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  تقرير األمني العام عن جنوب السودان    
  )٢٠١٧آذار/مارس  ١إىل  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ١٦(عن الفترة من     

    
  مقدمة  - أوال   

اجمللـس  بـه  الـذي مـدد    )٢٠١٦( ٢٣٢٧ُيقدم هذا التقريـر عمـال بقـرار جملـس األمـن        - ١
، وطلـب  ٢٠١٧األول/ديسـمرب  كـانون   ١٥والية بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان حىت 

يوما تقريرا عن حالة تنفيـذ واليـة البعثـة. ويتنـاول التقريـر التطـورات        ٩٠إيل فيه أن أقدم كل 
، ويتضـمن  ٢٠١٧آذار/مارس  ١إىل  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ١٦احلاصلة يف الفترة من 

لـى أرض الواقـع   توصيات بشأن اخلطـوات الـالزم اختاذهـا لتكييـف البعثـة مـع احلالـة القائمـة ع        
  ولزيادة الكفاءة يف تنفيذ الوالية املنوطة بالبعثة.

    
  التطورات السياسية واألمنية  - ثانيا   

  عملية السالم    
 ُيحــرز مل، ٢٠١٦ كــانون األول/ديســمرب ١٦يف  )٢٠١٦( ٢٣٢٧منــذ اختــاذ القــرار   - ٢

جنـوب السـودان (اتفـاق السـالم).     مجهوريـة  ل يف تنفيذ اتفاق حـل الـرتاع يف   سوى تقدم ضئي
فقد قام غيشريا كيبـارا (كينيـا)، الـرئيس اجلديـد للجنـة الوطنيـة لتعـديل الدسـتور الـيت أنشـئت           
مبوجب الفصل األول من اتفاق السالم، بزيـارة إىل جوبـا يف كـانون األول/ديسـمرب. وأجـرى      

زيارة مشاورات مع أعضاء جلنة تعـديل الدسـتور واللجنـة املشـتركة     السيد كيبارا خالل هذه ال
ل إىل جلنة تعديل الدسـتور واحلاجـة إىل وضـع خطـة عمـل      وللرصد والتقييم بشأن العمل املوك

كـانون األول/ديسـمرب، نصـبت وزارة العـدل اللجنـة الفنيـة        ١٥لتنفيذ الوالية املنوطة هبا. ويف 
تعلقــة بإنشــاء جلنــة احلقيقــة واملصــاحلة وألم اجلــراح، وفقــا للفصــل املعنيــة بالعمليــة التشــاورية امل

ممـثلني مـن   يف وضـعيتها  اخلامس من اتفاق السالم. ويرأس اللجنـة الفنيـة وزارة العـدل، وتضـم     
وجلنــة الســالم يف جنــوب    ،وزارة الشــؤون اجلنســانية وشــؤون الطفــل والرعايــة االجتماعيــة     
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ومنظمـات اجملتمـع    ،املنظمـات الدينيـة  والسـودان،  وجلنة حقوق اإلنسـان يف جنـوب    ،السودان
املدين. وقـد باشـرت اللجنـة الفنيـة، منـذ إنشـائها، حتديـد أمنـاط الـرتاع وبـؤر االضـطراب الـيت             

  ينبغي النظر يف عرضها على املشاورات الوطنية.
كانون األول/ديسمرب عـن انطـالق    ١٤يف  ،سلفا كري جنوب السودان، وأعلن رئيس  - ٣

وار الــوطين حتــت رعايتــه. وقــال الــرئيس إن العمليــة ســتتبع هنجــا متــر فيــه بــثالث    مبــادرة للحــ
مراحل، حيـث تبـدأ مبشـاورات شـعبية، تليهـا مـؤمترات إقليميـة للسـالم، مث تتـوج بعقـد مـؤمتر            
وطــين يف جوبــا. وقــال كــذلك إن حكومــة الوحــدة الوطنيــة االنتقاليــة ســتعمل عــن كثــب مــع 

لضمان مصداقية هذه العملية وفعاليتـها. وأقـر اجمللـس التشـريعي     الشركاء اإلقليميني والدوليني 
  كانون األول/ديسمرب. ١٦الوطين االنتقايل مقترح احلوار الوطين يف 

كــري أربعــة مستشــارين لإلشــراف علــى  الســيدكــانون األول/ديســمرب، عــني  ١٩ويف   - ٤
ــوطين مــن     ــة للحــوار ال ــة توجيهي ــة، وجلن ــانيني   ٢٦العملي ــادة عســكريني  عضــوا، تضــم برمل وق

متقاعــدين وزعمــاء دينــيني، أســندت هلــا مهمــة إعــداد جــدول أعمــال وجــدول زمــين للحــوار   
الوطين ال يتعارضان مع أحكام اتفاق السالم. وسيسـاعد اللجنـة التوجيهيـة مخسـة مستشـارين      

آذار/مـارس   ١ويف رسـالة مؤرخـة    عضوا ميثلون سبع مؤسسات وطنية. ١٥وأمانة عامة تضم 
يف  لألبرشية الكاثوليكيـة إىل السيد كري، طلب باريد تعبان، األسقف الفخري  موجهة ٢٠١٧

توريــت، إعفــاءه مــن دوره كــرئيس مشــارك للجنــة التوجيهيــة، مــربرا ذلــك بتقدمــه يف الســن    
  وتقاعده سلفا من املهام الرمسية.

ثانيـة  كـري يف كلمـة ألقاهـا مبناسـبة افتتـاح الـدورة ال       السيدشباط/فرباير، أكد  ٢١ويف   - ٥
التشريعية الوطنية االنتقالية أن احلوار الوطين، باعتباره األولوية الرئيسـية للحكومـة يف    للجمعية

، صمم باملرونة والشفافية الالزمني لتوحيد شعب جنوب السودان وتوطيد السالم ٢٠١٧عام 
، حسـب مـا ذكـر الـرئيس، تنفيـذ      ٢٠١٧واألمن. ومن املهـام األخـرى ذات األولويـة يف عـام     

اتفــاق الســـالم، واالنتعـــاش االقتصــادي، وحتســـني العالقـــات مــع الشـــركاء علـــى الصـــعيدين    
  والدويل.  اإلقليمي

لحــوار الـوطين ردود فعــل متباينــة. فاجلنــاح املعــارض يف  الســيد كــري لوأثـارت مبــادرة    - ٦
احلركة الشعبية/اجليش الشعيب لتحرير السـودان، بقيـادة ريـك ماشـار، رحبـت بعمليـة للحـوار        

طين من حيث املبدأ ولكنها أثارت شواغل بشأن السياق السياسي وطرائق التنفيذ، ال سيما الو
كري لقيادة العملية. وأكدوا أن احلوار الوطين جيـب أن يقـوم علـى     السيدمسألة مدى مصداقية 

وأن يكــون مكمــال التفــاق  جلنــوب الســودان املســاءلة والعدالــة مــن خــالل احملكمــة املختلطــة  
السالم. وقال الم أكول، زعيم احلركة الدميقراطية الوطنية، الذي يعيش يف املنفـى، إن السـالم   
شرط مسـبق إلجـراء حـوار وطـين هـادف ينطلـق مـن القاعـدة الشـعبية، ودعـا إىل عقـد مـؤمتر             

غـري  عـرب  للحوار الوطين خـارج البلـد يكـون شـامال للجميـع وييسـر جمرياتـه كيـان حمايـد. وأ         



S/2017/224 

 

17-03816 3/24 
 

املعارضة، مثل حزب التغيري الـدميقراطي واحملتجـزين السياسـيني السـابقني، عـن       ادةهؤالء من ق
ترحيبــهم باملبــادرة، ولكنــهم شــددوا علــى احلاجــة إىل أن يكــون احلــوار شــامال للجميــع. ويف   

طلـق  العموم، أعربت منظمات اجملتمع املدين واملنظمات الدينية عن تأييدها لفكرة اتباع هنـج ين 
مــن القاعــدة الشــعبية يف احلــوار الــوطين، وإن كانــت بعــض املنظمــات، ومنــها جملــس كنــائس   

ناقشـت  جنوب السودان، قد أعربت عن حتفظات بشأن التشـكيلة احلاليـة للجنـة التوجيهيـة. و    
فرقة عمل اجملتمع املدين التطوعية لتنفيذ اتفاق السالم اجتماع دور منظمـات اجملتمـع املـدين يف    

على استشارة السكان وتقدمي مـا يتوصـلون إليـه مـن نتـائج إىل       تاحلوار الوطين، واتفقمبادرة 
  اللجنة التوجيهية لتنظر فيها.

كــانون الثاين/ينــاير، علــى هــامش مــؤمتر القمــة الثــامن والعشــرين لالحتــاد          ٢٩ويف   - ٧
األمم املتحدة اجتماعا األفريقي، عقد االحتاد األفريقي واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية و

تشاوريا وأصدروا بيانا مشتركا أعربوا فيه عن بالغ القلق إزاء استمرار انتشـار القتـال، وخطـر    
وقــوع فظــائع مجاعيــة، واحلالــة اإلنســانية املترديــة يف جنــوب الســودان. ودعــا البيــان إىل وقــف 

الـثالث املمثـل   فوري لألعمـال العدائيـة وإطـالق عمليـة سياسـية شـاملة. وشـجعت املنظمـات         
علــى القيــام بدبلوماســية ، ألفــا عمــر كونــاري، الســامي لالحتــاد األفريقــي يف جنــوب الســودان

مكوكية نشطة هبدف كفالة مشاركة اجلميع يف احلوار الوطين وتنفيذ اتفاق السالم، بالتشـاور  
كومية اهليئة احل ، وكذلك معرئيس اللجنة املشتركة للرصد والتقييمفيستوس موغا، الوثيق مع 

  الدولية املعنية بالتنمية واألمم املتحدة.
  

  التطورات السياسية األخرى    
كانون الثاين/يناير مرسـوما حيـدث أربـع واليـات إضـافية يف       ١٤كري يف  السيدأصدر   - ٨

منطقة أعايل النيل الكربى وغرب االستوائية ويعيد ترتيب احلدود اإلدارية للواليات. وبصدور 
واليـــة أنشـــئت باملرســـوم التأسيســـي  ٢٨ل جممـــوع عـــدد الواليـــات مـــن هـــذا املرســـوم انتقـــ

والية. وندد كل من اجلنـاح املعـارض يف احلركـة الشـعبية/اجليش الشـعيب       ٣٢إىل  ٣٦/٢٠١٥
جديدة. ويف كـانون   لتحرير السودان التابع ملاشار واحلركة الدميقراطية الوطنية بإنشاء واليات

كـري حمـافظي واليـات بومـا وشـرق النيـل وغبـودوي وغوغريـال          السـيد الثاين/يناير أيضـا، غـري   
وروينغ وتويك، وعني حمافظني للواليات املنشأة حديثا وغري أمساء واليات أكوبو وبيه ووسط 

حملـافظني  أعايل النيـل وأعـايل النيـل الشـمالية والجتـور ومـايووت وطمـربة. وخـالل حفـل أداء ا         
كري على حتسني العالقات بـني الطوائـف    السيدكانون الثاين/يناير، حثهم  ٢٠اجلدد اليمني يف 

وأعطاهم توجيهات لقيادة عملية احلوار الوطين كـل يف واليتـه. ويف أوائـل شـباط/فرباير، غـري      
  كري أيضا حمافظي والييت إماتونغ وفشودة. السيد

ومنذ شباط/فرباير، اسـتقال مخسـة مـن كبـار املسـؤولني احلكـوميني والعسـكريني مـن           - ٩
كــري وقيــادة اجلــيش الشــعيب لتحريــر الســودان بالعمــل وفــق خمطــط    الســيدمناصــبهم، متــهمني 
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للهيمنة العرقية عن طريق جملس جيينق للحكماء (الدنكا). ومن هؤالء املستقيلني وزيـر العمـل   
املـوارد البشـرية، وهـو مـن اجلنـاح املعـارض يف احلركـة الشـعبية/اجليش         واخلدمة العامـة وتنميـة   

الشعيب لتحرير السودان؛ ونائب رئيس هيئـة األركـان العامـة املكلـف باللوجسـتيك، وهـو مـن        
اجليش الشعيب لتحرير السودان؛ ورئـيس احملـاكم العسـكرية، وهـو مـن اجلـيش الشـعيب لتحريـر         

وهــو مــن اجلــيش الشــعيب لتحريــر الســودان؛ وقائــد لــواء الســودان؛ ومــدير العدالــة العســكرية، 
  الدعم اللوجسيت، وهو من اجليش الشعيب لتحرير السودان.

