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األمــم املتحــدة التقريــر اصــألم لامــم ال ــألع اــن اةــت را    يــ     ــ      
 جنوب السودان يف
  

 مقدم  - أ   
الـا    (2016) 2304مـن رـراجم جملـس األمـن      18يقدع هـاا التقريـر ا ـا  ـألل قرة      - 1

يومأل، توصيألت  شأن اصطوات الازم  لتكييـ    90أن أردع، يف غضون  طلب فيه اجمللس إيّل
   األمم املتحدة يف جنوب السـودان مـا الأللـ  الـض أجم  الوارـا  زيـألدة الك ـألفة يف تن يـا           

   يتهأل، مبأل يف ذلك مأل يت لق  ت زيز ةام   أمن أفراد األمم املتحدة  مرافقهأل.
 مــن أجــد إاــداد هــاا التقريــر، أجــرت األمأليــ  ال ألمــ  تقيي ــأل اةــتراتي يأل للحأللــ             - 2
 أل ن الوثيق ما الب     فريق األمم املتحـدة القطـر .  أجـر  التقيـيم     جنوب السودان،  أللت يف

مــن لــاش املشــأل جمات مــا رطــألأ اــريمل مــن أصــحألب املســلح ، مبــن فــيهم املســ  لون            
الكوميــون الــض املســتويم الــوط   اشلــن،  املشــرد ن دالليــأل،  ب لــو الســلك الد لومألةــن  

 اجلهألت املألحن ،     ـ  األمـم املتحـدة يف جنـوب     جو أل،  الل ن  املشترك  للرصد  التقييم،  يف
ــد ش األاضــألف يف ا فــألد األفريقــن     ــ ،     الســودان،  ال ــ   أللتن ي ــ  امل ني ــ  الد لي ــ  الكومي اهليئ

  مس  لو م وضي  ا فألد األفريقن.
  

 التقييم ا ةتراتي ناليت متخمل انهأل نتألئج ال - ثألييأل 
 الدينألميألت السيألةي   

 ا ةـتراتي ن  مـن أصـحألب املسـلح  الـاين اجت ـا م هـم فريـق التقيـيم        طـر  ال ديـد    - 3
جنــوب الســودان،  ذلــك يف  مجهوجميــ  زاأ يف ـأةــئل   شــأن اةــت راجم جــد ح ات ــأل   ــد النــ  

 مـأل تلـض ذلـك مـن هـر ب جميـأل         2016أاقألب ايد أ أا ألش ال ن  يف جو أل يف متوز/يوليه 
د ريــألدة امل ألجمضــ  يف  كومــ  الو ــدة كــب  ت ديــةــألل أل ريــألع الــرئيس  مشــألجم مــن البلــد.  مــا
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مشـألجم،   السـيد ذلك ت يم تأل ألن دينق رأل  يألئبأل أ   للـرئيس  ـد  مـن     يف الوطني  ا يتقأللي ، مبأل
 ألتــا امل ألجمضــ  انن منقســ  ، ك ــأل أن ريألدهــأل  مت يلــهأل يف امل ةســألت ا يتقألليــ  أصــبحأل  ــّد  

ادع مشـوش  يف التحد  الرئيسن    د يتلاف، بأل أض   شراي  التشكيد الكومن الأليل. 
مشــألجم، الــا  مــأل زاش عمــض  ــدام ةيألةــن   أللســيد  ةــي أل في ــأل يت لــق  -ال  ليــ  السيألةــي  
 تزايد مشألار التـه ي  السيألةـن يف صـ وف اجمل واـألت اةثنيـ  األلـرح        - اسكر  كبب 

مجيـــا  يفالـــيت ي تقـــد الكـــ ب منـــهأل أن الكومـــ  تنتـــهج ةيألةـــ  رألئ ـــ  الـــض هي نـــ  الـــدينكأل 
 البلد. أحنألف
أيشـئا  فريق التقييم أن امل ةسألت ا يتقأللي  املشترك ، الـيت   ن ما أل جمي ة   ظ اد - 4

م هوع الش وش، ليسـا شـألمل  إ   شـكد جزئـن.  لـالك، فـئن يتـألئج مـدا  ت          الض أةألس
جم ن امل ةســألت ا يتقألليــ  لــن متّ ــد  شــكد  قيقــن الــد ائرء الــيت كــألن أاضــألف امل ألجمضــ  امل ــألد  

 اشت ز ن السأل قون  األ ـزاب السيألةـي  األلـرح يتكل ـون  أل هـأل.   أللتـأليل، ينب ـن إاـألدة         
الشــ وش كأ لويــ  ملحــ  للح ــألص الــض املســداري  السيألةــي  لل  ليــ  ا يتقألليــ   لكــن يســت ر    

 الشركألف يف دا هأل.
إرلي يـ    هيئـ  إي ـألد املوةةـ   الـيت  شـدت ضـ وطأل      صـي       يزاش يت م إاـألدة ت بئـ     - 5

، ت بئـ  كألملـ  مل ألجلـ     2015 د لي  كببة أفضا إىل توريـا ات ـأل  السـاع يف أب/أغسـطس     
الأللــ  الراهنــ .  رــد اضــطل ا   ــمل اجلهــألت الضــألمن   ت ــأل  الســاع  ألتســأل ت ثنألئيــ  مــا   

 مــا ذلــك،  الــض اكــس   .األطــراف مــن أجــد   هــأل الــض املضــن يف احلــأل  الســاع  الــواجم  
إىل التوريا الض ا ت أل ، مل تباش اجلهألت الضألمن  جهـودا منم ـ     أفضا اليتشهدته األيألع  مأل

لتحقيــق تلــك ال أليــ .  لــئن كــألن مــن الواضــر مــن منألرشــألت فريــق التقيــيم يف أديــس أ أل ــأل أن   
املنطق    تزاش ملتزم   ك ألل  جنأل  ا لي  السـاع، فقـد ااتـرف الـب مل  أيـه رـد يكـون هنـأل          

زاأ    دع رـدجمة رـألدة البلـد الـض ا لتـزاع  ألل  ليـ  السيألةـي .  يف        ـ ألةجمهأل  من الن ش وجم األع
غيــألب أ  جهــود متضـــألفرة أ  جم يــ  لتنشـــيس ال  ليــ  السيألةـــي  منــا اي قـــألد مــ متر الق ـــ        

مجهوجميــــ  جنـــوب الســــودان يف   ا ةـــت نألئن ال ــــألإ هليئـــ  إي ــــألد املوةـــ    شــــأن الأللـــ  يف    
إشرا  األطراف كأليا فـألترة  غـب متزامنـ .     اجلهود الرامي  إىل ، فئن2016أب/أغسطس  5

جمغبتـهم يف  اهليئ  الكومي  الد لي  امل ني   أللتن ي   ا فـألد األفريقـن اـن      أارب اشأل جم ن من
 ت زيز الت أل ن ما األمم املتحدة لتنشيس ال  لي  السيألةي .

مله شـم  مشألجم  غـب  مـن رـألدة امل ألجمضـ  ا     السيد مت اةاراب ان دام رو  ةشرا   - 6
ــه إىل الل ــوف إىل  ــد اســكر  مل ألجلــ       ايطارــأل مــن أن اــدع القيــألع  ــالك عكــن أن يــدفا  

مشألجم  أ صـوا األمـم املتحـدة     السيد ممألمله. ك أل أيد اشأل جم ن الكوميون يف جو أل الواجم ما
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ــأن ــبة        ــ ــه األلــ ــأللنمر إىل داوتــ ــي أل  ــ ــ ،    ةــ ــا  ال أليــ ــأل هلــ ــراكه فقيقــ ــ ض إىل إشــ تســ
سا ، الـيت   ـوا األمـم املتحـدة الـض إدايتـهأل.  شـدد أاضـألف السـلك الد لومألةـن           ال محد إىل
  املــوالم لــه مــنمشــألجم  الســيدجو ــأل  أديــس أ أل ــأل الــض أن الشــ وش   ي ــ  جمــرد إشــرا    يف

ينب ــن أن ترشــرء  يف الــواجم اجل ألاــألت األلــرح الــيت تشــ ر أاــأل مه شــ  ةيألةــيأل  ك ــألالنــوير  
ســل ن اــن هواجســهأل. ك ــأل ارتــر    ــمل اشــأل جمين أن الشــ وش   تــتك ن مــن الت ــبب ال  لكــن
مشـــألجم ي ســـه كنألئـــب أ ش للـــرئيس   ـــد عكنـــه أن ي ـــيةن ب ليـــه يف الســـيد ي ـــ  أن ي ـــود   

أب/أغسـطس   5امل ةسألت ا يتقأللي .  أشألجم ألر ن إىل رراجم هيئـ  إي ـألد املوةـ   السـألدجم يف     
وا ان جمأ  م ألد  أن هاا القـراجم   يـزاش   ،  أار “الوضا السأل ق”الا  ينص الض ال ودة إىل 

  جيهأل.
يف جو أل  أديس أ أل أل أن فديد الوافز  امل بطـألت لتشـ يا   التقييم فريق   يرح  أل جم  - 7

السيألةــن   رــ  األا ــألش ال دائيــ  أمــر  ــأللد األ يــ .  شــدد  اةــتئنألف الــواجم الطــرفم الــض 
 مل ألجلـ  ت اش مجيـا األد ات املتأل ـ  لـه    ك ب ن الض أيـه ينب ـن جمللـس األمـن أ  يتـردد يف اةـ      

تدهوجم الألل ، مبأل يف ذلك فر  جزافات  ـددة اهلـدف   مـر توجميـد األةـلح .  مـن يأل يـ         
ــئن        ــأل، ف ــ  ةيألةــي  شــألمل   ق ــن    لي ــهو  ال  ل ــ  لطــوات للن ألــرح، إذا اتــات الكوم

ألادة ا رتسـألدي   ضـر جمة تقـدا املسـ    نأل جم اشجهودهأل ينب ن أن فمض  أللدام الكألمد.  أكد 
  املأللي  امل ززة من أجد إ راز تقدع حنو فقيق الش ألفي   فسم الوك  .

 جمأح أصــحألب املســلح  أيضــأل أن إيشــألف اشك ــ  املختلطــ  يشــكد مبــألدجمة ينب ــن          - 8
يزالـون   مواصلتهأل لل ضن ردمأل  سرا .  ةتكون اشك ـ  مب أل ـ  جمادأ رـو  أل لئـك الـاين       

جنــوب   ســألن، ك ــأل أاــأل ةــتدام مكألفحــ  اةفــات مــن ال قــألب يف       ينتــهكون  قــو  اةي 
 السودان،  ةتشكد يف األي  املطألف أداة لل سألل  الطويل  األجد.

 رألع فريق التقييم مبنألرش  رـوة ال أليـ  اةرلي يـ   ألةت ألضـ  مـا اشـأل جمين الكـوميم،         - 9
ــ   تكــوين    ــألع     الو ــدات   ةــي أل املســألئد املت لق ــق    إةــنألد امله ــد.  أكــد ال ري ــ  التنق ري

الضــر جم  أن تقبــد الكومــ  رــوة ال أليــ  اةرلي يــ   مــأل ارتر تــه مــن  لــدان مســأل     مــن أيــه
 قــوات كحزمــ  متكألملــ   أن تتــير كألفــ  ةــبد الت ــأل ن الــازع للســ أل   نشــر القــوة  أدائهــأل   

.  أارب أصحألب مسـلح  ألـر ن يف   (2016) 2304قراجم الل  لهأل  فقأل للو ي  اشددة يف 
قوة  أمألهلم  نشـرهأل ةـري أل،  ذلـك كوةـيل  لتحسـم      لجنوب السودان ان تأييدهم ل إثيو يأل 

هـا  املسـألئد مبزيـد مـن الت سـيد يف        تن كساألمن  هيئ  اجملألش ةجراف ا لي  ةيألةي  جمدي . 
 تقرير األيألع ال اثم الا  يقدمه إىل اجمللس  شأن ها  املسأل .
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 الدينألميألت األمني   
ُأاــرب اــن شــواغد لطــبة يف املنطقــ  مــن أن ا يشــقأل  دالــد اجلنــأل  امل ــألجم           - 10
ال ديـــد  الركـــ  الشـــ بي /اجلي  الشـــ ا لتحريـــر الســـودان،  الســـخس ال ـــألع يف صـــ وف يف
زاأ املسلر  ـد  مـن الـواجم    ـربألئد النوير  غبهأل من القبألئد،  ت شن ظألهرة الل وف إىل الن من

كــرد ف ــد تلقــألئن، كلــهأل تشــكد اوامــد هــدد ي ــد انفــأل  األمنيــ  أك ــر رتألمــ .  مت التســليم  
مشـألجم  السـيد   البيئ  األمني  يف األشهر املقبل  ةـتتأثر أيضـأل  أللطريقـ  الـيت ةـترقأل د وـأل داـوة         أن
املقأل م  املسلح  يف ص وف م يديه. فئذا اةت أل ا لندائـه ربألئـد النـوير  القبألئـد األلـرح       إىل

املت ألط ـ ، ششـض الكـ ب ن أن تشـهد ايتـهألكألت  قــو  اةيسـألن ضـد املـدييم زيـألدة كــببة،          
 ذلــك مــا لطــر ايتشــألجم اجمتكــألب ال مــألئا اجل ألايــ  يف ةــيأل   ــرب أهليــ   اةــ   النطــأل .   

