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 ،إن مجلس األمن 
 إلى قراراته السابقة وبيانات رئيسه وبياناته الصحفية بشأن الحالة في جنوب السودان، إذ يشير 

ذ يؤكد من    التزامه القوي بســـــيادة جم ورية جنوب الســـــودان واســـــتققل ا وســـــقمت ا ا ق يمية   جديدوا 
ذ يشيرووحدت ا الوطنية،   إلى أهمية مبادئ عدم التدخل وحسن الجوار والتعاون ا ق يمي، وا 

ذ يكرر اإلعراب  عن بالغ االنزعاج والق ق من األزمة الســــياســــية واألمنية واالقتصــــادية وا نســــانية  وا 
ــ ريون من   انون   في ــيون والعســ ــياســ ــبب في ا قادة الب د الســ ــودان، وما أعقب ا من أعمال عنب تســ جنوب الســ

ذ يشدد، 2013األول/ديسمبر   ع ى أنه ال يم ن أن ي ون هناك حل عس ري ل حالة في جنوب السودان، وا 

ذ يدددين وقوة  تــاليــة وحمــايــة جميع أعمــال القتــال واالنت ــا ــات األخر  قالتفــاق وقب األعمــال الق وا 
ذ يرحب، 2017 انون األول/ديســـمبر  21المدنيين وتيســـير وصـــول المســـاعدات ا نســـانية  الم ر   بالتقييم  وا 

الســــــــــــــريع لقنت ـا ـات الـ ي تجريـه  ليـة الرصـــــــــــــــد والتحقق من وقب إطقق النـار وترتيبـات األمن االنتقـاليـة، 
ذ إطقع مج س األمن ع ى التقــارير ع ى وجــه ال يئــة الح وميــة الــدوليــة المعنيــة بــالتنميــة ع ى  يشدددددددددج  وا 

ذ يالحظالســــــــــــــرعــة،  أن االتحــاد األفريقي وال يئــة الح وميــة الــدوليــة المعنيــة بــالتنميــة ومج س األمن التــابع  وا 
ــبة األطراب التي تنت ك اتفاق وقب األعمال القتالية وحماية المدنيين  لألمم المتحدة قد طالبوا بوجوب محاســــــــــ

 ت ا نسانية،وتيسير وصول المساعدا

ذ يعرب  عن تقـدير  لمـا تقوم بـه قيـادة ال يئـة الح وميـة الـدوليـة المعنيـة بـالتنميـة من أجـل الن و   وا 
ذ يرحببعم ية الســـــــقم في جنوب الســـــــودان،  بالتزام وج ود ال يئة الح ومية الدولية المعنية بالتنمية والدول  وا 

ــاه في ا، وال جنة المشــــتر ة ل رصــــد والتقييم ال ــ م واألمن األعضــ معاد تشــــ ي  ا، واالتحاد األفريقي، ومج س الســ
لمواصـ ة العمل مع القادة في جنوب السـودان من أجل  التابع لقتحاد األفريقي، واألمم المتحدة وب دان المنطقة

ذ يشجعهامعالجة األزمة الراهنة،   ع ى مواص ة المبادرة إلى التعاون، وا 

ذ يؤكد   )االتفاق المنشــــطا لعام  النزاع في جم ورية جنوب الســــودان  أن قاالتفاق المنشــــط لتســــوية وا 
ــفة دائمة   2018 ــتقرار بصـ ــة لتحقيق الســـقم واالسـ ــ ل خطوة هامة إلى األمام في عم ية الســـقم تتي  فرصـ يشـ
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ذ يدعوجنوب الســـــودان،  في ــائل   وا  ــية لحل النزاع بالوســـ ــياســـ األطراب في جنوب الســـــودان  بداه ا رادة الســـ
ذ يشددالس مية،   ع ى أن المفاوضات بشأن تقاسم الس طة والترتيبات األمنية والعودة اآلمنة لجميع األطراب   وا 

ــي قدما بعم ية الســــقم،  ــية ل مضــ ــاســ ــودان إلى جوبا من الشــــروط األســ ذ يدعوفي جنوب الســ إلى   األطراب  وا 
 فالة مشــــــار ة المرأة بصــــــورة  ام ة وفعالة ومجدية في عم ية الســــــقم، وا قرار بالحاجة إلى حماية من مات 
حقوق المرأة والنســــــاه العامقت في مجال بناه الســــــقم من الت ديد واالنتقام، والوفاه بااللتزامات المنصــــــو  

يما يتع ق بالتنوع الوطني والمساواة بين الجنسين ع ي ا في االتفاق المنشط بشأن إشراك الجميع، بما في  لك ف
 والشباب والتمثيل ا ق يمي،

ذ يرحب  عم ية الســقم بجنوب الســودان، بما في  لك بده تشــ يل ح ومة  بالتطورات المشــجعة في وا 
ذ يقر  وحدة وطنية انتقالية منشــطة،  الدائم من جانب  بأن ه ا األمر يمثل خطوة هامة صــوب إحقل الســقموا 

ذ يرحب كذلكاألطراب في االتفاق المنشــــــــط،  بروح التوافق التي أبدت ا األطراب وبا رادة الســــــــياســــــــية التي   وا 
 برهنت ع ي ا لت يئة ال روب القزمة ل مضي قدما بعم ية السقم،

ذ يقر  ــياســــــــي من  توقيع االتفاق المنشــــــــط وبااللتزام بوقب إطقق النار  وا  بتراجع أعمال العنب الســــــ
ذ يقر كدذلدكمع م أنحـاه الب ـد،  الـدائم في ع ى االتفـاق المنشــــــــــــــط ة عـ الموق  الج ـات بتـدابير بنـاه الثقـة بين  وا 

 وتش يل مع م اآلليات السابقة ل مرح ة االنتقالية المنصو  ع ي ا في االتفاق المنشط،

ذ يرحب  ج ات السـانت إيجيديو لتعزيز الحوار السـياسـي بين جمعية  بالوسـاطة التي تقوم ب ا حاليا  وا 
ذ يشج االتفاق المنشط،  ة والج ات غير الموق عة ع ى عالموق   جميع األطراب ع ى مواص ة ج ودها الرامية   وا 

 دائم،إلى حل المنازعات بالوسائل الس مية من أجل تحقيق سقم شامل و 

ذ يشدددددددددير  ذ يعربو ، ا2013)  2117إلى قرار    وا  عن بالغ الق ق إزاه الخطر ال ي يت دد الســـــــــــــقم  ا 
واألمن في جنوب الســودان نتيجة ل نقل غير المشــروع لألســ حة الصــسيرة واألســ حة الخفيفة وت ديســ ا المزعزع 

ساهة استخدام ا،  لقستقرار وا 

ذ  في القرار  هــــاوجــــدد ا2018) 2428األمن في القرار  مج سالتــــدابير التي اعتمــــدهــــا  يالحظ وا 
 ،ا2019) 2471

ذ يشدددير  إلى أن الج ات، من أفراد أو  يانات، التي ت ون مســــ ولة عن ا جراهات أو الســــياســــات   وا 
األمن أو االسـتقرار في جنوب السـودان أو المتواطئة ع ي ا أو المشـار ة في ا بصـورة مباشـرة  التي ت دد السـ م أو 

ــة لفر  جزاهات محددة  ــرة، معرضـــــ   2271 ، وا2015) 2206ع ي ا عمق بالقرارات  األهدابأو غير مباشـــــ
،  ا2019)  2471و    ا2018)  2428و   ا2017)  2353، و  ا2016) 2290، و  ا2016) 2280، و  ا2016)

ــاني   بما في  لك األفراد ال ين يخططون ألعمال تنت ك القانون ــان أو القانون الدولي ا نســ الدولي لحقوق ا نســ
تش ل تجاوزات لحقوق ا نسان أو أعمال تنطوي ع ى العنب الجنسي والجنساني،  الواجبي التطبيق، أو أعمال 

ــار ون في ال جمات ع ى بعثات   أو يقومون بتوجيه ت ك األعمال أو ارت اب ا في جنوب الســـــــــودان، وال ين يشـــــــ
الوجود األمني الــدولي بمخت ب أشــــــــــــــ ــالــه، أو عم يــات حف  الســــــــــــــقم األخر  أو العــام ين   األمم المتحــدة أو

ذ مجال تقديم المساعدة ا نسانية، في  ،إلى استعداد  لفر  جزاهات محددة األهداب كذلك يشير وا 

ذ يشددددددد  ــفر   وا  ــمة لتنفي  ن ام الجزاهات بفعالية، بما في  لك تدابير ح ر الســـــ ع ى األهمية الحاســـــ
ي يفرضـــــ ا، والدور الرئيســـــي ال ي يم ن أن تضـــــط ع به في ه ا الصـــــدد الدول المجاورة، و  ا المن مات الت 

ذ يشدددددددددج ا ق يمية ودون ا ق يمية،  ــ ة تعزيز التعاون، و وا  أنه   إذ يؤكد من جديدالج ود الرامية إلى مواصـــــــــــ
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ــتعداد لت ييب التدابير المنصــــــــــو  ع ي ا في القرار  ـســـــــــ  والمجددة في القرار  ا2018) 2428ي ون ع ى اســــــــ
 في ضوه التقدم المحرز في عم ية السقم والمساهلة والمصالحة، ا2019) 2471

ذ يشددددديد   ــودان،   وا  ذ يؤكد بعمل بعثة األمم المتحدة في جم ورية جنوب الســــــ أهمية التعاون والتواصــــــــل   وا 
بوســـــائل من ا التواصـــــل المنت م   العمل ا نســـــاني، الفعالين مع المجتمعات المح ية، ومع الج ات الفاع ة في مجال  

  والية البعثة، بما في  لك أعمال ا المقررة وقدرات ا، والت ديدات األمنية وما يتصــــــــــل ب ا من مع ومات،  بخصــــــــــو 
ذ يشدج  سـواه داخل مواقع حماية المدنيين أو خارج ا،  بعثة األمم المتحدة ع ى تحسـين التواصـل مع المجتمعات   وا 

  ا المتع قة بحماية المدنيين، المح ية، بما في  لك أثناه الدوريات،  يما ت دي البعثة واليت 

ذ يسدل    بأن حماية المدنيين العزل يم ن في  ثير من األحيان أن ت ون م م  ة ل ج ود الرامية إلى   موا 
ذ يشدددج بناه بيئة الحماية، ال ســـــيما ردع ارت اب العنب الجنســـــي والجنســـــاني ضـــــد المدنيين،  البعثة ع ى  وا 

ــاه، وعندما ي ون  لك  أن ــب االقتضـ ــتخدم ب ا تقنيات تقوم، حسـ ــاب ال يفية التي يم ن أن تسـ ــت شـ مم نا، باسـ
ــل مع المجتمعات المح ية،  حماية المدنيين لتعزيز قدرت ا ع ى حماية المدنيين، بما في  لك من خقل التواصـ

 واستراتيجية البعثة في مجال االتصال، وبتدريب مو في البعثة تبعا ل لك،

ذ يدرك   ــانية المتردية  وا  ــتويات المرتفعة النعدام األمن الس ائي في الب د،  الحالة ا نســـــــــــ ذ يدينوالمســـــــــــ   وا 
ذ ال جمات ع ى سبل العيش والحرمان من الحصول ع ى الس اه،  أهمية إس ام البعثة في ت يئة ال روب   يالحظ  وا 

مجالي العمل   في  الج ات الفاع ة من خقل التنســــــيق مع  ســــــعي ال  المواتية  يصــــــال المســــــاعدة ا نســــــانية، وفي 
ت يئة ال روب لعودة المشـــردين داخ يا والقجئين  إلى ومجتمعات المشـــردين والســـ طات  والعمل ا نمائي ا نســـاني 
 ،و ريمة  إعادة توطين م أو إدماج م في المجتمعات المضيفة بطريقة  منة وواعية وطوعية  أو نق  م أو 

