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تشووووورين النافمبفو   ر  ١٥تقرير األمين العام عن جنوب السوووووولاف رللمنر  من   
 (٢٠١٨ش اطب  راير  ١6إلى  ٢٠١٧

  
 مقدمة - أوال 

الذي مدد مبوجبه اجمللس والية بعثة  (2017) 2392يُقدَّم هذا التقرير عمال بقرار جملس األمن  - 1
 ، ووفقا لقرارات ســــــــــــابقة  ل 2018آذار/مارس  15األمم املتحدة يف جنوب الســــــــــــوداىت )البعثة(    

يوما تقريرا عن تنفيذ والية البعثة. ويغطي التقرير التطورات الســــــــــــياســـــــــــية  90إيلَّ فيها أىت أقدم كل  اجمللس
، واحلالة 2018شــــــبار/فرباير  16إىل  2017رين الثاين/نوفمرب تشــــــ 15واألمنية اليت شــــــهدرتا الف ة من 

اإلنسانية، والتقدم احملرز يف تنفيذ والية البعثة. ويقدم التقرير أيضا استعراضا للتقدم الذي أ رزته األ راف 
 يف وقف األعمال القتالية والعودة إىل مسار احلوار وحتقيق الشمولية على صعيد املشاركة يف احلكومة.

  
 النطورات السياسية واالقنصالية - ثافيا 

شـــــــهدت الف ة قيد االســـــــتعراة إ ياا العملية الســـــــياســـــــية بعقد دورت  ملنتد  التنشـــــــي  الرفي   - 2
املستو  التاب  للهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية وتوقي  االتفاق املتعلق بوقف األعمال القتالية ومحاية 

ملســـاعدات اإلنســـانية. ويف الوق، نفســـه، دالل جنوب الســـوداىت، تواصـــل احلوار املدني  وتيســـص وصـــول ا
بإجراا مشــــــــاورات شــــــــعبية إضــــــــافية. و ل االقت ــــــــاد  2017الو ين الذي افتتحته احلكومة يف أيار/مايو 

راكدا، م  بعض الدالئل على إجراا حتســــــــــــــينات يف القطاع  العام وا ال تدعو احلاجة إليها للت فيف 
 فقر املزمن واملشقة اللذين يؤثراىت يف أغلبية سكاىت جنوب السوداىت.من  دة ال

 
 منندى تنشيط اتماق السالم  

دولية املعنية بالتنمية بيانا تشـــــــــــــــرين الثاين/نوفمرب، أصـــــــــــــــدر جملس وزراا ا يئة احلكومية ال 28يف  - 3
تقرير املبعوث ا ال للهيئة إىل الف ة اليت ســـــبق، الدورة األوىل ملنتد  التنشـــــي  التاب  للهيئة، أقر فيه  يف

قاد املنتد  م  أصـــــحاب امل ـــــلحة عن املشـــــاورات اليت أجراها قبل انع ،جنوب الســـــوداىت، إ اعيل وايس
جنوب السوداىت. وقد أوجز تقرير املبعوث ا ال للهيئة ا يارات املمكنة ملعاجلة املسائل ا الفية، مثل  يف

 كانوىت األول/  17، والســــلطة التشــــريعية. ويف واليات يكلة اإلدارية للترتيبات احلكومة االنتقالية، وإعادة ا
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ديســـــمرب، أعادت احلكومة اإلعراب عن رأيها بضـــــرورة أال يكوىت املنتد  عملية إعادة تفاوة على اتفاق 
كانوىت األول/ديســــمرب، كرر اجلناع املعارة يف   18. ويف نشــــرة صــــحفية صــــدرت يف 2015الســــالم لعام 

اجليش الشــــــــــعل لتحرير الســــــــــوداىت اإلعراب عن رأيه بيفىت اتفاق الســــــــــالم ا ار يف أعقاب /احلركة الشــــــــــعبية
 .2016األ داث اليت وقع، يف جوبا يف متوز/يوليه 

 ،كانوىت األول/ديســمرب، افتتجم جملس وزراا ا يئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية املنتد   18ويف  - 4
املداف  على الفور من لالل االتفاق على وقف لألعمال  و ث األ راف على االلتزام بإســـــــــــــــكات دوي

عقدت ا يئة احلكومية الدولية  يف أديس أبابا، كانوىت األول/ديســـــمرب،  21إىل  18القتالية. ويف الف ة من 
املتعلق  2015 املعنية بالتنمية املر لة األوىل من املنتد  الرفي  املستو  املعين بتنشي  اتفاق آب/أغسطس

كــانوىت   21اتفــاق الســـــــــــــــالم(. ويف املشــــــــــــــــار إليــه فيمــا يلي بــزاع يف مجهوريــة جنوب الســـــــــــــــوداىت )حبــل الن
وقف األعمال القتالية ومحاية املدني  وتيســـــــــــص وصـــــــــــول املتعلق ب تفاقاال رفا  14األول/ديســـــــــــمرب، وق  

الدولية توقي  ممثلي أصــــــحاب امل ــــــلحة يف جنوب الســــــوداىت وا يئة احلكومية  املســــــاعدات اإلنســــــانية، م 
للتنمية واالحتاد األفريقي كجهات ضــــــامنة، ووســــــطاا ا يئة والشــــــركاا الدولي  كشــــــهود. و ل، األ راف 
املوقعة كال من  كومة الو دة الو نية االنتقالية، واجلناع املعارة يف احلركة الشـــــــــــــــعبية/اجليش الشـــــــــــــــعل 

ير الســــوداىت، وجبهة ا الل الو ين، من احلركة الشــــعبية لتحر  “احملتجزين الســــابق ” لتحرير الســــوداىت، و
  ركات وأ زاب معارضة ألر . 10 و
كانوىت األول/ديســـــــــــــــمرب،   24ومنذ أىت دلل اتفاق وقف األعمال القتالية اجلديد  يز النفاذ يف  - 5

كانوىت الثاين/يناير، أبلغ، آلية رصــــــــد وقف إ الق   15تعرة لعدد من االنتهاكات املثبتة واملزعومة. ويف 
تيبات األمنية االنتقالية جملس وزراا ا يئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية واللجنة املش كة للرصد النار وال  

والتقييم أىت قوات اجليش الشـــــــــــــــعل لتحرير الســـــــــــــــوداىت املوجودة جنوب موندري انتهك، االتفاق بيفعمال 
قوات اجلناع  ، وأىت2018اير كانوىت الثاين/ين  8و  2017كانوىت األول/ديســــمرب   22نفذرتا يف الف ة ب  

يف كوج  نفذرتا هك، االتفاق بيفعمالاملعارة يف اجليش الشـــــــــــــــعل لتحرير الســـــــــــــــوداىت املوايل ملشـــــــــــــــار انت
وق، إعداد هذا كانوىت األول/ديســـمرب. ويســـتمر ورود تقارير عن ارتكاب انتهاكات مزعومة     24 يف

تزامارتا مبوج  االتفاق. ويف الوق، نفســــــــه، تقدم ، مما يشــــــــص إىل أىت األ راف الرئيســــــــية ال تفي بالالتقرير
األ راف أنفســــــها ادعااات وادعااات مقابلة بارتكاب انتهاكات مزعومة، مما يضــــــيف مزيدا من الضــــــغ  

 تحقق من االنتهاكات املبلغ عنها.على أفرقة الرصد والتحقق التابعة لآللية لل
فيه  اأدن  حتاد األفريقي بإصدار بياىت مش ك كانوىت الثاين/يناير، قم، ورئيس مفوضية اال  12ويف  - 6

انتهـاكـات اتفـاق وقف األعمـال القتـاليـة وأعربنـا عن رأينـا الثـابـ، بـيفنـه نـ  أىت تكوىت هنـاك عواقـ  على 
 األ راف اليت تنتهـ  االتفـاق. وبـاملثـل، أصــــــــــــــــدرت اجملموعـة الثالثيـة املؤلفـة من النروي  واململكـة املتحـدة

كانوىت الثاين/يناير أدان، فيه النم    12والواليات املتحدة بيانا يف  ا الشـــــــــــــــماليةيرلندأو لربيطانيا العظمى 
 انتهك،على األ راف اليت  تدابصاملســتمر لالنتهاكات وأعرب، عن اســتعدادها حملاســبة املســؤول  وفرة 

بشــــــــــــــــيفىت  لــ  جملس وزراا ا يئــة إىل مجي  األ راف إجراا حتقيق  ،كــانوىت الثــاين/ينــاير  25االتفــاق. ويف 
االنتهاكات و االت العنف اجلنســي واجلنســاين، و نيد األ فال واســت دامهم، وحتديد األفراد املســؤول ، 
واإلبالغ عن نتائ  التحقيقات يف غضـــــــوىت شـــــــهر وا د. وأعرب عن القلق إزاا املســـــــيفلة يف بياىت أصـــــــدر  

 كانوىت الثاين/  29 عة الثالثية يفكانوىت الثاين/يناير ويف بياىت آلر أصـــــــــــــــدرته اجملمو   26  يفاالحتاد األورويب
كــانوىت الثــاين/ينــاير، أداىت االحتــاد األفريقي وا يئــة احلكوميــة الــدوليــة املعنيــة بــالتنميــة واألمم  27 ينــاير. ويف
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املتحدة ب ـــــــــــــورة مشـــــــــــــ كة انتهاكات اتفاق وقف األعمال القتالية ودعوا إىل املســـــــــــــاالة عنها، ورفضـــــــــــــوا 
وقف إ الق النار وال تيبات األمنية االنتقالية. ويف اليوم نفســه، أصــدر  التهديدات املوجهة حنو آلية رصــد

زامه باختاذ إجرااات جملس وزراا ا يئة بيانا أقر فيه تقارير اآللية عن االنتهاكات املثبتة وأكد من جديد الت
 ، ضد اجلهات اليت تنته  االتفاق.يف ذل  جزااات حمددة األهداف مناسبة، مبا

شـــــــــــبار/فرباير، مبشـــــــــــاركة من مجي  األ راف  5دورة الثانية للمنتد  يف أديس أبابا يف وبدأت ال - 7
زت املناقشــــــات على التدابص الرامية إىل تنشــــــي  ك  وجمموعات أصــــــحاب امل ــــــلحة يف جنوب الســــــوداىت. وُر 

لنار الدائم وقف إ الق ااملتعلق بكومة الو دة الو نية االنتقالية( والف ــل الثاين )املتعلق حبالف ــل األول )
شــــــــــــبار/فرباير  16وال تيبات األمنية االنتقالية( من اتفاق الســــــــــــالم. والتتم، الدورة الثانية للمنتد  يف 

تقدم حمدود صــــــــــــوب حتقيق األهداف اليت  ددرتا وســــــــــــا ة ا يئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية إ راز ب
أكدت على موعد للمر لة التالية. بيد أىت األ راف يف جنوب الســـــوداىت أصـــــدرت بيانات وبعدم االتفاق 

 ،توصل يتال ،باأل رف األوىل املواد املنقحة يف الف ـل  األول والثاين وقع،جمددا التزامها بالعملية و  فيها
دة شـــــــــاملة يف زيامنظمة نســـــــــائية إىل  44وقبل بدا املنتد ، دعا ائتالف يضـــــــــم  ا.إىل توافق آراا بشـــــــــيف 

 عمليات السالم ويف املناص  القيادية يف احلكم واألمن يف جنوب السوداىت. مشاركة املرأة يف
 

 النطورات السياسية على الصعيد الوطنم  
 2015على الرغم من جهود التنشـــــــــي  اجلارية، كاىت التقدم احملرز يف تنفيذ اتفاق الســـــــــالم لعام  - 8

كانوىت األول/ديســــــــــــمرب،   17ا يئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية يف  حمدودا. ويف ورقة موقف مقدمة إىل
الوق، املناس   ىت أوجه الق ور يف التنفيذ يفوأ “عمل جار”ذكرت احلكومة أىت تنفيذ اتفاق السالم هو 

كانوىت الثاين/يناير، أفادت اللجنة الو نية لتعديل الدسـتور   13ويف . “بسـب  نق  التمويل”هي أسـاسـا 
تنظر يف التقارير املقدمة من األ زاب الســــياســــية واجلهات األلر  بشــــيفىت  زب  ســــياســــي  ومشــــاري   أ ا

القوان  االنت ابية. وال يزال يتع  عرة مشـــــروع القانوىت الذي لدد التعديالت املطلوبة ملواامة الدســـــتور 
 م  اتفاق السالم على الربملاىت للت ديق عليه. 2011االنتقايل لعام 

ذلـــ  اجلهود املبـــذولـــة للتشـــــــــــــــــاور  واصـــــــــــــــلـــ، املر لـــة دوىت الو نيـــة من احلوار الو ين، مبـــا يفوت - 9
جمموعات املشــردين داللياو والالجئ . ولالل الن ــف الثاين من شــهر تشــرين الثاين/نوفمرب، التتم،  م 

وق  حلماية يف م أجري، املشــــــــــاورات يف والييت  ال حبر الغزال وأعايل النيل، مبا يف ذل  مشــــــــــاورة وا دة
املدني . ويف تشرين الثاين/نوفمرب وكانوىت األول/ديسمرب، أجري، مشاورات عامة م  الالجئ  من جنوب 

اللجاىت الفرعية املشــــــــاورات يف والية  التتم،الســــــــوداىت يف أوغندا وكينيا. ولالل كانوىت األول/ديســــــــمرب، 
ل. وبدأت اللجاىت الفرعية املشــــــــاورات يف وســــــــ  االســــــــتوائية، ومنطقة أبيي اإلدارية، ووالية غرب حبر الغزا

والية  كانوىت األول/ديسـمرب ويف  يفواليات شـرق االسـتوائية والبحصات وغرب االسـتوائية ويف مقا عة بيبور 
 واراب يف أوائل كانوىت الثاين/يناير. واســـــتمرت املشـــــاورات يف جوبا يف تشـــــرين الثاين/نوفمرب وكانوىت األول/

، واجلماعات الشبابية، وشيوخ اجملتمعات احمللية، والزعماا الديني ، واألكادميي  ديسمرب م  اجملتم  املدين
 والربملاني .

