انتها ادا -سان  
وا ل  البعثة التحقيـ  و سجمنـام عـن انتـها ام ل ـ  مـن القـانون الـدويل حلقـو            - 38

اينسان والقانون الـدويل اينسـاين، و ـللني و  ـاوزام حلقـو  اينسـان،  ـا  ـلة سـال ا           
األمم املتحدة حلقو  اينسـان   انون الثاين/يناير، اشتر   البعثة ومفوضية  21اسا مض وو 

 الــة  قــو  اينســان و الــ ا  الــلم طــال أمــد  و جنــوب         ”و إ ــدا  تقريــر سعنــوان   
التقريــر إىل وقــو  انتــها ام و ــاوزام حلقــو   تشــري االســتنتاجام الــوا دة وو“ض الســودان

 اينســان علــا نطــا  واســع ا ت بــها مجيــع أطــراا الــ ا ، مبــا و  لــني املئــام مــن  ــاالم    
ــد          ــف اسنســمل، والت ني ــان القســرم، والعن ــا  القضــان، و ــاالم االبتف ــدام بــا   نط ايع

 اآلمنــةأن األطــراا اامجــ  عمــدا املــجم ام و ،القســرم، وا  مــام العشــوائية ضــد املــدنيني
 ، ومن سينها أما ن العبادة واملستشفيام و   قواعد األمم املتحدةضاملعروفة

قرا  احلالـــة األمنيـــة واخنفـــات عـــدد ا  مـــام الـــس وو واليـــة الو ـــدة، ةمـــح اســـت - 39
ــا ام لر ــد  قــو       ــة ســحجران زي تســتهدا املــدنيني منــل أوائــ   ــانون األول/ديســمرب للبعث
اينسان و املقاطعام الوسطا واسنوسيةض و ل  ال  الزيا ام إيفاد  سعثة إىل سلـدة سـواو الـس    

 يـل أفـاد مفـوت املقاطعـة سـنن معرـم       تسيطر عليها املعا ضة والـس تقـع و مقاطعـة  ـو ،     
نتيو أو إىل األدنـالض ووا ـل  البعثـة    ااملدنيني فروا إىل موقـع لايـة املـدنيني التـاسع للبعثـة و سـ      
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ــن     ــر م ــاة أ ث ــ  و سجمنــام سشــنن وف ــ  وا ــد     50التحقي ــن الرجــال، وف مــدنيا )مجــيعهم م
 قــوام احل ومــةهم تــطوّق األقــ ( و سلــدة لــري و أوابــر تشــرين األول/أ تــوسر، سعــد أن  علــا

الوفيـام    اويةض وال تزال املجمسسام الدقيقة ملا  دت، مث  إ ا ما  ان  اـل   ا ت زدم وو
نا ة عن فع  متعمرد، نري واضحة، مع أن ما  وا  شـخص سقـمل علـا قيـد احليـاة يبعـل علـا        

 االعتقاد سنن الضحايا ماتوا سسب  االبتنا ض
ــة أعــايل النيــ ، ةم  - 40 ــام    وو والي ــة ساســتئناا إيفــاد سعث ــة للبعث حــ  التحســينام األمني
ــام         و ــع ع ــل مطل ــة من ــا البعث ــاط  مل تز ا ــاين/نوفمرب إىل من ض 2015أوابــر شــهر تشــرين الث

ــن عشــرية الشــلني للتحــر           وو ــرت مشــردين م ــام سشــنن تع ــمل سجمن مل ــال، توا ــ  تلق
ول/ديسـمرب،   ـرم    ـانون األ  21واال ت از واالبتطـاا سـني النـهر وموقـع احلمايـةض وو      

قيـامهم ستو يـد    الشلني سسب  االشتبا  و قبيلةسجمنام أنو مت القب  علا مخسة أشخاص من 
ســلع إىل فلــي  املعا ضـــة و احلر ــة الشـــعبية/اسيا الشــع  لتحريـــر الســودان، وتعرضـــوا      

إىل الشــرطة  تســليمهم قبــ  لقــوام احل ومــةلجم ت ــاز والضــرب و ث نــام عســ رية تاسعــة  
ديسـمربض وو  ـادت آبـر      ـانون األول/  30سنـوب السـودان ا ايفـرا  عنـهم و      الوطنية

الشلني حتـ    قبيلة انون األول/ديسمرب، أدسل  عن ابتطاا أ سعة شبان من  21وقع أيضا و 
 ــانون األول/ديسـمرب، اســتوقف   26 دديـد السـجمح بــا   سواسـة موقــع لايـة املـدنينيض وو     

نسان  انب سمـع  طـ  الوقـود سـالقرب مـن موقـع احلمايـةض         تسع قوام احل ومةجندم من 
ال  النسـان السـ  األبريـام    ، ل ـن ملـري   سـ  البجمنـام  مـن الفـرا    ثـجمت نسـان    ومت ن 

 انون الثاين/يناير، أفادم سجمنام سنن اسيا الشع  لتحريـر السـودان    21ض وو يزال جمهوال
ا   موقع احلماية سسب  شـ وك و أهنـا   املشردين دابليا ب ة الشلني منقبيلا ت ز امرأة من 

مل ــال وسعــد  لــني و ث نــة  ســ نتقاتــ  إىل جانــ  املعا ضــة، وو البدايــة مت ا ت ازاــا و  
  انون الثاين/ينايرض 26قب  تسليمها إىل البعثة و  لقوام احل ومةعس رية تاسعة 

اينســان، وو واليــام االســتوائية، توا ــ  و ود سجمنــام سشــنن انتــها ام حلقــو     - 41
ــة نــرب االســتوائيةض وسعــد انــدال  أعمــال العنــف و إيــزو و      وال تشــرين  17ســيما و والي

ــدنيون إىل األدنــالض وأشــا م    وقــوام احل ومــة الثــاين/نوفمرب ســني شــبان مســلحني     ، فــر امل
سجمنام إىل مقت  امرأة من أفراد الشرطة الوطنيـة سنـوب السـودان أثنـان االشـتبا ام، وُزعمـم       

 20طفلـني  ـا أسـفر عـن قتلـهماض وو       أطلقـوا الر ـاص علـا    مـن قـوام احل ومـة   ا أن جنـود 
شخلـا مـن العـاملني و ا ـال اينسـاين مـن        25تشرين الثـاين/نوفمرب، قامـ  البعثـة سـحبرا      

تشـرين الثـاين/نوفمرب، أشـا م سجمنـام إىل أن جهـاز األمـن        21جممرع و االم و إيزوض وو 
ا ت ـز مخسـة أشـخاص سسـب  الشـني و أهنـم يقـدمون الـدعم إىل          الوطق الدابلمل و يـامبيو 
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الشبان املسلحني و يامبيو  س  املزاعمض وعق  و ود سجمنـام سشـنن وقـو  معـا ك عنيفـة      
املـدنيون إىل جممرـع منرمـام نـري     سـن   ـانون األول/ديسـمرب،    8و  7و سلدة يامبيو و يـوممل  
  عـدد املشـردين أعلـا مسـتوى لـو و ـان       قاعدة البعثة،  يـل سـ ر     ومية يقع سالقرب من