ذ يدين وقوة  عمل البعثة، بما  مواصــــــــــــ ة ح ومة جنوب الســــــــــــودان وجماعات المعارضــــــــــــة إعاقة  وا 
 لك فرضــ ا قيودا شــديدة ع ى حرية الحر ة، وقيام ا باالعتداه ع ى أفراد البعثة، ووضــع ا عقبات لعرق ة  في

ل قـيام البعـثة  التي تـب ل ـا ج ودع ى الالعم ـيات التي تقوم ب ـا البعـثة، بمـا في  لـك فر  قيود ع ى الـدورـيات و 
وهي أعمـال أبب غ األمين العـام عن ال ثير من ـا ـباعتـبارهـا   رصــــــــــــــد أحوال حقوق ا نســــــــــــــان،بجمـ ة أمور من ـا 

ذ يشديرانت ا ات التفاق مر ز القوات من جانب ح ومة جنوب السـودان،  إلى أن اتفاق مر ز القوات ين   وا 
تتمتع البعثــة والمتعــاقــدون مع ــا بحريــة  ــام ــة وغير مقيــدة في التنقــل بــدون تــأخير في جميع أنحــاه  ع ى أن

عبر أقصــر الطرق المم نة، دون حاجة إلى تصــري  ســفر أو إ ن مســبق أو إخطار مســبق،   جنوب الســودان
وبــــالحق في توريــــد المعــــدات والم ن وا مــــدادات والوقود والمواد وغيرهــــا من الســــــــــــــ ع، معفــــاة من الم وس 

 الرسوم أو المصروفات ودون أي أش ال أخر  من الح ر أو التقييد، الضرائب أو أو

ذ يطالب  الفاع ة  ات الصــ ة، وال ســيما ح ومة جنوب الســودان، وبما يشــمل قوات   الج اتجميع   وا 
وج از الشـــــرطة الوطنية لجنوب الســـــودان، وج از األمن الوطني، والجناح  ،لجنوب الســـــودان الدفاع الشـــــعبي

المعار  في الجيش الشـــــــعبي لتحرير الســـــــودان، وجب ة الخق  الوطني، برن اه جميع العراقيل التي تعوق 
مل البعثة، بما في  لك، في جم ة أمور، العراقيل التي تحول دون اضـــــــطقع ا بواليت ا المتمث ة في رصـــــــد ع

 حقوق ا نسان والتحقيق في ا،

ذ يشدددددددددير  إلى إدانتـه القويـة لجميع ال جمـات ع ى المـدنيين، بمـا في  لـك ت ـك التي تنطوي ع ى  وا 
ي  ل  روب هشـة، والعنب الموجه ضـد جماعات العنب ضـد النسـاه واألطفال واألشـخا  ال ين يعيشـون ف

ذ يعرب كدذلدكعرقيـة بعين ـا، وخطـاب ال راهيـة، وأعمـال التحري  ع ى العنب،  عن بـالغ ق قـه إزاه إم ـانيـة  وا 
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أن يستمر تحول ما بدأ  نزاع سياسي إلى حرب عرقية صريحة، ع ى نحو ما   ر المستشار الخا  المعني 
 يينغ،بمنع ا بادة الجماعية، أداما د

ذ يعرب   تقارير عن العنب الجنســــي والجنســــاني، بما في  لك الإزاه اســــتمرار ورود  عن بالغ الق قوا 
النتائج التي خ   إلي ا األمين العام في تقرير  إلى مج س األمن عن العنب الجنسي المتصل بالنزاعات إزاه  

(S/2019/280بشـــــــأن اســـــــتخدام أطراب النزاع العنب الجنســـــــي  ت تيك ضـــــــد الســـــــ ان المدنيين في جنوب   ا
ــاه والفتيات، واالختطاب والزواج  ــاب الجماعي ل نســــ ــاب واالغتصــــ ــتخدام االغتصــــ ــودان، بما في  لك اســــ الســــ
القســــري واالســــترقاق الجنســــي، حيا أصــــب  اســــتمرار مســــتويات العنب الجنســــي المتصــــل بالنزاع وغير  لك 

شـ ال العنب ضـد النسـاه والفتيات أمرا عاديا ولم يتوقب بعد توقيع االتفاق المنشـط وع ى الرغم من وقب أ من
مع م ال جمات العســـــــــ رية، ع ى النحو الموثق في تقرير البعثة ومفوضـــــــــية األمم المتحدة لحقوق ا نســـــــــان 

في الفترة    وحدة الشــــماليةالعنب الجنســــي المتصــــل بالنزاع في والية القعن  2019الصــــادر في شــــباط/فبراير  
ذ يشدددددد،  2018 الممتدة بين أي ول/ســـــبتمبر و انون األول/ديســـــمبر ع ى ضـــــرورة وأهمية إجراه التحقيقات   وا 

 الوقت المناسب وتوفير المساعدة والحماية لضحايا العنب الجنسي والجنساني، في

ذ يددين وقوة  نون الـدولي ا نســــــــــــــاني  جميع انت ـا ـات وتجـاوزات حقوق ا نســــــــــــــان وانت ـا ـات القـا وا 
جانب جميع األطراب، بما في ا الجماعات المس حة وقوات األمن الوطنية، و  لك التحري  ع ى ارت اب  من

ذ يدددين كددذلددك ت ــك التجــاوزات واالنت ــا ــات،  مــا يتعر  لــه المجتمع المــدني والعــام ون في مجــال تقــديم  وا 
ــت داب ور  ــايقة واسـ ــحفيون من مضـ ــانية والصـ ــاعدة ا نسـ ذ يشدددد   قابة،المسـ ــ ولين    وا  ــبة المسـ ع ى وجوب محاسـ

انت ا ات القانون الدولي ا نســـــاني وانت ا ات وتجاوزات حقوق ا نســـــان، وع ى أن ح ومة جنوب الســـــودان  عن 
تتحمل المســـــــــ ولية الرئيســـــــــية عن حماية ســـــــــ ان ا من ا بادة الجماعية وجرائم الحرب والتط ير العرقي والجرائم 

ذ يع ا نسـانية،  ضـد  ألنه، ع ى الرغم من توقيع االتفاق المنشـط، يسـتمر ارت اب انت ا ات، من ا   رب عن القلق وا 
 االغتصاب والعنب الجنسي، قد تصل إلى حد الجرائم الدولية، بما في  لك جرائم الحرب والجرائم ضد ا نسانية،

ذ يعيد تأكيد  ــود  وا  ــرورة الم حة  ن اه حالة ا فقت من العقاب في جنوب الســــ ان وتقديم جميع الضــــ
المســـــــــــــ ولين عن انت ا ات القانون الدولي ا نســـــــــــــاني وانت ا ات وتجاوزات حقوق ا نســـــــــــــان إلى المحا مة، 

ذ  ن اه ، تشـــمل ت ك الواردة في االتفاق المنشـــط،  العدالة االنتقالية  في مجال تدابيرتنفي  ع ى أهمية   يشدددد وا 
ة وألم الجراح، وضـمان إحقل السـقم الدائم، ع ى النحو حالة ا فقت من العقاب، وتيسـير المصـالحة الوطني 

ذ يؤيدالمســــ م به في الفصــــل الخامس من االتفاق المنشــــط،   في ه ا الصــــدد ج ود االتحاد األفريقي الرامية   وا 
ذ يشدداطر قلقإلى إنشــاه المح مة المخت طة لجنوب الســودان،  مج س الســ م واألمن التابع لقتحاد األفريقي  وا 

التعاون من جانب ح ومة جنوب السودان، ع ى النحو ال ي أفاد به رئيس االتحاد األفريقي  خير وعدمإزاه التأ
 ،أثناه الج سة االفتتاحية ل مج س التنفي ي لقتحاد األفريقي 2020في شباط/فبراير 

ذ يعرب   ة بشـــأن التقارير المتع قة بحالة حقوق ا نســـان في جنوب الســـودان الصـــادر  عن بالغ الق قوا 
ذ يعرب كددددذلددددكعن البعثـــــة واألمين العـــــام،  ألنـــــه يم ن أن ت ون جرائم حرب وجرائم عن بـــــالغ الق ق  وا 

ا نســـانية قد ارت بت، وفقا لتقرير لجنة االتحاد األفريقي لتقصـــي الحقائق في جنوب الســـودان، الصـــادر  ضـــد
ا نســـــان في جنوب الســـــودان، الصـــــادرة ، وتقارير ال جنة المعنية بحقوق 2015تشـــــرين األول/أ توبر  27 في
ذ يشددددد، 2020شـــــباط/فبراير   20و   2019شـــــباط/فبراير   20  و 2018شـــــباط/فبراير   23 في ع ى األمل   وا 

ــار  ــة في إطـ ــارير الموثوقـ ــا من التقـ ــارير وغيرهـ ــ   التقـ ــب في هـ ــدو  في أن يبن ر ع ى النحو الواجـ ــ ي يحـ الـ
ذ يؤكدما في ا ت ك اآلليات المنشــــأة عمق باالتفاق المنشــــط،  ليات ل عدالة االنتقالية لجنوب الســــودان، ب  أي  وا 
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ع ى أهمية جمع األدلة والحفا  ع ي ا ل ي تســـتخدم ا في ن اية المطاب المح مة المخت طة لجنوب الســـودان 
ذ يشج وغيرها من  ليات المساهلة،   ع ى ب ل الج ود في ه ا الصدد، وا 

ذ يقر  ان ع ى البروتو ول االختياري التفاقية حقوق الطفل بأهمية تصــــــديق ح ومة جنوب الســــــود وا 
ذ يدعو وقوةبشـــــــأن اشـــــــتراك األطفال في المنازعات المســـــــ حة،   ذ يرحبإلى تنفي   بال امل وع ى الفور،  وا   وا 

بتوقيع ح ومة جنوب الســــــــــــودان ع ى خطة العمل  ن اه ومنع جميع االنت ا ات الجســــــــــــيمة ضــــــــــــد األطفال 
ــباط/فبراير،  7 في ذ يحيشــــ بالدور ال ي ت ديه ح ومة جنوب الســــــودان في التفاو  بشــــــأن ا فراج   ط علماوا 
ذ يالحظاألطفـال من جـاـنب أطراب النزاع،  عن طفـل يعتقـد أن م ال يزالون حتى  19 000مع  ـلك أن نحو  وا 

لجنوب الســــودان والجماعات المعارضــــة المســــ حة، وفقا  في صــــفوب قوات الدفاع الشــــعبي  2019تموز/يوليه 
ــباط/فبراير لتقري  ــادر في شـــــــــ ــان الصـــــــــ ذ يحث  ،  2020ر لجنة حقوق ا نســـــــــ جميع األطراب ع ى ب ل مزيد وا 
ذ يشدددددددددج  الج ود من أجل وقب تجنيد األطفال فورا وا فراج عن جميع األطفال المجندين حتى اآلن،  من وا 

 بادئ باريس،ع ى ب ل مزيد من الج ود في ه ا الصدد، وال سيما من خقل تأييد ح ومة جنوب السودان لم

ذ يحيط علما    ــية األمم المتحدة لحقوق ا نســـــان عن حرية الرأي المشـــــترك لتقرير الب وا   بعثة ومفوضـــ
ذ يعرب،  2018الصـــــــــــادر في شـــــــــــباط/فبراير  ، 2016والتعبير في جنوب الســـــــــــودان من  أزمة تموز/يوليه   وا 

ــتمر عن ــديد لحريات الرأي والتعبير وت وين ال ق قه المسـ ــأن التقييد الشـ ذ يدين ،جمعياتبشـ ــائط   وا  ــتخدام وسـ اسـ
ا عقم لنشـر خطاب ال راهية وتوجيه رسـائل تحر   ع ى العنب ضـد جماعات عرقية بعين ا، وهي ممارسـة 

لى تأجيج النزاع المســــــــ   ذ، يم ن أن ت دي إلى انتشــــــــار العنب ع ى نطاق واســــــــع وا  ح ومة جنوب   يدعو وا 
 السودان إلى أن تدين فورا وت اف  تصاعد خطاب ال راهية والعنب العرقي، وتشجع شعب ا ع ى التصال ،

