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  تقرير األمني العام عن السودان    
      

  مقدمـة  -أوال   
ــالفقرة    - ١ ــذا التقريـــر عمـــال بـ ــرار جملـــس األمـــن  ١١يقـــدم هـ ) ٢٠٠٥ (١٥٩٠ مـــن قـ
طلب فيهـا اجمللـس إطالعـه أوال بـأول علـى التقـدم احملـرز يف تنفيـذ اتفـاق الـسالم الـشامل                          اليت
ــسودان يف ــة وردت منــ   . ال ــات حديث ــر معلوم ــذا التقري ــضمن ه ــرويت ــؤرخ  يذ تقري ــسابق امل  ال
، بشأن تنفيذ اتفاق السالم الـشامل وأنـشطة   )S/2010/681 (٢٠١٠ديسمرب /كانون األول  ٣١

، فـضال عـن توصـيات مـن أجـل           ٢٠١١ أبريـل / نيـسان  ١بعثة األمم املتحدة يف الـسودان حـىت         
  .٢٠١١أبريل / نيسان٣٠متديد والية البعثة اليت ستنتهي يف 

  
  اسيةالتطورات السي  -ثانيا   

، بعـد مـرور سـت سـنوات متامـا علـى دخـول اتفـاق                 ٢٠١١ ينـاير / كانون الثاين  ٩يف    - ٢
ــسودان       ــر املــصري جلنــوب ال ــراع يف اســتفتاء تقري ــدأ االقت ــاذ، ب ــز النف ــشامل حي ــسالم ال ويف . ال

 يف املائـة مـن املـشاركني يف    ٩٨فرباير، أُعلنت النتائج الرمسية، حيث صوت أكثر من       /شباط ٧
وعلــى الفــور أعلــن حــزب املــؤمتر الــوطين قبولــه بنتــائج االســتفتاء   . يــدا لالنفــصالاالقتــراع تأي

وعقب ذلك مباشـرة، أكـد الطرفـان جمـددا التزامهمـا حبـل              . واعتمدها اجمللس الوطين بعد ذلك    
 الـذي سـيمثل   ٢٠١١يوليـه  / متـوز ٩اتفاق السالم الشامل حبلـول  املتعلقة بمجيع املسائل املتبقية    

ومع ذلك، منذ ذلك احلني، مل حيدث سـوى         . نتقالية املنصوص عليها يف االتفاق    هناية الفترة اال  
  .تقدم حمدود يف ترتيبات ما بعد االستفتاء، مبا يشمل مسأليت أبيي وترسيم احلدود اهلامتني

  
  االستفتاء    

أصـدرت مفوضـية اسـتفتاء جنـوب الـسودان األرقـام             ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٨يف    - ٣
ــس  ــة للت ــايل   النهائي ــى النحــو الت ــتفتاء عل ــجل : جيل لالس ــوب  ٣ ٧٥٥ ٥١٢ُس  شخــصا يف جن
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وجـرى  .  شخـصا يف خـارج القطـر      ٦٠ ٢١٩ شخصا يف الشمال، و      ١١٦ ٨٥٧ السودان، و 
ينـاير ومـضى عمومـا بـدون أحـداث يف مجيـع             / كـانون الثـاين    ١٥ إىل   ٩االقتراع يف الفترة مـن      

إثيوبيا، وأسـتراليا، وأوغنـدا،     (ويت يف اخلارج    أرجاء السودان ويف البلدان الثمانية احملددة للتص      
، والواليــات  لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشماليةكــة املتحــدةوكنــدا، وكينيــا، ومــصر، واململ

  ). األمريكيةاملتحدة
فربايـر،  /شباط ٢يف  تراع  قلالوأعلنت مفوضية استفتاء جنوب السودان النتائج األولية          - ٤

ــة أ   ونظــرا لعــدم تقــدمي طعــون، أصــدرت   . يــام لتقــدمي الطعــون حيــث أعقبــت ذلــك فتــرة ثالث
 تأييـدا   ٩٨,٨٣صـوتت نـسبة     : فربايـر علـى النحـو التـايل       / شـباط  ٧املفوضية النتائج النهائيـة يف      

وبلغــت املـشاركة اإلمجاليـة للمــشاركني يف   .  يف املائــة تأييـدا للوحـدة  ١,١٧لالنفـصال ونـسبة   
  . يف املائة٩٧,٥٨االقتراع نسبة 

ريقي املؤلف من ثالثة أعضاء واملعين باالستفتاء، بقيادة بنجـامني مكابـا، رئـيس          وقام ف   - ٥
ــة  ـــزانيا مجهوري ــرز األصــوات       املتحــدة تن ــراع وف ــرة االقت ــسودان خــالل فت ــارة ال ــسابق، بزي ال

ــها   ــا ونقل ــن(وجتميعه ــاين ٢١إىل  ٥ م ــانون الث ــاير/ ك ــائج   ) ين ــالن النت ــن (وخــالل إع  إىل ٥م
ــر/شــباط ٧ ــوب     وخلــص ال). فرباي ــشعب جن ــق إىل أن االســتفتاء عــرب عــن اإلرادة احلــرة ل فري

وأعلـن العديـد مـن املـراقبني     . السودان وأن العملية عموما اتسمت باحلرية والرتاهـة واملـصداقية        
ويعتــرب الفريــق اآلن أن واليتــه قــد  . اتفــاقهم مــع تلــك االســتنتاجات  الــدوليني والــوطنيني عــن 

  .بيييف جنوب السودان ومعلقة يف أاكتملت 
  

  التحضريات السياسية لفترة ما بعد اتفاق السالم الشامل    
بدأ كل من حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان التحـضري لالنتقـال إىل                - ٦

يناير، واستجابة ملطالب داخلية مـن أجـل        /ويف كانون الثاين  . فترة ما بعد اتفاق السالم الشامل     
ب املـؤمتر الـوطين يف حـوار مـع األطـراف الـسياسية              اإلصالح السياسي يف الشمال، شـرع حـز       

ــا يف ذلــك حز  ــة، مب ــالفاعل ــسيان  ناب ــة القــومي واحلــزب االحتــادي    (معارضــان رئي حــزب األم
، لـضمان املـشاركة يف حكومـة عريـضة القاعـدة وعمليـة تقودهـا احلكومـة           )الدميقراطي األصل 
كومـة وحـدة وطنيـة تقـوم        ومـن ناحيـة أخـرى دعـت املعارضـة إىل إنـشاء ح             . ملراجعة الدستور 

وتــصاعدت التـوترات الــسياسية  . علـى جـدول أعمــال وطـين متفـق عليــه إلجـراء اإلصـالحات      
فربايـر  / شـباط  ٣ ينـاير و  / كـانون الثـاين    ٣٠عقب املظاهرات اليت قادها الطالب يف الفتـرة بـني           

  .والصحفيني وقادة اجملتمع املدينواليت أدت إىل اعتقاالت بني الطالب 
ويف اجللــسة . فربايــر، اعتمــد اجمللـس الــوطين النتــائج الرمسيـة لالســتفتاء  /شـباط  ٢١ويف   - ٧

ب خيار االنفصال، فإن ممثلي جنـوب       نفسها، أعلن رئيس اجمللس أنه، نتيجة لالقتراع الذي غلّ        
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وأعلنت احلركة الـشعبية لتحريـر      . أبريل/السودان سيفصلون من اجمللس اعتبارا من شهر نيسان       
ار، حيـــث قالـــت إن فـــصل النـــواب قبـــل هنايـــة الفتـــرة االنتقاليـــة        الـــسودان رفـــضها للقـــر  

ــوز ٩ يف ــرا غــري دســتوري و   /مت ــه ســيكون أم ــشامل   سيولي ــسالم ال ــاق ال ــهاكا التف ــشكل انت . ي
ذلـك  القانونيـة يف اجمللـس الـوطين بعكـس     التشريع والشؤون فرباير، قامت جلنة  /شباط ٢٨ ويف

 والـسماح هلـم باملـشاركة يف اجللـسات إىل     القرار وقررت عدم تعليق عضوية النواب اجلنـوبيني   
ــة يف متــوز    ــرة االنتقالي ــهاء الفت ــه/حــني انت ــزال . يولي ــة    وال ي ــشغل اهليئ ــسألة ي ــشأن امل اخلــالف ب

  .القوميةالتشريعية 
يناير، أعلن سلفا كري، رئيس حكومة جنـوب الـسودان، إنـشاء           / كانون الثاين  ٢١ويف    - ٨

ــة ملراجعــة الدســتور مكلفــة مبراجعــة ا   ــا لدســتور االنتقــايلجلن .  واعتمــاده بــصفته دســتورا مؤقت
وأعرب عدد من القادة السياسيني عن عدم رضاهم لعدم استشارهتم يف تشكيل اللجنـة، وبعـد         

 ١٣ و ١٢ مناقــشة املــسألة يف اجمللــس الــسياسي للحركــة الــشعبية لتحريــر الــسودان يف يــومي   
مـارس، أعلنـت مخـسة    / آذار ٨، يف   إال أنـه  . فرباير، مت بعـد ذلـك توسـيع عـضوية اللجنـة           /شباط

أحزاب سياسية انسحاهبا من اللجنة، حيث اهتمت احلركة الشعبية بأهنـا غـري جـادة يف االلتـزام                  
ورغـم أن هـذه األحـزاب       . بتكوين حكومة عريضة القاعدة يف اجلنـوب       وأبتنفيذ عملية شاملة    

دل املقتـرح علـى منتـدى    تعد تشارك يف اللجنة، وعد الرئيس بعـرض الدسـتور االنتقـايل املعـ         مل
ــشأة ملتابعـــة قـــرارات تـــشرين           األحـــزاب الـــسياسية يف جنـــوب الـــسودان، وهـــو اهليئـــة املنـ

يــزال  ومــع ذلــك، ال.  للمــؤمتر اجلــامع لكــل األحــزاب، برئاســة الــرئيس٢٠١٠أكتــوبر /األول
وجيـب أن تتـاح للجمعيـة التـشريعية جلنـوب         . هناك غموض بشأن مدى تشاورية هـذه العمليـة        

حبلــول الدســتور االنتقــايل املقتــرح   يومــا علــى األقــل للتــداول قبــل اعتمــاد   ٦٠ن فتــرة الــسودا
  .يوليه/متوز ٩
  

  يبات ما بعد اتفاق السالم الشاملالتفاوض بشأن ترت    
ــرة         - ٩ ــشامل طــوال الفت ــسالم ال ــاق ال ــا بعــد اتف ــات م ــشأن ترتيب تواصــلت املفاوضــات ب

ويظـل مـشروع االتفـاق     . جـة إلجـراء االسـتفتاء     املشمولة بالتقرير، رغم مـا شـاهبا مـن بـطء نتي           
اإلطاري الناجم عن فريق االحتاد األفريقي الرفيع املستوى املعـين بالتنفيـذ، الـذي يقـوده رئـيس                 

ــا  ــات  جنـــوب أفريقيـ ــاس للمفاوضـ ــي، يـــشكل األسـ ــابو امبيكـ ــسابق ثـ ــن  . الـ ــدد مـ ــد عـ وعقـ
ة الـسياسية املـشتركة   اللجنـ بإشـراف  فرباير / يف شباط  “اجملموعات”االجتماعات على مستوى    

صالح قوش، مستـشار الـرئيس للـشؤون األمنيـة، وباقـان أمـوم، وزيـر                الفريق  برئاسة كل من    (
  . لتوفري توجيه سياسي ملناقشات اجملموعات) شؤون السالم يف حكومة جنوب السودان
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 علـى الـشروط     ٢٠١٠ديـسمرب   /وفيما يتصل بـاألمن، اتفـق الطرفـان يف كـانون األول             - ١٠
للتعاون فيمـا بعـد اتفـاق الـسالم الـشامل، وقـررا إنـشاء آليـة مـشتركة ملعاجلـة الـشواغل                       العامة  

واتفـق الطرفـان أيـضا    . األمنية لكل منهما، مبـا يف ذلـك مـسألة احلـدود بـني الـشمال واجلنـوب             
 يومـا مـن اإلعـالن الرمسـي لنتـائج      ٩٠على البدء يف حـل الوحـدات املتكاملـة املـشتركة خـالل          

. ثناء الوحــدات املنتــشرة يف أبيــي والوحــدات الــيت تتــوىل تــأمني حقــول الــنفط االســتفتاء، باســت
دور :  مبـا يف ذلـك     دا مـن النظـر فيـه علـى أعلـى مـستوى            تطلب بعض القضايا األساسـية مزيـ      يو

 ومـستقبل العـدد الكـبري       ؛األطراف الثالثة يف دعم تنفيذ االتفاق على اآلليـات األمنيـة املـشتركة            
ــشعيب    ــراد اجلــيش ال ــشمالية  مــن أف ــسودان ذوي األصــول ال ــر ال ــة  ؛لتحري  والوحــدات املتكامل

  .ييت النيل األزرق وجنوب كردفانوال املشتركة يف
ــصادية بوصــفها جــزءا         - ١١ ــدعم املفاوضــات االقت ــادئ موجهــة ل ــى مب ــاق عل ورغــم االتف
، أقر الطرفـان بـأن املفاوضـات        ٢٠١٠ ديسمرب/مشروع االتفاق اإلطاري يف كانون األول      من

وكخطـوة يف ذلـك االجتـاه، اجتمـع فريـق االحتـاد             .  املـسائل الفنيـة تتطلـب عمـال عـاجال          بشأن
ــن      ــرة م ــالطرفني يف الفت ــذ ب ــين بالتنفي ــي املع ــا، باإلضــافة   / آذار٥ إىل ١األفريق ــارس يف إثيوبي م

خــرباء فنــيني مــن بعثــة األمــم املتحــدة يف الــسودان ومــصرف التنميــة األفريقــي والواليــات     إىل
رويج، ملناقشة مسائل الديون والعملـة والـنفط املطروحـة علـى مـستوى اجملموعـات          املتحدة والن 

واتفق الطرفان علـى تـويل حكومـة        . وأحرز الطرفان تقدما يف عدد من املسائل املعلقة       . الفرعية
الـسودان جلميــع التزامــات الـديون اخلارجيــة، شــريطة تلقــي التزامـات مؤكــدة بتخفيــف عــبء    

ــدويل   ــديون مــن اجملتمــع ال ــدائنني  ال ــهاج اســتراتيجية مــشتركة لالتــصال بال وفيمــا يتعلــق  .  وانت
ــراوح       ــا لفتــرة تت ــه الــسوداين بوصــفه ســندا قانوني بالعملــة، مت االتفــاق علــى اإلبقــاء علــى اجلني

 أما بالنسبة للنفط، فقـد مت االتفـاق علـى اإلبقـاء             .ستة وتسعة شهور عقب الفترة االنتقالية      بني
ــة فيمــا ي   ــدأ اإلقليمي ــى مب ــنفط عل ــق بأصــول ال ــصراحة الواضــحة   . تعل ــشات بال ــسمت املناق وات

يوليـه، مبـا يف ذلـك       / متـوز  ٩والتعاون، بيد أنه يتعني حل العديد من املـسائل االقتـصادية حبلـول              
تقسيم ديـون ميـزان املـدفوعات، ووصـول اجلنـوب للبنيـة التحتيـة لنقـل الـنفط، وإدارة حقـول                      

  .احلدودية املناطق النفط يف
ــة، اتفــق الطرفــان علــى ضــرورة   وفيمــا  - ١٢ ــة دون أن يــصبح النــاس   يتعلــق باملواطن احليلول

ومحايـة حقـوق الـشماليني يف اجلنـوب واجلنـوبيني يف            البلـد رمسيـاً     اجلنـسية بعـد انفـصال       عدميي  
بــشأن الفتــرة الزمنيــة املالئمــة الالزمــة لالنتقــال إىل   ومل يــتم التوصــل إىل اتفــاق بعــد . الــشمال

ويقــوم حــزب . اجلديــدة وبــشأن حــق بعــض اجملموعــات يف اختيــار جنــسيتهاترتيبــات املواطنــة 
املــؤمتر الــوطين بتعــديل القــانون احلــايل وتقــوم احلركــة الــشعبية بــصياغة قانوهنــا اخلــاص هبــدف   

  .االنتقالية التصديق يف الشمال واجلنوب حبلول هناية الفترة
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مــع ُميــسر املفاوضــات، وتواصــل بعثــة األمــم املتحــدة يف الــسودان العمــل عــن كثــب     - ١٣
لربيطانيـا  فريق االحتاد األفريقي الرفيع املستوى املعين بالتنفيـذ والنـرويج واململكـة املتحـدة                ومع