  
  التطورات االقتصادية    

كان كانون األول/ديسـمرب هـو الشـهر الثالـث عشـر مـن فتـرة مسـتمرة مـن التضـخم             - ١٠
 ٤٧٩,٧ك ارتفـع بنسـبة   البالغ خانة املئات، حيث تقول التقديرات إن مؤشـر أسـعار االسـتهال   

يف املائة مقارنة مبا كان عليه سـنة مـن قبـل، مـدفوعا إىل حـد كـبري خبفـض قيمـة جنيـه جنـوب           
السودان زيادة على استمرار اخنفاض اإلنتاج من النفط. وزاد االخنفاض السـريع لقيمـة العملـة    

ــع أحنــاء        ــدرة الشــرائية لألســر املعيشــية يف مجي ــن إضــعاف الق ــع األجــور م ــأخر دف ــوب  وت جن
كري حمافظ البنـك املركـزي ونائبـه، وكـذلك      السيدكانون الثاين/يناير، غري  ١٤السودان. ويف 

كانون الثاين/يناير، غري الرئيس جملـس إدارة   ٢٣نائب وزير املالية والتخطيط االقتصادي. ويف 
اير. وأوعـز  شباط/فرب ٢٠شركة النيل للنفط اململوكة للدولة، وبعد ذلك مت تغيري املدير العام يف 

الـرئيس للمسـؤولني املعيـنني حـديثا أن يعجلـوا مبعاجلـة تـدهور احلالـة االقتصـادية. وعـالوة علــى           
ذلــك، وبــدعم مــن برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي واليابــان ومصــرف التنميــة األفريقــي، اختــتم  

طلـع  مبوجـب املـادة الرابعـة يف م    ٢٠١٦صندوق النقـد الـدويل مهمتـه يف جنـوب السـودان لعـام       
كانون األول/ديسمرب، ودعا إىل تنفيذ تدابري لتحقيق االستقرار املايل واألخذ بـإجراءات حتوطيـة   

ــة ملعاجلــة التحــديات االقتصــادية. وحــث         ــة العام ــإدارة املالي ــق ب ــار املتعل صــندوق الضــمن اإلط
السلطات على إلغاء دعم الوقود والتخلص من املوظفني األشباح من كشوف مرتبات احلكومـة  

  تكاليف البعثات الدبلوماسية إىل اخلارج وإنفاذ متطلبات االحتياطي األدىن.تقليص و
    

  احلالة األمنية  - ثالثا   
ظلت احلالة األمنيـة متـوترة يف املنطقـة االسـتوائية الكـربى ومنطقـة أعـايل النيـل الكـربى            - ١١

أسـفرت العمليـات   . فقـد  ، وكان لذلك عواقب مدمرة علـى السـكان املـدنيني   وغرب حبر الغزال
اليت نفذها اجليش الشعيب لتحرير السودان يف أجزاء من جنوب واليـة وسـط االسـتوائية وأجـزاء     

عن أنباء تناقلتـها التقـارير تتحـدث عـن     من والية غرب االستوائية عن تشريد كثري من املدنيني و
 أحـداث ن حلقـوق اإلنسـان. وزاد التشـريد اجلمـاعي أيضـا مـ      جسيمة وممنهجـة  انتهاكات وقوع 

ــن.       ــوات األمـ ــر قـ ــلح وعناصـ ــباب املسـ ــيات والشـ ــد امليليشـ ــى يـ التعـــرض للعنـــف اجلنســـي علـ
تداعيات االنقسام يف اجلناح املعارض يف احلركة الشعبية/اجليش الشـعيب لتحريـر السـودان     وأدت
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الة وما تال ذلك من تغيري يف التحالفات بني القادة احملليني إىل عمليات اقتتال متتالية واستمرار ح
انعدام األمن يف والية الوحدة. ويف أعايل النيل، أدت التوترات الداخلية إىل بعض االقتتال ضمن 

بـني القـوات املشـكلة مـن أغلبيـة      اقتتـال  بداية من أواخر كانون الثاين/ينـاير   تالهاقوات الشلك، 
امليليشـيات  من الشلك املتحالفة مع قوات اجلناح املعارض يف اجلـيش الشـعيب لتحريـر السـودان و    

املوالية للجيش الشعيب لتحرير السودان بالقرب من ملكال ويف واو شلك، األمـر الـذي أدى إىل   
. وأدت االشــتباكات املتفرقــة بــني القــوات احلكوميــة وقــوات علــى نطــاق واســع نــزوح املــدنيني

  املعارضة يف والية غرب حبر الغزال إىل استمرار انعدام األمن ونزوح املدنيني.
  

  نطقة االستوائية الكربىامل    
ظلت عمليات اجليش الشعيب لتحرير السودان ضـد عناصـر املعارضـة املسـلحة جاريـة        - ١٢

يف منطقة االستوائية الكربى. ففي والية وسط االستوائية، استمرت حالة انعدام األمن ونزوح 
عناصر مـن  املدنيني بسبب انتشار عدد كبري من جنود اجليش الشعيب لتحرير السودان ووجود 

املعارضة املسلحة يف منطقة ياي. وعقب نشر أفراد من دائرة األمن الوطين فـىي يـاي يف مطلـع    
كانون األول/ديسمرب، حتسنت احلالة األمنية يف بلدة ياي، ولكن استمرت حالة انعـدام األمـن   

الـوطين   كانون األول/ديسـمرب، قيـل إن أفـرادا مـن دائـرة األمـن       ٢٤يف املناطق احمليطة هبا. ويف 
ومجاعــة مســلحة منتســبة للجــيش الشــعيب لتحريــر الســودان اشــتبكوا علــى الطريــق بــني يــاي      
ومريدي، على بعد كيلـومترين مـن يـاي، وأسـفر احلـادث عـن مقتـل اثـنني مـن جنـود اجلـيش            

كانون الثاين/يناير، قيل إن اثنني من املدنيني احتجزهتم قـوات   ٢الشعيب لتحرير السودان. ويف 
كـانون   ٦يب لتحرير السـودان يف املنطقـة مث ُعثـر عليهمـا مقتـولني بعـد ذلـك. ويف        اجليش الشع

الثاين/ينــاير، أفــادت التقــارير أن اجلنــاح املعــارض يف قــوات اجلــيش الشــعيب لتحريــر الســودان    
اشــتبك مــع اجلــيش الشــعيب لتحريــر الســودان يف موروبــو، جنــويب يــاي، األمــر الــذي أدى إىل  

نطقة. وأوفدت بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان ثالث دوريات تصعيد حدة القتال يف امل
إىل بلــدة يــاي، ولكنــها ووجهــت يف كــل مــرة بعرقلــة مــن الســلطات، األمــر الــذي حــال دون 
تسيري دوريات يف املناطق احمليطة بالبلدة. ويف جوبـا، صـارت أعمـال اإلجـرام وهنـب ممتلكـات       

القتصاد، جزءا من احلياة اليوميـة للنـاس. وأثنـاء أعمـال     املدنيني والتحرش هبم، يؤججها اهنيار ا
كانون الثاين/ينـاير   ٢٢القتال بني اجليش الشعيب لتحرير السودان وقوات املعارضة اجلارية منذ 

يف مونديكولوك ولـري بايـام، يف مقاطعـة كـاجو كيجـي، أفـادت التقـارير أن سـبعة مـدنيني قـد           
كانون الثاين/يناير، حيث قيل  ٢٣واستمر القتال يف قُتلوا وتعرضت امرأة واحدة لالغتصاب. 

إن هجوما وقع على مركز الشرطة يف لري بايام، وأسفر عن سقوط ضـحيتني. وبعـد فـرار حنـو     
مــن املــدنيني مــن املنطقــة، فــإن العــدد القليــل ممــن ظــل مــن الســكان يف بلــدة كــاجو  ٣٠ ٠٠٠

بعثــة أيضــا أن مــريب املاشــية مــن  كيجــي معظمهــم مــن املســنني والنســاء واألطفــال. وأُبلغــت ال 
الدينكا بور، مدعومني من اجليش الشعيب لتحرير السودان، اشتبكوا مـع عناصـر مـن املعارضـة     
املسلحة يف مقاطعيت كاجو كيجي ونيـابو. وبعـد حمـاوالت متكـررة منـذ مطلـع شـباط/فرباير،        
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/فرباير، فتـبني هلـا أن   شـباط  ٩ إىل ٦ الفترة مـن  استطاعت البعثة أخريا أن تدخل إىل املنطقة يف
عددا كبريا من املدنيني أُخرجوا من ديارهم وأن جنود اجلـيش الشـعيب لتحريـر السـودان قـاموا      

  بنهب املنازل ونفذوا اعتقاالت تعسفية حبق املدنيني.
ويف والية شرق االستوائية، ظل انعدام األمن على طـول الطـرق الرئيسـية يبعـث علـى        - ١٣

ألول/ديســمرب، أفيــد بــأن طفــال وضــابطا يف جهــاز الشــرطة الوطنيــة كــانون ا ١٧القلــق. ففــي 
جلنوب السودان قُتال يف كمني ُنصب غرب مـاغوي، بينمـا أفيـد بـأن عـددا مـن جنـود اجلـيش         
الشعيب لتحرير السودان قتلوا يف كمني ُنصب غرب بلدة توريت. وُيـزعم أن مسـلحني بـالزي    

كـانون الثاين/ينـاير، اشـتبكت     ٢دنيـة. ويف  النظامي احلكومي نصـبوا عـدة كمـائن ملركبـات م    
قــوات يشــتبه يف انتمائهــا إىل اجلنــاح املعــارض يف اجلــيش الشــعيب مــع اجلــيش الشــعيب لتحريــر    
السودان على طول الطريق الرابطة بني توريت وجوبا، غريب بلدة توريت، وهو مـا أسـفر عـن    

ح. ويف اليوم نفسـه، هامجـت   مقتل ثالثة من جنود اجليش الشعيب وإصابة جنديني آخرين جبرو
عناصر من اجلناح املعارض يف اجليش الشعيب مبىن سجن يقع على الطريق الرابطة بـني توريـت   
وماغوي، إىل اجلنوب الغريب من بلدة توريت. وأفيد الحقا بأن ستة من حراس السجن كـانوا  

جـال اإلطفـاء عنـدما    كانون الثاين/يناير، أفيد عن مقتل اثـنني مـن ر   ٣يف عداد املفقودين. ويف 
هامجت عناصر من املعارضة مركز الشرطة يف لولريي غريب بلدة توريت علـى الطريـق الرابطـة    

  بني توريت وجوبا.
ويف واليــة غــرب االســتوائية، أُفيــد بــأن عناصــر مــن اجلبهــة الوطنيــة الشــعبية جلنــوب       - ١٤

كـانون األول/ديسـمرب،    ١٨السودان هـامجوا مركـزا عسـكريا يف بـازونغوا مبقاطعـة يـامبيو يف       
كـانون   ٢٨فقتلوا جنديني من حركة التحرير الوطين جلنوب السـودان املواليـة للحكومـة. ويف    

األول/ديسمرب، نصب أشخاص يشتبه يف انتمائهم للجبهة الوطنية كمينـا لقافلـة تابعـة للجـيش     
مشـال شـرق    الشعيب لتحرير السودان وقتلوا جنديني من جنود اجليش الشعيب يف رميـرتي بومـا،  

بلدة يامبيو. وأُفيد بأن احلكومة واصلت عملياهتا العسكرية مستهدفة اجلبهة الشعبية يف رميرتي 
وبازونغوا وبودو بوزومبـورو يف كـانون الثاين/ينـاير. وقـال أشـخاص مـن املشـردين داخليـا يف         

ءات جنسـية  تلك املناطق إن جنود اجليش الشعيب لتحرير السودان قتلوا مدنيني وارتكبوا اعتـدا 
  على النساء وهنبوا وأتلفوا املمتلكات.