،  الض الرغم مـن اةـتئنألف اجلهـود لوضـا لطـس طـواجم  رويـ  الـض صـ يد          كها   ألل   يف
الب    لن تكـون يف  ضـا عّكنـهأل مـن إ ـدات أ  تـأثب مل ـوس الـض         فئن ال نسر ال سكر ، 

الألل .  اتُّ ق الض أن ت شن مشألار ال زل   م ال ئألت اةثنيـ  األلـرح مـن املـرجر أن يـ جج      
 قيد املشهد األم  الض املستوح د ن الوط .زاأ  أن يضي  إىل ت ـالن
ملشــألجم  اجل ألاــألت امل يــدة     ســلا  ألل  ــد أا ــألش ادائيــ   ــم اجل ألاــألت امل يــدة  - 11

لـدينق،  جمغــم أن املــدح الكألمــد لت ـزة امل ألجمضــ  مل يتضــر   ــد، ف ـن املتورــا أن شّلــ  أثــرا    
 يـ    ، لسوصـأل  أاأليل النيد الكـىح  ةلبيأل لل ألي  الض الدينألميألت األمني  يف البلد.  يف منطق 

ــألدة       الســيد عــت ظ  ــ   ين ــأل عــدد الق ــا يشــوب أا ــألش رتأللي مشــألجم  قألاــدة داــم كــىح، يتور
املختل ون   فاهم.  هنأل  أيضأل ا ت ألش  اضر  قيألع اجلـي  الشـ ا لتحريـر السـودان  تن يـا      

. تلـك املنطقـ   أحنـألف   امل ألجمض  الـيت تـزداد تشـرذمأل يف مجيـا     ضا مزيد من ال  ليألت  ةت اش 
أ لوإ  أفـراد ربيلـ  الشـلك مسـتقبد القتـألش يف       جويسون  يف أاأليل النيد، ةيحدد   ف اللواف

. تلك املنطق .  يف الو دة،  ألتا القوات الض مقر   من   ضهأل الب مل يف مجيا أحنـألف املنطقـ   
تشـب التقـديرات إىل أاـأل     الـيت   ،مشـألجم للسـيد  ، يرتورا ايد أ القتألش  م امل ألجمضـ  املواليـ     لاا

رـــأل .   ألتـــا  للســـيد تلـــك املواليـــ  ، تشـــكد األغلبيـــ  يف هـــا  املنطقـــ  يف الورـــا الـــراهن 
الدينألميألت األمني  يف   ي  جويقلن  ألليـأل أرـد تقلبـأل غـب أيـه قـب تورـا صـدامألت كـببة إذا          

 تورـ  القتـألش يف   فر  اجلي  الش ا لتحرير السودان ضد أفراد ربألئد النوير األ ةـا يطألرـأل.   
حبـر ال ـزاش،  لكـن يبـد  أن اجلـأليبم   يـزا  متـأهبم         املنطق  املتألمخ  لبلدة  ا ،   يـ  غـرب  

الو يـألت ا ةـتوائي ، يـرجر أن يواصـد اجلـي  الشـ ا لتحريـر         فسبأل ملواجهألت ألرح.  يف
ــألتلن امل ألجمضــ ،        ــ   مق ــألتلم امل ألجمضــم للحكوم ــد ر املق ــك الســودان أيشــطته ل لضــ ألن ذل

 يت كن اصسوع من ت زيز مور هم  توجيه هديد إىل جو أل. أ 
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 توضـر الت ــألمات مـا املشــردين دالليــأل يف  ا   ملكـألش   ــأليتيو مـدح م أليــألة البلــد      - 12
ــأل مــن جم واــ  متنواــ  مــن النــ    ــ     ـ أللي ــ   طــر   تل  ــق  ألألزمــ  الوطني ــيت تت ل ــ  ال زااألت اشلي
، 28زااألت اشلي   سبب اةتحدات هيكد الو يـألت الــ   ـ  دجمجألت  تل  .  ت ألر ا ها  الن

ــض       ــألفس ال ــألدة التن ــو فات السيألةــي ،  زي ــد ال ــ ،  فوي ــوترات اةثني ــألدة الت ــا  أدح إىل زي ال
الســلط   املــواجمد يف ارتســألد يشــهد تــدهوجما.  كأليــا الشــكو  الــيت أاــرب انــهأل األشــخألم   

ن جم واـألت إثنيـ  ألـرح مب أل ـ  إيـااجم      املشرد ن دالليأل  شأن إمكألييـ  املسـألل  مـا اجلـبان مـ     
زااألت اشلي .  ةتسـت ر ا يقسـألمألت ال  يقـ  الـيت     ـ قيقن يدش الض مدح  ت ي  اةت راجم الن

ــ   أل يتقــألع يف صــ وف الــاين اــأليوا الــض أيــد        ــ  القوي يشــأت  ــم اجملت  ــألت اشليــ   الرغب
رة القألدمــ .  كــرجم  جبااــم يف دفــا ا لــ  ال نــ  الــض املســتوح د ن الــوط  لــاش ال تــ        

األشخألم املشرد ن دالليأل الاين اجت  وا مـا فريـق التقيـيم ا ةـتراتي ن اةاـراب اـن أمـد        
 رو   ألل ودة،    وا اجملت ا الد يل الض يشر روة ال ألي  اةرلي ي  يف أةرأ  را بكن.

    تزاش ادع القـدجمة الـض إدمـألل القـوات  فويـد اجلـي  إىل كيـألن ا تـرايف مو ـد          - 13
 متنوأ إثنيأل، مب زش ان املسألحل السيألةـي ، مـن التحـديألت األمنيـ  الرئيسـي  أمـألع فقيـق ةـاع         
مستداع يف جنوب السودان. ك أل أن ةوف ا يضـبأل   ضـ   القيـألدة  السـيطرة الـض انألصـر       
ــ .  يطــر  اــدع ايتمــألع       ــ  األمني ــأثبا ةــلبيأل الــض الألل ــزاش تلــ  ت رــوات األمــن الــوط    ت

ــ  يف د ــاين   عســلون        الكوم ــود ال ــك أن اجلن ــن  ــألطر إضــألفي ، ذل ــراد األم ــألت أف ــا مرتب ف
ــض ــدييم.  اــا ة          ال ــن امل ــواجمد م ــض امل ــ  للحســوش ال ــأل يســتخدمون ال ن ــأل م ــألهم غأللب مرتب
ذلك، فئن ايتشألجم اجل ألاألت املسلح  املدفوا  خبطس  تل   يف البلد رد  ّلد دينألميـ  أمنيـ     الض

زاأ ـأطـراف النـ   توصـلا  ألل   اصطوجمة مـن املـرجر أن يكـون مـن السـ ب اكسـهأل  ـ  إذا        
املــرجر أن  الرئيســي  إىل تســوي  ةيألةــي  يف األيــ  املطــألف.  إذا اةــت رت الأللــ  الراهنــ ، مــن  

إيقـألأ جنـوب    زيد من اجل ألاألت املسلح  ذات األهداف  املقألصـد املتبألينـ  إىل  ي د  ظهوجم امل
 زاأ شبه دائم.ـالسودان يف شر  ي

 
  قو  اةيسألن  ةيألدة القأليون  

اوارب مدمرة الـض املـدييم.    2016ترتب الض تسألاد ال ن  يف أاقألب متوز/يوليه  - 14
ن  القأليون اةيسألإ الـد يل، مبـأل يف ذلـك    فقد اجمتركبا ايتهألكألت  اة   النطأل  لقو  اةيسأل

اةادامألت   ب  ألك  ،   أل ت ا لت ألف القسـر ،  ا غتسـألب  غـب  مـن أا ـألش ال نـ        
اجلنســن،  ا اتقــألش  ا  ت ــألز الت ســ يم،  اهل  ــألت الــيت تســتهدف املــدييم،  ال نــ         

افــق الطبيــ   الــض  اهلــألدف إىل  ــ  الراــب يف رلــوب الســكألن املــدييم،  اهل  ــألت الــض املر  
ال ألملم يف جمألش تقدا امل وي   ال ألملم يف اجملألش الطا  ال ألملم يف  ةألئس اةاـاع.   اصـد   
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ــا أطــراف النــ  ــ  اجلنســن كأةــلوب      ـمجي ــن أشــكألش ال ن زاأ اةــتخداع ا غتســألب  غــب  م
ــ .    لسوصــأل  أةــألليب الــرب، يســتهدف  مــن النســألف  ال تيــألت مــن  تلــ  اجل ألاــألت اةثني

ا   ــمل ا يتــهألكألت   ــدا إثنيــأل متزايــدا، ك ــأل أن لطــألب الكراهيــ  ألــا يف ا يتشــألجم      تتخــ
مجيا أحنألف البلد.  ت ب ها  ا حلألهـألت شـواغد مـىجمة  ـأن ذلـك رـد يتب ـه اجمتكـألب فمـألئا           يف

 الض يطأل   اةا، مبأل يف ذلك تن يا محات تطهب اررن.
ــ  فــرم الو    - 15 ــألطق املتضــرجمة   ي ــألإ موظ ــو  قــو  اةيســألن مــن  د دي صــوش إىل املن

للت با مـن امل لومـألت أ  اةـت واب الشـهود  الضـحأليأل ألةـبألب اديـدة، مبـأل يف ذلـك القيـود           
التهديدات املتزايـدة  تن يـا    اليت ت رضهأل السلطألت الكومي ،  ا اتبألجمات األمني  لل وظ م، 

  ألل  محأليتهم.أا ألش ايتقألمي  حبق الشهود  الضحأليأل  املسألدجم، األمر الا  يستلزع ك
ــواجمد        - 16 ــ  امل ــأليون ضــ ي    ســبب التســييس  اــدع ك ألي ــأل أن م ةســألت ةــيألدة الق ك 

البشــري   املألليــ .   ألمل ــد، فــئن الراأليــ  الطبيــ   الن ســي  املقدمــ  للنــألجم مــن ال نــ  اجلنســن   
ــوة الشــرط   ت كــك اجلهــألز          ــ  ر ــر النألشــل اــن اــدع ف أللي ــ .  يشــكد األث ــزاش غــب كألفي ت

ــرا يســهم         القضــألئن  ــه  لط ــب الي ــأل يســ ب الت ل ــديأل جمهيب ــريف ف ــ  ال  ــألع ال دال  ضــ   يم
زاأ الك يـــ .    يــزاش اةفــات مـــن ال قــألب مترةـــخأل،    ـا يــز   جمــددا يف د امـــ  النــ    يف
يرستأي  تقـدا لـدمألت   ـظ القـأليون  النمـألع.  اـا ة الـض ذلـك، فـئن اجملت ـا املـدإ              مل

ة متزايـدة.  أيكـر اشــأل جم ن الكوميـون  جـود هــا        ريـ  الت ـبب يت رضـألن للــه وع  سـوجم    
ــ       القيــود  رــأللوا إاــم   يا قــون ةــوح املنتقــدين  ســبب تــوجمطهم يف  ــ  لطــألب الكراهي

التشهب.  رأللا السـلطألت أاـأل   تتلقـض إ  شـكأل ح رليلـ  جـدا  شـأن ايتـهألكألت  قـو            أ 
تلقيهـأل شـكأل ح مـن هـاا      اةيسألن من مواط  جنوب السودان،  لكنهأل تست يب  سرا  فـوجم 