وقـد  . والواليات املتحدة وجهات معنية أخرى لدعم عمليـة التيـسري         العظمى وأيرلندا الشمالية    
 ضــوء التــوترات يف أبيــي ومــع ذلــك، يف. ُســجل بعــض التقــدم يف املــسائل االقتــصادية واألمنيــة

ــشعبية يف       ــة ال ــت احلرك ــرتاع، علق ــدم يف حــل ال ــدام التق ــشاركتها يف  / آذار١٢وانع ــارس م م
وادعــت احلركــة الــشعبية أيــضا أن حــزب املــؤمتر  . مفاوضــات مــا بعــد اتفــاق الــسالم الــشامل 

ــد اجلماعــات املتمــردة يف    الــوطين يقــوم بزعزعــة االســتقرار يف  ــسودان بتزوي واليــيت جنــوب ال
علـى  حزب املؤمتر الوطين نفـى تلـك االهتامـات وأصـر             أن إال. جونقلي وأعايل النيل باألسلحة   
  .استعداده ملواصلة املفاوضات

  
  ترسيم احلدود    

فربايـر، اعتمـدت اللجنـة الـسياسية املـشتركة بـني حـزب املـؤمتر الـوطين                  / شباط ١٩يف    - ١٤
 املتفـق عليهـا مـن خـط احلـدود احلـايل       واحلركة الشعبية لتحرير السودان خطة الترسيم لألجزاء 

تـستغرق أكثـر مـن شـهر        وتنطوي عمليـة الترسـيم، الـيت        . بني مشال السودان وجنوب السودان    
عمليات اسـتطالع جويـة وبريـة، يعقبـها ترسـيم مـادي للحـدود                مل تبدأ بعد، على   واحد واليت   

التقنيـة املخصـصة    ومـن املتوقـع أن تطلـب اللجنـة          .  فريقـا تعمـل علـى حنـو متـزامن          ١٢من قبل   
 وتقنيــا مــن بعثــة األمــم املتحــدة يف الــسودان وهــو مــا أعربــت البعثــة   للحــدود دعمــا لوجــستياً

  .للقيام به استعدادها عن
على إجياد حلول للمناطق اخلمـس املتنـازع عليهـا،          املشتركة  ووافقت اللجنة السياسية      - ١٥

وهلـذا الغـرض،   . أبريـل /هناية نيسانبغية التمكن من إكمال الترسيم قبل بدء موسم األمطار يف        
طلب الطرفـان إىل فريـق االحتـاد األفريقـي الرفيـع املـستوى املعـين بالتنفيـذ تيـسري حـل اجملـاالت             

  .مثار اخلالف املتبقية
  

  أبيي    
وأّدى اســتمرار إخفــاق . ظلّــت احلالــة يف أبيــي متقلّبــة طــوال الفتــرة املــشمولة بــالتقرير  - ١٦

حنــو التوّصــل إىل تــسوية خبــصوص مركــز أبيــي املــستقبلي إىل تزايــد    الطــرفني يف إحــراز تقــّدم  
اإلحبــاط، كمــا أنــه قــّوى العناصــر املتــشّددة بــني قبــيليت املــسريية ودينكــا نقــوك، وكــان عــامال 

  .مساعدا على استمرار العنف
ينـــاير، وقعـــت اشـــتباكات يف مواقـــع عـــّدة، / كـــانون الثـــاين٩ إىل ٧ مـــن  الفتـــرةويف  - ١٧

 / كانون الثـاين   ١٣ويف  .  ماكري أبيور، وتكّبد كال اجلانبني خسائر من جّرائها        وباألخّص قرب 
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يناير يف كادقلي، وقع زعيما قبيليت املسريية ودينكا نقـوك اتفاقـا يـنظّم ترحـال املـسريية الرّحـل            
، ودفْـع التعويـضات عـن احلـوادث الـيت وقعـت خـالل موسـم                 ٢٠١١عـام   يف  عرب منطقة أبيـي     

كــانون  ١٧ويف .  أبيـي للعائـدين مـن املـشّردين داخليـا     -ْتح طريـق نيامـا   الترحـال املاضـي، وفـ   
يناير، وقـع وزيـرا داخليـة حكـوميت الـسودان وجنـوب الـسودان اتفاقـا يـتم مبوجبـه نـشر             /الثاين

كتيبتني إضافيتني للوحدات املتكاملة املـشتركة مـع سـحب وحـدات الـشرطة التابعـة للجنـوب                  
ود نتـائج الدراسـة الـشرطية املـشتركة الرفيعـة املـستوى الـيت               إىل حـني ور   نفـسها   إىل بلدة أبيـي     

وبناء على طلب الطرفني، قامت البعثـة بنقـل         . جترى لتحديد االحتياجات الشرطية ملنطقة أبيي     
ــستمّرة يف        ــشارها، وهــي م ــاطق انت ــشتركة إىل من ــة امل ــن عناصــر الوحــدات املتكامل ــا ورد م م

  . إمدادها باملياه واألدوية
يناير، أعلنت ميليشيا املسريية منع الـسري علـى الطريـق الرئيـسي             /كانون الثاين  ١٧ويف    - ١٨

واحـتفظ  . املاّر عرب منطقة أبيي، مما يعوق تدفّق الغذاء وسائر املواد إىل بلـدة أبيـي مـن الـشمال       
كال الطرفني حبجم قواته املسلّحة وامليليشيات املقاتلة بامسه املوجودة يف منطقة أبيي، بـل وزادا               

ــ ــاق     من ــهاكا مباشــرا التف ــشكّل انت ــا ي ــاين ١٧ه يف بعــض احلــاالت، وهــو م ــاير/ كــانون الث . ين
يناير ملناقـشة مـسألة أبيـي ووعـدت بـإحراز تقـدم       / كانون الثاين  ٢٧واجتمعت هيئة الرئاسة يف     

  . مارس/صوب إجياد تسوية للنـزاع حبلول هناية آذار
املـــة املــشتركة وإعاقـــة تنفيـــذها  وقــام كـــال الطــرفني بإعاقـــة انتـــشار الوحــدات املتك     - ١٩

فربايــر، أّدى تبـادل إلطــالق النــار وقــع بـني جنــدي تــابع للوحــدات   / شــباط١٢ويف . لعملياهتـا 
قيـام مجهـرة مـن      املتكاملة املشتركة وعدد من أفراد الـشرطة بـالقرب مـن سـوق بلـدة أبيـي إىل                   

ا أسـفر عـن مقتـل ثالثـة         على سكّان وجتار مشـاليني أغلبـهم مـن الـدارفوريني، ممّـ            الناس باهلجوم   
ــخاص ــى . أشــ ــة    ٣٠٠واحتمــ ــّيم البعثــ ــايل مبخــ ــوداين مشــ ــوري وســ ــاجر دارفــ  ٢٧ويف .  تــ

فربايــر، وقعــت اشــتباكات يف تــوداش، مث وقــع اقتتــال يف مــاكري أبيــور ونونــق يف /شــباط ٢٨ و
 شـخص مـن جـّراء       ١٠٠وتأكّـد مقتـل أكثـر مـن         . مارس/ آذار ٥لي   ال مارس ويف تاج  /آذار ٢

.  كانت هناك تقـارير غـري مؤكّـدة تفيـد بـأن عـدد القتلـى يزيـد عـن ذلـك بكـثري                        االقتتال، وإنْ 
مـارس،  /فربايـر وأوائـل آذار    /وكان الوصـول إىل املنـاطق املتـأثرة متاحـا للبعثـة يف أواخـر شـباط                

مـارس، وظـل الوضـع    / آذار٤منعها كال اجلـانبني مـن الوصـول إىل هـذه املنـاطق ابتـداًء مـن                  مث
  . مارس/عثة الوصول إىل املناطق ثانيةً يف أواخر آذارهكذا إىل أن أتيح للب

ونتيجة للعنف، بدأ كبار السّن والنساء واألطفال مـن أهـايل دينكـا نقـوك املقـيمني يف                    - ٢٠
ــا خــالل األســبوع األول مــن شــهر        ــالفرار جنوب ــوذون ب ــة مشاهلــا يل ــي والقــرى الواقع ــدة أبي بل

ض أهــايل املـــسريية مشــاال هربــا مـــن    ونـــزح بعــ  . ٢٠ ٠٠٠مــارس بأعــداد رمبــا بلغـــت    /آذار
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الـسكان مـن قبيلـة    وأفيـد بـأن قـسما مـن       . االشتباكات املتوقع نشوهبا بـني اجلماعـات املـسلحة        
 يف املائــة قــد عــاد إىل بلــدة أبيــي، وإنْ بقيــت غالبيــة  ٦٠دينكــا نقــوك رمبــا وصــلت نــسبته إىل  

  . طفال يف املناطق الواقعة خارجهاألاملشّردين من النساء وا
وعقدت البعثة لقاء بني وفدين رفيعي املستوى حلزب املؤمتر الـوطين واحلركـة الـشعبية                 - ٢١

مـارس لالتفـاق علـى تـدابري ُتّتخـذ للمـساعدة علـى ختفيـف         / آذار٤يف جمّمع البعثـة يف أبيـي يف         
. ينـاير / كـانون الثـاين    ١٧ و   ١٣حدة التوترات احمللية وتسهيل تنفيذ اتفاقي كـادقلي املـؤرخني           

وأضــرم .  مــن أهــايل قبيلــة دينكــا نقــوك خــارج اجملّمــع٢٠٠ملفاوضــات، تظــاهر حنــو وخــالل ا
املتظــاهرون الــنريان ورشــقوا أفــراد األمــم املتحــدة ومركباهتــا باحلجــارة ووقعــت حالــة اقتحــام   
أشخاص جملّمع البعثة عرب بوابته الرئيسية أسفرت عن إصابة جندي أعزل مـن أفـراد الوحـدات                 

ومـع ذلـك،   .  مـن مركبـات األمـم املتحـدة    ١٥أُحلقت أضرار مبا جمموعـه    و. املتكاملة املشتركة 
 كــانون ١٧ و ١٣اّتفــق الطرفــان علــى التنفيــذ الكامــل والفــوري التفــاقي كــادقلي املــؤّرخني   

يناير، مبا يف ذلك إنشاء جلنة دائمة تتكون من ممـثلني سياسـيني اثـنني لكـلّ مـن الطـرفني،          /الثاين
 وقّويت الشرطة واألجهزة األمنية الوطنية، وقيـادة الوحـدات          وعضو واحد من كلّ من اجليشني     

مـارس تأكيـد ضـرورة      / آذار ٤وقـد كـّرر اتفـاق       . املتكاملة املشتركة اليت جرى نـشرها مـؤّخرا       
نشر الوحدات املتكاملة املشتركة بشكل كامل وفّعال يف املواقع الـيت سـبق حتديـدها يف منطقـة      

واتفق أيضا على أال تشمل الوحدات املتكاملـة        . قة فورا أبيي وانسحاب سائر القوات من املنط     
، ٢٠٠٨املـشتركة الـيت ُتنـشر يف أبيـي أيـا مــن العناصـر الـيت كانـت ضـالعة يف اشـتباكات عــام           

  . أي عناصر قد تتنازعها مصاحل متضاربة يف ما يتعلّق بالنـزاع على أبيي أو
س، ســـّهلت البعثـــة عقـــد مـــار/ آذار٤ووفقـــا التفـــاق كـــادقلي، وبعـــد إبـــرام اتفـــاق    - ٢٢

االجتمـــاعني، أي مـــن ويف . مـــارس يف اخلرطـــوم/ آذار١٠ و ٩اجتمـــاعني للّجنـــة الدائمـــة يف 
يتمكن الطرفان من جتاوز مسألة نـشر جنـود الوحـدات يف بلـدة دفـرة الـذي رهنتـه احلركـة                       مل

ا وملــ. الـشعبية بانــسحاب الــشرطة التابعــة للـشمال انــسحابا كــامال مــن حقـول الــنفط يف دفــرة   
حتلّ هذه املسألة على هذا املستوى، قّرر كال الطرفني إحالتها إىل اللجنة السياسية املـشتركة                مل

حبكومة جنـوب الـسودان،     شؤون عملية السالم    الرفيعة املستوى اليت يرأسها باقان أموم، وزير        
  .مارس/ آذار١٢وش، املستشار الرئاسي، واليت كان مقررا هلا أن جتتمع يف قوصالح 

ويف أعقاب االشتباكات اليت وقعت يف ملكال، احتـدمت التـوترات بـني طـريف اتفـاق                   - ٢٣
مـــارس، / آذار١٢ويف . الــسالم الـــشامل وازدادت حـــّدة اخلطـــاب الــسياسي املتبـــادل بينـــهما  

ان قـ باالوزير  من انعقاد اللجنة السياسية املشتركة الرفيعة املستوى كما كان متوقعا، عقد             بدال
 اهتم فيـه القـوات املـسلحة الـسودانية بـدعم املتمـردين، وبـاألخص اجلنـرال                  أموم مؤمترا صحفيا  
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يف اليـوم التـايل،     . اجلنوب مجيع احملادثات مع حـزب املـؤمتر الـوطين         حكومة  ور، وأعلن تعليق    أت
أصدر حزب املـؤمتر الـوطين بيانـا أعلـن فيـه أنـه مل يعـد مـن املمكـن وقـف ترحـال أهـايل قبيلـة                             

  . ي وأن نشوب نـزاع يف ما يتصل مبسألة الترحال ليس باألمر املستبعداملسريية إىل جنوب أبي
كـري، يف  سـلفا  البـشري ونائـب الـرئيس    عمـر  مث ُعقد اجتماع هليئة الرئاسة بـني الـرئيس           - ٢٤
وخــالل هــذا االجتمــاع، مل يــتمكن الطرفــان مــن  . مــارس، حبــضور الــرئيس مبيكــي /آذار ١٧

د حـل فـوري للنــزاع علـى أبيـي، وطلبـا مـن فريـق                 التوّصل إىل أرضية مـشتركة خبـصوص إجيـا        
بيـد أهنمـا اتفقـا علـى أن         . مـارس /االحتاد األفريقي الرفيع املستوى اقتراح حلّ حبلول هنايـة آذار         

ــشعبية خبــصوص عمليــات نــشر القــوات املــسلحة       ــالتحقيق يف مــزاعم احلركــة ال ــة ب تقــوم البعث
 املـسلحة الـسودانية للجماعـات املتمـّردة         القـوات /السودانية يف أبيي ودعم حزب املؤمتر الوطين      

وريثمــا ينتــهي هــذا التحقيــق، اتفــق الــرئيس البــشري ونائــب الــرئيس كــري . يف جنــوب الــسودان
. كــذلك علــى أن يــستأنف الطرفــان املناقــشات املتعلقــة مبفاوضــات مــا بعــد االســتفتاء املعلّقــة   

نـة الدائمـة الـيت شـكلت يف         وخبصوص تنفيذ اتفـاقي كـادقلي، اتفقـا علـى التفعيـل الفـوري للّج              
واتفقـت هيئـة الرئاسـة      . مارس، وإنْ مل يوضحا مستقبل شرطة الـنفط يف دفـرة          / آذار ٤أبيي يف   

بعد ذلك على قيام مجيع القوى عدا الوحدات املتكاملة املشتركة ووحـدات الـشرطة املتكاملـة              
  . التحقق منهااملشتركة مبغادرة منطقة أبيي، وعلى أن تتوىل البعثة رصد هذه العملية و

وبينمــــا مل تقــــع أي هجمــــات خطــــرية منــــذ انعقــــاد اجتمــــاع اللجنــــة الدائمــــة يف     - ٢٥
مـارس يف اخلرطـوم، أردي أحـد أعـضاء وحـدة أبيـي املتكاملـة املـشتركة املنـتمني إىل          /آذار ١٠

مارس وأفيد بأن مخسة مـن أعـضاء        / آذار ١٢اجليش الشعيب قتيال بالرصاص يف ماكري أبيور يف         
. ملتكاملـة املـشتركة املنـتمني إىل القــوات املـسلحة الـسودانية بـاتوا يف عـداد املفقــودين       الوحـدة ا 

ــر    ــذا األم ــق يف ه ــا التحقي ــادل    / آذار١٣ويف . وجيــري حالي ــة صــغرية لتب ــارس، وقعــت حادث م
إلطالق النار بني جنود يف الوحدة املتكاملـة املـشتركة ينتمـون إىل القـوات املـسلحة الـسودانية                   

وكـان هـذا    . ن إىل اجليش الشعيب يف بلدة أبيي أسفر عـن إصـابة شـخص واحـد               وآخرين ينتمو 
 التفتـيش املـشتركة املنتميـة إىل القـوات          اتمن العوامل اليت أّدت إىل تـوّتر العالقـات بـني وحـد            
  . املسلّحة السودانية وتلك املنتمية إىل اجليش الشعيب

