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لنــــــــــــــــــزا  الداةر بو نيومة الوندة الو نية االنتقالية عن بالغ االنزعاج والقلق بشــان ا وإذ يعرب 
وقوات املعارضـــة والجنم عم عن ات ات ســـياســـية داالية بو القادة الســـياســـيو والعســـيريو لل لد و د  

األمن الغجناةي واطر  وانعدامإىل معاناة إنســـانية دـــديدة، لا ح ذل  ندور اســـاةر  ادنة ح األروا ، 
لنزا ، وتشـــــــــــريد  ة ر من  ربعة متيو دـــــــــــيا، وضـــــــــــيا  املمتليات، و يادة إ قار اجملاعة النامجو عن ا

 ونرمان دعب جنوب السودان، 
املتواصــــــــــلة الت ي جنلا منتد  التنشــــــــــي  الر يا املســــــــــتو  الجنم تقود  الي ة  باجلهوديشييييييييي   وإذ 

بإعتن  علما وحيي ان، احليومية الدولية املعنية بالتنمية من  جل تيســـــري عملية الســـــتم ح جنوب الســـــود
مجيا األ راف على التعاون من  جل التوصــــــل إىل  وحيثاخلر وم وباعتزام األ راف مواصــــــلة امل اوضــــــات 

 ات اق بشأن املساةل غري احملسومة،
ما وقا وما يقا من انتهاةات وجتاو ات حلقوق اإلنســــــــان وانتهاةات للقانون  وإذ ي ين بشيييييي ة 

املضـــــــــــــــايقات الت يتعرت لا مو  و يني ات اجملتما املد  ومو  و  لكوإذ ي ين كذالدويل اإلنســـــــــــــــا ، 
على وجوب حماســـ ة املســـنولو عن انتهاةات  وإذ يشيي داملســـاعدة اإلنســـانية وال ـــح يون واســـتهدا هم، 

القانون الدويل اإلنسا  وانتهاةات وجتاو ات نقوق اإلنسان، وعلى  ن نيومة الوندة الو نية االنتقالية 
ســــنولية الرةيســــية عن هناية ســــيا ا من اإلبادة اجلماعية وجراةم احلرب والتطهري العرقي واجلراةم تتحمل امل

ح ينجنا ال ــــدد نيومة جنوب الســــودان على التعييل بتوقيا مجنةرة  وإذ يحثاإلنســــانية،  املرتي ة ضــــد
 الت اينم ما االحتاد األ ريقي من  جل إنشاء احمليمة امليتلطة جلنوب السودان،
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الجنم يقوت استقرار جنوب  األموال ااتتس عن الواردة التقارير بشأن يعرب عن بالغ القلقوإذ  
الســـــودان و منه، وألن ينجن  األنشـــــطة نين  ن ييون لا  ىر مدمر على اجملتما واأل راد، ونين  ن تندم إىل 

 غرينشـــــطة األإضـــــعاف املنســـــســـــات الدنقرا ية، وتقوي، ســـــيادة القانون، وإدامة النزاعات العني ة، وتيســـــري 
 ة  و تعقيد عملية إي الا، وتقوي، األسواق االقت ادية، ، وحتويل مسار املساعدات اإلنسانياملشروعة
 لوجب ال  ل السابا من مي اق األمم املتحدة،  وإذ يتصرف 
إ اء إا ــاق قــادة جنوب الســـــــــــــــودان ح وضـــــــــــــــا نــد ل عمــال  يعرب عن بيالغ للقيه - 1 
  ح مجهورية جنوب وال ـــــــــــاراة ألنيام االت اق املتعلق  ل النزا  االنتهاةات املســـــــــــتمرة وي ينالعداةية، 

وات اق  2015آب/ غســـــــــــــط   17الســـــــــــــودان )ات اق نل النزا  ح مجهورية جنوب الســـــــــــــودان( املنر  
األعمال القتالية وهناية املدنيو وتيسري وصول املساعدات اإلنسانية )ات اق وقف األعمال القتالية(  وقف
 ؛ 2018نزيران/يونيه  27وإعتن اخلر وم املنر   2017ةانون األول/ديسمرب   21املنر  

 نلقادة جنوب الســـــــــــــودان بأن يتقيدوا بشـــــــــــــيل ةامل و ورم بأنيام ات اق  يطالب - 2 
نزيران/يونيه  27النزا  ح مجهورية جنوب الســـــــودان وات اق وقف األعمال القتالية وإعتن اخلر وم املنر  

و ن يســـــــــــــــمحوا، و قــا ألنيــام القــانون الــدويل ذات ال ـــــــــــــــلــة وم ــاد  األمم املتحــدة التوجيهيــة  2018
اجو، بشــــيل آمن ودون للمســــاعدة اإلنســــانية، بوصــــول املعونة اإلنســــانية وتســــليمها ةاملة إىل مجيا احملت

 عواةق وح الوقت املناسب؛ 
 ن نل النـزا  بالوساةل العسيرية؛ نه ال ني يؤك  من ج ي  - 3 

 
 حظر توري  األسلحة   

، ما يلزم 2019 يار/مايو  31 ن تتيجن مجيا الدول األعضـــاء على ال ور، ون   يقرر - 4 
هبا من  عتدة، لا ح ذل  األســــــــــــــلحة والجنارية  من تدابري ملنا توريد مجيا  نوا  األســــــــــــــلحة وما يت ــــــــــــــل

واملرة ات واملعدات العســـــيرية واملعدات دـــــ ه العســـــيرية وقطا غيار ما تقدم ذةر ،  و بيعها  و نقلها إىل 
إقليم جنوب الســودان بشــيل م ادــر  و غري م ادــر، انطتقا من  راضــيها  و عربينا  و على  يدم رعاياينا 