وب ــفة عامة، يبدو أىت الكثص من مشــاورات اللجاىت الفرعية كاىت مفتو ا نســبيا م  مشــاركة حملية  - 10
املفروضـــة على الوصـــول  د ت  متثيلية واســـعة النطاق. غص أىت القيود الســـياســـية واملالية واللوجســـتية والقيود

كانوىت الثاين/يناير، أقام،   18من وصـــــول املشـــــاورات إىل املواق  اليت تســـــيطر عليها احلكومة عموما. ويف 
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أمانة احلوار الو ين اجتماع مائدة مســــتديرة يف جوبا بشــــيفىت موضــــوع  رية التعبص والوصــــول إىل املعلومات 
 ورتيئة بيئة مؤاتية للحوار.

احلركة الشـــعبية  للجناع احلاكم يفتشـــرين الثاين/نوفمرب، عقد اجتماع  16إىل  14ة من ويف الف   - 11
من احلركة الشـــــعبية لتحرير الســـــوداىت يف القاهرة برعاية رئيســـــي  “احملتجزين الســـــابق ” و لتحرير الســـــوداىت

لســــوداىت، أوغندا. وصــــدر عن االجتماع إعالىت جديد بشــــيفىت إعادة تو يد احلركة الشــــعبية لتحرير او م ــــر 
عادة إلكانوىت األول/ديســـــــــــــــمرب لطة تنفيذ   15 يف ، أوغندا،عن اجتماع آلر عقد يف عنتيل وصـــــــــــــــدر

، مجهورية التو يد. وكاىت قد وق  اتفاق إلعادة تو يد احلركة الشــــعبية لتحرير الســــوداىت ألول مرة يف أروشــــا
 .2015يف كانوىت الثاين/يناير  تنزانيا املتحدة،

كام يف ، سلفا كص، احل، أقال الرئيس2018ومنت ف شبار/فرباير  الثاين/ينايرويف أوالر كانوىت  - 12
، لي ل بذل  بدال منهموع   كاما جددا  ، وتون  ر ياي، وبوما ،وال ور ،والبحصات الشرقية ،تركاكا

 يناير/كانوىت الثاين  14منذ صدور املرسوم الرئاسي املؤرخ  اكما  14عدد احلكام املستبدل  إىل أكثر من 
غيص شــــبار/فرباير، أصــــدر الرئيس مرســــوما بت 16ويف  والية. 32الذي أنشــــ  به نظام مؤلف من  2017
ويف أوالر كانوىت الثاين/يناير وأوائل شـــــــــــــــبار/فرباير، ع   الرئيس أيضـــــــــــــــا نائب    ر ياي وتون .  اكمي

احلركـة الشـــــــــــــــعبية  املعـارة يفين/ينـاير، ع  اجلنـاع كـانوىت الثـا  19. ويف اإلعالمجـديـدين لوزيري العمـل و 
 لتحرير السوداىت املوايل ملشار  اكم  جديدين لوالييت وس  االستوائية وواو.

شــــــــبار/فرباير، أعلن، وزارة لارجية الواليات املتحدة عن فرة قيود على ت ــــــــدير املواد  2ويف  - 13
توريد األســـــــــلحة  ة ومعارضـــــــــة حلظروا دمات الدفاعية إىل جنوب الســـــــــوداىت. ونظم، ا تجاجات مؤيد

شــــــبار/فرباير أيضــــــا، أضــــــاف االحتاد األورويب رئيس األركاىت الســــــابق للجيش  2مجي  أحناا البلد. ويف  يف
الشــــــعل لتحرير الســــــوداىت، بول مالونغ، والرئيس املســــــاعد الســــــابق لقوات الدفاع التابعة للجيش الشــــــعل 

لر ي باسم احلكومة، مايكل ماكوي لوث، لتحرير السوداىت، مال  روبن رياك، ووزير اإلعالم واملتحدث ا
 إىل قائمة األفراد ا اضع  إىل  ظر السفر و ميد األصول.

 
 النطورات االقنصالية  

 ل االقت اد راكدا، م  بعض الدالئل على االستقرار وا تمال ضئيل لتحقيق انتعاش مستدام.  - 14
مقابل دوالر الواليات املتحدة ته واســـــــــــــتمر اهفاة قيمة جنيه جنوب الســـــــــــــوداىت،  يث اهفضـــــــــــــ، قيم

يف  لكــل دوالر جنيــه 230يف تشـــــــــــــــرين الثــاين/نوفمرب إىل  لكــل دوالر جنيــه 175متوســـــــــــــــ  قــدر   من
يف املائة يف  118شـــبار/فرباير. وتبا يف تضـــ م أســـعار االســـتهالك ب ـــورة  فيفة، لكنه  ل يقدر بنســـبة 

ونتيجة لذل ، واجه، عامة الناس  جلنوب الســـــــــــــوداىت. الو ين ، وفقا ملكت  اإل  ـــــــــــــااات2017عام 
 ألساسية، والنقل العام وا دمات.زيادات كبصة يف أسعار السل  ا

  
 الحالة األمنية - ثالنا 

اجليش  استمر وقوع اشتباكات عنيفة مبشاركة اجليش الشعل لتحرير السوداىت، واجلناع املعارة يف - 15
الشــعل لتحرير الســوداىت ومجاعات مســلحة ألر  يف مجي  أحناا البلد. وكما هو احلال يف الف ات املشــمولة 
بالتقارير الســــــــابقة، كان، احلوادث ت كز ب ــــــــورة لاصــــــــة يف أجزاا من منطقة أعايل النيل الكرب  واملنطقة 

وقف األعمال اتفاق ناير، كان، انتهاكات االستوائية الكرب . ولالل كانوىت األول/ديسمرب وكانوىت الثاين/ي
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منيــة االنتقــاليــة من فضــــــــــــــــة احلــدة القتــاليــة اليت حتققــ، منهــا آليــة رصــــــــــــــــد وقف إ الق النــار وال تيبــات األ
معظمها. بيد أىت االنتهاكات املبلغ عنها يف شــــــــبار/فرباير أشــــــــارت إىل ختطي  تقوم به األ راف لشــــــــن  يف

ال. وعالوة على ذلــ ، مت متتثــل األ راف امتثــاال تــامــا أل كــام هجمــات ألر  وإىل زيــادة يف  ــدة القتــ
والتقيد مببادئ  ميد القوات  ر تعميم االتفاق على مجي  و دارتا يف امليداىت،و االتفاق، وال ســــــــــــــيما شــــــــــــــر 

 .أماكنها والف ل بينها  يثما تكوىت يف مواق  متقاربة، وإبالغ اآللية بيفي حتركات عسكرية مقررة يف
 

 م النيل الك رى منطقة أعال  
 لَّ، احلالة األمنية يف منطقة أعايل النيل الكرب  غص مســـــــــــــتقرة، م  ورود تقارير عن وقوع قتال  - 16

ب  اجليش الشــعل لتحرير الســوداىت واجلناع املعارة يف اجليش الشــعل لتحرير الســوداىت املوايل ملشــار. ويف 
ثاين/نوفمرب يف منطقيت واو وموقوك يف مقا عة تشــــرين ال 18و  17جونقلي، اشــــتبك، قوات اجلانب  يف 

اجليش الشـــــــــــعل لتحرير الســـــــــــوداىت مســـــــــــيطرا على واو واملنا ق احمليطة  ا، يف    أىت اجلناع  ؛ و لأيود
املعارة يف اجليش الشــــــــــــعل لتحرير الســــــــــــوداىت كاىت يتمركز بالقرب من موقوك  ســــــــــــبما أفادت التقارير. 

 لتحرير الســــــــوداىت قوات اجلناع املعارة يف اجليش الشــــــــعل وحبســــــــ  االدعااات، هاجم اجليش الشــــــــعل
يســــــــــمرب ويف قرية وونبيل بالقرب كانوىت األول/د  29لتحرير الســــــــــوداىت املوايل ملشــــــــــار بالقرب من يواي يف 

تاباىت  ،النائ  األول للرئيس قامكانوىت الثاين/يناير،   7 ابتداا منكانوىت األول/ديســـمرب. و   31وات يف  من
 ،وبــاجوك ،وجــايل ،رة مــدرتــا أســـــــــــــــبوعــاىت إىل مواق  متعــددة يف جونقلي، مبــا يف ذلــ  بورزيــاب ،دينق قــاي
 ويواي برفقة مفرزة أمنية كبصة، بغرة معلن هو التوعية بشيفىت اتفاق وقف األعمال القتالية. ،وبانياقور

ضـــــــــــــــة يف مواق  متقاربة يف أجزاا و ل، قوات اجليش الشـــــــــــــــعل لتحرير الســـــــــــــــوداىت وقوات املعار  - 17
تشـرين الثاين/نوفمرب  26ويف  ،تشـرين الثاين/نوفمرب يف ناصـر 24اشـتباكات يف  اندلع،أعايل النيل. و  من

ُصد ت حماولة قام  ا اجليش الشعل لتحرير السوداىت للتقدم حنو منطقة ميووت اليت تسيطر عليها املعارضة 
كـــانوىت   7 ة يف عطـــار يفيف ضـــــــــــــــوا ي بـــاجـــاك. وتبـــادلـــ، القوات أيضـــــــــــــــــا إ الق نصاىت املـــدفعيـــة الثقيلـــ

كانوىت األول/ديســــــمرب، عندما هاجم اجليش الشــــــعل لتحرير الســــــوداىت، حبســــــ    17األول/ديســــــمرب ويف 
االدعااات، موقعا لقوات أغولوك التابعة للفريق جونســـــــوىت أولوين واملنضـــــــوية يف اجلناع املعارة يف اجليش 

 نيو.الشعل لتحرير السوداىت املوايل ملشار يف كوال، مقا عة ما
والية الو دة، اســـــــــتمرت التوترات ب  قوات اجليش الشـــــــــعل  اجلزأين األوســـــــــ  واجلنويب من ويف - 18

جاا يف  لتحرير الســوداىت وقوات اجلناع املعارة يف اجليش الشــعل لتحرير الســوداىت املوايل ملشــار. ووفقا ملا
اجليش  لية، اســتوىل اجلناع املعارة يفقاآلية رصــد وقف إ الق النار وال تيبات األمنية االنتأصــدرته تقرير 

تشــرين الثاين/نوفمرب على ربكواي، جنوب بيه، وأســر نائ   20الشــعل لتحرير الســوداىت املوايل ملشــار يف 
املفوة، الذي ال يزال يف األســـــــر لد  املعارضـــــــة. وأبلغ أيضـــــــا عن وقوع اشـــــــتباكات متقطعة يف بلدة لص 

تســـــــــــــب  يف  تشـــــــــــــرين الثاين/نوفمرب يف بلدة لص وثونيور، مما 30 ومقا عة لص، مبا يف ذل  قتال عنيف يف
بعض األضــــرار دالل قاعدة العمليات املؤقتة للبعثة يف لص. وبرز انعدام األمن يف منطقة ربكونا بعد كم  

باأللغام بالقرب من كلجاك  ن ـــــــ  لشـــــــركة إزالة ألغام متعاقدة م  دائرة األمم املتحدة لةجرااات املتعلقة
كانوىت األول/ديســـــــمرب، ألقى اجليش الشـــــــعل لتحرير الســـــــوداىت بالالئمة عنه على املعارضـــــــة، اليت  10يف 