  
  املشاورات الشعبية    

ــدم يف     - ٢٦ ــا أُحــرز بعــض التق ــشامل خبــصوص     بينم ــسالم ال ــاق ال ــذ أحكــام اتف اجتــاه تنفي
املشاورات الشعبية، مـا زال هنـاك الكـثري مـن العمـل الـذي يتعـّين القيـام بـه قبـل انتـهاء الفتـرة                           

ففي والية النيل األزرق، أجرت اللجنة الربملانية املعنيـة باملـشاورات الـشعبية سلـسلة               . االنتقالية
فربايـر  / شـباط ٢ينـاير و    / كـانون الثـاين    ١٤فترة مـا بـني      من جلسات االستماع العلنية خالل ال     
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 شخصا عـن آرائهـم يف تنفيـذ         ٦٩ ٤٢٩ مراكز يف خمتلف أحناء الوالية أعرب خالهلا         ١٠٨يف  
وكان تركيز الرسائل اليت متّ اخلروج هبا من جلسات االسـتماع منـصّبا علـى أشـكال                 . تفاقاال

نطوي املرحلة التالية على إجراء جلـسات اسـتماع         وت. اإلدارة واالحتياجات اإلمنائية يف الوالية    
مارس مبـشاركة األحـزاب الـسياسية واجملتمـع املـدين وأعـضاء جملـس الواليـة                 /مواضيعية يف آذار  

وقد تأّخر إجراء هذه العملية نظرا لوجود خالفـات         . واجمللس الوطين واإلدارة األهلية واملثقفني    
  .سياسية وإجرائية شّتى

لـسات االسـتماع العلنيـة واملواضـيعية، سـتقوم اللجنـة الربملانيـة املعنيـة              ولدى اختتـام ج     - ٢٧
وسيـساعد يف   . ىل اجمللس التشريعي للوالية   إباملشاورات الشعبية بتجميع التقرير النهائي لتقدميه       
ومـن مثّ، سـيقوم اجمللـس التـشريعي للواليـة           . هذه العملية عدد من اخلرباء السودانيني والدوليني      

وتتوقّــع . ه حيــال القــضايا الــيت ســيجري التفــاوض بــشأهنا مــع احلكومــة االحتاديــة ببلــورة موقفــ
ــل األزرق        ــة الني ــا فيهــا املفاوضــات بــني والي ــة، مب ــة أن تفــرغ مــن هــذه العملي األطــراف املعني

  . وحكومة الوحدة الوطنية، بانتهاء الفترة االنتقالية
كانا متقّدما يف جدول األعمـال     ويف والية جنوب كردفان، حتتل املشاورات الشعبية م         - ٢٨

مايو والـيت   /السياسي، ولكنها ما زالت مرهونة بإجراء انتخابات الوالية املقّرر إجراؤها يف أيار           
ينــاير إىل / كــانون الثــاين٣١وخــالل الفتــرة مــن . جيــري اإلعــداد هلــا بأعمــال التحــضري التقنيــة 

ة مـن منظمـات اجملتمـع     منظمـ ١٤ أشـخاص متعاقـد معهـم مـن         ٤٠٧فربايـر، تلقّـى     /شباط ١١
املدين التدريب على إجراء محلـة للتوعيـة بعمليـة املـشاورات الـشعبية الـيت سـتجرى يف جنـوب                     

ويف الوقــت ذاتــه، أجــرى معهــد أحبــاث الــسالم جبامعــة اخلرطــوم   . كردفــان يف املرحلــة املقبلــة
 AECOMسلـــسلة مـــن حلقـــات العمـــل بالتعـــاون مـــع اللجنـــة التحـــضريية بالواليـــة وشـــركة   

ونوقشت القضايا املتعلّقة بتقاسم الثروة، وتقاسم الـسلطة، واألراضـي، واحلقـوق            . ستشاريةاال
  . االجتماعية والثقافية مع قطاع عريض من اجلهات املعنية

  جنوب كردفانيف والية نتخابات اال    
ــة       - ٢٩ ــشريعية يف والي ــات احلــاكم أو االنتخابــات الت ــه مل جتــر انتخاب جتــدر اإلشــارة إىل أن
، وذلــك ٢٠١٠ب كردفــان وقــت إجــراء االنتخابــات علــى نطــاق الدولــة بأســرها عــام    جنــو

ومـن املقـّرر أن جيـري االقتـراع خـالل      . بسبب وجود منازعات خبصوص أرقام تعداد الـسكان    
وأن يبدأ الفرز بعدها مباشـرة مـع إعـالن النتـائج يف كـل                ٢٠١١مايو  / أيار ٤ إىل   ٢الفترة من   

 تقــم جلنــة االنتخابــات الوطنيــة بعــد بتحديــد اجلــدول الــزمين  ومل. مركــز مــن مراكــز االقتــراع
أن املفوضـية  املفصل إلعالن النتائج، وإن كان يلزم مبوجب قانون االنتخابـات الـوطين ولـوائح      

  . يوما من انتهاء عملية االقتراع٣٠ُتعلن النتائج النهائية خالل فترة أقصاها 
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 املفوضـية القوميـة   الـشعبية اعتراضـات إىل      ديـسمرب، قـّدمت احلركـة       /ويف كانون األول    - ٣٠
. ينـاير / كـانون الثـاين  ٢٠يف املفوضية ، ورفضتها ٣٢لالنتخابات خبصوص الدوائر اجلغرافية الـ  

ينــاير / كــانون الثــاين٢٤وبعــد أن أرجــئ تــسجيل النــاخبني مــّرتني متتــاليتني، بــدأ التــسجيل يف 
  .فرباير/ شباط١٢واخُتتم يف 

لعـرض سـجلّ النـاخبني       مـارس / آذار ٢فربايـر و    / شـباط  ٢٥ بـني    وُخّصصت الفترة مـا     - ٣١
وعنــد هنايــة عمليــة تــسجيل النــاخبني، قــّدمت احلركــة الــشعبية شــكوى إىل  . واالعتــراض عليــه

ــة و   ــا لالنتخابــات بالوالي ــة العلي ــة  اللجن ــة   املفوضــية القومي ــدأت مناقــشات ثنائي لالنتخابــات وب
وانـضّمت أحـزاب سياسـية      . نـاخبني املـسّجلني   ملعاجلة وتصحيح حاالت التـضارب يف أعـداد ال        

 اعتراضـا، ولكـن   ٢٦م مـا جمموعـه      وقُـدّ . معارضة أخرى إىل احلركة الشعبية يف شـكواها هـذه         
املفوضـية  وبعـد عملـييت العـرض والتعـديل، فرغـت      . النظر إال يف اثنني منـها   املفوضيتان  تقبل   مل

ــة ل ــداد ســجل  القومي ــات مــن إع ــد  النتخاب ــاخبني ليكــون الع ــسجلّني    الن ــاخبني امل ــهائي للن د الن
املفوضـية  مارس، وافقت األحزاب السياسية خـالل اجتمـاع هلـا مـع     / آذار ٨ ويف. ٦٤٢ ٥٥٨

بعـض التعـديالت علـى اجلـدول الـزمين      املفوضـية  وقـد أدخلـت   . علـى سـجل النـاخبني النـهائي    
داد لالنتخابــات علــى ســبيل تلبيــة للحاجــة إىل وقــت إضــايف للتوّصــل إىل اتفــاق خبــصوص أعــ   

وفُـرغ مـن    . الناخبني املسّجلني، ولكن مل ينطو هذا على تغيري موعد إجراء االنتخابات نفـسها            
ومــن . أبريــل/نيــسان ٢إجــراءات التقــّدم للترّشــح، وُيتوقّــع نــشر قائمــة املرشــحني النهائيــة يف   

  .مايو/أيار ١بريل واختتامها يف أ/ نيسان٤املتوقع بدء احلملة االنتخابية يف 
  

  لثروةتقاسم ا    
وفقا ملا أفادت به وزارة املالية والتخطيط االقتصادي حبكومة جنوب السودان، بلغـت               - ٣٢

ن دوالر، وبلغــت حــصة و بليــ٤,٤٢٣ مــا جمموعــه ٢٠١٠إيــرادات الــسودان النفطيــة يف عــام 
 الـيت   ٢٠٠٩ بليـون دوالر، يف زيـادة عـن حـصة عـام              ١,٨٠٢حكومة جنـوب الـسودان منـها        

ــساوي   ــت تــ ــ١,٠٦٨كانــ ــأخرات    . ون دوالر بليــ ــة باملتــ ــسويات املتعلقــ ــراء التــ ــد إجــ وبعــ
ووفقـا  .  بليـون دوالر   ١,٥٥٣واملصروفات، ُحـّول إىل حكومـة جنـوب الـسودان مـا جمموعـه               

أفادت به وزارة املالية واالقتصاد الوطين يف حكومة الوحدة الوطنية، بلغت حّصة الواليـات               ملا
ــام      ــة لع ــرادات النفطي ــنفط يف اإلي ــه  ٢٠١٠املنتجــة لل ــا جمموع ــها  ٨٩,٢٧ م ــون دوالر من  ملي

ــدة، و  ٢٦,٨٦ ــة الوحــ ــون دوالر لواليــ ــل،   ٤٥,٧٩ مليــ ــايل النيــ ــة أعــ ــون دوالر لواليــ  مليــ
وبلغت حّصة منطقة أبيي من إيرادات الـنفط        .  مليون دوالر لوالية جنوب كردفان     ١٦,٦٢ و

  .الر مليون دو٢,٧٢ن دوالر حّول منها إىل اآلن و ملي٤,٣ ما جمموعه ٢٠١٠لعام 
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ــا زال  - ٣٣ ــسودان صــغري     حجــموم ــوب ال ــة يف جن ــرادات غــري النفطي ــسبياا اإلي ــا .  ن ووفق
أفادت به وزارة املالية واالقتصاد الوطين يف حكومة الوحدة الوطنية، متّ حتـصيل مـا جمموعـه                  ملا

  .٢٠١٠يف عام )  مليون دوالر١٦,٥حوايل (مليون جنيه سوداين  ٤٥,٩
  

  اتفاق سالم شرق السودان    
عــون علــى واســتمر املوقّ. ظلــت احلالــة الــسياسية واألمنيــة يف شــرق الــسودان مــستقرة   - ٣٤

اتفاق سالم شرق السودان باملشاركة الكاملة يف معاجلـة النقـاط املرجعيـة املتبقيـة، مبـا يف ذلـك             
وال يزالــون . لقوميــةيــة واملؤســسات اموقاســتيعاب ممثلــي شــرق الــسودان يف اخلدمــة املدنيــة ال  

ملـاحنني لـشرق الـسودان الـذي        ايضا بتنفيذ املشاريع اإلمنائية اليت اتفق عليهـا يف مـؤمتر            ملتزمني أ 
  .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢ و ١  يومييفاستضافته الكويت 

بعض قادة جبهة الشرق بالتقدم احملرز فقد أعربـوا عـن اسـتيائهم مـن تنفيـذ                 مع إقرار   و  - ٣٥
  .٢٠١٠أبريل /يسانتقاسم السلطة، وال سيما بعد انتخابات ن

  
  عملية سالم دارفور    

ــباط٢٢يف   - ٣٦ ــشتركة  / شــ ــاطة املــ ــق الوســ ــدم فريــ ــر، قــ ــي  فربايــ ــاد األفريقــ  بــــني االحتــ
 يف الدوحـة إىل حكومـة الـسودان، وحركـة التحريـر والعدالـة، وحركـة العـدل                   املتحدة واألمم

ضرورية لتحقيـق الـسالم      جمموعة من مشاريع املقترحات املتعلقة بالقضايا الرئيسية ال        ،واملساواة
ة رسـائل إىل األطـراف حتثهـا علـى اعتمـاد      ـمارس، قدم فريق الوساط/ آذار ١١ويف  . يف دارفور 

وقد أدى إعالن احلكومة عن نيتـها       . مارس/آذار ٢٠ة املقدمة حبلول    ــة من الفصول الست   ـــأربع
واليـتني إضـافيتني يف      نـشاء إجراء استفتاء بشأن التكوين اإلداري لدارفور يف األشـهر املقبلـة وإ           

ــة رفــضتا      ــر والعدال ــة، إذ إن حركــة العــدل واملــساواة وحركــة التحري ــأخر العملي دارفــور إىل ت
املــشاركة يف حمادثــات مباشــرة إىل أن حتــصال علــى تأكيــدات بــأن تبقــى املــسألة علــى جــدول   

طيـا  وجددت حكومة السودان التزامهـا بعمليـة الـسالم يف الدوحـة خ            . أعمال حمادثات السالم  
  . وتتواصل املناقشات يف ما يتعلق بالنصوص.مارس/ آذار١٤يف 
  

  التطورات األمنية يف جنوب السودان  - ثالثا  
ت اجلهــود الــيت تبــذهلا حكومــة جنــوب الــسودان مــن أجــل تعزيــز االتفاقــات الــيت     أّد  - ٣٧
/  األول التوصل إليها يف مؤمتر األحزاب السياسية لعموم جنوب السودان املعقـود يف تـشرين              مت

، جنبــا إىل جنــب مــع العديــد مــن قــرارات العفــو اهلامــة الــيت أصــدرها الــرئيس  ٢٠١٠أكتــوبر 
غـري  . سالفا كري، إىل تبديد التوترات السياسية بشكل كـبري يف اجلنـوب خـالل فتـرة االسـتفتاء                 
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وعلـى وجـه اخلـصوص، اسـتؤنفت     . أن حدة التـوتر ارتفعـت يف اجلنـوب يف أعقـاب االسـتفتاء           
ني اجليش الشعيب لتحرير السودان وعدد مـن املتمـردين وامليليـشيات، مبـا يف ذلـك                 بلصدامات  ا

والنقيــب أولــونيي ) وهــو عــضو ســابق يف اجلــيش الــشعيب(ور تــجــورج أواء القــوات املواليــة للــ
شكل خطـرا كـبريا علـى       ممـا يـ   ،  )ميليـشيا قبيلـة املـوريل     (وديفيد ياو يـاو     ) ميليشيا قبيلة الشلك  (

  . جونقلي وأعايل النيل والوحدةاملدنيني يف واليات
 إلطـالق   وقفاًلواء أتور   عت حكومة جنوب السودان وال    يناير، وقّ / كانون الثاين  ٥ويف    - ٣٨

فربايـر مـع قيـام كـل مـن اجلـيش            /النار استمر طوال فترة االستفتاء، ولكنه اهنار يف مطلع شباط         
فربايـر، اشـتبك اجلـيش      / شـباط  ١٠ و   ٩ويف  . ور باهتام اآلخر بانتهاك االتفاق    تأاللواء  الشعيب و 

ــشيا   ــشعيب مــع ميلي ــور  ال ــواء أت ــة فنجــاك،  الل ــة جــونقلي بيف مقاطع ــا جمموعــه  وأُ. والي ــي م جل
ــراً   ٦٤ ــدنيني ب ــة األمــم     وجــواًمــصابا يف صــفوف امل ــشفى ملكــال، حيــث نقلــت بعث  إىل مست

 عمليـة   وبعد ذلك، شـرع اجلـيش الـشعيب يف        .  من املصابني باهلليكوبتر   ٢٣املتحدة يف السودان    
واملنطقة مـستقرة منذئـذ وأفيـد عـن تـشتت قاعـدة الـدعم التابعـة         . ورتأاللواء كبرية ضد قوات    

. ور وعـودة بعـض مـن أتباعـه إىل منـاطقهم األصـلية أو انـضمامهم إىل امليليـشيات األخـرى                     تأل
ور يواصل اإلفالت من االعتقال، ويعتقـد أنـه يوجـد حاليـا يف مقاطعـة بيجـي،                  تأاللواء  غري أن   

  .والية جونقليب
بعض املناطق اليت يدور القتال فيها يف واليـيت         أن  وخالل العملية، أعلن اجليش الشعيب        - ٣٩

م املتحـدة يف الـسودان إليهـا،        جونقلي وأعايل النيـل غـري آمنـة وقّيـد إمكانيـة وصـول بعثـة األمـ                 
لبعثة بـدأت اعتبـارا     إال أن ا  . أعاقها عن ممارسة واليتها يف جماالت احلماية والتحقق والرصد         مما

ومـن املقـرر    . مارس بالوصول إىل مجيع املناطق املتضررة اليت أزيلت منـها األلغـام           / آذار ١٨من  
ــالتقييم واملــسح األعمــال        ــة ب ــام املعني ــة باأللغ ــم املتحــدة لإلجــراءات املتعلق ــة األم ــدأ أفرق أن تب