ةرات الت تر ا  عتمها؛ وملنا تقدمي املســــــاعدة التقنية والتدريب واملســــــاعدة  و باســــــتيدام الســــــ ن  و الطا
املالية وغريينا من  ديال املساعدة،  يما يت ل باألنشطة العسيرية  و بتو ري  م  سلحة  و ما يت ل هبا 

م من من عتاد  و صــــــيانتها  و اســــــتيدامها، لا ح ذل  تو ري   راد املرتزقة املســــــلحو، ســــــواء ةان  صــــــله
  راضيها  م مل يين،

من ينـجنا القرار على توريـد  و بيا  4 ال يســـــــــــــــرم التـدبري امل روت لوجـب ال قرة  يقرر - 5 
 نقل ما يلي:  و

األســــلحة واألعتدة املت ــــلة هبا،  ضــــت عن التدريب واملســــاعدة، املق ــــود اســــتيدامها  ) ( 
ن ـــــــرا لدعم  و الســـــــتعمال مو  ي األمم املتحدة، لا ح ذل  بع ة األمم املتحدة ح مجهورية جنوب 

 السودان وقوة األمم املتحدة األمنية املنقتة ألبيي؛ 
اســـــــتيدامها ن ـــــــراس ح األغرات اإلنســـــــانية  املعدات العســـــــيرية غري ال تاةة املق ـــــــود )ب( 

 الوقاةية، وما يت ل بجنل  من مساعدة  و تدريب تقنيو، على حنو ما تُ لغ به اللينة سل اس؛   و
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املتب  الواقية، لا ح ذل  الســـــــــيات الواقية واخلوذ العســـــــــيرية، الت يقوم بت ـــــــــديرينا  )ج( 
ومم لو وساةل اإلعتم والعاملون ح جمايل املساعدة اإلنسانية منقتاس إىل جنوب السودان   راد األمم املتحدة 

 والتنمية ومن يرت طون هبم من   راد، وذل  الستعمالا ل غرات الشي ية  حسب؛ 
األسلحة واألعتدة املت لة هبا الت ت درينا منقتا إىل جنوب السودان قوات دولة تتيجن  )د( 

رة م ادرة لتسهيل هناية  و إجتء رعاياينا والرعايا املشمولو إجراءات، و قا للقانون الدويل، ن را وب و 
 لسنوليتها القن لية ح جنوب السودان، على حنو ما تُ لغ به اللينة؛

األســـلحة واألعتدة ذات ال ـــلة،  ضـــت عن  نشـــطة التدريب واملســـاعدة التقنية املقدمة  ()ه 
دعمها واملي ــــ ــــة ن ــــرا للعمليات اإلقليمية مليا حة ل رقة العمل اإلقليمية التابعة لتحتاد األ ريقي  و ل

 جيش الرب للمقاومة، نس ما تُ َلغ به اللينة سل ا؛
األســــــلحة واألعتدة املت ــــــلة هبا،  ضــــــت عن  نشــــــطة التدريب واملســــــاعدة التقنية، الت  )و( 

 يق د منها ن را دعم تن يجن  نيام ات اق الستم، على حنو ما توا ق عليه اللينة سل ا؛
امل يعــات  و اإلمــدادات األار  من األســـــــــــــــلحــة ومــا يت ــــــــــــــــل هبــا من عتــاد،  و تو ري  ) ( 

 املساعدة  و األ راد، على حنو ما توا ق عليه اللينة مس قا؛
 عت ،  5 مهية  ن حتتوم اإلاطارات  و  ل ات اإلع اء عمت بال قرة  يشييييييييييي د عل  - 6 

ت من االســـــــــــــتيدام النهاةي واملســـــــــــــتيد م النهاةي، على مجيا املعلومات ذات ال ـــــــــــــلة، لا ح ذل  الغر 
واملواصـــــ ات ال نية وةمية املعدات املراد دـــــحنها، وعند االقتضـــــاء، اســـــم املورد، واملوعد املقي  للتســـــليم، 

 ووسيلة النقل، وا  سري الشحنات؛
 

 عمليات التفتيش   
ــــــــــــــــ يؤك  - 7  زا  واإلســهام ح  ن دــحنات األســلحة الت تنته  ينجنا القرار بدد بتأجين النـ

مجيا الدول األعضــــــاء على اراذ إجراءات عاجلة لتحديد ومنا ينجن   ويحث بقوة يادة عدم االســــــتقرار، 
 الشحنات داال  راضيها؛

جبميا الدول األعضــــــــاء، وال ســــــــيما الدول اجملاورة جلنوب الســــــــودان،  ن تتوىل،  يهيب - 8 
قانون الدويل، وخباصـــة قانون ال حار وات اقات الطريان يت ق وســـلطابا وتشـــريعابا الو نية ويتســـق ما ال لا

املد  الدويل ذات ال ـــــــــلة، القيام ح  راضـــــــــيها، لا يشـــــــــمل موان ها ومطارابا، بت تيش مجيا الشـــــــــحنات 
املتيهة إىل جنوب الســـــــــــــــودان، م  ةان لد  الدولة املعنية معلومات تو ر  ســـــــــــــــ ابا معقولة لتعتقاد  ن 

من ينجنا القرار، بغرت ة الة  4ظر توريدينا  و بيعها  و نقلها لوجب ال قرة الشـــــــحنة تتضـــــــمن  صـــــــنا ا حيُ 
 التن يجن ال ارم لتل  األنيام؛

 ن يأذن جلميا الدول األعضــــاء، و ن تقوم مجيا الدول األعضــــاء، عند اليشــــف  يقرر - 9 
  األصـــــــــــــــناف من ينجنا القرار،  يز ينجن 4عن  صـــــــــــــــناف حيظر توريدينا  و بيعها  و نقلها لوجب ال قرة 

والتيلا منها )م ت من اتل إتت ها  و جعلها غري صــــــــــاحلة لتســــــــــتيدام  و رزينها  و نقلها إىل دولة 
 ن تتعاون مجيا الدول األعضاء  ويقرر كذلك ار  غري دول املنشأ  و املق د من  جل التيلا منها(، 