  
  منطقة أعايل النيل الكربى    

، حيـث وردت تقـارير تفيـد    يف منطقة أعـايل النيـل الكـربى    ظلت احلالة األمنية متوترة  - ١٥
بوقوع اشتباكات يف أجزاء من أعايل النيل طوال الفترة املشمولة بالتقرير. ففي أواخـر كـانون   

انـدلع القتـال بـني القبائـل املضـيفة والجـئني مـن خمـيم دورو لالجـئني يف بـونج           األول/ديسمرب، 
مبقاطعة مابان، وهو ما دفع املئات مـن الالجـئني إىل التمـاس احلمايـة يف جـوار جممعـات البعثـة        

قتـيال يف أعمـال    ٣٢ووكاالت األمم املتحدة. ووفقا ملسـؤولني حملـيني، أُبلـغ عـن سـقوط حنـو       
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نصري، استمرت املواجهات بني اجليش الشـعيب واجلنـاح املعـارض يف اجلـيش     القتال. ويف مدينة 
الشــعيب املــوايل ملشــار إذ دخــل اجلانبــان يف اشــتباك عنيــف علــى مقربــة مــن قاعــدة البعثــة. ويف  

كانون الثاين/يناير، تعرضت إحدى دوريات اجليش الشعيب الراجلة إىل نريان أطلقها اجلناح   ٢
بالقرب من قاعدة البعثة فأحلقت أضرارا حباويات إيواء وناقلة أفراد  املعارض يف اجليش الشعيب

مصــفحة تابعــة للبعثــة. ويف األيــام التاليــة، رصــدت البعثــة عمليــات قصــف وهبــوط قامــت هبــا   
طــائرات هليكــوبتر تابعــة للجــيش الشــعيب علــى مقربــة مــن مواقــع اجلنــاح املعــارض يف اجلــيش   

حة الصغرية يف كوارينغا إىل الغرب من قاعدة البعثـة. ويف  الشعيب، وتبادال إلطالق النار باألسل
شـلك بقيـادة جونسـون    ‘ أغولـوك ’مشال مقاطعة مانيو، أفيد عن وقوع اشـتباكات بـني قـوات    

كـانون   ٤و  ٣أولوين، والقوات املوالية للحركـة الدميقراطيـة الوطنيـة بقيـادة الم أكـول يـومي       
ــنني مــن كبــ     ــل اث ــد عــن مقت ــاير. وأُفي ــة يف تلــك    الثاين/ين ــة الوطني ار ضــباط احلركــة الدميقراطي

ــاتش    ــرة بــني   واالشــتباكات مهــا يوهــانس أوكي ــي. ويف الفت ــل تنجني كــانون  ٢٨و  ٢٥غابريي
الثاين/يناير، اندلع القتال بني اجليش الشعيب وقوات الفريق أول أولوين على الضفة الغربية لنهر 

أعـداد كـبرية مـن املـدنيني. وقصـف      النيـل بـالقرب مـن ملكـال، األمـر الـذي تسـبب يف نـزوح         
اجليش الشعيب بشدة موقعا يف بوركيين جنويب واو شلك. وتفيد التقارير أن قتاال عنيفـا نشـب   

كانون الثاين/يناير، نشـب قتـال بـني اجلـيش الشـعيب وقـوات املعارضـة         ٣٠دوليب. ويف   يف تل
 اشــتبكت مــع قــوات شــباط/فرباير، أُفيــد بــأن قــوات اجلــيش الشــعيب ٨يف منطقــة الرنــك. ويف 

كيلــومترا إىل اجلنــوب الغــريب مــن بلــدة  ٢٠أغولــوك بــالقرب مــن معاقلــها يف منطقــة أواشــي (
كيلومترا إىل الغرب من ملكال)، ممـا أسـفر عـن خسـائر كـبرية       ٨٠منطقة تونغا (  ملكال) ويف

شـباط/فرباير   ١٣اجلـانبني. وأُبلـغ أيضـا عـن انـدالع اشـتباكات يف منطقـة أواشـي يف           من كال
شــباط/فرباير،  ٢٠حيــث تفيــد تقــارير أن اجلــيش الشــعيب جنــح يف الســيطرة علــى املنطقــة. ويف 

اشتبك اجلـيش الشـعيب مـع اجلنـاح املعـارض يف اجلـيش الشـعيب املـوايل ملشـار يف عمـوم منطقـة            
ــال (خــور  ــوس)، مبق  كان ــزات      فل ــة وصــول تعزي ــة بانييكــانق. ويف ملكــال، الحظــت البعث اطع

شــباط/فرباير، عنــدما مسعــت البعثــة   ٩وإمــدادات للجــيش الشــعيب يف األيــام الــيت ســبقت يــوم   
إطالقا متقطعـا للـنريان مـن أسـلحة ثقيلـة العيـار صـادرة مـن قاعـدة اجلـيش الشـعيب الواقعـة إىل             

ــة يف ملكــال، وكــان ال     ــدة البعث ــن قاع ــا صــوب واو شــلك.    الشــمال م ــا عموم قصــف موجه
ورصدت البعثة عمليات إنزال للمدفعية على الضفة الغربية لنهر النيل وكذلك يف حميط قاعـدة  
اجليش الشعيب يف على الضفة الشرقية. ويف األيـام التاليـة، رصـدت البعثـة اجلـيش الشـعيب وهـو        

بدا سلعا منهوبـة، مـن واو   ينقل بالقوارب أشخاصا، فيهم جنود وفيهم مدنيون، إضافة إىل ما 
شلك إىل ديتانغ. ويبدو من احتشاد القوات وما تتناقلـه التقـارير مـن حتركـات لقـوات اجلـيش       
الشعيب صوب مواقـع املعارضـة مشـال ملكـال أن املواجهـات بـني الطـرفني ميكـن أن تنـدلع مـن           

  جديد.
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ث تفيد التقـارير  وال يزال انعدام األمن مستمرا يف جنوب والية الوحدة ووسطها، حي  - ١٦
عن حشد القوات وانـدالع اشـتباكات بـني الفصـائل املتحاربـة ووقـوع أعمـال هنـب وإتـالف          
ملمتلكات املدنيني. وقالت قيـادة املعارضـة املواليـة ملشـار إن قـوة مشـتركة بـني اجلـيش الشـعيب          

مقـاطعيت   هامجـت مواقـع املعارضـة املواليـة ملشـار يف     قـاي  وقوات املعارضة املوالية لتعبـان دينـق   
/ديسـمرب، وهـو مـا أسـفر عـن مقتـل       كـانون األول  ١٨و  ١٢كوش وماينـديت يف الفتـرة بـني    

كانون األول/ديسمرب، اعتقلـت قـوات    ٢٧مدنيا على األقل وهنب ممتلكات املدنيني. ويف   ١٤
املعارضــة املواليــة ملشــار مفــوض مقاطعــة بنيجــار املعــني مــن احلكومــة عقــب نزولــه يف قانيــال،   

نيجار. وقالت املعارضة املوالية ملشار فيما بعد إن مفوض املقاطعة إمنا كان قد انشق. مبقاطعة ب
ويف حادث منفصل، انشق عقيد ومعه عدد من جنود اجلـيش الشـعيب، وانضـموا إىل املعارضـة     
املوالية ملشار يف روبكونا. وتناقلت التقارير أن كمينا علـى الطريـق قيـل إن مسـلحني مـرتبطني      

كانون الثاين/ينـاير أسـفر عـن     ١٠نشق هم من دبروه على مقربة من تقاطع ميوم يف بالعقيد امل
مقتل جنديني من اجليش الشعيب لتحرير السـودان وإصـابة أربعـة آخـرين جبـروح. ويف جنـوب       
ــة للحكومــة       ــادل اهلجمــات واهلجمــات املضــادة بــني القــوات املوالي ــة الوحــدة، اســتمر تب والي

يف املناطق احمليطـة مبقـاطعيت لـري وماينـديت، وأُفيـد بأهنـا أسـفرت عـن         واملعارضة املوالية ملشار، 
  مدنيني على األقل. ١٠مقتل 
ــدلعت يف     - ١٧ ــونقلي، ان ــة ج ــني اجلــيش الشــعيب      ١٥ويف والي ــتباكات ب ــباط/فرباير اش ش

، وهي منطقة واجلناح املعارض يف اجليش الشعيب املوايل ملشار، وذلك يف بانيوك، مبقاطعة أرور
تسيطر عليها املعارضة. وعزز اجليش الشعيب موقعه يف يواي بوصول تعزيـزات تابعـة لـه قادمـة     

وتشمل معدات ثقيلة. ويف الوقت نفسه، أفادت التقارير أن األمن منعدم علـى طـول    من بور،
الطريق الرابطة بني بيبور وقمـروك. فـق قتـل مـدنيان اثنـان وجـرح مخسـة يف كمـني نصـب يف          

ية كفاقوش. وهاجم رجال مسلحون أيضا مركبة للجيش الشـعيب وشـاحنة تنقـل املاشـية يف     قر
  املنطقة بني تنقجون وبالك روك.

  
  منطقة حبر الغزال الكربى    

لقــد تواصــلت اشــتباكات متفرقــة علــى طــول خطــوط الفصــل املقامــة يف غــرب حبــر       - ١٨
لفوضى وقيام رجال مسلحني يف الغزال، وظلت التقارير تتحدث عن حالة عامة من استشراء ا

زي نظامي بقتل املدنيني ومضايقتهم يف املنطقة احمليطة ببلدة واو. ويف أجزاء أخرى من منطقة 
حبر الغزال، أُبلغ عن وقوع حوادث سرقة للمواشـي تـورط يف ارتكـاب بعضـها جنـود اجلـيش       

ية يف غـرب حبـر   الشعيب. وعلى الرغم من أن احلكومة أحكمت سيطرهتا علـى البلـدات الرئيسـ   
الغزال، فإن عناصر املعارضة املسلحة ال تزال موجودة يف املناطق احمليطة بتلك البلـدات. وظـل   
اجليش الشعيب واجلماعات املوالية للحكومة يشتبكان مع عناصر املعارضة، مبا يف ذلـك اجلنـاح   

بوسريي. وأفـادت  املعارض يف اجليش الشعيب، جنوب واو، وخباصة يف املنطقة احمليطة ببسيليا و
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 كـانون األول/  ٣٠التقارير أيضا أن قوات املعارضة كانت نشطة يف أطـراف بلـدة راغـا، ويف    
ديسمرب، أُفيد بأن حمافظ لول وقع يف كمني ُيقال إنه كان يستهدفه. ويف الوقت نفسـه، ظلـت   

ناير، وقعـت  السلطات احمللية تقيد تنقل البعثة إىل مناطق خارج واو وأويل. ويف كانون الثاين/ي
بني رعاة القطعان تونج وقوقريال، تدعمهم قوات احلكومة، وبني مزارعني يف واو، تساعدهم 
عناصر من اجلناح املعارض يف اجليش الشعيب، أعمال عنف سقط فيها قتلى ودمـرت ممتلكـات   

  وارتكبت أعمال هنب وأرغم السكان املدنيون على الرتوح من ديارهم.
  

  النـزاعات القبلية    
لقــد كانــت واليــة غــرب حبــر الغــزال مســرحا حلــوادث عنــف قبلــي جتلــى بعضــها يف      - ١٩

اهلجمات اليت شنها رعاة املاشية من قبيلة الدينكا علـى مقاطعـات ملـن ووادي ليلـو وكواجنينـا      
مدين فروا إىل بلدة واو. وللحـد مـن    ٥ ٥٠٠وهنر جور، وكانت سببا يف نزوح ما يقرب من 

حمللية على عودة رعاة القطعان إىل الواليات اليت جاؤوا منـها وعلـى   العنف، وافقت السلطات ا
حتديد هويـة املتسـببني يف انعـدام األمـن ومقاضـاهتم. واسـتفحلت حالـة انعـدام األمـن يف واليـة           
جونقلي خالل املوسم اجلاف، حيث وقعت حوادث سرقة للمواشي يف منطقـة بـور الكـربى.    

مدنيا.  ١٢وم لسرقة املواشي يف مقاطعة دوك عن مقتل كانون الثاين/يناير، أسفر هج ١٦ويف 
وقيــل إن ســتة أطفــال إثيــوبيني اخــتطفهم رعــاة املاشــية مــن قبيلــة مــوريل يف بوتشــاال. ويف          

ــة مــوريل         ١٩ ــة هــؤالء رعــاة املاشــية مــن قبيل ــاير، أمهلــت الســلطات اإلثيوبي كــانون الثاين/ين
نذر عودة أعمـال سـرقة املواشـي واختطـاف     يوما إلعادة األطفال اإلثيوبيني املختطفني. وت  ١٥

األطفال بتبديد مكاسب السالم النامجة عن سلسلة مـن املشـاورات الـيت دارت بـني القبائـل يف      
. ففي واليـة الوحـدة،   ٢٠١٦جونقلي وبوما يف الفترة من أيار/مايو إىل كانون األول/ديسمرب 
يت كــوش وربكونــا بالغــارات  متيــز الــرتاع الطويــل األمــد علــى احلــدود واألراضــي بــني مقــاطع   

واهلجمات لسرقة املاشية فيما بني املقاطعتني. وقال مسؤولون حمليون يف بواو، مبقاطعة كوش، 
إن شبانا مسلحني من روبكونا يشنون غارات لنهب املاشية فيؤدي ذلـك إىل سـقوط قتلـى يف    

سـقوط ضـحايا يف   صفوف املدنيني. وأدت أيضا التوترات القبلية يف ربكواي، خارج لـري، إىل  
صفوف املدنيني. ويف والية البحريات، ال تزال التوترات القبلية وسرقة املواشي مصدرا للقلق. 

شخصا يف قتـال بـني شـبان مـن قبيلـة بيـل        ١٥كانون األول/ديسمرب، أُفيد عن مقتل  ٣٠ففي 
  من برغل بايام وشبان من قبيلة قوك من مقاطعة كعيبات.