  .وراأبريل، ولكن إزالة مجيع املواد قد تستغرق شه/ نيسان٢التنفيذية يف 
وتواصلت بدرجات متفاوتة مـن النجـاح املفاوضـات املتعلقـة بانـدماج عناصـر سـابقة                   - ٤٠

مــن القــوات املــسلحة الــسودانية مــن اجلنــوب ومتمــردين يف اجلــيش الــشعيب والــيت بــدأت بعــد   
وهــو (ويبــدو أن عمليــة دمــج القــوات التابعــة للّــواء تــانقيين  . ٢٠١٠بريــل أ/انتخابــات نيــسان

) ميليــشيا قبيلــة الــشلك (أيــوك أوغــات املقــدم و) وات املــسلحة الــسودانيةعــضو ســابق يف القــ 
ــول جــانغ      ــاثيو ب ــد م ــوات العقي ــرة وأن دمــج ق ــسلحة    (متعث ــوات امل وهــو عــضو ســابق يف الق

ويف واليـة الوحـدة، علـق الـدعم الـذي تقدمـه بعثـة األمـم املتحـدة يف                    . متوقفة متاما ) السودانية
قلـواك قـاي، بـسبب اخلـالف        العقيـد    إطالق النار مـع      السودان إىل جهود التفاوض على وقف     

ــى شــروط اندماجــه   ــا      . عل ــا يف أقاليمه ــشيات بانتظــار إدماجه ــشكل اســتمرار وجــود امليلي وي
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ور، ســببا تــأاللــواء جــورج األصــلية، ويف بعــض احلــاالت بــالقرب مــن اجلــيش الــشعيب وقــوات 
 أسـفر اشـتباك يف أواشـي يف         مـارس، / آذار ٦ويف  . زاعـللتوتر وميكن أن يـؤدي إىل مواصـلة النـ         

ويقـود  .  إصـابة ٥٧والية أعايل النيل بـني اجلـيش الـشعيب وقـوات النقيـب أولـونيي عـن وقـوع                    
 التغـــيري -النقيـــب أولـــونيي مجاعـــة منـــشقة مـــن ميليـــشيا احلركـــة الـــشعبية لتحريـــر الـــسودان  

ذ ذلـك   الدميقراطي، الـيت رفـضت االنـدماج يف واليـة أعـايل النيـل وتركـت منطقـة التجمـع منـ                     
أولــونيي، يف مــا يبــدو أنــه كــان عمليــة   النقيــب مــارس، هامجــت قــوات  / آذار١٢ويف . احلــني

ــا أســفر       ــشعيب يف ملكــال، مم ــع اجلــيش ال ــة، مواق ــل    انتقامي ــن مقت ــواردة ع ــارير ال حــسب التق
  . مدنيا١٥إصابة إضافة إىل  أولونيي وجنديني من اجليش الشعيب، يناصرمعنصرا من  ٣٠
جمات الـيت يقـوم هبـا جـيش الـرب للمقاومـة خـالل الفتـرة املـشمولة                واخنفض عدد اهل    - ٤١

وتلقت البعثة تقـارير يـصعب تأكيـدها، مـن خـالل االتـصال الوثيـق مـع بعثـة منظمـة                      . بالتقرير
األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وقــوات الــدفاع الــشعبية    

غـرب االسـتوائية نـسبت إىل جـيش الـرب للمقاومـة،             األوغندية، عن عـدة هجمـات يف واليـة          
 شخــصا منــهم ١٢أفــرج عــن ( شخــصا ١٦وأســفرت عــن مقتــل ســبعة أشــخاص واختطــاف  

ــزال  وال ــودين ٤ي ــهم مفق ــر مــن   ٢١وإصــابة )  من ــازح ٢ ٨٠٠ شخــصا، باإلضــافة إىل أكث  ن
ا علــى العمــل عمومــويف حــني أن قــوات الــدفاع الــشعبية األوغنديــة تقــصر وجودهــا   . جديــد

ب حركـة جـيش الـرب للمقاومـة، فـإن العمليـات األمنيـة الراميـة إىل محايـة                    الستخبارايت وتعقُّ ا
  .اجملتمعات احمللية تنفذ يف املقام األول من جانب قوات الدفاع احمللية واجليش الشعيب

  
  نقل القوات    

تركة يف حني أن القوات املسلحة السودانية نقلت مجيع قوات الوحدات املتكاملة املـش              - ٤٢
بشكل كامل من جنوب السودان، ال تزال نسبة نقل اجليش الشعيب مـن الـشمال متوقفـة عنـد                   

وال ميكـن أن يعـاجل هـذا التنـاقض عـن            .  فـردا  ٥٩ ١٦٨ يف املائة من القوام املعلن البالغ        ٣٧,٧
غـري أن اللجنـة الـسياسية لوقـف إطـالق النـار           . طريق أدوات الرصد والتحقق القائمـة لوحـدها       

لرصـد والتحقـق علـى حتديـد     ل هامارس على تركيز جهود/ اجتماعها املعقود يف آذار   وافقت يف 
ــان والنيــل األزرق     ــشعيب يف واليــيت جنــوب كردف ــذلك،  .الوجــود الفعلــي للجــيش ال  ووفقــا ل

وجهت اللجنة السياسية لوقف إطالق النار اللجنة املشتركة ملراقبة وقف إطـالق النـار إلجـراء                
بقيــة تابعــة للجــيش الــشعيب يف الــواليتني والتحقــق منــها وتقــدمي  عمليــات رصــد ألي قــوات مت

املساعدة إىل اللجنة السياسية لوقف إطالق النار يف مـا يتعلـق باختـاذ قـرار سياسـي بـشأن هـذه          
  .القوات اليت ال يزال مصريها جمهوال
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  الوحدات املتكاملة املشتركة    
ينــاير يف جوبــا، قــرر / كــانون الثــاين٣٠مــع اإلعــالن عــن النتــائج املؤقتــة لالســتفتاء يف   - ٤٣

ــشتركة باســتثناء الوحــدات        ــة امل ــشروع يف حــل الوحــدات املتكامل ــشترك ال ــدفاع امل جملــس ال
فربايـر، صـدرت األوامـر      / شـباط  ١ويف  . املنتشرة يف منطقة أبيي وتلك اليت حتمي حقول النفط        

ة واملتمركـزة يف جنـوب      بنقل الوحـدات املتكاملـة املـشتركة التابعـة للقـوات املـسلحة الـسوداني              
الــسودان إىل مشــال خــط احلــدود احلــايل، دون اســتعداد كــاف أو تقــدمي معلومــات إىل قــوات   

ونتيجــة لــذلك، رفــضت بعــض العناصــر اجلنوبيــة يف الوحــدات . الوحــدات املتكاملــة املــشتركة
 الـشمال،  املتكاملة املشتركة التابعة للقوات املـسلحة الـسودانية يف القطـاع الثالـث االنتقـال إىل         

مما أدى إىل وقوع اقتتال داخلي ضـمن الوحـدات املتكاملـة املـشتركة التابعـة للقـوات املـسلحة              
ــال يف    حــوادث إطــالق نــار يف   كــذلك فربايــر و/ شــباط٤  و٣الــسودانية املتمركــزة يف ملك

، وبـونج، وكـسارة، وخـود       طالوحدات التابعـة للقـوات املـسلحة الـسودانية املتمركـزة يف ملـو             
وقـد  .  جرحيـا  ٨٤  قتـيال و   ٥٥فرباير، وهو مـا أسـفر عـن وقـوع مـا جمموعـه               / شباط ٥ أدار يف 

زاع واإلجالء الطيب لألفـراد     ـقدمت بعثة األمم املتحدة املساعدة يف جمايل التخفيف من حدة الن          
  .اجلرحى

ــة املــشتركة التابعــة   أ، بــد٢٠١١ مــارس/ويف مطلــع آذار  - ٤٤ ــواء مــن الوحــدات املتكامل  ل
وقــد أحــال .  متمركــز يف اخلرطــوم باالنتقــال إىل جنــوب خــط احلــدود احلاليــةللجــيش الــشعيب

جملــس الــدفاع املــشترك حالــة مكونــات الوحــدات املتكاملــة املــشتركة مــن اجلــيش الــشعيب يف    
ويف القطــاع األول، . لنظــر فيهــاواليــيت جنــوب كردفــان والنيــل األزرق إىل الرئاســة ملواصــلة ا 

 الوحدات املتكاملة املشتركة يف منطقـة التجمـع اخلاصـة هبـا يف            يزال معظم الفرقة األوىل من     ال
. جوبا ولكنه سيتحرك وفقا ملا هو مقرر يف األسابيع املقبلـة عنـدما تتـوافر األصـول اللوجـستية                  

ويف القطاع الثاين، أوشك حترك وحـل الوحـدات املتكاملـة املـشتركة التابعـة للقـوات املـسلحة                   
اجليش الشعيب أن أفراد الوحدات املتكاملـة املـشتركة التابعـة لـه             وذكر  . السودانية على االنتهاء  

ويف القطـاع الثالـث، ال يـزال    . اندجموا انـدماجا كـامال يف الفرقـة الـسادسة التابعـة هلـذا اجلـيش             
 فردا من الوحدات املتكاملة املشتركة التابعة للقوات املسلحة السودانية يف بـور وسـوف               ١٢٥

  .ت الوحدات املنتقلة من جوبايتحركون إىل الشمال مع قوا
ويطرح االنتقال السريع والواسـع النطـاق للوحـدات املتكاملـة املـشتركة، مبـا يف ذلـك                    - ٤٥

ــادة والــسيطرة واللوجــستيات     . نقــل األســر واملعــدات، الكــثري مــن التحــديات يف جمــاالت القي
ليم وإىل فربايــر إىل التخطــيط الــس/ شــباط٣ودعــت الــدروس املــستفادة مــن حــادث ملكــال يف 

وبنـاء علـى ذلـك، يف أعقـاب توجيـه صـادر عـن               . القيام حبل الوحدات بطريقة منظمة وسلمية     
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مارس، تواصـلت القـوات     /اللجنة السياسية لوقف إطالق النار يف اجتماعها الذي عقد يف آذار          
املسلحة السودانية واجلـيش الـشعيب مـع بعثـة األمـم املتحـدة يف الـسودان سـعيا للحـصول علـى                       

جــسيت لعمليــات نقــل الوحــدات املتكاملــة املــشتركة وهــو مــا اســتجابت لــه البعثــة يف    دعــم لو
  .حدود واليتها وقدرهتا

فربايـــر نقـــل كتيبـــتني إضـــافيتني مـــن / شـــباط١٧ن اتفـــاق كـــادقلي املوقـــع يف وتـــضّم  - ٤٦
نتيجـة  إال أنـه،    . قامـت البعثـة بتيـسريه     نقـل   الوحدات املتكاملة املشتركة إىل منطقة أبيي، وهـو         

لتحديات اليت تواجه هذه الوحدات يف احملافظة على نفـسها، فهـي ال تتمتـع بالتـأثري التنفيـذي                  ل
وتــسعى البعثــة إىل احلــصول علــى الــدعم مــن املــاحنني الــدوليني مــن . الــذي كــان يتــوخى منــها

وقــدم مــشروع  .خــالل الــصندوق االســتئماين القــائم املخــصص للوحــدات املتكاملــة املــشتركة
بـار ميـاه إضـافية إىل أربعـة مـاحنني دولـيني، ولكـن مل يـرد سـوى رد واحـد                       آ ١٠مقترح حلفـر    

ــاه (وال تــزال البعثــة تقــدم الــدعم اللوجــسيت األساســي   ). بــرفض تقــدمي الــدعم (حــىت اآلن  املي
  .الوحداتتلك إىل ) واملساعدة الطبية

  
  نشر القوات العسكرية لبعثة األمم املتحدة يف السودان    

 جنـديا مـن     ٩ ٠٢٤، بلغ قوام العنصر العـسكري للبعثـة         ٢٠١١ مارس/ آذار ٢٨حىت    - ٤٧
 ضـابط   ١٨٤ مراقبا عـسكريا و      ٣٧٤:  جندي ١٠ ٠٠٠أصل قوام القوات املأذون به والبالغ       

 يف املائــة مــن القــوام الــذي أوصــت بــه دراســة  ٩٢,٤وميثــل ذلــك .  جنــديا٨ ٤٦٦ أركــان و
  ). جنديا٩ ٩٩٠والبالغ  (٢٠٠٨القدرات العسكرية اليت أجريت يف عام 

ليــشمل خــالل الفتــرة املــشمولة باالســتعراض وُوّســع جمــال تركيــز العنــصر العــسكري   - ٤٨
ومـع تقاتـل مجاعـات مـسلحة        . يوليـه / متـوز  ٩زاع الرئيـسية حـىت      ـحتقيق االستقرار يف مناطق الن    

، )فُم الـزراف  ( يف واليات أعايل النيل والوحدة وجونقلي للسيطرة على طرق اإلمداد الرئيسية          
وعــالوة علــى ذلــك، تــدعم البعثــة نقــل وحــل  . قامــت البعثــة بنقــل تعزيــزات إىل هــذه املنــاطق 

الوحــدات املتكاملــة املــشتركة عــن طريــق التحقــق مــن تعــداد جنــود هــذه الوحــدات ومعــداهتا   
وبنـاء علـى الطلـب املقـدم مـن اللجنـة       . ورصد حركتـها وتنـسيق تـدمري الـذخائر غـري املنفجـرة           

لنار عن طريق اللجنة العـسكرية املـشتركة لوقـف إطـالق النـار، تقـوم                السياسية لوقف إطالق ا   
البعثة بالتحقق من عدد جنود الوحـدات املتكاملـة املـشتركة التابعـة للجـيش الـشعيب يف واليـيت             

  .جنوب كردفان والنيل األزرق
فربايـر  /ينـاير وأواخـر شـباط     /ويف أعقاب اشـتباكات وقعـت يف منتـصف كـانون الثـاين              - ٤٩

 ملواصلة تصعيد العنف، عززت البعثة وجودها مشـال بلـدة أبيـي مـن               مارس، ومنعاً /ذارومطلع آ 
خالل تعزيز انتشارها املكون من أربع سرايا بسريتني إضافيتني وتعزيز مقر الكتيبة بقـوات مـن               
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ويتيح هذا االنتـشار املعـزز زيـادة تـواتر الـدوريات داخـل بلـدة أبيـي                  . الكتيبة االحتياطية للقوة  
  . مجيع أحناء منطقة أبيي، مما يرسي وجودا مستمرا لألمم املتحدة ويطمئن املدنينيوكذلك يف

  
  القيود على حرية التنقل    

حتركـت معظـم دوريـات البعثـة يف منطقـة البعثـة دون        خالل الفترة املشمولة بـالتقرير،        - ٥٠
يي وجـونقلي   غري أن احلال مل يكن كذلك يف أب       . أن ُتفرض أي قيود متعمدة على حرية تنقلها       

فمنـذ انـدالع القتـال    . وأعايل النيل، إذ شهدت تلك املناطق منحى مناقضا هلذا االجتاه اإلجيـايب      
مـارس، ودوريـات البعثـة الـيت حتـاول الوصـول إىل           /فربايـر وآذار  /ينـاير وشـباط   /يف كانون الثاين  

مواقع االشتباكات ُتعطـل بـصورة متكـررة، إذ يقـف يف وجههـا أشـخاص مـسلحون، الـبعض                     
وتكــرر . منـهم ميكـن متييــزهم بـزيهم العـسكري، والــبعض اآلخـر يتحركـون يف مالبــس مدنيـة       

مرارا إيقاف احملـاوالت الـيت تقـوم هبـا البعثـة للتحقـق ممـا يـرد يف التقـارير عـن مواقـع عـسكرية                           
 دوريــة ُســريت يف ٢٢١فمــن أصــل مــا جمموعــه . تعرضــت للعرقلــة بطــرق أخــرى جديــدة، أو

، ) يف املائـة   ١٥أو  ( دوريـة    ٣٣ املشمولة بالتقرير، ُمنع ما ال يقـل عـن           منطقة أبيي خالل الفترة   
 مـن  ٨٢مـن أصـل   )  يف املائة٢٦( دورية ٢١مارس حيث ُمنعت /مث ارتفع العدد كثريا يف آذار     

واألهـم مـن ذلـك، مل تـتمكن دوريـات البعثـة منـذ كـانون                 . دوريات البعثة من بلوغ مقصدها    
اوالت مـستمرة، مـن الوصـول إىل املواقـع الـيت شـهدت أعمـال                يناير، مع ما بذلته من حم     /الثاين