 ح بجنل ينجن  اجلهود؛
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من ينجنا القرار بأن  8نيام ال قرة  م دولة عضـــــــــــــــو  جرت ت تيشـــــــــــــــا عمت بأ يطالب - 10 
تعيل بتقدمي تقرير اطي  ويل إىل اللينة يتضـــــــــــمن، على وجه اخل ـــــــــــو ، دـــــــــــرنا ألســـــــــــ اب الت تيش 
ونتاةيه، وما إذا ةانت لقيت تعاونا  م ال، وما إذا مت الع ور  م ال على  صـــــــــــــــناف حُيظر توريدينا  و بيعها 

يوما، تقريرا اطيا  30قدم إىل اللينة، ح غضـــــــون ينجن  الدول األعضـــــــاء بأن ت ويطالب ةجنل نقلها،   و
النقا يتضــــــمن معلومات م  ــــــلة عن ت تيش األصــــــناف وم ــــــادربا وإجراءات التيلا منها وت اصـــــيل 
تتعلق بنقلها، لا ح ذل  وصــــــف ل صــــــناف وم ــــــدرينا ووجهتها، ما مل تين ينجن  املعلومات مدرجة ح 

 التقرير األويل؛
 

 الجزاءات المح دة األه اف   
اســـــــــــــــتعـداد  ل رت جزاءات حمـددة األينـداف من  جـل دعم عمليـة ال حـث عن  يؤك  - 11 

 ستم دامل وداةم ح جنوب السودان؛ 
التدابري املالية وتدابري الســـــــــــــــ ر امل روضـــــــــــــــة  2019 يار/مايو  31 ن جيدد ن   يقرر - 12 

 13و  11و  10 نيام ال قرات  ويعي  تأكي ، (2015) 2206من القرار  12و  9لوجب ال قرتو 
 ؛ (2015) 2206من القرار  15و  14و 

تنط ق على األ راد،  (2015) 2206من القرار  9 ن  نيام ال قرة  يؤك  من ج ي  - 13 
تنط ق على األ راد والييــانــات، على  ســــــــــــــــاس قيــام  (2015) 2206من القرار  12و ن  نيــام ال قرة 

بتحديدينم ةيهات ااضــــعة “( اللينة)” (2015) 2206من القرار  16اللينة املنشـــــأة عمت بال قرة 
ســـــــياســـــــات بدد الســـــــتم  و األمن  و االســـــــتقرار ح  لجن  اجلزاءات باعت ارينم مســـــــنولو عن إجراءات  و

 و باعت ارينم قاموا بأدوار جنوب الســــــودان،  و باعت ارينم مشــــــارةو ح ينجن  اإلجراءات  و الســــــياســــــات، 
  يها، سواء ب ورة م ادرة  و غري م ادرة؛ 

 عت ، قد تشمل  13 ن ينجن  اإلجراءات  و السياسات، ةما ينو م و ح ال قرة  يؤك  - 14 
 على س يل امل ال ال احل ر ما يلي: 

النزا  اإلجراءات  و الســــياســــات الت ييون الغرت منها  و  ىرينا ال علي توســــيا نطاق  ) ( 
ح جنوب الســــــــــــــودان  و إ الة  مد   و عرقلة امل ــــــــــــــاحلة  و حمادىات  و عمليات الســــــــــــــتم، لا ح ذل  

 ؛ (“االت اق”)انتهاةات االت اق املتعلق  ل النزا  ح مجهورية جنوب السودان 
 و اإلجراءات  و الســـــــياســـــــات الت تشـــــــيل بديدا لتت اقات االنتقالية  و الت تقو ت  )ب( 

 من االت اق؛  4ية السياسية ح جنوب السودان، لا ح ذل  ال  ل العمل
 و التيطي  ألعمال تنته  القانون الدويل حلقوق اإلنســـــان  و القانون الدويل اإلنســـــا   )ج( 

 ارتياهبا ح جنوب السودان؛  تشيل جتاو ات حلقوق اإلنسان،  و توجيه تل  األعمال  واملنط ق،  و  عمال 
استهداف املدنيو، لن  يهم النساء واأل  ال، من اتل التيطي  ألعمال العنف  و  )د( 

 و توجيــه تلــ  األعمــال  و ارتيــاهبــا )لــا ح ذلــ  القتــل  و التشـــــــــــــــويــه  و التعــجنيــب(،  و االاتطــاف، 
املدارس  و املســـــتشـــــ يات  و املواقا  االات اء القســـــرم،  و التشـــــريد القســـــرم،  و دـــــن اليمات على  و

ية  و املواقا الت يليأ إليها املدنيون،  و من اتل ســــلو  قد يشــــيل جتاو ا  و انتهاةا اطريا حلقوق الدين
 اإلنسا ؛  اإلنسان  و انتهاةا للقانون الدويل

https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)


S/RES/2428 (2018) 
 

 

18-11685 5/11 

 

التيطي  ألعمال تنطوم على العنف اجلنســـــــــــــــي واجلنســـــــــــــــا   و توجيه تل  األعمال  )ه( 
 ؛السودان جنوبارتياهبا ح   و

م األ  ال  و جتنيدينم من ق ل اجلماعات املســــلحة  و القوات املســــلحة ح  و اســــتيدا (و) 
 سياق النـزا  املسلح ح جنوب السودان؛

 و عرقلة  نشـــــطة ال ع ات الدولية العاملة ح جمال ن ال الســـــتم  و اجملال الدبلوماســـــي  ( ) 
تي ات األمنية االنتقالية،  و اإلنســــــا  ح جنوب الســــــودان، لا ح ذل  آلية رصــــــد وقف إ تق النار والي 