    
  يةاحلالة اإلنسان  - رابعا   

خالل الفتـرة املشـمولة هبـذا    تدهورا كبريا احلالة اإلنسانية يف جنوب السودان  شهدت  - ٢٠
، فقد أُعلـن انتشـار اجملاعـة يف أجـزاء مـن واليـة الوحـدة، إذ يواجـه مـا يزيـد بقليـل عـن             التقرير
ويوجد مليون شخص آخـرون يف منـاطق أخـرى مـن      .شخص شبح املوت جوعا ١٠٠ ٠٠٠
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منذ كانون الثاين/يناير، فر من جنوب السودان إىل أوغنـدا أكثـر مـن    و اعة.البلد على حافة اجمل
ــدا     ١٠٨ ٦٠٠ ــدد الالجـــئني يف أوغنـ ــاق عـ ــاء وأطفـــال. وبـــذلك فـ شـــخص، معظمهـــم نسـ
ــوب الســودان،         ٧٥٥  ٠٠٠ ــاورة جلن ــدان اجمل ــدد الالجــئني يف البل ــوع ع الجــئ، ووصــل جمم
يــا والســودان وأوغنــدا، إىل أكثــر مــن     ذلــك يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وإثيوب     يف  مبــا

مليون الجئ. وظل نزوح املدنيني داخليا مستمرا، ألسباب عدة من بينها االشـتباكات    ١,٥٤
مليـون   ١,٩يف واو شلك واملنطقة احمليطة هبا. وحىت أوائل شباط/فرباير، كان هنـاك أكثـر مـن    

  من املشردين داخليا يف مجيع أحناء البلد.
من الغذائي وسوء التغذية يف تصـاعد خـالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير.      وظل انعدام األ  - ٢١

شباط/فرباير، أُعلن عن وقوع جماعة حملية يف مقاطعيت لري وماينديت بواليـة الوحـدة،    ٢٠ففي 
ماليـني مـن    ٤,٩مع إعالن كوش منطقة مهددة حبدة خبطر تفشي اجملاعة. ويعـاين اليـوم زهـاء    

شديدة من انعدام األمن الغـذائي، ويتوقـع أن يرتفـع هـذا العـدد      سكان جنوب السودان معاناة 
ماليني شـخص يف ذروة موسـم اجلـدب يف شـهر متوز/يوليـه إذا مل تتخـذ اإلجـراءات         ٥,٥إىل 

الكفيلة بكبح حدة وتفشـي األزمـة الغذائيـة. وتشـري التقـديرات إىل أن أكثـر مـن مليـون طفـل          
ير التصنيف املتكامل ملراحـل األمـن الغـذائي الـذي     يعانون من سوء التغذية احلاد. وورد يف تقر

مقاطعــة مشلــها التقيــيم تصــل فيهــا   ٢٣مقاطعــة مــن أصــل   ١٤شــباط/فرباير أن  ٢٠صــدر يف 
يف املائـة أو جتـاوزت     ١٥املعدالت العامة لسـوء التغذيـة احلـاد إىل عتبـة الطـوارئ احملـددة عنـد        

  يف املائة. ٤٢حىت تصل إىل  هذه العتبة، بل ترتفع هذه املعدالت يف بعض املناطق
 واســتمر انتشــار األمــراض املعديــة. فــداء الكــولريا الــذي بــدأ يتفشــى يف حزيــران/           - ٢٢
، ظل ينتشر يف واليات البحريات وجونقلي والوحـدة ووسـط االسـتوائية، حيـث     ٢٠١٦  يونيه

 حـاالت وفـاة (مبعـدل وفيـات مـن      ١٠٥يف املائة نسـاء)، منـها    ٥٥حالة ( ٥ ٠٨٥مت تسجيل 
شباط/فرباير. وظلت املالريا  ١٧مقاطعة حىت  ١٢يف املائة)، يف  ٢,٠٦احلاالت املصابة نسبته 

وُسـجل   السبب الرئيسي لالعـتالل، يليهـا اإلسـهال املـائي احلـاد وااللتـهابات التنفسـية احلـادة.        
مـن  حالة (  ٢٣٦عازار، إذ أُبلغ عن  - ارتفاع يف حاالت اإلصابة باملرض املداري الفتاك كاال

ــرأة) حــىت   ١٣٨ضــمنها  ــالث      ١٢ام شــباط/فرباير. وتأكــدت حــاالت إصــابة باحلصــبة يف ث
مقاطعات منذ بداية العام، وال يزال تفشي املرض متواصال يف واو، غـرب حبـر الغـزال. وأحلـق     

صــفوفهم   يف  العنــف والتشــريد يف منطقــة االســتوائية الكــربى أضــرارا بالســكان الــذين ينتشــر   
سـبيل للحصـول علـى      لبشرية/اإليدز بأعلى املعدالت، حيث ال يبقى هلـم فريوس نقص املناعة ا

جنـوب السـودان/برنامج     العالج الضروري إلنقاذهم من املوت. وقامت بعثة األمم املتحدة يف
البشــرية/اإليدز، بتوعيــة   األمــم املتحــدة للرعايــة، يف إطــار محلــة للتوعيــة بفــريوس نقــص املناعــة

مــــن  ٢٥ ٦٦٠امــــرأة)، باإلضــــافة إىل  ٢٠ ٣٢٠ رجــــال و ٤١ ٠١٠شخصــــا ( ٦١ ٣٣٠
  .التابعة للبعثة امرأة) يف مواقع محاية املدنيني ١٠ ٩٩٠املشردين داخليا (من بينهم 
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، بالتحــديات واملخــاطر طــوال الفتــرة املشــمولة بــالتقرير  حمفوفــةوظلــت بيئــة العمليــات   - ٢٣
تنفيـذها أو اجلاريـة إىل تنقيـل    حيث أدت حالة انعدام األمـن بسـبب العمليـات العسـكرية املزمـع      

األفــراد حســب مــا متليــه تقلبــات الظــروف وانقطــاع إيصــال املعونــات إىل منــاطق متــس حاجتــها 
مــن العــاملني يف جمــال تقــدمي املعونــة مــن واليــات وســط   ١١٦. فقــد ُنقــل مــا ال يقــل عــن إليهــا

عـدد ال يقـل عـن    م االستوائية وأعايل النيـل والوحـدة يف كـانون األول/ديسـمرب، كمـا ُنقـل منـه       
يف كانون الثاين/يناير من والييت أعايل النيل والوحدة. ويف أثناء أعمـال القتـال الـيت شـهدها      ٤٢

ــق      ــان يف كــانون األول/ديســمرب، تعرَّضــت جممَّعــات ومراف ــة ماب خمــيم دورو لالجــئني يف مقاطع
. وأجـَرب القتـال يف   املساعدة اإلنسانية، مبا فيهـا العيـادات الصـحية واملـدارس، للتخريـب والنـهب      

شيلوك املنظمات اإلنسانية على نقل العاملني يف جمال تقـدمي املعونـة مـن هنـاك وعلـى جتميـد        واو
أنشطتها الرئيسية؛ وأفيَد عـن تعـرض اجملمَّعـات واإلمـدادات اإلنسـانية للنـهب. وأفيـد أيضـا عـن          

ــواي      ــيت شــهدهتا ي ــهب خــالل االشــتباكات ال ــات اإلنســانية للن ــرُّض اجملمع يف شــباط/فرباير،  تع
ــا وهـــو أدى إىل نقـــل العـــاملني يف جمـــال تقـــدمي املعونـــة إىل موتـــوت ووالغـــاك. ويف كـــانون    مـ

 -األول/ديســمرب، ُرحِّــل مــن جنــوب الســودان اثنــان مــن كبــار العــاملني يف جمــال تقــدمي املعونــة 
ال تقدمي أحدمها هو املدير القطري للمجلس النروجيي لالجئني، ليصل بذلك عدد العاملني يف جم

املعونة الذين أُعلَن عنـهم أشخاصـا غـري مرغـوب فـيهم، أو طُـردوا أو ُرحِّلـوا يف شـهري تشـرين          
الثــاين/نوفمرب وكــانون األول/ديســمرب إىل أربعــة. ويف كــانون الثاين/ينــاير، قُتــل مــا ال يقــل عــن   

منـذ بـدء األزمـة     من العاملني يف جمال تقدمي املعونة، ليبلغ بذلك جمموع من قُتل من هـؤالء  ثالثة
  قتيال. ٧٠
ــم       - ٢٤ ــتجابتها رغـ ــانية اسـ ــاعدة اإلنسـ ــدمي املسـ ــال تقـ ــة يف جمـ ــات الفاعلـ ــلت اجلهـ وواصـ

ماليـني   ٥,١، استفاد من املسـاعدة اإلنسـانية واحلمايـة أكثـر مـن      ٢٠١٦التحديات. ففي عام 
ليـون  ب ١,١يف املائـة، مببلـغ    ٨٥شخص، كما ُمولت خطـة االسـتجابة اإلنسـانية بنسـبة فاقـت      

ــالغ     ــوب الب ــغ املطل ــن املبل ــون دوالر. ويف  ١,٣دوالر م ــة    ٢١بلي ــباط/فرباير، أُطلقــت خط ش
ــام    ــداء جلمــع   ٢٠١٧االســتجابة اإلنســانية لع ــه ن ــون دوالر لتقــدمي املســاعدة    ١,٦، بتوجي بلي
ماليني شخص يف عوز شـديد يف مجيـع أحنـاء البلـد. والعمـل       ٥,٨واحلماية إنقاذا لألرواح إىل 

ا لبــذل جهــود متضــافرة يف عــدة قطاعــات لتحســني االســتجابة ســواء يف املقاطعــات جـارٍ حاليــ 
  املتضررة من اجملاعة أو تلك املعرضة خلطر وقوع اجملاعة فيها.

    
  تنفيذ املهام الصادر هبا تكليف للبعثة  - خامسا   

  محاية املدنيني  -ألف   
واصلت البعثة، يف إطار تنفيذ واليتها يف ضمان احلمايـة مـن العنـف البـدين للمـدنيني،        - ٢٥

مبـا يف ذلـك مـن خـالل هتيئـة بيئـة       وال سيما املشردون، اتباَع هنج منسق مـن ثالثـة مسـتويات،    
املسـاعي احلميـدة الـيت يبـذهلا ممثلـي       تتيح احلماية ومن خالل دعم العملية السياسـية عـن طريـق   
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دخل ممثلي اخلاص اجلديد، بعد وصـوله يف كـانون الثاين/ينـاير، يف اتصـاالت مـع       اخلاص. فقد
القيادة الوطنية العليا، مبا يف ذلك مع رئـيس الدولـة، ومـع املسـؤولني علـى مسـتوى الواليـات،        
وقادة اجملتمع احمللي، ووسائط اإلعالم، وذلك خالل الزيارات امليدانية اليت قام هبا إىل رومبيـك  

ألعمال العدائيـة بغيـة   لالفوري وقف الشدد على ضرورة و .يامبيوونتيو ولري وملكال وواو وبا
السماح للمدنيني املشردين بالعودة إىل ديـارهم، وعلـى أمهيـة كفالـة حريـة التنقـل للبعثـة لكـي         

 سـودان لممثلـي اخلـاص أيضـا، إىل جانـب املبعـوث اخلـاص ل       وتباحـث تؤمن احلمايـة للمـدنيني.   
ع اجلهات الفاعلـة الوطنيـة الرئيسـية املوجـودة خـارج البلـد، وذلـك علـى         ، موجنوب السودان

هامش مؤمتر قمة االحتاد األفريقـي الـذي ُعقـد يف أديـس أبابـا يف كـانون الثاين/ينـاير، لتشـجيع         
مـع اجلهـات املعنيـة الوطنيـة يف      التباحـث  العودة إىل عملية السالم. وبينما يواصل ممثلي اخلاص

تباحثنـا  شيط عملية السالم، يضـطلع املبعـوث اخلـاص بـدور قيـادي يف      جنوب السودان على تن
  .خارج البلدمع الشركاء اإلقليميني والدوليني واجلهات املعنية الوطنية املوجودة 

ــة مــن خــالل احلــوار      األولففــي إطــار املســتوى    - ٢٦ ــوفري احلماي ــهج، وهــو ت مــن هــذا الن
تناولت مواضيع تتعلـق بالوئـام االجتمـاعي    حلقة عمل  ٤١واملشاركة السياسية، نظمت البعثة 

 ١ ٣٠٠مشـارك (  ٥ ٣٠٠واملصاحلة وإدارة الرتاعات. واستفاد من حلقات العمـل أكثـر مـن    
منــهم نســاء)، مــن بينــهم مســؤولون علــى مســتوى الواليــات واملقاطعــات، وزعمــاء قبليــون،     

ع محايـة املـدنيني التابعـة    وممثلون لشباب ونساء اجملتمعات احمللية من مجيع أحناء البلد ومـن مواقـ  
للبعثة. وأُقيم حمفل بقيادة اجملتمـع احمللـي وبتيسـري مـن البعثـة نوقشـت فيـه املظـامل القدميـة العهـد           

يف  ٢٠١٠وموضــوع املســاءلة عــن االنتــهاكات الــيت ارُتكبــت خــالل االنتخابــات العامــة لعــام 
حمفــل للمشــرعني مــن  مقاطعــة شــرق أويــل. ويف واليــة الــبحريات الغربيــة، يســرت البعثــة عقــد

الواليــة ملعاجلــة األســباب اجلذريــة الرئيســية للــرتاع بــني الطوائــف، مبــا يف ذلــك عواقــب غــالء    
املهور. وُتوجت سلسلة من املشاورات بني مجاعيت دينكا بور من جونقلي واملوريل مـن بومـا،   

ديســمرب، ، مبــؤمتر للســالم ُعقــد يف بيبــور يف كــانون األول/٢٠١٦كانــت بــدأت يف أيار/مــايو 
. واقتـرح املـؤمتر   بدعم من البعثة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة للطفولـة 

مظـاهر الـرتاع، مبـا فيهـا سـرقة املواشـي وخطـف األطفـال، وخيـارات الكسـب           حلوال ملعاجلـة  
عمـل  والتعاون بني الواليات على مشاريع بناء السالم. ويف يـامبيو، يسـرت البعثـة عقـد حلقـة      