رفضــــــــــ، االرتام. وزعم اجلناع املعارة يف اجليش الشــــــــــعل لتحرير الســــــــــوداىت املوايل ملشــــــــــار أنه صــــــــــد  يف 
لســوداىت يف بيه، مقا عة كوج. وأُبلغ عن وقوع كانوىت األول/ديســمرب هجوما للجيش الشــعل لتحرير ا 27
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كانوىت الثاين/يناير، مبا يف ذل  هجوم شـــــــنه اجليش الشـــــــعل لتحرير   13و  12اشـــــــتباكات  ول كوج يف 
الســــوداىت على قوات اجلناع املعارة يف اجليش الشــــعل لتحرير الســــوداىت املوايل ملشــــار وأبلغ، عنه إ د  

كانوىت الثاين/يناير، باإلضــــــــــافة إىل اشــــــــــتباك   12يف  ،واو، مقا عة كوجوكاالت األمم املتحدة العاملة يف ب
شـــــــــــــــبـــار/فرباير، أفيـــد عن وقوع  2كـــانوىت الثـــاين/ينـــاير يف بول، ب  كوج وربكواي. ويف   12مؤكـــد يف 

اشــــــتباكات ب  قوات اجليش الشــــــعل لتحرير الســــــوداىت وقوات اجلناع املعارة يف اجليش الشــــــعل لتحرير 
 شبار/فرباير. 10ملشار يف بوو ، ومصمص، وبواو، وكوج يف مقا عة كوج، ويف بواو ورير يف السوداىت املوايل 

 
 ال نطقة االسنوائية الك رى  

تشــرين الثاين/نوفمرب، ادع،  19 ل، احلالة األمنية يف أجزاا من واليات االســتوائية متوترة. ويف  - 19
اىت املوايل ملشـــــــــار أ ا اشـــــــــتبك، م  قوات اجليش قوات اجلناع املعارة يف اجليش الشـــــــــعل لتحرير الســـــــــود

التمشـــــي  اليت قام  ا  اتالشـــــعل لتحرير الســـــوداىت اليت كان، تتقدم حنو إيصي وماقوي. ويف أعقاب عملي
اجليش الشــعل لتحرير الســوداىت ضــد قوات اجلناع املعارة يف اجليش الشــعل لتحرير الســوداىت املوايل ملشــار 

  إ الق عدة دفعات من نصاىت األســـــــــــــــلحة ال ـــــــــــــــغصة وقذيفت  صـــــــــــــــاروليت  يف بلدة توري، و و ا،  
كــانوىت األول/ديســـــــــــــــمرب، بــالقرب من قــاعــدة البعثــة يف توريــ،. وأنكر اجلنــاع املعــارة يف اجليش  12 يف

الشــــــــعل لتحرير الســــــــوداىت املوايل ملشــــــــار تور ه يف احلادث إثر ادعااات بيفىت قوات اجليش الشــــــــعل لتحرير 
، حتاول أســر جنود من املعارضــة كانوا وتبئوىت يف توري،. وكان، هناك أيضــا تقارير تفيد بيفىت الســوداىت كان

قوات اجليش الشــــــعل لتحرير الســــــوداىت واجلناع املعارة يف اجليش الشــــــعل لتحرير الســــــوداىت املوايل ملشــــــار 
اير، ويف لومين  كانوىت الثاين/ين  19شـــــــي، ب  بوجي وباجوك، يف مقا عة ماقوي يف توااشـــــــتبك، يف  ر ال

توري،،  -كابويتا، وجوبا   -شبار/فرباير. ويف الوق، نفسه، أبلغ عن ن   كمائن على  رق جوبا  5يف 
 .املدني  نغاورو، أدت إىل وقوع عدد من اإلصابات ب  -وي، وكابويتا قما -توري،، وتوري،  -وكابويتا 

 آمنة،  يث وردت تقارير عن وقوع و ل، األجزاا اجلنوبية من والية وســـــــــــــــ  االســـــــــــــــتوائية غص - 20
اشـــتباكات ب  قوات اجليش الشـــعل لتحرير الســـوداىت واجلناع املعارة يف اجليش الشـــعل لتحرير الســـوداىت 

كانوىت األول/ديســـمرب، تعرضـــ، قافلة لوكاالت األمم املتحدة واملنظمات اإلنســـانية   14املوايل ملشـــار. ويف 
رب من بلـدة يـاي. وأفيـد عن وقوع اشـــــــــــــــبـاكـات ب  قوات اجليش وكويـا، بـالق لللنهـ  يف موق  ب  ليم

الشـــــعل لتحرير الســـــوداىت واجلناع املعارة يف اجليش الشـــــعل لتحرير الســـــوداىت املوايل ملشـــــار يف الســـــو يف 
على وســــ   ســــيطر اجليش الشــــعل لتحرير الســــوداىتوأفادت تقارير أىت  ؛كانوىت األول/ديســــمرب  18 و 17

كانوىت األول/ديســمرب، هامج، قوات   24رضــة متمركزة يف املنا ق اجملاورة. ويف الســو، يف    كان، املعا
اجليش الشــــــــعل لتحرير الســــــــوداىت،  ســــــــ  االدعااات، موقعا تابعا للجناع املعارة يف اجليش الشــــــــعل 
 لتحرير الســوداىت املوايل ملشــار يف لوجيلو قرب احلدود م  مجهورية الكونغو الدميقرا ية، مما أســفر عن مقتل

كانوىت األول/ديســـــــمرب، أفادت تقارير عن مقتل مدين وإصـــــــابة أربعة آلرين  روع   25أربعة مدني . ويف 
عندما فتح، قوات اجليش الشـــــــــــــــعل لتحرير الســـــــــــــــوداىت النار على املدني  يف بلدة ياي، وفقا للتقارير. 

 كانوىت الثاين/  3بو يف ووردت أيضـــــــــا تقارير عن وقوع اشـــــــــتباكات ب  قوات اجلانب  يف بازي وكايا ومورو 
كــانوىت الثــاين/ينــاير ب  قوات   4ينــاير. وادعى قــادة اجملتمعــات احملليــة يف يــاي أىت اشـــــــــــــــتبــاكــات وقعــ، يف 

اجلانب  يف منطقة إراغا يف مقا عة موروبو أدت إىل لســـائر ب  املدني . وزعم اجلناع املعارة يف اجليش 
كانوىت  9شعل لتحرير السوداىت هامج، يف قوات اجليش ال الشعل لتحرير السوداىت املوايل ملشار كذل  أىت
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كيلوم ا تقريبا غرب جوبا. غص أىت اجليش الشـــــــــــــــعل لتحرير   12الثاين/يناير موقعه يف وونالينغ، على بعد 
 السوداىت رفض تيفكيد احلادث.

/نوفمرب، تشــرين الثاين 22واســتمر ورود تقارير عن انعدام األمن يف والية وســ  االســتوائية. ففي  - 21
أراة  ُنشرت قوات جهاز الشر ة الو نية جلنوب السوداىت يف منطقة غوديلي يف جوبا لنزع سالع غاصل

تشـــرين الثاين/نوفمرب، ن ـــ  رجال مســـلحوىت كمينا ملركبة  25أســـفر عن مقتل مدنيَّ . ويف  مزعوم ، مما
 كانوىت الثاين/  4يف جوبا. ويف  ياي بالقرب من قاعدة البعثة يف دار األمم املتحدة إىل قيطر المدنية على 

يناير، وردت تقارير عن هجمات تشـــنها مجاعات مســـلحة على مواق  اجليش الشـــعل لتحرير الســـوداىت يف 
عثــة غوديلي وكــابوري، غرب جوبــا، وعن  ــادث إ الق نــار بــالقرب من موق  محــايــة املــدني  التــاب  للب

 جملاور لدار األمم املتحدة.ا
ويف األجزاا الشـــــــرقية من والية غرب االســـــــتوائية، أفيد عن وقوع اشـــــــتباكات متقطعة ب  اجليش  - 22

تشرين  26الشعل لتحرير السوداىت واجلناع املعارة يف اجليش الشعل لتحرير السوداىت املوايل ملشار. ويف 
وداىت، حبســــــــــ  االدعااات، مواق  املعارضــــــــــة ب  بلدة الثاين/نوفمرب، هاجم اجليش الشــــــــــعل لتحرير الســــــــــ

وكذل  يف ويرو، شـــــــرق لوي، ونيوو، جنوب غرب بلدة موندري، مما أســـــــفر عن مقتل  ،موندري وبانغولو
كانوىت األول/ديســـــــمرب، شـــــــن، قوات اجليش   2تشـــــــرين الثاين/نوفمرب و  30ثالثة مدني . ويف الف ة ب  

وبانغولو وقاريا.  و كديبعااات، هجمات على مواق  املعارضــــــة يفالشــــــعل لتحرير الســــــوداىت، حبســــــ  االد
للجيش الشعل لتحرير السوداىت  كانوىت األول/ديسمرب، أنكرت احلكومة وقوع أي هجوم  1ذل ، يف  وم 
املنا ق ا اضعة لسيطرة املعارضة. وأدت عمليات التمشي  اليت قام  ا اجليش الشعل لتحرير السوداىت  يف

بــانغولو  - دري إىل تشـــــــــــــــريــد مــدني ، يف    كــاىت يتعــذر الوصـــــــــــــــول إىل  رق مونــدري ول بلــدة مونــ
الكامادي بســـــــــــب  انعدام األمن. وأبلغ، آلية رصـــــــــــد وقف إ الق النار  - وموندري وكديب  - وموندري

ب  اجليش الشـعل  النديغواكانوىت األول/ديسـمرب يف   24وال تيبات األمنية االنتقالية عن وقوع اشـتباك يف 
لتحرير الســــوداىت واجلناع املعارة يف اجليش الشــــعل لتحرير الســــوداىت املوايل ملشــــار،  م عن حترك اجليش 

كانوىت الثاين/يناير، أفادت م ـــــادر حملية أىت انتشـــــارا   2الشـــــعل لتحرير الســـــوداىت من باري حنو قاريا. ويف 
 ولو.بانغ - للجيش الشعل لتحرير السوداىت لو ظ على  ول  ريق موندري كثيفا

 
 ىمنطقة بحر الغزال الك ر   

او. ويف غرب حبر الغزال، يدعى كان، احلالة األمنية يف منطقة حبر الغزال الكرب  متوترة أيضـــــــــــــــ - 23
رجاال مســلح  هامجوا جنودا تابع  للجيش الشــعل لتحرير الســوداىت من نقطة تفتيش برينجي الواقعة  أىت

ثــاين/نوفمرب، يــدعى تشـــــــــــــــرين ال 27ثــاين/نوفمرب. ويف تشـــــــــــــــرين ال 17و  15بقــارة يف  - على  ريق واو
جهاز  أىت جنودا تابع  للجيش الشـــــــــعل لتحرير الســـــــــوداىت هامجوا مدني  ب  بوما أقوك وبوما موموي أىت

كانوىت األول/ديســـــــــــــــمرب، يدعى أىت قتاال   17فيما بعد باعتقا م وا تجازهم. ويف قد قام األمن الو ين 
رة يف اجليش الشـــــعل لتحرير الســـــوداىت املوايل ملشـــــار وقوة مشـــــ كة ب   ركة ب  قوات اجلناع املعا اندل 

ا. ويف  ادث جالعدل واملساواة واجليش الشعل لتحرير السوداىت بالقرب من قرية يانغوسي، جنوب بلدة را
ا، جآلر، تعرضـــــ، مركبتاىت مدنيتاىت  جوم شـــــنته مجاعة مســـــلحة بالقرب من لور بصدي، جنوب بلدة را

 فر عن مقتل مثانية أش ال.مما أس
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لســـــــــــــــوداىت عمليــات تفتيش من منزل ويف واليــة واراب، بــدأت قوات اجليش الشـــــــــــــــعل لتحرير ا - 24
دام األمن ب  تون  يف إ ار عملية لنزع ســـــــــــالع املدني . وأفيد أيضـــــــــــا عن ارتفاع مســـــــــــتو  انع آلر إىل

باإلغارة لســــــرقة قطي  من املاشــــــية  االشــــــتبا  يف قيام رجال مســــــلح  من رمبي  الشــــــمالية والبحصات م 
مرب، أ لق رجـال مســـــــــــــــلحوىت النار كـانوىت األول/ديســـــــــــــــ  9مقـا عـة وونليـ،. ويف واليـة البحصات، يف  يف

 ميوم، يف مقا عة رمبي  الوسطى. ، بيامشا نت  تابعت  ملتعاقد م  األمم املتحدة قرب كيويكوك على
 

 النوزاع الق لم  
احلكومة واملعارضــــــــــــة املســــــــــــلحة،  ل، التوترات ب  القبائل تؤدي إىل أعداد مبعزل عن النزاع ب   - 25

كبصة من الوفيات ب  املدني  فيما يتعلق حبوادث ســرقة املاشــية، وأعمال القتل االنتقامية، واملنازعات على 
فيد يث أُ األراضـــــــــــــــي واملوارد الطبيعية. ويف والية البحصات، تواصـــــــــــــــل، التوترات ب  فروع الدينكا أقار،  