وباإلضـافة إىل ذلـك، تعرضـت       . لـي لا قتال، مبا يف ذلك ماكري أبيور، ونونـق، وتـوداش، وتـاج           
واملنـاطق الـيت    . تنفيـذ مهامهـا   دوريات البعثة يف كثري من األحيان للمـضايقات، ممـا حـال دون              

  .ويل ودفرة وشيقي وأم خريقان السافر هي كانت فيها البعثة أكثر عرضة ملظاهر العدو
ــسودان      /ويف آذار  - ٥١ ــر ال ــشعيب لتحري ــذها اجلــيش ال ــيت ينف ــات ال ــسبب العملي ــارس، وب م

أولـونيي يف واليـيت أعـايل    النقيـب  ور وتـ أللـواء  ضد امليليشيات املسلحة التابعة ) اجليش الشعيب (
. جـاك قليـات بيجـي وأيـود و      النيل وجـونقلي، طلـب اجلـيش الـشعيب أن تبقـى البعثـة خـارج حم                

مـارس، بعـد أن أضـر كـثريا بقـدرة البعثـة علـى               /ورفع اجليش الشعيب هذا احلظر يف أواخر آذار       
ــة يف اجملــال       ــع اجلهــات الفاعل ــاطق، ومن ــسانية يف هــذه املن ــة العــسكرية واإلن التحقــق مــن احلال

  .اإلنساين من الوصول إىل املدنيني املتضررين
يف واليــيت جنــوب كردفــان والنيــل األزرق، فــإن معظــم أفرقــة الرصــد املــشتركة الــيت أمــا   - ٥٢

حاولــت تنفيــذ مهمــة اللجنــة املــشتركة ملراقبــة وقــف إطــالق النــار املتمثلــة يف التحقــق مــن قــوام     
إال أن . القــواتتلــك  اجلــيش الــشعيب، متكنــت مــن الوصــول إىل - الوحــدات املتكاملــة املــشتركة

. االتحقــق وإهنــم ليــسوا مــستعدين هلــبعمليــة لوا يف حــاالت عــدة إهنــم مل ُيبلَّغــوا  قــانيالقــادة احمللــي
 الرصـد املـشتركة يف وقـت الحـق دوريـات إىل املواقـع ذاهتـا، جوهبـت بـالرفض             أرسلت أفرقة  وملا
  .أيضا
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  شرطة البعثة    
 من الضابطات، من القوام املـأذون بـه         ١٣٤ مستشارا، منهم    ٧١٣يضم عنصر الشرطة      - ٥٣
وقامــت شــرطة البعثــة، بــدعم مــن برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي،  .  فــردا٧١٥ تعــداده بــالغال

 فـرد يف مشـال   ٤ ٥٠٠ فردا من جهاز شـرطة جنـوب الـسودان وأكثـر مـن            ٢٣ ٣٧٩بتدريب  
 مـن ضـباط    ١ ٨٠٠وباإلضافة إىل ذلك، ُدرب     . السودان على املهام األمنية املتعلقة باالستفتاء     

 ضــابطا علــى تقنيــات مكافحــة ٤٥٠مــن املتعلقــة باالنتخابــات، وُدرب الــشرطة علــى مهــام األ
شرطة البعثة كتيبا يتعلق باألمن أثناء االستفتاء باللغتني العربية واإلنكليزيـة             وأصدرت. الشغب

 نـسخة مـن الكتيـب تـوىل     ٣٠ ٠٠٠وُوزعـت  . لتوعية أفراد األمن باألدوار واملهام املنوطة هبـم   
منــائي طباعتــها علــى أفــراد جهــاز شــرطة جنــوب الــسودان وشــرطة    برنــامج األمــم املتحــدة اإل 

حكومــة الوحــدة الوطنيــة واألجهــزة األمنيــة األخــرى املــشاركة يف االضــطالع باملهــام األمنيــة   
وال تـزال شـرطة البعثـة تـوفر التـدريب للـشرطة يف واليـة جنـوب كردفـان                    . املتعلقة باالسـتفتاء  

  . مايو/يف أياراستعدادا لالنتخابات اليت سُتجرى هناك 
 دوريـة مـشتركة مـع    ٦٣٨ دورية يف منطقة البعثة، منها  ٣ ٢٥٥ونفذت شرطة البعثة      - ٥٤

 األخــرى يف البعثــة، لبنــاء الثقــة والكيانــاتالــشرطة احملليــة ومــراقيب األمــم املتحــدة العــسكريني  
ــدة املــدى  ــدوريات بعي ــام ب ــة يتقــامسون نفــس املواقــع مــ    . والقي ــزال ضــباط شــرطة البعث ع وال ي

مفوضي جهاز شرطة جنوب السودان يف كل والية من الواليات العشر هبدف تقـدمي املـشورة             
  . والدعم التقين

  
  نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج    

ُنفــذت خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير عمليــات ناجحــة للتــسريح يف واو وكــادقلي      - ٥٥
ــه    . واخلرطــوم ــا جمموع ــرح م ــك ُس ــات٧ ٠٣٠وبفــضل ذل ــهم   مق ــرأة ١ ٦٦٦ال ســابقا، من  ام

زع الـسالح   ـمارس كان الربنـامج الـوطين لنـ       / آذار ٢٩ويف  . ذوي اإلعاقة  مشاركا من    ٤٢٠ و
 مـن املقـاتلني الـسابقني،    ٤٤ ٢٦٣والتسريح وإعادة اإلدماج قد أفضى إىل تسريح ما جمموعـه           

 ١١ ١٧٩يف اجلنــوب، مبــا يف ذلــك  مقــاتال  ١١ ٩٦٥يف الــشمال و مقــاتالً  ٣٢ ٢٩٨منــهم 
  .من ذوي اإلعاقة من املشاركني ٣ ٦٩٦ امرأة و
معلومـات عـن     من املقاتلني السابقني قد تلقـوا        ٢٧ ٢٨٠فرباير، كان   /ويف هناية شباط    - ٥٦

مــن هــؤالء لــدى فــرداً  ١٧ ٣٥٤وســجل . فــرص إعــادة اإلدمــاج يف مشــال الــسودان وجنوبــه 
 عنــصرا ١٢ ٠٨١ة اإلدمــاج، وأهنــى عــادإللتلقــي الــدعم يف التنفيــذ شــركاء الربنــامج اإلمنــائي 

  . مواد إعادة اإلدماج٨ ٧٠٠م التدريب الذي يتضمنه الربنامج، وتسلّ
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ورغم أمهية ما أُحرز من تقدم وما ُبذل من جهود، فإن الفجـوة القائمـة بـني التـسريح           - ٥٧
وإعادة اإلدماج كانت مصدر قلق لألطراف الوطنية ملا تـشكله مـن خطـر حمتمـل يهـدد األمـن                    

وسعيا مـن البعثـة إىل تـدارك هـذه الفجـوة،      . الستقرار يف جنوب السودان واملناطق احلدودية  وا
ــة كــثرية          ــد عامل ــاج إىل ي ــيت حتت ــشاريع ال ــل امل ــاج مــن قبي ــادة اإلدم ــشطة إلع ــذ أن ــررت تنفي ق

زع الــسالح والتــسريح ـواملـشاريع الــصغرى، هبــدف مــساعدة املفوضــتني الــوطنيتني املعنيــتني بنــ 
ج يف جهود التخفيف من حدة املخاطر الـيت قـد تـنجم عـن إحـساس املـستفيدين                   وإعادة اإلدما 

  .إلعادة إدماجهميف التنفيذ من برامج التسريح باإلحباط يف انتظار إحالتهم إىل الشركاء 
زع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج يف جنــوب   ـوبطلــب مــن املفوضــية املعنيــة بنــ    - ٥٨

 فتـرة االسـتفتاء مـن أجـل الـسماح للمقـاتلني الـسابقني               السودان، توقفت عمليات التـسريح يف     
ويف مشــال الــسودان، اســتمرت عمليــة التــسريح، وُيتوقــع االنتــهاء مــن . باملــشاركة يف االقتــراع
  .يوليه/ متوز٩مرحلتها األوىل حبلول 

  
  اإلجراءات املتعلقة باأللغام    

تعلقـة باأللغـام بإزالـة األلغـام        خالل الفترة املشمولة بـالتقرير، قـام قطـاع اإلجـراءات امل             - ٥٩
ــغ  يف ــساحة تبلـ ــر   ٢ ٨٦٩ ٣٦٦مـ ــي، ودمـ ــن األراضـ ــا مـ ــرا مربعـ ــضادا ١ ٥٤٤ متـ ــا مـ  لغمـ

 قطعـة مـن األسـلحة الـصغرية والـذخائر،           ٦٠ ١٣٧ لغما مضادا للدبابات، و      ٣٢١ و لألفراد،
 كيلـومترا مــن الطــرق،  ١٣٥وفُـتح مــا جمموعــه  .  قطعـة مــن األجهـزة غــري املنفجــرة  ٨ ٥٩٠و 

 شخصا من التوعية مبخـاطر األلغـام، ومنـهم النـازحون            ١١ ٦٧٩واستفاد يف املناطق املتضررة     
وســهلت عمليــة تطهــري األراضــي تنقــل الــسكان احمللــيني حبريــة،  . داخليــا املقيمــون يف خميمــات

  .وإيصال املساعدات اإلنسانية، وعودة النازحني
  

  محاية املدنيني  - رابعا  
 العنـف يف جـونقلي وأعـايل النيـل وأبيـي، رفعـت البعثـة أعـداد                  يف أعقاب جتدد أعمال     - ٦٠

أفرادها يف املناطق املتضررة، وساعدت يف محاية من شردهتم أعمال العنف، وكثفت اتـصاالهتا              
بيد أن سد طريق الوصول يف وجه البعثة قلـص كـثريا مـن قـدرهتا           . السياسية مع اجلهات املعنية   

اع، مثل أبيي وجونقلي وأعايل النيل، ومنعها مـن مواصـلة   زـعلى تسيري الدوريات يف مناطق الن 
  .التصدي للمخاطر اليت هتدد املدنيني

مارس حىت سـريت البعثـة يف سلـسلة مـن           / آذار ١٨ومع ذلك، ما أن ُرفعت القيود يف          - ٦١
الــدوريات املــشتركة بــني العــسكريني واملــدنيني يف املنــاطق املتــضررة، وال تــزال تبــذل اجلهــود   

مـارس وصـلت   / آذار٢١ومنـذ  . ىل مجيع املنـاطق املتـضررة الـيت أُزيلـت منـها األلغـام      للوصول إ 
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واليـة  (، وأواشـي  )واليـة الوحـدة  (البعثة إىل معظم احملليـات األشـد تـضررا، مبـا يف ذلـك ميـوم               
ــل  ــوس ، وفنجــاك، )أعــايل الني ــريول  وخــور فل ــود، وداك، وأورور، ون ــا (، وأي ــة مجيعه يف والي
ــزال ال)جــونقلي ــا      ، وال ت ــشردين داخلي ــسانية إىل امل ــساعدات اإلن ــصال امل ــة إلي ــات جاري عملي

  .واملدنيني املتضررين يف هذه املناطق
ــة حلكومــة جنــوب الــسودان، وتعمــيم إجــراءات       - ٦٢ ــدعم الــذي تقدمــه البعث ولتــسهيل ال

 ٢٠١٠نـوفمرب   /احلماية يف مجيع عناصر البعثة، أنـشأت البعثـة أفرقـة للحمايـة يف تـشرين الثـاين                 
ت قيـادة املنـسقني علـى صـعيد الواليـات، وبالتعـاون الوثيـق مـع اجملموعـات املعنيـة باحلمايـة                 حت

وقـد أدى ذلـك إىل زيـادة نـسبة          . على صعيد الواليات التابعة للفريق القطري للعمـل اإلنـساين         
النجاح يف حتقيق األهـداف املتوخـاة مـن التـدخالت الـيت ُتنفـذ بالتعـاون مـع الـسلطات املدنيـة                       

  .يات العسكريةوالدور
ــاين      - ٦٣ ــانون الث ــنت يف ك ــيت ُش ــات ال ــاب اهلجم ــوب    /ويف أعق ــة جن ــي ووالي ــاير يف أبي ين

كردفان على قوافل اجلنوبيني العائدين، وضعت البعثة واجملموعة املعنيـة باحلمايـة شـبكة تأهـب                
وسـاعدت البعثـة   . لرصد القوافل يف املناطق الـثالث املـشمولة بـالربوتوكول وجنـوب الـسودان          

أيــضا علــى إجــراء مناقــشات ثنائيــة بــني حكومــة الوحــدة الوطنيــة وحكومــة جنــوب الــسودان   
هبــدف حــل املــسائل األمنيــة ذات الــصلة بــأبيي، وضــمان األمــن لقوافــل العائــدين ســواء الــيت     

  .تنظمها الدولة أو اليت تنطلق بصورة عفوية
 يـشارك يف رئاسـتها    وعـة املعنيـة باحلمايـة يف جنـوب الـسودان، الـيت            مويوجد لـدى اجمل     - ٦٤

كل من مفوضية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني وجملـس الالجـئني النروجيـي، أفرقـة للحمايـة             
وتقـوم هـذه    . العشرالسودان  تضم جمموعة من كبار الضباط يف كل والية من واليات جنوب            

ات األفرقــة بتنــسيق أعمــال الــشركاء يف جمــال محايــة املغتــربني ودعمهــا، وتواصــل إجــراء عمليــ 
تقييم سريعة لالحتياجـات يف جمـال احلمايـة يف مجيـع الواليـات لوضـع اليـد علـى املخـاطر الـيت                        

وُتعطــى األولويــة ملعاجلــة العنــف القــائم علــى نــوع  . هتــدد الــسكان وحتديــد ســبل التــصدي هلــا
  .اجلنس من خالل إنشاء شبكات للتدخل

الذ آمـن احتيــاطي يف بلــدة  مــئـة  ويف أبيـي، واصــلت البعثـة وشــركاء األمـم املتحــدة هتي     - ٦٥
وهذا العمـل جـزء مـن تـدخل اسـتراتيجي أوسـع             . أبيي حلماية املدنيني يف حالة اخلطر الوشيك      

نطاقــا يــشمل تــسيري دوريــات قويــة يف منطقــة أبيــي، والتنــسيق الوثيــق مــع الــشركاء يف اجملــال    
 اجملـال الـسياسي،     زاع، والـدعوة املـستمرة يف     ـاإلنساين ملعاجلة شح املياه ألسباب ذات صلة بالن       

والتنسيق مع الوحدات املتكاملة املشتركة ووحدة الشرطة املتكاملـة املـشتركة، ومواصـلة بـذل               
  .اجلهود لتعزيز تدابري احلماية القانونية
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  محاية األطفال    
ــد األطفــال يف جنــوب         - ٦٦ ــا بتجني ــام اجلــيش الــشعيب عملي ــرد تقــارير عــن قي ــه مل ت رغــم أن

لفتــرة املــشمولة بــالتقرير وجــود أطفــال بــالزي العــسكري يف صــفوف الــسودان، لــوحظ خــالل ا
، وبانتظـار جتديـد   ٢٠١١مارس /ويف آذار. اجليش الشعيب وهم حيملون أسلحة يف بعض األحيان     

عـة  االتفاق رمسيا، طلب اجليش الشعيب دعم األمم املتحدة ملواصلة تنفيذ أنشطة خطة العمـل املوقّ           
طة مسألة جتنيد األطفال عن طريـق اسـتكمال حتديـد           اخلوتعاجل  . ٢٠٠٩نوفمرب  /يف تشرين الثاين  

وسـوف ُتجـرى يف   . هوية مجيـع األطفـال البـاقني يف صـفوف اجلماعـة املـسلحة وتـسرحيهم منـها             
إطار املرحلة الثانية من خطة العمل زيـارات تقييميـة إىل املنـاطق االنتقاليـة، مبـا يف ذلـك يف جـاو                       

ويتوقـف رفـع اجلـيش الـشعيب        . اجليش الشعيب قوات   أطفال يف صفوف  شوهد  والكرمك، حيث   
لتحرير السودان من مرفقات تقريري السنوي عـن األطفـال والـرتاع املـسلح علـى االمتثـال التـام                    

يتماشــى وقــرارات جملــس األمــن  لتنفيــذ خطــة العمــل املتعلقــة بتجنيــد األطفــال واســتخدامهم مبــا
  ).٢٠٠٩ (١٨٨٢و ) ٢٠٠٥ (١٦١٢و ) ٢٠٠٤ (١٥٣٩
وإذا كانت والية النيل األزرق قـد شـهدت عمليـات لتـسريح األطفـال، فـإن التقـارير                     - ٦٧