 عليها؛  احل ول عرقلة إي ال  و تو يا املساعدات اإلنسانية  و  و
 و دـــــــــــــــن  اليمـات على بع ـات األمم املتحـدة  و الييـانـات األمنيـة الـدوليـة املوجودة  ( ) 

 يننا   و غري ذل  من عمليات ن ال الستم،  و على مو  ي املساعدة اإلنسانية؛ 
بأعمال حلســـــــــــــــاب  رد  و ةيان ند دته اللينة ةيهة ااضـــــــــــــــعة لليزاءات،   و القيام (ط) 

 بالنيابة عنه، بشيل م ادر  و غري م ادر؛   و
جلماعات املســــلحة  و الشــــ يات اإلجرامية ح  نشــــطة تزعز  اســــتقرار جنوب ا ضــــلو  )م( 

 السودان من اتل استغتل املوارد الط يعية  و االجتار هبا ب ورة غري مشروعة؛ 
وتســريب املوارد العامة على حنو  ااتتسإ اء اســتمرار ورود تقارير عن  يعرب عن للقه - 15 
إ اء ورود تقارير ت يد  ويعرب عن للقه البالغ؛ الســــــــــــودان جنوب ح واالســــــــــــتقرار واألمن الســــــــــــتميهدد 

 واألمن الســـــــــــتمالوندة الو نية االنتقالية ح  ســـــــــــاد مايل، على حنو يهدد  نيومةبضـــــــــــلو   عضـــــــــــاء ح 
، ويشــــــدد ح ينجنا الســــــياق على  ن األ راد الجنين ينير ون ح اإلجراءات الســــــودان جنوب ح واالســــــتقرار

الســـــياســـــات الت ييون الغرت منها  و  ىرينا ال علي توســـــيا نطاق النزا  ح جنوب الســـــودان  و إ الة   و
 ؛الس ر منا وتدابري مالية مد  قد يدرجون ضمن من تُتيجن ضدينم تدابري 

تنط ق على  (2015) 2206من القرار  12و  9 ن  نيام ال قرتو  يؤك  من ج ي  - 16 
اللينة ةيهات ااضعة لجن  التدابري، الجنين ييونون قادة ألم ةيان، لا ح ذل   ق ل األ راد احملد دين من

امليليشـــــــيات  و غريينا من اجلهات، ييون  الســـــــودان  و املعارضـــــــة  و  م مجاعة تنتمي إىل نيومة جنوب
  عت ؛  14و  13ال قرتو  من األنشطة امل ي نة ح ضالعا  و ييون  عضاؤ  ضالعو ح ارتياب  م

، (2015) 2206من القرار  12و  9 ن تنط ق التــــدابري احملــــددة ح ال قرتو  يقرر - 17 
 لجنا القرار؛  1على األديا  املدرجة  مساؤينم ح املر ق 

 
 لجنة الجزاءات/فريق الخبراء   

إجراء مشـــــــــــــاورات منتظمة ما الدول األعضـــــــــــــاء املعنية واملنظمات الدولية  يشيييييييييي د عل   همية - 18
الســــودان، و قا ملا قد تقتضــــيه الضــــرورة، واإلقليمية ودون اإلقليمية، وةجنل  بع ة األمم املتحدة ح جنوب 

وال ســـيما ما بلدان اجلوار واملنطقة، من  جل ضـــمان التن يجن التام للتدابري املن ـــو  عليها ح ينجنا القرار، 
ح ينجنا ال ـــدد اللينة على  ن تنظر، عند االقتضـــاء، ح قيام رةيســـها و/ و  عضـــاةها  يارات إىل  ويشـــيا

 بلدان خمتارة؛ 

https://undocs.org/ar/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206(2015)
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من  18واليــة  ريق اخلرباء احملــددة ح ال قرة  2019متو /يوليــه  1 ن نــدد إىل غــايــة  يقرر - 19 
اســــتعرات ينجن  الوالية واراذ اإلجراءات الت مة  ويعرب عن اعتزامهوح ينجن  ال قرة،  (2015) 2206القرار 

  ن يضطلا ال ريق باملهام التالية:  ويقرر، 2019 يار/مايو  31موعد  ق ا  بشأن متديدينا مرة  ار  ح 
 مســــــاعدة اللينة ح تن يجن الوالية املنو ة هبا على النحو احملدد ح ينجنا القرار، لا ح ذل  ) ( 

ييونون ضـــــــــــــــالعو ح  قد من اتل تزويد اللينة لعلومات تت ـــــــــــــــل بإميانية حتديد   راد وةيانات ممن
  عت ؛  15و  14و  13األنشطة امل ينة ح ال قرات 

مجا و ث وحتليل املعلومات املتعلقة بتن يجن التدابري املن و  عليها ح ينجنا القرار، وخباصة  )ب( 
  دنا ؛  26 ةةيز ب  ة ااصة على النقاط املرجعية امل ينة ح ال قر ناالت عدم االمت ال، ما الي 

مجا و ث وحتليل املعلومات املتعلقة بتوريد  و بيا  و نقل األســـــــــــــــلحة واألعتدة ذات  )ج( 
متويل تل    راةقال ــــــلة واملســــــاعدة العســــــيرية  و  دــــــيال املســــــاعدة األار  ذات ال ــــــلة، لا ح ذل  

اف من اتل دــــــ يات االجتار غري املشــــــرو ، إىل الييانات واأل راد الجنين األنشــــــطة ودــــــراء تل  األصــــــن
يقوضــــــون تن يجن االت اق  و يشــــــارةون ح  عمال تنته  القانون الدويل حلقوق اإلنســــــان  و القانون الدويل 

 اإلنسا ، نسب االقتضاء؛ 
اإلجرامية املســــــــلحة  و الشــــــــ يات  باجلماعاتمجا ودراســــــــة وحتليل املعلومات املتعلقة  )د( 