كانوىت األول/ديســــــمرب وهجومات مضــــــادة ال قة على   6وقوع اشــــــتباكات دامية يف مقا عة مال  يف  عن
ش  ا  120كانوىت األول/ديسمرب، مما أسفر عن مقتل   8وليامز يف  -وكابور  ،ميوم بيام، يويكوكقرييت ك
اجم شـــــــــــباب تابعوين كانوىت األول/ديســـــــــــمرب، يف واراب، ه  17و  16آلرين على األقل. ويف  70وجرع 

آلرين على  53شــ  ــا وجرع  43، يف مقا عة وونلي،، مما أســفر عن مقتل كلثيي  اجللوة يف بوما با ا
بايويل،  دوك تشرين الثاين/نوفمرب، يف جونقلي، هاجم شباب تابعوىت ملوريل مقا عة 28و  27األقل. ويف 

النســــــــاا واأل فال. ويف أعقاب ا جوم، من  50مدنيا تقريبا والتطاف أكثر من  40مما أســــــــفر عن مقتل 
أصــــــدر الرئيس إنذارا  ائيا دعا فيه إىل إعادة امل تطف  واملاشــــــية املســــــروقة واســــــتدعى احلكام احمللي . ويف 

ألول/ديســمرب، اشــتبك، مجاعتاىت فرعيتاىت من قبيلة أبيي بالقرب من برياك بشــيفىت الوصــول إىل اكانوىت  22
 .االدعااات آلرين، حبس  18ش  ا وجرع ما ال يقل عن  17املراعي، مما أسفر عن مقتل 

  
 الحالة اإلفسافية - رابعا 

، تقدر األمم 2018ال تزال احلالة اإلنســــــــــانية يف جنوب الســــــــــوداىت لطصة. ويف شــــــــــبار/فرباير  - 26
 البلداىت مليوىت ش   يف جنوب السوداىت، وعدد الالجئ  يف 1.8املتحدة أىت عدد املشردين دالليا يبلغ 

غــــادرو   مليوىت منهم فروا من جنوب الســـــــــــــــوداىت أو 2كــــاىت   -مليوىت الج   2.4  وايل اجملــــاورة يبلغ
شـــــــ    700 000، فر حنو 2017. ولالل عام 2013اندالع النزاع يف كانوىت األول/ديســـــــمرب  منذ
وقدر   2016البلد، وهو ما ال يشـكل سـو  اهفاة  فيف عن عدد األشـ ال الذين فروا يف عام  من

الج   مليوىت يف املائة تقريبا من ضـــمن أكثر من 85شـــ  . وتبلغ نســـبة النســـاا واأل فال  760 000
 من جنوب السوداىت يف أوغندا و دها.

ويتفشى انعدام األمن الغذائي على نطاق واس . وكاىت من املتوق  أىت تقلل املكاس  احملققة بعد  - 27
من عدد الناس الذين يواجهوىت انعدام األمن الغذائي  2017من عام  الراب موســـــــــــــــم احل ـــــــــــــــاد يف الرب  

الشـــــــــــــــديد. ولكن، من املتوق  أىت يؤدي بدا موســـــــــــــــم احل ـــــــــــــــاد األعجف قبل أوانه املعتاد إىل رف  عدد 
مالي  شــــــــ    4.8ائي الشــــــــديد من األشــــــــ ال امل ــــــــنف  باعتبار أ م يعانوىت من انعدام األمن الغذ

. ويســود ســوا 2018مالي  شــ   ب  كانوىت الثاين/يناير وآذار/مارس  5.1إىل  2017أوالر عام  يف
مليوىت  فل من ســـــــوا التغذية  1.1التغذية احلاد، ال ســـــــيما ب  األ فال والنســـــــاا. ويعاين ما يُقدَّر بنحو 

رن ،   ـاليـا فـل يعـانوىت من ســـــــــــــــوا التغـذيـة احلـاد الوليم. وتواجـه  280 000  وايلاحلـاد، مبن فيهم 
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عايل النيل، وتوي ، وواراب ومنطقة البقارة الكرب  يف واو مستويات  رجة للغاية من سوا التغذية ووالية أ
مقا عة يف البحصات، و ال حبر الغزال، والو دة، وأجزاا من جونقلي، وغرب  31 تبدياحلاد، يف    

 وشرق االستوائية، مستويات  رجة. حبر الغزال،
ة، وانعدام األمن، واحلوادث املتعلقة بالوصــــول تعوق إي ــــال املعونة وال تزال االشــــتباكات املســــلح - 28

من احلوادث املتعلقة بوصــــول  1 159، أبلغ، منظمات املعونة اإلنســــانية عن 2017اإلنســــانية. ويف عام 
زيادة تقوميية و  أكرب عدد من احلوادث املبلغ عنها يف سنة ما ميثل هو، و املعونة اإلنسانية يف جنوب السوداىت

وقـــــدر   2015عـــــام   وادث ويف 908وقـــــدر   2016 عـــــدد احلوادث املبلغ عنهـــــا يف عـــــامعن بصة ك
من املو ف   612 لــــــــــــــــــــــــــ ادثا أمنيا يف النقل املؤق،  54، تســـــــــــب  2017 عام  وادث. ولالل 909

اجلهات الفاعلة يف جمال العمل زال تجمال العمل اإلنســـــــــــــاين. وعلى الرغم من املفاوضـــــــــــــات املكثفة، ال  يف
أيضـا  االت من من  الوصـول عند نقار التفتيش. وأفاد متعاقدوىت يعملوىت يف نقل بضـائ   تواجهإلنسـاين ا

 1 028بانتيو الذي ميتد على مســـــــــــــــافة  -املعونة اإلنســـــــــــــــانية عن  وادث ابتزاز على  ول  ريق جوبا 
لى الرغم ة عهذ  احلال تســــــــتمرنقطة تفتيش على امتداد . و  66 أكثر من كيلوم ا، والذي أ  ــــــــي وجود

تشـــرين الثاين/نوفمرب يقضـــي بضـــماىت  رية  ركة منظمات املعونة دوىت عوائق  من صـــدور مرســـوم رئاســـي يف
 .أو عراقيل يف البلد

وعلى الرغم من هذ  التحديات، وصـــــــــل، عمليات املعونة اإلنســـــــــانية يف جنوب الســـــــــوداىت إىل  - 29
مالي  ش   قد ر أ م حباجة  6.2مقابل هدف يتمثل يف  2017مالي  ش   يف عام  5.4 وايل 

مالي  شـــــــ   املســـــــاعدة الغذائية واملســـــــاعدة يف أســـــــباب  5.4، تلقى 2017إىل املســـــــاعدة. ويف عام 
مليوىت  2.1مليوىت شــــــــــ   جمموعات اللوازم ال ــــــــــحية حلاالت الطوارئ، ومتكن  2.5تلقى املعيشــــــــــة، و 

شــــ   لدمات احلماية اإلنســــانية. مليوىت  1.9 مليا  احملســــنة، وتلقىشــــ   من الوصــــول إىل م ــــادر ا
  فل. 160 000ش  ، كاىت من بينهم  900 000 حلوايلالعالج من سوا التغذية  وقدم
يف املائة  71بليوىت دوالر قد موِّل، بنسبة  1.6وكان، لطة االستجابة اإلنسانية البالغة قيمتها  - 30

بليوىت دوالر  1.7إىل متويل قدر   2018لطة االســــــــتجابة اإلنســــــــانية لعام  حتتاج. و 2017يف  اية عام 
 مالي  ش  . 6لتوفص املساعدة واحلماية لنحو 

  
 ال هام النم ُكلِّمت بها ال عنة تنميذ - خامسا 

 ح اية ال دفيين -ألف 
واصــــــــــل، البعثة اتباع    ثالثي املســــــــــتويات إزاا مهمة محاية املدني  اليت كلف،  ا. ويف إ ار  - 31

املسـتو  األول، املتعلق باحلماية من لالل احلوار واملشـاركة السـياسـية، تواصـل، البعثة م  اجلهات الفاعلة 
ميدة ملمثلي ا ال. السياسية وسائر اجلهات صا بة امل لحة على أعلى مستو  من لالل املساعي احل

ويف هذ  االت ــــــاالت، شــــــدد ممثلي ا ال على مســــــؤولية احلكومة واأل راف عن محاية املدني ، وا  ام 
وقف إ الق النار وكفالة وصـــــول البعثة واجلهات الفاعلة يف جمال العمل اإلنســـــاين من دوىت عوائق، متشــــيا 

، وااللتزام 2017يف كــانوىت األول/ديســـــــــــــــمرب  م  اتفــاق الســـــــــــــــالم، واتفــاق وقف األعمــال القتــاليــة املربم
الشــــ  ــــي للرئيس. ويف كانوىت الثاين/يناير، اجتم  ممثلي ا ال أيضــــا بوزير الداللية وقيادة جهاز األمن 
الو ين للتيفكيد على ضــــــــرورة زيادة التنســــــــيق بشــــــــيفىت األمن  ول مواق  محاية املدني  يف جوبا يف مواجهة 
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 لقــة عمــل ونشـــــــــــــــــار على  32. ويف أمــاكن ألر ، نظمــ، البعثــة  وادث اإلجرام اليت وقعــ، مؤلرا
امرأة( وتناول، مواضي  تتعلق  1 116ش  ا ) 4 051املستو  دوىت الو ين بلغ جمموع املشارك  فيها 

يف بور  لقة عمل يســـــــــــــــرت تنظيمها البعثة بالوئام االجتماعي وامل ـــــــــــــــاحلة وإدارة النزاعات. ويف أعقاب 
زالة العداوات ب  شباب دينكا بور يف بلدة بور وشباب نوير يف موق  احلماية إل 2017 أيلول/سبتمرب يف

يف كانوىت األول/ديســــمرب.  “الرياضــــة من أجل الســــالم”يف بور، جر  تيســــص تنظيم برنام  متابعة بعنواىت 
رت البعثة عقد مناقشــة ب  مســؤول   كومي  ومشــردين بشــيفىت رتيئة بيئة مؤاتية للع ودة ويف بلدة واو، يســ 

اآلمنة والطوعية للســـــكاىت املشـــــردين. وتشـــــارك، البعثة وبرنام  األمم املتحدة اإلرائي يف تيســـــص مؤمتر قبل 
موســـم ا جرة للرعاة من قبيلة املســـصية الســـودانية واجلهات املضـــيفة من قبيلة دينكا ملوال يف أويل الشـــرقية 

مة منتد  للحوار م  اجملتمعات احمللية للت فيف من العنف املت ـــــــــــــــل با جرة. ودعم، البعثة أيضـــــــــــــــا إقا
فيما يتعلق بعودة املشــــردين. ونظم، البعثة  احمللية الواقعة إىل الشــــرق من بانتيو إلدارة النزاع ب  اجملتمعات

باملثل ثالثة منتديات للحوار للمجتمعات احمللية املتنازعة يف أبوك وأقوك وكواك وأبيم يف قوقريال للت فيف 
ت. ونظم، البعثة أيضـــــــــــــــا، بالتعاوىت م  منظمات غص  كومية حملية،  وارات يف يامبيو من  دة التوترا

 تمعات احمللية والقوات النظامية.وتوري، لتعزيز الثقة ب  اجمل
ر العنف البدين، كان، البعثة، ويف إ ار املســـــــــــتو  الثاين، املتعلق حبماية املدني  املعرضـــــــــــ   ط - 32
من األش ال املشردين دالليا يف مخسة مواق  حلماية  204 247حلماية لــــــــ شبار/فرباير، توفر ا 13 يف

شـــــــ  ـــــــا يف جوبا،  38 113شـــــــ  ـــــــا يف بانتيو، و  114 245املدني  تابعة للبعثة. و ل ذل  
شـــــ  ـــــا يف واو. ووفرت  25 176شـــــ  ـــــا يف بور، و  2 296 ملكال، و شــــ  ــــا يف 24 417 و

ش  ا من املشردين دالليا. و در  1 316ية الو دة، مالذا لـ منطقة للحماية املؤقتة يف لص، جنوب وال
األشـــــ ال املشـــــردين دالليا يف مواق  احلماية بســـــب  إغالق موق   عدداإلشـــــارة إىل اهفاة  فيف يف 

ملور والت فيف من االكتظاظ يف مواق  احلماية يف واو. ومن أجل تعزيز الطاب  املدين للمواق ، واصــــــل، 
ات أســبوعية م  قادة اجملتمعات احمللية لتذكصهم مبســؤوليتهم يف احلد من اإلجرام دالل البعثة عقد اجتماع

على مو في املســــــاعدة  2017تشــــــرين األول/أكتوبر  25الذي وق  يف  املواق . ويف جوبا، عق  ا جوم
جلة املظامت اإلنســـانية، عقدت البعثة اجتماعات م  قادة اجملتمعات احمللية ومقدمي ا دمات اإلنســـانية ملعا