ــ      ــد أيشـــئا مل ألربـ ــألش، ذكـــرت أن  ـــألكم اســـكري  رـ ــبيد امل ـ ال نألصـــر ”القبيـــد. ف لـــض ةـ
الــيت اجمتكبــا جــرائم أثنـألف اشــتبألكألت متوز/يوليــه، الــض الـرغم مــن الشــواغد املتســل    “ املألجمرـ  

 تندجمل ها  القضأليأل ض ن التسألم اشألكم املديي .  وجوب أن
 

 األزم  اةيسأليي   
تشـــهد األزمـــ  اةيســـأليي  يف جنـــوب الســـودان زيـــألدة مـــن  يـــ  يطألرهـــأل  ا قهـــأل    - 17
،  سـبب النــزاأ املسـلر يف أحنـألف     2016أاقألب أا ألش ال ن  اليت شهدهأل شهر متوز/يوليه  يف

اديدة مـن البلـد   سـبب ت ـألرم اي ـداع األمـن ال ـاائن  األزمـ  ا رتسـألدي . فقـد ُأجـى مئـألت             
 323 000أك ــر مــن  جم مــن ديــألجمهم منــا أا ــألش ال نــ .  فــر ان ف مــن النــألس الــض ال ــرا

فيهــأل إثيو يــأل  أ غنــدا     شــخص، م م هــم مــن النســألف  األط ــألش، إىل البلــدان اجملــأل جمة، مبــأل       
 ــألت جم ــوأ اــدد الاجــئم مــن جنــوب الســودان  ،   ــالك  مجهوجميــ  الكوي ــو الدعقراطيــ 
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مليــون شــخص،  1.6دهم يت ــأل ز املليــون شــخص.  مــن أصــد املشــردين دالليــأل البــأللد اــد  
 شخص الل وف يف موارا محألي  املدييم التأل ا لامـم املتحـدة، يف  ـم    200 000الت س حنو 

 .أ  يلت سون الل وف يف اصألجملأن الاين  قوا منهم   يزالون فألجمةين 
أن   يرمـنة   يواجه ش ب جنوب السودان مستويألت لطبة من اي داع األمن ال اائن. - 18

مايم شخص ي أليون  شدة من اي داع األمن ال اائن. ف  ـد ت ةـوف    4.8 ـ  هنأل  مأل يقدجم
  يـألت،   10مـن أصـد    7 يف املألئـ  يف  15الت اي  الألد ال ألملي  أالض من اتب  الطواجم   نسب  

يف املألئــ (  مشــألش حبــر  26.2 رــد  صــلا إىل مــأل يقــألجمب ضــ   اتبــ  الطــواجم  يف الو ــدة )
ــزاش ) ــ ألجم املــواد ال اائيــ  األةألةــي  رــد       يف املألئــ (.   33.3ال  يف أب/أغســطس، كأليــا أة

ــألهز اشــرة أضــ ألف      ــأل   ا   أ يــد،   ألتــا تن اجمت  ــا لتســد إىل مســتويألت ريألةــي  يف جو 
متوةـطهأل لــاش مخــس ةـنوات، بــأل زاد مــن ت قيــد الأللـ .    تــزاش األمــرا  املســتوطن  يف    

ت شن   ـألف الكـولبا للسـن       منجنوب السودان تتسبب  وفيألت  أمرا ، ك أل أن البلد ي ألإ
 ال ألل   الض التوايل.

 أشألجمت اجلهألت ال ألالـ  اةيسـأليي  إىل اجمل واـ  الكـببة مـن التحـديألت الـيت   تـزاش          - 19
تواجههــأل، مبــأل يف ذلــك اهل  ــألت  املضــأليقألت  التخويــ   القيــود امل ر ضــ  الــض الوصــوش     

  ـد ، أفيـد  ورـوأ أك ـر      2016 مـن اـألع    ال وائق البب رراطي .  يف األشهر التسـ   األ ىل 
 ألدثأل يت لق  ئمكأليي   صوش املسألادات اةيسأليي  يف مجيـا أحنـألف جنـوب السـودان.      641من 

يف املألئ  من ها  الوادت أا ألش انـ  ضـد ال ـألملم يف جمـألش      70 يف املتوةس، مشلا يسب  
 يف جمــألش تقــدا امل ويــ  مــن ال ــألملم 52تقــدا امل ويــ   ضــد األصــوش.  ُرتــد مــأل   يقــد اــن  

لــاش أا ــألش ال نــ  الــيت شــهدهأل شــهر  13، مــن  ينــهم 2013كــأليون األ ش/ديســ ى  منــا
متوز/يوليــه.  مت اــب اةمــدادات اةيســـأليي  يف مجيــا أحنــألف جنـــوب الســودان، مبــأل يف ذلـــك        

أةـ ر    ريـألمج األغايـ  ال ـألملن يف جو ـأل، بـأل      مستودأ منم   األغاي   الزجماا  لامم املتحدة 
مليون د  جم.    يـزاش الـنقص يف متويـد ا ةـت أل   اةيسـأليي        28ان لسألئر تت أل ز ري تهأل 

يف املألئـ    63، مل تكـن رـد  جمدت إ  يسـب     2016يشكد فـديأل، ف ـن تشـرين األ ش/أكتـو ر     
 من يداف ذ  أ لوي  رسوح كألن رد مت إطاره.

ي ن أاأل  ض ا ادة تـدا ب لضـ ألن    يف  م أكدت الكوم  ل ريق التقييم ا ةترات - 20
الوصـوش الـر  انمــن  غـب امل ررــد إىل مجيـا مــن هـم يف  ألجــ  إليهـأل، فــئن هـا  التأكيــدات        

تترجم إىل فسن كبب يف البيئـ  التشـ يلي  ال ألمـ  لل هـألت ال ألالـ  يف جمـألش تقـدا املسـألادة          مل
 ألملسألئد اةيسأليي  ُكّل ـا مب ألجلـ    اةيسأليي .  أيشأت الكوم  جلن  جمرأل   جمفي   املستوح م ني  
ا جت ــألأ األ ش املشــألجمكون يف   ــد املســألئد املت لقــ   وصــوش املســألادة اةيســأليي .  يــألر   
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تشرين األ ش/أكتو ر، طألئ ـ  مـن املسـألئد البألل ـ  األ يـ  الـيت مـأل زالـا          26لل ن ، امل قود يف 
يف جمألش امل ويـ ،   صـوش املسـألادات    ت ثر يف ا ةت أل   اةيسأليي ، م د ةام   أمن ال ألملم 

ا اةيســألإ  ــاةيســأليي   شــكد  ــر  أمــن  غــب م ررــد،  اصطــألب الســلا.  لــئن جم ــب اجملت 
قـب أن فقـق    الل نـ   أللتدا ب التسحيحي  اليت مت ا ت ـأل  اليهـأل، فئيـه كـرجم التأكيـد الـض أن       

 يتألئج فوجمي .
 

 الض و  ا رتسألدي   
يف جو أل  اشأل جم ن يف أديس أ أل ـأل اـن شـواغد رويـ   شـأن       أارب السلك الد لومألةن - 21

ارتسألد جنوب السودان.    تزاش التور ألت ا رتسـألدي  ال ألمـ  ةـيئ   سـبب تقلـب أةـ ألجم        ألل  
ــتن ألد     ــ ،  اةـ ــألل الـــن س،  اي ـــداع املســـألفل  ا ئت ألييـ ــألد يف إيتـ ــ ،  ا حل ـــأل  الـ الـــن س ال ألمليـ

وب السودان.  من املتورـا أن يواجـه البلـد ا ـزا مألليـأل      ا تيألطيألت النقد األجنا يف مسرف جن
، ك ـأل أن جنيــه جنـوب السـودان يواجــه    2017-2016يف املألئــ  يف ال تـرة   23تقـألجمب يسـبته   

ت هـا   ض و  هبو  كببة  رد احل ضا ري ته احل ألضـأل  ـألدا مقأل ـد الـد  جم األمريكـن.  أد     
ومـ  انن اـألجزة اـن دفـا املرتبـألت      إىل اجمت ـألأ  ـألد يف م ـد ت التضـخم،   ألتـا الك      الألل 

ال ألدي  ملوظ ن الكوم ، مبن فـيهم ال ـألملون يف القطـألأ األمـ .   لـد م ـدش التضـخم السـنو          
يف املألئـ   اجمت  ـا تكـأللي  امل يشـ   ـألطراد،  يـ  ازداد امل شـر         661.3مستوح مقلقأل يسـبته  

أب/أغسـطس   إىل 2015يف املألئـ  مـن أب/أغسـطس     730ألة ألجم املستهلكم  نسـب     السنو
 .، بأل يشّكد أالض م دش التضخم من ةن  أللرح الض ص يد ال ألمل2016

  
 األهداف ذات األ لوي  للب    -ثألل أل  

يف ضــوف الشــواغد الــيت أاــرب انــهأل أصــحألب املســلح ،  ا ت ــألش اةــت راجم الوضــا    - 22
 اةـا،  تشـريد   زاأ ال ني ،  ايتهألكألت  قـو  اةيسـألن الـض يطـأل      ـالسيألةن املتزازأ  الن

املزيــد مــن املــدييم،  اي ــداع األمــن ال ــاائن  شــكد كــبب،  اةــت راجم ا  تيألجــألت اةيســأليي    
املــديم القســـب  املتوةـــس، يروصــض  ـــأن تســـتند   يــ  الب  ـــ  يف املســـتقبد إىل األهـــداف     يف

 تن يـا صـل   األ لوي  املبين  أديأل .  تألا ها  األ لويـألت يف ا اتبـألجم  ألجـ  الب  ـ  إىل موا     ذات
الركألئز األةألةي  لو يتهأل الأللي ، مبأل يف ذلك تركيز دا هأل الض م ةسألت ات أل  السـاع الـيت   
عكــن أن يكــون هلــأل أثــر إقــألج الــض شــ ب جنــوب الســودان  /أ  ا ليــألت الب  ــ ،  ال  ــد     

 أجد التوصد إىل  ر   قيقن  مستداع لاا ألش ال دائي .  ملأل كأليا األمألي  ال ألمـ  جـزفا   من
أةألةيأل من اجلهود املبين  أديأل ، لاا فئاـأل ةـتقوع  وضـا اةـتراتي ي  ةيألةـي  شـألمل ،  أللتشـأل جم        
الوثيق ما ا فألد األفريقن  اهليئ  الكومي  الد لي  امل ني   أللتن ي ، للتوصد إىل  ر  لاا ـألش  
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ــألد       ــ  اةف ــ  ةيألةــي  شــألمل .  ةــي ر  توظي ــألدة الطــرفم لل شــألجمك  يف ا لي ــ   إا ة ال دائي
اصار   املري  لوجود األمم املتحدة يف املنطق ، مبأل يف ذلـك مكتـب املب ـوت اصـألم للسـودان      
 جنوب السـودان،  مكتـب األمـم املتحـدة إىل ا فـألد األفريقـن، يف داـم اجلهـود الـيت تبـاهلأل           

 الب     ب لن اصألم جلنوب السودان من أجد تن يا ها  ا ةتراتي ي  الشألمل .
 