ذ يعرب   بشــأن الحالة العصــيبة التي يعاني من ا األشــخا   وو ا عاقة في جنوب  عن بالغ الق قوا 
ذ يشدددالخدمات األسـاسـية،  السـودان، بما في  لك التخ ي عن م وتعرضـ م ل عنب وعدم اسـتفادت م من  ع ى   وا 

 ضرورة  فالة ت بية االحتياجات الخاصة لألشخا   وي ا عاقة في االستجابة ا نسانية،

ذ ي  ع ى الحالة ا نســـــــــــانية واالســـــــــــتقرار من  ثار ســـــــــــ بية   واهر الجوية البالسة الشـــــــــــدة  ما ل  دركوا 
ذ يشدددددجنوب الســــودان،  في ع ى ضــــرورة أن توفر ح ومة جنوب الســــودان واألمم المتحدة تقييمات  افية   وا 

 ، واهرل مخاطر واستراتيجيات  دارة المخاطر فيما يتع ق ب    ال

ذ يعرب   مقيين مشــرد مع اســتمرار  3,9ألن عدد المشــردين أصــب  يناهز  عن ق قه الشــديد والم    وا 
مقيين شــــخ  يواج ون انعدام األمن الس ائي الحاد وفقا لتقرير    5,29األزمة ا نســــانية، وألن ما يقدر بنحو 

مقيين شــخ  يحتاجون  7,2، و 2020التصــنيب المت امل لمراحل األمن الس ائي الصــادر في شــباط/فبراير
ذ يثنيإلى المســـــــاعدة  نقا  حيات م،  ج ات الشـــــــري ة، ع ى الو االت ا نســـــــانية التابعة لألمم المتحدة، وال وا 

ذ يدعوالمانحة ع ى ما تب له من ج ود لتقديم الدعم إلى الســ ان بشــ ل عاجل ومنســق،   والج ات المجتمع   وا 
 الدولي إلى مواص ة ه   الج ود لت بية االحتياجات ا نسانية لشعب جنوب السودان،

ذ يددين  العراقـيل التي تعوق ب ـا جميع األطراب حر ـة المـدنيين وحر ـة الج ـات الفـاع ـة في مجـال  وا 
ــانيالع ــاعدة،  مل ا نســــــــ ــول ا إلى المدنيين المحتاجين ل مســــــــ ذ يعربلتحول دون وصــــــــ عن ق قه إزاه فر   وا 

ذ يالحظالضـــــــرائب والرســـــــوم التي تعرقل إيصـــــــال المســـــــاعدات ا نســـــــانية في جميع أنحاه الب د،  مع الق ق   وا 
ان انعدام األمن الس ائي التقارير التي تشــــير إلى أن التشــــريد القســــري ومنع وصــــول المســــاعدة ا نســــانية يفاقم

ذ يشدديرلد  الســ ان المدنيين،  إلى ضــرورة أن تتي  جميع أطراب النزاع وتيســر، وفقا لألح ام  ات الصــ ة   وا 
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من القانون الدولي ومبادئ األمم المتحدة التوجي ية ل مســــاعدة ا نســــانية، بما في ا المعام ة ا نســــانية والنزاهة 
يصــال والحياد واالســتققلية، الوصــول ا ل امل واآلمن دون عراقيل لمو في ا غاثة والمعدات وال وازم السوثية وا 

 المساعدات ا نسانية في حين ا إلى جميع المحتاجين، وال سيما من م المشردون داخ يا والقجئون،

ذ يدين وقوة  جميع ال جمات التي تســت دب العام ين في مجال تقديم المســاعدة ا نســانية والمرافق   وا 
بما في  لك  ،  2013عامق من   انون األول/ديســــــمبر   116نســــــانية التي أســــــفرت عن وفاة ما ال يقل عن ا 

وال جمـــــات ع ى العـــــام ين في المجـــــال الطبي وع ى  2016تموز/يوليـــــه  11ال جوم ع ى مجمع تيرين في 
ذ يالحظ المســــــتشــــــفيات،  في مجال تقديم مع الق ق االتجا  المتصــــــاعد في حاالت مضــــــايقة وتخويب العام ين  وا 

ذ يذك ر المســاعدة ا نســانية،  بأن شــن ال جمات ع ى العام ين في مجال تقديم المســاعدة ا نســانية وع ى المواد   وا 
 التي ال غنى عن ا لبقاه الس ان المدنيين ع ى قيد الحياة قد ترقى إلى انت ا ات ل قانون الدولي ا نساني، 

ذ يعرب   لإلجراهات التي يتخــ هــا أفراد حف  الســــــــــــــقم التــابعون ل بعثــة والب ــدان   عن عميق تقــدير وا 
ــعبة، بما في  لك لحماية  ــ رية وأفراد شــــــــرطة في إطار تنفي  والية البعثة في بيئة صــــــ ــاهمة بقوات عســــــ المســــــ
المدنيين، بمن في م المواطنون األجانب، المعرضـــــــــــين لخطر العنب البدني ولتحقيق اســـــــــــتقرار الحالة األمنية 

ذ يؤكددخــل مواقع البعثــة وخــارج ــا، دا أن أي محــا ير وطنيــة ت ثر ســــــــــــــ بــا في تنفيــ  الواليــة بفعــاليــة ينبسي  وا 
ذ يؤكدددت ون مقبولــة من قبــل األمين العــام،  أال أن عــدم فعــاليــة القيــادة والتح م، ورف  إطــاعــة األوامر،  وا 

وريات البعيدة المد  أو القيام التصـــــــدي ل  جمات التي يتعر  ل ا المدنيون، ورف  المشـــــــار ة في الد وعدم
ب ا في المناطق الريفية من الب د، وعدم  فاية المعدات والموارد المالية هي أمور قد ت ثر ســــ با في المســــ ولية 

 المشتر ة عن تنفي  الوالية بفعالية،

ذ يرحب  سـتسقل عدم التسـام  مط قا مع االالقاضـية ب بالتزام األمين العام با نفا  الصـارم لسـياسـته   وا 
ــيين،  ذ يالحظواالنت اك الجنسـ ــرطة  وا  ــاهمة بقوات وبأفراد شـ التدابير المخت فة التي تتخ ها البعثة والب دان المسـ

ذ يعربلم افحة االســـــــــــــتسقل واالنت اك الجنســـــــــــــيين،  عن بالغ الق ق إزاه االدعاهات بوقوع أعمال  مع  لك  وا 
ذ يشدددحف  سـقم في جنوب السـودان، اسـتسقل وانت اك جنسـيين ارت ب ا حسـب التقارير أفراد   ع ى الحاجة   وا 

ــاه، بالتحقيق ع ى وجه  الم حة إلى أن تقوم الب دان المســــــاهمة بقوات وبأفراد شــــــرطة، والبعثة حســــــب االقتضــــ
لى أن يحاســــب المســــ ولون عن ت ك الجرائم  ــفافية، وا  ــداقية والشــ ــم بالمصــ الســــرعة في ت ك المزاعم بطريقة تتســ

ذ يشددددددد كذلك،  ةجرامي التصـــــــرفات ا  أو ع ى ضـــــــرورة منع أعمال االســـــــتسقل واالعتداه الجنســـــــيين ه    وا 
 ،ا2016) 2272وتحسين سبل التعامل مع ه   االدعاهات وفقا ل قرار 

ذ يسدددددددل م  ســـــــــــبيل تنفي  واليت ا،    بما يواجه البعثة من تحديات  بيرة من حيا الموارد والقدرات في وا 
ذ ــردين داخ يا ال ين  عن تقدير يعرب  وا  ــقمة المشــــ ــمان ســــ ــ ة التي تب ل ا البعثة من أجل ضــــ ل ج ود المتواصــــ

ــهويؤكد  يحتمون بمواقع ا،  ــردين داخ يا، بما يتماشـــــــــــى   في الوقت نفســـــــــ ــتدامة ل مشـــــــــ أهمية إيجاد ح ول مســـــــــ
في ه ا الصـــــــــدد ضـــــــــرورة توســـــــــيع نطاق وجودها،   كدويؤ المبادئ التوجي ية المتع قة بالتشـــــــــرد الداخ ي،  مع

ــيير الدوريات، ليشــــمل مناطق التشــــرد، ومناطق العودة المحتم ة  ــاليب من ا المبادرة إلى نشــــر القوات وتســ بأســ
ذوالفع ية،   اتالمدنيين وع ى أن القرار   حمايةع ى أهمية المرونة في وضع البعثة داخل وخارج مواقع   يشدد وا 

 بتح يل الت ديدات،ة مرتبطت ل لنشر بالوضع وا ةالمتع ق

ذ يشددددددددددد   ، والقرارات  ا 2000)  1325ع ى أن العقبـات ال ـأداه التي تحول دون التنفيـ  التـام ل قرار  وا 
خقل االلتزام الراســـ    من  ، ال ت ل ل إال ا 2015)   2242القحقة بشـــأن المرأة والســـقم واألمن، بما في  لك القرار 

https://undocs.org/ar/S/RES/2272(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
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ــافر ج ود القيادة، وا  ــان الواجبة ل ا، وتضـ ــار ت ا و فالة حقوق ا نسـ ــمان مشـ ــاق المع ومات بتم ين المرأة وضـ تسـ
 وا جراهات، وتوافر الدعم من أجل بناه أسس إشراك المرأة في عم ية صنع القرار بجميع مستويات ا، 

ذ يدين وقوة  هجمات القوات الح ومية وقوات المعارضــــــــــــــة والجماعات األخر  ع ى أفراد ومرافق   وا 
 لك حادثة إســـــــــقاط الجيش الشـــــــــعبي لتحرير األمم المتحدة وال يئة الح ومية الدولية المعنية بالتنمية، بما في 

، وال جوم ال ي تعر ضــــــــــت 2012الســــــــــودان لطائرة ه ي وبتر تابعة لألمم المتحدة في  انون األول/ديســــــــــمبر 
أ وبو  ، وال جوم ال ي تعر   له معســـــــــــــ ر البعثة في2013قاف ة تابعة لألمم المتحدة في نيســـــــــــــان/أبريل  له
إســــقاط جماعات مســــ حة غير محددة ال وية لطائرة ه ي وبتر تابعة   ، وحادثة2013 انون األول/ديســــمبر   في

، وتوقيب واحتجاز فريق ل رصـــد والتحقق تابع ل  يئة الح ومية الدولية 2014لألمم المتحدة في  ب/أغســـطس  
، وقيـام قوات المعـارضــــــــــــــة بـاعتقـال واحتجـاز أفراد تـابعين ل بعثـة 2014المعنيـة بـالتنميـة في  ب/أغســــــــــــــطس 

ــتيقه ، وال جوم ال ي 2015ع ى معدات تابعة ل ا في والية أعالي النيل في تشــــــــــــرين األول/أ توبر  وباالســــــــــ
موقع حمـاـية  ، وال جوم اـل ي تعر  ـله2016تعر  ـله موقع حمـاـية المـدنيين في م  ـال في شـــــــــــــــباط/فبراير 

اب مو فين ، وال جوم ال ي تعر  له مجمع تيرين، واحتجاز واختط2016المدنيين في جوبا في تموز/يوليه 
تـابعين لألمم المتحـدة وأفراد مرتبطين ب ـا، وال جمـات المت ررة التي تتعر  ل ـا معســــــــــــــ رات البعثـة في بور 
وبانتيو وم  ال وم وط، واختفاه ثقثة من المو فين الوطنيين المنتســـــــــــــبين إلى األمم المتحدة وأحد المتعاقدين 

عبي لتحرير الســـــــودان ووفات م، واحتجاز مســـــــ ولين الوطنيين ال ي تقب وراه  ع ى ما قيل قوات الجيش الـشــــــ 
ــد والتحقق من وقب إطقق النار وترتيبات األمن االنتقالية  ــودان لفريق  لية الرصـــــ تابعين لح ومة جنوب الســـــ

