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 الحالة في جنوب السودان  
 تقرير األمين العام  

  
 مقدمة - أوال 

م هذا التقرير عمال بقرار مجلس األمن  - 1 د المجلس بموجبه والية بعثة (2020) 2514ُيقدَّ ، الذي مدَّ
قدم ي أن إلى األمين العام ، وطلب فيه2021آذار/مارس  15األمم المتحدة في جنوب السودان )البعثة( حتى 

يومـا ققريرا عن قنييـذ واليـة البعثـةت ويتنـاو  هـذا التقرير التاوراا الســـــــــــــيـاةـــــــــــــيـة واألمنيـة في اليترة  90كـ  
، والوضــا اس/ســا/ي وحالة حقون اس/ســان، والتقدم 2020قشــرين الثا/ي//وفممر  30إلى  أيلو /ةــمتممر 1 من

 قنييذ والية البعثةت صوبالمحرز 
  

 اديةالتطورات السياسية واالقتص - ثانيا 
قشـــــرين األو /أكتوهر، وهي مداوالا قجرر إجراسها ألةـــــباب من ا  20بعد مداوالا مســـــتفي ـــــة في  - 2

(، وافقت أطراف االقيان المنشط لتسوية النزاع في جم ورية 19-القيود المتصلة بمرض فيروس كورو/ا )كوفيد
قا لنســــــــبة ققاةــــــــم ، وف79جنوب الســــــــودان على قوزيا المناصــــــــب المتعلقة بجميا المقاطعاا، البال  عددها 

ةــــليا جنوب الســــودان، قشــــرين األو /أكتوهر، دعا ر يس  21المســــةولية المنصــــوف علي ا في االقيانت وفي 
 األطراف إلى ققديم مرشحي ا ل ذه المناصبت ،كير ميارديت

وفي حين قام قســـــعة من أصـــــ  عشـــــرة ح ام ُعياألنوا في الرها األرير باةـــــتعناف م ام م، ف ن جميا  - 3
األررى في الوالياا والمقاطعاا ال قزا  شـاررةت وال يزا  الاري  مسـدودا أمام التنييذية والتشـرييية المناصـب 

قعيين حاكم أعالي الني ت فالجناح المعارض في الحركة الشــــــــــــعمية/الجير الشــــــــــــعمي لتحرير الســــــــــــودان يرى 
 تاليري  جو/سون أولو/ي هو المرشح الوحيد المقمو ، راف ا النظر في أي بدي  أن

قشـــرين األو /أكتوهر، طلب ممثلو الحركة الوطنية الديمقراطية والحزب الديمقراطي االقحادي  27وفي  - 4
 السودان، قدر  قحالف المعارضة في جنوبالمنتمية إلى  وحركة قحرير جنوب السودان، وجميع ا من األحزاب

قشـــــرين الثا/ي//وفممر،  15كير فيما يتعل  بترشـــــيح ممثلي التحالف في مناقة االةـــــتوا ية ال مرىت وفي  الســـــيد
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جوزفين الرو وجوزيف هما  ،التحالف اثنين من زعماء اق مت هذه األحزاب والحركة الوطنية لجنوب الســــــــــــودان
 تاالةتوا ية والياا بمنا مشاركت ا في االجتماعاا المعقودة بشجن عملية الترشيح في ،ةوروو باك
 

 المنشط تنفيذ االتفاق  

( 8أيلو /ةمتممر، قدمت اللجنة الوطنية لتعدي  الدةتور مشروع قا/ون التعدي  الدةتوري )رقم  14في  - 5
وقت ةــــاب  بموجب قا/ون التعدي  الدةــــتوري  ، الذي ي دف إلى قصــــحيح التاييراا التي أجريت في2020لعام 
 تيدمج االقيان في الدةتور اال/تقاليت ولم ُيحرز أي ققدم ملحوظ حتى اآلنالذي  2020( لعام 6)رقم 

واةــــــتج/يت اللجنة المشــــــتركة للرصــــــد والتقييم المعاد قشــــــ يل ا اجتماعاق ا بالح ــــــور الشــــــ صــــــي  - 6
أيلو /ةمتممرت ودعا ر يس ا المةقت، اللواء قشارلز قاي ريتواي، إلى إعادة قش ي  المجلس التشريعي  30 في

ني اال/تقالي، وق ريج القوى الموحدة الالزمة، وقعيين حاكم أعالي الني ت ورال  االجتماع، أفادا اللجنة الوط
األمنية اال/تقالية المشـــــــــــــتركة بج/ ا ا/ت ت من قحديد معايير األهلية و عداد المناهج والم اااا، وأ/شـــــــــــــجا 

ناقة االةـــــتوا ية ال مرى لت ريج القوى مركزًا للتدريب في م تلف أ/حاء الملد، وأعدا رمســـــة مراكز في م 17
الموحدة الالزمةت وةلات ال وء على التحدياا التشايلية المستمرة بسمب /قص التموي ت وقدم مجلس الدفاع 

 وردالمشــــــــــــتره ققريرا عن ةياك  الةيادة المنســــــــــــقة للوكاالا األمنية، وهو ققرير لم يعتمده الرسةــــــــــــاء بعدت و 
أ/ه  ،الصـــادر في قشـــرين األو /أكتوهر، تركة للرصـــد والتقييم المعاد قشـــ يل االتقرير اليصـــلي للجنة المشـــ في

، والنقص 19-ررم كون وقف إطالن النار الدا م ظ  قا ما إلى حد بعيد، ف ن االرتالالا الناجمة عن كوفيد
عوام  أعاقت  حاالا اال/شـــقان، وا/عدام اسرادة الســـياةـــية، كل اعدد الموارد، واالشـــتباكاا القملية، وقزايد  في

/وفممر، قامت اللجنة، في جملة أمور، بحث األطراف /قشـــــرين الثا/ي 26وفي اجتماع ُعقد في  قنييذ االقيانت
في الما ة  35على أن قبادر فورا ب عادة قشـــــــــــــ ي  المجلس التشـــــــــــــريعي ومجلس الوالياا واحترام حصـــــــــــــة 

 الم صصة للنساء في المةةساا اال/تقاليةت

وفي أعقاب الماالب الصــــــــــــادرة عن المجتما المد/ي والمنظماا النســــــــــــا ية، أعلنت األمينة العامة  - 7
قشـــرين األو /أكتوهر، أن حصـــة  13بالنيابة للحركة الشـــعمية لتحرير الســـودان، الســـيدة جيما /و/و كومبا، في 

لحد اآلن  بالحصة م يففي الما ة ةتامَّ  على المناصب المتبةية الم صصة للحزبت ول 35النساء البالاة 
النســــــــاء(  في الما ة من 41وقف إطالن النار والترقيباا األمنية اال/تقالية )والتحق  من رصــــــــد الةــــــــوى آلية 

قشــرين الثا/ي//وفممر،  17في الما ة من النســاء(ت وفي  35واللجنة المشــتركة للرصــد والتقييم المعاد قشــ يل ا )
مةقتة للجناح المعارض في الحركة الشـــــعمية عقب اةـــــتقالة بيتر قيناو ُعيألانت ريجينا جوزيف كابا أمينة عامة 

قيناو قراره بيشــــ  ةيادة النا ب األو  للر يس، رياه مشــــارت ومن الســــيد  قشــــرين الثا/ي//وفممرت وعلا  10في 
 الجدير بالذكر أن الحزهين الر يسيين في الملد ققودهما اآلن امرأقانت

 
 السالمالتطورات المستجدة في عملية   

ظ را ا/شــــقاقاا دارلية في قحالف المعارضــــة في جنوب الســــودان، مما أدى إلى قعلي  ع ــــوية  - 8
قشـــــرين األو /أكتوهر،  5أيلو /ةـــــمتممرت وفي  25جم ة جنوب الســـــودان المتحدة المســـــلحة في التحالف في 

إلى  9ت وفي اليترة من رالقراُعلقت أي ــــــا ع ــــــوية الحركة الشــــــعمية الحةيةية لتحرير الســــــودان بعد ا/تقادها 
إيجيديو في روما الجولة الرابعة من المحادثاا بين  قشـــــــرين األو /أكتوهر، اةـــــــت ـــــــافت جماعة ةـــــــا/ت 12

اة وقحالف  المعارضـــة في جنوب الســـودانت وقررا األطراف حركاا ح ومة الوحدة الوطنية اال/تقالية المنشـــا
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تزام باقيان وقف األعما  العدا ية بين لوقجديد اال الامداو القشـــرين الثا/ي//وفممر لمواصـــلة  30االجتماع في 
لعام  ح ومة جم ورية جنوب الســـــودان والحركة الشـــــعمية/الجير الشـــــعمي لتحرير الســـــودان )في المعارضـــــة(

في آلية في جنوب الســودان المعارضــة حركاا ت وهاسضــافة إلى ذل ، /وقشــت مســجلة مشــاركة قحالف 2017
 مبادئت ن النار والترقيباا األمنية اال/تقالية، وُوقاألعت وثيقة إعالنالرصد والتحق  من وقف إطال

قشــرين الثا/ي//وفممر، عقدا جماعة ةــا/ت إيجيديو حلقة عم  في روما  13إلى  9وفي اليترة من  - 9
من وقف إطالن النار  في آلية الرصــــد والتحق في جنوب الســــودان المعارضــــة حركاا بشــــجن إدماا قحالف 

األمنية اال/تقاليةت وركزا حلقة العم  على التوصــــــ  إلى قياهم مشــــــتره بشــــــجن التزاماا األطراف والترقيباا 
سعالن روما بشــــــــــــجن عملية  الموقعة على اقيان وقف األعما  العدا ية وطرا   العم  في إطار اآلليةت ووفقاً 

ماعاا المســــلحة دار  ، ةــــتمثَّ  الج2020كا/ون الثا/ي/يناير  12الصــــادر في  الســــالم في جنوب الســــودان
وهي جم ة ال الف الوطني وحركة جنوب السودان الوطنية  -حركاا المعارضة في جنوب السودان  قحالف

على قدم المســـــــــــــاواة في جميا ةياك  اآللية اعتبارًا  - من أج  التايير والحركة الثورية الديمقراطية المتحدة
وقف األعمــا  العــدا يــة، في جملــة أمور، العنف فصــــــــــــــاعــدًات ويحظر اقيــان  2021كــا/ون الثــا/ي/ينــاير  من

 الجنسي والجنسا/ي، ويدعو األطراف إلى اق اذ قدابير محددة لحماية اليعاا ال يييةت

المعارضـــــــــــــة حركاا قشـــــــــــــرين الثا/ي//وفممر، قرر قحالف  14وعقب اجتماع لمجلس الةيادة في  - 10
التحــالف، ودرــ  في حوار ما التحــالف الوطني الــدعوة إلى إعــادة قوحيــد صـــــــــــــيوف جنوب الســـــــــــــودان  في

قشـــــــرين الثا/ي//وفممر، أصـــــــدرا جم ة جنوب  18الديمقراطي لجنوب الســـــــودان من أج  المصـــــــالحةت وفي 
الســـــــودان المتحدة المســـــــلحة والحركة الشـــــــعمية الحةيةية لتحرير الســـــــودان بيا/ا قعرهان فيه أ/ ما قررقا العم  

، وقامتا ب جراء اقصــــاالا في جنوب الســــودان المعارضــــةحركاا  أج  الحياظ على وحدة صــــف قحالف من
 للنظر في إم ا/ية إعادة قوحيد الصيوفتلجنوب السودان التحالف الوطني الديمقراطي  ما
 

 االنشقاقات وتغيير الوالء بين األطراف  

ةــــــــمتممر، أعلن /أيلو  26ما زالت اال/شــــــــقاقاا قزعزع الثقة بين األطراف وققوض قنييذ االقيانت فيي  - 11
ال مرى،  الجناح المعارض في الحركة الشـعمية عن ا/شـقان اللواء موزس لوكوجو، وهو زميم مةثر في مناقة يي

ما قبقى  م  وا/ ـــــمامه إلى قواا الدفاع الشـــــعمي لجنوب الســـــودانت وعقب ا/شـــــقان اللواء لوكوجو، يقا  بج/ه أ
ذل  القواا المتمركزة في مركز  ، بما فية كاجو كاجيقواا الجناح المعارض في الحركة الشــعمية في مناق من

، اشــتب ت قواا اللواء لوكوجو هعد ذل أرهعة أيام لماادرة المناقةت و ، التدريب بموروقو وموقا التجميا في با/يوم
وهو /وفممر، /أوارر قشــرين الثا/ي في ثمأيلو /ةــمتممر، أوارر وقواا الجناح المعارض في الحركة الشــعمية في 

