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 2016دورة عام 
 2016متوز/يوليه  2٧-201٥متوز/يوليه  2٤
 )هـ( من جدول األعمال 12البند 

ــامئ ومســا ا   ــ       مســا ا التنســيل والج 
    البلدان األف يقية اخلارجة من الزناع

ــدعم املت امــا واملتســل        ــم منمومــة األمــم املتحــدة أل  ــدة تقــدا ال تنفي
 واملنسل إىل جنوب السودان

  
 تق ي  األمني العام  

  
 مقدمة -  وال 

،  بــد  اجمللــس االقتصــادي 2011متوز/يوليــه  9عقــا اقــتقنل جنــوب الســودان     - 1
، اهتماما بالعما مع ال  كاء من  جـا التصـدي للتحـديا     2011/٤3واالجتماعي،   ق اره 

الواقعة النداق اليت يواجهها البلد   جمال تقدا املساعدة اإل سا ية وبناء السنم والتنمية. وهما 
   امس عن جنوب السودان المي قددمم إىل اجمللس منم اقتقنل البلد.هو التق ي  اخل

ــ  األول )  - 2 ــة    E/2012/76ويتضــمن التق ي ــدعم املقــدم مــن منموم ( اخلدــوا الع يضــة لل
ــة إىل الت        ــة الدار  ــن اإلىلاا ــوب الســودان واال تقــال م ــة جن ــم املتحــدة ة وم ــة وبنــاء  األم نمي

( وصـفا للــدعم  E/2013/73القـدرا  الليـة بعـد اقــتقنل البلـد. بينمـا يتضـمين التق يــ  ال ـا  )       
المي تقدمه منمومة األمم املتحدة واجملتمع الدويل لوضع  ط  التنميـة وبنـاء السـنم وتنفيـمها.     

ــ  ال الــ  )  ــزناع الــمي ا ــدلع    E/2014/94ويصــا التق ي  كــا ون األول/ 1٥( كيــا  د  ال
إىل   وء جمموعة من األزما  االجتماعية واالقتصادية واإل سا ية والسياقـية   2013ديسمج 

ولـني مـن   واألمنية الصعبة، فدمس جـءءا كـب ا مـن امل اقـا الـيت  دخـ ز   ـنل العـامني األ        

http://undocs.org/ar/E/2012/76
http://undocs.org/ar/E/2013/73
http://undocs.org/ar/E/2014/94
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( اقتع اضا للتدـورا  ال  يسـية الـيت وقعـذ منـم      E/2015/74االقتقنل. ويقدم التق ي  ال ابع )
 ، مع الت كيء على األا  املستم  للزناع على آفاق التنمية.201٤متوز/يوليه 

ــ    ويتضــمن هــما التق يــ  مــوجءا للتدــورا    - 3 ال  يســية الــيت طــ    منــم صــدور التق ي
. وبتوقيع اتفاق خا الزناع   مجهوريـة جنـوب   201٥السابل املقدم إىل اجمللس   متوز/يوليه 

، بملذ منمومـة األمـم املتحـدة جهـودا مـن      201٥السودان )اتفاق السنم(   آب/ ىلسدس 
تحسـني مسـتو  تنسـيقها     جا دعم تنفيم اتفاق السنم. وقـد قامـذ منمومـة األمـم املتحـدة ب     

من  جا تعءيء اجلهود اإلمنا ية ال امية إىل قد الفجوة بني العما اإل سـا  والتنميـة مـن  ـنل     
اجلمع بني كا األط اف الفاعلة بغ ض تعءيء الت امـا واالتسـاق واةلـول املسـتدامة و فيـا      

  يس، ريـا  م ـار،    ا  الزناع   املستقبا. و  ظـا عـودة زعـيم املعارضـة والنا ـا األول للـ      
، وت ـ يا خ ومـة الوخـدة الوطنيـة اال تقاليـة، قـوف       2016 يسـان/ ب يا   26إىل جوبا   

 تتواصا تلك االقت اتيجية.
  

 السياق - اا يا 
يــجز هــما التق يــ  التحــول مــن وضــع املعو ــة اإل ســا ية الدار ــة الــمي يســعى إىل تلبيــة    - ٤

ع التنمية   األجا الدويـا. و  خـني ال يـءال يـتعني     االختياجا  الفورية األشد إةاخا إىل وض
ت مجة جمما تلك ال ؤية اإلمنا ية الدويلة األجا إىل إجـ اءا  عمليـة، فـتن ت كيـء جهـود اجملتمـع       
الدويل ينصا على دعم تنفيم اتفاق السنم وتوطيد اإلجنازا  السياقية بغية إرقاء  قس إقامة 

 يل السنم والتنمية املستدامني   األجا الدويا.ش اكة طويلة األمد مع اة ومة وحتق
ومن املهم اإلشارة إىل   ه  نل كامـا الفتـ ة امل ـمولة بـالتق ي ، كا ـذ هنـا  خالـة         - ٥

قـارية،، ومـن ك كـان ت كيـء التـد ن  ينصـا إىل خـد بعيـد          (1)طوارئ من املستو  ال الـ  
قـد  تـاا ا تيـار املسـتو  ال الـ  زيـادة       على االختياجا    جمال تقدا املساعدة اإل سا ية. و