 الدام السيألةن لتن يا ات أل  الساع - أل  
  اش املسألان ال يدة من أجد تنشيس الزلم حنو ا لي  ةيألةي  مستدام   

يف ظــد األ ضــألأ الراهنــ ، ينب ــن أن تكــون أ لويــ  الــد السيألةــن يف طلي ــ  اجلهــود   - 23
نيـ   أللتن يـ    يتطلب مواصل  ال  ـد مـا اهليئـ  الكوميـ  الد ليـ  امل       ، بألاجل ألاي  لامم املتحدة

 ا فــألد األفريقــن مــن أجــد تنشــيس الــزلم صــوب ا ليــ  ةيألةــي  شــألمل .  يف هــاا الســدد، 
أ  أ  تشـكيد ةيألةـن   ،  ألل  د ما أاضألف إي ألد املوة   جلنوب السودان ةيقوع ب لن اصألم
 شأن ا ليـ  السـاع يف جنـوب السـودان، لضـ ألن       ،الشركألف انلرينما  ينشأ يف املستقبد، 

ق  ت زيز ا حلرا  السيألةن املتواصد  املو د ما األطراف،  تش يا ال ـودة إىل ا ليـ    التنسي
 ـدام مـن    ةيرضطلا وا  اجلهـود    إيشألف يمألع  كم شألمد لل  يا. ،ةيألةي  ذات مسداري 

 فــألد األفريقــن الــا  لــدح ااصــألم  نالســودان  جنــوب الســودان  ب لــ إىلاصــألم  نمب ــوث
 مقرا لهيتخا من أديس أ أل أل 

 الض الس يد الوط ، مـن أجـد داـم ا ليـ  ةيألةـي  تشـ ر فيهـأل القطألاـألت الشـ بي            - 24
الرئيسي  يف جنوب السودان  أن من ع لهأل عمـض  ألملسـداري   الـت كم، ةـيباش ب لـن اصـألم       

 الب    مسـألايه أل ال يـدة مـا األطـراف  غبهـم مـن أصـحألب املسـلح  يف         جلنوب السودان 
،  أللتنسيق الوثيق ما جمئـيس الل نـ  املشـترك  للرصـد  التقيـيم، لتيسـب إجـراف        جنوب السودان
أصحألب املسلح .  يود ب لن اصألم أيضأل ال  د ما األطـراف  غبهـم مـن      واجم شألمد  م

أصحألب املسلح  الرئيسيم من أجد فقيق  ر  دائم لاا ألش ال دائيـ ، مـن أجـد هيئـ   يئـ       
.  فقيقأل هلا  ال ألي ،    د من إرألم  شـراك   ثيقـ  مـا    أن تستتب    لي  السيألةيعكن فيهأل لل

ــن   ــد الســألمن لافــألد األفريق ــوب الســودان  امل   ــر     يف جن ــألجم .  أ د أن أرت ــر كوي ــأل ا  أل 
 البلد  يف املنطق . تكلي  الب     دام مشألجمكته يف

  ــ   ــاش  الب جلنـوب الســودان   الـض املســتوح د ن الــوط ، ةيواصـد ب لــن اصــألم   - 25
  يـ  أ  املسـألئد    28مسألايه أل ال يدة للتخ ي  من ال ن  القبلن النألجم ان مرةوع إيشألف 

األلرح اليت تقسم اجملت  ألت األهلي   ت ضن إىل القيألع  أا ـألش انـ  ضـد املـدييم.  ةـوف      
يواصــان أيضــأل  ــاش مســألايه أل ال يــدة ةرنــألأ الســلطألت الكوميــ  الــض مجيــا املســتويألت   
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أ مبس  ليتهأل اـن محأليـ  املـدييم.  يف ضـوف شـبر ال مـألئا اجل ألايـ  اجلديـدة الـا            أل ضطا
األشهر املقبل ، ةـوف يضـا ب لـن اصـألم مـا املستشـألجم اصـألم امل ـ  مبنـا اة ـألدة            شيم الض

 اجل ألاي  لط  ا د شأل ل  منا اجمتكألب م د ها  ال مألئا  ا تواف تكراجم  رواهأل.
 

 فسم الألل  األمني  ىلاجلهود الرامي  إ -  ألف 
 السودان   تقدا الدام ا ةتشألجم   املسألادة املتخسس  إىل جهألز الشرط  الوط  جلنوب  

  يس ر الوضـا الـأليل  تنمـيم الشـرط  املتكألملـ  املشـترك   فـق م هومهـأل األصـلن،           - 26
لــض الــا  كــألن يتــولض منألصــ   األدلــ  للشــرط   ــم الكومــ   امل ألجمضــ .  هلــاا يســتحيد ا    

الشرط  املتكألمل  املشترك  فقيق النيـ  األصـلي  مـن تشـكيلهأل،  هـن تـوفب يـواة جهـألز شـرط           
متكألملــ ،   نــألف ال قــ  لــدح املشــردين دالليــأل يف موارــا محأليــ  املــدييم  ــأن لــديهم بــ لم            

األجهــزة األمنيــ ،  مــن م عكنــهم ال ــودة إىل ديــألجمهم.  جمغــم أن   ــدة الشــرط  املتكألملــ   يف
ال  ـد الـض إزالـ  السـب   ال سـكري        رك  ليسا ألي  ف ألل  يف ظد المر ف الراهنـ ، فـئن  املشت
رطألأ األمـن  التحـر  حنـو إاطـألف األ لويـ  للشـرط  يف جو ـأل  املراكـز الضـري  األلـرح            ان

ةيكون له أثر م يد الض مـواط  تلـك املنـألطق.  إذا مـأل فققـا مشـألجمك  اجل يـا يف يـوع مـن          
شــرط  املتكألملــ  أيضــأل أن تتســرف ك ــزف مــن اةــتراتي ي  اصــر ل لقــوة  األيــألع، ةتســتطيا ال

ال ألي  اةرلي ي   أن تتوىل املهألع األمني  يف جو أل.  يف الورـا ذاتـه، يوصـض  ـأن ت  ـد األمـم       
املتحدة ما جهألز الشرط  الوطني  جلنوب السودان لـدام تدجميبـه  تقـدا املسـألادة املتخسسـ       

 ــأليتيو  ملكــألش   ــوجم(، امت ــأل  لسيألةــ   ــاش ال نأليــ  الواجبــ  يف  يف املراكــز الضــري  )جو ــأل  
مرااألة  قو  اةيسألن، مبأل يف ذلك التحر  اـن السـوا ق مـن أجـد ك أللـ  اـدع تقـدا الـدام         
إىل منتهكن  قو  اةيسألن.  ةتقدع األمم املتحدة الـدام إىل جهـألز الشـرط  الوطنيـ  وـدف      

ــوةتشــكيد  ــد مت    مســ  ل  شــرط  متكألملــ  ر ــألت ال  ــد      ــض اار ــألف ال ــا األاــرا .   ن مجي
ــ         ــدجميب يف جمــأل ت أداب املهن ــض الت ــه ال ــا  تقدم ــدام ال ــز ال ــ   تركي القألئ ــ ، ةــتقوع الب  
  قــو  اةيســألن األةألةــي   ال  ــد الشــرطن األهلــن  أللتنســيق مــا الشــركألف يف فريــق األمــم   

توزي ـأل اةـتراتي يأل دا ـأل     املتحدة القطر .  ةتقوع الب     توزيـا مشـألجميا األثـر السـريا أيضـأل     
لل  ت  ألت اشلي  املضي    جهألز الشرط  الوطني     ةي أل  أللقرب من موارا محأليـ  املـدييم   

 التأل    للب     ذلك ودف فسم شر   السام   األمن  وش ها  املوارا.
 

 دام مركز ال  ليألت املشترك  يف جو أل  
الرك  الشـ بي /اجلي  الشـ ا    يف اجلنأل  امل ألجم  د ن مت يد شرع  كببة من روات  - 27

ــألت           ــز ال  لي ــر  األصــلن ملرك ــن ال  ــ  جــد ح م ــن تكــون   ــأل، ل ــر الســودان يف جو  لتحري
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فمل ا شـتبأل   ـم القـوات الكوميـ   رـوات امل ألجمضـ  يف مجيـا أحنـألف          ،  هو فديدا املشترك 
كومــ  أن جــوذل مركــز ال تــبم مــن منألرشــألت التخطــيس الــيت جــرت مــا الــض أيــهال ألصــ  . 

ال  ليألت املشترك  عكن أن يكون مب أل   أداة لتنسيق فركألت اجلـي  الشـ ا  جهـألز الشـرط      
الوطني   روة ال ألي  اةرلي يـ  يف جو ـأل مـن أجـد ضـ ألن تنسـيق املهـألع  ال  ليـألت املنسـوم          

.  ةتكون هلا  انلي  أ ي   ألل   يف جو أل  ـأللنمر  (2016) 2304جملس األمن اليهأل يف رراجم 
لسـودان   جـود أفـراد أمـن غأللبـأل      إىل ض   القيألدة  السيطرة دالـد اجلـي  الشـ ا لتحريـر ا    

يسألجماون إىل تس يد ال ن  يف اللقألفات الر تيني  مـا الب  ـ   إمكألييـ  أن تتحـوش الـوادت       مأل
ألميم إىل أا ألش ان   اة   النطأل  ضد الب   .   أللتأليل يوصض  ـدام  الط ي    م األفراد النم

يسبر أداة للتحكم  تحركألت روة ال أليـ  اةرلي يـ .     جوب أ ا اتبألجم  ركز ما األلا يفامل
ــير         إذ ــن تنقـ ــك ينب ـ ــض ذلـ ــألف الـ ــوة.   نـ ــا  القـ ــأل  هلـ ــتقاش ال  ليـ ــريس  أل ةـ ــوز الت ـ قـ

 ركز.املالتسألصألت  أةألليب ا د 
 

دام جمصد ايتهألكألت  ر  إطا  النألجم  التحقيق فيهأل  التحقق منـهأل   لـهأل مـن لـاش       
 ألي  جمصد  ر  إطا  النألجم  الترتيبألت األمني  ا يتقأللي 

ــأل    - 28 ــأل   ت  ــ       ، الســاع فق ــألت األمني ــألجم  الترتيب ــ  إطــا  الن ــ  جمصــد  ر صــ  ا ألي
ىن جمصــد  رــ  إطــا  النــألجم  تن يــا ا يتقألليــ  لتشــ د بــ لم اــن األطــراف املور ــ  لكــن يتســ

الركـ    يف الترتيبألت األمنيـ   سـوجمة شـ ألف . فبـد ن مت يـد شـرع  كـببة مـن اجلنـأل  امل ـألجم           
الشــ بي /اجلي  الشــ ا لتحريــر الســودان يف انليــ  لــن يكــون هنــأل   جــود لشــ ألفي  الرصــد.    

ال دائيـ   ـم اجلـي      مشألجم  اةت راجم األا ـألش السيد ما جم يد يألئب الرئيس السأل ق    ألمل د، 
الشـ ا لتحريـر السـودان،     الرك  الش بي /اجلي  يفالش ا لتحرير السودان  اجلنأل  امل ألجم  

 كالك  م فسيلن ديد  مشألجم يف اجلنأل  امل ألجم ،  ألت مـن الواضـر أن  رـ  إطـا  النـألجم      
ةـتي ألب  مل ي د ةألجميأل.  مل ي د هنأل  جد ح مـن الترتيبـألت األمنيـ  يف جو ـأل الـيت صـ  ا        

ــ    ــوات الكوم ــوات امل ألجمضــ  املو ــدة     ر ــأل ملر ــألع  رصــد    ك  ــن امل كــن القي ــد م ــا  ي  تن ي
 الترتيبألت القألئ    ألليأل جمصدا ذا مسداري .

التحــديألت املــاكوجمة أاــا   اــدع اةــت داد الكومــ  للت ــأل ن           ــمل النمــر اــن   - 29
انلي ، ينب ن للب    أن تواصد دا هأل هلأل.  الرصد املست ر للحأللـ  الـض أجم  الوارـا مه ـأل      ما

كألن  د دا عكن أن يشكد جماداأل لاا ألش ال دائي  من لاش فديد األطـراف الـيت ايتـهكا    
التزامألهأل،  عكن أن تضا لتدا ب اقأل ي .  اا ة الض ذلـك، تقـيم انليـ  اتسـأل ت مـا اـدد       

الشـ ا يف امليـدان.  مـن الضـر جم  إ قـألف       الرك  الش بي /اجلي  يفن اجلنأل  امل ألجم  من ب ل
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زيألدة الـوان  ألأل ضـألأ السـألئدة     عكـّـن منزاأ  هاا ـأطراف الن لطو  ا تسألش م تو   ما
   في أل يت لق  ألألا ألش ال دائي  ميداييأل  كي  عكن التخ ي  من  دهأل.

ــئذا ات قــا األطــراف الــض  رــ   - 30 ــ   ال ــودة إىل  ف السيألةــن،  الــواجم  األا ــألش ال دائي
ــا        ــكرات  تن يـ ــأل يف م سـ ــا رواهـ ــأل  وضـ ــدد التزامهـ ــأل أن حلـ ــب  هلـ ــم  أللنسـ ــن املهـ ــيكون مـ ةـ

الترتيبألت األمني  املسـتقبلي ،  ذلـك ةتأل ـ  فرصـ  ةيألةـي  ةيشـألف يمـألع  كـم شـألمد           من أ 
ا  رصـد أف ـألش األطـراف في ــأل    لل  يـا.  مواصـل  داـم الب  ـ  ل ليـ  ةـي كنهأل مــن البـدف فـوجم        
أ  ايقطــألأ يف ا ليألهــأل  متنــايت لــق  ــأل تراع التزامألهــأل إذا صــ د  رــ  إطــا  النــألجم،  ةــوف 

 عكن أن ي ررد اةتئنألف ا د انلي .
 