ال يعة الح ومية الدولية المعنية أيلو /ةـــمتممر عن  30أدى إلى صـــدور بيا/ين يدينان اال/شـــقان، أحدهما في ما 
وعالوة على  قشــــرين األو /أكتوهر عن اللجنة المشــــتركة للرصــــد والتقييم المعاد قشــــ يل ات 1واآلرر في  بالتنمية

ا/شـــــــــــــقان األفراد  حاالاقلق ا إزاء قزايد بال   قشـــــــــــــرين الثا/ي//وفممر اسعراب عن 26ذل ، كررا اللجنة في 
 الحاالايت آلية الرصــد والتحق  من وقف إطالن النار والترقيباا األمنية اال/تقالية بالتحق  من العســ ريين، وكلا 

 تللجنةرفا ققارير في هذا الشجن إلى افي موروقو، وه  اعو المزعوم وق

الحاكم المةقت أ/تو/ي فدا قابان، من الجناح المعارض وأعقمت ذل  ا/شـــــــــــــقاقاا أررى شـــــــــــــملت  - 12
الحركة الشـــعمية، والمتحدل الرةـــمي الســـاب  باةـــم الجناح المعارض في الحركة الشـــعمية في بقارة، /ي وال  في

قشــــــرين الثا/ي//وفممر،  4كيرت وفي  للســــــيدرابريي  آدم، والعميد أليريد أ/جيلو كوماي ي، الذين أعلنوا والءهم 
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أي ــا أحد كبار أع ــاء الجناح المعارض في الحركة الشــعمية، وهو العميد ةــيمون ويو قر/ ، مشــيرًا اةــتقا  
أيلو /ةـــــــمتممر، ا/شـــــــ  اليري  /ي وديموس دين  دين   9إلى رالفاا ما النا ب األو  للر يس، مشـــــــارت وفي 

ت لجنوب السودان ع الشعميعليير، ر يس األركان الساب  للحركة الوطنية الديمقراطية، لين م إلى قواا الدفا
المتحدة المسلحة، بةيادة اللواء  قشرين األو /أكتوهر، ا/ش  قسعة من أع اء جم ة جنوب السودان 12وفي 

قشــرين األو /أكتوهر، اةــتقا  قا د  23ت وفي لجنوب الســودان /ييا  قوا، لين ــموا إلى قواا الدفاع الشــعمي
 ر يس لجنــة العالقــاا الــدوليــة في جم ــةو  ا  لوكــاي إي و،كــابويتــا، الجنر  قواا جم ــة ال الف الوطني في

 تال الف الوطني جم ة ، الكو جادا كواجوه، مشيرين إلى اةتيا  ما من ةيادةال الف الوطني

من ال وادر  77قشرين األو /أكتوهر، أبل  أحد أع اء المعارضة البارزين وةا   اسعالم بجن  4وفي  - 13
 تالحركة شعمية لتحرير السودان الحاكم ا/شقت لتن م إلى الجناح المعارض فيالسياةية في فصي  الحركة ال

 
 االتصاالت والتطورات اإلقليمية  

بشــجن الحالة  945أيلو /ةــمتممر، عقد مجلس الســلم واألمن التابا لالقحاد األفريقي جلســته  15في  - 14
اء بطء وقيرة قنييذ الترقيباا األمنية في جنوب الســـــــــــــودانت وأعرب المجلس، في جملة أمور، عن بال  قلقه إز 

اال/تقالية، وحث المجلس الح ومة واألطراف الموقعة على قعمعة التموي  الالزم لتدريب القوى الموحدة الالزمة 
 وق رج ا وا/تشارهات

كير في جوها حي  قوةيا اقيان جوها للسالم بين الح ومة  السيدقشرين األو /أكتوهر، قرأس  3وفي  - 15
تقالية في الســـــودان والجم ة الثورية الســـــودا/ية وجير قحرير الســـــودان/جناح مني مناويت وح ـــــر الحي  اال/

 ترسةاء الدو  في ك  من إثيوهيا وقشاد وجيموقي والصوما 

قشــرين األو /أكتوهر، عقد الســودان وجنوب الســودان االجتماع العادي ل لية  29 و 28وفي يومي  - 16
دا اآللية قجكيد االلتزام التام والثابت باقياقاا التعاون لعام السياةية واألمنية المش ، وقررا، 2012تركةت وجدا

 ضمن أمور أررى، قيعي  قرار إعادة فتح المعابر الحدوديةت
 

 التطورات الرئيسية الوطنية األخرى   

جوهات وقام أكثر قشـــــــــــــرين الثا/ي//وفممر، ُعقد مةقمر الحوار الوطني في  15إلى  3في اليترة من  - 17
 والشـــباب النســـاء وممثليمن منظماا  274 بما في ذل في الما ة من م من النســـاء،  50مشـــاره،  500 من

، بمناقشة مسا   قتعل  بالحوكمة واألمن واالقتصاد والتماة  االجتماعيت ولم يشاره على المستوى الشعمي
 الحركة الوطنية الديمقراطيةتالمةقمر الجناح المعارض في الحركة الشعمية وال  في

إثيان ديين  محله كير وزير المالية، ةـــــــلياقوري قر/ ، وعيان  الســـــــيدأيلو /ةـــــــمتممر، أقا   16وفي  - 18
مجلس إدارة شــــركة الني  للمترو ، وعيان الحقا مجلســــا جديدا  الســــيد كير أيلو /ةــــمتممر، ح  17إثيانت وفي 

باقري  مورويا  الســـيد كير قشـــرين األو /أكتوهر، عيان 7 ت وفي بر اةـــة وزير شـــةون الر اةـــة، /يا  دين  /يا
كير محافظ المصرف  السيد قشرين الثا/ي//وفممر، أعيى 2ميوضا عاما جديدا ل يعة اسيراداا الوطنيةت وفي 

 /اورت المركزي لجنوب السودان، جما  عمد هللا وا/ي، من م امه وعيان محله المحافظ الساب  دير قو/ 
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 ة االقتصاديةالحال  

ما زا  قدهور الحالة االقتصادية مستمرا بسمب ا/ ياض أةعار النيط، الذي يش   المصدر الر يسي  - 19
النقد  لإليراداا من التصــــــــــديرت وفي أوارر آب/أرســــــــــاس، أعلن المصــــــــــرف المركزي عن /ياد احتياطياقه من

ةــــــ م أي ــــــا ا/ ياض ةيمة جنيه أو  األجنمي، وعن بلوغ متجرراا رواقب موظيي الح ومة /حو رمســــــة أشــــــ رت
جنوب الســـودان في الت ـــ م، في ر ـــم قزايد الشـــ اوى من ارقياع ق لية الســـلا األةـــاةـــيةت واق  ذا عدة قدابير 

كير ب /شــــــاء لجنة سدارة األزماا االقتصــــــاديةت وقجررا عملية إعداد الميزا/ية  الســــــيدلمواج ة األزمة، من ا ةيام 
إلى  2020/2021ن موعدها المحدد، ويشـــــــــــير مظروف الموارد الح ومية لليترة ع 2020/2021الوطنية لليترة 

ــــــ  50عجز مالي يزيد على  بليون دوالرت وال قزا  قدابير دعم قموي  العجز  1,3في الما ة من الميزا/ية المقدرة بـ
جنوب مليون دوالر ل 52,3مســــــتمرةت وفي قشــــــرين الثا/ي//وفممر، واف  صــــــندون النقد الدولي على ق صــــــيص 

 تت رير أ/ه ال قوجد مةشراا واضحة على كيفية قموي  العجز19-السودان للتصدي آلثار كوفيد
  

 الحالة األمنية - ثالثا 
اةـــــــــــــتمر الوقف الـــدا م سطالن النـــار في معظم أ/حـــاء الملـــدت و جمـــاال، ُأبل  عن وقوع عـــدد أقــ   - 20
الحوادل األمنية بســـمب الفي ـــا/اا الواةـــعة الناانت وأدا ال ـــاوع المتزايدة على ةـــم  اليير، /تيجة  من

، إلى زيادة العنف واسجرام بدوافا اقتصــادية، بما في ذل  زيادة 19-للتدهور االقتصــادي بســمب جا حة كوفيد
ملحوظة في حاالا  زيادة العنف الجنســــــي والجنســــــا/ي الموجه بشــــــ   راف ضــــــد اليتياا الصــــــايراا، ما

يتصـــــــــــ  بذل  من أعما   وحاالا حم  المراهقاات وقتزايد الماالبة بالتوظيف ومالألطيا  الزواا القســـــــــــري 
 عنف في شرن االةتوا ية وجو/قلي والبحيراا والوحدة وأعالي الني ت

 
 منطقة أعالي النيل الكبرى   

ي أعالي الني  واأل/شاة الرامية إلى الحيلولة أدا حالة عدم اليقين المتعلقة بتش ي  ح ومة الوالية ف - 21
أولو/ي إلى شن هجماا اةت دفت قادة الُشُل ، ُيزعم أن الدين ا بادا/  ارق مت ات وشملت هذه  السيد دون قعيين

لــُ  في  قشـــــــــــــرين  22ال جمــاا هجومــا على الزميم األكمر لةبــا ــ  الليلو وأرهعــة زعمــاء آررين لةبــا ــ  الشـــــــــــــُ
ُل  في األو /أكتوهرت وُأب قشـــرين الثا/ي//وفممر عندما ُقت   2ل  عن حادل آرر من حوادل قت  أفراد من الشـــُ

ُل  الذين قتلوا مةررا، باسضــــــــــافة إلى مقت   ُل  في بلدة مل ا ت وهذل  ارقيا عدد أفراد الشــــــــــُ رجالن من الشــــــــــُ
 المدعي العام الساب  في بلدة مل ا  في قموز/يوليه، إلى ثالثة أش افت

، التوقراا بين الجناح المعارض في الحركة الشـــــعمية وقواا اللواء جيمس أوشـــــان في مايوا اقجددو  - 22
في قباد  سطالن النارت ووقا هذا الحادل عندما حاو   الجماعتان تعندما درل ،قشـــــرين األو /أكتوهر 25في 

مايوا، ل ن عناصــر  اةــتاال  أراض زرامية في مناط  ققا جنوب ،أوشــانالســيد المرقباون ب ،مزارعو الســيواو
 تأوشانالسيد قابعة للجناح المعارض في الحركة الشعمية طردق مت وعاد المزارعون بعد ذل  برفقة جنود 

وعادا الماالبة بت يعة فرف العم  إلى الظ ور في أوارر قشرين األو /أكتوهر، فتسممت في وقوع  - 23
في مجا  األ/شـــــاة اس/ســـــا/ية بعد قلقي م ق ديداا احتجاجاا عنيية في الر/ ، مما أدى إلى إجالء العاملين 

بت ريب و حران مســتودع للمســاعداا اس/ســا/ية كا/ت ق زن فيه األدوية األةــاةــية و مداداا  قاموا من شــباب
اللقاحاات ولوحظت ماالب وق ديداا مماثلة في مل ا  وهو/جت وقمســــــــ  الشــــــــباب المحليون بتصــــــــور مياده 

 ح لمواطني جنوب السودان رير المحليينتالوظا ف ُقسلب من م وُقمن أن
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وفي والية الوحدة، ظلت ميوم /قاة ةارنة قتسم بوقوع هجماا وهجماا ا/تقامية يشاره في ا شباب  - 24
مســـــــــلحون محليون متحاليون ما القواا الح وميةت وفي أيلو /ةـــــــــمتممر، قعرض العديد من المناط  لل جوم 

 أةــــــــيرا إحدى هذه ال جماا عن مقت  ما ال يق  عن عشــــــــرةعلى يد شــــــــباب مســــــــلحين من والية وارابت و 
أشــــ اف والســــاو على قايا كمير من الماشــــيةت ويمدو أن الحادل كان هجوما ا/تقاميا جاء ردا على هجوم 
ةـــاب  شـــنته عشـــيرة بو  /وير في وارابت وقد احتشـــد الشـــباب من الجا/مين لشـــن المزيد من ال جماات ويقا  

مة من واراب قحاو  ال روب من عملية /زع الســـــــــــــالح وهجن وجودها في ميوم أي ــــــــــــــا بجن المجموعة القاد
 عملية /زع السالح المرقةبة في والية الوحدةتبالتالي يعا   قد

وظلت الحالة في جو/قلي هاد ة، ل ن ا ما فتعت قتســــم بال شــــاشــــة في أعقاب ةــــلســــلة ال جماا بين  - 25
إدارية الميمور ال مرىت ومنذ ذل  الحين، ةابقا تحالية، التي ش دق ا لو /وير والمورلي الموالةبا   الدين ا وراوار 