سـاهة معام ت م له  و  ذ يهيب،  2018في  انون األول/ديسـمبر ا  بح ومة جنوب السـودان أن تسـت مل التحقيق   وا 
 عن ا، ريع وواب وأن تحاسب المس ولينفي ه   ال جمات بش ل س

ذ يقرر    أن الحالة في جنوب السودان ما زالت تش ل خطرًا ي دد السقم واألمن الدوليين في المنطقة،  وا 

ذ يتصرف   بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة، وا 

ــاه جنوب الـســـــــــــــ  يطددالددب - 1  ــالوقب الفوري ل قتـــال في جميع أنحـ ودان جميع أطراب النزاع بـ
قادة جنوب الســـــــودان بتنفي  وقب إطقق النار الدائم المع ن   ويطالب كذلكواالنخراط في الحوار الســـــــياســـــــي، 
 2016تموز/يوليـه  11ا تبـاعـا في مـ دعوا إلي  ال تين وقب إطقق النـار تيعنـه في االتفـاق المنشــــــــــــــط وعم ي 

اتفاق وقب األعمال القتالية وحماية المدنيين وتيسـير وصـول المسـاعدات  فضـق عن، 2017أيار/مايو  22 و
ــانية الموق   ــيم واألوامر القحقة التي 2017 انون األول/ديســــمبر   21ع في ا نســ ، و فالة التنفي  ال امل ل مراســ

 توعز إلى قادت م بالسيطرة ع ى قوات م وحماية المدنيين وممت  ات م؛

ــودان بالتقيد بااللتزامات المنصـــو  ع ي ا في اتفاق مر ز القوات ح ومة جنوب ال   يطالب  - 2  سـ
  ويطالب كذلك المبرم بين ح ومة جنوب الســــــودان واألمم المتحدة، وال ب فورا عن عرق ة البعثة في أداه واليت ا، 

ــاني في المجال  ح ومة جنوب الســــــــودان بال ب فورا عن عرق ة الج ات الفاع ة  الدولي ع ى الصــــــــعيدين  ا نســــــ
ــد والتحقق من وقب إطقق النار  والوطني  ــير حرية الحر ة آللية الرصــــ ــاعدة المدنيين، وبتيســــ ــعاها لمســــ في مســــ

ح ومــة جنوب الســـــــــــــودان إلى اتخــا  ا جراهات القزمــة لردع ومحــاســـــــــــــبــة   ويددعو وترتيبــات األمن االنتقــاليــة، 
ــ ولين عن أي أعمال عدوانية أو أعمال أخر  تعوق البعثة أو الج ات ال  ــاني في المجال فاع ة المســــ ع ى   ا نســــ

ح ومة جنوب السـودان بأنه، عمق باتفاق مر ز القوات، ال تحتاج البعثة إلى    ويذكر  ، والوطني  الدولي الصـعيدين 
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الح ومـة ع ى ت يـئة بيـئة قوام ـا التعـاون   يحدث و ترخي  أو إ ن مســـــــــــــبق لقضـــــــــــــطقع ـبالم ـام المو ـ ة إلي ـا، 
 يام بأعمال م؛ المتبادل تتي  ل بعثة وشر ائ ا الق 

 2290 و ا2015) 2206،  مــــا يبرهن ع ى  لــــك اتخــــا   القرارات عن اعتزامــــهيعرب  - 3 
، الن ر في اتخا  جميع التدابير المناسبة ا2019)  2471و   ا2018)  2428و    ا2017)  2353و   ا2016)

ع ى حرمة مواقع   ويؤكدين يقومون بأعمال تقو   ســقم جنوب الســودان واســتقرار  وأمنه، األشــخا  ال  ضــد
ال جمات  شـن   ع ى أن  المسـ ولين، من األفراد وال يانات، عن باألخ   ويشدددالحماية التابعة لألمم المتحدة، 

الضـــــــــــــــالعين  ة أوع ى أفراد البعثـة ومبـاني ـا وع ى أي من العـام ين في مجـال تقـديم المســـــــــــــــاعـدة ا نســـــــــــــــانيـ 
المشــار ين في ه   ال جمات، بصــورة مباشــرة أو غير مباشــرة، قد يســتوفون المعايير التي تحدد خضــوع م  أو

 2018شـــــباط/فبراير   20 في ه ا الصـــــدد بالتقرير الخا  لألمين العام الصـــــادر في  ويحيط علمال جزاهات،  
ا ال ي يفيد بأن إعادة إمداد جنوب S/2018/143بشـــــأن تجديد والية بعثة األمم المتحدة في جنوب الســـــودان )

الســودان باألســ حة وال خيرة ع ى نحو مطرد تمس بصــورة مباشــرة بســقمة مو في األمم المتحدة وتضــر بقدرة 
ــطقع بواليت ا،  ــ   ويحيط علما كذلكالبعثة ع ى االضـ ــادر عن مج س السـ م واألمن التابع لقتحاد بالبقغ الصـ

ــباط/فبراير   8األفريقي في  ال ي ين  ع ى ضــــــرورة حرمان الج ات الموقعة التفاق وقب األعمال  2018شــــ
 ويؤكدالقتالية وحماية المدنيين وتيســـير وصـــول المســـاعدات ا نســـانية من الوســـائل القزمة لمواصـــ ة القتال، 

، بمـا في  لك ح ر توريد األســــــــــــــ حـة لحرمان  ا2018) 2428الـتدابير التي اعتمـدها مج س األمن في القرار  
ــ ة القتال ومنع انت ا ات اتفاق وقب األعمال القتالية وحماية المدنيين  ــائل القزمة لمواصــــــ األطراب من الوســــــ

 وتيسير وصول المساعدات ا نسانية؛

بداه األطراب ا رادة  لمشـــــــجعة فيبالتطورات ا يرحب - 4  عم ية الســـــــقم بجنوب الســـــــودان، وا 
ــياســـــي بين  ــبيل ت يئة ال روب القزمة ل مضـــــي قدما بعم ية الســـــقم، والحد من العنب الســـ ــية في ســـ ــياســـ الســـ

األطراب إلى أن تنف  بال امل االتفاق المنشــــط، وتنشــــا الم ســــســــات المنصــــو    ويدعواألطراب المتحاربة، 
 ؛ن تأخيرع ي ا فيه دو 

ــتخدام العنب   يدين - 5  ــتمرار اســـــ انت ا ات االتفاق من جانب جميع األطراب، بما في  لك اســـــ
ع ى مراقبي فريق  لية الرصـد والتحقق من وقب إطقق   اتالجنسـي والعنب الجنسـاني في ال جمات، واالعتداه

االفتقـار إلى   أنويؤكدد تـدابير بنـاه الثقـة بين األطراب المتحـاربـة، تي تقو  ال ،النـار وترتيبـات األمن االنتقـاليـة
جميع األطراب إلى  فالة مشـــــــــار ة الشـــــــــباب والنســـــــــاه  ويدعوي خر عم ية الســـــــــقم،  ترتيبات أمنية عم ية قد

ــار ـة  ـام ـة وفعـاـلة ومجـدـية في جميع  ومخت ب ا لمجتمعـات المح يـة والجمـاعـات اـلدينيـة والمجتمع المـدني مشــــــــــــ
 ؛بالبعثة إلى مساعدة جميع األطراب في ه   الج ود كذلك ويهيب ج ود تسوية النزاعات وبناه السقم، 

 ؛2021  ار/مارس  15تمديد والية البعثة حتى  يقرر - 6 

فرد  17 000تويـات العـامـة لقوات البعثـة بحـد أقصــــــــــــــى قوامـه ا بقـاه ع ى المـســـــــــــــ  يقرر - 7 
فرد من أفراد الشـرطة، من بين م  2  101وبحد أقصـى قوامه  يشـمل قوة حماية إق يمية، األفراد العسـ ريين،  من
اسـتعداد  ل ن ر في إدخال التعديقت القزمة ع ى البعثة حسـب  عن ويعربمن مو في شـ ون السـجون،  88

 ب األمنية السائدة في الميدان؛ما تقتضيه ال رو 

ل بعثة باســتخدام جميع الوســائل   ويأذنأن تتمثل والية البعثة في تأدية الم ام التالية،  يقرر - 8 
 القزمة لتأدية ه   الم ام:

https://undocs.org/ar/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2290(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2290(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2290(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2290(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2353(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2471(2019)
https://undocs.org/ar/S/2018/143
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
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 حماية المدنيين: )أا  
ــدر ه ا العنب،  ’1‘ ــين لخطر العنب البدني، بس  الن ر عن مصــــ حدود  فيحماية المدنيين المعرضــــ

قدرات ا وداخل مناطق انتشـــــــارها، وحماية النســـــــاه واألطفال بصـــــــفة خاصـــــــة، بطرق من ا مواصـــــــ ة 
لشــــ ون مســــتشــــاري اشــــ ون حماية المرأة و مســــتشــــاري  شــــ ون حماية الطفل و مســــتشــــاري  االســــتعانة ب 
 والمدنيين في البعثة، وهي و ائب ينبسي التعجيل بم ئ ا؛الن اميين الجنسانية 

ــيما من خقل النشـــــــــــــر ردع أعمال ا ’2‘ ــد المدنيين، بمن في م المواطنون األجانب، وال ســـــــــــ لعنب ضـــــــــــ
نشطة، مع إيقه اهتمام خا  ل مشردين داخ يا، بمن في م ع ى سبيل الاالستباقي وتسيير الدوريات 

المثال ال الحصر الموجودون في مواقع الحماية ومخيمات القجئين، ول عام ين في المجال ا نساني 
ين عن حقوق ا نسـان، وتحديد الت ديدات التي تسـت دب السـ ان المدنيين وحاالت تعر ضـ م والمدافع

ل  جمـات، بطرق من ـا التواصـــــــــــــــل المنت م مع الســــــــــــــ ـان المـدنيين والعمـل عن  ثـب مع من مـات 
المسـاعدة ا نسـانية وحقوق ا نسـان والمجتمع المدني والتنمية في المناطق المعر ضـة بشـدة ألخطار 

ــ ت النفطية النزاع،  ــفيات والمنشــــ ــتشــــ ــاه، المدارس ودور العبادة والمســــ بما في  لك، حســــــب االقتضــــ
ومناطق العودة المحتم ة، وال ســـــــــيما عندما تعجز ح ومة جنوب الســـــــــودان عن تأمين ه   األما ن 

 ال تقوم بتأمين ا؛ أو

وضـــــــــع خطة القتناه تعزيز تنفي  اســـــــــتراتيجية لإلن ار المب ر ع ى  امل نطاق البعثة، بما في  لك  ’3‘
ق لجمع المع ومـات وتتبع الحوادا وتح ي  ـا، والرصـــــــــــــــد والتحقق  في إطـار المع ومـات ن ج منســــــــــــــم

ــدي، بما يجاد  ليات ل تصـــ ــدي ل ت ديدات  وا ن ار المب ر وتعميم المع ومات، وا  في  لك  ليات التصـــ
ــد المدنيين التي قد تنطوي ع ى انت ا ات وتجاوزات لحقوق ا نـســـــــــــ  ان أو انت ا ات  وال جمات ضــــــــــ

ل قانون الدولي ا نســــاني، فضــــق عن التأهب الحتمال وقوع مزيد من ال جمات التي تســــت دب أفراد 
 األمم المتحدة ومرافق ا؛

 صون السقمة واألمن العامين لمواقع حماية المدنيين التابعة ل بعثة وداخ  ا؛ ’4‘

وداخل مناطق انتشـارها، ع ى النحو المبين ردع العنب الجنسـي والجنسـاني ومنعه في حدود قدرات ا   ‘5’
ــادر في من التقرير الخـا  لألمين العـام ال 41في الفقرة   2016 تشــــــــــــــرين الـثاني/نوفمبر 10صــــــــــــ