شـخصض وتلقـ  البعثـة سجمنـام سشـنن مـزاعم سوقـو  انتـها ام و          5 000 لني و  دود 
قـد أد ـر   ض وو   مـ ل   200يلـ  إىل   اسيا  املعا ك، من سينها أعمال هن  وُزعم سـنن عـدد  

لحني قـاموا  هناية شهر  ـانون األول/ديسـمرب، و يـامبيو، أشـا م سجمنـام إىل أن  جـاال مسـ       
سنه  منرمة دينية، واعتدوا علا العاملني فيهـا مبـا و  لـني جنسـيواض واعتـرا شـخص يـدَّعمل        
أنــو  ئــيس جمموعــة ُتعــر ا ساســم اسبهــة الوطنيــة لشــع  جنــوب الســودان ســنن عنا ــر نــري     

دت وتعهـد ستقـدمل اـل  العنا ـر     القوام الس تعم  حتـ  إمرتـو مسـ ولة عمـا  ـ      منضبطة من
 ضالعدالة إىل
اسـتمرا    وو والية وسط االستوائية، تلق  البعثة سجمنام و تشرين الثـاين/نوفمرب عـن   - 42

مقاطعــة جوســا، عقــ   ونــدو وسا وسيــام ا مــام علــا املشــردين و  قــوام احل ومــة و شــن
أعمال العنف الس دا م و أيلول/سبتمرب سني قـوام احل ومـة واملنتسـبني للمعا ضـةض وو هنايـة      

الثاين/يناير،  ان العديد من املشـردين ال يزالـون يشـعرون سـاووا مـن العـودة إىل        شهر  انون
، و  ـني اــرب آبــرون إىل  لقــوام احل ومــةديـا ام سســب  وجـود و ــدة  ومانــدو  تاسعـة    

أ سـع مــدا   و   قـوام احل ومـة تسـتخدم   جوسـا  سـ  مـا قيـ ض وأفـادم سجمنـام أيضــا سـنن        
 ضاملنطقة ألنرات عس رية

زيادة و انتها ام  قو  اينسان املبّل  عنـها و واليـة نـرب حبـر الغـزالض       و دث  - 43
وو مطلع شهر  ـانون األول/ديسـمرب، دفعـ  أعمـال القتـال الـس دا م سـني اسـيا الشـع           
لتحرير السودان وقوام املعا ضة و مناط  من سينها فـر  ا ، وسوسـريم، وسازيـا، وسيسـيّليا،     

و منتلف شهر  ـانون األول/ديسـمرب، تلقـ  البعثـة سجمنـام عـن قيـام        املدنيني إىل الفرا ض و
 يلـومترا   13سنه  و ر  منـازل و منطقـة مومـوم، الـس تقـع علـا مسـافة         قوام احل ومة

جنوب سلـدة واو،  ـا أدى إىل تشـريد مـدنينيض وو مطلـع شـهر  ـانون الثاين/ينـاير، انـدلع           
او،  ا تسب  و تر ي  املزيد مـن املـدنينيض وقـد    أعمال عنف و عدد من املواقع و مقاطعة و

مقاطعة واو، وقد  لـ     قق  البعثة و سجمنام عن ا مام استهدف  عشرية الفرتي  و
ال  ا  مام عمليام قت  وهنـ  و ـر  للمنـازل، ول ـن اـل  التحقيقـام تعرقلـ  سسـب          

 القيود املفروضة علا التنق ض
ــس تســت االعتــداناموتوا ــل   - 44 ــة التعــبري، ال ــو   وو دمهدا  ري سجمنــام عــن توجي

  ـانون األول/  9دديدام لللحف واللحفيني وا ت از املدافعني عن  قو  اينسانض وو 
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ديسمرب،  لل  البعثة علـا معلومـام عـن دديـدام وجرههـا مسـ ولون و الشـرطة ملـو فمل         
طـوا   التاسعـة للشـرطة    الناطقة ساللغة العرسية عق  نشر مقال ينتقد و ـدة ال  “سيتنا” حيفة 

ــوب الســودانض وو   ــة سن ــوام  أن  ــانون األول/ديســمرب، أشــا م سجمنــام إىل   22الوطني ق
اليومية، سالتوقف عـن   “التعبري”األمن أمرم  حيفة أبرى ناطقة ساللغة العرسية، امل  حيفة 

 االقتلـادم  �سِّـ   ل ـانون األول/ديسـمرب مقـاال اعُتب ـر نقـديا ل      21العم  سعد أن نشرم يـوم  
 اـلا  عـن  مسـ وال   ـحفيا  ا ت زم األمن أجهزة سنن سجمنام وأفادمض للح ومة والسياسمل

  ــــانون 30 و اســــتقالتو التحريــــر  ئــــيس وأعلــــن ديســــمرب،/األول  ــــانون 29 و املقــــال
من الـوطق الـدابلملض و ـللني    األ جهاز قمب  من ملضايقام التعرت إىل ُملمِّحا ديسمرب،/األول

و هناية تشرين الثاين/نوفمرب، اعتقل  أجهزة األمن  ثلني عن سعـ  منرمـام   و مقاطعة واو 
عقـد مـ متر  ـحفمل للم تمـع املـدين       ا تمع املدين ادمهم  ا م الوالية ستنييد املعا ضة عق 

 انون األول/ديسمرب، مت ايفـرا  عـن مجيـع     8احلالة األمنية علا أهنا مروعةض وو  وا فيو ور 
 دفا  البعثة عنهمض ا ت زين سفض 

أما فيما يتعل  حبقو  اينسان و جمـال إقامـة العـدل، فـحن  ـاالم اال ت ـاز املطـول         - 45
والتعسفمل واال ت از سالو الـة، وا ت ـاز األ ـدات، وسـون األوضـا  و السـ ون، ال تـزال        
سائدةض وال يزال عدم وجـود قضـاة يطـرح مشـ لة و مجيـع أاـان البلـد  يـل قيـ  إن سعـ            
املقاطعام  ل  دون قضاة و اودمـة ملـدة تزيـد علـا سـتة أشـهر،  ـا أدى إىل قيـام الزعمـان          

 ا ليني سح دا  أ  ام و قضايا جنائية ال تقع ضمن ابتلا همض
وأوفــدم مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــو  اينســان فريــ   تقيــيم إىل جنــوب الســودان    - 46
اللــاد  عــن جملــس  قــو  اينســان يجــران  29/13تشــرين األول/أ تــوسر عمــجم ســالقرا   و

تقييم شام  لجمدعانام املتعلقة ساالنتها ام والت اوزام و جمال  قو  اينسـانض وقـد أهنـا    
 ض2016 الفري  عملو امليداين وُيرتق  أن يقدم تقرير  إىل ا لس و شهر آ ا /ما  