 محألي  املدييم - جيم 
محألي  املدييم  جمدأ أا ألش ال ن  املوجه  ضدهم، مبأل يف ذلك يف املنألطق اليت ينحـدجم ن    

 املنألطق اليت يز وا إليهأل منهأل  يف
 أللنمر إىل البيئ  الأللي  اليت تواصد فيهأل الكوم   األطراف األلرح مهألمج  املـدييم،   - 31

 التسرعألت الأللي  امل ألدي  لامم املتحدة  ملوارا محألي  املدييم،  التحديألت اليت تواجـه الب  ـ    
ــا    ــاذح لــألجمل موار ــدييم امل رضــم ل ــألجم يف   ــمل    يف الوصــوش إىل امل ــدييم  ا فتق ــ  امل محألي

األ يــألن إىل مورــ  متســق  اةــتبألرن  تطل ــن ل أليــ  املــدييم، لــاا قــب ا اتــراف حبــد د     
ــدييم.   ألةضــألف           ــ  امل ــهأل محألي ــيت تقتضــن من ــهأل ال ــا   يت ــق  تن ي ــأل يت ل ــ  في  ــألت الب   إمكأليي

ــن       إىل ــر م ــأل أك  ــا ، يوجــد  أللي ــاكوجمة أا ــن املــ  200 000التحــديألت امل ــي م م دييم املق
ةب   موارا ل ألي  املدييم  يف منألطق جمأل جمة هلأل يف مجيا أحنألف البلد،  هـا  امله ـ  ت ـر      يف

ــألش          ــد القت ــ .  إذا أدح تزاي ــدجمات الب   ــب ر ــن جواي ــأل م ــب تقريب ــض كــد جألي ــألف كــببة ال أاب
تقدجم الب  ـ  الـض   اجمت ألأ ادد املشردين  زيألدة تدفق املدييم إىل موارا محألي  املدييم، فلن  إىل

ــه دالــد املوارــا،  هــاا ةــيحد       ــدفألأ اــن النمــألع  اشألفمــ  الي ــألف ال األجمجــر الــض ف ــد أاب
اضـطاأ    يف ةـيأل  ردجمهأل أيضأل الـض التـأثب يف األ ـدات لـألجمل موارـا محأليـ  املـدييم.         من

اصــل  تقيــيم ، ةــيت م اليهــأل مو الألليــ البيئــ الب  ــ   تن يــا   يتــهأل املت لقــ  حب أليــ  املــدييم يف  
ردجمهأل  در  الض  سس ال ألي  يف منألطق املنشأ  التشـريد ريألةـأل مبسـ  ليألهأل حلـأل  موارـا محأليـ        
املدييم  أمن املوظ م.  ما ذلك قـب إاطـألف األ لويـ  ل أليـ  املـدييم انـد اتـألذ القـراجمات         

 املت لق   كي يـ  اةـتخداع القـدجمات  املواجمد املتأل  .
تأثب روة ال ألي  اةرلي ي  يف جو أل  تنميم ردجمات الب      ـد يشـر هـا      ينب ن تقييم  - 32

القــوة.  هــاا ةــوف يســألاد الــض فديــد أ  رــدجمات إضــألفي  فتألجهــأل القــوات لــألجمل موارــا  
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 نــألف الــض األمـن  األمـم املتحــدة ل أليــ  املـدييم.  ةــتقدع توصــيألت يف هـاا الشــأن إىل جملــس    
   قأل.اةت را   دجماة  للقدجمات ال سكري  

 
ــألت إداجمة النــ     ألي ــز  ــألان،    ـت زي ــألي  الســل ن  املســألل   الت ألةــك ا جت  زااألت  الت 

 ةي أل الض ص يد اجملت ا اشلن  
جمغــم أن اليــز املتــأل  لل  ــد السيألةــن الــض الســ يد الــوط    يــزاش  ــد دا، يبــد       - 33
ــ   الســلطألت الــض الســ     أن ــ  هنــأل  جمــأل  أكــى لل  ــد مــا اجملت  ــألت األهلي  يد اشلــن. فت بئ

السكألن اشليم لتحقيق الساع  املسـألل  جـزف  يـو  مـن اجلهـود الراميـ  إىل تـرميم النسـيج         
ا جت ــألان للبلــد  القضــألف الــض الطألئ يــ  ال رريــ  اللــاين تتســم و ــأل األزمــ  الوطنيــ  الألليــ .    

ىل للـق رألاـدة    ةت د  اجلهـود املبا لـ  صلـق ثقألفـ  ةـاع يف مجيـا أحنـألف جنـوب السـودان إ         
أكى أل  ا لي  ةيألةي  الض الس يد الوط ،  ةتسألاد أيضـأل يف منـا ال نـ   ت يـ   دتـه      

اا التواصـد املبألشـر مـا اجملت  ـألت اشليـ  أثـألجم اجت ألايـ         هلـ  م الطوائ  الض الس يد اشلن.  
ق ل ـودة  يـوفر محأليـ  رويـ  لل ـدييم  يسـألاد يف األيـ  املطـألف الـض متهيـد الطريـ          هـو  إقأل ي ،  

  إدمألل األشخألم املشردين دالليأل  السكألن امل رضم لاذح.
 إن  اش جهود لتحقيق الساع  دام ها  اجلهود الض السـ يد د ن الـوط  يتيحـألن     - 34

فرصـأل للب  ــ   أللت ـأل ن مــا فريــق األمـم املتحــدة القطـر  ةشــرا  طألئ ــ   اةـ   مــن أصــحألب      
اجملت ا املدإ  اهليئـألت التقليديـ   الشخسـيألت املـ ثرة     املسلح  امل نيم، مبأل يف ذلك الكنألئس  

يف اجملت ا اشلن.  هاا عكن أن يس ر ان يتألئج مل وة  الض صـ يد ال ارـألت  ـم الطوائـ      
  إداجمة تور ألهأل  زيألدة فه هأل لد جم الكوم   مس  ليألهأل.

ــر ،      - 35 ــدة القطـ ــم املتحـ ــق األمـ ــا فريـ ــأل ن مـ ــن،  أللت ـ ــد اشلـ ــ د التواصـ ــق  يشـ للتوفيـ
السـلط  التقليديـ     زا ـألف اجملت  ألت املتسألجما  طألئ   من األيشط ، م د ت زيز رـدجمة جملـس     م

ــ  للحــواجم  املســألل .  ةتشــ د األيشــط  اةضــألفي  مســألادة        ــ  اشلي ــألت التقليدي ــد انلي لت  ي
تلــ  زاأ الــض املــواجمد ال ــأل ر للحــد د  ــم   ـالكومــ   اجلهــألت امل نيــ  اشليــ  الــض إداجمة النــ 

الطوائ ، فضا ان تقدا الدام إىل املسأل م  سـدمألت ي سـي   النـألجم مـن ال نـ  اجلنسـن       
  اجلنسألإ يف اجملت ا.

 ينب ن فهـم تركيـز الب  ـ  املتزايـد الـض ت زيـز أليـألت الت ـألي  السـل ن الـض مسـتوح             - 36
راتي ي  ةيألةـي   اجملت  ألت اشليـ  الـض أيـه مب أل ـ  تـدلد جميـألد  لتـوفب ال أليـ   جـزف مـن اةـت           

شألمل .  ةتسألاد ها  اجلهود أيضأل الض فسم ايطبألاألت السكألن ان الب     األمـم املتحـدة   
 ككد.
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 صون السام  ال ألم   األمن ال ألع يف موارا محألي  املدييم التأل    للب     
تقتر  الب    زيـألدة  فسـم أا ـألش الد جميـ  الـيت تقـوع وـأل يف املنـألطق اشيطـ  مبألشـرة            - 37

مبوارا محألي  املدييم اليت ت شا فيهأل  وادت ال ن  اجلنسـن  غبهـأل مـن األلطـألجم الـيت هـدد       
املدييم.  فقيقأل هلا  ال ألي ، ةـتقوع الب  ـ   تسـيب د جميـألت متكألملـ  تشـ د أفـرادا اسـكريم         

شـرط   مـوظ م مـدييم،   ةـي أل موظ ــو  قـو  اةيسـألن  مستشـألجم  محأليـ  املــرأة.           أفـراد 
 ةي ر  أيضأل تسيب د جميألت لل نسر ال سكر   انسر الشرط  يف ها  املنألطق طـواش الليـد   
اندمأل ينتشر ال ن  ضد املدييم.  رد ةـألاد إيشـألف منطقـ  لألليـ  مـن األةـلح   ـدي أل  ـوش         

ــألدة  امل ــض زي ــأل ال ــألطق  ةــي ر  تكراجمهــأل يف موارــا ألــرح    وارــا يف جو  التواجــد يف هــا  املن
 لح ألي .ل

ــض     - 38 ــ ، قــب ال ــ  الأللي ــ  األمني ــأللنمر إىل البيئ ــم املتحــدة   م ةســألت   ــ  األم يف ال ألمل
يف موارــا محأليــ   املــاذجنــوب الســودان أن تتقبــد فكــرة أن املــدييم ةــوف يملــون يلت ســون 

أللــ ،  لــالك ينب ــن توظيــ  طألرألهــأل لتحســم ا هــأل املــدييم  ــ  يطــرأ فســن كــبب الــض ال
املوارا.  ينب ن للب     اجلهـألت ال ألالـ  يف تقـدا املسـألادة اةيسـأليي  أن       الكلن إزاف إداجمة ها 

تســت د مزايألهــأل النســبي  إذ تســ ض إىل فســم الت ــأل ن في ــأل  ينــهأل،  فســم فديــد األد اجم          
رك  لل شألكد،  أن تطـس لـىامج مشـألجمك     فأل ش البح  ان  لوش مشت  املس  ليألت،  أن

 الض األجلم املتوةس  الطويد يف املوارا.
، يوصـض  ـأن تتـوىل الب  ـ  املسـ  لي  اـن ضـ ألن األمـن اصـألجمجن لل وارـا            الض هـاا  - 39

مـا املشـردين دالليـأل  اجملت  ـألت اشليـ  لك أللـ  الطـأل ا املـدإ          ا لـهأل  شيطهأل املبألشر،  ت زيز 
ي  املدييم  داللهأل  ةامتهأل  أمنهأل.  ينب ن لل هألت ال ألالـ  يف جمـألش تقـدا     وش موارا محأل

املسألادة اةيسأليي  أن تكون مس  ل  ان إداجمة املوارا  تـوفب اصـدمألت فيهـأل.  ةـتتوىل الب  ـ       
 اجلهألت ال ألال  يف جمألش تقدا املسألادة اةيسأليي  اليت لديهأل لىة يف فديد هويـ  املقـألتلم يف   

املوارـا  ضـ ألن    ألت املشردين دالليأل  الاجئم تن يا تدا ب فرز لتحسم محألي  املدييم يف ي 
التـدا ب ف أللـ ، قـب     ادع اةتخدامهأل ك اذ للضألل م يف األا ألش القتأللي .  لكن تكون هـا  

أن تكــون مشــ وا   تــدا ب لتحســم محأليــ   ــيس املخي ــألت من ــأل لــدلوش املقــألتلم الــاين رــد  
 ىل ا لت ألف الض ا لي  ال رز.يس ون إ

فــردا مــن أفــراد الشــرط  املقــدمم مــن الكومــألت  196 يوصــض  أل ةــت ألي  أيضــأل  ـــ  - 40
ســـري   للحـــوادت األمنيـــ  اللت زيـــز التـــدا ب األمنيـــ  الدالليـــ .  ةيشـــ د ذلـــك ا ةـــت أل    

ألت األمنيــ   الــوادت الــيت تــ ثر الــض النمــألع ال ــألع،  اةيــااجم املبكــر مــن لــاش مجــا امل لومــ   
ــا       ــألف ريألمهــأل  توزي ــدام إىل الوكــأل ت اةيســأليي  أثن ــهأل،  تقــدا ال  فليلــهأل  إاــداد تقــألجمير ان
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 دام م ألهيم ال  ـد الشـرطن اشلـن يف     األغاي   ا ليألت التس يد،  إداجمة مرافق ا  ت ألز،
ال دالـ   إطألجم ترتيب جه  التنسـيق ال ألمليـ  جلوايـب ةـيألدة القـأليون املتسـل  مب ـأل ت الشـرط           