والتيفكيد جمددا على ســــياســــة عدم التســــامجم إ القا اليت تتبعها البعثة فيما يتعلق بالعنف ضــــد الشــــركاا يف 
جمال العمل اإلنســــــــاين. ونُظ م، لقااات مفتو ة منتظمة م  ممثلي اجملتمعات احمللية يف مواق  واو وملكال 

 ة تدابص البعثة للت دي لةجرام.وبانتيو ملناقش
عملية حبث يف مواق  محاية املدني ، أسـفرت عن م ـادرة مواد حمظورة مثل  164أجرت البعثة و  - 33

 شـــــــبار/فرباير 12األســـــــلحة والذلائر وامل درات غص املشـــــــروعة وممتلكات األمم املتحدة املســـــــروقة. ويف 
ل شــــ  ــــا يشــــتبه يف مســــؤوليتهم عن وقوع  وادث أمنية لطصة دال 25جمموعه  ، كاىت هناك ما2018

ل كــذلــ  مواق  احلمــايــة حمتجزين يف مرافق اال تجــاز التــابعــة للبعثــة يف بــانتي جــِّ و وجوبــا وملكــال. وســـــــــــــــُ
املشـــــــــــــــمولة بالتقرير،  يث أبلغ   ادثا إجراميا وأمنيا دالل مواق  احلماية لالل الف ة 342جمموعه  ما

وملكــــال   ــــادثــــا( 79هــــا جوبــــا )تتل ، ــــادثــــا( 160أعلى نســـــــــــــــبــــة من هــــذ  احلوادث يف بــــانتيو ) عن
ه الســـــــــرقة ت( تل39أكثر أشـــــــــكال احلوادث األمنية املســـــــــجلة شـــــــــيوعا يف االعتداا ) متثل، ادثا(. و  68)
كانوىت الثاين/يناير يف موق  احلماية يف بانتيو،   1(. ووق  ألطر احلوادث األمنية يف مواق  احلماية يف 25)

 روع وتعرضـــــــــ، ثالث مركبات تابعة للبعثة عندما أصـــــــــي  أربعة من أفراد  فظ الســـــــــالم التابع  للبعثة 
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أجهزة األمن قام،  ا كانوىت الثاين/يناير، اســـــــــــتجاب، البعثة حلالة أمنية تتعلق بعملية   25ألضـــــــــــرار. ويف 
إلقــاا القبض على لــا ف  مزعوم  بــالقرب من موق  حلمــايــة املــدني  يف جوبــا. وعزلـ،  ــدف الو نيــة 

املسصة ضمن املنطقة ا الية من األسلحة  ول املوق  وقام، يف نفس  البعثة املوق  وزادت عدد الدوريات
الوق، بعملية تفتيش لضــماىت للو املوق  من املشــبوه  أو األنشــطة غص املشــروعة. واشــتدت التوترات م  
الســـــــلطات بشـــــــيفىت أنشـــــــطة إجرامية مت ـــــــورة تنطلق من دالل مواق  محاية املدني  يف جوبا بســـــــب  عدة 

ســـــ  التنســـــيق كانوىت الثاين/يناير، مما دف  البعثة إىل تعزيز دوريارتا والســـــعي من أجل حت   وادث وقع، يف
 السلطات الو نية يف امليداىت. وتبادل املعلومات م 

وواصـــــــــــــــل، البعثة ال كيز على ردع أعمال العنف ضـــــــــــــــد املدني  لارج مواق  احلماية التابعة  ا  - 34
صِّ ما جمموعه والت فيف من  درتا. ولالل الف ة امل دورية )ق ـــــــصة و ويلة  6 124شـــــــمولة بالتقرير، ســـــــُ

املدة، وجوية و رية وراجلة( مبا يف ذل  دوريات منتظمة لارج مواق  محاية املدني  يف جوبا وبانتيو وبور 
وملكال وواو. و ل، اجلهود النشـــــــــــر االســـــــــــتباقي وتســـــــــــيص الدوريات يف املنا ق املتضـــــــــــرِّرة من النزاعات 

تقييم احلــالــة وتســـــــــــــــهيــل التعــامــل  هــدَّدة بنشـــــــــــــــو ــا، مبــا يف ذلــ  الــدوريــات الراجلــة املتكــاملــة  ــدفامل أو
اجملتمعات احمللية املضــيفة واألشــ ال املشــرَّدين. وزادت البعثة جهودها يف جمال تســيص الدوريات على  م 

ة أعايل النيل، واصـــــــــل، الضـــــــــفة الغربية لنهر النيل ويف منا ق كاكا، وميووت، وناصـــــــــر وباجاك. ويف والي
وكدوك وتونغا. وســـــصت البعثة أيضـــــا دوريات إىل منا ق أكوبو،  كالبعثة تســـــيص دوريات منتظمة إىل أبورو 

كاجي، وراجا، وواو، ومنطقة مثلث واو، ومنطقة ياي اليت   - وكويبي،، و ال شـــــــــــــــرق جونقلي، وكاجو
عل لتحرير السـوداىت. وأجرت مناقشـات بشيفىت يسـيطر عليها اجلناع املعارة يف احلركة الشـعبية/اجليش الشـ

إعادة إرســـــــــــــاا وجود البعثة يف أكوبو لردع النزاعات والت فيف من  درتا، ورتيئة بيئة مؤاتية للمســـــــــــــاعدة 
كانوىت الثاين/يناير، دشــــن، البعثة قاعدة   25لعودة احملتملة لألشــــ ال املشــــردين دالليا. ويف ااإلنســــانية و 

 ستوائية،  دف بناا الثقة لتشجي  عمليات العودة الطوعية.جديدة يف ياي، والية وس  اال
ويف إ ار املستو  الثالث، املتعلق بتهيئة بيئة توفر احلماية، تواصل، البعثة م  السلطات واجملتم   - 35

املدين لتهيئة بيئة أكثر مالامة لعودة الســكاىت املشــردين. ويف ملور، قدم، البعثة ومفوضــية األمم املتحدة 
من املشــردين وإعادة  255ىت الالجئ ، بالتعاوىت م  الشــركاا يف جمال العمل اإلنســاين، الدعم لعودة لشــؤو 

كانوىت األول/ديسمرب.   20ش   يف ملور. وأغلق موق  محاية املدني  يف ملور يف  300إدماج  وايل 
ىل فنجاك. شــــــردين إمن امل 251ويف بور، يســــــرت البعثة والشــــــركاا يف جمال تقدس املعونة اإلنســــــانية عودة 

اإلنســــــــــاين تقدما يف تنفيذ لطة العمل الرامية إىل  جمال العمليف  الفاعلةواو، أ رزت البعثة واجلهات  ويف
من املشـــاري   20رتيئة بيئة محائية ومؤاتية لعودة الســـكاىت املشـــردين. ويف الوق، نفســـه، بدأت البعثة تنفيذ 

لية املضـــــــــــــــيفة  ول مواق  محاية املدني  التابعة للبعثة، ســـــــــــــــريعة األثر اليت رتدف إىل دعم اجملتمعات احمل
وال وي  للتعايش الســـــــــــلمي، وتعزيز عمليات الشـــــــــــر ة الو نية  ول املواق ، ورتيئة الظروف املؤاتية للعودة 
وإعادة اإلدماج. ويف بانتيو، عززت البعثة أيضـــــــــا توســـــــــي  مفهوم املنطقة ا الية من األســـــــــلحة، م  موافقة 

فاعلة يف جمال العمل اإلنســـاين واحلكومة على التنســـيق بشـــيفىت تطهص املنطقة الواقعة  ول احملي  اجلهات ال
 وإنشاا  ريق دائري لتيسص تسيص البعثة للدوريات.

وواصل، البعثة العمل م  النساا على املستو  دوىت الو ين بشيفىت من  العنف اجلنسي واجلنساين،  - 36
 ل بالنزاع، وتعزيز مشاركة املرأة يف عمليات السالم. ويف  اية كانوىت األول/مبا يف ذل  العنف اجلنسي املت 

من عمليات ومنتديات احلوار م  قيادات نســــــائية يف اجملتم  املدين واملنظمات  21ديســــــمرب، كاىت قد نظم 
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دة اإلرائي م  برنام  األمم املتحأجري، اجملتمعية بشيفىت املواضي  املذكورة أعال . وبناا على دراسة مش كة 
اجلرائم  احملاكمات يف بشــــــــــــــيفىت القدرات يف نظام العدالة الو ين،  ل، البعثة  م  املعلومات والبيانات عن

املت ـــلة بالنزاع املرتكبة ضـــد النســـاا واأل فال. وميثل هذا النشـــار جزاا من اجلهود الرامية إىل إنشـــاا و دة 
 .اصة العنف اجلنسي واجلنساينلاصة تركز عملها على اجلرائم املت لة بالنزاع، ول

 
 صد حقوق اإلفساف والنحقيق بشأفهار  - باء 

 ل، بيئة  قوق اإلنســــاىت يف جنوب الســــوداىت متدهورة. واســــتمرت انتهاكات  قوق اإلنســــاىت  - 37
وانتهاكات القانوىت الدويل اإلنســـــاين، مبا يف ذل   وادث القتل والعنف اجلنســـــي املت ـــــل بالنزاع وتشـــــريد 

 مجي  أحناا البلد. ولالل الف ة املشــــــــــمولة بالتقرير، قام، البعثة بالتحقق من مقتل ما ال يقل املدني ، يف
امرأة. وهناك مؤشرات  11 الة إصابة،  ل،  41نساا، وما ال يقل عن  9مدنيا، من بينهم  148عن 

من  الوصول إىل الوجهات املق ودة   االتقوية على أىت األرقام الفعلية أعلى بكثص، لكن انعدام األمن و 
ال يزاالىت يعيقاىت التحقيقات يف انتهاكات و اوزات  قوق اإلنســـــــــــــاىت املزعومة. ولالل الف ة املشـــــــــــــمولة 
بالتقرير، واجه مو فو  قوق اإلنساىت بالبعثة  االت تيفلص وُمنعوا من الدلول من جان  اجليش الشعل 

 اجليش الشــــــعل لتحرير الســــــوداىت ومفوة إ د  املقا عات. لتحرير الســــــوداىت وقوات اجلناع املعارة يف
من  24جمموعه   ادثا من  وادث العنف اجلنسي املت ل بالنزاع اليت مس، ما 19وقام، البعثة بتوثيق 

 االت اغت ــــــــــــاب  8و   االت اغت ــــــــــــاب، 10فتاة. و ل، احلوادث  11الضــــــــــــحايا اإلناث، منهن 
عشــرة  وادث إىل اجليش الشــعل لتحرير الســوداىت، وســتة إىل  مجاعي، وحماولة اغت ــاب وا دة. وُنســب،

اجلناع املعارة يف احلركة الشـــــــعبية/اجليش الشـــــــعل لتحرير الســـــــوداىت املوايل ملشـــــــار، واثناىت إىل مســـــــلح  
 األمن الو ين. جهازجمهول ، و ادث وا د إىل 

ديســــــمرب األمر اجلمهوري /كانوىت األول  11ويف لضــــــم انعدام األمن املتزايد، أصــــــدر الرئيس يف  - 38
الذي أعلن فيه  الة  وارئ مدرتا ثالثة أشـــــــــــــــهر يف البحصات الغربية وقوك والبحصات  35/2017رقم 

الة وأذىت باست دام القوة يف نزع سالع الشباب املسلجم. وتال ظ البعثة أىت املتطلبات اإلجرائية حل الشرقية
. واســــــتمر لالل الف ة املشــــــمولة بالتقرير على ما يبدو الطوارئ مت تتحقق مبوج  قانوىت جنوب الســــــوداىت

تنفيــذ  ــالــة الطوارئ يف قوقريــال وتون  وواو وأويــل الشـــــــــــــــرقيــة، اليت   متــديــدهــا مبوجــ  األمر اجلمهوري 
ليت تفيد بزيادة صــــــال يات تشــــــرين الثاين/نوفمرب. وأثصت شاوف بشــــــيفىت التقارير ا 9يف  28/2017 رقم

اعتقال املدني  وا تجازهم اليت أعطي، للجيش الشــــــــعل لتحرير الســــــــوداىت، وال ســــــــيما يف قوقريال وأويل 
الشــرقية، على الرغم من أىت هذ  ال ــال يات ال نيزها القانوىت. ويف كلمة موجهة للجمهور ألقاها  اكم 

لبحصات، أعلن أنه يف  ل  الة الطوارئ، فإىت اجلرائم كانوىت الثاين/يناير يف كويبي، با  26والية قوك يف 
لســــــــــرقة والنه ، ســــــــــتجري مقاضــــــــــارتا اليت ارتكبها املدنيوىت قبل وبعد إعالىت  الة الطوارئ، مثل القتل وا