م اسســيمة الســتة  وتوا ــ  البعثــة التشــديد علــا أمهيــة   ــد ا ت ــاب االنتــها ا        - 47
األطفال والتحق  منها وايسجمل عنها، متشيًا مع الوالية اللـاد ة عـن جملـس األمـن سشـنن       حب 

 ـوادت   103األطفال وال اعام املسلحةض وبجمل الفترة املشمولة سـالتقرير، مت ايسـجمل عـن    
ــن   ــن     89)مت التحقــ  م ــتم التحقــ  م ــها ومل ي ــا من ــها    14 ادث ــا انت ــا( وقعــ  فيه ام  ادث
طفــجم  3 750ها مــا ال يقــ  عــن   األطفــال وتضــر  منــ  س اينســان اوا ــة  جســيمة حلقــو  

أطفــال مل ُيــل ر جنســهم(ض ومت ايســجمل عــن مقتــ    307فتــاة، و  1 599فــ ، و  1 844)
ــ ، و 23طفــجم ) 39 ــاة، و  11 ف ــلَ ر جنســهم( و   5فت ــا وقعــ  و   15أطفــال مل ُي  ادث

منها ومل يـتم التحقـ  مـن  ـادثني(، ووقعـ  األنلبيـة        13 التحق  من إطا  ال ا  املسلح )مت
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عــجموة علــا  لــني، مت ايســجمل عــن العرمــا مــن عمليــام القتــ  و جنــوب واليــة الو ــدةض و 
 ادثة مت فيها  نيد واستخدام أطفال و مجاعام مسلحة وقـد تضـر  مـن اـل  احلـوادت       40

أل جـــح أن األعـــداد الفعليـــة طفـــجم )مجـــيعهم فتيـــان( و خمتلـــف أاـــان البلـــدض وعلـــا ا  261
لجمنتها ام اسسيمة أعلا س ثري سسـب  تـدين مسـتوى ايسـجملض و نـم التحـديام املسـتمرة،        
ــة الشــعبية/اسيا الشــع  لتحريــر          ــع فلــي  املعا ضــة و احلر  ــرى األمــم املتحــدة أن توقي ت

ني  انون األول/ديسمرب علا بطة عمـ  لوقـف ومنـع  نيـد األطفـال و ـلل       26السودان و 
قت  األطفال وتشـويههم بـربم مشـ ِّعض وتتضـمن اـل  اوطـة التزامالـا سـحطجم  سـراح األطفـال           

 اسنود وسحعادة إدماجهمض
وقد س ر  عدد أعمال العنف اسنسمل ا تفاعا سسب  تداو  احلالـة األمنيـة و منـاط      - 48

ــربى ووال     ــتوائية ال ــ ــة االســ ــيما و منطقــ ــال ا ، وال ســ ــ د ســ ــن قبــ ــنثرة مــ ــن متــ ــة مل ت ــ يــ
ــزال  ــاالم االنتلــاب واالنتلــاب اسمــاعمل   حبــر نــرب و ــللني الضــرب  ،الغــزالض وال ت

واالبتطاا تطال النسان والفتيام الجميت يغاد ن موقع لاية املـدنيني و مل ـال سمـع الغـلان     
 تـاسعني لقـوام احل ومـة    اأو مواد أبـرى، و ـللني و واليـة الو ـدة،  يـل ُيـزعم أن جنـود       

 طة سو ام املس ولون عن ا ت اب جرائم اناكضوامليليشيام املرتب
آب/أنســـطس، وقـــع االبتيـــا  علـــا جنـــوب الســـودان لت ـــون سلـــدا ُيختب ـــر   5وو  - 49
تطبيـ  سروتو ـول لتبـادل املعلومـام سـني نرـام إدا ة املعلومـام املتعلقـة سـالعنف اسنسـاين            فيو

ــانون األول/ديســـمرب 16وترتيبـــام الر ـــد والتحليـــ  وايســـجملض وو   ــافة  ـ ، مت توقيـــع إضـ
لربوتو ـــول تبـــادل املعلومـــام القـــائم حتـــدد املبـــاد  التوجيهيـــة وإجـــرانام تبـــادل البيانـــام 
ــها،          ــ  عن ــف اسنســاين املبلل ــ  حبــاالم العن ــا يتعل ــن األةمــان و م اي لــائية دون ال شــف ع

بط ش    لني بطوة إذاسية او تعزيز مجع املعلومام وايسجمل عـن العنـف اسنسـمل املـرت     وقد
 سال ا  الدائر و جنوب السودانض

 
 ديئة الرروا املواتية ييلال املساعدام اينسانية - جيم 

وا ـل  البعثــة، مــن بــجمل التعــاون الوثيــ  مــع م تــ  تنســي  الشــ ون اينســانية و   - 50
ســب  تعرــيم أثــر  م العمــ  اينســاين واملمــثلني و القطاعــام، تقيــيو  ا لــيني شــر انالجوســا و

سالتنسي  الوثي  مـع الو ـاالم اينسـانية مـن أجـ  دعـم إيلـال         التوا  الدو يام وعمليام 
مهمـة لايـة    3 296، نفلم البعثـة  املشمولة هبلا التقرير املساعدام اينسانيةض وبجمل الفترة

ة مـن  القوة سنـان علـا طلـ  أوسـاط العمـ  اينسـاين لتـنمني عمليـام إسـقاط األنليـ          تقوم هبا 
 الطائرام وحتر ام القواف  الربية وسفن النق  النهرية ونرياا من األنشطة اينسانيةض  
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املتضـر ة   املنـاط  وعلا وجو اولوص، تر ز املهام والدو يام املت املة للبعثة علـا   - 51
وجـود البعثـة، سطـر  منـها     ل عزيـز ت فمل واليـة الو ـدة، سـاعد   فمن ال ا  وما يليو من تشريدض 

قاعدة عمليام أمامية و سلدة سانتيو، علا تيسـري االسـتئناا التـد ذمل لتقـدمل اوـدمام      إنشان 
تــة التاسعــة للبعثــة و مقاطعــة ودعــم إنشــان قاعــدة العمليــام امل ق ،اينســانية وبــدمام احلمايــة

ض ومع  لني، ال تزال اناك  اجـة  اودمام أيضا زيادة إيلال املساعدام اينسانية وتقدمل لري
 املزيــد مــن اوــدمام اينســانية وبــدمام احلمايــة و ا تمعــام ا ليــة الضــعيفة و   ماســة إىل

 املناط  الس يلع  الو ول إليهاض
وو واليــة أعــايل النيــ ، قيمــ  البعثــة اال تياجــام مــن احلمايــة وا تمــاالم العــودة     - 52

سـتوائية، م نـ    وإعادة ايدما  و عدة مناط ، مبا و  لني سلدة مل الض وو والية نـرب اال 
 إجــراناينســاين مــن  العمــ دو يــام البعثــة وقاعــدة عمليــام م قتــة و مونــد م الشــر ان و 