بشــأن أدوار الشــباب يف إدارة الرتاعــات، حضــرها أعضــاء يف احتــاد الشــبيبة احمللــي ومقــاتلون    
ــانون األول/ديســـمرب     ــة إىل يـــاي يف كـ ــة بعثـــات متكاملـ ــابقون. وأوفـــدت البعثـ ــاليون وسـ حـ

العسكرية، حضره ممثلون  - وشباط/فرباير ويسرت عقد منتدى للحوار بشأن العالقات املدنية
ية واألجهزة األمنية، وقيادات تقليدية ودينيـة وشـبابية ونسـائية. وقـدم مكتبـا      عن حكومة الوال

جــوك الــدعم يف عقــد مــؤمتر إلدارة الرتاعــات املتصــلة بتنقــل   كالبعثــة امليــدانيان يف أويــل وكوا 
كـانون الثاين/ينـاير، أفضـى إىل اتفـاق علـى        قطعان املاشية عرب احلدود بني أويـل وغوغريـال يف  

  دارة حتركات القطعان بني مراعي الواليتني.مبادئ رئيسية إل
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، محاية املدنيني املعرضني لتهديد العنف البدين، واصلت البعثة الثاينويف إطار املستوى   - ٢٧
من املشردين داخليا يف ستة مواقع حلمايـة املـدنيني تابعـة للبعثـة يف      ٢٢٣ ٩٢٦ـ توفري احلماية ل

يف ملكـال   ٣٣ ١٩١ يف جوبـا و  ٣٨ ٩٤٢نتيو و يف بـا  ١٢٠ ٠١١خمتلف أحناء البلد، بينـهم  
  يف واو. ٢٨ ٩٢٥يف بور و  ١ ٩٧٦يف ملوط و  ٦٨١  و

حادثا أمنيا يف مواقع محاية  ١ ٩٦٩شباط/فرباير، أُبلغَ عن وقوع  ٢٤ويف الفترة حىت   - ٢٨
امرأة) يف ثالثـة مـن مرافـق االحتجـاز، يف      ١١٧شخصا (بينهم  ٢ ٩٣٠املدنيني، كما احُتجَز 

وبانتيو وملكال. وختفيفا ملخاطر العنف والتوتر الطـائفي يف تلـك املواقـع، نظمـت البعثـة       جوبا
محالت للتدريب والتوعيـة يف صـفوف السـكان، مشلـت زعمـاء اجملتمـع احمللـي، للتشـديد علـى          

التعـاون يف عمليـات البحـث    عـن  مسؤوليتهم مجيعا عن احلفاظ علـى الطـابع املـدين للمواقـع، و    
اختيار عملية مت البعثة، بالتعاون مع الشركاء يف اجملال اإلنساين، الدعم يف عن األسلحة. وقد

يف موقعي بـانتيو وملكـال لتشـجيع مشـاركة اجلميـع يف اختيـار مـن ميثـل          قادة اجملتمعات احمللية
  اجملتمع احمللي.

ويف جوبا، استحدثت البعثـة دوريـات راجلـة متكاملـة تضـم أفـرادا عسـكريني وأفـراد           - ٢٩
ومـوظفني مـدنيني لتسـهيل التعامـل مـع اجملتمعـات املضـيفة واملشـردين داخليـا. وخـالل           شرطة 

مـن الـذخائر احليـة يف املنطقـة      ةمتزايـد  كميـة الفترة قيد االستعراض، أفادت البعثة عن مصادرة 
اخلاليــة مــن األســلحة يف جوبــا، وعــن اخنفــاض متــزامن يف اهلجمــات ضــد املــدنيني واألعمــال    

طق خالية من األسلحة حول موقعي محايـة  االبعثة تقييمات أولية إلنشاء مناإلجرامية. وأجرت 
  املدنيني يف بانتيو وبور.

وتسيري الدوريات هبدف ردع العنف  يوواصلت البعثة التركيز على االنتشار االستباق  - ٣٠
ضد املـدنيني واسـتباق حصـوله خـارج مواقـع محايـة املـدنيني التابعـة للبعثـة. فقـد جـرى تسـيري             

كيجـي   - دورية خالل الفترة املشمولة بـالتقرير، مبـا يف ذلـك يف كـاجو     ١٠ ٣٤٠جمموعه   ام
ويــاي. وال تــزال منطقــة احلمايــة املؤقتــة يف لــري، يف جنــوب واليــة الوحــدة، مــالذا للمشــردين   
داخليا منذ معاودة أعمال العنـف يف آب/أغسـطس. وواصـلت شـرطة البعثـة عقـد اجتماعـات        

هاز الشرطة الوطنية جلنوب السـودان وقـادة اجملتمعـات احملليـة واجملتمـع      تشاورية أسبوعية مع ج
يف سـريت البعثـة بانتظـام دوريـات خـارج مواقـع محايـة املـدنيني         املدين بشـأن محايـة املـدنيني. و   

  ملكال وواو، هبدف منع العنف اجلنسي واجلنساين واجلرائم األخرى. جوبا وبانتيو وبور و
جهودها اهلادفة إىل التوعية العامة بعدم التسامح إطالقا إزاء العنـف  من وكثفت البعثة   - ٣١

اجلنسي واجلنساين، مبا يف ذلك العنف اجلنسي املتصل بالرتاعات. ويف إطـار محلـة السـتة عشـر     
، وجهت البعثة، بالتعاون مـع الشـركاء علـى الصـعيد     ضد املرأةيوماً من العمل ملناهضة العنف 

مـن السـالم يف البيـت    ”ة، رسائل أساسية يف إطار احلملـة موضـوعها   الوطين ومن األمم املتحد
ــوب الســودان  ــدينيني      “إىل الســالم يف جن ــة والزعمــاء ال ــة احلراســة األهلي وتواصــلت مــع أفرق
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ومعلِّمي املدارس الذين تؤثر آراؤهم علـى العالقـات بـني اجلنسـني وعلـى أمنـاط السـلوك لـدى         
مبناسـبة اليـوم    ر بني قيادة األمم املتحـدة والقيـادات النسـائية   حلوااأفراد اجملتمع احمللي. ويف إطار 

لســالم يف واو، مناصــرات ا، يســرت البعثــة عقــد منتــدى النســاء  بشــأن املــرأة والســالمالعــاملي 
  والعمل جارٍ على تنظيم مناسبات مماثلة يف أماكن أخرى.

  
  رصد حقوق االنسان والتحقيق يف االنتهاكات املاسة هبا  - باء  

خــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، واصــلت البعثــة رصــد االنتــهاكات والتجــاوزات           - ٣٢
ــاين،         ــدويل اإلنسـ ــانون الـ ــة للقـ ــات املزعومـ ــن اخلروقـ ــال عـ ــان، فضـ ــوق اإلنسـ ــة حلقـ املزعومـ

واصلت التحقق من هذه االنتهاكات والتجاوزات واخلروقـات والتحقيـق فيهـا واإلبـالغ       كما
احلوادث اليت تنطوي على خطاب الكراهية والتحـريض  عنها. وركزت البعثة أيضا على رصد 

على العنف، وعلى التحقيق فيها واإلبالغ عنها. وظـل حـالُ انعـدام األمـن املسـتمر يف خمتلـف       
أحناء البلد ورفُض السلطات تيسري وصول البعثـة يقيـدان قـدرة البعثـة علـى رصـد االنتـهاكات        

قتل املـدنيني خـارج نطـاق القـانون،      عملياتمبا يف ذلك والتجاوزات املزعومة والتحقق منها. 
والتعذيب وغريه من ضروب املعاملة الالإنسانية واملهينة، والعنـف اجلنسـي املتصـل بالرتاعـات،     
مبــا يف ذلــك االغتصــاب واالغتصــاب اجلمــاعي، والتعســف يف االعتقــال واالحتجــاز، وهنــب     

يني، والتضـييق علـى حريـة التعـبري     املمتلكات املدنية وتدمريها، والتشريد القسري للسكان املدن
ــا        ــتحمالن مع ــوات املعارضــة ت ــة وق ــوات احلكومي ــات والتجمــع. ومــع أن الق وتكــوين اجلمعي
ــة،         ــوات احلكومي ــإن الق ــوق اإلنســان، ف ــهاكات والتجــاوزات املاســة حبق ــن االنت املســؤولية ع

الطـرف  ذلك جنود اجليش الشعيب لتحرير السـودان وضـباط جهـاز األمـن الـوطين، هـي         يف  مبا
الضالع يف معظم احلاالت اليت وثَّقتها البعثة. وقد ُيعزى ذلك جزئيـا إىل عـدم متكُّـن البعثـة مـن      
الوصول إىل مجيع املناطق اليت يسيطر عليها اجلناح املعارض يف احلركة الشـعبية/اجليش الشـعيب   

  لتحرير السودان أو اجلماعات املسلحة األخرى.
قـام األمـني العـام املسـاعد حلقـوق اإلنسـان بزيـارة إىل         شـباط/فرباير،  ١٧و  ١٤وبني   - ٣٣

مع ممثلني عن احلكومة وقـوات األمـن، وجلنـة حقـوق اإلنسـان جلنـوب        واجتمعجوبا وملكال 
السودان، واملنظمات الدينية ومنظمات اجملتمع املدين، والشركاء يف العمل اإلنسـاين، وضـحايا   

 شـباط/  ١٧املسـاعد يف بيـان صـحايف مـؤرخ     انتهاكات حقـوق اإلنسـان. ودعـا األمـني العـام      
 اجلـيش باحلالـة الـيت توجـد عليهـا حقـوق اإلنسـان، قـائال إن        األمني العـام املسـاعد   ندد  ،فرباير

أتــى مــن األعمــال مــا ميكــن أن يصــنف جــرائم حــرب وجــرائم ضــد  الســودان لتحريــر الشــعيب
تجاز التعسفي واملطوَّل وضمان إىل حماسبة مرتكيب اجلرائم الفظيعة وإهناء االحاإلنسانية، ودعا 

  سالمة املدافعني عن حقوق اإلنسان.
ويف كــانون األول/ديســمرب، أنشــأت البعثــة فريقــا عــامال معنيــا مبنــع الفظــائع اجلماعيــة   - ٣٤

هدفــه رصــد خطــاب الكراهيــة يف البيانــات العامــة الــيت يــديل هبــا قــادة جنــوب الســودان، ويف   
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احمللية، وصـوغ خطـة عمـل متسـقة علـى       اتت اإلذاعحمطاعلى وسائط التواصل االجتماعي و
نطاق منظومة األمم املتحدة للتخفيف من خطر وقـوع الفظـائع اجلماعيـة، حتظـى بـدعم فريـق       
عامل على مستوى املقر. وإضافة إىل ذلك، بدأت إذاعة مرايا التابعة للبعثة بث السلسلة الثالثة 

هية والتحريض. وقدمت البعثـة أيضـا   من عمل درامي إذاعي يهدف إىل مواجهة خطاب الكرا
صـحافيا مـن جنـوب السـودان يف جمـال الصـحافة        ٢٥موظفني من أصحاب املعارف لتـدريب  

ــامج األمــم       ــة، يف حلقــة عمــل نظمهــا برن ــة لظــروف الــرتاع ومناهضــة خطــاب الكراهي املراعي
  املتحدة اإلمنائي يف تشرين الثاين/نوفمرب.

ورغم أن االنتهاكات والتجاوزات املاسة حبقوق اإلنسان اليت ظل يسـببها القتـال بـني      - ٣٥
اجليش الشـعيب لتحريـر السـودان واجلنـاح املعـارض يف احلركـة الشـعبية/اجليش الشـعيب لتحريـر          
السودان واجلماعات املسـلحة املتحالفـة معـه كانـت شـاملة ملختلـف أحنـاء البلـد، فـإن مـنطقيت           

ى وأعايل النيل وواليـة غـرب حبـر الغـزال كانـت األكثـر تضـررا خـالل الفتـرة          االستوائية الكرب
املشمولة بالتقرير. وظل الوضع يف ياي بوالية وسط االسـتوائية مصـدر قلـق بـالغ. ففـي مطلـع       
كانون الثاين/يناير، على سبيل املثال، فتح اثنان من جنود اجليش الشعيب لتحرير السودان النـار  

ســبما قيـل، وهــو مــا أدى إىل سـقوط قتيــل واحــد علـى األقــل مــن املــدنيني    يف اجتـاه جنــازة، ح 
ــود اجلــيش الشــعيب    ١٢وإصــابة مخســة آخــرين جبــروح. ويف   ــاير، احتجــز جن كــانون الثاين/ين

شبان من قبيلة كاكْوا وأطلقوا عليهم النار، وهو ما أدى إىل  ١٠لتحرير السودان جمموعة من 
صابة أربعة آخـرين جبـروح. واحتجـز جنـود مـن اجلـيش       سقوط أربعة قتلى منهم على الفور وإ

الشعيب لتحرير السـودان طبيبـا كـان يعـاجل املصـابني، واهتمـوه بتقـدمي العـالج الطـيب ملتمـردين،           
ومنعوا إجالء اثنني من اجلرحى، واحتجـزوا ثالثـة مـن املسـعفني كـانوا مسـافرين مـع الشـبان.         