ملحوظــة   عــدد ال ــ كاء   جمــال تقــدا املســاعدة اإل ســا ية الــمين يتولــون إجنــاز امل ــاريع   
إطــار  دــة االقــتجابة اإل ســا ية. وقــد وهضــعذ   ال ــهور األ ــ ة مــن الفتــ ة امل ــمولة      

ــة       ــذ، وهــو وايق ــاون املثق ــة إلطــار التع ــالتق ي  الصــيغة النها ي ــا   ب ــيت قيست شــد   ــامئ ال الج 
ب امئ األمم املتحـدة اإلمنا يـة، وال تتـواف  بعـد معلومـا  عـن التقـدم الـ ز   ضـوء  تـا ئ             

. وكا ـذ اجلهـود الـيت بملتـها منمومـة األمـم املتحـدة   جنـوب         2016ال بع األول من عـام  
اميـة إىل قـد الفجـوة    السودان  نل الفت ة امل مولة بالتق ي  موجهة صـوب تعءيـء اجلهـود ال    

__________ 

املستو  ال الـ    تصـنيا املنمومـة اإل سـا ية العامليـة تقابلـها االقـتجابة ألشـد األزمـا           خالة الدوارئ من  (1) 
 اإل سا ية و وقعها  داقا. وهي تتيح زيادة القدرة على االقتجابة لألزما  اإل سا ية املتفاقمة.

http://undocs.org/ar/E/2015/74
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بــني العمــا اإل ســا  والتنميــة. و  األقــا ، فمــن  ــنل حتســني مســتو  التنســيل وتقســيم    
العما ب  ا واضح واتباع هنئ تآزري، قيعما ف يل األمم املتحدة القد ي على حنـو  فضـا   

 من  جا تلبية اختياجا  جنوب السودان.
ية واجتماعيـة وقياقـية ها لـة. فقـد     وال يءال جنوب السودان يواجه حتـديا  اقتصـاد   - 6

تواصا القتال بني اجليش ال عيب لتح ي  السودان واجلناا املعـارض   اجلـيش ال ـعيب لتح يـ      
، 2016و  النصــا األول مــن عــام   201٥الســودان وامليلي ــيا  امل تبدــة  مــا طيلــة عــام  

ــا ظــا يتســبا   الت ــ يد اجلمــاعي و   ســا   كــب ة   األرواا،      ــادة ا ت ــار  وهــو م وزي
  دار املتفج ا ، كمـا يتسـبا   إةـاق  ضـ ار بالياكـا األقاقـية بـدرجا  تتفـاو  مـن          

 خي  شدهتا ومد  ا ت ارها، على ال ىلم من إب ام اتفاق للسنم.
وبــالنم  إىل خجــم ال اراــة اإل ســا ية ىلــ  املســبوقة النامجــة عــن الــزناع، فــتن عواقبــه     - ٧

ا تـهاء الـزناع. و د  التحـديا  املتعـددة األبعـاد الـيت يد خهـا         قتما قا مة لفت ة طويلـة بعـد  
الــزناع املســلح اللــي، والت ــ د، والعنــا الدــا في، والصــعوبا  االقتصــادية، والصــدما          
املنا ية، وا تهاكا  خقوق اإل سان، واألم اض، إىل مضاعفة معا اة خمتلا شـ ا ح السـ ان.   

ــا  مــا يقــدر بنحــو    ــوب الســودان حبــن هــم  اجــة إىل    منيــني شــ       6.1فهن  حنــاء جن
املســاعدة اإل ســا ية  تيجــة لتهديــدا  متعــددة ومتدا لــة. وعلــى وجــه التحديــد، كــان للــزناع 

مــدم  علــى  شــد الففــا  ضــعفا، ال قــيما النســاء واألطفــال واملســنون،  ــا    لــك  شــد    اــ 
تلقــي املعو ــة والــمين األشــ اض ضــعفا   اجملتمعــا  املضــيفة الــمين ال يعتــجون عمومــا مــن م

تت اجع قدرهتم على الصمود، م ا ال باب واألطفال واألش اض  وي اإلعاقة. وعلـى الـ ىلم   
من الدوء المي يسود بعض مناطل البلد، ال تءال اةالة العامة ه ة. وتما إم ا يـة اال ـءالق   

 حنو  ءاع عنيا قا مة، ومل يت اجع مد  ضعا الس ان ب  ا  قاقي.
منيــني شــ   يعي ــون   مقاطعــا  يهــدد فيهــا وجــود األلغــام     ٨مــن  فمــا يقــ ب - ٨

األرضية واملتفجـ ا  مـن خملفـا  اةـ ب  منـهم وقـبا عي ـهم ب ـ ا يـومي. و ـنل الفتـ ة            
ــالتق ي ،  د    ــا  و ت ــويه   16امل ــمولة ب ــا إىل قت ــال.    ٥0خادا ش صــا، معممهــم مــن األطف

 ي  اةـايل  امجــة عــن الـم ا   ىلــ  املنفجــ ة،   وكا ـذ ىلالبيــة اةــوادل   الفتـ ة امل ــمولة بــالتق  
عن األلغام األرضية. و  خني  ن األلغام املضادة لألفـ اد صـممذ لتـثدي إىل قتـا  و ت ـويه       ال