تقيــيم ســريع مشــترك ســني الو ــاالم لجم تياجــام وتقــدمل اوــدمام اينســانية وبــدمام         
اينســاين، و ا ــال احلمايــةض وإضــافة إىل  لــني، قامــ  البعثــة، سالتنســي  مــع اسهــام الفاعلــة  

قلمل ملشـردين مـن واليـس جـون    اتـدف   ملواجهـة  يز التوا   مع السلطام وا تمعام ا ليـة  ستعز
 والو دة إىل والية البحريامض

تشرين الثاين/نوفمرب، أدم دائرة األمم املتحدة لإلجرانام املتعلقـة ساأللغـام    27ومنل  - 53
انية و جنــوب واليــة دو ا  يويــا و االســت اسة و  ــاالم الطــوا   ستقــدمل املســاعدة اينســ  

فريـ  معـق مب افحـة األلغـام و لـري لـدعم اسهـود اينسـانية اسا يـةض           دما الو دة، وقام  سح
وإضافة إىل  لني، وسنان علا طل  اسناح املعا ت و احلر ـة الشـعبية/اسيا الشـع  لتحريـر     

 والية أعايل الني ضساك قالسودان، قيم  الدائرة املخاطر و سا
وا ل  البعثة، سالتنسـي  مـع الشـر ان و ا ـال اينسـاين، حتسـني األوضـا  دابـ          و - 54

مواقـع لايــة املــدنيني للتخفيـف مــن اال ترــات والتــوترام فيمـا ســني مجاعــام املشــردينض وو    
ــ    ــة نقـ ــانون األول/ديســـمرب، أ ملـــ  البعثـ ــا مـــن  4 221 ـ ــ  ة قبيلـــشخلـ الشـــلني دابـ

 مل الض موقع
 

   السجمم  دعم تنفيل اتفا - دال 
مــن أجــ  دعــم التنفيــل النــاجح التفــا  الســجمم، قامــ  املمثلــة اوا ــة لألمــني العــام،   - 55

سو فها عضوة  ةمية و الل نـة املشـتر ة للر ـد والتقيـيم، ساسـتخدام مسـاعيها احلميـدة مـن         
أج  مرافقـة ودعـم العمليـة السياسـية، فيمـا قـدم  البعثـة الـدعم امللمـو  مل سسـام املر لـة            

 املوعـد التنفيـل عـن   تـنبر  ، (5-3الفقـرام  ) أنفـا تقاليةض وعلا الرنم من التقدم املبلـ  عنـو   االن
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، ألن ع ز األطراا عن التو   إىل    وسط سشنن القضايا الرئيسية يعرقـ  إ ـراز   لو ا دد
جنــوب  الــدوليني شــر انلالتقــدمض وعقــدم  ــثلس اوا ــة سنــوب الســودان سانترــام منتــدى ل

ــيم     ئواوأ ــدقالســودان  ــة املشــتر ة للر ــد والتقي ــ   ــ  اجتمــا  لل ن  الســتبا  املشــا   قب
 اتسا  و مواقف ا تمع الدويل دعما لعم   ئيس الل نةض   حتقي و

وقــد أ ــرز سعــ  التقـــدم و إنشــان آليــام الر ـــد وم سســام املر لــة االنتقاليـــة         - 56
اتج عن بجمفـام جواريـة سـني    وتشغيلها األويل، ول نو ير  سطيئا ويعوقو اسمود السياسمل الن

وجـود الفريـ  املتقـدم لل نـاح املعـا ت و احلر ـة الشـعبية/اسيا الشـع           سااماض واطراأل
، ول ـن ال تـزال انـاك حتـديام     املنـاط   ر ة و عدد مـن  و نشون لتحرير السودان و جوسا 

و ـل     برية،  ما وقعـ   ـاالم تـنبريض وسعـد تشـ ي  الل نـة الوطنيـة لتعـدي  الدسـتو ،         
  ـانون الثـاين/   25واليـةض وو   28 ا يئة إىل الطري  املسدود، وال سـيما  لـوص مسـنلة الــ    

ــاح املعــا ت و احلر ــة الشــعبية/اسيا الشــع        ــاسع لل ن ــ  الدســتو م الت ــاير، التقــا الفري ين
قامــ  الل نـــة  لتحريــر الســودان مــع نرـــري  احل ــوممل، ل ــن مل يــتم التو ـــ  إىل اتفــا ض و       

اجتمعـ  ثـجمت مـرام  ـ  اآلن،      إ ، سبع  األنشطة لوقف إطجم  النا  املشتر ةالعس رية 
وأشـرف  أمانتـها علـا سعـ  التقـدم ا ــرز و التخطـيط مـن أجـ   ميـع القـوام والترتيبــام           

يوجد ما يشري إىل حترك  بري او سداية الت ميعض واجتمـع   األمنية االنتقالية األبرى، ول ن ال
وقـف إطـجم  النـا  والترتيبـام األمنيـة االنتقاليـة ثـجمت مـرام، ووسـع          أيضا جملس آلية   ـد  

أوي  ويامبيو و  انون الثاين/يناير، و لني سدعم  ـبري   وفريقني جديدين نشر نطا  وجود  س
 من البعثةض  

و ان التقدم ا رز و إنشـان الشـرطة املت املـة املشـتر ة سطيئـا، ويرجـع  لـني جزئيـا          - 57
أن اسنـاح املعـا ت و احلر ـة    ،  مـا  قيادة الشرطة الوطنية سنـوب السـودان   إىل التغيريام و

الشعبية لتحرير السـودان مل يقـم سعـد سزيـا ة جوسـا للمشـا  ة و التخطـيط املفلـ  أو حتديـد          
سهــود التوعيــة قبــ  نشــر الشــرطة املت املــة   ، يثمــا أم ــن ،الضــباطض وقــدم  البعثــة الــدعم 

عــد املعلومــام عــن اال تياجــام مــن الــدعم مــن أجــ  التــد ي ض املشــتر ة، ول نــها مل تتلــ  س
ــام املشــتر ة،    تقــدم  ــبري و  حيــرزو ــ  اآلن، مل  ــ  مر ــز العملي ــلم يتوقــف تفعي ــا  ال عل

الل نــة املشــتر ة للر ــد والتقيــيم   أوفــدماشــتغال الشــرطة املت املــة املشــتر ةض ومــع  لــني،  
 املر زض من أج  سدن تشغي مو فا للعم  مع األطراا 

الستعرات االسـتراتي مل للـدفا  واألمـن و    للم لس املعق سا االجتما  األول عقدانو - 58
السـتقان  أيا /مـايو   30شباط/فرباير،  يل مت تعميم بطة عم  تغطـمل الفتـرة املمتـدة  ـ       1
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وضــع اســتراتي يام نــز  سعــد ض وســالنرر إىل التــنبر و ســدن عمــ  ا لــس، مل يبــدأ  التعليقــام
 ريح وإعادة ايدما  وإ جمح القطا  األمق األوسع نطاقاضالسجمح والتس