، الزناأ  غبهـأل مـن  ـأل ت األزمـألت      الس ون في أل يت لق  سيألدة القأليون يف  أل ت مأل   د
 التن يا  الرصد في أل يت لق  أليتهألكألت  قو  اةيسـألن  اة ـاع انـهأل، مبـأل يف ذلـك اة ـاع       
ــألش  ا  ت ــألز الت ســ ن        ــض األط  ــدافات ال ــ  اجلنســن  اجلنســألإ  ا ات اــن  ــوادت ال ن

   .املطوش
 

 زااألتـال ن  اجلنسن املرتبس  أللن  
شـأيه  ، يشكد مسدجما  متزايدا  للقلقزااألت ـمأل زاش مستوح ال ن  اجلنسن املرتبس  أللن - 41

ةــي أل ضــد النســألف  ال تيــألت.   فقــأل لــالك،   لطــر اةــت راجم أا ــألش ال نــ   يف ذلــك شــأن 
ــأل لتن يــــا رــــراجم        ــض ت زيــــز أا ألهلــ ــت  د الب  ــــ  الــ  (2010) 1960 جملــــس األمــــن  ةــ

ــرتبس  أللنــ      (2013) 2106   ــ  اجلنســن امل ــأل   احلألهــألت ال ن ــق جمصــد أج زااألت ـاــن طري
  التـدجميب  الورأليـ ،    فليلهأل  اة اع انـهأل،  ت زيـز القـدجمة الدالليـ  يف هـاا السـدد  واةـط       

زااألت  جهـود  ـ طر  منهأل اةتخداع م شرات اةيااجم املبكر  شأن ال ن  اجلنسن املرتبس  أللنـ 
م ألجل  رضي  اشألةـب .  مـن  جهـ  النمـر ال  ليألتيـ ، ةـتقوع الب  ـ   زيـألدة الـد جميألت الراجلـ            

نـألطق اصألليـ  مـن    البألجمزة لل يـألن لـألجمل موارـا محأليـ  املـدييم،  التركيـز  سـ   لألصـ  الـض امل         
يقـأل  ال بـوجم الرئيسـي  الـيت تركـزت       األةلح  املنشأة  ـدي أل  ـوش هـا  املوارـا يف جو ـأل،  يف     

فيهأل جرائم ال ن  اجلنسن.  ةتقوع الب    أيضأل  ألةتكشـألف اةـتخداع تقنيـألت محأليـ  املـدييم      
اجلنسـن.  ةـتقوع   ةي أل املدييون املهدد ن  ـألل ن    ال زش لت زيز ردجمهأل الض محألي  املدييم،  

الب  ــ    كــأل ت األمــم املتحــدة  أيشــط  تت لــق  أللــداوة  الت  ــيم  التــدجميب   نــألف القــدجمات  
زااألت ت زيـزا للورأليـ  منـه    ـ التواي  دالد الب     لألجمجهأل  قضأليأل ال نـ  اجلنسـن املـرتبس  أللنـ    

ه تـهأل يف  ال ن .  ةتواصد الب  ـ  أيضـأل  تنسـيق م     فسم ا ةت أل     تيألجألت ضحأليأل هاا
زاأ ـزااألت،  ال  ـد الـض مسـتوح جمفيـا مـا أطـراف النـ       ـمأل شص ال ن  اجلنسـن املـرتبس  أللنـ   

ــهألكألت   ألةــب          ــوأ ا يت ــا  ر ــألة مســأل  من ــداوة إىل مراا ــيهم،  ال ــتق  إل ــدام ال  تقــدا ال
املســ  لم انــهأل يف أ  جهــود تبــاش يف املســتقبد تت لــق  ألل دالــ  ا يتقألليــ   إصــا  القطــألأ    

   يزأ السا   التسرير  إاألدة اةدمألل.األم 
 

 محألي  الط د  

ــي        - 42 ــهألكألت جسـ ــودان ترتكـــب ايتـ ــوب السـ ــزناأ يف جنـ ــراف الـ ــا أطـ ــزاش مجيـ   تـ
ــد ــألإ          ضـ ــ  ال ـ ــاش النسـ ــبب لـ ــألأ كـ ــ  اجمت ـ ــا ما مـ ــا، مـ ــأل   اةـ ــض يطـ ــألش الـ األط ـ

http://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
http://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)
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د األط ــألش يف اــدد التقــألجمير الــيت ت يــد  ت نيــد األط ــألش  اةــتخدامهم،  رتــ   2016 اــألع مــن
 تشــويههم،   رــوأ أا ــألش ال نــ  اجلنســن ضــد األط ــألش.  ينب ــن أن تواصــد الب  ــ  ال  ــد  

الشركألف في أل يت لق  رصد ا يتهألكألت اجلسي   الست  املرتكب  ضد األط ألش  التحقق منـهأل   ما
 اة ــاع انــهأل، مبــأل يت ألشــض مــا   يــ  جملــس األمــن  شــأن األط ــألش يف الزنااــألت املســلح ،    

 هـأل كـد منـهأل مـا األمـم املتحـدة        الدام ألطراف الزناأ يف تن يا لطـس ال  ـد الـيت  رّ    تقدا
 يف البلد من أجد  ر   منا ا يتهألكألت اجلسي   املرتكب  ضد األط ألش.

 ينب ن للب    أن تواصد الداوة إىل أن تسرة  األطراف األط ألش فـوجما  د ن شـر  ،    - 43
 ألتــألذ  2012زاع الـا  رطــا الـض حنــو متكـرجم منــا اـألع     أل لت ــ أن متت ـد الكومــ  يف ا لـهأل   

تــدا ب لورــ   منــا ا يتــهألكألت اجلســي   الــيت يرتكبــهأل اجلــي  الشــ ا لتحريــر الســودان           
ــد ــأل ا ال  ـــد مـــا اجلنـــأل  امل ـــألجم  يف اجلـــي           ضـ األط ـــألش.  ينب ـــن للب  ـــ  أيضـــأل أن تتـ

 2015ه يف أ الــر اــألع لتحريــر الســودان  شــأن ا لتــزاع الــا  رط ــ   /الرك  الشــ بي الشــ ا
صـ وفه، د ن مزيـد مـن التـألب.  ينب ـن أن ت  ـد الب  ـ   شـكد           تسرير مجيـا األط ـألش مـن   

 ثيق ما فريـق األمـم املتحـدة القطـر   ةـت ألدة إمكألييـ  الوصـوش د ن اوائـق إىل اجملت  ـألت          
ــ  املتضــرجمة لضــ ألن إيســألش املســألادة اةيســأليي  يف الورــا املنألةــب،  تقــدا      ــدام إىل اشلي ال

 األط ألش الضحأليأل  أةرهم،  التحقق من التقألجمير ان ا يتهألكألت اجلسي   ضد األط ألش.
 

  قو  اةيسألن - داش 

جمصد ايتهألكألت  قو  اةيسألن  القأليون الد يل اةيسألإ  التحقيق فيهـأل  التحقـق منـهأل      
  اة اع انهأل

 املسـت رة للب  ـ  يف أيشـط     يستدان تدهوجم  أللـ   قـو  اةيسـألن املشـألجمك  ال  أللـ        - 44
جمصــد ايتــهألكألت  قــو  اةيســألن  القــأليون الــد يل اةيســألإ  التحقيــق فيهــأل  التحقــق منــهأل     
 تقدا تقـألجمير النيـ   منتم ـ  انـهأل، مـا التركيـز  شـكد لـألم الـض ا يتـهألكألت اجلسـي  ،            

أل  ـألد اةثنيـ     ا يتهألكألت املرتكب  ضد األط ألش،  ال ن  اجلنسن املتسد  أللزناأ، إضألف  إىل ا
 هلا  ا يتهألكألت.

 تداو الألج  إىل جمصد  قـو  اةيسـألن  تقـدا تقـألجمير النيـ  انـهأل الـض حنـو يتسـم           - 45
 أللدرــ    ســن التوريــا لاةترشــألد وــأل يف الــرد د الد ليــ   اةرلي يــ  الــض ال مــألئا اجل ألايــ   

ــق ف      ــك اــن طري ــألة لل ســألفل ، مبــأل يف ذل ــ  إىل إلضــألأ اجلن ــد املســ  ليألت   اجلهــود الرامي دي
ــ  يف جمصــد  ــأل ت تســألاد الت ســب  لطــألب       ــ  لألصــ  ا ــد الب   ــ .  يكتســن أ ي ال ردي
الكراهي   األجأل  النألشئ  من ا يتهألكألت اليت متـس مجألاـألت م ينـ .  فديـد إشـألجمات اةيـااجم       
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املبكر أمر أةألةن لض ألن الرد يف الورا املنألةب،   ألةـب  املسـ  لم ا ـأل عكـن أن عـدت،      
 بئ  أصحألب املسلح  األةألةيم من أجد منا املزيد من التس يد. ت 

  أللنمر إىل البيئ  الـيت تبـد  اـداف متزايـدا لل  ـد يف جمـألش  قـو  اةيسـألن يف البلـد،           - 46
ينب ــن أن ت طــن الب  ــ  األ لويــ  لبنــألف رــدجمات املــداف م  تقــدا الــدام هلــم  ت زيــز جهودهــأل    

األا ــألش ا يتقألميــ   ســبب الت ألمــد مــا األمــم املتحــدة. ل أليــ  األشــخألم الــاين ي ــأليون مــن 
 ينب ن زيألدة أيشط  الداوة في أل يت لق  أ ي  ا تراع  ري  الت بب  ضر جمة ال ألص الـض اليـز   

 الدعقراطن يف البلد.

 يف جمألش ال دال  ا يتقأللي ، ينب ن لامم املتحدة أن تركز جهودهأل الـض ضـر جمة هيئـ      - 47
كينأل  أمأليأل لل دال  ا يتقأللي .  فقيقأل لالك، ينب ـن أن تواصـد الب  ـ   فريـق األمـم       يئ  أك ر مت

املتحدة القطر  الس ن إىل التواي  حبقو  اةيسألن  زيـألدة القـدجمات دالـد م ةسـألت الد لـ       
األةألةي .  قب أن يرافق ها  اجلهـود  ضـا  ـرامج  اةـتراتي يألت  ـددة تسـتهدف متكـم        

ي  الأل   لت زيز املسألفل  إيشألف اشك   املختلط ،  هو مأل قـب أن تشـ ا   الضحأليأل.  من األ 
 األمم املتحدة اليه من لاش أيشط  الداوة اليت تضطلا وأل  اصىة اليت تقدمهأل يف املنطق .

 ينب ن أيضأل أن يتواصد تركيز جمصـد  أللـ   قـو  اةيسـألن الـض م ةسـألت ال دالـ          - 48
ن لتقيـيم امت ألهلـأل مل ـأليب  قـو  اةيسـألن  لسـيألدة القـأليون.  تـنص          إي ألذ القأليون  رطألأ األمـ 

  ي  الب    صرا   الض الوصوش غب املشر   إىل مجيا مراكز ا  ت ـألز  غبهـأل مـن مرافـق     
ا  ت ألز يف جنوب السودان   ر  الرصد  التقييم الشـألملم ل  ليـألت ا اتقـألش  ا  ت ـألز     

 الت س يم  املطولم.