ش   واخد، تتميء الم ا   ىل  املنفج ة  ندقة ا فجار  كج. وعلى ال ىلم من التقدم ال ز   
ت ـن   ا  اة ب، قهجما عدد كب  من امل اط  اليت ملإزالة األلغام األرضية واملتفج ا  من خملف

، جـ   مسـح   2016إىل  يسـان/ ب يا   201٥مع وفة   السـابل. ففـي الفتـ ة مـن متوز/يوليـه      
ــجملذ    1 26٥وتدهــ   ــاطل اخلدــ ة، وقه ــة مــن املن ــا  1 392مندق ــه  مندقــة   ــ  . وم  لفت
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قاا امليـاه امللواـة( لـول دون إيصـال     الزناعا  من متفج ا  )الد ق امللغومة واملهابط اجلوية و 
 املعو ة اإل سا ية اةيوية، ويعوق التنمية االجتماعية واالقتصادية، ومينع خ ية التنقا.

وإلب از  شد االختياجا  إةاخا لد  الس ان  تيجة للزناع، من املهـم الت ـديد علـى     - 9
يــة علــى  دــاق واقــع، وت ــ يد اخلســا   ال ــب ة   األرواا، وتــدم  الياكــا األقاقــية اةيو

مليون منهم من امل  دين دا ليا، بينما كـان   1.69مليون ش     جنوب السودان،  ٤.2
من النجـفني   البلـدان اجملـاورة. وبعـد مـ ور  ك ـ         2016منهم   آ ار/مار   ٧0٤ 16٨

خـني  ن   من قنتني على ا دالع الزناع وعلى تدهور االقتصاد، مت اقـتنفاد آليـا  الت يـا،     
فت ا  شـح الغـماء آ ـمة   االزديـاد. ويـ د   التحـدي  األ ـ  للتصـنيا املت امـا مل اخـا           

ــون    2٥مليــون شــ  ،  ي خــوايل   2.٨األمــن الغــما ي  ن  ــة مــن قــ ان البلــد، يمل   املا 
شــ   علــى خافــة   ٤0 000 اجــة ماقــة إىل املســاعدة الغما يــة، ويوجــد مــا ال يقــا عــن    

  عن املساعدة الغما يـة والتغمويـة، ال يـءال لـد  الففـا  الضـعيفة مـن        ال اراة. وبص ف النم
الس ان العديد من االختياجا  العاجلة،  ا    لـك تـوف  ال عايـة الصـحية، واةصـول علـى       

ــدعم النفســي   ــيم، وال ــة الصــحية والصــ ف    - املعلومــا ، والتعل ــاه، والنماف االجتمــاعي، واملي
ــة االقتصــادية. ويقــدر عــدد   الصــحي، وىلــ   لــك مــن اخلــدما  األ   ــادرا  اإلعال قاقــية ومب

طفـا.   16 000األطفال اجملنـدين مـن قبـا القـوا  املسـلحة   جنـوب السـودان بـ ك   مـن          
طفــا بوصــفهم مــن األطفــال ىلــ  املصــحوبني  و املنفصــلني عــن  10 000وقهــجما  ك ــ  مــن 

  ويهم  و من املفقودين.
جلنـــوب الســـودان، والدوديـــة البالغـــة لقـــدرا  ويـــثدي اتســـاع املســـاخة اجلغ افيـــة  - 10

اة وما  الوطنية واللية، وتعمر الوصول بسـبا ا عـدام األمـن، وضـعا الياكـا األقاقـية       
لنتصاال  واملعلوما ، وخالة الدقـس إىل مضـاعفة التحـديا  الـيت يواجههـا اجملتمـع الـدويل        

ــالنم  إىل     ــة. وب ــدا املســاعدة اإل ســا ية واإلمنا ي ــد تق ــا    عن ــا، تعم ــمكورة آ ف االختياجــا  امل
ــارامت      ــة،،   إطــار ب ــم املتحــدة جمتمع ــة األم ا   دــة االقــتجابة اإل ســا ية  مثقســا  منموم

، من  جـا تـوف  املسـاعدة اإلمنا يـة     201٧-2016وإطار التعاون املثقذ للفت ة  2016 لعام
وف صــعبة وقاقــية واإل ســا ية املنقــمة للحيــاة واةمايــة لففــا  الســ ان الضــعيفة   ظــا ظــ   

، قام العاملون   جمال املسـاعدة اإل سـا ية بتيصـال املعو ـة اةيويـة إىل      201٥للغاية. و  عام 
منيــني شــ   وتــوف  اةمايــة لــم    حنــاء جنــوب الســودان،  ــا    لــك     ٤.٥ ك ــ  مــن 

 بعض املواقع النا ية.    
ملثقــذ لتوجيــه منمومــة األمــم  ، يتوقــع  ن يهست شــد بتطــار التعــاون ا 2016و  عــام  - 11

املتحدة   تعءيء قـدرة اجملتمعـا  الليـة علـى الصـمود، وتعءيـء اخلـدما  االجتماعيـة املقدمـة          
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 شد الففا  ضعفا، واالقـت مار   السـنم واةوكمـة ودعـم االقتصـادا  الليـة. وهتـدف         إىل
منيــني   ٥.1لــد   األمــم املتحــدة  يضــا إىل االقــتجابة ألشــد االختياجــا  هتديــدا للحيــاة       