  
 بعثة و الة نشر القد ة التعزيزيةمجمك مو فمل ال -سادسا  

 2 525 ــانون الثاين/ينــاير، سلــ  القــوام الفعلــمل للمــو فني املــدنيني و البعثــة   27و  - 59
متطـــوعمل فـــردا مـــن  419مو فـــا وطنيـــا، و  1 279مو فـــا دوليـــا، و  827فـــردا، منـــهم 

 املتحدةض األمم
جنـــديا  11 342جنـــدم، منـــهم  11 901شـــباط/فرباير، سلـــ  قـــوام القـــوة  2وو  - 60

ــان و   366 و ــريتني  ينيــتني       193ضــاسط أ   ــ  نشــر س ضــاسط اتلــال عســ رمض وا تم
جنديا( و أوائـ   ـانون األول/ديسـمربض وسـيتم االنتـهان مـن النشـر ال امـ           280إضافيتني )

فـرد( و   12 500جندم إضـاو و إطـا  احلـد األقلـا السـاس  البـال         400)لل تيبة الغانية 
 ض  2016أوابر شباط/فرباير أو أوائ  آ ا /ما   

ــ  عــدد   2وو  - 61 ــة   عنا ــرشــباط/فرباير، سل ــردا 1 178الشــرطة و البعث ــوام   ف مــن الق
مـن   52الشـرطة و   عنا ـر مـن فـرادى    470 العـدد  و ـ  ، عنلـر  2 001املن ون سـو البـال    
مـن أفـراد و ـدام الشـرطة املشـ لةض ومـع الزيـادة و قـوام الشـرطة           656و  شرطة السـ ون 

 عنلـر  100م ونـة مـن   إضـافية  ل  و دة شرطة مش لة نانيـة  أن تاملن ون سو، تتوقع البعثة 
 ةدلتعزيز و دة الشرطة املش لة الغانية املوجودة و سانتيو حبلول منتلف شـباط/فرباير، وو ـد  

لتعزيـز الو ـدة الروانديـة املوجـودة و      عنلـرا  70 وانديـة إضـافية م لفـة مـن     شرطة مشـ لة  
ــ  اآلن اســـ       ــا  ض ومل حتـــدد  ـ داول الزمنيـــة لنشـــر أفـــراد   مل ـــال حبلـــول أوابـــر آ ا /مـ

 املتبقنيض الشرطة
ــداسري اوا ــة       - 62 ــرم عــن الت ــوا دة و تقري ــل األ  ــام ال ــلول لتنفي وو إطــا  اسهــد املب

(، وا ـل  فرقـة عمـ  خمللـة     A/69/779غجمل اسنسمل واالنتهاك اسنسـمل ) للحماية من االست
ــد ي  ايلزامــمل سشــنن         ــة الت ــدم  البعث ــاض وق ــة إنفــا  سياســة عــدم التســامح مطلق تاسعــة للبعث

ة إىل  لــني، الســلوك ا رــو ض وإضــافأنــوا  مــن مهــا ونري ســون املعاملــةاالســتغجمل اسنســمل و
ســدأم البعثــة ايجــرانام لتوقيــع مــل رة تفــاام مــع مجيــع اسهــام الفاعلــة و ا ــال اينســاين 

 البعثة من أج  ا ترام أعلا معايري السلوكضاملوجودة و مقا  
سـجممة العمليـام اسويـة للبعثـةض      تعزيـز ووا ل  البعثة تنفيل تـداسري معـززة ترمـمل إىل     - 63

جــران مت امــ  متامــا لتقيــيم املخــاطر وضــمان ســجممة الطــريان، يتطلــ     وتقــوم البعثــة ستنفيــل إ 

http://undocs.org/ar/A/69/779
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م علـا أن مســتويام  يَّضـمانام سشـنن سـجممة الطـريان ل ـ    لـة جويـة للبعثـة و منطقـة تقـ          
اــل  الضــمانامض تقــدمل  طلــ  مــن مجيــع أطــراا الــ ا  املخــاطر فيهــا متوســطة أو أ ثــرض وتُ 

ــام تســ ي         ــة، تشــم  أ ق ــة  ــ  شــهر قائمــة سطــائرام البعث ــا  لــني، تقــدم البعث وعــجموة عل
واسنـاح املعـا ت و احلر ـة     قـوام احل ومـة  الطائرام و موز الندان اوا ة هبا و ـو اا إىل  

ــم املتحــدة         ــرة األم ــع دائ ــة سالتنســي  م ــوم البعث ــر الســودانض وتق الشــعبية/اسيا الشــع  لتحري
مام النق  اسـوم للمسـاعدة اينسـانية مـن بـجمل إدا ة شـ ون السـجممة واألمـن، و لـني          ود

 من أج  تبادل املعلومام و فالة اتبا  هنج متس ض
  

االنتها ام املخّلة ساتفا  مر ز القوام والقانون اينساين الـدويل وأمـن    - ساسعا 
 مو فمل األمم املتحدة

تفـا  مر ـز   الانتـها ا   69س ل  البعثة مـا جمموعـو   بجمل الفترة املشمولة سالتقرير،  - 64
ــها   ــن سين ــوام، م ــها ا و شــ     44الق ــد انت ــو  لحر ــةلتقيي ــنثر س ــراد   ت ــة، واألف أعضــان البعث

ــة واسويــةض و لــ  االنتــها ام   ون هبــا، ومبانيهــا ومعــدادا،  واملرتبطــ أثلــر علــا عمليادــا الربي
أو ضـرائ  نـري مشـروعة،    إتـاوام  عها سدفع األبرى مطالبام ألفراد من البعثة أو متعاقدين م

وملاد ة  تل ام البعثة، ودديدام ضد أفراد البعثة ومواقع لاية املدنيني واأل ـول اسويـة،   
ــة     ــن احل ومي ــزة األم ــ  أجه ــدان واملضــايقةض وا ت ب ــني    واالعت ــا و  ل ــها ام، مب معرــم االنت

ا الشــرطة الوطنيــة، وثجمثــة   انتــها ا ا ت بتــه  17 ، وقــوام احل ومــة ها تــانتــها ا ا ت ب 45
بـجمل  وانتها ام ا ت بها جهاز األمن الوطق، ومخسة انتـها ام ا ت بتـها احل ومـة ا ليـةض     

ــرة نفســها،   ــر      تســبب الفت ــا ت و احلر ــة الشــعبية/اسيا الشــع  لتحري ــاح املع ــوام اسن ق
 بعثةضوالتدب  و تنفيل والية ال  ر ة البعثة تقييد ادثني يتعلقان سو السودان 

وو ا ا  جديـد، طالـ  مسـ ولون   وميـون وأجهـزة أمنيـة أفـراد البعثـة أو األفـراد           - 65
التنقـ  دابـ    إم انية أو ضرائ  مقاس   إتاوامسدفع  سوم أو معها املرتبطني هبا أو املتعاقدين 

ــد، أو  ــ البل ــال، و     قب ــبي  املث ــا س ــدمل اوــدمامض فعل ــ     3تق ــانون األول/ديســمرب، طالب  
و املائة من قيمة مجيع العقود الس تربمهـا   10 ال حبر الغزال البعثة سدفع نسبة والية   ومة 
و املائــة مــن    10و املائــة مــن األ ســاح املتنتيــة مــن سيــع األ ــول للبعثــة، و         10 البعثــة، و