ال مرى وعادوا إلى مجتمعاق م المحليةت وفي  ا/سحب الشباب المتحارهون من الدين ا والنوير من إدارية الميمور
حين اةــــتمرا الج ود الممذولة على الصــــعيدين الوطني والمحلي للدفا باقجاه الحوار والمصــــالحة بين هاقين 
الاا يتين، ظلت التوقراا القملية قا مة وظ  الجا/بان معا على يقظةت وهموزاة ما ذل ، وما ا/حســـــــــــــار النزاع 

وفيما بين ا،  الةبا  والمورلي، شـــــــــ دا إدارية الميمور ال مرى من جديد أعما  عنف دار  بين الدين ا والنوير 
قمثلت في اقتتا  دارلي بين المورلي وراراا عمر الحدود في قال  ماروو شـــــــــــــن ا أفراد من الجي والتوهوزا 

 ا/االقا من شرن االةتوا ية المجاورة ب دف الساو على الماشيةت
 

 لكبرى منطقة االستوائية ا  

ظلت جم ة ال الف الوطني /شـــــــــــــاة في والياا االةـــــــــــــتوا ية بعد أن طردها قحالف قواا الدفاع  - 26
والجناح المعارض في الحركة الشـــعمية من الملداا الر يســـية والمناط  االةـــتراقيجية لجنوب الســـودان الشـــعمي 

لاري  والةيام بجعما  / ب في األشــ ر الســابقةت وا/اوى العديد من أ/شــات ا على /صــب كما ن على جا/ب ا
على طو  طرن اسمداد الر يسية، ف ال عن عملياا ارتااف وقجنيد، ما الدرو  في اشتباكاا ما القواا 

 الح ومية وقواا الجناح المعارض في الحركة الشعميةت

وقواا الجناح المعارض في الحركة الشـــــــــــعمية  هلوكوجو، اشـــــــــــتب ت قواق الســـــــــــيدوعقب ا/شـــــــــــقان  - 27
 أيلو /ةمتممر، واق م ك  من الجا/مين الجا/ب اآلرر بمدء ال جماات 29 و 28 في

وفي والية ررب االةــــــــتوا ية، اةــــــــتمرا التوقراا على طو  الحدود ما جم ورية أفريةيا الوةــــــــاى  - 28
أ/شــاة الجماعاا المســلحة من األممورورو وفصــا   ا تالف ةــيلي ا الســاب ، والتعمعة المزعومة لشــباب  /تيجة
دي لمحارهة ا تالف ةـــــيلي ا الســـــاب  دار  أراضـــــي جم ورية أفريةيا الوةـــــاىت وقييد التقارير بجن رج  األزا/

ســــــاب  القا د الأعما  من جم ورية أفريةيا الوةــــــاى اةــــــتججر شــــــباب األزا/دي بدعم من اللواء جيمس /ا/دو، 
واا الدفاع الشـــعمي ا/شـــ  عن الجناح لين ـــم إلى قالذي صـــيوف الجناح المعارض في الحركة الشـــعمية  في

آذار/مارست وما زا  قعيين اليري  أليريد فوقيو حاكما لوالية ررب االةــــــــتوا ية ُيســــــــمب  فيلجنوب الســــــــودان 
اسزعاا لبعض / ب األزا/دي الســـــــياةـــــــية والعســـــــ رية، بينما حاو  بعض الســـــــياةـــــــيين من األزا/دي الت ت  

 أج  قش ي  مناقة إدارية مستقلة في طممرةت من
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 بحر الغزال الكبرى منطقة   

في والية واراب، ظلت مقاطعة قو/ج الشـــــــــــــرةية /قاة ةـــــــــــــارنة ما ا/دالع حلقة جديدة من أعما   - 29
الدارلي في صــــــيوف الدين ات واشــــــتب  شــــــباب مســــــلحون من لوا/يجا/  ما قحالف بين الثي  واألكوه  العنف

ة أشـــــ اف وحرن إحدى األةـــــوان قشـــــرين األو /أكتوهر، مما أدى إلى مقت  ما ال يق  عن عشـــــر  7 و 6 في
قشرين األو /أكتوهرت واشتب  اللوا/يجا/  أي ا ما الثي  واألكوه  30هجوم مماث  في  ُشنا وةرقة الماشيةت و 

 آررونت 48ش صا مصرع م وأصيب  16والجلواو فى قشرين الثا/ي//وفممر، ولقى /حو 
 

 النزاعات القبلية  

أدا الفي ـا/اا الشـديدة التي اجتاحت أ/حاء واةـعة من الملد، بما في ذل  والياا واراب والبحيراا  - 30
وأعالي الني  وجو/قلي، وما يتصــ  بذل  من القيود الميروضــة على حركة مرهي الماشــية والمد/يين المســلحين 

عنف إلى الفي ــــا/اا والوجود إلى ا/ ياض كمير في النزاعاا القمليةت وعزا بعض المراقمين ا/ ياض /ســــبة ال
، فقد شـــ دا هذا اال/ ياض المحتم  لقواا /زع ةـــالح المد/يين في واليتي واراب والبحيراات وعلى الررم من

أعما  عنف قملي وحوادل ةـــــــرقة للماشـــــــية عمر الحدود في أوا   أيلو /ةـــــــمتممرت وقوع واليتا واراب والوحدة 
فتيله شـــباب قاموا بعملية ةـــاو على الماشـــية في جنوب واراب إلى مقت  أدى العنف القملي الذي أشـــع   كما

مد/يين، بينما اةـــــــتمر النزاع القملي في البحيراا في المناط  الوةـــــــاى والارهية من الواليةت ويم ن أن يعزى 
الشــــــــباب إلى ارقياع ةيمة م ر العروس، والتنافس على المراعي والمياه بســــــــمب اقتراب من جا/ب  هذا العنف

 موةم الجياف، وقيشي الباالةت

واةـــــتمرا ال جماا اال/تقامية في جو/قلي بين المورلي والجي وهين المورلي واللو /وير، ول ن على  - 31
/اان أضـــي  بســـمب الفي ـــا/اا الشـــديدة في الواليةت وأدا الفي ـــا/اا أي ـــا إلى /زوح المد/يين الذين فروا 

 أيلو / 23 ا  وةـــط االةـــتوا يةت وأعلنت الح ومة بعد ذل ، فيجو/قلي والبحيراا باقجاه ما/جاال في شـــم من
ةــــــــــــمتممر، بلدة ما/جاال موقعا للمشــــــــــــردين دارليات ويتنازع عدد من المجموعاا العرةية األررى على مناقة 

المد/يين  ما/جاال، وقعم  البعثة ما المجتمعاا المحلية لمنا /شــــــــوب /زاع، /ظرا لألعداد رير المســــــــموقة من
 هناهت الموجودين حديثاالنازحين 

  
 الحالة اإلنسانية - رابعا 

ظلت الحالة اس/ســا/ية في جنوب الســودان مزرية بســمب الفي ــا/اا والنزاع المســلح والعنف القمليت  - 32
وأدى العنف في مناقة االةـــــــتوا ية ال مرى إلى حاالا /زوح، و صـــــــاباا بين المد/يين، واعتقاالا قعســـــــفية، 

ايقاا للعاملين في مجا  األ/شــــــــــاة اس/ســــــــــا/ية، وقعاي  للعملياا اس/ســــــــــا/يةت وعملياا ارتااف، وم ــــــــــ
والية وةــط االةــتوا ية، أجمرا االشــتباكاا المســلحة المد/يين على اللجوء إلى أورندا وقســممت في قعلي   وفي

 ش صت 24 500العملياا اس/سا/ية، مما أثر على /حو 

شـــــــــــــ ص و لى وقوع إصـــــــــــــاباا بين  18 000إلى /زوح /حو  وفي والية واراب، أدى االقتتا  القملي - 33
مليون ش ص آررين في رمسة  2,2، باسضافة إلى دارلياً  مشردينمليون ش ص  1,6/حو  زا  المد/يينت وما
شـــــــــــــ ص في ثمان مليون  يزيد على ت وأثرا األماار الازيرة والفي ـــــــــــــا/اا على عدد إضـــــــــــــافيبلدان مجاورة

جلت 400 000 قموز/يوليه، مما أدى إلى /زوحالوالياا العشــــــــر منذ  من في أيلو /ةــــــــمتممر ، شــــــــ صت وةــــــــُ
عام في  وهذل  بل  عدد العا دين من قلقاء أ/يس م،الجئ عادوا  19 000عودة أكثر من  ،وقشرين األو /أكتوهر
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لية ا/عدام األمن الاذا ي في المجتمعاا المح الناجم عنواةـــــتمر الجوع  الجئت 110 000ما يقرب من  2020
كان ال/عدام األمن والنزاعاا والفي ا/اا الشديدة قجثير كمير على ةم  كسب اليير، و  م تلف أ/حاء الملدت في

 تالوصو  إلى األةوان، وال ةيما بالنسبة لس ان المناط  الح رية ةوا/ ياض اس/تاا الزراعي، وعرقل

عما  العدا ية في التجثير ةــــــلبا وقدهورا إم ا/ية إيصــــــا  المســــــاعداا اس/ســــــا/ية ما اةــــــتمرار األ - 34
إم ا/ية الوصــــــو  وارق اب أعما  عنف مت ررة ضــــــد العاملين في مجا  األ/شــــــاة اس/ســــــا/ية وأصــــــو   على

 المنظماا اس/سا/يةت

فيي قشـــــرين الثا/ي//وفممر، ُقت  مواطنان من جنوب الســـــودان من العاملين في مجا  ققديم المعو/ة  - 35
أثنــاء ققــديم مــا رــدمــاا قاــذويــة بــالاــة  ،في جو/قلي ،هيجيكنــا  و ي بيمور و في حــادثين منيصـــــــــــــلين وقعــا ف

األهميةت وهســـــــــمب هذين الحادثين، ارقيا عدد العاملين في مجا  األ/شـــــــــاة اس/ســـــــــا/ية الذين قتلوا هذا العام 
ذين جنوب السودان إلى قسعة أش اف، ليرقيا بذل  العدد ال لي للعاملين في مجا  األ/شاة اس/سا/ية ال في

من العاملين في مجا  ققديم المعو/ة  124إلى ثالثة أضـــــــــــــعافت وقد فقد ما مجموعه  2019 قتلوا في عام
 ت2013أرواح م منذ /شوب النزاع في أوارر عام 

ُ/صمت  ولوحظ وقوع هجماا عديدة على مركباا للمساعداا اس/سا/ية قحم  عالماا واضحة، إذ - 36
ابة عدد من العاملين في مجا  ققديم المساعدة اس/سا/ية بجروح و لحان كما ن على األق  أدا إلى إص قسعة

أضـــرار باألصـــو ت وفي الر/  وها/تيو، ُوجاأل ت للعاملين في مجا  األ/شـــاة اس/ســـا/ية ق ديداا مباشـــرة قتعل  
ه بممارةــاا التوظيفت وفي قشــرين األو /أكتوهر، وقعت قافلة من المراكب المحملة باألرذية في كمين /صــب

 /تيجةمســـلحون في والية البحيراات وقد أُررقت إحدى ةـــين الشـــحن، وأصـــيب ثالثة من أفراد طاقم ا بجروح 
لتجدد النزاع  أي ـــــــــا كانو  تفي عداد الموقى إطالن النار علي مت وال يزا  شـــــــــ ص واحد ميقودا وُييترض أ/ه

 ر على العملياا اس/سا/يةتيجثقالمسلح في أجزاء من وةط االةتوا ية 

 أيلو /ةمتممر وقشرين إيصا  المساعداا اس/سا/ية بينإعاقة  حوادلمن  103وُأبل  عما مجموعه  - 37
 اوف األمنية من العاملين في مجا  ققديم المعو/ة إلى مواقا أررى بسمب الم 45ت وقد قم /ق  /وفممر/الثا/ي

الســـــــير الدارلي، ل ن  إلى قيســـــــير 19-كوفيدســـــــمب بالميروضـــــــة على التنقالا  وأدى رفا القيود أو ريرهات
 والت ويفت العاملين في مجا  ققديم المعو/ة ظلوا عرضة للم ايقة

وُقداألمت ردماا المســـــــاعدة والحماية المنقذة لألرواح إلى أكثر من ةـــــــتة ماليين شـــــــ ص في اليترة  - 38
ال ـــدف المنقح البـــال  في المـــا ـــة من  80 هـــذا الرقم كـــا/ون الثـــا/ي/ينـــاير إلى أيلو /ةـــــــــــــمتممرت ويمثـــ  نم