متأثرا جبروحه. وقيل أيضـا إن جنـودا مـن    الحق واحد من اجلرحى على األقل يف وقت وتويف 
اجليش الشعيب لتحرير السودان وعناصـر مـن ميليشـيا ماتيـانق أنيـور املتحالفـة معـه كـانوا وراء         

كانون الثاين/يناير، على سبيل  ١٦أعمال أخرى من القتل وإحراق املنازل يف حميط ياي. ففي 
مرتال يف  ١٤ق أنيور أحرقوا ما ال يقل عن املثال، ورد يف التقارير أن عناصر من ميليشيا ماتيان

وسـط االسـتوائية، خـالل     منلوتايا واملركز الراعوي لألبرشية الكاثوليكية. ويف أماكن أخرى 
أعمال العنف اليت سادت كاجو كيجي، أوردت التقارير أن اجلـيش الشـعيب لتحريـر السـودان     

نســي املتصــل بــالرتاع وإحــراق نفــذ اعتــداءات علــى املــدنيني مشلــت أعمــال القتــل والعنــف اجل 
شباط/فرباير، شن اجلـيش الشـعيب    ١١املنازل، وأدت إىل تشريد مجاعي للسكان املدنيني. ويف 

لتحرير السودان يف قرية كويب هجومـا عشـوائيا علـى املـدنيني واغتصـب عـددا غـري حمـدد مـن          
  ربعة.شخصا، أُطلق سراحهم مجيعا يف وقت الحق باستثناء أ ٤٨النساء واحتجز حنو 

ويف غرب االستوائية، هاجم جنود اجليش الشعيب لتحرير السودان بلدة بانزونغو بايام   - ٣٦
منـهم القتيـل    املـدنيني،  فأسـقطوا ضـحايا مـن   واملنطقة احمليطة هبا، يف أوائل كانون الثاين/ينـاير،  

ــهم اجلــريح،  ــود اجلــيش الشــعيب كــثريا      ومن ــإن جن ــوا املمتلكــات. ف  واغتصــبوا النســاء، وأحرق
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وأسـفرت هـذه اهلجمـات عـن تشـريد املـدنيني علـى        “. املتمـردين ”يتـهمون املـدنيني بـدعم      ما
مـن   ٥ ٠٠٠نطاق واسع، حيث استقبل جممع الكنيسة الكاثوليكية يف رميرتي مـا ال يقـل عـن    

 املشردين داخليا حبلول منتصف كانون الثاين/يناير.

ــن مخســة مــن ا         - ٣٧ ــل ع ــن وفــاة مــا ال يق ــارير ع ــد التق ــال بــني    وتفي ــدنيني بســبب القت مل
الشـعيب لتحريـر السـودان واجلنـاح املعـارض يف احلركـة الشـعبية/اجليش الشـعيب لتحريـر            اجليش

يف واو شــلك  ٢٠كــانون الثاين/ينــاير، وجــرح أكثــر مــن  ٢٥الســودان بواليــة أعــايل النيــل يف 
حريــر كــانون الثاين/ينــاير. وحســب إفــادات شــهود، قــام اجلــيش الشــعيب لت   ٢٨  و ٢٧يــومي 

السودان بعمليات تفتيش مرتالً مرتالً، وأضرم النار يف املنازل، وهنـب املمتلكـات، وقتـل رجـال     
يف منطقة السوق وامـرأة يف مرتهلـا، رميـا بالرصـاص؛ وُعثـر علـى جثـة حمترقـة يف أنقـاض أحـد           

مـن املشـردين    ١٨ ٠٠٠املنازل. وأبلغ الشـركاء يف جمـال املسـاعدة اإلنسـانية بوصـول حـوايل       
ــا يف كــدوك ( دا ــومترا مشــال غــرب ملكــال)   ٥٠خلي ــن  كيل ــر م ــوروك  ١٣ ٥٠٠، وأكث يف أب
كيلــومترا مشــال غــرب كــدوك) نتيجــة الســتمرار أعمــال القتــال. ومنــع اجلــيش الشــعيب       ٢٥(

 لتحرير السودان البعثة مرارا من السفر إىل واو شلك وكدوك للتحقق من هذه التقارير.

حة اجملهولــة اهلويــة علــى املــدنيني خــالل الفتــرة وتصــاعدت هجمــات اجلماعــات املســل  - ٣٨
املشمولة بالتقرير، ال سيما يف والييت شرق االستوائية ووسط االستوائية. ومن هـذه اهلجمـات   
هجوم شنته جمموعـة مـن الرجـال املسـلحني علـى مركبـة يف طريقهـا مـن جوبـا إىل توريـت يف           

كانون األول/ديسـمرب.   ١٦، يف كيلومترا من توريت ٢٤منطقة خور دليب، على بعد حوايل 
وأضرم املهامجون النـار يف املركبـة وقتلـوا مثانيـة مـن ركاهبـا األحـد عشـر. ويف هجـوم وقـع يف           

كانون األول/ديسمرب، قتـل رجـال مسـلحون سـبعة مـدنيني رميـا بالرصـاص         ٢٥جونقلي يوم 
 .وجرحوا اثنني آخرين يف قرية بابينغ، ونوياك بايام، ومقاطعة تويك الشرقية

وظلــت انتــهاكات حقــوق اإلنســان يف تزايــد يف جمــال إقامــة العــدل. فقــد وثقــت البعثــة   -  ٣٩
حاالت متكررة من االحتجاز املطول والتعسفي واالحتجاز بالوكالة، وتدخل السـلطة التنفيذيـة   

ظــروف  وظلــتيف اجلهــاز القضــائي، واالعتقــال ألمــور مدنيــة، واحتجــاز القصــر مــع البــالغني،  
ستويف املعايري الدولية حلقوق اإلنسان. كما وثقت البعثة حـاالت احتجـاز لـدوافع    االحتجاز ال ت

سياسية. وواصلت دائرة األمن الوطين احتجاز األفـراد سـرا دون السـماح هلـم باالتصـال بـأفراد       
وبـا. فقـد ظـل    جبجبـل  ذلـك يف   أسرهم أو مبحامني، يف مرافـق االحتجـاز التابعـة للـدائرة، مبـا يف     

اجلنــاح املعــارض يف احلركــة الشــعبية/اجليش الشــعيب لتحريــر الســودان، جــيمس املتحــدث باســم 
غادتيك داك، رهن احلبس السري لدى دائرة األمن الـوطين منـذ ترحيلـه مـن نـريويب إىل جنـوب       

 كينيا. داك يتمتع مبركز الجئ يف السيد تشرين الثاين/نوفمرب. وكان ٣السودان يف 

كـانون   ٢٤عبري والتجمع وتكوين اجلمعيـات. ففـي   وواصلت السلطات قمع حرية الت  - ٤٠
الثاين/يناير، اعتقل جنود اجليش الشعيب لتحرير السودان أربعـة صـحفيني يف جوبـا، واحـد مـن      
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تقـدمي خـدمات طبيـة جمانيـة علـى       ينقلـون وقـائع  إذاعة مرايا التابعة للبعثة وثالثة آخرون كـانوا  
حتجــز اجلنــود الصــحفيني واســتجوبوهم ملــدة أيــدي فريــق مــن األطبــاء العســكريني املغاربــة. وا

مخس ساعات واهتموا ثالثة منهم ببث تغطية تنتقد احلكومة. ويف واو، اعتقل ضباط من دائرة 
 كانون الثـاين/  ١١و  ١٠موظفا يف اخلدمة املدنية، من بينهم امرأتان، يومي  ١١األمن الوطين 

م أن املـوظفني احُتجـزوا بسـبب    يناير، ووضـعوهم رهـن االحتجـاز السـري ملـدة يـومني. ويـزع       
خــالف حــول نقلــهم إىل لــول عقــب تقســيم غــرب حبــر الغــزال. وأطلــق ســراح اثــنني منــهم      

 بعد، يف حني نقل التسعة الباقون قسرا إىل راجا يف لول.  فيما

ــالقرار    - ٤١ ــة  )٢٠١٦( ٢٣٢٧وعمــال ب ــهاكات والتجــاوزات  ، واصــلت البعث رصــد االنت
املرتكبة ضد األطفال والتحقيق فيها والتحقق منها واإلبالغ علنا عن كل حالة. فخالل الفترة 

ــا جمموعــه    ــق م ــالتقرير، مت توثي ــها   ٣٨املشــمولة ب ــا تضــرر من ــوب   ١ ٠٨٤حادث طفــال يف جن
يــة الرصــد ومت التحقــق منــها عــن طريــق آل ،مــن الفتيــات) ٥٠٢مــن الفتيــة و  ٥٨٢الســودان (

واإلبالغ عن االنتهاكات اجلسيمة ضد األطفـال يف حـاالت الـرتاع املسـلح. وُوجهـت أصـابع       
االهتام يف معظم احلوادث املبلَّغ عنها إىل اجليش الشعيب لتحريـر السـودان واجلنـاح املعـارض يف     

ن بـا عاحلركة الشعبية/اجليش الشعيب لتحرير السودان، سواء من فصيل ريـاك مشـار أو فصـيل ت   
، باعتبارمها املسؤولَْين عن ارتكاب هذه االنتهاكات. ومن أكثر االنتـهاكات املوثَّقـة   قاي دينق

يف املائـة مـن احلـوادث)،     ٤٨تكرارا جتنيد األطفال واستخدامهم من قبـل األطـراف املتنازعـة (   
يف املائة)، وشن اهلجمات على املدارس أو استخدامها ألغـراض   ٢١وقتل األطفال وتشويهم (

ــكرية ( يف املائـــة)، واهلجمـــات   ٩يف املائـــة)، والعنـــف اجلنســـي ضـــد القاصـــرات (     ١٢عسـ
يف املائــة)، واختطــاف األطفــال ومنــع وصــول املســاعدات اإلنســانية        ٥املستشــفيات (  علــى

املائة). ويف كـانون األول/ديسـمرب، كـان األطفـال أكثـر تعرضـا لالنتـهاكات يف وسـط           يف  ٥(
يف املائـــة، علـــى التـــوايل، مـــن مجيـــع  ٣٦و  ٤٦حيـــث أُبلـــغ (االســـتوائية وغـــرب االســـتوائية 

االنتهاكات). ويف كانون الثاين/يناير، كان األطفال أكثر تعرضا لالنتهاكات يف والية الوحدة 
 يف املائة من مجيع االنتهاكات املسجلة). ٥٥(
    

 هتيئة الظروف املواتية إليصال املساعدات اإلنسانية  -جيم   

بعثـــة يف يــامبيو (واليـــة غــرب االســتوائية) وتوريـــت (واليــة شـــرق     ســاعد وجــود ال    - ٤٢
زادت االستوائية) على هتيئة الظروف املواتيـة إليصـال املسـاعدات اإلنسـانية داخـل البلـدتني. و      

. ويف غــرب تــدهور احلالــة هنــاك يف ضــوء يف بلــدة توريــت ومــا حوهلــا البعثــة مــن الــدوريات 
كاء يف جمال املساعدة اإلنسانية لتقيـيم حالـة املشـردين    االستوائية، سريت البعثة دورية مع الشر

، عن طريق قاعدة عملياهتا املؤقتـة،  يف بلدة لريلبعثة ومكن الوجود املستمر لداخليا يف رميرتي. 
املنظمات اإلنسانية من إيفاد بعثات ملسـاعدة املشـردين الـذين جلـأوا إىل منطقـة احلمايـة املؤقتـة        

ت القـوة العسـكرية التابعـة للبعثـة دوريـات إضـافية يف املنـاطق        . وعالوة على ذلـك، سـري  هناك
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وعملـت البعثـة   “. مـا وراء بـانتيو  ”احمليطة مبوقع بـانتيو حلمايـة املـدنيني، متشـيا مـع اسـتراتيجية       
أيضا مع اجلهات الفاعلـة يف جمـال املسـاعدة اإلنسـانية علـى وضـع خطـط للطـوارئ يف جوبـا،          

واو، وتوريــت، ويــامبيو، مبــا يف ذلــك التخــزين املســبق   وبــور، وبــانتيو، وملكــال، وملــوت، و 
 للمواد الالزمة إلنقاذ احلياة يف مباين األمم املتحدة.

ومــع بدايــة موســم اجلفــاف، عــززت البعثــة اجلهــود الراميــة إىل هتيئــة ظــروف مواتيــة       - ٤٣
كيلــومترا مــن طــرق   ٥٣٠اإلنســانية. فقــد قامــت البعثــة بصــيانة حــوايل    اتإليصــال املســاعد

إلمداد الرئيسية يف مجيع أحناء البلد، فمكنت املنظمـات اإلنسـانية مـن ختـزين إمـدادات املعونـة       ا
مسبقا خالل موسم اجلفاف. وأتاحت البعثة، كلما طلب إليها ذلك كآخر مالذ، قوة حلمايـة  
عمليــات إســقاط األغذيــة مــن الطــائرات، وحتركــات القوافــل الربيــة، وغــري ذلــك مــن أنشــطة   

ســانية يف مواقــع خمتلفــة. وُمنعــت دوريــات البعثــة، الــيت هتــدف إىل الوصــول إىل    املســاعدة اإلن
املناطق اليت أبلغ عن وقوع حـوادث العنـف والتشـريد وانتـهاكات حقـوق اإلنسـان فيهـا، مـن         

 التحرك حبرية يف كثري من األحيان.