أجهـــزة األمـــن احل وميـــة  مســـ ولون وض وو عشـــر مناســـبام، طالـــ  ايذـــا ام املدفوعـــة
 ،مـع البعثـة   سشـنهنا شـا نام متعاقـد   مـن سـائقمل   ومس ولون حمليون سـدفع ضـرائ  و شـاوى    

 ان  تقوم مبهام إعادة إمداد سالغة األمهيـةض وأبـريا، و ثـجمت مناسـبام خمتلفـة، قـام مو فـو        



 S/2016/138 

 

22/27 16-01726 

 

و فني جـدد و البعثـة، منـهم أ سعـة ضـباط      مـ  سـفر  ا  رة و مطـا  جوسـا مبلـاد ة جـوازام    
 أساسيعض  عدة  للبعثة، مت  إعاددا سعد نيعس ريني تاسع

حلياة أفراد البعثـة واملـدنيني الـلين يلتمسـون     سوان وش   عدد من احلوادت دديدام  - 66
 أطلقــ تشــرين الثـاين/نوفمرب، و ســانتيو،   10أو لســجممتهم البدنيـةض ففــمل   مواقعهــااحلمايـة و  

موقـع حلمايـة املـدنيني تـاسع      تاسع لقوام احل ومة يقع علا مقرسة مندة   ا ام من موقع ع
تشرين الثـاين/نوفمرب، و مقاطعـة لـري، واليـة الو ـدة،       13ض وو هاللبعثة وأما ن إيوان مو في

طلقـة ساسـتخدام    12و  الـة سـ ر علـا مـا يبـدو، سـحطجم         قـوام احل ومـة  جنـود   ةدثجمث قام
 ـا وبية سـالقرب مـن القاعـدة عنـدما       ًةقنبلـ  وتر ـوا   ـغرية اـو قاعـدة البعثـة،    أسلحة نا ية 

تشـرين الثـاين/نوفمرب، و جوسـا، قامـ  جمموعـة مـن  جـال         28جنود البعثةض وو  تلدى  م
شرطة املرو  ساالعتدان علا مو ف تاسع للبعثة سعد أن تدب  ملنعهم من استزاز املال مـن زميـ    

 ض  املو ف جبروح نتي ة لللني، وقد أ يلو و البعثة
و ل  األعمال ايجرامية والتهديدام الس تعرت  ا مو فو األمم املتحـدة وأ ـو ا    - 67

 علـا  سـطو مسـلح   عمليـة الدبول نري القانوين إىل جممعام األمم املتحـدة، وسـرقة األ ـول و   
تشـــرين الثـــاين/نوفمرب و واليـــة شـــر  االســـتوائيةض   23قافلـــة لو ـــاالم األمـــم املتحـــدة و  

مـن   “أاـداا سـهلة  ”يزال ا رمون ينرـرون إىل مبـاين األمـم املتحـدة وأ ـو ا علـا أهنـا         وال
شخليةض واسُتهدا أيضا مو فون تاسعون لألمم املتحـدة أثنـان   اقتلادية أج  حتقي  م اس  
ألمـم املتحـدة وعـاملون    ل ن تـاسعون وض وو عدة مناسبام، أ ـي  مو فـو   وادت سرقة وسط

حلوادت عنف أو اضطراسام و مواقع لايـة املـدنينيض    التلدمو ا ال اينساين جبروح أثنان 
ــ  اليدويــة، مــن      ضــبطومت  أنــوا  خمتلفــة مــن األســلحة، مبــا و  لــني األســلحة النا يــة والقناس

  اولوا دبول املواقعضمن   وميني مشردين أو مو فمل أ
اثنـان ألقـمل القـب     منهم قيد اال ت از،  وال يزال أ سعة مو فني وطنيني تاسعني للبعثة - 68

ــانون األول/ديســمرب    ــا و   ــو و تشــرين األول/    2013عليهم ــب  علي ــمل الق  ، ومو ــف ألق
ــوسر  ــو  2014أ ت ا ت ــزين دــم   اــ الن ض ومل توجــو إىل أم مــن 2015، وآبــر و متوز/يولي

   اآلنض وبجمل زيا ة إىل جنوب السودان و  انون األول/ديسمرب، اجتمـع و يـ  األمـني    
العــام للــدعم امليــداين مــع وزيــر اوا جيــة للحــل علــا إطــجم  ســرا هم فــو ا ودون شــروطض  

 وتوا   البعثة زيا ة ا ت زين سانترام للتحق  من أهنم و  الة جيدةض
 مـن بـجمل  القيام مبسا  لدى احل ومة املضيفة سشنن ال  االنتـها ام   وتوا   البعثة - 69

ــل رام شــفوية   ــام واالم ــداا  جتماع ــس تعق ــيني  ال ــع املســ ولني املعن ــا ذــرم إطــجم     ،م  م
 احل ومة علا ملفوفة شهرية ساحلوادت الس تقعض
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 اسوان  املالية - ثامنا 
  زيـــران/ 25ن املـــ    ســـا 69/260بللـــ  اسمعيـــة العامـــة، مبوجـــ  قرا اـــا   - 70

 متــوز/ 1دوال  لإلنفــا  علــا البعثــة و الفتــرة مــن  1 085 769 200، مبلــ  2015 يونيــو
، تبلــ  2016الثاين/ينــاير   ــانون 28ض و ــ  2016 زيران/يونيــو  30إىل  2015يوليــو 

جممــو   يبلــ مليــون دوال ض و 640.8األنلــبة املقــر ة نــري املســددة للحســاب اوــاص للبعثــة 
مليـون   4 337.5بة املقر ة نري املسددة سميع عمليام  ف  السجمم و التـا يخ نفسـو   األنل

تشـرين   31دوال ض وُسددم ت اليف القوام وو دام الشرطة املشـ لة للفتـرة املمتـدة  ـ      
، سينما ُسددم ت اليف املعدام اململو ـة للو ـدام عـن الفتـرة املمتـدة      2015األول/أ توسر 

 ، وفقًا سدول السداد الفللملض2015أيلول/سبتمرب  31   
  

 املجم رام والتو يام - تاسعا 

ــوب        - 71 ــة جن ــ ا  و مجهو ي ــا   ــ  ال ــل اتف ــدم و تنفي ــ  التق أ ــرزم األطــراا سع
وأود أن أ  ـ ، علـا وجـو اولـوص، سعـودة       2015السودان سعد توقيعو و آب/أنسطس 

منــدوا اسنـــاح املعـــا ت و احلر ـــة الشــعبية/اسيا الشـــع  لتحريـــر الســـودان وا ت ـــزين   
سافتتاح أعمال الل نـة املشـتر ة للر ـد والتقيـيم      السياسيني الساسقني إىل جوساض وأ    أيضا