من العا ـدين. ويسـتند هـما االلتـءام إىل افتـ اض مضـي عمليـة         300 000ش  ، من بينهم 
السنم قدما وحتول خ ومة الوخدة الوطنية اال تقالية إىل خ ومة دا مة. وهنا   يضا افتـ اض  
يـة  ت اجع األعمال العدا يـة علـى الصـعيدين اإلقليمـي واللـي، وهـو مـا مـن شـ  ه  ن يتـيح خ           

اة كة ويسمح بتيس  عمليـة العـودة الدوعيـة. وحبـا ال يقـا  مليـة املهمـة الـيت تتم ـا   تلبيـة           
االختياجا  اإلمنا يـة الدويلـة األجـا، خاملـا تلـت االختياجـا  اإل سـا ية الفوريـة، و لـك مـن           

ودة  نل اةوار اجملتمعي واملصاةة ومعاجلة بعض األقـباب اجلمريـة للـزناع بغيـة مواصـلة العـ      
وإعادة اإلدماج، والت جيع على إجياد اةلـول النزمـة، ومنـع اال ت ـا . وإدارة تلـك امل خلـة       

 اال تقالية  ا ي في من دعم املاحنني  م  خيوي.
وقد كان للزناعا  اليت حت كها دوافع قياقية وما ينـتئ عنـها مـن ا ت ـار العنـا  اـ         - 12

يا لنهنيار. و  ظـا المـ وف االقتصـادية الـيت     كب  على اقتصاد جنوب السودان، املع ض خال
  جنوب السـودان حتـديا آ ـ      2016، تد ا اآلفاق االقتصادية لعام 201٥قاد    عام 

بالنســبة للبلــد. فاالرتفــاع الا ــا للتضــ م يــثا  ب ــ ا مباشــ  علــى القــوة ال ــ ا ية اةقيقيــة    
ا التضـ مية إىل زيـادة إمجاليـة    للنا ، ومن ك يثا  قلبا على رفاههم. و  خني  د  الضـغو 

بنسـبة   2016، قدمر معدل التض م السنوي   كـا ون ال ا /ينـاي    201٥  األقعار   عام 
  املا ة )   ة رصد  قـعار السـوق   جنـوب السـودان الصـادرة عـن ب  ـامئ األىلميـة          16٥

علـى األقـ  املعي ـية    العاملي(. وقد وضع هما االرتفاع اةاد   ت لفة املعي ة ضغوطا إضـافية  
اليت تعا  بالفعا من  ق  مءمن   الد ا وا عدام ف ض العما. وللتصدي لدوامة التضـ م،  
حتولذ اة ومة من  مام  قعار الص ف ال ابتة إىل  مام  قعار الصـ ف العا مـة ب مـا إد ـال     
بعــض االقــتق ار وتضــييل الفجــوة بــني  قــعار الصــ ف   الســوق الســوداء و قــعار الصــ ف  
ال مسيــة. بيــد  ن هــمه السياقــة  فضــذ إىل  تــا ئ ع ســية،  مــ ا الرتفــاع الدلــا خاليــا علــى  

ــادرة. و      ــيت  ضــحذ   ــا  املتحــدة ال ــس قــع   2016 يســان/ ب يا  2٧دوالرا  الوالي ، بل
مــن جنيهــا  جنــوب الســودان   مقابــا  2٧صــ ف العملــة مقابــا دوالر الواليــا  املتحــدة 

. وقــد  د  اافــاض قيمــة  2016 كــا ون ال ا /ينــاي  مــن جنيهــا  جنــوب الســودان    21
جنيه جنوب السودان إىل جا ا عدم كفاية تدفقا  املسـاعدة اإلمنا يـة إىل  فـض اإليـ ادا      
اة ومية، و ضوب االختياطيا ، وزيادة العجء   اةسابا  اجلاريـة وخسـابا  ر   املـال،    

 قاقـا علـى مسـتو  معي ـة اجلمهـور       كما  د  إىل تض م الدين العام. وهـمه العوامـا تـثا    
وتولد  ءعة  كج ملءيد مـن التنـافس علـى املـوارد إضـافة إىل الـزناع القبلـي وارتفـاع مسـتويا           

 اإلج ام ومواصلة تع يض األمن اجملتمعي عموما لل د .
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وقد اقتقبا جنوب السودان وفدا من صندوق النقـد الـدويل  ـنل األقـبوع األ ـ        - 13
. وت ـ  التحاليـا إىل  ن جنـوب السـودان قـد تنعـدم إي اداتـه الصـافية         2016من آ ار/مـار   

إ ا  ريــد لـه  ن يفـي بواجباتـه لــاه السـودان. وعـنوة علـى  لــك،        2016مـن الـنفط   عـام    
يهتوقــع ارتفــاع النفقــا  اة وميــة بســبا اقــتيعاب قــوا  املعارضــة   املــن  الــدا م ال مســي   

واليـة   2٨االختياجا  اإلضافية الناشفة عن اقتـ اا إ  ـاء    واختمال زيادة األجور. ومن ش ن
 ن تثدي  يضا إىل زيادة ها لة   النفقـا . و  خـني جيـ ي بـمل جهـود إلرجـاء دفـع املبـالس         
املستحقة للسودان من عا دا  النفط، مل يهبلس عن إخ از  ي تقدم على همه اجلبهـة. وإمجـاال،   

ني اهنيار منمم واهنيار ىل  منمم لنقتصـاد. وقـيتعني   قد يضد  جنوب السودان إىل اال تيار ب
ا ا  ق ارا  صـعبة ومثملـة تندـوي علـى اال ضـباا املـايل والنقـدي قبـا ناولـة إقنـاع خمتلـا            

 اجلها  الفاعلة بالتد ا وتقدا املساعدة.
  