ن ياألشـــــ اف المســـــتييد بما يشـــــم  ،2020راة االةـــــتجابة اس/ســـــا/ية لعام في إطار  ماليين شـــــ ص 7,6
ممر، قم قجمين قشــــرين الثا/ي//وف 30ت وفي 19-األ/شــــاة المنيذة في إطار ج ود التصــــدي لجا حة كوفيد من

، بما في ذل  االةــــــــــتجابة اس/ســــــــــا/ية بليون دوالر المالوب في إطار راة 1,9مليون دوالر من ممل   974
 صندون المركزي لمواج ة الاوارئتالمليون دوالر من  30 أكثر من

األماارت وظلت أمراض مث  المالريا والحصبة واألمراض المنقولة بالمياه قةثر على الناس في موةم  - 39
وقجكدا حاالا إصـــــــــــــابة بييروس شـــــــــــــل  األطيا  الناجم عن أرذ اللقاح في واليتي واراب وررب بحر الازا  

 تشل  األطيا  الاميعي المصدرفيروس قشرين األو /أكتوهر، بعد ش رين من إعالن رلو أفريةيا من  في
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 تنفيذ المهام المقررة للبعثة - خامسا 
 حماية المدنيين - ألف 

واصلت البعثة ققديم اةتجابة شاملة للت ديداا التي قاا  المد/يين من رال  التواص  ما الةياداا  - 40
الر يســــــية، وقنييذ مبادراا لتســــــوية النزاعاا على مســــــتوى المجتمعاا المحلية، وةيام حيظة الســــــالم قدريجيا 

ار ومعالجة دوافا النزاعت ومن بالتمركز في مواقا رارجية، إلى جا/ب دعم للمرامج ي دف إلى قعزيز االةـــــــــتقر 
 الت ديداا الر يسية التي قاا  المد/يين القت  واسصاباا واالرتااف والعنف الجنسيت

وواصــــلت البعثة بذ  الج ود سعادة االةــــتقرار إلى جو/قلي و دارية الميمور ال مرى من رال  إعااء  - 41
لمنا المزيد من العنف والت فيف من حدقهت فعلى األولوية لإلجراءاا الت ميلية اليورية والمتوةـــــــــــــاة األج  

ةـــــــمي  المثا ، دعمت البعثة حوارا بين زعماء الدين ا بور واللو /وير والمورلي في جوها، بةيادة حاكم جو/قلي 
وكمير مديري إدارية الميمور ال مرى، وهو ما أةـــــير عن اقيان على مواصـــــلة العم  على المســـــتوى الشـــــعميت 

فنيا للجنة الرفيعة المســـــــــتوى، بةيادة /ا ب الر يس جيمس وا/ي إيقا، لح  مســـــــــجلة العنف وقدمت البعثة دعما 
ط لمر/ــامج متعــدد الوكــاالا للحــد من العنف على صـــــــــــــعيــد  القملي في جو/قلي و داريــة الميمور ال مرىت وُرااأل

لقدرة على الصـــــــندون االةـــــــتعما/ي لتحقي  المصـــــــالحة واالةـــــــتقرار وهناء ا بمســـــــاعدة منالمجتمعاا المحلية 
 كيا/ااج ودها ما من رالله القاري، حيث ةتوحد البعثة األمم المتحدة الصمود المشتره بين البعثة وفري  

هذا المشــــــروع، الذي يســــــت دف  ســــــعىواثنتين من المنظماا رير الح ومية الدوليةت وي األررى  المتحدة األمم
ا المحلية لتحديد األةباب الجذرية للنزاع و عداد المجتمعاالتقريب بين الشباب واليعاا الم مشة األررى، إلى 

 قدرالا للحد من العنف وقعزيز المساءلةت

وهموازاة ما ذل ، ةــــــــيارا البعثة دورياا في المناط  الر يســــــــية المت ــــــــررة من العنف، وال ةــــــــيما  - 42
ا/ب جم ة جو/قليت وفي ررب االةـــــــــــــتوا ية، حيث ُأبل  عن زيادة في اسجرام والتجنيد القســـــــــــــري من ج في

ال الف الوطني، أقامت البعثة قواعد عملياا مةقتة للتصــــــــــدي للت ديداا الناشــــــــــعةت وعززا البعثة أي ــــــــــا 
وجودها في وةــــــــــط االةــــــــــتوا ية في أعقاب االشــــــــــتباكاا التي وقعت في أوارر أيلو /ةــــــــــمتممر، وفي واراب 

جتمعاا المحلية على طو  أعقاب قزايد أعما  العنف القملي وال جماا التي يشـــــــــــــن ا الشـــــــــــــباب على الم في
مناط  العودة،  لبعثة بتســيير دورياا فيا ذل ، قامت وهاسضــافة إلى الاري  الراباة بين واو وكواينا وقو/جت

، وال/يا وياي في شــرن االةــتوا ية ،وأكوهو وأورور في جو/قلي ،في مل ا  ال مرى المناط  الواقعة بما في ذل  
المواقية سعادة التوطينت واةـــــــــــــتجابت دا رة اسجراءاا المتعلقة باأللاام لالباا ق يعة الظروف وذل  ب دف 

م تلف الســـــــــــلااا وأفراد المجتمعاا المحلية سزالة الذرا ر المتيجرة من المجمعاا الســـــــــــ نية، وجوا/ب  من
 الازا ت ب بحرالارن، وفي القرى الواقعة في والياا االةتوا ية ال مرى والبحيراا والوحدة وأعالي الني  ورر 

ودعما لتنييذ االقيان المنشــــط لتســــوية النزاع في جم ورية جنوب الســــودان على المســــتوى الشــــعمي،  - 43
من حلقاا  25و دارة النزاعاا المحلية، وقحقي  المصــــــــــــالحة، وقعزيز التماةــــــــــــ  االجتماعي، /ظمت البعثة 

لســـالم على الصـــعيدين المحلي والوطني، العم  والحواراا المجتميية وحمالا الســـالم وج ود /شـــر اقياقاا ا
 ما مجموعهوُقداألمت المساعدة إلى ف ال عن أ/شاة بناء القدراا ليا دة السلااا التقليدية والنساء والشبابت 

 من رال  هذه األ/شاةت ،امرأة  800بما في ذل   ،مشاركاً  1 971

في جنوب واةـــــــتنادا إلى رارطة الاري  الممينة في ققريري بشـــــــجن الت ايط لمواقا حماية المد/يين  - 44
قم ين البعثة من قوةــــــيا /اان قمركزها ال ارجي ألرراض من أج  و  (،S/2019/741) مســــــتقمالالســــــودان 

https://undocs.org/ar/S/2019/741
https://undocs.org/ar/S/2019/741
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مواقا حماية المد/يين إلى  قحوي صـــــــــــــلت البعثة ج ودها الرامية إلى الحماية في بقا العنف الســـــــــــــارنة، وا
إلى  اةــــــتنادوا لمشــــــردين دارليا راضــــــعة لســــــيادة الح ومة، قمشــــــيا ما اليصــــــ  الثالث من االقيانلم يماا 

ققييمـاا شــــــــــــــاملـة للم ـاطر األمنيـةت وفي اليترة قيـد االةـــــــــــــتعراض، أعيـد رةـــــــــــــميـا قعيين المواقا الموجودة 
جوها م يماا للمشــــردين دارليات وةــــتواصــــ  البعثة االضــــاالع بمســــةولياق ا في مجا  حماية وواو و  بور في

المد/يين، بســــم  من ا قســــيير دورياا بالقرب من مواقا حماية المد/يين الســــابقةت وةــــتقوم البعثة أي ــــا بدعم 
طنية لجنوب االضــــــاالع بمســــــةوليت ا، وال ةــــــيما من رال  ققديم الدعم إلى ج از الشــــــرطة الو  الح ومة في

الســودانت وعالوة على ذل ، ةــتواصــ  البعثة دعم إيصــا  المســاعداا اس/ســا/ية إلى الم يماا دون عوا  ، 
 واالحتياظ بقواا رد ةريا يم ن /شرها بس ولة من أج  التدر  في حاالا الاوارئت

تره بين البعثة وفي المواقا الثالثة كل ا، جاءا عملياا اال/تقا  /تيجة قنســـــي  وثي  وق ايط مشـــــ - 45
وشـــــــركا  ا في مجا  العم  اس/ســـــــا/ي العاملين في هذه المواقا، واقصـــــــاالا واةـــــــعة الناان ما أصـــــــحاب 
المصـــــــلحة المعنيين، بما في ذل  الســـــــلااا في جوها والوالياا وقواا األمن والشـــــــرطة، ف ـــــــال عن ممثلي 

هم ما ح ام الوالياا المعنيين، ق ي  المشـــــــــــــردين دارليات وفي ك  حالة من الحاالا، وقاعت البعثة مذكرة قيا
راالتزام م بتوفير األمن والحماية للمشـــردين دارليا في الم يماات وفي بور وواو على حد ةـــواء،  البعثة  يســـا

التواص  المباشر بين المشردين دارليا وح ام الوالياا لزيادة الثقةت وعالوة على ذل ، قامت البعثة في جوها، 
بدعم صـــيارة اقيان بشـــجن التعاير الســـلمي بين المشـــردين دارليا في المواقا المذكورة  بالتعاون ما شـــركا  ا،

 والمجتمعاا الم يية المحياة بتل  المواقات

قشــــــــرين األو /أكتوهر، وفي إطار الج ود الممذولة لدعم الســــــــلااا في قحم  مســــــــةولياق ا  5وفي  - 46
ي أعيد قحويل ا حديثا، وقاا ميوض الشرطة في البعثة حيظ النظام العام في م يماا المشردين دارليا الت عن

قمركز أفراد  مناالقيان  يم انت و لجنوب الســــودان الشــــرطة الوطنيةج از اقياقا بشــــجن التنســــي  العملياقي ما 
من شـــــــرطة األمم المتحدة في مراكز الشـــــــرطة الواقعة بالقرب من م يماا المشـــــــردين دارليًا المعاد قعيين ا، 

قعزيز قدراا ال يارة المجتميية بســم  من ا قوفير الدعم اللوجســتي والمســاعدة التقنية والتدريب وذل  لمواصــلة 
 قسيير دورياا منسقةتو  والتوجيه واسرشاد والرصد

وهاالةـــــتيادة من عملياا اال/تقا  الناجحة والدروس المســـــتيادة، يجري بذ  الج ود على /حو يتســـــم  - 47
بنيس القدر من الشـــــمو  والتشـــــاور اةـــــتعدادا سعادة قعيين مواقا حماية المد/يين المتبةية في با/تيو ومل ا ، 

 ش صات 130 458التي قست يف 

/يين للعنصــر العســ ري م اةــب أمنية ةــتســمح له ب يض وقد أقاحت إعادة قعيين مواقا حماية المد - 48
قدريجي لعدد األفراد النظاميين وقحســـــين مســـــتوى إ/زا  القوة لحماية المد/يين من رال  عملياا /شـــــر قتســـــم 
بقدر أكمر من رية الحركة والقوة والمرو/ة والسرعةت وهي   التوصياا المتوقعة من االةتعراض االةتراقيجي 

التعزيز المتورى لعنصر ةيادة القا/ون في البعثة و عادة قش ي  ال مرة الحالية في مجا   المستق ، إلى جا/ب
ن البعثة من مواصــــلة قعزيز الدعم التقني واالةــــتشــــاري المقدم إلى الج اا الياعلة الوطنية  الشــــرطة، ةــــتتم ا

، واسةـــــ ام ة القا/ون وكيالة احترام ةـــــياد أج  إعادة إرةـــــاء أةـــــس العدالة الجنا ية على الصـــــعيد الوطني من
 ق يعة بيعة قوفر الحماية، وقعزيز قدرة الح ومة على حماية المد/يينت في

، واصـــــلت شـــــرطة األمم المتحدة قوةـــــيا /اان قمركزها ووجودها في أماكن أررى ألرراض هالمث و  - 49
ياألر ما مجموعه دورية  64 لثقة، ودورية لمناء االطمعنان وا 661 الحماية رارا مواقا حماية المد/يينت وةـــــــــــــُ
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 وجود بارزت وكان دورية ذاا 536 جوية دينامية و ةدوري 11 قصـــــــــــــيرة المدة، و دوريتان طويلتا المدة، و
 دورية من دورياا شرطة األمم المتحدة مرامية للمنظور الجنسا/يت 1 274 مجموعه ما