وسائر ا يئام الس  د  ت ليف سحنشائها مبوج  اتفا  السجممض وتعد ال  اوطوام حمطـام  
اامة و تنفيل اتفـا  السـجممض ويـتعني علـا مجيـع أ ـحاب امللـلحة أن يبـللوا مـا و وسـعهم           

لغايـة، ستوا ـ  قيـادة سعثـة األمــم     للحفـات علـا مـا تولـد مـن زبـم وتسـريعوض وحتقيقـا  ـل  ا         
املتحدة و جنوب السودان مساعيها احلميدة لدعم اسهود الس يبل ا الرئيس الساس  مونـام،  
اللم يرأ  الل نة املشتر ة للر د والتقييم، و لني من بـجمل تشـ يع األطـراا علـا الوفـان      

 االنتقالية وتفعيلهاض سالتزامادا مبوج  اتفا  السجمم، وتوفري الدعم ينشان امل سسام
ــها ال تــزال           - 72 ــ  ال ــربى  اليــا، ل ن ــة أعــايل الني ــة اــدون نســ  و منطق وتســود  ال
مســتقرة والســد مــن توطيــدااض وو الوقــ  نفســو، تشــهد منــاط  أبــرى تلــاعدا و           نــري

مستويام العنف والتشريد، مبا فيها واليـة نـرب االسـتوائية وواليـة نـرب حبـر الغـزال، واـمل         
بغـمل معاستـها علـا وجـو السـرعةض وجـة  اجـة ماسـة إىل حتقيـ  مزيـد مـن التقـدم اـو              أمو  ين

تنفيل اآلليام األمنية الس دعا اتفا  السجمم إىل إنشائها، ومنـها آليـة   ـد وقـف إطـجم  النـا        
ــوام        ــو م لق ــام املشــتر ة، و ــللني النشــر الف ــة ومر ــز العملي ــة االنتقالي ــام األمني والترتيب

 ة املشتر ة و جوسا ونرياا من البلدام الرئيسيةضالشرطة املت امل
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وال سـد مـن معاسـة شـ اوى األطـراا الـس ال تـزال تنترـر احلـ  مبـا يتماشـا واتفـا               - 73
السجمم، نررا ال تباطها ساألسـباب الرئيسـية لألزمـةض وو اـلا اللـدد، ال يـزال األمـر اللـاد          

ثري القلـ ، ألهنـا قـد ختلـ   الـة مـن       والية مسنلة تـ  28عن  ئيس جنوب السودان ساستحدات 
التوتر سني ا تمعام ا لية سشنن ختليص األ اضمل واملوا دض وقد دعـوم مـرا ا الـرئيس سـلفا     
ــهما وإنشــان       ــاك مشــا ، إىل تســوية اوجمفــام القائمــة سين ــرئيس،  ي  ــري، والنائــ  الســاس  لل

ا  الســجمم وإ ســان أســس   ومـة انتقاليــة للو ــدة الوطنيــةض فهــل  بطــوة أساسـية لتنفيــل اتفــ  
السجمم واالستقرا ض وأود أن أ    سالبيان اللـاد  عـن  ـ  مـن جملـس السـلم واألمـن التـاسع         
لجمحتاد األفريقمل وجملس وز ان ا يئة احل ومية الدولية املعنية سالتنمية الللين يـدعوان فيهمـا إىل   

تتـوىل النرـر و الواليـام    إنشان احل ومة االنتقاليـة دون تـنبري وتشـ ي  سنـة وطنيـة للحـدود       
اسديــدة املقتر ــةض وأود أن أ  ــ  أيضــا ساتفــا  األطــراا، إســان اجتمــا  الل نــة املشــتر ة    

ــلم عقــد و    ــيم ال ــل اتفــا  الســجمم     2للر ــد والتقي ــدما و تنفي ــا املضــمل ق شــباط/فرباير، عل
يـة أن تعمـ    ومعاسة مسنلة إنشان الواليام اسديدة ضمن الا ايطا ض وسي ون من املهم للغا

سلــدان االحتــاد األفريقــمل وا يئــة احل وميــة الدوليــة املعنيــة سالتنميــة للمســاعدة و احلفــات علــا   
الزبم السياسمل الـلم تولـد سقيـادة  ئـيس الل نـة املشـتر ة للر ـد والتقيـيم، الـرئيس السـاس            

نض مونام، و لني من بجمل االستثما  السياسـمل املنسـ  و عمليـة السـجمم و جنـوب السـودا      
ومن األمهية مب ان أيضـا أن يـوفر جملـس األمـن دعمـو ال امـ  وأن يلقـمل سثقلـو اسمـاعمل و ان          

 اسهود الس يبل ا  ئيس الل نة املشتر ة من أج  تنفيل اتفا  السجممض
إن  سر  لقـة العنـف و تعزيـز السـجمم املسـتدام يسـتدعيان تفعيـ  العدالـة واملسـانلةض           - 74

اوزام جســيمة حلقــو  اينســان بــجمل اــلا الــ ا  وال ســد مــن فقــد ا ت بــ  انتــها ام و ــ
حماسبة مرت   جرائم احلرب واسرائم ا تملـة ضـد اينسـانيةض وو اـلا اللـدد، تقـف األمـم        
املتحـدة علــا أابـة االســتعداد لتقـدمل املســاعدة التقنيـة إىل االحتــاد األفريقـمل و  ومــة الو ــدة      

 مة خمتلطةضالوطنية االنتقالية من أج  إنشان حم 
ــة        -75 ــامجم  ئيســيا و عملي ــداو  وستشــ   ع ــة االقتلــادية آبــلة و الت ــزال احلال وال ت

السجممض وال مي ن لتطبي  سعر اللـرا العـائم و ـد  أن يشـ   احلـ  للتحـديام االقتلـادية        
الس تواجو جنـوب السـودانض فـح ا مـا أ ادم   ومـة الو ـدة الوطنيـة االنتقاليـة حتقيـ  فوائـد           

ة طويلــة األجــ ، ســي ون عليهــا أن تبــدأ ستطبيــ  إ ــجم ام ماليــة واقتلــادية إضــافية اقتلــادي
 مت نها من معاسة املشا   السائدة، ومنها التضخم والفساد وإدا ة املوا دض

وال تزال احلالة اينسانية و جنوب السودان سالغة السونض فـاليوم يبلـ  عـدد املشـردين      - 76
مجميني نسمة من انعـدام األمـن    3.9فيما يعاين ما يزيد علا  مليون نسمة، 2.3سسب  ال ا  
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الغلائمل احلاد و مجيع أاان البلدض وأود أن أ  ر احل ومة سنهنا تتحم  املسـ ولية الرئيسـية عـن    
تيسري عودة املشردين سنمان وسلو ة طوعيةض وو الوق  نفسو، أدعـو البلـدان املااـة إىل تلبيـة     

سليـون دوال  مبوجـ  بطـة االسـت اسة اينسـانية و جنـوب        1.31ة ا تياجام التموي  البالغ
 الرامية إىل مساعدة ضحايا الا ال ا ض 2016السودان لعام 