  ا  الزناع على التنمية   - اال ا 
جيـــاد تـــوازن بـــني تلبيـــة  شـــد  ، واصـــلذ األمـــم املتحـــدة قـــعيها إىل إ 201٥  عـــام  - 1٤

االختياجا  اإل سا ية إةاخا واقتفناف العما ب  ن آفاق التنمية الدويلة األجا. وما فتئ متويا 
املاحنني مييا حنو االقتجابة اإل سا ية، إال  ن توقيع اتفاق السنم والتدـورا  السياقـية األ ـ ة،    

، كلها  مور تب   بءيادة األ  دة اإلمنا يـة.   ا    لك ت  يا خ ومة الوخدة الوطنية اال تقالية
وقد بـد   العديـد مـن اجلهـا  الفاعلـة   األمـم املتحـدة ت  ـم   اةسـبان املبـادرا  اإلمنا يـة            

   ددها، وخباصة املبادرا  املنصوض عليها   خمتلا فصول اتفاق السنم.  
ــثدي إل      - 1٥ ــام ي ــا   االهتم ــمك   ن حتــوال بديف ــة    وجــدي  بال ــاق التنمي ــى آف ــال عل اإلقب

. وكا ـذ  2013الدويلة األجا باالقت ان مع االقتجابة اإل سـا ية الـيت جنمـذ عـن  زمـة عـام       
اجلها  املاحنة خ يصة على تلبية  شـد االختياجـا  اإل سـا ية إةاخـا، إال  هنـا  بـد  خـمرها        

. وقـد زاد مـن تـ دد    من االقت مار   اخلدـط اإلمنا يـة الدويلـة األجـا    ضـم الـزناع الـدا         
ــم اتفــاق الســنم وت ــ يا خ ومــة الوخــدة       ــ    اةاصــلة   تنفي تلــك اجلهــا  خــاال  الت
الوطنية اال تقالية، ووضع  دة إمنا ية جديدة للبلد، وعقد الت تيبا  األمنية اال تقالية. وبـالنم   

ية امل تبدـة  ـمه   إىل دورة االعتمادا  اليت  صصها خمتلا اجلها  املاحنـة والعمليـا  الت ـ يع   
االعتمادا ، باإلضافة إىل ضـ ورة تـواف  المـ وف املواتيـة إلقامـة شـ اكة جـادة مـع اة ومـة          

 ب  ن التنمية، مي ن توقع املءيد من الت      اقتفناف اجلهود اإلمنا ية.
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 دعم األمم املتحدة جلنوب السودان   - رابعا 
، يتواصـا اإلبـنع عـن    201٥آب/ ىلسـدس  على ال ىلم من توقيـع اتفـاق السـنم       - 16

 عمال قتال متقدعة، وهو ما  تئ عنه تواصـا ت ـ يد املـد يني دا ليـا  و  ـءوخهم إىل البلـدان       
 األول/ اجملــاورة، مــع كــا مــا يســتتبعه  لــك مــن عواقــا. و  ت ــ ين ال ــا / وفمج وكــا ون  

تـدفل  هـايل جنـوب     فقط، وللم ة األوىل   واليـة ىلـ ب االقـتوا ية، شـوهد     201٥ديسمج 
ــا الوقــدى. وتواصــا      ــة  ف يقي ــة ال و غــو الدميق اطيــة ومجهوري الســودان إىل كــا مــن مجهوري
ــها، حبــا  د  إىل خــاال  اعــتنل وخــاال  وفــاة. وشــ لذ      ــة من ا ت ــار  مــ اض مي ــن الوقاي

 املنريا السبا األول لنعتنل المي  دبلس عنه   صفوف امل  دين دا ليا.  
، ارتفعــذ خـاال  ا تــها  خقـوق اإل ســان لتصـا إىل مســتويا  ىلــ     201٥عـام  و   - 1٧

مسبوقة، وصهـنما البلـد  سـا املثشـ  العـاملي لمفـن  مـن العقـاب بوصـفه اـا   قـو  بلـد               
 ف يقيا و امس  قو  بلد عامليا فيما خيـ  اال تـهاكا  امل تبدـة بوقـا ط اإلعـنم، عقـا مقتـا        

مـن خـدة  لـك االافـاض اةـاد   تقيـيم خ يـة الصـحافة          قبعة صحفيني   قنة واخدة، وزاد
(. وملواجهــة هــما التحــدي، تضــاف   جهــود   2016   1٤0إىل  201٤  عــام  119)مــن 

ش كاء األمم املتحدة لتنفيم  دة عما األمم املتحدة ب  ن قنمة الصـحفيني ومسـ لة اإلفـن     
قـاب، عمـا شـ كاء األمـم املتحـدة      من العقاب. وللمساعدة على معاجلة مس لة اإلفن  مـن الع 