فقـد  . تتحدث عن عمليات جتري على قدم وساق لتجنيـد األطفـال يف واليـة جنـوب كردفـان         
ــرح يف  ــانون األول٣٠ُسـ ــسمرب / كـ ــل األزرق  ٢٠١٠ديـ ــة النيـ ــانوا  ١٤٠ يف واليـ ــال كـ  طفـ

 طفــال قــدمها ٢٢٠حون ضــمن قائمــة تــضم املــسّروكــان األطفــال . مــرتبطني بــاجليش الــشعيب
يوليـه  /زع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج يف متـوز           ـاجليش الشعيب إىل املفوضية املشتركة لن     

 طفــال، يف األشــهر ٨٠وال تــزال اجلهــود ُتبــذل لتــسريح األطفــال املتــبقني، وعــددهم  . ٢٠١٠
م املتحدة التأكـد مـن صـحة تقـارير          وأما يف والية جنوب كردفان، فقد استطاعت األم       . املقبلة

 يف  وجيري جتنيـد األطفـال علنـاً      . تتحدث عن مواصلة اجليش الشعيب جتنيد األطفال دون هوادة        
وُيرســل األطفــال بعــد جتنيــدهم لتلقــي  . دار الــضيافة التابعــة للجــيش الــشعيب يف بلــدة كــادقلي 

  .جاو/التدريب العسكري يف البحرية البيضاء
  

  نسانية واإلنعاش والعودةاحلالة اإل  -خامسا  
  التطورات اإلنسانية    

رغم أن احلالة اإلنسانية العامـة حتـسنت يف جنـوب الـسودان، ال تـزال الظـروف هـشة                 - ٦٨
 وُشــرد زاعـ شخــصا قُتلــوا هــذا العــام نتيجــة النــ ٤٥٠فقــد أوردت التقــارير أن حــوايل . هنــاك
. فربايـر / فاجنـاك يف شـباط  ور يفتـ خالل اهلجوم الذي شـنه اجلنـرال أ       كذلك   شخصا   ٣٦ ٠٠٠

وممــا يــثري املخــاوف أيــضا اآلثــار اإلنــسانية النامجــة عــن التــصعيد األخــري ألعمــال العنــف الــيت     
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شاركت فيها قبيلة املوريل، إذ حدثت اشتباكات كل يوم تقريبا، فضال عـن االشـتباكات الـيت            
ــني        ــة غــرب االســتوائية وب ــدينكا يف والي ــي وال ــيليت بيل ــني قب ــدلع ب ــزال تن ــشعيب  ال ت  اجلــيش ال

  . وامليليشيات يف شرق االستوائية
ــر مــن      - ٦٩ ــة  ٢٥٠ ٠٠٠وقــد عــاد مــن الــشمال إىل اجلنــوب أكث ــذ هناي ــوبيني من  مــن اجلن

 شـخص   ٣٠٠ ٠٠٠وتتوقع حكومة جنوب السودان أن يعـود        . ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول 
 / العـودة يف كـانون الثـاين       وقـد تباطـأت وتـرية     . يوليـه /ن قبل هناية الفترة االنتقالية يف متـوز       يآخر

 عائــد يف األســبوع يف املتوســط، ويرجــع ذلــك  ٢ ٠٠٠ عائــد يف اليــوم إىل ٢ ٠٠٠ينــاير مــن 
جزئيا إىل انعدام األمن على طرق العودة يف جنوب كردفـان وأبيـي، ونقـص التمويـل املرصـود       

  .من حكومة جنوب السودان لنقل العائدين
 ومفوضية جنوب السودان لإلغاثة وإعـادة الـتعمري       وقد عملت املنظمة الدولية للهجرة      - ٧٠

 عائد تقطعت هبم السبل يف حمطة على طريق كوسـيت           ٥ ٠٠٠لنقل أكثر من    على حنو متضافر    
  . يف والية النيل األبيض ملدة وصلت إىل ثالثة أشهر

فقــد قــدر التحليــل . مــا زالــت حالــة األمــن الغــذائي هــشة ، ٢٠١١فربايــر /يف شــباطو  - ٧١
 يف املائـة مـن سـكان الـسودان سـيظلون يف             ١٠حتياجات وسبل العـيش أن حـوايل        السنوي لال 

 يف املائـة منـهم سـيكونون يف    ٢٦ يف حالة شديدة من انعـدام األمـن الغـذائي، وأن             ٢٠١١عام  
  .حالة معتدلة من انعدام األمن الغذائي

ت األساســية وال يـزال الــشركاء يف اجملـال اإلنــساين يقـدمون اجلــزء األوفـر مــن اخلـدما       - ٧٢
ــر مــن     . اجلنــوب يف ــشركاء أكث ــع  ٨٥ففــي قطــاع الــصحة وحــده، يقــدم ال ــة مــن مجي  يف املائ

ــة الــصحية  ــدويل واألمــم     . خــدمات الرعاي ــسودان اجملتمــع ال وقــد ناشــدت حكومــة جنــوب ال
املتحدة مواصلة عملية الطـوارئ احلاليـة، بينمـا حتـاول احلكومـة جاهـدة بنـاء قـدراهتا يف تنظـيم            

  .مة وتوفريهااخلدمات العا
وال يزال إيصال املساعدات اإلنسانية يشكل مـصدر قلـق كـبري وإن كانـت اخلطـوات                  - ٧٣

 ٢٠١٠فقد أُبلغ خـالل عـام       . اليت اختذهتا حكومة جنوب السودان أدت إىل حتسني بيئة العمل         
 حـىت  توُسـجل .  من احلـوادث املنفـصلة ملـضايقة العمليـات اإلنـسانية والتـدخل فيهـا             ١٣٩عن  
وكانت معظم احلوادث إما أعمـال عنـف ضـد العـاملني يف             . حالة إضافية  ١١مارس  /ر آذا ١٤

 يف  جغرافيـاً ) الكـالزار (ويتركـز وبـاء الليـشمانيا       . اجملال اإلنساين وإما مصادرة ألصول اإلغاثـة      
  .مشال والية جونقلي حيث ال يزال من الصعب الوصول إىل هناك
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  اإلنعاش والتنمية    
 السودان، بالتعاون مع برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وشـركاء             بدأت حكومة جنوب    - ٧٤

وسـتمتد اخلطـة لفتـرة سـنتني تبـدأ          . إمنائيني آخرين، عملية صياغة خطة إمنائية جلنوب السودان       
سـتراتيجية احلـد مـن      اليوليه، وهي تستويف املتطلبات املنـصوص عليهـا يف ورقـة مؤقتـة              /يف متوز 
، يف رسـم  “٢٠٤٠رؤيـة عـام   ”، إىل جانـب الوثيقـة املعنونـة    ويتمثل اهلدف مـن اخلطـة   . الفقر

خريطة طريق واضحة ألولويات حتقيـق التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة يف اجلنـوب فيمـا بعـد                   
وسُتـستخدم أيـضا لتحديـد خمصـصات امليزانيـة وستـشكل توجيهـا        . فترة اتفاق السالم الـشامل  

  .ذات صلة بالتمويلللشركاء اإلمنائيني يف ما يتخذونه من قرارات 
الــيت  ١٩الـــ وجيــري االضــطالع بتنفيــذ خطــة العمــل املتعلقــة مبهــام احلكــم األساســية     - ٧٥

كانت حكومة جنوب السودان قد قدمتها خالل اجتماع تقين رفيع املستوى استضافه االحتـاد              
ات ، وذلك حتـت رعايـة الفريـق العامـل املعـين بتعزيـز القـدر               ٢٠١٠سبتمرب  /األورويب يف أيلول  

وجـرت  . برئاسة وزارة املالية والتخطيط االقتصادي بدعم مـن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي               
بينمــا متــضي  ١٩الـــ  يف املائــة مــن التمويــل الــالزم إلقامــة املهــام األساســية ٨٠تعبئــة أكثــر مــن 

  .حكومة جنوب السودان على خطى سليمة صوب إرساء تلك املهام حبلول وقت االستقالل
فربايـــر، قـــدمت فرقـــة العمـــل التابعـــة حلكومـــة جنـــوب الـــسودان املعنيـــة  / شـــباطويف  - ٧٦
كومـة اختـاذه اسـتعدادا      احل إجـراًء عـاجال تعتـزم        ٦٠، إطارا يتـضمن     “٢٠١١بالتحضري لعام   ”

ــة ويف إطــار برنــامج يدعمــه برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، يــضطلع أفــراد مــن     . لقيــام الدول
هليئـة احلكوميـة الدوليـة      الدول األعـضاء يف ا    اخلدمة املدنية من    متطوعي األمم املتحدة وموظفي     

املعنية بالتنمية، مبهام يف مكاتب حكام مجيع الواليات العـشر ويف الـوزارات الرئيـسية حلكومـة                 
  .جنوب السودان ملساعدة السلطات على وضع مهام احلكم األساسية املذكورة

بيت االسـتقرار ُممولـة مـن صـندوق إنعـاش           وجيري االضطالع حاليا بربامج رئيسية لتث       - ٧٧
الــسودان، الــذي يــديره برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، يف ثــالث مــن أكثــر واليــات اجلنــوب  

وتستند الربامج إىل األولويات اليت حددهتا جلنة أمـن         . انعداما لألمن واحتماال باندالع نزاعات    
  .لية املخاطرالوالية وتركز على بسط سلطة الدولة على املناطق العا

  
  العودة وإعادة اإلدماج     

يظل أكـرب التحـديات الـيت تعتـرض عمليـات العـودة، مـاثال يف إعـادة إدمـاج العائـدين                        - ٧٨
ــة      ــضعيفة للغاي ــدرة االســتيعابية ال ــة ذات الق ــاليم اجلنوبي ــستداما يف األق ــة  . إدماجــا م ــد بداي فبع

كــانون  ٣٠ويف .  وإدارهتــامتذبذبــة، حــّسنت حكومــة جنــوب الــسودان تنــسيق عمليــة العــودة
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، أصـدرت إجـراءات تـشمل مجيـع جوانـب عمليـة العـودة مـن تـسجيل                   ٢٠١٠ ديسمرب/األول
وأُنـشئت جلـان العـودة يف كـل واليـة،      . العائدين ونقلهم إىل استقباهلم وإعادة إدمـاجهم املبكـر     

 بـالعودة  برئاسة جلنة اإلغاثة والتعمري يف حكومة جنوب السودان، إىل جانب فرقة عمـل معنيـة       
  .مقرها يف جوبا ويرأسها وزير الشؤون اإلنسانية وإدارة الكوارث

وســعيا إىل دعــم التنــسيق احلكــومي، جــرى تــشكيل قطــاع لعمليــات العــودة الطارئــة     - ٧٩
وأُنـشئ أيـضا فريـق    . بقيادة املنظمة الدولية للهجرة ومفوضية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني          

املـستدام، يـشارك برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف رئاسـته،           مواضيعي معـين بإعـادة اإلدمـاج        
وبــدأ يف منتــصف . هبــدف تنــسيق الــربامج املتوســطة األجــل فيمــا بعــد إعــادة اإلدمــاج املبكــر    

مارس تنفيذ جمموعة من املشاريع السريعة األثر الرامية إىل الدفع بعجلـة انطـالق األنـشطة           /آذار
وأعطــى برنــامج األمــم . رزق يف أوســاط جمتمعــات العائــديناالقتــصادية احملليــة وإجيــاد مــصادر 

الوحـدة، ومشـال    (املتحدة اإلمنائي األولوية للواليات األربع اليت تـشهد أعلـى معـدالت العـودة               
ــل وواراب    ــايل الني ــزال، وأع ــدعم يف جمــال ختــصيص األراضــي والتخطــيط     ) حبــر الغ ــدمي ال لتق

 اإلنـسانية لكفالـة انتقـال سـلس إىل إعـادة            احلضري، ويقوم بربط ذلك جبهـود تقـدمي املـساعدة         
وما فتئـت اجملموعـة الفرعيـة املعنيـة حبمايـة األطفـال تـضطلع بـدور فعـال يف                    . اإلدماج املستدام 

ة مــسائل احلمايــة املتعلقــة باألطفــال خــالل عمليــة العــودة، وبوضــع مبــادئ    مراعــاالــدعوة إىل 
  .توجيهية لعودة األطفال الذين فُصلوا عن أسرهم

ويف إطار اجلهود اليت تبذهلا حكومة جنـوب الـسودان لتوسـيع نطـاق تقـدمي اخلـدمات                    - ٨٠
 تقييمـا   ١٤٥األساسية إىل جمتمعات العائدين، انتهت حكومات الواليات من إجنـاز أكثـر مـن               

 كــل واليــة ةوباســتخدام املعلومــات الــيت مت مجعهــا، تــضطلع حكومــ. يف خمتلــف أحنــاء اجلنــوب
ــا بوضــع خطــة إلعــادة ا   وُتحتــسب كلفــة هــذه اخلطــط   . إلدمــاج علــى صــعيد الواليــات  حالي

 الواليـات  يفمبساعدة من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ويتوقع من كل إدارات احلكـم احمللـي        
. والوزارات التنفيذية املعنية على مستوى حكومة جنوب السودان أن تقدم دعما ماليـا مباشـرا     

تمويــل علــى اجملتمــع الــدويل يف اجتمــاع مائــدة وســُتعرض تلــك اخلطــط وأي أوجــه عجــز يف ال
  .أبريل/مستديرة يعقد يف منتصف نيسان

  
  احلوكمة وحقوق اإلنسان  -سادسا  

  سيادة القانون
ــادة         - ٨١ ــدرات وإع ــاء الق ــة ببن ــشطتها املتعلق ــسودان أن ــم املتحــدة يف ال ــة األم واصــلت بعث

فقـد  . ة بربوتوكـوالت الـسالم    اإلدماج، مع التركيز بوجه خاص على املنـاطق الـثالث املـشمول           
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نظمت البعثـة دورتـني تـدريبيتني يف واليـة النيـل األزرق عـن إدارة الـسجون ومحايـة األطفـال،                
منطقـة  وعقدت حلقة عمـل أخـرى عـن امليـاه ومرافـق الـصرف الـصحي والنظافـة الـصحية يف                      

  .أبيي/كأقو
 واليـات  ١٠مـن أصـل    ٨ويف اجلنوب، أجنزت البعثة تقييمها األويل لقطاع العـدل يف        - ٨٢

وجـرى إقـرار األمـر الرئاسـي املؤقـت خلـدمات            . جنوبية وستصدر تقريرا عنه لدى االنتهاء منه      
 جلنــوب الــسودان بــالتوقيع عليــه وقــدمت البعثــة الــدعم يف وضــع خطــة ٢٠١١الــسجون لعــام 

  .٢٠١١موحدة ألنشطة خدمات السجون لعام 
 العمل يف مواقـع واحـدة يف مشـال          وتواصل اشتراك مستشاري شؤون اإلصالحيات يف       - ٨٣
ان وجنوبه، لكن تقدمي اخلدمات لنظاَمي السجون كليهمـا ال يـزال معطـال بـسبب قيـود              دالسو

ذات صــلة باســتمرار مــشاكل مرتبطــة حبــصول املستــشارين علــى تأشــريات الــدخول ألغــراض  
رف عمليـة   وتشا.  املعارين إىل البعثة   لسجونوقد أدى ذلك إىل تقليص عدد موظفي ا       . تناوهبم

 جوبـا وملكـال، وواو، ويـامبيو، وبـور، علـى            كل من إصالح السجون يف جنوب السودان يف       
معاملة السجناء وتوفري بيئات سجن مراعيـة لالحتياجـات اإلنـسانية           ذلك   وسيجعل   .االكتمال

  .يف سجن أبييزنزانات واكتمل أيضا تشييد . متوافقة مع معايري األمم املتحدة
ستعراض املؤقت لقطاَعي العدالة واألمن املشترك بني البعثة وحكومـة           مشروع اال  اموق  - ٨٤

 مؤســسة مــن مؤســسات قطــاع العدالــة واألمــن يف      ١٤قــدرات بفحــص جنــوب الــسودان  
يف تعزيز األخذ بزمام عمليات تنمية هذين القطـاعني         االستعراض  ويتمثل اهلدف من    . كومةاحل

ية وغـري الرمسيـة لألمـن وتـسوية الرتاعـات، ويف            على املستوى احمللي، وزيادة فهم اآلليات الرمس      
التحـول يف قطـاع العدالـة       وتنـشيط   اليـات   ومساعدة حكومة جنـوب الـسودان علـى حتديـد أول          