دورية طويلة  166، و دورية قصــيرة المدة 1 163 دورية، بما في ذل  21 472 وةــيرا قوة البعثة - 50
ياألر ما مجموعه 28دورية جوية دينامية، و  127المدة، و  دورية في مواقا حماية  5 399 دورية / ريةت وةــــــــــُ

 المد/يين وحول ات
 

 سيادة القانون والمساءلة  

الحوادل األمنية التي قةثر على ب المتعلقة دعم لتدابير المســــــــــــاءلة الوطنيةققديم الواصــــــــــــلت البعثة  - 51
شـــ صـــًا يشـــتبه في أ/ م  27احُتجز في مراف  االحتجاز التابعة للبعثة  وفي المجموع،مواقا حماية المد/يينت 

ف إلى السلااا اش أ قسعةمسةولون عن حوادل أمنية رايرة دار  مواقا حماية المد/يينت وأحالت البعثة 
قت البعثة ما بر/امج األمم المتحدة اس/ما ي لنشــــــــــر بعثاا ققييم الوطنية للتحقي  مع م ومقاضــــــــــاق مت و/ســــــــــ

 تما زالت مستمرة مل ا ، وهي عملياا ومحاكم متنقلة في

قشـــرين الثا/ي//وفممر، قدمت البعثة الدعم لمديرية الق ـــاء العســـ ري التابعة لقواا الدفاع  25وفي  - 52
ين وهيعة دفاع في بور وها/تيو الةــــتعراض الشــــعمي لجنوب الســــودان لنشــــر فري  ي ــــم ق ــــاة ومدعين عام

 وريض عدد ما قراكم من ق ايا لم يمت في ا بعد لمشتبه في م ما زالوا محتجزين في السجون العس ريةت

وللت فيف من حدة العنف المرقبط بال جرة في واراب وررب بحر الازا ، واصـــلت البعثة، بالتنســـي   - 53
ع ممو  من الصــــندون االةــــتعما/ي لتحقي  المصــــالحة واالةــــتقرار ما شــــركاء آررين، الن وض بتنييذ مشــــرو 

وهناء القدرة على الصـــــــــمودت وعلى وجه التحديد، قادا البعثة ج ود الت ايط واسعداد باقباع طرا   شـــــــــاملة 
الجرا م، ةـــــت ون هذه المح مة بمثابة آلية التحقي  في  ل يالة إ/شـــــاء مح مة راصـــــة متنقلةت وهاسضـــــافة إلى

ةـــريعة لال/تشـــار في البقا الســـارنة من أج  قعزيز المســـاءلة في بداية أعما  العنف وق فيف حدة اةـــتجابة 
 التوقراا رال  موةم ال جرة الوشي ت

قشــــــــــرين الثا/ي//وفممر، أجريت مشــــــــــاوراا مت املة رفيعة المســــــــــتوى للتومية والتشــــــــــاور  24وفي  - 54
ن بشجن المح مة ال اصة المتنقلة، ول يالة اقياق ا رسةاء ك  عنصر من عناصر العدالة من كلتا الواليتي ما

 على قحديد فري  ق ا ي م صص ل ذا الارضت

قشرين الثا/ي//وفممر  18 قشرين األو /أكتوهر إلى 14وهموازاة ما ذل ، أجرا البعثة في اليترة من  - 55
ةــتماع إلى آرا  ا بشــجن مشــاوراا في م تلف أ/حاء ررب بحر الازا  وواراب لتومية المجتمعاا المحلية واال

المح مة ال اصــــــــــة وهشــــــــــجن المجاالا التي ينباي قعزيزها لمواج ة ما ُطرح من قحدياا في موةــــــــــم ال جرة 
الســـــاب ت وةـــــت ون هذه المشـــــاوراا بمثابة إطار لمةقمر مشـــــتره بين الواليتين يتيح التوصـــــ  إلى اقيان بين 

هجرة ةلمية، ف ال عن آلية للتومية على /اان أوةا ممثلي الواليتين بشجن اآللياا المعززة للمساعدة على 
 تال اصة المتنقلة  جراءاا وطرا   عم  المح مةب فيما يتعل في م تلف أ/حاء الواليتين 

وهعد إجراء اةـــــــتعراض مســـــــتندي أولي سطار القا/ون الجنا ي لجنوب الســـــــودان، ققوم البعثة حاليا  - 56
ســــودان لتشــــ ي  فري  عام  ققني الةــــتعراض التعديالا المقترح بدعم لجنة اةــــتعراض القوا/ين في جنوب ال

 2008وقا/ون اسجراءاا الجنا ية لعام  2008وقا/ون العقوهاا لعام  2006إدرال ا على قا/ون المينة لعام 
زيادة امتثا  جنوب الســـــــــودان للمعايير وأف ـــــــــ  إلى هذا االةـــــــــتعراض التشـــــــــاوري وي دف  والموافقة علي ات
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 ولية واسقليمية، والمواءمة بين جميا القوا/ين الجنا ية الوطنيةت وواصـــــــــــلت البعثة التنســـــــــــي الممارةـــــــــــاا الد
 (هيعة األمم المتحدة للمرأة )المر/امج اس/ما ي وهيعة األمم المتحدة للمســـــــــاواة بين الجنســـــــــين وقم ين المرأة  ما

قا/ون األةــرة لجنوب الســودان،  ووزارة الشــةون الجنســا/ية وشــةون الاي  والرعاية االجتمامية، لوضــا مشــروع
 الثا/ي//وفممرت قشرين 11الذي ُعقد بشج/ه اجتماع ألصحاب المصلحة في 

 
 رصد انتهاكات حقوق اإلنسان والتحقيق فيها - باء 

، من ا حوادل القت أل التعســـــــيي، واالرتااف، والعنف الجنســـــــي احادث 134وثَّقت البعثة ما مجموعه  - 57
في ذل  االحتجاز بالوكالة(، والتعذيب وةــوء المعاملة،  بالنزاع، واالعتقا  واالحتجاز التعســييين )بماالمتصــ  

والتجنيد العســــــ ري القســــــري، و/ ب الممتل اا المد/ية وقدميرهات وأةــــــيرا هذه الحوادل عن وقوع ما ال يق  
ت ومن على األق  طيال 19ة و امرأ  27(، من بين م جريحا 86 قتيال و 126إصــــابة بين المد/يين ) 212 عن

إلى الجناح المعارض في الحركة  عشــــرةحادثا إلى مجموعاا الدفاع عن النيس؛ و  73هذه الحوادل، ُ/ســــب 
إلى  ةــبعةإلى جم ة ال الف الوطني؛ و  قســعةإلى قواا الدفاع الشــعمي لجنوب الســودان؛ و  ثما/يةالشــعمية؛ و 

لى ج از األمن الوطني؛ وواحد إلى القوى الموحدة الالزمة؛ إ رمسةج از الشرطة الوطنية لجنوب السودان؛ و 
وواحد إلى القواا المشـــــــــتركة بين قواا الدفاع الشـــــــــعمي لجنوب الســـــــــودان وج از الشـــــــــرطة الوطنية لجنوب 
الســـودان ومصـــلحة الســـجون في جنوب الســـودان؛ وواحد إلى اشـــتباكاا بين جم ة ال الف الوطني والجناح 

د بعد الج ة المسةولة عن  ميةتالمعارض في الحركة الشع  أررىت حادثة 19ولم قحدَّ

وهعد قصاعد أعما  العنف المنظمة على المستوى دون الوطني وما يرقبط ب ا من ا/ت اكاا لحقون  - 58
اال/ت اكاا الموثقة رال  عدد  ا/ يضاس/سان الممل  عن ا في اليترة بين أيار/مايو ومنتصف آب/أرساس، 

عزى هذا اال/ ياض ي ، وُييترض أن2019مســتوياا مماثلة لنيس اليترة من عام إلى التقرير اليترة المشــمولة ب
أةـــــــاةـــــــا إلى األماار الازيرة والفي ـــــــا/اا في المناط  التي عادة ما قتجثر ب ذا العنفت رير أن مجموعاا 

وارابت وجرى الدفاع عن النيس المدججة بالســــــــــالح ما زالت قعيث فســــــــــادا في أماكن مث  واليتي البحيراا و 
قوثي  زيادة مثيرة للقل  في حاالا ارتااف المد/يين على يد أفراد من جم ة ال الف الوطني وعناصـــــــــــــر 
مسلحة أررى، وذل  أةاةا لارض التجنيد العس ري القسري، في مناقة يي بوالية وةط االةتوا يةت وش لت 

 مناقة قو/ج بوالية واراب مدعاة للقل ت اال/ت اكاا المرقباة بحملة الح ومة لنزع السالح القسري فيأي ا 

واةـــــــــــتمرا البعثة في قلقي ققارير قييد بةيام ج از األمن الوطني بيرض الرقابة على الصـــــــــــحييين  - 59
والنشـااء وريرهم من المد/يين الذين يعمرون عن آراء منتقألدة للح ومة أو م الية آلرا  ا وم ـايقت م واعتقال م 

ض ما ال يق  عن رمسة صحييين لالعتقا  واالحتجاز التعسيين بسمب أ/شات م واحتجازهم قعسفيات وقد قعر 
 الم نية رال  اليترة المشمولة بالتقريرت

وال يزا  فرض عقوهة اسعدام يثير القل ، ال ةــــيما في ضــــوء عدم كياية ال ــــما/اا القا مة لحماية  - 60
لةت وقد ُوثاألقـت عمليـة واحدة من عمليـاا الح  في المحـاكمـة وف  األصـــــــــــــو  القـا/و/يـة وفي المحـاكمـة العـاد

 التي ُ/ياألذا في عامالمةكدة اسعدام رال  اليترة المشـــــــــــــمولة بالتقرير، مما يرفا العدد ال لي لعملياا اسعدام 
من الســــجناء المح وم علي م باسعدام بعد  رمســــة عن ُأفرا إلى ثالل عملياات ورال  اليترة /يســــ ا، 2020
 تاألح ام الصادرة في حق م اةتعنافبلمجتما المد/ي ج اا فاعلة في اةيام 

 عن إدا/ةوفي أوا   أيلو /ةـــــمتممر، أعلنت مح مة عســـــ رية محلية في يي، أُ/شـــــعت في قموز/يوليه،  - 61
لتورط م في جرا م م تلية ارُق مت في المقاطعاا الجنوهية لجنوب الســــودان جنديًا من قواا الدفاع الشــــعمي  26
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جنديا أدينوا باالرتصــــاب  13 هذا الرقم ت وشــــم 2020 و 2019لوالية وةــــط االةــــتوا ية، وال ةــــيما بين عامي 
ب دا/ة جندي من قواا  أماكن م تلية قامت محاكم مد/ية فيو وأرهعة بالشـــــروع في القت  و لحان ضـــــرر جســـــيمت 

ي بت مة القت  العمد، و دا/ة أرهعة أفراد من ج از الشــــــــــرطة الوطنية وثالثة من الجناح المعارض الدفاع الشــــــــــعم
 تفتياا قاصراا ثما/يالحركة الشعمية وواحد من قواا الدفاع الشعمي بارق اب جرا م جنسية ضد  في

قون اس/ســــان ققييما للم اطر في إطار ةــــياةــــة بذ  العناية الواجبة في مجا  ح 22وأجرا البعثة  - 62
قم  أن ققدم المساعدة في مجا  السير والمساعدة المادية إلى القواا األمنية رير التابعة لألمم المتحدة دعما 

 لتنييذ عملية السالمت
 

 األطفال والنزاع المسلح  

 وعشــــــــر ،فتى 12) 23إلى  55ا/ يض عدد األطيا  المت ــــــــررين من اال/ت اكاا الجســــــــيمة من  - 63
 وطي  واحد لم يتسن قحديد جنسه(ت ،فتياا

ورمســة أطيا   ،وقم التحق  من قعرض ثما/ية فتيان للتجنيد واالةــت دام، ورمس فتياا لالرتصــاب - 64
)َفَتيان وثالل فتياا( لالرتااف، ورمســـــة أطيا  )ثالثة فتيان، وفتاة واحدة، وطي  لم يتســـــن قحديد جنســـــه( 

واأله ثال قم التحق  من وقوع هجوم على مرف  للرعاية الصـــــــحية وثالثة و ثة(ت للقت  والتشـــــــويه )ُقت  طيالن وشـــــــُ
قم التحق  من حوادل االةــــــت دام العســــــ ري للمدارس و حوادل قتعل  بمنا إيصــــــا  المســــــاعداا اس/ســــــا/يةت 

واحد( من جا/ب قواا الدفاع الشــعمي لجنوب الســودان في والية وةــط مســتشــيى ن( والمســتشــفياا )ا)مدرةــت
األطيا  األكثر ق ـــررا في وةـــط االةـــتوا ية )ةـــبا فتياا(، وررب االةـــتوا ية )ةـــتة فتيان  وكانت االةـــتوا ية