جان  احملكمة العســكرية. وعالوة على ذل ،  ذر من أىت اجليش قد تلقى أوامر بنزع الســالع بالقوة  من
رفض االمتثال. غص أنه مبوج  الدســــــتور االنتقايل جلمهورية جنوب الســــــوداىت يف  ال  “إ الق النار” و

 ، ال ينبغي تعليق احلق يف احلياة واحلق يف حماكمة عادلة أثناا  الة الطوارئ.2011لعام 
عــارة م  املعــايص الــدوليــة،  روف اال تجــاز ومرافق الســـــــــــــــجوىت ســـــــــــــــيئــة للغــايــة مبــا يت ال تزالو  - 39
على ســــــــــــبيل املثال، ســــــــــــجل، البعثة ز املطول والتعســــــــــــفي واال تجاز بالوكالة. ف االت اال تجا  ل يف
 الة  86يف ســـــجن أويل املركزي، تشـــــرين الثاين/نوفمرب، أثناا أنشـــــطة الرصـــــد اليت اضـــــطلع،  ا  20 يف
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تظاظ ميثل شـــــــــــــــاغال رئيســـــــــــــــيا دالل  االت اال تجاز املطول واال تجاز التعســـــــــــــــفي. وال يزال االك من
 من السجناا واحملتجزين 400أكثر من  2018يف  اية كانوىت الثاين/يناير  كاىت يستوع ذي  املرفق ال هذا

كانوىت األول/ديسـمرب، يف سـجن توري،،   22شـ  ـا. ويف  150 قدرهااسـتيعابية مبلغ عنها مقابل  اقة 
ال ية ، كان، صــــــــــــوامرأتاىت بالغتاىتقاصــــــــــــرين من الذكور  8حمتجزا رهن احملاكمة، منهم  65تبيَّن، البعثة 

 .منهم قد انته، 9 مذكرات ا تجاز
وال تزال املســـــــاالة عن اجلرائم واالنتهاكات املرتكبة فيما يت ـــــــل بالنزاع وغص ذل  من انتهاكات  - 40

كانوىت األول/ديســــمرب، أصــــدر الرئيس مرســــوما   14و اوزات  قوق اإلنســــاىت تشــــكل م ــــدر قلق. ففي 
اؤهم يف قائمة اجلزااات اليت أعد ت مبوج  قرار جملس األمن يقضي ب قية ثالثة من املسؤول  املدرجة أ 

شـــــــبار/فرباير،  9ليتولوا مناصـــــــ  دالل قيادة اجليش الشـــــــعل لتحرير الســـــــوداىت. ويف  (2015) 2206
أعلن، احملكمة ا اصــــــة اليت شــــــكلتها احملكمة العســــــكرية العامة للجيش الشــــــعل لتحرير الســــــوداىت إرجاا 

جنديا من جنود اجليش الشــــعل لتحرير الســــوداىت ارتموا بارتكاب شتلف  11األ كام ال ــــادرة يف قضــــية 
 .2016( يف متوز/يوليه Terrain hotelجلرائم وانتهاكات  قوق اإلنساىت يف جمم  فندق تصين )ا

دي، ت،  كم، احملكمة العليا يف جوبا باإلعدام شــــــــــنقا على جيمس غاشــــــــــبار/فرباير 12ويف  - 41
شـــار، داك، الســـكرتص ال ـــحفي الســـابق لزعيم اجلناع املعارة يف احلركة الشـــعبية لتحرير الســـوداىت، ري  م

(، وبالســـــــجن ملدة 2008)ا يانة( من قانوىت العقوبات يف جنوب الســـــــوداىت ) 64النتهاكه أ كام املادة 
)نشــر أو نقل بيانات كاذبة تســيا إىل جنوب الســوداىت(، وبالسـجن  75عاما النتهاكه أ كام املادة  20

وللســــــــــيد داك احلق يف )تقويض ســــــــــلطة الرئيس أو إهانته(.  76ملدة ســــــــــنة وا دة النتهاكه أ كام املادة 
 يوما. 15الطعن يف احلكم يف غضوىت 

وال تزال البيئة اليت يشــــتغل فيها كل من وســــائ  اإلعالم وال ــــحفي  يف جنوب الســــوداىت صــــعبة  - 42
غص املربرة ملضــــايقة والتهديد واالعتقال واال تجاز التعســــفي  عمال اللغاية، وال يزال ال ــــحفيوىت عرضــــة أل

األمن الو ين إزاا  هــازتشـــــــــــــــرين الثــاين/نوفمرب، أعربــ، البعثــة عن قلقهــا جل 24ويف من قبــل قوات األمن. 
 Juba، مثل الرقابة اليت فرضـــــــــــ، على صـــــــــــحيفة جوبا مونيتور ) دوث  االت منها اســـــــــــتمراليت  ،الرقابة

Monitor 7( يف  ( كـــانوىت األول/ديســـــــــــــــمرب وصـــــــــــــــحيفـــة دوىتDawn يف )كـــانوىت األول/ديســـــــــــــــمرب.   15
متوز/يوليه  ، نشرت جلنة  قوق اإلنساىت يف جنوب السوداىت تقريرا سنويا يغطي الف ة منشبار/فرباير 7 ويف

التقرير إىل أىت االنتهاكات املت ــــلة بالنزاع، مثل القتل والعنف  ص يف. وأشــــ2017إىل  زيراىت/يونيه  2016
احلكومة  اللجنة، دع ،تزال ســائدة. ومن مجلة التوصــيات اجلنســي والتشــريد اجلماعي للســكاىت املدني ، ال

. ويف 2015إىل إنشـــــاا مؤســـــســـــات العدالة االنتقالية املتولاة يف الف ـــــل ا امس من اتفاق الســـــالم لعام 
، نشــــرت شــــعبة  قوق اإلنســــاىت التابعة للبعثة ومفوضــــية األمم املتحدة حلقوق اإلنســــاىت أيضــــا شــــبار/فرباير

 .2016أزمة متوز/يوليه  منذتقريرا عن احلق يف  رية الرأي والتعبص يف جنوب السوداىت 
ولالل الف ة املشـــمولة بالتقرير، أجرت البعثة ســـب  دورات تدريبية بشـــيفىت معايص  قوق اإلنســـاىت  - 43

امرأة. و ل،  95ممثال ألجهزة األمن احلكومية، من بينهم  372والقانوىت الدويل اإلنســــــــــاين اســــــــــتهدف، 
بشــــيفىت مبادئ  قوق اإلنســــاىت األســــاســــية لفائدة دورة  25محالت التوعية العامة بشــــيفىت  قوق اإلنســــاىت 

كانوىت   10تشــــرين الثاين/نوفمرب إىل  25امرأة. ويف الف ة من  1 061من املشــــارك ، من بينهم  1 602
الذي ي ـــــــــــادف يوم  قوق اإلنســـــــــــاىت، قدم، األمم املتحدة الدعم ألنشـــــــــــطة التوعية ، األول/ديســـــــــــمرب

من  40 اا العنف اجلنســـــاين. وقام، البعثة أيضـــــا بتدري  لال تفال باحلملة الســـــنوية للنشـــــار العاملي إل

https://undocs.org/ar/S/RES/2206(2015)


 S/2018/163 

 

14/20 18-02688 

 

من أعضــــــاا اجملالس التشــــــريعية للواليات يف جوبا يف جمال من  العنف  30األمن الو ين و  جهازأعضــــــاا 
 سي املت ل بالنزاعات والت دي له.اجلن
غ التابعة لألمم املتحدة ولالل الف ة املشـمولة بالتقرير، وثَّق، فرقة العمل القطرية للرصـد واإلبال - 44

انتهاكات  ها بوصــــــــــفهامن 42 جر  التحقق من ادثاو،  92فيما يتعلق باأل فال يف النزاعات املســــــــــلحة 
 فال مت لدد  12فتاة و  888صــــــبيا و  1 254 فال ) 2 154تضــــــرر منها ما ال يقل عن ، جســــــيمة

اجليش الشـــــــــــــــعل  ىلالتحقق منهـــا إ جر جنســـــــــــــــهم(. وُنســـــــــــــــــ  مـــا يقرب من ن ـــــــــــــــف احلوادث اليت 
 السوداىت. لتحرير

وواصـــــــــــــــلــ، البعثــة ومنظمــة األمم املتحــدة للطفولــة تقــدس الــدعم للجنــة الو نيــة لنزع الســـــــــــــــالع  - 45
يف عملية فرز األ فال املرتبط  بالقوات واجلماعات املســــــــــلحة يف والية غرب  اإلدماجوالتســــــــــريجم وإعادة 

فتاة،  218 فل، منهم  700حتديد ما جمموعه التقدير االســـــــــــتوائية على أســـــــــــاس تقدير ســـــــــــنهم. وأتاع 
من األ فــال  311موعــة أوليــة تتكوىت من مرتبط   مــاعت  مســـــــــــــــلحت . وقــد   اإلفراج ر يــا عن جم

دورة تدريبية ودورة للتوعية بشـــــــــيفىت محاية األ فال لفائدة  50شـــــــــبار/فرباير. ويســـــــــرت البعثة تنظيم  7 يف
فراد البعثة وأفراد القوات واجلماعات املســــــــلحة والســــــــلطات امرأة( من أ 1 242مشــــــــاركا )منهم  3 457

 العامة وأفراد اجملتمعات احمللية.
 

 اتية إليصال ال ساعدات اإلفسافيةتهيئة الظروف ال ؤ  - جيم 
طل  ذل . يات اإلنســـــــــانية  يثما تواصـــــــــل البعثة توفص احلماية العســـــــــكرية إلي ـــــــــال املســـــــــاعد - 46
ة املشـــــــمولة بالتقرير محاية بعثات املســـــــاعدة اإلنســـــــانية يف أمادي وإيزو الف   لاللاألمثلة على ذل   ومن

وتونغا يف أعايل النيل.  كوموندري و مربة يف غرب االســـــــــــــــتوائية وغي، وربكونا يف والية الو دة، وأبورو 
ل احل االقت اد احمللي وألغراة  وواصل، الفرق ا ندسية أيضا إصالع وحتس  أجزاا من الطرق واجلسور

. ومن األمثلة على ذل  أعمال إصـــــالع الطريق الرابطة ب  ملكال على الســـــواا  ـــــال املعونة اإلنســـــانيةإي
وفمرب؛ وأعمال إصـــــــــالع كيلوم ات، اليت اســـــــــُتهل، يف تشـــــــــرين الثاين/ن  205وملور على  ول مســـــــــافة 

ب  بور وبيبور اليت  أكوكا يف أعايل النيل يف مطل  كانوىت الثاين/يناير؛ وأعمال تيفهيل الطريق الرابطة جســــر
أ زت يف شــــبار/فرباير. ويف كانوىت األول/ديســــمرب، أعلن، البعثة لططا ملضــــاعفة  جم أعمال إصــــالع 

 .2018كيلوم ا يف عام   2 350الطرق وتيفهيلها اليت تقوم  ا البعثة سنويا،  دف بلوغ مسافة 
حدة لةجرااات املتعلقة باأللغام ولالل الف ة املشـــــــــــــــمولة بالتقرير، اضـــــــــــــــطلع، دائرة األمم املت - 47

بيفنشـــــطة املســـــجم وإزالة األلغام يف أبوروك وماتيانق وأورينغ يف أعايل النيل، بناا على  ل  منظمات املعونة 
م مبســـــــــجم وتطهص مهاب  الطائرات اإلنســـــــــانية. وباإلضـــــــــافة إىل ذل ، قام، دائرة األعمال املتعلقة باأللغا

ل الف ة املشـــــــــــمولة بالتقرير، لدعم البعثة والعمليات اإلنســـــــــــانية. ولال جانغوك وملكال وبيبور وربكونا يف
فريقا من أفرقة اإلجرااات املتعلقة باأللغام يف أحناا البلد، وجر  مســـــــجم وفتجم مســـــــا ة تبلغ  49نشـــــــر   

 من املتفجرات ا طرةقطعـــــة  11 126م ا مربعـــــا يف اجملموع، وكـــــذلـــــ  إزالـــــة وتـــــدمص  3 356 480
 من األسلحة ال غصة والذلائر.قط   178 409 و
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 لعم تنميذ اتماق السالم - لال 
التشــديد واصــل ممثلي ا ال اســت دام مســاعيه احلميدة لدعم التنفيذ الكامل التفاق الســالم، و  - 48

أمهية مشاركة مجي  األ راف حبسن نية يف منتد  التنشي  الرفي  املستو  الذي تقود  ا يئة احلكومية على 
أيضــــــــــــــا م   اجتم يف أديس أبابا أديس. و اللت  أجريتا الدولية املعنية بالتنمية، و ضــــــــــــــر جول يت   احملادثات 