  .واألمن يف أعقاب نتيجة االستفتاء
  

  حقوق اإلنسان 
حظيــت احلقــوق واحلريــات الــسياسية بــاالحترام والتأييــد إىل حــد كــبري خــالل عمليــة   - ٨٥

تـأخر يف أنــشطة  حـدوث  بـالرغم مـن بعـض العيـوب الـيت طالـت اإلطـار القـانوين و        االسـتفتاء،  
لجنــوبيني املقــيمني يف لبلهجــة هتديديــة املتــسم وقــد أســهم اخلطــاب الــسياسي . التربيــة الوطنيــة

مشــال الــسودان، مقرونــا بــالغموض الــذي اكتنــف ترتيبــات املواطنــة وإحــدى محــالت اجلــيش    
ات عـودة واسـعة النطـاق يف صـفوف اجلنـوبيني مـن منـاطق                يف عمليـ  ،  الشعيب لتحرير الـسودان   

ــشمال،  يف وقــوع هجمــات علــى قوافــل العائــدين يف أبيــي وجنــوب       ورمبــا كــان لــه دور   ال
  .كردفان
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ــادة املعارضــة باإلصــالحات        - ٨٦ ــادة يف مطالــب ق ــرة زي ــشمال، شــهدت تلــك الفت ويف ال
وسـجلت  . سياسية واالقتـصادية الدميقراطية ومظاهرات طالب اجلامعات للمطالبة باحلريـات الـ    

. صاشـخ أ ١١٠مظاهرة خلّفـت اعتقـاالت واحتجـازات طالـت أكثـر مـن               ١١األمم املتحدة   
 ناشـطا  ٨٤مارس يف اخلرطوم، اعُتقـل أكثـر مـن    / آذار٩  و٨وخالل مظاهرات ُنظمت يوَمي   

 شخـصا علـى األقـل حمبوسـني يف        ٥٧وظـل   . سياسيا منهم عدة سياسيني بارزين مـن املعارضـة        
 طرفـا   ١٢ صـحفيني و   ٤  زعيمـا سياسـيا، و     ١٢سجون دون أن توجه إليهم ُتهم، مبن فيهم         ال

  .من األطراف الفاعلة يف اجملتمع املدين
ويف جنــوب الــسودان، اختــذت احلكومــة بعــض اخلطــوات الراميــة إىل معاجلــة شــواغل    - ٨٧

ت خطـرية حلقـوق     أثارها تقرير لبعثة األمم املتحـدة يف الـسودان عـن ادعـاءات بوقـوع انتـهاكا                
اإلنسان، مبا يف ذلك عنف جنساين وعمليـات إعـدام بـدون حماكمـة وإسـاءة معاملـة أشـخاص               

بيــد أن انعــدام املــساءلة . ينــاير/تــدريب الــشرطة يف جوبــا يف كــانون الثــاينالرجــاف ليف مركــز 
ســيما  وارتفــاع حــاالت اإلفــالت مــن العقــاب املــرتبط بــالعنف وإزهــاق األرواح عمومــا، وال 

املواشــي واملواجهــات املــسلحة بــني اجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان  هنــب يتعلــق جبــرائم  فيمــا
  .وامليليشيات، يظل شاغال خطريا

 حـادث عنـف أسـفرت عـن وفـاة      ١٥ومنذ انتـهاء االسـتفتاء، سـجلت األمـم املتحـدة            - ٨٨
فعلـى  . الة شخصا، مل جير التحقيق يف أي منها ومل ُيقدم املسؤولون عن ارتكاهبا إىل العد              ٢٥٠

ــن         ــر م ــن أكث ــة م ــسلحة مؤلف ــة م ــال، هامجــت جمموع ــبيل املث ــانون ١٦ شخــصا يف ٥٠س  ك
 شخــصا مــن العائــدين مــن  ١٣ينــاير يف واليــة شــرق االســتوائية، حافلــة كــان يــستقلها  /الثــاين

وقد أحكمت الشرطة سيطرهتا على الوضع لكنـها مل تقـم بأيـة             . الفون يف طريقهم إىل توريت    
فرباير يف ملكال، أكدت البعثة صـحة تقـارير         /ناوشات اليت وقعت يف شباط    وبعد امل . اعتقاالت

عــن قيــام جنــود مــسلحني مــوالني للجــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان مبدامهــة مستــشفى ملكــال 
وأفـاد موظفـون طبيـون    . التعليمي حبثا عن مرضى تصورت أهنم منضوين حتت لواء امليليـشيات      

تـشفى علـى يـد جنـود مـدججني باألسـلحة ملـنعهم مـن                أهنم تعرضوا للتهديد داخل مرافـق املس      
  .تقدمي العالج ألولئك األشخاص

مارس، ترأس مكتب حقوق اإلنسان التابع للبعثة وفدا إىل بلـدة أواشـي         / آذار ٢٨ويف    - ٨٩
للتحقيق يف تقـارير عـن وقـوع انتـهاكات جـسيمة حلقـوق اإلنـسان خـالل               ) والية أعايل النيل  (

مـارس بـني اجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان          / آذار ٧  و ٦لعت يـوَمي    عمليات االقتتال اليت اند   
وشاهد الفريـق عـددا مـن القـرى احملروقـة واملهجـورة يف املنطقـة ومسـع                  .  ألونيي النقيبوقوات  

  . شخصا على األقل خالل عملية االقتتال تلك٤٥ مصرعروايات مباشرة من أصحاهبا عن 
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  عد بعثة األمم املتحدة يف السودانا بملالتخطيط لوجود يف السودان   -سابعا   
، وبطلـب مـن حكومـة جنـوب الـسودان،           )٢٠١٠ (١٩١٩جملس األمـن    عمال بقرار     - ٩٠

بدأت األمم املتحـدة التخطـيط إلمكانيـة وجـود هلـا يف جنـوب الـسودان فيمـا بعـد بعثـة األمـم                
ــها األمــم املتحــدة علــى اســتعداد لتقــدمي املــساعدة الــيت قــ   وتظــل . املتحــدة يف الــسودان د تطلب

املــسائل املتبقيــة يف إطــار اتفــاق الــسالم  يف  املــساعدةحكومــة الــسودان لــشماله، مبــا يف ذلــك  
بدأ، فـإن أي طلـب       ولئن كان حوار بشأن هذه املسائل قد      . الشامل ومسائل ما بعد االستفتاء    
  .حمدد مل يتكّشف بعد هبذا الشأن

ــات، أجــرت فر      - ٩١ ــل للبعث ــة التخطــيط املتكام ــا لعملي ــة اخلاصــة    ووفق ــة العمــل املتكامل ق
 والــزمالء امليــدانيون يف بعثــة األمــم املتحــدة يف ،املوجــودة يف املقــرو املعنيــة بالــسودان اتبالبعثــ

ـــ    ــاطر الن ــيال ملخـ ــري، حتلـ ــدة القطـ ــم املتحـ ــسودان ومكتـــب األمـ ـــالـ ــداف زاع وُحـ ددت األهـ
راض الــسالم ســتراتيجية إلمكانيــة إقامــة وجــود لألمــم املتحــدة يف جنــوب الــسودان ألغــ       الا

ويف الوقت ذاته، أُنشئ يف امليدان فريق ختطيط متكامل مؤلـف مـن زمـالء يعملـون يف             . واألمن
املقــر ويف امليــدان هبــدف إجــراء تقييمــات متعمقــة وختطــيط للعمليــات املتعلقــة بإمكانيــة إنــشاء  

وخــالل خمتلــف مراحــل هــذه العمليــة، تواصــل توثيــق املــشاورات مــع حكومــة جنــوب    . بعثــة
  .ان وكافة الشركاء الثنائيني واملتعددي األطرافالسود
أن ) أ(يكــون الغــرض مــن املــساعدة ، خاصــة أن ويرتكــز التخطــيط علــى عــدة مبــادئ  - ٩٢

تتوىل اجلهات الوطنية زمام األمور والقيادة فيما يتعلق بتوطيد السالم واألمن وتنميـة القـدرات              
 مبا يكفل تقسيم العمل على حنـو واضـح          أن تكون مستندة على املزية النسبية،     ) ب(املؤسسية؛  

ــع الــشركاء       والتعــاون االســتراتيجي والتنفيــذي الكامــل مــع منظومــة األمــم املتحــدة ومــع مجي
ــائيني واملتعــددي األطــراف اآلخــرين   ــة علــى   ) ج (؛الثن ــز القــدرات احلكومي أن تــستهدف تعزي

ها ملّـا تكتـسب القـدرات       عاهبا وتقليلـ  ياالضطالع مبسوؤلياهتا، وزيادة املساعدة كلما تـسىن اسـت        
أن تـدرك التطـورات الـسياسية واألمنيـة يف          ) د(الوطنية مقومات احلفاظ علـى بقائهـا بنفـسها؛          

ــاة احلاجــة إىل دعــم أواصــر حــسن اجلــوار؛       ــشمال، مــع مراع ــسودان إىل ال ـــ(ال أن تكــون ) ه
ــا ومقــاييس أداء وإجــراء استعراضــات منتظمــة ملــدى إحــرا     ز مــستندة إىل أهــداف حمــددة زمني

جية خـروج واضـحة املعـامل،       يسـترات االتقدم صوب حتقيق نتائج واضحة من أجل كفالة وجـود           
  .مع توافر رؤية أولية للتخطيط مدهتا ثالث سنوات بواليات قابلة للتجديد لسنة واحدة

، ركّـز التخطـيط علـى مـساعدة حكومـة جنـوب             احملتملـة وفيما يتعلق مبجاالت الدعم       - ٩٣
ــرة   ــى ختطــي فت ــسودان عل ــسنوات اهلــشة األوىل مــن اســتقالهلا  ال ــيت  .  ال ــة ال ــساعدة املتكامل فامل

ستقدمها األمم املتحدة ستركز على جماالت الدعم السياسي وحتقيق الدميقراطيـة علـى الـصعيد               
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الوطين وصعيَدي الواليات واملقاطعات؛ واحلوكمـة وسـيادة القـانون؛ وإصـالح قطـاع األمـن،                
وفيما يتعلق حبمايـة    . دة اإلدماج؛ وختفيف حدة الرتاعات    وبرنامج نزع السالح والتسريح وإعا    

املدنيني، ومتاشيا مع القواعد واملمارسـة الدوليـة، ركّـز التخطـيط علـى تعزيـز قـدرات حكومـة                    
ــصال        ــدنيني وضــمان أمــن إي ــة امل ــسيادية عــن محاي ــويل مــسؤولياهتا ال ــسودان علــى ت جنــوب ال

 خمتلــف اخليــارات املتاحــة لتــوفري احلمايــة وتــوىل فريــق التخطــيط دراســة. املــساعدات اإلنــسانية
  .املادية، مبا يف ذلك على يد وحدات األمم املتحدة املشكلة

وراعى التخطيط أيـضا التـدابري والتوصـيات ذات الـصلة املنبثقـة عـن جهـود اإلصـالح                    - ٩٤
ل مبا يف ذلك اسـتراتيجية تقـدمي الـدعم امليـداين علـى الـصعيد العـاملي؛ وجـدول أعمـا               (الرئيسية  

؛ وهو ختطيط أُجري يف ظل األزمة املاليـة         )اآلفاق اجلديدة؛ واستعراض القدرات املدنية الدولية     
ــدأ   ــة ومبـ ــل  ”العامليـ ــوارد أقـ ــد مبـ ــاز املزيـ ــة     “إجنـ ــيم املزيـ ــة وتعظـ ــذ باملرونـ ــالل األخـ ــن خـ  مـ

  .والتنسيق النسبية
وسـعي تقـدمي    مارس وأتوقع أن يكـون ب     /وقد اكتمل التخطيط امليداين حبلول هناية آذار        - ٩٥

التوصــيات الالزمــة إىل جملــس األمــن لينظــر فيهــا عــن إمكانيــة إقامــة وجــود لألمــم املتحــدة يف   
ويف ذلك التقرير، سـأقدم أيـضا معلومـات مـستكملة     . مايو/أيارأوائل  جنوب السودان، حبلول    

ويف غــضون ذلــك، ســتوثّق األمانــة  . عــن مــستجدات التخطــيط ذي الــصلة بــشمال الــسودان  
ــشا  ــة مـ ــصلة    العامـ ــورات ذات الـ ــع التطـ ــشأن مجيـ ــضاء بـ ــدول األعـ ــع الـ ــتكون . وراهتا مـ وسـ

للتحضريات لعملية سالم جديدة آثار مباشرة يف امليزانية على البلدان املـسامهة بقـوات وبـأفراد                
وسيؤدي إصدار جملـس األمـن لبيـان يعـرب فيـه عـن عزمـه إقامـة                . الشرطة وعلى األمانة العامة   
أنه يتعني أن تبـدأ بعثـة األمـم املتحـدة يف الـسودان واألمانـة العامـة                  عملية متابعة لدعم السالم و    

عملياهتما لتحقيق االنتقال الـسلس، إىل تكبـد البلـدان املـسامهة بقـوات وبـأفراد شـرطة والبعثـة                    
  . العملياتتلكواإلدارات املعنية تكاليف متويل 

  
 القضايا الشاملة يف البعثة  -ثامنا   

 اإلعالم    

 تنظيم رحالت لوسائط إعـالم وطنيـة ودوليـة، ممـا سـاهم يف تـوفري       برعايةة   البعث قامت  - ٩٦
وكرسـت اجمللـة الـشهرية    . مـم املتحـدة   األ الذي تـضطلع بـه     دورلالتغطية الصحفية لالستفتاء ول   

 قـصة إخباريـة عـن       ٥٢ صفحاهتا لتغطية االستفتاء، كمـا ُنـشرت حـوايل           “يف السودان ”للبعثة  
ة يف والية النيـل األزرق يف املوقـع الـشبكي للبعثـة خـالل شـهري                 االستفتاء واملشاورات الشعبي  

 .فرباير/يناير وشباط/كانون الثاين
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 يف التغطيـة اإلعالميـة لالسـتفتاء عـن          ،مم املتحدة  اليت ترعاها األ   ،وسامهت إذاعة مرايا    - ٩٧
ــة واجلهــات الفاعلــ        ــدعوة إىل البعث ــه ال ــد وتوجي ــاد صــحفيني إىل خمتلــف أحنــاء البل ــق إيف ة طري

وأتاحـت القنـاة    . الرئيسية يف اجملتمع املدين لتوضيح عمليات وإجراءات التصويت يف االسـتفتاء          
 . بالبث املباشرالستفتاءاأيضا تغطية 

  
 السلوك واالنضباط    

عقدت البعثة حلقـات عمـل للتـدريب والتوعيـة يف مجيـع القطاعـات ونظمـت أنـشطة                     - ٩٨
 و موظفـ  أن يتقيـد هبـا     اليت ُيـتوقع يف مبعايري السلوك     السكان احملليني من أجل التعر     للتواصل مع 

وواصـلت البعثـة رصـد امتثـال املـوظفني ملدونـة األمـم املتحـدة لقواعـد الـسلوك                   . األمم املتحدة 
 .إزاء االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي وتنفيذ سياسة عدم التسامح إطالقا

  
 الشؤون اجلنسانية    

اعـاة املنظـور اجلنـساين يف سـياق االسـتفتاء واملـشاورات             لتركيـز علـى تعمـيم مر      سعيا ل   - ٩٩
النتخابـات لتيـسري    املفوضـية القوميـة ل    الشعبية وانتخابات جنوب كردفان، تعاونـت البعثـة مـع           

. يف جنــوب كردفــان “املنظــور اجلنــساين واالنتخابــات”جلــسات حلقــة عمــل عــن موضــوع  
 بـشأن رصـد وتقيـيم عمليـات         وقدمت البعثـة أيـضا دعمـا تقنيـا مـن خـالل تنظـيم حلقـة عمـل                  

تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف اخلطــط االســتراتيجية وامليزانيــات واملــشاريع شــارك فيهــا     
النروجييـة   وقامـت احلكومـة   . املـرأة والطفـل   شـؤون   موظفا من وزارة التنميـة االجتماعيـة و        ٢٠

أة وبعثــة األمــم بتمويــل حلقــة العمــل هــذه بــدعم مــن جهــاز األمــم املتحــدة املعــين بــشؤون املــر 
وتواصـلت الـدورات التدريبيـة يف جمـال         . املتحدة يف الـسودان وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي           

الشؤون اجلنسانية لفائدة مرشحي عمليات نزع السالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج يف مواقـع                
 )اثأربـع إنـ    منـهم (شرطة  من أفراد الـ    ٣٥شارك فيها   التسريح يف اخلرطوم وجنوب كردفان،      