وطي  واحد لم يتسن قحديد جنسه(، وشرن االةتوا ية )َفَتيان(،  ،وفتاة واحدة ،وفتاة واحدة(، وواراب )فتى واحد
 ازا  )فتاة واحدة(توجو/قلي )فتى واحد(، والبحيراا )فتى واحد(، والوحدة )فتى واحد(، وررب بحر ال

وارُق مت ا/ت اكاا طالت قســــــعة أطيا  )أرهعة فتيان ورمس فتياا( على يد قواا األمن الح ومية،  - 65
ثالل فتياا( وج از األمن الوطني )فتاقان(ت و )أرهعة فتيان لجنوب السودان بما في ذل  قواا الدفاع الشعمي 

 ،المعارض في الحركة الشـــــــــــــعمية طالت ثما/ية أطيا  )رمســـــــــــــة فتيانالجناح ا/ت اكاا من جا/ب  ت موارقُ 
ُقعرف  ، في حين لم(ثالل فتياا)وطي  واحد لم يتســـــــــــــن قحديد هويته(، وجم ة ال الف الوطني  ،وفتاقان

الج ة المســـةولة عن ا/ت اكاا ضـــد ثالثة فتيان، أصـــيب اثنان من م بتشـــوهاا بســـمب متيجراا من م لياا 
ر لالرتاــاف على يــد مجموعــة مج ولــةت وُ/ســــــــــــــب هجوم على أحــد مراف  الرعــايــة الحرب فيمــا قعرض آر

الصحية إلى الجناح المعارض في الحركة الشعمية، في حين لم ُقعرف بعد الج ة المسةولة عن ثالثة حوادل 
 قتعل  بمنا إيصا  المساعداا اس/سا/يةت

ن ققنية على مستوى الوالياا في وةط ودعمت فرقة العم  القارية للرصد واسبالغ إ/شاء ةت لجا - 66
االةــــــتوا ية وجو/قلي وررب االةــــــتوا ية وشــــــما  بحر الازا  والبحيراا والوحدةت وقشــــــ   هذه اللجان ال ياك  
الر يســــــــية على مســــــــتوى الوالياا التي قشــــــــرف على قنييذ راة العم  الشــــــــاملة الموقعة س/ اء ومنا جميا 

 واا والجماعاا المسلحة ضد األطيا تاال/ت اكاا الجسيمة التي قرق م ا الق
 

 العنف الجنسي المتصل بالنزاع  

ظلــت البعثــة قالحظ مســـــــــــــتويــاا مقلقــة من أعمــا  العنف الجنســـــــــــــي التي قرق م ــا أطراف النزاع  - 67
الميليشياا األهلية أو ريرها من العناصر المسلحة ال العة في أعما  العنف المحلية أو القمليةت وقحققت  أو
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، من بين م قسا فتياات وقعرض ةضحي 15متص  بالنزاع المسلح، شملت جنسي حادل عنف  12من البعثة 
حاالا(، واالرتصــــــاب الجماعي  ةــــــتعامًا، لالرتصــــــاب ) 45 و 14ال ــــــحايا، الذين قتراوح أعمارهم بين 

ل إلى ومحاولة االرتصـــــــاب )حالتان(ت وُ/ســـــــمت هذه الحوادواسكراه على التعري )حالتان(، )رمس حاالا(، 
)اثنان(، وقواا لجنوب الســـــــــودان الشـــــــــرطة الوطنية ج از الحركة الشـــــــــعمية )اثنان(، و  الجناح المعارض في

التابعة للقا د الســـاب  للجناح والقواا  ،(اثناناألمن الوطني ) ج از)واحد(، و لجنوب الســـودان الدفاع الشـــعمي 
، في حين (2) موعاا الدفاع عن النيسالمعارض في الحركة الشـــــــــــــعمية، اللواء جوزيف دو/او )واحد(، ومج

 الحوادلت كا/ت عناصر مسلحة مج ولة مسةولة عن اثنين من هذه

حادثا إضــــافيا من حوادل العنف الجنســــي المتصــــ  بالنزاع التي وقعت قم  اليترة  14ووثقت البعثة  - 68
ى مجموعاا الدفاع حوادل إل رمســـةفتياات وُ/ســـمت  أرهاضـــحية، من بين م  41المشـــمولة بالتقرير وشـــملت 

، لجنوب الســــودان إلى قواا الدفاع الشــــعمي ثالثةعن النيس، وثالثة إلى عناصــــر مســــلحة مج ولة ال وية، و 
ج از األمن الوطنيت و  جم ة ال الف الوطنيو الجناح المعارض في الحركة الشـــــــــــــعمية ك  من وواحد إلى 

حوادل  الما ة من في 63 وقجدر اسشارة إلى أن مجموعاا الدفاع عن النيس في جو/قلي كا/ت مسةولة عن
 تالعنف الجنسي المتص  بالنزاع

بالتصدي  أيلو /ةمتممر، أصدرا جم ة ال الف الوطني بيا/ا من جا/ب واحد التزمت فيه 18وفي  - 69
قشـــرين  21 و 20وقوثي  قعاو/ ا ما األمم المتحدة لمنا حدوثهت وفي يومي  للعنف الجنســـي المتصـــ  بالنزاع

العم  بمن اا موحد جديد بشــــجن العنف الجنســــي لجنوب الســــودان األو /أكتوهر، بدأا قواا الدفاع الشــــعمي 
، من بين م ثالل /ســـاء، ُعقدا قواا الدفاع الشـــعمي من مدرهي 25المتصـــ  بالنزاع رال  دورة قدريمية لــــــــــــــــ 

جوها بدعم ققني من البعثةت واجتمعت لجنة مةلية من ممثلين عن قواا الدفاع الشعمي والجناح المعارض  يف
قشـــــــــــــرين  27ووزارة الدفاع ألو  مرة في في جنوب الســـــــــــــودان الحركة الشـــــــــــــعمية وقحالف المعارضـــــــــــــة  في

حركة الشـــعمية بشـــجن األو /أكتوهر لمناقشـــة قوحيد راتي عم  قواا الدفاع الشـــعمي والجناح المعارض في ال
 ت2020 التصدي للعنف الجنسي المتص  بالنزاعت ومن المتوقا بدء العم  بال اة الموحدة قم  / اية عام

 
 تهيئة الظروف المواتية إليصال المساعدات اإلنسانية - جيم 

ة دوري 66في إطار مواصـــــلة ققديم الدعم إلى الشـــــركاء في مجا  العم  اس/ســـــا/ي، ةـــــيارا البعثة  - 70
دورية قصـــيرة المدة في م تلف أ/حاء الملد لدعم عملياا إيصـــا  المســـاعدة أو حماية  1 163طويلة المدة و 

العاملين في مجا  األ/شـــــــــاة اس/ســـــــــا/ية، بســـــــــم  من ا إ/شـــــــــاء قواعد عملياا مةقتةت ووفرا البعثة الحماية 
ـــــ  ال اورةت و ضافة إلى ذل ، ةيارا بعثة مت املة، مما أقاح ل ا الوصو  إلى مناط  شديدة  112العس رية لـ

دورية من دورياا الحماية العســـــــ رية لدعم القواف  والشـــــــركاء في مجا  العم  اس/ســـــــا/ي، بما في ذل   982
 المنظماا رير الح وميةت

واةـــــتجابت دا رة اسجراءاا المتعلقة باأللاام لالباا من منظماا العم  اس/ســـــا/ي سجراء عملياا  - 71
را ر المتيجرة، ومن ذل  على ةــــــمي  المثا  الدعم المقدم لتا ير موقا س/شــــــاء مركز للعم  مســــــح و زالة للذ

، قم ققييم موقا س/شاء منظمة األمم المتحدة للايولةاس/سا/ي في كودوه بجعالي الني ت وهناء على طلب من 
، وفي روموروه بجو/قلي، با/تيو بوالية الوحدة، كان ُيســــت دم في الســــاب  كموقا للتجميا مدرةــــة ابتدا ية في

قم قا ير مناقة إ/زا  لتم ين بر/امج األرذية العالمي من إيصا  األرذية إلى األش اف الذين هم في أمس 
 لفي ا/ااتبسمب ا الحاجة إلي ا
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فريقا، وقامت هذه األفرقة بمسح وقا ير مساحة قمل   17و/شرا دا رة اسجراءاا المتعلقة باأللاام  - 72
طلقة من ذريرة  26 360صـــــــــــنيا من المتيجراا و  12 381مرهعا من األراضـــــــــــي وقدمير  مترا 513 190

 األةلحة الصايرةت
 

 دعم تنفيذ االتفاق المنشط وعملية السالم - دال 
ممث  ال اف و/وابه بذ  مســـــــاعي م الحميدة والعم  ما األطراف وأصـــــــحاب المصـــــــلحة الواصـــــــ   - 73

 الســيدممث  ال اف ما اللمعالجة المســا   األةــاةــية المعلقة ومواصــلة إحراز ققدم في قنييذ االقيانت وقعاون 
/هت ومن رال  كير والنا ب األو  للر يس مشــــــــــــار و/واب الر يس األرهعة اآلررين لتعزيز قنييذ االقيان في أوا

وقف من  وآلية الرصد والتحق  المشاركة النشاة في مداوالا اللجنة المشتركة للرصد والتقييم المعاد قش يل ا
ممث  ال اف األطراف على الحياظ على ما قحق  من زرم، الإطالن النار والترقيباا األمنية اال/تقالية، حث 

 اآلليةت إلى في حين واصلت البعثة أي ا ققديم الدعم اللوجستي

قوفير األةــاس الالزم و وواصــلت البعثة أ/شــات ا الرامية إلى قوةــيا /اان الحيز المد/ي والســياةــي  - 74
للتنييذ المســــــتدام القيان الســــــالمت وقم يدا ال/االن عملية وضــــــا الدةــــــتور، /ظمت البعثة والمر/امج اس/ما ي 

قشـــــــــــــرين  14 و 13 ة والمســــــــــــــاعدة اال/ت ابية، يوميوهيعة األمم المتحدة للمرأة والمع د الدولي للديمقراطي
األو /أكتوهر، حلقة عم  للةياداا النسا ية بشجن عملية وضا الدةتور الدا مت وقامت ةياداا ةياةية /سا ية 

كينيا بتباد  أف ار متعمقة بشجن عملياا وضا الدةتور الوطني ل   بلد من هذه الملدانت و من أورندا ورامميا 
قشرين الثا/ي//وفممر، كان  19و  18/يس م حلقة عم  مماثلة ل بار الزعماء السياةيين يومي وعقد الشركاء أ

المتحدثان الر يســــــــيان في ا هما وزيرة الدفاع، أ/جلينا قيني، ووزير اسعالم وق نولوجيا االقصــــــــاالا وال دماا 
 المريدية، ماي   ماكوي لويثت

لبعثة ووزارة الشـــــــــــــةون االقحادية والمع د الدولي قشـــــــــــــرين األو /أكتوهر، /ظمت ا 29و  28وفي  - 75
للديمقراطية والمساعدة اال/ت ابية حلقة عم  قشاورية للتداو  بشجن إطار السياةاا المتعلقة بالنظام االقحادي 

 ووضعه في صياته الن ا يةت

عم  مجلس  ، قامت البعثة بتيســــيرالمعاد قشــــ يل ا وهالشــــراكة ما اللجنة المشــــتركة للرصــــد والتقييم - 76
قشرين الثا/ي//وفممر  24 و 23اةتعراض الدفاع واألمن االةتراقيجيين في حلقة عم  عقدا في جوها يومي 

لدعم عرض التقييم األمني االةــــتراقيجي المنصــــوف عليه في االقيان، ف ــــال عن إعداد وثا   قااع األمن 
 ذاا الصلةت

   حاةـــمة مث  مســـةولياا األحزاب الســـياةـــية واةـــت ـــافت البعثة ةـــبعة برامج إذامية قتناو  مســـا - 77
بناء الدولة، ومعالجة األزمة االقتصــــــــــادية، وقعزيز مشــــــــــاركة المجتما المد/ي، و عادة قشــــــــــ ي  ح وماا  في

الوالياا، من بين مواضــــــيا أررىت وأةــــــ مت هذه المرامج في فتح المجا  الســــــياةــــــي، والتماس آراء م تلف 
ييية، وقعزيز التواصــ  بين القادة الســياةــيين والســ ان، وةــاعدا أصــحاب المصــلحة بشــجن المســا   المواضــ