ــة،       ــد  الصــحفيني واملثقســا  اإلعنمي ــة ل ــهوض ب ــا مــن القــدرا  الب ــ ية والتقني علــى الن
بوقــا ا منــها إ  ــاء وتعءيــء منــاب  اإلعــنم اجملتمعــي لتــوف  قنــاة للتواصــا بــني اجملتمعــا  الليــة 

 سا ية و  جمال التنمية. املتض رة وقادهتا واجلها  الفاعلة   جمال تقدا املساعدة اإل 
 1 26٥، مت تدهـ   2016آ ار/مـار    31إىل  201٥متوز/يوليـه   1و  الفت ة مـن   - 1٨

قدعة مـن الـم ا   ىلـ  املنفجـ ة،      16 2٧٧لغما، و  ٧٤9من املناطل اخلد ة اليت حتتوي على 
أللغـام،  مت ا م بعا من األراضـي. وبفضـا التوعيـة   ـاط  ا     2٥ 093 119حبا  د  إىل إب اء 

مــــن األطفــــال  160 321مــــن ال جــــال و  ٥٤ 13٧مــــن النســــاء و  ٤9 ٨09مت تءويــــد 
باملهـارا  النزمـة للت فيــا مـن خـدة   دــار املتفجـ ا . وعلـى الــ ىلم مـن البيفـة الت ــغيلية         
اخلدــ ة والصــعبة، قامــذ األمــم املتحــدة وشــ كاؤها بتيصــال املســاعدا  املنقــمة لــألرواا إىل  

ــن   ــ  م ــني شــ  ٤.٥ ك  ــاي  إىل      مني ــا ون ال ا /ين ــن ك ــ ة م ــد   الفت ــاء البل ــع  حن      مجي
،  ــا    لـك   بعــض املواقـع النا يـة. والــذ املسـاعدة تقــدا     201٥األول/ديسـمج   كـا ون 

طفـا عوجلـوا مـن     1٤0 000املعو ة الغما يـة إىل  ك ـ  مـن مليـون شـ  . ومـا يقـ ب مـن         
. “التعلـيم   خـاال  الدـوارئ   ”بـ امئ  طفـا مـن    ٤٤0 000قوء التغمية، واقتفاد خـوايل  

طفا دون قن اخلامسة حتصـينا  ضـد اةصـبة، بينمـا مت إيصـال       2٤0 000وتلقى  ك   من 
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شـ     1٥0 000 قـ ة معي ـية، وتلقـى     3٤3 000قبا العيش   خاال  الدـوارئ إىل  
مـــن  جمموعــا  املـــواد النزمـــة للبقـــاء الـــيت تتضـــمن املـــواد املزنليـــة األقاقـــية. ومت ـــن  ك ـــ  

مليون ش   من اةصول على امليـاه اآلمنـة   الوقـذ املناقـا. و زيـا مـا يقـ ب مـن          ٥.2
 منيني خيوان. ٥، ومت حتصني  و معاجلة (2)قدعة من الم ا   ىل  املنفج ة 30 000
وظلــذ البيفــة الت ــغيلية تتســم با عــدام األمــن، واألعمــال العدا يــة الفعليــة، واملضــايقا    - 19

وجهة ضـد العـاملني   جمـال تقـدا املعو ـة، وهنـا اإلمـدادا ، وقـوء اقـت دام          والتهديدا  امل
األصول املتعلقة باملساعدا  اإل سا ية. وعند اقتفناف القتال   والية الوخـدة   مدلـع ت ـ ين    

، تع ضـذ جممعـا  تقـدا اخلدمـة اإل سـا ية للنـها وتعـ ض العـاملون           201٥األول/ كتوب  
لتهديــد، حبــا اضــد  ال ــ كاء   جمــال تقــدا املســاعدة اإل ســا ية إىل  قــا    جمــال تقــدا املعو ــة ل 

من العاملني   جمال تقدا املعو ة منم كا ون األول/ديسمج  ٥2موظفيهم. وقدتا ما ال يقا عن 
، والعديد من العاملني هم   عداد املفقودين. و  جوبا، كان الرتفاع معدال  اجل ميـة  2013

عمليا  اإل سا ية بسـبا اخلسـارة املسـجلة   األصـول وهتديـد املـوظفني. و         ا  متءايد على ال
ــة األ ــ ة،   شــباا/فجاي    ــة    2016اآلو  ــع  اي ــة   موق ــدالع األعمــال العدا ي ، و تيجــة ال 

مـن امل ـ دين دا ليـا وإصـابة      2٥املد يني   مل ـال، ورد  تقـاري  تفيـد قتـا مـا ال يقـا عـن        
مـ و  لألقـ     3 ٧00ا. وعنوة علـى  لـك، مت تـدم   و إتـنف     آ  ين جب و 120 ك   من 

م و  لألف اد  انـاء القتـال ومـا تـن  لـك مـن خ ا ـل، ومت كـملك تـدم   و إتـنف            2 300 و
العديد من امل افل اإل سا ية،  ا    لك املستوصفا  وصهاريئ املياه وم اكء التغمية واملدار . 