(S/2016/951)؛ 

حماية التي تت بع ا البعثة،  ب ل المســـــاعي الحميدة، وبناه الثقة، وتيســـــير الدعم المقد م الســـــتراتيجية ال ’6‘
وال ســيما فيما يتع ق بالنســاه واألطفال، بما في  لك المســاعي الرامية إلى المســاعدة في منع نشــوب 

ــل   ــاطة والتواصـ ــبل من ا الوسـ المجتمعات المح ية مع النزاعات القب ية والتخفيب من حدت ا وح  ا بسـ
لك جزها أسـاسـيا من أنشـطة منع العنب من أجل تشـجيع مصـالحة مح ية ووطنية مسـتدامة باعتبار  

وبناه الدولة في األجل الطويل، و  لك من أجل تقديم الدعم، في حدود الموارد المتاحة، ل ســــــــ طات 
ــع وتنفي  برامج ل حد من العنب المجتمعي ت ون مراعية  المعنية ومن مات المجتمع المدني في وضـــ

 اه ا نمائيين وممث ي المجتمعات المح ية، لقعتبارات ا نســـــــــــانية، بالتعاون والتنســـــــــــيق مع الشـــــــــــر 
 وبخاصة النساه والشباب؛

إعادة توطين م   المســـاعدة ع ى ت يئة بيئة  منة تســـم  بعودة المشـــردين داخ يا والقجئين أو نق  م أو ’7‘
ــائل من ا   ــيفة بطريقة  منة وواعية وطوعية و ريمة، و لك بوســــــــــ أو إدماج م في المجتمعات المضــــــــــ

https://undocs.org/ar/S/2016/951
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رطة والم ســـــســـــات الح ومية واألمنية واألطراب الفاع ة بالمجتمع المدني، والتأ  د رصـــــد أج زة الـشــــ 
ــة األمم  من ــياسـ ــيق مع ا في الحاالت التي ت ون متوافقة في ا مع سـ ــان والتنسـ احترام ا لحقوق ا نسـ

د  المتحدة المتع قة بب ل العناية الواجبة في مراعاة حقوق ا نسـان وممتث ة ل    السـياسـة بال امل، ل
تنفي ها لألنشـــــــــطة  ات الصـــــــــ ة والتي تر ز ع ى الحماية، مثل التوعية بمســـــــــائل العنب الجنســـــــــي 
والجنســاني واألطفال والنزاع المســ   با ضــافة إلى تقديم المســاعدة التقنية أو المشــورة بشــأن القانون  

ــاني والعنب ال ــايا العنب الجنســــــي والجنســــ ــاة في قضــــ ــاني، والتحقيق والمقاضــــ جنســــــي الدولي ا نســــ
المتصـــــــل بالنزاع، و  لك ســـــــائر انت ا ات وتجاوزات حقوق ا نســـــــان، و لك من أجل تعزيز حماية 

 المدنيين، وم افحة ا فقت من العقاب، وتعزيز المساهلة؛

دعم تيســـير عودة المشـــردين داخ يا أو نق  م أو إعادة إدماج م بطريقة  منة وواعية وطوعية و ريمة   ’8‘
في مجـال يين التـابعـة لألمم المتحـدة، و لـك بـالتنســــــــــــــيق مع الج ـات الفـاع ـة من مواقع حمـايـة المـدن 

 والج ات المعنية األخر  وفي حدود الموارد المتاحة؛ ا نسانيالعمل 

 ت يئة ال روب الم اتية  يصال المساعدات ا نسانية: )با  

ــاني  في المجال ا ســــــــــــ ام، بالتعاون الوثيق مع الج ات الفاع ة ’1‘ في ت يئة ال روب األمنية  ،ا نســــــــــ
ــول العام ين في مجال ا غاثة  ــانية، و لك  تاحة المجال لوصــ ــاعدات ا نســ ــال المســ الم اتية  يصــ
يصـال المسـاعدات  إلى جميع المحتاجين في جنوب السـودان بشـ ل سـريع و من ومن دون عوائق، وا 

داخ يا والقجئين، مع ا شـارة إلى ضـرورة ا نسـانية في الوقت المناسـب، بما في  لك إلى المشـردين 
 مســـــاعدة لاالمتثال لألح ام  ات الصـــــ ة من القانون الدولي واحترام مبادئ األمم المتحدة التوجي ية 

 ا نسانية، بما في  لك المعام ة ا نسانية والنزاهة والحياد واالستققلية؛

ــمان  ب ا وحرية تنق   م، حســـــب فالة أمن مو في األمم المتحدة واألفراد المرتبطين  ’2‘ ــاه، وضـــ االقتضـــ
 أمن منش ت ا ومعدات ا القزمة لتنفي  م ام الوالية؛

 :دعم تنفي  االتفاق المنش ط وعم ية السقم )جا  

االضـــــطقع، في حدود قدرات ا، بالم ام التالية دعما لتنفي  االتفاق المنشـــــط وعم ية الســـــقم وا قرار  
 ضرورية لت يئة بيئة م اتية لتنفي  االتفاق المنشط وعم ية السقم: 10رة بأن الم ام المحددة في الفق

اســتخدام المســاعي الحميدة لدعم عم ية الســقم وتنفي  االتفاق المنشــط، بما في  لك إســداه المشــورة  ’1‘
 أو تقديم المساعدة التقنية؛

من االنتقالية وتقديم الدعم ل ا المشــار ة في  لية الرصــد والتحقق من وقب إطقق النار وترتيبات األ ’2‘
 لك من خقل تيســـــــــــير ودعم  في في تنفي  واليت ا في رصـــــــــــد وقب إطقق النار والتحقق منه، بما

اآللية في تنفي  رصـد االنت ا ات والفعالية العامة في تحديد المسـ ولين عن ه   االنت ا ات وا بقغ 
 عن  لك؛

ــتر  ’3‘ ــاط في عمل ال جنة المشــ ــار ة بنشــ ــ ي  ا و ليات التنفي  األخر  المشــ ــد والتقييم المعاد تشــ ة ل رصــ
 وتقديم الدعم له، بما في  لك ع ى المستو  دون الوطني؛
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 الرصد والتحقيق في مجال حقوق ا نسان: )دا  

رصــد تجاوزات وانت ا ات حقوق ا نســان وانت ا ات القانون الدولي ا نســاني والتحقيق في ا والتحقق  ’1‘
ــ ل جرائم من ا  ــ ل فوري وع ني ومنت م، بما في  لك األفعال التي يبحتمل أن تشـــ وا بقغ عن ا بشـــ

 حرب أو جرائم ضد ا نسانية؛

رصــــــد االنت ا ات والتجاوزات المرت بة ضــــــد األطفال والنســــــاه والتحقيق في ا والتحقق من ا وا بقغ  ’2‘
ــزاعات عن ا بشــــ ل محدمد وع ني، بما في  لك جميع أشــــ ال العنب  الجنســــي والجنســــاني في النــــــــــــــــ

المســـــــــــــ حة، و لك من خقل التعجيل بتطبيق الترتيبات المتع قة برصـــــــــــــد أعمال العنب الجنســـــــــــــي 
المرتبطة بالنـــــــزاع وتح ي  ا وا بقغ عن ا، ومن خقل تعزيز  لية رصد االنت ا ات والتجاوزات التي 

 ترت ب ضد األطفال وا بقغ عن ا؛

ب ال راهية والتحري  ع ى العنب والتحقيق في ا وا بقغ عن ا، بالتعاون  رصـــــد حوادا نشـــــر خطا ’3‘
 مع مستشار األمم المتحدة الخا  المعني بمنع ا بادة الجماعية؛

التنســـــــــــــيق مع اآلليات الدولية وا ق يمية والوطنية المشـــــــــــــار ة في رصـــــــــــــد انت ا ات القانون الدولي  ’4‘
سـان، بما في ا ت ك التي قد ترقى إلى مسـتو  جرائم الحرب ا نسـاني وانت ا ات وتجاوزات حقوق ا ن 

أو الجرائم ضد ا نسانية، والتحقيق في ا وا بقغ عن ا، وتقاسم المع ومات المناسبة مع ت ك اآلليات 
 وتوفير الدعم التقني ل ا، حسب االقتضاه؛

ب جميع األطراب أن عم ية السـقم ال تبقى صـالحة من دون االلتزام ال امل من جان   يؤكد - 9 
شــراك المجتمع المدني والمرأة والشــباب،  جميع األطراب ع ى المشــار ة في عم ية الســقم بحســن نية   ويحثوا 

إلى اعتزامه   ويشديرمن أجل التوصل إلى المصالحات القزمة لتحقيق السقم واالستقرار في جنوب السودان، 
عم ية الســـــقم وتنفي    اســـــتنادا إلى التقدم المحرز في أن يبقي م ام البعثة وتشـــــ ي  ا قيد االســـــتعرا  الفع ي،

 االتفاق المنشط؛

، المســـــ ولية عن توفير ا2016) 2304  أن تتضـــــمن والية البعثة، تمشـــــيا مع القرار يقرر - 10 
ل بعثة باستخدام   ويأذنبيئة  منة في جوبا وما حول ا وفي أجزاه أخر  من جنوب السودان، حسب االقتضاه،  

جميع الوســائل القزمة، بما في  لك اتخا  إجراهات رادعة عند االقتضــاه وتســيير دوريات نشــطة بسية تحقيق 
 ما ي ي:

ــروط التنقل بأمان وحرية  ’1‘  ــير شــــــــــ إلى جوبا وخارج ا وما حول ا، بما في  لك من خقل  تيســــــــــ
 ؛جوبا حماية وسائل الدخول إلى المدينة والخروج من ا وخطوط االتصال والنقل الرئيسية في 

حماية المطار لضـمان اسـتمرار تشـسي ه، وحماية منشـ ت جوبا الرئيسـية التي هي ضـرورية  ’2‘ 
 ممثل الخا  لألمين العام؛لرفا  الس ان في جوبا، ع ى النحو ال ي حدد  ال

ــباب معقولة أن ا تعد ل جمات أو ’3‘  ــارك  القيام فورا وبفعالية بمواج ة أي ج ة يبعتقد ألســــ تشــــ
المباني التابعة  في هجمات ضــــــد مواقع حماية المدنيين التابعة لألمم المتحدة، وغيرها من

ع ى  ا نســــــــــــــــانيفي المجــال المتحــدة، ومو في األمم المتحــدة والج ــات الفــاع ــة  لألمم
 المدنيين؛ أو، والوطني الدوليالصعيدين 

https://undocs.org/ar/S/RES/2304(2016)
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بالج ود التي تب ل ا ال يئة الح ومية الدولية المعنية بالتنمية ومج س الســــــ م واألمن  يرحب - 11 
ــدان المنطقــة من أجــل إيجــاد ح ول دائمــة لتحــديــات الســــــــــــــقم واألمن في جنوب  التــابع لقتحــاد األفريقي وب 

مواصــــــــ ة تعاون ا القوي مع قادة جنوب الســــــــودان بسية الوفاه دون إبطاه بجميع ع ى   ويشدددددجعهاالســــــــودان، 
أهميـة الـدعم الـ ي  ويؤكددواالتفـاق المنشــــــــــــــط، القتـاليـة االلتزامـات المتع ـد ب ـا بموجـب اتفـاقـات وقب األعمـال 

ال يئـة  ويحدث، تقـدمـه ال يئـة الح وميـة الـدوليـة ل حوار الوطني، بـالتعـاون مع األمم المتحـدة واالتحـاد األفريقي
 ع ى تعيين رئيس ل جنة المشتر ة ل رصد والتقييم المعاد تش ي  ا؛

األهمية الحاســــمة لقدرة البعثة ع ى اســــتخدام جميع قواعدها دون قيود من أجل تنفي     يؤكد - 12 
ــبيل المثال ال الحصــــــــر، قاعدت ا في تومبينغ،  في ه ا الصــــــــدد ح ومة   ويدعوواليت ا، بما في  لك، ع ى ســــــ