 /شر معلوماا صحيحة وموثوقة عن اقيان السالم وعملية السالمت في
 

 المرأة والسالم واألمن - هاء 
البعثة واصــلت إشــراه الشــركاء وأصــحاب المصــلحة في الدعوة إلى قنييذ األح ام الجنســا/ية ررم أن  - 78

التقدم محدودا بســـــــمب ا/عدام اسرادة الســـــــياةـــــــية في الوفاء بحصـــــــة المرأة البالاة ظ   فقد ،االقيانفي  الواردة
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في الما ةت ودعت البعثة إلى مشــــاركة المرأة مشــــاركة ذاا مازى في جميا المنتدياا والحلقاا الدراةــــية  35
راا، مث  قل  المتعلقة بالم اراا التي قدعم ا البعثةت وةعت حلقاا العم  المعنية بتنمية الم اراا وهناء القد

 والقدراا الدعوية والةيادية، إلى قعزيز إة اماا المرأة في م تلف عملياا السالمت

وققوم البعثة، بالتعاون ما شـــركاء آررين من األمم المتحدة، بتقديم الدعم التقني إلى اللجنة الوطنية  - 79
م لالحتياجاا الجنسـا/ية يسـت دف المقاقلين السـابقين ولجما لنزع السـالح والتسـريح و عادة اسدماا سجراء ققيي

بيا/اا عن المقاقالا السابقاا وعن احتياجاا المرمجةت ودعمت البعثة قدريب الشرطة في مجاالا المساواة 
بين الجنسين، والمرأة والسالم واألمن، والعنف الجنسي والجنسا/ي، والعنف الجنسي المتص  بالنزاع، وقواص  

لتومية المجتميية للدعوة إلى اق اذ قدابير وقا ية وق فيفية مرامية للمنظور الجنســـــــــــــا/ي، وال ةـــــــــــــيما ج ود ا
 ت19-إطار التصدي للعنف المنزلي في ةيان جا حة كوفيد في

وهالشــــــــــــراكة ما المر/امج اس/ما ي وهيعة األمم المتحدة للمرأة، قدمت البعثة المشــــــــــــورة والمســــــــــــاعدة  - 80
شروع قعميم مراعاة المنظور الجنسا/ي في إصالح قااع األمن، الممو  من صندون بناء التقنيتين سطالن م

هذا المشـــــروع إلى دعم عملية اسصـــــالح  ي دفقشـــــرين الثا/ي//وفممرت و  13 و 12الســـــالم، في جوها يومي 
رال  قيســـير مشـــاركة النســـاء واليعاا الم مشـــة في قصـــميم قوا/ين وةـــياةـــاا وممارةـــاا قااع األمنت  من

را البعثة عقد جلسة بشجن  وللن وض بمشاركة المرأة ومراعاة المنظور الجنسا/ي في إصالح قااع األمن، يسا
وال ند، ف ـــــــــــال  فيجي وكندال   من االةـــــــــــتراقيجياا ذاا الصـــــــــــلة الدروس المســـــــــــتيادة، جرى في ا قناو  

 ةياقاا أررى لحيظ السالمت عن

 (2000) 1325و/ظمت البعثة مناةـــــباا لالحتيا  بالذكرى الســـــنوية العشـــــرين لقرار مجلس األمن  - 81
 الذي ركز على إشراه المرأة ومشاركت ا في عملية السالمت

  
 ظفي البعثة، وحالة النشر، والسلوك واالنضباطمالك مو  - سادسا 

موظيــــا،  2 662قشـــــــــــــرين األو /أكتوهر، بل  عـــدد الموظيين المــــد/يين التــــابعين للبعثــــة  30في  - 82
امرأة،  198موظيـــــا وطنيـــــا ) 1 384 في المـــــا ـــــة(، و 27,7 امرأة، أي 245موظيـــــا دوليـــــا ) 883 من م
 في الما ة(ت 39,5امرأة، أي  156ألمم المتحدة )فردا من متاوعي ا 395في الما ة(، و  14,3 أي

فرد(، من م  2 101فردا )من أصـــــــــــــ  عدد األفراد المجذون ب م البال   1 627 وهل  قوام الشـــــــــــــرطة - 83
فردا في ةت من وحداا الشرطة  1 140 في الما ة(، و 31,8امرأة، أي  166فردا من أفراد الشرطة ) 522

امرأة،  19موظيا من موظيي شـــةون الســـجون ) 65في الما ة(، و  24,1امرأة، أي  251المشـــ لة المنتشـــرة )
 في الما ة(ت 29,2أي 

من األفراد  14 684 فرد، بل  قوام قواا البعثة 17 000ومن أصــــــ  قوام القواا المجذون به البال   - 84
من ضــباع  422في الما ة(، و  19,2امرأة، أي  46ضــباع االقصــا  العســ ري ) من 233العســ ريين، من م 

امرأة،  677من أفراد الوحداا العســــ رية ) 14 029 في الما ة(، و 19,2امرأة، أي  81األركان العســــ ريين )
 في الما ة(ت 4,8أي 

ألمم المتحدة، ُقدمت إحاطاا إعالمية ودوراا قدريمية للمدرهين بشــــــــــــــجن معايير الســـــــــــــلوه في او  - 85
من موظيي البعثة واألفراد المرقباين ب ات  406منا االةتاال  واال/ت اه الجنسيين، اةتياد من ا ذل   في ماب

موظيا  383وُقدمت إحاطاا لتجديد المعلوماا بشـــجن منا االةـــتاال  واال/ت اه الجنســـيين لعدد إضـــافي بل  
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م قدريب رير من فردا من أفراد  1 973ايير السلوه في األمم المتحدة لــــــ مباشر بشجن مع موظيي البعثةت وُقدا
 الوحداا العس ريةت 

وُأجريت زيارة ميدا/ية واحدة إلى يامميو في إطار األ/شـــــاة المتعلقة ب دارة الم اطر والتوميةت وعلى  - 86
ظمت وهدعم ، فقد اةــــــتمر االقصــــــا  بالم اقب الميدا/ية على /حو منت19-الررم من التحدياا المرقباة ب وفيد

من الشـــركاء، ظلت الم اطر المتعلقة بســـوء الســـلوه، وال ةـــيما باالةـــتاال  واال/ت اه الجنســـيين، قيد التقييم، 
د من م اطر في هذا الصددت  وُ/قاألحت التدابير المت ذة لمعالجت ا عند االقت اء، وذل  ب دف التصدي لما ُحداأل

لوماا المتعلقة بســـوء الســـلوه في الوقت المناةـــبت ووفقا للســـياةـــة المعمو  ب ا، ج زا جميا المع - 87
ج  ورال  اليترة المشـــــمولة بالتقرير ادعاء في /ظام قتبا حاالا ةـــــوء الســـــلوه، بما في ذل  ادعاء  15، ةـــــُ

واحد باالةـــتاال  واال/ت اه الجنســـيينت وظ  جميا ضـــحايا االةـــتاال  واال/ت اه الجنســـيين الذين قم التعرف 
 علي م يتلقون الدعم من كميرة موظيي البعثة المعنية بحقون ال حايات

  
القوات والقانون الدولي اإلنسااااني وأمن موظفي االنتهاكات المخلة باتفاق مركز  - سابعا 

 األمم المتحدة
ا/ت اكا القيان مركز القواا بين األمم المتحدة وح ومة جنوب الســـــــــودان المتعل   79ةـــــــــجلت البعثة  - 88
ــــ  األمم المتحدة في جنوب السودان ةببعث في اليترة المشمولة بالتقرير الساب ت ومن قل  اال/ت اكاا،  36مقار/ة بـ
 تمن اال/ت اكاا قيودا على التنق  فرضت ا الح ومة، مما أعان قدرة البعثة على قنييذ واليت ا 69م  ش

وشــــــ دا البعثة زيادة ماردة في عدد حاالا رفض وصــــــو  دورياق ا إلى أماكن معينة في م تلف  - 89
لجنوب لقواا الدفاع الشــعمي  أ/حاء الملدت وقعزى هذه الزيادة إلى ةيام اآللية المشــتركة للتحق  والرصــد التابعة

بيرض شرع جديد يق ي ب رورة إقرار مقرها في جوها لجميا المستنداا المتعلقة بتباد  المعلوماا السودان 
وضـــــمان ةـــــالمة الايران للدورياا المرية والجوية للبعثةت وقد أدى هذا الشـــــرع اسضـــــافي إلى حدول حاالا 

 ء عدد كمير من دورياق ا المقررةتقجرير، مما اضار البعثة إلى قججي  أو إلاا

وقجدر اسشـــــــــــــارة إلى أن أفراد ج از األمن الوطني قاموا، في ثالل مناةـــــــــــــباا، رارا جوها بمنا  - 90
وصو  دورياا البعثة المنتشرة من جوها إلى لوهو/وه في وةط االةتوا ية س/شاء قاعدة عملياا مةقتة لردع 

لجنوب الســــودان الشــــتباكاا التي وقعت بين قواا الدفاع الشــــعمي أعما  العنف وحماية المد/يين في أعقاب ا
وجم ة ال الف الوطنيت وفي قشــــــرين األو /أكتوهر، ُمنعت مرارا دورياا اةــــــتاالع بري وجوي قابعة للبعثة 

بجوها المشــتركة للتحق  والرصــد أجزاء م تلية من ررب االةــتوا ية بســمب قجرر مقر اآللية  من الوصــو  إلى
ســـتنداا البعثة المتعلقة بتباد  المعلوماا وضـــمان ةـــالمة الايران أو رف ـــه إقرارهات وهاسضـــافة في إقرار م

في يامميو الوفاء ب ــما/اا ةــالمة الايران المشــتركة للتحق  والرصــد إلى ذل ، رفض الم تب المحلي ل لية 
 في جوها قد أقرها ةابقاترصد المشتركة للتحق  واللرحالا البعثة في قشرين األو /أكتوهر، ما أن مقر اآللية 

واآللية  لجنوب السـودان وقواصـلت البعثة ما كبار المسـةولين الح وميين وقادة قواا الدفاع الشـعمي - 91
المشـــــــــــتركة للتحق  والرصـــــــــــد، ممرزة أن البعثة ققوم، بموجب اقيان مركز القواا، بتباد  المعلوماا المتعلقة 

وأ/ ا ليســت ماالبة بالحصــو  على الموافقاا لتنييذ الم ام الموكلة الح ومة ألرراض التنســي   بالدورياا ما
 يزا  أفراد األمن في م تلف أ/حاء الملد يمنعون وصو  دورياا البعثةت ذل ، ال ماإلي ات و 
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 وال يزا  م ان وجود اثنين من موظيي األمم المتحدة الوطنيين كان قد ُألقي الةبض علي ما في عام - 92
ن الح ومة البعثة من الوصـــــــــــــو  إلي ما ولم ققدم معلوماا عن حالت ما، على الررم مج والت ول 2014 م قم ا

 الالباا المنتظمة المقدمةت من

وفي حين لوحظ إحراز بعض التقــدم في الموافقــة على التــجشـــــــــــــيراا المتــجررة لموظيي البعثــة، فــ ن  - 93
نظاميين من رارا الوحداا كان له أثر ةـــــلمي حاالا التجرير المت ررة في الموافقة على التجشـــــيراا لألفراد ال

 على أ/شاة البعثةت

وقواصـــــ  البعثة إبالغ الح ومة باال/ت اكاا من رال  المذكراا الشـــــيوية والتواصـــــ  المنتظمت ويتم  - 94
م إلى مجلس األمنت  إطالع الح ومة على مصيوفة ش رية للحوادل يتم إعدادها لُتقدَّ

  
 العناصر النظاميةتقييم أداء  - ثامنا 

 19-كوفيد مرضلم ُيجر ةـــــــــــــوى عدد محدود من التقييماا بســـــــــــــمب التدابير المت ذة للوقاية من  - 95
والت فيف من آثارهت وُقداألمت ققييماا رمس وحداا إلى مقر األمم المتحدة، وهي ققييماا قشــــــــم  ف م الوالية 

واسمداد بمقوماا البقاء، والصــــــحةت وشــــــملت هذه  وققديم الدعم ل ا، والةيادة والتح م، والتدريب واال/ ــــــباع،
الوحداا أرها كتا ب مشاة ووحدة طمية من المستوى الثا/ي، وُصناأليت جميع ا على أ/ ا مرضية عمومات ومن 

، و شـــــــــــــراه 19-الممـارةــــــــــــــاا الجيـدة التي لوحظـت في بعض الوحـداا التـدابير المت ـذة للوقـايـة من كوفيـد
علقة بالعملياا، والتركيز في إحدى الوحداا على التدريب المنتظم على ال ـــــــــــــابااا في جميا الم ام المت