 الضالعة ح استغتل املوارد الط يعية ح جنوب السودان  و ح االجتار هبا بطرق غري مشروعة؛ ؛ 
تـزويــــــــد اجملـلـ ، بـعــــــــد إجـراء مـنــــــــاقشــــــــــــــــــــــات مـا الـلـيـنــــــــة، بـتـقـريـر مـنقــــــــت  ـلول  )ه( 

، وحتديث ينجنين التقريرين 2019 يار/مايو  1، وبتقرير  اةي  لول 2018األول/ديســـــــــــــــمرب  ةانون 1
 يا،  يما عدا الشهرين اللجنين حيل   يهما موعد تقدنهما؛ دهر 

مســـــــــــــــــاعــدة اللينــة ح تنقيح وحتــديــث املعلومــات املتعلقــة بقــاةمــة الييــانــات واأل راد  )و( 
اخلاضــــــــــــعو للتدابري امل روضــــــــــــة لوجب ينجنا القرار، بوســــــــــــاةل منها تو ري املعلومات الت مة لتحديد الوية 

 القاةمة املتانة للعموم؛  ح املوجزات السردية ألس اب اإلدراج حومعلومات إضا ية الستيدامها 
إىل  ريق اخلرباء العمل على  ن تتوا ر لديه اخلربات الت مة ح الشنون اجلنسانية،  يطلب - 20 
ال ريق على إدراج مســـــــــــألة االعت ارات اجلنســـــــــــانية  ويشـــــــــــيا(، 2015) 2242من القرار  6و قا لل قرة 

 بوص ها مسألة داملة ح مجيا حتقيقاته وتقارير ؛
جبميا األ راف ومجيا الدول األعضـــاء، وااصـــة تل  اجملاورة جلنوب الســـودان،  يهيب - 21 

ء، بســــــ ل منها إضــــــا ة إىل املنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية، إىل ضــــــمان التعاون ما  ريق اخلربا
عمليات النقل غري املشــــرو  لل روات من جنوب الســــودان إىل الشــــ يات املالية ب تتعلق معلومات  متو ري 

مجيا الدول األعضـــــــــاء املعنية على ضـــــــــمان ســـــــــتمة   راد  ريق اخلرباء  ويحث كذلكوالعقارية والتيارية، 
دـــــيا  والوىاةق واملواقا، ليتســـــ  وإتانة إميانية وصـــــولم دون عاةق إىل مقاصـــــدينم، وباألاا إىل األ

 ل ريق اخلرباء االضطت  بواليته؛ 
ـــــــــزا  املسلح واملم لة اخلاصة  يطلب - 22  إىل املم لة اخلاصة ل مو العام املعنية باأل  ال والنـ

ل مو العام املعنية بالعنف اجلنســــي ح ناالت النـــــــــــــــــــزا   ن تت ادال املعلومات ذات ال ــــلة باملوضــــو  ما 
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 وييييي عو (2011) 1998 من القرار 9وال قرة  (2010) 1960من القرار  7نـــــة، و قـــــا لل قرة اللي
 ؛ االقتضاء نسب ،ت ادل املعلومات ذات ال لة ما اللينة إىلامل وت السامي حلقوق اإلنسان 

 
 دور بعثة األمم المتح ة في جنوب السودان   

إىل والية بع ة األمم املتحدة ح مجهورية جنوب الســــــــــودان )ال ع ة( على النحو  يشييييييييير - 23 
)ج( بشـــــــــــــأن رصـــــــــــــد جتاو ات وانتهاةات نقوق  7(، ااصـــــــــــــة ال قرة 2 018) 2406امل و ح القرار 

 اإلنسان وانتهاةات القانون الدويل اإلنسا  والتحقيق  يها والتحقق منها واإلبتغ عنها؛ 
ادل املعلومات ح وقتها بو بع ة األمم املتحدة ح جنوب الســــــــــــودان على ت  يشيييييييييج  - 24 

 إىل ال ع ة تقدمي املساعدة إىل اللينة و ريق اخلرباء، ح ندود واليتها وقدرابا؛ ويطلب وبو  ريق اخلرباء، 
 

 االستعراض   
اذ يوما بدءا من تاريخ ار 90رصــد واســتعرات الوضــا على  يات  يعرب عن اعتزامه - 25 

اللينة املشــــــــيةة للرصــــــــد والتقييم إىل إ ت   وي عوينجنا القرار  و ب ــــــــورة  ة ر تواترا، نســــــــب احلاجة، 
ال ـــلة بشـــأن تقييمها لتن يجن األ راف لتت اق، وتقيدينا  اجملل ، نســـب االقتضـــاء، على املعلومات ذات

 27إعتن اخلر وم املنر  بات اق نل النزا  ح مجهورية جنوب الســــــــــــودان وات اق وقف األعمال القتالية و 
عن  ويعرب  يضييييا، وتيســـــريينا لوصـــــول املعونة اإلنســـــانية دون عراقيل وب ـــــورة آمنة، 2018نزيران/يونيه 

ةل ما قد يلزم من جزاءات ملواجهة الوضـــــا، لا قد يشـــــمل حتديد ة ار املســـــنولو   رت مواصـــــلةاعتزامه 
 االستقرار ح جنوب السودان ؛   وعن اإلجراءات  و السياسات الت بدد الستم  و األمن 

 نه على اســـــــــتعداد لتيييف التدابري الواردة ح ينجنا القرار، لا ح ذل  من   يضيييييييايؤك   - 26 
اتل تعزيزينا بتدابري إضــا ية، وةجنل  تعديل ينجن  التدابري  و تعليقها  و ر عها، نســ ما تدعو إليه احلاجة 

ملية الستم واملساءلة وامل احلة، وح ضوء تن يجن التزامات ح  م وقت ح ضوء التقدم احملر  على صعيد ع
األ راف، لــــا ح ذلــــ  وقف إ تق النــــار، واالمت ــــال ألنيــــام ينــــجنا القرار وغري  من القرارات الواج ـــة 