ملسـح الطـرق     األلغـام فريقـا مـن أفرقـة إزالـة      ٢٨إلجراءات املتعلقة باأللغام اوأوفدت دائرة   -  ٤٤
التعزيـزات األمنيـة     ومهابط الطائرات ومواقع هبوط املروحيات وتطهريهـا، مـن أجـل إتاحـة وصـول     

متـرا مربعـا، إضـافة إىل إزالـة      ٢ ١٦١ ٧١٣واملساعدات اإلنسانية. ومت مسح وفـتح مسـاحة تبلـغ    
  قطعة من ذخائر األسلحة الصغرية. ١٣٧ ٢١٦من املتفجرات و  ١٦ ٦٦٦وتدمري 

    
 تقدمي الدعم يف تنفيذ اتفاق السالم  -دال   

كـان التقــدم احملــرز عمومـا يف تنفيــذ اتفــاق السـالم ضــئيال. فقــد قـدمت شــرطة البعثــة       - ٤٥
الدعم جلهاز الشرطة الوطنية جلنوب السودان يف إنشاء الشرطة املتكاملة املشتركة، مبا يف ذلك 

ات. وقــام فريــق اإلدارة املشــتركة، وضــع اســتراتيجية شــاملة، ومفهــوم العمليــات واالختصاصــ
الذي يضم موظفني من جهـاز الشـرطة الوطنيـة جلنـوب السـودان واجلنـاح املعـارض يف جهـاز         

بـان دينـق قـاي، النائـب األول للـرئيس، بالتنسـيق       عالشرطة الوطنيـة جلنـوب السـودان، بقيـادة ت    
مع ملتكاملة املشتركة، لشرطة ال ينيج تدريباالوثيق مع شرطة البعثة، بوضع واعتماد خطة ومنه

من كبار الضباط (فـيهم   ٦٦الربنامج اإلمنائي بتقدمي الدعم اللوجسيت. وحىت اآلن، يتلقى  قيام
أربع نساء) التدريب يف مركـز تـدريب الشـرطة، وجيـري اإلعـداد لتـدريب بقيـة األفـراد البـالغ          

قـا لسياسـة بـذل    امرأة) الذين جيري حاليا حبـث ملفـاهتم وف   ٢١٦فردا (فيهم  ١ ١٢١عددهم 
حني تقدمي دعم األمم املتحدة لقوات أمـن غـري تابعـة     العناية الواجبة يف مراعاة حقوق اإلنسان

 .هلا

كانون الثاين/يناير، عقـدت آليـة رصـد وقـف إطـالق النـار والترتيبـات األمنيـة          ٢٥ويف   - ٤٦
لجــيش الشــعيب حبضــور ممــثلني ل ٢٠١٦حزيران/يونيــه  ٣٠االنتقاليــة أول اجتمــاع جمللســها منــذ 
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بان، واحملتجزين علتحرير السودان، والفصيل املعارض يف اجليش الشعيب لتحرير السودان املوايل لت
ني الســابقني. ويف الوقــت نفســه، مت إيفــاد فــريقني جديــدين مــن أفرقــة الرصــد والتحقــق يالسياســ

رقـة اجلـاهزة للعمـل    التابعة لآللية إىل قاعديت البعثة يف كل من بيبور ولري، وبذلك يصل عدد األف
 فريقا. وال يزال افتقار الدوريات إىل حرية التحرك والتصاريح األمنية يشكل صعوبة. ١١إىل 

وواصلت األمانة العامة التباحـث مـع مفوضـية االحتـاد األفريقـي بشـأن إنشـاء احملكمـة           - ٤٧
االحتـاد األفريقـي   املختلطة جلنوب السودان، يف احترام تام للمسؤولية الرئيسية اليت يضطلع هبـا  

التـابع  مسـؤولو مكتـب الشـؤون القانونيـة      واجتمـع يف نيويـورك وأديـس أبابـا    يف هذه املسـألة.  
ــة   ــة العام ــانوين  لألمان ــابع ومكتــب املستشــار الق ــدم مكتــب  ملفوضــية االحتــاد األفريقــي.  الت وق

الشؤون القانونية مقترحات للنظر فيها يف سياق إعـداد مشـاريع الصـكوك القانونيـة التأسيسـية      
للمحكمــة املختلطــة. وتظــل األمانــة العامــة ملتزمــة بتقــدمي املســاعدة الفنيــة يف إنشــاء احملكمــة     

جملـس  املختلطة وتنفيذ اجلوانب األخرى من الفصل اخلامس من اتفاق السالم، عمال بقرارات 
 .)٢٠١٦( ٢٣٢٧و  )٢٠١٥( ٢٢٥٢  و )٢٠١٥( ٢٢٤١األمن 

    
 القدرة التعزيزية جدول املوظفني بالبعثة وحالة نشر  - سادسا   

موظفا،  ٢ ٥٥٥شباط/فرباير، كان جدول موظفي البعثة املدنيني مشكال من  ٢٣يف   - ٤٨
من متطوعي األمم املتحـدة. وكـان    ٣٨٦موظفا وطنيا و  ١ ٣٥٠موظفا دوليا و  ٨٣٧منهم 

 ٢ ١٠١شــرطياً مــن أصــل القــوام املــأذون بــه البــالغ   ١ ٥٦١قــوام شــرطة البعثــة مشــكال مــن  
مــن أفــراد  ٨٢٩مــن مــوظفي الســجون و  ٦٧مــن أفــراد الشـرطة و   ٦٦٥ن بينــهم شـرطي، مــ 

مـن أفـراد وحـدات     ١٦٠وحدات الشرطة املشـكَّلة. وُينتظـر صـدور التصـاريح النهائيـة لنشـر       
ــأخر نشــر     ــا. وت ــديني يف جوب ــانيني يف وحــدات    ١٧٠الشــرطة املشــكلة الروان ــراد الغ مــن األف

إعـداد القـوات واملعـدات. وكـان قـوام قـوات البعثـة         الشرطة املشكلة بسبب عدم االنتـهاء مـن  
ــغ  ــهم    ١١ ٧٤٦يبل ــردا عســكريا، من ــا عســكريا و   ١٨٠ف ــان    ٣٦٨مراقب ــن ضــباط األرك م

من أفراد الوحدات العسكرية. وعقب انسحاب كتيبة املشاة الكينية،  ١١ ١٩٨العسكريني و 
نغالديش لتحــل حمــل فــردا مــن كتيبــة املشــاة القادمــة مــن بــ   ٢٥٥وصــلت دفعــة أوليــة قوامهــا  

مــن الكينــيني. وحــل مستشــفى هنــدي مــن املســتوى الثــاين الرفيــع حمــل املستشــفى الكمبــودي  
املستوى الثاين يف جوبا. وإضافة إىل ذلك، جيري التدريب التوجيهي ملهندسني عسـكريني مـن   

 وســيليه تــدريب مــوظفي املستشــفى مــنلربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية اململكــة املتحــدة 
زالــت البعثــة تشــهد تــأخرا يف نشــر األفــراد   أيار/مــايو. ومــا  املســتوى الثــاين يف نيســان/أبريل و

النظاميني منذ كانون األول/ديسمرب بسبب تغري شروط الدخول اليت تفرضها حكومـة جنـوب   
 مــن األفــراد النظــاميني يف عنتــييب ٢٠٠إىل بقــاء أكثــر مــن يف شــباط/فرباير ممــا أدى  الســودان،
نريويب يف انتظـار تصـاريح الـدخول مـن جديـد، وقـد ظـل بعضـهم ينتظـر هنـاك           يف  أو بأوغندا

مـن أفـراد الشـرطة، وثالثـة مـن مـوظفي        ٤٥شـباط/فرباير، كـان    ٢٣ألكثر من شـهر. وحـىت   
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ــجون، و  ــدخول     ٩٥السـ ــاريح الـ ــار التأشـــريات و/أو تصـ ــكريني، يف انتظـ ــراد العسـ مـــن األفـ
 جديد.  من

منــذ أن أفــادت حكومــة الوحــدة أُحــرز تقــدم ضــئيل يف نشــر قــوة احلمايــة اإلقليميــة  و  - ٤٩
. وجتـري  يف تشرين الثـاين/نوفمرب  قوة فوراًالالوطنية االنتقالية مبوافقتها غري املشروطة على نشر 

زال تـ مم املتحدة يف جوبا. بيد أنه ال الترتيبات لتخصيص قطعة أرض للقوة بالقرب من دار األ
ئل هامة جيب حلها مـع احلكومـة، مبـا فيهـا واليـة القـوة حلمايـة مطـار جوبـا الـدويل           هناك مسا

ثانية للقوة مشال جوبا. ومل تُرد احلكومة بعـد علـى طلـب البعثـة إجـراء       يةوختصيص قطعة أرض
ــيم مشــترك ــال وباكســتان   لألمــن يف املطــار. وقامــت أفرقــة   تقي ــنغالديش ونيب اســتطالع مــن ب

 .يف إطار التحضري لنشر القوة ب السودانورواندا بزيارة إىل جنو

ــة         - ٥٠ ــام املبني ــذ سياســة األمــني الع ــالتقرير تنفي ــرة املشــمولة ب ــة خــالل الفت وواصــلت البعث
ــهاك اجلنســيني      علــى ــا مــع االســتغالل واالنت ــره عــن  عــدم التســامح إطالق ــدابري عمــال بتقري الت

). وباإلضـــافة إىل ذلـــك، A/69/779للحمايـــة مـــن االســـتغالل واالعتـــداء اجلنســـيني (   اخلاصـــة
قــدوم مستشــار عســكري للشــؤون اجلنســانية إىل البعثــة يعــّزز خــربة عنصــرها العســكري     فــإن
الشؤون اجلنسانية واسـتعداده للتصـدي حلـاالت العنـف اجلنسـي واجلنسـاين. وقامـت البعثـة           يف

ة رصــد وقــف إطــالق النــار والترتيبــات األمنيــة االنتقاليــة ضــابطا تابعــا آلليــ ٤٧أيضــا بتــدريب 
(بينــهم ســت نســاء)، بشــأن الشــؤون اجلنســانية والعنــف اجلنســي واجلنســاين والعنــف اجلنســي 

  املتصل بالرتاعات.
    

االنتهاكات املخلة باتفاق مركز القوات والقانون الدويل اإلنسـاين وأمـن     - سابعا   
  موظفي األمم املتحدة

انتـهاكا التفـاق مركـز القـوات،      ٤٨لفتـرة املشـمولة بـالتقرير، سـجلت البعثـة      خالل ا  - ٥١
منها شكل احلد من تنقل موظفي البعثة واملتعاقـدين العـاملني يف مهـام تتعلـق حصـريا       ٢٢اختذ 

بوالية البعثة. ومن االنتهاكات األخرى اليت سجلتها البعثة فرض شروط جديدة للـهجرة علـى   
جنـوب السـودان، وفـرض رسـوم مقابـل إصـدار التأشـريات وتصـاريح         دخول أفـراد البعثـة إىل   

حاالت اعتداء جسدي علـى   أربعفراد البعثة واملتعاقدين الدوليني معها وموظفيهم، و ألالعمل 
أفراد البعثة وعلى املتعاقدين الـدوليني معهـا، وهتديـد مباشـر واحـد بـإطالق النـار علـى أعضـاء          

ــة كــانوا عا    ــة للبعث ــة تابع ــق دوري ــور، و  فري ــة يف ب ــدين إىل قاعــدة البعث ــال   تســعئ حــاالت اعتق
صــحفي مــن لاالعتقــال واالحتجــاز مضــايقة الســلطات باملتعلقــة  االنتــهاكات ومــنواحتجــاز. 