إجالء المصــابينت وقلقت ك  وحدة من الوحداا قوصــياا محددة من أج  التحســين من رال  راط قحســين 
 األداء ب دف زيادة قعزيز أوجه ال ياءةت

ين على درجة مرضــــــيةت وقم ققييم وحدقين من وحداا الشــــــرطة المشــــــ لة، ما حصــــــو  كلتا الوحدق - 96
مســــتوى عا  ف ــــال عن  ،لةيادة والتح مفي امتميزة  قدرااوقمين رال  عملياا التيتير قوفر الوحدقين على 

 ت19-من اال/ باع واسجراءاا المت ذة على /اان واةا للتصدي لجا حة كوفيد
  

 المالحظات والتوصيات - تاسعا 
لتســـــــــــوية النزاع في جم ورية جنوب  ذ االقيان المنشـــــــــــطقنيي صـــــــــــوبأ/وه بالتقدم التدريجي المحرز  - 97

الســـودان، وأحيط علما باالقيان المتعل  بتوزيا الحقا ب الح ومية على مســـتوى الوالياا والمقاطعاا بوصـــيه 
قاورا إيجــابيــات وأثني على الر يس ةـــــــــــــليــا كير ميــارديــت وأطراف االقيــان على قحقي  هــذا اس/جــاز ال ــامت 

وأحث األطراف على قســـريا وقيرة  تالمرجيية الر يســـية لتنييذ اقيان الســـالم ما زا  متجررابلوغ النقاع  أن رير
الج ود الرامية إلى التعجي  بتعيين مســــــةولين عن الحقا ب المتي  علي ا، و عادة قشــــــ ي  المجلس التشــــــريعي 

قعيين حاكم والية  الوطني اال/تقالي، وكيالة مشــــاركة المرأة مشــــاركة ذاا مازى، والتوصــــ  إلى قســــوية بشــــجن
 األررىت أعالي الني ، ومعالجة المسا   األةاةية المعلقة

وأعرب عن ققديري للدور الحيوي الذي ق الا به ال يعة الح ومية الدولية المعنية بالتنمية في قشجيا  - 98
اة على إحراز ققدم بتعيين ر يس دا م التعجي   وأجدد أي ـــا دعوقي إلى ،ح ومة الوحدة الوطنية اال/تقالية المنشـــا

للجنة المشــــــتركة للرصــــــد والتقييم المعاد قشــــــ يل ات وأشــــــيد بمجلس الســــــلم واألمن التابا لالقحاد األفريقي لدعمه 
 تلتسوية النزاع في جم ورية جنوب السودان المستمر لجنوب السودان والج ود الرامية إلى قنييذ االقيان المنشط
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في الما ة الم صصة للمرأة، ررم  35حرير السودان بالتقيد بحصة وأرحب بالتزام الحركة الشعمية لت - 99
أ/ني ما زلت أشــــــــــــعر بالقل  إزاء عدم احترام األح ام الجنســــــــــــا/ية الواردة االقيان المنشــــــــــــط لتســــــــــــوية النزاع 

جم ورية جنوب الســــــــــودان حتى اآلن، كما يالحظ من قعيين ح ام الوالياات وأكرر دعوة جميا األطراف  في
ذ التام لألح ام الجنســـا/ية، بما يشـــم  جميا التعييناا في المناصـــب الشـــاررة على مســـتوى الوالياا إلى التنيي

 الوطني اال/تقاليت وعلى المستوى المحلي، وفي المجلس التشريعي

وأثني على األطراف لمواصـــــــــــــلة التزام ا بوقف إطالن النار، ول نني ما زلت أشـــــــــــــعر بالقل  إزاء  - 100
والجناح المعارض في الحركة الشـعمية، من ج ة، لجنوب السـودان ها قواا الدفاع الشـعمي العملياا التي قنيذ

قيشــــي حالة  و زاء المعارضــــة في جنوب الســــودان، من ج ة أررى، ضــــد بع ــــ ما البعض،حركاا وقحالف 
التشـــــــــــــريد لســـــــــــــ ان المد/يين، بما في ذل  وما يترقب علي ا من عواقب وريمة دا مة قاا  اا/عدام األمن 

عملية التي ققودها النســــــــي المتصــــــــ  بالنزاعت ومما يبعث على التياس  جوا/ت اكاا حقون اس/ســــــــان والعنف ال
روما، بالتنســـــي  ما ال يعة الح ومية الدولية المعنية بالتنمية، والج ود الرامية إلى في  جماعة ةـــــا/ت إيجيديو

  آلية الرصــــــد والتحق  من وقف إطالن ةياكجنوب الســــــودان ضــــــمن إدماا قحالف حركاا المعارضــــــة في 
 ت2021كا/ون الثا/ي/يناير  1النار والترقيباا األمنية اال/تقالية اعتبارا من 

وما زلت قلقا بشــــــــــجن قنييذ الترقيباا األمنية اال/تقالية، التي قوقيت فعليا، في حين أدا ةــــــــــلســــــــــلة  - 101
عزعة الثقةت وما فتعت العالقة بين بطء قنييذ اال/شــــــــــــقاقاا دار  األطراف إلى زيادة عدم االةــــــــــــتقرار وز  من

النقاع المرجيية على المســـــــتوى الســـــــياةـــــــي وقجرر قنييذ األح ام األمنية قشـــــــ   أحد العوام  التي ةـــــــمحت 
باةـــــــتمرار العنف القملي في م تلف أ/حاء جنوب الســـــــودان دون رادعت ومن الالزم أن يســـــــتمر قنييذ االقيان 

أحث و ييذ الترقيباا األمنية اال/تقالية، من أج  الحياظ على ما قحق  من زرمت أوا/ه وجوهره، بما يشم  قن في
األطراف على إبداء اسرادة الســـــــــياةـــــــــية الالزمة للم ـــــــــي قدما في قنييذ الترقيباا األمنية اال/تقالية، بشـــــــــدة 

زمة ووضــا األولى من القوى الموحدة الال المجموعةيشــم  اسةــراع بت صــيص الموارد ال ــرورية لت ريج  بما
 ةياةة شاملة لقااع األمنت

وأالحظ ما القل  الزيادة ال ميرة في ا/ت اكاا اقيان مركز القواا التي قعرضــــــت ل ا البعثة، وأشــــــدد  - 102
على أن البعثة ليســـــــــــــت ماالبة بالحصـــــــــــــو  على موافقاا للةيام بالدورياا والم ام األررى الموكلة إلي ات 

ح ومة اق ذا راواا لتذلي  العةباا الميروقراطيةت وأسكد على ضـــــرورة ما يبعث على التياس  أن ال أن رير
 أن ق ي  الح ومة للبعثة إم ا/ية الوصو  دون عوا   لالضاالع بجميا الم ام الموكلة إلي ات

ضــــــــــد الشــــــــــركاء في مجا  العم  اس/ســــــــــا/ي وأصــــــــــول م عاليا المرق ب وال يزا  مســــــــــتوى العنف  - 103
مر مقيتت ألممتل اا الن في مجا  ققديم المعو/ة، و صــــــــــــــابة آررين، وقدمير مقمو ت و ن قت  عاملي ورير

اــة اق ــاذ راواا حــاةـــــــــــــمــة لتوفير األمن لموظيي  ويتعين على ح ومــة الوحــدة الوطنيــة اال/تقــاليــة المنشـــــــــــــا
 محاةبة الجناةتو حوادل ال  جراء قحةيقاا شاملة فيلتعجي  بالمنظماا اس/سا/ية وعملياق ا وأصول ا، ول

وفي هذا الســــــــــيان الصــــــــــعب، أثني على الشــــــــــركاء في مجا  العم  اس/ســــــــــا/ي لتعزيزهم عملياا  - 104
االةـــــــتجابة اس/ســـــــا/ية، وأعرب عن التقدير للشـــــــركاء من الج اا الما/حة على ققديم م دعما منقذا لألرواح، 

يتعد مســتوى  وأحث المجتما الدولي على مواصــلة المســاهمة بســ اء لســد النقص الحاصــ  في التموي ، إذ لم
قشــــــــــــرين الثا/ي//وفممر من الموارد المالوهة في راة االةــــــــــــتجابة اس/ســــــــــــا/ية، البالاة  5ما قم قجمينه حتى 
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، ف ن قحســــن حالة االةــــتقرار الســــياةــــي في م تلف أ/حاء المذكورة أعاله وعلى الررم من التحدياا - 105
وما إعادة التعيين الجارية لمواقا حماية المد/يين لتصبح م يماا لتياس  الحذرت جنوب السودان قبعث على ا

يتعل  ب ذه المواقات  بدعم ققني من البعثة، قتولى زمام المبادرة والةيادة فيماللمشـــــــردين دارليا، ف ن الح ومة، 
ملت التنســــي  الوثي  شــــصــــوب إيجاد ح  دا م للمشــــردين دارليا، وأثني على البعثة لةيادق ا عملية قشــــاورية 

إعادة  وأعو  على الشـــركاء في مجا  العم  اس/ســـا/ي والعم  ما الســـلااا الح ومية والمشـــردين دارليا، ما
وفي هذا الصـــدد، قتوقا البعثة إجراء  قعيين المواقا المتبةية باريقة قتســـم بنيس القدر من الشـــمو  والشـــيافيةت

ية /تيجة لعملية إعادة قعيين مواقا حماية المد/يينت وةتصبح عملية قرشيد شاملة للعناصر الشرطية والعس ر 
حيث للنزاع الموارد التي كا/ت م صـــصـــة في الســـاب  لتل  المواقا متاحة سعادة قوزيع ا على البقا الســـارنة 

الحاجة إلى حماية المد/يين أشد ما ق ونت وهاسضافة إلى ذل ، يم ن إعادة ق صيص الموارد المحررة لتعزيز 
القدراا والدعم التقني لمةةــــســــاا ةــــيادة القا/ون والعدالة من أج  التصــــدي سفالا مرق مي اال/ت اكاا  بناء

الجســيمة لحقون اس/ســان، وال ةــيما ضــد األطيا  والنســاء، من العقابت وةــيم ان ذل  أي ــا العنصــر المد/ي 
اة على /حو أف   من رال  الدعم االةتراقيجي في شتى  من مسا/دة ح ومة الوحدة الوطنية اال/تقالية المنشا

الميادين، بما يشم  الج ود الممذولة في مجا  السياةاا المتعلقة بقااع األمن والتح ير لال/ت اباات وهناء 
لة قعدي  قمركزها  على ذل ، ف /ني أسيد الج ود التقدمية واالبت ارية والتاليية التي قمذل ا البعثة لمواصـــــــــــــ

 يدعم الح ومة واحتياجاا شعب جنوب السودانت يراا التي يش دها ةيان العملياا، بماضوء التا في

/تا ج االةــــــتعراض االةــــــتراقيجي المســــــتق  الجاري عمال بقرار  وةــــــيتم قريبا إطالع المجلس على  - 106
ة إعادة قش ي  والية البعثة وعناصرها المد/ية والشرطية والعس رية بشجن إم ا/ي (2020) 2514مجلس األمن 

 تمراعاة للتاوراا الحاصلة في عملية السالم

ر، الذين الو  - 107 يزالون  أعرب عن ققديري ألفراد البعثة النظاميين والمد/يين ولممثلي ال اف، ديييد شيرأل
ن كلــ ، على الررم من التحــديــاا التي قارح ــا ينيــذون واليــة األمم المتحــدة المتعلقــة بجنوب الســـــــــــــودان دو 

المتحدة القاري  الجا حةت وأش ر أي ا الملدان المساهمة بقواا وأفراد شرطةت وأعرب عن امتنا/ي ليري  األمم
والشركاء في مجا  العم  اس/سا/ي لتقديم المساعدة البالاة األهمية في جميا أ/حاء الملد، في بيعة ينعدم في ا 

ير من األحيانت وأريرا، أقر بالج ود التي ال رنى عن ا التي يمذل ا رسةاء الدو  والح وماا في األمن في كث
؛ ور يس ميوضـــــــــــــية االقحاد األفريقي، موةـــــــــــــى فقي محمد؛ واألمين ال يعة الح ومية الدولية المعنية بالتنمية

الح ومية الدولية  مبعول ال اف لل يعةالح ومية الدولية المعنية بالتنمية، ُوركنه ريمي و؛ وال التنييذي لل يعة
 جنوب السودانت المعنية بالتنمية، إةماعي  وايس؛ وجماعة ةا/ت إيجيديو، من أج  كيالة إحال  السالم في
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