بضــــمان حرية وصــــول البعثة إلى أما ن عمل األمم المتحدة وفقا التفاق  ا وب الســــودان إلى الوفاه بالتزامجن 
 مر ز القوات؛

المبادئ األســاســية لحف  الســقم، ع ى ويؤكد من جديد  ، ا2013)  2086إلى قرار     يشدير - 13 
، بمــا في  لـك مبــادئ موافقــة األطراب والحيــاد واالمتنــاع S/PRST/2015/22نحو مـا ترد في بيــان رئيســـــــــــــــه 

بعـثات  ـبأن والـية  ـل بعـثة من وينوهاســــــــــــــتخـدام القوة إال في حـاـلة اـلدـفاع عن النفس واـلدـفاع عن الوالـية،  عن
حف  الســــــقم تحدمد وفقًا الحتياجات الب د المعني وأوضــــــاعه، وبأن مج س األمن يتوقع التنفي  ال امل ل واليات 

 التي يأ ن ب ا؛

بـاألولويـة عنـد اتخـا  القرارات المتع قـة  ع ى أن حمـايـة المـدنيين يجـب أن تح ى يشددددددددددد - 14 
 10و   8أن والية البعثة بصـــــيست ا الواردة في الفقرتين   ويؤكدباســـــتخدام القدرات والموارد المتاحة لد  البعثة، 

أعق  تشــمل ســ طة اســتخدام جميع الوســائل القزمة من أجل إنجاز الم ام المنوطة ب ا، وبوجه خا  حماية 
ع ى أن ه   ا جراهات تشـمل، ع ى سـبيل المثال ال الحصـر وفي حدود قدرات البعثة   ويشددد كذلكالمدنيين، 

قــامــة المنــاطق المحيطــة بــالمواقع التي  وداخــل منــاطق انتشــــــــــــــــارهــا، الــدفــاع عن مواقع حمــايــة المــدنيين، وا 
ــ ح قتاليةتســـــتخدم ا أي قوات ألغرا    ال ة ، بما في  لك عن طريق توســـــيع نطاق المناطق الخالية من األســـ

ليشــمل مواقع حماية المدنيين التابعة ل بعثة حســب االقتضــاه، والتصــدي لألخطار التي ت دد المواقع، وتفتيش 
األفراد ال ين يحاولون دخول المواقع، واالســتيقه ع ى األســ حة الموجودة في حوزة األفراد ال ين هم داخل ت ك 

بعـاد الج ـات الـفاعـ ة المســــــــــــــ حـة من مواقع حمـاـية المـدنيين ومنع دخول ا   المواقع أو اـل ين يحـاولون دخول ـا، وا 
 إلى ت ك المواقع؛

المجتمعات  التواصــــــــل معبأهمية اســــــــتخدام تدابير بناه الثقة والتيســــــــير والوســــــــاطة و   يقر - 15 
البعثة ع ى أن تقوم، حســــب االقتضــــاه وعندما ي ون  لك مم نا، باســــت شــــاب ال يفية التي  ويشدددج المح ية، 

ه   التقنيات لتعزيز قدرت ا ع ى دعم أنشطة البعثة في مجال الحماية وجمع المع ومات  يم ن أن تستخدم ب ا
 والوعي باألوضاع، ولتنفي  الم ام المنوطة ب ا، بما في  لك حماية المدنيين؛

إلى البعثــة أن تعطي األولويــة لتعزيز تنقــل القوة من أجــل تنفيــ  واليت ــا ع ى نحو  يطلدب - 16 
ــئة، بما في  لك في المواقع النائية، أفضـــــل في المناطق ال ــئة والت ديدات الناشـــ محفوفة بمخاطر الحماية الناشـــ

ــتو  مناســـب من العتاد الجوي والبري والمائي   ويشددج  ــر القوات مدعومة بمسـ البعثة ع ى إعطاه األولوية لنشـ
 في حدود الموارد المالية المتاحة؛
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لى إدارة دفة عم يات البعثة المت ام ة وتنســيق إلى الممثل الخا  لألمين العام أن يتو   يطلب  - 17 
جميع األنشطة التي تضط ع ب ا من ومة األمم المتحدة في جم ورية جنوب السودان، وأن يب ل مساعيه الحميدة 
لقيادة من ومة األمم المتحدة في جنوب الســـــــــودان من أجل مســـــــــاعدة ال جنة المشـــــــــتر ة ل رصـــــــــد والتقييم المعاد 

ــق  تشـــــــــــــ ي  ــا واالتحــاد ا  ألفريقي وال يئــة الح وميــة الــدوليــة المعنيــة بــالتنميــة والج ــات الفــاع ــة األخر ، فضـــــــــــ
في ه ا الصــدد    ويؤكد األطراب، في تنفي  االتفاق المنشــط وتعزيز الســقم والمصــالحة، ويشــجعه ع ى  لك،  عن 

 لك أهمية الدعم المقدم و   ،وترتيبات األمن االنتقاليةالدور الحاسـم آللية الرصـد والتحقق من وقب إطقق النار 
المتحـدة،  في هـ ا الصـــــــــــــدد اـلدور الحـاســـــــــــــم اـل ي ت دـيه األمم   ويؤكدد من جدديدد البعـثة في إنجـاز واليتـ ا،  لـ ا من 

المن مات ا ق يمية والج ات الفاع ة األخر ، في الن و  بالحوار الســـــــــــــياســـــــــــــي بين األطراب   بالتنســـــــــــــيق مع 
 ؛القتالية ودفع األطراب إلى عم ية سقم شام ة ل جميع وا س ام في تحقيق وقب دائم لألعمال 

إلى البعثة أن تعزز أنشــطت ا الرامية إلى منع العنب الجنســي والجنســاني والتصــدي   يطلب - 18 
له، بوســـــــائل من ا ضـــــــمان إدراج مخاطر العنب الجنســـــــي والجنســـــــاني في ن م البعثة لجمع البيانات وتح يل 

ــائية،  الت ديدات وا ن ار المب ر، من ــي، والمن مات النسـ ــحايا العنب الجنسـ  ويطلب كذلكخقل العمل مع ضـ
أهمية   ويعيد تأكيدإلى البعثة أن تراعي تماما االعتبارات الجنســانية بوصــف ا مســألة شــام ة طوال فترة واليت ا، 

البعثة دور مســتشــاري الشــ ون الجنســانية الن اميين والمدنيين ومنســقي الشــ ون الجنســانية في جميع عناصــر 
 والخبرات والقدرات الجنسانية في تنفي  والية البعثة بطريقة تراعي المن ور الجنساني؛

إلى البعثة أن تســـــــتمر في ت ثيب وتوســـــــيع نطاق وجودها والدوريات النشـــــــطة التي   يطلب - 19 
ماية ناشئة تسي رها في المناطق المعر ضة بشدة ألخطار النـــــــــــــــزاع، أو ت ك التي ت تنف ا مخاطر أو ت ديدات ح

ــديد ل مشـــــــردين داخ يا  ــاني، بما يشـــــــمل مناطق التر  ز الشـــــ من قبيل ارتفاع معدالت العنب الجنســـــــي والجنســـــ
والقجئين، مع إيقه اهتمام خا  ل نسـاه واألطفال، باالسـتعانة بوسـائل من ا االسـترشـاد باسـتراتيجيت ا لإلن ار 

ــية لح ــارات الرئيســــــــــ ــ ان، من أجل تعزيز بيئة  منة لعودة المب ر، في جميع المناطق، وع ى المســــــــــ ر ة الســــــــــ
أو إعادة توطين م أو إدماج م في المجتمعات المضــــــــــــيفة بطريقة  منة نق  م المشــــــــــــردين داخ يا والقجئين أو 

ــارها الجسرافي ل تأ د من تمر ز قوات ا  ــات منت مة النتشـــــــــــ ــتعراضـــــــــــ وواعية وطوعية و ريمة، وأن تجري اســـــــــــ
 واليت ا؛أفضل موقع يسم  ل ا بتنفي   في

بأن التنفي  الفعال لواليات حف  الســقم من مســ ولية جميع أصــحاب المصــ حة وهو   يسدل م - 20 
ــحة وواقعية وقاب ة لإلنجاز؛ وتوافر ا رادة  ــمة، بما في  لك تحديد م ام واضـــــــــ يتوقب ع ى عدة عوامل حاســـــــــ

التدريب والمعدات؛ ال افية؛ وتوفير  السـياسـية والقيادة واألداه والمسـاهلة ع ى جميع المسـتويات؛ ووجود الموارد
 ؛التوجيه السياساتي والتخطيطي والعم ياتيوتوفير 

بـالمبـادرات التي اتخـ هـا األمين العـام لجعـل ثقـافـة األداه قـاعـدة متبعـة في عم يـات  يرحدب - 21 
 ا2018)  2436و  ا2017)  2378إلى ط باته الواردة في القرارين  ويشددددددددديراألمم المتحدة لحف  الســـــــــــــقم، 

ي فل األمين العام اســتخدام بيانات األداه المتع قة بفعالية عم يات حف  الســقم لتحســين عم يات البعثات،  أن
ويؤكدد متع قـة بـالنشــــــــــــــر والعقج وا عـادة إلى الوطن والحوافز، في  لـك فعـاليـة القرارات، من قبيـل ت ـك ال بمـا
دعمه  عداد إطار ســـــياســـــاتي شـــــامل ومت امل لألداه ت ون فيه معايير أداه واضـــــحة لتقييم جميع   جديد من

أفراد األمم المتحدة المدنيين والن اميين ال ين يعم ون في عم يات حف  الســــــــقم ويقدمون ل ا الدعم، وييســــــــر  
إلى معايير واضـحة ومحددة  التنفي  الفعال وال امل ل واليات، ويحتوي ع ى من جيات شـام ة وموضـوعية تسـتند

تاحة حوافز لألداه المتفوق واالعتراب به،  األمم   ويدعوجـيدا ل ـفالة المســــــــــــــاهلة عن التقصــــــــــــــير في األداه وا 

https://undocs.org/ar/S/RES/2378(2017)
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ــفه في القرار   ــب الوارد وصـــــــــــ ــيما ، الا2018) 2436المتحدة إلى تطبيق ه ا ا طار ع ى البعثة حســـــــــــ  ســـــــــــ
خقل إجراه التحقيقات واتخا  إجراهات فورية عقب وقوع حاالت تقصــــير في األداه، بما يشــــمل إجراهات  من

ــرين من التناوب أو ــل في حق المقصـــــــــــ ــتبدال أو الفصـــــــــــ أفراد البعثة الن اميين  ا عادة إلى الوطن أو االســـــــــــ
 ويالحظ، ا2018) 2436مشــــــــــــــيـا مع القرار في  لـك أفراد قيـادة البعثـة وأفراد دعم البعثـة، ت  المـدنيين، بمـا أو

إلى األمين العام والب دان المســاهمة   ويطلبالج ود التي يب ل ا األمين العام لوضــع ن ام شــامل لتقييم األداه، 
بعثة وأن ي فق مشــار ة المرأة ع ى نحو بقوات وبأفراد شــرطة أن يســعيا إلى زيادة عدد النســاه العامقت في ال

 جميع جوانب العم يات؛  امل وفع ال ومجد في

ــيم،   يطلب - 22  ــ وك الجســ ــوه الســ ــام  مط قا مع ســ ــة عدم التســ ــياســ إلى األمين العام أن ينف  ســ
واالســـــتسقل واالنت اك الجنســـــيين، والتحرش الجنســـــي، بما في  لك عن طريق االســـــتفادة التامة من الســـــ طة 

ــاهلــة مو في البعثــة، ومن خقل القــ  لــه أن ي فــل مســـــــــــــ ائمــة الممنوحــة ل ممثــل الخــا  لألمين العــام التي تخول
، ا2016)  2272وقرار    S/PRST/2015/22إلى بيانه الرئاســـــــــــــي   ويشددددددددديرالترتيبات الفعالة لدعم البعثات، 