مـن امل ــ دين دا ليــا دا ــا قاعـدة بع ــة األمــم املتحــدة      26 000و انـاء القتــال، فــ  خــوايل  
من امل ـ دين دا ليـا مـن موقـع  ايـة املـد يني إىل        ٤ 000السودان،   خني ف  خوايل  جنوب

  بلدة مل ال، خي  يقيمون   مباٍن عامة ومنازل مهجورة.
وقامذ األمم املتحدة وش كاؤها على الفور بت  يا عملياهتم اقتجابة لملك. وشـ لا   - 20

لـمي ةـل بالبنيـة التحتيـة  د  إىل تعديـا  قـاا       توف  املياه  ولوية مـن األولويـا ، ألن الضـ ر ا   
توزيع املياه القا مـة، وكـملك توزيـع األىلميـة. وبـالنم  إىل اةاجـة إىل اقـتعادة م افـل الصـ ف          

الع اء، ومت لهيـء   الصحي، وللحيلولة دون ا ت ار خمتلا األم اض، مت تنميا مناطل التغوا  
صـحية مثقتـة وم تـا ملسـاعدة األطفـال،       م اخيض جديدة. وعنوة على  لك،    فذ عيـادة 

ــا هم   وقــذ مب ــ . وعنــدما مت ت ــغيلهما ب امــا       األمــ  الــمي  تــاا مل اــا األطفــال مــع آب
__________ 

 (2) Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Humanitarian Bulletin: South Sudan, Issue 5 

(April 2016). Available from http://reliefweb.int/report/south-sudan/south-sudan-humanitarian-bulletin-

issue-5-16-april-2016. 
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طفــن قــد مت مل الــهم بالفعــا مــع  قــ هم. و   ــئ فضــاء ت اعــى فيــه           ٥3طاقتــهما، كــان  
نسـا  بتـوف     صوصيا  ضـحايا العنـا اجلنسـا ، وقـام العـاملون املعنيـون  ـاال  العنـا اجل        

  تداب  عنجية لف اد  اةاال  وخمتلا  ش ال الدعم، خسا االقتضاء.
  

 اآلفاق والتوصيا  -  امسا 
تعد األخدال اليت شوهد    جنوب السودان وجمموع التحديا  الـيت واجههـا    - 21

ى شاهدا خقيقيا علـ  2016و يسان/ ب يا  201٥اجملتمع الدويل   الفت ة بني متوز/يوليه 
الصعوبا  املاالة  مامنا. فعدد التحديا  اليت واجهتها  ق ة األمم املتحدة ب  ا مجـاعي،  
وخجــم املســتفيدين مــن  ــدماهتا، والعقبــا  الــيت تعــني التغلــا عليهــا، واملثشــ ا  علــى    
اختمـال وقــوع ا ت اقــة، كلــها  مــور ت ــ  إىل ضــ ورة لديــد االلتــءام   األجــا الدويــا  

وبينمـا تسـعى  قـ ة األمـم املتحـدة، إىل جا ـا اجلهـا  الفاعلـة          بقضية جنـوب السـودان.  
الدوليــة، إىل تعمــيم  ا هــا و وجــه التــآزر بــني منمماهتــا، لــدر اإلشــارة إىل  ن ال فــاءة          
والفعاليــة تتوقفــان علــى البيفــة الت ــغيلية، وتســعى مجيــع اجلهــا  صــاخبة املصــلحة ب ــ ا  

ــتجابتها وإىل   ــني اقـــ ــاعي إىل حتســـ ــع ا  مجـــ ــا مـــ ــة   الت يـــ ــغيلية اليوميـــ ــديا  الت ـــ لتحـــ
 عليها. التغلا  و
وقيلءم اقتيفاء عـدد مـن ال ـ وا األقاقـية   املسـتقبا مـن  جـا إرقـاء  قـس           - 22

التنمية املستدامة الدويلة األجا   جنوب السودان. ويلءم املضي بالعملية السياقية قـدما  
يت قتيسـ  عمـا اجملتمـع    جبميع جوا بها،  ا    لـك إ  ـاء مثقسـا  الدولـة األقاقـية الـ      

ــة  ن يقودهــا      ــة التنمي ــة املســتدامة عمومــا. وينبغــي لعملي الــدويل وت ــار    جهــود التنمي
جنــوب الســودان. وال بــد مــن تــوف  اإلرادة السياقــية لــد  خ ومــة الوخــدة الوطنيــة          
اال تقاليــة لــتم ني األمــم املتحــدة وشــ كا ها مــن  داء واليــاهتم، فهــي  مــ   قاقــي لنجــاا   

ــى       اجلهــود ــد  عل ــة جيــا  ن تب ــل املصــاةة والتنمي ــة إىل حتقي ــادرا  ال امي املســتقبلية. واملب
الصعيد اللي باتباع هنئ مندلل من القاعدة، بالنم  إىل التحـديا  امل تبدـة بالعمليـة علـى     
ــوطل، جيــا عليهــا        ــى الصــعيد ال ــة مصــداقيتها عل ــذ اة وم ــوطل. ول ــي ت ب الصــعيد ال

 ا من قبيا اإلفن  من العقاب ومسـاءلة مجيـع املسـثولني عـن     التعجيا بالتصدي إىل مسا
اجل ا م قعيا إىل اقـتعادة التماقـك االجتمـاعي وإزالـة الضـ ر الدويـا األجـا الـمي ةـل          