 التط يق؛ 
  ن ي قي املسألة قيد نظر . يقرر - 27 

  

https://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
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 1المرفق 
 حظر السفر/تجمي  األصول )األفراد(  

  
  رنغو: 4 ريا : 3 روبن: 2 مال : 1: االسم - 1

 Malek Ruben Riak Rengu: (األصلية باللغة) االسم

  رةان رةي  ناةب( باللوجســــــــتيات  لشــــــــنون العامة األرةان يني ة رةي ناةب  ( : الصييييييفة  ريق: اللقب
 جنوب يام،: الوالدة مكان 1960ةانون ال ا /يناير   1: الوالدة تاريخوامل تش العام للييش  الد ا 

 متو  رة غري: الهوية لتحي ي  كافيية  غير كنيية Malek Ruben: الهوية لتحي ي  كافيية  كنيية الســـــــــــــــودان
: غري العنوان: غري متو  ر الوطنية الهوية رلممتو  ر  غري: السييييفر جواز رلم الســــــودان جنوب: الجنسييييية
 لشنون السودان لتحرير الشعيب اجليش  رةان يني ة رةي  ناةب ب  ته ريا ، ةان:   خرى معلوماتمتو  ر 

 اســــــتهدف ليوم بالتيطي  قاموا الجنين الســــــودان جنوب نيومة ح املســــــنولو ة ار  من اللوجســــــتيات،
 ح وتســــ  ب النطاق واســــا دمارا ال ف الجنم اليوم ذل  على وباإلدــــراف 2015 عام ح الوندة والية
 .السيان من ة رية   عداد تشريد
 

 :القاةمة ح اإلدراج س ب  
 8 و(  ) 7و  6)مال  روبن ريا ( ح القاةمة عمت بأنيام ال قرات  Malek Ruben Riakاســــــم  درجيُ 

 بــــاعت ــــار (، 2018) 2418 القرار ح تــــأةيــــد   ُعيــــد الــــجنم النحو على ،(2015) 2206 القرار من
 ؛“الســـودان جنوب ح االســـتقرار  و األمن  و الســـتم بدد الت الســـياســـات  و اإلجراءات” عن مســـنوال

ــــــــــــــــــزا  نطاق توســــيا ال علي  ىرينا  و منها الغرت ييون الت الســــياســــات  و اإلجراءات” و  جنوب ح النـ
 نيومة إىل تنتمي مجاعة  م ذل  ح لا ةيان،  ألم”وباعت ار  قاةدا  ؛“... مد  إ الة  و الســـــــــــــــودان

 ضالعو  عضاؤ  ييون  و ضالعا ييون اجلهات، من غريينا  و امليليشيات  و املعارضة  و السودان جنوب
)ه( من ينجنا القرار  14وعمت بأنيام ال قرة  ،“7 و 6 ال قرتو ح امل ي نة األنشــــــــطة من  م ارتياب ح

التيطي  ألعمال تنطوم على العنف اجلنسي واجلنسا   و توجيه تل  األعمال  و ارتياهبا ”لضلوعه ح 
 .“السودان جنوبح 
 

 إضا ية معلومات  
 2016ينــاير /ال ــا  ةــانون  ح ال ـــــــــــــــــادر الســـــــــــــــودان، جبنوب املعين اخلرباء  ريق تقرير ح جــاء 

(S/2016/70 ،)  ةانون  بداية منجن اططوا الجنين األمنيو املســــــنولو ة ار  من جمموعة بو من ةان  ريا   ن 
 لتحرير الشـــــــــــــــع ية احلرةة ح املعارت اجلنا  ضـــــــــــــــد   الوندة والية على ينيوم لشـــــــــــــــن   2015يناير /ال ا 

  ــــــاعدا.  2015ينجنا اليوم من  واار دــــــهر نيســــــان/ بريل    تن يجن على اإلدــــــراف توىل مث الســــــودان،
 تيســـــريا النوير بول دـــــ ابح تســـــليح  2015وةانت نيومة جنوب الســـــودان قد دـــــرعت ح مطلا عام 

 ةتدـــــــــنييوف،   را  من آلية بنادق بال عل النوير بول دـــــــــ اب معظم لد . وةان اليوم ح ملشـــــــــارةتهم
ة  اجة ةانوا  لينهم  ح لا  دلة، بوجود اخلرباء  ريق. و  اد عمليابم مواصـــــــــلة  جل من ةالجناري  إىل ماســـــــــ 
 جمموعات  و د قد السودان لتحرير الشعيب اجليش قيادة مقر  ن   على عسيرية، م ادر من دهادات ذل 

 يني ة رةي  ناةب نينها ريا  وةان. التحديد وجه على اليوم هبجنا للقيام الت مة بالجنارية الشـــــــــــــــ اب

https://undocs.org/ar/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ar/S/2016/70


S/RES/2428 (2018) 
 

 

18-11685 9/11 

 

 منهيي تدمري إىل اليوم  د  وقد. الســودان لتحرير الشــعيب باجليش اللوجســتيات لشــنون العامة األرةان
 عشواةية ب ورة وتعجني هم املدنيو وقتل احملليو للسيان  القسرم التشريد ح وتس ب التحتية وال   للقر 

 األ  ال وااتطاف واأل  ال، املســــــن و ضــــــد ذل  ح لا واســــــا، نطاق على اجلنســــــي العنف واســــــتيدام
 اجلنوبية املنا ق من ة ري  جبزء حلقق الجنم الدمار  عقاب. وح الســــــــــــــيان من ة رية   عداد ونزو  وجتنيدينم
 ح املتحدة األمم بع ة وةجنا اإلنســــــانية، واملنظمات اإلعتم وســــــاة  من العديد  نشــــــر للوالية، والوســــــطى
 .املرتي ة االنتهاةات نيم عن تقارير السودان، جنوب