إلى األمين العام أن يواصـل اتخا  جميع التدابير القزمة ل فالة االمتثال ال امل من جانب جميع أفراد   ويطلب
البعثة، المدنيين من م والن اميين، بما في  لك قيادة البعثة ومو فو دعم البعثة، لســياســة عدم التســام  مط قا 

وأن يجري تحقيقات في جميع االدعاهات ت اك الجنســــــــــــــيين التي تت بع ا األمم المتحدة، مع االســــــــــــــتسقل واالن 
تحرز  البعثة من تقد م في ه ا  وأن يبقي المج س ع ى ع م تام بماالمتع قة باالســـــتسقل واالنت اك الجنســـــيين، 

بـده تنفيـ    الصــــــــــــــدد من خقل تقـارير  المقـدمـة إلى المج س، بمـا في  لـك عن طريق إبقغ المج س بشــــــــــــــأن
ــات ومواعيدها الن ائية المتفق ع ي ا ونتائج ا،  ــتعراضــــــ ــتسقل   ويؤكداالســــــ ضــــــــرورة منع حدوا حاالت االســــــ

الب دان  ويحث، ا2016)  2272واالنت اك ه   وتحسـين  يفية التعامل مع ه   االدعاهات بما يتفق مع القرار  
مســاهمة بقوات وبأفراد شــرطة ع ى مواصــ ة اتخا  ا جراهات الوقائية المقئمة، بما في  لك فح  ســجقت ال

ــاهلة التامة  جميع األفراد والتدريب بسر  التوعية في مرح ة ما قبل االنتشـــــار وفي البعثة، و فالة تحقمق المســـ
ل التحقيق في ادعـاهات االســــــــــــــتسقل في حـاالت إتـيان أفراد قوات ـا مـثل هـ ا الســــــــــــــ وك، بمـا في  ـلك من خق

واالنت اك الجنســيين في الوقت المناســب من جانب الب دان المســاهمة بقوات وبأفراد شــرطة، حســب االقتضــاه، 
عادة الوحدات إلى الوطن عندما ت ون هناك أدلة موثوقة ع ى ممارســـة ت ك  لمســـاهلة مرت بي ت ك األعمال، وا 

 ين ع ى نطاق واسع أو معممم؛الوحدات االستسقل واالنت اك الجنسي 

إلى البعـثة أن ت فـل امتـثال أي دعم يبقـدمم إلى قوات أمنـية غير ـتابعـة لألمم المتحـدة  يطلدب - 23 
امتثاال صــارما لســياســة ب ل العناية الواجبة في مراعاة حقوق ا نســان عند تقديم دعم األمم المتحدة إلى قوات 

 أمنية غير تابعة لألمم المتحدة؛

ــأة عمق بالفقرة إلى البعثة أن تســــــاعد، في حدود الميطلب   - 24   16وارد المتاحة، ال جنة المنشــــ
القرار  وفريق الخبراه المنشــأ بموجب القرار نفســه فيما يتع ق بالتدابير المعتمدة في ا2015)  2206من القرار 

بصـــــــفة خاصـــــــة ع ى تبادل   ويشدددددج ، بما في  لك أح امه المتع قة بح ر توريد األســـــــ حة  ا2018)  2428
جميع األطراب وجميع الدول األعضـــــــاه، إضـــــــافة إلى  ويحثالمع ومات في وقت ا بين البعثة وفريق الخبراه،  

جميع الدول   ويحث كذلك  المن مات الدولية وا ق يمية ودون ا ق يمية، ع ى ضـمان التعاون مع فريق الخبراه،
تاحة إم انية وصـــــــــول م دون عائق إلى  ــاه فريق الخبراه وا  ــاه المعنية ع ى ضـــــــــمان ســـــــــقمة أعضـــــــ األعضـــــــ

 مقاصدهم، وباألخ  إلى األشخا  والوثائق والمواقع، ليتسنى لفريق الخبراه االضطقع بواليته؛

https://undocs.org/ar/S/RES/2436(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2436(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/22
https://undocs.org/ar/S/RES/2272(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2272(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
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البعثـة ومرافق األمم  بـأشــــــــــــــد العبـارات ال جمـات والت ـديـدات التي اســــــــــــــت ـدفـت أفراد يددين - 25 
و  لك المرافق التابعة ل  يئة الح ومية الدولية المعنية بالتنمية، بما في  لك قيام مســــــــــــــ ولي ح ومة  ،المتحدة

باعترا  فريق تابع آللية الرصـــد والتحقق من وقب إطقق  2018جنوب الســـودان في  انون األول/ديســـمبر 
ــاهة معام ته، النار وترتيبات األمن االنتقالية واحتجاز  و  ســ أن ه   ال جمات قد تشــــ ل انت ا ات التفاق   ويؤكدا 

جميع األطراب بــاحترام حرمــة منشــــــــــــــــ ت األمم المتحـــدة وبــال ب  ويطددالددبمر ز القوات و/أو جرائم حرب، 
ويكرر واالمتـناع فورا عن القـيام ـبأي أعمـال عنب ضــــــــــــــد األشــــــــــــــخـا  المتجم عين في مرافق األمم المتحـدة، 

ــودان م زمة بشــــــــــروط اتفاق مر ز القوات، ح  ع ى أن  التأكيد با فراج الفوري   ويطالب كذلكومة جنوب الســــــــ
 مو في األمم المتحدة واألفراد المرتبطين ب ا المحتجزين والمختطفين؛ واآلمن عن

والقتال ال ي ش دته جوبا  2016االشتبا ات التي وقعت في م  ال في شباط/فبراير    يدين - 26 
األمم المتحـدة ع ى االســــــــــــــتمرار في اســــــــــــــتيعـاب اـلدروس المســــــــــــــتـفادة  جراه   ويحدث، 2016في تموز/يولـيه 

ــيما فيما يتع ق بحماية  ــل، وال ســــــــ ا صــــــــــقحات ع ى نطاق البعثة لتم ين ا من تنفي  واليت ا ع ى نحو أفضــــــــ
المدنيين، وتحســـــــــين التســـــــــ ســـــــــل القيادي في البعثة، وزيادة فعالية عم يات البعثة، وتعزيز ســـــــــقمة المو فين 

 وأمن م، وتعزيز قدرة البعثة ع ى إدارة الحاالت المعقدة؛

بأشـد العبارات ا غارة ع ى المعونة ا نسـانية ون ب ا، بما في ا األغ ية والدواه، و  ا   يدين - 27 
ــفيات والمرافق الطبية والمخازن،  ــتشـــــــ جميع األطراب بالســـــــــماح، وفقا لألح ام   ويطالبالمباني بما في ا المســـــــ

القانون الدولي ومبادئ األمم المتحدة التوجي ية ل مســــــــاعدة ا نســــــــانية في حاالت الطوارئ،  الصــــــــ ة من  ات
في ا المعام ة ا نســـــــانية والنزاهة والحياد واالســـــــتققلية، بالوصـــــــول الســـــــريع واآلمن ودون عوائق ل عام ين   بما
في وقت ا، إلى جميع المحتاجين مجال ا غاثة، والمعدات وال وازم، والسـماح بريصـال المسـاعدة ا نسـانية،  في
جميع أنحاه جنوب السـودان، وال سـيما إلى المشـردين داخ يا والقجئين، ووضـع حد السـتخدام المسـتشـفيات  في

ع ى االلتزام  ويؤكددوالمــدارس وغير  لــك من المبــاني المــدنيــة ألغرا  يم ن أن تجع  ــا عرضـــــــــــــــة ل  جوم، 
لطبي والعـام ين في مجـال تقـديم المســــــــــــــاعـدة ا نســــــــــــــانيـة الـ ين بـاحترام وحمـايـة جميع العـام ين في المجـال ا

يشـار ون حصـريًا في الم ام الطبية، ووسـائط النقل والمعدات التابعة ل م، و  لك المسـتشـفيات والمرافق الطبية 
ــردين داخ يا أو القجئين يجب   ويؤكد أيضدددااألخر ،   أن أي عم يات عودة أو غيرها من الح ول الدائمة ل مشــ

إلى ضـــرورة احترام   ويشدديرأن تتم ع ى أســـاس طوعي مســـتنير وفي  ل  روب تصـــون  رامت م وســـقمت م، 
 حرية تنقل المدنيين وحق م في ط ب ال جوه؛

عنب وانت ـا ات وتجـاوزات حقوق جميع األطراب بأن توقب فورا جميع أشــــــــــــــ ـال ال  يطدالب - 28 
ا نســـــــان وانت ا ات القانون الدولي ا نســـــــاني، بما في  لك االغتصـــــــاب وغير  من أشـــــــ ال العنب الجنســـــــي 

 والجنساني، وأن تحاسب المس ولين عن ا، من أجل  سر ح قة ا فقت من العقاب السائدة؛

ســـــيما   ا جميع أطراب النزاع، والجميع انت ا ات القانون الدولي الســـــاري التي ترت ب   يدين - 29 
ــتنتاجات بشــــــــــــأن   ويحث وقوةضــــــــــــد األطفال،   جميع أطراب النزاع ع ى تنفي  ا جراهات المط وبة في االســــــــــ

األطفال والنزاع المس   في جنوب السودان التي اعتمدها الفريق العامل التابع لمج س األمن المعني باألطفال 
، بمــا في  لــك ا فراج الفوري عن جميع األطفــال 2018ســــــــــــــمبر  ــانون األول/دي  17والنزاع المســــــــــــــ   في 

ــفوف ا واتخا  الخطوات الرامية إلى إن اه ومنع قتل األطفال وتشـــوي  م،  الموجودين في بقيام بع   ويرحبصـ
ــام ة   ويحث وقوةالجماعات با فراج عن أطفال،   ح ومة جنوب الســــــــودان ع ى وضــــــــع وتنفي  خطة عمل شــــــ

الجناح المعار  في الجيش   ويحث وقوة كذلكات والتجاوزات المرت بة ضد األطفال،  ل تصدي لجميع االنت ا 
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الشـعبي لتحرير السـودان ع ى تنفي  خطة العمل التي وضـع ا من أجل إن اه ومنع تجنيد األطفال واسـتخدام م 
ة وفي الوقت  ع ى أهمية قيام ح ومة جنوب الســـودان بتوفير المســـاعدة المقئم   ويؤكد وقتل األطفال وتشـــوي  م، 

ــ   بسر  إعادة إدماج م وتأهي  م والتق يل من احتمال إعادة  ــررين من النزاع المســــــ ــب لألطفال المتضــــــ المناســــــ
ــول   تجنيدهم، مع  ــمان ت بية االحتياجات المحددة ل فتيات واألطفال  وي ا عاقة، بما في  لك إم انية الحصـــــ ضـــــ

هـ    دعم المجتمع اـلدولي إلى   ويددعو ج التع يمـية، ع ى الرعـاـية الصـــــــــــــحـية واـلدعم النفســـــــــــــي االجتمـاعي والبرام 
 الج ود؛ 

إلى البعثة أن تواصـل الحوار مع أطراب النزاع بشـأن وضـع خطط العمل وتنفي ها،   يطلب - 30 
والنزاع المســـــ  ، وتدعم الج ود الرامية والقرارات القحقة المتع قة باألطفال   ا2005)  1612تمشـــــيا مع القرار 

 إلى إطقق سراح األطفال المرتبطين بجماعات وقوات مس حة في جميع أنحاه الب د؛

بااللتزام في االتفاق المنشــط بردماج المرأة، بما في  لك الحصــة الدنيا لتمثيل المرأة  يرحب - 31 
ن الج ود ل فــالــة الوفــاه ب ــ ا الحــد األدنى جميع األطراب إلى بــ ل مزيــد م ويددعوفي المــائــة،  35بنســــــــــــــبــة 

شــرا  ا بصــورة  ام ة وفعالة ومجدية في جميع مجاالت ومســتويات  من االلتزامات، وضــمان مشــار ة المرأة وا 
 إلى البعثة أن تساعد في ه   الج ود؛ ويطلبالقيادة السياسية وعم ية السقم والح ومة االنتقالية، 