وأدين سشـدة القيـود نـري املقبولـة الـس ال تـزال مفروضـة علـا و ـول  فرـة السـجمم             - 77
سســـدم واالستـــزاز والعـــاملني و جمـــال تقـــدمل املســـاعدة اينســـانية، سايضـــافة إىل االعتـــدان ا 

واملضايقة والتهديد واال ت ازض وأناشد أيضا مجيع األطـراا أن ت فـ  سـجممة وأمـن مـو فمل      
األمم املتحدة ومـو فمل ايناثـة و ريـة  ر تـهم و مجيـع أاـان جنـوب السـودان، وو ـو م          

 ال ام  واآلمن دون عوائ  إىل مجيع ا تاجني إىل املساعدة العاجلةض
األمم املتحدة و جنـوب السـودان، وفقـا لواليتـها اسديـدة وسالتنسـي         وستوا   سعثة - 78

الوثي  مع شر ائها و األمم املتحدة وشر ان املساعدة اينسـانية، تعزيـز وجوداـا مـن بـجمل      
النشر االستباقمل وتسيري الدو يام لتوفري احلماية املادية للمدنينيض وستوا   البعثة أيضا تـوفري  

قـدمل بـدمام املسـاعدة اينسـانية وبـدمام احلمايـة، دابـ  مواقـع لايـة          الرروا املجمئمة لت
ــز الثقــة و  ــفوا        ــا تعزي ــة  ــا أو با جهــاض وستســاعد اــل  ايجــرانام عل املــدنيني التاسع
مجاعام املشردين سحم انية العودة سلو ة آمنة وطوعيـة وإعـادة ايدمـا ض وأدعـو مـرة أبـرى       

إىل ايسـرا  سنشـر قـوة الشـرطة والقـد ام العسـ رية        البلـدان املسـامهة سقـوام وأفـراد شـرطة     
 الس جرى التعهد سنشراا  ديثا، مبا و  لني األفراد واملعدام ونرياا من العنا ر املساعدةض

ــن اســتعرات واليــة البعثــة اللــاد  و          - 79 ــ  قــد أو ــي ، و تقريــرم اوــاص ع و ن
ن مشـــاو ام معمقـــة فـــو  (، سضـــرو ة إجـــراS/2015/899) 2015تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  23

تش ي  احل ومة االنتقالية وإنشان    من قوة الشـرطة املت املـة املشـتر ة وآليـة   ـد وقـف       
إطــجم  النــا  والترتيبــام األمنيــة االنتقاليــة، سغيــة توضــيح أولويــام املهــام املنوطــة هبــا ووضــع    

عمليادـاض وقـد    بططها التشغيلية وإجـران تقيـيم إضـاو ملـا يلزمهـا مـن دعـم لجم تقـان مبسـتوى         
شــ   االســتعرات االســتراتي مل الــلم اضــطلع  ســو األمانــة العامــة وسعثــة األمــم املتحــدة و    
جنــوب الســودان و شــهر تشــرين الثــاين/نوفمرب، املر لــة األوىل مــن عمليــة ختطــيط يــتعني         
موا لتها سعد إنشـان امل سسـام االنتقاليـةض وو نضـون األشـهر السـتة الـس تلـمل  ـدو  قـرا            

(، وسعد مرو  ثجمثة أشهر علا سدن املر لة االنتقاليـة  مـا   2015) 2252األمن القرا   جملس
اــو مــنمول، ســُت رى د اســة تفلــيلية لقــد ام اســيا والشــرطة، وســيعهد للبعثــة سح مــال     
املر لة الثانية من االستعرات وإعادة تقيـيم مـا إ ا  انـ  التو ـيام املنبثقـة عـن االسـتعرات        

ــزا ــة لألمــن والر ــد     االســتراتي مل ال ت ــدعم الــجمزم لقليــام االنتقالي ــوا  ال ــع أن ل تشــم  مجي
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ــة      ــبة للبيئـ ــدنيني مناسـ ــة املـ ــوعة حلمايـ ــا إ ا  انـــ  احللـــول املوضـ ــا ، ومـ ووقـــف إطـــجم  النـ
 اسديدةض األمنية

وو الا املنعطف احلاسم، ي تسمل التنفيل احلازم أل  ـام اتفـا  السـجمم أمهيـة سالغـةض       - 80
عم  الشر ان ايقليميون والدوليون سنوب السودان يـدا سيـد وأن يقومـوا    ومن الضرو م أن ي

ساالستثما ام السياسية الجمزمة لتش يع األطراا علا موا لة االلتـزام ساالتفـا ض وإين أتطلـع    
إىل توثي  عرى التنسي  سني الشـر ان الـدوليني سنـوب السـودان وأ ـدقائو، مبـا ي فـ  و ـدة         

ة املشـتر ة للر ـد والتقيـيم ومـا يبللـو  ئيسـها مـن جهـود يعـاح          ا دا املنشود دعمـا لل نـ  
تنفيل االتفا ض وأود أن أ    ساسهود الس يبل ا املمث  السـاممل لجمحتـاد األفريقـمل و جنـوب     
السودان، الرئيس املايل الساس  ألفا عمر  ونا م، الس ت م  اسهود الس يبـل ا  ئـيس الل نـة    

األفريقمل علا تعزيز تفاعلـو مـع الل نـة املشـتر ةض إن الطريـ  الـلم        املشتر ة، وأش ع االحتاد
سل نا  ليس سهجم، وسيتعني علا قادة جنوب السودان أن يتو لوا إىل  لول توفيقيـة  ـعبة   
ت ف  التقدم سسرعة او حتقي  السجممض وستوا   األمم املتحدة الوقـوا جنبـا إىل جنـ  مـع     

التنمية واالحتاد األفريقمل والشر ان الدوليني لدعم اـلا ا ـداض   ا يئة احل ومية الدولية املعنية س
 فهلا أق  ما يستحقو شع  جنوب السودان مناض

وأبريا، أود أن أعـرب عـن بـالص تقـديرم ملـا يبديـو مو فـو سعثـة األمـم املتحـدة و            - 81
ــومض       ــو ل ــني ما نريت ــديرة مــن  ــثلس اوا ــة إل ــادة ق ــزام  اســخ، سقي  جنــوب الســودان مــن الت
فاسهود الس يبللوهنا لتحقي  استقرا  احلالة األمنية ولتوفري الدعم لتنفيل اتفا  السجمم تسـتح   
منا    الثنانض وأبص سالش ر البلدان املسـامهة سقـوام وأفـراد شـرطة الـس متـد البعثـة سـاألفراد         

م املتحــدة النرــاميني والعتــاد الضــرو يني حلمايــة املــدنينيض وأود أن أثــق أيضــا علــا فريــ  األمــ 
القطرم والشر ان من املنرمام نري احل ومية ملا يبدونو من شـ اعة والتـزام ستقـدمل املسـاعدة     

 اينسانية احليوية، و     روا نالبا ما تتسم ساوطو ةض
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