  
 متو  ر غري: 4  وان: 3 مالونق: 2 بول: 1: االسم - 2

 Paul Malong Awan: (األصلية باللغة) االسم

 احملا ال( ب الســـودان لتحرير الشـــعيب للييش العامة األرةان لي ةالرةي  الســـابق  ( : الصييفة لواء: اللقب
 12 (ج 1960ةانون األو ل/ديســـــمرب   4 (ب 1962 ( : الوالدة تاريخالســـــابق لوالية رال  ر الغزال 

(  ): الهوية لتح ي  كافية  كنيةمالوليون، جنوب الســـــــــــودان  ( : )الوالدة مكان 1960نيســـــــــــان/ بريل 
Paul Malong Awan Anei (ب) Paul Malong (ج )Bol Malong الهوية لتح ي  كافية  غير كنية :

جنوب  ،S00004370 ( ): السييييييفر جواز رلم وغندا  (ب)جنوب الســـــــودان  ( : )الجنسييييييية متو  رة غري
 (ه)الســـــــودان  ،00606 )د(الســـــــودان  ،003606 (ج)جنوب الســـــــودان  ،D00001369 (بالســـــــودان )
B002606، مالونق، قام:  خرى معلومات: غري متو  ر العنوان: غري متو  ر الوطنية الهوية رلم الســــــــــودان 

 السودان جنوب ح النـزا  نطاق بتوسيا السودان، لتحرير الشعيب للييش العامة األرةان لي ة رةيسا ب  ته
ـــــزا  نل   ات اق وانتهاةات القتالية األعمال وقف ات اق انتهاةات اتل من  مد  إ الة  و  مجهورية ح النـ

 و مر. مادـــــــــار ريا  املعارضـــــــــة  عيم لقتل جهودا وج ه بأنه التقارير وتُ يد. 2015 لعام الســـــــــودان جنوب
 اجليش دــــــــن مالونق، وبقيادة. اإلنســــــــانية اإلمدادات نقل لنا الســــــــودان لتحرير الشــــــــعيب اجليش وندات
 قسـرا؛ املدنيو بتشـريد وقام واملسـتشـ يات؛ واملدارس املدنيو اسـتهد ت ينيمات السـودان لتحرير الشـعيب
 ملوع. واالغت ـــــاب التعجنيب بأعمال وقام تعســـــ ا؛ املدنيو وانتيز قســـــرم؛ اات اء عمليات ح وتورط
 قام قيادته، وحتت. اجلنود األ  ال تســتيدم الت الق لية دينيا  نيور ماتيانق مليشــيات نشــد على مالونق
 املشــــــيةة واللينة الســــــودان جنوب ح املتحدة األمم بع ة وصــــــول بتقييد الســــــودان لتحرير الشــــــعيب اجليش
 ح التحقيق  جل من املواقا إىل االنتقالية األمنية واليتي ات النار إ تق وقف رصــــد وآلية والتقييم للرصــــد

 .وتوىيقها التياو ات
 

 :القاةمة ح اإلدراج س ب
 7و  6)بول مالونق  وان( ح القاةمة عمت بأنيام ال قرات  Paul Malong Awanاســـــم  يُدرج 

على النحو الــــجنم  ُعيــــد  ،(2015) 2206من القرار  8)و( و 7)د( و 7)ج( و 7)ب( و 7 و(  )
 الغرت ييون الت الســــياســــات  و اإلجراءات”باعت ار  مســــنوال عن  ،(2018) 2418تأةيد  ح القرار 

 حمادىات  و امل ــاحلة عرقلة  و  مد  إ الة  و الســودان جنوب ح النزا  نطاق توســيا ال علي  ىرينا  و منها
 السـياسات  و اإلجراءات”و  ؛“القتالية األعمال وقف ات اق انتهاةات ذل  ح لا السـتم، عمليات  و
 ؛“الســــــــــــــودان جنوب ح الســــــــــــــياســــــــــــــية العملية تقو ت الت  و االنتقالية لتت اقات بديدا تشــــــــــــــيل الت
 القتل ذل  ح لا) العنف  عمال ارتياب اتل من واأل  ال، النســـاء  يهم لن املدنيو، اســـتهداف” و

https://undocs.org/ar/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2418(2018)
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 االات اء  و االاتطاف،  و ، و االغت ــاب  و غري  من  دــيال العنف اجلنســي( التعجنيب  و التشــويه  و
 املواقا  و الدينية املواقا  و املسـتشـ يات  و املدارس على اليمات دـن  و القسـرم، التشـريد  و القسـرم،

 اإلنســـــــــــــــان حلقوق اطريا انتهاةا  و جتاو ا يشـــــــــــــــيل قد ســـــــــــــــلو  اتل من  و املدنيون، إليها يليأ الت
 اإلنســـــــــــــــان حلقوق الدويل القانون تنته  ألعمال التيطي ”و  ؛“اإلنســـــــــــــــا  الدويل للقانون انتهاةا  و
 األعمال تل  توجيه  و اإلنســــان، حلقوق جتاو ات تشــــيل  عمال  و املنط ق، اإلنســــا  الدويل القانون  و
 املســــــــــــــلحة اجلماعات ق ل من جتنيدينم  و األ  ال اســــــــــــــتيدام”و  ؛“الســــــــــــــودان جنوب ح ارتياهبا  و
 العاملة الدولية ال ع ات  نشطة عرقلة” و ؛‘‘السودان جنوب ح املسلح النزا  سياق ح املسلحة القوات  و
 الرصــــــــد آلية ذل  ح لا الســــــــودان، جنوب ح اإلنســــــــا   و الدبلوماســــــــي اجملال  و الســــــــتم ن ال جمال ح