أن تواصد الب    الداوة إىل التسديق الض م ألهدات  قـو  اةيسـألن األةألةـي       ينب ن - 49
ت ن الكومـ    املتبقي   موافم  التشري ألت الوطني .  تتسم  ن س القدجم من األ ي  الداوة إىل أن

 أللتزامألهأل  تقـدا التقـألجمير مبوجـب امل ألهـدات الد ليـ   اةرلي يـ  لقـو  اةيسـألن الـيت ايضـ ا           
 .ضألف  إىل مواصل  ت أل األ ما جملس  قو  اةيسألن  انليألت اةرلي ي إليهأل، إ

 
 ةيألة   اش ال نألي  الواجب  يف مرااألة  قو  اةيسألن  

الـيت   ات ـأل  السـاع،    اهليألكـد األمنيـ  الـيت يـص اليهـأل     ةيقتضن دام تن يـا اـدد مـن     - 50
ك ، ت زيــز رــدجمات تشــ د جهــألز الشــرط  الوطنيــ  جلنــوب الســودان  مركــز ال  ليــألت املشــتر 

 تن يا ةيألة   اش ال نألي  الواجب  يف مرااألة  قو  اةيسألن الض النحو املائم.الض الب    
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 هيئ  المر ف امل اتي  ةيسألش املسألادات اةيسأليي  - هألف 

 املسأل   يف هيئ  المر ف األمني  امل اتي  ةيسألش املسألادات اةيسأليي   

يي    تزاش تت  ق  تنتشر، من املرجر أن تسـبر البيئـ  التشـ يلي     يمرا ألن األزم  اةيسأل - 51
م قدة  لطرة  سوجمة متزايدة.  من املرجر أن عدة الزناأ الدائر  القيـود امل ر ضـ  الـض  ريـ      
التنقد  الالألئر غب املن  رة من ردجمة كد من ال ألملم يف اجملألش اةيسألإ  الب    الـض الوصـوش   

صد املنم ألت اةيسأليي  ت زيز ردجماهأل الااتيـ  الـض إجـراف م أل ضـألت من سـل       إىل اشتألجم.  توا
ذلـك،    شأن إمكأليي  الوصـوش كـن تـت كن مـن التنقـد حبريـ   أمـألن يف مجيـا أحنـألف البلـد.  مـا           

 ــ  يف ال  ــد اةيســألإ مــن لــاش تــوفب  تســتطيا الب  ــ  يف   ــمل األ يــألن أن تقــدع مســأل   رية 
 .أجد دام إيسألش املسألادات اةيسأليي  اند ا ضطراجم إمكأليألت  ردجمات م ين ، من

 ينب ــن للب  ــ  أن تواصــد،  أللتنســيق الوثيــق مــا اجلهــألت ال ألالــ  يف اجملــألش اةيســألإ،   - 52
املسـأل   يف هيئــ  المــر ف األمنيـ  امل اتيــ  ةيســألش املســألادات اةيسـأليي ، حبيــ  تيسةــر،  فقــأل    

غألثـ   أصـوهلأل  سـوجمة ةـري    أمنـ   د ن اوائـق       ملبألد  ال  د اةيسألإ،  صـوش مـوظ ن اة  
 إىل مجيا اشتألجم.

 
 م ةسألت ةيألدة القأليون  امل ةسألت األمني  -  ا  

لئن كألن ات ـأل  السـاع يـداو إىل إصـا ألت األمـ  يف جمـألش رطـألان األمـن  ال دالـ ،           - 53
فرز الكوم  ةوح القليـد مـن التقـدع القيقـن الـض هـألتم اجلبـهتم.  في ـأل يت لـق مبه ـ             مل

يف إصا  رطـألأ األمـن أ  جهـود    الورا غب منألةب لاحلرا  أن  ير تقدالب    يف هاا اجملألش، 
ــألل    ــألدة اةدم ــزأ الســا   التســرير  إا ــألجم إىل  ي ــا   ، يمــرا  لافتق ــ  ةيألةــي  تشــ د مجي ا لي

داـم هيكـد أمـن  طـ    يشـ د  ألليـأل شـرع  كـببة مـن القـوات املقألتلـ  يف            األطراف،  يف 
يـزأ   البلد.  يوصـض  أللتـأليل  ـأن يسـتند أ  داـم يقـدع يف املسـتقبد ةصـا  رطـألأ األمـن أ           
يف ذلـك   السا   التسرير  إاألدة اةدمألل إىل إاألدة إيشألف هيئألت مت يلي   شألمل  لل  يا، مبـأل 

األمن.  جمي  أل يتحقق ذلك، أ صن  أن تنسـب جهـود   ةتراتي ن  الدفألأ ا جملس اةت را  
الب    في أل يت لق مب ةسألت ةيألدة القأليون  امل ةسألت األمني  لاش فتـرة الو يـ  املقبلـ  الـض     
دام جهألز الشرط  الوطني  جلنوب السودان الض النحو املـبم أاـا ،  جمصـد تن يـا الترتيبـألت      

لــ  ا يتقألليــ   ت ــأل  الســاع.   ألةضــألف  إىل ذلــك، ةــيكون   األمنيــ  ا يتقألليــ   جوايــب ال دا
إةداف الب    املشوجمة إىل منموم  األمم املتحدة يف جنوب السودان  شأن ها  املسـألئد، وـدف   
ــرة      ــ  يف رطــألأ ةــيألدة القــأليون لــاش ال ت  ضــا اةــتراتي ي  لــدام اةصــا ألت ذات األ لوي

 الطأل ا املدإ الض رطألأ األمن. ا يتقأللي ، هألمأل يف ضوف الألج  إىل إض ألف
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أ لويـ .  الـض   يشـكد  فسم إداجمة مرافق ا  ت ألز يف موارا محأليـ  املـدييم    ك أل أن - 54
أن تت هد الب    مرافق ا  ت ألز يف املستقبد املنموجم.  لئن كأليا رـد  يت م وارا، تلك املغراجم 

ملكـألش، يلـزع مواصـل  إدلـألش     أدللا فسينألت كببة يف مرافق ا  ت ـألز يف جو ـأل   ـأليتيو     
يف املرافــق.  يلـزع أيضــأل  ـاش جهــود    األمـن  اهليألكــد  الأللـ    ألةداجمة  ــت ـديات في ــأل يت لـق   

إضألفي  من أجد إقألد ةبيد، مبأل يتسق مـا القـأليون الـد يل اةيسـألإ  رـأليون  قـو  اةيسـألن،        
السـودان.  فقيقــأل  لتسـليم اشت ـزين املشـتبه يف اجمتكـألوم جـرائم لطـبة إىل ةـلطألت جنـوب         
ا لي  لتسـليم    صوعهلا  ال ألي ، ةيكون من الضر جم   ضا اةتراتي ي  لت زيز إداجمة املرافق 

 اشت زين.
 

التطوير  الت زيز املست ران  ةـتراتي ي   ا ليـ  إداجمة املخـألطر األمنيـ  لضـ ألن       - زا  
 جنألز الىامجةام  أفراد األمم املتحدة  أمنهم  تن يا   ي  األمم املتحدة  إ

ــدا ب   - 55 ــدةدت الت ــأل   ر ــ  أدي ــرتم   املبين ــا ال ق ــن    18   6متألشــيأل م ــس األم ــراجم جمل ــن ر م
توصــيألت لت زيــز ةــام  أفــراد األمــم اجمللــس أن أرــدع فيه ــأل يطلــب  ، اللـتم (2016) 2304

 املتحدة  أمنهم.

األمـم املتحــدة ةداجمة األمـن يف جنــوب السـودان الــض الكومـ  املضــي        ي ت ـد يمــألع  - 56
ــبم        ــض النحــو امل ــم  أشــكألش الت ــأل ن األلــرح ذات الســل  ال ــوفب األمــن املائ ــق  ت في ــأل يت ل

البيئـ  السيألةـي     ، يف ظـد األمـم املتحـدة   ت ـأل ن الكومـ  مـا    غـب أن ات أل  مركـز القـوات.    يف
ت ـأل  مركـز القـوات.  يف     ايتهألكألت  اة   النطأل  هنأل  أن  أل كضئيد جدا  ،  الأللي باملتقل

القو  الض املسـتوح السيألةـن لضـ ألن أن تضـطلا      هاا السدد، يتسم  ألأل ي  البألل   التواصُد
ف ألليـ  ا تسـألش     زيـألدةُ  ،الكوم  املضي   مبس  ليتهأل ان محأليـ  أفـراد األمـم املتحـدة  أصـوهلأل     

 املضي    فسم التنسيق م هأل.  أجهزة األمن التأل    للحكوم 

 ةــوف ت طــض األ لويــ  ال ليــأل لت زيــز  فســم ترتيبــألت الــدفألأ يف اشــيس،  ضــ ألن     - 57
الراألي  الطبي   ترتيبألت اةجاف الض مداجم السألا ،  تدايم جدجمان املكألتب  أمـألكن اةرألمـ ،   

   نألف ماجل كألفي  من النبان غب املبألشرة.

ن ألفــراد األمــم املتحــدة اــدع اةرألمــ  إ  يف جم  ــألت األمــم املتحــدة  أيــه ينب ــ  ي تقــد - 58
منــألطق أمنــ   يــ  عكــن يقلــهم أ  إيقــألذهم  أمــألن يف  ــألش  رــوأ أزمــ .  في ــأل يت لــق   يف أ 

يف منطقـ  تومبينـد، الـض مقر ـ  مـن مطـألجم جو ـأل الـد يل،  ألاتبألجمهـأل           1يو أل،  ددت املنطقـ   
 أن أفررـ  ا ةـت أل   للطـواجم  القألئ ـ  املكل ـ  مبسـألادة       منطق  أمن .  لكن، حلدجم اةشألجمة إىل

أفراد األمم املتحدة يف  ـأل ت الطـواجم    متلـك القـدجمة الـض اةيقـألذ يف  يئـألت غـب م اتيـ ،          

http://undocs.org/ar/S/RES/2304(2016)
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 من هنأل تنبـا الألجـ  إىل داـم اسـكر   سـص لاةـت أل   لل سـألئد املت لقـ   سـام  أفـراد           
 األمم املتحدة  أمنهم لاش األزمألت.

 يمرا ألن املوظ م الوطنيم رل ـأل ع لـون أجهـزة اتسـألش  ةـلكن  سـبب الشـواغد         - 59
األمني  املرتبط  وأل، ةتوضا إجرافات لتحسم ردجمهم الض تلقن امل لومـألت األمنيـ  يف الورـا    
املنألةب.  يف هاا السدد، ينب ن  ضا يمألع مرارب  ف ألش ذ  هيكد  يمألع اتسأل ت موثـورم  

 جود املوظ م  سهول .  ةيلزع  ضا ترتيبألت لنقـد املـوظ م مـن مراكـز      يتير م رف  أمألكن
 ض  ملخألطر األلي  إىل مرافق األمم املتحدة األك ر أمأليأل.ال  د امل رَّ

  
 ا اتبألجمات املت لق   دام الب    -جما  أل  

الــا  ُأذن فيــه  2013أك لــا الب  ــ  الت زيــز املقــرجم   ــد أزمــ  كــأليون األ ش/ديســ ى   - 60
ــأل جمفـــا رـــواع الب  ـــ  مـــن  (2014) 2155وجـــب رـــراجم جملـــس األمـــن  مب جنـــد   7 000، بـ
 ةفـــردا مـــن أفـــراد الشـــرط .  يـــد أن الزيـــألد 1 343جنـــد   إىل مـــأل يســـد إىل  12 500 إىل

 (2015) 2252يف ادد اجلنود  أفراد الشـرط  املقـرجمتم مبوجـب رـراجم جملـس األمـن         اةضألفي
تواجه تألبات  سبب املسألئد املت لق   تشـكيد القـوات  التحـديألت املألديـ   السيألةـي  املازمـ        

فرد ألرين من أفراد رـوة ال أليـ  اةرلي يـ      4 000لل  د يف جنوب السودان.  ةيستلزع يشر 
 اةــتي ألوم الــض حنــو متسلســد إاــألدة موافمــ  مــواجمد الب  ــ .  ةــيت م أن يرنسَّــق الــدام املت لــق   
 أللتدجميب التوجيهن ألفراد روة ال ألي  اةرلي ي   إيوائهم  يتأل ءا ان ك ب الض مرا ـد لضـ ألن   

 .  للو دات  اةيواف  الدامتوافر ا  تيألجألت املت لق   ألمل دات امل لوك

 ر ةلـا    يف الورا الراهن،  صلا مجيا موارا الب    الرئيسي  إىل طألرتـهأل القسـوح أ    - 61
ل ، يف  ــم تســص املــوظ م،  الو ــدات،    ــدات الشــرط  املشــكَّ  يــ  فــو  طألرتــهأل مــن

ــم املتحــد       ــوظ ن األم ــ  لتحســم ةــام  م ــزات ذات األ لوي ــي  للت زي ــواجمد اهلندة ــهم. امل ة  أمن
مـن املشـردين دالليـأل، ينتشـر ن يف مجيـا موارـا الب  ـ          200 000 ي د   جود مأل ير و الض 

 أللــ  ةــيئ   األةألةــي ، إىل زيــألدة ت ــألرم هــا  البيئــ  التشــ يلي .  شــبكألت الطــر  رليلــ   هــن يف
لل ألي ،  الك ب مـن الطـر  غـب ةـأللك إطارـأل لـاش موةـم األمطـألجم.  تـ ءلةر روافـد القـواجمب            
 شكد منتمم ل دة أةأل يا.  تتراكم اةمدادات املألدي  املتـألرة  تتنـألفس مـا اةمـدادات اليويـ       
مــن الورــود  األغايــ  الــض اليــز املخســص للشــحن يف األصــوش اجلويــ  اشــد دة.  الــض  جــه  