احتجـاز مطـول   ا لـه، و لبعض الوقت واسـتجواهب إياه  اواحتجازه ،عملهقيامه بإذاعة البعثة أثناء 
دون أن ُتوجـه إليـه    ٢٠١٤اعُتقـل يف عـام    لثالثة موظفني، بينهم صحفي آخر من إذاعة البعثـة 

 أي اهتامات. وترفض دائرة األمن الوطين السماح للبعثـة بزيـارة احملتجـزين منـذ كـانون األول/     
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. وأبلغت البعثةُ أيضا عن حالة دخول بالقوة إىل أمـاكن عمـل البعثـة يف بـانتيو     ٢٠١٥ديسمرب 
جليش الشعيب لتحرير السودان، وعن واختطاف أحد األفراد من قبل عدد غري حمدد من جنود ا

حالة صعود بالقوة على منت طائرة تابعة للبعثـة وتفتيشـها مـن قبـل عـدد غـري حمـدد مـن جنـود          
اجليش الشعيب لتحرير السودان يف ملكـال للتحقـق مـن هويـة أحـد املسـافرين. وتواصـل البعثـة         

اسـطة مـذكرات شـفوية    إبالغ احلكومة املضيفة باالنتـهاكات املخلـة باتفـاق مركـز القـوات بو     
وأثنــاء االجتماعــات الــيت ُتعقــد مــع املســؤولني املعنــيني. وجيــري إطــالع احلكومــة أيضــاً علــى     

  مصفوفة شهرية باحلوادث اليت تقع.
وسعياً إىل الرفع من مستوى فهم والية البعثة، شرعت البعثة يف تنفيذ استراتيجية شاملة   - ٥٢

التفاعـل بـني وسـائط اإلعـالم والقيـادة العليـا يف البعثـة وإنتـاج بـرامج           زيـادة لالتصاالت، تشمل 
إذاعية أسبوعية على إذاعة مرايا التابعة للبعثة. ولزيادة توسيع نطاق التغطية، يتم حاليا، بشـراكة  

، توزيع مـواد إذاعـة البعثـة علـى حمطـات إذاعـات       منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافةمع 
  ات احمللية لكي تعيد بثها.اجملتمعي

    
  اجلوانب املالية  - ثامنا   

 ١ ٠٨١ ٧٨٨ ٤٠٠، مبلغا قـدره  ٧٠/٢٨١لعامة، مبوجب قرارها رصدت اجلمعية ا  - ٥٣
ــة للفتــرة مــن    ــه  ١دوالر لإلنفــاق علــى البعث ــه   ٣٠إىل  ٢٠١٦متوز/يولي . ٢٠١٧حزيران/يوني

املســددة للحســاب اخلــاص   ، بلغــت االشــتراكات املقــررة غــري٢٠١٧شــباط/فرباير  ١٣ىت وحــ
مليون دوالر. وبلغ جمموع االشـتراكات املقـررة غـري املسـددة جلميـع عمليـات        ٥٧٤,٨للبعثة 

ــاريخ نفســه     ــظ الســالم يف الت ــوات      ١ ٩٨٠,٠حف ــاليف الق ــّددت تك ــد ُس ــون دوالر. وق ملي
ــكلة، املتعل   ــرطة املشـ ــدات الشـ ــة  ووحـ ــدات اململوكـ ــة باملعـ ــة يف    قـ ــرة املنتهيـ ــدات، للفتـ للوحـ

  ، وفقاً جلدول التسديد ربع السنوي.٢٠١٦أيلول/سبتمرب   ٣٠
    

  املالحظات والتوصيات  - تاسعا   
ال يزال يسـاورين قلـق بـالغ مـن اسـتمرار أعمـال العنـف بـني قـوات احلكومـة وقـوات              - ٥٤

يف أرجـاء املنطقـة االسـتوائية الكـربى      املعارضة يف عـدة أجـزاء مـن جنـوب السـودان، ال سـيما      
مـا تسـبب يف حمنـة شـديدة جتلـت يف      وهـو  ومنطقة أعايل النيل، وكذلك يف غرب حبر الغـزال،  

جســيمة مــا تتناقلــه التقــارير مــن انتــهاكات وجتــاوزات   يفتشــريد أعــداد كــبرية مــن املــدنيني و 
  .، وظهور اجملاعةحلقوق اإلنسانومنهجية 

مـن  مروعـة  مـن العنـف الـدائرة رحـاه هنـاك عـن حـاالت         فروان وقد حتدث العديد مم  - ٥٥
ــل ــة          قت ــن ضــروب املعامل ــك م ــذيب وغــري ذل ــال التعســفي واالحتجــاز والتع ــدنيني واالعتق امل

الالإنســانية واملهينــة، والعنــف اجلنســي املتصــل بــالرتاع، مبــا يف ذلــك االغتصــاب واالغتصــاب    
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ــو   ــدنيني وتـــدمريها. وأدعـ ــية   اجلمـــاعي وهنـــب ممتلكـــات املـ مجيـــع اجلهـــات الفاعلـــة، السياسـ
بواجبـها يف منـع هـذه    احلكومـة  ذكـر  وأوالعسكرية، إىل وقف القتال فورا يف مجيع أحناء البلد، 

  اجلرائم املروعة وحماسبة اجلناة.
ويف ظل ظروف انعدام األمن املستمرة، زادت احلالة اإلنسانية تدهورا. فأعـداد النـاس     - ٥٦

الذين يشارفون على حافة املوت جوعا أو اهلرب من ديارهم يف تزايد مريع. وال بـد مـن فعـل    
شيء للحيلولة دون استمرار الفظائع وكفالة إيصـال املسـاعدات اإلنسـانية لتلبيـة االحتياجـات      

لذا، أحث مجيع أعضـاء اجملتمـع الـدويل علـى مـد يـد العـون، سـواء مـن          عنها غىن. اليت مل يعد 
  خالل ممارسة الضغط على األطراف املتنازعة أو من خالل متويل العمليات اإلنسانية.

ولقــد كثفــت البعثــة مــن وجودهــا ودورياهتــا النشــطة يف املنــاطق املعرضــة خلطــر الــرتاع     - ٥٧
ة من السكان املشردين، سعيا منـها إىل محايـة املـدنيني مـن العنـف      واملناطق اليت تضم أعدادا كبري

البدين وهتيئة بيئـة تتـوافر فيهـا احلمايـة. لكـن البعثـة وشـركاءها ال يزالـون يواجهـون العديـد مـن            
القيود اليت حتد من القدرة على التنقل، مبا يف ذلك عرقلة الدوريات والعمليـات اإلنسـانية وعـدم    

املتحدة بدخول البلد وتأخري دخوهلم إليه، وهو ما حيول بـني البعثـة وبـني     السماح ملوظفي األمم
كري التعهد بإعادة متكني البعثة واجلهات  السيدأداء املهام األساسية املنوطة هبا. وأرحب بتجديد 

الفاعلة اإلنسانية من حرية التنقل، ولكن جيب أن ُيترجم هذا التعهد إىل إجراءات ملموسة علـى  
من جملس األمن الذي تصـله تقـارير شـهرية     قوياقع. وهذه املسألة تتطلب أيضا تدخال أرض الوا

وإنـين أتطلـع   . عن القيود املفروضة علـى تنقـل البعثـة وعلـى قـدرهتا علـى الوصـول إىل مقاصـدها        
واالحتــاد األفريقــي دعمهمــا الكامــل،  اهليئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــة كــذلك إىل تقــدمي

لعمل معهمـا هبمـة يف إطـار اجلهـود الراميـة إىل جتـاوز املعيقـات الكـثرية الـيت حتـول دون           وأعتزم ا
تنفيذ الوالية املنوطة بالبعثة وتضـع حتـديات يف غايـة التعقيـد يف وجـه اجلهـود الراميـة إىل إيصـال         

  املساعدات إىل املاليني من سكان جنوب السودان احملتاجني إىل املساعدة.
على اإلسراع بتيسري نشر قوة احلمايـة اإلقليميـة املـأذون هبـا، باعتبـار      أحث احلكومة و  - ٥٨

ومـن املهــم للغايــة أيضــا أن  تــدبريا هامــا لبنـاء الثقــة وخطــوة حنــو تعزيـز األمــن يف جوبــا.   ذلـك  
للمساعدة يف هتيئة بيئـة  من الشركاء اإلقليميني والدوليني السياسي والدبلوماسي الدعم  يستمر

  قوة احلماية اإلقليمية. مواتية لإلسراع بنشر
إن أعمال القتل واالعتداء واملضايقة اليت ُتمارس على موظفي األمم املتحدة والعاملني   - ٥٩

يف اجملــال اإلنســاين ليســت انتــهاكا للقــانون الــدويل فحســب، بــل هــي أيضــا أعمــال ال ُتغتفــر    
كـري   السـيد ُترتكب حبق أشخاص غادروا بلداهنم خلدمة الشـعب يف جنـوب السـودان. وأدعـو     

دار أمر عام وواضـح كـل إىل القـوات التابعـة لـه يـنص علـى لـزوم وقـف          مشار إىل إص والسيد
هذه األعمال على الفور ويبني أن كل من تثبت إدانته بارتكاب هذه اجلـرائم سـيواجه العدالـة    

  دون تلكؤ.
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كــري عمليــة حــوار وطــين اقُتــرح هلــا أن تبــدأ مــن مســتوى    الســيدوقــد رحبــُت بــإعالن   - ٦٠
ــالقاعــدة الشــعبية قبــل   ــه املوجهــة إىل     غأن تبل أوجهــا علــى الصــعيد الــوطين. وإين أالحــظ دعوت

الشركاء اإلقليميني والدوليني لكي يدعموا العملية، تعزيزاً ملصداقيتها ولفعاليتها. وحيدوين األمل 
يف ظــل التــزام حقيقــي باســتعادة الســالم، وعلــى حنــو  إجــراء هــذا احلــوارالوطيـد بــل وأتطلــع إىل  
الوئام الطائفي بني مجيع اجلماعـات وبـني مجيـع املصـاحل يف مجيـع أحنـاء       يشجع املصاحلة الوطنية و

جنوب السودان. ويف هذا الصدد، يساورين بالغ القلق أن احلكومة، خالفـاً لبياهنـا بشـأن احلـوار     
ينجم عن ذلك من العواقب  الوطين، تشارك فعليا يف التصعيد املستمر للرتاع املسلح، مع كل ما

اليت أشرت إليها. فإنه ال خيفى أن احلوار الـوطين يتعـارض مـع احلالـة الراهنـة،      اإلنسانية الوخيمة 
حيث البلد غـارق يف نـزاع مسـلح تؤججـه العـداوات العرقيـة، وحيـث حريـات املـدنيني عرضـة           
لالنتهاكات اجلسيمة وجهود محايتهم مكبلـة إىل حـد بعيـد. ولكـي يكـون احلـوار الـوطين قـابالً         

األعمال العدائية املسلحة يف مجيـع أحنـاء جنـوب السـودان، وال بـد أن      للنجاح، ال بد أن تتوقف 
يرعى احلوار كيانٌ حمايد حيظى بقبول واسع على نطـاق البلـد، وال بـد أن تكـون العمليـة شـاملة       

كومة بتهيئة ظروف يشعر فيها احلجلميع أصحاب املصلحة يف جنوب السودان. وال بد أن تقوم 
أيـا كانـت خلفيـاهتم وقناعـاهتم السياسـية، بـأهنم أحـرار وحيظـون         مجيع مواطين جنوب السودان، 

ــداء وجهــات نظــرهم          ــن إب ــوطين وم ــن املشــاركة يف احلــوار ال ــهم م ــيت متكّن ــة ال ــة الكافي باحلماي
  خوف. دومنا
قد أعرب االحتاد األفريقي، واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية، واألمـم املتحـدة،   ل  - ٦١

مشترك ُعقد على هامش مـؤمتر قمـة االحتـاد األفريقـي الثـامن والعشـرين،        يف اجتماع تشاوري
بوضوح ال لبس فيه عـن بـالغ القلـق مـن اسـتمرار انتشـار االقتتـال وتـردي احلالـة اإلنسـانية يف           

اجلماعي املستمر بالبحث عن السـالم واألمـن واالسـتقرار     وأعلنا عن التزامناجنوب السودان. 
أنه ال ميكن تسوية هذا الرتاع إال حبل سياسي يف إطار اتفـاق السـالم    مؤكدينالدائم يف البلد، 

  .٢٠١٥املربم يف عام 
وتقع على عاتق قادة البلد مسؤولية اختاذ القرارات الالزمـة إلحـراز التقـدم حنـو السـالم        - ٦٢

 كري على هامش مـؤمتر قمـة االحتـاد األفريقـي،     اجتماعي مع السيدوين األمل بعد داملستدام. وحي
تظـل األمـم   وحيث أكدنا عزمنا على تعزيـز التعـاون لـدعم عمليـة السـالم يف جنـوب السـودان.        

املتحــدة ملتزمــة التزامــا راســخا بالعمــل الوثيــق مــع املمثــل الســامي لالحتــاد األفريقــي يف جنــوب   
الســودان، ألفــا عمــر كونــاري، ورئــيس اللجنــة املشــتركة للرصــد والتقيــيم، فيســتوس موغــاي،    

اء يف اهليئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــة، ومــع الشــركاء اآلخــرين، لضــمان والــدول األعضــ
  إشراك اجلميع يف تنفيذ اتفاق السالم ويف عملية احلوار الوطين املقترحة.

أود أن أعرب عن خالص تقديري لاللتزام الذي أبـداه بـال كلـل أفـراد البعثـة       ،وختاما  - ٦٣
ــادة القــد   ــذين يواصــلون، حتــت القي ــات اآلالف    ال ــة مئ ــد شــرير، محاي يرة ملمثلــي اخلــاص، دافي

املــدنيني وتيســري إيصــال املســاعدات اإلنســانية والنــهوض بعمليــة سياســية شــاملة للجميــع.   مــن
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علـى تزويـدها   وأتوجه بالشكر على وجه اخلصوص إىل البلدان املسامهة بقوات وبأفراد شـرطة  
واألعتـدة. وأشـيد أيضـا بفريـق األمـم املتحـدة        ال غـىن هلـا عنـه مـن األفـراد النظـاميني        لبعثة مبـا ا

تزويـد  القطري وبالشركاء من املنظمات غري احلكومية على ما أبدوه من شجاعة وتضـحية يف  
 األحيــانغالــب هــي يف إليهــا، يف ظــروف ات اإلنســانية الــيت متــس احلاجــة  ســاعدباملالســكان 
  باملخاطر.  حمفوفة

 