نشــي . كما اجتم  بانتظام م  شــ  ــيات املعارضــة الرئيســية لارج البلد لتشــجي  مشــاركتها يف جهود الت
، على صــــعيد الواليات وعلى ال ــــعيد احملليالرئيس والقادة الو ني  يف جوبا، فضــــال عن اجلهات الفاعلة 

اعات اسـتضـاف اجتمباإلضـافة إىل ذل ، لتشـجيعهم على االنضـمام إىل اتفاق وقف األعمال العدائية. و 
 الشركاا الدولي  دعما لعملية السالم الشاملة.جوبا ملواامة مواقف  منتظمة للسل  الدبلوماسي يف

وواصــــــــــل، البعثة دعم عمليات آلية رصــــــــــد وقف إ الق النار وال تيبات األمنية االنتقالية بتوفص  - 49
الدعم اللوجســـــيت واحلماية العســـــكرية، وتيســـــص حتركات أفرقة الرصـــــد والتحقق االثين عشـــــر التابعة لآللية، 

يف كانوىت  القتاليةتكاملة أثناا الزيارات امليدانية. وبعد توقي  اتفاق وقف األعمال واملشــاركة يف الدوريات امل
لية اآل، اجتمع، البعثة بانتظام م  ويف ضـــــــــــوا زيادة املســـــــــــؤوليات املنو ة باآللية 2017األول/ديســـــــــــمرب 

ســـــــ  قابلية لتبســـــــي  عملية التنســـــــيق والدعم، اليت  ل، الت طي  لزيادة الدوريات الوقائية املشـــــــ كة وحت
 اين/كانوىت الث  25إىل  23االســــــــــتجابة عند النشــــــــــر على إثر انتهاكات وقف إ الق النار. ويف الف ة من 

لية واجلهات املعنية صـــــــــــــــا بة اآل لقة عمل تقنية ُعقدت يف أديس أبابا م   يناير، شـــــــــــــــارك، البعثة يف
داىت، للمســــاعدة يف رســــم لرائ  امل ــــلحة، مبا يف ذل  اجلماعات املســــلحة واجليش الشــــعل لتحرير الســــو 

 مل تلف مواق  اجلماعات املسلحة يف مجي  أحناا البلد.
ودعما  دف اتفاق السالم املتمثل يف إنشاا و دات شر ة متكاملة مش كة، دأب، البعثة على  - 50

ل اليت نشــــــــيفت م  الدفعة األوىل تنفيذ توصــــــــيات ملعاجلة مســــــــائل التســــــــجيل والتدري  وغصها من املســــــــائ
ع    من الشــر ة املتكاملة املشــ كة. ودأب أفراد شــر ة البعثة على تقدس املشــورة بعد التدري  إىل مخس شــُ

للشــــر ة يف مدينة جوبا، وســــاعدوا يف تطوير نظام ســــجالت املو ف  يف مقر الشــــر ة املتكاملة املشــــ كة. 
 الشر ة الو نية. هازجونري  اليا تسجيل ضبار الشر ة املتكاملة املش كة يف قاعدة بيانات 

وال يزال التقدم احملرز يف إنشـــــــــــــــاا احملكمة امل تلطة جلنوب الســـــــــــــــوداىت وآليات العدالة االنتقالية  - 51
 األلر ، على النحو املن ــــــــــول عليه يف اتفاق الســــــــــالم، حمدودا. ويف منت ــــــــــف كانوىت األول/ديســــــــــمرب

م للمحكمة امل تلطة. ولدد النظام ، أقر جملس الوزراا مشـــــــروع النظام األســـــــاســـــــي ومذكرة التفاه2017
 كانوىت األول/  14إىل  12األســـاســـي دور احملكمة املقررة وهيكلها وتكوينها والت ـــاصـــها. ويف الف ة من 

م اجلراع مناقشــــــة ملدة ديســــــمرب، نظم، جلنةه كلفتها احلكومة بإنشــــــاا جلنة لتق ــــــي احلقائق وامل ــــــاحلة وأل   
 عقدتكانوىت الثاين/يناير،   26 و 25شـــــــــريعي املقرر للجنة. ويف ثالثة أيام يف جوبا بشـــــــــيفىت األســـــــــاس الت

قادة اجملتمعات احمللية يف مبشــــــــــاركة  االنتقالية اجتماعا بشــــــــــيفىت العدالةالبعثة وبرنام  األمم املتحدة اإلرائي 
مواق  محـــايـــة املـــدني  يف جوبـــا ووزارة العـــدل من أجـــل التمـــاس اآلراا املتعلقـــة بعمليـــات وآليـــات العـــدالــة 

العدالة االنتقالية ينبغي  على أىت املشاركوىت. واتفق 2015االنتقالية املن ول عليها يف اتفاق السالم لعام 
بيفىت ميدد منتد  التنشي  يف أديس أبابا املواعيد  واأىت تظل جماال من جماالت املناقشة ذات األولوية، وأوص

 احملكمة امل تلطة.بإنشاا أىت يعجل النهائية إلنشاا آليات للعدالة االنتقالية و 
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عــة مرايــا، بــدور نشـــــــــــــــ  يف زيــادة واضـــــــــــــــطلعــ، حمطــة اإلذاعــة العــامــة التــابعــة للبعثــة، وهي إذا - 52
. وهي تواصــــــــــل 2017الذي أُبرم يف كانوىت األول/ديســــــــــمرب  قتاليةاجلمهور باتفاق وقف األعمال ال وعي

جزاا النائية من جنوب زيادة براجمها واســـــــــتكشـــــــــاف ســـــــــبل توســـــــــي  نطاق تغطيتها لتشـــــــــمل املزيد من األ
، بلغات منها قتاليةالســـــوداىت. وتقوم البعثة أيضـــــا بإعداد مواد إعالمية مطبوعة عن اتفاق وقف األعمال ال

شـــبار/فرباير، دعم، البعثة  1 كانوىت الثاين/يناير و  31اللغات احمللية، بغرة توزيعها على اجلمهور. ويف 
 ت السالم يف جنوب السوداىت. لقة عمل بشيفىت تعزيز مشاركة املرأة يف عمليا

  
 مالك موظمم ال عنة وحالة فشرهم - سالسا 

بار/فرباير  12يف  - 53 يشـــــــــــــــمل مبا مو فا،  2 664، بلغ قوام مو في البعثة املدني  2018شـــــــــــــــ
مو فا و نيا )من بينهم  1 395يف املائة(، و  26امرأة ميثلن نســـــبة  228مو فا دوليا )من بينهم  876
امرأة  122متطوعا من متطوعي األمم املتحدة )من بينهم  393يف املائة(، و  14نسبة  امرأة ميثلن 197

 ق شؤوىت املرأة تاب  للبعثة.يف املائة(. ولالل الف ة املشمولة بالتقرير، ُع ِّ مركز لتنسي 31ميثلن نسبة 
ه وهو ضـــــــــــابطا )من أصـــــــــــل القوام امليفذوىت ب 1 643شـــــــــــبار/فرباير  12وبلغ قوام الشـــــــــــر ة يف  - 54

فردا من أفراد الشـــــــــــــــر ــة املقــدم  من احلكومــات )من بينهم  553ضــــــــــــــــاب (، وهو يشـــــــــــــــمــل  2 101
فردا يف و دات الشــــــــــــــر ة املشــــــــــــــكلة )من بينهم  1 019يف املائة(، و  20نســــــــــــــاا ميثلن نســــــــــــــبة  110
امرأة ميثلن نســـــــــــبة  20من مو في الســـــــــــجوىت )من بينهم  71يف املائة(، و  15امرأة ميثلن نســـــــــــبة  153
وصول و دة شر ة مشكلة غانية قوامها  2018يف املائة(. ويتوق   اليا أىت يشهد شهر آذار/مارس  28

 تتيفلف من إناث فق  يف جوبا. شر يا إىل واو، ونشر و دة شر ة مشكلة رواندية 170
فردا عســـــــــــــــكريـــــا، وهو يشـــــــــــــــمـــــل  12 987شـــــــــــــــبـــــار/فرباير، بلغ قوام أفراد البعثـــــة  12ويف  - 55

من ضــبار  384يف املائة(، و  8امرأة ميثلن نســبة  15العســكري  )من بينهم  ضــبار االت ــال من 187
من أفراد الو دات  12 416يف املائة(، و  11امرأة ميثلن نســـــــــــــــبة  42األركاىت العســـــــــــــــكري  )من بينهم 

 يف املائة(. 3امرأة ميثلن نسبة  378العسكرية )من بينهم 
فردا     1 030تلقى  فرد، 4 000اإلقليميــة البــالغ ومن ب  القوام املــيفذوىت بــه لقوة احلمــايــة  - 56

شــــ  ــــا، وكامل عدد أفراد  41فردا من أفراد عن ــــر املقر وقوامهم  27، مبا يف ذل  توجيهياو  او اآلىت تدريب
ا ندســـــــية البنغالديشـــــــية، والســـــــرية النيبالية العالية التيفه ، والســـــــرية املتقدمة التابعة لكتيبة املشـــــــاة  الو دة

 البلد، ومن املتوق  ويف شــــــــــــــبار/فرباير، بدأت ا يئة الرئيســــــــــــــية لكتيبة املشــــــــــــــاة الرواندية تفد إىل اإلثيوبية.
 نشرها حبلول مطل  آذار/مارس.ُيستكمل  أىت

وواصــــــــل، البعثة تعزيز برناجمها املتعلق بالســــــــلوك واالنضــــــــبار، م  التشــــــــديد على النه  اجلديد  - 57
 A/71/818) 2017ر  ال ــــــــــــــــــــــادر يف شــــــــــــــــبــــــــار/فــربايــر لــألمــ  الــعــــــــام، عــلــى الــنــحــو املــبــ  يف تــقــريــ

ينة يف ذل  التقرير، نظم، البعثة (. ومتشيا م  املسؤوليات املبA/71/818/Add.1و  A/71/818/Corr.1 و
جلســـــــــــــــات إ ا ة توجيهية جلمي  املو ف  املعيَّن   ديثا، ووضـــــــــــــــع، برناجما للتدري  اإللزامي لتجديد 
املعلومات يركز على النه  اجلديد لألم  العام. ووضـــــــــــــــع، البعثة أيضـــــــــــــــا لطة شـــــــــــــــاملة لتقييم شا ر 

قييمات للم ا ر بانتظام واملتابعة واملســــــــاالة لتنفيذ االســــــــتغالل واالنتهاك اجلنســــــــي  تنطوي على إجراا ت
 .التوصيات املنبثقة عن تل  التقييمات

https://undocs.org/ar/A/71/818
https://undocs.org/ar/A/71/818/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/71/818/Add.1
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واالنتهاك اجلنســــــــي  يف مواق   وأجرت مجي  الو دات العســــــــكرية تقييمات مل ا ر االســــــــتغالل - 58
منها. ويف شــــــــراكة م  فرقة العمل التابعة لألمم املتحدة املعنية مبن  االســــــــتغالل واالنتهاك اجلنســــــــي ،  كل

وجوبا وملكال ويامبيو. وا دف أنشـــــــــــئ، آليات جمتمعية لتلقي الشـــــــــــكاو  يف أويل وبانتيو وبور وغوروم 
أي ادعــااات حبــدوث  ذلــ  هو تزويــد اجملتم  احمللي بقنوات آمنــة وســـــــــــــــريــة وموثوق  ــا لةبالغ عن من

 قوق املداف  عن ، قام 2017انتهاكات من جان  مو في األمم املتحدة. ويف كانوىت األول/ديســـــــــــــمرب 
بزيارة إىل جنوب الســـــوداىت لتعزيز جهود البعثة وفريق األمم املتحدة القطري التاب  لألمم املتحدة الضـــــحايا 

ادعاا،  12ة املشــمولة بالتقرير، ســجَّل، البعثة لدعم ضــحايا االســتغالل واالنتهاك اجلنســي . ولالل الف  
 ادعاا. 139لالدعااات اليت مت يُب، فيها بعد وبذل  يبلغ  اليا العدد اإلمجايل 

  
االفنهاكات ال خلَّة باتماق مركز القوات والقافوف الدولم اإلفسافم وأمن موظمم  - سابعا 

 األمم ال نحد 
 ادثا من احلوادث اليت تضـــمن،  30ســـجَّل، البعثة ما جمموعه لالل الف ة املشـــمولة بالتقرير،  - 59

تشـــــــــــــــرين  30وق  يف لص يف  انتهــــاكــــات التفــــاق مركز القوات. وممــــا يثص القلق بوجــــه لــــال  ــــادثه 
اجليش الشــــــــعل لتحرير الســــــــوداىت وقوات اجلناع املعارة يف  ، فيه قواتاشــــــــتبكو ، 2017الثاين/نوفمرب 

ملشــار يف قتال عنيف على مقربة من قاعدة العمليات املؤقتة للبعثة.  ملوايلش الشــعل لتحرير الســوداىت ااجلي
على احلادث إىل  اكم ليتش اجلنوبية، الذي تعهد بعدم نشــــر جنود أو الســــماع  ا تجاجا البعثة قدم،و 