د دة الـض ا ةـتي ألب  أاـأل قـب     أيه ليس لدح الب    ةوح ردجمة   ت كد ها  الألل اةمجألش، 
 .د أ لويألت  اضح   أن ت يد تسيص املواجمد مبأل يتوافق ما ذلكفد أن
  

http://undocs.org/ar/S/RES/2155(2014)
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 املا مألت - لألمسأل 

لطوات فوجمي  ةاألدة تأكيد أ لوي  ال  لي  السيألةي .  قب أن تت  ـد    دة من اتألذ  - 62
ــزاع      ــ   رطــا الت اصطــوات األ ىل يف هــاا الســدد يف الســ ن إىل  رــ  فــوجم  لاا ــألش القتأللي

ــأللواجم.  إذ  ـــباش اجلهــود    ــم األطــراف، ةــيكون مــن الضــر جم     تـُ   ضــالتنشــيس الــواجم  
تشـ د   اةتراتي ي  ةيألةي   ددة تست  ر مواطن القـوة يف املنطقـ   اجملت ـا الـد يل.  قـب أن     

اــدع ا ةــتقراجم  م يــدة للــاين عكنــهم أن ي ج ــوا  ــوافز  جم ادأ  تقــدا هــا  ا ةــتراتي ي 
ــتقبد.  قــب    يف الســاع أ  أن يســه وا الــأليل  ــوب الســودان يف املس ــا   يف جن أن توضــا ه

 ســرا ،  أللتشــأل جم الوثيــق مــا اهليئــ  الكوميــ  الد ليــ  امل نيــ   أللتن يــ   ا فــألد     ا ةــتراتي ي 
ــيم،  أصــحألب املســلح  انلــرين.  قــب      ــ  املشــترك  للرصــد  التقي ــيس الل ن األفريقــن  جمئ

الكوم   ألةت راجم  أاأل تتح د املس  لي  الرئيسـي  اـن محأليـ  مواطنيهـأل   أاـأل قـب أن        تاكب
 أ  السيألةن.اةث  توفر تلك ال ألي    مل النمر ان ا يت ألف 

ــأل  يت  ــد     - 63 ــأل  لطــرا   قيقيــأل  متألم ــوأ فمــألئا مجألايــ  يف جنــوب     يف  إن هن إمكألييــ   ر
ــ   التحــريمل ال ررــن يف  الــألأاقــألب ا جمت ــألأ ةــي أل يف    الســودان،  د يف لطــألب الكراهي

األةأل يا األلبة.  ةيكون من املهم أن حندد  وضو  مأل تستطيا منموم  األمم املتحـدة ف لـه   
 مأل   تستطيا يف  ألش  روأ فمألئا مجألاي  يف جنوب السـودان.  لـئن كأليـا األمأليـ  ال ألمـ       

ــدهأل    ــألجمح جهـ ــاش رسـ ــد  ـ ــدييم امل  لةتواصـ ــ  املـ ــ  محأليـ ــا مه ـ ــاش   تن يـ ــن لـ ــأل مـ ــ  وـ نوطـ
أن ا ليــألت األمــم يكــون م هومــأل    وضــو  ، قــب أن “مجيــا الوةــألئد الازمــ ”اةــتخداع 

 لورـ  متلك مأل هو منألةب مـن الن ـوذ أ  القـوة البشـري  أ  القـدجمات       املتحدة ل ظ الساع  
البيئـ   ل مألئا اجل ألاي .  رد ةبق أن  ريةنا  وضو   د د ردجمة الب    الـض محأليـ  املـدييم يف    ا

ــيم ا ةــتراتي ن، ارتر ــا م وضــي  ا فــألد األفريقــن      ــ .  يف ةــيأل  التقي  ــواجم إجــراف الأللي
تواجهـأل  أن لل نم ـتم   شأن ها  املسأل ، ودف فديد كي  عكـن  ما األمم املتحدة من سد 

هـاا ا  ت ــألش، مبـأل يف ذلــك إمكألييــ  إيشـألف رــوة تـدلد لألجمجيــ ، يف إطــألجم متأل  ـ   يــألن اهليئــ       
أب/أغسـطس.  أاتـزع إجمةـألش  فـد إىل أديـس أ أل ـأل        5ومي  الد لي  امل ني   أللتن ي  امل جمخ الك

قـوة ةـيكون   تلـك ال  وضي ،  اض أل يف ااتبألجم  أن إيشألف املالض  جه السرا  اةت أل   ملقتر  
 أيضأل تد با هألمأل لت زيز ةام  املوظ م  أمنهم.

ــت      - 64 ــق اصــألم املس ــألئج التحقي ــ  يت ــد دجمةــا   نألي ــا     ر ــيت  ر  ــ  ال ــألش ال ن قد يف أا 
ــرة  ــم   يف ــألجم التوصــيألت الــيت    25   8جو ــأل يف ال ت متوز/يوليــه.  يألــا هــاا التقريــر يف ا اتب

،  الــيت ةــتن اهأل األمأليــ  ال ألمــ   الب  ــ   ترصــدهأل فررــ  ا ــد   املســتقد رــدمهأل التحقيــق اصــألم
 .يقودهأل املقر
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مـن  مـرا الـض توجميـد األةـلح  إىل      أن ي ـر  جملـس األ  ك أل أ صيار مراجما ، ينب ن   - 65
ا ليـ    سـ ون إىل اررلـ   جنوب السودان  جزافات  ددة األهداف الض األشخألم الـاين ةي 

الساع.  جنوب السودان ملنف  ألألةلح ، اليت ك با مـأل توجةـه حنـو املـدييم ال ـزش.  يف ظـد       
في ـأل يت لـق حب أليـ      أةـلح  إضـألفي  إىل البلـد أ يـ   ألل ـ       ر  تـدفق  المر ف الأللي ، يكتسن 

بـن يسـت ر   أصحألب الن وذ يف جنـوب السـودان    يت م أن ي هم املدييم.   ألةضألف  إىل ذلك،
ــألة البشــري ، أاــم ةــيواجهون   يف يف منــا إ ــراز تقــدع حنــو تســوي  ةيألةــي      ــ  أمــد امل ألي إطألل

 اوارب ذلك.

الب     اجلهـألت    ري  تنقد   صوش  ت د  ةلسل  القيود اليت ت رضهأل الكوم  الض - 66
مل ال  ليــألت اةيســأليي   شــكد مطــرد. يتقــوإىل إىل شــلد الب  ــ    ،ال ألالــ  يف اجملــألش اةيســألإ

 ت  ــز الب  ــ   ســوجمة دائ ــ  اــن تســـيب د جميــألت يف األمــألكن الــيت عتــألل فيهــأل املـــدييون           
الوصــوش ال أليــ ،  ي  ــز الــزماف ال ــألملون يف اجملــألش اةيســألإ يف كــ ب مــن األ يــألن اــن  إىل
السكألن اشتـألجم إىل إغألثـ  األجلـ .  قـب أن عألةـب جملـس األمـن الكومـ  الـض هـا             إىل

ان ال  د.  أاتـزع إشـرا  أاضـألف    األجزة رريبأل ةتسبر  . فأللب   ، إن مل يتحقق ذلك،ال راريد
ز اهليئــ  الكوميــ  الد ليــ  املوةــ   امل نيــ   أللتن يــ     ألليــ  في ــأل يت لــق  أليتــهألكألت ات ــأل  مركــ  

 جهود الداوة اليت يبالواأل لدح الكوم  فقيقأل هلا  ال ألي . تيسبالقوات،   ي  

ــ   - 67 ــ  اةرلي ي ــهأل  أل يتشــألجم  ال  ــد مبــأل يتوافــق مــا    إذا ةرــ ر لقــوة ال ألي  فئاــأل،   يت
ةتكون أداة هألم  لل سألادة يف فقيق ا ةتقراجم يف جو أل  إقألد اليز السيألةن الـازع لتيسـب   

قــوة  ألاتبألجمهــأل أداة إضــألفي  ال  الشــألمل  لل  يــا.  يف الورــا ي ســه، ينب ــن النمــر إىل  الوك ــ
لتحقيــق  ــد ةيألةــن للــزناأ.  ينب ــن للحكومــ  أن متــد الــض  جــه الســرا  يــد الت ــأل ن التــألع 

 .قوة  التن يا الكألمد لو يتهألللتيسب النشر املبكر ل

ــن أن تســت ر اجلهــود الراميــ  إىل تن يــا ال     - 68  ســد اصــألمس مــن ات ــأل  الســاع،      ينب 
ذلك إيشألف اشك   املختلطـ .  أجم ـب  ـألاتزاع ا فـألد األفريقـن القيـألع  ـالك  أللسـرا           يف مبأل

الواجب .  ي د  ادع املسألفل  اـن ا يتـهألكألت اصطـبة لقـو  اةيسـألن يف جنـوب السـودان        
م ا فـألد األفريقـن يف ت  يـد    إىل إدام  الزناأ،  أ د أن أةكـد جمـددا التـزاع األمأليـ  ال ألمـ   ـدا      

 ها  انلي  اهلألم .

الوك ـ  الشـألمل  لل  يــا شـر   زع لتحقيـق الســاع يف جنـوب السـودان.  لــن        إن - 69
ي د  ادع ك ألل  أن تس ا أصوات ةكألن جنوب السودان  ت لا يف السـبألن إ  إىل إطأللـ    

ون للبلــد حلألهــد اجملت  ــألت أمــد الــزناأ  زيــألدة مشــألار التــه ي .    يســا الزا ــألف السيألةــي 
اشليــ  الــيت لــديهأل ممــألمل مشــر ا ، أ  األشــخألم الــاين يريــد ن لــد اأ مــىجمة املشــألجمك  يف   
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يتخــا الــرئيس كــب   كومتــه  جنــوب ةــودان  ــر  ت ــدد .  فقيقــأل هلــا  ال أليــ ، قــب أن 
  الـيت  د األصـوات امل ألجمضـ  برَقالقراجم ا ةتراتي ن  أللكم لسألحل كد ش ب جنوب السودان  تء

ي بةر انهأل ةل يأل.  قب الض من يريد ن املشألجمك  يف ال  لي  السيألةي  يبـا اةـتخداع ال نـ ،    
  ا لتزاع مبسألجم الواجم،  تقبد الش ألفي   املسألفل ،  تش يا أتبألاهم الض ف د ذلك.

 فقـأل    ملـدة ةـن   ا ـدة        األمم املتحدة يف جنـوب السـودان    أ صن  ت ديد   ي   - 70
، مــا إجــراف تقيــيم يف منتســ  املــدة للتقــدع الــا  فــرز   الــيت  ــددهأل هــاا التقريــر للخطــو 

األطراف يف  ر  األا ألش القتأللي ،  ال ودة إىل مسألجم الواجم،  فقيق ةيألةـ  الشـ وش دالـد    
  ـد مـا الب  ـ  يف تن يـا     لاألطـراف ل  ةـت داد  الكوم .  ةيش د هاا التقييم تقديرا صـرعأل  

األمـن أن  جمللـس  حبيـ  عكـن   أل  تيسـب يشـر رـوة ال أليـ  اةرلي يـ   ا ليألهـأل،       املهألع املنوط  و
 في أل يلزع من تدا ب ألرح للتسد  للحألل . ينمر

 أ د أن أارب ان امتنألإ للب  ـ   فريـق األمـم املتحـدة القطـر  للـدام الـا  رـدمأل           - 71
د األفريقـــن،  اهليئـــ  للتقيـــيم ا ةـــتراتي ن  مشـــألجمكته أل فيـــه.  أ د أيضـــأل أن أشـــكر ا فـــأل  

الكوميــ  الد ليــ  امل نيــ   أللتن يــ ،  الل نــ  املشــترك  للرصــد  التقيــيم،  الســلك الد لومألةــن  
جو أل  أديس أ أل أل،  األشخألم املشردين دالليأل يف موارـا محأليـ  املـدييم  املنـألطق اجملـأل جمة       يف

 .قييمالاين ردموا أجمافهم السرع   أفكألجمهم البنألفة إىل أاضألف فريق الت
 