 اإلنســـــــــــانية املســـــــــــاعدات تو يا  و إي ـــــــــــال عرقلة  و بالتنمية، املعنية الدولية احليومية للهي ة التابعة والتحقق
 الســودان جنوب نيومة إىل تنتمي مجاعة  م ذل  ح لا ةيان،  ألم”وباعت ار  قاةدا  ؛“عليها احل ــول  و
 من  م ارتياب ح ضالعو  عضاؤ  ييون  و ضالعا ييون اجلهات، من غريينا  و امليليشيات  و املعارضة  و

 .“7 و 6 ال قرتو ح امل ي نة األنشطة
 

 :إضا ية معلومات
 من املمتدة ال ية اتل الســودان لتحرير الشــعيب للييش العامة األرةان لي ة رةيســا مالونق عمل 

 ح النــــزا  نطاق بتوسيا املن ب، لجنا توليه اتل وقام،. 2017مايو / يار إىل 2014 بريل /نيسان 23
 نل ات اق وانتهاةات القتالية األعمال وقف ات اق انتهاةات اتل من  مد  بإ الة  و الســـــودان جنوب

ـــــــــــــــــــــزا   دـــــــهر  واةل من اعت ارا وج ه، قد بأنه التقارير. وت يد 2015 لعام الســـــــودان جنوب مجهورية ح النـ
 ألوامر متعم د إلغاء وح. مادار ريا  السودان جبنوب املعارضة  عيم لقتل جهودا، 2016 غسط  /آب

نت الت اليمات بتن يجن مالونق  مر ةري،  ســل ا الرةي   واملشــاة املســلحة اللييوبي و اةرات بالدبابات دــُ
 احلرةة ح املعارت للينا  التابعة “ لج” قاعدة وعلى مادـــــار إقامة مقر على 2016 يوليه/متو  10 ح

 الشــــعيب اجليش مقر من انطتقا امل جنولة اجلهود على دــــي ــــيا مالونق و دــــرف. الســــودان لتحرير الشــــع ية
 اجليش يقوم  ن مالونق  راد ،2016  غســـــط /آب  واةل. وح مادـــــار اعتقال  جل من الســـــودان لتحرير
 قادة و بلغ به، موجودا ةان  مادـــــار  ن ح يشـــــت ه الجنم املوقا على  ورا باليوم الســـــودان لتحرير الشـــــعيب
 تشــــــــــري ذل ، إىل. باإلضــــــــــا ة ني ا مادــــــــــار على يُق ،  ال ين غي بأنه الســــــــــودان لتحرير الشــــــــــعيب اجليش

 اإلنســـانية اإلمدادات نقل لنا الشـــعيب اجليش وندات  مر مالونق  ن   إىل 2016 عام  واةل ح املعلومات
 مســــــــار حتويل ســــــــيتم  ن ه مد عيا اجلو ، يواجهون املدنيو من اآلالف عشــــــــرات ةان  نيث النيل،  ر عرب

 من الغجناةية اإلمدادات ُمنعت مالونق،  وامر وبســــــــ ب. امليليشــــــــيات إىل املدنيو من الغجناةية املســــــــاعدات
 .األقل على  س وعو ملدة النيل  ر ع ور

 الســــودان، لتحرير الشــــعيب اجليش ح العامة األرةان رةي  من ــــب توليه  ية  وال مالونق، وةان 
 املدنيو، على اليمات رلت اطرية النتهاةات احللي ة وقواته الشــــــــــــــعيب اجليش ارتياب عن مســــــــــــــنوال
 قيادته، وحتت. واالغت ــــاب والتعجنيب، التعســــ ية، واالعتقاالت القســــرم، واالات اء القســــرم، والتشــــريد

. ال رار ب ــدد ةانوا  مســلحو غري مدنيو عمدا وقتل املدنيو الســيان ضــد ينيمات الشــعيب اجليش دــن  
 وقواته الشـــــــــــــــعيب اجليش ق ل من للمدنيو قتل عملية 114 املتحدة األمم وى قت وندينا، يام منطقة وح

 مهامجة الشعيب اجليش وتعم د. 2017وةانون ال ا /يناير  2016ال ية ال اصلة بو متو /يوليه  ح احللي ة
 املنطقة بإاتء الشـــــــعيب اجليش  مر مالونق إن يُقال، 2017 بريل /نيســـــــان وح. واملســـــــتشـــــــ يات املدارس
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 الشــــــــــــــعيب اجليش قوات ينه مل مالونغ إن   ويُقال. املدنيون ذل  ح لا األدـــــــــــــــيا ، مجيا من بواو احمليطة
 .مشروعة  ينداف ل ابة مردينللمت إيواةهم ح املشت ه األديا  واعُترب املدنيو، قتل عن السودان لتحرير

 ح للتحقيق األ ريقي االحتاد جلنة عن 2014 ةتوبر /األول تشــــــرين 15 ح صــــــادر لتقرير وو قاس  
 الق لية، دينيا  نيور ماتيانق ملليشـــــــــــــــيات اجلماعية التع  ة عن مســـــــــــــــنوال مالونق يعترب الســـــــــــــــودان، جنوب
 .االنتقالية األمنية واليتي ات النار إ تق وقف رصد آلية وى قته ملا و قا اجلنود األ  ال تستيدم الت

 على بانتظام احليومية القوات عملت الســـــودان، لتحرير الشـــــعيب اجليش قيادة مالونق تويل و ىناء 
 وقف رصـــــد وآلية والتقييم للرصـــــد املشـــــيةة واللينة الســـــودان جنوب ح املتحدة األمم بع ة وصـــــول تقييد
 التيـاو ات ح التحقيق  جـل من  يـاربـا نـاولـت الت املواقا إىل االنتقـاليـة األمنيـة واليتي ـات النـار إ تق
 واآللية املتحدة األمم بو مشيةة دورية ناولت امل ال، س يل على 2017 بريل /نيسان 5   ي. وتوىيقها

 . تت نيث من  عادوينا السودان لتحرير الشعيب اجليش جنود  ن   غري باجو ، إىل ت ل  ن
 