 نصاىت األسلحة يف حمي  القاعدة. بإ الق
جِّل، يف اجملموع  - 60 لتنقل أثرت على عمليات البعثة.  ادثة تنطوي على فرة قيود على ا 12وســـــــــُ

التابعة للبعثة يف توري، منذ  ومما يبعث على القلق ب ــــــــفة لاصــــــــة القيود املفروضــــــــة على الدوريات الراجلة
ولالل بابا مقنعة لفرة هذ  القيود. . و   اآلىت، مت تقدم احلكومة أس2017كانوىت األول/ديسمرب  13

جِّل، مخس  مو في  قوق اإلنســـــاىت يف البعثة الذين  وصـــــولمن   االت من الف ة املشـــــمولة بالتقرير، ســـــُ
يقوموىت برصـــد  الة  قوق اإلنســـاىت واإلبالغ عنها. وأبلغ أيضـــا عن  الت  جديدت  من  االت اعتقال 
وا تجاز أفراد البعثة. ويف إ د  هات  احلالت ، أُفرج  عن املو ف املعتقل بعد ا تجاز  ملدة أربعة أيام، 

ســــــــاعات تقريبا. وال يزال مكاىت  الة األلر  بعد ا تجاز  ملدة ســــــــ،عن املو ف املعتقل يف احل بينما أُفرج  
على الرغم من الطلبــات ، ومتن  البعثــة من الوصـــــــــــــــول إليهمــا جمهوال 2014وجود مو ف    اعُتقال يف عــام 

 .العديدة املوجهة إىل أعلى مستويات احلكومة
في ف دلول أفراد البعثة إىل جنوب الســـــــــــــــوداىت مســـــــــــــــتمرة. وال تزال انتهاكات االلتزام بتيســـــــــــــــص - 61
ىت تيفشــــــــصات دلول ســــــــارية املفعول البعثة لملو أفراد ، ُمن  مخســــــــة من 2017تشــــــــرين الثاين/نوفمرب  26
الدلول جمددا إىل البلد يف مطار جوبا الدويل من جان  مو في مديرية اجلنســــــــــــــية واجلوازات وا جرة  من

تحدة حتمل ألتام ا روج من نقار مغادررتم. ومبعزل ا اصـــــــــــــــة باألمم امل يث مت تكن جوازات مرورهم 
جِّل،  التاىت  جِّل،  التاىت تعرة فيهما أفراد البعثة ملضــــــايقات أو لالعتداا؛ وســــــُ عن هذ  احلوادث، ســــــُ

 فيهما ممتلكات البعثة للم ادرة. تعرَّض،
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جِّل، ســـــ،  وادث شـــــارك فيها اجلناع املعارة يف احلركة ا - 62 لشـــــعبية/اجليش الشـــــعل لتحرير وســـــُ
الســـوداىت املوايل ملشـــار. وشـــكل، أرب   وادث يف أعايل النيل ووا دة يف غرب حبر الغزال انتهاكات حلرية 
 التنقل، يف    كان، إ د  احلاالت املسجلة يف والية الو دة تنطوي على رتديد ألفراد البعثة ومبانيها.

من لالل إعداد ســـــــــجل شـــــــــهري باحلوادث وعقد  نتهاكاتوتواصـــــــــل البعثة إبالغ احلكومة باال - 63
 اجتماعات ش  ية م  املسؤول  املعني .

وللوقاية من األلطار اليت رتدد مو في األمم املتحدة ومبانيها وأصـــــــــــو ا وللت فيف من  درتا،  - 64
ملباين األمم املتحدة، تعزيز احلماية املادية ، مبا يف ذل  تواصـــــــــــــــل البعثة تنفيذ تدابص إدارة امل ا ر األمنية

األجهزة األمنية  وىت وتبادل املعلومات والتنســيق م واســت دام نظم اإلنذار ونظم تتب  املو ف  وتوثيق التعا
احلكومية. وتواصـــل البعثة اســـت دام قنوارتا املتعددة الوســـائ  لالت ـــال والتوعية لتعزيز فهم اجلمهور لوالية 

 سالم ومحاية املدني  يف جنوب السوداىت.البعثة ودور  فظة السالم يف بناا ال
  

 الجوافب ال الية - ثامنا 
دوالر  1 071 000 000، مبلغاو قدر  71/308ل ــــــــ  ــــــــ، اجلمعية العامة، مبوج  قرارها  - 65

. و   2018 زيراىت/يونيـــــــه  30 إىل 2017متوز/يوليـــــــه  1لةنفـــــــاق على البعثـــــــة لالل الف ة من 
مليوىت  285.4املسددة للحساب ا ال للبعثة  ، بلغ، االش اكات املقررة غص2018شبار/فرباير  14

دوالر. وبلغ جمموع االشـــــــــ اكات املقررة غص املســـــــــددة جلمي  عمليات  فظ الســـــــــالم يف التاري  نفســـــــــه 
دِّدت تكاليف القوات وو دات  2 512.5 املشــــــــــــــك لة للف ة املمتدة     الشــــــــــــــر ةمليوىت دوالر. وســــــــــــــُ

دِّدت تكاليف املعد ات اململوكة للو دات عن الف ة املمتدة 2017 تشـــــــرين األول/أكتوبر 31 ، بينما ســـــــُ
 ، وفقاو جلدول السداد الف لي.2017 أيلول/سبتمرب 30   

  
 مالحظات وتوصيات - تاسعا 

ية الدولية املعنية بالتنمية فرصـــــــة هامة للحكومة منتد  التنشـــــــي  الذي عقدته ا يئة احلكوم يتيجم - 66
حتقيق الســــــالم املســــــتدام. وشــــــكل اتفاق وقف األعمال   دفواأل راف يف املعارضــــــة الســــــتئناف احلوار 

كانوىت األول/ديســــــــــــمرب إ ازا هاما، وأعطى دليال إنابيا على أىت األ راف قد تكوىت   21املوق  يف  قتاليةال
اليت ق منها تحقَّ امل. غص أىت االنتهاكات ألصا على حتقيق الســــــــــــالمعمل مســــــــــــتعدة إلســــــــــــكات البنادق وال

ذل ، وتبادل االرتامات ب  األ راف، أثارت شــــــــــكوكا فيما و  مد  ت ــــــــــميم األ راف على أعقب، 
بـــيفىت املنطقـــة واجملتم  الـــدويل األ راف ا  ام االتفـــاقـــات اليت توقعهـــا. ومرة ألر ، ال بـــد يل من تـــذكص 

التــاب  لالحتـاد الســـــــــــــــالم واألمن  جملس عن كثــ ، على حنو مــا جر  تــيفكيــد  يف بيــاىتمــا لــدث يتــابعــاىت 
ما ي ت  على شبار/فرباير، وبيفىت شالفي ومفسدي االتفاق من األفراد سيواجهوىت  8يف ال ادر األفريقي 

ولشــــــــــــع  جنوب  -جهود التنشــــــــــــي  هذ  فرصــــــــــــة لأل راف لكي تثب، للعامت وتتيجم . ذل  من عواق 
احلوار اق اىت بيف ا تســـــــــتطي  وضـــــــــ  لالفارتا جانبا من أجل البلد وشـــــــــعبه. ويقتضـــــــــي ذل   -وداىت الســـــــــ

على حتســــن األوضــــاع مجي  األ راف، و اليت تضــــطل   ا عمال موازية على األتغيصات بإدلال واالتفاقات 
 أرة الواق .

https://undocs.org/ar/A/RES/71/308
https://undocs.org/ar/A/RES/71/308
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سالم املتباينة وغص املنسقة، ويف الوق، نفسه، وإذ أشص إىل امل ا ر اليت قد تنشيف عن مبادرات ال - 67
أ ث جصاىت جنوب الســــــــــوداىت واملنطقة واجملتم  الدويل ككل على ضــــــــــماىت تنســــــــــيق مجي  اجلهود املبذولة 
تنسيقا جيدا من أجل تعزيز عملية السالم وإ هار و دة ا دف من جان  أصحاب امل لحة اإلقليمي  

 داىت.جنوب السو  األزمة يفوهو أمر  اسم إل اا والدولي ، 
املناقشــات املفتو ة عموما وال ــرلة نســبيا اليت دالل جنوب الســوداىت من املشــج  أىت نال ظ و  - 68

رب عنها قادة احلوار الو ين. دارت أثناا مشـــــــــــــــاورات احلوار الو ين، فضـــــــــــــــال عن النوايا اإلنابية اليت أع
شـــــج  قادة احلوار الو ين أ مد  تغطية احلوار و وليته. ولكنينتشـــــوب الواضـــــجم أىت مثة أوجه ق ـــــور  ومن

على اآلراا والتوصـــــــــــــــيــات الواردة ، وأىت تكوىت  كومــة جنوب الســـــــــــــــوداىت منفتحــة يتحلوا بــاجلرأة على أىت
 قوق اإلنســــــــــــاىت يف البلد، اليت  احلوار. كما أ ث احلكومة على اختاذ تدابص للت ــــــــــــدي لتدهور  الة يف
 تزال لطصة يف الوق، احلاضر. ال

أبناا  ات الســـالم، هناك متطلبات إنســـانية إلنقاذ األرواع ومســـاعدة املالي  منوباالق اىت م  متطلب - 69
جنوب الســــــوداىت الذين يواجهوىت الفقر وانعدام األمن الغذائي وندرة ا دمات األســــــاســــــية. وأثين على اجلهود 

هديدات املبذولة يف هذا ال ــــــــــدد من جان  منظمات املعونة اإلنســــــــــانية والعامل  فيها. بيد أىت مســــــــــتو  الت
وامل ا ر اليت يواجهو ا يف عملهم أمر غص مقبول، كما يشــــــــهد على ذل  عدد العامل  يف اجملال اإلنســــــــاين 

، وهو مســتو  غص مســبوق. ولذل ، فإنين أ ث 2017عامال يف عام  28 :الذين قتلوا يف جنوب الســوداىت
املســـاعدات اإلنســـانية املنقذة للحياة، مجي  األ راف على االمتناع عن اختاذ إجرااات ميكن أىت تعطل إي ـــال 

واالمتناع عن فرة قيود ألر  على إي ــــــــــال املســــــــــاعدات. وباملثل، فإنين أدعو احلكومة إىل التقيد بالتزامارتا 
 .بإزالة العوائق أمام البعثة وتيسص عمليارتا، مبا يف ذل  نشر قوة احلماية اإلقليمية

يف ديــــد واليــــة بعثــــة األمم املتحــــدة يف جنوب الســــــــــــــوداىت ومن املقرر أىت ينظر جملس األمن يف متــــ - 70
ر عن كث  يف بعد االنتهاا من اســـــــــــــتعراة البعثة. وإنين على ثقة من أىت اجمللس ســـــــــــــينظ 2018آذار/مارس 

 .م  مراعاة نتائ  منتد  التنشي  الرفي  املستو  ،االستعراة وسيواصل استكماله التوصيات الواردة يف
ويف ا تــام، أود أىت أعرب عن لــال  تقــديري لاللتزام الثــابــ، من جــانــ  األفراد العســـــــــــــــكري   - 71

يعمل هؤالا قيادة ممثلي ا ال، دافيد شـــــــصر، ففي  ل وأفراد الشـــــــر ة واملو ف  املدني  التابع  للبعثة. 
 ال املساعدات بشجاعة حلماية مئات اآلالف من املدني ، وصوىت  قوق اإلنساىت، وتيسص إياملو ف  

اإلنسانية، والنهوة بعملية سياسية شاملة جلمي  األ راف. وأتوجه بالشكر ل وصا إىل البلداىت املسامهة 
بقوات وأفراد شــر ة اليت قام، بتوفص ما حتتاج إليه البعثة بشــدة من أفراد نظامي  وأصــول. وأشــيد كذل  

احلكومية ملا أ هرو  من بســــــــالة فائقة وما بذلو   بفريق األمم املتحدة القطري والشــــــــركاا من املنظمات غص
من تضــــحيات هائلة يف توفص املســــاعدة اإلنســــانية احليوية للســــكاىت، يف  ل  روف شــــاقة ولطرة أ يانا. 
كما أشـــكر مبعوثي ا ال، نيكوالس هايســـوم، ملا قدمه من دعم لعملية الســـالم على ال ـــعيد اإلقليمي. 

فيســتوس موغاي، واملمثل الســامي  بوتســوانا الســابق، رصــد والتقييم، رئيسوأشــيد برئيس اللجنة املشــ كة لل
نة حمل بالت ـــــــديألفا عمر كوناري، اللتزامهما  مايل الســـــــابق، ، رئيسيف جنوب الســـــــوداىت لالحتاد األفريقي

 .السكاىت املدني  يف جنوب السوداىت بالشراكة م  األمم املتحدة
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