قوات الدفاع الشـــــعبي لجنوب الســـــودان والجناح المعار  في الجيش الشـــــعبي   يحث وقوة - 32 
 ويحثلتحرير الســــــــــودان والجماعات المســــــــــ حة األخر  ع ى منع ارت اب مزيد من جرائم العنب الجنســــــــــي، 

ــودان ع ى تنفي  االلتزامات وخطط  ــعبي لتحرير السـ ــودان والجناح المعار  في الجيش الشـ ح ومة جنوب السـ
تر ة واالنفرادية التي قدماها بشـــــــــأن منع العنب الجنســـــــــي المتصـــــــــل بالنزاعات مع التر يز ع ى العمل المـشــــــــ 

ــحايا،  ــاعدة المقدمة إلى الضــــــ ــاهلة، وتعزيز المســــــ ــودان والجناح  ويشدددددج الوقاية، والمســــــ ح ومة جنوب الســــــ
العنب   المعار  في الجيش الشــــــــعبي لتحرير الســــــــودان ع ى اعتماد ن ج ير ز ع ى الناجين في منع أعمال

الجنســي في حاالت النزاع وما بعد انت اه النزاع والتصــدي ل ا، ووضــع  ليات تأديب داخ ية تشــمل  لية ســرية 
قيادة قوات الدفاع الشــــــعبي   ويحث وقوةلإلبقغ وضــــــمان نشــــــرها في صــــــفوب القوات وفي أوســــــاط المدنيين، 

 ويطالبســـــي المتصـــــل بالنزاعات، لجنوب الســـــودان ع ى إصـــــدار أوامر قيادية محددة بشـــــأن منع العنب الجن 
ح ومة جنوب الســـودان بأن تثبت اتخا  خطوات م موســـة لمحاســـبة المســـ ولين الموجودين في صـــفوف ا ع ى 
ــبل من ا التحقيق في ا ومحا مة مرت بي ا ومعاقبت م ع ى وجه الســــــرعة، وتعوي    ــي، بســــ جرائم العنب الجنســــ

ــيا مع القرار   ــاه، تمشــ ــحايا، حســــب االقتضــ ــاعد األطراب في   ويطلب، ا2019)  2467الضــ إلى البعثة أن تســ
 ؛17ه   األنشطة تمشيا مع الفقرة 

األطراب في االتفاق المنشــــــط ع ى إخقه المناطق المدنية من الســــــقح ع ى النحو  يحث - 33 
انتشــار األســ حة الصــسيرة وغيرها من األســ حة األخر   نمن االتفاق، ومن ثم الحد م 2المط وب في الفصــل  

ساهة استخدام ا؛  وا 

 ويؤكدأن تقصــي الحقيقة والمصــالحة أســاســيان لتحقيق الســقم في جنوب الســودان،   يؤكد - 34 
ــالحة وأَلأ  ــدد أن لجنة الحقيقة والمصـ ــط، في ه ا الصـ ــو  ع يه في االتفاق المنشـ م الجراح، ع ى النحو المنصـ

في عم ية بناه الســـــــقم في جنوب الســـــــودان، من أجل قيادة الج ود الرامية إلى تحقيق الوئام جزه أســـــــاســـــــي  
 م الجراح؛الوطني وتعزيز السقم وتحقيق المصالحة الوطنية وأَلأ 

https://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/2467(2019)
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من  2-2-3بح ومة جنوب الســــــــودان، مع ا حاطة ع ما في الوقت نفســــــــه بالفقرة   يهيب - 35 
ــط، أن ــل الخامس من االتفاق المنشـ ــان  الفصـ ــ ولين عن انت ا ات وتجاوزات حقوق ا نسـ ــب جميع المسـ تحاسـ

حصــول جميع ضــحايا العنب الجنســي ع ى حماية متســاوية تحت   وتكفلوانت ا ات القانون الدولي ا نســاني، 
م  ة القانون وع ى فر  مت افئة ل  جوه إلى القضــــــاه، وتضــــــمن تمت ع النســــــاه والفتيات بالمســــــاواة في احترام 

تشـمل ت ك الواردة في االتفاق أن تنفي  تدابير في مجال العدالة االنتقالية،   ويالحظ   العم يات، حقوق ن في ه
أهمية سـيادة القانون من أجل الن و  بعم ية  وا   ي  دم الجراح وتحقيق المصـالحة، أَلأ أمر أسـاسـي ل  المنشـط، 
ــا  يحثالســــــــقم،  ــســــــ ــتعادة م ســــــ ــيادة القانون والعدالة ح ومة جنوب الســــــــودان ع ى إيقه األولوية الســــــ ت ســــــ

صـقح ا،   بالخطوات التي اتخ ت ا ح ومة جنوب السـودان المتمث ة في نشـر المحا م المتنق ة بتيسـير  ويرحبوا 
 ويشددددددج ح ومة جنوب الســـــــــودان ع ى اتخا  مزيد من الخطوات في ه ا الصـــــــــدد،   ويحث كذلكمن البعثة، 

 عدة التقنية وبناه القدرات؛البعثة ع ى دعم ه   الج ود، بسبل من ا تقديم المسا

بالخطوات التي اتخ ها االتحاد األفريقي من أجل إنشـــــــــــــاه المح مة المخت طة   يحيط علما - 36 
لجنوب الســـودان ع ى النحو المنصـــو  ع يه في الفصـــل الخامس من االتفاق المنشـــط، و  لك بالعمل ال ي 

ــمية ا ويرحبقامت به األمم المتحدة حتى اآلن،  لتي وج  ا االتحاد األفريقي إلى األمم المتحدة بالدعوة الرســـــــــ
إلى األمين العام   ويطلبلتقديم المســــــــــــــاعدة التقنية من أجل إنشــــــــــــــاه المح مة المخت طة لجنوب الســــــــــــــودان، 

لى ح ومة جنوب الســــــودان في إنشــــــاه  أن يواصــــــل توفير المســــــاعدة التقنية إلى مفوضــــــية االتحاد األفريقي وا 
ودان وتنفي  الجوانب األخر  من الفصـــــــــــــل الخامس من االتفاق المنشـــــــــــــط، المح مة المخت طة لجنوب الـســــــــــــ 

 يتع ق برنشاه لجنة الحقيقة والمصالحة وألم الجراح وهيئة التعوي  وجبر الضرر؛  لك ما في بما

 شــــــــــــباط/فبراير 8ببيان مج س الســــــــــــ م واألمن التابع لقتحاد األفريقي الم ر    يحيط علما - 37 
في هـ ا الصـــــــــــــــدد بح ومـة جنوب الســــــــــــــودان أن توقع دون مزيـد من التـأخير مـ  رة التفـاهم  ويهيدب، 2018

المجتمع الدولي إلى أن يقدم  ويدعو كذلكاالتحاد األفريقي  نشــــــاه المح مة المخت طة لجنوب الســــــودان،  مع
 دعم في إنشاه المح مة المخت طة لجنوب السودان؛ال

بح ومة جنوب الســـــــودان إلى المضـــــــي قدما بســـــــرعة وشـــــــفافية صـــــــوب اســـــــت مال   يهيب - 38 
التحقيقات الجارية في االدعاهات المتع قة بانت ا ات وتجاوزات حقوق ا نســــــــــان بما يتماشــــــــــى مع االلتزامات 

 ارير ه   التحقيقات؛ع ى نشر تق ويشج عهاالدولية الواقعة ع ي ا، 

 
 التقارير  

إلى األمين العام أن يجري، وفقا ألفضـل الممارسـات، اسـتعراضـا اسـتراتيجيا مسـتقق   يطلب - 39 
ل بعثة يقيم فيه التحديات التي تواجه الســقم واألمن في جنوب الســودان ويقدم توصــيات مفصــ ة بشــأن إم انية 

 ة في عم ية إعادة تشـــــــ يل والية البعثة وعناصـــــــرها المدنية والشـــــــرطية والعســـــــ رية مراعاة ل تطورات الحاـصــــــ 
الســـــقم، باالســـــتناد إلى مشـــــاورات واســـــعة النطاق تشـــــمل، ع ى ســـــبيل المثال ال الحصـــــر، ال يئات الح ومية 

ا نمــائي ومن مــات المجتمع المــدني  ات العمــل العمــل ا نســـــــــــــــاني و  ياالنتقــاليــة والج ــات الفــاع ــة في مجــال
 انون األول/ديســــــــمبر  15ال يتجاوز  الصــــــــ ة، وأن يقدم نتائج ه ا االســــــــتعرا  إلى مج س األمن في موعد

 ؛2020

إلى األمين العــام أن يواصــــــــــــــــل تقــديم تقــارير  عن انت ــا ــات اتفــاق مر ز القوات  يطلددب - 40 
 العراقيل التي تعتر  عمل البعثة ع ى أساس ش ري؛ أو
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إلى األمين العــــام أن يقــــدم إلى مج س األمن مع ومــــات عن تنفيــــ  واليــــة البعثــــة  يطلددب - 41 
ــامل يبقدم في غضــــــــــــون والعرا ــياق قيام ا ب لك في تقرير خطي شــــــــــ يوما  90قيل التي تواج  ا البعثة في ســــــــــ
أنه ينبسي االهتمام في ت ك المع ومات بالمســـــــــائل   ويؤكديوما بعد  لك،   90تاري  اتخا  ه ا القرار، و ل  من

 :المدرجة أدنا  وأنه ينبسي ط ب  راه جميع الج ات الفاع ة  ات الص ة

ا بقغ المحدد والمفصــــــــــــــل عن ال يفية التي تعمل ب ا البعثة من أجل الوفاه بم ام حماية المدنيين   • 
ــتجابة وأدا ها   ــر قدرة القوات ع ى االســــــــ ــبيل المثال ال الحصــــــــ المو ولة إلي ا، بما في  لك ع ى ســــــــ

 المجتمعات المح ية،التواصل مع ومناطق الدوريات الجديدة وعم يات النشر االستباقية و 

 لجميع جوانب الوالية، شام ةالن ر في المسائل الجنسانية بوصف ا مسائل  • 

 الخطوات المتخ ة لردع العنب الجنسي والجنساني ومنعه، • 

 مشار ة المرأة في عم يات السقم، وتح يل االلتزام السياسي ل بعثة بشأن ه   المسألة، • 

 حدة وأمن م،الخطوات المتخ ة لتعزيز سقمة مو في األمم المت  • 

تح يــل أداه القوات والشــــــــــــــرطــة وتنــاوب ــا، بمــا في  لــك التقــدم المحرز في عم يــات البعثــة وتــدابير   • 
المســاهلة المتخ ة فيما يتع ق بالتقصــير في األداه، بما في  لك أي مع ومات عن المحا ير الوطنية 

 التي ت ثر س با ع ى تنفي  الوالية،

 ا نسان،تعزيز ا بقغ عن مسائل حقوق  • 

 ا بقغ عن التقدم المحرز في تنفي  سياسة ب ل العناية الواجبة في مراعاة حقوق ا نسان، • 

يومـا،   90  إلى األمين العـام أن يـقدم، من خقل تـقارير  التي يرفع ـا إلـيه ـبانت ـام  ـل  يطلدب - 42 
االتحاد األفريقي إلى أن يبط ع   ويدعوأعق ،   36مع ومات بشــــأن المســــاعدة التقنية المقدمة تماشــــيا مع الفقرة 

ــاه المح مــة المخت طــة لجنوب الســــــــــــــودان  األمين العــام ع ى المع ومــات المتع قــة بــالتقــدم المحرز في إنشـــــــــــــ
عن اعتزام مج س األمن، بعد ت قي تقارير األمين العام،  ويعربيســــــــــــترشــــــــــــد ب ا األمين العام في تقرير ،   ي

 شاه المح مة المخت طة، تمشيا مع المعايير الدولية؛إجراه تقييم لألعمال المنجزة في سبيل إن 

 أن يبقي المسألة قيد ن ر . يقرر - 43 
 