 بالنسيئ االجتماعي   جنوب السودان.  
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وت جيع خ ومة جنوب السودان على االهتمـام  عاجلـة ارتفـاع مسـتو  اإلفـن        - 23
ف  الســنمة واألمــن النزمــني ملواطنيهــا. وينبغــي  يضــا التصــدي للفســاد  مــن العقــاب وتــو

وقوء إدارة املوارد باعتبارملا مس لة ملحة من  جا طم  ـة املـواطنني وال ـ كاء   التنميـة     
آليــا  ال صــد والتقيــيم القويــة الــيت تندــوي عليهــا مثقســا  وهياكــا الدولــة تعــد      بــ ن 

 األولويا .   من
خا  السياقا  الض يبية والنقديـة وبنـاء قـدرا  املثقسـا      وقوف تثدي إصن - 2٤

االقتصادية للدولـة إىل تيسـ  االقـتق ار االقتصـادي   األجـا الدويـا. ومي ـن  ن يـثدي         
عدم ا تمام  مناا اإل فاق والق ارا  امل صصة للسياقة النقديـة إىل تقـويض اقـة كـا مـن      

قتصـاد. وهـما   خـد  اتـه قـي ون لـه  اـ         الس ان الليني واجلهـا  املاحنـة الدوليـة   اال   
 قليب على تدفقا  رؤو  األموال االقت مارية.

ــاق الســـنم. بيـــد  ن         - 2٥ ــاي   قـــياق تنفيـــم اتفـ ــاع العـــام مســـ لة تعـ وإدارة القدـ
القــدرا  الليــة بصــورة  اجحــة،  ســاعدة مــن اجملتمــع الــدويل، ال مي ــن  ن يتحقــل     بنــاء
ــا  إرادة قيا  إال ــة    إ ا كا ــذ هن ــارا  السياقــية والقبلي ــملك تتجــاوز االعتب ــام ب قــية للقي

 والع قية. ويندبل  فس ال يء على املثقسة العس  ية ومثقسا  إ فا  القا ون. 
وقــيتعني تــ مني املســتو  ال ــا  مــن الــدعم جلهــود اجملتمــع الــدويل ال اميــة إىل           - 26

ــة       ــدعم إىل االختياجــا  اإلمنا ي ــوب الســودان. وي ــ  هــما ال التصــدي للتحــديا    جن
واإل سا ية على السواء، وجيا  ن يستم  بقدر اإلم ان من  جـا تـوف  االقـتق ار الـنزم     

اليـة. وهنـا   دـ  إضـا   اشـئ عـن  وجـه العجـء           لنقتجابة   ظا فتـ ة الغمـوض اة  
التمويا اليت ت هدها خمتلـا وكـاال  األمـم املتحـدة وصـناديقها وب اجمهـا، بـاالقت ان مـع         
ت اجع اإلقبال خاليا على توف  املوارد للتنمية. ويثما  ن يـثا  إخـ از تقـدم قياقـي إجيابـا      

التنبـث بـه   جنـوب السـودان،      على التعهـد باالقـتجابة بت صـي  متويـا مسـتدام ومي ـن      
خي  إن اعتماد هنـئ خمصـ  وجء ـي ةـا امل ـاكا الدويلـة األجـا   جنـوب السـودان          

 قوف لدل  ا ا ضفين.  
والتغلـا عليهــا، ال بـد مـن اتبــاع     2016وملواجهـة التحـديا  املد وخــة   عـام     - 2٧

ميـة. وقتسـاعد املعـاي     هنئ متعدد األبعاد ي ما السنم واملصـاةة والعمـا اإل سـا  والتن   
امل جعية الواضحة على توجيه املسارين املتوازيني للعمـا اإل سـا  والتنميـة. وباإلضـافة إىل     
 لك، وعلى النحو امل ار إليـه   التق يـ  السـابل، قـي ون مـن الضـ وري االقـتفادة مـن         

ــا والبع     ــديني الق ي ــة   امل ــة االختياجــا  اإلمنا ي ــا لتلبي ــيم  خمتلــا مصــادر التموي ــد وتقي ي
جــدو  منــا ج التمويــا امل  ــة. وقــد واجهــذ األمــم املتحــدة   جنــوب الســودان حتــديا  
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ها لة  نل العام املاضي. ومهنيذ األمم املتحـدة بن سـا  كـب ة واضـد   إىل العمـا        
بيفة تغلا عليها االقـتجابة ةـاال  الدـوارئ. ومـع  لـك قـتما  قـ ة األمـم املتحـدة            

لى تلبية االختياجا  اإل سا ية الا لة للبلد، مع تعءيء  دة التنميـة  مصممة ع 2016عام 
   األجا الدويا    فس الوقذ، وقتواصا التءامها بملك.  

ومثة خاجـة ماقـة إىل قيـام القيـادة السياقـية   جنـوب السـودان بالتعجيـا بتنفيـم           - 2٨
سياقـية واالقتصـادية الـيت    اتفاق السنم ومتهيد الد يـل لتهيفـة بيفـة مواتيـة لمصـنخا  ال     

 .قتحفء على تس يع وت ة التنمية
 