 .كجزء من استراتيجية ذات شقني إلدماج املنظور اجلنساين يف مهام الشرطة
  

 اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية    

اإليـدز يف مجيـع   /تدريبية للتوعية بفريوس نقص املناعة البـشرية  ال ادوراهتالبعثة  واصلت   - ١٠٠
لعـل خـري دليـل علـى جنـاح          و.  فـردا مـن أفـراد البعثـة        ٨ ٣٩٢أحناء منطقة البعثـة، اسـتفاد منـها         

من قـوات حفـظ     أفراد   ١٠٥ إقداماإليدز،  /البعثة يف جمال التوعية بفريوس نقص املناعة البشرية       
وعلـى مـستوى   . السالم بالتماس املشورة والفحوص الطبية بـصورة طوعيـة خـالل هـذه الفتـرة           

 فـريوس    سـودانيا عـن طريـق إدمـاج بـرامج          ٤ ١٨٩الواليات، متكنـت البعثـة مـن الوصـول إىل           
اإليــدز يف عمليــة نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج يف جنــوب   /نقــص املناعــة البــشرية
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اجلــيش الــشعيب لتحريــر  أفــراد مــن فــرد  ٥ ٠٠٠تركــز حاليــا جهودهــا علــى  هــي  و،كردفــان
 .السودان يف غرب والية حبر الغزال

  
  أمن املوظفني    

متاثــل تقريبــا  األمــم املتحــدة فيمــوظ األعمــال اإلجراميــة الــيت تــستهدف  نــسبةظلــت - ١٠١
ــسبتها  ــراتن ــادة عــدد الــسكان والوجــود      يف الفت ــسابقة، وإن كانــت زي املــشمولة بالتقــارير ال

 األمــم مــوظفيضــد املرتكبــة اجلــرائم البــسيطة  يف ارتفــاع معــدل تالــدويل يف جوبــا قــد ســامه
  تعـرض موظفـو  وبـصفة عامـة،  .  منخفـضة   جد ويف اخلرطوم، ال تزال معدالت اجلرمية     . املتحدة

 حوادث االعتقـال واالحتجـاز،      من ٤إىل   حتت مسؤولية البعثة  واقعة  األمم املتحدة يف املنطقة ال    
 ويف حـادث مفجـع    . حالـة سـطو وسـرقة      ١٩  و ،مـن حـاالت االعتـداء واملـضايقة       حالة   ١٣ و

ــع ــع شــباط وق ــا      / يف مطل ــادل إلطــالق الن ــاء تب ــم املتحــدة أثن ــوظفي األم ــل أحــد م ــر، قُت ر فرباي
 .لكالم يف
  

 التنسيق مع بعثات حفظ السالم األخرى    

واصلت البعثة تبادل املعلومات بشكل منتظم مع بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق        - ١٠٢
االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية والعملية املختلطة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة         

 املختلطـة يف تبـادل املعلومـات والتخطـيط لتنـسيق            مـع العمليـة   البعثة   وساهم تعاون    .يف دارفور 
وركزت جهود االتـصال مـع بعثـة منظمـة          . احلدودمن  األنشطة على امتداد جانب كل منهما       

 الـيت   املتمـردين لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية على مجاعـات           األمم املتحدة 
و الدميقراطيـة ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى          مجهورية الكونغـ   يف املنطقة احلدودية لكل من    تنشط  

 فهــم مــشترك لتحركــات هــذه اجلماعــات   تكــوين إىل ذلــك أفــضىوقــد . وجنــوب الــسودان
 وساعد البعثتني على اختاذ سلسلة منسقة مـن اإلجـراءات لرصـد             ،وأساليبها التكتيكية وأعماهلا  

 . املتمردين واملسامهة يف محاية املدنينيمجاعات
  

 اجلوانب املالية    

ــا   - ١٠٣ ــة مبوجـــب قرارهـ ــة العامـ ــانون األول٢٤ املـــؤرخ ٦٥/٢٥٧اعتمـــدت اجلمعيـ  / كـ
 مليون دوالر لإلنفاق على البعثة خالل الفترة املمتـدة          ٧٠ يتجاوز بقليل  مبلغا   ٢٠١٠ ديسمرب

ــه /متــوز ١مــن  ــران٣٠ إىل ٢٠١٠يولي ــه / حزي ــغ  ٢٠١١يوني ــون ٩٣٨، باإلضــافة إىل مبل  ملي
يف حـال   و. ٦٤/٢٨٣ لإلنفـاق علـى البعثـة مبوجـب أحكـام القـرار              الذي اعُتمد بالفعـل   دوالر  

، فـإن تكلفـة اإلنفـاق       ٢٠١١ أبريـل /نيـسان  ٣٠قرر جملس األمن متديد والية البعثة إىل ما بعد          
ويف . ملبـالغ الـيت وافقـت عليهـا اجلمعيـة          ستقتـصر علـى ا     ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ٣٠عليها حىت   
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ررة غـــري املـــسددة للحـــساب اخلـــاص للبعثـــة   املقـــاألنـــصبة، بلغـــت ٢٠١١أبريـــل /نيـــسان ١
ــون دوالر ١٤٧,٩ ــات حفــظ      . ملي ــع عملي ــررة غــري املــسددة جلمي ــصبة املق ــغ جممــوع األن وبل

وُســـدِّدت تكـــاليف القـــوات واملعـــدات . مليـــون دوالر ٢ ٠٧٩,٢الـــسالم يف ذلـــك التـــاريخ 
 /تـشرين الثـاين   ٣٠حـىت  املمتـدة  اململوكة للوحدات إىل احلكومات املسامهة بقوات عن الفترة        

 .، على التوايل٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣٠ و ٢٠١٠نوفمرب 
  

 املالحظات والتوصيات  -تاسعا   
وهـو  .  إجنـازا بـالغ األمهيـة      بنجاح  استفتاء تقرير املصري يف جنوب السودان      إمتامشكل   - ١٠٤
شري  اتفاق الـسالم الـشامل بتحقيـق الـسالم وعلـى مـا أبـداه الـرئيس البـ                 طريف على التزام    يشهد

والنائــب األول للــرئيس كــري مــن شــجاعة إلجنــاز اتفــاق الــسالم الــشامل بنجــاح وتغــيري مــسار 
يف  لــضمان ســري إجــراءات االســتفتاء مــضنيا االتفــاق جهــدا طرفــاوقــد بــذل . التــاريخ يف البلــد

كمـا تـشهد لـه    و. نتائجهـا اجلميـع ل  احملـدد هلـا، وكفالـة قبـول          ويف املوعد  سلسة وسلمية    أجواء
 .تعكس بوضوح إرادة شعب جنوب السودانل النتيجة جاءتراف املعنية، مجيع األط

وقد أظهر االستفتاء أيضا مدى فعالية العمل الذي تضطلع به األمم املتحـدة يف جمـايل                 - ١٠٥
اعدة للمـس وقـد كانـت   .  موحـدة ومنـسقة   بـصورة دعمـه اجملتمـع دويل      يالسالم واألمـن عنـدما      

. أمهيـة حامسـة  لدعم املايل املقـدم مـن الـشركاء الـدوليني     لعثة واللوجستية والتقنية املقدمة من الب   
 جهــود التيــسري الــسياسي الــيت بــذهلا ممثلــي اخلــاص،    بــنفس القــدر مــن األمهيــة كــذلك كانــت

توافـق   تعززت قدرات البعثة بفضل   وقد  . والعمل الدؤوب الذي اضطلع به موظفو البعثة كافة       
، ومـا أبـداه مـن       بـشأن أمهيـة االسـتفتاء     باإلمجـاع   يل  اجملتمع الـدو  اآلراء القوي الذي توصل إليه      

 .لدعم إجرائه بالشكل السليماستعداد 

فالعديـد مـن املـسائل      . املقبلـة ورغم هذه اإلجنـازات، ينبغـي أال نغفـل عـن التحـديات               - ١٠٦
هـذه  ج  وما مل تعـالَ .يف اتفاق السالم الشامل ال تزال دون حل أو غري مكتملة   الواردة  الرئيسية  

 مـن   الطـرفني قـد توقـع     لتقدم احملرز و  يف ا  فإهنا قد تؤدي إىل تراجع سريع     بصورة فعالة،   ل  ئااملس
وجيب على كل من الشعب السوداين وشركائه الدوليني مقاومة إغـراء           . براثن الرتاع يف  جديد  

حـزب  كـل مـن     وإنـين أهيـب بالقيـادة العليـا ل        . التراخي يف بذل جهودهم بعـد جنـاح االسـتفتاء         
 إجـراءات فوريـة حلـل مجيـع املـسائل         أن تتخـذا  ين واحلركة الشعبية لتحرير السودان      املؤمتر الوط 

 . العالقة

 اتفاق الـسالم الـشامل مواصـلة إرجـاء معاجلـة مـسألة وضـع أبيـي يف                   لطريفوال ميكن    - ١٠٧
 التنازالت الالزمة حلل مسألة أبيـي إىل تكبـد خـسائر يف             مواجهةفقد أدى التأخر يف     . املستقبل
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، وهتديد سبل كسب العيش، وميكن أن يتسبب بسهولة يف تداعي النوايـا احلـسنة الـيت       األرواح
 حفــظ علــىوتلتــزم البعثــة ببــذل كــل مــا يف وســعها للمــساعدة .  جنــاح عمليــة االســتفتاءأمثرهـا 

وحتّوهلـا  احلـوادث  تفـاقم  السالم ومحاية املدنيني يف املنطقة، بيد أن الـسبيل الوحيـد املؤكـد ملنـع          
 طـريف وإذ أدعـو قيـادة   . سع االنتشار هـو معاجلـة الـشواغل الكامنـة بـصورة شـاملة          عنف وا  إىل

أيـضا   امـ  بـسرعة لوضـع الـصيغة النهائيـة هلـذه التـسوية، أحثه             العمـل اتفاق الـسالم الـشامل إىل       
 نذيلـ  كـادقلي، ال   ياحتـواء احلالـة مـن خـالل تنفيـذ اتفـاق           ، علـى     يف الوقـت نفـسه     العمـل، على  
 قوات األمن من منطقة أبيي باستثناء الوحـدات املتكاملـة املـشتركة              إىل انسحاب مجيع   انيدعو

والبعثة مستعدة للعمـل مـع هـذه القـوات حلفـظ الـسالم              . ووحدات الشرطة املتكاملة املشتركة   
، لضمان فعالية هـذا التعـاون     لكن،  و. بينما جيري السعي للتوصل إىل تسوية دائمة بني الطرفني        

 .ركة يف املنطقةتاح للبعثة حرية احلجيب أن ُت

وتتــسم املــشاورات الــشعبية يف واليــيت النيــل األزرق وجنــوب كردفــان بأمهيــة حيويــة  - ١٠٨
ف الشمال يف فترة ما بعد اتفـاق الـسالم          لتطوير العالقات السلمية بني الشمال واجلنوب وتكيّ      

يــات وستــشكل مــسائل تقاســم الــسلطة والثــروة واحلقــوق االجتماعيــة والثقافيــة لألقل. الــشامل
وسـتكون  . لب املفاوضات الناشئة عن هذه العمليات      صُ ،وإصالح األراضي والترتيبات األمنية   

قدرة الشمال على االخنراط يف هذه املـسائل بطريقـة شـاملة تعكـس علـى حنـو كـاف تطلعـات                      
 يف الفتــرة املــسار الــذي ســيتخذهواهتمامــات شــعيب هــاتني الــواليتني عــامال أساســيا يف حتديــد  

 إىل كفالــة مــصداقية املــشاورات الــشعبية يف واليــيت النيــل األزرق نينــين أدعــو الطــرفوإ. املقبلــة
املنصوص عليهـا   وجنوب كردفان، وااللتزام بآليات لتنفيذ نتائجها بعد انقضاء الفترة االنتقالية           

وأؤكد جمـددا أيـضا اسـتعداد األمـم املتحـدة ملواصـلة دعـم احلكومـة           . اتفاقية السالم الشامل  يف  
 . يذ هذه اجلوانب احلامسة من عملية السالميف تنف

أملـس بـوادر    بيـد أنـين     . تصر التحديات املقبلة على إجناز اتفـاق الـسالم الـشامل           وال تق  - ١٠٩
حـرز مـؤخرا يف املفاوضـات املتعلقـة بترتيبـات مـا بعـد اتفـاق الـسالم             مشجعة يف التقدم الذي أُ    

صـل إىل اتفـاق مقبـول مـن الطـرفني بـشأن             الشامل يف أديس أبابا، ممـا يعكـس وعيـا بأمهيـة التو            
ومع ذلك، ال يزال هناك العديد من املسائل الـصعبة الـيت ينبغـي معاجلتـها          . هذه املسائل املعقدة  
القـوات املـسلحة علـى طـول         فاإلخفاق يف حـل املـسائل األمنيـة، وانتـشار         . قبل إمتام االنفصال  

وإنـين  .  بإشـعال فتيـل العنـف مـن جديـد          ، كفيـل  ، املتنازع عليها أو غـري املتنـازع عليهـا         احلدود
قيمـة  بقر  أ على االستفادة من مجيع املوارد املتاحة لتسوية هذه املسائل بسرعة، و           نيأحث الطرف 

واجملتمــع الــدويل ككــل علــى أهبــة االســتعداد لتقــدمي   . املــساعدة املقدمــة مــن األطــراف الثالثــة 
مـن توضـيحات بـشأن     مـه الطرفـان  املساعدة، لكن فعالية العمل الذي يضطلع بـه رهـن مبـا يقد        

 .أفضل السبل لإلسهام يف هذه اجلهود
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وكما لوحظ يف هذه الوثيقـة، وبنـاء علـى طلـب مـن حكومـة جنـوب الـسودان، بـدأ                 - ١١٠
عرض نتـائج   وسـتُ . التخطيط لدعم توطيد السالم وبناء القدرات يف طائفة واسـعة مـن اجملـاالت             

ومنطقيـا، ميكننـا أن نتوقـع تـشكيل البعثـة      . مايو/يارألى جملس األمن يف عالتقييم التقين اجلاري   
 الـيت وضـعتها بعثـة األمـم املتحـدة يف الـسودان، مـن                والبنيـة التحتيـة   اجلديدة بناء علـى األسـس       

 الــصدد، أوصــي لــكذويف . تكوينــها أو مفهــوم عملياهتــادون احلكــم املــسبق علــى واليتــها أو 
ويف هذه األثنـاء، قـام ممثلـي        . ط للبعثة اجلديدة   تكاليف التخطي  لتحّمل طليب   بتأييدجملس األمن   

 يتعلــق فيمــاحــوار مــع حكومــة الــسودان بــشأن اخليــارات املفــضلة لــديها   بــدء اخلــاص أيــضا ب
يـزال هنـاك     ألمم املتحدة يف الشمال، وكذلك يف أبيي واحلـدود الـيت ال           ااملساعدة املقدمة من    ب

ســبقت  وكمــا. فــاق الــسالم الــشاملنــزاع بــشأهنا بــني الــشمال واجلنــوب يف فتــرة مــا بعــد ات  
مايو أضّمنه املزيد مـن مـستجدات   /، سأقدم تقريرا إىل جملس األمن حبلول منتصف أيار  اإلشارة

 .هذه املسائل التخطيطية

ـــة يف   - ١١١ ـــة البعثـ ـــي والي ــسان٣٠وستـنـتـه ــل/ ني ــا ورد أعــاله  . ٢٠١١ أبري ويف ضــوء م
 / متـوز  ٩بـأن ميـدد جملـس األمـن واليـة البعثـة حـىت               والتقدم املشار إليه يف هذا التقريـر، أوصـي          

 .، وهو موعد انتهاء الفترة االنتقالية املنصوص عليها يف اتفاق السالم الشامل٢٠١١ يوليه

ستوى املـ أن أتوجه بالشكر إىل االحتاد األفريقي وفريـق االحتـاد األفريقـي الرفيـع             وأود   - ١١٢
على جهودمها الدؤوبة املبذولـة إلجيـاد حـل للمـسائل           املعين بالتنفيذ برئاسة الرئيس ثابو مبيكي       

أن أختـتم بـاإلعراب عـن امتنـاين     املعلقة يف اتفاق السالم الشامل وترتيبات ما بعد االسـتفتاء، و        
العـسكريني وأفـراد الـشرطة     لسيد هايلي منكريـوس، وجلميـع األفـراد   املمثلي اخلاص للسودان،  

  .تحدة يف السودانواملوظفني املدنيني العاملني مع األمم امل
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